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ŽMOGIŠKOJI ASMENYBE
Kiekvienas mūsų slepia savy 

didžiule misteriją — žmogiškąją 
asmenybę. Jos vertės pajautimas 
ir geidimas sudaro kiekvienos 
kultūros, kuri verta šio vardo, 
esminį bruožą. Žmogiškosios as
menybės teises, lygiai kaip lais
vę, galima ginti tiktai pasiruošus 
už ją paaukoti savo gyvybę. Kur 
yra . žmogiškoje asmenybėje pas
lėpta vertė, kuri pateisina tokią 
auką?

Jei mes sakome, kad žmogus 
yra asmuo, tai reiškia, kad jis 
nėra tiktai medžiagos gabalas, ar 
gamtinio pasaulio sudėtinė dalis, 
kaip, pav., atomas, žolė, uodas 
ar dramblys, kurie sudaro gam
tos individualinius elementus. 
Kaip suprasti medžiagos atskiros
dalelės laisvę, garbę arba teises? 
Beprasmiška yra kalbėti, kad uo
das ar dramblys atiduotų savo 
gyvybę už uodo ar dramblio lais
vę, garbę ar teises. Žmogus yra 
gyvulys ir individas. Žmogus yra 
atskira būtybė, kuri pati tvarkosi 
protu ir valia. Jis egzistuoja ne 
tik kaip kūnas — jame reiškiasi 
turtingesnė ir vertingesnė egzis
tencija. Jis savy sudaro visatą, 
mikrokosmą, ir jis gali visą, di
džiulę visatą pažindamas apimti 
dr mylėdamas laisvai už kitus 
pasiaukoti. Filosofiniu terminu 
tariant tai reiškia, kad žmogaus 
kūne gyvena siela, kuri yra dva
sinė substancija ir yra vertin
gesnė negu visa medžiaginė visa
ta. Žmogus, nežiūrint kiek jis bū
tų priklausomas nuo mažiausių 
medžiaginių reiškinių, egzistuoja 
per savo sielos egzistencija. Si 
dvasinė substancija sudaro asme
nybės šaknis.

Visuma ir nepriklausomybė 
glūdi asmenybės idėjoj. Nežiūrint 
kiek suvargęs ir prispaustas bū
tų, asmuo kaip toks yra visas, ir 
kiek jis yra asmuo, turi nepri
klausomą buvimą. Jei sakoma, 
kad žmogus yra asmuo, tai ma
noma, kad savo būtybės esmėje 
daugiau yra visuma kaip dalis ir 
veikiau yra laisvas negu paverg
tas. Šitą savo būtybės misteriją 
tikintysis išreiškia, kai jis kalba 
apie žmogų kaip Dievo paveikslą. 
Asmens vertė, laisvė ir teisės ky
la iš šventų dalykų tvarkos, kurie 
turi visų būtybių Tėvo antspaudą, 
ir kurie jame randa matą ir tiks
lą. Asmuo turi absoliutinę vertę, 
nes jis tiesiog santykiauja su 
Absoliutu.

Visų bendroji gerovė
Nesakykite, kad visuomenės 

tikslas yra atskiro asmens gerovė 
arba atskirų asmenų, iš kurių ji 
susideda, paprasta gerovės ir sun
kumų suma. Toks pripažinimas 
reikštą visuomenės kaip tokios 
panaikinimą jos dalių naudai ir 
privestų prie „atomų anarchijos“. 
Tuo būtų grįžta arba prie tikrai 
anarchistinės koncepcios arba prie 
senos anarchistinės koncepcijos, 
kuri buvo maskuota civiliniu 
materializmu ir pagal kuria mies

to bendruomenės tikrasis užda
vinys yra saugoti kiekvieno at
skiro asmens laisvę, kas pavirsta 
tuo, kad stiprieji gali netrukdo
mai spausti silpnuosius.

Visuomenės tikslas yra jos vi
sų narių bendroji gerovė, socia
linio junginio gerovė. Tačiau jei 
neišsiaiškinama, kad ši socialinio 
junginio gerovė yra visu žmo
giškųjų asmenų bendroji gerovė 
— lygiai kaip pats socialinis jun
ginys yra žmogiškų asmenų — vi
suma — tada ši definicija pri
veda prie valstybiškai socialis
tinio arba kolektyvistinio pobū
džio naujų klaidų. Miesto ben
druomenės (polis) bendroji gero
vė nėra paprasta atskiru asmenų 
gerovės suma. Ji taip pat nėra 

Vy tau tas Kašuba Lietuva Bareljefas (medis) Don. šulalčlo nuotr.

vienai visumai priklausanti gero- linga, kad kai kurie specialiai 
vė. kuri visa sau pasiima ir dalis būtų įgalioti vadovauti.
paaukoja. Bendroji gerovė yra .
paprastas, geras žmonių daugybės
gyvenimas, t. y., kartu kūninių 
ir dvasinių visumų, svarbiausia 
dvasinių, nors jos gal daugiau gy
ventų fiziškai negu dvasiškai. 
Miesto bendruomenės bendroji 
gerovė pasireiškia tuo, ka’d visi jos 

nariai dalyvauja šioje gerovėje. 
Visų bendroji gerovė tokiu būdu 
yra bendra tiek visumai, tiek 
dalims; sakau, dalims, kurios yra 
visumos, nes į asmens sąvoką ieina 
visuma (totališkumas). Ji pri
klauso kaip visumai t^ip dalims, 
kurioms ji atitenka ir iš to turi 
naudos. Jos pagrindinė reikšmė 
pasireiškia tuo. kad žmonės kaip 
asmens labiausiai pasinaudoja sa
vo gyvenimu ir savo pažangos 
galimybėmis.

Iš čia matyti pirmoji visu ben- 
driosios gerovės esminė žymė: 
bendroji gerovė turi tarp asmenų 
pasiskirstyti ir jų pažanga pa
remti.

Antroji žymė liečia visuomenės 
valdžią. Bendroji gerovė yra val
džios pamatas, nes žmogiškųjų as
menų bendruomenei prie bendro
sios gerovės privesti yra reika-

Šitokia valdžia, kuri veda prie 
visumos gerovės, remiasi laisvais 
žmonėmis.- Ji absoliučiai skiria
si nuo tokios valdžios, kuri vieno 
asmens yra išnaudojama atski
ro asmens gerovei.

Trečioji žymė liečia visų ben
drosios gerovės tikrąją moralę,

kuri nėra tiktai patogumų ir ma
lonumų suma, bet geras, teisin
gas žmonių daugybės gyvenimas. 
Teisingumas ir moralinis tiesymac 
turi esminės svarbos visu ben
drajai gerovei. Todėl bendroji 
gerovė reikalauja, kad piliečių 
masė ugdytų dorybes, ir dėl to 
kiekviena neteisinga ir nemora- 
liška politinė veikla natūraliai 
yra bendrajai gerovei kenksmin
ga ir politiniu atžvilgiu bloga. 
Čia glūdi pagrindinė macchiave- 
lizmo klaida. Neteisingas įstaty
mas nėra įstatymas.

Totalitarizmas ir asmens kultas
Asmuo kaip toks yra tam tikra 

visuma. Jei asmuo kaip toks yra 
nepriklausoma visuma ir labiau
siai išsivysčiusi būtybė gamtoje, 
tai iš savo pusės žmogiškasis as
muo stovi ant žemiausio asmeny
bės laipto. Jis yra skurdus ir pa
sigailėjimo vertas, pilnas trūku
mų asmuo. Jei jis susijungia su 
sau lygiais, žmogiškasis asmuo 
savo didelių trūkumų dėka ir pa
pildydamas savo būtybe bendruo
mene tampa visumos dalimi. Si 
visuma yra didesnė ir geresnė 
kaip jos dalis ir pralenkia asme
nį tiek, kiek jis yra visumos da
lis. Jo bendroji gerovė yra kaž
kas kita negu atskiro asmens ge
rovė arba atskirų asmenų gerovės 
suma. Dėl asmenybės kaip tokios 
ir tobulybės, kuria jis kaip ne
priklausoma visuma savy slepia, 
asmuo ieško įsijungti i bendruo
menę.

Iš kitos pusės žmogiškasis as
muo per savo santykį su Abso
liutu pralenkia visas laikines ben
druomenes ir yra už jas prana
šesnis. Šituo atžvilgiu tatai reiš
kia, kad žiūrint dalyki), kurie Ab
soliutą žmoguje primena, pati vi
suomenė ir jos bendroji gerovė 
yra netiesiog pajungta aukščiau
siai asmens tobulybei ir jo virš- 
laikiniam ilgesiui. Viena vienin
telė žmogaus siela yra vertin
gesnė negu visas kūnų ir medžią" 
ginių gėrybių pasaulis. Nieko, iš
skyrus Dievą, nėra kilnesnio už 
žmogaus sielą. Dėl sielos amži
nosios vertės ir absoliutinio gėrio 
kiekvienam asmeniui egzistuoja 
bendruomenė ir yra jam pajungta.

Klausimo esmei nušviesti pri
minsiu du klasinius tvirtinimus. 
„Kiekvienas individualus asmuo“, 
rašo šv. Tomas Akvinietis,“ visos 
bendruomenės atžvilgiu yra san
tyky kaip dalis su visuma“, šituo
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požiūriu ir šitame santyky, kiek 
jis savo savybių dėka yra bend
ruomenės dalis, asmuo visiškai 
joje ištirpsta.

Tačiau tuoj reikia pridurti nors 
žmogus visiškai politinės ben
druomenės dalim pavirsta (gal 
net savo gyvybę turi už ją ati
duoti), tačiau jis ne visa savo, 
būtybe ir esme tampa politinės 
bendruomenės dalim. Priešingai, 
dėl tam tikrų dalykų, kurie jame 
yra, žmogus visiškai pasikelia 
virš politinės bendruomenės. Ir 
čia prisimena antras tvirtinimas, 
kuris pirmąjį papildo ir atstato 
lygsvarą: „Žmogus nėra visa sa
vo būtybe ir. esme pašvęstas po
litinei bendruomenei“.

Tarp tvirtinimų — „Žmogus dėl 
tam tikrų jame' dalykų visiškai 
pavirsta politinės bendruomenės 
dalim“ ir antro tvirtinimo — 
„Žmogus su' visa savo būtybe ir 
esme yra politinės bendruomenės 
dalis“ — yra didelis skirtumas. 
Pirmas yra teisingas, o antras 
klaidingas. Čia pasireiškia pro
blemos sunkumas ir sprendimas. 
Anarchinis individualizmas nei
gia, kad žmogus dėl kai kurių 
savo savybių pasirodo visiškai 
kaip politinės bendruomenės da
lis. Totalitarizmas tvirtina, kad 
žmogus savo esme ir būtybe yra 
politinės bendruomenės dalis 
UViskas per valstybę, nieko prieš 
valstybę, nieko už valstybės“). 
Yra tiesa, kad žmogus kaip poli
tinės bendruomenės dalis pasi
reiškia jos tarnyboje ir pasišven
čia jos gerovei, bet ne su visa 
savo būtybe ir esme. Geras bė
gikas pilnai pasireiškia bėgime; 
bet ne su visomis savo funkci
jomis bei savo esmės savybėmis; 
bėgime jis pasireiškia su visa sa
vo nervų ir muskulų jėga, bet io 
žinojimas biblijos ar astronomi
jos, pav., čia nereikalingas. Žmo
giškasis asmuo politinėje ben
druomenėje pasireiškia kaip da
lis, tačiau ne visos savo būty
bės ir esmės atžvilgiu. Aš esu 
valstybės dalis dėl tam tikrų san
tykių su bendruomeniniu gyve
nimu, kurie paliečia visą mano 
esmę, bet kitų santykių (kurie 
taip pat visą mano būtybę palie
čia) ir dalykų atžvilgiu, kurie yra 
svarbesni kaip bendruomeninis 
gyvenimas, manyje yra gėrybių 
ir vertybių, kurios nei per valsty
bę nej dėl valstybės, bet yra už 
valstybės.

(J. Maritain, N. Auslese, H. 1)
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klausimus, tarp jų ir Baltijos
valstybių klausimą. Iki šiolei di
dieji sąjungininkai šią neišspręstą 
problemą visą laiką nutyli ir ati
dėlioja, tylėjimu gi nė viena pro
blema nebuvo išspręsta. Toliau

Nenuostabu, kad tokiose sąly-
gose Baltijos valstybių gyvento
jai, kurie anksčiau per rinkimus 
pagal seną „nepilnutinės demo
kratijos“ pavyzdį galėjo laisvai 
savo balsus atiduoti už kurią nors

Beveik 50.000 baltų iš bendro
6 mil. skaičiaus buvo prievarta 
išgabenti arba nuo rusiškojo te
roro pabėgę kaip DP, daugiausiai 
lageriuose, gyvena savo nepavy
dėtiną buitį ir laukia teisingo Pa-
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DP civiline gvardija — didele 
parama amerikiečiams

„New York Times“ kovo 18 d. „DP civ.gvardija yra nuostabus
išspausdino platų savo korespon
dento Vokietijoje A. Schmidto 
straipsnį, pavadintą „DP civilinė 
gvardija — raktas į okupaciją“, 
kuriame labai palankiai vertina
mos iš DP sudarytos civilinės 
gvardijos kuopos, ypač gražiai 
pasisakoma apie baltų kuopas.

Pradžioje autorius sako, kad iš' 
lenkų ir baltų DP sudarytų civili
nės gvardijos kuopų skaičius kai 
kuriose vietose išaugo iki to 
laipsnio, kad jis pralenkiąs ame
rikiečių kareivių skaičių. Tokios 
vietos esančios Mannheimas ir 
Nūmbergas. Jungtinių valstybių 
tamsiai mėlynai ir šviesiai mėly
nai nudažytomis uniformomis vy
rai, dėvį šalmus, ant kurių išpieš
tos dvi raidės CG, eina pareigas 
prie sandėlių, paštuose, karo be
laisvių ir civilių internuotų sto
vyklose, vairuoja sunkvežimius ir 
džypus ir atlieka šimtus kitų 
darbų, kuriuos anksčiau atlikdavo 
amerikiečių kareiviai; Jie turi 
šautuvus, bet neturi jokių kitų 
ginklų. Per praėjusius pietus jie 
pasidarė reikšminga JV okupaci
nių pajėgų dalis.

Daugiau kaip 27.000 vyrų, ku
rių daugumas lenkai, yra suorga
nizuoti i kuopas ir apmokyti dir
ba kaip sargybiniai arba darbo 
specialistai. Prie šio skaičiaus dar 
reikia pridėti 4.000 lenkų ir 1.000 
baltų- kurie dabar yra apmokomi 
Kosciuškos stovykloje Kafertaly, 
netoli Mannheimo. JV armijos 
štabas, Frankfurte nusistatęs su
organizuoti 40.000 tokių sargybi
nių, bet norinčių jais būti yra žy
miai daugiau.

Tai yra toji . civilinė gvardija, 
prieš kurią oficialiai protestavo 
Lenkijos vyriausybė ir kurią 
Maskvos konferencijoj minėjo 
Molotovas. Varšuvos vyriausybės 
ryšių karininkai laiko, kad šios 
sargybinių kuojos yra antirepa- 
triacinės propagandos ir netgi te
rorizmo, buv. Lenkijos vyriausy
bės Londone šalininkų inspiruo
jamo, tvirtovės.

Kuopos griežtai paneigia bet 
kokią politinę veiklą, nors jų an
tikomunistinis nusistatymas nėra 
paslaptis. Daugumas puskarinin
kių anksčiau yra tarnavę regu- 
liarinės Lenkijos ar Baltijos val
stybių armijose. Tarp ryšio Kari
ninkų, kurie palaiko ryšius su JV 
kariumomene, yra tokių vyrų, 
kaip Francois Sobolta, buvęs Pil
sudskio asmeninio štabo viršinin
kas, ir Jerzy Zawisza, abu buvę 
plačiai žinomi prieškarinėj Len
kijoj, o YWCA atstovas prie CG 
yra princas Liubomirskis.

Prieš priimant apmokyti, DP 
skryninguojami, kad būtų elimi
nuoti visi, kurie kovojo prieš są
jungininkus. Maža lenkų turi dėl 
to rūpesčio, bet apie 10°/» lietuvių, 
50% latvių ir 90®/«» estų 19—35 
metų amžiaus grupėje išskrynin- 
guojami. .

Septynios lenkų kuopos, tarp 
jų viena kavalerijos kuopa, saugo 
karo musikaltėlius ir įtariamuo
sius Dachau, o dvi estų kuopos 
eina pareigas Nūmbergo teismo 
rūmuose ar kalėjime. Dešimt kitų 
baltų kuopų tarnauja Nūrnbergo 
rajone. Jungtinių Valstybių kari
ninkų ir puskarininkių kadras 
prižiūri kiekvienas dvi kuopas. 
Brig. gen. Leroy H. Watson, 
Nūmbergo srities vadas, DP. civ. 
gvard. kuopų, steigimo pionierus, 
pareiškė, kad atsižvelgiant į tuos 
plyšius, kurie JV okupacinėj ar
mijoj liko po demobilizacijos,

laimikis Dėdei Šamui“. Nors len
kai bendrai laikomi neramiais, 
bet jo baltai, kaip jis pareiškė, 
yra kietai dirbą, sąžiningi ir 
paklusnesni negu amerikiečiai. 
Be to, Jungtinėms Valstybėms 
jie tekaštuoja tik aprangą, 5 do
lerių per mėnesį vertės karinius 
skriptus ir apie 2 dolerių vertės 
per savaitę papildomą maistą. 
Likusį atlyginimą jiems moka vo
kiečių burmistrai. Gen. Watsonas 
organizuoja jiems klubus ir atle-; 
tines varžybas ir bando traktuoti 
juos „beveik kaip amerikiečių 
dalinius“.

Majoras F. C. Teibh, Nūmbergo 
kalėjimo karininkas, pareiškė di
delį pasitenkinimą dėl saugumo, 
kurį suteikia šie „natūralūs ka
reiviai“. Nors jie patys save laiko 
kareiviais, tačiau tikrumoje nėra 
kareiviai. Jie buvo energingai 
demobilizuoti praėjusių metų ba
landžio mėnesį, kai rojalistų vej
os. Tuo pačiu metu gvardiečių 
tarpe sukėlė JV užsienių reikalų 
ministerijos įsakymą paleisti ju
os. Tuo pačiu metu gvardiečįų 
žalsvos uniformos buvo nudažy
tos mėlynai, ir jiems neleidžiama 
dėvėti tautinių ženklų išskiriant 
tuos, kuriuos jie turi savo patal
pose ir gautus specialius, rango 
ženklus, neaukštesnius kaip ma
joro. Jiems įsakyta nesisveikinti 
ir žygiavimo šaudymo ir kiti mi- 
litariniai pratimai yra sumažinti.' 
Tačiau sveikinimasis automatiš
kai tebesitęsia. (E)

Baltijos valstybių 
klausimas ir UNO
Žinomas šveicarų dienraštis 

„Basler Nachrichten“ kovo 14 d. 
išspausdino tokio pavadinimo il
gesnį straipfenj. Ryšium su Angli
jos pasiryžimu Palestinos klausi
mo sprendimą pavesti UNO, 
straipsnio autorius pabrėžia, kad 
toks pat kelias turėtų būti pasi
rinktas spręsti ir ki|us ginčytinus

autorius rašo:
„Kaip žinoma, trys Baltijos 

valstybės — Estija, Latvija ir 
Lietuva buvo Tautų Sąjungos na
riai. Antrajam pasaulio kare šios 
valstybės išliko neutralios. Ta
čiau jų neutralumą didelės kai
myninės valstybės — Soyietų 
S-ga ir Vokietija’ — neteisėtu 
būdu pažeidė jų teritorijas oku
pavo.

Kai Hitlerio Vokietija ir Sovie
tų S-ga 1939 m. po Ribbentropo— 
Molotovo susitikimo iš piršto iš
laužė Antrąjį pasaulinį karą, kai 
jos nepaisydamos nepuolimo pak
to, iš dviejų pusių užpuolė Lenki
ją ir po to, kai Sov. S-ga, taip pat

vieną iš daugelio politinių par
tijų ir tuometiniai komunistinų 
partijų atstovai turėjo tenkintis 
tik 4—5 "Z® balsų, dabar staiga pa
sidarė tokie entuziastingi sveti
mos okupacijos šalininkai, jog 
99 % jų balsavo už draugo Vi
šinskio kandidatus. Nors rinkimi
nėj programoj komunistų partija 
viešai žadėjo išlaikyti esamą bur- 
žuadinę santvarką ir Baltijos val
stybių nepriklausomybę, bet 
„naujai išrinktieji“ visų trijų 
Baltijos valstybių parlamentai 
visais balsais 1 .’11
Maskvą ir prašyti priimti Balti
jos valstybes į Sov. S-gą. Tokiu 
būdu buvo įvykdytas Baltijos

balti j o klausimo sprendimo, ku
ris įgalintų juos grįžti į' išsiilg
tąją tėvynę. Tuo tarpu antroji 
bolševistinė okupacija siautėja 
Pabalty. Vėl trėmimai, suiminė
jamai etc. Rusų kolonizacija vyk
doma pilnu tempu. Švedų laikraš
čiai praneša apie stiprų partiza
ninį judėjimą baltų šalyse.

Teisingas Pabaltijo klausimo 
sprendimas negali bųti įvykdytas 
keturių užsienių reikalų ministe- 
rių susitarimu, kadangi vienas 

. , „ jų, atstovauja trečiąją okupaciją
nutarė vykti į' Pabalty. Baltijos klausimas turi 

— •••. būtį visiškoj viešumoj pasauli
niame Jungtinių Tautų forume 

; svarstomas ir išspręstas.
Jungtinės Tautos susibūrė 1942 

m. sausio 1 d. pagal Atlanto 
Chartos bazę ir Sov. Sąjunga pa
sirašė šios istorinės deklaracijos 
principus. Atlanto chartos paža
dai, pagal kuriuos- kiekviena 
aneksija yra neleistina, kiekviena 
jėga nuverstoji vyriausybė vėl 
turi atgauti savo teises ir visoms 
tautoms turi būti pripažinta ap
sisprendimo teisė, turi būti ište
sėti, jei UNO nenori netekti pa
saulio pasitikėjimo ir pagarbos. 
Pasaulio taika yra nedaloma ir 
visoms tautortis turi būti suteikta 
lygybė pagal šiuos principus“. (E)

Min. Škirpa airiu
i

spaudoje
Dublino, Airijoj, dienraštis 

„Irish Independent“ vasario 12 d. 
išspausdino ilgą Kees van Hoek 
parašytą straipsnį apie dabarti
niu metu Dubline gvyenantį mu
sų diplomatą pik. Kazį Škirpą. 
Straipsnis pavadintas „Lietuvos 
valstybės vyras gyvena Dubline“ 

Kauno V. Teatro baleto solistai: T. Babuškinaitė ir S. Velbasis ir papuoštas pik. Škirpos atvaiz- 
” du, po kuriuo parašyta,, kad tai

pats žymiausias pabėgėlis Du- 
' • bline. Jame nupasakotas nepa-

valstybių įjungimas i 'Sov. Są- prastai įvairus ir nuotykingas 
jungą. Škirpos gyvenimas ir jo karjera.

Kiekvienam aišku, kad toks Paminėjęs Škirpos jaunystę, 
įjungimas nieko bendro neturi su. mokslo metus ir jo karinę kar- 
laisva Pabaltijo gyventojų valia, jerą, kaip pirmojo Lietuvos ka- 
Ir tuometinis JV užsienių reikalų riuomenės kūrėjo-savanorio ir 
ministerio pavaduotojas Summer vėliau generalinio štabo viršinin- 
Welles po šio fait accompli pa- ko, po to gi karo attaches Ber- 
rėiškė, kad JV tokio prievarta ir lyne ir Lietuvos pasiuntinio Var
sų suktybėmis įvykdyto Baltijos šuvoje ir Berlyne, autorius rašo: 
valstybių įjungimo niekuomet ne- „Kai 1941 m. vokiečių kariuo- 
pripažins. Amerika išlaikė šį savo menė įsiveržė į sovietų okupuo- 
pažadą ir ten ir šiandien tebevei- tus kraštus, lietuviai sukilo at- 
kia Baltijos valstybių pasiuntiny- gauti savo nepriklausomybės ir 
bės, kurios Anglijoj, Brazilijoj ir išsirinko Škirpą ministeriu pirmi- 
daugely kitų valstybių, bent for- ninku. Bet naciai iš tikrųjų ne- 
maliai, taip pat tebėra. turėjo noro išlaisvinti Lietuvą

Tris Baltijos valstybes paskel- ir kai Lietuvos atstovas buvo at
bus sovietinėmis respublikomis, kaklus ir atsisakė duoti savo 
trijų mažų baltų tautų kryžiaus vardą vokiečių protektoratui, ge- 
kelias toli gražu dar nebuvo stapas jį laikė namų arešte. O kai 
baigtas. Tuoj aus į šias valstybes Lietuva atsisakė mobilizuoti ar- 
atkeliavo rusiškoji čeką. Daugiau miją Vokietijai padėti, Škirpa 
kaip 100.000 baltų, daugiausia va- buvo suimtas ir internuotas 
dovaujančių valstybinio ir vie- Dreeseno viešbutyje, Godesberge, 
šojo gyvenimo asmenų, taip pat tame pačiame viešbutyje, kuria- 
ir buvusieji prizidentai Ulmanis me 1938 m. Hitleris tarėsi su 
ir Pats, buvo deportuoti į Sibirą* Chamberlainu. Tame viešbutyje, 
ir kitas tolimas sritis ir apie šiuos ant Reino kranto, Škirpa buvo 
nelaiminguosius iki šiolei nieko laikomas kartu su daugeliu kitų 
negirdėti. Tokie prievartiniai trė- žymių asmenų, kurių tarpe buvo 
mimai paprastai buvo vykdomi didesnioji Prancūzijos generali- 
nežmonišku būdu: uždaruose gy- nio štabo karininkų dalis, o tarp 
vuliniuose vagonuose, moterys civilių — generolo de Gaulle se- 
atskirtos nuo vyrų, vaikai nuo suo. Jų viešbutis buvo apsuptas 
tėvų. Vaikai buvo nugabenti į aukšta vielų tvora, ir kaliniai 
rusiškus vaikų lagerius, kur jie tegalėdavo išeiti tik į mažą so- 
turėjo būti išauklėti komunistais, delį. Iš ten Škirpa buvo nugaben- 
Tūkstančiai kitų baltų čekos bu- tas į Riesengebirge sritį, Sudetų 
vo suimti, kankinti ir „likvi- srityje, kur jį 1945 m. gegužės 
duoti“. mėn. Karlsbade išlaisvino ameri-

Po vienerių metų, kai 1939 m. "kiečių armija. Po to Škirpa pra- 
Maskvoje sudarytoji abiejų agre- dėjo ieškoti savo šeimos - žmonos 
šorių draugystė sulužo, į Pabal- ir sūnaus, kurie turėjo būti kur 
tįjį įsiveržė Hitlerio pulkai ir nors Vokietijoje. Eisenhowerio 
pakeitė rusiškąją okupaciją. Ši štabe dirbęs buvęs Škirpos kole- 
antroji,svetima okupacija nebuvo ga Varšuvoje ambasadorius Bidd- 
daug švelnesnė už buvusią. Vėl le pažadėjo jam amerikiečių pa- 
prasidėjo suiminėjimai, prievar- galbą. Susiradęs šeimą, Škirpa 
tūliai vežimai, rekvizicijos. Vie- praėjusią vasarą atvyko į Airiją, 
toj komunistinių komisarų atsi- kur laukia dokumentų vykti į 
rado vokiškieji generalkomisa- Ameriką.
rai, vietoj čekos — gestapo. Dabar Škirpa yra užsiė-

1944 m. liepos mėn. vokiečiams męs savo memuarų tvarkymu, 
pasitraukus, raud. armija antrą kurių dalys pasirodys „Irish *In- 
kartą okupavo Baltijos valstybes, dependent“. (E)

nežiūrėdama sutarties užpuolė 
Suomiją, 1940 hn. vasarą raudom 
Armija įsiveržė ir į Baltijos val
stybes. Dabartinis užsienių reika
lų ministerio pavaduotojas Vi
šinskis pats atskrido į Pabaltijį, 
ir, raud. Armija pasiremdamas, 
nuvertė buvusias Latvijos, Esti
jos ir Lietuvos vyriausybes ir sa
vo nuožiūra pastatė pareinamą
sias vyriausybes, kurios įvykdė 
naujus parlamentų rinkimus pa
gal „pilnutinės demokratijos“ pa
vyzdį tiktai su vienu komunisti
nių kandidatų sąrašu. Opozicinės 
grupės, kurios bandė išstatyti ki
tą kandidatų sąrašą buvo papras
tai suimtos. Gyventojai grasini
mais buvo varomi prie urnų.

Trakų ežeras Galvė
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Liet, tremtiniu inžinierių
pastangos ir darbai

(Pasikalbėjimas su LTID pirm. doc. dipl. inž. A. Jurskiu)

žai. Prisiminkime tik įvairių įvai
riausių specialybių kursus visose 
stovyklose. Pridėkime prie to 
Kempteno aukštuosius statybos 
kursus, Nūrtdngeno ir Augsburgo

Mūsų visi žygiai, mūsų 
pasiruošimas nukreiptas viena link
me, būteni-j tėvynės atstatymą. 
Šiame darbe didelė dalis tenka 
mūsų inžinieriams. Todėl yra įdo
mu, ką jie šiandien veikia, kam 
ruošiasi bei ką jau yra padarę. 
Tam tikslui pavyko pasigauti kiek 
ilgesniam pasikalbėjimui Lietuvos 
Inžinierių Tremtinių Draugijos 
Centro Valdybos pirmininką doc. 
dipl. inž. A. J u r s k į.

— Kokie yra Lietuvos Inžinie
rių Tremtinių D-jos uždaviniai bei 
siekimai ir kokia vaga liet, trenr- 
tiniai inžinieriai savo darbą yra 
išvarę, — buvo pirmiausia pa
klausta.

— Bijau, kad ir antri metai L. 
LT. Draugijos varoma vaga toli 
gražu ne tokia gili, kokią išvary- 
tumėm būdami namie — laisvoje 
tėvynėje, — su įprastu santūru
mu pradėjo doc. A. Jurskis. — 
Tremties gyvenimo aplinka ir są
lygos itin nepalankios inžinieriaus 
profesiniam darbui. \

— Ar iš tikrųjų inžinieriams 
tremtyje sunku įsijungti į savo 
profesijos darbą?

— Aplamai imant, nesuklysiu. 
pasakęs, kad didelė dauguma mū
sų inžinierų yra įsijungę tik į 
artutinį jų profesijai darbą; dau
gelis pasišvenčia pedagoginiam 
darbui gimnazijose ir profesiniam 
bendruomenės švietimui įvairiuose 
specialiniuose technikos kursuose; 
daugelis talkininkauja visuomeni
niam darbe, dėdamiesi prie stovy
klų administravimo bei tvarkymo; 
pavieniai asmenys stengėsi „pra- . 
laužti ledus" ir sukurti šiokias, to-

Doc. dipl. inž. A. JURSKIS, 
Lietusių Tremtinių Inžinierių 

Draugijos pirmininkas

aukštesniąsias technikos mokyklas, 
įvykęs gyvenamųjų namų pro-

kias įmonėles, kaip, pvz., medžio 
dirbinių ir taudodailėS; keletas in
žinierių yra išvystę net platesnio 
masto statybos bei pa rangos ben
droves Cpvz., „UNITAS"); kelioli
ka dirba prie ąiątybų bei mecha
ninėse įmonėse USA armijos va
dovybėje. Nemaža turima inžinie
rių ir iš akademinio pasaulio — 
jų daugumas profesoriauja Baltic 
University (Hamburge), UNRRA- 
os universitete (Mūnchene) ir Liet. 
Aukštuosiuose Statybos Kursuose 
(Kemptene).

Taigi, matote, kad dirbame, ga
lime sakyti, visi, tik, kaip jau mi
nėjau, ne visi savo srityje bei tie
sioginėje specialybėje. Įsijungti į 
bet kokią pramonės sritį vietoje 
neįmanoma, tas prie nūdienės Vo
kietijos ir, sakyčiau, Europos eko
nominės krizės kiekvienam su
prantama. Belieka tik puoselėti 
šviesesnio rytojaus viltis, tenka 
ruoštis ateičiai.

— O kaip suprantate ir perma- 
tote tą pasiruošimą ateičiai?

—Lietuvos atstatymo problema, 
mano supratimu, aktuali kiekvie
nam. o ypač kiekvienam tremtinių 
profesiniam sambūriui. Jei nėra 
tinkamų'sąlygų praktiniam darbui, 
tai intelektualiniam teoriniam arba 
idėjiniam kūrybiniam darbui, kad 
ir ankštam ar šaltam stovyklos 
kampelyje, vsada atsiranda laiko 
pasireikšti. Mes galime planuoti, 
mes galime projektuoti. O užda
vinių begalės. Štai, kad ir tokie:

a) paruošimas įstatymų projek
tų miesto ir kaimo statyboms; b) 
naujų statybos medžiagų ir naujų 
statybos būdų tyrimas; c) štatyjjos 
pramonės studijavimas ir jos pla
navimas; d) statybos darbų orga
nizacija; e) tipinių projektų ruoši
mas; f) aiškintis, kokios pramonės 
sritys turėtų realaus pagrindo bū
ti kuriamos ir vystomos Lietuvoje; 
g) medžiagos rinkimas įmonių pro
jektavimui; h) mūsų pramonės or
ganizavimo principai; i) statybai 
ir pramonei reikalingų kadrų ir 
kvalifikuotų darbininkų ruošimas, 
ir t^ t.

—■ Bet tai, atrodo labai plataus 
masto užsimojimai ir planai. Kiek 
jie Inžinierių Draugijos pastūmėt’ 
bei įvykdyti?

— Vienas iš lengviausiai prie
inamu uždavinių tai techninių ka
drų ruošimas. Šioje srityje, atro
do, inžinierių pasidarbuota nema-

jektų konkursas išjudino, tikriau
siai, bent 30 mūsų inžinierių ar
chitektų. kurie, kad ir vargingose 
DP sąlygose, davė 45 projektus. 
Suprantama, kad tie projektai nė
ra konkretaus uždavinio sprendi-

mas, bet jie davė idėjų, davėkiant. Jei jau eventualiai tektų 
medžiagos ateities darbams. *' *“* * 1 1

Ruošiamasi ir tolimesniems kon- 
. kursams, kurie palies tautinio sti

liaus pasireiškimą butų vidaus 
įrengimuose t ei balduose, o taip 
pat pastatų konstrukcijų sumoder- 
ninimą bei patobulinimą. Pavieniai 
autoriai studijuoja įstatymus, pla- r
nuoja statybos ir pramonės orga- darbininkais, 
nizacijos klausimus bei principus 
ir pan.

— Kaip Tamstą žiūritę į even
tualią emigraciją ir inžinierių įsi

jungimą į darbą 
svetimuose kraš
tuose?

— Tai klausimas, 
dažnai iškyląs lie
tuvių bendiuome- 
nės narių tarpe. 
Jam išspręsti rei
kalinga būtų dau
gelį veiksnių apt
arti ir susverti. Aš 
asmeniškai manau, 
kad vienas svari
ausių šiame klau
sime momentų tai 
mūsų dabartinės 
būsenos priežastis 
ir iš jos išplaukian
čios viltys: juk čia 
atsidūrėme su min
timi greit grįžti į 
laisvą tėvynę, aiš
ku, tąja mintimi 
gyvename ir šian
dien. Taigi klausi
mas masinio persi
kėlimo ir kokius 
nors svetimus „eg
zotinius" kraštus, 
vargiai ar yra ak
tualus. Jei gyve
nimo aplinkybių 
būtumėm laikinai 
nublokšti kur nors 
į užjūrį, tai musų Visai neseniai per spaudą nuai- 
specialinių žinių dėjo jungtinės lietuvių tremtinių 

platesnis ar siauresn’ pritaikymas, operos, o tam pat dramos reika- 
aišku, pareitų nuo dietinių ekono- iingumas. Nevienam gali kilti

emigruoti, tai -suprantama, kad in
žinierių, kaip profesinės organiza
cijos, pageidavimas būtų, kad toks 
įsijungimas ir darbas svetimam 
krašte būtų grupinis, atseit, ištisais 
kolektyvais, pradedant diplomuo
tais inžinieriais ir baigiant reika
lingos specialybės meisteriais bei

— ’ Kokiais būdais inžinieriai 
tremtiniai koordinuoja savo dar
buotę bei veiklą?

—Draugijos statutine tvarka, ku
ri liečia kiekvieną Draugijos sky
rių, kiekvienoje didesnėje stovy
kloje. Be to, L. LT. D-jos Centro 
Valdyte leidžia savo profesinį or
ganą „Inžinieriaus Kelias". Jame 
atsispindi mūsų veiklos apybrai
žos, jame telpa ne tik informaci
niai straipsniai, bet ir orginalūs 
inžinierių veikalai.

— Įdomu, ar daug atskirų spe- 
cialinių veikalų inžinieriai yra iš
leidę?

— Sakyčiau, daug yra išleista 
ir daug jų dar tūno rankraščiuose, 
nes išleidimo sąlygos, tiek tech
niškos, tiek finansinės, kaip žino
te, šiandien yra gana sunkios. Pa
vyzdžiui galiu suminėti, kad ir 
šiuos veikalus:

. - Prof. Dr. inž. S. Kolupaila — 
„Hidraulika", kapitalinis, virš 300 
psl. veikalas; dipl. inž. Martinavi
čius — „ElektrotechniKos vado
vas". 230 psl. vadovėlis; inž. V. 
Miniukas — „Automobilis", 2 da
lys; Dr. inž. J. Jankauskas — „Va
žiavimo menas": dipl. inž. A. Se
nienas — „Radiotechnikos pagrin
dai"; ^dipl. inž. Ramanauskas — 
„Elektrotechnika", 280 psl. kon-

spėk tas; daugelis techniškų kon
spektų įvairiems kursams ir vieti
nių D-jos skyrių neperiodinių lei
dinių, kaip, pvz., „Technikos Pa
saulis" (Wurzburgo skyriaus). Be 
to, visa krūva vertingų veikalų lie
ka rankraščiuose, pavyzdžiui: dipl. 
inž. J. Gimbutas — >,Das Dach dės 
litauischen Bauemhauses", studi
ją iš lietuvių etnografinės 18 — 19 
amžiaus statybos; dipl. inž. Pr. Drą- 
sutis — „Elektroinstaliatoriaus va
dovėlis'*; dipl. inž. B. Galinis — 
„Bendrosios statybos konspektas"; 
inž. arch. V. Svipas — „Lietuvių 
liaudies architektūra"; dipl. inž. 
J. Gimbutas — „Lietuviškoji archi
tektūra Mažojoje Lietuvoje“; dipl. 
inž. K. Krulikas — „Technikos va
dovas", platus patariamųjų duo
menų rinkinys; pa, ir žinoma, eilė 
kitų nepagarsintų veikalų.

— Kiek, maždaug, lietuvių in
žinierių galėtų būti tremtyje?

— Neturiu čia po ranka regi
stracijos duomenų, tačiau, kiek at
simenu, visose trijose Vokietijos 
zonose jų yra per 400 žm., tarp 
kurių apie 65% dipl. inžinierų.

— Ar nenumatoma suruošti in- 
žinierų darbų bei projektų paro
dą?

—• Tokia paroda vyks L. L T. D- 
jos atstovų suvažiavimo metu ir 
bus prieinama Augsburgo lietuvių 
visuomenei gegužės mėn. 18 ir 19 
d. a. Haunstetiene, Liet. Gimnazi
jos patalpose. Numatoma, kad tą
ją parodą bandys perkelti D-jos 
skyriai ir pas save į kitas stovy
klas. Maloniai kviečiu atsilankyti! 
— baigė pasikalbėjimą L. I. T» D- 
jos Centro Valdybos pirmininkas 
doc. A. Jurskis. •

Lietuviu baletas tremty
šiol nebuvo atsiradę energingų 
iniciatorių, kurie galėtų Lietuvos 
Valstybinio Baleto artistus su
burti Į viena stovyklą; iš antros

^ninių ir socialinių veiksnių.
i’ačiau inžinierių nuveiktas dar

bas mūsų bendruomenės narių 
profesiniam paruošime, aišku, tu
rės teigiamos reikšmės jiems nau
jose gyvenimo sąlygose pasireiš-

Klausimas, ar lietuvių baleto ar
tistai neturi panašių intencijų 
(susijungti). Su vienu kitu jų ar
timiau išsikalbėjus, paaiškėjo, 
kad baleto artistuose jungimosi 
mintis taip pat yra gyva, tik ligi

Kauno Valst. Teatro baleto artistės — seserys Janina ir Regina Drazdauskaitės š. m. balandžio 30 d. Augsburge 
atšventė savo 100 — tąj| pasirodymą. Joms teko šokti amerikiečių ir anglų zonų lietuvių DP stovyklose, ligoni
nėse ir amerikiečių kariams Don Sulaičio nuotr.

pusės pabrėžtina, kad ne tik pa
ramos, bet net susidomėjimo mū
sų baletu ligi šiol nei iš plates
nės visuomenės, nei iš jos vado
vaujančių atsvovų niekur neparo
dyta. Tai labai apgailėtinas fak
tas. Reikia gi atsiminti, kad bale
tas reprezentaciniam momente 
yra viena dėkingiausių teatro ša
kų, galinti kiekvienam žiūrovui 
suprantama Choreografijos (ju- 
desių-išraiškos) kalba išreikšti 
vaizduojamą mintį. Taip pat atsi- 
mintina, kad savo laiku mūsų ba
letas užsieninėse- gastrolėse labai 
gražiai užsirekomendavo, parody
damas čia lietuvių pasiektą 
aukštą meno lygi. Iš pažymėtų 
gastrolių suminėtinos 1935 m. pa
vasario kelionės į Londoną ir 
Monte Carlo, kur didžiausiuose 
teatruose lietuvių Valstybinis Ba
letas buvo labai šiltai žiūrovų ir 
meno kritikų sutiktas ir įvertin
tas. Taipogi atskiri mūsų baleto 
solistai kviečiami lankėsi Pary
žiaus, Briuselio, Vienos ir kaimy
ninių kraštų-Rygos ir Talino ba
letuose. Galim pasididžiuodami 
pasakyti, kad mūsų klasikinis ba
letas stovėjo lygiai su Europos 
aukštos klasės baletu. Sitai mes 
patys aiškiai pastebime ir dabar, 
gyvendami Vokietijoje, kur net 
mūsų tremtyje įsteigtų baleto 
studijų mokiniai šoka solines par
tijas vokiečių teatruose.

Dvidešimties metų laikotarpy 
iš pirmųjų Lietuvos Valstybinio 
Baleto pionierių išaugo iki 60 ba
leto artistų. Tai vis Kauno bale
to studijos dėka. Lietuvos Bale
tas savo repertuare turėjo žy
miausius klasikinio baleto pasta
tymus, kaip: „Raimonda“, „Gul
bių ežeras“, „Miegančioji gra
žuolė“, „Gizel“, „Bachčisarajaus 
fontanas“, „Spragtukas“, ir kiti. 
Be to, mūsų baletas dalyvavo taip 
pat ir operose ir operetėse. Dvi
dešimt metų laikotarpyje mūsų 
balete pasikeitė daug baletmei
sterių; išaugdamas baletas iž- 
siugdė ir savųjų baletmeisterių. 
Iškilo nauji solistai, o taip pat 
corde baletas.

*
Mūsų baletas įsikūrė netrukus 

po operos įsikūrimo. Pirmapradis 
pastatymas įvyko 1925 m. gruo
džio 4 dieną, išvedant į sceną 3-jų 
veiksmų Delibes baletą „Coppe- 
lia“. Keletas pirmųjų Lietuvos 
Valstyb. Baleto veteranų — pir-

3



4 pSl. Žiburiai 1947. V. 17. Nr. 20 (79)

mojo pastatymo dalyvių yra mūsų 
tremtinių tarpe: N. Kaliskienė, 
O. Zateplinskaitė, Eug. Žalinke- 
vičaitė, J. Ambrazas, E. Bandze- 
vičius, Ad. Butkus, B. Cunovas ir 
J. Vasiliauskas.

Iš antrosios kartos, kuri įsijun
gusi Lietuvos Baletan papildė su
minėtųjų pradininkų eiles, savo 
tarpe turime: Ver. Adomavičiūtę, 
T. Babuškinaitę, Z. Smolskaitę, 
St. Modzeliauską, S. ■ Velbasį. 
Atskirai čia tenka paminėti vieną 
gabiausiųjų šios kartos artisčių — 
a. a. T. Kublickaitę kuri sun
kiai išgyvenusi žiaurų karo metą 
jau 1945 m. pavasarį atsiskyrė iš 
tremtinių tarpo. Jos mirtis — tai 
didelis nuoistolįs ne tik artimie
siems, draugams, bet ir visam lie
tuvių baletui. Daug kas ją atsi
mena iš baleto „Gizel“, kuriame 
jinai talentingai atlikdavo svar
biausiąją rolę. (Greitu laiku a. a. 
T. Kublickaitė bus paminėta 
atskiru nekrologu). Iš trečiosios 
ir pačių jauniausiųjų — ketvirto
sios kartos Lietuvos Valstybinio 
Baleto artistų tremtyje gyvena: Ir. 
Adomavičiūtė, G. Ceglokovaitė, T. 
Dobertaitė, J. ir R. Drazdauskai- 
tės, Ir. Eidrygevičiūtė, N. Giedrai
tytė, J. Makūnaitė, T. Pagodinai- 
tė, G. Rantenaitė, V. Radzevičiū
tė, J. Sadzevičiūtė, E. Stančikaitė, 
A. Slepetytė, Ks. Knitaitis ir A. 
Liepinas.

Visi suminėtieji baleto artistai 
gyvena išsisklaidę įvairiuose va
karinių zonų kampuose atskirais 
būreliais, po du — tris ar visiškai 
vietai. Įvairiomis progomis jie 
gastroliuoja, propaguodami kla
sinį baletą ar šokdami charakte
ringus taipogi stilizuotus tauti
nius šokius.

Labiau tremtyje pasireiškian
čios baleto pajėgos yra susibūru- 
sios Blomberge, Kasselyje, Seli- 
genstadte, Stuttgarte ir Augs
burge. Tose stovyklose veikia ir 
baleto studijos, kurioms vadovau
dami aukščiau suminėti mūsų ba
leto artistai-ės tuo pačiu jau au-

MUZIKA
Amerikos kino lankytojai gana 

gerai nusimano filminės muzikos sri
tyje. Plokštelių firmos masiškai ga
mina plokšteles ir išleidžia ištisas 
albumų serijas su filmine muzika. 
Kompozitoriai rašo Orkestrams siui
tas, paremtas filmų partitūromis. Tų 
partitūrų sirhfoninlai motyvai dažnai 
transliuojami per radiją. Galimas 
dalykas, kad filmą, išpopuliarinusi ir 
suteikusi nepaprastą tempą šlagerių 
kūrybai, pradeda taip pat popu
liarinti mūsų laikų kompozitorių 
darbą.

Muzikos istorijoj nebūtų tai pirmas 
atsitikimas, jei kada būtų įkurta ga
linga institucija muzikinei kūrybai 
remti.

Didieji šešioliktojo šimtmečio poli
fonijos meisteriai savo kūrybą pa
šventė katalikų bažnyčiai; Bachas 
kiekvieną savaitę turėdavo parašyti 
naują kantatą, sekmadienio pamal
doms pats ją išpildydamas bažny
čioje, kurioje jis buvo vargoninkas; 
pirmosios gi simfonijos ir operos 
aštuonioliktame šimtmetyje buvo 
užsakomos pas kompozitorius kuni
gaikščių ir didikų svečiams links
minti.

šiandien demokratiniame pasaulyje 
muzika pasidarė galingu įrankiu 
tiems, kurie rūpinasi masių pramo
gomis. Žmonės, gaminantieji šių lai
kų filmas, tą puikiai žino. Jie matė 
daugybę filmų be muzikos ir žino 
kaip labai muzikinė partitūra pade
da filmą padaryti „šiltą“, sustiprinti 
jausmų įspūdį, pridengti silpnąsias 
vietas pavienėse scenose ir surišti 
epizodus, kurie be muzikos „tilto“ 
liktų be jokio ryšio. Jie žino, kad 
nuobodžią, prailgstančią sceną, tinka
mai pritaikius muziką, galima pada
ryti įtemptą ir jaudinančią. Jie žino, 
kad gera meliodija padės pavergti 
publiką ten, kur nebeužtenka žodžio 
ir valdybos.

Hollywoodo filmų studijos taip pat 
turi didžiulius skyrius, skirtus muzi
kai. Čia visas štabas įvairių žmonių: 
žinomų puikių dirigentų, dainavimo 
mokytojų, orkestrų ekspertų, akusti
kos žinovų, technikų ir įrengėjų. Čia 
yra puikūs chorai, išlavinti specialiai 
dainuoti į mikrofoną, orkestrantai, 
galį be jokio ruošimos! pagroti kiek
vieną sunkiausi dalyką. Man padarė 
nepaprastai gilaus įspūdžio tas milži
niškas darbas ir atsidėjimas, įde
damas į kiekvieną bandomą, parti
tūrą. Aš manau, niekur pasaulyje 
muzika nebus traktuojama taip rū
pestingai, niekur nebus išstudijuoja
mas ir paruošiamas taip smulkmeniš
kai kone kiekvienas tonas, kaip kad 
Hollywoodo muzikinėse studijose, 
paruošiant garsinę filmą..Metodas yra 
toks pats, kaip filmos gaminimo fa
zėje. Tai yra smulkmenų metodas. 
Filmą juk yra rinkinys daugybės

Baleto artistės Janina ir Regina Drazdauskaitės šoka „Pavasario šokį“
Don. Šulaičio nuotr.

gina naująsias ateities baleto pa
jėgas.

Musų baleto artistų didžiausias 
noras išeiti vėl pilnu lietuvių 
sąstatu į sceną, kurioje dalyvau
dami dideliuose pastatymuose ir 
eidtami savo pašaukimo keliu jie 
pajėgtų vėl aukštai iškelti lietu
viškojo baleto vardą. A. L.

FILMOJE

užduotis, kaip kad moderniųjų filmų 
kompozitoriai: ar muzika turėtų sekti 
dramatinę filmos eigą, ar gal gėriau 
būtų nuosaikiai pabrėžti jausmingu
mą? Jie pasirinko vidurio kelią, vis 
dėlto, su stipriu palinkimu į nuo
saikaus jausmingumo plėtotę. Kai 
kurios Hollywoodo studijos patiekė 
kartu su filmų turiniu ištisas muzi
kines partitūras. Čaplinas, pav., ne
paprastai domėdavosi tų filmų muzi
ka, kuriose jis pats vaidindavo. Jis 
praleisdavo daug laiko pasikalbė
jimams sū savo muzikiniais bendra
darbiais, norėdamas sukurti muzikos 
Nuotaiką, pilnai sutampančią su duo

smulkių, sekančių viens kitą pa
veikslų, trunkančių neilgiau 10 se
kundžių, retai ilgiau kaip dvi minu
tes. Ir į kiekvieną tų mažyčių foto- 
garfinių nuolaužų žiūrima, kaip į ne
priklausomą vienetą, reikalingą di
džiausio rūpestingumo paruošime. 
Tas pats yra taikoma ir muzikinėms 
filmų problemoms. Kiekvienas, kad 
ir mažiausias muzikinis dalykėlis yra 
taip ilgai bandomas, kol orkestras 
pilnai patenkina visus reikalavimus. 
Dirigentas veda ilgas diskusijas su 
režisieriumi, direktoriumi, ton-eksper- 
tais, dažnai net gi su pačiu 
kompozitoriumi, kad nustatytų, ko
kia turėtų būti muzikos įtaka (vei
kimas) ir kaip geriausiai to pasiekti. 
Išdavoje dažnai ivyksta pakeitimų, 
pataisų, perfilmuojama iš naujo. Ne
tenka abejoti, kad ateis diena, kada 
muzikinė filmą užims garbingą vietą 
šalia operos ir suteiks kompozitorių 
fantazijai laisvės bei kūrybinių po
lėkių. Tai įvyks tada, kada bus su
rasta tikroji muzikinės filmos išraiš
kos forma ir išvystyta jos plėtotė. 
Bet ir šiandien, kad ir ribotame 
muzikiniame filmų fone, skaitlingi 
kompozitoriai randa sau palankią 
dirvą muzikinių dalykų komponavi
mui. Girdėdami savo pačių išpildomą 
muziką, jie gali gerinti ir gilinti sa-_ 
vo kūrybą, turi progus su tos kury, 
bos stiliumi supažindinti plačias pu
blikos mases ir — daug uždirbti.

Visa tat savo pradžią gavo įvedus 
fortepiono muziką senuose kinuose. 
Senųjų kinų pianistas įėjo į filmos 
istoriją: dažnai jis cituojamas, pa- 
mėgdžiojamas, išjuokiamas ir parodi
juojamas.

Seniems žmonėms fortepiono gar
sai pigiuose kinuose yra malonus 
vaikystės prisiminimas, ir dažnai, jei 
mes drobėje matome vieną iš tų pa
čių situacijų — triumfuojantį niekšą, 
išvarytą iš tėvo namų dukterį, mo
tiną, atskirtą nuo savo kūdikio — 
mes pasllgstame ir šerio, išklerusio 
fortepiono garsų, atnešančių mums 
„gladiatorių maršą“, „mergaitės mal
dą“ ar uvertiūrą „Vilhelm Tell“ 
operai. Reikalas yra tas, kad neby
lioji filmą buvo reikalinga muzikos, 
kaip sriuba druskos.

Vėlesniais laikais, kada nebylioji 
filmą išaugo į tikrą teatrinę pramo
gą, jos muzikinė pusė pasidarė svar
bi muzikos pramonės šaka.

Didžiausi didmiesčių kinai įvedė 
kapelas, prilygstančias savo sąstatu 
bei dydžiu simfoniniams orkestrams, 
ir visą štabą ekspertų, kurie daug 
laiko praleisdavo beposėdžiaudami, 
kad kiekvienai filmai pntaikytų tin
kamą muzikinę Iliustraciją. Tokie 
vyrai, kaip pav. Hugo Riesenfeld ir 
Erno Rapee, sukūrė ištisą muzikinio ; 
filmos fono techniką. Jie turėjo ’ 
išspręsti lygiai dideles estetines J

tosios filmos charakteriu. (Aš •) nie
kada neužmirštu tos karčiai sal
džios, nuolat ausyse skambančios 
melodijos, iš filmos „Cirkas“ pabai
gos, kai Čaplinas pasirodo tolumoje 
— žmogus be iliuzijų, pasiruošęs 
pažvelgti gyvenimui į akis.) Kai 
kuriais atvejais jaunieji kompozitoriai 
yra parašę išbaigtas, originalias 
partitūras, skirtas nebyliųjų filmų 
iliustracijai. Tarptautinė muzikos 
šventė Baden—Badene, įvykusi 1928 
metais, buvo pašvęsta tiktai filminei 
muzikai.

Bet neužilgo gimusi garsinė filmą 
visai pakeitė padėtį. Pažymėtina, kad 
pirmoji ■ pasaulinio masto garsinė 
filmą „Jazzo dainininkas“ buvo jau 
muzikinė fima. Per vieną naktį tas 
populiarusis šlageris pasidarė reikš
mingu įvykiu filmos plėtotės istori
jai. Hollywoodo studijos paruošė išti
sus dainų leidinius. Šlagerių kompo
zitoriai, dirigentai, paruošėjai, šokių 
mokytojai persikėlė iš Broadway į 
Hollywoodą.

, Režisieriai ir direktoriai dramatinių, 
bemuzikinių filmų suprato, kad geras 
muzikos fonas daug padeda filmos 
sėkmingumui, ir kad teisingas žo
džio, muzikos ir įvairių garsinių efek
tų suderinimas filmos garsiniame 
kaspine turi nepaprastai didelės 
reikšmės pačiai filmos gamybai. Tai 
suteikė jauniesiems kompozitoriams 
naujas galimybių dirvas. Didieji pa
saulio filmų centrai ■ išauklėjo naują 
kompozitorių kadrą, kuriantį muzi
ką, skirtą tik filmoms. Tam tikras 
skaičius jaunųjų kompozitorių, paro
džiusių šioje srityje ypatingų gabu
mų, išvystė kažką panašaus į speci
alią muzikinio fono techniką. Toks 
žmogus, kaip kad Alfred Newman, 
šimtus filmų aprūpinęs muzika, yra 
tikras savo specialybės meisteris. Ir 
kiti puikūs specialistai, kurių vardus 
kinų lankytojai puikiai žino, yra 
Steiner, Korngold, Rsza, Stothart, 
Young, Wazmann ir kt.

Tie vyrai ilgoje eilės, metų prakti
koje ištyrė savo darbo reikalavimus 
ir ribas. Jie žino, kad gera filmų 
muzika yra ta, kurios negirdima, bet 
jeigu jos nebūtų, tuojau butų pasi
gendama. Jie žino, kad niekada per
daug nėra laiko filmos muzikai, kad 
jie niekad daugiau kaip keturias, 
daugiausia, bet gi dvi savaites laiko 
turės darbo paruošimui. Jie žino taip 
pat, kad jų muzika turės būti su
derinta su dialogu ir įvairių garsų 
efektais, ir kad daugybė subtilių 
vietų, kurias jie ištisomis, be miego 
naktimis sukurdavo, pasiliks nepaste-

•) Kurt Weill — šio straipsnio au
torius, gim. 1900 Dessau, kompozi
torius, Busonis mokinys, iki 1933 m. 
kūrė Berlyne, po to išvyko į Pary
žių, kiek vėliau iškeliavo į USA, 
Ieškodamas operose naujų kelių, ke
letą operų yra perkomponavęs. USA 
jis yra parašęs daugeliui filmų muzi
ką ir scenai vaidinimų. Vert. 

Kauno Valst. Teatro baleto artistai Janina Drazdauskaitė ir Stasys Modzeliauskas „Vengrų šokyje“ 
Don. SulaiČio nuotr.

■ bėta. Daugumas jų rašo muziką, 
pritaikytą šimtmečiams, pagal R. 
Strausso, Debussy, Revel, Scriabin 
stilių dalinai dėl to, kad šitoje muzi
kos dvasioje išaugo, dalinai ir dėl 
to, kad muzikinių reikalų vedėjai 
šito tipo muziką vertina kaip pačią 
„tikrąją“. Jie visi teikia pirmenybės 
filmoms su daugeliu nebylių scenų, 
kuriose jų muzika „aiškiai iškyla“, 
netrukdo jokių dialogų. Kartais 
jie tuos laisvės akimirksnius stengia
si išnaudoti savo turtingai nevvaržo- 
mai kūrybai, ir todėl jų muzika to
kiais atvejais nustoja pusiausvyros, 
yra perstipri, palyginus su filmų 
turiniu.

Be tų „profesionalų“ partitūros 
ekspertų kartais filmų pramonė pa
sinaudoja žinomų muzikų — kompo
zitorių kūriniais. Taip, kaip žymūs 
dramaturgai arba apysakų rašytojai 
filmų scenarijui suteikia originalumo 
ir naujumo, taip ir kompozitoriūs, 
kad ir nuošaliai stovįs, gali turėti 
žymios reikšmės filmų muzikai, jei
gu tik jam toks pasireiškimo būdas 
patinka ir jeigu jam priimtinos fil
mos ribos. Prancūzu prieškarinė fil
mų pramonė,, vertusis tik nedideliu 
biudžetų ir gaminusi filmas tik ne- 
plačiai rinkai, skirtas greičiausiai 
bandymui, buvo užangažavusi tokius 
kompozitorius, kaip lyiilhaud, Honeg
ger, Aurit. Kaip išdava, prancūzų 
filmų muzika pasiekė nepaprasto 
aukštumo savo kokybe, pav. kad ir 
tokiose partitūrose.

Taip pat ir Hollywoodas su dideliu 
sėkmingumu įtraukė pašalinius kom- 
pozitorus. Aron Coplando muzika 
filmoms „Of Mice and_ Men“ ir „Our 
Town“ yra puikus kūrybinės filmų 
muzikos pavyzdžiai.

Vis dėlto negalima išvengti įspū
džio, kad žiūrint kompozitoriaus aki
mis, visi tie geri norai, entuziazmas, 
idėjų ir sumanymų turtingumas, 
pastangos sukurti filmų muziką, yra 
tik laiko eikvojimas, o visa tai pasi
liks muzikinės filmų iliustracijos 
ribose. Kada kompozitorių darbas tik 
prasideda, filmą kitais atžvilgiais yra 
visai išbaigta. Nėra jokių abejonių, 
kad filmų kompozitorius laukia ne
palyginamai įdomesnės, garbingenės 
ir tikros kūrybos galimybės. Filmą 
yra puikus mediumas orginalinei — 
muzikinei, dramatinei kūrybai, ly
gaus niveau, kaip kad įvairios muzi
kinio teatro formos: muzikinė kome
dija, operetė, muzikinė drama ir 
opera. Norėdami išvystyti naują 
meno šaką, kurioje muzika atlieka 
tam tikrą rolę, turime leisti kompo
zitoriams bendradarbiauti su rašyto
jais ir režisieriumi.

Jau šiandien galime pranašauti, 
, kad ateity sėkmingai bus išplėtota 
„filmos opera“, ta „amerikoniškoji 
opera“, apie kurią taip pat daug kal
bama ir kurios pagrindas kaip tik 
bus filmų muzika. (Auslese — Vert. 
A. Rot.)
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Is „Vilniaus Sonetu" 
Senamiesty

Ant senų šventovės laiptų 
Kai vidudieny klausais, 
Lyg nematomas kas eitų 
Tarp kolonų, po skliautais. 
Lyg pily kas atdarytų, . 
Žalio žalvario vartus, 
Ir giliai širdy skaitytum 
Amžių atdūsius — metus.
Girdis žingsniai kunigaikščių, 
Žvanga pančiai kalinių, 
Iš krauju mirkytų aikščių. 
Ar ne skundas kankinių? ... 
Ne. Ramiai balandžiai vaikšto, 
Prašo saujos trupinių.

Amžinybėn
Kai pritems man akių spinduliai, 
Kai tu būsi senelė žila, 
Kai į mudviejų sielą' tyla, 
Kaip į jūrą naktis, nusileis, 
Su saulėtekiu jau nepabus 
Laiko upės užmigus banga. 
Prieš akis pasikels uždanga, 
Ir matysim toli anapus
Per šventąsias šio miesto bonias 
Ir per maldą Globėjos Marijos. 
Čia pabaigę visas klajones. 
Visos žaizdos, pąjusim, užgijo. 
Prie Jos Vartų palauksi manęs, 
Ir tebus amžinybė abiejų.

Juoz. Krahkauskas

KAZ. BAUBAI ATMINTI
(prieš 4 metus Sutthofo KZ

t 1943. 5. 14. ■

Žiūriu čia prie Reino į rūstų 
saulėlydį, kurs primena pabaigą 
visokią. Ant didelio akiračio ma
syviški debesys; vienur jie lyg 
rūstaus stabo veidas, o kitur — 
vaiduokliška prieštvaninė būtybė. 
Tylu, bet nėra nei ramybės, nei 
tylos — atsimenu Tave, mūsų 
gailimas Kazimierai.

Ir girdžiu — iš blankių tyrų su
grįžta- Tavo žodžiai, kalbėti man 
kitados. Graudžiai atsišaukia žo
džiai iš milžiniškos tylybės-------

Ag, pasaulis toks didelis. Tik 
niekur, o niekur nėra net ir Tavo 
kapo. Apsieita be varpų. Vaiduo
kliškai kilo dūmai ir beprasmiš
kai skleidėsi tirpo į pirmųjų am
žių erdvę. Ties KZ suko varnos, 
krankė, grojo ištiesdamos kaklą

Liko pasiliko — toli, toli, toli — 
žmona, Dalytė ir Vitalius. Tėčiu- 
ko sugrįžtant kasdien laukia. Į 
tolimą debesėlį atsiremia jų 
žvilgsniai. Tylu, bet nėra nei ra
mybės, nei tylos.

O titanišką naktį nutūps Baubų 
palangėj mažas vienišas žiogelis. 
Pasidėjęs šalia savęs smulkutį,
vienumoj klausys, kraipys ūsiu
kus ir girdės — prie miegančių 
vaikučių kažkas kukčioja, o 
aplinkui tokia kraupi naktis. Ty
lu, bet nėra nei ramybės, nei ty
los —

Žiemos minkštame vėjuje prieš 
atodrėkį. Gatvėje, kuria amžinai 
skuba kažkur žmonės susirūpinę, 
pražilsta ieškodami ir nesurasda
mi, sutikau Kazimierą, grįžtantį 
iš Kauno IX gimnazijos, kurioje 
pastaraisiais metais buvo direk
toriumi. Jis buvo palikęs kurį ten 
savo mokinį po pamokų. Su šyp
sena, visad žaidžiančia jo saulėtam 
veide, sako:

— Užeikim! .
Salionėlyj jis išvynioja parsi

neštąjį pirkinį. Pastato ant tam
siai rudo stalelio. Bronzinė sto- 
vyla: sielvartas. O tjes siel
varto išraiška ant sienos rėmuose 
baltutėlė žiema: miško sargo na
mučiai ir drimbąs nuo eglių šakų 
sniegas.

— Kam tokia melancholija, — 
prikišau, įsižiūrėjęs sielvartą.

— Paskutiniu laiku mane atka
kliai persekioja kažkoks baugus 
nujautimas, — pasakė jis jau 
rimtai, virpsėdamas riestos nosies 
krašteliais.

— Eik jau, įsikalbėsi prietarais 
tikėti.

— Kažkas pikto mane tyko už
pulti. Bet gal tai ir iš tikrųjų koks 
nerviškas įsikalbėjimas, — ir į jo 
veidą vėl sugrįžo šypsena.

už* muštam ir sudegintam)
— 1947. 5. 14.

Už langų, mieste, kaime, visoj 
mūsų tėvynėje šeimininkavo šiur
pūs svetimieji, kurie turėjo kro
kodilų širdis ir buvo už šakalus 
didesni gobšai. Dievas buvo da
vęs ir jiems jų tėvynėje visko pa
kankamai, bet jie klausė šėtono ir 
norėjo svetur kitų ašaromis ir 
krauju atsigerti.

Liko pasiliko mūsų Kaunas to
liau negu Havajai, toliau negu 
Hebridai. Ag, buvę . . . legenda- 
riški laikai ... Ne tokį gyveni
mą ir ne tokią mirtį tikėjom, mie
las Kazimierai. Bent tavo kapą 
aplankyti galėtumėm; hepabun- 
damo įmigimo sklypelyje neuž- 
maršuolių ar lelijų pasodintu- 
mėm . . . Nepakasė po pušim ža
liąja, po baltu berželiu . . . Nei 
Dalytė, nei žmona aplankyti, nei 
Vitalius, kai paaugs .

Ponia Baubienė prieš tai užeina 
dar į bažnyčią. Vargonai kanke- 
na, šniokštauja, klykia, tai vėl 
guodžia: čia kaip alasas, čia lyg 
revoliucija, čia vėl kaip kimus 
aimanavimas nuo pasaulio atskir
tame slėny. Mūriniai Dievo na

mai drebėjo ligi pamatų, kaip 
Sinajaus kalnas. Ne mūrai, ne 
kalnai, o tik mažutė širdis vir
pėjo —-------
\Pamaži, pamaži kletena baukš- 

čios žvakių liepsnelės. Ant sienos 
skurdžiai apsirengęs kažkoks 
šventasis brenda brasta per upeli, 
nešdamas ant pečių labai malonų 
vaiką, pamašų į Dalytę.

Į šią bažnyčią ir į šią vietą jie
du abu su Kazimieru dažnai už
eidavo. Argi jau jiedu čia niekad 
daugiau nebeateitų? Ne mūrai, ne 
Sinajus: tai tik jos maža širdis 
nuo tokios minties drebėjo-------

Poniai Baubienei buvo liepta 
atvykti į gestapo rūmus. Ji nieko 
gero, žinoma, nesitikėjo.

Bet atsitiko taip, kaip ir blo- 
giausiame sapne nebuvo sapnuo
ta. Prieš p. Baubienę patižęs ge- 
stapietis padeda ant stalo a. a. 
Kazimiero jungtuvių žiedą, pigų 
parkerį ir nudėvėtą „Marginių“ 
piniginę.

— Dieve!? — išgąstingai praš
nabžda našlė, o jos veidas iš
blykšta nuo šiurpo. Ir žiūri 
apstulbus: čia į tuos daiktus, čia į 
budelišką veidą . . . Tarytum, vis 
dar negalėdama tikėti, kad tai iš 
tikrųjų tiesa. Lyg kokios pagalbos 
dar. Lyg nesuprasdama ir lauk
dama paaiškinimo.

Paskui ji tiesia virpančią ran
ką .. . Lyg kokiam svaiguly 
graibo palikimą . . . dedasi į

Juozas Bagdonas „Peizažas“

rankinuką . . . Nusuka savo vei
dą nuo patižusio gėstapiečio ir 
išeina-------

Viskam apkurtus, grįžta namo 
lėtais žingsniais, lyg ji grįžtų iš 
tolimos tolimos kelionės. Aplinkui 
ne savas Kaunas, ne rytą lietaus 
išplauta gegužės diena, me atga- 
jus alyvų žydėjimas----------
Aplinkui beribiai nebuvimo ty
rai. Jau nėra pasaulio. Nėra gy
venimo. Nieko nėra.. Eina akimis 
įsiverpus į pilką šaligatvį, kur su 
juo vargšu tiek kartų praeita. Ir 
vis mato ant stalo blausiai bliz
gantį jungtuvių žiedą —----

Baisiai viskas nutilę. Tik iš 
kažkur toli toli, rodos, ne čia Vy
tauto prospekto grindiniu, lėtu 
ritmu vežiko arklys atklapsi . . . 
ir pro šalį vėl tolyn gūdžiai nu- 
klapsi ... /

Kieme, ant smėliuko palikus 
žaislelius, mamytę pabučiuoti 
prišoka Baubų Dalytė. Čia pat 
vežimėly kelių mėnesių Vitalius, 
kurį našlė buvo palikusi savo se
seriai prižiūrėti.

Prisilietus lūpomis dukters vei
delį, našlė staiga atsilenkia, kaž
kokiu svetimu balsu surinka ir 
pradeda raudot. Ima Dalytę ant 
rankų ir raudodama lipa laiptais 
į butą. Sesuo išima Vitalių iš ve
žimėlio ir verkdama seka paskui 
raudančią našlę. •

Įėjus pastato Dalytę ant grin
dų. Išima iš rankinuko ir deda

P. Orintaiiė

Nelemtas paprotys
Depozito skyriuje laukė naujo 

viršininko. Visa pašneka sukosi 
spėliojimais apie busimąjį:

— Gal dar geresnis bus už šitą?
— Neblogas ir tas buvo, tik 

perdaug oficialus.
— Jei ateis koks pikčiurna, tru

pinių lasinėtojas, tai už kiekvieną 
rašalo lašą mums galvas trinks.

— Kažin ar senas? — tylokai 
klustelėjo viena iš mergiškųjų.

— O ho ho! — nusitvėrė žodį 
vyrai. — Jums daugiau nieks ne
rūpi, tik — ar jaunas, ar gražus? 
ar vedęs? ar šoka tango? ar kvie
čia į Metropolį?

— Na^ o kas čia tokio, kad 
mums tie dalykai rūpi? — papū
tusi ryškias lūpas atvertė atgal 
šneką senstanti gražuolė Julija, 
kuri ir ketvirtą dešimtį baigdama 
vis dar rinkosi sužiedotinius ir lig 
šiol nė vieno nebuvo radusi savęs 
verto.

— Taigi, žinoma, — negalėjo 
neatsiliepti ilgasis Ramonas, kuris 
patS seniai svajojo būti viršinin
ku, nes išvaizdą nebiaurią turė
jo, tik galvą sunkoką Dievas bu
vo davęs — smageninės ratukai

Julija, kur visada labiausiai 
vertino tik pačią save, išdidžiai 
pabrėžė:

— Pagaliau mes visai ne dėl jo, 
o tik dėl savęs — dėl pačių sa
vijautos apsitvarkome ... Kai aš, 
pavyzdžiui, ajpsivelku nauja suk
nele, pasidarau gerą šukuoseną, 
dar kad — batai nekiauri, kojinės 
naujos — visai kitas žmogus jau
tiesi: rodos, ir protingesnis, ir 
garbingesnis, ir visiems simpatin
gesnis ...

Depozito skyrius susidėjo iš 
pustrečio kambario — devynios 
moteriškos ir šeši vyrai per die
nas gunksojo ties savo stalais 
dviejuose dideliuose kambariuose, 
tarp kurių plačios durys visada 
buvo atviros. Trečiajame maža
me kamburiuky, t paprastai,, sėdė
davo viršininkas ir jo mašinistė.

Tai štai dabar ir užkliuvo -ją 
erzinti bendradarbės beveik su 
tikru pavydu:

— Jei bus gražus, pagundos 
vertas, tai Rūtelė pirmutinė mums 
jį paverš...

— Neleis iš kabineto pas mus 
nė kojos iškelt...

— E, nebijokit, — su pasitikė
jimu atkirto Julija, — Rūta per- 
jauna, kad į tokius kibtų. Jai dar 
tik studentai tinka...

lyg perlėtai sukosi. — Jums nes
varbu, ar žmogus rimtas, ar man
dagus, teisingas, ar nesikarščiuoja 
ir moka įtikti...

— Ot, pats tikrasis, — juok
damosi nutraukė jauna teisių stu
dentė. —■ Tu manai, kad nesikarš
čiuoja, tai jau ir tinka būti virši
ninku ... Juk tu ir nesugebėtum 
karščiuotis, toks molinis kavalie
rius .. — ir visi nusikvatojo, o 
Ramonas turėjo nutilti.

Šia ypatinga proga — juk nau
jas viršininkas tai biurokratijos 
pelėms didis įvykis! —visos mo
teriškos buvo rūpestingiau garba
nas susiklosčiusios, batelius nu- 
sišveitusios, o naujų kojinių bliz
gamas gimdė nevieną dažniau pa
kilti nuo savo stalo ir grakščiai 
peržingsniuoti kambarį bet kokiu 
reikalu.

Vyrai erzino ir juokėsi, bet kad 
moteriškų buvo daugiau, tai greit 
anuos nutildė:

— Ką, jūs norit, kad susikuitu- 
sios ir apiplyšusios žmogui pasi- 
rodytume?

— Juk tai viso skyriaus savi
garba reikalauja...

— Su jums tai mes taip apsi
pratę, kad galėtume ir visai be 
drabužių ateiti — tur būt, riepas- 
tebėtumėt, — pikantiškai įsikišo 
studentė.

Gi ta panelė Rūta, aštuonioliki- 
nė šviesiaplaukė, tik šypsojosi, nė 
žodžiu neprisidėdama. Jai pasau
lis dar buvo taip gražus ir links
mas savaime, kad nereikėjo gal
vą sukti kokiais gudravimais. To
dėl ir neberūpėjo tos paslaptys 
apie vyrų širdžių meškeriojimus.

• Ir kai pagaliau įžengė tas lau
kiamasis viršininkas, kuriam anuo- 
dviejuos kambariuos buvo pa
rengta tiek moteriško dėmesio ir 
žavingumo, tai Rūta visai lengvu, 
nerūpestingu žvilgsniu pasižiū
rėjo į jį ir pagarbiai atsistojo, tar
tum gimnazistė prieš savo direk
torių.

— Be akinių, stambesnis negu 
anas, — greit sumetė galvoje pa
lyginimą ir stebėjo jį toliau kaip 
naują daiktinę figūrą, žmogiškos 
išvaizdos sutvėrimą, bet ne kaip 
vyrą — juk jis beveik tiktų jai 
tėvu.

Kresnas, gerokai aptukęs, pla
toko veido ir trumpos kaktos su- 
augėlis atrodė neperdaug simpa
tingas. Bet labai gerai siūtas^ kos
tiumas taisė jo išvaizdą, ypač pui
kus kaklaryšis ir švarus nusisku- 
timas darė neblogo įspūdžio.

— E, argi man ne vistiek, — 
pamąstė aštuoniolikinė mašinistė, 
— aš savo darbą atlieku, o visa 
kita...

Ir jau jos mintys vėl sklido to
lyn — nuo šio siauro kabineto 
nuobodulio, į žalias panemunes, 
kur vakarais tiek linksmos jau
nuomenės vaikštinėja, į kavines, 
kur muzika groja, lankstus valso 
ritmas vilioja.

Ponas Bariys pamažu apėjo vi
sus skyriaus bendradarbius apsis
veikindamas, į akis pasižiūrėda
mas, lengvą žodį šnekteldamas. 
Net nuostabu, kad toks stambuo- 
lis, o pasirodė tokių bičiuliškų 
manierų ir šiltos nuotaikos. Gi 
gražuolė Julia mokėjo taip įstabai 
jin pasižiūrėti, kad net kompli
mentą gavo.

Šypsodamasis įžengė* ir-į mažą
jį kabinetą, kur prie atvirų durų 
nuobodžiaudama (o gal tik įsisva
jojusi) laukė, mašinistė Rūta. Pa
sisveikino ir ją — gležna ir ma
žutė rankytė skęste paskendo vy
riškoje saujoje, ir jis valandėlę 
pasidžiaugė ta mergiotės rankute, 
nuoširdžiai spausdamas. Ir čia jis 
buvo toks bičiuliškas, kad turėjo 
kaip nors pakalbinti:

— Tai ši bus mano svarbiausio
ji darbininkė, artimiausia padė
jėja ... O tokia dar jaunutė ir 
plonutė, kaip ... žvirbliukas! Su 
lėlėm žaisti dar, tur būt, norisi, 
netiesa? — ir jis susijuokė tokiu 
minkštu juoku, kad Rūta turėjo 
užrausti ir nuleisti akis, o anas

5
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Admirolo E. Zacharias pranasystes
Amerika turi admirolą Zacharias, 

kuris šiuo metu yra iš aktyvios 
laivyno tarnybos pasitraukęs ir sa
vo plunksną pašvenčia įspėdamas 
tautas, besiveržiančias prie taikos 
saulės, nuo jai gresiančių pavojų. 
Karo metu jis buvo JAV laivyno 
žvalgybos viršininko pavaduotojas, 
o prieš pat karą buvo vienas iš tų, 
kuris prieš kelis mėnesius nusa
kė Pearl Harbour tragedija. Rytų 
klausimų didelis žinovas, kalbąs 
laisvai japoniškai, o taip pat vie
nas geriausių mūsų laikų karinių 
analizuotojų.

Apie ką jis šiuo momentu kal
ba? Jis rašo apie žmonijai gresian
tį pavojų ir apie tai, ką ji galėtų 
padaryti pavojui išvengti. Jo nau
jausias straipsnis šiomis temomis 
yra išspausdintas mėnesiniame žur
nale United Nations World, kuris 
skirtas UNO reikalams.

šiame straipsny E. Zacharias ra
šo, kad, karui iškilus, apie JAV 
susigrupuos „Vakarų blokas". I tą 
„bloką“, be JAV, įeis dar D. Bri
tanija, Argentina, Australija, Bra
zilija, Kanada, N. _ Zelandija, P. 
Afrika, Turkija ir visa eilė mažų 
sąjunginių valstybių, kurios ne

pajėgs suorganizuoti modemiškos 
kariuomenės, k. a. Kolumbija, Fi- 

ant jo rašomojo stalo parkerį, 
odinę piniginę . . . Išima žiedą ir, 
jį suspaudus delne, vėl surinka —

Jai pasidaro silpna. Medumi 
apsąla tikrovė. Žali raudoni ratai, 
ir Dalytė tarp jų. Minutėlę o tarp 
gera-------irskad taip nepabusti
niekad niekados-----------

— Gana. Visai jau pasibaigsi, 
— duodama atsigerti ramina se
suo. — Juk reik gyventi. Dėl Da
lytės ir Vitaliaus. Gana, sakau.

O ir Dalytė, tampydama lūpą, 
sako:

— Mamyte, neverk gi. Aš va
kare melsiuos melsiuos Dievuliui, 
tai tėčiukas ir pareis.

Vargšė Dalytė! Iš katros gi ša
lelės tavo tėčiukas pareis? Pro 
katrą langelį žiūrėdama jo su
lauksi?

Nuo sienos iš rėmų žiūri Dievo 
Motinos akys, šiandie vakare, 
kaip ir kas vakarą, pasimels Da
lytė toms akims. Našlė pasikuk
čiodama šluosto užverktas akis. 
Elegiškai prabrenda atdūsiai — 
darbas — malda — dienos — die
nos — dienos — kurių jau joks 
archeologas niekur neatkas. Pro 
tokį su juodais langais mūsų gy
venimą. Į Melchizedeko vakarus 
su atsiminimais — atsiminimais, 
kaip oboe pianissimo.

Ir mums — Jo draugams — pa
liko ne tik pagelūs bemoliai ir ne 
tik susimąstymas, ant sunkaus 
klaustuko parimęs. Jo gyvoji he
rojiškoji dvasia nesudegė . . . 

lipinai, Saudijos Arabija, Iranas, 
Irakas, Egiptas. Prie šių prisidės 
dar ir kitų sąjungininkų, kurie pa
darys ir sunkūmų, kaip, pvz., Grai
kija. Šis blokas turės 414 milijo
nų žmonių masės kareivius resur
sus ir gamybinę jėgą.

Prieš šį bloką atsistos aplink So
vietų S-gą susirikiavęs „Rytų blo
kas" su 293 mil. gyventojų jėga. 
Be Sov. Rusijos, jam priklausys 
Bulgarija, Čekoslovakija, Suomi
ja, Vengrija, Lenkija, Rumunija ir 
Jugoslavija. Su juo kartu einan
čios Albanija ir Mongolija nepa
jėgs pastatyti modernios kariuo
menės.

Tarp šių dviejų blokų, pasak 
Zacharias, bus dar keturios vals
tybių grupės. Vieną grupę suda
rys tos valstybės, kuriose užvirs 
civiliniai karai. Jai priklausys Ki
nija, Prancūzija, Italija ir Ispani
ja. Viso šiai grupei priklauso 570 
mil. gyventojų. Antrą grupę su
darys neutralieji; tai Belgija, Olan

EichstStto Rebdorfo lietuvių stovyklos gyventojas savo kambary 
J. Kondroto nuotr.

dija, Liuksemburgas, banija, Nor
vegija, Švedija, Indija, Airija, Por
tugalija ir Šveicarija. Šios grupės 
gyventojų skaičius yra 435 mil. 
Trečią grupę sudarys valstybės, 
kurių orientacija tuo tarpu esanti 
neaiški — tai yra visa Afrika, Af
ganistanas, Birma, Cili, Indonezija, 
Indokinija, Libanas Malajai, Mek
sika, Siamas, Sirija, Venecuela ir 
Jemenas; gyventojų iš viso 259 
mil. Ir galop ketvirtoji grupė — 
paskutinį karą pralaimėjusieji: Vo
kietija, Austrija, Japonija. Pirmą
sias dvi valstybes greit užimsią 
rusai, tačiau čia liksiąs didelis po
žeminis judėjimas Vakarų naudai. 
Japonija, be abejonės, prisidėsian- 
ti prie Vakarų bloko.

Taip surikiavęs jėgas, autorius 
kviečia pasaulį susimąstyti ir pa
galvoti apie naujo konflikto pa
sekmes, kurios, jo manymu, bus 
šios:

1. Esant dabartinėms technikos 
sąlygoms, šis naujas konfliktas bus 
katastrofiškiausias visai žmonijai.

2. Priešingai labai paplitusiai 
nuomonei, šis karas bus ilgiausias 
iš visų.

Aloyzas Baronas

Saulėleidis
Kažkas sunkus ir nesuprantamas užlieja širdį. 
Lyg saulė lapkričio šalnoj bevirpančius medžius. 
Lyg, rodos, būtų paskutinis vasaros saulėleidis 
Ir einančio kitų pasveikinti pavasario takai nebeisdžius.
Lengvai regi, lyg vasaros vidudienį, upelio dugną, 
Vaikyste, kaip vakarė vėsuma, arti.
Ir sielvartas krūtine degina, lyg dvi mažytės ugnys.
Uždegtos ilgesio aitrioj pavasario nakty,
Kad negali suprast ir liūdesy stebiesi,
Kaip šitokiam saulėleidy kas dieną buvo gatvė sklidina 
Šauksmų ir klegesio ir dul kių, beržo vėliavų pavėsy.
Kad buvo kažkokia kita ir nuostabi diena... 
Ir tu šitam pavakary rankas vaikystėn tiesi. 
Kad jos šviesoj paskęst ruduo, saulėleidis ir vienuma.

3. Tai bus totalinis karas pil
niausia šio žodžio prasme: su ato
minėmis bombomis, radijo pagal
ba valdomomis raketomis, dujo
mis, bakterijomis ir 1.1.

4. Naikinimas pasieks negirdė
tą laipsnį, nes bus stengiamasi su
naikinti tautas.

5. Nežiūrint abiejose stovyklose 
puoselėjamų optimistiniu nuomo
nių, Rytų ir Vakarų blokų vy
riausybės bus palaikomos savų 
tautų ir režimai laikysis stipriai.

6. Per kelias savaites sovietai 
užims visą Europos kontinentą. 
Vakarų kariuomenių tikslas bus 
juos atmesti atgal, tačiau tai bus 
pasiekta tik milžiniškomis auko
mis ir didžiausiais materialiniais 
sunaikinimais. Laimėti karui prieš 
sovietus neužteks tik numesti ant 
Kremliaus vieną atominę bombą.

Admirolas šią savo straipsnio 
dalį baigia tokiais žodžiais: „Vie
nuolikta valanda jau išmušė. Jėgų 
demonstravimas jau prasidėjo. Net 
ir moderniais laikais daugumas vy
riausybių ir jų generalinių štabų 
niekada nėra pilnai pasiruošę ka
rui. . Karas prasideda tada, kada 
atsiranda neišsprendžiamų proble
mų, yra didelės kariuomenės, lai
vynai, aviacija. Ypač karas greit 
artinasi tada, kada nėra tikros tai
kos politikos, remiamos stiprios 
tarptautinės organizacijos" (žodis 
„stiprios" pabrauktas autoriaus).

Bet ką praktiškai daryti, kad šios 
katastrofas būtų išvengta? Ka
dangi adtorius rašo žurnale, skir
tame UNO ir jos problemoms, tai 
ir Siūlymus daro išeidamas iš raus
vos teorijos, o ne iš tos gyvenimo 
realybės, kuri jam neabejotinai 
yra geriau žinoma, negu daug kam 
iš mirtingųjų. Ką gi jis siūlo? Štai 
ką:

1. UNO turėtų iškilmingai garan
tuoti Graikijos ir Turkijos nepri
klausomybę ir teritorinį integralu
mą.

2. Sudaryti UNO globoje tarp
tautinę instituciją, kuri valdytų 
Graikiją pagal tautos valią, kovo
tų su teroristine veikla ir dalintų 
teikiama pagalbą.

3. Sudaryti UNO globoje tarp
tautinį organą Dardanelams val
dyti ir ten tuojau įkurdinti pakan
kamas karines pajėgas. Saugumo 
Taryba turėtų vienbalsiai nutarti, 
kad kiekvienas šito susitarimo pa
žeidėjas vasaulio akyse bus lai
komas užpuoliku.

4. UNO nariai įsipareigos vieša
jame visuotiniame susirinkime at
sisakyti bet kuria forma dalyvauti 
bet kuriame sub veršy viniame 
veiksme prieš bet kurį UNO narį.

5. Atominės energijos komisija 
turi kuo greičiausiai sudaryti tarp
tautinį organą su pilna sprendimo 
ir kontrolės galia, išjungiant tuose 
reikaluose veto teisę. Paraleliai 
turi būti sudarinėjami planai ato
minei energijai paskirstyti taikos 
tikslams. Pasinaudojančių tarpe 
turi būti ir Sovietų Rusija.

Kiekvienas šiek tiek sekąs po
litinius įvykius tuojau pamatys, 
kad pirmoji straipsnio dalis atitin
ka dabartinę realybę — čia admi
rolas neturėjo daug galvosūkio, nes 
jėgų pasiskirstymas dabartiniame 
pasauly yra aiškus ir pradžios mo
kyklos mokiniui. Gi siūlomos kon
fliktui išvengti priemonės rodo, kad 
autorius nesiskaito su realybėmis, 
kurios jau tikrai yra žinomos. Kas- 
g įsteigs tą tarptautinį autoritetą 

raikijai ir Turkijai apsaugoti? 
Saugumo Taryba, ir tai vienbal
siai? Tai niekada negali įvykti, nes 
jei taip per setbuklą atsitiktų, tai 
vienas S. Tarybos narių, turinčių 
veto teisę, turėtų, už pasiūlymą 
balsuodamas, pats save pasmerkti. 
Admirolas tikrai žino, kad tas ste
buklas įvykti negali. Kodėl gi jis 
tą priemonę siūlo? Tik dėl to, kad 
jo straipsnis tilpo tame, o ne ki
tame žurnale ir šiuo laiku, o ne 
kiek vėliau.

Niekas neabejoja, kad admiro
las neturi jokių iliuzijų dėl savo 
platoniškų pasiūlymų. Tačiau visi 
norėtų žinoti, ką tas puikus ka
riškas kritikas pasakys laikui atė
jus ir ką jis iš tikrųjų mano apie 
šiuo momentu susidariusią realią 
padėtį.

visas kambarys, į kurį durys sto
vėjo atviros, irgi prajuko ir ėmė 
linksmai jaustis.

Visiems pasidarė malonu, kad 
viršininkas bus šnekus ir links
mas, o ne koks medinis susirau- 
kėlis ar išdidus puikuolis, ir visi 
su nauju ūpu įknibo į darbą.

Vakare Rūta trumpai valandėlei 
atsiminė naująji viršininką, bet 
tuoj numojo ranka ir beveik tą 
patį momentą norėjo užmiršti, nes 
įstaigos įvykiai jai visada priminė 
kažkokių valdiškų pelėsių kvapą 
ir kėlė žiovulį. Tik dar dingtelė
jo tas vaizdas, kai ponas Bartys 
pasisveikindamas laikė jos plonus 
pirštelius savo samtinėje saujoje 
ir juokėsi. Ji net pasipurtė kažko
kiu nejaukumu. „Et, nesvarbu", ir 
ėmė niūniuoti linksmos dainuškos 
melodiją.

Paskui kitos dienos įstaigoje ėjo 
savaime — paprastai ir vienodai, 
kaip ir visose biurokratinėse pa
stogėse, ir ji neturėjo ko atsi
minti.

Viršininkas taip pat aštriai juo
kavo su bendradarbiais, taip pat 
kvatojo standžių vyrišku balsu, o 
jo sušukavimas vis buvo labai rū
pestingas.

Vyrai lanstėsi prieš jį lenkty- 
niuodami, tikėdamies tuo būdų ka
da nors pelnytis kokį paaukštini

mą, o moteriškos pustėsi, dažėsi, 
frizavosi ir naujom kojinėm nuo
lat švitravo aplinkui.

Kai viršininkas apie 12 vai. išei
davo kažkur į posėdį (ar gal į 
kavinę), atu didieji kambariai at
sikvėpdavo, kad galėtų smulkiau 
paliežuvauti apie tą žmogų, kuris 
įnešė šiokio tokio skerspūčio j jų 
apdulkėjusią kasdienybę.

— Jau su trečiu kaklaryšiu 
šiandien buvo — ir vis toks pui
kus ...

— Tur būt, jis ir moterims turi 
neblogą skonį, kad taip elegan
tiškai rengiasi.

— O jūs tik ir žiūrit, lyg katės i 
lašinius, kriai jis savo skoni pa
skirs, — padirgino neapsikęsdamas 
kažkuris iš vyrų.

— Tai dar klausimas, kas dau
giau laižosi: mes į jį ar jisai į 
mus? — nepasidavė Julija.

— O, jo žvilgsnis, kai į mote
riškas žiūri, toks ugningas, pagun
dą kupinas, — saldžiai patvirtino 
kita, irgi nepirmos jaunystės mer
gelė.

— Karštos meilės pilnas , jo 
žvilgsnis... — lyg dainuodamas ty
čiojosi buhalterukas.

— Visai ne meilės, — aštriai 
užprotestavo studente, — ' tiktai 
flirto ir tamsios aistros ...

— Ar tai ne tas pats? — at- 
klausė anas.

— Tai skiriasi kaip dangus nuo 
žemės... — mėgino aiškinti tei
sininkė, bet pagalvojo, kad ne
apsimoka, ir pridūrė: — Daug tu 
išmanai apie tokius dalykus ...

Berniokas norėjo įsižeisti ir at
kirto:

— O tamista negi iš meilės kur
so jau egzaminus išlaikiusi, kad 
tokia gudri...

Bet moteriškosios nepaleido sa
vo temos ir sąžiningai gvildeno 
toliau:

— Man jo šypsena patinka...
— O man jo kostiumas ...
— Man tiktai žiedas su brili- 

jantu... • ■
Ramonui, sėdinčiam ties langu 

ir visada nuduodančiam labai rim
tą, jau ligi gyvo kaulo įsigrystą 
visos šnekos, nes jis pats taip 
dažnai kaklaryšio negali keisti ir 
tokios šypsenos nei žvilgsnio ne
turi. Jis pajunta pareigą sudrausti, 
nors iš anksto žino, kad Ievos 
veislės liežuvio skabrumas ne taip 
lengvai Suvaldomas:

— Nustokit jau tuos tuščius 
posmus tararavę! Juk jis — vedęs 
žmogus, be to — jūsų viršininkas!

Na, ir sujunka visas klegesynas, 
ir dar skambiau sutarška žodžiai, 
tik dabar jau — tiesiog ant jo 
galvos.

— Ak, tu nuodėmingasis! Argi 
mes jį iš kelio vedam, jei pašne
kam tarpusavy? K

— Nereikia tuoj kažką galvoti... 
. — Tur būt, pagal save sprendžia 
Ramonas... Tikras begėdis!

— Kodėl negalima įdomaus vy
riškio pagifti, o kokį suglebėlį, 
kaip šlapią maiš^, supeikti — ir 
iš vertės einanti gražuolė Julija 
begėdiškai drąsili žvilgsniu rodo į 
jį patį, kad jis tikrai pasijunta kaip 
koks suplėkęs maišas. Jis mirti
nai supyksta už tą suniekinimą, 
bet tuoj nurimstą, žinodamas, kad 
iš to piktumo vistiek nieko nei
šeina.

Rūtai net koktu klausytis visų 
tų ginčų, kurie pradieniui vis iš
kyla tarp anų vyresnių bendra
darbių. Ji neprisideda, nes neįdo
mu; ji nė nesugebėtų, be to, anie 
ją laiko dar tokia kvailute jau
nuole, kuri ničnieko neišmano apie 
gyvenimą.

Ji jaučiasi svetima šitai publi
kai, kurios protas yra aštrus ir 
ambicingas, o žodžių stilius toks 
kandus ir geliantis.

Nė kiek nesudomina nė visos 
tos smulkios pastabos apie p. 
Bart|, nes jos akyse jis — tik 
viršininkas, kuriam ji turi raštus 
perrašyti, kad mėnesio gale už tai 
gautų algą, ir daugiau nieko.

Ir ji visai neatkreipia jokio dė
mesio į jo žvilgsnius ar pajuoka
vimus, ji tuoj užmiršta jo pasal
dintus žodžius, nes jos ausys dar 
kupinos tų tuščių kalbų iš vaka
rykščio vakaro su jaunu leite
nantu, kur taip švelniai valsą šo
ko... Ir jos širdis jau plaka dėl 
būsimo pasiiąatymo ties Vytauto 
parku ... . . ■ .

Bet vienas dalykas jai instink
tyviai ima ryškėti: kažkodėl vis 
labiau atgrasu darosi vaikščioti į 
šitą įstaigą? Pirmiau, rodos, to ne
buvo.

Ilgai ji to dalyko sau neiš
siaiškina, nes neturi laiko galvo
ti apie nemalonius dalykus.

Tačiau iš ryto ji vis labiau jau
čią tą atgrasumą — įžengti į sa
vo įstaigą, o paskui po darbo išei
na iš ten tokiu jausmu, lyg kokią 
negerą vietą palikdama.

Kas tai būtų?
Jos pirštai lengvi — mašinėlė 

dirba gražiai ir greitai, ir niekas 
jai pastabų nedaro, tiktai giria 
Pagaliau vieną rytą Rūtą įeina, 
taip sakant, atviromis akimis: ji 
pasiryžusi viską ištirti.

Daiiosi į viską ir visko klau
sosi, tyrinėja žmones ir daiktus — 
ir vis ,negali rasti, kame tas at
grasumo šaltinis, kuris tartum stu
mia ją laukan iš šitos įstaigos!
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St. Devenis

Pries 29 metus lietuviai 
ieškojo karaliaus

Abu paskutinieji pasauliniai 
karai skaudžiai apnaikino kara
liškąją giminę ir pažeidė karūnos 
garbę. Pirmojo pasaulinio karo 
pasekmėje krito Rusijos carų gi
minė, neteko karūnos Vokie
tijos kaizeris, savo kraštą turėjo 
apleisti ir svetur prieglaudos ie
škoti Austrijos karūnos* palikuo
nys.

Antrasis pasaulinis karas dar 
labiau praretino ir taip jau ne- 
tankias karalių eiles. Soste pa
liko tik dieviškumo ir galybės 
netekęs Japonijos imperatorius, į 
savo kraštą laimingai sugrįžo 
Norvegijos karalius. Addis Abe- 
boje vėl ant balto žirgo jodinėja 
iš Londono parvykęs Etiopijos 
imperatorius Heilie Salasio Ne- 
gusas. Pasisekė grįžti i savo 
kraštą numirti Graikijos kara
liui. Kitų karalių dalia liūdnes
nė. Bulgarijos. Jugoslavijos. Ita
lijos karaliai turėjo savo kraštus 
palikti ir keliauti svetur. Ir 
niekas nežino, ar kada jie be- 
užsidės karališkąją karūną. Vis 
dar negali grįžti Belgijos kara
lius. Sunkios dienos atėjo kara
liškajai giminei. Dabar niekas 
karalių nebeieško. Jie patys liūd
nomis akimis žiūri,. kaip atgauti 
tėvų palikta palikimą ir atitaisy
ti giminės garbę.

O buvo kitoki laikai, kada ne 
karaliai sostų, bet sostai kara
lių ieškojo. įvairūs kraštai pas 
galingus karalius siuntė didžiau
sias delegaoijas, prašė, maldavo, 
kad karalius leistų savo sūnų 
vfieno ar kito krašto karalium 
būti.

Ada Karvelytė

Didysis ilgesys
Nežinau, motule, kur tavęs ieškoti, 
Ar žieduos gegužio — ar juodam sapne — 
Taip šiandieną trokščiau tau rankas bučiuoti 
Ir pasidalyti ta baisia kančia . , .

Pamenu ne kartą susimąsčius tyliai
Tu mane gyventi žemėj mokinai — •
Tavo geros akys — tavo mintys gilios, 
Motin, tavo vardas šventas amžinai!

Nežinau, kur eiti, kur tave atrasti.
Taip pavargo siela ir maža širdis.
Kas, sakyki, Motin, pastave parvestų, 
Kas atidarytų pas tave duris ...

Aš žinau, jau niekad pas tave negrįšiu
Ir nebesdguosiu tau sava kančia.
Verks kaip verkęs beržas prie gimtosios gryčios, 
O už lango juoksis vasara žalia . . .

Ilgos ir permainingos istorijos 
bėgyje ir lietuviai ne kartą ie
škojo karaliaus svetimuose kraš
tuose. Davė Lietuva garsiu val
dovu kibiems kraštams, bet ir pa
ti savo kraštui valdovų svetur 
ieškojo. Amžių bėgyje tauta tau
tai nelieka skolingos. Paskutini 
kartą lietuviai ieškojo karaliaus 
prieš 29 metus, pirmojo pasau
linio karo pabaigoje. Karalius 
buvo rastas', bet jam Lietuvos 
neteko pamatyti. Virstant Rusi
jos, Vokietijos ir Austrijos sos
tams, tyliai nuvirto dar galutinai 
nepastatytas ir Lietuvos sostas.

1917 metų pabaigoje Vokietija 
dar jautėsi stipri, nors ir buvo 
gerokai karo išvarginta. Karas 
artėjo prie pabaigos. Lietuviai 
vis realiau pradėjo galvoti apie 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą. Tuo metu jau ir Vo
kietijoj pasigirdo balsų, kad Lie
tuvai reikia šį tą duoti. Vokie
tija apie visiška Lietuvos nepri
klausomybę dar negalvojo. Ne
priklausomybė > galėjo būti tik 
iš vardo. Praktiškai kaizerio 
Vokietija siekė Lietuvą tampriai 
surišti su Vokietija. Lietuvai tu
rėjo būti suteikta Hohenzollemų 
dinastija. Vokietija viską taip 
režisavo, kad lietuvius patrauktų 
į sayo pusę ir juos galimai grei
tesniu būdu suvokietintų.

Lietuvos Taryba, gerai nujaus
dama Vokietijos užmačias, jau 
1917 metų pabaigoje Lietuvos 
nepriklausomybės reikalu ėmė 
veikti susidariusių sąlygų rėmuo
se, tokiu būdu tikėdama daugiau 
laimėti. Tų pačių metų gruo

džio 8 d. ji priėjo išvados, kad 
dabartinėse sąlygose būsimajai 
Lietuvai tinka konstitucinė mo
narchija, valdoma parlamentiniu 
būdu. Lietuvos karalius turi bū
ti katalikas.

Atėjo 1918 metai. Visam pa
sauliui buvo pagarsintas Lietu
vos nepriklausomybės atstatymas. 
Kovo mėn. antrojoj pusėj ir Vo
kietijos kaizeris pasirašė Lietu
vos nepriklausomybės pripažini
mą. Bet Vokietija išleisti Lietu
vą iš savo rankų nesiruošė. Kai
zeris Wilhelmas IL svajojo j Lie
tuvos sostą pasodinti savo sūnų 
Joachimą. Prūsija Lietuvai nie
kada nebuvo tikru draugu, to
dėl Hohenzollemų dinastija nie
ko gero Lietuvai negalėjo duoti. * 
Reikėjo kaip nors laisvintis iš 
šitų pinklių. I Lietuvos sostą 
pretendavo ir Saksu karališkosios 
dinastijos ainis Fridrichas Kristi
jonas, nes jo giminės prosenoliai 
jau yra buvę didieji Lietuvos ku
nigaikščiai septyniolliktame šimt
metyje. Saksų dinastijos žmonės 
lankėsi ir Lietuvoje., Ir Saksų 
dinastija Lietuvai buvo nepriim- 
tna. Tuo tarpu Vokietijos kaize
ris Vilhelmas II apie Fridricho 
Kristijono pasodinima i Lietu
vos sostą nė negalvojo. Jis Lie
tuva laikė savo kąsneliu.

Tuo metu kilo mintis į Lietuvos 
sostą kviesti Wurttembergo her- 
zogą grafą von Urach. Jis buvo 
katalikas, ir kaip toks galėjo 
priešintis Lietuvos sujungimui su 
protestantiškąjį Prūsija. Uracho 
kandidatūrą stipriai palaikė tuo 
metinė Vokietijos kataliku Centro 
partija, kurios vadai katalikiška
jai Lietuvai rodė daug simpatijų 
ir nenorėjo, kad katalikiškąjį
Lietuvos kraštą valdytu nesim
patiškoji Hohenzollemų giminė. 
Iš lietuvių pusės didžiausiu Ura
cho simpatiku buvo dr. J. Pu
rickis. Jis įrodinėjo, kad nors 
Lietuvos nepriklausomybė ir 
paskelbta, bet Lietuvoje šeimi
ninkauja vokiečiai, ir jie Lietu
vos tol iš savo ranku nepaleis, 
kol tik galės. Uracho išrinkimas 
Lietuvos karalium labai sumai
šytų kaizerio kortas. Jam būtų 
nepatogu kovoti prieš saviški. 
Urachą parems Centro partija, ir 
tuo būdu bus apsiginta nuo Ho
henzollemų. J. Purickiui daugu
mą Tarybos narių pasisekė įti
kinti.

Dėl karalių dažnai kyla karštų 
ginču. Nestigo ginčų ir Valsty
bės. Taryboje. kai reikėjo pasisa
kyti: ar rinkti Urachą Lietuvos 
karaliumi, ar ne. Kairiojo sparno 
žmonės buvo nusistatė prieš, dau
guma Tarybos nariu už. Kai buvo 
prieita prie balsavimo, ir buvo 
aišku, kad Urachas Lietuvos ka
ralium bus išrinktas, kairieji — 
Štp. Kairys, J. Vileišis. M. Bir
žiška ir St. Narutavičius apleido 
posėdžių salę. Trylikos balsų

dauguma Valstybės Taryba Ura
chą išrinko Lietuvos karalium, 
parenkant jam Mindaugo II var
dą. Greit lietuviu delegacija bu
vo pasiųsta i Vokietiją susitikti 
su Urachu. Urachas ir jo sūnus 
Wilhelmas Albertas pasižadėjo 
priimti visas statomas sąlygas ir 
užimti Lietuvos sostą. Urachas 
į Lietuvą pasiuntė savo pasiunti
nį, kad jis smulkiau painformuo
tų apie esamą padėtį. Pats Ura
chas reiškė norą Lietuvą padary
ti nepriklausoma valstybe, pasisa
kė save laikęs tiesioginiu jogai- 
laičių, ir uoliai pradėjo moky
tis lietuvių kalbos. Vokietijos 
kaizeriui Uracho išrinkimas Lie
tuvos karalium labai nepatiko.

Diena po dienos pirmasis pa
saulinis karas ėjo prie galo. Vo
kietija pamatė karo nebelaimė
sianti. 1918 metų spalio 20 d. 
Vokietija leido Lietuvai suda
ryti vyriausybę, o lapkričio 2 d. 
ta pati Valstybės Taryba, kuri 
Urachą buvo išrinkusi Lietuvos 
karaliumi, naujų aplinkybių 
akivaizdoje vienu balsu priėmė 
nutarimą, kad „liepos 13 d. Vals
tybės Tarybos nutarlmas-kviesti

Kaminų juosta iš EichstStto Rebdorfo DP gyvenamųjų celių
J. Kondroto nuotr.

herzogą Urachą Lietuvos kara
lium nevykdomas."

Taip Wurttembergo herzogas 
grafas von Urachas nebeužsidėjo 
Mindaugo II karūnos ir naujos 
politinės padėties akivaizdoje ne- 
įženge į Lietuvos sostą.

Urachas Lietuvos nematė, nors 
buvo kviečiamas ir norėjo jos ka
ralium būti. Politinės aplinkybės 
jam buvo beuždedančios Lietu
vos karūną, bet tos pačios poli
tinės aplinkybės jo pažadintus 
norus pasidaryti Lietuvos kara
lium rrfekais pavertė. Visi žmo
nės turi savo rūpesčių ir nepasi
sekimų . . .

Dabar, beveik po trisdešimties 
metų, naujų politinių aplinkybių 
pasekmėjė, pulkai lietuvių kla
joja po Uracho tėvynę Wurttem- 
bergą. §į kartą ne kaip delegatai 
— savajam kraštui karaliaus ie
škodami, bet kaip benamiai žmo
nės — kuklios pastogės ir duo
nos kąsnio prašydami.

Urachų giminė labai sena ir 
garsi. Giminės pradžia siekia 
dešimtąjį amžių. Urachų giminė 
turi giminystės ryšius su visos 
Europos karalija. Jie tikina, kad

Pusiau dešimtos, kaip paprastai, 
atvyksta ponas Bartys. Per didįjį 
kambarį eidamas bičiuliškai pala
bina bendradarbius galvos linkte
lėjimu.

Kabinete Rūtą, taip arti prie jo 
Tašomojo su savo mažu stalel’u 
kintančią, jis sveikinasi ištiesda
mas ranką, ir ji paduoda savo iš
blyškusius, plonus pirštelius.

Viršininkas šiltai paspaudžia 
savo saujoje gležnutę rankytę, 
lengvai pasiūbuoja ir ilgokai ne
paleidžia, tuo tarpu akimis gaudo 
jos žvilgsnį ir juokauja:

— Ne ranka, o žvirblio kojytė... 
Perspausti galimą. Cha, cha, 
cha. Kadagi užaugsi, panele Rūta?'

O ji šiandien keistai žiūri jam 
į akis, į ranką ir kažkokiu statu
mu atremia jo vyrišką žvilgsnį, 
kada jis gniaužo jos Įeiną delną 
savo plačioje plaštakoje. Ją stai
ga sukrečia kažkoks drebulys...

Šią valandėlę ji netikėtai viską 
supranta — tą momentą tikrai no
risi pakilti ir, niekam nieko ne
sakius, išbėgti laukan ... Baisiai 
norisi...

Bet gerai išauklėta miesto mer
gaitė greitai susivaldo. Negalima 
gi pasirodyti juokinga.

Todėl ji ypač lėtai paima po- 
pierio blanką, sklaisto rankraš
čius ir — lyg niekur nieko — ima 
tarškinti mašinėle.

Bet nuo šios dienos 
rosi vis labiau aišku, kad ji ši
tame kabinete negali ilgiau dirbti, 
kad ji turi palikti tą įstaigą...

Mergaitei, vos beįžengiančiai į 
subrendosios moteries metus, kas
dien vis daugiau išryškėja ta be
gėdystė, kurią ji čia turi pergy
venti, ir jai darosi klaiku.

Ji dabar ima permatyti ir to 
senstančio adulterio žvilgsnį, kai 
jis, tartum bičiuliškai šypsodama
sis, įsigeria jai į veidą taip, jog 
ji turi visada parausti...

Supranta dabar ji ir tą blizgant 
tį sušukavimą, ir tuos liepsningų 
spalvų kaklaryšius, ir visus links
mus pakalbinimus ... Juk visa, 
visa kreipiama tuo vienu tikslu — 
aistringai jaudinti moteris.

Ir, gal būt, tikrai apuod vie juos 
kambariuos pono Barčio pikan
tiški žvilgsniai kaitina moteris, gal 
to ir telaukiančias... Gal jo pa
sirodymas ne vienos kraują užku
ria-tamsiomis pagundomis.

Bet Rūtai visa ta^atmosfera to
kia šlęikšti, kad jai nugurkauliu 
šalti šiurpuliai perbėga.

Ir net komiška. Na, ar ne kvai
la, kad šis storokas, riebiu spran
du ir mėsingom rankom senis — 
šitaip žiūri į ją, dvidešimties me
tų nepasiekusią mergaitę? Begė-

Rūtai da- diška ir kvaila, kad jis savo gaš
lumu mėgina ją sujaudinti, į sa
ve patraukti ir visai nenuvokia, 
kad tuo tarpu joje kyla visai 
priešingas jausmas — koktumas ir 
pasišlykštėjimas!

Jai darosi stačiai gėda dėl jo:
— Juk jis, gal būt, yra šeimos 

tėvas, kurio ištikima žmona kas
dien laukia pietums, o vaikai kas 
vakaras balsu kalba poterius?

Viršininko begėdiškumas dabar 
persekioja Rūtą visur ir visada, ji 
negali nusikratyti to vaizdo nė 
namie, savo kambaryje.

Net užsimerkusi, ji mato tas 
drėgnai žvilgančias, paraudusias 
akis, kurios primena nupenėto 
gyvulio godumą, • kuriose riebus 
gašlumas jau virpa kūnišku gei
duliu ...

Ji tartum pajaučia ir jo pritvi- 
nusį kvėpavimą, kai jis pasilen
kia arčiau prie jos stalelio, ir jai 
rodosi, kad visas kambario oras 
tampa nešvarus ir nuodingas ...

Na, bet visa šita — gal dar ji 
galėtu pakęsti. Įsmeigtų savo 
akis kur nors iolyn į sieną ar du
ris ir nereiktų matyti... Ji ga
lėtų sulaikyti savo kvėpavimą tą 
momentą, kai tas žmogus prieina 
visai arti jos, kad nė vienas pur
vinu gašlumu apnuodintas oro 

gurkšnis nepatektų į jos plau
čius ...

Bet šiurpus drebulys nukrečia 
ją visą, kai pagalvoja apie tą mo
mentą, kada šis žmogiškas pati
nas sugniaužia jos ranką savo šil
toje, drėgnoje saujoje ir — ilgai 
nepaleidžia tartum smaguriauda
mas jos kūno gabalėliu ...

Ne, vien dėl to ji negali ten eiti, 
į tą įstaigą, kur viršininkas kas 
rytas su gašlumo kupinomis aki
mis ir mėsiško smagurio šypsniu 
ima ir liečia jos ranką...

Tik dabar Rūtai kyla nesupran
tamas klausimas: kodėl visi lai
kosi šio nelemto papročio.— svei
kintis žmones čiupinėjant ir gniau
žant svetimo kūno dalį? Jai atro
do, kad tai yra ne tik biauru, bet 
stačiai begėdiška, net pasibaisėti
na! Kodėl niekas neprotestuoja?

Beabejo, — galvoja ji, — dau
gumas žmonių tą paprotį atlieka 
formaliai ir trumpai, nieko nepa
galvodami — taip, kaip ir ji pati 
lig šiol sveikinosi šimtus ar tūks- 
tančus žmonių.

O tas ponas Bartys — gal tėra 
tik vienas iš tūkstančio ... Bet jai 
ir to vieno gana, kad amžinai pa- 
sibiaurėtų šituo nelemtu papročiu.

— Ne, šito aš negaliu daugiau, 
— iaria ji sau ir veja nuo savęs 
šalin vaizdą to veido, kuris taip 

riebiai šypsosi ir kurio akys daro
si beveik girtos, kai šilta, mėsinga 
sauja sugniaužia jos gležną ran
ką ...

Taip Rūta išsikankina keletą 
dienų, kol galutinai pasiryžta.

Vieną rytą Depozito skyrius ne
besulaukia aštuoniolikametės ma
šinistės ateinant, nes jos prašymą 
atleisti iš tarnybos atnešė viršun 
į viršininko kabinetą ministerijos 
kurjeris. Ir nė vienas bendradar
bis nebūtų įspėjęs, dėl ko ji at
sisakė savo vietos.

O ta perdaug skaisčios širdies 
mergaitė, kai ji varsto duris kitu 
įstaigų, ieškodama tarnybos, kaž
kodėl labai įdėmiai stebi viršinin
kų veidus, lyg stengdamasi juose 
atspėti kažką svarbaus, žodžiais 
nepasakomo.

Gi kai tenka sveikintis su naujai 
sutiktu žmogumi, su vyrišku, pa
nelei Rūtai visada sudreba ranka, 
ir šiurpas nukrečia visą kūną. Ji 
niekaip negali pamiršti ano vaizdo 
Depozito skyriuje, kai mėsinga 
sauja glamžydavo jos ranką ir 
pritvinusio kvėpavimo banga už- 
teršdavo orą.

Ir ji vis nenustoja mąstyti:
— Koks biaurus paprotys svei

kintis svetimą žmogų — būtinai 
radka čiupinėjant jo kūną!
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kraujo giminystė juos riša ir su 
pirmuoju Lietuvos karalium Min
daugu.

Lietuviai klajokliai visame 
Wurttemberge randa Urachu gi
minės pilis ir kitokius pėdsakus. 
Urache gyvena ir „Mindaugo II 
sūnus“. Jis mielai sutinka atvy
kusius lietuvius jo pilies pasižiū
rėti ir paaiškina savo giminės 
istoriją. Prie Honau yra legen- 
darinė Urachu medžioklės pilis,
pavadinta Lichtenšteino vardu. 
Kiekviena vasaros sekmadienį ar 
šventadieni šią legendarinę pilį 
lanko šimtai ekskursantų. Jos 
pamatyti ir aplankyti važiuoja 
amerikiečiai, prancūzai, lietu
viai, kitų tautybių žmonės ir pul
kai vietos gyventojų vokiečių. 
Apie šią pilį Hauffas yra para
šęs romaną. Ir kai šiandien lie
tuvis tremtinys vaikšto po šią 
pilį, kažkaip romantiškai nud
velkia netolima praeitis. — kiek 
nedaug betrūko, kad jos valdo
vas pasidarytų Lietuvos kara
lium.

SchloB Lichtenstein pastatyta 
aukščiausios uolos pačioje viršū- 

9 nėję. Privažiuoji prie jos-o ji 
uolos viršūnėje, ir kad ją pasiek
tum, turi važiuoti aplink kalną 
penkis kilometrus. Pilis turi ilgą 
S stori ją. Ji statyta tryliktame 
šimtmetyje tos pačios Urachų gi
minės. Seniau pilis buvo be 
bokšto. Pilies bokštas pastatytas 
prieš šimtą metų. Si pilis skirta 
medžioklėms, nes jos atsiradimo 
metu toje vietojė buvo didžiausi 
miškai.'

Pilies lankyti atvažiavusias 
ekskursijas pasitinka didelio 
ūgio žmogystos-princesės Karolė 
ir Margareta, „Mindaugo II“ 
dukterys.

Kokios tautybės būsite? — jos 
neužmiršta paklausti atvykusių.

— Lietuviai esame.
— Lietuviai . . . Žinome lietu

vius, pažįstame Lietuvos istoriją. 
Garsi ir garbinga šalis . . .

Gal prisiminusios, kad jų tė
vas buvo kviečiamas Lietuvos 
karalium, jos lietuviams išskirti
nai paslaugios,, malonios, su pa
sitenkinimu vedžioja po visus Pi
lies kampelius ir pasakoja pilies 
ir Urachų giminės istoriją, ne- 
užmiršdamos priminti, kad Ura
chas buvo pakviestas užimti Lie
tuvos sostą.

Iš trijų pilies pusių mirtina be
dugnė, o iš ketvirtosios pusės pilį 
saugo didelis griovys. Į pilį pa
tekti reikia pereiti tiltą. Prie pi
lies vartų sienoje įmūrytas Lie
tuvos ir Lenkijos herbas-Vytis ir 
Erelis. Tai ženklas, kad Urachų 
giminė turėjo giminystės ryšius 
su Lietuvos ir Lenkijos karališ
kaisiais valdovais. Pati pilis ne- 

■ didelė. Gyvenimui ji nepritaiky
ta. Pilyje yra maža koplytėlė, kur 
Urachų giminė ir medžioklės da
lyviai ištisus amžius Dievą gar
bino. Koplytėlė turi brangius 
vitražus ir garsiausio Lichten
šteino dailininko pavaikslą, da
rytą penkioliktame amžiuje. Ke
li kambariai sudaro savotišką 
Urachų giminės muziejų. Sudėti 
šarvai, ginklai, trofėjai, iš senų 
laikų užsilikusios kėdės, suolai, 
stalai, Urachų giminės fotografi
jos. Pilyje yra gražiai įrengtas 
gėrimų kambarys-baras (Bier- 
stube), kur susirinkę medžioklės 
dalyviai užkandžiaudavo ir šam
paną gerdavo. Kiek pakiliau spe
ciali vieta juokdariui, kurs turė
davo linksminti puotaujančius. 
Visur pridėta įvairiausių šampa
no taurių. Viena taurė iš kitų iš
siskiria savo didumu. Ji dviejų 
metrų ilgio ir turi savo istoriją. 
Vienas Urachų giminės narys 
„Mindaugo II“ tėvas, buvo dvie
jų metru aukščio vyras. Jis lie
pė pagaminti jam ir atitinkamą 
taure — kad būtų lygi jo ūgiui. 
Įsakymas buvo išpildytas. Kai 
jam medžioklė pasisekdavo, jis 
visada šampaną gerdavo iš di
džiosios dviejų metrų taurės. Tau
rė išliko nesudužusi iki šių die
nų. Dar viename pilies kamba
ryje keli dideli Urachų giminę 
vaizduoją paveikslai. Vienas pa
veikslas itin didelis, o vaizduo
jamasis žmogus aukšto ūgio ir 
gražios išvaizdos.

— Kas čia jūsų per giminaitis?
— Čia , mūsų tėvas, Wurttem- 

<bergo herzogas grafas von Urach, 
paaiškina jo dukterys.

Tai jis turėjo būti Lietuvos 
karalium Mindaugu II, — pagal
vojame ir valandėlę ilgiau ties jo 
paveikslu stabtelime. Jis jau 
miręs. ,

Prie išėjimo durų aukoms rink
ti dėžutė. Išeidami atiduodame 
didesnę duoklę, kaip įprasta. 
Princesės mus maloniai išlydi ir

Pabėgėliai ir emigrantai Šveicarijoje
Šveicarijos federalinė tary

ba (ministerių kabinetas) kovo 7 d. 
priėmė naują potvarkį, kuriuo 
tvarkoma pabėgėlių bei emigran
tų padėtis. Potvarkis įsigaliojo ko
vo 20 d.

Naujasis potvarkis palengvina 
tam tikros pabėgėlių bei emigran
tų kategorijos būklę. Pagal ligšio
linę tvarką visi pabėgėliai ir emi
grantai būdavo įpareigojami iš 
Šveicarijos išvykti. Šveicarija su
teikdavo tik laikiną prieglobstį. 
Ankstyvesniuose potvarkiuose bu
vo įsakmiai pabrėžta, kad pabė
gėliai ir emigrantai turi Šveicariją 
laikyti tik „tranzito šalimi". Jie 
turėdavo arba grįžti į savo kraštą 
arba išvykti į kitą šalį (emigruo
ti). Paprastai nebūdavo nustatoma 
termino, iki kurio reikėdavo iš

Ir musų jaunieji džiaugiasi pavasario gėlėmis
V. Raslūno nuotr.

vykti, bet tekdavo policijai įro
dinėti, jog daroma žygiai išemi
gruoti.

Pagal naująjį potvarkį tokiai 
žmonių kategorijai suteikiamas 
nuolatinis prieglobstis (Dauerasyl): 
1) gimusiems 1889 metais ir anks
čiau, 2) ligoniams ir invalidams, 
3) vaikams iki 16 metų amžiaus, 
jeigu jie niekur neturi artimesnių 
giminių. Žmonės, įeiną- į vieną 
minėtųjų kategorijų, atpalaiduoja
mi nuo pareigos išvykti iš Šveica
rijos. Tuo pat metu jiems sutei
kiama, nors ir ribota, darbo teisė:

Šveicarijoje gyvenančių lietu
vių būklės naujasis potvarkis, de
ja, nepagerins. Atrodo, kad tei
kiamomis lengvatomis tegalės pa
sinaudoti viena vieniAtelė vyres
nio amžiaus šeima. Geriausiu at
veju galės potvarkiu remtis keli 
ligonys. Kitiems lietuviams pasi
lieka galioje nuostatai, kad Švei
carija yra jiems „tranzito šalis".

Daugis lietuvių jau anksčiau 
ėmėsi žygių iš Šveicarijos išvykti. 
Bet ligšiol tepavyko išvažiavimo

kviečia kada nors vėl pili aplan
kyti.

Prie pilies yra ginklų arsena
las. Urachų giminė buvo išradu
si pagerintą kanuolių tipą.

Mes paliekam pili naujai atvy
kusioms lankytojams. Princėsės 
vėl visiems aiškina pilies istoriją, 
Urach giminės praeitį ir neuž
miršta pridurti, kad Urachas bu
vo pakviestas Lietuvos karalium.

dokumentus sutvarkyti, galima sa
kyti, tik kas dešimtam žmogui. 
Kai 1945 m. Šveicarijoje lankėsi 
sovietų repatriacinė komisija, už
sirašė tik apie 10 žmonių; beveik 
visi buvo arba Lietuvos rusai ar
ba Rusijos lietuviai. Keliolika žmo
nių išvyko į Vokietiją, Prancūziją, 
Argentiną ir Venecuelą. Į Ameri
kos Jungtines Valstybes išvažiavo 
dvi lietuvaitės (viena jų ištekėjusi 
už lietuvio Amerikos piliečio) ir vi
si trys Šveicarijoje buvę lietuviai 
kunigai. Daugis lietuvių deda pas
tangų patekti į Amerikos Jungti
nes Valstybes, bet, atrodo, kad iš 
Šveicarijos išvažiuoti kur kas sun
kiau, nekaip, pav., iš amerikiečių 
zonos Vokietijoje. Vėl kiti daro 
žygių nukeliauti į Argentiną arba 
į kitus kraštus.

Jauuieji lietuviai tremtiniai ruošiasi gyvenimui

me žueriche arba netoli jo. Švei
carų įstaigų rūpesčiu kai kurie 
pabėgėliai galėjo įsigyti naujas 
profesijas (metalo tekintojais, sta
liais, elektro technikais ir t. t.; mo
terys dažniausiai mokosi siūti). 
Esant aukštai ūkinei konjunktūrai, 
kai kuriose profesijose stinga dar
bo rankų (pav., inžinierių, techni
kų, vaistininkų, nekalbant jau apie 
žemės ūkį, namų ruošą ir kit.J.Tad 
šiose srityse lietuviai yra gavę 
laikiną darbo leidimą. Iš Italijos 
buvo neseniai atsivežta kelios de
šimtys tūkstančių darbininkų (tar
naičių, tarnų; žemės ūkio darbi
ninkų ir kit). Tačiau lietuviai pa
bėgėliai iš kitų kraštų Šveicarijon 
darbams kaipo „bepasiai" neįsi- 
leidžiami. Mat, neduodama teisės 
įvažiuoti tiems, kurie neturi „ga
liojančių ir pripažįstamų" asmens 
dokumentų. Nors Šveicarijos vy
riausybė nėra pripažinusi Pabaltijo 
okupacijos, bet kadangi pabaltie- 
čiai negali grįžti į savo tėvynę, 
tai jie traktuojami kaip neturį re- 
guliarinių pasų.

Amerikos lietuvių spauda apie DP
Savaitraštis „Amerika“ savo 

1947 m. balandžio 11 d. numeryje 
rašo: „Amerikoje kyla stipresnis 
judėjimas už apčiuopiamą pagal
bą tūkstančiams išvietintų asme
nų Europoje. Norima nors 400.000 
išvietintųjų įsileisti Amerikon ša
lia reguliariai vykdomų kvotos 
ribų.

Už didesnio imigrantų skaičiaus 
įsileidimą pasisakė daug įtakingų 
asmenų ir organizacijų. Džiugu, 
kad Darbo Federacija ir C. I. O. 
— tos dvi didžiausios darbininkų 
organizacijos — atvirai ir tvirtai 
remia šį judėjimą.

Labai įžūliai priešinasi Ameri
kos Legionas. Bet šios didelės 
karo veteranų organizacijos pasi
priešinimą gerokai atsveria kata
likai karė veteranai, kurie labai 
griežtai ir nuoširdžiai pasisako už 
pakeitimą imigracijos įstatymo, 
kad Amerika galėtų laikinai įsi
leisti daugiau naujų- emigrantų, 
nei formalios užtvaros dabar 
leidžia.“

„Amerikos Lietuvis“ savo š. m. 
balandžio mėn. 12 d. numeryje 
praneša:

„Illinois republikonų kongreso 
narys William G. Stratton siūlo 
Kongresui priimti įstatymą, ku
riuo Amerikon galėtų būti įleista 
pusė visų • išvietintų asmenų — 
400.000. Tam reikalui turėtų būti 
pavestos karo metu neišnaudotos 
Vokietijos, Austrijos ir Italijos 
kvotos. Pirmenybė tektų Ameri
kos piliečių ir karių giminėms. 
Priėmus šį įstatymą, per metus 
galėtų įvažiuoti 100.000 išvietin
tų asmenų.

Ir Rooseveltienė, kalbėdama 
New Yorke žydų studentams, ra
gino Amerikos visuomenę pa
remti projektą, kuriuo būtų Ame
rikon įsileista 400.000 DP asmenų.

Argentinos konsulas Žueriche 
yra p. A. Barsanti, iki bolševikų 
okupacijos atstovavęs savo šaliai 
Lietuvoje. Jo žmona yra lietuvai
tė, kuri kartu su vyru nuoširdžiai 
užjaučia lietuvius ir jiems visoke
riopai padeda. Argentinos konsu
latą lietuviai, ypač iš Vokietijos, 
stačiai užverčia laiškais, prašyda
mi suteikti įvažiavimo vizą. Kon
sulatas net nepajėgia į gausingus 
laiškus atsakinėti. Deja, dabarti
nėmis aplinkybėmis nieko padėti 
šia prasme negalima, nes pagal 
Argentinos nuostatus bylai gali 
būti duota eiga tik tuo atveju, jei-- 
gu prašytojas pats atvyksta į kon
sulatą. Tad laiškų rašinėjimas yra 
bergždžias darbas. Norintiems vyk
ti Argentinon greičiausiai nieko 
kito nebeliks, kaip laukti, kol kon
sulatai atsidarys ir Vokietijoje.

Šveicarijoje prieglobstį suradę 
lietuviai pabėgėliai šiuo metu yra 
apgyvendinti trijuose viešbučiuose, 
visi Vaud kantone (netoli Žene
vos ežero). Tačiau gausingiausioj! 
grupė yra susispietusi arba pačia-

Šiuo metu Šveicarijoj gyvena 
apie 200 lietuvių tremtinių. Kitų 
tautybių pabėgėlių ir emigrantų 
Šveicarijoje teliko 12.000. Dau
gumas jų yra žydų ir lenkų tau
tybės. A. G.

Pragiedruliai, kovo mėn 
Vilnos perteklius

Neseniai Londone posėdžiavu
si 25 valstybių atstovų konferen
cija buvo susirūpinusi, kaip be 
nuostolių paleisti į apyvarta di
džiulius vilnos kiekius, kuriais 
persotinta vilnos rinka. Pereitais 
metais birželio mėn. sandėliuose 
buvo 2 milijardai 250 milijonų 
klg. vilnos, šiemet šiuo laiku yra 
atsargų apie 2 milijardai klg. Ži
nome gi visi, kokia begalinė rū
bų stoka kankina milijonus žmo
nių. Suirusios valiutos, neaiškios 
kainos, transporto sunkumai — 
vis tai kliūtys paskirstyti pasau
lyje ir jau turimų žaliavų kiekius 
ir tuo būdu sumažinti žmonių 
vargą. 1947 m. vilnos gauti nu
matoma apie l‘/2 milijardo klg. 
Tuo tarpu tekstilės pramonė ap
dirba tik pusę turimos vilnos.

Pagal ją, tie 400.000 naujų atei
vių, kurie tik palaipsniui ketverių 
metų bėgyje būtų įsileidžiami, 
niekuo nepakenktų Amerikos gy
venimui ir jos ekonominės padė
ties nepablogintų. Rooseveltienė 
netikinti, kad Amerikos gyvento
jai būtų labai nusistatę išvietin
tų jų asmenų nepriimti. Žmoniš
kumas ir Amerikos nauda verčia 
juos priimti.“

Lenkai grįžta namo
Britų kontrolinė komisija Vo

kietijai ir britų zonos UNRRA 
praneša, kad, nežiūrint blogos 
transporto padėties ir nepalan
kaus oro, lenkų išvietintųjų as
menų repatriacija prasidėjo. Pir
masis 2.000 lenkų transportas iš 
Lūbecko išplaukė į paskyrimo 
uostą Stettiną. Kiti 4.800 lenkų 
laukia laivų. Manoma, kad iš 
120.000 išvietintųjų lenkų, kurie 
šiuo metu gyvena britų zonoje, 
apie pusė dar šiais metais sugrįš 
į savo tėvynę. (NZ, 47. 5. 9)

DP studentai paraginti pagreitinti 
studijas

Anglų zonos kai kurių univer
sitetų studentai gavo iš savo glo
bėjų paraginimus, kaip, galima 
pagreitinti studijų baigimą. Ta 
proga primenama, kad dabartinė 
padėtis ilgai nesitęs ir studen
tams teks įsitraukti į praktišką 
darbą, kuris duos pragyvenimo 
šaltinį. (TA, 47. 4. 30)

Vokiečių universitetuose maži- 
jiamas užsieniečių studentų 

skaičius
Vokiečiai, įgydami vis daugiau 

teisių, stengiasi, kur tik yra įma
noma, atsikratyti užsieniečių. Be 
kitų, šiuo metu atėjo eilė ir už
sieniečiams studentams. Kai ku—

8
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rių vokiečių universitetų vadovy
bės pareiškė, kad užsieniečių stu
dentų skaičius turėsiąs būti vienu 
trečdaliu sumažintas. Užsieniečių 
studentų, proporcingai imant vo
kiečiams, esą per daug. Jau anks
čiau didelis skaičius užsieniečių 
studentų išbraukta iš Tūbingeno 
universiteto, dabar atėjo eilė ir 
kitiems universitetams.

Sunkumų daroma ne tik norin
tiems naujai Įstoti studentams, 
bet taip pat ir baigiantiems. Dau
gely vokiečių universitetų stu
dentai, prieš laikydami baigia
muosius agzaminus, turi pasira
šyti pasižadėjimas, kad atsisako 
dirbti profesinį darbą Vokietijoje. 
(TA, 47. 4. 30)

Kaip ragina repatrijuoti
Tarptautinės Pabėgėlių Orga

nizacijos . komisijoje, svarstant 
būdus, kaip pagreitinti DP repa
triaciją, britų atstovas Sir S. Ren 
dell atkreipė dėmesį į tai, kad DP 
greičiau grįžtų namo, jei jiems 
būtų suprastintas gyvenimo stan
dartas. Sumažinus maisto normą, 
britų okupacinėj zonoj lengviau 
buvo galima įkalbėti grįžti namo. 
Šią nuomonę palaikė ir Norvegi
jos atstovas, sakydamas, kad pa
bėgėliai nenori grįžti namo ir ne
nori dirbti tokiomis sąlygomis, 
kuriomis dirba norvegų darbinin
kai. Amerikos ir Prancūzijos at
stovai pareiškė priešingą nuo
monę, pasisakydami už maisto 
normų išvietintiems asmenims 
padidinimą. (DP Express, Nr. 8)

Per 3 savaites namo išvyko 
11.000 DP

UNRRAos vyr. būstinė iš Pary
žiaus praneša, kad paskutiniųjų 
3-jų savaičių laikotarpyje apie 
11.000 išvietintųjų asmenų iš Vo
kietijos, Viddriniųjų Rytų ir Ry- 
tų Afrikos sugrįžo į savo tėvynes. 
Kaip vyriausioji būstinė praneša, 
vykdomoji pavasario repatriaci
jos programa kaskart turi vis di
desnį pasisekimą. Didžiausias 
namo vykstančiųjų skaičius yra 
iš amerikiečių zonos Vokietijoje.

Nuo balandžio mėn. 15 d., t. y. 
nuo to laiko, kai UNRRA pradėjo 
duoti kiekvienam grįžtančiam na
mo 60 dienų maisto normą, iš 
amerikiečių zonos išvyko 4.173 
lenkai, 44 rusai, 51 baltas, 227 
čekai, 276 italai. Daugiau kaip 
150 jugoslavų šiuo metu laukia 
transporto.

Tarp išvažiuojančiųjų asmenų 
iš Austrijos buvo ir Tėvas Fran- 
cisek Jelinsky, kanoninis dekanas 
visiems lenkams Austrijoje. Jis 
grįžtančiųjų traukinyje gavo vie
na vagoną, kurį pavertė koplyčia

Iš britų zonos pirmieji išvyko 
š. m. gegužės mėn. 1 d. 2.220 len
kų. Britai yra numatę kas savaitę 
grąžinti po 4.200 lenkų. Apie 500 
jugoslavų nuo balandžio 15 d. iš 
britų zonos taip pat išvyko.

Apie 1.500 lenkų išvietintųjų 
asmenų jau išvyko iš prancūzų 
zonos, kiti 700 išvyks sekančią sa
vaitę. Prancūzų zonoje duodama 
taip pat 60 dienų maisto norma.

Daugiau kaip 1.100 lenkų ir 175 
austrai parvyko iš Viduriniųjų 
Rytų ir Rytų Afrikos namo, ir 
860 lenkų ir 200 jugoslavų iš 
Austrijos grįžo į savo tėvynes. 
(NYHT, 47. 5. 8)

SAUGOKITĖS NELEGALIŲ 
AGENTŲ!

Pirmojo karinio district© APO 1 
vyr. būstinės gen. maj. Milbum 
išsiuntinėjo Visoms stovykloms 
tokį pranešimą:

1. Šią vyr. būstinę pasiekė ži
nios, kad DP stovyklose pasirodė 
emigracijos organizatoriai, kurie 
ima už asmenų registravimą būsi
mai emigracijai mokestį.

2. Yra tokios įstaigos kaip IGCR 
(Tarpvyriausybinis Pabėgėlių Ko
mitetas), IRO (Tarpvyriausybinė 
Pabėgėlių Organizacija) ir t. t., 
kurios tinkamu laiku registruos 
asmenis emigracijai, tačiau šios 
įstaigos neima jokio atlyginimo 
už tokius patarnavimus.

3. Kiekvienas asmuo, mėginan
tis registruoti DP ir už tokius pa- 
tamaviipus imti atlyginimą, turi 
būti suimtas ir apie tai tuojau 
pranešta šiai vyriausiajai būsti
nei.

— JAV kariuomenės saugumo kor
puso karinkas perspėja grupių vadus, 
sakydamas, kad komunistų propagan
da, skleidžiama tarp karinio amžiaus 
Amerikos jaunimo, silpnina JAV ka
riuomenės galią.

Karinkas, kurio pavardė neskelbia
ma, kariuomenės grupių komandierių 
konferencijoje pasakė, kad visos ko
munistų pastangos supažindinti ir įšą- 
moninti studentus komunistų doktri
nose yra šiuo metu pavojingiausias, 
bet kartu ir sėkmingiausias komu
nistų ginklas. (S & S, 47. 5. 2)

Amerikos ambasadorius Irane pra
neša, kad JAV svarsto klausimą, ar 
parduoti Iranu! susidariusi kariuome
nės perteklių už 25 mil. dolerių ver
tės.

„Amerikos vyriausybė galvoja ir 
supranta, kad Iranas šiuos tiekimus 
panaudotų išlaikyti savo vidaus sau
gumui ir užsienio agresijos atveju, 
apginti savo kraštui“, pasakė amba
sadorius.

Ambasadorius United Press agen
tūrai pranešė, kad Iranas prašė šių 
tiekimų ir šiuo reikalu gauta iš 
daugelio kraštų panašių pasiūlymų. 
(NYHT, 47. 5. 8)

— Mokslininkų grupė ragina JAV 
tuojau sudaryti planus, pagal kuriuos, 
atomino karo atvejų, „pavojaus meto“ 
prezidentas būtų įgaliotas perimti 
valdžią.

Toks karas, puolant Vašingtoną, ga
lįs užmušti ne tik šalies prezidentą, 
bet ir jo teisėtą įpėdinį.

Apie šiam ir kitiems kraštams gre
siančius pavojus jau dabar gyvento
jai turį būti supažindinami .Šią mintį 
mokslininkai išdėsto knygoje „Ato
minių bombų pažeidžiamoji galią“.

Knyga perspėja, kad gali būti iš
rasti ginklai dar baisesni negu ato
minės bombos. Jie galį apimti radio- 
aktingus nuodus ir įvairių ligų bom
bas ir išplatinti gemalėlius tokių li
gų, kaip juodligės, tuliaremijos, raup
sų ir banguojančios karštligės.

Mokslininkai tvirtina, kad krašto 
sostinė gali būti sunaikinta vienu 
pdolimu. Tokiu puolimu prezidentas, 
jo įpėdinis ir tautos kariuomenės 
viršūnėse stovį vyrai gali bųtl už
mušti ir kraštas liktų be teisėtos 
valdžios.

Mokslininkai pataria įstatymų lel- 
žiamajam organui sudaryti valdinin
kų grupę, nebūtinai pagal papročius 
gyvenančią Vašingtone, kuri rūpintųsi 
įpėdinystės atveju. (NYHT, 47. 5. 8)

— Jugoslavijos komunistų partijos 
centrinis komitetas savo gegužės 1 
dienos .atsišaukime kviečia kraštą pa
dėti įgyvendinti penkmečio planą, 
kaip dalį tos kovos, kurią veda „de
mokratiški, taiką mylį žmonės prieš 
agresyvią imperialistų kliką, vadovau
jamą Amerikos imperialistų, kuri nori 
sukelti karą, atnaujinti vokiškąjį im
perializmą ir įgyvendinti pasaulinį 
viešpatavimą“. (S & S, 47. 5, 2)

— Turkija puolama Maskvos už tai, 
kad ji siekianti su Amerikos ir Angli
jos pagalba įkurti antisovietišką „cor
don sanitaire“, nusitęsianti nuo Irano, 
per Turkiją ir Balkanus į Vidurinę 
Europą.

Anglų-amerikiečių vaidmuo šiame 
numatytame priešsovietiniame plane 
aprašomas pranešime iš Ankaros, kurį 
atspausdino oficialusis Sovietų vyriau
sybės organas „Izvestlja“. Amerikie
čių ir britų .kariuomenės karininkai 
ir „agentai“ viską greitai darą, kad 
Turkija būtų paversta karine baze. 
„Kai kuriose kavinėse ar restoranuo
se Ankaroje, Izmite ir Istanbule ga
lima matyti britų ir amerikiečių in
struktorių, dėvinčių jų kariuomenių 
uniformas. Dar daugiau. Didelis skai
čius britų ir amerikiečių agentų ir 
instruktorių, apsirengusių civiliniais 
drabužiais, Turkijoj veikia po „ke
liaujančių pardavėjų ar pirklių 
skraiste“.

„Ne mažiau įdomu stebėti, kaip 
intensyviai varomas darbas ir įren
giama aerodromų sistema. Jau karo 
metu turkai, vadovaujant britams, 
pastatė per 100 aerodromų ir asfal
tuotų karinių kelių. Jie taip pat at
statė Alexandrettos, Versiono ir Iz- 
mido uostus, šiuo metu Ankaroje, 
Istanbule ir Izmire statomos galingos 
radijo stotys".

„ Amerikiečių firma Westinghouse 
padarė sutartį įrengtį penkiems di
deliems aerodromams Turkijoje. We
stinghouse davė 4,5 mil. dolerių kre
dito aerodromų įrengimui.“

„Įkurtos „civilinės" oro linijos Tur
kijoje yra aptarnaujamos Amerikos 
ir Anglijos karinio personalo. Be to, 
Turkijoje yra specialių aerodromų 
ir radijo stočių, kuriomis išimtinai 
naudojasi tik amerikiečiai ir britai“.

„Sąsiaurio pakraštys yra padengtas 
radaro įrengimais, tvarkomais britų 
karininkų“.

„Izvestijos“ pranešimas cituoja čia 
nurodytus faktus, norėdamas pavaiz
duoti, kokią „pagalbą" ir „krašto at
statymą“ JAV ir D. Britanija nori 
suteikti ir pravesti Turkijoje.

„Toks atstatymas“, sakoma prane
šime, „iššaukia didėjantį aliarmo Jaus
mą tokiuose Turkijos bendruomenės 
sluoksniuose, kurie norėtų Turkiją 
matyti nepriklausomą ir mylinčią 
taiką.

„Izvestijos" korespondentas A. M. 
Anatolev savo šiuos stebėjimus ap
rašė važiuodamas traukiniu iš Istan- 
bulo į Ankarą.

Jis stebėjęs Turkijos neturto suvar
gintus ūkininkus, didėjantį nedarbą 
infllacijds sukeltus Turkijos ekono
minius sunkumus.

„Pagrindinė šios blogos ekonominės 
padėties priežastis“, rašo jis, „yra 
karo meto apie 1.000.000 vyrų kariuo
menės išlaikymas, kuris tokiam silp
nam ekonominiu atžvilgiu kraštui, 
kaip Turkija, yra nepakeliama naš
ta“.
(NYHT, 47. 5. 8)

— Dvylika iš penkiolikos britų vy
rų kreipėsi telegra'ma tiesiog į Sta
liną prašydami sutikimo išleisti jų 
žmonas — sovietų pilietes, kad jos 
galėtų atvyti į Britaniją 0as Juos.

„šią tarptautinio solidarumo dieną 
mes maldaujame neleisti mums, mū
sų žmonoms ir mūsų vaikams tapti 
be pagalbos paliktoms aukoms tos 
tarptautinės politikos, apie kurią mes 
nieko nežinome“, prašė jie.

šioms žmonoms buvo atsisakyta iš
duoti vizas ir neleista išvykti pas sa
vo vyrus, daugiausia buvusius karius, 
kurie karo metu tarnavo Maskvoje

Tūbingeno akademinio sporto klubo Vytis krepšininkai iki šiol yra sužaidę 
52 tarpklubines rungtynes (laimėta 43, lygiomis 1, pralaimėta 8 ). Taškai 
2252 — 1322 Vyties naudai. Komanda yra prancūzų zonos meisteris ir prieš 
prancūzų zonos kitas komandas dar nėra pralaimėjusi nė vienerių rung
tynių. Vytiečia* dažnai vieši ir amerikiečių zonoje, kur taip pat sėkmingai 
reiškiasi ir yra laikomi vienu stipriųjų lietuvių krepšinio vienetų tremtyje. 
Kadangi komandą sudaro studijuojantis Jaunimas, tad ji daugiau rungty
niauja per semestrines atostogas. Studentai yra žaidę Kemptene, Mūnchene, 
Dllllngene, Wiesbadene, WurzbuTge, Selnfelde, Ansbache, Esslingene, Nūr- 
tingene, Oberlenningene, Ravensburge, Schwenningene ir Bregenze (Austri
joj). Rungtynių tikslais tūbingeniečial yra suvažinėję per 4000 kilometrų. Iki 
šiol surinktus 2254 tšk. yra pasiekę šie žaldikai (skliausteliuose žaistų 
rungtynių skaičius): 1. Saladžius 497 (47), 2. Alinskas 482 (52), 3. Cerkeliū- 
nas 271 (49), 4. Dargis 215 (36), 5. Juška 176 (27), 6. Ponelis 159 (22), 7. Oš- 
lapas I 133 (10), 8. Petrauskas 98 (25), 9. Ošlapas II 91 (12). Sle devyni žaidi- 
kai ir sudaro Pagrindinę sudėtį. Komandos kapitonas — Petrauskas, me
nedžeris Pesliakas. Per Sekmines Vytis dalyvauja 8 stipriųjų baltų ko
mandų žaidynėse Scheinfelde. Sphod nuotr.

Sėtuvių
spaudojpasižvakpus

KOKIE GI „SENIEJI STABAI 
GRIŪVA“?

„Mūsų Kelias“ Nr. 19 (79) talpina 
i V. Alanto str. „Nesupratimas ar pikta 
valia" kaip „atsakymą „Žiburiams“ 
Į mūsų pastabas („2ib." Nr. 16 (75) 
del V. Alanto str. „Kai senieji stabai 
griūva“ („Mūsų Kelias“, Nr. 15 (75).

V. Alantas teigia, kad jis „kaip tik 
reiškia pretenzijų Vakarų kultūrai ne 
pulti, bet ginti“ ir kad mes šią jo 
mintį „akiplėšiškai“ iškraipėme. Mes 
savo pastabose tiesiog netvirtinome, 
kad V. Alantas Vakarų kultūrą puola. 
Nurodėme tik mintis, kurios peršasi 
iš V. Alanto išvedžiojimų. Tačiau jei 
V. Alantas nori, galim pacituoti jo 
žodžius, kaip jis Vakarų kultūrą gina.

Autorius paminėjęs, kad „daug ver
tybių, kurių kursas prieš karą atrodė 
labai aukštas ir pastovus, šiandien 
nums virto pigiomis senienomis“, to
liau rašo:

ir vėliau sugrįžo į Angliją. (S & S, 
47. 5. 2)

— Vienas svarbiausiųjų klausimų, 
pasibaigus Maskvos kbnferencijai, bri
tų ir amerikiečių zonoms yra vokiš
kosios markės nuvertinimas ir sukū
rimas tvirtos finansinės struktūros, 
kuri būtinai reikalinga ekonominiam 
Vokietijos atstatymui.

šiuo metu Vokietija turi didelį per
teklių markių, kurios tarptautiniuose, 
santykiuose yra bevertės ir kurios 
kankina ir vidaus prekybos padėti.

Griežta kainų kontrolė išlaikė ją 
kaip perkamąją galią oficialioje rin
koje, bet Jos vertė juodoje rinkoje, 
kurioje kursuoja milžiniškos sumos, 
yra bereikšmė.

Prieš kurį laiką sąjungininkai buvo 
sudarę planą išimti pigiąsias markes 
iš apyvartos ir pakeisti jas nauja, 
tvirto pagrindo ir daug didesnės ver
tės valiuta.

Nepasisekus Maskvos užs. reikalų 
min. konferencijai ir nesusitarus 
įsteigti centrinę laikiną Vokietijos 
vyriausybę, nebegalima išleisti ben
dros krašto valiutos. Sąjungininkai 
turi dabar rodyti savo iniciatyvą: jei 
Jie nori stabilizuoti finansinę sistemą, 
patys turi pravesti markės nuverti
nimą. (S & S, 47. 5. 2)

daugeliu atžvilgiu virto fiziniais 
ir moraliniais griuvėsiais.

Šitokio „gynimo“ mes pakankamai 
galim rasti tūloj spaudoj. Pasakyti, 
kad taip Vakarus giname ,‘,mes“ ar 
bendra mūsų tremtinių masė“ yra tos 
pačios tremtinių masės kompromita
vimas.

Įdomu, kad V. Alantas tokios gy
nybos imasi paskaitęs savo korespon
dento laišką, kuris manęs, kad 
„Vokietija ir vokiečiai tai tikrai 
„Rito pasaulio“ žmonės", bet paži- 
nęš okietlja labai ja apsivylė. Su
prantama, kad tokiems žmonėms ku
rie Vokietijos neskiria nuo Vakarų, 
gali atrodyti, kad „stabai griūva“.

Tiesa, yra vietų, kur V. Atlantas 
tikrai gina Vakarus. Tai mes pazy- 
mėjom ir savo pastabose (Jų neei- 
tuosim, nes pats autorius jas pla
čiai paduoda savo „atsakyme") Ta
čiau nuo kieno puolimo V. Alantas 
gina tuos Vakarus? Neabejotinai tai 
vėl mes, kurie „per daug ilgai ir 
be jokių rezervų Vakarus garbino
me“, Bet ar toks klausimo pastaty
mas nėra įžeidžiantis lietuvių trem
tinių? Reiškia, V. Alantas tai supran
ta, kad negalima nusigręžti nuo Va
karų, o tremtinių dauguma nebenori 
būt vakariečiais, jei kalbėti jo Kore
spondento žodžiais. Mums rodos, kad 
tokios „daugumos“ pas mus visai 
nėra, ir todėl yra tuščias V. Alanto 
mokymas, kad nereikia nuo Vakarų 
nusigręžti.

Žinoma, lengva primesti kitam melą, 
insinuacijas, bet dėlto nereikia ma
nyti, kad kiekvienas pabūgs pareikšti 
savo pasipiktinimą, kurą str. sukelia.

A. Dūda

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Hanau. — Kas nežino garsios savo 

dydžiu Hanau lietuvių, latvių, estų 
ir ukrainiečių stovyklos. Šiuo metu 
Hanau stovykla amerikiečių zonoje 
bene pirmoji darbo stovykla. Hanau 
stovykloje gyvenantieji fiziniam dar
bui tinkami vyrai nuo 18 iki 55 met. 
amžiaus privalo dirbti. Nuo darbo 
atleidžiami tik ligonys su UNRRAos 
gydytojo pažymėjimu. Darbas vyksta 
stovyklos ribose UNRRAos žinioje ir 
už UNRRAos ribų, U. S. Armijos ži
nioje darbo pradžia 8 vai. rto. Per 
dieną dirbama 8 vai. su pietų per
trauka. Dirbantieji už UNRRAos ribų 
pietus gauna darbovietėje, kaip dir
bančiųjų priedą. Už darbo dieną mo
kama 5 RM ir per savaitę duodama 
1 pok. cigarečių.

UNRRAos žinioje darbas prasideda 
9 vai. ryto ir baigiasi 17 vai. su 1 
vai. pietų pertrauka. Dirbantieji gau
na papildomą maistą, apie 1000 kai., 
1 pok. cigarečių per savaitę ir 30 
punktų per mėnesį, už kuriuos UN
RRAos krautuvėje galimą pirktis 
įvairių smulkių prekių. Neatvykus be 
pateisinamos priežasties į darbą, pir
mą kartą yra sulaikomas 5 cigaretės, 
davinio; antrą kartą — sulaikomos 
visos savaitės davinio cigaretės ir 
papildomas maistas; trečių kartą neat- 
vykusieji yra šalinami iš stovyklos 
arba taikomos jiems kitokios sunkios 
bausmės.

Abiejose stovyklų kiemo ribose yra 
naujai pristatytų dar negalutinai už-* 
baigtų lentinių barakų, kuriuose nu
matomi apgyvendinti naujai atkeltieji 
fiziškai pajėgūs asmenys iš kitų vie
tovių, o nedarbingosios šeimos nu
matomos iškeldinti kitur.

V. Pavasakys

Weilheimas. — Šios lietuvių kolo
nijos kultūros sekcijos pirmininkui 
kun. P. Karaliui vadovaujant, V — 4 
buvo suruoštas Motinos Dienos minė
jimas.

Į garbės prezidiumą buvo pakviestos 
gausesnių šėimų motinos. Jos buvo 
apdovanotos gėlėmis ir menininkės 
Firinauskienės atitinkamais piešiniais 
pagražintomis bei adresuotomis medi
nėmis lėkštėmis. Toliau sekė lietuvės 
motinos sveikinimai, įvertiną ir už- 
jaučlą vargą. Poetas Paulius Jurkus 
skaitė įdomią paskaitą, Iškeldamas 
lietuvės kaimietės motinos didvyriš
kumą ir dažnos sumodernėjusios po
niutės menkumą.

Minėjimas baigtas eilėmis, deklama
cijomis ir choru. J. Sk.

Sveikinimai
Kolegę Danutę Laureckytę ir 

Aleksandrą, Domarką, tremtyje 
sukūrusius šeimos židinį, širdin
gai sveikina ir jiems laimingo gy
venimo linki

Studentų Ateitininkų Draugovė 
Wiirzburge

Dr. Danutę Sirvydaitę ir Dr. V. 
Bieliauską, įžengusius į naują šei
myninio gyvenimo kelią, širdin
gai sveikina, linkėdami giedrių, 
kūrybingų dienų, —

B. B. Rutkūnai

Paimkime, pavyzdžiui, kad ir mū
sų pažiūrą į Vakarų kultūrą. Kaip 
mes tą kultūrą vaizdavomės prieš 
karą, būdami laisvi, ir kaip mes 
Ją vaizduojamės šiandien, betar
piškai su Ja susidurdami? Išsky
rus vieną kitą nepataisomą entu
ziastą, o gal nepagydomą aklį, 
bendra mūsų tremtinių masė savo 
pažiūrą į Vakarų kultūrą revizavo 
iš pagrindų . . . Kai sėdėdami savo 
kabinetuose laisvoje Lietuvoje mes 
„studijavome" Vakarus pro apsu
krios propagandos mums ant akių 
užmestą tinklelį, mums daug kas 
atrodė nepaprasta, o kai tinklelis 
nusmuko, mes pamatėme, kad nie
ko ypatinga. (Musu Kelias, Nr. 15) 

Sis V. Alanto Vakarų kultūros „gy
nimas“ matyti ir iš paties autoriaus 
vienos cituojamos pastraipos, tik, 
gaila, ši vieta Jo kaip tik praleista, 
būtent:

Mes galime nusivilti Vakarais, 
ypač po šio karo, kada Vakarai

Mirus brangiam idėjos 
draugui stud.

JUOZUI ZNOTINUI
Reiškiame gilią užuojau

tą jo liūdinčiam broliui ir 
giminėms.

Baltijos Universiteto
Studentai Ateitininkai
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Po Europos krepšinio pirmenybių 
(Atspindžiai iš Prahos)

V-tosios Europos krepšinio pirmeny
bės Prahoje jau pasibaigė. Turime 
naują Europos meisteri su visais 
artimesniais ir tolimesniais jo palydo
vais. Po 43 rungtynių, kurios užpildė 
visos savaitės programą, keturiolikos 
kraštų krepšinio elitas išsiskirstė kas 
sau palikdami gausiai medžiagos įvai
riems svarstymams. —

Turime pripažinti, kad Sovietų Są
jungos pergalė nebuvo kokia staig
mena. Ne paslaptis, jog ir vakarų 
Europos krepšinio sluoksniai sovietų 
sudarytąją rinktinę iš pat pradžių 
iškeldino 1 išskirtinę poziciją. Šias 
viltis ji pateisino ir be didesnio 
susvyravimo nuraškė Europos mei
sterio vardą. Rinktinei toną ir pa
grindą davė iš seniau Europoje pir
maujantieji Pabaltijo kraštai. Patys 
sovietai su moderniuoju krepšiniu 
susipažino Kaune, Rygoj ir Taline, 
perprato amerikonišką stilių ir, pasi
telkę keletą žaidikų iš Talino ir 
Kauno, išdrjso dalyvauti Europos 
krepšinio galiūnų rungtynėse. O jei 
sovietai kur nors ryžtasi dalyvauti, 
patirtis rodo, jog dalyvauja ne vel
tui ir aiškiai taiko 1 pirmąsias po
zicijas. Sportas pas juos yra savo
tiškai suprantamas, ir turime daug 
pavyzdžių, kurie įtiklnačiai rodo, kad 
sovietams ne tiek svarbus pats žais
mas, klasiškas sporto supratimas, 
kiek pasinešama 1 pergalės medžioklę 
bet kuria kaina. Nesitikėdami laimė
ti, sovietų sportininkai 1 kitus kraš
tus vengia vykti ir tarptautiniame 
sporto gyvenime Įneša tam tikrą 
šešėli, nes sportą pajungia daugiau 
išskaičiavimo skalei. Sovietų krep
šininkai 1 Prahą išsiruošė be didesnių 
skrupulų, tikėdami savo laimikiu. 
Aplinkybės jiems buvo palankios ir 
žygis pavyko. Vis dėlto ' užsienio 
spaudoje dažnai skaitome, jog Sovie
tų Sąjungos pergalės Prahoje tai 
nieku būdu nėra laurai Sovietų Są
jungai. Laikraštininkai yra per gerai 
informuoti, jog užmerktų akis ir šil
tais žodžiais liaupsintų po bendru 
vardu sugrūstus žaidikus. Jie at
kreipia dėmėsi, kad tie žaidikai, 
kurie Sovietų Sąjungos rinktinėj su
darė branduolį ir buvo patys iškili
ausi, nebuvo rusai ar šiaip kokio 
tikra to žodžio prasme sovietinio 
krašto atstovai, bet baltai. Estas Los- 
sov (pavardė, atrodo, specialiai suru
sinta) daugio žinovų buvo pripažin
tas pačiu geriausiu žaidiku Europo
je. Sutinkame dar vieną estą, Kul
iam, be to, musų gerus pažįstamus 
ir prletelius Kulakauską bei Butautą. 
Jie visi buvo Prahoje ir nesuklysim 
pasakę, kad be jų sovietai pirmeny
bėse vargu bau butų taip aukštai 
iškilę ir apsivainikavę Europos mei
sterio vardu.

Tuo būdu, Praha buvo dar vienas 
etapas, kur Europai vėl buvo užak
centuotas Pabaltijo krepšininkų 
aukštas pajėgumas ir šis faktas yra 
daugeliu atžvilgių reikšmingas ne tik 
dabarčiai, bet ir ateičiai. Gali pabal- 
tiečiai žaisti kokiu tik norima, šiuo 
atveju, verčiamu vardu, vis tiek vi
siems nėra paslaptis, kad tai tie pa
tys, kurie Ženevoje (1935 m.) Rygoje 
ir Kaune beveik žaismingai pirmavo 
prieš visas kitas Europos komandas 
ir tam tikra prasme savo padėties 
nėra praradę ir dabar, politinių raiz
galynių fone.

Užsienio spaudoje teko užtikti 
žinių, kad didžiausia Europoje krep
šiniui žaisti halė ir dabar _ lieka 
Kaune, kur telpa iki 15.000 žiūrovų. 
Kitos, kad ir Sovietų Sąjungoj, di
džiosios halės su kauniške konkuren
cijos neišlaiko. Pvz., Tbilisi halė tal- 

'pina 10.000 žiūrovų, o Maskvos tik 
6000 žiūrovų. Laimėję pirmenybes, so
vietai, aišku, pasiskubino pareikšti, 
jog kitoms pirmenybėms, kurios 
įvyks 1949 m. Maskvoje, bus pastaty
ta nauja halė su 20.000 vietų. Ne
sinori būtti pranašu, bet dabartiniais 
laikais su tokiais ar panašiais prama- 
tymais reikia būti atsargiems, nes 
įvykiai skrenda atominiu greičiu ir 
kartais kad ir labai šaunūs projektai 
gali sugulti į dulkes. Ateitis parodys, 
ar šis pažadas liks išpildytas, o gal 
kartais teks į įvykius pažvelgti kito
mis akimis.

Antrą vietą Prahoje sugriebė per
nykštis meisteris Čekoslovakija. Ko
manda šiemet atrodė stipresnė nei 
pernai ir jos pranašumas prieš kitus, 
vienetus buvo pakankamai ryškus. 
Sunkiau čekoslovakams vyko baigmi
nėse rungtynėse, kur jie pralaimėjo 
Sovietų Sąjungos rinktinei devynioli
kos taškų skirtumu. Rungtynių pra
džioje šeimininkai įvėlė taktiškų 
klaidų; antrame kėliny susirado pa
tys save ir pademonstravo išmanin- 
gesni žaidimą. Vis dėlto pirmojo kė
linio pasekmė buvo per daug nepa
lanki, tad nė negelbėjo lygus po 
pertraukos pasiektas taškų skaičius 
(po 23). Cekoslovakai imponavo savo 
sparta. Jų vidurio puolikas Mrazek 
apskelbtas vienu iš pačių geriausių 
žaidikų.

Gerą šuolį pažangos kelyje padarė 
simpatingieji Egipto krepšininkai. 
Egiptiečiai Europos pirmenybėse

nėra naujokai. Jie jau yra dalyvavę 
1937 m. varžybose Rygoje, kur, tarp' 
kitko, lietuviams pralaimėjo 7—21. 
Prahoje vyrai iš Nylo pakrančių 
turėjo žymiai didesnį vaidmenį ir 
pelnytai užsitikrino trečią vietą. Jų 
komandos stiprybė yra Harari, Mon- 
tasen ir Tadros.

Tadros yra komandos kapitonas, 31 
metų amžiaus ir yra dalyvavęs Ber
lyno olimpiadoj, be to, Europos krep
šinio pirmenybėse. Rygoje. Tadros 
yra visapusiškas sportininkas, 100 m 
bėga per • 11,2 ir Egipte yra ne tik 
vienas iš iškiliausių krepšininkų, bet 
taip pat neatsilieka ir kaip tenisinin
kas bei futbolininkas. Kaip ir Ry
goje, be to, jų viešnagės Kaune me
tu egiptiečiai Prahoje buvo labiau
siai populiari ir mėgiama komanda. 
Iš viso jų atvyko dvylika: šeši tar
nautojai, trys karininkai, du kūno 
kultūros mokytojai ir vienas filmų 
artistas. Komanda mišri ne tik savo 
užsiėmimais už sporto aikštės, bet ir 
savo religiniais įsitikinimais, Dau
giausiai jie yra mohametonal, kiti 
katalikai, yra ir izraelitų. Nežiūrint 
įvairumo, komandoj sugyvenimas ir 
draugiškumas buvo toks gražus, kad 
Prahoje buyo kalbama, jog tai tikrai 
sportinis vienetas ir pavyzdys kitoms 
rinktinėms.

Itetvirton vieton nutūpė Belgija. 
Belgai pademonstravo gana išbaigtą 
zoninį dengimą, kuris priešininkams 
suteikdavo daug rūpesčio. Vienos iš 
pačių įdomiausių pirmenybių rung
tynių buvo belgų dvikojės su egiptie
čiais (likimas lėmė jiems susikibti 
du kartu). Tai buvo tikrai gero sti
liaus krepšinio paradas, prieš kurį 
nublanko ir baigminės rungtynės Sb- 
vietų Sąjunga — Čekoslovakija. Abu 
kartu laimėjo Egiptas, bet pergalės 
buvo itin sunkiai iškovotos, ypatin
gai antroji, kur buvo aiškinama 3—4. 
vietos (Egiptas laimėjo 50—48). Bel
gų pažiba yra Hollanders, Hermans, 
Kets.

Prancūzai, pradžioje laikomi vieni 
iš favoritų, pirmenybėse tapo nesusi
pratimo auka ir dėl taškų žymėtojo 
neapdairumo (neįrašė įmestos bau
dos) pralaimėjo prieš belgus, pakėlė^ 
dideli triukšmą, bet jų skundas liko” 
nepatenkintas, po to, gana smarkiai 
prapylė čekoslovakams ir jų daina 
buvo sudainuota. Pabaigoje dar šiaip 
taip iškovojo pergalę prieš Vengriją, 
įsismaginę supylė Lenkiją, bet 
aukščiau 5—tos vietos taip ir nepa
kilo. Ruzgiu! dar teks gerokai padir
bėti, kol išlygins komandą ir jai su
teiks ryškų veidą. Beje, atsimename, 
kad Ruzgys pernai Ženevoje šias 

Eilutes rašančiam yra pasakęs: „Su 
prancūzų rinktine aš neskubėsiu . . .“ 
Pagaliau reikia pripažinti, kad nėra 
lengvas darbas suderinti senojo pran
cūzų stiliaus žaidikus su tais, kurie 
iš karto pasinešė į amerikonišką mo
kyklą, o toji dvikovė dar ir dabar 
nėra galutinai baigta,- nors „ameri
konai“ >ir užsitikrino daugiau teisių. 
Komandos kapitonas Busnel. (iš Ly- 
ono) pirmenybėse užsitikrino geriau
sio taktiko vardą. Kiti žymesni žai
dikai: Perrier, Goeuriot, Duperray, 
barzdočius Frezot, Girardot. Buvo 
Prahoje ir senas musų pažįstamas 
Lesmayoux. Techniškai komanda bu
vo bene geriausiai paruošta (Ruz
gys!).

Lenkija šiemet jau išsilaisvino iš 
paskutiniųjų gretų (pernai Ženevoje 
turėjo sutikti su priešpaskutiniąja 
vieta) ir įsiterpė į 6—tą vietą. Ven
grija turėjo gauti geresnę vietą, bet 
po pirmųjų žaidimų, pateko į itin 
stiprią grupę ir ką nors geręsnio 
išpešti buvo sunku. Vengrų krepšinio 
žvaigždė yra vidurio puolikas Dr. 
Barany. Galėjo sėkmingiau vengrai 
sužaisti ir su naujuoju meisteriu, 

‘ bet jau po 5 min. turėjo iš aikštės 
išeiti Dr. Barany ir kova įgavo 
smulkesnes apybraižas. Pastebėtinas 
didelis italų smukimas. Taip gražiai 
pasirodę Rygoje, Kaune ir praeitais 
metais Ženevoje (antroji vieta) šie
met italai savo atsitikiniu didelės 
spartos žaidimu menkai spyrėsi pries 
techniškai ir taktiškai pažengusias 
komandas ir jų pasirodymas liko 
blankus. Iš kitų komandų, pirmeny
bių naujokų, geriau pasirodė bul
garai. Austrai, jugoslavai ir albanai 
tebuvo pradžiokai ir buvo atvykę 
tik pasimokyti. Olandai nuo praeitų 
metų taip pat nedaug pažengę į prie
kį. Rumunai debiutavo patenkinamai.

Apskritai, šiemet žaidimo lygis bu
vo aukštesnis nei praeitais metais 
Ženevoje. Vis daugiau pereinama 
prie amerikoniškos sistemos, kuri, 
tiesa, ne taip lengvai apvaldoma ir 
dar praeis laiko, kol vakarų Euro
poje, kaip ir Balakanuose, bus įpran
tama Į mums Įprastinį stilių. Pa
žanga matyti ir gana ryški pažanga. 
Tikimasi, kad ir toliau taip nuošir
džiai darbuojantis krepšinis Europo
je susilauks tikrai vertingų žiedų. 
Didelė pažanga padaryta mėtymuose. 
Pasekmės perkopdavo ir šimtinę, 
kuo anksčiau galėjo didžiuotis mūsų 
krepšininkai (1939 m. Kaune). Be to, 
ir kiti susitikimai pabėrė daug dešim
tinių ir per visas 43 rungtynes buvo 
pasiekta 3418 taškų. Taigi, vienerioms 
rungtynėms teko po 78 taškus, o tai 
yra daug.

Techniškos pasekmės
Iš pradžių visos komandos buvo 

suskirstytos į keturias grupes. A gr.: 
Čekoslovakija — Olandija 93—19, Len
kija — Rumunija 51—32, Lenkija — 
Olandija 40—23, Čekoslovakija.— Ru
munija 64—25, Rumunija — Olandija
50— 42, Cekosloyakija — Lenkija 51—17; 
B gr.: Italija — Albanija 60—11, Egip
tas — Belgija 46—35, Belgija — Al
banija 114-41, Egiptas — Italija 43—38, 
Egiptas — Albanija 104—19, Belgija — 
Italija 34—21; C gr.: Bulgarija — Au
strija 56—13, Prancūzija — Austrija 
100—6, Prancūzija — Bulgarija 67—30; 
D gr.: Sovietų Sąjunga — Jugoslavi
ja 50—11, Sovietų Sąjunga — Vengri
ja 62—33, Vengrija — Jugoslavija 50— 
27. Lentelė: A gr.: 1. Cekoslovatdja, 
2. Lenkija, 3. Rumunija, 4. Olandija; 
B gr.: 1. Egiptas 2. Belgija, 3. Itali
ja, 4. Albanija; C gr.: 1. Prancūzija, 
2. Bulgarija, 3. Austrija; D gr.: 1. So
vietų. Sąjunga, 2. Vengrija, 3. Jugo
slavija.

Po to, paėmus iš kiekvienos grupes 
po dvi pirmąsias komandas, buvo 
sudarytos kitos grupes — E ir F. 
E gr.: pasekmes: Belgija — Prancūzi
ja 27—26, Čekoslovakija — Vengrija 
52—48, Čekoslovakija — Prancūzija 36 
—22, Belgija — Vengrija 30—27, Čeko
slovakija — Belgija 32—19, Prancūzi
ja — Vengrija 45—41. F gr. žaidė: 
Egiptas — Lenkija 52—28, Sovietų Są
junga — Bulgarija 55—23, Sovietų — 
Sąjunga — Egiptas 46—32, Lenkija — 
Bulgarija 32—27, Egiptas — Bulgarija
51— 30, Sovietų Sąjunga — Lenkija 36 
18. Šiose grupėse padėtis išryškėjo 
tokia: E gr.: 1. Čekoslovakija, 2. Bel
gija, 3. Prancūzija, 4. Vengrija; F gr.: 
1. Sovietų Sąjunga, 2. Egiptas, 3. Len
kija, 4. Bulgarija. Dėl meisterio var
do susitiko abiejų grupių nugalėto
jai, dėl 3—4. vietų žaidė komandos, 
užėmusios antrąsias vietas ir t. t. 
Paskutinės dienos pasekmės (aiški
nant iki 8—tos vietos): Sovietų Są
junga — Čekoslovakija 56—37 (33—14), 
Egiptas — Belgija 50—48 (19—20), Pran
cūzija — Lenkija 62—29 (21—18), Ven
grija — Bulgarija 59—29 (26—11). Be 
to, įvyko tokios rungynės (dėl 9—14 
v.): Rumunija — Austrija 69—23, Ita
lija — Jugoslavija 59—33, Rumunija — 
Albanija 73—19, Olandija — Italija 39 
—34, Jugoslavija — Olandija 32—26, 
Austrija — Albanija 47—27. Galu
tinėse rungtynėse dėl 9—10 v. Italija 
nugalėjo Rumuniją 55—29, dėl 11—12 
v. Olandija įveikė Austriją 54—33 ir 
dėl 13—14 v. Jugoslavija supylė Alba-

stuttgartiškial dar tik šiemet susime
tė į komandą, bet po poros mėnesių 
darbo pasiekė tam tikrą žaidimo ly
gį ir džiugina savo pažanga. Pirma
sis šių komandų susitikimas buvo 
baigęsis Tūbingeno naudai 61-32. Lai
mėjo tūbingeniečiai ir šį kartą, nors 
sužaidė be ypatingo ryžtingumo. Pa
sekmė 55-33. Taškai: Tūbingeno Vytis: 
Cerkeliūnas (14), Ponelis (12), Dargis 
(8), Petrauskas (7), Ošlapas I (6), Sa- 
ladžius (4), Alinskas (4); Stuttgarto 
studentai: Labanauskas (16), Meškelė 
(6), Pauliukonis (4), Sifnanavičlus (4), 
Meilus (3).

Sporto klubų dėmesiui
Prašome visus Mūncheno apygar

doje esančius sporto klubus iki š. m. 
birželio mėn. 1 d. įregistruoti visų 
šakų komandas (neišskiriant ir leng- 
vaatletų) Mūncheno sporto apygardo
je šiais adresais:
1. Futbolo — A. Tėvelis, Augsburg- 

Haunstetten, Rechenstr. 50.
2. Krepšinio ir tinklinio — St. Macke

vičius, Kempten/Allg., P. o. Box 
229, Schlitskaserne.

3. Bokso, sunkumų kilnojimo, dvira
čių sporto ir šachmatų — Vilpišaus- 
kas, Augsburg-Haunst., Starstr. 10.

4. Lengvosios atletikos — A. Bielskus, 
Rosenheim, Max Josef Pl. 4/II.

5. Vandens sporto — R. Sakalas, Dil- 
lingen a/D, Ludwig Kaserne.

6. Stalo ir lauko teniso — V. Gerulai
tis, Augsburg-Hochfeld, Litauisches 
Lager 27 —6 .
Komandų sąrašai turi būti vardiniai 

ir kiekvienai sporto šakai < atskirai. 
Be to, reikia nurodyti ir sportininko 
gimimo datą. Siunčiant lengvaatletų, 
boksininkų ir plaukikų sąrašus, žy
mėti, kurias šakas sportininkas kulty- 
vuoja (boksininkams nurodyti svorį, 
plaukikams distancijas ir t. t.)

Mažesnės stovyklos, kurios negalėtų 
sudaryti savo komandų, jungiasi prie 
kaimyninių stovyklų. Registruojami 
tik lietuvių tautybės asmenys.

Visais kitais sporto reikalais Mūn
cheno apygardai priklausą vienetai 
kreipiasi tiesiog į apygardos reikalų 
vedėją šiuo adresu: VI. Simutis, Augs
burg-Hochfeld, Litauisches Lager 9/32.

Mūncheno Sporto Apygarda

niją 90—13.
Baigminė lentelė: 1. Sovietų Są

junga, 2. Čekoslovakija, 3. Egiptas, 
4. Belgija, 5. Prancūzija, 6. Lenkija, 
7. Vengrija, 8. Bulgarija, 9. Italija, 
10. Rumunija, 11. Olandija, 12. Austri
ja, 13. Jugoslavija, 14. Albanija. Da
lyvių skaičiumi tai buvo pačios gau
siausios pirmenybės, nes iki šiol daly
vaudavo tik iki 10 kraštų.

Kęstutis Cerkeliūnas

Rosehheimas.
Sporto įdubo valdybą sudaro: pirm. 

K. Mitinas, sekr. G. Grajauskas (da- 
bart. stovyklas komendantas) ir rei
kalų vedėjas St. Milkauskas. At
skiroms sporto sekcijoms vadovauja: 
V. Miniukas — tinkliniui, L. Jaroše- 
kas — krepšiniui ir stalo tenisui, N. 
Cerekas — futbolui, A. Bielskus — 
lengv. atletikai, J. Trosčenkovas — 
sunk, atletikai ir boksui.

Sporto reikalams ir su YMCĄ ry
šiams palaikyti YMCA paskirtas L. 
Jarošekas.

Atskirai apie sporto šakas.
Tinklinis. Tenka pastebėti, kad 

tinklinio k-da iki šiol yra laimėjusi 
visus susitikimus • su lietuvių koman
domis. Rungtynėse su svetimaisiais 
„Žalgiris“ turi keletą ypatingai gra
žių pergalių, kaip su „LEW" (ukrai
niečių tinklinio meisteriu), USSK 
(ukr. Mūncheno stud, k-da) ir kt. Iš 
44 turėtų rungtynių 40 yra Laimėta 
ir keturios pralaimėtos. Jaunių k-da 
iki šiol dar Jokių pralaimėjimų ne
turi. Moterų k-da yra kūrimosi sta
dijoj.

Krepšinis. Nors ir turėdamas kele
tą senų lygos žaidikų, kaip Dauknys, 
Jarošekas, pernai „Žalgiris“ pajėges-
nės k-dos nesulipdė. Pasitenkinta 
keletą vietinių laimėjimų. Prieš ki
tas stipresnes k-das, nors nedideliu 
rezultatu, pralaimėta. Šiais metais 
stengiamasi krepšinio lygį pakelti. 
Pradėtos treniruotės, vadovaujant 
buv. rinktinės žaidėjui L. Jarošekui.

Stalo tenisas. Rosenheime, vyrų 
grupėj, YMCAos žaidynėse meisteriui 
išaiškinti II vietą gavo A. Vaišnys, mo
terų I vietą laimėjo O. Jasiūnaitė. ------- . —-1-*—tapo G

Pranešimai
Lietuviai tremtiniai, ieškodami gi

minių ar pažįstamų JAV ar kitur, 
turi apie paieškomąjį ir save suteikti 
šias žinias: 1. pavardė ir vardas, 2. 
tėvų vardai, motinos ir mergautinė 
pavardė, 3. amžius, 4. kilimo vieta, 5. 
ieškomojo išvykimo į užsienį data 
(jei žinoma) ir 6. ieškančiojo tikslus 
dabartinis adresas. Nurodytų žinių 
trukumas labai apsunkina įstaigas 
paieškomus asmenis surasti, nes daž
nai į skelbimą atsiliepia asmenys 
viena ~ pavarde, ir be tikslių žinių 
nėra aišku, kurio iš jų ieškoma.

Kiti laikraščiai prašomi šį skelbimą 
persispausdinti. L.R.K. Valdyba

Mūsų geografas A, Benderius pa
ruošė spaudai geografine studiją apie 
Argentina. Šioje studijoje plačiai na
grinėjami fiziniai to krašto savumai, 
ekonominės, kultūrinės ir socialinės 
gyvenimo sąlygos. Kaina 5,— RM. 
šią studiją leidžią knygų leidykla 
„Sudavija“. Suinteresuoti kreipiasi į 
leidyklą: Augsburg-Hochfeld, Baltic 
Camp, Bl. 10—24, „Sudavija“.

Dipl. inž. K. Krulikas „AKMENS 
ANGLYS-BELGIJOS AUKSAS" (Tarp
tautinės DP Delegacijos informacinė 
kelionė į Belgiją 1947.1.19..—1947.1.26.) 
48 puslapių + viršeliai.

Išleido „Venta“ Wūrzburge, 1947 m. 
2500 egz. Kaina 2,5 RM.

Turinyje: akmens anglių susidary
mas, radimosi vietos, technologinė ir 
cheminė jų sudėtis, rūšys. Atracitas, 
koksas, briketai. Belgija geografiškai.

Ką matė ir patyrė Tarptautinė DP 
Delegacija Belgijoje, Belgijos anglių 
pramonėje, ir anglių kasyklose. Darbo, 
pragyvenimo, socialinės ir sanitarinės 
sąlygos. Belgijos anglių pramonėje. 
Pasiūlymai ir sutartys norintiems įsi
kurti. Darbo kategorijos anglių pra
monėje.

Paieškojimai
4325. Mrs. Julia Breslauskas, 2246 W. 

Allegheny Ave., Philadelphia 32, Pa., 
prašo atsiliepti pulk. Nemekšio se
serį.

4326. Mrs. Radauskienė, 620 Main 
Street, Oakville, Conn, prašo atsiliep
ti Prancišką Križinauskiūtę ir jos 
vyrą Adomą Pocių.

4327. Marcelle Vedegis, 8802 Wood
haven Blvd., Woodhaven L. I., New 
York, prašo atsiliepti Prancišką Len
kaitę, su 7 vaikais, ir Oną Putinlenę.

4328. Janina Morand-Jezewska, gyv. 
Soleure, Hauptgasse 14, (Suisse) prašo 
atsiliepti Lucjan Swirtun su savo 
žmona ir 2 vaikais.

4329. Stanislovas Weischwirl, gyv. 
Garding, Sūderstr. 46, Schleswig-Hol
stein, ieško savo žmonos Elenos 
Weischwirl, gim. Veting, su 5 vaikais.

4330. Povilas Povilaitis, Collėge 
„Cardinal Mercier", Braine l’Alleud, 
Belgique, prašo atsiliepti Simaną Po
vilaitį, paskutiniu laiku gyvenušį 
Linz a. D., Auslūndisches Lufthelfer- 
lager.

4331. KoPllauskas Vladas, Dornbirn, 
Zieglergasse 11, Vorarlberg-Austria, 
ieško giminaičio Narkevičiaus Stasio- 
Zigmunto.

4332. Tamošaitis Jonas, Oliva F.C. 
C.A. de Cordoba, Rep. Argentina 
ieško pusbrolių Kunigo ir advokato 
Tamošauskų, sūnų Jono ir Eskolasti- 
kos Kasiulytės.

4333. Mašalaitė Stefa, Šveicarija, 
Zūrich, Albisriederstr. 327, ieško K. 
Sabaliauskienės-Batisaitės, med. stud. 
B. Andriūnaitės ir Kviklio Vinco 
šeimos.

4334. Janiusevičius Petras, Švedija, 
Harg, Nykoping 2, ieško Sauliaus Vy

tauto, Andrluno Alekso, Juodgudžio 
Petro, Vipo Petro, Maldučio Jono ir 
Dimo Antano.

4335. Daukšytė Salomėja, (13 b) 
Kempten/Allg., Lithuanian DP Camp, 
ieško pusbrolio Ankudavičiaus Albino 
ir jo žmonos Janinos.

4336. Mokyt. Mažeika Juozas, (13 b) 
Gaūting b. Mūnchen, DP Sanatorium, 
ieško brolio Mažeikos Antano.

4337. Karia Jonas, D.R.K. Dragsbeck 
Lejrn Pr. Thisted Jylland, Danmark, 
ieško Karlienės Anelės, gim. 1902 m., 
sunaus Jono, gim. 1924 m., ir sūnaus 
Vyto gim. 1931 m.

4338. Vilimas Bronius. D.R.K. Drags
beck Lejrn Pr. Thisted Jylland Dan
mark, ieško Saulinsko Jono, Pajėdos 
Albino ir Kruciaus Juozo.

UNRRAos paieškojimų Įstaiga, 
Arolsen prie Kasselio, ieško Šių 

asmenų
ŽUKAUSKAS Mečys, 41 metų; 
ZVTNGILA, Jeronimas, 65 metų, gyv.

Pommern;
DRUKNERIENE, Morta, 45 metų, gyv. 

Tauragė;
JAMKAUSKIENE, Zofia, 59 metų, gyv. 

Lauban/Schlesien;
JAMKAUSKAS, Stasys, 65 metų, gyv. 

Lauban/Schlesien;
JANKAUSKAS, Jonas, 65 metų, gyv. 

Ožkabaliai, Vilkaviškis;
JAKAITIS Juozas, 53 metų, gyv. Jur

barkas;
DUNDZILA, Adomas, 52 metų, gyv. 

Magdeburg;
DUBISKIENE, Olga, 39 metų;
DUBINSKAS, Petras, 39 metų.

Paieškojimas
Lietuviai, kalėję Bisingen‘o koncentracijos stovykloje

Mirimo dataGimimo datair vardasPavardėKalinio 
Nr. 
41057 
41129 
41224 
41324 
41340 
41341 
41344 
41390 
41395 
41435 
41472 
41531 
41702 
41788 
41812 
41900 
41968 
41972 
42056 
42078 
42120 
42142 
42158 
42242 

,42261 
42262 
42272 
42320 
42380 
42385

Apoįonskas 
Bagdžius 
Dūda 
Goštautas 
Gaidus 
Gribauskas 
Geištoras 
Gadikis 
Gudelis 
Juozapavičius 

' Ivanovas 
Karpuška 
Lenickas 
Malinauskas 
Meilus 
Norkaitis 
Porkowski 
Polkis 
Povlraitis 
Rimkus 
Raudis 
Sejtus(?) 
Sčiupakovas 
Skierpiras 
Saparauskas 
Silavičius 
Schereika(?) 
Tautvydas 
Uzela 
Vaišnora

Balandžio 26 d. Tūbingene įvyko Paminėtieji asmenys arba žinantieji šių asmenų 
krepšinio rungtynės tarp Stuttgarto adresus prašomi atsiliepti šiuo adresu:
studentų ir Tūbingeno akademinio P.K.S—gos Reikalų Vedėjas, (14a) Stuttgard-Bad Cannstatt, Taubmheirri 
sporto klubo Vytis komandų. Nors __ strasse 57 L.A.R.b. Politinių Kalinių C. Valdyba

Vyrų dvejete meisteriais
Grajauskas ir L. Jarošekas.

Lengv. atletika. Lengv.___ „..____ _____ atletikoj, 
ypač moterų grupėj, yra pasiekta 
gražių rezultatų. Suruoštose 5-to Dl- 
strikto pirmenybėse keturiolikametė 
Danutė Točilauskaitė šuoliu į tolį 
nušoko 4,64 m., laimėdama sidabro 
medalį. Toliau pažymėtina Elvyra 
Siksniūtė, kuri yra gera šuolininkė 
ir bėgikė, 60 mtr. 8,9 sek. Ir jos abi 
YMCA žaidynėse išėjo nugalėtojomis. 
Lengv. atletiką ’praveda atletas A. 
Bielskus. X

Sunk, atletika. Yra įsikūrusi tik 
šiais 'metais. Treniruojasi kartu su 
vokiečiais, bet duoda daug vilčių is 
negausių, bet pajėgių boksininkų. 
Sekcijai vadovauja boksininkas J. 
Trosčlnkovas.

Futbolas. Yra dar tik kūrimosi 
dijoje. Bet tikimasi, kad gabus 
neris N. Cerekas su savo k-da 
sieks neblogų vaisių.

sta-

pa-

Studentų krepšinis 
Balandžio 26 d. Tūbingene įvyko

Kipolitas 
Viktoras 
Jonas 
Juozas 
Marcelinas 
Jonas 
Romanas 
Ramas 
Vytautas 
Juozas

Vincas 
Juozas 
Antanas 
Dimitrijus 
Povilas 
Jurgis 
Albert 
Stanislovas 
Bronislavas 
Leonas 
Gabris 
Simas 
Stasys 
Antanas 
Jonas 
Geqrg(?) 
Vladas 
Pranas 
Jonas

4.12.10

16. 1.21

18. 3.25
16.11.08

25.12.93
13.10.09

2.95

1921 
24.10.01

1. 4.82
22.10.22
21. 2.06

5.10.63
1. 1.91

10. 1.24
29. 4.20

19.10.07

likimą ar

15.11.44

dabartinius

\

10
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Naujoji statyba ir moters
ruosos darbai

bendrovių tarnautojos ir Aprūpina
mos tinkamiau, o svarbiausia, jos 
visai savarankiškos ir veiktų ben
drovių nurodymais bei taisyklė
mis.

Detalizuojant patobulinimus, ga
lima būtų, pvz., grindų priežiūrą 
sumechaninti. Iš grindų linoleumo 
ar kitos medžiagos galėtų būti pa
daryta judama juosta, kuri, pri
jungus motorą, galėtų judėti ir pe-

Lietuvos miestuose gyvenamus 
namus teveik išimtinai statė pri
vatūs asmenys — grynai savo rei
kalams arba bizniui. Namų staty
tojas buvo suinteresuotaš pastaty
ti namus su mažiausia paskola, o 
gauti iš jų didžiausią pelną. Todėl 
jau vien dėl to nebuvo įrengiama 
didesnių patogumų. Nedaug dide
lių namų turėjo liftus, ir moterys 
iš apačios į kelintą aukštą malkas 
ir kt. turėjo susinešti. Ne visuose 
butuose galima buvo užtikti vo
nias, o dar rečiau šaldytuvą, elek
trinę virtuvę ir kt. Tai labai dideli 
patogumai moterų ūky. Tačiau jie 
tik šiek tiek palengvintų darbą, 
pagrindinai gi reikalo neišspren
džia. Norint moteriai padėti, ją 
reikia išvaduoti nuo kasdienio vi
rimo, indų plovimo, skalbimo, bu
to švaros palaikymo. Statybos 
tikslas ne tik sukurti jaukų, su pa
togumais, estetiškai gražų butą, 
bet ir palengvinti 'moterims, tuose 
butuose gyventi.

Ryšium su tuo kyla visa eilė 
klausimų.

Ar būtina kiekvienai šeimai tu
rėti savo virtuvę, indus, savo bal
dus?

Aj būtina kiekvienai šeimai tu
rėti. savo skalbimo įrankius ir pa
čiai skalbti?

Ar negalima išvaduoti ( moterį 
nuo grindų plovimo ir kitokio va
lymo darbų? Ar šeimos su vaikais 
negali išsiversti be samdytos pa- 
gelbinės darbo jėgos? Tai vis klau
simai, išeiną iš kasdieninės darbo 
programos. Si sritis turi būti iš 
pagrindu reformuota. Aiškumo dė
lei pateiksiu čia vieną namų pro
jekto pavyzdį, kur moterims būtų 
daug palengvinimo.

Namai keliolikos butų su cen-' 
traliniu šildymu, vandentiekiu ir 
kt. Kiekvienas butas 3—4 kamba
rių, be virtuvės. Yra vonios. Dide
lė dalis baldų koncentruota sieno
se. Valgomojo kambario sienų 
spintelėse šildytuvas - ir šaldytu
vas. Baldai — namų savininko.

Viši ruošos dalykai koncentruo
jami pusrūsiuose. Čia viso namo
virtuvė, skalbykla.

Pusrūsy tvąrkosi virėja ir skai
tė ja su padėjėjomis. Pirmoji yra, 
pvz., „Valgio" b-vės tarnautoja, 
antroji — pvz., „Švaros“ b-vės tar
nautoja. nes tos bendrovės su spe
cialiu personalu atlieka namo ruo
šos darbus. Maistas atnešamas vi
sai paruoštas iš „Valgio" centra- 
lės specialiuose termosiniuose in
duose pagal užsakymus. Pusrūsy 
paruošiami stalai ant ratukų ir liftu 
paduodami į butus. Pavalgius, sta- 
laj su neplautais indais pastumia
mi į liftą, ir jie vėl pusrūsy tvar
komi. Virėjos svarbiausios parei
gos paruošti vaikams papildomą 
maistą.

Panašiai daroma su skalbiniais. 
Nešvarūs skalbiniai specialiomis 
dėžėmis siunčiami į pusrūsį, į mo
derniausią skalbyklą. Išskalbti, su
adyti, sutvarkyti grąžinami savi
ninkei. >

Mokyklinio amžiaus vaikai eina 
į mokyklas, priešmokyklinio gi 
amžiaus — turi čia pat namuose 
specialius kambarius ir priemones 
ir auklėjami priežiūroje auklėto
jų, kuriuos skiria švietimo valdy
ba.

Taip susitvarkius, atkrinta pa- 
gelbįnės privačios darbo jėgos rei
kalas. Čia dirbančios būtų įstaigų,

„ ŽIBURIŲ“ PRIEDAS MOTERIMS / RED. P. JANUTIENE

Michelangello Buonarotti Sv. Šeimyna

reidama per specialius valytojus 
šepečius nuvalyti grindis. Žinoma, 
šiuo atveju baldai — lovos, kėdės, 
staleliai neturi būti sunkūs ir vjsi 
ant ratukų.

Tas principas galėtų pritaikintas 
būti ir ligoninėse, mokyklose, kur 
ypač sunku sanitarėms ar patar
nautojoms švarą palaikyti.

Grindys galėtų būti ir kiek ki
tokiu būdu sutvarkytos, pav., plie
no tinklas, kurio apačioje reikalui 
esant judėtų kilimų juostos ir bū
tų nuvalomos, o atėjęs švarus ki
limas būtų vėl pakeltas, įspaustas 
į tinklą.

Langai taip pat galėtų būti 
įruošti panašiai, kaip geruose trau
kinių vagonuose, tik atsidaryti ga
lėtų į šonus ir kartų praeidami pro 
valytojus, būtų vis švarūs.

Tai tik vienas kitas pagrindinis 
gyvenamojo namo ir butų sutvar
kymo projektas.

šeimoms, gyvenančioms senos 
konstrukcijos namuose, vistiek įpa- 
gelbą galėtų ateiti pav. „Valgis", iš
vežiodamas paruoštą maistą į na
mus, kaip Kaune „Pienocentras" 

pieną išvežiodavo. Moderniškų 
skalbyklų tinklas galėtų būti su
organizuotas valstybės ar kurios 
bendrovės lėšomis.

Patobulinimams reikia išleisti 
daugiau pinigų, bet įdėtas kapita
las apsimokėtų. Pagaliau, ar mo
tinų sveikata ne brangesnė, ar mo
teris taip ir turi būti vis ruošos 
vergė, atstumtą į paskutinę vietą, 
negalinti inteleKtualines savo jė
gas pareikšti? Atimkime iš moters 
bent dalį kasdieninės ruošos, ir ji 
taps daugelio sričių kūrėja.

Ypač mūsų studijuojantis jauni
mas, — inžinieriai, architektai ir 
kt. — reika laukti, prisimindami 

vargstančias savo motinas, be- 
ruošdami mokslo darbus ar kito
kiam reikalui statybos projektus, 
namų ruošos sritį iš pagrindų re
formuos.

Čia užsienio principai mums ne
gali būti pavyzdžiu, nes ši sritis 
taip pat apleista. Kas šioje srity
je bus padaryta, bus įnašas ne tik 
Lietuvos, bet ir kitų tautų mote
rims. Vienas pranešėjas, apie Bel
gijos akmens anglių kasyklų dar
bininkų (šeimų) gyvenimo sąlygas 
bepasakodamas, pranešė, kad bu
tai primityvūs, esą, be kanalizaci
jos, o išvietės dargi tolokai nuo 
gyvenamų butų. Tai tik tokias dar
bininkų šeipių gyvenimo sąlygas 
šiandieną turime, gal būt, kultū
ringiausioje pasaulio valstybėje. 
Čia, Vokietijoje, buvusiame labai 
turtingame krašte, kur geriausios 
sąlygos lavintis, moteris yra ruo
šos vergė. Vokietijos papročiais 
moterims paliekama tik vaikai, vir
tuvė ir bažnyčia.

Kai grįšime namo, vienas iš pir
mųjų mūsų darbų turės būti pa
dėti moteriai, bet tam reikia pa
siruošti. S. J. N. 

kretūs darbai nevienam visuomeni
ninkui todėl dabar kvaršina galvą. 
Kuriami projektai įvairiose srityse, 
daromi pasiūlymai, apskaičiuoja
mos detalės.

Štai todėl ir paminima, kad ir 
moterys reikia „kurį laiką prie- 
darbo pritraukti". Atrodytų, kad 
jos ligšiolinėje Lietuvoj nebuvo į 
darbą įtrauktos arba permažai dir
bo. Šiuo atveju būtų visiškas fak
tų nepažinimas. Argi mūsų mokyti 
vyrai nežinojo, kad didžioji dau
guma Lietuvos moterų buvo ap
krautos darbu net daugiau negu 
vyrai, ir todėl dabar, planuojant 
ateities Lietuvą, r eiktų kaip tik 
moterims jų naštą bent kiek pa
lengvinti. Visos ūkininkės — ma
žuose, didesniuose ir dideliuose 
ūkiuose — buvo perkrautos darbu 
net dažnai pervirš, ir todėl jos grei
tai nustodavo sveikatos, susen- 
davo, teisingiau sakant, jas nuola
tinis triūsas be atvangos piaute 
papjaudavo. Ypač kad ūkyje šei
mininkės darbas reikalauja daug 
intelektualinio sugebėjimo, nes rei
kalų įvairumas ir būtinumas visk^ 
laiku suderinti — čia sieką aukšA

čiausio laipsnio: maisto gamini
mas, drabužių tvarkymas, skalbinių 
gausiai šeimynai paruošimas, vai
kų auginimas, 3—4 rūšių paukščių, 
veršių, paršų šėryba ir priežiūra, 
ka žiūrėti. Daugelis ir savarankiu 
kus paruošimas ir laikymas, vilnų, 
linų, plunksnų tvarkymas, daržai— 
ir taip toliau . . .

Miestų ir miestelių moterų didži-

Ateities planai Tėvynei
„Tėviškės Garso" Nr. 59 rašoma: 
„Gali būti, kad pokarinės Lie
tuvos atstatymas pareikalaus kurį 
laiką didesnio moterų darbo pri
traukimo." (Dr. A. Tarutis)

Karias nuo karto spaudoje vis 
pasirodo straipsnių apie tai, kaip 
reikia rengtis būsimai gyvenimo 
pradžiai tėvynėje. Tai tikrai pozi
tyvus dalykas būtų dabar tinka
mai pasiruošti, viską tiksliai supla
nuoti, visokias įvairias galimybes 
numatyti, kad paskui svarbaus mo
mento metu — nereikėtų svyruoti 
ir ginčytis. Lietuvos atstatymo kon-

• oji daugma taip pat darbo turėjo 
nepermažai, nes pačios šeiminin
kavo, vaikus augino ir auklėjo, o
miestę, paprastai, namų švaros ir 
tvarkos daugiau ir kruopščiau ten- 
žiūrėti. Daugelis ir savarankiu 
verslu vertėsi — siuvėjos, skalbė
jos, valgyklų ir krautuvių laikyto
jos ir 1.1. '

Daug moterų turėjome ir kvali
fikuotų specialisčių — nė viena 
dyka nesėdėjo: gydytojos, danti
stės, mokytojos, agronomės, maši
nistės Tiktai gausus darbas šeimoje 
vieną kitą laikinai nuo profesijos 
atitraukdavo.

Tad lieka tik nedidelis skaičius, 
vos maža saujelė tų grynų mies
tiečių, kurios, jokio viešo darbo 
neturėdamos ir vaikų neauginda- 
mos, — dar tarnaites samdėsi, o 
pačios dykavo, kavinėse sėdėda
mos, romanus skaitydamos. Jų iš 
viso Lietuvoje galėjo būti vos vie
nas kitas šimtas. Rimtą akciją su
kėlus ir duodant gyvo impulso — 
ir jų beveik neliktų, nes pačios 
imtųsi atitinkamo darbo. Tik rei
kia sudaryti sąlygas ir patraukti, 
pozityviai užangažuoti. Todėl, mū
sų, manymu, jokių specialių „ar- 
beitsamtų“ moterims j darbą varyti 
Lietuvoje steigti neprisieis. Viena, 
kad mūsų moterų didžioji daugu
ma (beveik absolutinė) ir pačios 
dirbs, o antra, kad prievartinis dar
bas dažnai sukelia neigiamą reak
ciją (stengiamasi išsisukinėti, veng
ti) ir ’ todėl gali visą reikalą tik 
pabloginti.

Visai kitas dalykas būtų kalbėti 
apie darbo perplanavimą. Iš mo
terų reiktų atimti persunktas dar
bus arba pergausų apkrovimą, kad 
joms liktų daugiau sveikatos gau
sesnei šeimai auginti. O sveikus ir 
nekvalifikuotus vyrus nereiktų lei
sti įsitūpti į biurus ir kanceliari
jas, kur jų darbą tikrai, lengvai at
liktų moterys. Bent kokiems 3—5 
metams! Taip susidarytų pajėgus 
darbo rezervas konkretiems sugri
autos ir nuniokotos Lietuvos at
statymo reikalams. S.

Is moterų pasaulio
Gegužės mėn. pirmasis sekmadie

nis — Motinos Diena
Visi mūsų zonos lietuviški lai

kraščiai paminėjo Motinos Dieną 
— įdėjo atitinkamų straipsnių, ei
lėraščių,. paveikslų.

Kai kurios stovyklos surengė ir 
gražius minėjimus-koncertus.

Vokiečių moterų konferencija
Gegužės 20—23 d. rengiama Bad 

Holl bei Goppingen tarpzoninė vo
kiečių moterų konferencija. Daly
vaus labdaros, politikos, profesi
nių, kultūriniu ir nepartinių mo
terų organizacijų atstovės.

Teresė Neumanaitė
StigmaBzuotoji Teresė Neuma

naitė (Konnersreuthe, Oberpfalze) 
paskutiniu laiku ypač lietuvių 
(grupėmis ir paskirai) lankoma. 
Mulų laikraščiuose pasirodo apie 
ją straipsniai, susidomėjimas vis 
auga. Daugelis rengiasi ją aplan
kyti.

Anglijos karalaitė
Anglijos pirmgimė karalaitė Elz

bieta neseniai sukako 21 m. am
žiaus. Ši jauna sosto įpėdinė sve
čiavosi Pietų Afrikoje, kur buvo 
iškilmingai sutikta ir sveikinama, 
o 21 metų sukaktuvėms ji gavo 
t rangių dovanų.

Pabaltiečlų Motinos Diena
Gegužės 7 d. Esslingene Baltijos 

Moterų Taryba ruošia tarptautinę 
Motinos Dieną. Meninėje dalyje 
lietuviams atstovauja „Čiurlionio" 
amsamblis.
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Anglijos karalius Jurgis VI-sis, karalienė ir abi princesės

J. Butėnas

nas, turįs neleisti JAV ir Sovietų 
S-gai susiliesti ir susikirsti.

Prancūzijos ir Europos lygiagre
tė prašosi išvedama ligi galo. 
Prancūziškojoj laboratorijoj su
mažintu mastu buvo bandomas tas 
pats neįmanomas eksperimentas, 
kuris tarptautinėj politikoj žino
mas „Vieno Pasaulio" vardu. Kaip 
skaidrių iliuzijų įkvėpti politikai 
dar neseniai svajojo apie vakarie- 
tinės demokratijos ir komunizmo 
sintezę ar bent sugyvenimą vie
ningoj Europoj, taip Prancūzijoj 
vakarietinių tendencijų demokra
tinės partijos tarėsi galėsiančios 
konstruktyviai bendradarbiauti su 
komunistais vienoje vyriausybėje. 
Dar karui besibaigiant Prancūzi
joj komunistai buvo lengva šir
dim įsileisti į raktines valdžios 
pozicijas dėl jų nuopelnų anti- 
nacinėj rezistencijoj ir dėl naivaus 
tikėjimo jų demokratiniu padoru
mu. Tolygiais motyvais sovietams 
tuvo užleistos pagrindinės pozici
jos Europoje. Dabar Prancūzijoj, 
kaip matom, jau ir socialistai pra
deda suvokti, kad konstruktyvus 
ir pasitikėjimu pagrįstas bendra
darbiavimas su komunistais daros) 
nebeįmanomas. Ge'n. de .Gaulle 
prancūzų tautai siūlo aiškios anti
komunistinės politikos alternaty
vą. Ramadier atstovaujamoji Ke
tvirtoji Respublika laikosi baime: 
socialistai bijo-asmeninės gen. de

Jaunasis Rumunijos karalius Michaelis

Issiaiskinimas tebebresta
Penkiolika britų darbiečių par- 

; lamento atstovų sii žinomaisiais 
„maištininkais" Crossmann ir Foo- 
tu priešaky įteikę savo vyriausy
bei manifestą, pavadintą „Keep 
left" — „Laikytis kairės". Jo sig- 
tu priešaky įteikė savo vyriausy
bei užimti naują, socialistinę už
sienių politikos liniją, nepriklau
somą nei nuo JAV, nei nuo So
vietų S-gos, ir sustiprinti sąjungą 
su Prahcūzija. Apie britų — pran
cūzų vienybę, darbiečių mani
festantų manymu, turėtų telktis 
socialistiškai demokratinis Euro
pos blokas, savaranki galybė tarp 
kapitalistinių JAV ir komunistinės 
Sovietų S-gos. Jo konstruktyvi 
programa, o ne kapitalizmo ir ko
munizmo rivalizacija turinti ap
spręsti Europos ateitį.

Nors Crossmanas su Footu yra 
tos pačios draugijos, kuri praeitais 
metais dideliam Maskvos džiaugs
mui britų parlamente buvo pakė
lusi maištą prieš Beviną, tačiau 
šis manifestas neatrodo Maskvos 
inspiruotas. Po juo nėra pasirašęs 
nei išgarsėjęs Wallace antrininkas 
Anglijoje Zilliacus, nei kiti britų 
„kripto-komunistai", iš anksto 
pasirengę pritarti viskam, kas 
ateina iš Kremliaus. Crossmano 
— Footo kolektyvas nori vienodai 
atokiai laiykytis ir nuo Vašing
tono, ir nuo Maskvos. Jie neužgi- 
ria Molotovo imperializmo, bet jie 
priešingi ir Bevinui, kuris, jų aki
mis, perdaug susirišęs su JAV už
sienių politika. Pastaroji, jų ma
nymu, atremta į pernelyg bruta
lius kapitalistinius interesus, kurie 
pragaištingi nuskurdusiai Europai. 
Britų užsienių politika turinti 
būti įkvėpta ūkinių bei socialinių 
Europos interesų, kurie šaukiąs! 
socializmo. Europinė linija esanti 
socialistinis Europos atstatymas, o 
ne naujas sunaikinimas JAV su
sikirtus su Sovietų S-ga.

Penkiolikos manifestas nėra vi
siškai bereikšmis. Tarp jį pasira
šiusiųjų yra keturi ministerių par
lamentiniai sekretoriai, kiti keturi 
yra kandidatai į darbo partijos 
vykdomąjį komitetą, kuris per 
Sekmines bus renkamas partijos 
kongrese. Jeune laukiame karštų 
debatų, nuo kurių žymiai priklau
sys Bevino politikos likimas.

socialistams bedera joje pasilikti, 
min. f: ”__ 2:_. J
tarė: , T J ' •• • - •
turiu atsistatydinti, aš tai padary
siu. Bet aš bijau, kad mano pasi
traukimas kartu gali būti ir Ke
tvirtosios Respublikos laidotuvės." 
Ką Ramadier pasakė Prancųzijbs 
mastu, penkiolika britų darbiečių 
išdėstė europinėj plotmėj; būtent, 
kad socialistinė politika yra tasai 
neutralizuojąs izoliacinis kordo-

Gaulle diktatūros, bet pradeda ne
mažiau bijoti ir partinės komu
nistų diktatūros; vidurkio prancū
zas bijo komunistinio ir antikomu
nistinio frontų susikirtimo, kurio 
kibirkštys grasina įžiebti pilietinį 
karą. Vis mažėjant atsumui tarppirm. Ramadier patetiškai__ _________ _ ___ ________

„Jeigu jūs nutarsit, kad aš *tų dviejų priešiškų frontų, Ketvir- 
-*—*-*--_« —j tajai RespubĮįkaj auga pavojus at

sidurti žonglieriaus padėty ir savo 
egzistenciją grįsti rizikingu akro
batiniu balansavimu tarp komu
nizmo ir „reakcijos".

Bet akrobatinė politika nėra nei 
patvari, nei juo labiau kūrybiška.

Crossmano, Footo ir Co. siūlo
moji politika akrobatines perspek
tyvas težada ir visai Europai.

Naujos keturių konferencijos 
paskyrimas lapkričio m., anot 
„New York Times" Maskvos ko
respondento, tereiškiąs tai, kad 
abi šalys — JAV vadovaujamiemi 
Vakarai ir Sovietų S-ga — tikisi 
per tą laiką viena antrą priver- 
siančios sutikti su savo tezėmis. 
Tasai žurnalistas tikina, kad 
Marshallis nuo svo pozicijų nepa
sitrauks, ir jeigu Stalinas nenusi
leis, tai ir Londono konferencijoj 
nebūsią nueita toliau kaip Mas-

rais, kurie stengėsi pašalinti kliū
tis ir pasiekti tarptautinį Europos 
krizės išsprendimą, beturi po ko
jom labai nedaug tvirto pagrindo. 
Tai reiškia, kad nuo šiol susitari
mas tegali būti rezultatas kovos 
— ne ginklo kovos, kaip rūpes
tingai pabrėžė Dulles, nes apie 
tai dabar nėra kalbos, — bet ko
vos, kurią sovietų skerbimasis 
veda su Vakarų galybių atstaty
mo ir kūrybos pastangomis. Bet 
jeigu sovietai mums nebepalieka 
kitos išeities, kaip priimti šią ko
vą, mums teks ją priimti su visais 
jos kaštais ir pavojais."

Kalbamasis manifestas yra dau
giau socialistinis kaip angliškas 
reiškinys. Jis rikiuojasi pagal tą 
pačią liniją, kurios vergai yra ir 
prancūzų socialistai. Gegužės 7 d. 
anksti rytą, besibaigiant ilgam ir 
dramatiškam, socialistų partijos 
tautinės tarybos posėdžiui, ku
riame buvo tariamasi, ar komunis- Llchtensteino legendarinft pilis, Uracho giminės nuosavybė

21ūr. 7 pusi. str. „Prieš 29 metus lietuviai ieškojo karaliaus“

kvoj. O Sovietų „Pravda“ gegužės 
2 d. iškilmingai patikino, kad „nė
ra pasauly tokios galybės, kuri 
sovietų užsienių politiką nukreiptų 
nuo Lenino-Stalino linijos“.

Toji linija apima šį tą daugiau 
kaip, pvz., reparacijų klausimą, 
ties kuriuo suklupta Maskvoj. Mi
nėtasis „New York Times“ bendra
darbis rašo, jog, net ekonominius 
klausimus šiaip taip išnarpliojus, 
greičiausia, liks neišspręstos po
litinio — ideologinio pobūdžio 
problemos, jau ir ^Maskvoj iškilu
sios ryšium su busimąja politine 
Vokietijos santvarka. Dėl to po 
Maskvos konferencijos kai kieno 
pareikštą optimizmą jis vadina 
fantazijos padaru.

Tuos fatališkuosius politinius 
sunkumus blaiviai pavaizdavo 
Marshallio patarėjas J. F. Dulles. 
Jis pastebėjo, jog sovietų užsie
nių politika mažai tesi stengia pa
siekti rezultatų diplomatinėmis 
derybomis: jai arčiau prie širdies 
jų siekti „skverbimus! į kitų 
kraštų politines partijas bei dar
bininkų organizacijas". Jau dabar 
sovietai tuos metodus naudoja, 
kad padarytų Vokietiją tokią, ko
kios jie nori“. Dulles niūriai pri
duria, kad sovietai tą savo pasalų 
darbą sparčiai varą ne tik savo
joj zonoj, bet ir prancūzų, britų 
ir pačių amerikiečių zonose.

"7,Jeigu tai tiesa, rašo „blew York 
Herald Tribune", tai JAV atsidu
ria prieš nepaprastai rimtą padėtį 
ne tiktai Vakarų Europoje, bet ir 
tolimesnio diplomatinio veikimo 
atžvilgiu. Jeigu sovietai taip skai
čiuoja, tai sugriūva visas buvęs 
derybų pagrindas. Jeigu sovietai 
tiki, kad užsitęsęs Vakarų Euro
pos chaosas Vokietiją įstums į jų 
glėbį, tai išeina, kad jiems nerūpi 
pasiekti tarptautinio susitarimo, 
kuris tą pakrikimą sustabdytų... 
Tai reiškia, kad tie, kurie dirbo 
dėl sovietų suartinimo su Vaka-

Šio Rytų kovos iššūkio akivaiz
doje britų darbiečių manifesto 

- siūlomo j i neutralumo išeitis dau
gių daugiausia teatrodo teorinė. 
Ji ir tevertintina kaip vienas iš 
šalutinių tarptautinio vyksmo reiš
kinių, kuriais, kad būtų įvairiau, 
užpildomas laikas ligi pribręs ga
lutinis išsiaiškinimas.

Dulles, matėm, rado reikalinga 
pabrėžti, kad apie ginkluotą 
išsiaiškinimą dabar nėra kalbos. 
Prancūzų „Carrefour" pastebi, jog 
„kiekvienoj tarptautinėj krizėj vi
dutinis amerikietis tesutiks eiti 
su savo vyriausybe tik tada, jeigu 
ji jam bus sudariusi įspūdį, kad 
viena po kitos išbandytos visos 
taikios priemonės. Tačiau po mė
nesių ar net metų ateis neišven
giamas galutinio išsiaiškinimo ir 
atsiskaitymo metas, kada pagaliau 
kortos padedamos ant stalo . . . 
Marshallis mums duoda manyti, 
kad toks metas dar gana toli... 
Viskas daroma taip, tarytum bu
simojoj Londono konferencijoj 
JAV dar atkakliau kaip Maskvoj 
stengtųsi pasiekti kompromisą. Bet 
jeigu antras ar trečias rundas pa
sibaigs kaip pirmasis, kaip paga
liau galės kartą neateiti tas fata
liškasis išsiaiškinimas?/..

Bet šiandieninių rungtynių ran
dus nebūtina skaičiuoti konferen
cijomis. Nei Rytai, nei Vakarai 
ligi lapkričio m. nežada sėdėti 
sudėję rankas, ir turkų „Tanin” 
netgi prileidžia galimumą, kad 
keturi didieji po pusės metų gali 
nebepanorėti sutikti Londone.

— Iš Paryžiaus pranešama, kad nuo 
balandžio mėn. 14 d. paduota beveik 
1.000.000 pareiškimų norinčiųjų įstoti 
į gen. de Gaulle organizuojamąjį 
Prancūzijos liaudies sąjūdį. (NYKT, 
47. 5. 8))

Padėka
Tik šiomis dienomis grįžęs iš ilgesnės. kelionės ir negalė

damas kiekvienam asmeniškai padėkoti už man pareikštus lin
kėjimus Velykų švenčių proga, asmenims, šeimoms ir organi- 

'zacijomis šiuo nuoširdžiai dėkoju.
VYSK. V. BRIZGYS

tams iš vyriausybės pasitraukus,
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