
’Drąsia tik tą mes teturim vadinti, 
Kuris mums minties kovoja liuosybe, 
Kurs nuomonę savo išdrįsta apginti, 
Kurs t akis galingiesiems pasako 

teisybę.
V. Kudirka
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Prancūzijos komunistu pajėgumas
< ’’3*. -_________ ;

Tokios abejonės sudaro prie
žastį arba parodo, kad prancūzai 
visuotinai parodo pasitikėjimą sa
vimi ir Europa, kurią jie anksčiau 
daugiausia reprezentavo ir domi
navo. Jos parodo buvusio tikė
jimo, kultūrinio bei religinio, ny
kimą. O kai senasis tikėjimas su
svyruoja, instinktyviai yra ieško- •' 
ma naujo, kuris senąjį pakeistų. 
Komunizmas pasisiūlo kaip tikė
jimas. Kai kurie morališkai išvar
gę intelektualai Prancūzijoj, kaip 
ir daug kitur, jo griebėsi godžiai, 
karštai ir net fanatiškai, atsiduo
dami viskam, kas liečia komuniz
mą ir Rusiją.

Atsitiktiniam pašaliečiui Pran
cūzija atrodo nepastoviu bei per
mainingu kraštu, kuriame beveik 
visko galima laukti. Vienas iš 
reikšmingų ir pažymėtinų įvykių 
yra prancūzų komunistų partijos 
pasisekimas rinkimuose ir parla
mente. Tokio pasisekimo neturėjo 
komunistų partija jokioj kitoj de
mokratinėj šaly ar net bet kuria
me rusų okupuotame krašte.

Dėl to į Prancūziją daugelio yra 
žiūrima kaip į komunistų strategi
jos bandymą Vakarų Europoj bei 
į komunistinio tvano pakilimo ir 
atslūgimo matą kontinente, kuris 
yra karo nuniokotas, demoralizuo
tas ir sujauktas.

Todėl yra klausiama, ar Pran
cūzija taps komunistine. Arba dar 
jautresnis klausimas: ar komunistų

Darbininkai ieško tikėjimo
j_________________ __  ________ , Prancūzu darbininkai taip pat
judėjimas savo energijos, sugebė- ieško tikėjimo į ką nors, kas 
jimų ir tarptautinių resursų dėka jiems duotu įkvėpimo ar mažiau- 
artimoj ateity nenugalės savo šia kai kurių vilčių ateičiai.. Jie 
įvairių susiskaldžiusių oponentų? jau seniai nebetiki kapitalizmu.

Tiems, kurie nori greito ir k*iP jis suprantamas Prancūzijoj, 
paprasto atsakymo, reikia paste- Amerikietiškas kapitalizmas su 
tėti, kad komunistai taip neqal* savo aukštu gyvenimo standartu 
voja. Jie tiki, kad vieną dieną daugumos nežinomas ir jiems at- 
Prancūzija bus jų rankose ir jie rodo egzotiškas bei akademiškas, 
ją tvarkys pagal marksistinius ar 
stalinistinius principus. Tačiau jie 
mano, kad ši diena dar yra neaiš
ki ir tolima.

Dauguma darbininkų — tie, ku
rie nesijaučia katalikais ir nepri
klauso krikščioniškoms profesi - 
nėms sąjungoms — jau viena ar 
daugiau generacijų yra pasidavę 

Realūs vadai marksizmui po socialistų yadovy-
Nežiūrint, kaip fanatiškai dok- be. Rusų utopijos paveikti, jie po 

trinieriški būtų prancūzų komu- Pirmojo Pasaulinio karo pradėjo 
pistų vadai, jie yra pakankamai pereiti i komunizmą. Tai tebe- 
realūs pripažinti, kad Prancūzija vyksta ir po Antrojo Pasaulinio 
tebėra, iš tikro, anarchistiškai, be- karo, kada Rusija iškilo ne tik 
veik nesuvaldomai individualist!- kaip darbininkų utopija, bet ir 
nis kraštas. Prancūzai kaip retai kaio baisi karinė pajėga.
kas, neapkeniSa. suvaržymu bei Yra įaIj kaj Andre si 
biurokratijos. Net savo susllpne- fried sak kad daugelis balsu0. 
justoj padėty jie tebemano sudarą • - - - -
tai, kas vadinama Vakarų civili
zacija - ---- ’ - ’ ’
ir plito pagal tokius principus, • 
kurie kaip tik yra priešingi ko
munizmo atsovaujamiems princi
pams.

Nei žiauri vokiečių okupacija, 
nei mažiau negailestinga dabartinė 
Prancūzijos vyriausybė nepriverčia 
prancūzo ūkininko mokėti mokes
čius ar duoti maisto duokles prieš 
jo paties norą. Čia ir susidaro pa
radoksas. kad Paryžiaus vyriausv- 
bė atsidėjusi ieško pirkti grudu 
užsieny, kai tuo tarpu tūkstančiai 
tonų šių grūdų guli prancūzų ūki
ninkų klėtyse.

Nors daug jaunų intelektualų 
yra perėję į komunizmą, tačiau 
dauguma prancūzų tebetiki,. kad 
Prancūzija, nors nebėra dominuo
janti valstybė, tebegali duoti su
griautam ir sunaikintam pasauliui 
gryniausių europinių tradicijų tur
tingos kultūros pavyzdį, jei tik 
būtų koks žymesnis tokios verty- 

* bės pareikalavimas. Ir jie mano, 
jei tokio pareikalavimo nėra, tai 
civilizacija, kokia Vakaruose yra 
žinoma, gali būti nurašyta kaip 
neatitaisomas nuostolis.

Klausimas, ar tokiam nurašymui 
laikas jau atėjo, ar veikiai ateis, 
atsižvelgiant į milžiniškus šešėlius, 
kuriuos meta ant Europos ir pa
saulio Rusija ir Jungtinės Valsty
bės. sukelia prancūzų tautos gal
vosenoj slėgiančių abejonių.

Mūsų tautos šventovė Kaune

kad 
šiai

tolimiausia kairė yra latiau- 
respublikoniška.

Komunistai — ne kairieji 
teorija toliau nebepasitvirtina.

Yra galima, kaip Andre Sieg-

,, , , tojų už komunistus „balsuoja už.s vadinama Vakarų oro- je bi kit .. tai yra jie
- civilizacija, kuri kuras! k*muni3tu, ’ parlament,.

visiškai nepageidaudami komuniz
mo Prancūzijoj. Iš tikro, balsų 
skaičius už komunistus nereiškia 
žmonių skaičiaus, kurie Prancūzi
joj išpažintų komunistų doktriną 
ar norėtų bent dalinai ją pritai- 
kvti šiame krašte.

Neteisinga pažiūra
Dėl neatsižvelgimo į šį faktą 

ir dėl visur ir visada komunistų 
keliamo triukšmo galimybė, jog 
komunistinė valstybė yra įkurta 
be sąmoningo daugumos prancū
zų pritarimo, yra tiek Praticūzijoj, 
tiek užsieny perdėta. Komunistų 
atrodo tiek daug ir taip jie kar
tais atrodo galingi, kad konservą-

toriai Prancūzijoj ir Jungtinėse 
Valstybėse kalta apie Prancūzijos 
demokratijos pabaigą. Politiniai 
vadai įspėja dėl tokios galimybės 
parlamente ir šiaip savo kalbose.

Tačiau reikia skirti, kada Pran
cūzijos respublika tikrai yra pa
vojuje ir kada ji laikoma pavo
juje esanti.

Jai, pergyvenusiai tris mirtis ir 
tris prisikėlimus, susidarė pavojus 
iš to fakto, kad Prancūzijoj susi
dūrė daug tokių, kurie niekada 
jos (respublikos) nepripažino ir 
buvo pasiruošę ją pirma proga 
panaikinti. Prieš juos visas savo 
jėgas kaupė ir stengėsi išlikti 
stipriausiais kairieji arba respu
blikonai.

Ta pati padėtis tebėra ir šian
dien. Nauja yra tai, kad iškilo 
stipri partija; kuri neapima nė pu
sės kairiųjų jėgų ir nereprezen
tuoja respublikos tradicinės kai
riosios koncepcijos. Komunistai 
tapo pirmąja partija Prancūzijoj, 
gaudami per paskutinius rinkimus 
29% paduotų balsų. Tačiau jei 
jie pasisako už toki valstybės ti
pą. koks egzistuoja Rusijoj, jie 
visiškai nėra respublikonai politi
ne prasme.

Pranęūzijoj yra daug asmenų, 
kurie balsuoja šiandien už ko
munistus dėl to, kad jų tėvai bal
savo už socialistus, o seneliai už 
radikalus, nes atkaklus ir maiš
tingas jų individualizmas verčia 
juos balsuoti kiek galima už- na- 
čius kairiuosius pagal tą teoriją,

Si
. Komunistų partija nebegali būti 

laikoma kairiąja partija tradicine 
prancūzų šio žodžio prasme. Pa
gal įprastą politinį pasiskirstymą 
ji turėtų būti laikoma dešiniąja 
partija ir todėl prancūzų automa
tiškai būtų traktuojama kaip an- 
tirespubloniška partija.

Gali kas paklausti, kaip ilgai ko
munistams pavyks vaizduoti save 
kairiąja partija ir laimėti balsus 
tų, kurie mano, kad ji remia de
mokratinę respubliką. Kaip ilgai 
nekomunistai ir nuosaikiosios gru
pės, kurios sudaro daugumą, bus 
susiskaldę dėl senų klausimų, kaip 
Bažnyčia ir valstybė, ir tokiu bū
du duos progą komunistams paim
ti valdžią?

1932 m. komunistų partija Pran
cūzijoj surinko 196.000 balsų ir 
turėjo parlamente 10 atstovų. 1936 
m. ji gavo 1.453.000 balsus ir pra
vedė 72 atstovus. 1946 m. surinko 
5.138.000 balsus ir šiandien turi 169 
atstovus, neskaitant simpatizuojan
čių atstovų, išrinktų kitais są
rašais. Partijos narių skaičius šiuo 

*metu siekia apie milijoną.
Šito laimėjimo komunistai neiš

naudoja piršdami Prancūzijai ko
munizmą. Komunistų vadas Jac
ques Duclos pareiškė prieš 
paskutinių^ rinkimus: „Mūsų 
rinkiminė programa nepirš ko
munizmo, bet reikalaus, kas ati
tinka dabartinę padėtį. Jei mes 
darytume ką nors daugiau, būtu
me nereikšminga dalis, t et ne di
delė partija. iS-ancūzų tauta dar 
nėra pribrendusi komunizmo pro
gramai."

Gudrūs politikieriai
Komunistai yra gudrūs politikie

riai. Jie nemato reikalo aiškinti 
prancūzų masėms savo tolimųjų 
tikslų, kurių jie siekia. Jie beveli
ja gauti balsus, nekomplikuodami 
darbo nurodant skirtumą tarp jų 
doktrinos ir nusistatymo dauge
lio tų, kurie jiems atiduoda bal
sus. f

Komunistų organizacija yra iš
siplėtusi visoj Prancūzijoi ir įsisk 
verbusi į visas gyvenimo šakas. 
Partija ir jos šalininkai nepailsta
mai ieško pasekėjų ir balsų. Yra 
daug komunistinių organizacijų, 
kai kurios jų įkurtos komunistų, 
kurios veikia be partijos etiketės. 
Tokiu būdu pastato jie po komu
nistine įtaka* tūkstančius asmenų, 
kurie visiškai nejaučia politinio 
pobūdžio organizacijos, kuriai jie 
priklauso.

Komunistai kontroliuoja Bendrą
ją Darbo Konfederaciją, kuri api
ma visus darbininkus, išskyrus tuos, 
kurie priklauso katalikų profesi
nėms sąjungoms. Jie kontroliuoja, 
užimdami raktines vietas, visas di
desnes darbo sąjungas — metalo 
darbininkus, angliakasius, statybi
ninkus, geležinkelių darbininkus, 
tekstilės darbininkus, elektros dar
bininkus, jūrininkus ir kt.

Taip pat komunistų spauda, ku
ri neturi partijos etiketės, yra 
gausi. Jie turi beveik visoms pro
fesinėms darbininkų grupėms sa
vaitraščius.

Kai per keturių didžiųjų valsty
bių užsienio reikalų ministerių kon-
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• ais dviem dėsniais, t. y., išraiš-ŽIBURIAI LITHDASIiJI WEEKLY THE LIGHTS kos mokslu ir nustatytu tam tik
rų ženklų atitikimu tam tikroms 
charakterio savybėms ir prieina
ma išvados, jog rankraštik tikrai 
parodo charakterį. Tačiau čia 
tenka pastebėti, kad grafologijoj, 
kaip ir kituose, panašiuose psi
chologiniuose moksluose, dėsnių 
pritaikymas nėra privalomas su 

, matematiniu tikslumu, bet tik su 
galimu tikrumu.
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Rahkrastis ir charakteris
žmonių smalsumas sužinoti 

ateitį, pažinti kitus ir save, pa
gimdė ištisą eilę spėjimo būdų, 
burtų, įvairiausią magiją. Aiški
nimas žmogaus charakterio iš 
rankraščio pradžioje taip pat bu
vo .išimtinai ' maginio pobūdžio. 
Tačiau neilgai trukus rankraščio 
aiškinimu susidomėjo mokslinin
kai, ir, sparčiais žingsniais ženg
damas, naujasis grafologijos 
mokslas tvirtai atsistojo tarp ei
lės kitų charakteriologijos moks
lų. Šiandien mokslinės grafologi
jos atstovai jau yra paskelbę ko
vą vadinamiems diletantams ir 
šarlatanams, kurie turį būti pa
šalinti nuo atsakingo profesinio, 
atseit, išmokslintų grafologų dar
bo. Kova yra panašaus pobūdžio, 
kaip anksčiau Lietuvoje vykusios 
tarp gydytojų ir (šundaktarių bei 
tarp atvokatų ir šunadvokačių. 
Bavarijos karinė valdžia leido 
veikti profesinei mokslinių gra
fologų draugijai, kuri ir ėmėsi 
vadovauti tai kovai. Draugijos 
pilnateisiais nariais galį būti tik 
tie asmenys, kurie savo sugebė
jimus įrodys, išlaikydami atitin
kamus egzaminus.

Daugelyje Vokietijos universi
tetų grafologija jau kuris laikas 
yra pripažinta mokslu ir jau be
veik 8 metai iš katedrų dėstoma 
studentams. Karo metu, o ir da
bar, vos tik jam pasibaigus, vo
kiečių mokslinės grafologijos spe
cialistai sugebėjo išleisti keletą 
gražių grafologijos veikalų.

Grafologijos gimtinė — Pran
cūzija, tačiau ten ji pasireiškė ir 
išsivystė pirmoj eilėj tik kaip 
amatas. Siandieniniuos prancūzų 
laikraščiuose dažnai užtinkame 
skelbimų, kuriuose grafologijos 
biurai siūlo savo patarnavimus 
ieškantiems partnerio, kompani- 
jono, gyvenimo draugo-ės. duoda 
profesinio pasirinkimo patarimų 
ir pan. Prancūzijoj, nors ir įga
vusi plataus pritaikymo, moks
liniu atžvilgiu grafologija nėra 
tiek pagrįsta, kiek Vokietijoj, kur 
jai ir buvo duoti gilesni moksli
niai pamatai. Klages grafologiją 
suprato ir aptarė kaip .išraiškos 
mokslą“.

Rašymo veiksmas, kaip ir kiek
vienas kitas judesys, savo atliki
mo būdu parodo žmogaus psi
chinę būklę. Dėl to tai. kas ra
šymo veiksmtr pasilieka užfik
suota, t. y., raštas, yra sudaik
tintas judesys. Pats rašymas yra 
toks tikslo judesys, kurio metu 
vyksta fiksavimas. Tame vyksme 

ferenciją Paryžiuje įtempimas tarp 
Vakarų ir Rusijos paaštrėjo, ko
munistą aiškiai pasireiškė kaip 
nusistatę prieš amerikiečius. Da
bar jie tvirtina, kad Trumano po
litika reiškia, jog Jungtinės Ame
rikos Valstybės nori Prancūziją pa
daryti savo rūšies protektoratu.

, Sis antiamerikietiškas nusistaty
mas, kaip ir komunistų politika 
remti sukilėlius prancūzų imperi
joj, atrodo, yra Maskvos inspiruo
ta, o ne gudri vidaus politika tuo 
metu, kai Prancūzijos atsistatymas 
priklauso nuo Jungtinių Amerikos 
Valstybių pagalbos, kurią patys 
komunistai taip aiškiai vertina.

Komunistų partijos Prancūzijoj 
ateitis priklauso nuo nuosaikiųjų 
grupių sugebėjimų. Jei jos galės 
išvesti Prancūziją iš ekonominių 
sunkumų su Jungtinių Valstybių 
pagalba ir jei jos gali parlamente 
išlaikyti daugumą be komunistų 
dalyvavimo vyriausybėje, kaip da
bar yra, tai komunizmas pralai
mės. (NYTOW, Nr. 196)

Pagal Robert Heiss, rankraštyje 
įvairiais būdais pasireiškia ra
šantysis; čia per plunksną, raša
lą ir popierj nepasikartojančioj 

. formoj atsiskleidžia asmenybė,

Paulius Jurkus

Pėdos
Šįryt sode žiūriu — įmintos pėdos basos 
Baltam take ties mano miegančiais langais;
Naktinių gnomų ten į jas įpiltos rasos-
Žvilgėjo ryto saulėj perlais nuostabiais.

Prie mano rūmų čia kažkas tikrai stovėjo, 
Klausydamos mušimo laikrodžių senų;
Gal švilpė jis, tarp pirštų karklą įsidėjęs,
Norėdamas mane pabudint iš sapnų..

rašantysis turi savo rašymo 
kryptį, pasvirimo kampą, jungi
mo būdą, rašto dydį ir formą, pa
spaudimus bei atleidimus, pagra
žinimo priemones arba suprasti- 
nimo būdus, taškų bei brūkšnių 
žymėjimą, užbaigiamųjų uodegu- 
čių užsukimą ir t. t. Tie įvairūs 
reiškinai kaip veidrodis arba 
kaip slaptasis raštas, žinant jo 
skaitymo raktą, leidžia spręsti 
apie rašytojo santykius su ap
linka, jo optimizmą ar depresiją, 
jo dinamiką ir tempą, jo fanta
ziją ir grožio pamėgimą, jo gal
vojimo būdą ir nuoseklumą, o taip 
pat ir apie kitas psichines savy
bes. Bene geriausiai tiktų psichi-

kurią mes, išeidami iš rašymo ir 
rašto tyrimų, galime aiškinti pa
gal tris pagrindinius rašymo reiš
kinius: judesį, erdvę ir formą. 
Taigi grafologas, aiškindamas 
rankraštį, žiūri, i judėsi išreiš- 
kiančiuosius ženklus, į popierio 
lapo erdvės užpildymą ir rašto 
formą. Kiekviename rankraštyje, 
kaip ir kiekviename veide, ran
dame daug ką panašaus, bet taip 
pat pastebime ir originalių bruo
žų, kaip originali yra kiekviena 
asmenybė. Tačiau kaip tipologi
joj yra nustatytas ryšis tarp kū
no konstitucijos ir psichikos, o 
taip pat tam tikros reiškinių rū
šys sugrupuotos, suvestos į tipus, 
taip ir rašte yra tipingi reiški-

O gal čia buvo nimfa iš upelio švento, 
Atnešus pabučiavimus ramios nakties — 
Matau pėdų šešėliuose įspaustus ženklus 
Plačių praeivio mostų, neramios ugnies.

Sode jis vaikštinėjęs ir ragavęs vaisių, — 
Kelis randu prie įmintų take pėdų, — 
Paskui tolyn nubėgęs kitų soduos žaisti 
Ir juoktis iš sudūžtančiųjų valandų.

Čia man bestovint, vėjas pasikėlė, 
Ir eidamas surinko jis rasos lašus;

kurie

D. šulaičio nuotr.

Mūncheno liet, gimnazijos 
mokslo metų baigimo aktas

S. m. balandžio 18 d. anglai susprog
dino Helgoland© karinius įrengimus. 
Tuo būdu salos, kaip „vokiškojo Gib
raltaro", karinė reikšmė išnyko iš even-

Gimnazijos mokiniai, mokytojai ir 
stovykla

skleidžia rašytojo 
asmenybę.

Reikia laukti, kad 
ateityje grafologi
nės analizės bus

gų ir įmonių va
dovybių —persona
lo atrinkimui. Bet

plačiai naudojamos 
pedagogų — auklė
jimo tikslams, tėvų 
ir profesinių pata
rėjų — pašaukimo 
pasirinkimui, įstai-

buvo demilitarizuota — atseit, joje 
neleista turėti jokių karinių įrengimų.. 
Hitleris, paėmęs valdžią, nepaisyda
mas Versalio sutarties . nuostatų, pa
darė reikiamus karinius įrengimus 
jūriniam laivynui laikyti bei jam 
saugoti, neprieinamus bei atsparius 
oriniams bombardavimams. Ko nega
lima buvo padaryti karo metu, atlik
ta dabar: Helgolando įrengimams su
naikinti buvo sunaudota 6.800 tonų, 
sprogstamosios medžiagos. Sprogimas 
buvo didelis: tik aštuoniskart mažes
nis už atominės bombos sprogimą, ir 
jo paveiktas tūlas žemės regiono 
sujudimas buvo užregistruotas eilės 
seismografinių stočių Europoje.

Paskui, lyg žaisdamas sparnais pasėmęs smėlį, 
Jisai užpustė linksmas pėdsakus visus.

Helgoland© sala, kaip jūrinė bazė 
bei tvirtovė, nebeegzistuoja bent šiuo 
tarpu ir nebebus taikos meto turistų 
atrakcijos vieta, kaip prieš 1933 me
tus. Helgolandiečiai prašėsi įleidžiami 
savo gimtinėn, tačiau jų peticijos ne
buvo išklausytos: Helgolando likimą 
lėmė didžiosios valstybės saugumo iš
laikymo interesas.

Strateginiu požiūriu svarbią priešo- 
vietovę bei erdvę, kuri karo metu 
gali būti grėsminga, galima eliminuoti 
arba prijungus ją prie savos valsty
binės teritorijos, arba demilitarizavus, 
arba, pagaliau, ją sunaikinus. Anglai 
nuo Helgolando aneksavlmo atsisakė, 
tardami, kad jie nesiekia imperialis
tinių tikslų — nenori užgrobti sveti
mų žemių, apie ką jie yra drauge 
su kitomis jungtinėmis tautomis iš
kilmingai pasižadėję Atlanto Charto- 
je, ir to pareiškimo šventai laikosi, 
kitų valstybių sektinam pavyzdžiui.. 
Reikia pastebėti, kad anglai, valdy
dami Helgolandą, dominuojantį Elbės 

_ , . . . . .. ,,, ir Vezerio žiotis. Hamburgo ir Bre-Absolventams atestatus įteikia gim- meno uostus lr glezvig-Holsteino pa- 
nazijos direktorius Ign. Kazlauskas krantę, praktiškai galėtų šachuoti ne 

tik Vokietiją, bet ir visą Europą. An
trasis būdas — demilitarizacija, kaip- 
parodė abu pasauliniai karai, nėra 
efektyvi priemonė strateginei vietovei 
eliminuoti, nes, sąlygoms pasikeitus, 
ji visados gali tapti itin stipriu veiks
niu karo metu, ypatingai gynimosi

nių žmogaus savybių vaizdą ran
kraštyje palyginti* su fizine rent
geno nuotrauka. „Iš tikrųjų, kaip 
rentgeno nuotrauka reikia skai
tyti ir aiškinti, kaip ši nuotrau
ka mums kai ką sako, kas pa
prastai akiai neįžvelgiama, ir iš 
kitos pusės kai ką užslepia, kas 
yra matoma paprasta akimi, taip 
yra ir su rankraščiu“ — sako Ro
bert Heiss („Die Deutung der 
Handschrift“). Kiekvienas geras 
grafologas rašte įžvelgia kaiką, 
ko dažnai nepastebima betarpi- 
niu stebėjimu.

Be Klages pamatavimo, kad 
rankraštis yra judesio pasekmė 
arba kaip Mūller-Freienifels sa
ko, rašymo sudaiktinimas, yra 
ir antrais is pamatavimas, kyląs 
iš praktikos palyginamųjų tyri
mų, kurie yra patvirtinę, jog tam 
tikros rašto savybės atitinka ir 
išreiškia tam tikras charakterio 
savybes. Tuo būdu, remiantis ši- 

ypatingai naudinga grafologija 
gali tapti besiaiškinant save patį 
ir savo draugą. Ateityje ji padės 
bent dalinai atsakyti į Sokrato 
sunkiausią klausimą: „Kas aš 
esu?“ Moderniojoj plichologijoj, 
kalbant apie savęs pažinimą, 
konstatuojama, kad „kiekviena
me žmoguje kito supratimas yra 
didesnis, negu savęs paties“. O 
kai kurie psichologai net tvirtina, 
kad niekad nereikia imti už „gry
ną pinigą“, kai žmogus ką nors 
sako apie save, bet statyti klau
simą, dėl ko jis tai sako. Tikrąją 
savo vertę ir padėtį aplinkoje 
žmogus labai dažnai arba per
vertina, arba neprivertina. Gra
fologija, mesdama šūkį: „pažink 
pats save!“ daugeliui atidengs 
bent dalį tikrojo „aš“.

J. Surgaila

tualaus karo strateginių apskaičiavi
mų. Uolotoje plokštakalnėje gyvenę 
2500 žvejų, frizų kilmės, kalbą anglų- 
vokiečių kalbų dialektu, buvo dar 
pačių vokiečių evakuoti pastajaram 
karui prasidėjus. Toji „tauta" turi 
savo istoriją: VII amžiuje ji priėmė 
krikščionybę, viduramžiais buvo ne
priklausoma. 1807 metais, kai anglai 
užėmė salą, norėdami turėti bastioną 
prieš Napoleoną, tuo meta okupa
vusį Vokietiją, ji buvo danų valdo
ma. 1890 metais anglai, mainais gau
dami iš vokiečių Zanzibaro koloniją 
Afrikoje, atidavė uolotą salą, ir Vil
helmas ta proga prie savo titulo pri
dėjo dar vieną — „Mehrer des. Rei
ches", tuo pažymėdamas Helgolando 
reikšmę Vokietijai. Vokiečiai Helgo
lando salą pavertė stipria jūrine .baze, 
ginančia Vokietijos krantus. Tos tvir
tovės 1914 m. anglai nepajėgė paimti, 
o šio karo metu ji vertė Vakarų są
jungininkus pulti Europos „tvirtovę" 
ne iš šiaurės jūros ir ne pačią Vo
kietiją tiesiogiai, bet ruošti Invaziją 
Normandijos /Prancūzijoje) pakraš-. 
čiuose. Anam karui pasibaigus, Hel
golando gyventojai prašėsi anglų pri
imami Britų Imperijos globon, tačiau 
tasai jų noras nebuvo patenkintas. 
Pati sala pagal Versalio taikos sutartį

atveju. Tųdviejų metodų įvykių eiga 
nepateisino, tad pasinaudota trečiuo
ju — karinės bazės sunaikinimu, nes- 
nebepasitikėta taikos sutarčių klauzu
lėmis dėl tam tikrų sričių demilitari
zed jos, ypač turint dėmesy savojo 
krašto saugumo reikalus. Realistinis 
momentas, t. y. dabarties bei artimos 
ateities interesai greitai nulėmė Hel
golando likimą. Anglai „apvalo" šiau
rės jūrą Ir tuo pat metu padaro gilų 
„plyšį“ Vokietijos — o tuo pačiu ir 
viso kontinento — šiaurės sienų de- 
fenzyyinėje sistemoje ir, galima sa
kyti, atvėrė -kelią eventualiai inva
zijai. Be to, suprantama, jie, atsto
vaudami jūrinei valstybei, negalėjo 
palikti jūrinės bazės, iš kur, laikui 
bėgant bei aplinkybėms atitinkamai 
klostantis, galėtų kilti nauja grėsmė 
jų pačių interesams. Tai yra ne pir
mas kartas, kai geografinė kurios 
nors vietovės padėtis lemia jos ir 
jos gyventojų dalią prieš jų pačių 
norą ir valią.
_ Helgolando bazės sunaikinimą reikia 
vertinti kaip vieną kietų priemonių, 
kuriomis nuginkluojama bei demili
tarizuojama nugalėtąjį Vokietija, vie
na iš agresyvinių valstybių.

K. Virbalas
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Naujas prancūzu socialistu kelias
Paul Ramadier išjungimas ko

munistų iš vyriausybės sudaro 
svarbiausią prancūzų socialistų 
sprendimą po atskilimo nuo Mas
kvai artimos socialistų partijos 
daugumos 1920 m. kongrese 
Tours. Šis atsiskyrimas, iš kurio 
gimė prancūzų komunistų parti
ja, turėjo gilių toli siekiančių pa
sekmių prancūzų socializmui. Il
gą laiką atrodė, kad socialistų 
vadai, kurie atsisakė prisidėti 
prie partijos kairiojo sparno ir 
sudaryti glaudžią sąjungą su ru
sais bei Komunistų Internaciona
lu, yra pasmerkti visiškam poli
tiniam nepasisekimui. Bet maža 
socialistų liekana, vadovaujama 
Leono Blumo, išaugo į partiją, 
kuri ne tik sudarė konkurenciją 
komunistų įtakai prancūzų dir
bančiųjų klasėje, bet kartais ją 
net pralenkdavo.

Per pirmuosius rinkimus po iš
laisvinimo socialistai atrodė turį 
sėkmės. Jie neteko balsų tik 
MRP sąskaiton. Evoliucijos į 
kairę istorija, kuri Prancūzijoj, 
kaip ir kituose išlaisvintuose 
Europos kraštuose, buvo žymiau
sias politinis reiškinys, rodo, kad 
prancūzų socialistų ateitis yra 
neatskiriama nuo prancūzų libe
ralizmo ateities. Juo labiau so
cialistai atsisako savo doktrini- 
nių tradicijų ir sektantiškumo, 
juo labiau jie evoliucinuoja nuo 
savo pradinės marksistinės padė
ties, juo labiau jie imasi toleran
tiškos, nuosaikios, sukalbamos, 
pažangios partijos vaidmens.

Komunistai šios socialistų evo
liucijos reikšmę suprato labai ge
rai. Jie visada reikalavo glaudaus 
bendradarbiavimo su socialistais 
ir pasisakė už sujungimą socia
listų ir komunistų partijų, kad 
socialistus asimiliuotų ir sunai
kintų. Pirmosios rusų revoliuci
jos istorija yra komunistų politi
kos Prancūzijoj veidrodis. Pran
cūzų socialistai turėjo suvaidinti 
■Kerenskio rolę. Jie turėjo pa
ruošti kelią komunistams paimti 
valdžią. Labiau apsišvietę pran
cūzų socialistai šią talętiką su
prato ir jai priešinosi. Tačiau vie
tinės ambicijos ir noras bet kokia 
kaina paimti valdžią, kai buvo 
matoma, kad komunistai užima 
vieną po kito pramonės miestus, 
iki šiol sutrukdė socialistams, 
kaip partijai, visiškai nutraukti 
ryšius su komunistais.

Gegužts 17 ir 18 dienomis Blombergo menininkų grupė Kempteno lietu
viams suruošė du baleto ir dainos vakarus. Pirmoj eilėj — S. Velbasis; 
antroj — iš kairės — J. Kukštas, A. Kalvaitytė. J. Vasiliauskas (gr. vado
vas); trečioj eUėj — T. Babuškinaitė, E. Ciurlytė. V. Adomavičiūtė.

K. Daugėlos nuotr.

Du svarbūs veiksniai dabar pa
veikė socialistų partiją, nors ne
didelėj daugumoj peržengti savo 
politinį Rubikoną. Pirmiausia, 
tai didėjantis susilaikymas ne
vartoti stipresnių žodžių, Sovietų 
Rusijos imperialistinio ekspan
sionizmo atžvilgiu, o antra — gen 
de Gaulle stiprėjantis įsikišimas 
į prancūzų politinį gyvenimą. Ki
tais žodžiais tariant, baimė, kad 
rusų diktatūra neįsigalėtų Vaka
rų Europoj, susimaišiusi su baime 
dešiniųjų, vadovaujamų gen. de 
Gaulle, diktatūros, atsūmė socia
listus nuo komunistų ir pakreipė 
juos į koaliciją su vidurinio kelio 
prancūzais, kurie abiems yra 
priešingi.

Min. pirm. P. Ramadier jo par
tijos yra pavesta sudaryti vyri
ausybę su programa, kuri apimtų 
visas partijas, išskyrus kraštuti
nius, gaullistus ir kraštutinius 
dešiniuosius.

Rekontruotos P. Ramadier vy
riausybės bazę sudaro socialistų, 
MRP, kairiųjų susivienijimo, api
mančio Heriot radikalus, ir jiems 
panašių koalicija. Tokioj vyriau
sybėj socialistai nori pasirodyti 
kaip pažangus kairysis sparnas, 
vietoj užimti kaip iki šiol sunkią

Graikijos premjeras 
apie padėti

Graikijos ministeris pirminin
kas Demetrious Maximos „Uni
ted Press“ korespondentui pa
reiškė, kad didelę dalį JAV su
teiktų pinigų Graikija turinti su
naudoti savo saugumui prieš 
agresiją užtikrinti. •

Uždaro telegrafinio pasikalbė
jimo metu Maximos nurodė šiuos 
punktus:

1. Graikija turi stiprinti savo 
karines pajėgas, kad galėtų at
statyti normalias gyvenimo sąly
gas ir pasipriešinti pašalinei 
agresijai.

2. Graikija pramato minimos 
akcijos didėjimą prieš ją iš Rytų 
Europos pusės.

3. Maximos tikisi dabartinėje 
ofenzyvoje prieš Graikijos parti
zanus pasiekti efektingų rezulta
tų, „nežiūrint naujų užsienio duo

ir dažnai savižudišką centro part
nerio padėtį. Ši rolė leis partijai 
laikytis aktyvesnės ir kritiškes- 
nės politikos prieš vyriausybę, 
vietoj gaišti laiką ir eikvoti ener
giją tuščiai bandant sutaikinti du 
kraštutinius vyriausybės koalici
jos narius. P. Ramadier vyriau
sybė, iš tikro, pasuko žingsnį į 
dešinę, nors partija, kuri parėmė 
ją šia kryptim, pažengė, bent vy
riausybėje, vieną žingsnį į kairę.

Socialistų nutarimas paremti 
P. Ramadier sudaro vieną dra
matiškiausių ir neturinčių pre
cedento aktų moderniojoj pran
cūzų istorijoj. Šis sprendimas 
reiškia, kad atsakingų prancūzų 
socialistų manymu prancūzų ko
munizmas yra identifikuojamas 
su sovietų ekspansijoftizmu, bei 
kad P. Ramadier pasisavino vie
ną didžiausią gen. de Gaulle tezę, 
jog Prancūzija nebegali ilgiau ti
kėtis vaidinti arbitro rolę tarp 
Vakarų demokratijų ir Rytų im
perializmo.

Socialistai laimėjo taktinę ir 
strateginę pergalę prieš komunis
tus- kurie buvo išmesti iš val
džios pozicijų. Dabar pirmoji ko
munistų taktika yra įrodyti, kad 
nors jų nebėra vyriausybėje, bet 
jie nebūtinai yra prieš ją. Sekanti 
jų taktika bus bandyti grįžti į 
vyriausybę kaip galima greičiau 
(NYHT, 11.5.47).

Vytauto Didžiojo bažnyčia Kaune

tųjų sustiprinimų sukilėliams“. 
Maximui buvo pateikti šie klau
simai ir gauti jo dalini telegra
finiai atsakymai:

Klausimas. Kokia yra Graiki
jos maitinimo padėtis ir kokios 
bendros perspektyvos ateinan
čiai žiemai?

Atsakymas. Pereitais metais, 
UNRRAi suteikos pašalpą, didelę 
įnūsų turėtų prekių atsargų dalį 
pakeitus su užsieniu į maisto 
produktus 'ir esant ypatingai ge
ram derliui, maitinimo padėtis 
žymiai pagerėjo. Bet šių metų 
pirmaisiais mėnesiais, kai UN- 
RRAos pagelba buvo pertraukta 
ir sandėliai ištuštėjo, padėtis tapo 
labai bloga.’

Šių metų derlius, manoma, bus 
35 — 40 •/• žemesnis už pereitųjų 
metų. Ateinančios žiemos maiti
nimo padėtis netikimą, kad galė-
tų būti patenkinama.

Klausimas. Kokia yra bendroji 
aprangos, gyvenamųjų patalpų ir 
sveikatos būklė?

Atsakymas. Aprangos rei
kalai: UNRRAos importas, do
vanos iš užsienio, pirkimai už 
graikų fondus, Graikijos tekstilės 
atstatymas ir avalynės pramonė 
žymiai pagerino padėtį, bet dar 
dideli darbai reikalingi atlikti.

Gyvenamųjų patalpų 
reikalai: apie 1.200.000 žmo
nių liko be pastogės. Daugelis gy
vena namuose, kuriuose nėra 
langų, šviesos, apšildymo ir ku
riuose bendrai yra įvairiausių 
trūkumų.

Sveikatos reikalai: iš 
7.500.000 krašto gyventojų 470.000 
serga džiova. Reikalinga daugiau 
kaip 20.000 lovų. Čia 24.000 gy
ventojų tenka viena gailestin
goji sesuo, tuo tarpu JAV-bėse 
500-tams viena.

Klausimas. Kuriems reikalams 
Graikija numato sunaudoti pini
gus, gausimus iš JAV-bių?

Atsakymas. Atrodo, kad žymi 
šios pagalbos dalis bus pavesti 
kariuomenės organizavimui, jos 
aprūpinimui ir sumodeminimui. 
Kita žymi dalis bus .sunaudota 
krašto atstatymui ir kitiems nea
tidėliotiniems pareikalavimams 
patenkinti, svarbiausia, vartoja
mųjų prekių, žaliavos, javų ir 
kitų būtinai reikalingų reikmenų 
importui.

Klausimas. Turkijos preziden
tas Inonu, atsakydamas į mano 
klausimus, pabrėžė, kad vienas 
principinių Turkijos politikos už
davinių yra stiprinti visose sri
tyse bendradarbiavimą su Grai
kija. Prisimenant Jūsų tos pačios 
linkmės darbą, ar numatoma ir

ateity išlaikyti tokius pat santy
kius su Turkija? \

Atsakymas. Artimas draugi 
škumas ir visose srityse bendra
darbiavimas su Turkija taikai 
sustiprinti buvo ir yra Graikijos 
politikos pagrindiniai principai.

Klausimas. Ar Graikija ir to
liau palaikys nepatenkintus te- 
ritorialinius reikalavimus iš Al
banijos ir Bulgarijos ir ar ma
note, kad jie bus patenkinti?

Atsakymas. Graikija niekada 
neatsisakys savo reikalavimų į 
šiaurinį Epirą. Tie reikalavimai 
grindžiami etnografiniais moty
vais.

Klausimas. Jūsų nuomone, kaip 
pasiseks amnestija, kurią prave- 
site?

Atsakymas. Graikijos vyriau
sybė yra labiausiai susirūpinusi 
sugrąžinti 'kraštui taiką ir iš
vengti nereikalingų aukų. Todėl 
neseniai paskelbė antrą laisvą 
amnestiją.

Vyriausybė yra nusprendusi 
visomis priemonėmis paremti 
amnestijos pravedimą ir užti
krinti pilną ir efektingą apsaugą 
abiem šalims ir visiems sukilė
liams, kurie nori gtįžti atgal prie 
taikingo darbo.

Klausimas. Ar dabartinėmis 
apystovomis yra įmanoma atgai
vinti Balkanų Sąjungą, kurioje 
Jūs buvote svarbiausias kūrėjas, 
o jei ne, tai kas, jūsų nuomone, 

Vaizdas Daugų ežeran Dr. VI. Viliamo nuotrauka

darytina, kad galėtų būti užti
krintas taikingas bendrabarbia- 
vimas su Balkanų tautomis?

Atsakymas. Graikijos politika 
visada buvo vedama draugiško 
bedradarbiavimo su Balkanų 
valstybėmis, bendro supratimo ir 
tarpusavio gerbimo dvasioje. Aš 
manau, kad esą skirtumai gali 
būti išlyginti Balkanų Sąjungos 
pagelba.

Klausimas. Ar praikija dabar
tinius JAV laivyno vienetų vizi
tus jos pakrantėse ir kitose Vi
duržemio jūros vietose laiko įna
šu į šios pasaulio dalies ateities 
taikingą saugumą?

Atsakymas. Graikų tauta šir
dingiausiai sveikino JAV laivyno 
vienetus neseniai įvykusio lanky
mosi Graikijoje metu.

Klausimas. Ar veikia prieš- 
graikiška koalicija Rytų Euro
poje prieš Graikijos teritorialinį 
integralumą ar politinį pasto
vumą?

Atsakymas. Negailestingi spau
dos puolimai ir oficialūs vieši 
pareiškimai, precedento neturin
čio smarkumo, vedami atsakingų 
politinių sluoksnių kaimyninėse 
valstybėse prieš Graikiją, ir tų 
kraštų pagalbos teikimas sukilė- 
biams pagal šiaurinę sieną le5- . 
džia įžiūrėti koncentruotą akciją 
prieš Graikijos teritorialinį inte
gralumą ir jos politinį pasto
vumą. (S & S, 47. 5.19)
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Blombergo lietuviu 
baleta pamačius

Baltiečius baletininkus, anglų 
zonos kaimuose išsimėčiusius, tuoj 
po karo subūrė į Seegebergą Lie
tuvos Valstybinio Baleto artistas 
Jonas Vasiliauskas, kuris 
ir dabar uoliai rūpinasi visųbal- 
tiečių reprezentacinių parengimų, 
ypačiai baleto vakarų rengimu. 
Pernai metais atkelti mūsų Val- 
styb. Baleto solistai iš Seegebergo 
i Blombergą kartu su latviais bei 
estais surengė ne vieęą pasiro

V. Adomavičiūtė „Rytų šokyje“ K. Daugėlos nuotr.

dymą anglų kariams, taip pat sa
viesiems. Pažymėtina čia taip pat 
S. Velbasio vedama Baleto studi
ja, kuri spėjo jau gražiai užsi
rekomenduoti „Kalėdų eglutės“ 
baleto pastatymu. ,

Gegužės 19 d. baleto vakaro 
programą Augsburge atliko: Tat
jana Babuškinaitė, Simas Velba- 
sis, abudu Lietuvos Valstybinio 
Baleto solistai. Be to, jiems talki
ninkavo iš Detmoldo išraiškos šo
kėja Elena Ciurlytė ir Lietuvos 
Valst. Operos solistė Alė Kalvai
tytė. Solistams akompanavb Jo
nas Kukštas.

Solistai T. Babuškinaitė ir S. 
Velbasis jau daugeliui tremtinių 
pažįstami iš Lietuvos Valstyb. 
Baleto ..Coppelia“ ir „Užburta 
fleita“ pastatymų, kuriuose juodu 
šokdavo pagrindines partijas. 
Abudu juodu yra mokiniai dar 
pirmojo Lietuvoje baletmeisterio 
Petrovo, vėliau brendę žinomosios 
baletmeistr. Fiodorovos — Fokin 
priežiūroje.

Pradėkime baletiniais numeriais.
Šio vakaro programa pradėta 

Lyriška scena (Schubert — 
adagio), kurią šokdami T. Ba
buškinaitė ir S. Velbasis 
parodė aukštą klasinę mokyklą ir 
gražų paties šokio pastatymą. To
liau iš baletinių numerių pažy
mėtinas S. Velbasio Šokis su 
kaspinu (muz. Schubert). Jį 
šokdamas solistas parodė išbaigtą 
savo techniką, pasigėrėtinus tu
rus, šuolius, o ypačiai piruetus. 
Antrajam savo duete — Susiti
kimas karnavale (muz. 
Spindler) T. Babuškinaitė ir S. 
Velbasis, dramatiškai išreikšdami 
plastinius judesius su pantomima, 
sukūrė patrauklią Kolombinos ir 
Arlekino sceną. Charakteringuoju 

C a r d a š o šokiu (muz. Grosman) 
šie du solistai baigė pirmąją dalį.

Antroji dalis buvo pradėta T. 
Babuškinaitės ir S. Velbasio Pas 
d e deux, scena iš Don Quichot 
baleto (muz. Minkus). Sis šokis 
buvo vienas stipriausių baleti- 
niuose numeriuose. Abudu meni
ninkai jį atliko nepaprastu tik
slumu, išbaigtumu. Ukrainie
čių šokis (Liaudies motyvuose) 
pąrodė, kad šios mūsų baletinės 

pajėgos jau iš Lietuvos išsivežė 
baletinį vispusiškumą, šokio skalės 
platumą — pajėgti ne tik klasiką, 
bet taip pat ir charakteringuosius 
šokius stipriai atlikti. Žiūrovas 
buvo tiesiog pagautas šio gyvo 
šokio nuotaikos.

Programos baigmėje matėme 
taip pat baleto solistų atliekamą 
dalyką, pavadintą „Subatos vaka
rėlį“. Tai stilizuotas lietuviškas 
šokis, lygiagrečiai turįs dar .Jo
nukas ir Magdutė“ vardą (kąi 
dviejų atliekamas). Pagal pareng
tą VI. Jakubėno muziką šį šokį 
pastatė T. Babuškinaitė ir S. Vel
basis. Čia ypatingai pagirtina i n - 
tencija — parodyti tremtinių 
visuomenei lietnvišką šokį bale- 
tinėse formose. Pačiam pastaty
mui bei atlikimui dalinai galima 

*būtų prikišti lietuviško stiliaus 
bei nuotaikos stoką. Pav., čia 
įterptas lietuviškasai Oželio šokis 
yra daugiau charakteringas gru
pei, o ne vienam ar porelei. Tai
pogi partnerės iškėlimas ant pe
ties vargu ar pateisinamas lietu
viško šokio stilizacijoje. Žodžiu, 
„Jonukas ir Magdutė“ prašosi 
bent kiek išvelkami iš klasikinio 
apvalkalo. Galimas dalykas, kad 
to šokio per subaletinimas įvyko 
grynai dėl techninių kliūčių, nes 
numatytasai jo atlikėjų sąstatas 
(V. Adomavičiūtei staiga išvykus į 
anglų zoną) perpus sumažėjo.

Baigiant apie grynai baletinius 
programos dalykus, reikia dar 
kartą pabrėžti T. Babuškinaitės ir 
S. Velbasio didelį solistinį pajė
gumą. Šia proga pažymėtinas T. 
Babuškinaitės grakštumas, minkš
ti ir išbaigti judesiai, labai graži 
arabeska. Su savo gabiu partneriu 
S. Velbasiu, kuris tremtyje yra 
padaręs didelę pažangą, ji yra

puikiai susišokusi. Iškeltini taip 
pat ir jų labai skoningi kostiumai, 
ypačiai Cardaše ir Don Quichote.

Jei klasikinis baletas turi Senas, 
nusistovėjusias formas, kurias jo 
atstovai stengiasi tiksliai atlikti ir 
į jas įsigyventi, tai išraiškos 
šokis, palyginti, dar jaunas, be 
ilgamečių tradicijų. Jei klasiki
niam balete net muzika ir jaus
mai taikomi prie tradicinių for
mų, prie įvairiausių pas, turų, 
šuolių, tai išraiškos šokis eina 
iš vidaus ir muzikos taško prie 
judesio. Žodžiu, išraiškos šokis — 
— tai muzikos įforminimas jude
siuose. Išraiškos šokėjui be tech
nikos dar svarbu turėti aukštą 
vidinę kultūrą, be kurios šios rū
šies kūryba tiesiog neįmanoma.

Elena Ciurlytė — dar jau
nutė, bet talentinga išraiškos šo
kio atstovė. Jau Lietuvoje ji yra 
keletą metų studijavus Dan. Nas
vytytės studijoje, o vėliau baigė 
Europoj žinomosios šokėjos ir pe
dagogės Mary Wigman mokyklą, 
iš kurios yra išėję garsieji šokė
jai: H. Kreutzberg ir Palucca.

Siam baleto koncerte jaunoji • 
solistė pašoko ketvertą išraiškos 
šokių. Pirmasis jos šokis — 
Menuetas (Paderewski) buvo la
bai grakštus ir forma solistės 
buvo pilnai išlaikyti. Valse (Cho
pin )E. Ciurlytė pasirodė ypatin
gai žavi, nuoširdi, natūrali, be 
jokio forsavimo. Elfo rytas (muz. 
A. Kuprevičiaus) buvo labai iš
raiškingas savo nuotaika. Siame 
šokyje solistė parodė didelę ran
kų techniką. Bene pats stipri
ausias E. Ciurlytės programos 
dalykas buvo Mazurka (Chopin). 
Tai šaunus linksmos ir svajingos

•nuotaikas derinys. Sį šoki solistė 
atliko su dideliu pakilimu, labai 
muzikaliai ir temperamentingai.

E. Ciurlytė-daug ateičiai ža
danti išraiškos šokio atstovė. Jos 
dvasia kiekviename šokyje spin
di nuoširdumu ir jaunatve. Įdo
mu dar tai, kad kostiumai bei 
jų eskizai buvo pasidirbdinti pa
čios E. Ciurlytės tremties dienų 
sąlygose. Nors jie kuklūs, kaip ir 
kiekvienas mūsų sąlygose gimęs 
išdirbinys, bet' pilnai atitinkan
tieji ir išryškinantieji patį šoki.

Operos solistė Alė Kalvaitytė, 
pažįstama iš Lietuvos Valstyb. 
Operos dienų, ir tremties sąlygose 
geba pasirodyti savo plačios 
apimties ir galingu mezzošopra- 
nu. Šio baleto vakare ji labai
nuotaikingai atliko Kavecko „Na, 
tai kas“ ir pilną romantinės sva
jos „Samsonas ir Dalila" op. ari
ją. Be šių solistė dar sudainavo 
Bohm „Nakties tyla“. Gounod 
„Pavasaris“ ir porą lengvesnio 
pobūdžio kompozicijų.

Solistų jaunasis akompaniato
rius Jonas Kukštas dar tik pra
dedąs. Jis Šiaulių Muz. Mokyklos 
auklėtinis, vienas buvusių pažan-

Stena iš „Subatos vakarėli“ (muzika VI. Jakubėno), kuri V. 17 ir M d.d. Kempteno baleto vakare atliko: E~ 
Ciurlytė, T. Babuškinaitė, v. Adomavičiūtė ir S. Velbasis. K. Daugėlos nuotr.

E. Ciurlytė šoka „Mazurką“ K. Daugėlos nuotr.

gesnių prof. Prielgausko mokinių. 
Baleto vakare jo parodyta ne
bloga technika ir ritmo pajuti
mas teikia vilčių, kad sulig me
tais jis ir muzikaliai subręs.

Svečių iš anglų zoftos baleto ir dai
nos vakaras žiūrovui — klausy
tojui paliko labai malonių įspū
džių. Nejučiom kyla mintis, o 

•kad taip galėtume pamatyti 
tremtyje ištisą . klasikinib, baleto 
pastatymą su savomis jėgomis. 
Ne tik savo pamėgimui pamatyti, 
bet drauge ir kitiems parodyti. 
Šitokia mintis ypačiai darosi ak
tuali ir giliai prasminga, kai čia 
pat atsiduriame prieš emigraci
jos problemą. Anglų zonoje jau
ir mūsų menininkai privalo re
gistruotis — užsirašydami darbi
ninkais į Angliją, ar nusiskirda- 
mi su tam tikra rizika dar pasi
likti Vokietijoje.

Stodami prieš, gal būt, net li- 
kiminę savo tautinės kultūros 
ateitį, turime tvirtai ryžtis galu
tinai organizuotis, burtis, planus 
neatidėlioti ryt dienai, nes ir taip 
jau daug kuo pavėlavome. Lie

tuvių Tremtinių Opera Detmolde 
yra gražus organizuotumo ir kul
tūrinio ryžto pavyzdys taip pat 
Lietuvių Baletui. Mūsų baleto, 
artistai, metę dirbti atskiromis 
grupelėmis, privalėtų kuo grei
čiausiai organizuotis į vieną šei
mą, kolektyvą, kuris parengda
mas atskirus pastatymus, pajėg
tų daug įspūdingiau propaguoti 
gana aukštą lietuvių klasikinio 
baleto klasę tarptautinėje are
noje.

Emigracijos gi atžvilgiu mūsų 
tremties meno pajėgos, būdamos 
susibarusios į kolektyvus (į Baletą,. 
Operą, Dramą) ir turėdamos pa
ruošus ios savo atskirą repertua
rą, jau daug daugiau galėtų tu
rėti vilčių išvykti menininkų są-
rašais ir ateityje dirbti savo, o ne 
primestoje profesijoje.

Si mintis, dalinai jau anksčiau 
spaudoje kelta, ypačiai šiuo metu 
įgauna aktualumo. Ją įgyvendi
nant, būtų padaryta ne tik nau
dos patiems menininkams, bet 
dar daugiau pasitarnauta pačiam 
didžiajam lietuvių reikalui — ko
vai už mūsų vardą, kultūrą ir li
kimą. C. L. M.
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Bernardas Brazdžionis„Svetimu kalnu“ Skaitytojams
Bern. Brazdžionis, užrašydamas savo leidinius, dedikacijas 

mėgsta rašyti eilėmis. Kadangi, be asmeninių minčių, dažnai 
jos yra epigraminio pobūdžio, keletą pavydžių duodame savo 
skaitytojams.

HENRIKUI RADAUSKUI
Zinai, aš mėgau dedikacijas.
Rašiau bičiuliam ir draugam, 
Nors nežiūrėjau nė aš.pats j jas 
Kaip kažką liekant} ilgam.

Ir „Svetimiems kalnams" keliolika 
Daviau exprom tu ir rimtai, — 
Vieni sušuko lyg „valio", lyg ką, 
Kiti — nė „ačiū" man už tai.

Vieni šioj knygoj, lyg bažnyčioje, 
Maldos ieškojo ir rimties, 
Kiti, gudreivos, pasityčiojo, 
Liaut rašius tarė iasgaties....

Bet, kaip sakai tu, drauge Henrikai, 
Ne jie mums mūsų kelią lems: 
Tu ištikimas vis žvaigždėm likai, 
Aš — dangui ir tėvų namams.

Namai kaip lapai rudenį ten krenta... 
Už rudenio tačiau, tikėkim, už žiemos 
Išties pavasaris sparnus ir mums 

’ . pamos.
(Pirmosios eilučių raidės iš viršaus 
žemyn sudaro dedikaciją: Kaziui Bra- 
dūnui.)

JUOZUI LINGIUI
Praėjo metai — vėl aplinkui 

blausiasi, 
Vėl raizgosi nežinomi keliai, 
Po pamatais pasaulio angys rausiasi, 
Ir vėl mes dairomės, benamiai, 

pakelėj.

Tikėkim, Viešpaties teisybė didelė, 
Ir laikas jo — be galo, be ribos, 
Ir tremtinį, pasaulyje paklydėlį 
Jis ves lig tėviškės ir pakely globos.

STASIUI SANTVARUI *
Grįšim, troli, vieną kartą 
Prie tėvų sodybos vartų 
Po kelionės vargo jūrėm 
Ir po tremtinio dienų 
Iš laivų palūžtom burėm 
Ir iš svetimų kalnų. .

FAUSTUI KIRŠAI
Kas svetimuos kalnuos klajojo, 
O kas paklydo pajūry, 
Ir ošė bangos jam po kojų, 
Ir siautė vėtra atšiauri.
Tėvų statytaš namas lauks mūs 
Lig pat pavasario dienos, 
Jo atminimas — mūsų džiaugsmas 
Visam kely širdy dainuos.
Ir, kaip likimo rankos, šiaurės 
Pašvaitė aisčių žemėn ves. 
Tėvų dangaus sklypelis siauras 
Ir tau ir man kaip saulė švies.

KAZIUI BRADŪNUI
SONETAS (Akrostichas)

Kai iš rytų,kaip juodas maro siaubas, 
Audra užpuolė žemę ir žydrynės 
Zenitą aukštąjį, ir rodės, dar tam- 

' siau bus,
Ir rodės, grius skliautai tėvynės,

Už Nemuno, Kazy, suradom, tartum 
Išganymą, sodybą jūsų žalią, 
Blaivioj padangėj paskutinį kartą 
Regėjom laisvą Paukščių Kelią ...

Ak, tėviškės šviesusis atminime, 
Dabar paveikslą tavo šventą 
Ūkai ir pelenai širdy težymi...

STASIUI YLAI
Žaizdos mūsų krūtinėj, 
Žaizdos mūsų tėvynėj, 
Kas išgydys žaizdas? ... 
Viešpats dangų ir žemę 
Amžių rytdienai lemia — 
Jis išgirs mūs maldas, 
Jis išgydys žaizdas.

JONUI GRINIUI

Rašiau tuos posmus kruvina širdim 
Ir rankom kruvinom,
Verkiau ir verkė su manim
Tauta naktim
Beviltėm ir juodom.
O ji, viltis, kaip daigas po ledu 
Tylėjo, tartum negyva,
Ją ir dabar ten glūdinčią randų 
Tuo pat vardu — 
Šventoji Lietuva.

JUOZUI KRUMINUI
Pro šią naktį pragarinę 
Mūsų viltys neša mus. 
Mūsų širdis — j tėvynę, 
Mūsų norus — i namus. 
Ir sugrįš tenai, kas tiki 
Viešpačiu tėvu dangaus, 
Vėl žydės žiedai sunykę, 
Sausos šaknys atsigaus.

ANTANUI GUSTAIČIUI
Ir mes ten buvom modernistai, 
Ieškojom naujo ritmo, rimo, 
O čia savęs nebepažįstam 
Pilni kitokio įkvėpimo;
Tenai tėvynė — realybė, 
Bet jos mūs akys neregėjo,. 
Čia mes kaip jūroje įkibę 
Į švyturį, — į jos idėją.

JONUI KUZMICKIUI
Heroika — kur tu vedi mus, 
Elegija — kur tu šauki, 
Kai siaučia, tartum prakeikimas, 
Naktis bežvaigždė ir klaiki? 
Apoteozė — tu paguoda, 
Malda — tu Viešpaties ranka, 
Mes su jumis praeinam gruodą 
Gėles ir spindulius renką!...

EMILIUI SKUJENIEKUI
Vienas mūsų, brolių skausmo kelias 
Ir vieni vargai skaudžios tremties, 
Bet kaip feniksas krūtinėj kelias 
Mūsų rytas mūsų ateities.
Ir viltis sparnui į dangų tiesia 
Ir kaip paukštis gieda širdyje, 
Kad regėtum laisvės saulę šviesią 
Kad laiminga oštų Baltija...

STEPUI VYKINTUI

ANTANUI MACEINAI
Mąžta mūsų ištrėmimo dienos. 
Mūsų — žemės ūkanų — keliuos; 
Baigsis, baigsis laikas mėnesienos, 
Ir pašauks visus mus atgalios 
Į Tėvynę amžiną ir šviesią 
Ir j Dievo Dieną po dienos, 
Kur lig vakaro Jo veido nęregėsim 
Čia, mirties šešėliuos kruvinuos. 
Ir paliks tik pėdsakai paklydę 
Ir paliks vardai, kaip pelenai. 
Ir daina, kaip ryto pievoj brydė, 
Kad . »

gimei, 
kentėjai, 

gyvenai . . .

JURGIUI JANKUI
Kaį reikia verkti, mes juokaujam, 
Kai reikia juoktis — verkiam mes 
Ir taip, kaip juokdariai, keliaujam 
Tolyn į svetimas žemes.
O ten tauta, kaip rugio žiedas, 
Ten motina, kaip otelis, 
Parpuolus ..Šventas Dieve" gieda, 
Ir akmenėlis nebylys, 
Laukai ir girios šaukia mus: 
— Sugrįžkit broliai, j namus.

STEPUI ZOBARSKUI
Savam krašte ir mes ieškojom 

f .Kitų dainų, kitų žvaigždžių, 
O čia, kur, svetimam, sustoju — 
Matau tik ją, tik ją girdžiu: 
Tik Lietuvą, kaip ryto gėlę, 
Tik ją, kaip laimę praeities, 
Ir be dėmės ir be šešėlio 
Svajonę džiaugsmo ir vilties.

Čia svetimi ne tik kalnai, 
Čia svetimas dangus ir žmonės. 
Ir, rodos, bus taip amžinai, 
Nebaigsi niekad tos kelionės ... 
O iš tamsiausių valandų, 
Iš nevilties mes skeliam viltį 
Po tų skausmų, po tų maldų 
Prie židinio tėvų sušilti.

EMJLS SKUJENIEKS
Lietuvių bičiulio 25 metų darbo sukaktis

Emils Skujenieks — jaunesnio
sios latvių rašytojų kartos atsto
vas. Betgi savo darbštumo dėka

Emils Skujenieks

yra išvaręs nemenką barą. Turi 
pabaigęs apie 5Q apysakų ir no
velių, apie 400 eilėraščių, 3 sce
nos veikalus, 2 knygas vaikams ir 
begales publicistinių straipsnių. 
Salia to, jis yra uolus lietuvių li
teratūros populiarintojas ir vertė
jas. Surašius pavardes ir pavadi
nimus, gautas gražus sarašas lie
tuvių literatūros kūrinių, kuriuos 
Emils Skujenieks yra išvertęs į 
latvių kalbą. Pirmoje eilėje parrri- 
nėtinti teatro veikalai: P. Vai
čiūno „Naujieji žmonės“, S. Čiur
lionienės „Aušros sūnūs“ ir „Dvy
lika brolių juodvarniais skrai
džiusių“, B. Sruogos „Milžino 
paunksmė", V. Krėvės „Žentas“. 
Žvelgiant toliau, teks pripažinti, 
jog neatsiras daugiau ar mažiau 
žinomo mūsų rašytojo, kurio Sku
jenieks nebūtų išvertęs eilėraščių 
ar prozos. Jo dėka yra išėję pui
kūs literatūros žurnalų „Daugava“ 
ir „Zeltene“ lietuviški numeriai. 
Tiek nepriklausomoje, tiek trem
ties latvių spaudoje dažnai rasime 
jb straipsnių apie paskirus mūsų 
autorius, pasirodžiusiu knygų pa
minėjimus bei apžvalgas. Pagaliau 
Skujenieks yra ne vien tik lite
ratūros ir meno populiarintojas. 
Tautinių švenčių ir sukakčių pro
gom jis paruošdavo medžiagą 
Latvijos radiofonams, tą patį jis 
atlieka sueigose bei minėjimuose 
ir dabar. Neseniai teko būti jo 
suorganizuotame latvių — lietuvių 
chorų ir šokėjų bendrame kon
certe su atitinkamais iš abiejų 
pusių prakalbininkais apie tokio 
pobūvio reikšmę ir svarbą. Kaip
gi, vienas iš jų buvo Emils Sku
jenieks, kalbėjęs latviškai ir tiek 
pat puikiai lietuviškai.

Iš kur Skujenieks taip gerai 
moka lietuviškai? Emils yra gi
męs Bauskėje, 1903 m. birželio 
mėn, bet jo tėvai nuo 1915 m. gy
veno Lietuvoje, Biržų apskrity. 
Čia jis mokėsi lietuviu kalbos pas 
mokytoją Jakavičiu. o vėliau ir 
pats mokytojavo. Savo lietuvių 
kalbos mokėjimą išbandė versda
mas į lituviu kalba Jaunio 
Jaunsudrabinio veikalą „Ansis 
Auns“. Literatūros darba Sku
jenieks pradėjo Lietuvoje 1922 
m. vasario mėn., rašydamas 
„Lietuvos Žinioms“ koresponden
cijas ir versdamas eilėraščius iš 
latviu kalbos. 1928 m. Skujenieks 
grįžo į Latviją ir pasišventė vien 
literatūros darbui. Būdamas ju
drus ir aktyvus, dalyvavo litera
tūriniuose susibūrimuose aplink 
žurnalus „Trauksme“ ir „Domas“. 
Bendardarbiavo plačioje latvių 
spaudoje ir ne kartą lankėsi ne-

DAUMANTUI CIBUI
Nuo mirties į mirtį bėgom, 
Nepažvelgę atgalios,
Vargom vargą, bridom sniegą, 
Viskas liko šipuliuos.
Bet ne viskas dar krūtinėj 
Virto vien tik pelenais — 
Mūsų širdys vis tėvynėj, 
Mūsų viltys vis tenais.

JUOZUI MIKUCKIUI

Tėvynės skausmo balsas šaukia 
Mus visame tremties kely 
Pro netiesos ir melo kaukę 
Ir 'Dievo žodžio spinduly. 
Tėvynės kanklių balsas aidi 
Kiekvieno mūsų širdyje, 
Ir ošia ošia auksaveidė, 
Kaip amžių siela, Baltija.
Ir mūsų sielos, jos pasilgę, 
Neieško svetimo dangaus — 
Už tėviškės pakluonių dilgę 
Pasauly nieko nėr brangiaus.

ALEKSIUI RANNITUI
Nakčia, kai žvaigždės kristi ima 
Ir kai paklystam audroje, 
Širdinaą rankos paspaudimą 
Atsimename širdyje.

Ir mielą žodį, šiltą žvilgsnį 
Vėl jaučiam tam paspaudime, 
Ir palengiėja mūsų žingsniai 
Nąkčia audringa* neramia.

• V. Pietaris

Is mano 
atsiminimu

Pas daraktorių
Vasaros metu aš mažai būdavau 

pirkioje ir namie, dėl to ir seserims 
būdavo lengviau, bet žiemą — retą 
valandėlę jos turėjo ramią. Ot, šitai 
siuvančiai siūlą nutraukiau, ar iš 
adatos išvėriau, anai — verpiančiai 
nuo ratelio šniūrą numečiau, tai 
sraigtą atsukau, ar kuodelį uždegiau.

Kentė tėvai, kentė ir neiškentė. 
Atidavė mane mokytis į „iškalą“ pas 
Lingutį. Pirma mokė kaimo vaikus 
jo tėvas, bet prie manęs tėyas į 
mokymą jau nesikišo.

Žiema šalta buvo. Atsimenu, sykį 
nunešė mane vyresnioji sesuo ant 
rankų į „iškalą“. Sušalau aš nemen
kai. Užgėlė man ypač rankas. Skauda 
man jas, aš verkiu, o Daironų An
tanukas trina man užgeltus pirštus, 
pučia, šildo juosius... Ar išmokau 
aš tenai, pas Lingutį, ko nors, ar ne, 
aš to negaliu pasakyti. Viena atsime
nu, jog jiSy parėjęs sykį girtas na
mon ir radęs mus visus dar moky
kloje, paėmė mane ir, pastatęs ant 
stalo, atsiliepė į visą mokyklą:

— Ot, iš jo bus žmogus! O jūs ką?
Kitais metais vėl man teko moky

tis pas Lingutį, nors daugumas kai
miečių jau labai norėjo pasamdyti 
kitą mokytoją. Lingutis, mat, mokė 
tiktai lietuviškai. Tiesa, jis pigiai 
ėmė, nes tiktai po auksiną nuo mo
kinio per mėnesį, bet kas iš to, jeigu 
vaikai, pabaigę jo mokyklą, išmok
davo tiktai skiniuku eiti.

Trečius metus aš mokiausi pas 
Pilypavičių. Jis buvo dar senas ka
reivis, mokantis ir lenkiškai ir ru
siškai. Ir, kaipo toksai, ėmė už kiek
vieno vaiko mokymą po pusrublį per 
mėnesį. Pas Pilypavičių būdamas, aš 
jau mokėjau skaityti ir lenkiškai, ir 
rusišką pažinau abėcėlę. Pradėjau 
net rašyti. Bet šitas mūsų „profeso
rius“ nubaigė savo mokslą, ar tai tik
riau, mokymą, labai prastai. Jurgių 
Katrė, atnešus jam valgyti grybų, vi
sus grybus išgaudė ir pati suėdė. At
keršydamas jai, Pilypavičius visus 
mus pastatė klupsčius, o paskui pa
eiliui, pradėjęs nuo Katrės, ėmė vi
sus plakti. Neplaktų liko nedaug. Jų 
tarpe likome neplakti aš ir Daironų 
Antanukas. Nors aš likau neplaktas, 
vienok parėjęs namon iš mokyklos, 
pasakiau tėvams, jog daugiau pas 
Pilypavičių nenoriu mokytis. Tokios 
šnekos nuo manęs tėvai negirdėjo 
niekados, ir manes nevertė grįžti 
pas Pilypavičių.

Ketvirtus metus mokiausi aš Šuns
kuose pas Tamulevičių.

Šitie metai, 1858, man labai svar
būs. Tėvai mane įkūrė pas tetą!, ku
ri gyveno per. gerą pusverstį nuo 
nibkyklos. Kas rytas tad ir man ir 

tetos vaikams reikėdavo bristi per 
sniegą keliu iki Šunskų. Ot, šitoje 
dėtoje aš turėjau progos įsižiūrėti, 
kaip.elgiasi mūsų žmonės su besimo
kančia jaunuomene. Nebuvo tokio 
atsitikimo, kad važiuodamas pro 
mus lietuvis nepavėžintų mūsų. Kaip 
iš vienos pusės girdėjai: „tegul bus 
pagarbintas“, taip iš kitos pusės daž
nai sekė žodžiai: „sėskite — pavėžin
siu“. Ir vėžinomės mes ir ant rogių, 
ir ant rogučių, ir ant medžių, ve
žamų, traukiamų iš girios.

Liko pora tiktai savaičių iki Ve
lykų šventės. Girdžiu aš — tetėnas 
bara tetą už tai, kam ji mane pri
ėmė pas save.

— Ot, ir reikia šerti šitą slogą, — 
kalba jisai.

Iš ryto sėda visi už stalo, sodina 
ir mane, bet man kąsnis duonos ne
lenda į gerklę. Nuo stalo pakilęs, aš, 
užuot į mokyklą ėjęs, patraukiau 
namo. Buvau aš tada aštuonerių me
tų, menko suvis stuomens, ir eiti na
mo man buvo vis tiek, kaip eiti į 
neatšaukiamą mirtį. Pakelėje gyve
no Kriaučiūnas, kurio šunes nevieną 
suaugusį žmogų apdraskė, o mane 
būtų ir suvis sudraskę į gabalus. Te
tos vyresnioji duktė, suaugus jau 
mergina, pamatė mano darbą ir pa
sivijo mane ne per toli nuo Kriau
čiūnų. Sulaukęs sekmadienį tėvų, aš 
paprašiau, kad mane imtų namon.

Pradžios mokykloje
Po atostogų atidavė mane tėvas į 

Pilviškių mokyklą, kur aš radau vi

sokio būdo mokinių. Bet įsidėjo į gal
vą man tiktai vienas. Jisai iš pra
džių buvo Barzduose pas Strimą. 
Vieną sekmadienį sutinku aš mūsų 
mokykloje, tarp savo draugų, nepa
žįstamą man, svetimą vaikiščią.

— Pas mus, Barzduose, mes mo
kėmės jau ir apie saulę ir apie mė
nesį, — iš aukšto posteringauja jis.
— O jūs dar apie tai nesimokėte?
— paklausė jisai galop ir pasižiū
rėjo į mus su baisiai dideliu didumu.

Praslinko ar mėnesis po to, ar gal 
truputį daugiau, žiūriu, ugi — at
vežė tą Barzdų astronomą* ir po eg
zaminų pasodino greta su manim.

— Na! — manau sau, — te tau ir 
pyragų!... ’Nemanykite vienok, jog 
aš nepaklausiau jo, kas jam žinoma 
apie saule, mėnuli iržvaigždes. 
Paklausiau! Pasirodė, jog ir tiktai 
tiek žinojo, kiek ir aš.

Per Velykas, susitikęs su mumis, 
jisai ėmė girtis, jog jis sau prisidir
bęs „labai gražių“ paveikslų; vadin
ti jis mus žiūrėti tų jojo paveikslų. 
Nuėjome. Kas gi pasirodė? Paimta 
iš karabelniko prasčių prasčiausi 
„abrozėliai“ ir prieš lango stiklą 
pieštuku pervesti ant popieros. Per
vesti tiktai vieni kontūrai, bet ir jie* 
patys labai nelemtai. Pažiūrėjau aš 
į jo darbą ir pamaniau sau:

♦= Mateušas Puišis (Basanavičiaus 
prierašas).
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Kada gydytojas pasako 
ligoniui, kad jis mirs

Mirtis yra vienas iš tragiškiau
sių ir paskutinių aktų žmogaus 
gyvenime. Mes patys esame per
gyvenę ir matę mirties ir mirš
tančiųjų šoki, e?ame liudininkai 
tų gilių psichologinių pergyveni
mų, kuriuos žmogus pergyvena, 
kuomet jis mato prieš save mirtį. 
Vieni bus matę, ką žmonės per
gyvena, skęstant laivui. Kiti bus 
matę arba girdėję, ką žmonės per
gyvena, vedami į mirtį. Visi mes 
matėm žmonių pergyvenimus ir 
reakcijas, kuomet bombardavimo 
metu mirtis kiekvienu atveju yra 
galima ir kuomet žmogus prieš 
visus tuos veiksnius yra bejėgis.

Ir šis tragiškiausias žmogaus gy
venimo aktas gydytojui dažnai 
yra žinomas, ir jis gali ligoniui 
su didesniu ar mažesniu tikrumu 
pasakyti. Beveik visuomet, jei ne 
paties ligonio, tai už ligonio durų 
jo giminių — gydytojas yra klausia
mas, kuomi ta liga baigsis ir kas 
bus. Ir gydytojui tas būna gana 
sunku, ir kartais negalima pasa
kyti visu tikrumu, o neretai gali
mi ir .kardinaliniai apsirikimai.

priklausomoje Lietuvoje medžia
gos rinkti.

Emils Skujenieks dabar gyvena 
anglų zonoje. Spackenbergo sto
vykloje. Pavasariui atšilus, buvo 
suvažiavęs latvių rašytojų būrys 
atžymėti jo 25 metų darbo sukak
tį. Visuomenės Komitetas suruošė 
iškilmes. Išvakarėse vietinės ar
tistinės pajėgos suvaidino Skuje- 
nieko pjesę „Dirigente“ Svečiai 
rašytojai (ir vietiniai lietuviai) 
drauge su solenizantu atliko tu
riningą literatūros rytą. Atidary
ta latvių tremties spaudos paroda 
su skyriumi, skirtu sukaktuvinin
kui. Pavakare įvyko koncertas — 
aktas Skujeniekui pagerbti. Cho
ras, solistai, aktoriai atliko pagal 
jo tekstus komponuotus kūrinius 
ir padeklamavo jo vertimu iš lie
tuvių kalbos. Sekė gražūs sveikini 
mai (taip pat lietuvių rašytojų ir 
stovyklos vadovybės) ir telegra
mos. O vakare susirinko draugai 
ir kviestiniai svečiai su Skujenie- 
ku praleisti laiką ir pasišneku
čiuoti. Linkėta daug ilgų, vaisin
gų metų!

Tarp kitko Emils Skuienieks 
labai prašė autorius ir leidėjus 
siųsti jam po vieną egzempliorių 
pasirodančių knygų. Nes plačiose 
zonose išeinančiuosius leidinius 
ne visuomet pavyksta nutverti. 
Tai būtina darbui ir orientacijai.

Kartais gydytojui atrodo, kad li
gonis dar stiprus, kad jis vieną ar 
kitą ligą gali nugalėti, bet, gydy
tojo nustebimui, atėjęs sekančią 
dieną į ligoninę gydytojas ligonio 
palatoje jau neberanda, nes jis 
jau lavoninėj. Kartais gydytojas 
gerų vilčių, patenkintas savo gy
dymo rezultatais, bet ligonis jam 
sako: „p. daktare, aš šios nakties 
nebepergyvensiu, aš mirsiu”. Taip 
ir būna. Apskritai, reikia pasaky
ti, kad mokslinė medicina su sa
vo subtiliausiais ir tiksliausiais 
laboratoriniais tyrimais mažiau į 
šį klausimą gali atsakyti, negu 
gydytojo praktika ir patyrimas. 
Iš knygų į šitą klausimą atsakyti 
neišmokstama. Čia reikalinga 
praktika ir stebėjimai. Kartais 
žemesnysis personalas tikslesni 
nujautimą turi, negu gydytojas. 
Aš savo klinikoj turėjau seserį, 
kuri 2—3 dienas prieš pasakydavo, 
kad tas ar kitas ligonis mirs. Ir 
ten, kur ji savo nuomonę pareikš
davo, visados būdavo teisinga. Ji 
savo spendimus darydavo, remda
masi uoslės duomenimis. Bet šiaip 
ar taip, nežiūrint visų tų sunku
mų. daugelyje atsitikimų gydyto*, 
jui ligonio likimas yra žinomas, ir 
jis ligoniui galėtų pasakyti. Kaip 
gi gydytojas turi pasielgti?

Į ši klausimą atsakyti nėra leng
va. Čia tuojau stoja prieš akis 
svarbiausias gydytojo uždavinys: 
ligonį pagydyti, o jei negalima tai 
— pailginti žmogaus gyvenimą ir 
palengvjnti jo paskutines šiame 
pasaulyje dienas. Negalint ligonio 
pagydyti, pailgint žmogaus gyve
nimą mūsų pastangos dažnai ribo
tos ir dažnai nesėkmingos. Suma
žinti skausmus ir palengvinti pas
kutines dienas daugiau ar mažiau 
mes galime. Kartais ligonio skaus
mai ir mirties agonija daro bai
siai šiurpų įspūdi jos artimiesiems, 
giminėms ir pašaliečiams. Čia jau 
reikalinga panaudoti narkotikai, 
nors tai keliomis valandomis ligo
nio amžių ir sutrumpintų. „Jei ne
būtu mo’rfiiaus, aš nenorėčiau bū
ti dydy toju” yra pasakęs vienas 
garsus gydytojas.

Bet kaip gi galų gale su pasa
kymu ligoniui jo likimo? Dauge
lyje atsitikimų gydytojas tampa 
ligonio naskutiniuių dienų gyveni
mo vairininku. Kuria gi kryptimi 
gydytojas turi vairuoti? Aš skirs
tyčiau gydytojus į dvi grupes: 1) 
ateistus — materialistus ir 2) ka
talikus — teistus. Pirmieji, kurie 
mano, kad su šiuo tragiškuoju gy
venimo aktu — mirtimi baigiasi 
viskas, elgsis vienaip, 6 antrieji,

Spakenbergo lietuvių stovyklos vaikų darželio auklėtiniai atsisveikina su savo vedėja p. Zapkuviene, išvykstančia
l JAV v. Augustino nuotr.

kurie tiki, kad šis gyvenimas yra 
tik pasiruošimas antrajam ir mir
tis yra tik pereinamoji stadija į 
antrą, laimingesnį gyvenimą — 
elgsis kitaip.

Yra žmonių, kurie laukia mir
ties, kuo greičiau norėdami pereiti 
į pomirtinį laimingesnį gyvenimą. 
Mes juos vadiname giliai tikin
čiais. Yra žmonių, kurie, norėdami 
laimėti laimingesnį pomirtinį gy
venimą, prisiima ir užsideda pa
tys visokias kančias. Ir vieni, ir 
kiti iš mūsų nereikalaus nei pail
ginti gyvenimo, nęi sumažinti jų 
kančias. Bet tokių žmonių nedaug. 
Jiems paskutiniųjų dienų gyveni
mo vairininkai nereikalingi, jie su
geba vairuoti patys. Kiti mirčiai 
būna atejingi. Neretai mūsų tė
vynėje Lietuvoje stiprių nervų ir 
ramios sąžinės kaimietis ar kai
mietė, susirgę, sušaukią savo vai
kus prie lovos ir pasako: „Vaike
liai, aš sergu ir jau mirsiu, laido
tuvėms papiaukit veršį ir užrau- 
kit jau alų. Dabar klaupkitės, aš 
jus palaiminsiu." Ir tuojau ar už 
dienos, kitos — miršta. Būna atsiti
kimų. kad ligonis pagyja ir pagi
jęs pats dalyvauja alaus išgėrime, 
kurį jis pats buvo užsakęs savo 
laidbtuvėms. Žodžiu, tokie žmonės 
mirties akte tragedijos nemato. 
Apskritai reikia pasakyti, kad kai
miečiai ir senesnės kartos žmonės 
mirties nebijo ar mažiau bijo, nei 
jaunesnės kartos ar miestiečiai. Iš 
kaimiečio lupų dažnai tenka iš-? 
girsti: „Man jau laikas mirti, aš 
savo amžių atgyvenau ir mirti ne
bijau". Tuo tarpu miestiečio lū
pose toks posakis labai retas. Si

tų žmonių kategorijai gydytojui 
netenka tapti vairininku, nes jie 
yra turėję vairą savo rankose vi
są gyvenimą ir jį turi paskutinėse 
savo dienose.

Bet absoliutinė dauguma mirties 
akto bijo, jaučiasi jam nepasi
ruošę. Jei gydytojas tampa vairir 
ninku, tai jo uždavinys yra be ga
lo sunkus ir atsakomingas. Iš vie
nos pusės jis turi palengvinti li
gonio, kaip kūno, taip ir sielos 
kančias, iš kitos — jis turi per
spėti, kad šitoji gyvenimo stadija 
baigiasi ir už trumpesnio ar il
gesnio laiko ji pasibaigs. Bet ši
tą perspėjimą ne visi vienodai 
priims ir reaguos. Vieni bus ra
mūs ir dėkingi, nes jie tai žino 
ir turi laiko sutvarkyti savo gy
venimą, sielos ir šeimos reikalus. 
Antri bus siaubo pagauti, eis iš 
proto, jaudinsis, blaškysis, vargins 
save ir savo šeimą. Dažnai ligo
niai prašo pasakyti tiesą, nes jie 
nieko netiją ir viskam esą pasi
rengę, bet kokį siaubą pamatai jo 
akyse, kuomet jis tą tiesą sužino.

Gydytojas turi būti labai gilus 
psichologas, turi mokėti ligonį su
prasti ir švelniai prie jo prieiti. 
Prieš darydamas sprendimą, turi 
gerai išstudijuoti ligonį, kaip fi
ziškai, taip ir psichiškai, giliai ap
svarstyti ir vienoj ar kitoj for
moj tai pareikšti.

Keletas konkrečių pavyzdžių:
1. 22 metų amžiaus, rusų tautybės 

jaunuolis Išgeria kąžkokio alkoholio, 
girtas kelias valandas išguli ant snie
go, gauna nervų uždegimą (polineuri- 
tis). Kaip pasekmė — palieka kojų 
ir rankų parėzas ir raumenų atrofi
ja. Besigydant ir begulint ligoninėje,

j

— Ta pati saulė su mėnesėliu!...
— St manęs, apsisukau ir išėjau 
namo.

Po atostogų nukeliavau vėl an
triems metams į Pilviškius. Šitie 
metai gal tik tuo man turi būti 
žymūs, jog aš du sykiu ko tiktai 
negavau plakti: sykį už uždraustą 
čiuožimą ant upės, o antrą sykį... 
Anie jį pasakysiu plačiau. — Buvo 
Užgavėnės. Aš, Jaras, Juozas, Ole
ka ir dar pora mokinių likomės Pil
viškiuose per labai dargų kelią. 
Kas daryti? Aš galvojau eiti ski
niuku. kur pas Lingutį buvau išmo
kęs. Na — nubodo. Na, čigonu eiti
— ir nubodo.

— Vaikai! — užkamandavau, —■ 
aš būsiu meškininkas, o iš jūs vie
nas tegul bus meška. Vadžiosime 
mešką po kaimus.

Geras žaidimas! Bematai — vis
kas gatava. Jaras apsirengė meška. 
Kailinę jekę, vieną ant kojų, kitą 
ant rankų, išvertęs, užsimovė. Ant 
galvos užsidėjo kailinę kepurę: vis
ką perrišo kur juosta, kur rankšluos
čiu, paėmiau lazdą ir vedu.

— Na. kaip mergos į veidrodį žiū
ri, — kamanduoju.

Jaras, kaip ta tikra meška, pri
gulęs rodo mergų paprotį.

— Na, kaip vaikai į žirnius eina? 
Jaras nuduoda vaikus... O viskas

tai eina mokykloje, kur mes visi tu
rėjome kambarį pas mokytoją.

Bet štai, aš girdžiu už durų mpky 
tojo šunyti unksčiant. Galvoje klys- 
telėjo mintis užleisti tą šunytį an 
Jaro. Šunytis menkas, jis niek- 
pikto negalės padaryti... Aš pamer 
kiau Oleką, tas atidarė duris. Šuva 
puolė ant gulinčio Jaro — draskyt 
jo kailines jekes. Jaras — kilti nu 
žemės, aš jį — trenkti rankšluosčiai? 
žemėn, kad šunytis gautų dar pa 
plėšyti. Šuva loja, plėšo, Jaras rė 
kia nesavu balsu, mokytojo vaikai 
jo pati ir mes negalime iš juoke 
susilaikyti... Ir tuo pat tarpu pa 
sirodo duryse, kaip Komodoriau' 
statula, pats mokytojas.

— Bus man, nei tam šun, ir da 
vienu kirčiu viršaus! — manau. I 
jaučiu, jog visos mano blusos apmi 
rė.. Rankšluostis iš rankų išslydo 
lazda pasviro į šalį.

Žiūriu aš į mokytoją. Ugi visados 
rūstus jo veidas nesusilaikė. Akys 
užvirė, lūpos susiklėstė į smagų juo
ką, sukretėjo barzda net... Blusos 
mano atgijo.

Juokdamasis mokytojas negalėjo 
plakti, o paskui, jau aš žinojau, jog 
nieko nebus. Jaras tuo tarpu, nema
tydamas mokytojo, su riksmu negrė 
višku puolėsi ant šunyčio, šunytis — 
ant jo... Mokytojas pasileido juo
kais. Aš — už rankšluosčio vėl ir už
lazdos. — Užgavėnės! Rietavas A. Bendoriaus nuotr.

pasireiškia ir plaučių džiova. Maty-, 
damas, kad ligonis yra jautrus, aš 
jam tuo tarpu nieko nepasakau, tik 
pareiškiu, kad yra „truputį nesveiki 
plaučiai, bet nieko blogo nėra, viskas 
bus gerai“. Išėjęs į koridorių seseriai 
pasakau, kad tą ligonį perkelsim vė
liau į tuberkuliozinį skyrių. Po vizi
tacijos sesuo nesuprasdama ir ta 
kryptimi neparuoštam ligoniui pa - 
sako, kad jis turi plaučių džiovą ir 
kad jis bus perkeltas į tuberkulio
zinį skyrių. Po piet, personalui ne
matant. ligonis išgeria didelę dozę 
liuminallo, ir aš vakare jį randu 
giliam miege be sąmonės. Keleto 
dienų laikotarpyje llgonįs pavyksta 
nuo apsinuodijimo išgelbėti, bet pa
čiu laiku gauna abiejose pusėse plau
čių uždegimą, vėliau tuberkuliozės 
disiminaciją (išsiplėtimą), ir ligonis 
miršta.

2. 57 m. vyras, lietuvis, serga plau
čių vėžiu. Ligonis kas kart silpnėja, 
pleuros ruimuose atsiranda kraujuoto 
skystimo, kuris karts nuo karto iš
traukiamas. Ligonis iš pradžios ne
drįsta, bet vėliau įsidrąsinęs klausia, 
at jis išgis. Aš. pagalvojęs, jam pa
sakau: „Tamstos liga dabar yra per
silaužimo stadijoj. Jei Tamstai pavyks 
ją nugalėti, tai Tamsta pagysi, o jei 
ne, tai ne.“ Laikui bėgant ligonis pats 
matė, kad jis silpnėja, jam, be abejo, 
iš lėto paaiškėjo, kad ne jis ligą, bet 
liga jį nugali. Kai jo likimas jam pa
čiam iš lėto pasidarė aiškus, jokios 
tragedijos neįvyko, bet .priešingai, 
kaip man šalia gulėjęs kunigas vėliau 
pasakojo, pasiruošė galutinam aktui.

3. Kunigas suserga skrandžio vėžiu. 
Atsigula Kaune, į Raudonojo Kry
žiaus ligoninę. Profesorius jį operuo
ja, bet, atidaręs, randa vėžį tiek iš
sivysčiusį, kad išoperuoti jau nebe
galima. Nieko nedaręs, vėl pilvą už
siuva. Ligonis nuvažiuoja į Pažaislį. 
Po kiek laiko nuveža mane pas tą li
gonį. Aš jį ištiriu, randu šviežią ran
dą pilvo sienelėj ir pračiuopiu didelį 
naviką. Tuojau man paaiškėja, koks 
susirgimas ir kokioj stadijoj. Ištyrus, 
jis manęs klausia: „Prašau pasakyti, 
p. profesoriau, kokia man liga ii ar 
aš pagysiu?“ Aš jan* atsakau: „Ka
dangi Tamsta esi kunigas ir manau, 
kad Tamsta savo gyvenimą tvarkėt
taip, kad mano pareiSkimas Tamstos 
nepriblokŠ, aš pasakysiu Tamstai tie
sa. Tamsta sere! skrandžio vėžiu: jis 
yra neišoperuotas, nes buvo jau vė
lu, ir Tamsta nebepagysi". Jis buvo 
visai ramus, jokio susiiaudinimo ar 
nustebimo jame nemačlau.Keliolika 
minučių pasikalbėjus, man išeinant, 
jis dar nnklausė: ,.AŠ nąrėčiau žinoti, 
ar ilgai dar gyvensiu?“ Atsakymą jis 
gavo toki: „Visai tiksliai aš negaliu 
pasakyti, bet yra kelių savaičių laiko 
tarnas". Po šito pasika’bėiimo man 
jo daugiau neteko matyti, bet iš lai- 
kvsenos pasikalbėjimo metu spren
džiau, kad jis buvo ramus ir paten
kintas.

4. Jauna, graži, išlavinta estų tau
tybės mergaitė, universiteto asistentė, 
netenka k’ausos. Liga nenagydoma, 
klausa negrąžinama. Ligonė ta labai 
pergyvena ‘r turi didelę viltį kiaušą 
atgauti VWtu metu ligonė nasakoia, 
kad ji kartais staiga pradeda girdėti, 
bet staiga vėl pranvksta ir nebegirdi. 
Tas k’ausos atsiradimas yra. be abe
jo. tik Įsivaizduojamas pasąmonėje. 
Seserims ir šalia gulintiems ligonims 
ii nekartą yra pasakiusi, kad jei ji 
žinotų, kad ji nebeglrdės, tai ji ne
gyventų. Tokią ligonę, be abeio. ten
ka raminti ir tiesa nuo jos slėpti. Iš 
lėto ji su tokiu gyvenimu apsipras, 
isitikins. kad gali gyventi ir be klau
sos ir tragiško gyvenimo galo, reikia 
manyti, nebus.

Gydytojas turi būti labai švel
nus atsainus, neskubėti. . išlaukti 
atitinkama laiką ir rasti momentą 
atitinkamam nareiškimui. Yra at
sitikimu. kuomet sergant perito
nitu. gazine flegmona, senais ar 
kitais susirgimais, ligoniui blo- 
gė’ant, atsiranda euforiia ir, ne
žiūrint blogėjančios būklės, ligo-

6
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nis gydytojui dėkoja, sako, nie- < 
kuomet taip gerai nesijautus, kaip < 
dabar, ir dabar matąs, kad jis J 
greit pasveiksiąs. Tokiais atvejais, i 
nors gydytojas ir aiškiai mato, į 
kad ligonis greit su šiuo pasauliu I 
atsiskirs, to pareikšti negali, ne? 1 
tai būtų nereikalingas ir be galo < 
didelis žiaurumas, kuris, galų ga- < 
le, ir tikslo nepasiektų. i

Ne visados gydytojas savo pro- 1 
fesiniam darbe gali būti švelnus. 1 
Kartais jam tenka būti ir labai 5 
žiauriam. Ypač tenka būti žiau
riam turint pacientes, kurios prašo 1 
išduoti liudijimus nėštumui nu- J 
traukti, arba tiesiai nėštumą nu- i 
traukti. Įvairūs įrodinėjimai, kad i 
ji yra sveika ir kad ji drąsiai gali ’ 
laukti kūdikio, kad tai yra nenu- ( 
maniška, kad jai tas kūdikis gal 1 
būt atneš laimę, kad didelio ap- > 
sunkinimo materiališkai nebus etc., j 
dažnai nieko negelbsti, ir sužvė- i 
įėjusi moteris dažnai reikalaute 1 
reikalauja arba su ašaromis mal- j 
dauja nėštumą nutraukti. Su to- ; 
kiomis pacientėmis aš tverdavausi i 
tokio metodo: klausdavau — „Ar ■ 
Tamsta turi vaikų? — „Turiu vie
ną, du ar tris". — „Kaip jų var
dai?" — „Antanukas, ar Bronytė, 
ar Vytukas" — gauni atsakymą. 
„Prašau, pasakyk ponia, ar Tams
ta norėtum, kad bent /vieną iš jų 
kas nors sukapotu į gabalus ir 
išmestų lauk". Ponia pasipurto, 
nukrečia ją šaltis ir atsako: „Ne". 
„Na ot, o Tamsta dabar prašai, 
kad aš išduočiau liudijimą, kad 
kitas gydytojas padarytų žmogių- 
dvcte ir būsima Tamstos sūnų ar 
dukterį, absoliučiai bejėgį, žiau
riausiais instrumentais ir žiauriau
siu būdu susmulkintų i gabaliu
kus ir išmestų lauk". Toks aiškus 1 
kruvino veiksmo ir nusikaltimo 
prieš akis pastatymas ponia ar kar- , 
tu ir vyra kartais paveikia tr pri
verčia apsioalvoti. Bet neretai yra 
ir ‘tokių sužvėrėiusių moterų Ir 
vyrų, kurie pareiškia, kad vistiek 
jie oadarys. ir išeidami trenkia 
kabineto duris. Atleiskit už mažą 
nukrypima, bet aš iuo norėiau mi
niau pavaizduoti, kokiu tenka bū
ti ovdvtoiui gyvenime.

Yra atsitikimų, kur. mano ma
nymu, tiesos pasakymas ne tik 
reikalinaas, bet ir pabrėžtinas. Ra
dęs vėžį ir manydamas, kad jis 
yta dar operuotinas, visuomet pa
sakydavau, kad ligonis serga vė
žiu arba auga navikas, jei matau, 
kad ligonis vėžio bijo, paaiškinu 
operacijos reikalingumą ir pa
sekmes nesioperavus. Neoasakius 
aiškiai, dažnai ligonis delsia laiką 
ir pasivėlina su ooeracija. Kitas 
klausimas, iei randama nebeope- 
ruotinas vėžys? tuomet tiesos pa
sakymui reikalinga rasti laikas ir 
forma. Jei gydytojas mato, kad 
ligonis tiesos labai bijo ir savo 
likimo sušinoti nenori arba ir' su
žinotus. gydytojo manymu, pa
cientui nebus jokios naudos, tuo
met ovdytojas tiesos gali ir ne
pasakyti.

Kartais tenka tiesą ligoniui nu
tylėti, bet ją pareikšti artimiau- 
siems giminėms ar globėjams, nes 
yra dažnai šeimyniniu, turto ar 
kitų reikalų, kuriuos ligonis vie
naip ar kitaip turi sutvarkyti. Ga 
gydytojas turi būti labai atsargus, 
kartais pats ligonis prašo gimi
nėms nesakyti, nes po to darosi 
jam nebepakenčiamas gyvenimas. 
Neretai, gydytojui dėl kokių nors 
sumetimų tiesos ligoniui nenasa- 
kius, tas pats ligonis, prisidengęs 
artimo giminės vardu, skambina 
telefonu ir teiraujasi to, ko jam 
nenavvko tiesiogiai iš gydytojo 
sužinoti.

Apskritai, gydytojų pareiškimai, 
vnač diagnozių pasakymas turi 
būti apgalvoti ir atsargūs. Reikia 
prisinažinti. kad kartais gvdvtoiai 
pasako diagnozes, neoaremtas ob
jektyviais duomenimis. Tat atsi
tinka todėl, kad dažnai ligoniai 
išnrievartauia ovdytoia pąsakvti 
diagnoze, nes ligoniui atrodo, kad 
jis geriau gis, jei iis žinos, kuo 
serga. Arba, iei ovdvtoias ligos 
n«»na«:ako. linoonis mano, kad ov- 
dvtojas jos nežino. Taip pat kar
tais būna, vnač jauniems gvdvto- 
iams. kuomet ovdvtoias. norėda- 
das-užim.nonuoti arba narodvti kad 
iis ka nors žino, ligonini perdaug 
pasako, o kartais pareiškia ir tai. 
ko nėra. Pasakymas to, ko nėra,

dažnai ligoniui daugiau žalos pa
daro, negu nuslėpimas arba nepa- 
s^kymas to, kas yra. Yra nema
žai atsitikimų, kad gydytojai ne
pagydo, bet susargdina žmogų. 
Neretai tenka išgirsti iš pacientų, 
kad jis nuėjo pas vieną ar kitą 
gydytoją su kokias nors neural
gija ar ischias, o gydytojas ištyręs 
ir pasakęs, kad tarp kitko jis tu
rįs nesveiką širdį ir iš tikrųjų nuo 
to laiko ligonis jaučiąs esant ne
sveiką širdį. ,

Atsimenu gražų pavyzdi iš Kauno 
ligoninės. Po piet, jau man esant na
mie, Į palatą buvo ant neštuvų (neš
tas stambus, apie 50 metų amžiaus 
nuo Telšių žemaitis. Vakarienės ir 
pusryčių jis pats negalėjo valgyti, 
nes bijojo judėti, kad neatsirastų šir
dies priepuolio, ir jį gulintį pavalgy
dino sanitarė. Atėjus man ( palatą, 
ligonis papasakojo ligos eigą, pasakė, 
kaip j( nuo širdies gydytojai gydė, 
kad jis jau gavęs daugiau negu 700 
kamforo ampulių ir kad Išgėręs viso
kių vaistų ir vis einą blogyn ir da
bar esą taip, kad jis negalįs ir. 
pajudėti Labai atidžiai 
ligonio skundus, taip pat atidži
ai gulinti ligonį Ištyriau.

Dvasia jus išlaiko jauna!
čia, kad jie iš tikrųjų niekad 
nesti išaugę iš pirmosios vaikys
tės. Jei kas atrodo jaunesnis, ne
gu jis yra, tai labai dažnai būna 
ženklas tam, kad jis apskritai dar 
nėra pasiekęs tam tikro jausmi
nio subrendimo.

G. Lawtono burtų formulė iš
likti jaunam tuo būdu yra vi
siškai paprasta: koncentruokimės 
į tą savo būtybės dalį, kuri pasi
lieka jauna ir nuolat linkusi aug
ti, — j savo dvasią. Jeigu mums 
pavyksta dvasią išlaikyti bu
drią, tai mes paliksime jauni per 
savo viso gyvenimo epochą. Da
lyvaukime ko aktingiausiai savo 
aplinkoje! Pasidarykime princd-

Mažne kiekviename žmogaus 
amžiuje- gali pasireikšti baimė 
pasenti. G. Lawton’as. kaipo psi
chologas praktikas ir specialistas 
žmogaus amžiaus klausimams, 
pastebi, jog daugumas jo pacien
tų, kurie vos dar įpusėję trečiąją 
dešimtį, [jau būna persekiojami 
senatvės šmėklos. Kiekvienas 
skaitytojas iš to, ką jis pataria, 
gali turėti naudos.

Bet prieš įsileidžiant į jo pa
tarimus, visų pirma yra tikslu 
apibrėžti senatvės sąvoką. Klai
dinga, jei senatvė bandoma ma
tuoti pagal prabėgusių metų 
skaičių, nes laikas, biologiškai 
žiūrint, niekad nereikia matuoti 4 aoiualjnuuu
įprastinėmis laiko sąvokomis, mažų mažiausiai išmokti kas- 
yra faktas, kad juo daugiau prisi- ’ ■ • ...................

— ... deda metų, juo biologinis laikas 
1fklaVidžiU lėtėja, t- y-» iuo senesni mes

a. SU....U Toles- tampame metais, juo lėčiau mes
nlam tyrimui paprašiau ligonį atsi- senstame. Fiziniu atžvilgiu tarp 
sėsti. Ligonis tokiu prašymu buvo trisdešimt ir keturiasdešimt metų 
balsiai nustebintas. Kaip jis atslsė- pasireiškia mažiau atmainų, ne- 
dlnH. visi DmS h- su p’Srtilmū gu tarp dvidešimt penkeriu ir 
pakartojus prašymą, ligonis su bai- trisdešimt metų. J3e to. klaidin- 
me, nenoromis, atsisėdo. Atsisėdus aš ga yra čia apskaičiuoti pagal ka- 

lenį-riu “ <^v°-
sigulti. Vėl Ištyręs, paprašiau atsikelti je, kad musų „3S įvairios dalys 
ir apeiti apie lovą. Ligonis didžiau- senėja ne vienodai. Mūsų akys 
šiam savo nustebimui padarė ir tą. pradeda silpnėti sulig* dešim- 
Palatoj, žinbma, buvo didžiausias . . o klausa __ suliPnustebimas. Pietus ligonis sėdėdamas metais, ° Klausa sulig 
valgė jau pats, po savaitės ar dau- dvidešimtais. Sulaukus tnsde- 
giau, nervus sustiprinęs, gerai nusl- šimt metų, raumenų jėga, reak- 
teikęs žemaitis išvažiavo namo, sa- cjjOs greitis ir visi reproduktyvi- 

"iai (atminties) sugebėjimai iau
Po trumpo laiko iš tos apylinkės pra- esti peržengę kulminaciją. Tuo 
dėjo pas mane žmonės važiuoti, kaip tarpu protas esti jaunas dar ir 

penkiasdešimt metų sulaukus, ir 
net linkęs augti — smagenys sa
vo aukščiausią darbingumo punk
tą pasiekia tik dešimtį metų vė
liau, ir tik nuo šešiasdešimt me
tų iki aštuoniasdešimt metų, dva
sinėje srityje mes gailime būti 
tiek kūrybingi, kadp turėdami 
trisdešimt metų amžiaus. Prie to 
prisideda dar senatvės patyrimas.

Senesnio amžiaus žmonės daž
nai kenčia atminties silpnumą, 
tačiau vaizduotė nežino jokio 
senatvės apribojimo. Prie to pri
sideda gyvenimo patyrimo nau
dingi dalykai: išmanymas ir gi
lesnis dalykų suvokimas padi
dėja, mūsų sprendimo pajėgu
mas pasidaro geresnis, taip, kad 
žiloje senatvėje gaili būti iš
sprendžiamos labai sunkios pro
blemos. Žodžiu, mes įsigyjame 
subrendimo išmintį. Dėl to ir se
nas' gydytojas, ilgametis advoka
tas, senesnis specialistas nenusi
leidžia ir net nugalli jaunesnį, 
pajėgesnį konkurentąj Bet čia 
nereikia daryti klaidos, jausminį 
nesubendrimą sukeičiant su ti
krąja jaunyste. Vyrai ir mote
rys, kurie saugosi išaugti jaus
mų atžvilgiu, dažniausiai esti 
pirmieji, kurie pasensta. Prie
žasties, dėl ko vėlybesniais metais 
kai kurie žmonės grįžta i antrą 
vaikystę, dažnai reikia1 ieškoti

Ir sunku man buvo juos (tikinti, kad 
aš ne neurologas.

Yra žmonių, kurie nori būti li
goniais, ir sunku juos įtikinti esant 
sveikais. O tai atsitinka todėl, 
kad gydytojai apsilenkia su tiesa 
ir pareiškia tai, ko nėra arba ak
centuoja tai, kas visiškai neakcea- 
tuotina.

Taigi, gydytojas, gydydamas H" 
gonį, turi suprasti ir žinoti ne tik 
jo ligą, bet daugiau ar mažiau 
pažinti ir suprasti visą žmogų, 
kaip tokj, su visomis io dorybė
mis. privalumais ir silpnybėmis, 
pažinti jo mentalitetą ir psichiką. 
Gydytojas turi turėti ligonio pa
sitikėjimą, nes tik tuomet jo pa
reiškimai turi vertę. Šitiems vi
siems klausimams spręsti reikalin
gas Gydytojui labai rimtas pasi
ruošimas savo profesijai, didelė 
erudicija, santūrumas, tolerancija, 
mokėjimas ir suaebėjimas kaip fi
zinius, tain ir psichinius pasireiš
kimus analizuoti, sintezuoti ir pa
daryti išvadas. Reikalinga mokėt 
tiesos pareiškimui surasti laiką ir 
formą, o tiesos pareiškimas, mano 
manymu, dažniausia yra reikalin
gas ir, 'jei žmogus nori ją žinoti, 
nėra reikalo ji įtikinėti esant ki
taip Ir ji klaidinti, nes dažnai li
gonis intuityviai nujaučia savo 
būklę ir likimą.

Šančių gimnazijos rūmų fragmentas

dien vieną naują dalyką, ir sau
gokimės visiško apsiribojimo pri
vačiu gyvenimu.

Psichologas dažnai susiduria su 
dvejopu, vienas su kitu nesuvie
nijamu tipu iš trisdešimt metų

čių sąmojus arba savo laikraščio 
sportinę dalį, pasukalioja radi
ją ir eina į lovą. Jo žmona figū
ruoja kaip gera namų močiutė, 
prižiūri vaikus, paskaitinėja kokį 
meilės romaną arba eina į bridžo 
klubą.

Suglaustai galima pasakyti, 
kad pirmosios kategorijos žmo
nės su didėjančiu amžiumi tam
pa jaunesni, o tie antrojo gyve
nimo būdo jau esti peržengę sa
vo kulminaciją ir, jei jie taip ir 
toliau varosi, tai jau keturiasde
šimt penkerius metus sulaukę 
susensta. Vis tiek pat, kokio se
numo, bet niekad nėra vėlu su
formuoti savo gyvenimą įdo
miau. Lawtonas pažįsta vieną 
namų šeimininkę, kuri, turėdama 
penkiasdešimt metų, tdpo daugiau 
negu vidutinė piešėja pramonės 
srityje, arba vieną elektroinžinie- 
rių pensininką, kuris išsilavino 
gerai apmokamu keramikos me
nininku. Viena iš jo pacienčių, 
77 metų moteris, vadovauja da
bar virimo mokyklai jaunamar
tėms. Esminis dalykas tam nusi-

Nuolatos mano žvilgsnis krypsta toli esančios tėvynės link . . . Mintys 
skrenda pas kenčiančius brolius, seses ir pas Jus ten tremty

Caporal St. Radavičius,

sulaukusių tarpo: su žmonėmis, 
kurie gyvena šeimai ir profesi
jai, plečia kasdien savo interesų 
akirati. Jie seka laikraščius bei 
žurnalus ir šalia to atsidėję sa
vo arkliukams, ir būtent ypač 
tokiems, kurie reikalauja jų ran
kų ir dvasios darbo. Antrasis 
tipas sulig trisdešimt penkeriais 
metais pradeda pasikliauti pa
togia, nuolaidžia kasdienybe. 
Diena po dienos jis atlieka savo 
darbą, pareina namo, pavalgo 
vakarienę, paskaitinėja laikraš-

statymui — nusikratyti įprasti
nio prietaro, jog kas nors per 
senas yra studijoms. Lawtonas 
pažįsta net vyrų, kurie turėdami 
70 metų pradėjo medicinos stu
dijas — kai kurie net baigė su 
pasižymėjimais.

Kiekvienam. kuris gyvena 
ateičiai, esti lengva išlikti jau
nam. Laikykime savo dvasia bu
drią — tai yra atjaunėjimo gy
dymas su garantuotu pasiseki
mu!
„American Magazine“ (New York)

Petras Cvirka mirė staigia
mirtimi

Tarybinės Lietuvos raudonųjų rašy
tojų vadas ir aukščiausiosios tarybos 
deputatas rašytojas Petras Cvirka 
gegužės 2 d. mirė stalgia mirtimi. Vil
niaus. radijas ilgai grojo gedulo mar
šus, o Sovietų S—gos rašytojų s—ga 
Maskvos „Pravdoje" paskelbė prane
šimą, kad su Petro Cvirkos mirtimi 
ji netekusi vieno garbingiausių savo 
narių. Lietuviai kultūrininkai neabe
jotinai valandėlei lengviau atsiduso, 
kad didysis pabaisa, dar taip neseni
ai lietuvių kultūrininkų tarpe prave
dęs didžiuosius valymus ir ne vieną 
pasiuntęs į rytus, jau nebepavojingas.

Petras Cvirka nuėjo pas Salomėją 
Ner|, Liudą Girą ir kitus veikliuosius 
raudonuosius vienminčius, kurie per 
paskutiniuosius dvejus metus pasi
traukė iš gyvųjų tarpo. 1945 m. va
sarą mirė Salomėja Neris, 1946 m. — 
„kilmingasis“ Liudas Gira, praėjusią 
žiemą miręs raudonųjų Lietuvos dai
lininkų vadas dali. Žukas, 1947 m. 
balandžio mėn. pabaigoje mirė Butkų 
Juzė, o gegužės 2 d. — ir Petras 
Cvirka.

Raudonųjų Lietuvos rašytojų tarpe 
nedaug beliko žmonių, kurie buvo 
išsižadėję savo krašto, svetimųjų 
laukė, juos garbino ir jiems uoliai 
tarnavo.

' Tuo tarpu dar nėra smulkesnių 
žinių, kokiomis aplinkybėmis Petras 
Cvirka mirė. Ar jis krito nuo parti
zanų rankos, ar buvo nunuodytas, ar 
dar kitokia mirties priežastis? Pagal 
gydytojų komisijos pranešimą spau
doje, P. Cvirka, „ištikimas bolševikų 
partijos sūnus“, mirė nuo širdies in
dų sklerozės sukelto širdies paraly
žiaus.

Gegužės 1 d. Vilniuje buvo para
das. Petras Cvirka, kaip tarybinių 
Lietuvos rašytojų vadas ir aukščiau
siosios tarybos deputatas, turėjo būti 
garbės tribūnoje. Pranešama, kad pa-

’ A. Bendoriaus nuotr. rado metu pradėjo taip smarkiai

lyti, jog eiseną teko nutraukti. Pro- 
garbės tribūną pražygiavo tik sovie
tų kariuomenės daliniai, gi kitos 
eisenos išsiskirstė. Vakare (vyko po
kyliai. Sekančią dieną Petras Cvir
ka paliko gyvųjų pasauli.

Petras Cvirka lietuvių tautai seniai 
buvo miręs. Dar anksti jaunystėje 
jis užsikrėtė „svieto lygintojų“ baci
lomis. Jo raštuose visada kyšojo 
komunistinės idėjos. Buvo vadinamas 
kūrybingu, nes daug knygų parašė. 
Mėgo plagijuoti. Plagiatoriaus amate 
buvo pagautas. Tada Petrą Cvirką 
smarkiai gynė kairieji Lietuvos rašy
tojai.

Petras Cvirka kūrybingumo sąvoką 
taip aiškindavo: „Moki tris, keturias 
pasakas? Iš jų padaryk vieną — ir 
bus nauja originali knyga. Tai mano 
receptas.

Petro Cvirkos didžiosios dienos 
prasidėjo pirmosios sovietų okupaci-

minlnku. Nors vaizdavo proletarą, 
bet labai mėgo patogumus ir paslau
gas. Ateidamas į rašytojų namus, 
stebėdavo, kuris rašytojas Jį pasitiks, 
priims apsiaustą, kaliošus . . .

Antrosios okupacijos metu Petras 
Cvirka grįžo į Lietuvą Ir vėl tvarkė 
Lietuvos rašytojus Ir kultūrininkus. 
Kai 1946 m. vasarą Sovietų S—goję 
prasidėjo kultūrininkų valymas, Pe
tras Cvirka pradėjo lietuvių kuT- 
tūiinlnkų valymą tarybinėje Lietu
voje. Spaudoje jis smarkiai. Išbarė 
lietuvius rašytojus už neveiklumą. 
Greit ne vienas lietuvis rašytojas ne 
savo valia turėjo palikti gimtąjį 
kraštą ir vykti į rytus.

Gegužės 4 d. Petras Cvirka vyriau
sybės lėšomis iškilmingai palaidotas 
Rasų kapinėse, Vilniuje. Kalbas lai
dojant pasakė A. Sniečkus, J. 
Žiugžda, V. Mykolaitis-Putinas, A. 
Venclova. s. d.
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Kėdaimių gimnazijos rūmai A. Bendoriaus nuotr.

v v .

Motina, žmonijos progreso neseja
Tokiu šūkiu 1947 m. balandžio 26 — 

gegužės 2 d. d. UNESCO salėse Pary
žiuje įvyko ni-asis Tarptautinis Kon
gresas, kurį surengė Prancūzijos Vi
suomeninė ir Socialinė Moterų Są
junga. Kongreso garbės pirmininkė
mis buvo ponia Vincent Auriol ir po
nia Tchang-Kai-Shek. Į Tarptautinio 
Kongreso Komitetą, kurio garbės pir
mininkė buvo ponia Georges Bidault, 
įėjo 28 kraštų, dalyvavusių Kongrese, 
atstovės. Lietuvos atstove tame ko
mitete buvo ponia Bačkienė.

Kongrese dalyvavo šių kraštų mo
terų atstovės: J. Amerikos Valsty
bių, Anglijos, Argentinos, Austrijos, 
Belgijos, Čekoslovakijos, Danijos, 
Egipto. Graikijos, Irano, Ispanijos, 
Italijos, Kanados, Kinijos, Kolumbi
jos, Lenkijos, Libano, Lietuvos, Nor
vegijos, Olandijos, Portugalijos. Pran
cūzijos, Rumunijos, Švedijos. Šveica
rijos. Vengrijos, Uragvajaus. Be to, 
nors’ į Tarptautinį Komitetą neįtrauk
tos, dalyvavo Baltgudijos ir Ukrainos 
moterų atstovės.

Lietuvos katalikėms moterims at
stovavo p. p. O. Bačkienė, Dr. V. 
Karvelienė ir J. Navakienė.

Kongreso posėdžiuose buvo studi
juota šios temos: motinų gyvenimas 
atskiruose kraštuose, reikalingos są
lygos motinos veiklai, fizinis gyveni
mas, moralinis gyvenimas, intelektua- 
linls-kultūrinis, ekonominis ir socia
linis gyvenimas, taip pat buvo studi
juota institucijų, politinio gyvenimo 
ir įstatymdavystės klausimai, susiję 
su motinos, kaip žmonijos progreso 
nešėjos, darbuote.

Kai kuriems Kongreso posėdžiams 
pirmininkavo Prancūzijos Parlamen
to vicepirmininkai p. Bouxom ir po
nia G. Peyroles, p-lė Baers. Belgijos 
senatorė, ponia Trojanova. Čekoslo
vakijos deputatė. Paskutiniame po
sėdyje garbės pirmininku dalyvavo J. 
E. Mgr. Roncalli, Sv. Sosto Nuncijus 
Paryžiuje.

1947 m. balandžio 27 d. įvyko mi
tingas didžiajame Sarbonos amfi
teatre, kur už geriausias motiną lie
čiančias įvairiom kalbom parašytas 
knygas buvo įteikti medaliai: Lietu
vos Katalikių Moterų pirmininkei Dr. 
V. Karvelienei iškilmingai mitingo 
pirmininko buvo įteiktas medalis už 
M. Pečkauskaitės knygą „Sename 
dvare“. Įteikdamas medalį, mitingo 
pirmininkas pažymėjo, kad lietu
viškoji knyga gavo dau
giausia balsų.

Po mitingo moterys, apsirengusios 
tautiniais drabužiais, buvo paprašy
tos į sceną parodyti savo drabužius 
ir pasakyti, kurios tautos moterims 
jos atstovauja. Labai dideliu entu
ziazmu mitingo buvo sutiktas lietu
vaičių, atstovaujančių Lietuvos mo
terims, pasirodymas su tautiniais dra
bužiais.

Vėliau lietuvės moterys su tauti
niais drabžiais kėlė taip pat didelį 
susidomėjimą priėmimuose, kurie bu
vo suruošti Prancūzijos ir Kinijos 
moterų delegacijų. Lietuvės moterys 
dalyvavo priėmimuose, kuriuos Kon
greso atstovėms surengė pavaduojąs 
Užsienių Reikalų Ministerį Ministerio 
Pirmininko pavaduotojas p. Teitgen 
su žmona ir Paryžiaus Miesto Tary
bos pirmininkas.

Lietuvių moterų vardū Dr. Kara
lienė pasirašė į Paryžiaus Hotel de 
Ville aukso knygą.

1947 m. balandžio 28 d. rytiniame 
posėdyje p. Balklenė padarė prane
šimą apie „Lietuvę Motiną", kuris 
šusilaukė didelio susidomėjimo, ir di
džiausiais plojimais buvo pertraukta 
ta vieta, kurioje buvo atvaizduota 
lietuvės motinos dabartinė dvasios 
būklė, kada motina kalinamam oku
pantų kalėjime sūnui pasako: „Jei 
išduosi kitus, nebebūsi mano sūnu
mi."

1947 m. balandžio 30 d. p. p. Dr. 
Karvelienė ir Bačkienė, kartu su kitų 
kraštų atstovėmis buvo pristatytos Jo 
Emin. Kard. Suhard, Paryžiaus arki
vyskupui.

Baigiant Kongresą, buvo priimtas

nutarimas įkurti „tarptautinį moti
nos sąjūdį".

Kongresą ir jo posėdžius plačiai pa
minėjo Paryžiaus spauda, o Kongreso 
darbus nuodugniai aprašė dienraštis 
„La Croix".

Lietuvių jausmus maloniai kuteno 
faktas, kad Lietuvos moterys galėjo 
Kongrese dalyvauti lygiomis su kitų 
kraštų moterimis ir pasidalinti su 
jomis mintimis. Tai pirmas nuo 1939 
metų įvykis, kada Lietuvos moterys 
pasirodė Tarptautiniame Kongrese 
lygiomis su kitų kraštų moterimis, 
kada Lietuvos vardas buvo įrašytas 
į programą ir ne kartą lygiomis su 
kitais kraštais nuaidėjo Kongreso po
sėdžio metu bei priėmimuose.

Kongreso rengimo pirmininkė buvo 
p-lė A. Butillard. U.F.C.S. pirminin
kė, ir Sekretorė p-lė M. Dhellemmes.

*DP ligonine Nrz 1753 B .
Lietuvių tremties spauda dažnai 

iškelia nuopelnus mūsų kultūrininkų 
— menininkų ir mokslininkų, kurie 
savo nuolatiniu darbu palaiko trem
tinių dvasią, žadina jų tautinę są
monę.

Tačiau negalime užmiršti kitos 
svarbios darbuotojų grupės — musų 
medikų. Be jų sunkiai būtų Įsi
vaizduojama DP sveikatos būklė da
bartiniame suglaudinime ir mai
tinime. Susibūrę DP ligoninėse, jie 
budi mūsų sveikatos sargyboje.

Vieną geriausių tokių ligoninių 
turime Augsburge. Penkias minutes 
paėję vakarų kryptimi nuo Hochfeldo 
baltų stovyklos, pavasario sodo ža
lume randame didžiulį rusvą pasta
tą, virš kurio vartų didelis užrašas: 
„DP Hospital Nr. 1753 B — „Servatius 
Stiff.

Šio pastato istorija prasideda dar 
tais laikais, kada Lietuvą valdė gedi- 
minaičiai. Seno, dar romėų įkurto 
„Augusta Vindelicorum“, kiek vėliau 
suvokietinto „Augustaburgu“, miesto 
didikas Hhrtmann Langenmantel 
paaukojo vargšų namams 125 auk
sinius svarus. Po daugelio metų vysk. 
Servatius, paskyręs stambią auką, 
namus perstatė, nuo ko pasiliko ir 
pavadinimas „Servatius Stiff.

Buvo įsteigta senelių prieglauda, 
kurią globojo Sv. Vincento vienuo
lyno seserys. Jų7>agalba DP ligoninė 
ir dabar naudojasi.

DP ligoninės istorija prasideda tuoj 
po kapituliacijos, kada, gavus JAV 
Armijos pritarimą, grupė užsieniečių 
ėmėsi organizuoti nepriklausomą nuo 
vokiečių, atskirą ligoninę užsienie-
čiams. Šioj grupėj vieną veikliausių 
matėm Dr. A. Maciūną. Steigimas 
Augsburge šios ligoninės buvo būti
nas, nes per 25.000 benamių DP ne
turėjo jokios pastovios sanitarinės 
globos.

1945 m. birželio mėn. ši ligoninė 
pradėjo savo darbą. Ligoninės pasta
tas buvo atremontuotas, o slaugomam 
DP skaičiuį didėjant, ir praplėstas. 
Dabar šis skaičius siekia netoli 40.000 
OP, gyvenančių Ulmo — Dillingeno — 
Schongau — Augsburgo rajone.

Ligoninės palatos nedidelės, naujo 
stiliaus, talpinančios vidutiniškai 2 — 
4 žmones; didžiausioj telpa 6 asmenys.

Yra dvi virtuvės: dietinė ir bendra. 
Jos teikia gana sotįi ir gerai paga
mintą maistą. Yra atskira ligoninės 
laboratorija, vaistinė, kuri, reikalui 
esant, aprūpina penicilinu ir kitais

šorių namuose. Radau kaip tik besi
rūpinantį malkomis, bet prisistačius 
mielai sutiko padaryti mažą interviu 
„Žiburiams“.

Profesoriaus nuomone, lietuvių DP 
sveikatos būklė, atsižvelgiant į esamas 
sąlygas, yra visai gera. Užkrečiamųjų 
ligų, nors ir taip sukimštai ir alkanai 
gyvenant, pasitaiko retai. Profesorius 
priminė visiems, o ypač mažiesiems 
vitaminų reikšmę. Patarė naudotis 

<kaip galima daugiau saule, grynu 
oru, valgyti kuo daugiau daržovių- 
morkų, ridikėlių, svogūnų, salotų, 
taip vertingų savo vitaminais. Pa
brėžė taip pat ir UNRRAos duodamų 
tąbletinių vitaminų naudą mūsų nu- 
silpusiems organizmams šiuo pava
sario metu.

Profesorius paminėjo daugelį at
vejų, kada ligoniai skundėsi galvą 
dažnai svaigstant ar skaudant, esą,

\

Augsburgo DP ligoninės dantų chirurgijos skyrius. Viršuje — dešinėj VDU medicinos fakulteto adjunktas dr. 
Damijonaitis prie paciento. Apačioje — dešinėj dantų gydytoja Sirmenienė darbo metu. Apačioje — kairėj ligo
ninės pastatas. V. Račkausko nuotr.

retais vaistais. Greitajai pgalbai budi 
keturios sanitarinės mašinos.

Palaipsniui kūrėsi įvairūs ligoninės 
skyriai. Dabar/ju yra dešimt: vidaus 
ir užkrečiamų ligų, chirurginis, tbc. 
dispanseris, rentgenologinis, odos ir 
Veneros, ginekologijos, vaikų, akių, 
dantų kabinetas ir neseniai įsteigtas 
dantų chirurgijos skyrius. Juose telpa 
406 ligoniai. Ligoninės personalą su
daro 260 tarnautojų iš jų 27 gydytojai. 
Dauguma- gydytojų lietuviai: prof. 
Meškauskas, Maciūnas, Kamarauskas, 
Snieška, Savickas, Mažeika, Damijo
naitis, Degesys, Narbutas, Sirmenis, 
Damijonaitytė-Sirmenienė. 97 gali, se
serys, 10 slaugytojų ir kitokio perso
nalo. Be to, čia atlieka praktiką eilė 
lietuvių studentų, besimokančių įvai
riuose Vokietijos universitetuose.

Ligoninės statistikos duomenimis, 
per dieną atvyksta 15 — 20 ligonių, gi 
per visus 1946 metus gydėsi 4161 išvie- 
tintasis.

DP. ligoninei vadovauja keli as
menys: Teamo gyd. Castellano (Kuba), 
Dr. Czarkowsky, Miss L. Perry, p. 
Trečiokas ir kt.

Vidaus ir džkr. ligų skyriaus vedė
jas yra buvęs Kauno V.D.U. medi
cinos fakulteto dekanas prof. Dr. 
Meškauskas. Skyrius turi per 120 
lovų. Įrengimai modernūs ir tobuli. 
Pažymėtini: elektrokardiografas, apa
ratas medž. apykaitai tirti ir kt. Rei
kalingi tyrimai atliekami tuoj pat, 
ligoninės, laboratorijoj.

Prof. Meškauskas yra nuolatos užim- 
taš. Neradęs progos su juo sflsitikti 
ligoninėje, ryžausi sutrukdyti profe-

greitai pavargstu ir įvairiausiais kito
kiais negalavimais. Tuo tarpu, pada
rius kruopščiausius tyrimus, randama 
tik avitaminozė-vitaminų stoka.

Salia intensyvaus darbo ir bendrų 
DP rūpesčių, prof. Meškauskas tęsia 
mokslinį darbą. Užsiminė baigęs med. 
mokslo veikalą „Elektrokardiografi- 
ja". Profesoriaus iniciatyva yra su
ruoštas Augsburge vykstąs įvairių 
tautybių DP gydytojams, tropinių li
gų kursas, kurį veda Tūbingeno uni
versiteto prof. Dr. Fischer.

Antras savo didumu ligoninėje yra 
chirurginis skyrius. Jam vadovauja 
Dr, Algirdas Maciūnas. Savo amžiumi 
dar jaunas, bet jau vienas geriausių 
mūsų chirurgų. Lietuvoj, prof. Kuz
mai mirus, Jis buvo perėmęs atsa
kingą VDU chirurginės klinikos postą.

Chirurginis skyrius — 80 lovų. Jo 
įrengimai modernūs, anot skyriaus 
vedėjo, bene geriausi iš visų DP li
goninių. Tai įgalino musų chirurgus 
tinkamai atlikti savo darbą, tiek kie
kybe, tiek ir kokybe. Vien tik sun
kiųjų operacijų, kaip vėžio, skrandžio, 
galvos, buvo padaryta per 800, neįs
kaitant tų nuolatinių „smulkių" ope- 
racijų-apendicitų, glandų ar net vočių 
išpiovimų, kurių per dieną padaroma 
po keletą.

Be to, pasitaikė keli ypatingi at
vejai, kuriuos net pats taip šykščiai 
apie save ir savo darbus informuojąs 
Dr. Maciūnas mano būsiant reika
linga paskelbti mediciniškoj litera
tūroj.

Apeidami šią informaciją pridė
sime, kad chirurginis skyrius už savo 
darbą yra gavęs pagyrimą iš JAV Ar
mijos ir.UNRRA centrų.

Trečias svarbus ligoninės skyrius, 
vadovaujamas lietuvio Dr. J. Kama
rausko, yra rentgeno kabinetas. Dau
gelis musų neskiria šio kabineto nuo 
tbc. dispanserio, kurių uždaviniai yra 
skirtingi. Rentgeno kabineto uždavi
nys — visi rentgenologiniai ligoninės 
ir jos apygardoje gyvenančių DP 
peršvietimai.

Tobuli kabineto įrengimai, ypač 
rentgenodiagnostikos prietaisai, įgali
na vieną geriausių lietuvių rentgeno
logų tinkamai save, kaip tokį, repre
zentuoti.

Dr. Kamarauskas kurį laiką dirbo 
vienoj Kauno ligononėj. Vėliau, ga
vęs valstybinę stipendiją, ilgą laiką 
specializavosi pas vokiečių medicinos 
garsenybes Vienoje.

Daktaras nusiskundė neturįs taip 
reikalingos rentgenoterapijos (gydy
mo rentgeno spinduliais).

Taip pat su rentgenu, tik turėda
mas kita tikslą, dirba Dr. A. Snieška*). 
Sis taip pat jaunosios mūsų gy
dytojų kartos atstovas yra paskelbęs 
negailestingą kovą Kocho baciloms. 
Pasižymėjęs dar Savitarpinės Pagal
bos ligoninėje A. Panemunėj, ir 
tremty nenuilstamai tęsia šį daug išt
vermės reikalaujantį darba. 1945 m. 
liepos mėn. suorganizavo plaučių ligų 
skyrių, o šalia jo — tuberkuliozinį 
dispanserį. Reikalingus įrengimus Dr. 
Snieška, gavęs JAV Armijos pritari
mą,' susiorganizavo iš viso "svieto". 
Per įvairiausias kombinacijas paga
liau skyriai gavo rentgeną ir peren- 
motorakso aparatus ir netrukus išsi
plėtė iki 65 lovų.

Po kurio laiko plaučių ligų skyrius 
buvo iškeltas kitur, ir dr. Snieška 
likosi tbc. dispanserio vedėju.

Tuometinis dispanserio uždavinys 
buvo kuo skubiausias džiovininkų DP 
atrinkimas. Sis darbas buvo pilnai at
liktas. Visi Augsburgo DP buvo pa
tikrinti, ką vėliau patvirtino ir Švei
carijos Raudonasis Kryžius.

Šio darbo metu dr. Snieška atliko 
apie 40 000 peršvietimų, rasdamas apie 
600 aktyvia — chroniška tbc. forma 
sergančių DP. Jie tuoj pat buvo pa
imti į dispanserį gydymui, o esant 
reikalui — persiųsti į Gautingo ar 
Neuburgo sanatorijas.

Dispanserio darbo rezultatais Dr. 
Snieška yra patenkintas. Iš 300 ligo
nių, tik 3 mirus, didesnė dalis buvo 
grąžinta į normalų gyvenimą.

Daktaras pasidžiaugė lietuvių atspa. 
rumu šiai baisiai ligai. Jis konsta
tavo, kad, pąlyginus su kitomis tau
tybėmis ir žinant kai kuriose stovy
klose tiesiog nepakenčiamas gyveni
mo sąlygas, tbc. sergančių lietuvių 
skaičius yra mažas (3,5%). Tačiau Dr. 
Snieška išreiškė savę susirūpinimą 
tolimesne lietuvių tremtinių sveikatos 
būkle, šioms sąlygoms nuolatos blo
gėjant. Todėl daktaras pataria kiek
vienam DP niekieno neraginamam 
nors kartą per metus pasitikrinti savo 
plaučius, o po bronchito ar šiaip ko
sulio ir dažniau. Dispanseris mielai 
aukoja savo laiką peršvietimui 10O 
žmonių, kad surastų nors vieną ser
gantį, kuris, pats to nežinodamas, pa
sidaręs džiovos bacilų židiniu, tampa 
didžiausiu savo artimųjų priešu.

Geriausia dabartinė priemonė prieš 
džiovą — kuo artimiausias ryšys su 
tbc. dispanseriu, — baigė Dr. A. 
Snieška.

Dantų chirurgijos "skyrių" sudaro 
pats vienas Dr. Damijonaitis, buvęs 
VDU medicinos fakulteto adjunktas. 
Neseniai pradėjęs savo darbą ligoni
nėje, jis glaudžiasi čia prie dantų 
kabineto, čia prie chirurginio skyri
aus, žiūrint, kokio pobūdžio opera
cija.

Nuolat apgultame dantų kabinete, 
neskaitant Dr. Damijonaičio, pasi
traukus dantų daktarėms Snieškienei 
ir Mačiūnienei, dabar bedirba tik 
viena lietuvė Dr. Sirmenienė.

Baigant šią apžvalgą, malonu kon
statuoti, kad mūsų medikai savo kru
opščiu darbu ir žloniomis yra įsigiję 
tikrai dideli lietuvių svetimtaučių pa
sitikėjimą ir pagarbą. Jiems tenka 
pripažinti didelius nuopelnus, keli
ant lietuvių tautos vardą užsienyje, 
o naujai įgytas jų patyrimas bus tik
rai labai naudingas grįžus į suvargu
sią tėvynę.

• Almus.

•) Šiuo metu išvykęs į JAV.
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Lietuviai rašytojai tremtiniai 
ruošiasi suvažiavimui

Birželio 13 — 14 dienomis ne
dideliame, bet gražiame Kirch
heim Teck miestelyje, Wiirttem- 
bergo širdies Stuttgarto papėdėje, 
lietuviai rašytojai tremtiniai su
važiuoja pasitarti, pasikalbėti, 
bendru žvilgsniu pažiūrėti į ateitį 
ir kartu paminėti lietuviškosios 
knygos 400 metų garbingą su
kaktį.

Daugiau kaip prieš metus lie
tuviai rašytojai tremtiniai pirmą 
kartą susirinko Tubingene. Metų 
būvyje visame pasaulyje išblaš
kyti lietuviai rašytojai susibūrė į 
savo draugiją. Dabar draugija 
jungia apie šimtą lietuvių rašy
tojų, gyvenančių Vokietijoj, Ita
lijoj, Prancūzijoj, Švedijoj, Bra
zilijoj, Argentinoj ir kituose kraš
tuose.

Suprantama, k&d iš tolimų 
kraštų į savo suvažiavimą lietu
viai rašytojai negalės atvykti, ta
čiau jų gyvas domėjimasis lietu
vių rašytojų tremtinių veikla, jų 
siunčiami suvažiavimui nuošir
dūs sveikinimai rodo, kad visur 
gyvenimo audros nublokšti lietu
viai rašytojai gyvena viena ir ta 
pačia mintimi.

Vokietijoj gyvenantieji lietu
viai rašytojai tremtiniai suvažia
vimui ruošiasi visu kruopštumu. 
Suvažiavime žada gausiai daly
vauti anglų zonoje gyveną lietu
viai rašytojai, kurie Bavarijoj ir 
Wiirttemberge yra reti svečiai. 
Kai rfurie rašytojai, gyvenimo są
lygų nuvaryti į sanatorijas, rįž- 
tasi bent trumpai valandėlei jas 
palikti ir vykti į suvažiavimą.

Pirmoji suvažiavimo diena bus 
bendro pobūdžio ir praeis iškil
mingumo ženkle. Ji pašvęsta lie
tuviškosios knygos ■ 400 metų su
kakčiai paminėti. Pirmąją suva
žiavimo dieną bus paminėta ir 
Maironio, tautos atgimimo daini
aus, penkiolikos metų mirties su
kaktis. Tikimasi, kad pirmąją su
važiavimo dieną abiejuose minė
jimuose gausiai dalyvaus lietu
vių tremtinių bendruomenė iš ar
timesniųjų apylinkių. Didelę mi
nėjimo naštos dalį pasižadėjo 
nešti Detmoldo dramos teatras 
Aitvaras“.

Antroji suvažiavimo diena 
skirta organizaciniams reikalams.

Į suvažiavimą atvykę rašytojai 
bus aprūpinti nakvyne. Šiame 
reikale lietuviams rašytojams pa
sižadėjo talkininkauti LTB Kirch- 
heimo Komitetas su pirm. St. Že
maičiu priešakyje. Be Lietuvių 
Rašytojų Tremtinių Draugijos 
valdybos, suvažiavimo darbų 
naštą tempia Kirchheime gyveną 
lietuviai rašytojai -— kun. St. Yla, 
P. Jurkus. A. Škėma ir kitif 

Suvažiavimo metu jau bus at
spausdintas ir atiduodamas į lie
tuvio skaitytojo rankas didysis 
lietuvių rašytojų tremtinių kūri
nys metraštis „Tremties metai“. 
Metraštis turės apie 700 didelio 
formato puslapių ir bus gausiai 
lietuvių dailininkų iliustruotas. 
Metraštyje dalyvauja 70 autorių.

Diena po dienos suvažiavimas 
artėja. Rašytojai suvašiavimu gy
vai domisi ir ruošiasi kelionei. 
Lietuviškosios knygos #mylėtojai 
rašytojams linki geriausios sėk
mės. St. Daunys.

„Jaunieji rašytojai“
Lietuvoje

„Jaunieji rašytojai kasdien 
liaupsinami ir linksniuojami per 
Vilniaus radiją ir „Tiesą". Juos 
tarybinė valdžia kelte kelia, tikė
damasi susilaukti gerų pataikūnų, 
nors „iš tiesų" sunku iš molio 
nulipdyti marmurinę figūrą" ... '

Š. m. balandžio 6 d. „Tiesa" 
aprašo jaunųjų rašytojų „posėdį", 
kuriame draugas Br. Jauniškis 
skaitė savo novelę „Daula pyks
ta". Tema esanti aktuali, parodan
ti, kaip buvęs rangovas, netver
damas pykčiu, kenkia tarybinei 
santvarkai, bet, anot „Tiesos" — 
„idėjinis — politinis ir psichologinis 
momentas neįtikinamai apdorotas, 
lygiai kaip silpna yra ir pati no- 
vesės kompozicija".

„Posėdyje” dalyvavę „rašyto
jai": Iškauskas (jis koreferavo), 
Žilionis, Mozūriūnas, Sluckis, Ur
banavičius, Pakalnis ir kt. Mk.

lį TARPYBINIO VILNIAUS 
TEATRO

„Tiesa" 1947 m. balandžio mėn. 
18 d. atsispausdino straipsnį „Po 
Pragos kaštonais", kuriame „bol
ševikine savikritika" bandomas 
vertinti K. Simonovo pjesės „Po 
Pragos kaštonais" pastatymas Vil
niaus teatre.

„Veikalo turinio pagrindą suda
ro Tarybinės Armijos žygiai kovo
je dėl Čekoslovakijos", kur au
torius „vaizduoja įvairius čekų 
buržuazijos ir buržuazinės ir smul
kiaburžuazinės inteligentijos atsto
vus".

Pradžioje sakoma, kad „teatras 
ne tik vykusiai pasirinko pjesę, 
bet tiek aktoriai, tiek režisūra pa
dėjo nemaža pastangų", tačiau 
„reikia pasakyti, jog pagrindinė 
rolė (pulkinino Petrovo) Juknos 
interpretacijoje nevykusi, rezonie
riška, mentoriška". Jukna išpeikia
mas, kad neparodąs tarybinio 
„širdingumo, švelnumo, tauraus 
žmoniškumo".

Nosevičiūtė, vaizdavusi svar
biausią moters (Maša) vaidmenį, 
neparodžiusi „tarybinės mergaitės 
didvyriškumo", bet buvusi „baikš-

mumu žiūri į darbą vokiečių prie
žiūroje.“

„Esama pažadų, ir gerų, bet nė
ra jokių apčiuopiamų apsaugos 
garantijų prieš diskriminacijas iš 
vokiečių pusės. Vienkart teisės ir 
tremtinių maisto normos suly
gintos* su vokiškomis. Teorijoje 
tas gali atrodyti „fair“, bet vo
kiečių tautoje taip giliai įskiepyta 
tikėjimas vergų rasės žemumu, 
kad jei tremtiniai negaus teigia
mos apsaugos, tai beveik turės 
patirti pėrsekįpjimą ir blogesnes 
sąlygas.“

„Kad jie taip eina prie sugyve
nimo su vokiečiais, yra maža 
vilčių. Daugiau vilties teikia, nors* 
pavėluotas, bet nuoširdus nuo
taikų pakeitimas mūsų krašte ir 

Tremtiniu problema reikia isspresti vertę, net būtinumą, parsigabenti 
• • • užsienio darbininkus. Kuo grei-

Antra svarbi priežastis, tai UN- Darbo Minfeterijos forpostai 
-—• .... Vokietijoje pradės savo darbą
patrijacinė kanųfanija“, kurios tuo geriau visiems užinteresuo- 
tikslas yra grąžinti namo nuo 300
iki 400 tūkstančių tremtinių. Tai __^olia.Y. straipsnyje nagrinėjamas 
reiškia pusę dabartinio tremtinių PWx likimas. Straipsnis baigia- 
skaičiaus ir tai iki birželio 30 die- mas tokiomis mintimis: „Tačiau 

lies, oa v a* ix ci3113 IC1X cxxsivxiicx 1IC3U _ , _ _, - . ■ ■ o. ' tf Tūloti Iru/i
pratimu padėties ir primena, kad, nos kada UNRRA baigia savo 
jei jie negrįšta į savo kraštus, tai veiklą, o globą perima IRO. ant rnū«?ii krašto nečiu nors kain - Laikraštis tvirtina, kad „Jung- ant Kra®y? Pečių, nors, Kaip 

tinės tautos seniai jau susitarė, neseniai paaiškino Bevinas, toje, 
kad joks DP nebus repatrijuotas srityje padarėme daugiau uz 
prieš jo valią, išskyrus nustatytus kitus ir susidureme su stoka 
išdavikus, karo nusikaltėlius. Kaip reakcijos pas kitus, kurie ga- 
iki šiol galima pripažinti, šis įsi- tetų atlikti savo dalų Tačiau, 
pareigojimas buvo vykdomas, esont Sorai valiai, nėra pne- 
kiek tai liečia jo raidą. Ar ir pa- žasčių, del kurių USA, Prancu-_ 
gal šio nutarimo dvasią jis buvo z,ja i.r mes, bendradarbiaujant su 
vykdomas — yra daugiau abe- kitomis jungtinėmis tautomis, ne- 
jonių “ galėtumėme išspręsti šią problemą.

„TIME and TIDE“ toliau pri- Jei Vakarų demokratijos gali pa
mena, kad ir pats Bevinas aukoti toms nelaimingoms pasau- 
Maskvoje apie tai kalbėjo, kad l«o pasiutimo aukoms galimybę 
naudojamos stipriausios įtikinę- džiaugtis pagrindinėmis laisvėmis, 
jimų priemonės, išskyrus prievar- kol jų dvasia nebus dar parblokšta 
tą, lenkų tremtinių atžvilgiu bri- beviltiškumo, kuriame gyvena, tai 
tų zonoje Vokietijoje. Tos rūšies būtų vertingu žingsniu priekin, 
įtikinėjimų instrumentu buvo kryptyje atgaivinti tikėjimą į 
UNRRA — prideda savaitraštis, idealus, kurie buvo rimtai pri- 
Yra pakankamas kiekis įrodymu, blokšti laike tų paskutinių dvie- 
dėl metodų, kurie buvo vykdomi jų----- •-«'----------------------
kai kuriuose UNRRA „teamy“ (ži
noma, ne visuose), kad išvyti len
kus tremtinius namo.“ D vcluuua U1MMU

Toliau laikraštis nagrinėja įves- jįgą jr Austrijos amerikiečių 
tą britų zonoje darbo prievolę 
tremtiniams, kuri, nors ir pagei
dautina ir net pateisinama, gali 
tapti ..abejotina palaima“. Kiek
vienu atveju tremtiniai su nera-

„Time and Tide“, anglų dešinių- ______
jų savaitraštis, talpina straipsnį, RRA-os paskelbta pavasario Te
skirtą vadinamų „Displaced Per- patrijacinė kampanija“, 1 
sons" likimui. .

Sustodamas ties esama dabar 
bloga anglų pažiūra į tuos žmo
nes, savaitraštis tai aiškina nešu

ne dėlto, kad taip jiems gera sto
vyklose, bet kad jie, „verčiau pri
ima tas be galo nužemintas sąly
gas, nei kad savo kraštų policines 
valstybes, valdomas sovietų, ir jie 
vis dar tiki, kad Vakarų demokra
tijos sudaro jiems vienintelę vil
tį laisvei atgauti.“ •

Laikraštis teigia, kad tų „DP“ 
likimas ne mažiau tragiškas, nei 
kad buvo 1945 metais, kada jie 
buvo „išvaduoti“ ir tuo likimu tu 
retų susirūpinti kiekvienas žmo
gus, ar tai Anglijoje, ar Prancūzi
joje, ar kituose kraštuose, kur vis 
dar yra pirpažįstama liberaliniai 
humaniški principai.

Yra dvi svarbiausios priežastys, 
dėl kurių turi būti kuo greičiau
siai išspręstas DP klausimas, kurs 
dabar yra ypatingai svarbus. Pir
ma iš jų, tai pasirašymas taikos 
sutarties su Italija, ko pasėkoje 
britų kariuomenė, o tuo pačiu ir : 
britų globa tremtiniais iš Italijos 
bus atšauktos. Nežinoma gi kaip • 
Italijos vyriausybė reaguos, jei, 
pavzd. Tito pareikalaus išduoti i 
jam 40.000 jugoslavų tremtinių 
radusių prieglaudą, Italijoje.

Lehrtės lietuviai vaikučiai, šiemet priėmę pirmąją komuniją. Su jais sto
vyklos kapelionas. p vaitkūno. nuotr.

Pirmieji lietuviai emigrantai | Braziliją iš „Churchill“ stovyklos Lehrtėje 
P. Vaitkūno nuotr.

ti, neišprususi provincijos mergai
tė“. Čia „Tiesa" rūsčiai barasi:

„Nejaugi Vilniaus Teatro vado
vybė užmiršo mūsų partijos Cen
tro Komiteto nurodymą, jog ta
rybinėms pjesėms, tarybinių vei
kėjų vaidmenims reikia skirti ge
riausias pajėgas".

Baigiant „Tiesa" reziumuoja: 
„Apibendrinant negalima nepaste
bėti, jog režisūrai ir aktoriams žy
miai silpniau pavyko pavaizduoti 
ypač tarybinius personažus." O tai 
esą už tai, kad visas kolektyvas 
per mažai „pažįsta mūsų tėvynės 
istoriją, jos kovas, jos pergales ir 
džiaugsmus".

visa problema perdaug plpti, kad 
jos išsprendimo našta gultų tik

sverdi jančios taikos metu.
• (Pasaulis Spaudoje Nr. 6)

D. Britanija verbuos DP darbo

zonos
Britų socialinės administracijos 

skyriaus Austrijoje direktoriaus 
pavaduotojas pranešė, kad britai, 
pradedant birželio mėn. 8 d., nu
mato pradėti išvietintųjų asmenų 
verbavimą Austrijos amerikiečių 
zonoje.

Anglija nori gauti 10.000 nete
kėjusių moterų jos tekstilės pra
monei, namų ruošai ligoninėse ir 
kitose įstaigose, kojinių gamybai, 
batų prekybai, skalbykloms ir 
didmenų rūbų prekybai.

Viengungių vyrų norima gauti 
darbams kasyklose, žemės ūkyje, 
plieno pramonėje, plytinėse ir t.t. 
Kiek vėliau, ir vedę asmens, norį 
palikti savo šeimos narius keliems 
mėnesiams vienus, galės būti 
imami.

Britai yra numatę suverbuoti 
apie 100.000 darbininkų iš Vokie
tijos ir Austrijos.

Dir. pavaduotojas Shone tikisi, 
kad apie 25*/* jam pasiseks suver
buoti iš Austrijos DP stovyklų, li
kusius išvietintus asmenis jis 
gausiąs iš šiuo metu dirbančių 
Austrijos ūkyje. Tų darbininkų 
šeimos nariai, kurių galvos dirbs 

Anglijoje, britų zonoje bus aprū
pinti ir gyvens stovyklose.

Kaip bus padaryta’ su šeimos 
nariais, gyvenančiais amerikiečių 
zonoje, dar nesą išspręsta. Shone 
mano, kad jie bus priimti į ameri
kiečių zonos stovyklas arba per
gabenti į britų zoną. (S&S, 47.5.23)

IRO komitetas priėmė 113 mil. 
biudžetą

Tarptautinės Pabėgėlių Organi
zacijos pereinamoji komisija pir
miesiems savo operacijų metams, 
prasidedantiems birželio mėn. 30 
dieną, priėmė 113.295.844 dolerių 
biudžetą.
Uždarame ppsėdyje vykdomasis 
sekretorius Arthur J. Altmeyer 
buvo įgaliotas prašyti Trigve Lie, 
Jungtinių Tautų generalinį sekre
torių suteikti avanso administra
cijos išlaidoms iki birželio mėn. 
30 d..

Sis biudžetas sudaro 75*/* pasiū
lytojo 150 mil. dolerių operacijų 
biudžeto.

16 kraštų, kurie reprezentuoja 
75.28*/« pasiūlytojo operacijų biu
džeto, yra pasirašę IRO konstitu
ciją, bet. iš jų tiktai 5-ki be jokio 
rezervo, t. y., kad gali mokėti 
tuoj savo įnašus. Jie yra: Jung
tinė Karalija, N. Zelandija, Ki
nija, Islandija ir Australija. Kiti 
kraštai, kaip JAV. Kanada, Pran
cūzija, Belgija, Guatemala, Hon
duras, Liberija, Olandija, Norve
gija, Philipinai ir Dominikonų 
Respublika, turi gafiti parlamen
tų pritarimą. (S&S, 47.523) ,

Tremtiniu atstovai
Kariuomenes Stabe

Pirmadienį, gegužės 12 dieną, U.S. 
Kariuomenės Stabo patalpose,Frank
furte, Intergouvemmental Commit
tee on Refugees U.S. zonos vado
vybės buvo sukviesti tautinių Vyr. 
Komitetų atstovai informaciniam 
posėdžiui. Posėdį atidarė zonos di
rektorius Ellioth U. Shirk. Dalyva
vo: estų, latvių, lietuvių, lenkų, 
ukrainiečių ir rusų tremtinių at
stovai. Direktorius Shirk, tremtinių 
atstovus pasveikindamas^ nurodė, 
kad Intergouvemmental Committee 
on Refugees nori padėti tremti
niams persikelti į šalis, kurios su
tinka tremtinius priimti. Tautybių 
atstovai kviečiami tame darbe tal
kininkauti, būti savo tautiečių kon
sulais. Jis pareiškė viltį, kad pra
dėtas bendradarbiavimas bus sėk
mingas.

Po. to Komiteto sekretorius Osten 
padarė pranešimą apie galimybes 
išvykti iš Vokietijos ir pareiškė, 
kad iki šiol derybos davusios re
zultatų su šiais kraštais: Kanada, 
USA, Holandija, Belgija, Venecue- 
la, Argentina, Brazilija ir Prancū
zija. nurodydarrias, kokių katego
rijų tremtiniai pageidaujami ir apy
tikriai skaičiai. (Apie tai jau bu
vo skelbta spaudoje). Tremtinių 
pervežimas per Atlantą susiduria 
su sunkumais, ypač transporto at
žvilgiu.

Į delegatų klausimus, ar DP bus 
dar kartą skryninquojami, ir ar ne
tekusiems DP statuso tus galimy
bė išvykti iš Vokietijos, atsakė 
posėdyje dalyvaująs DP scryningo 
karininkas Štabe kap. Jarrow, kad 
pirmas scryningas prasidėjęs 1946 
m. kovo mėn., o antras — 1946 
m. birželio mėn. ir dar nėra galu
tinai baigtas. Dar scryninguojami 
už stovyklų ribų gyveną DP ir pa
tikrinamos anketos. Vis dar pa
vyksta surasti nemaža buvusių 
smogikų. Dėl išvykti norinčių trem
tinių, netekusių DP statuso, tai 
dar nėra visiško aiškumo, bet jis 
mano, kad jie turės užpildyti ati
tinkamas anketas ir tada bus pa
tikrinti. Tuo reikalu dar bus duo
dama platesnių informacijų, ir bus 
paskelbti adresai tų įstaigų, į ku
rias suinteresuotieji turės kreiptis.

Kadangi laikas buvo trumpas, 
pirmame posėdyje nespėta išsiaiš
kinti kitų klausimų. Direktorius 
Shirk pareiškė viltį, kad pasitari
mai vėl bus šaukiami. Sukviestųjų 
atstovų buvo pareikšta padėka už 
susirūpjnimą tremtinių reikalais ir 
pareikšta viltis, kad pradėtas ben
dradarbiavimas bus tęsiamas ir 
duoš laukiamų vaisių.

(LTB VKI, Nr. 12)
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Rusija-trukdo įkurdinti DP
Tarpvyriausybinio Pabėgėlių 

Komiteto direktorius Elliott M. 
Shirk kaltina Rusiją, kad ji labai 
aktyviai priešinasi ir trukdo iš- 
vietintųjų asmenų įkurdinimą. 
Be to, jis pridūrė, kad UNRRA-os 
vedamoji taktika išvietintųjų as
menų galvosenoje sukūrė baimę 
ir įstūmė juos į neviltį.

Savo laiške Tarpvyriausybiniam 
Pabėgėlių Organizacijos susirin
kimui Lausanne, Shirk rašė: „Ak
tyvus pasipriešinimas pravesti 
įkurdinimo planą šiuo metu yra 
pasiekęs aliarmuojančio laipsnio.“

Direktorius pranešė, kad Rusija 
reikalauja priverstinos repatrija- 
cijos. (S&S, 47.5.23)

Iš amerikiečių zonos per 4 mėn. 
išvyko 10.925 DP

Afnerikiečių vyriausioji būstinė 
iš Frankfurto praneša, kad per 
pirmuosius 4-ris šių metų mė1- 
nesius perkelta tiek išvietintų as
menų, kiek per visus 1946-sius 

' metus. Šiais metais įkurdinta 
10.925, o per Visus 1946-sius me
tus 11.472. Didžiausioji dalis apie 
10.000 DP buvo pasiųsti į Belgiją 
kaip angliakasiai. (S&S, 4.5.22>

UNRRA kursai
Ligi šiam laikui UNRRA jau su

ruošė* paruošiamųjų administraci
jos kursų dvylika laidų. XII laido
je tuvo 65 klausytojai, iš kurių 
tik 7 lietuviai. Tiek šioje laidoje, 
tjek kitose, daugiausia esti latvių, 
pav„ šioje laidoje — 15, žydų 
— 14, ukrainiečių — 13, estų —8, 
lenkų —5 ir t. t. Būdinga, kad iš 
7 lietuvių nė vienas nepateko į 
antraeiles sritis-, maitinimo aprū
pinimo, gerbūvio.

Būtų gerai, kad Apylinkės dau
giau domėtųsi tais kursais ir 
siųstų į juos rinktinius vyrus, nes 
jie busimieji IRO pareigūnai.

(LTBVKI, Nr. 12)

ATVYKO ARGENTINOS MISIJA
S/m gegužė? mėn. 17 d. iš Lon

dono pranešama, kad Luis _ Luti, 
vadovaująs Argentinos misijai, ku
rios uždavinys ištirti visas gali
mybes dėl tam tikro Europos pa
bėgėlių skaičiaus įsileidimo į Pie
tų Amerikos kraštus, išvyko į Vo
kietiją, kur aplankys pabėgėlių 
stovyklas.

Luti šiuo reikalu tarėsi, su Tarp
vyriausybinio Pabėgėlių Komiteto 
nariais. Argentitna nėra šio komi
teto narys. (St. and Str. 47. 5. 18)

350 JUGOSLAVŲ GRĮŽO NAMO
Iš Paryžiaus pranešama, kad pir

masis jugoslavų repatriacinis trau
kinys iš Vokietijos amerikiečių zo
nos š/m gegužės mėn. 17 d. atvy
ko į Jugoslaviją. Jis yra pirmasis 
nuo balandžio mėn. 15 d., t. y. nuo 
tos dienos, kai gen. Lucius D. Clay 
pažadėjo grįžtantiems 60 dienų 
maisto davinį.

Traukinys atvežė apie 350 ju
goslavų išvientintų asmenų, grįž
tančiu į savo gimtąja tėvynę iš 
jų laikinųjų namų. UNRRA-os ad
ministruojamų Vokietijos ameri
kiečių zonos stovyklų.

(St. and Str. 47. 5. 18)

RUSIJA LATVIŲ DP LAIKO 
SOVIETŲ SĄJUNGOS PILIEČIAIS

Rusų kariuomenės laikraštis vo
kiečiu kalba „Taegliche Rund
schau" paskelbė Latvijos Aukš
čiausios Tarybos pirmininko Dr. A. 
KirchensteinO nranešimą, nagai ku
rt latvių išvietintieji asmens, gy
veną amerikiečių ir britų zonose 
Vokietijoje ir Austrijoje, laikomi 
sovietų piliečiais.

Sis pranešimas, turįs tikslą ra
ginti latvius grįžti į savo tėvy
nę, esąs atsakymas į laiškus, ku-

Vinch praneša, kad sutarčių su
darymas su brjtu zona bus daro
mas tokiomis pat, kaip ir su ame
rikiečių zona, sąlygomis. Ameri
kiečių zona tarėsi šiuo reikalu ir 
su Tarpvyriausybiniu Pabėgėlių 
komitetu. (St. and Str. '47. 5. 14.)

riuos gaunąs Kirchensteins ir ku
rie parodą, kad „latvių DP yra 
neteisingai painformuoti ir nenorį 
žinoti, kokios ištikrųjų yra sąly
gos sovietų Latvijoje".

„Kai tik peržengs savo tėvynės 
sieną", rašo Kirchensteins, „jie 
galės džiaugtis pilnomis sovietų 
piliečių teisėmis ir laisvėmis". ’

„Netiesa, kad tie, kurie neturi 
kitų nusikaltimų, paliko savo tė
vynę ar tarnavo vpkiečių kariuo
menėje, bus persekiojami."

Pranešime sakoma, kad kiekvie
nam sugrįžtančiam bus užtikrintas 
darbas „pagal jo sugebėjimą ir 
norą" ir kiekvienas ūkininkas gaus 
žemės. (St. and Str. 47. 5. 3.)

STOVYKLŲ ADMINISTRACINIS 
PERSONALAS GAUS UNIFORMAS

Per tris pirmuosius mėnesius pa
gal UNRRA-os — Armijos rūbų 
gamybos projektą išvietintięji as-

NEW YORKAS PADEDA SUIEŠ
KOTI DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS

Tūkstančiai europiečių, kurių 
namus, darbą ir sagumą sunaikino 
karas, kreipiasi į New Yorko po
licijos departamento dingusių as
menų biurą, kad padėtų surasti 
draugus ir gimines, gyvenančius 
JAV-bėse, kurie galėtų jiems. pa
dėti.

Biuro viršininkas kap. John 
Crouin tvirtina, kad per 200 laiškų 
kas mėnesį ateina į jo įstaigą iš 
Europos , ir kitų pasaulio dalių, 
daugiausia iš išvietintųjų asmenų, 
ieškančių giminių ir draugų, kurie 
galėtų aprūpinti maistu ir rūbais.

Tūkstančiai atvejų buvo išpil
dyti. Giminės ir draugai buvo su
rasti šios įstaigos vyrų ar kitų 
agentūrų. Bet šimtai laiškų ir da
bar tebeguli neatsakyti.

Kap. Crouin davė vieną tipiško 
paršymo pavyzdį. „Hinrich Milke- 
reit iš Holsteino, britų zonoje Vo
kietijoje, nori rasti Henry Bernoth 
ir jo žmoną Hanna. Jų paskutinis

Spakenbergo Tumo-Vaižganto gimnazijos II-oji abiturientų. laida su moky tojais
V. Augustino nuotr.

mens pagamino daugiau, kaip 
30.000 rūbų eilučių vaikams.

Devynios DP stovyklos yra už- 
angažuotos vaikų rūbų gaminimo 

- programoje ir viena stovykla siu
va naujas uniformas dirbantiems 
DP stovyklų administracijos darbą.

Greitu laiku numatoma į darbą 
papildomai įjungti dar dvi stovy
klas ir tikimasi, kad dabartinė pro
dukcija iš 
kaip 5.000

4.700 pasieks daugiau 
eilučių.
(St. ana Str. 47. 5. 15.)

— Vienas iš vadovaujančių lėktuvų 
pramonininkų Glenn L. Martin pra
nešė senatorių grupei, kad šiuo metu 
Amerikos mokslininkai yra užsiėmę 
su radioaktyviais debesų pagamlni- 

. mu. Jie galėtų būti sudaryti iš dide
lio aukščio skrendančių lėktuvų, vi
sai ant be atominės bombos spro
gimo.

Kalbėdamas senato Prekybos pako
misėje, kuri svarsto nuolatinės tau
tinės oro policijos įsteigimo klausi
mą, Martin pasakė, kad jis nesąs tik
ras, jog Amerika veltui neprisiga
mins per daug atominių bombų, nes 
Jų uždavinį glėtų atlikti šie debesys.

Jis vėliau korespondentams parei
škė kad debesys gali turėti didesnė 
karinę vertę, negu atominė bomba. 
Jie gali būti prilyginami bumeran
gui; jie gali slinkti kartu su vėju ir 
vėl grįždami sunaikinti amerikie
čių kariuomenę.

St. and Str. 47. 5. 18.
— Kinų informacijos direktorius 

Holington Tong iš Nankingo prane
ša, kad nacionalistų pajėgos „išsisė
mė ir palūžo" prieš stiprias komu
nistų pajėgas Santungo provicljoje.

Spaudos konferencijoje Tong pa
reiškė, kad jis esąs nuomonės, jog 
plataus masto kautynės Santunge 
einančios prie galo.

Komunistai Santungo provincijoje 
tarp balandžio mėn. 21 d. ir gegu
žės mėn 6 d. neteko 22 987 sužeistais 
ir ten raudonųjų pajėgos vertinamos 
150 ooo vyrų.

Toliau jis nurodė, kad komunistai 
yra sutelkę 200 000 vyrų naujai ofen
zyvai Mandžlūrijoje ir apie 90 000

SOVIETAI 
VERBAVIMO DARBAMS Į BEL

GIJĄ
Belgija yra labai patenkinta 

3.000 DP, kuriuos ji įsivežė iš 
amerikiečių zonos anglių kasyklų 
darbams, ir tikisi artimiausiomis 
dienomis pasirašyti susitarimą su 
brtų zona dėl kitų 15.000 asmenų, 
norinčių emigruoti. Apie tai pra
neša Belgijos kuro ir jėgos kabi
neto viršininkas Frank Vinch iš 
Frankfurto.

Toliau Vinch praneša, kad jis 
nori pagreitinti iš amerikiečių zo
nos išvietintųjų asmenų verbavi
mą, dėl kurio 17.000 papildomai 
susitarta.

Sovietų ambasadorius prieš dvi 
savaites Briusely pareiškė žodinį 
protestą dėl DP verbavimo. Sovie
tai laikosi tos nuomonės, kad vėr- 
buojamieji lenkų-ukrainiečių DP 
buvo sovietų piliečiai ir turėtų jie 
būti- grąžinami.

Belgijos užsienių reikalų minis- 
teris atsakė, kad Belgija šio rei
kalo neriša su tautybėmis ir nu
rodė, kad Belgija visada yra bu
vusi pabėgėlių šalis. 

adresas buvo gatvėj^, kuri vadi
nasi Broodway.-

(St. and Str. 47. 5. 17.)

LENKŲ KARLAI GRĮŠIĄ NAMO
Lenkų valdžios atstovai iš Dan- 

zigo praneša, kad jie tikisi dar šį 
mėnesį galėsią parūpinti transpor
to priemonių apie 10.000 grįžtan
čių lenkų karininkų ir kareivių iš 
Anglijos.

Taip pat pranešama, kad am
nestijos komisija išteisino 700 len
kų, kaltinamų kriminaliniais nusi
kaltimais Sąjungininkų zonose Vo
kietijoje, ir 121000 vokiečių karo 
nusikaltėlių grąžinti iš Vokietijos 
ir laukia teismo Varšuvoje.

(St. and Sar. 47. 5. 13.)

IR IŠ AMERIKIEČIŲ ZONOS MO
TERYS GALES VYKTI Į ANGLIJĄ 

Augsburgo srities repatriacijos 
ir įkurdinimo karininkas Miss- N. 
Fancourt šių metų gegužės mėn. 
20 d. praneša, kad netekėjusios 
moterys ir našlės, turinčios ne
daugiau vieno vaiko, turinčios 
aukštojo mokslo diplomus ir no
rinčios dirbti savo profesijose 
Anglijoje, gali registruotis savo 
stovyklų direktorių įstaigose.

Šiuo metu registruojamos 
siuntimui moterys arba našlės 
nedaugiau kaip vienu vaiku.

iš-
su

vyrų puola Nungan, 35 mylios t ši
aurę nuo Ciangčuno.

“Sprendžiamieji mūšiai šioje srity
je prasidėjo“, pridūrė Tong.

(St. and Str. 47. 5. 15.)
— New Yorko valstybės gubernato

rius Dewey išleido įstatymą, uždrau
džiantį komunistų partijai bet kokią 
veiklą kol ji netteiks vyriausybei 
pilno partijos narių sąrašo.

(Slowo Poskie 47. 5. 6.)
— Komunizmo pažanga Prancūzi

joje — pareiškė senatorius Bullitt, 
kalbėdamas senato užsienių reikalų 
komisijoj — turi būti sekama su ypa- 
tigu dėmesiu. Tolimesnis komunistų 
stiprėjimas Prancūzijoj grąso J.A.V- 
blų taikai jau vien dėl to, kad Pran
cūzijai priklauso Saint-Pierre Migu- 
elon, Guadelupa ir Martininką, Šiuos 
strateginius punktus turėdama, ko
munistinė Prancūzija grąsintų Pana
mos kanalui ir New. Yorkui. Reika
linga ten visais galimais būdais remti, 
kumunizmo priešus. Amerikiečių tres
tų spauda Prancūzijoje įžiūri-svarbi
ausią strateginė poziciją J.A.V.-bėms.

(“L'Humanltė 47. 4. 2.)
— Karaliaučius (dabartinis Kalinin

gradas) apgyvendinamas daugumoje 
demobilizuotais sovietų kariais, kilu
siais iš Volgos aukštupio.

(Slowo Polskie 1947. 5.10.)
— "Voice of America" (Amerikos 

Balsas), transliuojamas rusų kalba 
per MUncheno radiją, neseniai buvo 
Uja Ehrenburgo sovietų spaudoje ir 
per radiją užpultas kaip “hitleriškų 
propagandos metodų plagijatas".

Atsakydamas l tai Amerikos pase- 
kretorius Benton pareiškė: “Džiau
giuosi, kad mūsų klausytojų tarpe 
turime Ehrenburgą. Tai pirmas "Ame
rikos Balso“ įvertinimas sovietų 
spaudoje“.

(Slowo Polskie 47. 5.10.)
— Lordas Bezverbrook savo kalbo

je apie Churchill! pabrėžė, kad “tik
tai Churchllllo, kaip premjero, grįži
mas skubiai išrištų britų užsienių po
litikos problemą ir grąžintų imperijai 
galią. Savo dvasia, kuri pasireiškė 
tamsiausiose D. Britanijos valando
se, Churchillis greitai sujungtų visas 
klases“.

(Daily Telegraph 47. 4. 16.)

— Prancūzų Moroke padėtis, kaip 
sako „People“ iš š/m V. 13, yra rim
ta, nors Paryžius ir stengiasi nuslėpti 
tiesą. Yra pagrindo manyti, kad už 
arabų, reikalaujančių nepriklausomy
bės, slepiasi komunistai. Padėtis yra 
tiek rimta, kad Vašingtonas perspėjo 
prancūzų vyriausybę. Jog komunistų 
sukilimo šiaurės vakarų Afrikoje at
veju J.A.V.-bės neliks nuošaliai.

— Saksonijoje t pietus nuo Kameni- 
cų sovietai iš ten esančių uranijaus 
klodų-eksploatuoja 3 tonas uranijaus | 
dieną. Apylinkė yra izoliuota ir sti
priai ginkluotų sovietų pajėgų sau
goma. Prie uranijaus eksploatacijos 
dirba 5.000 vokiečių, gaunančių dvi
gubai didesnes maisto normas, negu 
sovietų zonoje sunkiai dirbantieji.

(N.Y.H. Tribune 47 . 4. 47.)
— Bavarijos ūkininkų sąjungos pir

mininkai Dr. Fischerbacher, kalbė
damas viename susirinkime, reika
lavo išvaryti iš Bavarijos prūsus pa
bėgėlius. Anot jo, visi prūsai turi bū
ti išsiųsti Sibiran. Bavaro vedybos su 
prūsų blondine yra „Blutschande“ — 
kraujo gėda. Šių pažiūrų autorius 
buvo po kurio aiko atleistas iš eina
mų sąjungoje pareigų, o atakuotieji 
Prūsijos vokiečiai reikalauja Fiscehr- 
bacherl suimti.

(Slowo Polskie 47. 5. 47.)
Amerikiečių atomo nergijos moks

lininkas Dr. Leo Szilard pareiškė kad 
po 10 ar 15 metų naujos rūšies atomi
nės bombos galės sunaikinti visą gy
vybę mieste, nepažeisdamos nei vieno 
pastato. (N.d.F. 47. 5. 47.)

— Gen. Dwight D. Elsenhover pra
neša, kad Jis suorganizavo „super- 
blitz* (aukščiausio žalbinio greitumo) 
ištaigą, kuri praneš Jam, koks karas 
bus 25 metų laikotarpy, skaitant nuo 
dabar.

Spaudos konferencijoje pranešė, kad 
Jis paskyrė tris gabius Jaunus, tarp 
33—40 metų amžiaus, karininkus, kurie 
padarytų pagristus spėjimus „apie 
atominio amžiaus karo pavojus".

Gen. Eisenhover pasisakė, kad mintį 
įkurti tokią Įstaigą gavęs iš Harvard 
universiteto. sekretoriaus Dr. James 
Conaut. Conaut Įspėjęs Ji, kad nežiū
rint jog jis ir turėjęs oyrų, galvo
jančių apie „super-blitz" laikotarpi, 
kariuomenė galėjo būti užklupta bes- 
naudanti pasaulio konflikte.

(St. and Str. 47.5.15.)
— J.A.V. naikintojas- nuleido in

karą Abadono uoste, kur jis atvyko 
trijų dienų draugiškumo vizitui. Nai
kintojas įplaukti leidimą . gavo iš 
Irano vyriausybės.

(St. and Str. 47.5.18.)
— Prancūzijos karo ministerls Paul 

Colste-Flozet paskelbė viešumai apie 
kariuomenės perorganizavimo planą. 
Pagal šį planą Prancūzija bus aprū
pinta judriomis ir stipriomis priešato- 
minl karą pajėgomis.

Spaudos konferencijoje jis pareiškė, 
kad jis asmeniškai buvęs įsitikinęs, 
jog atominės bombos niekada daugiau 
nebebus panaudotos kaip karo ginklas.

„Aš tikiu, kad bus panaudojamos 
nuodingos dujos", pasakė Jis, „bet tai 
nereiškia, kad mes neturime būti pa
siruošę galimam atominiam karui“.

Jis nurodė, kad Prancūzijos ka
riuomenei reikalinga 15 metų talkos 
laikotarpis, per kurt armija galėtų 
tiek sustiprėti, kad galėtų atlaikyti 
puolimus.

Stiprinimo procesas turi paruošti 
visą tautą aosigynimui visame šalies 
naviršiuie, vieton senų pasienio gyny
bos teorijų, kurių pavyzdys yra Ma- 

. ginot linija.
(St. and Str. 47.5.15.)

DPD nranešimu, konservatorių at
stovas D.L. Savory gegužės mėn. 23 
d. pareiškė. Jog D. Britanija pripa
žindama de facto Estijos. Latvijos ir 
Lietuvos prijungimą į Sovietų S-gą 
dar negali atsimesti nuo tam tikros 
atsakomybės. Anglija pasielgė prie
šingai JAV-bėms, kurios aneksijos 
nėra pripažinuslos. Kadangi ši pro
blema Maskvos konferencijoje nebu
vo svarstyta, tai esąs “garbės reika
las“ šiuo svarbiu klausimu pareikšti 
protestą.

Užsienių reikalų ministerijos sekre
torius Christopher P. Mayhew pažy
mėjo visai priešingai, kad de facto 
nripažinimas esąs buvęs vienintėlls 
protingas kėlias, kuriuo britų vyriau- 
«:vbė galėjusi eiti. Jis netikįs, kad D. 
Britanija ši įjungimą pripažintų ir 
de jure. Pagal jo nuomonę šio klau
simo sprendimas galėtų būti padary
tas tik pasitarus su dominijomis. Bet, 

’ kaip vienas užs. reik, ministerijos 
kalbėtojas pareiškė britų vyriausybė 
tokio žingsnio daryti nenumatanti.

(NZ. 47. 5. 26)
— Austrijos vyriausybė mano įteik

ti prašymą sąjungininkų kontrolinei 
tarybai, kad ji padėtų sugrąžinti jos 
karo belaisvius iš Rusijos. Vlennoje 
ivyko daugiau kaip 500 moterų ir su
žadėtinių demonstracija.

Kancleris Leonold Figl moterų de
legacijai pranešė, kad jų kreipimąsi 
Jis perduosiąs sekančiam Tarybos po
sėdžiui. kuris būsiąs gegužės mėn. 
29 d. Jis taip pat pranešė, kad šiuo 
reikalu pasiųstieji prašymai premje
rui Stalinui pereitų metų rugsėjo 
mėn. likę neatsakyti. Netrukus po 
moterų demonstracijos, kiti, apie 250 
vieniečių žygiavo i sovietų vyriau
siąją būstinę pareikšti prvtestą už jų 
išvarymą iš gyvenamųjų patalpų, bet 
ši demonstracija buvo priversta grįžti 
atgal kai sutiko rusų sargvblnius su 
i demonstruojančius atstatytais šau
tuvais. (S & S, 47. 5. 21). '

— Amerikos gen. štabo viršininkas 
gen. Dwight D Eisenhower pareiškė 
Įsitikinimą, kad visos tautos "galėtų 
gyventi taikoje Jeigu mes turėtumėm 
nors truputi bendrųjų jausmų, ir 
stengtumėmės išugdyti bendrąjį vieni 
kitų supratimą“. (S & S, 47. 5. 21).
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LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Freiburgas. — Prieš pradėdami nau

juosius mokslo metus, gegužės 4d., 
Freiburgo studentai ateitininkai su
ruošė prof. St. Šalkauskio minėj imą- 
akademiją. Minėjiman teikėsi'atvykti 
Sv. Sosto Įgaliotinis lietuvių tremtinių 
reikalams Vokietijoje ir Austrijoje 
kan. F. Kapočius, prof. Yla, prof. 
Grinius ir kt. Dr. Paplauskas trum
pai apibūdino prof. St. Šalkauskio, 
kaip lietuvių tautos kultūros ugytojo, 
vaidmenį mūsų tautinėje kultūroje, 
apžvelgė istorinę žmonijos kultūros 
eigą ir šių dienų žmogaus dvasios 
krizės raidą.

Meninėje dalyje stud. Stravinskaltė 
padainavo "Kur aš našlaitėlė“ ir 
“Ten, kur Nemunas banguoja“, o 
stud. -Akstinas paskaitė Vytauto Ma
černio 6 viziją. Po to įvyko iškilmin
gas posėdis. Jaunieji ateitininkai buvo 
pakelti tikraisiais S-gos nariais.

Vakare buvo jaukus pobūvis su 
vaišėmis, kalbomis, dainomis, humoru 
ir šokiais.

Gegužės mėn. 5d. Motinos Dienos 
minėjimas pradėtas pamaldomis “Adel- 
haus“ bažnyčioje, padedant vainiką 
„Motinai Karžygei“. Pamaldų metu 
kan. F. Kapočius pašventino Vilniaus 
Aušros Vartų Marijos, men. Kasiulio 
pieštą paveikslą, prie kurio buvo 
atlaikytos gegužinės pamaldos. Po 
pietų iškilmingas Motinos Dienos mi
nėjimas, kuriame šv. Sosto delegatas 
kan. F. Kapočius jautriais žodžiais 
apibūdino didžią lietuvės motinos 
auką tėvynei. Po to kun. Kungys 
paskaitė prasmingą Ir gražią A. Ma
ceinos paskaitą "Žmona ir motina“.

Meninėje dalyje mažosios kolonijos 
mergaitės padainavo ir pašoko. Stud. 
Stravinskaltė padainavo „Lopšinė“ ir 
"Mlegužėllo noriu“, stud. stud. Abro- 
mykaitė, Akstinas, H. Nagys pade
klamavo Alsčio-Aleksandriškio Ny- 
kos-NllIunęlr kt. karybos. Muįlklno 
dalį atliko stud. Kiveris.

žodi pasakė kolonijos 
kapelionas kun. Petrėnas.

nas‘ ~ Blombergo lietuvių 
menininkų grupė gegužės 2 ir 3 die
nomis kemptenlečiams suruošė du 
kon.c®rtH®- Klausytojai turėjo progos 
pasigėrėti gražiu A. Kalvaitytės mez- 
zosopranu, Iz. Motekaitienės stipriu 
dramatiniu sopranu ir švelniu P. Ko
vei o lyriniu tenoru. Programą šo
kiais paįvairino S. Velbasis o akom
panimentą ir porą solo dakykų mei
striškai patelkė prof. Jakubėnas.

— Minint motinos dieną be vieti
nių pajėgų, meninėj dalyj progra
mos dali atliko viešnia Iz. Motekai- 
tlenė ir prof. Jakubėnas.

— Gegužės 11 d. sukako dveji me
tai nuo lietuvių stovyklos (steigimo 
Kemptene. šią sukaktį nutarta atžy
mėti birželio mėn suruošiant paroda, 
kurioje būtų pavaizduotas išvirin
tųjų gyvenimas ir Įvairūs jų nuveikti 
darbai.

— YMCA rūpesčiu Kempteno išvie- 
tintiesiems yra įrengtas kinas.

— Mūncheno universiteto psicho
logijos asistentas Dr. V. Bieliauskas 
gegužės 10 ir 11 dienomis skaitė dvi 
paskaitas: vieną jaunimui — „Jauni
mas ir saviaukla“, kitą visiems sto
vyklos gyventojams “Lietuvių būdo 
formavimas tremtyje“.

— DP policijos mokykla Kemptene 
gegužės 12 d. baigė darbą. Bendra
bučių aikštėje, dalyvaujant UNRRA 
Area direktoriui, baigusiems buvo 
įteikti pažymėjimai. Mokslą išėjo 28 
lietuviai. 14 estų ir 8 latviai. Moky
klą vedė A. Kenstavlčlus.

— Gegužės 21 d. suėjo 2 metai, kaip
Kempteno lietuvių stovykloj pasiro
dė pirmasis “Alguvos Baro Dienos 
Naujienų“ numeris, šio stovyklos 
sieninio biuletenio per dvejus metus 
Išėjo 604 nr. Jis laikomas seniausiu 
ir pastoviausiu Iš tos rūšies biule
tenių. Kolonijos gyventojai darbšči
am redakcijos kolektyvui yra labai 
dėkingi už visuomet greitą Ir objek
tyvią žinių tarnybą. K

Kemptenas — Balandžio mėn. 18d. 
Kemptene įvyko UNBBAos Area 1063 
Lietuvių TB Apylinkių Komitetų pir
mininkų suvažiavimas. Buvo susipa
žinta su atskirų apylinkių veikla. 
Santykiuose su vietinėm UNRRA-om 
nutarta glaudžiai bendradarbiauti ir 
derinti veikimą, nuolat palaikyti ryšį 
su centrais ir stengtis koreguoti ne
racionalumus, pasitaikančius iŠ UN- 
RRA-os pusės, ir paveikti, kad kuo 
daugiausia teisiu ir pareigų būtų pa
vedama tremtiniui Išrinktiems orga
nams. Taip pat ^nutarta ■c.paraginti 
kitų tautų komitetus sudaryti Area 
centrinę vadovybę, kad paskui būtų 
galima sudaryti visos Area, visų trem
tinių centrą, kad, reikalui esant, 
būtų galima Ir UNRRA Area funk
cijas perimti. Lietuvių Area centras 
Vra Kemptene ir vadovauti išrinktas 
dr. J. Kaškelis.

Baltijos Universitetas. — Baigiantis 
trečiajam Universiteto gyvavimo 
semestrui, buvo suruošta studentiška 
šventė, trukusi net 2 dienas, šven
tės metu buvo daug specialių paren
gimų, koncertų, literatūros vakarų, 
sporto varžybų. Universiteto darbui 
pavaizduoti buvo suruošta plati pa
roda. Jos metu žiūrovams buvo de
monstruojami (vairūs aparatai, ma
šinos, daromi bandymai laboratori
jose ir pan. Parodą papildė diagra
mos, nuotraukos ir kiti eksponatai iš 
Universiteto gyvenimo ir, apskritai, 
iš mokslo pasaulio.

Weilheim/Teck. — šios stovyklos 
kemendantas Vincas šalčiūnas tapo 
paskirtas UNRRAos direktorium Nūr- 
tingeno apskr. stovykloms.

Stovyklos gyventojai savo gerbia
mam pirmlninkui-komendantui suru
ošė iSleistuves-pobūvl, kurio metu gy
ventojai ir choristai (teikė meniškai 
paruoštus adresus.

'Nauju komendantu Išrinktas buvęs

stovyklos sekretorius Vincas Matl- 
kiūnas.

J. Sk.
Dinkelsbūhlis. — Motinos Dienos 

proga stovyklos kapeliono kun. Leš
činsko buvo atlaikytos intencinės 
Mišios ir gegužinės pamaldos. Iškil
minga posėdį atidarė apyl. K-to pirm, 
buv. miškų d-to dir. Rukulža. Pas
kaita apie motinos paskirtį ir jos 
uždavinius gyvenime skaitė Dr. 
Chmiellauskas, o meninėj daly pr. 
m-los mokiniai.deklamavo poeto Braz
džionio kūrinius iš premijuoto leidi
nio “Svetimi kalnai“. Po to, seniau
siai stovyklos motinai Liepinaitlenel 
(86 m. amž.) buvo įteikta gyvų gėlių 
puokštė.

Toje pat salėje įvyko Vilniaus ope
ros solistės F. Pupėnaitės ir dramos 
akt. St. Pilkos poezijos-dainos (va
karas-koncertas, susilaukęs nepapra
sto pasisekimo Dinkelsbūhllo DP vi
suomenėje.

Girdenis

Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Mūncheno Apygardos 
Komiteto Pirmininkui

ANTANUI KALVAIČIUI,
mirus jo motinai, reiškiame gilią užuojautą.

L.R.K, Mūncheno Skyriaus Valdyba ir Bendradarbiai

Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Mūncheno Apygardos 
Komiteto Pirmininkui

ANTANUI KALVAIČIUI,
mirus, jo motinai, reiškiame gilią užuojautą.

L.R.K. Amerikos Zonos įgaliotinis ir Bendradarbiai

PRANCŪZIJOS FUTBOLO 
. MEISTERIS

Praeitą sezoną Prancūzijos futbolo 
meisteriu buvo Lille vienuolikė, ku
riai buvo pavykę laimėti ir Prancū
zijos futbolo taurės varžybas. Šiemet 
tokios dvigubos pergalės Lille nepa
siekė ir pasitenkino laimėjusi taurę, 
o meisterio titulą užleido Roubaix 
komandai. Naujasis meisteris turi 
pažymėtiną gynimą, o vartuose stovi 
likusios Europos rinktinės dalyvis Da 
Rul. Puolime iškilesnis žaidikas yra 
austrų kilimo Hiltl, iš 71 per sezoną 
pasiektų įvarčių pats vienas įkirtęs 
24. Roubaix įsileido 47 (varčius. Ma
žiau įvarčių, iš viso 40, gavo antrą 
vietą užėmusi Reims komanda. 
Įmuštų kitoms komandoms įvarčių 
lentelėje meisteris Roubaix užima tik 
septintą vietą. Daugiausia įvarčių per 
pirmenybes įkirto Metz vienuolikė — 
iš viso 93. Apskritai, daugyje koman
dų žaidžia eilė užsieniečių, Kai kurie 
iš jų Prancūzijoj gyvena ilgesnį lai
ką ir yra naturalizavęsl. Užtinkame 
gana daug austrų, jų tarpe ir per 
vokiečių okupaciją Kaune matytą 
vienletį Wita, toliau nemažai vengrų, 
čekų, lenkų ir kt., jau nekalbant apie 
žaidlkus iš šiaurinės Afrikos. Vienoj 
iš pirmaeilių Strasbourg vienuolikėj 
puoliku ir gana sėkmingai žaidžia 
latvis Vanagas. , ■ i Ck.

FUTBOLO MARGUMYNAI
— Dabartiniu laiku kontinente bene 

geriausias vidurio saugas bus italas 
Parola, neseniai žaidęs likusios Euro
pos rinktinėje prieš Didžiąją 'Britani
ją. Parola yra vienintelis žaidikas iš 
kontinento, kurį anglai įtrauktų į 
visos Europos futbolo rinktinę. Šiuo 
metu Parola žaidžia Torino Juventus. 
Pries kurį laiką kitas, klubas, AS 
Roma, už Parolą jo dabartiniam klu
bui pasiūlė 22 milijonus lyrų. Nors 
lyra ir nėra aukšta valiuta, bet 22 
milijonai nėra jaū tokia paprasta 
suma. - . ,

— Po nesėkmingų likusios Europos 
rungtynių prieš Didžiąją Britaniją, 
vakarų Europos futbolo sluoksniuose 
svarstoma, kaip būtų galima geriau 
atsilaikyti prieš salyno futbolo liūtus 
Yra tikra, kad jau niekad nebus su
daryta tokio stiliaus rinktinė, kaip 
neseniai Glasgove. Tąsyk buvo pa
rinkti žaldikai iš devynių (!) valsty
bių ir nors kiekvienas iš jų yra geros 
kokybės, bet komandos jie nesudarė. 
Jau žymiai geriau būtų pasirodžius: 
atskiros valstybės rinktinė ar bent iš 
dviejų valstybių kombinuota koman
da. Galima drąsiai teigti, kad per 
rungtynes Anglija — Švedija arba 
Anglija — Italija kontinento atstovai 
negautų 1—6 pylos. Dar šiemet numa
tomos rungtynės Anglija — Švedija 
ir galėsime patikrinti, ar šie teigimai 
pasitvirtins ir tikrovėje. Gerai prieš 
airius (jų rinktinėje žaidė devyni 
žaidikal iš Anglijos lygos) neseniai 
Dubline sužaidė Portugalijos rink
tinė. Ji nesistengė vesti britišką žai
dimą, bet išnaudojo savo žaidikų 
greitumą ir airius nugalėjo 2—0. Švei
carai Zūrlche taip pat pasirodė 
geriau nei likusioji Europa ir kiek 
nelauktai įveikė anglus 1—0. Šveicarų 
stiprybė buvo Jos abu gynikai.

Pranešame giminėms ir pa- 
žistamiems, kad mūsų bran
gus ir mylimas vyras, tėvas, 
uošvis ir senelis

JULIJONAS 
LABANAUSKAS

netikėtai mirė nuo širdies 
priepuolio š. m. gegužės 
mėn. 10 d., išvargintas sun
kaus tremtinio gyvenimo.

Palaidotas š. m. gegužės 
mėn. 13 d. Kassel-Oberzweh- 
ren kapinėse.

Nuliūdusi šeima

— Didž. Britanijos rinktinės dešiny
sis spaminis Matthews keičia klubą. 
Iki šiol Matthews startavo už Stoke 
City, o dabar už 11.000 svarų perėjo 
i Blackpool. Abu šie klubai Anglijos 
pirmenybėse yra vieni iš pirmųjų.

— „Daily Telegraph" rašo, kad ško
tai yra labai nusivylę Didž. Britani
jos — likusios Europos rungtynėmis 
ir jie labai gailisi tų 31.000 svarų, ku
rie buvo sumokėti už (ėjimą, Škotai 
guodžiasi tik nuostabiu pusinio puo
liko Steel įvarčiu. Po šio (varčio už 
Steel vienam skotiškma klubui Liver
pool siūlo 15.000 svarų.

— Vienoje buvo (domios rungtynės
tarp Austrijoj pirmaujančio Rapid 
ir Cekoslovakijps pirmenybių lyderio 
Prahos Slavia. Austrams tai buvo dė
kinga proga bent kiek atsiteisti už 
paskutiniu laiku taip gausius tarp
valstybinius pralaimėjimus. S( pas
lapčia daigintą norą Rapid vienuo
likė išpildė ir po (domios kovos lai
mėjo prieš svečius 5—3. Gražiai pasi
rodė vis dar nevystantis vidurio 
puolikas „Blmbo“ Binder (Rapid), o 
kitoje pusėje viena iš iškiliausių fi
gūrų buvo taip pat senesnis žymū
nas—Bican. Ck.

DINKELSBUHLIO „TAURO“ 
METINES

V. 18 Dinkelsbūhlio liet, sporto 
klubui “Tauras“ sukako vieneri me
tai nuo įsikūrimo. Ta proga minėta 
diena buvo iškilmingai atšvęsta. 11 
vai. R.K. bažnyčioje “Tauro“ nariai 
išklausė pamaldas. 14 vai. įvyko dra
ugiškos stalo teniso rungtynės su 
Memmingeno liet, komanda, kurios 
baigtos 5 :4 Dinkelsbūhlio liet. “Tau
ro“ naudai, o 16.30 vai. krepšinio 
draugiškos rungtynės, kurios baig
tos 29 : 21 memmingeniečių naudai. 
Gi 20 vai. stovyklos didž. salėje 
“Taurui" pagerbti įvyko bendras 
pobūvis, kurio metu sporto vado
vas Traskauskas padarė platų prane
šimą iš “Tauro“ metinės veiklos: iš 
sužaistų su įvairiomis DP stovyklų 
komandomis 31 krepšinio rungtynių 
laimėta 24, pralaimėta tik 7 (daugi
ausia pelnė: Koženiauskas 298, Tras
kauskas 266. Laukaitis 162), iš 10 stalo 
teniso rungtynių laimėta 8. pralai
mėta tik 2, o lengv. atletikoj C. Ru
kulža “Taurui“ yra iškovojęs I vie
tą visoje Dinkelsbūhllo spylinkėje. 
šachmatininkai visą laiką čia pir
mauja, ir paskutiniame vlet. tarptau
tiniame turnyre dvi pirmosios vietos 
atiteko “Tauro“ žaidėjams.

Girdenis.

Anglija-Kontinentas 6 :1
Anglų laimėjimo prieš kontinento 

„likučius“ galima buvo laukti. Tačiau, 
kad jis pasiekė pasekmės 6:1 prašoko 
visus spėliojimus. Rungtynės iššaukė 
ypatingą susidomėjimą ir sutraukė 
Glasgovo stadionan 140.000 žiūrovų. 
Radio pranešėjai buvo paruošti rung
tynių eigą perduoti 15 kalbų. Kariuo
menės orkestrai grojo populiarius 
maršus, kad tuo gerai nuteikti žiūro
vus. Vienu žodžiu • neramumu dvelkė 
visa aplinka kol neprasidėjo rungty
nės.

Tik 22 min. Manionul pavyko (muš
ti triumfo golą, kurį gerai paruošė 
Lawton su Steele. Dar nepasibaigus 

anglų džiūgavimams kontientas gra 
žiu Nardahl smūgiu išlygina pasek
mę. Atrodė, kad rungtynės iki pat 
pabaigos bus įtemptos. Tačiau sekan
čios 4 min. per kurias anglai įmušė 
tris golus palaidojo visas kontinento 
viltis ir dar galop Parotos savižudis 
golas išplėšė paskutinę laimėjimo ki
birkštėlę.

Nuo šio momento anglai dėl silpnos 
šoninių saugų akcijos (gavo visišką 
lauko persvarąą. Po keletos minučių 
Lawton praėjęs gynimo liniją (mušė 
patį efektingiausią ir paskutinį įvar
tį ( kontinento šventovę.

Ar geriausi kontinentalai gynė kon
tinento spalvas Iššaukė didelių ginčų, 
tačiau šiandien galima tik viena kon
statuoti, kad patenkinamai sukovojo 
vos trys žaidėjai: Nordahl. Steffen 
ir Lambrecht, gi likusieji 8 sudarė 
tas spragas per kurias užkrito ši di
džioji gėda ant kontento.

Komandos žaidė:
Anglija : Svift, Hughes, Hard

wick, Burgess, Vernon, MacCauley, 
Lidell. Steele, Lawton, Manion, Mat
thews;

Kontinentas: Da Rui (Pran
cūzija), Petersen (Danija), Steffen 
(Šveicarija), Carey (Irlandija), Parola 
(Italija), Lubį (Čekoslovakija), Lam
brecht (Belgija), Green, Nordahl (Šve
dija), Wilkes (Olandija) ir Prest (Da
nija).

Seligenstadto gimnazija — 
Mittenwaldo ukrainiečiai

Seligenstadto lietuvių gimnazijos 
auklėtiniai lankydami gražiąsias Vo
kietijos vasarvietes, kaip: Garmisch- 
Partenklrchen ir kt. pasinaudojo pro
ga ir sužaidė draugiškas krepšinio ir 
tinklinio rungtynes; Nežiūrint, kad 
gimnazijos auklėtiniai prieš suaugusią 
ukrainiečių komandą aikštėje atrodė 
tik vaikiukai, tačiau parodė pilną sis
temos ir tikslių metimu žaidimą. Jei
gu gimanzljos auklėtiniai būtų ambi- 
cingiau sužaidę, tai rungtynių pasek
mė būtų buvus dar didesnė. Šį karta 
gimnazija turėjo pasitenkinti tik kuk
lia 33:25 taškų persvara.

Greta (vyko ir ‘tinklinio rungtynės 
prieš ukrainiečių rinktinę. Čia gim
nazijos auklėtiniai pasirodė žymiai 
silpniau. Ir visai nenuostabu, nes mū
sų elitas rlkiuodamasis greta panašių 
k-dų gali užimti vietą tik dešiniajam 
sparne. Būdami pranašesni tiek tech
nika tiek ūgiu rungtynes užtikrintai 
laimėjo ukrainiečiai.

Turėjo (vykti ir stalo-teniso rung
tynės, tačiau nežinia dėl kažkurių 
priežasčių ukrainiečiai atsisakė žaisti. 
Gimnazijos auklėtiniai čia taip pat 
laukė aiškaus laimėjimo.

Gimnaziją atstovavo: Bukauskas, 
Plečkaitis, Kulnys. Kasperavičius. Mi- 
laltis ir Špokevičius.

Varžyboms pasibaigus komandos 
pasikeitė tautiškais ženkliukais.

Mūnchenas — Mittenwaldas 41:27
Mūncheno lietuvių krepšinio ko

manda viešėdama Mittenwalde sužai
dė draugiškas krepšinio rungtynes 
prieš vietos ukrainiečių rinktinę ir 
laimėjo santykiu 41:27. Subrendusi ir 
kovose užgrūdinta Mūncheno lietu
vių komanda turėjo aiškią žaidimo 
persvarą kas atpalaidavo juos nuo 
taškų medžiojimo ir leido parodyti 
gražių dėmių pilną kovą.

Komanda žaidė sekančios sudėties: 
Bandžius. Denasas, Plelnys, Petraus
kas ir Martinkus.

Po senjorų rungtynių ivyko tų pa
čių komandų jaunių rungtynės, ku
rias užtikrintai laimėjo mūnchenie- 
čiai santykiu 69:43..

Komanda žaidė: Naras, Šimaitis, 
Bajells, Rukšys ir Montvila.

Augsburgo „Dainava“ — Traun- 
steinas 8:3

š. m. gegužės mėn. 25 d. Traun- 
steine įvyko pirmosios Mūncheno 
sporto apygardos futbolo pirmenybių 
rungtynės tarp Augsburgo „Daina
vos“ ir Traunsteino futbolo koman
dų. kurios baigėsi 8:3 „Dainavos“ 
naudai. •

„Dainavos“ klubą atstovavo: Buro
kas. Renkauskas, Bazillauskas V., 
Saldaitls, Tėvelis. Simutis, Kėvelaitis,

Paieškojimai
4356. Juozą Valdemaras Duobaltis, 

Litauisches Lager Spackenberg . I, 
Geesthacht b. Hamburg (2). ieško Onos 
Duobaitienės (Gicevičaitės) Juozo 
Duobaičio ir brolio Izidoriaus Duo- 
baičio.

4357. Salomėja Grigelytė, South Wa
les Sanatorium (Stoff Residence) Tal- 
gasth Brecon, England, ieško Antano 
Staniulio, iš Trakų kaimo. Gelgau
diškio valsč. ir Marytės Astrauskaitės.

4358. Petras Mikelaltis (23) Oldenburg 
Old. Amschisstant Barav. ieško sū
naus Petro Mikelalčio paskt. laiku 
buv. Austrijoje.

4359. R. Gundermonas. (20) Kapellen- 
hagen ūber Alfeld-Leine Hannover, 
Englische Zone, ieško Giliaus Gun- 
dermono.

4360. Leouse Kasilenisch-Vitkaučiūtė
50 Tenney St. Methuen Mass. USA., 
ieško pažįstamų iš Anykščių m. Le- 
gėdžų km. y

4361. UNRRA. Bureau of Documents 
and Tracing, Wiesbaden, APO 757, US 
Army prašo atsiliepti Harry Brauns, 
Dr. Moses «Braunso sūnų, gimusį 1932 
metals Kaune.

4362. Mrs. Frances Johnson, 202 Stu- 
benvlUe St. Peoria 6, Illinois, USA., 
prašo atsiliepti Joną Urbuįį, 16 metų 
amžiaus.

4363. Lotte Sermkovas, Lūderburg 
ūber Lūneburg, Gut von Spdrken, 
ieško savo vyro Jono Sermkovo.

•Mickevičius, Gudaitis, Bazillauskas £., 
ir Bacevičius.

Rungtynes pravedė Cerekas N.

Pranešimai.
- Spaudos plantintojų dėmesiui '

Gerbiamuosius spaudos platintojus 
prašome galimai greičiau atsiskaityti 
už pasiųstus leidinius, nes šiuo metu 
išėjo iš spaudos visa eilė naujų pro
zos veikalų, kuriuos siuntinėsime tik 
tiems platintojams, kurie su lei
dykla bus galutinai atsiskaitę.

Pinigus siųsti mūsų sąskalton Post- 
scheckamt Stuttgart, Postschekkonto 
Nr. 10708.

Leidykla „Patria“

š. m. birželio mėn. 20 — 22 dieno
mis Hannoveryje įvyks lietuvių ve- 
terinarios gydytojų tremtinių suvažia
vimas. Kartu ruošiami ir pasitobuli
nimo kursai Aukštojoj Veterlnarijoa 
Mokykloj, kurių programoj numaty
tos aktualios temos bei naujieji lai
mėjimai veterinarinės medicinos sri
ty. Kursuose lektorlauti maloniai su
tiko visi žymesnieji šios garsiosios 
mokyklos profesoriai.

Suvažiavimo vieta: Hannover, Her- 
renhausen, Burgweg 1.

Visi vet. gydytojai kviečiami suva
žiavime dalyvauti. Apie atvykimą 
pranešti minėtu adresu. Kursų pra
džia birželio 20 d. 8 vai.

v Organizatoriai

Asmenys, išskrininguoti ne kaip ka
ro kaltininkai, bet dėl kitų priežasčių, 
ir asmenys, gyvenantieji privačiai (ne 
UNRRAos stovyklose) 3 distrikto ri
bose, nbrintieji vykti Belgijon ang
lies pramonės darbams; prašomi re
gistruotis pas lietuvių reikalams įga
liotinį prie Intergovernmental Co- 
mittee On Refugees Regensburg. 
Adresas: Regensburg, Ganghofersied- 
lung, Wilhelm-Raabe-Str. 24.

Įgaliotinis

„Tremtinio“ krautuvėje, Wūrzburg7, 
Nordkaserne, parduodamas geras 
smuikas. Esant reikalui, galima parū
pinti ir didesnį smuikų kiekį.

Freiburg i. Br., Landsknechtstr. 7, 
veikia laikrodžių dirbtuvė ir radijo 
laboratorija „Banga“. Sav. Alf. Vam- 
butas. Veikia ir gravluravimo sky
rius. Visus darbus atlieka Ir prižiūri 
kvalifikuoti meistrai.

Elenos ir Alfonso Vambutų, Frei
burg i. Br., Landsknechtstr. 7, „Gin
taro" madų salone atliekami įvairūs 
moterų, vyrų ir vaikų baltinių siuvi
mo darbai. Priimami užsakymai. Dar
bai atliekami sąžiningai ir greitai;

Inžinierių dėmesiui
Išėjo „Inžinieriaus Kelias“ Nr. 7, 

1947 m. sausls-balandis. Gaunamas 13b 
Augsburg-Hochfeld, Lit. DP Camp 
Kaina. RM. 6 Kartu siųsti ir per
siuntimo išlaidas.

Norintieji įsigyti SĄSIUVINIŲ — 
viena linija, langučiais, paišybai ir 
gaidoms, LIETUVIŠKU LAIŠKŲ su' 
vokais ir P. Šležo — Ig. Malinausko 
LIETUVOS ISTORIJĄ — kreipiasi 
laišku LEIDYKLA „GIEDRA“, (16) 
KASSEL-Oberzwehren. Spaudos pla
tintojai prašomi nurodyti gelžk. stotį, 
kolonijos lietuvių skaičių ir kiek mo
kinių pradž. mokykloj bei gimna
zijoj.

L. S. B. Oro Skautų Skyrius š. m. 
birželio mėn. 6—8 dd. Schwaebisch 
Hall rengia pabaltiju tautų sklan
dytuvų modelių varžbas. 
Modeliai turi atitikti FAI taisyklėms. 
Registruotis ir informacijų reikalu 
kreiptis pas J. Stanionį (14) Oberlen- 
ningen/Kr. Nūrtingen, Haufstr. 6

VELIUONIŠKIŲ ŽINIAI
Vienas tautietis iš Amerikos prašo 

atsiliepti Veliuoniškius, t.y. lietuvius 
iš Veliuonos krašto (Kauno apskr.). 
Atsiliepti šiuo adresu: Ludwig DP 
Center, Dillingen-D. (13b), St. Šaulienė.

4364. Elena Jasiūnaitė gyv. Marcott 
Hall, School Marcott, Rutland, nEg- 
land, ieško brolio Jaslūno Povilo ir 
pažįstamų.

4365. Zofija Plecbavlčlenė gyv. Mep
pen (Ums). Herzogstr. 47. ieško Zofi
jos Kovalskienės-Andrašiūnaitės, gy
venusios pas Tostoką Joną.

4366. Varaitis J., 28 Pettlebone str. 
Luzerne, Pa. U.S.A., ieško brolio Va- 
ralčio (Varevlčiaus) Alfonso, 1946 m. 
buvusio Prancūzijoje.

4367. Balčiūnas Stasys, kilęs iš Smil
gių km., Kupiškio valsč,. Panevėžio 
apskr., gyv. 26—38 str. Long Branch, 
Toronto. Canada, ieško savo sesers 
vienuolės Balčiūnaitės Bronislavos.

Atsiliepusieji prašomi susisiekti su 
ieškotojais ir taip pat pranešti savo 
adresus L.R.K. Vyr. Valdybai, Reut- 
lingene, Lederstr. 94

4368. Lltkienė Ida. Brūnnighausen, 
Krs. Hameln/Bad Pyynont, British 
zone of Germany, žinančluoslus prašo 
pranešti apie jos sūnų Oskara.

4369. Aldonis Ignacas, 5805 So., Map
lewood Ave, Chicago 29, DI., USA., 
prašo atsiliepti Vlkarauską Joną, kil. 
iŠ Nausėdų kaimo, Tauragės apskr., 
kuriam atsiųsti affidavitai. Affidavi
ts! yra L.R.K. Vyr. Valdyboje, Reut- 
lingene, Leder»*r. 94.

4370. Prašoma atsiliepti A. Jankaus
kaitė, kuriai atsiųsti iš Mainzo pini
gai. Minėti pinigai yra L.R.K. Vyr. 
Valdyboje, Reutlingene, Lederstr. 94.
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per TrafalgarAnglijos karalius Jurgis ir karalienė Elzbieta 
Square Londone

LIETUVIU SAVAITRASTIS

J. Butėnas

Kelione aplink taika

siminęs. Baidydamiesi per didelio 
priklausomumo nuo dolerio, britai 
veda prekybos derybas su sovie
tais, ir kalbama apie numatomą 
milijardinį mainų susitarimą. Dar- 
biečių „The People" net gąsdino, 
kad per artimiausius šešis mėne
sius būsianti su sovietais pasira
šyta „staigmeninė sutartis, kuri 
apstulbins Ameriką". Rimti komen
tatoriai mano, kad tai tik ma
nevrai geresnėms sąlygoms iš 
JAV išsiderėti ir darbiečių kairia
jam sparnui nuraminti, nes bri
tams Amerikos 
jokia prekyba su 
patys nori 
tie keli

rie vyrauja Vakarų 
ir kurie stiprina 
kad iš Trumano 
neišeis ir kad JAV pagaliau spiaus 
į visus tuos reikalus.

Sovietai padrąsinamųjų motyvų 
nori įžiūrėti ir anglosaksų diplo
matijos plonybėse. Tuo pačiu me
tu, kai JAV sovietų atžvilgiu užė
mė itin kietą ir bekompromisę po
ziciją, britai nelauktai sutvarkė 
santykius su lenkais, grąžindami 
jiems Londone įšaldytus aukso 
rezervus bei nubraukdami senas 
skolas. Bevinas rado reikalinga pa
raginti Anglijoj esančius buv. len
kų karius grįžti namo, ūkinės de
rybos vedamos su Rumunija ir 
Vengrija; neoficialiai kalbama apie 
pasitarimus su Čekoslovakija dėl 
sąjungos sutarties pasirašymo.. Kai 
kurie sovietams simpatizuoją pran
cūzų publicistai tuose reiškiniuose 
įžiūri britų bandymą atsipalaiduoti 
nuo per glaudaus susirišimo su JAV; 
vienas švedų laikraštis spėja, kad 
Londonas tai daro su Vašingtono 
pritarimu, kuris tuo būdu norįs 
,,dėl viso ko" pasilikti ryšio siūlą 
su Maskva. Pastaroji tiki, kad jos 
nenuolaidumas ilgainiui privers 
Vašingtoną tuo ryšio siūlu pasi
naudoti, — būtent, tada, kai gy
venimas parodys, kad Trumano po
litika lauktųjų vaisių neduoda. O 
kad tų vaisių nebūtų, rūpinasi ne
regimoji komintemo centrinė. Jau 
kelinta graikų kariuomenės ofen
zyva vis dar nepajėgė sutriuškinti 
raudonųjų partiznaų. Panašūs par
tizanai iš šiaurės per sieną smel
kiasi į persų Azerbeidžaną, kur 
diena dienon laukiama sukilimo. 
Kinų komunistai sėkmingai lupa 
Nankino vyriausybės pajėgas. Rau
donai nuspalvinti socialiniai bruz-

ir anas anstybesnis bandymas iš
gelbėti demokratijai sovietų sate
litus. Bet ar ir jo sėkmės šansai 
nėra iliuziniai?

Maskva mano, kad ^taip. Britų 
„The Economist" primena, kad so
vietų politikos vadovai ne tiek 
domisi savo krašto ūkiniu atstaty
mu bei visuotinės taikės kūrimu, 
kiek laukia krizės JAV ir tuo 
patim visame kapitalistiniame pa
saulyje. Ir pačių sovietų „Izves- 
tijose" Višnevas rašo, jog krizės 
šmėkla skrajoja virš visų ūkinių 
pasitarimų kuriuos tarp savęs ve
da kapitalistiniai kraštai". Jis ne
buvo visai neteisus. Ženevoje 
vykstanti muitų tarifų konferen
cija jau priėjo krizės, kai JAV at
stovas atsisakė sutikti su įveža
mųjų muitų sumažinimu Australi
jos vilnai;' o tai didelis smūgis 
Australijos ūkiui, jau spėjusiam 
skaudžiai pajusti Vokietijos rinkos 
netekimą. „Dolerio politika", už
simojusi pastatyti užtvanką prieš 
komunizmą ir sukurti gerovės ba
zę taikiam demokratijos laimėji
mų žygiui, pasirodo teturinti ir 
nesimpatišką kapitalistinę pusė.Ne 
visos tautos taip gerai pažįsta ko
munizmą, kad geruoju sutiktų su 
tų kapitalistinių tendencijų grėsme. 
Net graikai purkštauja, kad JAV 
ūkiniai patarėjai, atvykstą I Atė
nus prižiūrėti duodamos paramos 
sunaudojimą, gali panorėti Graiki
jos ūkį pertvarkyti pagal JAV in
teresus. Tolygios amerikiečių už
mačios juo labiau nepatinka bri
tams. Pernai iš AV gautai paskolai 
beišsenkant, jie dedasi nebenorį 
prašyti naujos, nors JAV ambasa
dorius Londone, pats apie tai už-

Nūdienė tarptautinės politikos 
maišatis, visi jos paradoksai, prieš
taravimai ir šuoliai, mūsų many
mu, kyla iš to, kad ir demokrati
niai Vakarai, ir sovietiniai Rytai 
trokšta išvengti naujo karo, bet 
tuo pačiu metu abeji su nema
žesniu atkaklumu nusistatę. taikos 
tvarką sukurti pagal savuosius re
ceptus. Todėl visiškai pagrįstai 
kalbama apie „šventąjį karą". Da
bartinė fazė tebepriklauso politi
niams bei diplomatiniams manev
rams, kurie pasirinkti dėl to, kad 
moderniosios ginklo kovos per
spektyva siaubu supurto abiejų 
stovyklų kovotojus. Abi prie
šingosios šalys — JAV ir So
vietų S-ga — jais nori pa
siekti tai, ko nedrįsta siekti 
gnklu. Taikaus diplomatinio san
tykiavimo forma tebėra palikta; 
naujoms konferencijoms tebesiren- 
giama. Tačiau lygiagrečiai abi sto
vyklos savarankiai kuria busimo
sios pasaulio tvarkos pagrindus, 
tikėdamos, kad priešingoji pusė 
pasijus priversta geruoju nusileisti. 
Ir Rytų, ir Vakarų vyrai širdy 
maža beturi iliuzijų dėl tikros san
tarvės galimumų. Walter Lippman- 
nas, kalbėdamas apie sovietus, 
stato pagrindinės reikšmės klausi
mą: „Ar gali normaliai bendradar
biauti su užsieniais oligarchija, 
laikanti savo rankose valdžią ir 
nedrįstanti pas save vykdyti net 
savo konstitucijos, bijodama, kad 
tada ji gali būti nuversta? Ar Ru
sijos diktatūra nesilaiko vien vi
daus įtempimu, kurį pateisina išo
rių nesaugumu? Taip, Stalinas rei
kalauja ūkinio bendradarbiavimo 
(su užsieniais); jis gal atsisakytų 
nuo pasaulinės revoliucijos, jeigu 
galėtu pasitikėti visuotiniu saugu
mu. Tačiau saugumas, jo suprati
mu, yra ne vien Rusijos, bet ir 
komunistu partijos saugumas; o to 
neįmanoma suderinti su tikra tai
ka ..

Tai nebe vien publicistinis kon
statavimas; tai prielaida ir politi
niam JAV sprendimui, Trumano 
paskelbtam kovo 12 d. ir subren
dusiam Maskvos konferencijoj. Li
gi Trumano deklaracijos JAV ir 
D. Britanija su Sovietų ekspan
sija bandė diplomatiniu keliu ko
voti pačiose sovietų įtakos sfero
je, tardamasi protestais ir spaudi
mu galėsianti padėti demokratijai 
ir laisvei prisikelti Lenkijoje, Ven
grijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje. 
Tos pastangos buvo tuščios, ir 
JAV bei britų diplomatija dėl to 
nebeturi iliuzijų. Dabar JAV mil
žiniško masto finansine pagalba 
užsimoja atstatyti ūkine gerovę so
vietų ekspansijos ir komunizmo in
fekcijos grasinamuose pasaulio re
gionuose — Vakarų Eurouoje, Vi
dur. Ratuose, Rytų Azijoje, ka.d 
tos sritys ne tik pačios pasidarytų 
atsparios, bet ir taptų traukiamąja 
jėga, neatsilaikomai gundančia so
vietų satelitus. Politinį tos finan
sinės paramos pobūdį aiškiai nu
sakė vienoj iš paskutinių savo 
kalbų buvęs JAV valst. pasekre- 
toris Achesonas: „JAV pagalba te
bus duodama tiems kraštams, kur 
ji galės naudingiausiai patarnauti 
politiniam ir ūkniam pasaulio sta- 
bilingumuį, žmogaus laisvės bei de
mokratinių institucijų ugdymui ir 
liberališkos prekybos politikos plė
timui." Doleris teras kelią i tuos 
kraštus, kurie, savo geografine pa
dėtimi ir politiniu nusistatymu ati
tiks JAV užsibrėžtus tikslus.

Sis JAV planas, būdamas taikus, JAV kariniai vadovai: gen. D. Eisenhower, senato ginkluotųjų pajėgų komiteto pirmininkas sen. Gurney, ad- 
kartu betgi yra ofenzyvinis, kaip miroias Nimitx ir av. gen. C. Spaatz

dėjimai mezgasi Vokietijoj, Pran
cūzijoj, Italijpj...

Ko vertos šios sovietų pastangos 
ir viltys?

Šveicarų „Basler Nachrichten" 
iš Vašingtono praneša:

„1947 m. JAV nėra nei neapsi
ginklavusios, nei be sąlygų paci
fistinės. Apgaulinga yra mintis, kad 
amerikiečius galima atgrasinti nuo 
Trumano politikos pusėj pasaulio 
kurstant revoliucinius neramums ir 
tuo būdu verčiant JAV į tuos 
kraštus mesti milžiniškas dolerių 
sumas. Be abejo, amerikiečiams 
dolerius taip mėtyti vieną gražią 
dieną nusibos. Bet dėl to jie necjrįš 
į izoliaciją, o veikiau nutars kartą 
tai visai velniavai radikaliai pa
daryti galą. Čia ir glūdi didžiau
sias karo pavojus".

Marshalis užtaria OP
Valstybės pasekretorius John H. 

Hilldring š/m gegužės 15 d. pra
nešė, kad užs. reikalų ministeris 
George C. Marshall greitu laiku 
pasiūlys JAV-tėms parūpinti prie
globstį tam tikram Europos išvie- 
tintų asmenų .skaičiui.

Hilldring pranešė, kad Marshalio 
pasiūlymas bei asmenų kiekis, ku
rį JAV galėtų priimti, bus pateikti 
prezidentui Tryunanui vienos ar 
dviejų dienų laikotarpyje

Šį pareiškimą Hilldring padarė 
užsienių reikalų atstovų rūmų pa
komisei, kuri tebesvarsto JAV-bių 
dalyvavimo klausimą Tarptautinėje 
Pabėgėlių organizacijoje.

Jo pranešimu, iš 1.037.000 DP, 
gyvenančių anglų-amerikiečių zo
nose, tik truputį daugiau kaip 
600.000 yra JAV-bių operacijų Sri
tyje.

DP stovyklų tvarkymas šiems 
finansiniams metams atseitų 
130.000.000 dolerių. Jei IRO pradės 
veikti (Hilldring sakosi esąs tikras, 
kad ji pradės darbą, nes jau yra 
daugiau pasirašiusiųjų, negu rei
kalinga), tada JAV įnašas DP rei
kalams siektų tik 73.500.000 dole
rių.

Tokiu būdu, JAV įnašas suda
rytų 45,75 % viso IRO biudžeto, 
jei Tarptautinėje Pabėgėlių orga
nizacijoje dalyvautų visi nariai, ir 
54 %, jei joje būtų tik 85 % narių.

(St. and Str. 47. 5. 16)

Prieš priverstiną grąžinimą namo
Užs. reik. min. Marshallis, įvai

rių bažnyčių atstovai, darbo - ir 
pabėgėlių organizacijos pasisakė 
už tvirtą JAV-ljų politiką, kuri 
pasipriešintų beiTt prieš kokį pri
verstiną išvietintųjų asmenų grą
žinimą namo.

„Mūsų vyriausybė taip pat veda 
tokią politiką, kurį palengvintų 
repatrijaciją tų asmenų, kurie pa
tys nori grįžti namo", pasakė 
Marshall*. „Tai sutinka su priim
tais Jungtinių Tautų Visumos su
sirinkimo principais". (NYHT, 47. 
5. 22)

Antaninos Dambrauskaitės
lietuviškų dainų koncertas per 
Mūncheno radiją įvyks antradienį, 
birželio 3 d., 16—16,45 vai.

Programoje: A. Kačanausko Naš
laitės daina", A. Kačanausko „Vai, 
gražu", St. Šimkaus „Lopšinė", 
Tallat-Kelpšos „Rūpinosi motinė
lė", Tallat-Kelpšos „Mano sieloj 
šiandien šventė", St. Šimkaus „Si
luetai", K. V. Banaičio „Tulpės", 
K. V. Banaičio „Rods, parpulsiu", 
Banaičio „Savo skambančia dai
na", J. Gruodžio „Aguonėlės".
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