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ik, norėčiau raudoti iš džiaugsmo 
Ir pajust, kad po kojomis esi, 
Lietuva, žemės žodi švenčiausias, 
Lietuva, žemės laime šviesi . . .

V. B.

Kai esam apgrobti
Moraliniai birželio 15 vaisiai

, Septyneri metai birželio 15 d. 
nuo anos akimirkos, kai svetima 
jėga suardė žemėlapių linijas prie 
Baltijos-

Nepatiko ir misteriui Brownui 
ir kitiems: gaila, manė jie, kad 
anas būtinai nori prieiti prie jū
rų ir kaip tik per tą žemės lopi- 
nuką. Bet nup mūsų vandenų ir 
sienų dar toli... O ėriukas visa
da kaltas, kai vilkas besotis.

Svetimieji žiūrėjo tik* vienu es- 
pektu — tuo, kuris, kad ir netie
siogiai, užkliudė jų materialinį in
teresą. Atrodė, kad anam žemės 
lopinėly tiktai ekonominės gėry
bės tarpo ir strateginiai keliai 
kryžiavosi.

O mes žinojome, kad ten — 
anam kamputy — ne tik klestėjo 
ekonominės gerybės ir 'kryžiavosi 
strategų keliai, bet augo ir bren
do Jonukai, "Viktutės. Misteris 
Brownas nepasidomėjo, kas su 
jais pasidarė, kai jų kamputy įsi
sėdo svetimieji. O aš stovėjau prie 
jų — prie tų mažųjų Jonukų ir 
Viktučių — prie savo mokinių — 
ir stebėjau, kokiais kampais lūžo 
ir kokiomis kreivėmis vėl tiesėsi 
jų dvasia.

Iki tada jis buvo gerai aprū
pintas — mažasis mano mokinys. 
Nebuvo jam rūpesčio dėl duonos 
ir pastovaus kampo savoje valsty
bėj. Vienintelis ir didžiausias rū
pestis — kasdien išmokti pamo
kas ir kopti aukščiau mokslo pa
kopose. Bet jis pažvelgdavo į 
spaudą, nugirsdavo suaugusius, 
kaip jie svaidėsi aštriais kritikos 

Kaunas, žaliasis tUtas per Nemun,

žodžiais -i esą, kas jš tos’valstybės, 
jei nėra laisvės. Jis girdėjo vilio
jančių pasiūlymų pigia būdu pa
sidaryt karjerą; jį gundė mintis, 
kad tik valstybė jam turi pareigų, 
bet ne jis valstybei, nes juk tada 
bus žalojama asmens laisvė... 
Taip, ekonominės gerovės žydėji
me buvo pavojaus užsimegzti 
oportunizmo vaisiams.

Liūdna ir paradoksiška: savo 
realios valstybės atramoj mano 
mokinio dvasia nešoko i idealiz
mo aukštumas, kaip Maironių, 
Kudirkų, Basanavičių. Ne — ji 
atrodė linkusi plaukti pažemiui ir 
slinkti mažiausio pasipriešinimo 
kryptim- Aiškiomis oportunistinė- 
mis kreivėmis buvo regimai be
pradedanti vingiuoti.

Tačiau staigiai ir ryškiai ji at
skleidė antrąją pusę — aną lem
tingąją birželio 15-ąją, kai lietu
višku laukų gėlės, atrodo, raudo 
iš gėdos ant nelietuviškų tankų.

Kai tą rudenį’ — jau visai ki
tom aplinkybėm. — tie Jonukai 
ir Viktutės kaip paukščiai sulėkė 
į savo mokslo lizdus, aš vėl su
stojau prieš jį — prieš savo mo
kinį ir... jo nepažinau. Jaunoji 
dvasia iš savo oportunistinių krei
vių staiga šovė aukštyn tokia pa
sipriešinimo jėga, kuri tepajėgia 
gimti iš karščiausio jaunystės 
idealizmo. Jis nebeturėjo valsty
bės, tiesa, bet dabar pamatei, kad 
po savo kojomis jis jautė realią 
lietuvišką dirvą ir savo dvasia 
buvo tvirtai atsirėmęs i realias 
lietuviškas tradicijas, kuriose jis 
buvo išaugęs savo žemėj ir savo 
valstybėj. Tik dabar pasirodė, kad 
ir kritikų žodžiai ir oportunizmo

Laisvės paminklas Kaune

pagunda tebuvo palietusi jo pa- įgavo dabar aktyvią, kovingą, be- 
viršių. Sielpje jis išlaikė gyvą kompromisinę išraišką. Kudirkų, 
meilę savo valstybei, ir ta meilė- Maironių, Basanavičių dvasia at

gimė ne dėl to, kad visi savaime
suprantami ir jo egzistencijai bū
tini dalykai kuriais kažkada jį 
aprūpino jo valstybė, ėmė aki
vaizdžiai nykti. Ne dėl gardesnio 
valgio šaukšto mano mokiniai 
vogčiomis klasėje kalbėjo maldą, 
rizikuodami savo ateitim; ne dėl 
karjeros liejo kraują su ginklu 
rankoje kitame lemtingame birže
ly. Telšių kalėjime likusi relikvi
ja — gimnazistų išrašytas dube
nėlis yra jų idealistinės dvasios 
testamentas. •

Taip — kai jie prarado realiąją 
valstybę, ji susikrovė jų sąmonėj, 
kaip siekiamas idealas, pajėgiąs 
ne tik atgaivinti sentimentą, bet 
uždegęs veiksmingai, aktyviai ko
vai.

Ir tremtyje turiu mokinį. Jis 
jau čia pradėjo aukštesniuosius 
mokslus, ir jokia nepriklausomo 
gyvenimo kritika jo dar nėra pa
lietusi. Ir šeimoje, ir mokykloje, 
ir organizacijose, ir meno šventė
se, ir galų gale' spaudoj prieš jo 
akis iškyla tautos praeities hero- 
jika ir dabarties tragiką. Jo są- 
monėj susiklosto idealizuojamos

tėvynės vaizdas, panašiai, kaip 
sąmonėj Telšių kalėjimo mokslei
vių — kankinių-

Ir šitam valstybės idealui mano 
mokinys turi gilių sentimentų. 
Taip, sentimentų ... Bet jis ne
teks vis labiau to aktyvaus, ne
palaužiamo, kovingo nusistatymo 
savos valstybės atžvilgiu, kokį tu
rėjo jo vyresnieji draugai prieš 
pusseptintų metų. Iš panašių psi
chologiniu prielaidų, deja, neplau
kia panašios išvados.

Kodėl? Kodėl šis tėvynės idea
las ilgainiui nepajėgs mano mo
kinio dvasios sulaikyti nuo linki
mo į tam tikra internacionalizmą? 
Nepajėgs uždegti ir palaikyti ja
me herojinės nuotaikos.

Jis yra išrautas 'augalas — tas 
mano mokinys. Jo idealistinė tė
vynės meilė lieka be realios nuo
lat palaikančios atramos. Tėvy
nės peizažas blanksta, ir Ji vis la
biau ir labiau stumia reljefingi 
svetimi gamtovaizdžiai; blanksta 
lietuviškų herojų ar artojėlių per
sonažai, neprieinant prie lietuviš
kos knygos; blanksta tradicijos 
lietuviškojo meno, kurio šiandien 
beturim susavim tik skurdžias 
nuotrupas; blanksta galų gale lie
tuviško charakterio bruožai ypač 
lyrizmas ir emocingumas akivaiz
doj kruvinu didžiųjų grumtynių, 
i kurių sriautą neišvengiamai yra 
įtrauktas ir jis — mano mokinys-

Tad ir nenuostabu, kad jį trauks 
aplinka į internacionalą juk jis 
yra praradęs realiuosius ryšius su 
tėvyne.

Iš kitos pusės jis jaučia ir per
gyvena kietą kovą dėl būvio — 
dėl nesotaus duonos kąsnio, dėl 
nepakenčiamos pastogės, dėl pa
dėties, kuri tyčiojasi iš elemėn- 
tarių asmens laisvių. Dėl viso to, 
kuo jį kažkada aprūpino valstybė, 
jis šiandien turi pats kovoti. Jo 
herojinė nuotaika, atgimusi per 
iškilmes ar minėjimus, tuoj pat 
susiduria Su kieta kasdienine bū
tim ir sudūžta. Daužomas ne tik 
jo herojinis nusistatymas, bet ir 
jo asmenybės gerieji pradai.

Net nuostabu — tremties kelias 
iš dalies pastatė mano mokinį į 
panašias sąlygas, kaip tą, kuris 
buvo deportuotas į rytus. Rytai 
su visu cinišku brutalumu žmogų 
likvidavo kaip greitoji džiova, va
karuose tas procesas vyksta lė
čiau, rafinuočiau, mažiau skaus
mingai: jis žmogų nuasmenina.

Toks yra kelias, į kurį pasta
rieji septyneri metai pastatė tėvy
nės vaikus. Yra jau šiandien filo
sofu iš didžiųjų tarpo, kurie nori 
įrodyti, kad mažųjų tautų valsty
bingumo pretenzijos tesančios 
vien jų ambicijų reikalas. Tačiau 
mes, kurie kartą praradome vals
tybę, kurie sekėme jaunimo 
dvasios raidą šiais laikotar
piais, galim teigti: tai ne smulkių 
ambicijų, bet būtinoji sąlyga as
menybei sveikai išsiskleisti ir kū
rybingai pasireikšti-

Mes tikime, kad kelias, kuriuo 
šiandieną eįna mažasis Jonukas ir 
mažoji Viktutė, yra laikinis. Ne 
nuo mūsų priklauso jį sutrumpin
ti. Bet nuo mūsų pastangų pri
klauso bent tremties sąlygų ku
riamą psichologinį procesą sulė
tinti, iki ateis laukiamoji diena.

1



2 psi. Žiburiai 1947. VI. 14. Nr. 24 (83>

ŽIBURIAI LITHUANIAN WEEKLY THE LIGHTS
Authorized bv 

Headquarters European Command 
Civil Affairs Division

Leidėjas - redaktorius JUOZAS VITENAS. Laikraščio meninę pusę 
tvarko dail. V. RATAS. Redakcija ir administracija: Augsburg-Hochfeld, 

Baltic Camp. Išeina kartę per savaitę, šeštadieniais.
Printed by Haas & Cie., Augsburg Atskiro numerio kaiha RM. 1.50

Laiškas „Žiburiams“ is Amerikos

DP AMERIKOJEKiekvieno lietuvio DP akys nukreiptos į išsvajotą laimės šalį Ameriką. Su pavydu ir dideliais lūkesčiais palydimas kiekvienas ten išvykstantis.Tačiau Amerika nėra išsvajotoji laimės šalis, kaip kadaise joje nebuvę vaizdavosi. Todėl visi iki vieno mano sutikti atvykusieji pradžioje nepasitenkino ir ieškojo to, ko Amerikoje nėra. Čia gal labiausiai tiks mūsų dažnai kartojamas posakis: ,,Yra žmonių, bet nėra žmogaus".Savo keliais žodžiais čia nenorėčiau nė vieno atbaidyti nuo Amerikos, tačiau iš anksto norėčiau pasitarnauti kiekvienam, kad jau vykdamas žinotų, kas jo laukia ir kaip reikia nusiteikti, kad Amerikoje rastų laimę. Jau ilgas laikas, kaip niekas mūsų neįvertina taip, kaip mes norėtumėm, taip pat yra ir bus Amerikoje. Jeigu mes neatsikratysime dar ir dabar, savo senos lietuviškos išdidybės, titulų, kurių Amerika nemėgsta 7r kurie dažnai mus pražudo šių laikų atmosferoje, mes tik prarasime gerą lietuvio vardą ir tuom pakenksime kitiems lietuviams etc.Žinodamas Amerikos tempę, sunkokas, pradines dienas joje, nera- dimę, savo idėjoms dirvos, dažnas mūsų naujakurys labai lengvai pasidaro lygiai toks, kaip ir visi amerikiečiai, kurie žino savo dirbtuvę, krautuvę, namus, o kas dedasi už šio pasaulio — juk jiems nesvarbu.Malonus tautieti, nepalik mūsų Amerikoje vienų, bet ateik į talka su kiekvienu atvykstančiu ir esančiu dar Europoje, nes kitaip mes galime pasijusti per vieni ir mums gali grįžti mintis prisiminti save, o pamiršti jus.Jeigu A. Bimbai lankantis Lietuvoje ir laikant „moterims darbininkėms“ paskaitą Kaune, užgesus elektrai, pasigirdo šauksmai, kad pasakytų tiesą grįžęs, kad nepar- siduotų, tai mūsų, esančių jau laisvojo pasaulio pusėje, pareiga dar plačiau išsižioti bendru protesto žodžiu.Visų likusiųjų Lietuvoje viltis, kad Amerikos lietuvai ir visi esą kitoje geležinės uždangos pusėje įstengs pasauliui parodyti savo tautos siekius, už kuriuos patys duos pavyzdi kovoje.Žiūrint iš minėto taško, tenka pastebėti, kad mes tos pareigos neatliekame, ypač tie, kurie turime laimėsi patekti i Ameriką. Kaip jau buvo minėta, čia tenka būti kiekvienam paprastu grenadierium, nes titulai nemėgstami, o kadangi mes juos mėgstame, tai dažnai atsisakome kovos.Amerika yra lyg kalvio dirbtuvės patalpos, kuriose atėjęs kiekvienas turi pasai savo galva, sugebėjimus nusikalti likimo skydą. Čia nėra, bent maža yra brolių, kurie jus supras. To nė nenorėkite, nes čia yra kitas kraštas — paremtas medžiaga, o ne idėjomis, kurios valdė mus laisvoje Lietuvoje, bet juk tada neretai mes pamiršdavome savo kaime likusius artimuosius, tik dabar gelia kartais širdį, kad gal teisingai esame baudžiami. Mano ausyse jau netelpa daugiau priekaištų prieš mus visus iš priešų ir net draugingai nusiteikąusių asmenų, bet blogiausia, kai atvykę kartais gal ir be 

blogos valios mums kad pabraukia per nosį, tai tik rausk klausydamas žmones kalbant apie tai. Juk ne paslaptis, kad net buvęs profesorius dar tebeverčia atvykęs smetoninę valdžią Lietuvoje, kad siūlo geriau pamiršti DP ir geriau tiesiogiai viską nukreipti politiškai gelbėti Lietuvą, pats žinoma, maudydamasis skaniuose gėrimuose. Viena kita ponia ar panelė, kuri turėjo laimę dirbti amerikiečių įstaigose ir nepajusti viso stovyklų vargo, atvirai pasako, kad DP gyvenimas yra geresnis už Amerikoje paprasto darbininko, ar bent ji geriau jautusis būdama Vokietijoje, kaip dabar. Tokie meškos patarnavimai mūsų kasdieninėje kovoje už Jūsų gerovę, už Jūsų gerą vardą mums yra didelis akstinas pasakyti vieną kartą „gana“.Kritikuojančių tikruosius, kurie dirba, yra užtektinai ne tik čia, Amerikoje, teį dažnai pamokymai ateina jau ir iš Europos, tačiau tie patys kritikai ramiai pasilieka kritikuoti, o ne pasirenka kitų klaidas atitaisyti savo darbu.Pažindamas Amerikos lietuvių būdą, norėčiau, kad kiekvienas sušelptas iš Amerikos nepamirštų atlikti padėkos procedūros, ką labai mėgsta kiekvienas girdėti laiško formoje. Taip pat tenka pastebėti, kad dažni giminės siunčia daug siuntinių, daug laiškų,* ir jie turi laukti ir laukti, kada tas jų giminaitis turės laiko parašyti apie tai, o kai parašo, tai tik kelis žodžius, net nepaminėdamas, ką gavo. Nemanykime, kad Amerikoje dolerius lietus išlyja, kad paaukotas doleris, 

Lietuvių liaudies meno kampelis DP pasirodymo metu USA karininkų ra
movėje Augsburge V. Račkausko nuotr.

ris, drabužis ar darbo valanda už Jus yra beverčiai. Mūsų senieji Amerikos lietuviai, mano akimis žiūrint, yra gal geriausi iš visų esančių pasaulyje lietuvių, nes jie, nors iš vienos pusės tebeturi seną pažiūrą apie Lietuvą, tačiau ją myli, jų širdys pilnos artimo meilės, jie nėra pakirsti tų visų žiaurumų, kuriuos perkentė paskutinio karo metu lietuvis Lietuvoje, tik Amerikos laisvės ir propagandų susikryžiavimas neretam iš viso atėmė tikrąją orientacija.Grįžtant atgal prie DP, _ žvelgiančio į Amerika, pakartotinas perspėjimas, išlipus New Yorke, stoti stipriai ant savųjų kojų ir pamiršti, kad mums kas nors turi būti dėkingi ir kelti kepures, kad mums turėtų kas nors parūpinti geriau negu kitiems. To neturėdami galvoje, mes visi nusivilsime. Dabar Amerikoje yra metas, kada kiekvienas atvykęs gali gauti darbą, žinoma, pamirštant savo diplomus ir specialybes, kiekvienas gali rasti pakenčiamą egzistenciją ir tada tik žvelgti į ateities planus ir grįžimą ten, kur mums miela.Tikiu, kad mano pateiktos mintys bent truputėlį pasitarnaus mūsų bendrai kovai ir suartėjimui realybės akimis su Amerika. Visa
• St Rudys

Mokyklos laukia knygų
Mokyklos tremtyje atsikūrė, palyginti, labai greitai. Bet mokykla be knygos yra tikras skurdžius. Ir ne vienas mokyklos darbininkas apsidžiaugė sužinojęs, kad vienos mūsų gimnazijos knygynas taip pat esąs tremtyje. Garbė tiems tautiečiams, kurie nepaisydami vargo ir pavojų, tą knygyną atgabeno ir išaugojo. Pagirtina ir Wurzburgo gimnazijos vadovybė, kuri pirmoji pasiskubino perimti šį knygyną ir knygas skirstyti mokykloms. Tačiau gaila, kad šio knygyno tvarkymas labai atsiliko nuo mūsų mokyklinio gyvenimo tempo.Niekas negali abejoti, kad šitas knygynas mums, tremtiniams, o ypač mokykloms yra brangenybė, turtas, kuris priklauso visai tremtinių bendruomenei, pirmoj eilėj

Augsburgo lietuvių gimnazijos 2—os 
dipl. inž. Česnulevičium.

tai yra išraiška ne tik mano, bet ir daugumos Amerikos lietuvių nuomonės kurie pasigenda to, ko ir aš pasigendu. Mes tesime kovą,- kad kuo daugiau DP atvyktų į Ameriką, bet lauksime, kad kiekvienas atvykęs prisidėtų prie bendro darbo. Vyt. Beleckas.

mokykloms. O tokį turtą gali globoti ir tvarkyti tik aukščiausias mūsų švietimo ir kultūros organas. Ir reikia stebėtis, kaip šis. knygynas, turįs per 3000 knygų, nerūpestingai tvarkomas. Pirmiausia, iki šiol nėra spausdinto katalogo, kurį turėtų turėti visos mokyklos, redakcijos, rašytojai, kultūrininkai. Tokio katalogo pagaminta keletas egzempliorių tik po pusantrų metų.Pačios knygos pradėtos skirstyti be plano. Viena gimnazija gavo pastovu knygynėlį, kitos kilnojamą, o kitos iki šiol visai nėra knygų gavusios. Nėra jokio centralizuoto knygų pasikeitimo plano. Pirmaisiais mokslo metais reikalauti kokio planingumo gal ir nebūtų teisinga, nes beveik per visus metus kūrėsi vis naujos mokyklos, bet antraisiais, o ypač trečiaisiais mokslo metais to reikalauti ne tik galima, bet ir reikia. O to planingumo trūksta, kad nėra tikro šeimininko, tvarkytojo. Vyriausias knygininkas turėtų būti skiriamas Švietimo Valdybos ir jai atsakingas. Zoniniams ar rajoniniams knygų paskirstymams galėtų būti sudaryta ir komisija. Knygyno būstinė turėtų būti ten, kur geras susisiekimas ir tinkamas kambarys. Ar Wurzburgas yra tinkama vieta, aš čia nesiimu spręsti. Tik svarbu, kad vyriausias knygininkas būtų ten, kur yra knygynas. Jo ar komisijos uždavinys . būtų teisingai ir planingai paskirstyti knygas mokykloms. nustatyti kilnojamųjų knygynėlių rajonus, nustatyti keitimosi planą ir prižiūrėti to plano vykdymą. Jis turėtų atrinkti knygas moksliniams darbams, redakcijoms, naujiems leidiniams. Jis visada privalėtų žinoti, kur kokios knygos yra ir teikti informacijų jų ieškantiems. Atrodo, neturėtų būti sunku rasti mokytoją ar knygą mėgstantį inteligentą, kuris galėtų šiam svarbiam darbui atsidėti.Kad vienas knygynas bent iš dalies aptarnautų visas mokyklas, reikia ypatingo tiek vyriausio, tiek ir mokyklų vadovybių ir knygininkų rūpestingumo. Beveik kas antras mokinys gali turėti rankoj po knygą. Per dvejus trejus metus galėtų būti perskaitomos kuone visos knygos. Tai būtų didelis mūsų mokyklinės jaunuomenės laimėjimas. Todėl knyga tik kelionėje iš vienos mokyklos į kitą ar reparatūroje gali ilsėtis, o kas ją pasiėmęs laiko len- 

laidos abiturientai' su klases auklėtoju
V. Račkausko nuotr.

A. Tyruolis
Vasaros dienaRožių kvapas saldus Alpią širdį užliejo.Sodriai kvepia medus Žiedo liepų alėjų.
Plazda saulės diena Su žiogeliais, bitutėm. Žadinių kupina Lig nakties žada būti.
Aš pasvyru į ją.Rožę aistriai bučiuoju .. Tyška veidan srauja Lyg žaibu kruvinuoju.
Nūn kančia verkdama Neš mane pasigriebus: Rože man svetima, Ir ne man žydi liepos.

tynoje, tas nusikalsta mūsų švietimui ir kultūrai.Toliau — labai svarbus knygos: apsaugos reikalas. Skaitomos vežiojamos knygos plyšta. Reikia jas aplenkti, įrišti. Turi būti patvarkyta, kas tą darbą atlieka,, kas išlaidas apmoka.Dar didesnis pavojus — knygos dingsta! Pvz., grįžta kilnojamojo knygyno dalis į skirstomąją vietą. Trūksta „Nusikaltimo ir bausmės“ I d., „Dovydo Kopper- fieldo“ II d. Kokia vertė belieka tų didžiulių veikalų? Dingusios knygos, kurjos tėra čia tik vienas egzempliorius, nė už tūkstančius neatpirksi. Nyku darosi, kai pagalvoji, kaip baisiai sunykęs mūsų pareigos ir atsakingumo jausmas.Štai kitas pavyzdys. Šešios lietuviškos gimnazijos Bavarijoje turi kilnojamąjį knygynėlį. Pagal nustatytą planą knygos grįžta į paskirstymo vietą. Pirmoji pakaita grįžta be dviejų knygų, antroji — be aštuoniolikos, o trečiosios pakaitos visai nebegalima sulaukti. Į kvietimą atsiųsti savo knygininkus knygynėlio reikalams aptarti iš šešių gimnazijų atsiliepė vos dvi. Ar tik tiek mums terūpi jubiliejiniais knygos metais su dideliu rūpestingumu ir pavojumi šimtus kilometrų gabenta ir nuo bombų saugota- knyga?!Pagaliau, keičiantis mūsų gy
venimo sąlygoms, turėtų butf išspręstas ir knygyno likimas. Kas rūpinsis knygų perkėlimu, kai didesnės grupės tremtinių bus: perkeliamos iš kitu zonų? Visi: šitie reikalai verčia susirūpinti: esančia knygyno globa ir naudojimu.
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Taikos viltys ir pavojai
Jungtinių Amerikos Valstybių ir 

Sovietų Rusijos politiniai santy
kiai aiškiai yraXrimti ir gal net 
krtiški. Bet nežiūrint aštrumo, 
matomo bet kokioj srity, tuo tar
pu jie nėra pavojuje. Nors pagal 
gryną logiką šie santykiai rodė 
karą mažiausiai jau dveji metai, ta
čiau dabar karas yra neįmanomas 
ir jokiu būdu eventualiai ne ne
išvengiamas.

Mes gyvename ginkluotu 'pa
liaubų laikotarpį- Griežtas mark
sistas tiki, kad komunizmas ir ka
pitalizmas turi kare susiremti. To
kios pat nuomonės buvo jau se
nai ir tūkstančiai paprastų ameri
kiečių. Tačiau sovietų ir ameri
kiečių politiniai interesai dar ne
susidūrė ir niekada nesusidurtų, 
jei sovietai neišeitų iš ribų, kurias 
Amerika formaliai pripažino prieš 
dvejus metus, kaip jų įtakos tei
sėtą sferą, — ribų, kurias sudaro 
jų pačių sienos. *

Taikos veiksniai
Amerikiečių ir sovietų santykių 

pavirtimas pavojingas priklauso 
nuo jų abiejų bandymo išlaikyti 
taiką per sekančius penkerius 
metus, nuo Prancūzijos pastovu
mo, nuo Vokietijos atsistatymo 
kontrolės iš sąjungininkų pusės ir 
labiausiai nuo demokratinio gy
venimo stiprumo Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse.

Tuo tarpu nei Sovietų Sąjunga 
nei Jungtinės Valstybės nėra pa
siruošusios pravesti didžiuli karą 
prieš galingą priešą. Žiūrint da- 
darbtinių Sovietų Sąjungos sąly
gų. be pagalbos ji negali pravesti 
užpuolamojo karo prieš modernią 
kariuomenę.

Šiuo metu sovietu vyriausybė, 
kuri yra kartu nervinga ir įtari
nėjanti, imasi visų priemonių sa
ve pačią apsaugoti nuo užpuolimo 
ir praplėsti savo įtaką. Ji tiki 
netrukus būsianti (kvėpimo ir jė
gos šaltinis pasauliui. Ji laukia 
žlungant kapitalizmo. Vakarų Eu
ropos politinis ir ekonominis pa
ralyžius bei Anglijos nuskurdimas
rusams atrodo Markso doktrinos 
patvirtinimu. Nežiūrint sovietų 
vvriausvbės realumo ir grąsumo, 
rusų tauta nėra agresyvi.* o jei 
kas nors nanašaus yra. tai ii to 
nenori:, ji turi pravesti kita dideb 
karą su skurdu ir vargu, kurį ji 
dabar pergyvena-

Amerikos taikingumas
Taip pat Jungtinių Amerikos 

Valstybių nusistatymas yra neka- 
ringas. Maisto ir pramonės atžvil
giu JAV yra stipriausios pasauly. 
Tačiau amerikiečių tauta karo ne
nori, jo niekada nenorėjo, ir ne
norės. Greitumas, kuriuo Ameri
ka sumažino savo karinį pajėgu
mą, geriausiai rodo jos taikingu
mą.

Karas tarp Jungtinių Valstybių 
ir Sovietų Rusijos būtų didžiausia 
katastrofa. Nė viena šalis jo ne
laimėtų. Pasaulis negalėtu atsista
tyti per ištisas kartas.

Taikos viltys
Per sekančius penkerius metus 

ir gal ilgiau karui kilti nėra jo
kio tiesioginio pavojaus. Nuolati
nis bendradarbiavimas Jungtinių 
Tautų rėmuose gali karą visiškai

gumą, susabotuodami tiek daug 
savo gyvybinių reikalų. Baisioji 
grasmė, kuri kybo virš pasaulio, 
nežiūrint gerų norų, yra atominė 
bomba. JAV pasiūlė šią bombą 
pavesti tarptautinei kontrolei su 
tokiomis sąlygomis, kurias dau
gelis tautų laiko racionaliomis. 
Tačiau Sovietų Sąjunga specialiai 
užblokavo atominės energijos 
tarptautinas .kontrolės planą. Ta
tai rodo • nuostabu pasitikėjimą 
JAV taikos intencijomis, neapgal
votą nepaisymą tikrovės arba 
nuostabią pažangą atominės^bom- 
bos gamyboj.

Neskaitant bombos. Sovietų Są
junga užblokavo daugelį JTO 
sprendimų, panaudodama paraly- 
žuojanti veto ar boikotuodama 
daugelį JTO subordinuotų insti
tucijų, kurios paremia pasaulio 
pažangą ir saugumą. Sovietai ne
dalyvauja Pasauliniame Banke, 
Tarptautiniame Pinigų Fonde, 
UNESCO, Maisto ir Žemės ūkio 
(Organizacijoj, Civilinėj Aeronau- 
tinėj Organizacijoj ir Tarptautinėj 
Prekybos Organizacijoj. Niekas 
negali daugiau prisidėti prie su
kūrimo dviejų priešingų pasaulių, 
kaip negatyvui Sovietų Sąjungos 
nusistatymas JTO atžvilgiu.

Keista, kai ši sovietų laikysena 
neatitinka sov- vyriausybės pro
pagandos Rusijos viduje. Šičia 
JTO sistemingai vaizduojama ru
su žmonėms kaip tarptautinė or
ganizacija, kuri logiškai išaugo iš 
Triiu Didžiųjų per karą bendra
darbiavimo, kuris Rusijoj buvo 
labai populiarus. Rusų tautai JTO 
piešiama kaip progresyvus žings
nis į pasaulio taiką.

Rusų reakcija
Jei Sovietų Sąjunga nutartų da

bar pasitraukti iš JTO, tai didelė 
husivilimo banga perbėgtų per 
Sovietų Sąjungą. Dabartiniu metu 
tai būtų nepopuliarus sprendimas 
ir galėtų pakenkti vyriausybės 
saugumui. Tačiau sovietų vyriau
sybė labai lengvai gali šį nusi-
statymą pakeisti pnaudodama sa
vo galingą ir genialią propagan
dos mašiną.

pašalinti. Kol sovietai nepasitrau
kia iš šios vienintėlės pasaulio 
organizacijos, Amerika ir Sov. 
Rusija turi didžiulę galimybę iš
bandyti vieną kitos stiprumcį ir 
nuoširdumą, ir yra galima įsiti
kinti, ar sovietų bei amerikiečių 
politinė ir ekonominė sistema pa
tenkina pasaulio reikalavimus ir 
taip pat ar įvairios sistemos, kaip 
amerikiečių, rusų, anglų, švedų ir 
kitų, gali bendrai sugyventi- Be 
to, Amerikos ir Sov. Rusijos vals
tybių vyrai tebesusitinka viešai 
apsvarstyti gyvybinių problemų ir 
yra aptarę daugiau klausimų ne
gu prieš ar per karą.

Atsižvelgiant į tai, sunku su
prasti, kodėl sovietai taip be ato
dairos pastato į pavojų JTO sau-

Dalis sunkumų JTO kyla iš so
vietų vyriausybės pobūdžio. Ji nė
ra pritaikyta bendradarbiavimui 
konferencijų, susirinkimų, derybų 
prasme. Savo pobūdžiu ji yra dik
tatoriška. Savo darbo technikoj ji 
yra konspiratyvi. Ji niekada ne
atsisakė konspiracinių metodų, ku
riuos ji naudojo laimėti revoliu
cijai.

Nežiūrint koks būtų konspiraci
nės technikos šaltinis, sovietų dik
tatūros organizacija nėra linkusi 
bendradarbiauti su kitomis valsty
bėmis. Susirūpinusi valdžios iš
plėtimu ir aplinkinių valstybių 
kontrole, ji negali patogiai daly
vauti JTO, kuri yra paremta tau
tų apsisprendimu ir yra skirta 
pakelti pagarbą žmogaus teisėms 
ir pagrindinėms laisvėms. Niekas 
rusų komunizmo dvasioje nesu
tiks su žmogaus minties politinės 
bei intelektualinės laisvės princi
pu. Tokiose aplinkybėse yra la
bai galima, kad JAV ir Sov. Ru
sijos santykiai ilgesnį laiką pasi
liks tokie, kokie dabar yra — ne-
malonūs, įtempti, pikti, čia nėra 
jokio bendro sprendimo, kurį bū
tų galima pasiūlyti. JAV negali

Lydavėnų tiltas <

bų periode, kuris negali privesti 
nei prie karo nei prie pasaulio 
taikos, JAV-bės turi neprakišti 
vidaus politikoj. Pasaulio taika 
mažiau priklauso nuo sovietų 
veržlumo negu nuo JAV pajėgu
mo išpildyti demokratinius pasi
žadėjimus, kuriais yra asmens 
laisvė, asmens patogumai ir pro
gresyviai aukštas gyvenimo stan
dartas.

JAV pajėgumas
JAV karą baigė su fiek išvystyta 

pramone, kokios niekada nebuvo 
žinoma. Su maždaug 6 % pasau
lio gyventojų JAV gali pagaminti 
20 % pasaulio gėrybių. Laike ka
ro nauja pramoninė technika bu
vo patobulinta ir naujų medžiagų 
išrasta. Su daugiau kaip bet kada 
išlavintais darbininkais Amerikos 
gyvenimo galimybės yra milži
niškos, jei tik jos ekonominis ir 
socialinis gyvenimas gali būti su
organizuotas ant kokios pastovios 
bazės. JAV įžengia į didelių gali-
mybių periodą su labai daug vi
siškai neišspręstų žmogiškų pro
blemų-

Juozas Mikštas

matau
Aš matau tavo buitį neramią. 
Dažnai ašaros vilgo tau skruostus. 
Nors pavasaris išpuošė žemę, 
Bet tavęs nieks negali paguosti.

Vakarais dažnai klaidžiojam dviese 
Ir tada mudviem žodžių nestinga. 
O tačiau tu kažko vis ilgiesi 
Ir, atrodo, esi nelaiminga.

Dabartinių dienų mielo aido 
Nenutrauks kelio vingiai duobėti. 
Tavo mintys kažkur toli skraido. 
Ir veltui aš jas noriu įspėti.

Aš dažnai tau norėčiau pratarti 
’ Vieną didelį slepiamą žodį, 
Bet neleidžia man lūpų atverti

Šiaulių miesto kampelis

Kol sovietai pasilieka JTO, te
bėra ir pasaulinės taikos viltys ir 
visada bus truputis laiko, per kurį 
gali būti išspręstos blogiausios pa
saulio krizės. Yra pagrindo ma
nyti, kad sovietai niekada neįsi
jungė į Amerikos entuziazmą JTO 
atžvilgiu. Nors JTO sudaro gerą 
kalboms platformą, iš kurios so
vietai gali kreiptis į pasaulį, ta
čiau jie nieko daug negali pada
ryti. Nei jų idėjos, nei jų nusista
tymas nėra populiarus. Nors so
vietai mėgsta turėti draugų už
sieny, bet <jie jų neteko dėl savo 
lėtos, dirbtinos ir nelanksčios pro
cedūros-

daryti kompromiso dėl žmogaus 
laisvių ir teisių- Jos negali atsisa
kyti savo įsitikinimų.

Amerikos kortos
Kol JAV ir Sov. Rusijos skiriu 

mai negali būti iki numatomo lai
ko išlyginti, JAV turi pačios rū
pintis savo saugumu. Jei politbiu- 
ro nariai yra teisingi, kai jie sa
ko, kad Rusijos pajėgumas yra 
jos saugumas, tai tas pats yra 
pritaikintina JAV^bėms, nes JAV 
padėtis Rusijos atžvilgiu yra to
kia pat, kaip Rusijos padėtis JAV 
atžvilgiu. Siame ginkluotų paliau-

Marksistai laukia, kad Ameri
ka žlugs. Jie jos laisves laiko gry
nai formos dalykais. Pagal pa
grindinį marksizmo principą, ka
pitalizmas eksploatuos darbininkus 
virš jų pajėgumo, bandys despa- 
ratiškai užgrobti pasaulines rin
kas, kad kompensuotų mažėjan
čias rinkas viduje ir pagaliau tra
giškai mirs politinėj revoliucijoj.

Būdami doktrinieriški marksis
tai, sovietų vadai visiškai tiki tuo, 
ką jie apie JAV sako. Dogmatiš
kai užmerkdami akis prieš Ame
rikos gyvenimo sveikus aspektus, 
jie pakankamai randa JAV bėga
muose reikaluose įrodymų pada-

Praeitis ir keliai nevienodi . . .

Tik stebiu tavo buitį neramią 
Ir savęs neįstengiu suprasti.
Juk ir aš dabar žydinčioj žemėj 
Negaliu savo džiaugsmo surasti.

ryti moksliniam pranašavimui 
apie Amerikos kapitalizmo kata
strofą. Šičia gali būti priežastis, 
kodėl sovietai neskuba sudaryti 
taikos su Austrija, Vokietija ir 
Korėja. Jie mano, kad JAV pirk
ta įtaka pranyks, kai tik žlugs jų 
ūkis gal būt kelių sekančių mėne
siu bėgy. Jei JAV pradės naują 
ekonominio paralyžiaus periodą, 
jos turės nuostolių ne tik viduje, 
bet ir užsieny, kur milijonai žmo
nių žiūri į jas ne tik dėl maisto, 
bet ir dėl moralinio laisvės su
pratimo.

Dabartinis krizis
Dabartiniame krizy ginčas eina 

ne tarp kapitalizmo ir socializmo 
ar komunizmo. Ko JAV negali to
leruoti, yra pasaulis, valdomas ti
ronijos, kuri žudo nepritariančius,
su žntonėmis masiškai elgiasi ne 
kaip su indivjdais, žiauriai perke
lia mases žmonių iš vienos vietos 

,į kitą, grūda juos į koncentraci- 
‘jos stovyklas ir palieka skurdui-

Tačiau JAV negali tam priešin
tis tik piktais žodžiais. Stovėda
mos prieš eilę politinių pasirinki
mų, JAV turi atsižvelgti žmonių, 
kurie stovi kur tai vidury — jė
gos politikos nekaltos aukos Grai
kijoj, Turkijoj, Kinijoj ir kituose 
kraštuose. Padidinti maisto ir pra
monės produktu gamybą, pakelti 
gyvenimo standartą, praturtinti 
žmonių dvasią visuotine laisve — 
yra JAV kortos. Jei JAV jas pa
naudos išmintingai, jos gali su
trukdyti kitą pasaulinį karą. (NY- 
TOW, June 1, 1947.)
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Vytautas Kęsgailą metų rugsėjo mėnesį. Kaip žinia,

Pasikalbėjimas su pianistu 
Andrium Kuprevičium

Paskutiniu metu sklido gandas, iki keliolikos koncertų visose tri- 
kad mūsų žymusis pianistas An- jose zonose. Toksai esąs jo toli—
drius Kuprevičius esąs išvykęs į 
Argentiną ir ten sėkmingai kon
certuojąs. Toksai aandas pasirodė 
esąs tik „gandu". Mūsų bendra
darbis šiomis dienomis turėjo pro
gos pasikalbėti su gerb, Pianistu 
ir betarpiai patirti apie jo tolimes
nius planus bei sumanymus.

— Paklaustas, iš kur atvyko ir 
kuria linkme keliauja, p. Andrius 
Kuprevičius pareiškė, jog atvykęs 
iš Austrijos, kur visą laiką gyve
nąs.

— Svarbiausias mano kelionės 
Vokietijon tikslas tai noras čia 
Įsikurti, — kalbėjo toliau gerb. 
Pianistas. — Keltis į Vokietiją 
mane skatina eilė priežasčių, iš 
kuriu svarbiausia bus ta, jog aš 
dar šiais metais numatau išvykti 
te Europe’s, o prieš išvykdamas, 
norėčiau su koncertais aplankyt} 
bent didesnius mūsų tremtinių 
bendruomenių centrus. Pavyzdžiui, 
anglų zonos tautiečiai jau pajudė
jo iš vietos, taigi pirmiausia juos 
ir norėčiau aplankyti, be to; toje 
zonoje iš viso nesu buvęs. Ka
dangi judėjimas iš Austrijos j Vo
kietiją yra labai suvaržytas, todėl 
savo sumanymus galėsiu įgyven
dinti tik persikėlęs į šią pusę. Kel
tis iš Austrijos mane skatina dar 
ir tai, jog ten mano darbui pasi
darė per ankšta taip sakant, 
trūksta „erdvės", be to, ir maiti
nimosi padėtis byloja už išsikel- 
dinimą .. .

— Kurioj zonoj numatote apsis
toti?

— Ten, kur pavyks. Asmeniškai 
norėčiau įsikurdinti Regensburge, 
amerikiečių zonoje, nes ten gyve
na mano tėveliai ir sesutės. Bet 
apsigyvenčiau ir kitur, kad ir 
prancūzų zonoje, jei tik paaiškėtų, 
jog iš ten galėčiau „laisvai ju
dėti" ...

Apsigyvenęs Vokietijoje, jis 
esąs numatęs suruošti nuo kelių 

Alba Martinavičius

Motina
O motina! O žemės gyvasties nešėja!
O amžina gyvenimui giesmė!
Kad niekad neužlietų vakaro versmė,
Tu meilės rytmečio rasa lašėjai

Į taurę nebūties. Ir gyvastis vešėjo.
Ir vėl tamsioji sutemų grėsmė , 
Žavėjo mus žėruojančiam žaisme 
Aušrinės pasakos — gyvenimas viešėjo! —

Kai kūdikio rankytes aš regiu,
Kai jos, bejėgės, žaisdamos man moja, 
Dienų giedriųjų — vasaros drugių

Sparneliai mano sieloj vėl plasnoja.
O motina! Tarp žemės žeidžiančių dagių 
Tave, kančios ir meilės simboli, sapnuoju.

tyniolikmetis jaunuolis, pasirodęs 
kaip fiziškai ir meniškai pilnai 
subrendęs menininkas, pranašiau
sias klasikinių, kūrinių interpre
tatorius. Antroji vieta atiteko be- 
gui ir italui, nes abu pasirodė esą 
tolygiai vertingi varžovai. Liku
sieji finaliniu varžvbu dalvviai 
tano andovanoti „Grand Prix“ 
dinlomais.

Konkuso programa, gerb. Pia
nisto žodžiais, visiems buvusi vie
na ir ta pati. Pavyzdžiui, pianistų 
programa susidėjusi iš klasikų, 
romantikų ir modernistų — visų 
epochų ryškiausiu atstovų. Gerb. 
Pianistas pastebėjo, kad, jeigu at
liekamų kūriniu pasirinkimas bū
tu buvęs laisvas, esą, visai gali
mas dalykas, jog ir konkurso re
zultatai butų būvę kitoki.

Lflbecko lietuvių tautinių Šoklų ansamblis su vadove Petruškevlčiūte (dešinė . — krašte)

mesnio darbo planas, bet jo įvyk
dymas priklausysiąs nuo gyveni
mo sąlygų bei aplinkybių.

Pokalbis nukrypo apie jo gyve
nimą bei menišką veiklą Austri
joje.

— Austrijoje aš išgyvenau dau
giau kaip dvejus metus. Ilgėliau 
gyvenau Šrunse, Vorarlbergo kal
nuose gi, paskutiniu metu gyvenu 
Tirolio kalnuose, prie Innsbrucko. 
Apsigyvenau kalnuose sąmonin
gai, kad, nutolęs nuo politinių įvy
kių bei smulkių tremties gyveni
mo kasdienybių, galėčiau atsidėti 
išimtinai savo profesiniam pasiruo- 
įimui. Kai šiandieną aš žvelgiu į 
savo praleistą Austrijoje laiką, 
man atrodo, jog jį būsiu sunaudo
jęs pioduktingai, nes, susidarius 
palankioms sąlygoms, ten daug 
dirbau, iobulinaus ir savo pasiro
dymais austrų visuomenėje bei 
prancūzų okupacinių pajėgų karių 
tarpe įsigijau sau palankią repu
taciją. Austrijoje turėjau apie ket
virtį šimto viešų fortepiono kon- 
certų-rečitalių ir penketą koncer- 
tų-rečitalių Innsbrucko bei Vorarl
bergo radiofonuose. Koncertavau 
Innsbrucke, Linze, Graze, Klagen- 
furte, Bregenze, Feldkirche, Dorn- 
birne ir kitose vietovėse. Be to, 
eilę koncertų - rečitalių daviau 
mūsų tautiečių bendruomenėms 
įvairių švenčių proga ir be pro
gų... Gyvendamas Austrijoje, pa
dariau keletą iškylų į prancūzų 
okupuotą Vokietiją, kur daviau 
kelioliką koncertų-rečitalių Lin
dau, Ravensburge, Biberache ir 
kitur.

Gerb. Pianistas pastebėjo, jog 
jo gyvenimas Austrijoje buvęs 
reikšmingas dar ir tuo, jog iš ten 
ten jam pavykę „prakirsti langą į 
platųjį pasaulį“, būtent, išvykti į 
Ženevą ir dalyvauti tarptauti
niame muzikų bei dainininkų 
konkurse, įvykusiame praėjusių

mūsų pianistas tame konkurse 
šauniai pasirodė, bet, paprašytas 
apie tai papasakoti, apie save 
vengė kalbėti, bet pasakojo 
bendrai apie konkurso eigą bei 
jo rezultatus.

— Tarptautinis muzikų bei dai
nininkų konkursas buvo pirma 
pokarinė Europos jaunųjų instru-
mentališki bei vokalistų jėgų de
monstracija. Man, asmeriiškai, jis 
buvo naudingas keliais atžvil
giais. Piręniausia. aš- turėjau pro
gos išbandyti savo jėgas tarptau
tiniame muzikų forume — pa
rungtyniauti, pasidaryti palygini
mų bei išvadų. Antra, išgirdau ir 
susipažinau su šių dienų Europos 
jaunaisiais muzikais — rinktiniais 
instrumentalistais bei savo srities 
virtuozais, kurių labai pasigedau 
visa karo meta, ir pokarinj laiko
tarpį. Jūs suprasite, kad girdėti 
pirmaeilių savos srities meninin
kų pasirodymus labai svarbu 
kiekvienam, o tokiu gerų pavyz
džių karo metu ir dabar kaip tik 
pasigendama, nes matytų bei gir
dėtų koncertu apie 75% būna 
paženklinti „chaltūros“ antspal- 
viu . . ■ Galbūt? toksai mano tei
gimas Jums atrodo per griežtas, 
bet mums, profesionalams meni
ninkams. pripatusiems prie griež
tu reikalavimų, yra suprantamas. 
Grįžtant prie konkurso, turiu pa
sakyti, jog jis buvo įdomus, dar 
daugiau, impozantiškas, nes jame 
dalyvavo nėr 400 rinktiniu muzi
ku bei dainininkų. Vien tik pia
nistu dalyvavo apie 150. smuiki
ninkų apie 80. violončelistu apie 
40, vokalistų apie 60 ir keliolika 
kvartetu su rinktiniais muzikais. 
Jūs suprasite, jog tokiame skai
čiuje buvo talentingų asmenybių, 
kurias pamatvti ir girdėti jau 
apsimokėjo keliauti į Ženevą . . . 
Po dvieju savaičių varžybų į fi
nalą pateko tik per 50 instrumen
talistu bei vokalistų, būtent; 12 
pianistų, 7 smuikininkai, 9 violon
čelistai. 14 vokalistu ir 4 kvarte
tai. Pianistu finalinėse varžybose, 
kuriose kaip tik teko man daly
vauti, rungtyniavo 3 italai. 2 
nrancūzai ir po vieną belgą, ang
lą, austrą, jugoslavą, žydą ir lie
tuvį. Pirmąja vieta užtarnautai 
išsikovojo austras pianistas, sep-

Atleiskite už nekuklumą! Kokia 
buvo Jūsų savijauta varžybų me
tu? — klausiau gerb. Pianistą pa
sinaudodamas trumpa tylos pauza.

— Prisipažinsiu, kad savijauta 
buvo nervinga, teisingiau, trigu-. 
bas nervų įtempimas lyginant su 
eiliniu koncertu. Reikėjo ypatingo 
valios įtempimo tvarkyti nervus 
pagal atliekamų muzikos kūrinių 
garsus ... Ir buvo dėl ko „pasi
tempti“: pirma, tokio masto kon
kurse dalyvavau pirmą kartą; 
antra, konkurso eigą sekė visas 
Europos .muzikų „areopagas“; tre
čia, finalinės varžybos virto vie
šais koncertais puošnioje koncer
tų salėje, ir jų klausėsi ne tik per 
keturis širptus muzikos draugų — 
konkurso dalyvių, bet ir per 
tūkstantį rinktinės šio žavingo 
miesto publikos! Publika, man 
rodos^ puikiai suprato mūsų, kon
kurso dalyvių, savijautą, todėl 
buvo nuoširdi tolygiai visiems, — 
ir tiems, kuriems gerai sekėsi, ir 
tiems, kurie klydo ...

Gerb. Pianistas pastebėjo, kad, 
konkurso metu susipažinęs su 
Europos muzikinių „prieaugliu“, 
įstitikinęs, jog karas šios rūšios 
meno kultūros bare didesnės ža
los nepadaręs. Konkurse ypač pa
sirodę pajėgiais pianistai, violon
čelistai ir kvartetai. Silpniau už
sirekomendavę vokalistai, kurių 
tarpe silpniausiai pasireiškę dai
nininkų tėvynės atstovai, italai...

Kalbėdamas apie konkurso or
ganizaciją ir jo pravedimą, gerb. 
Pianistas pažymėjo, jog visa bu
vę puikiai paruošta ir įgyvendin
ta. Visi konkurso dalyviai tAivę 
paskirstyti tarp turtingų Ženevos 
šeimų ir visą laiką buvę apsupti 
nuoširdžia globa. Mūsų pianistą 
globojusi simpatinga p. p. Ch. 
Constantin šeima, kuri nuoširdžiai 
rūpinusis juo konkurso metu, o 
taip pat riepamiršusi ir grįžus jam 
į niūrią DP kasdienybę, — Aus- 
trijon prisiuntusi siuntini, o jo 
tėvams — įvairių drabužių. P. p. 
Vidoudež, J. Huillier ir kiti žene- 
viečiai, muzikos entuziastai, rūpi
nęsi visų konkurso dalyvių globa 
ir visaip stengęsi jiems padėtį, 
sudaryti galimai jaukesnę atmo
sferą. Apie 200 šeimų konkurso 
dalyviams leidusios visą laiką 
naudotis savo pianinais.

— Praleistos dienos Ženevoje 
mano sąmonėje paliko neišdildo
mus įspūdžius, — tęsė pasikalbė
jimą gerb. Pianistas. — Savo šir
dyje aš išsivežiau gilų dėkingumą 
visiems asmenims, kurie mane 

globojo arba rūpinosi bendru kon
kurso pravedimu! Ypatingą pa
dėką reiškiu mūsų gerb. ministe- 
riui Dr. Jurgiui Šauliui, sudariu
siam sąlygas dalyvauti tame kon
kurse, ir gerb. ministeriui Dr. 
Eduardui Turauskui su Ponią su
teikusiems nuoširdžią lietuvišką 
globą mano buvimo Berne metu! 
Nuoširdų dėkingumą noriu pa- 
reišti ir mūsų generaŲniam kon
sului Ziuriche, Stepui Garbačiau
skui su Ponia, kurie mane priė
mė, globojo ir rūpinosi mano 
koncerto Ziuriche pasisekimu. 
Šiltu jausmu prisimenu Yverdono 
lietuvius tr bendrai visą mūsų 
tautiečių koloniją Šveicarijoje, 
kurios kiekvienas narys fodė man 
didelį prielankumą ir stengėsi 
kuo nors padėti. Aš esu tikras, 
jog be mielų tautiečių moralinės 
bei materialinės paramos, be tos 
nuoširdžios atmosferos, kuri mane 
gaubė visą Šveicarijoje buvimo 
laika, — man būtų buvę daug 
sunkiau įvykdyti tą uždavinį, dėl 
kurio buvau nuvykęs į tą kraštą.

— Tamsta pradžioje minėjote, 
jog dar šiais metais numatote 
apleistį Europą. Jeigu ne paslap
tis, mūsų gerb. skaitytojams būtų 
idomu sužinoti, kur ketinate iš
keliauti?

— Tamsta suprasite, kad aš, 
kaip ir kiekvienas profesionalas 
menininkas, ieškau platesnių, o 
dabartinėse sąlygose ir norma
lesnių pasireiškimo galimybių, 
kuriu šių dienu sunaikintoje Eu
ropoje, deja, nėra. Tokias galimy
bes gali suteikti tik kraštai, karo 
veiksmų tiesiogiai nepaliesti. Šiuo 
metu mano dėmesys yra nukreip
tas į Pietų Ameriką, konkrečiai 
kalbant. į Argentiną, i kurią iš
vykti, viešint Šveicarijoje, susi
darė realios galimybės. Europą 
numatau apleisti apie vasaros pa
baigą arba rudens pradžioje, o 
laiką iki išvykos sunaudosiu kon
certams Vokietijoje.

Baigiant ši pokalbį, gerb. pia
nistas pareiškė, jog po trijų kon
certų, kuriuos turėjo Biberache ir 
Tūbingęne (čia tupėjo du rečita
lius), vyksiąs i anglų ^oną, kur 
numatąs aplankyti bent' didesnius 
lietuvių tremtinių sambūrius, k. t. 
Hamburgą, Bremeną, Lūbecką, 
Flensburgą, Hannoveri, Detmoldą 
ir kitas vietoves. Grįždamas nu
mato suruošti eilę koncertų-reči
talių amerikiečių bei prancūzų zo
nų mūsų tremtinių centruose. 
Šių zonų tikslus maršrutas pa- 
aiškėsiąs vėliau.

4



1947. VI. 14. Nr. 24 (83) Žiburiai 5 psi

Stasys YlaSOCIALINĖ LIPNIŪNO ASMENYBĖ
Plačiašakei Lipniūno veiklai ir 

socialinei jo asmenybei atspėti yra 
vienas raktas — žodis. Lipniū- 
nas — ne rašto socialinis veikė
jas, bet žodžio. Gimnazijoj ir teol. 
fakultete jis dalyvauja, tiesa, laik
raštėlių redakcijose ir pats bando 
rašyti. Pirmąkart išvykęs į užsie
nius eucharistinio Dublino kon-. 
greso proga, išleidžia knygą „Pen
kių valstybių sostinėse". Daugiau, 
te atskirų straipsnelių „'Panevėžio 
Garse" ir „Ateityje", vargu ką 
surastume. Jo rankraščių archyve 
gal būtų apsčiai pamokslų medžia
gos, bet ir jie neišbaigti — tik 
planai, škicai. Jo rašto forma ne
išdailinta, per daug jausti kalbė- 
tojinis stilius; kacete bandė kreip
ti į tai dėmesį ir bendradarbiauti 
su stilių valdančiais.

Galimas dalykas, kad gimnazi
joj raštui jis buvo skyręs daugiau 
laiko. DobMo-Lindės veikiamas, 
domėjosi stipriai dailiąja literatū
ra, rašė literatūrines analizes, ro
dos. vadovavo net literatų kuopai. 
Vėliau, žodžiui užvaldžius visą jo 
veiklą; stilius turėjo „susigadinti".

Žodis — pagrindinė Lipniūno 
aistra ir dovana. Jau gimnazistas 
kaitino savo kalbomis mases. Pa
brėžiam mases, dės jis plačios 
tribūnos kalbėtojas. Uždaram, in
tymiam būrelyje jis beveik „be
žadis". Jo kalkėjimo būdas lakus, 
jausmingas, vaizdus, dažnai skati
nantis ir moralizuojantis. Pagrin
diniuose kalbos motyvuose aukš
tieji idealai: žmoniškumas, tiesos 
gynimas, tėvynė, žmogus. Lipniu- 
nas nevartoja negatyvinių priemo
nių; jo kritika kiek galima labiau 
pozityvi.

Lipniunas kalbėtojas išaugo na
tūralioj dirvoj. Tribūna jo ieškojo 
ir jam siūlėsi. Jis turėjo gerai suk
tis, kad spėtų patenkinti visus rei
kalavimus. Organizacinė tribūna 
prarydavo visas jo, kaip studento, 
atostogas. Nesitenkinta šventėmis 
— kviestasi jis ir šiokiadieniais į 
kaimus ir aplinkinius miestelius. 
Nesisotinta atskiromis paskaito
mis — jis turėjo skaityti ištisus 
ciklus ir vesti kursus. Lipniūnas 
Hesibrangino, nes jį vedė sociali
nės pareigos jausmas.

įsitraukęs į žodžio tarnyba, jis dė
jo ant kortos visa kita. Būdamas

Knn. Alfonsas Lipniunas

šiaip jau gabus (stipri atmintis, 
dovana kalboms), jis, kaip studen
tas, nesudarė tokio įspūdžio savo 
draugams ir profesoriams. Tik iš 
gimnazijos atsivydavo garsas apie 
retus jo talentus. Dirbo jis daug, 
bet jo lektūra buvo skirta rinkti 
medžiagai kalboms, daryti ški
cams ir referatų planams. Žodžiui

ryžtas. Atvažiuoja stotyse būrio 
laukiamas, išvažiuoja — minios 
palydimas, su daina ir valio!

Nestipri fizinė . jo prigimtis, 
smulki struktūra, atrodo, tik iš to 
entuziazmo — iš tų sparnų ir lai
kėsi. Migrena jį jau tada, nuo 
persidirbimo, kankino. Bet jis į 
viską mojo, nes gyveno kitiems.

Kai atitrūko nuo tribūnos, kai 
išvyko į užsienius (ko pats labai 
norėjo), pradėjo lyg netekti to sa
vo šarmo, lakumo ir jėgos. Iš pra
džių aplinkos pakaitas, kuris jam 
buvo reikalingas, ir galimybė pa
sipildyti žiniomis, kurių jis geidė,
palaikė neblogą nuotaiką. Antrai
siais tačiau metais, aplankius jį 
Lillyje teko pastebėti išgyvenamą 
mažą krizę. Lille pasidarė per 
siauras ir per ankštas plačiai jo 
prigimčiai. Vietos katalikų visuo
meninį gyvenimą jis buvo spėjęs 
pažinti, ir ši aplinka ėmė jo nebe- 
dominti. Išvyksta į Paryžių. Erd

jis skyrė tiesioginį studijų laiką: 
jis buyo dažnas studentiškos tri
būnos retorius.

Kaip kunigas ir jaunimo direk
torius, jis nuolat kelionėse. Jo ne
baido nemigo naktys, tlogas oras, 
šlapi keliai. Užtat Lipniūno visur 
pilna: čia jis Biržuos, čia Zarasuos, 
čia vėl Rokišky ar Šeduvoj. Jis ir 
paskaitininkas, ir pamokslininkas, 
ir kursų lektorius. Kur tik jis pa
sirodo, ten entuziazmas, ugnis,

vės ir platumos ilgesys, atrodė, 
čia bus patenkintas. Kurį laiką 
jaučiasi gerai: jo pažintys, jo da
lyvavimai" net gana uždaruos^ ka- 
tal’kų sluoksniuose atveria naujus 
dvasios akiračius. Socialinių pro

blemų kalnai verčia jį dar labiau 
užgulti ant knygų. Bet jo vaidmuo 
vis receptyyus ir pasyvus. Jis 
niekam negali susikrovusio žinijos 
lobio perkrauti — jis neturėjo 
tribūnos. Ir jis ima vėl pa
lūžti, šį kartą daugiau nei Lille. 
Budri jo ištikimiausio bičiulio 
vysk. Paltaroko akis pastebi, kad 
Lipniūnas ne mokslo katedrai 
skirtas ir kad šitas tikslas jį gali 
galutinai pribaigti. Ir jis išgelbsti 
jį, atšaukdamas atgal į darbą.

Nesidžiaugė Lipniūnas nauju 
paskyrimų į Pedagoginį Institutą. 
Grįžti prie jaunimo jis nebegalėjo, 
nes jo postą laikė kitas Alfonsas 
—■ Sušinskas. Nesidžiaugė Lipniū
nas pedagogine — akademine tri
būna, nes ji ne jo pločiui, tačiau 
jai skiriamas nekelia klausimo. 
Socialinė asmenybė neieško, kas 
sava! Tačiau jis dar negrįžta į sa
ve, neatsigauna.

Tik Vilniuje, gavęs Sirvydo Sa
kyklą ir atsistojęs ties atviru 
Aušros Vartų balkonu, kai prieš jį 
tūkstantinės minios, — taip, tik 
čia jis vėl atgyja, ima augti ir 
šakotis. Kai jo dvasios sparnams 
yra erdvės, kai dirva, į kurią rei
kia berti sėklą, yra verta jo pla
čios širdies, išsiliejančios jo žo
džiais, — tada eina ir visa kita: 
organizavimas, labdara, kova už 
socialinius, tautinius ir religinius 
idealus. Tada prieš jį gali stovėti 
ginkluotas priešas, gali jį kviesti 
tardymo, pinti prieš jį intrigas — 
jis nepabūgs ir nesustos.

Socialinė Lipniūno dvasia mena 
šv. Povilą. Šis klajūnas apaštalas 
buvo plačių vandenų ir didelių 
miestų užkariautojas. Ir Lipniūno 
neuždaiysi vienoj bendruomenėj, 
nepririši prie vienos darbo srities. 
Jis griebia viską, kas tik šaukiasi 
jo darbo, ką jis mato gyvai, de
ginančiai, verkiant reikalinga. Ir 
juo didesnis darbas, juo sunkesnė
mis aplinkybėmis atliktinas, — 
juo jis labiau mesis. Čia jį ap
sprendžia socialinė pareiga, ob
jektyvi pareiga (reikalas), ir 
jis tada nežiūri ne tik savo jėgų 
ir savo asmens, bet neskaičiuoja 
ir kitų asmenų: ar jie bus priešai, 
kurie jo tyko, ar draugai, kurie 
laukia juos pakviečiant į talką. 
Jis nežiūri kliūčių, neieško prita
rimo ir nekombinuoja, kaip sau 
naštą palengvinti. Su žmonėmis jis 

taikus ir paprastas; konfliktų ieš
koti jam svetima. Bet jei kiti ne
dirba, jis nelauks: pradės ir tęs 
pats vienas. Šituo reikia aiškinti 
jam kartais daromus priekaištus, 
kad savo veikloje ėjęs iki visko 
monopolizavimo vienose savo ran
kose.

Jis ne socialinio štabo vadas — 
taip! bet operatyvinis — fronto 
vadas. Jis tarpinių vadų, bendra
darbių nepripažįsta arba nėra jų 
reikalingas. Jis pats vadas — su 
paprastais ir jam atsidavusiais 
talkininkais. Ir šiuo atžvilgiu jis 
panašus Povilui; šis taip pat nero
do noro bendradarbiauti su kitais 
apaštalais. Kartą nasitikrinęs pas 
Petrą, ar jo linija — jo tikėjimas 
tvarkoje, toliau eina vienas savu 
keliu. Jis turėjo bendradartig, ku
rie jam buvo atsidavę kaip moki
niai, o ne kaip jam lygūs: „Mo
kytojų daug turite, bet tėvą vieną, 
nes aš jus pagimdžiau evangeli
jai".

Išeidamas iš visuomeninės pa
reigos objektyvumo, Lipniūnas pa
aukoja visą subjektyvinę savo 
buitį. Jis aukoja savo laisvę (tiek 
kartų ji buvo grasmėjl), savo san
tykius su konfratrais (nors kaip 
jam buvo skaudu!), pagaliau net 
tą pačią žodžio tarnybą, kuri bu
vo visų jo darbų įkvėpėja. Šv. 
Jono klausytojai pastebėdavo, 
kaip Lipniūnas, plačiai į visas

puses išsišakojęs, ima pasikartoti, 
kartais ieško efektų (prisitaikymas 
masei!), kad jis ima nusileisti nuo 
savo pjedestalo, kaip kalbėtojas. 
Šitai pastebėdavo individualesnės 
asmenybės, kurios ieško brandžios 
minties, išaugintos vienumoj, dau
giau niuansuotos nei efektingos. 
Pastebėjo šitai ir pats Lipniūnas 
(jo jautrumas atspėti visuomenės 
jausmą!). Savo vieton kvietė ne 
kartą kitus kalbėtojus ir bandė 
savo veikimo plotus siaurinti. 
Daug kartų, grįždamas mintimis į 
Vilnių, jis — kalinys kartojo: man 
reikės sustoti ties dviem gairėm 
— Kun. Seminarija ir Šv. Jonu.

Kaip reta socialinė asmenybė, 
Lipniūnas buvo pažymėtas didelio 
impulsyvumo. Nebuvo sri
ties, kuria jis nesidomėtų. Nebuvo 
knygos, kurios jis nebūtų skaitęs. 
Galėtum be baimės tvirtinti, kad 
pirmuoju kiekvienos lietuviškos 
knygos skaitytoju buvo jis. Jo 
žinynas buvo platus — enciklope
dinis. Bet užtai jis neturėjo, ap
skaičiuoto plano nei lektūrai, nei 
veikimui. Kiekvienas naujas leidi
nys ir kiekvienas naujas visuome
ninis reikalas jam strigdavo į dė
mesį ir širdį. Jį apspręsdavd ob
jektyviais laiko reikalavimas. Jis 
kalbėjo laiko kalba, pačia atvi
riausią net tuomet, kai jam gra
syta. Jis veikė pačiu taikliausiu 
laikui būdu, kaip niekas ligi jo

Senoji Žagarės bažnyčia, pastatyta iš devono sistemos balto doionito 
A. Bendoriaus nuotr.

Nelė Mazalaitė-Kruminienė

Legenda apie ersketupe
Mačiau verkiantį žmogų.
Prie jūros, atsirėmęs į betono 

stulpą, stovi žmogus ir tarp nuleis
tos rankos pirštų laiko tris dobilo 
žiedus. Migdančiai plakasi i kran
tą vanduo, ir skaidriai šviečia sau
lė, o žmogus verkia. Tyliai iš ati- 
darų akių bėga ašaros, ir saulė, 
kuri sudegina žolę ir išgeria šal
tinius, nedžiovina jų.

— Kas tu esi? — sakau žmogui. 
— Kodėl savo liūdesį išnešei kaip 
vėliavą f vėją, kur visos svetimos 
akys užkliūna jį?

— Kas verkią lauke? Tas. kuris 
neturi namų: tremtinys esu aš., Ir 
kas atims man teise būti liūdnam, 
kuomet viskas yra atimta? Mano 
draugas juokiasi iš ašarų: jos yra 
šlykščios. — sako jis, — tas. kas 
rauda, atrodo biauriai. Reikia juok
tis. — Taip kalba mano draugas, 
mano ištrėmimo draugas. Tačiau 
aš žinau, kad gyvuliai niekuomet 
neverkia, tiktai žmonės. Kas yra 
ašaros? Dievas nesutvėrė jų žmo
gaus kūnui, ir jos yra tai, kas nie
kuomet neišsenka, atrodo, kad tai 
kraujas pereina par širdį, per jos 
kentėjimą, ir skausmas išdegina iš 
jo raudoną gyvenimo spalvą. Ši
taip aš kalbėjau savo draugui, ir 
jis pyko ir juokėsi, ir todėl aš esu 

čia. Nes gyvenimas spaudžia ma- 
~ne, jis yra kaip kryžius ant mano 
pečių — prikaltas, persmeigtas iki 
gilumos širdies, ir aš negaliu nu
mesti jo ir nebegaliu panešti. Ach,
— pasakė žmogus ir nusišypsojo,
— jeigu aš galėčiau dabar nuplau
ti savo akis Erškėtupėje — jos vėl 
galėtų žiūrėti į saulę, jeigu aš ga
lėčiau įmerkti savo delną į Erškė- 
tupę — aš būčiau atgaivintas.

— Kas yra Erškėtupė? — klau
siu vėl, ir žmogus pradeda pasa
koti:

— Mano tolimame krašte yra 
kaimas. Miškas yra iš vieno jo 
šono, ir iš kito klojasi laukai. Kaip 
kaišytinės juostos marguoja jie 
prieš žmonių regėjimą — jie džiu
gina ir maitina. Jau yra praėję 
dvidešimt su viršum metų, kaip 
c/idelė malonė aplankė vieną kie
mą. Ūkininkų pora gyveno ten, 
senstanti bevaikė proa, ir du jauni 
brolvaikiai, kurie atstojo jiems 
šeimą. Šitai jau užstojo gegužis, ir 
vieną naktį šeimininkė susapnuoja 
sapną. Yra vidurnaktis — žinojo ji 
aiškiai, štai kodėl ji ir tada, ir 
paskui negalėjo suvokti, ar ji re
gėjo tai per miegą, ar gyvomis 
akimis.

Pavasaris jau išaudžia kiekvieną 
dieną ilgesnę, tačiau naktys dar 
tebėra tamsios, ir štai moteris toje 
tamsumoje išvysta šviesą. Tai yra 
žaibas, žaibas, kritęs į sodą — 
gelsvai žalsvas žaibas, kaip per

matomas gintaras, apšviečia senus 
vaismedžius ir sustoja jaunojo 
vyšnioje. Ji yra pilna žiedų, kaip 
pieno lašai baltuoja žiedų pumpu
rai, ir tarp jų stovi Marija, stovi 
Dievo Motina. O, ūkininkė iš kar
to pažįsta Ją, nors Ji nėra panaši 
į jokį savo atvaizdą visose žino
mose bažnyčiose. Šito paveikslo 
moteris nemėgino ir atpasakoti, 
net įsivaizduoti ir prisiminti buvo 
neįmanoma — tačiau siela be pasi
rengimo ir aiškinimų pažino grožį.

Kažkoks nežinomas laikas ėjo, ir 
žaibas negeso, buvo tylu, ir Dievo 
Motina prabilo. Jos balsas ėjo be
veik šnibždesiu — galėtum'pasa
kyti, kad du vyšnios žiedai linga
vo, paliesdami vienas kitą, — ta
čiau ūkininkė girdėjo ir suprato 
kiekvieną žodį:

— Pastatykite man koplyčią Erš
kėtupėje, — pasakė Marija, ir 
ūmai pasidarė visiškai tamsu, tik
tai vyšnia švytėjo naktyje, tarsi jos 
žiedai būtų pripilti spindulių.

Ir po to moters miegas pasidarė 
kietas ir stiprus, ir įi rytmetį pa
budo tiktai pažadinta. Tačiau ji 
nebuvo užmiršusi nieko, ir visą 
dieną vaikščojo susigalvojusi ir 
labai rimta, užtat jos vyras pa
klausė ją, kas yra atsitikę.

— Nieko, — iš pradžių atsakė 
moteris, bet kad visą amžių jų 
ūkis, darbai ir mintys buvo ben
dri — ji papasakojo vyrui, ką yra 
susapnavusi.

Jis ilgai galvojo, ir pažiūrėjo į 
savo žmoną: kukli ir kantri yra ji 
visada, vienodai tauri, kai meldžias 
bažnyčoje, tvarko šeimyną ar dir
ba savo kasdienius darbus, — ir 
jis pasakė:

— O jeigu tai nebuvo sapnas?
— Ką tu kalbi, vyre! — sušuko 

ji nusigandusi. — Kaip drįstum 
pamanyti, kad mums nusidėjėliams 
dangus parodo savo malonės ženk
lą! — Ir kai jie dar pasitarė — 
viskas turi būti nutylėta, pasakė 
jie. Tiktai nuostabus džiaugsmas 
nuolat užpildavo jos širdį, ir taip
gi senasis šeimininkas dažnai pa
sižiūrėdavo į jos veidą ir jusdavo, 
kaip ji dalijasi su juo palaima.

Trys dienos ir dvi naktys buvo 
praėję, ir štai trečioje, beauštant, 
ūkininkė vėl susilaukė regėjimo ar 
sapno. Jinai žiūrėjo į sodą, ir ūmai 
jį užtvindė šviesa, kuri buvo pa
naši į mėnesieną, tiktai daug bal
tesnė. Ir ypatingai spindėjo viena 
didelė sena obelis. Žiedai kekėmis 
virto tarp visų jos šakų — ir tie, 
kurie ne visai prasiskleidę yra ro
žiniai, ir tie, kurie pilname žydė
jime — balti. Ir tie, pusiau uždari 
— kaip varpeliai su aukso šerdi
mis.

Tą viską regėjo moteris, ir regė
jo, kaip lengvai stovėjo tęn Moti
na Marija, joks žiedas nepalinko 
po Jos kojomis. Ir Ji pravėrė lū
pas, o Jos balsas plaukė kaip obe

lų žiedų kvapas, ir moteris jį gir
dėjo ir jautė:

—Ar jūs nenorite man pastatyti 
koplyčios Erškėtupėje? — pasakė 
Ji. — Klonis yra gražus, kaip dan
gaus pieva, ir aš noriu gyventi su 
jumis, mano žmonės: pastatykite 
man mažą namą ten.

Ji išnyko, ir ilgai švytėjo aušros 
prieblandoje obelų žiedai, tarsi 
senas medis būtų prisnigęs žvaigž
džių — ir ūkininkė jau negalėjo 
užmigti. Ji sėdėjo savo lovoje, ir 
nors nepakėlė rankų ir nejudino 
burnos — ji meldėsi. Tačiau jos 
širdis buvo pilna abejonių, ir jas 
svarstė ji viena ir pasakojo savo 
bičiuliui:

— Netikiu pati sau, — kalbėjo 
ji: — Ji, kuri pasirodo šventie
siems, kuri leidžia matyti save ne
kaltiems kūdikiams ir doriems pie
menėliams — kaip galėtų lankyti 
mūsų sodybą, paprastą kasdienių 
nuodėmių buveinę.
;— Gal^ būt, mes turime nueiti 

pas kleboną — tarė vyras, bet mo
teris lingavo galvą ir sakė: ne.

— Kaip galiu priimti savo sap
ną už apreiškimą ir leisti, kad 
žmonės išgirstų apie tai, kalbėtų 
ir, gal būt, pajuoktų?

Ir ji gyveno savo įprastuose 
darbuose, tačiau jai atrodė, kad 
yra amžinas šventadienis, ir tas 
jausmas buvo toks keistas, kad įi 
džiaugėsi juo ir bijojo jo, nes dre
bėjo nusidėti ir netekti visko.
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Prof. S. Kolupailos „Hidraulika“
S. m. gegužės mėn. Kempteno lie

tuvių stovykloje rotatorium atspaus
dinta profesoriaus dr. inž. S. Kolu
pailos „Hidraulika". Tiražas 250 egz., 
306 psl., 424 brėžiniai, 8 nomogramos. 
Leidėjas: — Jonas Penlkas.

Nepaprastai kruopščiai ir Svariai 
atliktas darbas, plati ir pagrindinai 
perdirbta ir Iki paskutiniųjų metų 
žios mokslo srities patelkta medžiaga 
pagristai mums leidžia didžiuotis šiuo 
pirmuoju tremtyje išleistu tiksliųjų 
mokslų veikalu.

Hidraulikos dažnai nepasirodo. Iš 
kapitalinių veikalų — vokiečiai 
Forchheimerio Hidraulikos paskutinę 
laidą į rinką išleido 1930 m. Ameri
koj gyvenančio žymaus Bachmetevo 
Hidraulikos n—oji laida pasirodė 
1932 m. Ruso Pavlovskio platus hi
draulikos veikalas buvo išleistas irgi 
gerokai prieš šj karą. Lietuvoj iki 
šiol platesnės hidraulikos knygos ne
buvo. Be atskirų straipsnių, pažymė
tini Stanišausko „Atvirųjų vagų hi
drauliniai skaičiavimai", išleisti Kė
dainiuose 1933 m., ir to paties aut. 
„Netolyglnlo vandens judesio at
virose vagose hidrauliniai skaičia
vimai", Kėdainiai, 1937 m.

Prof. Kolupailos Hidraulika — Jo 
23—jų metų darbo vaisius. Autorius 
nuo 1921 metų yra dėstęs hidrauliką 
Dotnuvos Technikume. Tada jo dė
stomo kurso buvo pasirodžiusios 2 
autorizuotos ir 4 „slaptos" šapirogra
fuotos laidos, kurių išleidimo pro-

(Vilnius). Subjektyvu visoj jo 
veikloj tuvo tai, kad jis mokėjo 
atspėti visuomenės reikalus ir 
parinkti jiems formą.

Savos sistemos ir savo metodo 
Lipniūnas neieškojo ir kaip mo
kytojas — profesorius. Jis, kaip 
visi enciklopedininkai, naudojosi 
kitais, ir visas jo menas ne kūry
boje, bet perteikime. Jis 
nesigėdino skolintis kitų užrašus 
ir kitų atradimais pasinaudoti, ly
giai kaip neslėpė vardų, kuriais 
taikinos!.

Lipniūnas nesukūrė ir nesistengė 
sukurti nieko sava, nes visa jo 
veikla buvo tarnauti kitiems. 
O tačiau jis išliko savitas, nepa
kartojamas. Kitų idėjas jis per- 
transformavo savu būdu, atiduo
damas jas visuomenei pagal laiko 
reikalavimus. Visuomenės gyve
nimo jis nesistengė pasukti ..šimtu 
metų pirmyn“ — jis skaičiavo 
dienas, kaip kiekvienas dabarties 
žmogus, viską atiduodamas tai 
pačiai dienai. Jis buvo dabar- 
tininkas, bet jo dvasios sul
tys gaivina mūsų a teiti.

Lipniūną charakterizuoti pilnu
moj nėra lengva. Tik j jį panašus 
galėtų atspėti jo gylį. Pagaliau 
jis, motinos gimdytas, visuomenės 
vargų ir tautos nelaimių išnešio
tas, visą savo jėgą sėmė iš kaž
kur giliau. Jo dvasiai įkvėpimą 
davė Žodis, kurio jis buvo pil
nas, net ir tuomet, kai nepraver- 
davo burnos. 

fesoriui nepavyko sutrukdyti. Dabar 
Kemptene Išleistas hidraulikos kur
sas prof. Kolupailos buvo rašomas ir 
papildomas nuo 1924 metų. Pro
fesorius yra numatęs išleisti mokslų 
apie vandeni trilogiją:

Hidrometriją — mokslą apie van
dens tyrinėjimus;

Hidrauliką — teoretini mokslą apie 
vandens judesius ir pusiausvyrą;

Hidrologiją — bendrus mokslus apie 
žemės vandenis.

Hidrometrijos 2 tomai,' pasirodę 
Kaune 1939 — 40 metais, yra vienas 
išsamiausių ir gražiausiai išleistų tos 
mokslo šakos veikalų Panašių tos 
srities veikalų neužtinkame nė vieno
je valstybėje. Hidrometriją yra pir
masis trilogijos veikalas. Antrasis — 
Hidraulika — išleistas Kemptene. Jis 
yra skiriamas hidrotechnikos, staty
bos ir kelių inžinieriams bei iš da
lies inžinieriams mechanikams ir 
elektrikams. Pratarmėj autorius pasi
sako išnaudojęs „priverstino nedarbo 
tremtyje progą kursui patobulinti ir 
paskutinėmis mokslo naujienomis pa
pildyti". Klek už šių kuklių žodžių 
slepiasi vargo, pasiryžimo ir darbo, 
galima numatyti iš kelių tokių 
smulkmenų. Pasitraukdamas iš Lie
tuvos, profesorius pasiėmė rankraš
čius ir vertingesnę mokslinę medžia
gą, palikdamas drabužius . . . Per 
aliarmus Kemptene rankraščiai buvo 
apie 160 kartų nešiojami už miesto. 
Ištisos dienos buvo praleistos šaltose 
firmos Ott rūsių laboratorijose, at
liekant šalia paprasčiausių vandens 
matavimo malūnėlių taravimo darbų 
vertingus ir komplikuotus bandymus 
bei perkratant turtingą specialią fir
mos biblioteką.

Pagaliau, kai rankraštis buvo pa
ruoštas, iniciatoriai, prikalbėję au
torių išleisti knygą, atsidūrė prieš 
nepaprastas kliūtis. Nei popieriaus, 
nei matricų, nei graikiško alfabeto 
raidžių ar indeksų ženklelių. Puslapis 
po puslapio, viena matrica po kitos 
buvo rašomos, kalamos ir smaigsto
mos. Užtenka paminėti, kad techniš
kasis knygos leidimo bendradarbis 
dipl. inž. J. Bulota viename teksto 
puslapyje turėjo plaktuku iškalinėti 
iki 200 indeksų ir raidžių ... O klek 
vargo adatėle matricoje išbadyti su
dėtinius brėžinius arba keliaaukštes 
formules ir sieksnines skaičių tabeles, 
kurias mašinėle turėjo surašyti A. 
Kolupailaitė — Bulotienė.

Randame klausimų kurie dar Hi
draulikose niekuomet nebuvo ke
liami. Coriolio (1836 m.) koeficientas 
Bernoulli© lygtyse visuomet buvo 
parenkamas tarp 1,0 ir Psl. 26 — 
30 autorius, pasinaudojęs tiksliais hi- 
drometiniais darbais, parodo būdą, 
pagal kurt tas koeficientas įvairiose 
sąlygose gali būti nustatytas ir 
išauga iki 1,5 — 2,0, o upėse po ledu 
net iki 3,0.

Melkiratoriai nudžiugs suradę pla
tų skyrių apie vandens tekėjimą at
virose vagose (56 — 49 psl.). Sis sky
rius visose Hidraulikose būdavo 
nuskriaustas, nors, praktikoj, su tais 
klausimais labai dažnai susiduriama. 
Skaičiuojant kanalų platumo ir gilu, 
mo santykius (psl. 90 ir toliau),-ran
dame daugiklių, kurie yra šlaito 
koeficiento funkcijos, tabeles. Tai
kant laipsninio tipo formulę (pvz., 
Manningo) rezultatas gaunamas be 
mėginimų. Tabeles bei skaičiavimus 
pavaduoja nomogramos. Autorius, be 
kitų, yra davęs patogią ir praktišką 
„Trapeciniam kanalo prpfiliui pa
rinkti nomogramą" kuri, turėdama 
pagrindinę Manningo formulę, gali 
atstoti dešimtmečiais naudotas nepa
togias Schewioro nomogrhmas.

Ne vienam iš inžinierių teks dirbti 
prie irigacijos. ■ Šioje srityje au
toriaus (110 — 134 psl.) duoti skaičia
vimų būdai naudojami pačiais pasku
tiniaisiais laikais. Psl. 122 — 124 ran

Hidraulikos metodais skaičiuojami 
kanalai nusausinimo ir irigacijos rei
kalams, kanalizacijų ir vandentiekių 
vamzdžiai, užtvankos, šliuzai, tiltų 
angos, upių ir vandens jėgos regulia
vimas. Sis mokslas yra eksperimen
tinis, paremtas bandymais, kurių pa
tyrimai perduodami kartoms.

Pavarčius išleistąją Hidrauliką, pir
moj eilėj pastebimas didelis autorių, 
formulių ir panaudotos medžiagos 
gausumas. Panašiai autorius elgėsi 
leisdamas Hidrometriją. Visa tai da
roma tam, kad skaitytojas būtų su
pažindintas ne tik su paskutiniaisiais 
šio mokslo žodžiais, bet ir su pasenu
sia medžiaga, kuria besinaudojant 
dažnai nė tikslas pasiekiamas, bet 
visi skaičiavimai gerokai arba* visai 
sugadinami. Apie tokias formules — 
„piktžoles“ atsiliepdamas, autorius 
nepagaili griežtokos kritikos: „Si 
didžiausia nesąmonė dar ligi šiam 
laikui taikoma hidrotechnikos prak
tikoje" . . . (210 psl. apie Dubuat — 
Nancay 1786 metų formulę debitui 
skaičiuoti).

Adomas P. Jasas

Susigraužimas
Regiu — ateina vienišan kieman) 
akla naktis, o Viešpatie, ir man. 
O taip tyku, kaip mirusiam tyku — 
visu krauju ir nežinia teku . . .
Ašai negeras, Viešpatie, ir Tau — 
klaidžių kelių paklydėliu virtau: 
mirei, kad būčiau pranašas, ženklus 
siuntei tiesos, o parnešiau melus.
Vis žemės pikto demoną girdžiu: 
tikėk į protą, baiminkis širdžių! 
Regiu — ateina vienišan kieman 
akla naktis, o Viešpatie, ir man.

dame Hidraulikos iki šiol neužtiktą 
skyrių apie ledo dangą vagose.

Vamzdžių skaičiavimo skyriuje (150 
— 179 psl.) duota vandens gilumo ir 
vidujinio diametro santykis kas 1%. 
Tuo aplenkiamas nereikalingas darbas 
pagal dvigubą interpoliacijos formulę. 
Siame skyriuje taip pat randame 
žinių apie JAV kanalizacijose taiko

Kasdieninis prof. Kolupailos kelias: per niūrios stovyklos kiemą | tyrimo 
laboratoriją K. Daugėlos nuotr.

mus pasagos ir pusiauelipsio stan
dartinius profilius. Drenažo specia
listai bus patenkinti radę apžvalgą 
formulių nuo seniausių iki naujausių 
su atitinkamomis kritiškomis pasta
bomis.

Psl. 193 ir 223 randame skyrius, 
kuriuose nagrinėjamas hidraulinių 
priemonių pritaikymas hidrometrijos 
reikalams.

Kelių inžinieriams autorius duoda 
labai aktualų skyrių apie tiltų angų 
skaičiavimą (psl. 226 — 235), pateik
damas pavyzdžius.

Netolyginio tekėjimo skyriuje ran
damos pilnos Bachmetevo tabelės va
gai su tiesioginiu tiesioginiu nuoly
džiu, horizontaliu dugnu ir priešingu 
nuolydžiu (psl. 248 — 258).

* ♦ *
Šiomis keliomis pastabomis anaip

tol nėra pilnai pavaizduotas turtingas 
prof. Kolupailos Hidraulikos turinys. 
Vartant knygą pastebimas labai pla
tus specialios literatūros panaudo
jimas. Profesorius šiuo metu savo 
žinioje turi* sudaręs visų mokslų apie 
vandeni kartoteką, kurioje prlskai- 
toma apie 4000 lapelių. Kad tai yra 
daug, jau iš to galima suprasti, kad 
kai kurie vokiečių mokslininkai, 
norėdami papildyti savo kartotekines 
žinias, atvyksta | Kempteną pas prof. 
Kolupailą.

Bendradarbio užklaustas apie Hi
draulikos ir Hidrometrijos vertimus 
| kitas kalbas, profesorius pareiškė.

— Hidrometrijos didelė dalis yra 
išversta | vokiečių kalbą. Neabejoju 
kiekvienos knygos dideliu pasiseki
mu šiuo metu; bet, būdamas DP, 
nenorėčiau susirišti su didžiuliu ir 
šiuo metu ypatingai sunkiu leidimo 
darbu. Hidrauliką siūlė išleisti vokiš
kai, bet, skaitau, dabar tai nėra ak
tualu. Dėl vertimų | anglų kalbą — 
nesiskubinu. Tam tikslui reikia ne 
tik arčiau su anglosaksais susipažinti, 
bet ir gerų vertėjų rasti.

Užklaustas dėl 3—čio trilogijos vei
kalo, profesorius pareiškė:

— Tobulinu Hidrometriją, kuri, 
palyginus su Kauno laida, beveik 
padvigubėjo. Paruoštos hidrologijos 
kursui medžiagos, deja, nebeturiu, 
bet nenustoju rengti iš naujo. Gal 
šio kurso neteks laukti 20 metų kaip 
hidraulikos__  — nusišypsojo prof.
Kolupaila.
Profesoriui iš širdies galima lin
kėti su tuo pačiu didžiuliu nepalau
žiamu optimistišku kruopštumu tęsti 
savo srities darbą toliau. Tai neį
kainojamas indėlis, autoriaus žodži
ais, „likimo broliams — blaškomiems 
po platųjį pasauli tremtiniams. .., 
lieftiviškajam jaunikiui“ ir laisvai 
tėvynei.

Šitaip dar praėjo trys dienos: 
trečiosios rytą, pačiu saulės tekė
jimu ji išvydo sodą, pripildytą 
auksinio rausvumo, skaistesnio už 
saulėtekį, ir visi medžiai žydėjo 
nuostabiai. Tai jau negalėjo būti 
jų paprasti medžiai — tai Motina 
Marija turėjo nusileist čia su visu 
dangišku sodu. Ach, Ji buvo gra
žesnė už visus spindulius, ir koks 
buvo Jos balsas! Už gražiausią 
giesmę skambėjo jis švelniau, kai 
Ji pasakė:
— Jūs pastatysite man koplyčią 
Erškėtupėje, ir upelis, bėgantis 
kloniu, bus jos papėdėje. Jis nu
mazgos ašaras, žaizdas užgydys, ir 
pavargusiam bus gražintos jėgos — 
tikėkite.

Tuomet moteris pakilo ir puolė 
ant kelių — jai atrodė, kad raus
vas auksas, kuris sruvena Dievo 
Motinai jau išnykus, kad toji švie
sa nutvieskia jos veidą ir rankas. 
Šitaip klūpančią mato pabudęs 
vyras, ir ji tyliai taria:

— Aš tariu, kad tai nebuvo sap
nas, — ir jie abu giliai nusilenkia 
Dievui. Paskui nesitardami eina 
jie abu į sodą ir iš ten tiesiu ke
liu į Erškėtupę, į savo pievą. Kaip 
sargybų bokštai stovi medžiai, 
spygliuočiai ir lapuotieji, stovi 
ąžuolai, ir pievos žalumas klonyje 
yra labai skaistus. Mažas upelis 
sėda per smėlėtą dugną, ir prie jo 
iškyla kalba, apaugusi beržais. 
Žiūri abu ūkininkai j savo žemės 

gali užsiginti šitos malonės nuo 
savo artimų, užtat pasako viską, 
ką yra regėjusi, tačiau ji paya- 
dina tai tiktai šventu sapnu. Ge
rieji žmonės kalba šiaip ir taip, 
bet pamažu jų širdis nusmelkia 
pasididžiavimas, kad jų kaimas 
yra patekęs į ypatingą dangaus 
globą. Ir jie nenori būti aplenkti, 
jie visi nori statyti savo Viešniai 
pastogę, todėl jie visi neša savo 
duoklę, ir koplyčia išauga kaip 
obelies žiedas — balta ir graži.

Tuomet prasideda didžiausias 
rūpestis, ir rie vieną kartą ūkiniri- 
kų pora ir rinktiniai kaimynai lan
ko didesnių miestų krautuves ir 
dievadirbius, ieškodami Marijos 
statulos. Nė viena jų neatrodo tin
kama ir tikra, ir jie negreitai su
rado skulptorių, kurio kūrinį suti
ko pastatyti koplyčioje.

Kokia buvo koplyčios šventini
mo diena! Visa parapija su kriti
ka ir su tikėjimu buvo pagauta 
šitos nuotaikos, patsai klebonas 
buvo įtikintas šitų žmonių tylaus 
nuoširdumo, ir todėl procesijos ėjo 
tą dieną į nežinomą Erškėtupę, 
kaip į išgarsintą šventą vieną. Bet 
kas galėtų atpasakoti kaimo gy
ventojų jausmą: jiems atrodė, kad 
šventoji Motina priklauso tiktai 
jiems, tiktai šičia gali Ji gyventi 
ir tiktai nuo jų'vienų priklauso, ar 
jie išleis ją Į dangų arba pas kitus 
žmones.

gabalą, ir jiems atrodo, kad iki 
šiol nebuvo matę jo, ir galvoja, 
jog Dievas sutvėrė jį tokį gražų, 
kad Jo Motina galėtų sustoti čia 
poilsiui.

Kitą dieną nueina moteris pas 
kleboną, ir yra paraudusi dėl šito, 
kad tūri atidengti paslaptį, tačiau 
ji mano, jog bažnyčia turi tai ži
noti. Ir jos širdyje drąsa visiškai 
susmunka, kai kunigas tiria ją sa
vo aštriu žiūrėjimu.

„Kaip galėtų būti, — mano jis, 
— kad šita gerbiama moteris ga
lėtų prasimanyti tokius dalykus, ir 
kaip būtų baisu, jeigu žmogus iš
drįstu šitaip meluoti."

Tačiau jis taipgi neturi drąsos 
pasakyti jai šitokį sunkų įtarimą, 
todėl jis kalba atsargiai, ir be 
sprendimo:

—■ Stebuklas yra toks didelis ir 
retas daiktas, jog ir kalbėti apie jį 
yra nelengva, bet Dievą garbinti 
mums yra leista įvairiai: statykite 
koplyčią.

Ji išeina abejodama savo regė
jimais, tačiau ji veikia toliau, tar
si joje gyvena įsakymas ir aukš
tesnioji valia. Jie skiria savo pi
nigus, ir darbas yra pradedamas: 
suprantantys žmonės yra pakvies
ti, ir slėnio galvoje, tarp beržų, 
statoma koplyčia.

Kaimyndai ima stebėti tai ir tei
rautis, ir ūkininkė galvoja, jog ne

Dar tos pačios vasaros pabaigo
je ėmė garsėti stebuklai: senas 
dailidė, metų metus vaikščiojęs su 
kriukiais, su didžiu vargu apėjo 
klupsčiomis aplink koplyčią, karš
tai . melsdamasis, ir buvo išgydy
tas. Jis pakabino savo luošumo 
įrankius ant koplyčios sienos ir 
nuėjo, lengvai mindamas koja. Ir 
buvo stebuklų, apie kuriuos nieko 
neskelbė apdovanotasai ir nieko 
negalėjo palikti regimos padėkos 
vietoje. Tačiau pagalba buvo tokia 
pat didelė, kaip prikėlimas iš nu
mirusių. Vienas toks įvyko tuose 
pačiuose namuose, per kuriuos ki
lo šita istorija: mergaitė auginti
nė, laikoma jų kaip tikra duktė, 
buvo nelaiminga, nes savo širdį 
paskyrė nedoram žmogui, kuris 
pasijuokė iš įos. Ji liejo ašaras ir 
vyto, pati jaunystė tirpo nuo jos 
kentėjimų, ir dabar ji slaptomis ir 
tyliai meldėsi ir savo užverktas 
akis plovė Erškėtupėje. Ir diena po 
dienos jos skausmas mažėjo, ir 
kartą ji parėjo šypsodamasi ir vėl 
troško gyventi: jos širdis buvo iš
gydyta.

Šitai jau atsitiko pirmais metais, 
ir visais kitais koplyčia nebuvo 
trumpa smalsumo šventė. Žiemą ir 
rudenį praeiviai ir savieji lanky
davęs! slėnyje. Minios rinkosi va
saros šventadieniais — ir gegužyje 
nuo tolimo plento galėjai girdėti 
iš miškų gelmės giedojimą. Pra
eidavo jaunimas iš pievų ir dirvų

darbo — ir sustodavo ten, ir nu
traukę dainą, kalbėdavo maldą — 
ir grįždami slėnio gale vėl tęsė 
savo jauną darbo posmą. — Gera 
čia. mūsų Motinai, — galvojo kar
tais senoji ūkininkė. Ji buvo lai
minga, kad niekas daugiau nebe
kalbėjo, iš kur yra pradžia: žmo
nės prieėmė džiaugsmą be ty
rinėjimų — jie savinos! jį visi, 
kaip ir pati dangų. Regėjimų su
jaudinimas paliko ją ir dabar be
galinė ramybė gyveno joje. Tiktai 
kartais ji vėl iš nusižeminimo im
davo abejoti, kaip galėjo jai kal
bėti Dievo Motina, kalbėti ir pa
žadėti visa tai, ką dabar pildo. Nes 
visi žino, kad nuostabi Marijos 
globa nėra apleidusi nė trumpam 
laikui šitų vietų ir apylinkių — ir 
tie, kurie iš tolo atkeliauja, būna 
Jos atlygnti ir apdovanoti. Galbūt, 
— galvojo ūkininkė kukliai, — 
gal būt, Ji nesakė, kad šitas van
duo yra šventas, ir čia dėsis ste
buklai — bet tai, kad mes tikime, 
padarė taip, jog taip įvyksta,. Ir 
pats didžiausias stebuklas yra tas, 
kad mes tikime.

— Ir aš, — pasakė žmogus, — 
ir aš tikiu. Aš žinau — jeigu galė
čiau apšlakstyti savo kaktą upelė
je — būčiau išgelbėtas.

— Taip, — kartoju aš, — kas 
mus nuves į mūsų žemę, į mūsų 
tėviškę, kas grąžins mus į stebuk
lų vietą — Erškėtupę!
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Šveicaru laikraštis apie Baltijos valstybes
Sis str. tilpo šveicarų laikrašty 
„Berner Tagblatt“, kovo mėn. 
antrašte „Schweigen ware Feig- 
heit“.

Dar neseniai suėjo 29—ri metai 
nuo Lietuvos ir Estijos nepriklau
somybės paskelbimo. Šiandien ši 
diena pavergtosioms Baltijos tau
toms yra tautinio gedulo diena. 
Vienintelis vienas konservatorius 
Savory Anglijos Žemuosiuose Rū
muose pasisakė prieš Rusijos įvyk
dytą trijų Baltijos, valstybių anek
siją, kuri yra tikras Atlanto Char- 
tos pažeidimas. Į jo klausimą, ar 
D. Britanija sutinka su neteisybe, 
valstybės ministeris Me Neill at
sakė, kad britų valdžia 
siją pripažino de facto, 
jure.

iš tų mažų pavyzdžių aiškėja, kad 
dvasinas baltų įnašas gavo visai 
kitus pagrindus, nieko bendro sū 
rusais neturinčius.

šia anek- 
bet ne de

Amerikos Raud. Kryžiaus prezidentas Basil O’Connor Hanau DP stovykloje 
kalbasi su mažaisiais . J- JanuSaičlo nuotr.„langasBaltijos valstybės — 

| Europą“
Trys Baltų valstybės — Estija, 

Latvija ir Lietuva — visais laikais 
buvo aukos arba vokiškojo „Drang 
nach Osten", arba rusiškojo 
„Drang nach Westen".

Rusų carui Petrui Didžiajam be
veik prieš 200 metų pavyko įsi
tvirtinti Baltijos jūros krantuose 
ir, kaip sako rusų poetas Puški
nas, „atidaryti langą į Europą". 
Sovietų Sąjunga perėmė šios carų 
ekspansijos politikos pradžią kaip 
priemonę pasaulio revoliucijai. 
1918 m. gruodžio mėn. d. visai at
virai „Izvestija" rašė: „Baltijos 
jūra ir Baltijos provincijos — Lie
tuva, Latvija, Estija — stovi sker
sai kelio tarp Rusijos ir Vakarų 
Europos, ir sudaro varžtus (trukdo) 
musų revoliucijos plėtotei, kadangi 
šios valstybės atskiria Sovietų Są
jungą nuo revoliucinės Vokietijos. 
Sis mūras turėtų būti sugriautas. 
Sovietų Sąjungos armijos turi Lie
tuvą, Latviją ir Estiją okupuoti. 
Raudonoji Rusijos darbininkų 
klasė turėtų tada galimybės daryti 
tiesioginės įtakos vokiečių revo
liucijai. Su Baltijos jūros atgavi
mu Sovietų Sąjunga turėtų gali
mybės socialistinės revoliucijos 
labui pravesti geresnę agitaciją 
taip pat Skandinavijos kraštuose, 
ir tokiu būdu Baltijos jūrai tenka 
užduotis būti socialistinių revoliu
cijų jūra.“

Si Sovietų Sąjungos svajonė ga
lėjo būti tiktai daug vėliau įvvyk- 
dyta, dėka „krauju (lenkų!) 
užanspauduotos draugystės" tarp 
Stalino ir Hitlerio, kad po vokiš
kojo baisaus viešpatavimo, prasi
dėtų ne mažiau baisus rusiškasis 
viešpatavimas.

Sovietų okupaciniai metodai
Pabaltijo valstybių klausimas 

dėl sovietinių okupacinių metodų 
pasidarė labai skubus. Pabaltijo 
pabėgėlių Vakaruose balsas — 
20.000 estų Švedijoj, 10.000 latvių 
Skandinavijoj, 80.000 latvių, 80.000 
lietuvių ir 50.000 estų Vokietijoj, 
Autsrijoj ir Danijoj — negali ir 
neprivalo būti nutylėtas.

Tūkstančiai šitų pabėgėlių buvo 
liudininkai masinių deportacijų — 
150.000 lietuvių vien tik iš Lietu
vos 1944 — 1946 metų laikotar- 
pųje masinių žudymų ir masinio 
apgyvendinimo rusų Pabaltijo 
kraštuose, daugiau mongolų. Vien 
tiktai Vilniuje yra 40.000 — 50.000 
mongolų, Kaune — 20.000 Rusų 
saugumo policija (NKVD) veda 
nuolatinę akciją prieš beviltišką 
pasipriešinimą, panaudodama daž
nai nuo 10.000 iki 20.000 kareivių. 
Vis nauji transportai keliauja į 
Sibirą. Kilusių iš Rytų ir Cen
trinės Europoj Amerikiečių Są
junga 
durną . _ * « „ .......
visas tragiškas likimas išgabentų Mdo”Xtž^ynaš“, Weilheim-Teėk, 
į Kareliją, Kazachstaną, už Uralo, - -
Sibirą, Babininą, Bijasko, Būrėją, iai Vttlzuų aiuunias, 1CiUeJų S1W- 
Birobidžaną (žydams), Donbasą, rjamas tautiečių tremtinių tėvy- 
Makatą, Sachaliną, Solimską, To- ngS ilgesiui ir kaip priemonė su- 
bolską, Tomską, Kamčatką, prie pažindinti su savo kraštu kitatau- 
Ledinuotojo Vandenyno ir kt. apy- eius. Albumo išvaizda gana gra- 
linkes. Sovietų Sąjunga deportuo- popierius geras, tik ne visai 
ja visus, kurie nėra patikimi oku- taupiai išnaudotas — 88 psl. duo- 
puotų kraštų sovietizacijai — tai damas 31 vaizdas. Be to, tarp 32 
yra politinis pagrindas, ir pigios jr 33 p. įterptas sulenkiamas la- 
darbo jėgos įgijimas — ūkinis pa- pas — Kauno senamiestis. Albu- 
grindas. me yra 7 vaizdai Vilniaus bei jo

Tokių deportuotų yra šimtai pastatų, 18 vaizdų pastatų ir pa
tuksiančiai tik baltiečių. O pašau- minklų iš Kauno ir vos 2 vaizdai 
lis? Pasaulis tyli, tarytum nieko iš krašto. Iš tikrai kraštą repre- 
nebūtų įvykę. Su nuostaba kai- zentuojančių vaizdų tėra tik 5-’ 
bama apie tai, kas yra įrengiama mergaitės prie Dubingių ežero, to 
Sverdlovsk e ir Kazachstane ir už paties ežero tiltas, piemenėlis su 
viso Užuralio. Bet tiems materiali- banda, Neringos pajūrio fragmen- 
niams laimėjimams yra aukojama tas ir Trakų ežeras su pilies griu- 
žmonių gyvybė. Vertė A. Rot vėsių dalimi. Išskyrus dar nepa-

Naujos knygos
ta proga įteikė memoran- 
UNO. Ten yra išdėstytas

LIETUVA, šalis mano brangioji 
(Lithuania, my dear country; Li- 
tauen, mein liebstes Land). Virše
liai ir meninė dalis dail. J. Fi- 
rinausko, tekstai V. Šalčiūno, iš-

kaina nepažymėta-
Tai vaizdų albumas, leidėjų ski-

LAisvomis kompozicijomis svetim
šalių su jais nesupažindinsime.

Pagaliau dar apgailestautina, 
kad nepasirūpinta pridėti žemė
lapio. Bendrai pasakytina, kad lei
dinys gražus (nors spaudos tech
nika nemoderniška), tačiau žada
majam II leidimui reikėtų dar ge
rai pasiruošti. A. š.

Su Europa suaugę
Šiandieną jau nebėra pavojaus 

vokiškojo „Drang nach Osten", 
šiandieną Baltijos valstybės nebe 
„pakraščio" valstybės, kadangi jos 
ne tik inkorporuotos, bet dėl So
vietų Sąjungos veržimosi vis to
liau į vakarus, iš „pakraščio" 
atsidūrė Sovietų Sąjungos viduje.

Ir vis dėlto, Pabaltijo problema 
nėra vien tiktai rusiškai vokiškas 
revoliucijos objektas, daug labiau, 
tai yra didelės svarbos klausimas 
tarp Rytų ir Vakarų,' tarp Azijos 
ir Europos. Trys Baltijos valstybės 
priklauso neabejotinai Europai. Su 
Rusija jos neturi nieko bendro, nei 
kalbos, nei tikybos, nei auklėjimo, 
nei dvasinio ryšio. Kiekvienas 
dvasini# pasireiškimas, gavęs pra
džią V. Europoje, nuostabiai grei
tai susilaukdavo atgarsio Pabaltijo 
valstybėse. Pv. reformacija net 
nepalietė Rusijos, tuo tarpu M. 
Liuterio mokslas per Pabaltijo 
kraštus išsiplėtė net iki Narvos ir 
Helsinkio. Antireformacija galėtų 
Lietuvoje laimėti pirmenybę — bet 
ir čia atsirado Ženevos reforma
toriaus pasekėjų. Biblija, pavedus 
švedų karaliui, buvo išversta į šių 
tautų kalbas. Karalius Gustavas 
Adolfas, 1632 metais įsteigė uni
versitetą Tartu. Kaip išdava pro
testantų — jėzuitų revoliucijos, 16 
šimt. atsirado tautinė religinė 
literatūra. 1579 metais jėzuitai 
įsteigė akademiją Vilniuje, kuri 
išsivystė į universitetą (vėliau bu
vo rusų valdžios uždaryta). Jau

Buv. vViesbaaenO DP stovyklos tarptautinio vaikų teatro aktorai, suvai
dinę Anderseno pasaką „Varlių karalius“. Iš kairės t dešinę: V. Norvaišai, 
tė, R. Norkutė, J. Bendoriūtė, A. Bendoriūtė, režisierė Saudargienė, R. La

pinas, R. Malinauskaitė, Z. Levickaitė, V. Norkutė ir D. Mėlynytė.
A. Bendoriaus nuotr.

minėtą mergaitę prie gėlių, visa 
kita vaizduoja architektūrinius 
pastatus ir dažniausiai moderniuo
sius. Mūsų krašto charakteris čia 
toli gražu nėra pagautas, ir al
bumas visada liks disonanse zu 
žodinėmis informacijomis, mūsų 
teikiamomis svetimtaučiams. Nė
ra čia nei žemės ūkio krašto, nei 
mielosios idilijos, nei romantikos. 
Moderniąja savo Architektūra mes 
ųieko nenustebinsime- Ji galėjo 
būti tik fragmentas, vaizduojąs 
nepriklausomybės laikotarpio ei- 
viUzadnę pažangą, bet ne centras. 

Kita dali sudaro ūkininkai iš Vilniaus vaizdai ypač nelaimingai 
kitų Soviets Sąjungos sričių, bet Parinkti. Kur gi musų gražusis 
daugiausia iš Minsko nuniokotų =- «—•—«-<- —
sričių. Žemės ūkio plotas apima 
50 valstybinių ūkių su 283.400 ha 
ir 190 kolchozų. * Kaliningrade, 
buv. Karaliaučiuje, vėl veikiąs 
vandentiekis, automatiškas tele
fonų tinklas ir dvi jėgainės. Tram
vajų linijos atstatytos nuo 1946 
metų. (Schwab. Landesztg. 47.6.3)

LIETUVIAI APGYVENDINAMI 
RYTPRŪSIUOSE

Berlyno prancūzų sektoriaus 
licenzijuotas laikraštis „Kurier“ 
paskelbė civilinės valdžios šefo 
gen. Zacharenko pareiškimą, pa
gal kurį sovietų okupuotųjų Ryt
prūsių apgyvendinimas padarė di
delę pažangą.

Šioje srity naujai apgyvendinta 
500.000 žmonių, kurių dalį sudaro 
lietuviai. Jie čia apgyvendinti už 
bausmę dėl pareikšto pasiprieši
nimo prieš krašto prijungimą prie 
Sovietų Sąjungos.

Vilnius, jo šimtmečiais susidaręs 
savaimas architektūrinis charak
teris, jei miestą reprezentuoja Ge
dimino gatvės gabalėlis (gerai dar, 
kad su katedros portalu, tolumo
je) ir Aušros Vartų gatvės gaba
lėlis? Kauno bendrieji vaizdai yra 
geresni, net visiškai geri. Gal tik 
galima būtų suabejoti dėl vaizdo

nuo Vytauto kalno su masyvine 
Įgulos bažnyčia centre (21 psl.). 
O pati bažnyčia (23 psl.), savo ar
chitektūrinėmis formomis sveti
ma tiek Kaunui, tiek visai Lietu
vai, tikrai be reikalo bus pate
kusi į albumą. Į tokį leidinį ne. 
visa yra dėtina, kur fotografo me
nas pasirodo. Žinoma, tremties są
lygose tinkamų vaizdų parinkti 
buvo sunku, tačiau atrodo, kad ir 
vedamosios minties neturėta.

Neturėta vedamosios minties ir 
tekstą — tautos istorijos apžvalgą 
— rašant- Jai paskirta 20 psl. vi
soms trims kalboms. Angliškas, 
lietuviškas ir vokiškas tekstai iš
spausdinti lygiagrečiais stulpeliais. 
Trumpoje apžvalgoje natūraliai 
turėtų būti iškeltas lietuvių tau
tos vaidmuo bent rytų Europos 
istorijoje, jos atliktoji misija. Tuo 
tarpu čia duota paprasčiausia 
chronologinė apžvalgėlė ir dar la
bai supainiota, pilna netikslumų, 
klaidų ir nelaimingų išsireiškimų. 
Pagal apžvalgą, senovės lietuviai 
versdavęsi „medžioklę, žvejyba 
ir gintaro prekyba“. Žemės, atseit, 
nė nedirbo (69 psl.). Valstybės kū
rėju vadinamas Mindaugas, nors 
moksle ši nuomonė jau laikoma 
pasenusia. Kryžiuočių vaidmuo yra 
visiškai nevykusiai apibūdintas 
(70 psl.)- Algirdo — Kęstučio — 
Jogailos laikai neaiškūs, o dauge
lio posakių visiškai neteisingi. Iš 
kur autorius ištraukė, kad Jogai
la „atėmė iš Kęstučio vakarinę 
Lietuvą ir atidavė ją ordinui? (72 
psl.) Jogailos — Vytauto iaikų Lie
tuvos Lenkijos ryšiai juk tik len
kų vadinami unija. Keistai yra 
apibūdintos Vytautinės Lietuvos 
sienos: „Tarp Baltijos jūros, 
Maskvos, Krimo, Kijevo ir Gar
dino.“ Argi Gardinas, Kijevas bu
vo pasieniuose? O kada Vytautas 
sumušė totorius? Gal ties Vor- 
ksla jis laimėjo? Laikotarpis nuo 
Vytauto iki 1795 m. apibūdintas 
vos 18 eilučių, kuriose neteisingai 
teigiama, kad 1569 m. Lietuva 
praradusi savarankumą. Šiaip 
lapsusų priversti čia nebu
vo vietos. Taip ir peršasi min
tis, kad geriau būtų buvę pora 
retoriškų sakinių susidoroti ir su 
pirmuoju periodu... Iš rusų ver
gijos vargų minima rekrutų 25 m. 
tarnyba. Bet ar tik lietuviai tiek 
ilgai turėjo tarnauti? Atgimimo, 
nepriklausomybės ir pastarojo ka
ro laikai apibūdinti kiek geriau, 
nors ir čia yra nelaimingų išsi
reiškimų ir taip pat menkai teiš- 
ryškinti pagrindiniai veiksniai 
kritiškieji momentai.

Atrodo, kad nevertėjo dėti 
laisvų heraldinių kompozicijų 
ir 68 psl. Pirmosios nė suprasti 
negalima. Tai ne antspaudas, nes 
su karūna viršuje, ir ne herbas, 
nes skydas yra antspaudo formos- 
Jei norėta parodyti mūsų heral
dinius ženklus, tai reikėjo juos 
atitinkamai ir parodvti arba 
komponuoti į viršelio ornamenti
ką. Per didelė laisvė su heraldi
niais ženklais nėra pateisinama.

ir

Simas Sužiedėlis, ŠVENTAS KA
ZIMIERAS. Šv. Sosto Delegatūros 
leidinys Nr. 2. Kirchheim-Teck 
1947. Viršelis dail. P. Osmolskio. 
32 psl. Kaina 2 RM.

Savo krašto patrono ir vienin
telio šventojo, šv. Kazimiero, pla
tesnės biografijos dar neturime. 
Neturi jos nė lenkai, mūsų Gedi- 
minaitį saviškai Jagielonu vadiną. 
Iš atskirų jo gyvenimo epizodų tik 
vienas žygis i Vengriją tėra susi
laukęs įimtos mokslinės studijos. 
Šis S.S. darbas, be abejo, prašoka 
a. a. prof. A. Aleknos prieš kelio
lika metų išspausdintą biografijėlę 
ne tik forma, bet ir turiniu. Nors 
autoriaus vargu ar turėta po ranka 
bent vienas specialus šv. Kazi
miero ar ano meto Lietuvos ir 
Lenkijos gyvenimą liečiąs rimtes
nis veikalas, — atrodo, neturėta 
net nė vieno iš lenkiškų hagiogra
finių rinkinių—tačiau knygutėje 
yra paliesti beveik visi reikšmin
gesni šv. Kazimiero gyvenimo epi
zodai. Ypač tiksliai apibūdinta Ge- 
diminaičių bei jų valstybių pozi
cija XV—XVIa. dinastinių varžy
bų grumtynėse ir ano meto idėji
nės srovės, užsukdavusios į šven
tojo kunigaikščio gyvenamąją 
aplinką. DP stovyklos sąlygose, 
nepasiekdamas šventojo gyvenimo 
smulkmenas geriau išryškinti ga
linčių šaltinių, autorius yra davęs 
puikų modernios hagiografijos pa
vyzdį, ne tik atitinkantį mūsų vi
suomenėje augantį pietizmą sava
jam šventajam, bet ir moderniam 
žmogui psichologiškai suprantamai 
pavaizdavęs šventojo asmenybę. 
Iš šv. Kazimierą liečiančių legen
dų autorius tik vieną kiek plačiau 
tepamini, o kanonizacijos byloje 
užprotokoluotus stebuklus vos te
prisimena. Tačiau, matyti, ne dėl 
to, kad laikytų juos nebeminėti- 
nais, bet dėl to, kad nepasiekda
mas šaltinių, nenorėjo nusikalsti 
tikslumui. Mūsų meto kritiškam 
žmogui naudinga būtų apgalv.oti 
ir tuos veiksnius, kurie atkreipė 
Bažnyčios akis į jaunikaičio asme
nybę ir nulėmė beatifikaciją. Be 
abejo, prie šv. Kazimiero asmeny-, 
bės dar teks grįžti ne vienam ge
ros valios istorikui. Istorinių faktų 
dar daug turės būti atkasta, tačiau 
formos ir stiliaus atžvilgiu šis S. 
darbelis vargu ar lengvai bus pra
lenktas. A. š.

Mirė agronomas 
Jonas Valatka

Tolimoje šiaurėje mirė aqrono- 
mas Jonas Valatka. Aqr. Jonas 
Valatka ne savo noru ir valia į 
šiaurę išvyko 1941 metų birželio 
14. d., kai Lietuvos žemėje vyko 
didysis siaubas. Ligi jo mirties 
apie jį nebuvo jokių žinių.

Aqr. Jonas Valatka buvo plačiai 
žinomas žmogus. Jis dalyvavo kul
tūriniame qyvenime, rašė ūkiniais 
klausimais* lietuvių spaudoje, daly
vavo ūkinėse orqanizaeijoje, buvo 
žemės ūkio Rūmų narys, turėjo 
mineralinių trąšų atstovybę, rėmė 
blaivybės mintį, o paskutiniaisiais 
nepriklausomos Lietuvos metais re
dagavo ūkininkams skirtą savai
traštį „ūkininką". Politinėje srity
je aqr. Jonas Valatka buvo ūki
ninkų Sąjungos veikėjas, bendra
darbiavęs su buvusiu Lietuvos pre
zidentu Aleksandru Stulqinskiu, 
taip pat mirusiu šiaurėje.

Smulkesnės mirties priežastys 
nežinomos. Jos bus panašios, kaip 
Aleksandro Stulginskio ir kitų lie
tuvių, mirusių nesvetinqoje šiau
rėje.

Valatkos žmona, operos solistė 
Daqelyte, su mažais vaikais paliko 
Lietuvoje ir dainuoja Kaimo ope
roje.
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Pabaltieciai galėtu būti
puikiausi Kanados piliečiai

Kanados laikraščio „The Star" 
specialus korespondentas Do
rothy Livesay turėjo pasikal
bėjimą, su buv. UNRRAos di
rektoriumi šiaurinėje Vokieti
joje Mr Keeman. Jo pareiškimą 
duodame ištisai.

Kai praėjusią žiemą dominijos 
žemės ūkio ministeris James Gar
diner pranešė kanadiečiams, kad 
Kanadai reikalinga 10 — 12 mil. 
gyventojų, jo žodžiai rado didelį 
atgarsį ir senato imigracijos ir 
darbo sutarčių sudarymo komisi
jos š. m. balandžio mėn. 23 d- 
posėdžiuose, kuriems pirmininka
vo senatorius Reebuck. Tuojau 
Cukrinių Runkelių Augintojų Są
jungos Albertoje, Manitoboje ir 
Ontario kreipėsi, paršydamas 3000 
imigrantų, kuriuos įkurdinus, run
kelių apsėjamasis plotas galėtų 
būti padidintas 30.000 akrų. Į 
klausimą „Kur patalpinsite šias 
1.200 šeimų?“ runkelių augintojai 
atsakė, kad jie jau dabar turi pa
talpų, kuriomis naudojosi karo 
metu Japonijos kanadiečiai. Ir 
Chatham srity cukrinių runkelių 
rafinerijos siūlo ūkininkams pa
skolų namų statybai.

„Jei jums reikalingi imigrantai, 
tai kodėl ne išvietintieji asmens 
iš vidurinės Europos?“ paklausė 
T. J- Keenan, šiaurinės Vokieti
jos UNRRAos stovyklų direkto
rius, kuris, kaip oficialus liudi
ninkas, buvo pakviestas į šio mė
nesio senato komisijos posėdį. 
Keenan, kilęs iš Vancouver, po 18 
mėn. UNRRAos darbo Vokietijoje 
sausio mėn. sugrįžo į Kanadą. 
Anksčiau jis buvo kanadiečių 
ginkluotųjų pajėgų užjūry auklė
jimo direktorius ir kiek vėliau 
dirbo YMCA jaunimo auklėjimo 
darbą.

„Aš pažįstu savąją Kanadą“, 
kalbėjo jis, „aš pažįstu ir manąją 
Europą. Šiandieninėje Vokietijoje 
gyvena 100.000 Pabaltijo žmonių 
iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos. 
Jie žiūri į Kanadą kaip į jų pa
geidautiną paskyrimo vietą. Jie 
Kanadą laiko panašia į jų kraš
tus: nedidelė demokratiška tauta 
su savistoviomis ir kultūringomis 
tradicijomis, iš jų būtų puikiausi 
piliečiai.

15,4% žemdirbių
Aš paklausiau: „Bet kiek iš jų 

yra žemės ūkio darbininkų, nes 
tokių žmonių daugiausia Kanadai 
reikalinga?“ Mr. Keenan paaiški
no, kad pagal, jam esant Vokieti
joje, surinktus davinius, 15,4% 
visų Pabaltijo piliečių Vokietijoje 
yra žemdirbiai. Todėl Kanada šią 
grupę galėtų išsirinkti pirmausią. 
Kiti 20%, kurie užsirašė kaip 
„administracinis personalas“, ga
lėtų savo rankų darbą nukreipti 
kokiam tik reikia darbui, 20% ga
lėtų būti panaudoti kaip apmokyti 
amatininkai, kepėjai, batsiuviai

Kitose profesinėse ir meninėse 
grupėse, kurios sudaro 13%, Ka
nada galėtų rasti neįvertinamą 
turtą savajam kraštui. 5% šių be
namių žmonių sudaro daktarai ir 
gailestingosios seserys, kurie eitų 
į dalinai miškų iškirstas ir apgy
vendintas vietoves ir dirbtų pio
nierišką darbą.

Toliau korespondentas iš Mr. 
Keenan sužinojo, kad išvietintieji 
asmens benamiais tapo ne todėl, 
kad jie neteko savo turtų arba 
kad buvo subombarduoti, bet dėl 
politinių priežasčių. UNRRA nuo 
pat karo pabaigos buvo užsiėmusi 
olandų, čekų, prancūzų, lenkų ir 
rusų grąžinimu namo. Jų šimtai 
tūkstančių laisvu noru grįžo na
mo- Taip, pavyzdžiui, 1946 m. rug
sėjo mėn. Prancūzijon grįžo pusė 
milijono prancūzų, du milijonai 
rusų Rusijon. Bet iš Pabaltijo 
tautų vos 100 asmenų buvo 
kalbėta grįžti namo. '

pri-

Istorinės priežastys
„Gal galima juos įtarti esant 

fašistais, kokiais lenkai yra bu
vę?“ paklausiau vyrą," kuris yra

su tūkstančiais jų kalbėjęs. „Jų 
tokio laikymosi priežastys yra 
grynai istorinės, ir jūs nesuprasite 
jų padėties, nežinodami, kas su 
jais yra atsitikę“, paaiškino jis.

„Šie žmonės yra tie, kurie 1939 
m., Hitleriui kviečiant „važiuoti į 
tėvynę“, atsisakė tai padaryti. 
Hitleris siūlė jiems vokiečių pi
lietybę ir lenkų nuosavybes, jei 
jie sutiktų palikti savo gimtuo
sius Pabaltijo kraštus. Daugelis, 
kurie buvo prūsų kilmės, žinoma, 
sugrįžo. Bet dabartiniai mūsų tu
rimi pabėgėliai yra iš savo gim
tųjų kraštų; jie geriau pasirinko 
rusų okupaciją, negu Vokietijos 
pabėgėlių gyvenimą.“

„Tada atėjo rusai ir pasiryžo 
pašalinti stiprią penktąją koloną 
iš Pabaltijo valstybių- 60.000 iš 
jų buvo surinkti ir išsiųsti į Si
birą. Nors'Rusijos baimė, pasi
rodė, buvo pagrįsta ir Hitleris 
peržygiavo per šiuos kraštus, Si
biran ištrėmimo aktas daugelį iš 
jų padarė tokio pat priešrusiško 
nusistatymo, kaip kad jie buvo 
priešhilteriškų pažiūrų. Tai yra

kurie nenori ar ne- 
į savo buvusius na-

šio karo pabaigos

JAV IR TARPTAUTINĖ PABĖ
GĖLIŲ ORGANIZACIJA

Vokietijoje, netoli Frankfurto, 
stovi visa eilė bombų apgriautų 
barakų, kurie buvo naudojami SS 
vyrams apgyvendinti. Šiuose ba
rakuose gyvena nuo 2.000 iki 
4.000 žmonių daugeliu atvejų po 
dvidešimt žmonių viename kam
bary. Šie barakai sudaro išvietin
tųjų asmenų stovyklą, jos gyven
tojai — lenkai, ukrainiečiai, bal
tai, jugoslavai, vokiečiai. Europo
je ir Tolimuosiuose Rytuose tokių 
pabėgėlių yra 1.345-000. Juos su
daro žmonės, nebeturį savo tėvy
nių, žmonės, 
gali sugrįžti 
mus.

Nuo pat 
UNRRA administravo DP sto
vyklas ir rūpinosi šiais žmonėmis. 
Bet UNRRA birželio mėn. 30 d. 
uždaro savo sandėlius. Pereitų 
metų gruodžio mėn. Jungtihių 
Tautų visumos susirinkimas įkūrė 
Tarptautinę Pabėgėlių Organiza
ciją, ka<į perimtų UNRRAos pa
bėgėlių globojimo darbą. IRO rei
kės išspręsti du uždavinius: 1. rū
pintis pabėgėliais DP stovyklose 
ir 2- surasti jiems pastovius na
mus. Pagal IRO statuto taisykles, 
mažiausia penkiolika tautų turi 
pasirašyti statutą ir 75% garan
tuoti jos 151 mil. biudžetą, kad 
organizacija galėtų pradėti darbą. 
Šešiolika tautų, įskaitant ir Jungt. 
Amerikos Valstybes, statutą jau 
patvirtino.

Pereitą savaitę Atstovų Rūmų 
užsienio reikalų komisija vienbal
siai patvirtino 73,5 mil. dolerių 
Amerikos įnašų Tarptautinei Pa
bėgėlių Organizacijai. Senatas 
taip pat jau patvirtino dalyvavi
mo įnašą ir, abeji Rūmai, tikima
si, tai patvirtins dešimties dienų 
laikotarpy. Paskutinė Kongreso 
užduotis bus nurodyti Tarptauti
nei Pabėgėlių Organizacijai ke
lius, kuriais ji turėtų pradėti sa
vo darbą. Bet išimtys, numatytos 
įstatyme, sudaro Tarptautinei Pa
bėgėlių Organizacijai sunkumų ir 
atpalaiduoja ją nuo ilgesnio lai
kotarpio atsakingumo-

Papildomame rašte skaitome: 
„Negali būti padaryta jokio susi
tarimo, liečiančio JAV-bes, pagal 
kurį 1) bent koks asmuo galėtų 
būti priimtas į JAV-bes be 
ankstyvesnio Kongreso sutikimo, 
arba 2) tai turėtų įtaikos JAV-bių 
imigracijos įstatymų panaikinimo, 
sulaikymo, pakeitimo, pridėjimo.
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JAV Raud. Kryžiaus prezidentas fiasil O’Connor (viduryje), JAV Armijos 
štabo viršininkas Vokietijoje gen. Įeit. C. R. Huebner (dešinėje) ir Hanau 
lietuvių stovyklos vadovas prof. Dr. Gylys (kairėje) j. Janušaičio nuotr.

žmonės, vadinami karo išvietin- 
tais asmenimis ir nerepatrijuoti- 
nais.“

UNRRAos patikrinti
Mr. Keenan yra tvirtai įsitiki

nęs, kad iš šių žmonių galėtų pa
daryti puikiausius Kanados pi
liečius. Jiems buvo pravestas 
UNRRAos skriningas jų DP sta
tuso tinkamumui nustatyti, ir, 
nors jis ir nebuvo kariuomenės 
„karo lauko saugumo patikrini
mas“, jis buvo atliktas pagal jos^ 
nurodymus.

„Nurodysiu keletą klausimų, ku
riuos jie turėjo atsakyti skriningo 
metu“, kalbėjo toliau Mr. Keenan. 
„Jie turėjo įrodyti, atsakydami į 
visą eilę suktų klausimų, ar jie 
netarnavo vokiečių kariuomenėje, 
ar nebuvo kokios vokiečių kariš
kos organizacijos nariai, ar nebu
vo kolaborantai ar „Volksdeut- 
sche“, kurie, Hitleriui kviečiant, 
grįžo namo- Jų geriausias DP tin
kamumo įrodymas buvo vokiečių 
darbo knygelės turėjimas, nes tai 
reiškė, kad jie buvo atgabenti 
prieš jų norą kaip darbo vergai. 
Jei kurie UNRRAos nebuvo už
skaityti DP, ttirėjo tapti vokiečių 
piliečiais. Ir jei jie galėjo tai įro
dyti, kokia gali būti geresnė ga
rantija, kad jie gali būti geri Ka
nados piliečiai. niuose Europos praštuose dėl ben

dro pramonės atkutimo kyla. 
(S&S, 47. 5. 29)
Į PRANCŪZIJĄ MIŠKO DAR- 

‘ BAMS
Papildydami pereito „Žiburių 

numerio pranešimą apie miškų 
darbus Prancūzijoje, pateikame 
naujai gautų informacjių.

Verbavimo akciją praveda p. 
Sherman, buv. Augburgo UNRRA 
Team direktorius, prancūzas- Pra
džiai norima suverbuoti 300 dar
bininkų, kurie su šeimomis gali 
sudaryti 1.200 asmenų.

Vykti gali vyrai ne senesni 
kaip 45 metų amžiaus. Registruo
tis gali ir ne DP. Aprūpinimo są
lygos tos pačios, kaip ir prancūzų 
darbininkų. Maisto norma bus 
skiriama aukščiausia, tokia, kaip 
sunkiai dirbahtiesiems. Atlygini
mas 70 frankų už valandą. Moka
mas vaikų priedas. Manoma, kad 
galima bus išvykti po vieno mė
nesio nuo užsiregistravimo die
nos. Darbo sutartis sudaroma vie- 
neriems metams, o po vienerių 
metų darbą bus galima pasirinkti 
laisvai. Emigracijai jokių *lęliūčių 
nedaroma-
BAVARAI NORI ATSIKRATYTI 

UŽSIENIEČIŲ
„Bavarijos partija“ (Bayernpar- 

tei) kuriai pirmininkauja L. L. 
Lallinger, įteikė Bavarijos kari
nei valdžiai prašymą, kuriuo, tarp 
kitko, siekia sugrąžinti namo vi
sus evakuotuosius ir užsieniečius, 
nravesti greitą ir teisingą denaci- 
fikaciia, pravesti visų ne bavarų 
oolitini patikrinimą, išlaikyti svei
ką bavarų ūkininkų luomą, pla
ningai pereiti 'i laisva ūkį, vesti 
teisinga atlyginimų politiką ir pa
greitinti karo sunaikintų miestų 
ir kaimu atstatvtną.

(Schwab- Landesztg., 47. 6.3) 
ATIDAROMOS AMERIKIEČIŲ 

ZONOS DP VAIKAMS POILSIO 
STOVYKLOS

Š. m. birželio mėn. 16 d. ati
daromos 32 vasaros stovyklos DP 
vaikams nuo o iki 18 metu am
žiaus. Stovyklos įrengtos Wies- 
badeno. Wiirzburgo. Stuttgarto, 
Regensburgo ir MūncheAo apy
linkėse. Numatoma, kad 22.000 
vaikų galės atostogauti dvi savai
tes soecialiai paruoštose stovyklo
se. Poilsio stovyklų įrengimu rū
pinasi YMCA, YWCA, amerikie
čių kariuomenė ir kitos labdaros 
organizacijos bendradarbiaujant 
su UNRRA. Stovvklas antamaus 
specialus DP auklėjamasis ir ad
ministracinis personalas 200 asme
nų, tam reikalui paruoštų tarp
tautinės YMCA lavinimosi mo-’ 
kykloje Stuttgarte. Vaikai gaus 

, papildomą 350 kalorijų maista, 
taip kad dienos normą sudarys 
3000 kalorijų. Beveik visą aprupi- 
nimą, kaip palapines, krosneles, 
virtuves, antklodes, maistą tieks 

JAV Raud. Kryžiaus prezidentas Basil O’Connor ir aukštieji svečiai kiau- amerikiečių kariuomenė.
sosi lietuvių dainų Hanau stovykloje j. janušaičio nuotr. (S & S, 47. 6. 2)

padaryti nebereikalingais atve
jais.

Pagal dabartinius imigracijos 
įstatymus apie 40.000 asmenų ga
li įvažiuoti į JAV-bes pagal kraš
tų kvotas, nustatytas proporcingai 
imigrantų skaičiui. Šios kvotos 
nustatytos 1890 metais. Daugiau
sia DP yra pabėgėliai iš kraštų 
su mažomis kvotomis. Lietuva, 
pvz., turi 386, Latvija 236, Estija 
116 (skaičiuojant šiomis ratomis, 
reiktų 140 metų, iki visi lietuviai 
DP patektų į JAV).

IRO pareigūnai nurodo, kad 
naujoji organizacija bus bejėgė 
įkurdinti pabėgėlius, jei kiekvie
na tauta paskirai nepanaikins 
imigracijos suvaržymų. Jei JAV 
priimtų DP, stebėtojai tikisi, kad 
ir kitos tautos pasektų Ameriką. 
(NYTOW, 47- 6. 1)

NUOMONIŲ SKIRTUMAI 
SPRENDŽIANT IŠVIETNTŲJŲ 

KLAUSIMĄ
UNRRAos direktoriaus pava

duotojas Vokietijai ir Austrijai, 
Italijai ir Viduriniesiems Rytams 
Meyer-Cohen savo pareiškime 
pasisakė prieš daromus kaltini
mus dėl UNRRAos įstaigos ne
tikslaus vadovavimo. Jis pabrėžė, 
kad visų trijų vakarinių Vokieti
jos zonų UNRRAos tarnautojai, 
pabaigus UNRRAi darbą, bus pe
rimti karinių įstaigų, tai yra 
ženklas, kad UNRRA-os atliktasis 
darbas buvo patenkinamas.

Amerikos kongreso komisija 
pateikė įstatymo projektą, pagal

PASKUTINIAI PASITARIMAI 
DĖL DP

Arthur J. Altmeyer, Tarptauti
nės Pabėgėlių Organizacijos pa
ruošiamosios komisijos vykdoma
sis sekretorius, iš Frankfurto pra
neša, kad pasiekti paskutiniai su
sitarimai dėl visų DP globos ir 
išlaikymo Vokietijoje dr Austri
joje.

Jis, vykdamas iš Ženevos į Ber
lyną, sustojo Frankfurte. Berlyne 
jis apsvarstysiąs su gen. Lucius 
D. Clay paskutines smulkmenas 
dėl amerikiečių zonos DP perda
vimo IRO organizacijai.

Jis pranešė,- kad susitarimo de
talės su Anglija ir Prancūzija bu
vo apsvarstytos vyriausybių atsto
vų Londone ir Paryžiuje.

Toliau Altmeyer pareiškė, kad 
kalorijų kiekis dar nenuspręstas, 
nors IRO komisija Lausannoje ir 
buvo nutarusi, jog pagrindiniai 
dėsniai turi būti formuluoti- Ame
rikiečių zonos išvietintieji as-* 
mens dabartiniu metu iš vokiečių 
ūkio ir JAV kariuomenės ir UN
RRAos dovanų aprūpinami kas
dien minimum 2.000 kalorijų.

Pagrindinė problema, kurią rei
kėsią išspręsti su gen. Clay, esan
ti prekių, importuojamų iš JAV

kurį kasmet 100.000 išvežtųjų ga
lėtų įvažiuoti į Ameriką. Valsty
bės pasekretoris John H. Hill- 
dring pareiškė, kad Kongresas 
šiam planui „iš visos širdies pri
taria“.

Pagal AP pranešimą prancūzų 
vyriausybė atmetė rusų kaltini- gos pareikalavimas ir kaimyni- 
mus, kad prancūzų okupacinės ” 
įstaigos Vokietijoje ir Austrijoje 
laikančios sovietų piliečius. Pran
cūzų vyriausybė pasiūlė sušaukti 
Sovietų prancūzų konferenciją 
Paryžiuje išspręsti susidariusius 
skirtumus dėl Sovietų tautybės 
išvietintųjų asmenų.

DPD-Reuter pranešimu Angli
ja taip pat atmetė rusų notą, pa
gal kurią protestuojama dėl pilie
čių verbavimos darbams Angli- 
jon. Anglija tvirtai laikosi nuo
monės, kad buvusiųjų Baltijos 
respublikų ir buvusios Vakarinės 
lenkų Ukrainos piliečiai nėra iki 
šio laiko D. Britanijos laikomi 
sovietų piliečiais. (NZ. 47. 6. 9)

išvietintiems asmenims, apmokė
jimo klausimas.

„Išvietintųjų asmenų įkurdini
mo perspektyvos atrodo švieses
nės“, pasakė Altmeyer, „kiekvie
ną savaitė didėja įkurdinimo pa
siūlymai. nes vyriškos darbo jė-

8
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— Prof. Jurgis Baltrušaitis, di
džiojo mūsų poeto ir diplomato 
sūnus, lankėsi eilėje JAV univer
sitetų, kur skaitė paskaitas, ir 
šiomis dienomis grįžta Europon. 
Jis yra vienas geriausių meno- 
istorijos žinovų, aukštai vertina
mas Europos mokslcf sluoksniuo
se. Prancūzų kalboje yra parašęs 
kelis mokslo veikalus. „Naujie
nos“ apgailestauja, kad Ameri
kos lietuviai neatkreipę tinkamo 
dėmesio savo tautiečio svečiavi- 
muisi.

boję apibūdino instituto uždavi
nius mokyme naujosios muzikos, 
pravedant naujųjų kompozitorių 
kūrinius ir talkininkaujant juos 
surasti.

Mūncheno Universitete suorga
nizuotas studentu choras ir or
kestras. Jungtinėms šio choro ir 
orkestro jėgoms vadovaujant Kari 
Schleifer numatoma pirmiausia 
paruošti Haydno „Metu laikus“ ir 
Strawinsky „Karalių Edipą“. Šie
du meniniai vienetai taip pat at

— Vincė Jonuškaitė, Kauno 
operos solistė, š. m. birželio mėn. 
11 d. koncertuoja Augsburge.

Antanina Dambrauskaitė per 
Mūncheno radiją birželio 3 d. da
vė lietuviškų dainų pusvalandį. 
Programoje išpildė Antano Kača- 
nausko — Našlaitėlė, Vai gražu. 
Stasio Šimkaus — Lopšinė, Talat 
Kelpšos — Rūpinosi Motinėlė ir 
Mano sieloj šiandien šventė. Ba
naičio — Tulpės, Rods parpulsiu, 
Savo skambančia daina ir Juozo 
Gruodžio — Aguonėlės. Solo 
fortepionu buvo atlikta St. Šim
kaus — Siluetai.

Augsburgo Lietuviu Dramos Ko
lektyvas šiuo metu ruošia, trijų 
veiksmų su prologu Maurice Rus
tand dramą „Žmogus kurį užmu
šiau“. Veikalą režisuoja p. Žalin- 
kevičaitė-Petrauskienė.

— Komp. Stasiui Šimkui muz. 
Ksav. Strumskis siūlo Čikagoj 
pastatyti paminklą.

— Lietuvių Universiteto Klu
bas Čikagoje šventė 15 metų ju
biliejų. Programoje dalyvavo'ba
ritonas A. Brazis, pianistė Sylvia 
Sabonis, smuikininkė Lulu Mice- 
vičienė „Ateities“ tautinių šokių 
grupė, vad. V. Beliajaus, solistė 
S. Adomaitienė. Kalbėjo Br. Bud- 
ginas. Programą baigė „Birutės“ 
choras.

— Fiirtwangleris, žymusis pa
saulio dirigentas, gegužės 26 die
ną Berlyno Titenia-Palace davė 
puikiai pasisekusi koncertą, ku
riame buvo atlikti Beethoveno 
kūriniai. Koncertas buvo karto
jamas paeiliui tris dienas.

— Oberammergau Passionsspie- 
le gavo iš karinės valdžios licen
ziją. Paskutinis vaidinimas buvo 
1934 m. Sekantis vaidinimas nu
matomas 1950 m. Numatoma ke
lios repeticijos. Iš 3000 Ober
ammergau gyventojų 800 daly
vauja vaidinimuose. Iš jų 152 
priklausė NSDAP.

— Mūncheno Universitete, kaip 
svečiai, skaitys paskaitas eilė pa- 

. saulinių profesorių.

liks muzikinę programą įvairio-' 
mis universiteto iškilmių minėji-t 
mų progomis.

— Po trijų metų pertraukos. 
Florencijoje buvo vėl atnaujinti 
„gegužės festivaliai“. Šiemetinėje 
programoje buvo išimtinai kon
certai (operos atidėtos sekantiems 
metams). Be kitų, solistais buvo 
pakviesti ir vokiečiai: Edwin Fi
scher ir Georg Kulenkampff.

— Augsburgo Miesto Opera, š. 
m. gegužės pabaigoje pastačiusi 
„Sevilijos Kirpėją“ paleista iki 
liepos 8 d. atostogų. Minimą die
ną šĮ opera atidarys Vasaros 
Teatro sezoną su L. v. Beethoven 
„Fidelio“ opera. Rugpiūčio mėn. 
Augsburgo Miesto Opera pasiro
dys po karo pirmą kartą su 
„Carmen“.

— Europoje žinoma vokiečių 
išraiškos šokio šokėja Palucca 
š. m. birželio 8 d. davė šokio va
karą Augsburg Ludwigsbau salė
je. Palucca turi nuolatinę savo 
mokyklą Dresdene. Ji yra viena 
gabiausiųjų Mary Wigman moki
nių. Stebint Paluccos š. m. bir
želio 8 d. šokio vakarą susidarė 
įspūdis, kad mūsų išraiškos šokio 
atstovės savo pasirodymais trem
tyje taip pat prilygsta europinei 
klasei.

Gerharto Hauptmano didžiojo 
vokiečių dramaturgo metinės bir
želio 8 d. paminėtos įsteigiant 
Gerharto Hauptmano draugiją.

Francois Mauriac Oxfordo Uni
versiteto apdovanotas garbės dak
taro .titulu.

Šveicarų knygos paroda atida
ryta Augsburge. Ji su dideliu pa
sisekimu praėjo Sfuttgarte ir Tū- 
bingene. Paroda apima visų sri
čių leidinius.

„Fraica** filmą apie Beethoveną 
numatoma sukti Vienoje. Vyriau
sią rolę vaidintų Ewald Belser. 
Filmoje dalyvautų Vienos Filhar
monija.

Vokiečiai atsako Thomui Mann. 
Atvykęs į Europą pasaulinio maš- 
to poetas Thomas Mann padarė

— 9 metų Pierrino Gamba, Pa
ryžiuje -pravedė didelį pasisekimą 
turėjusį simf. koncertą. • Pilno 
sastatę jo vadovaujamas orkes
tras atliko Beethoveno 5-ją ‘ ir 
Šuberto „Unvollendete“ simfoni
jas.

— Berlyno Filharmonija birže
lio 11 dieną koncertuoja Augs
burge.

— „Moteris be šešėlio“, naujas 
Rich. Strausso kūrinys, gegužės 
26 d. buvo pravestas Vienoje..

— Vadovaują Nūmbergo ir 
Frankų muzikai susibūrė Niirn- 
berge, norėdami rasti jų propa
guojamos naujosios muzikos kryp
tį. Jie yra numatę kelis koncer
tus.

— Naujosios Muzikos Institutas 
atidarytas Bayreuthe gegužės 29 
dieną. Steigėjai yra Eberhard 
Otto ir Hans Riedelbach. Prof. 
Hans Mersmann savo įvado kal-

spaudai garsųjį pareiškimą sukė- 
> lusį daug triukšmo. Jo gimtojo 

miesto laikraštis komentuodamas 
šį paaiškinimą rašo . . . mes turi
me turėti viltį, kad Thomas Mang 
ilgainiui susipras ir dalyką teisin
gai įvertins. Kitaip, vokiečiai ap-
sieis ir be emigrantų pagelbos. 
„Hamburger Allgemeine“ Thomas 
Mann moko takto. Esą „milijonai 
vokiečių negalėjo visi pabėgti į 
užsienį ir jie pasilikę savame 
krašte kovojo su nacizmu“ (!)... 
Tas, kurs vakar buvo vokiečiu, 
šiandien tapęs amerikonu, turėtų 
turėti truputį takto, kas jam ne
leistų būti teisėju tautos, iš ku
rios jis pats yra kilęs ...

„Schwabische Landeszeitung“ 
nurodo, kad Thomas Mann tokiu 
savo pareiškimu nustebino ir įžeidė 
vokiečių demokratus, kovojusius

^fuvių
^^spaudoj’paslzvakpus

KO SIEKIAMA?

„Tėviškės Garsas“ Nr. 74 redakci
jos straipsny „Musų atsakymas -Ži
buriams“ reaguoja į mūsų pastabas 
dėl „Tėviškės Garso", pasidarymo 
LTB savaitraščiu (žiur. „Žib.“ Nr. 21 
(80).

Perskaičius šį str., pirmiausia krin
ta į akis, kad „T. G.“ redakcija sa
vo „atsakyme“ gina ne tik save, bet 
kalba ir už LTB VK—tą. Tai įprastas 
reiškinys, kai laikraštis yra virtęs 
kokio 'nors organo ruporu ir ne
beskiria jo nuo savęs.

Įdomiai „T. G.“ redakcija dėsto 
priežastis, dėl kurių „LTB VK „T.G.“ 
savo organu pasirinko“. (Žinoma bū
tų patikimiau, jei tai padarytų pats 
LTB VK.) Trumpai tariant, tai yra 
„T. G.“ pajamos ir jo dosuma^. Pa
starąja dorybe „T. G.“ redakcija 
priskaito ir tai, kad laikraštis siun
čiamas paskubintomis siuntomis. At
rodo, jog sunku rasti laikraštį, kuris 
nenorėtų kaip galima greičiau skaity
toją pasiekti, ir todėl ekspedicijos 
išlaidos vargu ar priskaitytinos prie 
„labdarybės“. Dėl kitų „T. G.“ aukų 
reikia' pasakyti, kad tai yra gražus 
dalykas, tik reikia nusistebėti, kad 
šiuo metu, kai laikraščių tiražai yra 
labai riboti, „T. G.“ įsipareigojo mo
kėti (kažin, ar moka?) LTB VK po 
2 — 3.000 RM kas mėnesį, toliau rem
ti vietos dirbančiųjų bendruomenę ir 
t. t. Tdi juo nuostabiau, žinant, kad 
iš dabar einančių periodinių leidinių 
yra tokių, kurie nesuveda galų ir 
gresia susilikvidavimu. Gal „T. G.1* 
paskelbtų savo klestėjimo paslaptį ir 
tuo nurodytų kelius kitiems.

Čia reikia pastebėti, kad „T. G.“ 
tvirtinimas, jog jis sugebėjo „išlikti 
pigiausiu tremties laikraščiu", neati
tinka tiesos. Kas klek nusimano lai
kraščio leidimo srityje, nesunkiai 
apskaičiuos, kad „T. G.", nežiūrint, 
kad jo atskiro numerio kaina yra 
žemiausia, faktiškai nėra pigiausias 
tremties laikraštis.

Ne mažiau įdomiai „T. G." redak
cija paaiškina, kuriam tikslui LTB 
VK „pasisavino“ „T. G.". (Tai taip 
pat labiau tiktų LTB VK paaiškinti.) 
Būtent, „LTB VK „T. G." savo or
ganu pasirinko daugiausia ta prasme, 
kad jį dar labiau įpareigotų bendra
jai tremties informacijai ir kad ben
druomenės mokamas pinigas būtų 
panaudotas dar platesniems kul
tūriniams tikslams“. Nežiūrint „T.G.“ 
redakcijos patelktų išvedžiojimų vis 
tiek pasilieka neaišku, kodėl LTB VK 
nenori visų - laikraščių „daugiau 

Buv. Wiesbadeno lietuvių gimnazijos mokytojai ir mokiniai A. Bendoriaus nuotr.

prieš Hitlerį ir' jo, rėžimą . . . 
Laikraštis manąs, kad Thomas 
Mann yra daugiau nepastovus, 
kaip dauguma vokiečių. Esą, 1916 
m. T. M. buvo parašęs knygą apie 
Fridrichą Didįjį, kurioje jis' ypa
tingai pabrėžęs savo dvasinį gi
miningumą prūsiškajam milita- 
rizmui. Didžiojo karo metu Tho
mas Mann rėmęs wilhelminę po
litiką ...

Laikraštis baigdamas pareiškė: 
„... mes taip niekad nerašėm ir 
nekalbėjom, nežiūrint,' kad laike 
Hitlerio rėžimo buvome - verčiami 
taip daryti. Laikraštis siūlo, Tho- 
mui Mannui kaipo dvasinio Vo
kietijos elito atstovui kartu su 
vokiečių demokratais kovoti už 
humanišką, pasauly gerbiamą Vo
kietiją. Kitaip, perspėja, „vokie
čiai nuo Thomas Mann atsiskirs.“

įpareigoti bendrajai tremties infor
macijai“. Ar tam kas priešinosi? Juk 
tatai net nebuvo niekur keliatna. O 
LTB VK nukreipimas savo informaci
jai vieno laikraščio neišvengiamai 
veda prie kitų laikraščių silpninimo 
ir jų ignoravimo. Tatai, berods, ne 
visai derinasi su LTB VK uždavini
ais.

Kas liečia piniginę pusę, tai keistai 
atrodo, kad LTB VK, kuris turi kitų 
būdų pajamoms gauti, į laikraštį 
žiūri kaip į pajamų šaltinį. Juk lai
kraščio, ypač remiamo tokio organo, 
kaip LTB VK, atrodo, pirmasis tiks
las būtų kuo prieinamiau patarnauti 
lietuvių tremtinių ‘ maąei, ją infor
muoti ir šviesti. Laikraščio panaudo
jimas ištraukti iš tos tremtinių masės 
kuo daugiau pinigų yra priešingas 
tokio laikraščio tikslui. Todėl, jei taip 
gerai finansiškai „T. G." einasi, tai, 
atrodo, būtų geriau sumažinti jo 
prenumeratos kainą ir tuo sudaryti 
sąlygas jį nusipirkti ir mūsų ne
pasiturintiems tautiečiams, kurių 
skaičius kasdien* didėja ir kuriems 
laikraštis ne mažiau reikalingas. Gal 
toks „T. G.“ pavyzdys privestų prie 
to, kad ir kiti mūsų tremties lai
kraščiai sumažintų savo kainą.

Iš kitps pusės, jei LTB VK taip yra 
suinteresuotas pinigais, kodėl jis taip 
tylomis susitarė su „T. G“ o to rei
kalo nė karto jokia proga neapspren- 
dė bendrai su visais leidėjais? Apskri
tai, būtų gera, jei LTB VK paaiškin
tų, kiek jis iki šiol yra parodęs 
susirūpinimo išeinančiais laikraščiais 
ir kuo jiems yra padėjęs. Šia proga 
tik tiek konstatuosim, kad LTB VK, 
vietoj rėmęs išeinančius laikraščius, 
pats visą laiką stengėsi savo laikraštį 
išleisti, panaudodamas tam net ben
druomenės sudėtas lėšas. Toms pas
tangoms ne visai pavykus, vietoj sa
vo žinias teikęs einamiems laikraš
čiams, jis ima leisti rotatorinį biu
letenį, nors veikia ELTA, kurios tie
sioginis darbas yra žinių perdavimas 
laikraščiams.

Nėra ko „T. G.“ redakcijai „spjau
dyti" ant privačių leidėjų. Formaliai 
ir jis pats leidžiamas privataus as
mens. Si tvarka ne nuo mūsų prik
lauso, ir ne privatūs leidėjai kalti, 
kad LTB VK leidimo negauna. Ne
jau tiems asmenims, kurie pačioj 
pradžioj ėmėsi sunkaus spaudos lei
dimo darbo ir nešė finansinę ir 
moralinę riziką, šiandien tuo atsily- 
gintina? Jei LTB VK pasirinkimas 
„T. G.“ savo organu reiškia pritarimą 
šiai atskirų asmenų pradėtai kam
panijai, tai lengvai gali būti sugri
auta visa tai, kas šiandien didelėmis 
pastangomis yra spaudos srity musų 
sukurta. A. Dūda

— Kongresas gavo iš gen. Dwight D. 
Eisenhoverio ir kitų aukštų kariuo
menės viršūnėse stovinčių vadovų 
griežtą įspėjimą, pagal kurį' tretysis 
pasaulinis karas gali būti pradėtas 
naikinančiais oro puolimais ant JAV- 
bių. Jie gali viską paversti griuvėsiais 
ir atnešti pralaimėjimą per kelias iš
gąsčio valandas.

Grafiškas pavaizdavimas, rodąs, ką 
ateinantis karas gali atnešti, parody
tas pagal tautos karo meto vadovų 
slaptus pareiškimus. Atstovų Rūmų 
Pritaikomojo Komiteto buvo paskelb
tas viešimai. Pagal pareiškimus, gau
tus svarstant karo departamento 
1948 m. biudžetą, pakartotinai perspė
jama. kad nepasiruošimas gali turėti 
JAV-bėms lemiamos reikšmės.

štai yra vaizdas, kaip atrodys se
kantis karas, jei Jis ateis, kaip jį įsi
vaizduoja Amerikos žinomi kariuome
nės strategai:

„Kjeletos metų laikotarpy JAV-bės * 
bus pradėtos pulti iš siaurės, per 
subarktikos rėgijoną“, sako brig. gen. 
George A. Lincoln, WD gen. štabo 
karininkas.

„Jei pasaulinis karas vėl prasidėtų, 
pirmieji smūgiai kristų ne ant Var
šuvos, bet ant Vašingtono, ne ant 
Londono, bet ant Los Angeles, ne ant 
Pearl Harbor, bet ant Pittsburgho,“ 
sako gen. Eisenhover, kariuomenės 
štabo viršininkas, „vairuojamųjų 
sviedinių elektroniškos ir supersoniš- 
kos oro pajėgų kovos, ne tik sunai
kintų paviršių, bet atimtų ir galimy
bes išlaikyti ryšį su- liAisiu pasauliu. 
Mes, kurie buvome Europoje mūsų 
tamsiose dienose, kada Hitleris, pra
dėjo lošti azartiškąjį lošimą su V 1 ir 
V 2, žinome, kiek maža mums belik
davo vilties, kai tokie sviediniai at
lėkdavo. Bet šie ginklai buvo vaikų 
žaislai, palyginant su tais, kurie da
bar gali būti pagaminti."

Gen. maj. O. P. Weyland, oro pajė
gų vado pavaduotojas išsireiškė: 
„Neįsivaizduojama, kaa JAV pradėtu 
agresijos karą, to<|ėl yra aišku, kad 
karui prasidėjus mes susilauksime 
visai netikėtų antpuolių" (S&S, 47. 5. 
31).

— Jei pasauly būtų numesta 500 
atominių bombų, tokio pat dydžio 
kaip ant Hiroshimos, visa žmogiškoji 
gyvulių ir augalų gyvybė būtų sunai
kinta, pareiškė dr. Stafford Warren, 
buvęs Manhattano atominių įmonių 
medicinos viršininkas.

Warren Kalifornijos universitete 
pasakė, kad išlikusieji gyvi po pir
mojo v'esulo numetus bombą, būtų 
pribaigti mirtingųjų radioaktingųjų 
spindulių. Išsprogdinus 250 bombų ore 
ir 250 po vandeniu, jos nušluotų mū
sų didžiuosius miestus ir sudarytų 
nuodingus radioaktyvius debešis, ku
rie plaukdami per pasaulį ir lydami 
palengva atneštų nenumatomą mirtį 
visiems gyviesiems dafktams".

„Mes galime išsaugoti tautą nuo 
pirmojo atominės bombos viesulo, 
bet daugelis trečiosios ir ketvirtosios 
kartos vaikų būtų nenormalūs arba 
nevaisingi.

Warren pataria atominę energiją 
panaudoti taikos meto reikalams, pa
keičiant pav. Jūrų vandenį drėkinimo 
reikalui. Viena tona tokio vandens 
atseitų 5 centai. Jis taip pat nurodė 
reikalą pakeisti anglies varomas įmo
nes į pigesnes atominės energijos 
įmones. (S&S, 47. 5. 30.)

S. m. gegužės mėn. 29 d. prezid. 
Trumanas persiuntė senatui 9 209 re
zerve esančių karininkų sąrašą, kad 
jups paskirtų į reguliarią karuiomenę.

Tai yra jau ketvirtoji karininkų 
grupė nuo karo pabaigos, persiųsta, 
kad būtų priimti kaip nuolatiniai ka
rininkai.

Tokių bus išrinkta 'iki 22.000 ir tuo 
budu reguliarosios armijos karininkų 
skaičius pakeltas iki 36.151.

Penktoji ir paskutinė grupė bus pa
tiekta vėliau ir ji pakels naujųjų ka
rininkų regul.' armijoje skaičių iki 
25.000 ir visų karininkų skaičių iki 
40.000.

Daugiau kaip du trečdaliai karinin
kų patiektų šiame sąraše yra oro 
pajėgų karininkai, viso 6.264 asmens. 
Kiti 2000 bus priimti į techniškas ir 
administracines tarnybas ir 945 į že
mės ginklų tarnybas.

Naujieji regulariosios kariuomenės 
karininkai buvo išrinkti iš geriausių
jų kariuomenės kovose išbandytų an
trojo pasaulinio karo veteranų. Jie 
buvo išrinkti vadovaujantis naujais 
metodais, kurie pagal armijos žmo
nes esą labai geri.

Tie metodai apipia: atsiliepimai — 
jo draugo karininko ir jo viršininkų, 
pažinojimas priešo karuomęnės, as
meninės savybės, fizinis sveikatos sto
vis. Jo karo žinių lapas ir bendra iš
vaizda. (S&S, 47. 5. 30.)

x — Gen. Carl A. Spaatz, Amerikos 
karinių oro pajėgų viršininkas, įspėja.

9
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kad sekantį gynybos karą Amerika 
turės vesti Arktikos regijone. Savo 
pranešime Atatovų Rūmų Pritaiko
majam 'Komitetui, kuriame jis pa
brėžia vyrų, pinigų ir medžiagos rei
kalingumą oro pajėgų gamybai,' ypa
tingai ilgų atstumų ginkluotų pajėgų 
lėktuvus, gen. sako: „Niekas iš mūsų 
nežino, kada karas gali prasidėti, bet 
visai užtikrintai galime pasakyti iš 
kur jis prasidės“.

Jis nurodė, kad yra tiktai trys ga
limos sritys, iš kur karas šiauriniame 
pusrutuly gali prasidėti: „Pirmoji sri
tis yra vakarų Europa, iš kur kilo 
pirmasis ir antrasis pasaulinis karas. 
Antroji sritis yra Rytų Azija ir prie 
jos esančios Vakariniame Ramiajame 
vandenyne salos, iš kur Japonija pra
dėto ir treč’oji — centrinės Azijos 
žemės masyvas.

Spaatz toliau pabrėžė ilgų distanci
jų bombonešių’ ir vairuojamųjų svie
dinių svarbumą sakydami: „Yra ti
kras dalykas, kad ginklai kuriais mes 
būsime puolami ir kuriems mes tu
rime kreipti didžiausią dėmes! yra 
ilgų atstumų bombonešiai ir vairuo- 
jam'eii sv’edin*“'.**

Generolas pridūrė: „Šie ginklai pa
sieks mus per Arktikos regijoną. Mes 
galime todėl pranašauti, kad mūsų 
gynyba tarp mūsų ir priešo bus Ark
tikos frontas. (S&S, 47. 5. 30.) 

— JAV karo pasekretoris Kenneth 
C. Royall pareiškė, kad Amerika ne
turi kito pasirinkimo, kaip toliau to
bulinti atomines bombas, ruoštis bak
teriniam karui ir suvienodinti gink
lus, kol pasaulio taika nebus užti
krintas faktas.

AUGSBURGO LIETUVIŲ GIMNAZIJA 
išleido 2-Ją abiturientų laidą.

Gimnazija savo darbą pradėjo 1945 
m. liepos mėn. bet oficialiai buvo 
atidaryta tais pačiais metais rugpiu- 
člo mėn. 15 d.
Atskiros liet, šalpos organizacijos, 
ypač. „Caritas“, taip pat pavieniai 
asmenys, daugumoj dvasiškiai parė
mė gimnaziją gausiomis savo auko
mis.

Pamokos vyksta dvejose patalpose. 
Vyresnėms klasėms prieš plet Haun- 
stettenę. Jaunesnėms, po plet Augs
burgo merg. Institute Anna Str.

Gimnazijai kuriantis vadovėlių, 
mokslo priemonių, programos klausi
mas atrodė neišsprendžiama proble
ma, kuri tačiau energingos iniciato
rių grupės dab. gim. direktoriaus 
asso prof. A. Vasiliausko, kun. Bar- 
tuškos, dipl. inž. Česnulevičiaus buvo 
nugalėta.

Gimnazijos mokytojų kadras, susi
būrus dideliam skaičiui prityrusių 
pedagogų ir universiteto mokslo per
sonalo, susidarė stiprus. Išvykus stu
dijuoti Romon kun. Bartuškai, pasi
traukus kai kuriems mokytojams da
bar gimnazijoj dėsto 29 mokytojai. 
Išvykus muzikos mokytojui, gimna
zija laikinai neturi muzikos pamokų. 
Mokytojai negauna atlyginimo, bet 
yra laikomi dirbančiais.

LTB švietimo Vadybos parėdymu 
yra (vestos privalomos, tačiau laisvai 
pasirenkamų specialybių pamokos. 
Mergaitėms, ypač taikoma atiburien- 
tėms, yra siuvimo kursai ir mašin
raštis.

Berniukams kol kas yra pasirink-, 
tinai medžio apdirbimas, ved. arch. 
Muloko savoj dirbtuvėj ir fotogra
fija ved. p. Račkausko taip pat nuo
savoj labaratorijoj.

šiais mokslo metais gimnazijoj mo
kosi 170 mokinių.

Praeitų metų pavasari 1-ja laida 
baigė 22 abiturientai, kurių didesnė 
pusė, dabar studijuoja vok. universi
tetuose.

Ponams Kulikauskams, mi
rus jų dukrelei Danutei, reiš
kia nuoširdžią užuojautą

St. ir Kar. Vijūnai.

Liet. Raud. Kryž. Gen. Įgal.Įst. Mūnchene tarnautoją 
Poni ą

ERNESTĄ KRAKAUSKIENĘ
Jos Dėdei Telšių Vyskupui V. Borisevičiui Lukiškių kalėjime 
kankinio mirtimi mirus, Ją vienišą tremtyje nuoširdžiai užjau
čiame. A. ir V. Miliauskai.

A. a. Julius Maciejauskas,Telšių Kapitulos Prelatas ir buv. 
ilgametis Švėkšnos klebonas, gimęs 1868 m. liepos mėn. 1 d., po 
sunkios 2,5 mėn. trukusios širdies ligos, aprūpintas Šv. Sakra
mentais, mirė 1947 m. gegužės mėn. 14 d. Los Angelos, Kali
fornijoje, ir ten pat Kalvarijos kapinėse palaidotas 1947.V.17.

Praneša giminėms ir draugams
liūdinčios brolienė ir- broliavaikio žmona su vaikais

Seligenstadt bei Wurzburg

Savo kreipimesi į Cheminio Karo 
Sąjungą, Royall nurodė, jog tik žino
jimas, kad JAV yra pasiruošusios žy
miai efektingiau ekonominiam karui, 
sulaikė priešą panaudoti dujas an
trame pasauliniame kare.

„Savo tautiniam saugumui užtikrin
ti mes turime žygiuoti likusio pasau
lio prieky, naujai gamindami lėktu
vus, laivus, šautuvus, bombas, dujas 
ir (vairių rūšių ginklus“, pareiškė jis.

Paslaptingas liepsnosvaidžių prietai
sas, kur( stebėtojai galėjo apžiūrėti, 
iššovė 200 jardų liepsną. Jis buvo 
vienas iš cheminės municijos prietai
sų, kuris buvo pademonstruotas ke
liems šimtams šios sąjungos narių. 
(S & S, 47. 5. 24).

— Pagal Amerikos komandleriaus 
Korėjoje pranešimą, Rusija nori 
Korėją padaryti Sovietų satelitu.

Gen. lt. John Hodge, JAV pajėgų 
vadas Korėjoje, Atstovų Rūmų Pri
taikymo Komisijai pranešė, kad ru
sai „dabar lošia delsiamą žaidimą, 
vadovaudamiesi mintimi, kad mes 
pavargsime ir pasiduosime“.

„Rusai veda drumsčiančią propa
gandos kampaniją, nukreiptą prieš 
mus čia vietoje ir bendrai prieš JAV. 
Tas buvo plačiu mostu pradėta perei
tų metų rugpiūčio mėn.“

„Rusai mėgina sukelti korėjiečių 
nepasitenkinimą amerikiečių daromo
mis pastangomis, pavaizduoti korė
jiečiams, kad mes ruošiamės koloni
zuoti jų kraštą, išnaudoti juos ir to
liau ir kad mes nieko nedarome 
ištesėti savo pasižadėjimams. (S & S, 
47. 5. 31).

šiais metais, gegužės 29 d. buvo iš
leista II-ji, 15 abiturientų laida. Ją 
baigė ir gavo atestatus 8 abiturien
tai, kiti 7 gavo pataisas. Bendrai 
ALG mokslas yra stipriai pastatytas. 
Pradedant šiuos mokslo metus, keli
ant ( aukštesnes klases vienoj jų 
„krito“ 40% mokinių, kaipo nemokė
jusių elementarinių dalykų.

Pats gimnazijos direktorius patei
sinąs „kritusiuosius“ Daugumas jų 
pradėję, gimnazijos kursą karo metu, 
reformuojami iš I-kl ( III-ją ir at
virkščiai. Terorizuojami mobilizacijų, 
•mėtomi iš gimnazijos rūmų negalėjo 
gimnazijos kurso pilnai ir sistema- 
tingai išėiti. Esą daug kas laiko ALG 
„per kieta“, bet direk. manąs, kad 
buvęs aukštas mūsų gimnazijų mokslo 
lygis ir jos prestižas tur(s būti iš
laikytas. Direk. nurodė pav. kad 
mūsų gimnazijų atestatuose labai ge
rai (vertintos lietuvaitės Mainzo Uni
versitete, per konkursinius egzaminus 
krito. Išlaikė tik viena, ir ta su Uni
versiteto profesoriaus pastaba: „Tam
sta tiek nežinai, kiek esi (vertinta!“

Kalbant apie ALG mokinių veiklą 
apgailestautina, kad nieko negirdėti 
apie taip gražiai veikusius litera
tūros ir kitokio meno gerbėjų, rate
lius. Dabartiniuose amerikoniškuose 
koledžuose, tokie rateliai yra labai 
proteguojami, kaip būtina sąlyga ta
lentų vystymuisi.

Baigdamas gr(šiu prie II-sios ALG 
abiturientų laidos išleistuvių. Jos 
buvo pradėtos pamaldomis kolonijos 
koplytėlėje, per kurias giedojo Augs
burgo lietuviai solistai. Po pamaldų 
(vyko aktas, kuriame baigusiems bu
vo (teikti atestatai. Abiturientus pas
veikino: šv. -Valdybos atstovas p. 
Barzdukas, p. Kazlauskas, prof. Ože
lis,* prof. kan. Meškauskas, K. Mus
teikis ir kiti.

Vakare gimnazijos Tėvų Konjitetas 
ir dabartiniai aštuntokai surengė Jau
kų išleistuvių pobūv), kuriame pa
starieji atliko savo parengtą pro
gramą.

Baigiant AL Gimnazijai morėtusi 
palinkėti ir toliau nenuilstamai tęsti 
„Vargo mokyklos“ darbo, o abitu
rientams, kad jie susiformavę neiš
kraipytą lietuvišką charakteri, ne
tapę V. Kudirkos kadaise bertais 
„šiaųdadūšiais" lietuviais inteligen
tais, užmiršusiais dėl „trupinio 
aukso“ savo kenčiančią tėvynę, (si- 
trauktų ( prasmingą, taurų tėvynės 
atstatymo darbą. Almus

DP REPREZENTACINIS PASIRODY
MAS AMERIKIEČIŲ KARININKŲ 

RAMOVĖJE
Augsburgo amerikiečių Karininkų 

ramovėje birželio 2 d. UNRRA Area 
Welfare Officer Miss L. Fite inicia
tyva amerikietėms ponioms buvo su
ruoštas DP reprezentacinis pasirody
mas.

Šio pasirodymo tikslas buvo supa
žindinti amerikietes su DP, kad jos, 
kaip pati Miss -L. Fite pareiškė, juos 
pažinusios, padėtų DP programoje.

Ištaigingoje klubo salėje, susirinkus 
nemažam skaičiui amerikiečių, 5 pen
kios DP tautybės — estai, latviai, 
lietuviai, ukrainiečiai ir lenkai — at
liko poros valandų programą.

Lietuviams gražiai atstovavo Augs
burgo lietuvių baleto trupė — seserys 
Drazdauskaitės, Sadzevičiūtė ir Mod- 
zeliauskas, pašokę tautiniais motyvais 
stilizuotą- „Bernelio belaukiant“, ir 
Augsburgo lietuvių gimanzijos mo
kiniai, gražiai atlikę 2iogel(“ ir 
„Malūną“.

Tautiški šokiai kai kurioms ameri- 
konėms taip patiko, kad jos L. Fite 
išreiškusios savo susižavėjimą šok.ų 
spalvingumu ir grakštumu pasisiūlė 
atvažiuoti pas mus ( stovyklų ju pas
imokyti, uz ka jos mainais išmokytu 
moderniškuosius amerikiečiu sokius.

Baigus (vairią daugiausia iš šokių 
susidėjusią programą, amerikietės 
buvo pakviestos ( šalutinėj, kiek per 
ankštoj patalpoj rūpestingai (ruoštą 
minėtų tautybių liaudies meno paro
dėlę. Ją, perkirpus kaspiną, atidarė 
ramovės pirmininkė Joseph R. Gor
don, kuri, o taip pat ir kitos žymes
nės ponios, kaip Mrs. H. Mueller, 
Mrs. S. Tupper ir Constabulary- ko
mendanto žmona George Elms, 
buvo apdovanotos didelėmis bijūnų 
puokštėmis.

Atsidėkodamos amerikietės visus DP 
pasirodymo dalyvius pavaišino ledais 
ir pyragaičiais. Tuo metu jos pačios 
su matomu susidomėjimu apžiūrinėjo 
parodą. Jas ypatingai interesavo 
rankdarbiai, kaip rankšluosčiai, stal
tiesės, tautiniai kostiumai ir kitokį 
audiniai, gintaro ir medžio dirbiniai, 
smūtkelial, koplytėlės, „Vargo moky
klos“ reprodukcijos. Daug eksponatų 
buvo pasisiūlyta nupirkti. Pati paroda 
visuomenės dėmesiui buvo nukelta ( 
Haunstetteno lietuvių stovyklą.

Lietuvių reprezentavimasis, lyginant 
su kitais pasirodžiusiais, buvo vykęs. 
Tai nuopelnas p. Gedvilienės, archit. 
Muloko, p. Šeštakausko ir kitų. Al.

BAIGĖSI tropinių ligų kursas 
DP GYDYTOJAMS

Augsburgas. — Lietuvių Gydytojų 
Sąjunga buvo suorganizavusi DP gy
dytojams devynių dienų tropinių ligų 
kursą, kur( skaitė Tūbingeno univer
siteto profesorius Dr. Fischer. Sis 
kursas yra neprivalomas dalykas vo
kiečių universitetuose, skaitomas visą 
semestrą.

Kursuose dalyvavo per 80 (vairių 
tautybių gydytotų, daugiausia lietu
vių.

Kursų metu prof, pademonstravo 
daug preparatų mikroskopais ir epi- 
diaskopu. •

Kursantai gavo UNRJtA išduotus ir 
prof. Fischer pasirašytus pažymėji
mus. O LG Sąjunga profesorių ir 
daug prisidėjusius prie kursų suren
gimo gyd. Castellano ir lig. direk
torių Czarkowsky apdovanojo gėlė
mis ir kitokiomis dovanomis.

Kęstutis Cerkeliūnas 
KREPŠININKŲ SEKMINES SCHEIN
FELDE. PABALTIEClŲ KREPŠINIO 

GALIONŲ ŽAIDYNES
Per Sekmines ( Scheinfeldą buvo 

suvažiavęs tremtinių krepšiniu elitas, 
iš viso aštuonios komandos. Be vienos 
išimties, Lūbecko latvių, savo jėgas 
išbandė patys stiprieji piabaltiečių 
vienetai. Po paskutinių (vykių Kemp
teno Šarūnas išsiskirstė, tad dabar 
pačia pajėgiausia lietuvių komandą 
tremtyje tenka laikyti Scheinfeldo 
Kovą. Sekminių (vykiai Scheinfeldo 
Kovo pirmavimą prieš kitus lietuvių, 
latvių ir estų penketukus dar kartą 
sustiprino, nors reikia neužmiršti, kad 
kovlečial šiose žaidynėse turėjo daug 
dirbti. Kitos komandos koviečlams bu
vo gana kietas riešutas, ir galutinė 
pergalė buvo iškovota tik po didžių 
pastangų.

Pačiose pirmose žaidynių rungty
nėse Scheinfeldo Kovas atsidūrė prieš 
didelę kliūti ir po (temptos dvikovės 
pralaimėjo Darmstadto latvių Kursai. 
Latvių pergalė buvo kukli, vos dviejų 
taškų, bet gerokai sudrebino Kovo 
didybę ir labai pasunkino. tolesnius 
koviečių žaidimus. Toliau kovlečiai 
suėmė tvirtai ir kitus susitikimus (ti
kinamai nusvėrė savo naudai. Ištempti 
pirmavimą iki pat baigmės nebuvo 
žaisminga, ir koviečių garbei tenka 
pareikšti, jog jie parodė žemaitišką 
atkaklumą iki pat baigminio švil
puko. Iš viso Scheinfeldo Kovas su
žaidė septynias rungtynes, o tai jau 
š( tą reiškia, ypatingai kai tos visos 
rungtynės teko sužaisti per tris

Rudeni LGS numato tolimesnius 
panašaus pobūdžio pasitobulinimo 
kursus. Al.

Ravensburgas. — Praėjusių metų 
birželio mėn. 24 dieną buvusių 
Kauno Valstybinės Prekybos mo
kyklos lektorių dipl. ekon. L. Dar- 
gio dipl. ekon. A. Varno ir J. Gra- 
žulienės pastangomis buvo įsteigta 
Ravensburgo aukštesnioji prekybos 
fiikykla. Nuo pat įkūrimo jai va
dovauja ir eina direktoriaus parei
gas dipl. ekon. L. Dargis. Mokslo 
pradžioje mokinių buvo ?3, pabai
goje keliolika, o baigė 9. Išleid
žiamasis aktas įvyko gegužės 25 d. 
Įteikiant pažymėjimus, žodį tarė 
mokyklos direktorius L. Dargis, 
LTB vardu agr. Juška, švietimo 
vadovas dr. Liaugminas, gimnazi
jos vardu vicedirektorius B. Bab- 
rauskas, mokinių vardu Al. Ka
zakevičius.

Mokyklos programa buvo: lie
tuvių kalba, anglų kalba, vokiečių 
kalba, buhalterija, politinė ekono
mija, prekių mokslas, prekybos 
mokslas, prekybinė koresponden1 
cija, komercinė aritmetika, preky
binė teisė, stenografija ir mašin
raštis.

Mokyklos lektoriais buvo. dipl. 
ekon. L. Dargis, dipl. ekon. Alb.’ 
Varnas, J. Gražulienė, dipl. ekon. 
V. Dzehkauskas, dipl. ekon. G. 
Lapenas, E. Zujdenė, inž. Trejus ir 
dipl. teisin. P. Viščinis.

— Vietos dramos studija greitu 
laiku ruošiasi duoti Petro Vaičiūno 
„Tuščių pastangų" premjerą. Ne
seniai aplankyta Biberacho kolo
nija, kuriai duotas spektaklis K. 
Binkio „Atžalynas”.

— Dail. J. Bagdono įsteigti da
žymo, dekoravimo kursai. V. A.

Padėka
Padėjusioms suorganizuoti ir 

nuošir4žiu darbu parėmusiems 
Ateitininkų Federacijos suvažiavi
mą — ekskursiją Reinu š. m. ge
gužės mėn. 20 — 22 d. techniki
niam suvažiavimo organizatoriui 
kun. kap. L. Jankauskui, p. Pe- 
trūšauskui, dr. Aleknayičiui, p. 
Motiekaitienei, p. Maldeikienei, p. 
Kuncienei, Hanau Lietuvių Stovy
klos at-kams sendraugiams ir stu
dentams, Hanau Lietuvių Gimnazi
jos moksleivių at-kų kuopai — ir 
ateitininkus suvažiavimo dalyvius 
maloniai priėmusiems Hanau Lie
tuvių Stovyklai ir Komitetui reiš
kiame nuoširdžią padėką.

Suvažiavimo-ekskursijos 
iniciatorius — Moksleivių 
Ateitininkų Sąjungos Vokietijoje 
Centro Valdyba

KJtas stiprusis lietuvių vienetas, 
Tūbingeno ASK Vytis, per Sekmines, 
atrodo, išblaškė kai kurių skeptikų 
pažiūras ir visai aiškiai pademon
stravo savo žaidimo lyg(. Burtai 
tūbingeniečius nugrūdo ( stipriąją 
pusę, ir čia studentai parodė, kad jie 
sudaro pirmaeilę komandą. Paim
kime tik Rungtynes su Darmstadto 
latvių Kursą. Latviai buvo tik ką 
laimėję prieš Scheinfeldo Kovą 40:38 
ir, parfrasinti tokiu dideliu laimikiu, 
išėjo žaisti prieš tūbingeniečius. Sun
ku buvo tikėtis, kad Vytis pasirodytų 
geriau už koviečius, bet žaidimas pa
rodė, kad svečiai iš prancūzų zonos 
ne „iš kelmo spirti“ ir užkūrė lat
viams tok( pasipriešinimą, jog latvius 
nuo pralaimėjimo išgelbėjo tik nepri
tyrusių teisėjų keli nesuprantami 
sprendimai. Rungtynės baigėsi 27 — 
25 latvių naudai, bet nesuklysime pa
kartoję tiek krepšinio specialistų, tiek 
eilinių žiūrovų tvirtą nuomoj, jog 
rungtynes bent moraliai laimėjo at
kaklieji studentai, kuriems ši kova 
daugiau garbės teikia, nei pergalė 
prieš eilinę komanda kad ir 20 tšk. 
skirtumu. Savo tolimais metimais 
gražiai pasireiškė Saladžius, o ko
manda gavo specialią dovaną už 
gražiausią žaidimą Scheinfeldo žaidy
nėse.

Dillingeno SK iš pradžių patenki
namai sužaidė su anglų zonos atstovų, 
Gdttingeno SK, bet vėliau susitiko su 
Kempteno GSK ir šiose rungtynėse 
pasirodė labai išdraikytai. Buvo tikė
tasi, kad dillingeniečiai prieš Kemp
teno GSK sukovos tinkamu stiliumi, 
nemaža buvo tokių, kurie juos laikė 
aiškiais favoritais, bet viltys nepasit
virtino. Dillingeniečiai žaidė suriz
gusiai, (sivėlė j besaikius mėtymus, ir 
komandos tarsi nebuvo galima pa
žinti. Užtat kitam susitikime, š( kartą 
su Tūbingeno ASK Vytim, dillinge
niečiai parodė savo tikrąjį veidą ir 
sužaidė taip, kaip ir dera iškiliam 
vienetui. Si dvikovė buvo viena iš 
(domiųjų ir tūbingeniečlų pergalė bu
vo labai. sunkiai pirkta. Jei taip Dil- 
lingend SK būtų žaidęs prieš Kemp
teno GSK, atrodo, pergalė būtų pa
sirinkusi kitą pusę.

Scheinfelde matėme svečius iš ang
lų zonos — Gdttingeno SK. Si koman
da yra pirmaujanti iš kitų lietuviškų 
vienetų anglų zonoje, bet kitose zo
nose -itin retas svėčias. Pasirodė, kad 
tai neblogas vienetas, vedąs spartų 
žaidimą, turi porą geresnių metikų, 
bet su pačiais iškiliaisiais kitų zonų 
vienetais jų dar negalima lyginti. 
Padirbėjus ir daugiau sužaidus su iš
kiliom komandom, Gdttlpgeniečlai, 
tikimės, duos gerą šuoli ( pažangą, o 
tam davinių, ir visiškai gerų, yra 
pakankamai.

Iš latvių komandų Scheinfelde pasi
reiškė du stiprūs vienetai i Darmstadto 
Kursą, ir Wūrzburgo YMCA. Abi ko
mandos buvo sustiprintos keliais kitų 
vienetų žaidikais ir ( žaidynes atvyko 
rimtai pasiruošę.

Pirmiausia tenka atkreipti dėmesį 
( Darmstadto Kursą žaidikus. Tai mil
žinų komanda, pajėgusi nugalėti 
Scheinfeldo Kovą ir sudariusi daug 
vargo kitiems priešininkams. Dengia 
zona ir š( dengimą yra gerai per
pratę. Geri tolimi metimai, sparta vi
dutinė. Kursą lengvai (veikė* Kemp
teno GSK, užtat tik,teisėjų dėka lai
mėjo prieš Tūbingeno Vyt(. Baigmi
nėse rugtynėse prieš Scheinfeldo Ko
vą latviai taip pat stipriai pasirodė, 
bet savo pirmosios pergalės taip ir 
nesugebėjo pakartoti. Daugis žaldikų 
yra seni krepšinio vilkai, žaidę Lat

diegas. Atsiminus, kad Kovo koman
dą sudaro tik septyni žaldikai, galima 
suprasti, kad uždavinys atliktas tik 
sukaupus visas jėgas.

Didžioji Kovo stiprybė yra sparta 
ir gerai išdirbti mėtymai. Kokių nors 
išmaningesnių derinių nedaug buvo 
galima pastebėti, ir šioje srityje ko- 
viečiai dar turi daug padirbėti. Pa
galiau negalima nė norėti, kad per 
kelis mėnesius būtų pasiektas tikras 
išbaigtumas — tai dar ateities daly
kas. Kol kas Kovas turi dėkingas 
sąlygas ir toliau dailinai sąvo stilių, 
pažangėti, Ir reikia tikėti, kad kovie- 
čiai ir toliau taip pat norai dirbs, 
kaip kad iki šiol yra darę. Dabar
tiniu laiku jie sudaro pačią pajė
giausią mūsų komandą, ir bus (domu 
pasekti Jos tolesnę veiklą.

O kaip pasirodė kitos lietuvių ko
mandos? Burtai lėmė, kad Kemp
teno GSK gavo lengvesnius priešinin
kus Ir be didelių sunkumų iškopė ( 
trečią vietą (antroj vietoj Įsiterpė 
Darmstadto latvių Kursą). Geležin
kelininkai turi keletą iškilių žaidlkų, 
bene vieninteli iš lietuvių žaidžia 
zonini dengimą, bet kaip vienetas 
nėra labai išbaigtas, nes turi silpes- 
nių vietų. Zoninis dengimas mažiau 
patyrusioms priešininkams sudaro 
nemaža rūpesčio, bet tai dar nėra 
lemiamas komandos stiprybės ro
diklis. Visą laiką prisilaikę Kempteno 
Šarūno šešėlyje, geležinkelininkai 
daug ko pasimokė ir iškilo ( pačių 
stipriųjų tarpą. Komandos ramstis 
yra ilgasis Sventickas, o puolime sėk
mingai darbuojasi Racevlčlus.

vijos pirmaeilėse komandose.
Antroji latvių komanda, Wdrzburgo 

YMCA, taip pat pažymėtino stiprumo, 
bet ji iš pradžių užšoko ant dviejų 
pačių stipriųjų lietuvių komandų, Ko
vo ir Vyties, ir po stiprių dvikovių 
turėjo pripažinti mūsiškių pranašumą. 
Įdomų, kaip jai būtų sekęsl susikauti 
su kitas iškiliaisiais vienetais, kaip 
Dillingeno SK ir Kempteno GSK. 
Atrodo, tokiose rungtynėse aiškaus 
laimėtojo iš anksto nebūtų galima 
nuspręsti.

Estams atstovavo Geislingeno YMCA. 
Kaip žinome, estai tremtyje nesu
daro stipresnių krepšinio komandų,
nors ir parodo gražių pastangų. Ne
buvo stiprūs nė atvykėliai ( Schein
feldą, užtat jie pradžiugino savo iš
baigtu džentelmeniškumu ir buvo ti
kri „fair play“ demonstruotojai.

Iš viso, žaidynes tenka vertinti tei
giamai. Dabartiniais laikais toks pa
rengimas nėra lengvas dalykas, ir su 
pagarba tenka paminėti Scheinfeldo 
pasiryžėlių atliktą did( ir reikšmingą 
darbą. Komandos buvo labai nuošird
žiai priimtos ir puikiai valgydinamos. 
Pačios žaidynės sutraukė didžius bū
rius krepšinio entuziastų iš artesnių 
ar tolesnių vietovių, šios, Sekminės 
Scheinfelde buvo graži pabaltiečių 
krepšinio šventė, nuotaikingai (svie
dusi šviesos pluoštą ( tremtinių pil
kumą.

Beje, kur stipri šviesa, ten yra ir 
šešėlių. Buvo jų ir per žaidynes, J>et 
jei ir užsimename apie juos, tai ne 
dėl to, kad siaurintumėm žaidynių 
sėkmę ir svarbą. Vienas dalykas — 
tinkamų teisėjų stoka. Čia, aišku, ne 
Scheinfeldo Kovo ar organizacinio 
komiteto kaltė bet' faktas lieka faktu 
— mes kaip ir neturime geros koky
bės teisėjų! Šiose žaidynėse paten
kino tik vienas Andrulis .1, senas ir 
patyręs vilkas,* o kiti jo lietuviški 
kolegos buvo blankūs. Ką galvoja 
apie krepšinio teisėjų paruošimą1'LT 
sporto ir fizinio auklėjimo komitetas 
(r kodėl iki šiol nė vienas pirštas 
nepajudėjo tuo reikalu? Juk .teilėjų 
neprikepsime per savaitę' ar mėnesi, 
o laikas negr(žtamai bėga.

Toliau — žaidynių organizatoriai pa
darė klaidą, kad apdovanojant ko
mandas liko kaip ir primiršti broliai 
latviai, žaidynėse užėmę antrą vietą.
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Tiesa, jie gavo skoningą lėkštę, jų 
ilgasis žaldikas Igenbergs dar vieną 
smulkineną, bet kai Scheinfeldo Ko
vui dovanomis tiesiog lijo, latviai 
stovėjo kampe ir pagristai lukšteno 
savotišką šypseną . . . Bent gėlių rei
kėjo jiems nepagailėti. Beje, kai ku
rie asmenys Kovui skyrė gana stam
bias pinigines dovanas. Ar ne geriau 
būtų buvę piniginius reikalus sut
varkyti kita proga? Neįtartam ko- 
viečių profesionalizmu, bet piniginius 
klausimus galima ne. taip oficialiai 
atlikti. Kovas gavo daug dovanų, tik
rai daug, ir daugeliui atvykėlių visa 
ta procedūra padvelkė pigiu parapi
jiniu stiliumi. O latviai, tiek daug 
vargo suteikę kovlečlams pakeliui į 
pergalę stovėjo kampe ir laukė . . . 
Laukė, kol visa tai baigsis, nes šiaip 
jiems buvo labai nesmagu. Tai su
prato ir daugis blaiviau galvojančių 
žiūrovų. Pagaliau kas gi butų, buvę, 
jei Kovui nebūtų pavykę laimėti?

Šios kelios pastabos tik mūsų Visų 
pažangos labui, ir jos nieku budu 
nėra kam nors nepagydoma- ar ty
čiomis įvaryta rakštis. Ateity, tikėsi
mės, tokių dalykų nebus, o ir dabar 
Scheinfeldo stovykla parodė, kad di
desnes žaidynes ji moka ir tikrai 
puikiai suorganizuoti.

Hanau lietuviu Spot 
sportine

Stalo tenisas. Be tarpusavyje pra
vestu rungtynių, kuriu nugalėtoju išė
jo Žėglys, antruoju Ignatavičius ir tre
čiuoju Januškis, buvo surengtos dve
jos rungtynės su Heidelbergo studen
tų rinktine; jos baigėsi — vietos per- 
k^niečių naudai 7:2, o kitos studentu 
naudai 5:4.

Be šiU rungtynių, buvo surengtos 
Frankfurto distrikto pirmenybės, ku
riose dalyvavo Hanau latviu, estu ir 
Darmstadto latviu komandos. Mū
siškiai, būdami visa klase aukštesni, 
visus susitikimus laimėjo.

Boksas. Bokso sekcija įsikūrusi pe
reitais metais. Šiais metais turėjo du 
susitikimus. Pirmas susitikimas baigėsi 
10:8 Hanau vokiečiu naudai. Antro
sios rungtynės buvo su Hanau latviais. 
Šios rungtynės baigėsi 7:5 latviu nau
dai. Savo pranašumu iš mūsiškiu verti 
dėmesio Rutkauskas, Baškauskas, Mi
kalauskas ir Dulieba.

Lengvoji atletika. S. m. balandžio 
mėn. .20 d. įvyko miško bėgimas. Da
lyvavo 38 bėgikai. Visi dalyviai buvo 
suskirstyti į grupes pagal amžių. VyrU 
grupėje rungtynės vyko individualiai 
ir kofnandomis. Komandas išstatė 
sporto klubas Perkūnas ir gimnazija. 
Komandomis laimėjo gimnazija, su
rinkdama 78 taškus; perkurriečiai liko 
antroje vietoje su 55 taškais. Šioje 
grupėje pirmuoju atbėgo, apie 1,5 km. 
Mick«nas (g) — 3.48,3; antruoju Su- 
pronas — 3.50,— ir trečiuoju Pocius 
(g) 3.50,2. Jaunučių grupėje nugalėto
jais išėjo: Iv. — Arnauskas, II v. — 
Stankaitis. Jaunučių grupėje nuo 

. 12—14 m. Iv. — Gylys, II v. — 
Pačauskas; nuo 10—12 m. I v. — 
Savickas II v. — Aukžemas. MoterU 
grupėje I v. — Nutautaitė; II v. — 
Didžbanytė.

S. m. gegužes mėn. 4 Darmstadte 
tvyloj miško bėgimas tarp Frankfurto 
distrikte esančių stovyklų. Dalyviai 
buvo suskirstyti į grupes pagal am
žių. Jauniu grupėje pdrkūnie^iai itin 
gerai pasirodė — stiprioje konkuren
cijoje laimėjo dvi pirmąsias vietas. 
Bėgo vieną km. I v. Pocius — 3,27,7, 
II v. Raikauskas — 3.33,— Jaunučių 
grupėje Arnauskas atbėgo trečiuoju, 
nors laikas vienodas su antrojo — 
Vyrų grupėje mūsiškiai buvo trečias 
ir ketvirtas — Cįužas ir Mieliulis. Vy
rU grupėje buvo bėgta 3 km.

Krepšinis. IV. 7, maždaug po metu 
pertraukos, ivyko pirmos krepšinio 
rungtynės su vietos latvių YMCA. Per
kūno sudėtyje žaidė ir įmetė krepšiu: 
Varkala — 16, Andrulis II — '14, 
Paransevičius — U, Kalvaitis — 2, 
Supronas — 4, Bagdonas — 8, ir Pil
velis — 2. Rungtynės baigėsi 57:36 
mūsiškiu naudai. Tenka pažymėti, kad 
šifto metu% Hanau latviai amerikiečių 
zonoje yra stipriausi tarp latviu, nes 
jU sudėtyje žaidžia buvusi Kielio ko
manda. Šių rungtynių pralainėjimas 
jiems buvo smūgis, nes dėtos viltys 
į Kielio komandos žaidėjus juos ap
vylė. Po poros dienų buvo sužaistos 
revanšinės rungtynės, kurių metu 
žaidė keli senieji hinaviečlai latviai, 
h- rungtynės' baidėsi 21:1? latvių nau
dai. Perkūno sudėtyje truko Andru
lio n.

Buvo surengtos dvejos rungtynės 
su gimnazijos komanda. Esant gimna
zijos komandai geroje formoje, per- 
kūniečiai abudu kartus pralaimėjo vie
no taško skirtumu.

V. 15 įvyko draugiškos rungtynės 
su Hanau estu YMCA. Po puslaikį 
žaidė Perkūno pirmoji ir antroji ko
mandos; dėl blogo susižaidimo rungty
nes mūsiškiai pralaimėjo 43:41.

V. 17 prasidėjo Frankfurto distrikto' 
pirmenybės. Krepšinio komandos yra 
suskirstytos t dvi grupės. Pirmieji 
žaidė Perkūno II prieš AlmenfeldO 
stovyklos rinktini, kuriai vadovavo 
Andrulis I. Rungtynės baigėsi 32:31 
Almenfęldo komandos naudai. V. 20 
Perkūnas I sužaidė pirmenybių rung-

Techniškos pasekmės
Tūbingeno ASK Vytis—WUrzburgo 

latvių YMCA 36 — 27 -(10 — 15), Darm- 
stadto latvių Kursą — Scheinfeldo 
Kovas 40 — 38 (24 — 18), Kempteno 
GSK — Geislingeno esjų YMCA 33 —
23 (19 — 6) Dilllngbno SK — GOttin- 
geno SK 49 — 31 (15 — 10), Schein
feldo Kovas — WUrzburgo latvių 
YMCA 54 — 38 (28 — 18), Darmstadto 
latvių Kursą — Tūbingeno ASK Vy
tis 27 — 25 (8 — 7), Gdttingeno SK — 
Geislingeno estų YMCA 41 — 31 (21 — 
18), Kempteno GSK — Dillingeno SK
24 —20 (14 — 8), Scheinfeldo Kovas — 
Gbttingeno SK 84 — 51 (43 — 19), Tū
bingeno ASK Vytis -« Dillingeno SK 
47 — 44 (19 — 25), Ddrmstadto latvių 
Kursą — Kempteno GSK 38 — 18 
(15 — 8), Scheinfeldo Kovas — Tūbin
geno ASK Vytis 64 — 45 (27 — 15), 
Scheinfeldo Kovas — Kempteno GSK 
54 — 45 (28 — 20) ir abu baigminiai 
žaidimai: Scheinfeldo Kovas — Darm
stadto latvių Kursą 41 — 24 (19 — 14) 
ir 37 — 32 (22 — 14).

Per 15 rungtynių buvo įmesta iš 
viso 1161 tšk. Kiekvienoms rungty
nėms išeina po 77,4 tšk. Kukliausia 
pasekmė (bendru taškų skaičiumi) 
24 — 20 (44 tšk.), didžiausia 84 — 51 
(135 tšk.)

to Klubo „Perkūno“ 
apžvalga
tynęs su Hanau estų YMCA. Rungty
nės baigėsi/ mūsiškiu naudai 54:36. 
Perkūno sudėtyje žaidė ir krepšių 
įmetė; Paransevičius — 8, Supronas 
— 8, Kalvaitis — 4, Starkus — 6, 
Kepalas — 0 ir Bagdonas —• 29. Šias 
rungtynės perkūniečiai sužaidė jau 
geriau, kartą ir be priekaišto. Jau
čiasi treniruočių stoka, nes tikrieji 
įmetimai neįmesti.

Futbolas. Yra dvi futbolo koman
dos. Rungtynės ruošiamos kas savaitę 
su vietinėmis vokiečių komandomis, 
kurių pajėgumas yra lygus su musų 
komandomis. Prasidėjus distrikto pir
menybėms, š.m.V.17 buvo sužaistos 
pirmos rungtynės su Haųau latvių 
YMCA.Laimėjimas buvo išspręstas 
prieš rungtynes, nes latvių bandyta 
pravesti kombinacija su skolintais iš 
Wdrzburgo žaidėjais, išaiškėjo Buvo 
sužaistos tik draugiškos rungtynės, 
kurios baigėsi 3:2 perkuniečių, naudai. 
Įvarčių, autoriai: Morkūnas —I, Su
pronas—2. Pačios rungtynės buvo 

--įtemptos, didelės spartos, ir praėjo 
draugiškoje nuotaikoje. Perkūno su
dėtyje žaidė: Bagdanavičius, Mor
kūnas, 2olpis; Keras, Surkevičius H., 
Želvys, Supronas, Surkevičius T.,- Ka
linauskas, Liubinskas, Končiūnas. B.

Sporto šventė Mūnchene

Š. m. birželio mėn. 1 d. Mūnchene 
Freimano stovykloje įvyko sporto 
šventė, kurioje susitiko rusai su lie
tuviais stalo teniso, futbolo ir bokso 
varžybose. Abi pusės sustiprino savo 
jėgas' geresnialsiais sportininkais iš 
kitų stovyklų. Lietuvių sporto klubui 
pagelbėjo Augsburgo ir kitų vietovių 
sportininkai.

Pačios varžybos praėjb gerų kovų 
ženkle. Visas tris varžybas užpelny
tai laimėjo lietuviai, kurie šiai šven
tei jau iš anksčiau rūpestingai ruo
šėsi.

Sporto šventė atidaroma rusų sa
lėje stalo tenisu, kur atskiri susitiki
mai pasibaigė sekančiai: Grybauskas
— Kalikin 3:1, Pulkauninkas II — 
Meuslkov 3:0, Zaleskis — Kirej 1:3, 
Bulionis — Lukaševič 0:3, ir Tėvelis
— Sacharov 3:1, Be to, abejus dve
jetus laimėjo lietuviai, užbaigdami 
žaidimą 5:2 mūsiškių naudai.

Po pietų 16 vaf. aikštėje susitiko 
futbolo komandos, kur lietuvius at
stovavo pereitais metais sėkmingai 
dalyvavusi Mūncheno DP pirmeny
bėse „Gintaro“ komanda. Mūsiškių 
sudėtis: Perkūnas, Mockus, Klečkaus- 
kas, Omelijonas, Simutis, Tėvelis, 
Stupelis, Pulkauninkas II (antr. kė
linyje Pulkauninkas I), Jokūbaitis, 
Grybauskas ir Kevalaitis. Prasidėju
siom rungtynėm trukdo didelė kaitra, 
tačiau vedamas su sparta žaidimas 
įgauna gražią formą, kurioje lietu
viai tiksliais padavimais ir deriniais 
vyrauja. 18 min. aštroku Grybausko 
šūviu mūsiškiai veda 1:0. Tolimes
niam žaidime susidariusias kelias dė
kingas progas nepavyksta išnaudoti, 
kada kitoje pusėje Perkūnas laiko 
pora pavojingų šūvių. Kėlinio pabai
goje Jokūbaitis užbaigia gražų derinį 
su Kevalaičiu, pakeldamas kėlinio 
pasekmę iki 2:0 Antroje žaidimo pu
sėje lietuviai užvyrauja aikštę ir tik 
šaudymo netikslumai ir puikiai su- 
žaidęs rusų vartininkas gelbsti nuo 
didesnio pralaimėjimo. Rusų įvartį 
seka tuoj Stupelio įvartis ir žaidimas 
užsibaigia 3:1 garbinga pasekme silp
nesniam priešininkui.

Pavakarėj 19 vai. sporto šventės 
pagrindinis punktas — bokso varžy
bos, kurios dalyvaujant iš abiejų pu
sių keletai meisterių, baigėsi 9:5 lie
tuviai naudai. Pirmoje poroje Balti
jos 1946 m. plunksnos svorio nugalė
tojas Marozevičius pirmose sekundėse 
laimi k. o. prieš Mukukehow. Toliau 
Sirjatavičius (Augsburgas) taškais lai
mi prieš Vilatov. Martensis (Augsb.) 
taškais pralaimi prieš Arbusov. Vait
kevičius taškais laimi prieš Koralke- 
vič. Dundzys tiesiais smūgiais pir
mame rūnde paklupdo k. o. Inten- 
berg. Saldaitis (Augsb.) paruošia 
siurpryzą ir lygiomis baigia rung
tynes’ prieš Mūncheno DP vidut. sv.

meisterį rumuną Opria. Paskutinėje 
kovoje Severinas (Augsb.) jau prieš 
pietum 6 rundų kovoje nugalėjęs vo
kietį Augsburge, gražioje techniškoje 
kovoje, publikos gyvai palaikomas, 
nugali Murgun. Varžybas objektyviai 
pravedė Bayer. Landessportverbando 
teisėjai. —algpu—

Stadė. —* Sekminių pirmąją dieną 
Stadėje, Pulverweg stovykloje gyve
nantieji lietuviai turėjo gražią progą 
pasigėrėti stovyklos sportininkų pa
sirodymu prieš atvykusius spečius — 
Buxtehudės amatų technikos moky
klos sportininkus.

Buvos sužaista draugiškos stalo te
niso, orinio ir krepšinio rungtynės. 
Stalo tenisą laimėjo šeimininkai 5 — 
2, tuo tarpu orinyje pergalė teko 
svečiams 2 — 0.

Įdomiausios buvo krepšinio rungty
nės. Nors Buxtehudei atstovąvo ben
dros pabaltiečių jėgos (lietuviai, lat
viai ir estai), be\ Stadės lietuviai pa
sirodė žymiai stipresni ir rungtynes 
užtikrintai laimėjo rezultatu 54 — 10.

VI. B.

PRADEDAMOS LIETUVIŲ KREP
ŠINIO PIRMENYBES

Atsiusta paminėti
Vytė Nemunėlis, TĖVŲ NAME

LIAI. 36 psl. Išleido „Patria“, 
1947 m. Kaina 4 RM.

Alf. Šešplaukis, VOKIEČIŲ 
KALBOS SKAITYMAI (chresto
matija). 232 psl. Išleido „Atžaly
nas“, Weilheim-Teck, 1947 m. 
Kaina 8 RM.

Antanas Škėma, NUODĖGU
LIAI IR KIBIRKŠTYS- Novelės. 
Išleido „Patria“ Tūbingene, 1947 
m. 128 psl. Kaina 6 RM.

SEKMINIŲ VAINIKAS. Vien
kartinis leidinys. 1947 m- Sekmi
nės. Red. J. Sodaitis. 12 psl.

. LIETUVA, ŠALIS MANO 
BRANGIOJI, Lietuvos vaizdų al
bumas. 88 psl. Viršeliai ir meninė 
dalis dail. J- Firinausko. Tekstai 
V. Šiaučiūno. Išleido „Atžalynas“,

Lietuvių tremtinių krepšinio klasei 
palaikyti bei kelti, Vyr. Krepšinio 
Komiteto nutarimu, nuo Š. m. liepos 
mėn. 1 d. pradedamos lietuvių krep
šinio pirmenybės, kurių apimtis — 
Amerikiečių, Anglų ir Prancūzų oku
pacinės zonos Vokietijoje. Pirmeny
bės bus vykdomos „L“, „a“ ir „b“ 
klasėse, per du ratus.

Remdamasis iki šiol buvusių įvai
rių sportinių parengimų daviniais, 
Vyr. Krepšinio Komitetas „L“ kla
sės pirmenybėms yra numatęs šias 
komandas:

ŠARŪNAS — Kemptenas, KOVAS — 
Scheinfeldas, VYTIS — Tūbingenas, 
S. K. — Gottingenas, PERKŪNAS — 
Hanau, G. S. K. — Kemptenas, S. K. 
— Dillingenas, VYTIS — WOrzburgas.

Visoms kitoms komandoms, pagal 
Sporto Vadovybės prie LTB Apygar
dų nuožiūrą, leidžiama dalyvauti „a“ 
ir „b“ klasių varžybose. „L" klasės 
varžybas praveda tiesiogiai Vyr. 
Krepšinio Kom — tas, „a“ ir „b” kla
sių — Sporto Vadovybės prie LTB 
Apygardų.

„L“ klasės pirmenybėms numaty
tos komandos, nurodydamos koman
dos pavadinimą, žaidėjų pavardes ir 
vardus ir ar gali žaisti pirm, rung
tynes darbo dienomis, iki š. m. bir
želio mėn. 23 d. praneša šiuo adresu: 
E. VENGIANSKAS, Kempten (Allg.), 
Litauisches DP Lager. Pavėluota ko
mandos registracija nebus priimama.

„a“ ir „b“ klasių komandos savo 
komandų registraciją atlieka Sporto 
Vadovybėms’ prie LTB Apygardų 
paskelbus.

Vyr. Krepšinio Komitetas

Mūncheno Sporto Apygardos 
Krepšininkų Dėmesiui

Pakartotinai pranešama, kad reikia 
pasiskubinti su k-dų registracija 
apygardos krepšinio ir tinklinio pir
menybėms. Iki šiol yra prlsiuntuslos 
pranešimus tik kelios stovyklos, ne
žiūrint, kad „Žiburiuose" ir „Musų 
Kelyje“ buvo paskelbta. Tas nudel
sta numatytas pradėti žaidynes ir tuo 
pačiu neduoda galimybės Išjudinti 
apsnūdusį mūsų sportinį gyvenimą. 
Paskutinis terminas užsiregistruoti 
yra birželio mėn. 15d.

Pirmenybės bus pravestos vyrų ir 
jaunių (iki 18m.) grupėse. Grupių nu
galėtojams bus paskirtos atatinkamos 
dovanos. Visi su pirmenybių prave 
dimu surišti klausimai tuoj po regi
stracijos bus smulkiai aptarti k-dų- 
atstovų suvažiavime. Apie suvažia
vimo vietą ir laiką bus pranešta vė
liau. Kelios kaimyninės stovyklos ar 
komandos galės būti atstovaujamos ir 
vieno atstovo. Dabartinės sąlygos 
pravedant rungtynes reikalauja skai
tytis su įvairiom nenumatytom kliū
tim. Todėl yra būtina, kad visi su 
tuo surišti klausimai, o taip pat pati 
pirmenybių sistema dalyvaujančių 
būtų smulkiai aptarta. Lygiagrečiai 
bus pravedami ir teisėjų kursai, no
rint sudaryti tam tikrą kadrą kvali
fikuotų krepšinio ir tinklinio teisėjų. 
Naujausios krepšinio, taisyklės yra 
verčiamos į lietuviu kalbą ir greit 
pasirodys. Bus taip pat stengiamasi, 
siekiant pakelti žaidimo lygį suruošti 
gabesniems žaidėjams tam tikrus tre
nerių kursus. Baigusieji tuos kursus 
galės savo stovyklose instruktuoti ir 
supažindinti pradedančiuosius žaidė
jus su teisingais krepšinio ir tinkli
nio žaidimo pagrindais. Tuo bent da
linai bus pasiektas tikslas pakelti 
mūsų krepšinio klasę, nes siųsti vi
soms stovykloms atskirus trenerius 
nėra galimybės.

Registracija, pažymint komandos 
rūšį gimimo metus ir atsakingo va
dovo pavardę ir adresą siųsti Apy
gardos Krepšinio ir tinklinio vado
vui sekančiu adresu:

S. Mackevičius
13b Kempten (Allg.) P.O.Box 229, 
SchloBkaserne. ,

KREPŠINIO TEISĖJAMS
Ryšium su pradedamoms Lietuvių 

Krepšinio Pirmenybėms visi kvalifi
kuoti krepšinio teisėjai bei asmenys, 
galintieji teisėjauti, kviečiami iki š. 
m. birželio mėn. 25 d., užsiregistruoti 
pateikiant apie save žias žinias: pa
vardė ir vardas, ar turi krepš. teisėjo 
pažymėjimą (Jei turi, kurios kate
gorijos ir kada išduotas), kiek laiko 
teisėjauja, tikslus adresas. Užsiregi
struoti šiuo adresu: E. VENGIANS
KAS, Kempten (Allg.) Litauisches DP 
Lager. Vyr. Krepšinio Komitetas

Pranešimai
„Aidų“ administracijos pranešimas
šią savaitę išėjo antrasis „Aidų“ 

numeris. Platintojams duodama- 10% 
nuolaidos (vieton 7%). Prašome gerb. 
platintojus atsiskaityti už pirmąjį 
numerį, neparduotus egzempliorius 
skubiai gražinti administracijai.

„Aidų“ administracija

AKADEMINES
SKAUTŲ STOVYKLOS REIKALU
Pirmoji akademinė skautų stovykla, 

susitarus su YMCA/YWCA vadovybe, 
įvyks birželio mėn. 15 — 25 d. Home- 
burge prie Hamburgo.

Kviečiami visų universitetų akade
minių skautų vienetų nariai ir korp! 
„Vyties“ korporantai bei filisteriai.

Vienetai vyksta pilnoje stovykla
vimo aprangoje. Turimos palapinės 
pasiimamos. Maistas bus parūpintas 
vietoje, bet sausu daviniu pasirūpinti 
patartinai-Atsargos dėlei pasiimti išsl- 
registravlmo iš maisto dokumentus.

Stovyklautojai renkasi Horneburge 
birželio mėn. 14 d. YMCA/YWCA cen
tre.

Hamburgo kryptimi važiuojantieji 
išlipa Harburge ir važiuoja toliau 
Stadės kryptimi.

L. S. S. Brolijos Akademinis 
Skyrius

Povilo Abelkio Knygų Leidykla 
Freiburge praneša, kad per spaudos 
platintojus arba tiesiog iš leidyklos 
galima gauti, be naujai išleistos H. 
Nagio poezijos knygos „Lapkričio 
naktys“ — 112 psl., kaina RM. 7, taip 
pat dar du jos ankstyvesniuosius lei
dinius:

1. P. Tulpė, Kalnų dvasia, novelių 
rinkinys, 208 psl., kaina RM. 11.—

Paieškojimai
4371. Vytautas Sidlauskas su žmona, 

dabar gyv. Lenkijoje, ieško savo se
sers ir kitų giminių. Rašyti: Poland— 
Polska, Ob. W. Kaminski, Bierna- 
towo. Paw. Pila, Woj. Poznanske.

4372. V. Snapelis, Elchstatt (13a) 
Hochschule A19, ieško Viktoro Ru
gelio, gim. 1918 m., ir Jono Gustainio 
su šeima.

4373. Mr. Mike Kamandulis, 85 
Webster Str., Brockton 39, Mass, 
ieško giminių bei pažįstamų iš Aly- 
taus-Daugų-Dusmenų ir iš Dzūkijos.

4374. Ieško Maslausko Vlado brolis 
Algimantas ir motina. Rašyti: Augs- 
burg-Hochfeld, J. Keženiui.

4375. Juozas Plungė, Heuchelheim, 
Schulstr. 32 ūber Hadamar, Krs. Lim- 
burg/Lahn, ieško Aleksos Jono, Kazio 
Plungės, Juliaus ir Antano Munšaus- 
kų. Žvirblienės, Telišonių km., Pa- 
kruojaus valsč.

4376. Teresė Cereklenė Augsburg- 
Hochfeld DP Lager, ieško Genės 
Cerekaitės.

4377 Jonas Karpavičius, Thorsby 
Alta Canada, ieško savo brolių ir 
giminių iš Baltrakių km.. Gižų valsč., 
Vilkaviškio apskr.r ir Adomaičių iš 
Pilviškių valsč., Guodelių km.

4378. Elžbieta Ramonaitienė ieško 
sūnaus Jono Ramonaičio, gim. 25.10. 
1926. Rašyti: Landau, Heidelfing 157.

4379. Andrius Macaitis ieško savo 
sūnaus Jono Matzaičio, gym. 1922 m. 
Rašyti: Landau, Heidelfing 157.

4380. Marė Macaitienė ieško savo 
brolio Juozo Vcnrerio, gim. 1908 m., 
ir jo šeimąs. Rašyti: Landau, Heidel- 
finn 157.

4381. Slmaniūkštis Ričardas, UNRRA 
Lag. 701, Ried i. Innkreis, Upper Au
stria, ieško Emilijos Simaniukštienės 
su sūnumi Alfredu (žuvusio brolio 
žmona), Zenono Simaniūkščio, sūn. 
Simo, Marijos Simaniūkštytės, d. Si
mo, ir Česlovo Simaniūkščio, s. Simo.

4382. Petras Liekis, Mūnchen-Frei- 
mann, SS-Kaserne, Lith. Camp, ieško 
brolių Povilaičių Juozo ir Stasio iš 
Jančlų km., Lekėčių valsč-, šakių 
apskr.

4383. Maria Ossuch, Solice Zdroj 
k/Walbrzycha, ui Polska Nr. 1, m. 1 
(L. Hryncewicz) ieško sūnų Zigmo 
Ossucho, 1941 m. išvežto iš Prancūzi
jos darban į Oschersleben am Bode, 

Weilheim-Teck, Kaina nepažy
mėta.

INŽINIERIAUS KELIAS, Nr. 7, 
1947 m. sausio-balandžio mėn. 
Lietuvos inžinierių tremtinių 
draugijos leidinys- Red. dipl. inž. 
J. Daniliauskas. Turiny J. Dani
liausko, N. Birulio, K. Kauno, A. 
Jurskio, V. Švipo, J. Muloko ir k. 
straipsniai- 66 psl. Spausdinta ro- 
totorium.

ŠARŪNO KELIAS; „Šarūno“ 
tunto neperiodinis leidinys. 1947 
m. balandžio mėn. 28 d., Tolkas, 
Red. Stasys Butkus ir Kazys. 
Vaitkevičius,- 16 psl. Spausdinta 
rotatorium.

Paulius Leonas-Leonavičius, LO
TYNIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽO
DYNAS. Lietuvių Gimnazijos Ol- 
denburge leidinys. 1947 m. 160 psl. 
Spausdinta rotatorium Kaina 15 
RM.

2. V. Jonikas, Trys margi laiškeliai, 
poezija, kaina RM. 6,—.

Spaudos platintojai, kurie užsako 
ne mažiau 20 egz., gauna nuolaidą.

Daugelis, ypač iš mažesnių stovy
klų, nusiskundžia negauną spaudinių. 
Prašome prisiųsti leidyklai smulkų 
savo adresą, nurodyti artimiausią ge- 
ležikelio stotį, klek norite egz. gauti 
platinimui, ir knygos bus tuoj išsiųs
tos.

Norintieji įsigyti inž. V. Miniuko II 
laidos vadovėlį „Automobilis“ pra
šomi kreiptis: V. Miniukas, (13b) Ro
senheim b. Mūnchen, Schillingsweg 1.

Filatelistų dėmesiui
Pašto ženklų albumų galima gauti 

pas August Pensą, Augsburg, v. Richt
hofen 12—6. Albumų dydžiai 26X19 ir 
19X14 om. Naujoji Stephan serija po 
24 ir 75 Pfg. Rašyti vokiečių kalboje.

Pranešame, kad iš gegužės 13 į 14 
dieną iš Uchtės Lietuvių Tremt. Sto
vyklos „VYTIS“ ramovės pavogta 
kabinetinė rašomoji mašinėlė, lietu
višku šriftu, „URANIA“ firmos, Nr. 
237073. Užpakalinėje mašinėlės pusėje 
su aštriu įrankiu įbrėžtas užrašas 
„St. K . . . (pavardė) nuosavybė".

Nustojus šios mašinėles labai nu
kenčia vietos" stovyklos mokyklų ir 
spaudos reikalai.

Jei kas nors pas Tamstas, ar sto
vyklose, siūlytų šią mašinėlę par
duoti, ar jau kas nors ją jau įsigijo, 
maloniai prašome nedelsiant apie tai 
nums pranešti šiuo adresu:

Litauische Lager „VYTIS“,
(23) UCHTE, Krs. Nienburg(WESER).

ir Jono Ossucho, 1944 m. rudens metų 
evakuoto su gyvulių banda į Ryt
prūsius.

4384. Joseph Rinaska, 89, Bld. St. 
Denis, Courbevoie (Seine) France, 
ieško Valiaus Zakalskio, kil. iš Va- 
daglų; Židikų valsč., Mažeikių apskr.

4385. Prašomi atsiliepti Vinco Cln- 
kaus, gimusio 1902.1.25 Kauno apskr.. 
Vilkijos v., Zauniškių k., kuris mirė 
1945 rugsėjo mėn. 23 d., Beringhau- 
seno ligoninėje, giminės palikimo rei
kalu. Kreiptis į L.R.K. Vyr. Valdybą, 
Reutlingen, Lederstr. 94.

4386. Prašomas atsiliepti Marijonas 
Speičys, sūnus Boleslovo, gim. 1907 
m., Vilniuje. Kreiptis į L.RiK. Vyr. 
Valdybą, Reutlingen, Lederstr. 94.

4387. Leg. Andrius Vileišis, S.P. 
53 343,12 Cle. Extrėme Orient, prašo 
atsiliepti jo tėvus, gyv. Ost-Sude- 
tųose, ir brolį, buv. liet, batalione.

UNRRA’os PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN prie Kasselio, ieško sekan

čius asmenis;
NATANSOHN, Zoszana (nee Lewin) 
NATANSOHN, Dawid, 45 metų, 
RUBIN, Zolda.
RUBIN, Mendel 
SCHNEIDER, Sonja, 47 metų, 
SCHNEIDER, Josef, 51 metų, 
SMUKLER, Menucha, 36 metų, 
SMUKLER, Chaim. 41 metų. 
CHASMAN, Josef Ch., 12 metų, gyv.

Kurkliai
REKETIS, Vytautas, 17 metų, gyv. 

Andernach b. Koblenz
BASTIAN Willy, 3 metų, Gyv. Stan- 

kaite/Reina;
BASTIAN Hans, 5 metų, gyv. Stari- 

kaite/Reina;
CEITLIN Janina & Meer;
HALLER Lucien, 11 metų, gyv.

Mannheim;
MIKELAITIS Juozas, 44 metų, gyv. 

Šakiai;
PAPADACHI Nicolas, 44 metų, gyv. 

London;
RINKEVICIENNE Marija, 39 metų, 

gyv. Kaimas;
STASIUKEVICIENE Konstancija, 57 

metų, gyv. Vilkaviškis;
STREIKAUSKIENE Ona (nee Bu- 

jauskaite) 45 metų;
URBONAVIČIUS Hehricas, 40 metų, 

gyv. Raseiniai.
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Ir Vengrija palaužta
Paskutiniųjų dienų įvykiai Ven

grijoje privertė pasaulio politikus 
susirūpinti ir pagalvoti, kur išti- 
krųjų Europa tokių „vėjų“ varo
ma nueis. Vengrijos įvykiai sujau
dino Balkanų nekomumistinius 
kraštus. Turkijos premjeras 
Vengrijos perversme įžūri pavo
jaus priartėjimą prie Dardanelų, 
Graikija laukia stipresnių parti
zanų pasireiškimų Graikijos-Bul- 
garijos pasieny ir didesnio sepa
ratistinio Mekadonijos nepriklau
somybės judėjimo. ,.New York 
Times“, rašo, kad „nuo dabar 
Vengrija, kaip policinė valstybė 
ir sovietiškas satelitas užima vie
tą šalia Lenkijos, Rumunijos, Bul
garijos ir Jugoslavijos. Nuo pat 
karo pabaigos Sovietų vyriausy
bė, turėdama aiškų tikslą, šia 
kryptimi ir dirbo, kad ateinan
čiuose rugsėjo mėn. Vengrijos rin
kimuose galėtų matyti savo darbo 
vaisius.“ Nereikia pamiršti, kad 
praėjusiuose laisvuose rinkimuose 
ji viena iš Balkanų valstybių ap
sisprendė komunistų nenaudai.

Vengrijos valdžios krizė
Vengrijos min. pirmininko Fe- 

renzc Nagy atsisakymas grįžti į 
savo postą. Vengrijos ambasado
rių Berne, Vašingtone ir Londone 
nepripažinimas naujosios proko
munistinės Vengrijos vyriausybės, 
Vengrijos Tautinio Susirinkimo — 
parlamento pirmininko Bela Var
ga pabėgimas užsienin, prasidė
jusi nauja suėmimų banga, sukė
lusi gyventoju baisią paniką, bei 
privertusi didelį gyventojų skai
čių palikti kraštą ir ieškoti prie
glaudos britų okupacinėje Austri
jos zonoje, pabėgėlių maldavimai 
palikti juos egzilėje, kol dabartinė 
Vengrijos komunistinė valdžia 
pranyks iš j u krašto, negalėjo ne
pastebimai praeiti ir pro JAV ir 
D. Britanijos politikų akis.

JAV ' ir D. Britanija birželio 
mėn. 6 d./ įteikė Sovietų Sąjungai 
notą, reikalaudama patiekti visą 
kaltinamąją medžiagą prieš Nagy. 
Toje notoje JAV ir D. Britanija 
kaltina Sovietų Sąjungą už ne
leistiną įsikišimą į Vengrijos vi
daus reikalus. Vakaru valstybės 
siūlo sudaryti bendrą britų-rusų- 
amerikiečių tyrinėjimo komisiją 
ir pabrėžia, jei JAV ir D. Brita
nija negaus tinkamą atsakymą ir 
negalės susidariusios padėties iš
tirti, ginčą perduos Jungtinėms 
Tautoms spręsti. Notos pabaigoje 
nurodoma, kad šiuo metu JAV 
negalinčios dar pasakyti, ar gin
čas bus perduotas Saugumo Ta
rybai ar Visumos susirinkimui, 
nes, perdavus Saugumo Tarybai, 
Sovietai galį panaudoti veto teisę, 
o JT visumos posėdis įvyks tik 
rugsėjo mėn.

Prezidentas Trumanas spaudos 
konferencijoje, dėl Vengrijos įvy
kių pareiškė kad tai yra „komu
nistų smūgis'^ vengrų vyriausybei, 
tai yra „jėgos veiksmas'*, į kurį 
JAV negali ramiai žiūrėti. „Pa
dėtis, kuri sūsidarė dėl vyriausy
bės pakeitimo yra pasibaisėtina“. 
JAV pradėsiančios veikti, kai tik 
gaus tyrinėjimo rezultatus. Kad 
JAV į įvykius rimtai žiūri, rodo ir 
tas faktas, kad ji tuojau sulaikė 
savo T947 m. vasario mėn. suteik
tą 30 mil, dolerių kreditą. JAV 
užsienio reikalų ministerija, pra
nešdama apie savo nusprendimą, 
pareiškė, kad kredito sulaikymas 
tųsis tol, kol paaiškės, kur pas
kutiniai įvykiai veda Vengriją.

„Didysis kaltininkas“
Sovietų spauda Vengrijos įvy- < 

kius vertina, kaip reakcionieriško 
elemento“ mėginimą padaryti

praneša apie Kontrolinės Tarybos 
Sovietų Sąjungos atstovo gen. 
Swirdof pareiškimą dėl kaltina
mosios buv. min. pirm, medžiagos 
perdavimb. Gen. Swirdof JAV at
stovui pranešė, kad vienintelis 
kaltinamojo dokumento egzem
pliorius yra vengrų vyriausybės 
žinioje. UP toliau informuoja, kad 
minimasis dokumentas esąs buv. 
Vengrijos smulkiųjų ūkininkų 
partijos sekretoriaus Bela Kovacs 
pareiškimas, kurį jis davęs sau
gumo policijai, jį suėmus. Jo tar
dymo protokolas nurodo, kad va
dovaujantieji smulkiųjų ūkininkų 
partijos vyrai buvo nutarę „suda
ryti egzilinę Vengrijos vyriausy
bę" ir įkurti „smulkiųjų ūkininkų 
kariuomenę“. Tarp partijos narių 
ir buv. Vengrijos kariuomenės at
stovų, gyvenančių Austrijos britų 
zonoje visą laiką buvęs palaiko
mas ryšys ir 1946 m. rugpiūčio 
mėn. pradėta pogrindžio veikla, 
kurios tikslas buvo veikti prieš 
vyriausybę ir Sovietų okupacines 
pajėgas“. Kovacs savo pareiškime 
toliau prisipažįsta, kad jis pats su 
Nagy ir kitais vadovaujančiais 
partijos nariais sudarę „priešres- 
publikoniškas pajėgas“, artimai 
su jomis bendradarbiavęs ir daly
vavęs slaptose konferencijose, ku
riose buvo aptartos užsienio pro
blemos“.

Komunistu metodai visur pana
šūs, tik įvairiai jie pavaizduojami. 
Vienur sovietų karius „reakcio
nieriški“ elementai landina per 
vandentiekio vamzdžius, kitur 
„neleidžia“ liaudžiai pareikšti sa
vo „tikrosios valios“, dar kitur 
rengia sąmokslus ir t. t. Vėliau 
valdžion ateina tikrieji liaudies 
žmonės. Tas . pats įvyko ir Ven
grijoje.

Naujieji Vengrijos vadai
„Daily Mail“ praneša, kad nau

jasis vengrų vyriausybės šefas yra 
Lajos Dinneys, buv. viršila, į šį 
pastą įsodintas gen. Swirdofo. Sa
vo kalboje į tautą naujasis „šefas“ 
pareiškė, kad jis „esąs tautos pa
tikėtas vyras, kuris tautą nuve
šiąs į tikrąją demokratiją“. O jo 

pavaduotojas, tikrasis Vengrijos 
diktatorius, Rakosi pareiškė, kad 
„drąsi ir geležinė komunistę par
tija“ perėmusi valdžią Vengrijoje“ 
ir užbėgusi įvykiams už akių.

Taip trumpai atrodo Vengrijos 
įvykių užkulisiai. Taip greitai 
krito ir paskutinis tvirčiausias 
rusų įtakos sferoje prieškomu- 
nistinis avangardas.

Kaip tie įvykiai vystysis toliau, 
parodys artima ateitis. „Stars & 
Stripes“ spaudos telegramų pra
nešimu iš Budapešto, prileidžia
ma galimybė, kad „jau dabar ru
sai apmoko vengrų kariuomenės 
dalinius, nes gen. Swirddf atsisakė 
leisti aukštiems amerikiečių ka
rininkams inspektuoti Vengrijos 
karinius įrengimus“. Anksčiau ru
sai buvo siūlęsi apmokyti ir ap
ginkluoti vengrų kariuomenę, bet 
tik dabartinis min. pirm., kuris 
yra ir karo ministeris, šį pasiūly
mą priėmė.

Ir Bulgarijoje rengtas „pervers
mas“

Balkanų įvykių raida „Vengri
jos skandalu" nepasibaigė. Tą pa
čią naktį ir Bulgarijos sostinėje 
Sofijoje buvo suimtas Bulgarijos 
opozicijos vadas ir tautinių ''ūki
ninkų sąjungos sekretorius Nikola 
Petkoff. Vyriausias valstybės pro
kuroras kaltina opozicijos vadą už 
Bulgarijos kariuomenėje pasiprie
šinimo grupių organizavimą. Tų 
grupių tikslas buvęs pravesti gin
kluotą valstybės perversmą. Lon
dono politiniai sluoksniai į Pet
koff suėmimą žiūri, kaip į vyrau
jančios komunistų vyriausybės 
ofenzyvos pradžią galutinai sulik- 
viduoti opoziciją. Charakteringa, 
kad suėmus opozicijos vadą, Bul
garijos užsienio reikalų min. pra
nešė, kad Sovietų kariuomenė pa
sitraukia iš Bulgarijos. United 
Press iš Sofijos telegrafuoja kad 
Sofijoje vyrauja nuomonė, jog su-
likvidavus opoziciją, gali būti 
atitraukta ir sovietų kariuomenė, 
nes krašte nebegalės įvykti jokių 
politinių pakeitimų.

Neramiųjų Balkanų dangus dar 
labiau apsiniaukė. Apsiniaukė ir 
rusų dominuojančių valstybių 
kaimyninių kraštų gyventojų vei
dai. Visi įvykiai, vykstą jų aky- 
vaizdoje, tikrai nežada giedros.

DP IŠKELIAUJA
Vienas Kanados tekstilės pra

monininkas iš įvairių amerikiečių 
zonos lenkų stovyklų išsirinko 100 
lenkų mergaičių, kurios galės iš
važiuoti į Kanadą ir dirbti teks
tilės fabrikuose. Jos vėliau galės 
gauti ir Kanados pilietybę. \

Pagal amerikiečių vyr. būstinės 
Europoje pranešimą, iš 20.000 
amerikiečių zonos išvietintųjų 
asmenų, kurie dirbs Belgijos ang
lių kasyklose, 5.000 jau išvažiavo.

S. m. birželio mėn. 8 d. suėjo vieneri metai nuo Gerhart Haupt- 
manno mirties

įkurtas Lietuviu Trei
S. m. birželio mėn. 9 d. Augs

burge įvyko Lietuvos valstybės 
Teatro Baleto artistų esančių 
tremtyje suvažiavimas. Jame da
lyvavo: V. Adomavičiūtė, T. Ba- 
buškinaitfe, G. Ceglokovaitė, J. 
Drazdauskaitė, R. Drazdauskaitė, 
N. Kaliskienė, Z. Smolskaitė, J. 
Sadzevičiūtė, A. Šlepetytėr-T. Do- 
bertaitė, A. Butkus, B. Cunovas, 
A. Liepinaš, S. Modzeliauskas, J. 
Vasiliauskas, S. Velbasis, M. Bru- 
neizeris, J. Puodžiūnas, operetės 
solistas Maželis, koncertmeisteris- 
akompaniatorius J. Kalvaitis. „Ži
burių“ vyr. redaktorius J. Vitė- 
nas, dailininkas V. Ratas-Ratais- 
kis. Čiame posėdy buvo vienbal
siai nutarta suburti visas liet, ba
leto pajėgas ir sudaryti nuolatinį 
Liet. Tremtinių Baleto Teatrą.

utiniu Baleto Teatras
Prie šio darbo pasižadėjo*prisi
dėti ir atvyksta J. Adomavičiūtė. 
J. Eidrigevičiūtė, T. Pagodinaitė, 
J. Ambrazas, E. Bandzevičius, Z. 
Baublys, A. Ramanauskas.

Pirmam spektakliui numatyta 
trijų veiksmų, Delibes baletas 
„Coppelia“, kuris jau pradėtas re
petuoti. Dekoracijų ir kostiumų 
eskizus sutiko padaryti dail. dek. 
V. Andriušis ir darbą pradėjo. Di
rigentu pakviestas ir sutiko būti 
muz. A. Kučiūnas. Apgyvendini
mo, maitinimo ir darbo sąlygas 
sudarė Augsburo Hochfeldo lie
tuvių komitetas. Baleto teatro įkū
rimą pritaria ir remia liet, trem
tinių bendruomenės vyriausi or
ganai. Plačiau apie L. T. Baleto 
Teatro įsikūrimą ir darbus para
šysim sekančiame numery. A.

perversmą. Įdomiai United Press Amerikiečių karių kapai Vakarų Europoje

12


	C1B0002139329-1947-Birz.14-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0001
	C1B0002139329-1947-Birz.14-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0002
	C1B0002139329-1947-Birz.14-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0003
	C1B0002139329-1947-Birz.14-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0004
	C1B0002139329-1947-Birz.14-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0005
	C1B0002139329-1947-Birz.14-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0006
	C1B0002139329-1947-Birz.14-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0007
	C1B0002139329-1947-Birz.14-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0008
	C1B0002139329-1947-Birz.14-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0009
	C1B0002139329-1947-Birz.14-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0010
	C1B0002139329-1947-Birz.14-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0011
	C1B0002139329-1947-Birz.14-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0012

