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O Tėviškė, koks mielas kraštas, 
kurio taip netekau ūmai, 
to neišreikš nė vienas raštas, 
tą pasakys vieni jausmai.

P. Vaičaitis

Nr. 25 (&4) Augsburgas, 1947 m. birželio mėn. 21 d. III metai

Ekonominiu sunkumu pasekmes
atsistatymo mašinerija yra būti- priverstos pradėti savo rūšies de- 
nai reikalinga remonto. Čia svar- fenzyvinį prekybos karą, sudaryti 
biausią, kad nė vienas kraštas ne- dvišalius susitarimus už dolerių 
turi dolerių pirktis reikalingų ža- rinkos ir tokiu būdu pradėti įvai- 
liavų ir mašinų tame krašte, ku-

bar bendradarbiauja su JAV, ban
dydamos sukurti laisvą ir tai
kingą pasaulį, del ekonominio 
spaudimo būtų priverstos politiš
kai bendradarbiauti su kraštais, 
kurie šio tikslo nesiekia. Taip pat 
eventualiai tūkstančiai amerikie
čių darbininkų, kurie dabar pro
dukuoja prekes užsieniui, nustotų 
darbo.

Jungtinės Tautos, įskaitant ir 
Jungtines Amerikos Valstybes, da
bar yra panašioj padėty, kokioj 
buvo laikotarpy tarp 1938 m. Mūn- 
cheno pakto ir 1939 metų karo
pradžios. Šiuo metu Europoj pa- ris galėtų juos tais reikmenimis 
vojų sudaro ne karas, bet jos eko
nominis sugriuvimas. Nors tarp 
to skirtumas yra didelis, vis tiek 
tebestovi klausimas, ar Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Europos 
jungiančios jėgos bus pakanka
mai stiprios išvengti pavojų, ku
rios gresia abiems kontinentams.

Nei JAV-se, nei Europoj jun
giančios jėgos 1938 metais nebuvo 
pakankamai stiprios sudaryti kom
binaciją, galinčią išvengti karo. 
Amerikiečiai šiame klausime ne
buvo vieningi. Rusai atsisakė su
sidėti su britais ir prancūzais del 
taikos, ir pasiryžo sudaryti paktą 
su vokiečiais. Bėlgai amętė Vaka
rų valstybių pasiūlymą padaryti 
Belgijoj efektyvių karinių pasi
rengimų. Patys britai Ir prancūzai 
neišnaudojo palankaus laiko 
siruošti ir apsiginkluoti kaip 
kiant.

pa- 
rei-

aprūpinti, būtent, Jungtinės Ame
rikos Valstybės.

•(3) Padėčiai išgelbėti Jungtinės 
Amerikos Valstybės, kurios išlei
do karui laimėti 341 bilijoną do
lerių ir turi 250 bilijonų dol. vals
tybinių skolų, nuo karo Europoj 
pabaigos užsieniui paskolino ar 
išmokėjo virš 17 bilijonų dolerių. 
Ir nežiūrint visų šių išlaidų atsi
statymo tempas eina lėtai.

Del tokios padėties skirtumas, 
kuris susidaro tarp to, ką Jung
tinės Amerikos Valstybės išmoka 
užsieniui, ir to, ką jos iš užsienio 
gauna, kas mėnesį siekia vieną 
bilijoną dolerių. Šis deficitas, ku
ris šįmet, manoma, sieks 10—12 
bilijonų dolerių, dalinai išlygintas 
iš įvairiems kraštams suteiktų 
kreditų šiais metais ir dalinai 1948 
.metais.

Nesutarimo kaina JAV Kongresas dar nenumatė, 
ar per sekančius dvejus metus jos 
galės tokiu pat mastu teikti užsie
niui paskolą. Kitų valstybių pajė
gumas padidinti savo eksportą į 
JAV yra trukdomas negalėjimo 
gauti reikalingų mašinų ir žalia
vų pagaminti atitinkamų prekių, 
ir jų dolerių atsargos jau visai 
baigiasi.

Per dvejus metus didieji sąjun-

Kiekvienas pripažino vienybės 
reikalą ir numatė nesutarimo kai
ną. Tačiau kiekvienas daugiau rė
mėsi savo viltimis negu baime ir 
taip pamažu priėjo bedugnę.

Dabar padėtis yra kiek leng
vesnė, bet nerv*ų bandymas yra 
panašus. Šiuo metu sąjungininkai 
turi priemonių išvengti Europos
ekonominiam sugriuvimui. Jung- gininkai tikėjosi išspręsti padėtį 
tinės .Valstybės taip pat yra susitardami del Europos bendros 
sprendžiamoj pozicijoj išgelbėti atstatymo programos. Tuo tarpu 
padėčiai. Europos tautos turi ga- šis bandymas nepavyko, ir kyla 
limybių susigrupuoti ir išsigelbėti, klausimas, ar Jungtinės Amerikos

Padėtis Europoj ir Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse gali būti taip 
apibūdinta:

Valstybės, D. Britanija ir Prancū
zija su kitų Europos valstybių pa
galba išvengs ekonominį sugriuvi
mą ir sukurs Europos vienybę be 

(1) Nuo karo pabaigos šiuose platesnio susitarimo su rusais se- 
kraštuose jaučiamas pagrindinių kančioje užsienio ministerių kon- 
atstatymo gaminių trūkumas, kaip ferencijoj lapričio mėn. 
maisto, anglies, plieno. Šis trūku
mas padidėjo del stokos laivų, del 
dezorganizuotos transporto siste
mos Europoj ir del politinių skir
tumų ne tik tarp dižiųjų sąjungi
ninkų, bet ir tarp mažesnių Euro
pos tautų.

Tokiai padė&ai esant, ameri
kiečių ekspertai numato, kad Eu
ropos aprūpinimas doleriais dar 
tęsis apie tyrlika mėnesių — tokį 
pat laikotdrpį, kaip nuo Mūnche- 
no iki karo pradžios. Nors yra 
tam tikrų vilčių, kad Amerikos 
pagalba plačiu mastu bus tęsiama 
ir 1948 metais, tačiau bendrai yra

| (2) Europoj ne tik didelės sritys manoma, kad Europos tautos
karo nuniokotos, bet taip pat jos dar prieš šių metų pabaigą bus

Vytautas Kašuba » Skausmas (medis)
Don. Sulaičio nuotr.

susivaržymus. Tatai iš vienos
Europos reikalai

rius 
pusės sumažintų JAV užjūrines 
išlaidas, bet iš kitos pusės- užda
rytų joms rinkas, kurios dabar 
yra atdaros, o tautos, kurios da-

Vašingtono klausimai

Dabar Vašingtone yra klausia
ma, ar Jungtinės Amerikos Vals
tybės gali imtis didelės programos

išspręsti padėčiai pas save ir už
sieny, ir ar Europos tautos, ar kai 
kurios iš jų, gali pasiekti pakan
kamos vienybės įgyvendinti tokią 
programą, jei ji būtų priimta.

JAV nuomone, tai yra seno 
klausimo, kuris buvo 1939 metais 
iškilęs JAV-bėms ir Europai, nau
jos versijos. Tada buvo klausiama, 
ar JAV nori taikingo ir tvarkingo 
pasaulio ir ar JAV yra pasiruošu
sios tam pasiekti padaryti reika
lingų ekonominių ir karinių aukų.

Dabar laikina pasaulio ekono
minė ir finansinė politika yra nu
statyta, ir JAV turi galimybę pa
daryti sprendžiamų nutarimų. JAV 
valdžios ekspertai yra nuomonės, 
kad ateities protekcionizmo ir su
varžymų laipsnis bus daugumoj 
nustatytas pagal JAV norą pada
ryti prieinamus atsistatymo reik
menis per sekančius dvejus me
tus.

JAV Kongrese yra tam tikrų 
„jungiančių jėgų“, kurių nebuvo 
per didžiuosius debatus tarp MUn- 
cheno ir 1939 metų vokiečių už
puolimo ant Lenkijos.. Šiuo atžvil
giu dabar yra daugiau bendradar
biavimo tarp didžiųjų JAV parti
jų negu anksčiau. Taip pat Kon
grese yra mažiau baimės del de
ficito negu 1939 metais. Iš kitos 
pusės didėja įsitikinimas, kad 
pasibaigus šiam pereinamajam 
laikotarpiui, JAV su savo per ka
rą padidėjusiu pajėgumu galės 
daugiau eksportuoti negu ankš
čiau.

Šie visi veiksniai padidina JAV 
Kongreso įsitikinimą, kad Euro
pos atstatymas yra neatskiriamai’ 
surištas su JAV noru užsitikrinti 
savo krašte darbą ir taiką užsie
ny. Padėtis sudaranti amerikiečių 
tautai įspūdį, kad ji yra panaši 
į tą, kuri buvo laikotarpy tarp 
Mūncheno ir karo pradžios. Tada 
Kongreso nuotaika buvo kitokia. 
Buvo jaučiama, kad saugumas 
glūdi neutralume, nesikišime, ne
veikime.

%
ši politika tačiau neapsimokėjo 

ekonomiškai. Karas kaštavo 341 
bilijoną dolerių ir virš milijono 
žmonių. Dabar, nors JAV Kongre
so nusistatymas yra visiškai hu
maniškas ir suprantamas, Europos 
ekonominio sugriuvimo perspek
tyva yra dar tikresnė, negu anuo
met karo prasidėjimas. 1939 me
tais visuomet buvo vilties, kad 
Hitleris reikiamu momentu ap
sispręs už taiką. Gi 1947 metais 
niekas negali „atšaukti“ Europos 
skurdo. (NYTOW, June 1)
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Kaip amerikiečiai padeda 
gelbėti tremtinius

Daug tremtinių, kurie būtų geri lumą, nepaisant tikybos, rasės ar 
amerikiečiai, neturi nei draugų tautinės kilmės.
nei giminių, kurie galėtų jiems CHURCW WORLD SERVICE 
pasiųsti asmeninius „affidavits of (37 East 36th., New York 16, N.Y.) 
support“. reprezentuoja protestantų bažny-

Padėti tokiems asmenims mūsų čios įvairias denominacijas, kaip 
valdžia įsteigė „corporate affida- tai Federal Council of Churches, 
vit“ ir autorizavo kelias privačias Kooperuoja su Inter-Govemmen- 
gerovės organizacijas. tai Refugee Committee padėti

Tos specialiai parinktos organi- tremtiniams atvykti į Jungtines 
zacijos, be savo pašalpos ir kitų Valstybes, į kitas šalis arba su- 
patamavimų Europos nukentėju- grįžti į savo namus etc. Church 
siems, dabar aktyviai padeda pa- World Service pasiruošus garan-

Kauno senamiestis

laikyti Amerikos tradiciją — prie
glaudą nuskriaustiems. Iš- tų or
ganizacijų dvi yra „nonsectarian“, 
dvi protestantų bažnyčios organi
zacijos, viena katalikų ir dvi žydų.

Nors protestantų katalikų ir žy
dų organizacijos buvo įsteigtos 
padėti savo tikybos žmonėms, jos 
padeda visų tikybų, kaip ir visų 
tautybių, žmonėms.

Čia paduodame tų organizacijų 
programas. —

THE UNITED STATES COM
MITTEE FOR THE CARE OF 
EUROPEAN CHILDREN (215 
Fourth Avenue, New York 3, N.Y.) 
buvo suorganizuotas 1940 m. pa
laipinti prieglaudą vaikams iš Eu
ropos šalių. Vienu laivu praeitą 
gruodžio mėnesį atvyko būrelis vai- 

, kūčių — jų tarpe buvo lenkų, če
kų, estų, latvių, lietuvių, ukrai
niečiu, rumunų ir Vokietijos žydų. 
Komitetas parūpina prieglaudą 
vaikučiams New Yorke, kol juos 
pasiima privačios organizacijos. 
Komitetas reprezentuoja visas ti
kybines, taip pat ir visas, „non
sectarian“ organizacijas Jungtinė
se Valstybėse.

WAR RELIEF SERVICES — 
NATIONAL CATHOLIK WEL
FARE CONFERENCE (350 Fifth 
Avenue, New York 1, N. Y.). Sios 
organizacijos pašalpos projektai 
apima visą pasaulį. Ji padeda vi
sų šalių ir visų tautybių tremti
niams, padeda apgyvendinti tuos 
tremtinius kitose šalyse ir emi-
gruoti į Jungtines Valstybes. • m 1 gūžės 5 d. kun. Dr. J. B. Končius
Imigracijos detalės ir imigrantų AlTlPl*il£nSk TilPtllVlll I H TV l) ft SI gavo iš Valstybės Departamento
apgyvendinimas pavesta „The Ca- illllvlllivo UlvlU v 1U. lllljUUiS raštą „kuriame ginamas ir teisi-
thoŪc Committee for Resugees“, * namas gen. Clay pareiškimas. Esą,
kuri yra National Catholic Wei- rimtPCtflC TA VirvrižlllCvTipi TIP TPlVžjlll gen’ Clay Pareiškimas nekeičia 
fare Conference oficialioji imigra- UlViSlCliS W V jllaUSjUUlUL lUlIvCtlU. Amerikos nusistatymo repatriaci- 
cijos agentūra. Organizacija turi * jos klausimu.“ Kaip Tamsta ži-
savo atstovus Vokietijoj ir Au- „Draugas“ 105 nr. rašo apie ALT 
strijoj. * protestą JAV vyriausybei DP rei-

INTERNATIONAL RESCUE kalu:
AND RELIEF COMMITTEE (103 „Amerikos Lietuvių Tarybos 
Park Avenue, New York, N.Y.) vykdomasis komitetas pasiuntė 
yra non-sectarian organizacija su valstybės sekretorių^ Marshalliui 
įstaigomis užsienyje. Įsteigta 1933 ir karo sekretoriui Pattersonui 
m. pagelbėti demokratiškos kryp- protestą dėl paskutiniu metu 
ties žmonėms. IRRA padėjo dau- pradėtų vartoti moralinio spau
geliui vyrų, moterų ir vaikų, ku- dimo priemonių prieš išvietintus 
rie buvo nedemokratiškų valdžių asmenis, esančius amerikiečių zo- 
persekiojami. Šalyse, kur ji ope- nose Europoje.-*
ruoja, teikia pašalpą pagal reika- Prieš porą savaičių spaudoje pa- 
lingumą ir prodemokratišką veik- sirodė gen. Lucius D. Clay prane

tuoti po 500 dolerių 600 asmenų 
per metus atvykti į Jungt. Valsty
bes. Jos apgyvendinimo programa 
rūpinasi’ tremtinių perkėlimu į 
šią šalį, laikina globa, kada jje 
čia atvažiuoja, suradimų vietų ap
sigyventi, suradimu darbo etc.

THE AMERICAN CHRISTIAN 
COMMITTEE FOR REFUGEES 
(147 West 42nd St. New York, N. 
Y.) suorganizuotas 1934 m. Pade
da protestantams, stačiatikiams ’ir 
kitiems, kurių žydų, katalikų ir 
vaikų gerovės organizacijos ne- 
pasieka, ypač maišytų vedybų 
asmenims. Sis komitetas koope
ruoja su vietinių šeimų patarna
vimo įstaigomis. Sios šeimų įstai
gos veikia' su vietinėmis bažny
čiomis tautinių grupių komitetais. 
Komitetas planuoja 1947 m. at
vežti 4.000 asmenų iš Amerikos 
zonos Vokietijoj ir Austrijoj į 
Jungtines Valstybes.

UNITED SERVICE FOR NEW 
AMERICANS (15 Park Row, New 
York 7, N. Y.) veda savo apgyven
dinimo patarnavimus su tremti
nių pagalbos komitetais, gerovės 
organizacijomis ir vietinėmis gru
pėmis visoje šalyje. Nor^ daugiau
sia padeda žydams, bet padeda ir 
krikščionims. Joint Distribution 
Committee, kuris padeda emi
grantams Europoje sutvarkyti sa-

vo dokumentus patvarko reika
lingus formalumus ir, jeigu rei
kia, užmoka kelionės išlaidas, 
glaudžiai veikia su United Ser
vice for New Americans. United 
Jewish Appeal užlaiko United 
Service for New Americans ir 
Joint Distribution Committee. 
1946 m. padėjo 4.000 emigrantų 
atvykti į Jungt. Valstybes iš 
Amerikos okupuotos zonos Vokie
tijoj ir Austrijoj ir dar daugeliui 
kitų iš kitų pasaulio dalių.

HEBREW SHELTERING and 
IMMIGRANT AI (HIAS) (World 
Headquarters, 425 Lafayette St., 
New York 3, N.Y.) padeda žydų 
imigracijai daugiau kaip 60 m. 
Turi 96 įstaigas ir komitetus 55 
šalyse. Dabar operuoja kiekvieno
je Europos šalyje, išškyrus Sovie
tų Sąjungą. Garantuoja įleidimą 
4.500 tremtinių, ir kada tie atva
žiuos, gal daugiau garantuos.

Tos visos septynios organizaci
jos parodo Amerikos vaizdą — 
Amerika su žmonėmis iš įvairių 
rasių, 'tikybų, tautinių kilmių, ir 
visos stengiasi padėti tremtiniams 
pagal imigracijos įstatymo ribas, 
padėti benamiams, išlikusiems 
nuo persekiojimo ir karo.

(, Amerikos Lietuvis“, 1947. V. 3.)

IS AMERIKOS LIETUVIŲ

šimas, kuriame jis ragina išvie- note, laiške sakoma, Jungtinių 
tintuosuis grįžti į sovietų oku- Valstybių vyriausybė griežtai sto- 
puotus kraštus, siūlydamas kiek- vi prieš priverstiną repatriaciją ir 
vienam grįžtančiam po tris JAV tokio nusistatymo ir toliau laiky- 
kareivio maisto davinius. Be to, sis“.
gautas pulk. C. B. Findlay, tvar- Baigdamas „Draugas“ visą rei- 
kančio tremtinių reikalus Italijoj, kalą taip apibūdina: „Bet tame 
pranešimas, kuriame jis pataria pačiame laiške pasakoma, kad 
tremtiniams neklausyti „tuščių Jungtinių Valstybių vyriausybė 
plepalų“ apie komunizmą, neti- skatina savanorią repatriaciją ir 
keti kalbomis apie komunistų per- i savo kraštą grįžtantiems padeda 
sekiojimus, grįžti į savo gimtuo- ir padės. Daryti ypatingą spaudi- 
sius kraštus ir padėti atstatyti mą į tremtinius grįžti prieš savo 
karo metu išgriautą ūkf.“ valią vyriausybė neturinti tikslo.“

Toliau „Draugas“ rašo, kad ALT 
vykdomasis komitetas, nurodęs, 
kad lietuviai tremtiniai tikrai ne
gali grįžti, „prašė JAV vyriausy
bę sustabdyti tokius tremtinių už
gauliojimus ir žiūrėti, kad su jais 
būtų elgiamasi žmoniškiau“.

LIETUVIŲ TREMTINIŲ ŠALPOS 
DIENA AMERIKOJE

BALFas gegužės U d. Illinois, 
valstybėje, kur daugiausia gyvena 
lietuvių, iškilmingai pradėjo didį
jį vajų. Tos valstybės gubernato
rius Dwight H. Green paskelbė, 
kad gegužės H d. yra lietuvių 
tremtinių šalpos diena. Panašų 
paskelbimą padarė ir Čikagos 
burmistras Martin H. Kennelly.

valstybes departamento 
ATSAKYMAS BALF PIRMININ

KUI '

„Draugas“ 109 nr. rašo, kad ry
šium su gen. Clay kreipimusi į 
tremtinius, prašant juos grįžti na
mo, ir BALF pirmininkas kun. 
Dr. J. B. Končius pasiuntė pro
testo telegramas prezidenti Tru- 
manui, Valstybės Departamentui 
ir kitoms įstaigoms, prašydamas 
užtikrinimo, kad jokia priespauda 
nebus taikoma tremtiniams, atsi
sakantiems grįžti į tėvynę.

„Draugas“ toliau rašo, kad ge-

DR. K. GRINIAUS VEIKLA LIE
TUVOS LAISVINIMO REIKALU

Buvęs Lietuvos prezidentas Dr. 
K. Grinius, dabartiniu metu gy
venąs Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, specialiu raštu kreipėsi į 
16 valstybių suverenus, prašyda
mas pagalbos Lietuvai. Dr. K. 
Grinius kreipėsi į prezidentą Tru- 
maną, Didžiosios Britanijos kara
lių Jurgį VI, Prancūzijos prezi
dentą Auriolį ir kitų valstybių 
prezidentus ar ministerius pirmi
ninkus.

KAS DABAR VALDO TARY
BINĘ LIETUVĄ

Lietuvą faktiškai valdo kom- 
pdrtija, tačiau tarybinėje Lietu
voje yra 24 žmbnių ministerių ta
ryba, kuri sakosi ir valdanti Lie
tuvą. Amerikos lietuvių, savait
raštis „Tėvynė“ 18 nr. rašo, kad 
šį pavasarį tarybinės Lietuvos mi
nisterių taryba buvo pertvarkyta 
ir dabar ji taip atrodo: „Ministe
rių tarybos pirm. M. Gedvilą, o 
jo pavaduotojai — Vosilijus Pisa- 
veras, M. Šumauskas, VI. Niunka. 
A. Sokolovas, V. Bareika, K. Li- 
andis ir P. Oleka. Toliau iš eiles 
seka šie ministerial: finansų mi- 
nnisteris A. Drobnys, kinemato
grafijos min. B. Brašiškis, komu
nalinio ūkio — J. Svisčovas, leng
vosios pramonės —. Teriošin, mais
to pramonės — K. Andrijatis, mė
sos ir pieno pramonės — J. Cy- 
gas, prekybos — A. Ivaškevičius, 
miškų pramonės — A. Ponoma- 
riov, socialinio aprūpinimo — J. 
Stimburys, statybinių medžiagų — 
N. Liubimcevas, statybos — P. 
Seremetevas, sveikatos apsaugos
— Br. Penkauskas, švietimo — J. 
Žiugžda, tarybinių ūkių — VI. 
Agustinaitis, teisingumo — J. Blė- 
ka, užsienių reikalų — P. Rotom - 
skis, valstybės kontrolės min. Z. 
Tverkus, valstybės saugumo — 
Dmitrijus Jefimovas, vidaus rei
kalų — J. Bartašiūnas, vietinės 
pramonės — P. Kurys, žuvies min.
— A. Zasipkinas. meno reikalų J. 
Banaitis ir kultūros ir švietimo 
įstaigų komiteto pirm. E. Nacas.

Iš šio sąrašo matome, kad šiuo 
metu tarybinėje Lietuvoje yra 24 
ministerijos.“

Prie sutikimo vartų dvasiškiai Ir visuomenė laukia j 
Hanau DP stovyklą atvykstančio J. E. vyskupo Munch 

P. Remeikos nuotr.
J. E. Vysk. dr. Aloyzas Mnnch, lydimas dvasiš
kių, organizacijų ir visuomenės vyksta | koplyčią

• P. Remeikos nuotr.
Eisenos | stovyklą metu J. E. dr. Aloyzas, Munch
laimina žmones P. Remeikos nuotr.
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Ideologine
Fiziškai ir politiškai iškankinta 

Europa dabar yra užimta ideolo
gine kova tarp įvairių spalvų kai
riųjų ir dešiniųjų, — kova, nuo 
kurios galutiniu rezultatų gali pri
klausyti ne tik didžiųjų valsty
bių, bet ir viso pasaulio tautų 
santykiai.

Abi didžiosios valstybės — Jung
tinės Amerikos Valstybės ir So
vietų Sąjunga — yra tiesioginiai 
ar netiesioginiai įtrauktos į šią 
kovą kontinente, kuris tarp jų 
guli.

Kiekvieną mėnesį matyti pasi
keitimų ideologiniame balanse. 
Nuostabiai komplikuotas pervers
mas nesenai įvyko Vengrijoj, kur 
pasireiškė kairiojo sparno — ko
munistų — dominavimo sustipri
nimas šiame krašte.

Tuo buvo beveik užbaigta so
vietinės koalicijos Dunojum plau
kimo kontrolė. Tiktai Austrija be- 
pasilieka kliūtimi šiame vandens 
kely, ir jos politinė ateitis, dar 
nėra nustatyta.

Šiuo metu Rytų ir Vidurio Eu
ropa visais būdais yra traukiama 
į sovietų įtakos sferą ir kontrolę.-

Suomija, Lenkija, Čekoslovaki
ja,, Rumunija, Vengrija, Bulgari
ja, Jugoslavija ir Albanija, nežiū
rint, ar jų gyventojai nori ar ne, 
yra sovietų rankoj. Tai reiškia, 
kad karo atveju tarp Sovietų Są
jungos ir Vakarų, šie kraštai sto
vėtų sovietų pusėje. Tai diktuoja 
faktai, sąjungos, pasižadėjimai.

Kontroliuodama šių valstybių 
plotus, Sovietų Sąjunga laimi fi
zines, ūkines ir strategines pir
menybes, į kurias Maskvos vy
riausybė tariasi turinti teisę karo 
aukų sąskaita.

Šias pirmenybes sudaro Duno
jaus ir Rytu Europos prekybos 
kontrolė, visiška Juodosios Jūros 
kontiblė, strateginė siena prie 
Karpatų, Suomijos įlankos, Balti
jos jūros kontrolė; taip pat priėji
mas prie svarbių žaliavų ir plie
no, anglies, grūdų, alyvos, tabako 
gaminių bei kitų Balkanų kraštų 
gėrybių.

Be to, sovietų blokas turi pui
kią poziciją įsiveržti į kitas gyvy
bines sritis.

Šį bloką ir jo ideologiją yra pri
imta vadinti kairiąja bei kariai- 
siais.

Kairysis autoritarianizmas
Marksizmas, pakeistas Lenino 

ir Stalino, sudaro šios ideologijos 
filosofinį pagrindą, tačiau dabar 
šis blokas reprezentuoja daugiau 
autoritetinę ir mažiau laisvą val
džios formą, negu kad komunistų 
propagandos vadinami dešinieji. 
Tam tikriems tikslams Maskva 
daro mažą skirtumą tarp tikrai 
dešinio sparno Ispanijos fašisti
nės diktatūros, anglų socializmo 
ir amerikiečių respublikonizmo.

Kraštutiniausią dešinę Europoj 
sudaro Ispanija ir Portugalija. Jos 
reprezentuoja mirštančią vidu
ramžio politinio gyvenimo san
tvarką.

Kažkur tarp šių tikrai dešinių
jų ir neaiškios grupės demokra
tinių (vakarietiška prasme) kraštų 
yra Graikija ir Turkija. Graiki
joj, kurią kankina kairiojo bloko 
kurstomas civilinis karas, veikia 
karo teisės ir pusiau diktatūrinė 
sistema, tačiau tuo pačiu metu ji 

tautu kova
išlaiko daug tikrai demokratinių 
formų.

Graikijos valdžia buvo be prie
kaišto sudaryta pagal rinkimus, ir 
karalius grįžo po viešo, garbingo 
plebiscito. Kai tik dabartiniai var
gai pasibaigs, Graikija neabejoti
nai prisilaikys pilnos demokrati
jos kaip ir yra suprantama Vaka
ruose.

Turkija vis tebėra pusiaukely 
tarp savo otomaniškos praeities 
rytietiško despotizmo ir respubli
koniškai demokratinės* ateities. 
Kemal Ataturkas nepadarė dau
giau negu kad jis pajėgė per sa
vo fantastiškai veiklų gyvenimą. 
Po jo mirties prasidėję pasauliniai 
kriziai, išorinė grasmė — pir
miausia iš Vokietijos pusės, pas
kui iš Rusijos — ir stoka dides
nės grupės prityrusių demokrati
nių vadų šį įdomų judėjimą su
stabdė.

Toliau, išskyrus okupuotą Vo
kietiją ir Austriją, kur didžiųjų 
valstybių ideologinė ir politinė 
kova vyksta visu smarkumu, visa 
kita Europa ideologiškai tebėra 
tame pačiame maiše: ji gali būti 
politiniu atžvilgiu pavadinta so
cialistine, demokratine ar social
demokratine.

Prancūzija ir Italija
Į taip suprastą Europą įeina 

Skandinavija, Belgija su Olandija, 
Prancūzija, Šveicarija, Italija ir 
britų salos. Šitame dideliame ir 
tirštai apgyventame regione vyks
ta stipri politinnė kova, ir ji dar 
šiais metais gali tapti dramatiška 
bei pavojinga ypač Prancūzijoj ir 
Italijoj.

Šiuose abejuose kraštuose Jung
tinės Amerikos Valstybės teikia 
savo paramą ramiai, bet pastoviai 
tiems, kurie gali būti pavadinti 
centriniais veiksniais. Prancūzijoj 
Amerika nuolat siekė padėti MRP 
arba socialistų partijoms, žiūrint 
momento politinės padėties.

Pagalba buvo teikiama finansi
ne paskola ir propaganda.

Italijoj, suirus buvusio premje
ro Ferruccio Pairi Akcijos parti
jai, Jungtinės Amerikos Valsty
bės aiškiai atsistojo už Alcide de 
Gasperi krikščionių demokratų 
nugaros, nelaukdamos socialistų 
kombinacijų, kurie aiškiai turėjo 
būti komunistų praryti.

Britai laikosi tokios pat politi
kos.

Du prieštaraują kraštutinumai
Prieš anglų-amerikiečių norą 

paremti nuosaikų centrą, kuris 
prieš septynerius metus būtų ti
krai buvęs pavadintas kairiuoju 
sparnu, iškyla du prieštaraują 
kraštutinumai: iš vienos pusės ga

linga, Maskvos remiama komu
nistų partija, o iš kitos pusės di
dėjančios vietinės dešiniojo spar
no grupės ar judėjimai, kurių 
tiksli politinė tapatybė negali bū
ti nustatyta, nes jos dar tebėra la
bai neaiškios. Kiek žinoma, tokios 
organizacijos iš užsienio dar ne
gauna jokios žymesnės paramos.

Italijoj Gugliemo Giannini Pa
prasto Žmogaus judėjimas yra 
aiškiai dešinysis.

Dėl italų krikščionių demokratų 
programos neaiškumo ir daugelio 
italų susirūpinimo dėl komunizmo 
stiprėjimo Giannini partija turi

J. E. Vysk. dr. Aloyzas Munch savo apsilankymo metu Hanau DP 
stovykloje. . P. Remeikos nuotr.

pasisekimo. Nuosaikusis centras 
ne dramatiškai, bet pastoviai ne
tenka pozicijų kraštutinių deši
niųjų ir kraštutinių kairiųjų nau
dai.

Raudonieji laikosi profesinėse 
sąjungose

Prancūzija yra kiek kitokioj pa
dėty, tačiau ne lengvesnėj. Pran
cūzų komunizmas, nors šiuo metu 
defenzivoj ir išjungtas iš vyriau
sybės, tačiau stiprus ir pavojin
gas. Prančūzijoj komunistai kon
troliuoja darbo sąjungas. Taip pat 
ir Italijoj komunistai sustiprėjo 
Bendrojoj Darbo Federacijoj.

Pasiūlymas įsileisti DP i 
JAV-bės sutinka daug kliuciu

Kongresas, atkreipęs savo dė
mesį į greitą ir skubotą karo 
medžiagų likučio ir konflikto me
chanizmo sunaikinimą, šią savai
tę pradėjo svarstyti visai kitos 
rūšies karo palikimą, būtent, tūks
tančių benamių, nešančių didelį 
vargą išvietintųjų asmenų Euro
poje klausimą.

Palengva, skeptiškai ir su tam 
tikros dalies atstovų abejingu nu
sistatymu Kongreso teisės pako
misė pradėjo debatus išvietintųjų 
asmenų įsileidimo reikalu.

Tai yra pirmieji ilgo įstatym- 
davystės proceso esminės reikšmės 
žingsniai, bet, palyginus su dide
liu Kongreso neveiklumu, kuris 
iki šiol buvo pasireiškęs, jau yra 
padaryta esminė pažanga.

Vienas iš pasiūlymų minėtai pa
komisei, vienas iš įstatymų pro
jektų, norinčių suteikti paramą 
šiems nacių iš pačių šaknų at

Nuosaikiosioms politinėms par
tijoms dabar sunkus laikas. Per 
paskutinius metus socialistai ne
abejotinai pralaimėjo komunistų 
naudai. Daugelis prancūzų MRP 
šalininkų yra pasiryžę pereiti ar
ba į dešinę arba į besikuriančią 
Charles de Gaulle organizaciją.

Kas iš šio įtempimo išeis? Aiš
ku, kad Italijoj kils kitas ir aštres
nis krizis. Šiuo metu įvykiai dar 
tik kristalizuojasi ir dirbama 
anglų-amerikiečių ir sovietų už
kulisiuose. Vašingtonas, aišku, pa
laikys visuose kraštuose sau arti
mus režimus. (NYTOW, June 8) 

plėštiems ir prievarta atgaben
tiems į Vokietiją ar vokiečių oku
puotas sritis asmenims, yra raš
tas H. R. 2910, kurį pateikė Wil
liam G. Stratton, respublikonų at
stovas iš Illinois.

Strattono projektas, laikinasis 
bėdos pasiūlymas, numato, nepa- 
liečiant dabar veikiančių įstaty
mų, įsileisti 400.000 išvietintųjų 
asmenų į JAV-bes per ketverius 
metus. Šio projekto tikslas yra 
pralaužti dabartines užtvaras iš
vietintųjų asmenų įsileidimo rei
kalu, apeiti imigracinių kvotų 
sistemą, pagal kurią kiekvienai 
tautybei nustatytas imigrantų 
skaičius. Sį skaičių nustatant, bu
vo naudotasi 1922 m. tautybių sta
tistika.

Išvietintieji asmens, projekte 
apibūdinti kaip „negalį ar nenorį 
sugrįžti į savo tėvynes ar buvu
sias gyvenamąsis vietas dėl per

sekiojimo ar persekiojimo baimės 
dėl rasės, religijos ar politinių įsi
tikinimų“, yra kilę iš kraštų su 
mažomis kvotomis. Nepakeitus 
imigracijos įstatymų, tiktai nedi
delės nuotrupos galėtų per metų 
eilę įkeliauti, nepadarydamos jo
kios žymės bendrajame skaičiuje.

Šių priemonių griebtis pasiūlė 
ir piliečių komitetas pabėgėlių 
reikalams — tautinė organizacija 
su savo atstovais Vašingtone. Jie 
tuo reikalu suėjo į kontaktą su 
Kongreso nariais, kurie jų veiki
mo būdus pripažino teisingais ir 
dabar stengiasi padaryti įtakos. 
Visa veikla yra paremta daugiau
sia altruistiniais motyvais.

Iš esmės Stratteno projektas ir 
kitos demokratų bei respublikonų 
siūlytos priemonės grindžiamos 
pašalpos suteikimu. JAV-bės, ku
rios yra karštas šių reikalų gynė
jas Tarptautiniame Komitete, tu
rėtų ta proga pasiimti vadovavi
mo atsakomybę, priimdamos, gra
žų išvietintųjų asmenų būrį pas 
save ir tuo būdu nurodydamos 
kelius likusiam pasauliui, kuris 
pasektų jų pavyzdžiu.

Kiti kraštai yra pareiškę norą 
įsileisti išvietintųjų asmenų bet 
laukia Amerikos vadovavimo. Mū
sų nepakankamas aktyvumas iš
šaukė kai kurių kaltinimus, kad 
mūsų širdys ir mūsų dvasia esanti 
taip didelė, kaip ir mūsų kalbos.

Šių priemonių pasiūlytojai tei
gia, kad 400.000, nors yra gražus 
būrys, bet sudaro mažiau negu 
pusę neišnaudotų karo metu kvo
tų skaičiaus. Einant dar toliau, ir 
metinės 154.000 imigrantų kvotos 
taip pat pilnai neišnaudotos. Per 
paskutinius metus Amerikon įva
žiavo 108.721 asmuo, bet paskuti
niųjų dešimties metų viduikį su
daro tik 35.157 asmens, iš kurių 
tik 29.463 buvo emigrantai pagal 
kvotas, kitus gi sudarė žmonės ir 
vaikai ir be kvotos įvažiavusieji 
iš Vakarų pusrutulio.

Yra keturi galimi šios proble
mos išsprendimo būdai tų bena
mių, kurie atsisako grįžti namo 
dėl baimės ir priešingo nusistaty
mo prieš komunizmą ir totalitari
nius režimus jų gimtuosiuose 
kraštuose. Jų atsisakymas grįžti 
namo iššaukė Jungtinių Tautų po
sėdžiuose nemažų susierzinimų.

Tie keturi sprendimo atvejai 
yra:

1) Priverstina repatriacija,
2) Pačių apsirūpinimas vokiečių 

ūkyje,
3) Stovyklų laikymas neapibrėž

tą laiką,
4) Įkurdinimas JAV-bėse, Loty

nų Amerikoje ir kituose kraštuos.
Už pirmąjį metodą pasisako ru

sai ir JAV-bių pietinių ir viduri
nių vakarų valstybių Kongreso 
nariai.

Išeinant iš ekonominės puįės, 
projekto palaikytojai nurodo, kad 
išleidžiami milijonai dolerių sto
vyklų išlaikymui. Šias stovyklų 
išlaikymo išlaidas turi padengti 
Amerikos mokesčių mokėtojai.

Amerikos Legionas ir Amerikos 
revoliucijos dukterys sudaro bran
duolį tų organizacijų, kurios reiš
kia didžiausią opoziciją.

Į pasiūlymą palankiai žiūri pre
zidentas Trumanas. valstybės 
karo ir darbo departamentai, daug 
tautinių organizacijų, 6 paskutiniu 
metu savo nuomones pakeitė ir 
Amerikos darbo federacija ir pra
monės organizacijų kongresas. 
(NYTOW, 47. 6. 8.)

J. E. Vysk. dr. Aloyzas Munch iškilmingo akto metu
P. Remeikos nuotr.

J. E. Vysk. dr. Munch sveikinasi su Hanau lietuvių 
stovyklos vadovu prof. dr. Gyliu. p; Remeikos nuotr.

J. E. Vysk. dr. Aloyzas Munch iškilmingų pamaldų 
metu lietuvių koplyčioje. P. Remeikos nuotr.
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I TRECIUOSIUS METUS
‘Pusvalandis su Augsburgo Dramos Teatro aktoriais

nuosi, maniškiai ten visas braškes 
nules! Tokias dideles! Raudo
nas! ... Ar begali būti didesnė 
auka Melpomenai? — ir sunkiai 
atsidususi nusipudruoja. — O kur, 
tarp kitko, aš šiąnakt miegu ir 
valgau? Jūs gi žinote, kad mane 
pagal „tvarkaraštį“ globoja mano 
kolegos. Gi repeticijoms ruošiuos* 
jau bene penktoje virtuvėje.

— O aš veikalą dirbu parke, 
— svajingai traukdamas mano pa
siūlytą dūmą kalba Kačinskas. — 
Čia pat upelis teka. Suoliukai to
kie simpatiški. Ir gluosniai ilgais 
plaukais — iki pat žemės ...

— Neklausykim jo, jis nepatai
somas romantikas, — nutraukia 
Zalinkevičaitė. — Ponai, laikas į 
namus ...

Pasukam Haunstetteno link* 
Čiumpu į nagą pirmosios premje- 

-ros vyriausią kaltininką, trupės 
meno vadovą Juozą Palubinską.

— Ką gi, pirmąjį spektaklį iš
leidom labai kukliai. Po karo pa
liaubų negalėjome sėdėti be dar
bo, tai ir sulipdėm šį tą savom 
jėgom. Dalyvavo visi Augsburge 
tuo metu gyvenę aktoriai: Kau- 
nc-ckaitė, Brinką, Žukauskas, Va
siliauskas, Šimkus ir aš. Pasitel- 
kėm mėgėją Pukienę. Laikas kei
tė mūsų kolektyvo sąstatą. Šian
dien esam dvylika. Laukiam ir 
daugiau kolegų. Pastatėm, kad ir 
labai vargdami, septynis veikalus. 
Davėm virš šimto spektaklių. Mū
sų noras suburti visus aktorius 

iain.ui auv iax u vx.WX—O.XAugsburge, deja, labai sunkiai 
tarp*dvlejų "“a““— ‘ Auįšbu?įo“i Įgyvendinamas. Bet darom, ką ga- 
. ... lim (irpitii laiku natrauksim riiAnglijos. . .

— Bet, mieloji kolegė, berods, į - .
trečiąją „A“ taiko!... A... (ilgo- Daug ko trūksta, bet negi čia vis- 
, ■ , _x ka i ■sekai minei I Svarbu kart ripka pauze)... rgentinon! 
sirevanšuoja Kačinskas.

— Geriau kalbėkim apie darbą, . .
— nutraukia ruošiamo veikalo-re- pasukam į garsųjį Flachsstr. 36, 
žisierė. — Taigi, gerbiamasis, pir- butą 4! Visai eilei mūsų meninin- 
mas jūsų klausimas jau įspėtas, kų gerai pažįstamas, svetingas 
Šit, ir atsakymas: visu smarkumu kampas. Kas čia nevalgė, kas ne

Žiūrėkit, net nepajutom, o mū
sų tremties drama jau sukaktu
vininkė! Lygiai prieš dvejus me
tus saujelė entuziastų įkūnijo se
niai pirmąjį dramos svajonę — 
sukūrė pirmąjį, dramos spektaklį 
tremtyje. Tai buvo birželio dešim
toji. Tokia pat šviesi ir saulėta 
diena, kaip šiandien.

Tramvajus lėtai supasi. Visoj 
pakelėj jazminų kekių šakos ne
nulaiko. Šventiškai nusiteikęs ir 
apsirūpinęs dviguba tabokos nor
ma, skubu aplankyti kukliųjų su
kaktuvininkų. Štai, ir „Alpen- 
rose“! Nors vardas labai poetiš
kas, bet tai tik mažas, dviaukštis 
viešbutėlis, prisiglaudęs prie 
kaštonų — paujai sužvejota repe
ticijų patalpa. Vakaras tvankus, 
bet viduj maloniai vėsu — užuo
laidos pusiau nuleistos. Deja, jau 
po repeticijos ... Teužtinku pasi
likusius „tris didžiuosius“.

— Interview? ... — man rodos, 
Henrikas Kačinskas labai nu
stebęs. — Žinot, mes gi šitame ty
liam kampely dirbam taip at
siskyrę nuo pasaulio, kad tikrai 
staigmena, jog ...

— Na, tai kas gi spaudą domi
na? — įsiterpia Juozas Palu
binskas. — Rėžk, Henrikai, 
rėžk! Tark svarų žodį — apie 
ateitį, planus, apie dievišką meni
ninko kibirkštį!...

Elena Zalinkevičaitė šyp
sosi:

— Matai, vienas „aitvaraitis“ 
jau atplaniravo ir, atrodo, visam 
laikui. Tuo tarpu kiti tebeskraido

lim. Greitu laiku patrauksim su 
visa savo manta per stovyklas.

S.

at- ką išskaičiuosi! Svarbu kad ne- 
nusimenam ir dirbam.

Taip prieinam Haunstetteną ir

_. m. birželio mėn: gd. Augsburge (vykusio Lietuvos Valstybės Teatro baleto artistų, esančių tremty, suvažia
vimo dalyviai. Pirmoj eilėj sėdi iš kairės j dešinę: T. Dobertaitė. G. Ceglokovaitė, V. Adomavičiūtė, J. Draz- 
dauskaitė, R. Drazdauskaitė. T. Babuškinaitė, N. Kaliskienė. A. Slepetytė, Z. Smolskaitė. J. Sadzevičiūtė; antroj 
eilėj: „Žiburių“ red. dail. v. Ratas, B. Cunovas^ S. Vasiliauskas, P. Maželis, A. Butkus, „Žiburių“ vyr. red. 
J. Vitėnas; trečioj eilėj: koncertmeisteris S. Kalvaitis, S. Modzeliauskas, S. Velbasis, J. Puodžiūnas, A. Liepi- 
nas ir M. Bruneizeris. E. Epnerio nuotr.ir M. Bruneizeris. E.' Epnerio nuotr.

VI. Butėnas

ILGESYS
Tik vieną draugą kelyje turiu, 
Ir jis klajūnas pilkas, kaip ir aš. 
Kur ryt giesmės klausysiuos vyturių, 
Jis mano sielvartą kartu atneš . . .

Tai jis — liepsnojantis vis ilgesys, 
Jis mano džiaugsmas ir daina širdies . . .
Jei kibirkštis jo laikas užgesys,
O kas man ranką draugišką išties ? . .

Patraukiam per daržus tolyn. 
Jau iš tolo darže girdime karštą 

U --------------------------------------- ginčą apie Pomidorų rūšis... Pa-
ruošiam Maurice Rostand „Zmo- gėrė, kas nenakvojo? Malį savo sirodo, akt. Alfas Brinką eina 
gus, kurį užmušiau“. Žinau ir se- laiku visame bute gyveno keturi savo vakarinės „darbo tarnybos“ 
kan’tį jūsų klausimą — kada? Ti- aktoriai, tai jis ir buvo „perei- pareigas — laisto lysves. Pasiū- 
kiuos,- liepos vidury veikalas iš- i-~-~.-■■ t-,„i
vys rampos šviesą.

namasis svečių lageris“. Dabar te- liūs užsirūkyti, Brinką mielai nu-
___ ___ _____ liko Paskutinis Mohikanas —Sta- traukia savo darbą

— Dirbam, stengiamės, ir mū- sė Kielaitė. Ją randame tarp 
sų visų didžiausias noras, kad vei- knygų. Tomai... tomai, rugiagė-

— Tai dirbam? ...
— Reik, reik, brolyti. Ką žinai, <3 U V10 Vį XUKAX.XU U.34C* XXWxCXO, HUI. v X. X v «• • z , . .

kalas praskambėtų kuo geriausiai Lų puokštės ir nagams lako ton- kiek rudenį IRO kalorijų duos.
- - .................. i—t: i-i-i- j.._i. q įįa dalykąš garantuotas. Visit kad būtų kaip galima labiau kūtės... Ji kiek išsigandusi: _ _

išbaigtas. Didžiausius sunkumus, — Spaudai? Bet ką?... Apie bus atsargėle.
tur būt, teks nugalėti jį įformi- ką? ... Zinai, Tamsta, aš trumpai Paklaustas apie teatrą, karštai
nant... Kaip mes su tuo susi- — apie mūsų trupės vyrus. Jie sušunke*
dorosimą sunku pasakyti, — su- baisūs — neriteriški, nepaslaugūs, — Rašyk, mielas, kad tiesiog,
abejoja Kačinskas. neatidūs... Taip, taip ir parašy- kaip ant žarijų, laukiu gastrolių.

— įveiksim, įveiksim viską!, — kit. Tegu... Tarp kitko, kokiame Juk taip šiltai visur mus priima 
ryžtingai nusprendžia režisierė. — ženkle Tamsta gimęs? Vėžys?... visuomenė. Kai matai, kaip jie 
Bet, mano mieli, Stuttgarte jau Ach, kaip neįdomu!... O dėl pasiilgę lietuviško žodžio, kaip 
pilna braškių! Aš gi šiandien į re- teatro? Žinot, aš jauna aktorė — dėkingumu dega jų akys — atly- 
peticiją tiesiog iš traukinio — dirbu šiame kolektvye neperse- ginta už visą vargą ir triūsą. At
buvau maisto atsivežti. Įsivaizduo- niausiai. Noro dirbti tikrai nestin- leisk, kad skubu, matai, pernai 
kit, kol aš čia su veikalu kanki- ga. O tai juk svarbiausia! ... rūpėjo kitkas, bet rudenį... su-

— O dabar- vaikštau, kaip gim
nazistas, išaugęs iš rūbo! Aš gi, 

■pagaliau, suaugęs vyras! Ir šian
dien esu laimingas ir patenkintas, 
kad dirbu tai, kas mano širdžiai 
miela ... — kukliai baigė šis jau
nuolis.

Ignui Gataučiui tikrai pa
vydžiu — reta šeimos idilija. Stu
mia jis baltą vaikų vežimėlį, o jo 
akys šypsosi. Su džiaugsmu rodo 
jis man savo šeimos įpėdinius.

— Tik aktoriais tai jie jau ne
bus ... Gaila man jų nervų ... — 
bet pagalvojęs tyliai prideda: — 
Nebent jau labai užsispirtų Taip, 
kaip aš ... Matot, — juokaudamas 
tęsia toliau, — vežioju juos da
bar, nes ne už kalnų ir gastrolės.- 
Teks ilgesniam laikui skirtis ... — 
Baigia nuvažiuodamas prie pieno 
eilutės.

Teatro administratorių Algį ,V i- 
s o c k į surandu nekaip nusitei
kusį. /

— Galas čia žino, kur kels ir, 
galų gale, ką kels, ko nekels... 
Visai susimaišė galva — vieną 
dieną kelia Scheinfeldą, kitą die
ną Rothenburgą į Scheinfeldą, o 
gastrolių planą sudaryti būtų pats 
laikas. Nenorėtume klaidžioti be
tiksliai. Po premjeros ilgai nesnau-

Augsburgo Lietuvių Dramos Teatras praeitų metinių sukaktuvių proga. se<u: J. vaiuomsKas. p. Simutis, Jg. 
Gatautis, A. Dauguvietytė, B. Būkelevičiūtė; stovi: R Medelis, A. Brinką,. St. Kielaitė, E. Zalinkevičaitė, V. 
Žukauskas, K. Vasiliauskas, N. Dauguvietytė, Z. Kevalaitytė, K. Oželis ir Kauneckaltė. V. Račkausko nuotr.

pranti... vedžiau... Tai daug 
naujų pareigų prisidėjo.

Pasiekti Birutę P ū k e 1 e v i- 
č i ū t ę tikrai nelengva. Ji įsitai
siusi aukščiausiame Haunstetteno 
„dangoraižy“ — net trečiame 
aukšte. Čia tikra mansarda ...

— Viskas būtų neblogai, jeigu 
ne pelės. Reikės būtinai įsitaisyti 
gerą katę...

Šieno kvapas per langą brau
nasi.

— Žinai, Tamsta, kartais rodosi,
kad praveriu savo teatro duris. 
Ten ... namie ... Tyliai ir iš lė- 
to - lr skaitykla ir fojė sim Liepos le pradėsIm Bet 
nepasikeitęs — net parketas taip bėdų ir dabar netrūksta: rūbai 
nor criva^rto In Tb.l'i cnim Tilz'i — - . . , .... pastatymui nežinia kur, o medzia- 

’• gos kaip ir nėr. Teks žvejoti po 
Raudoną Kryžių... O dabar at
leiskit — pas Palubinską šeimy
ninė pjilkutė...

Sunkiausiai surandamas tai te
atro scenos mašinistas Juozas K e- 
m ė ž a. Pasirodo, jo esama taip 
pat jubiliato. Nuo pirmojo kolek
tyvo spektaklio pamėgo jis scenos 
užkulisį ir liko jam ištikimas.

— Mes jau nesame naujakuriai. 
Nemaža reikmenų turime. Štai, 
apšvietimas — išdidžiai išiminėja 
jis vieną po kitos didžiules lem
pas — gaila, mažoka jų, daug su
sprogo. O gauti tokią nelengva — 
visą mėnesinę dirbančiojo cigare
čių normą reikia pakloti. Tenka 
pakombinuoti: lempos Liubeke, 
celofanas Stuttgarte, fanera — 
palei Koelną ... Bet surankiosim.. 
Nebaisu, kad traukiniuose teks ir 
ant vienos kojos pastovėti.

Jo akys žiba, ir aš aiškiai ma
tau — teatras jį visai užvaldė. 
Kas gi tai per paslaptinga stichi
ja, kad, kartą patekusiam į jos 
sūkurį, jau nebėra kitos išei
ties? ... —

Švęsdami šias kuklias didelio 
darbo sukaktuves drauge su tais,

pat girgžda... Ir tada save tiki
nu, jog visa tai būtinai turi grįžti.

Zitą Kėvalaitytę sutinku 
su normos krepšiais.

— Taigi, matai, gerbiamasis — 
norma! Jumoras! Gi sviesto lygiai 
vienai vakarienei... Poilsio, ra
mybės ir pieno — taip skamba 
dabartinis mano devizas. O dėl 
teatro? ... Džiugu^ kad kolekty
vas, nežiūrint visų sunkumų ir 
nenumatytų „smūgių“, laikosi, ir 
aš esu tikra, kad ir bet kokiom. 
sąlygom išsilaikys.

Čia pagaliau pataikau! Vitalis 
Žukauskas kepa blynus. Atsi
raitęs rankoves, pasirišęs žiurstą.

— Dirbančiojo priedas! — sako 
su ironija ir meistriškai apverčia 
blyną ore. — Zinai, prieteliau, 
darbo netrūksta: konferavimai, 
baliai, skautų laužai — tai vis tik 
Augsburge, o kur Wurzburgas, 
Stuttgartas?«.. Bet ka gi, reikia! 
Reikia ir prietelius aplankyti, var
dines. gimimo dienas atminti... 
Bet vis tiek drama pirmoj vietoj. 
Juk tai tokia didelė laimė ir iš
trėmime dirbti savo profesijoj ir 
būti lietuviško žodžio tarnyboje.

Pakeitęs blyną ant „bankrut- 
kės“, einu pas kitus. . _ ______

Kazys Oželis — tai įkūnyta kuriems teatras tapo jų gyveni- 
veržlioji jaunystė. Jėga ir opti- ..................................
mizmas. „F'ūsų Ursus“ — vadina 
i į kolegos. Bet tegu jis pats kal
ba:

— O, viskas bus gerai. Nėra 
abejonės. Čia gi jokia problema! 
Tik ryžtingumo ir drąsos!

Didžiausia jo nelaimė — tai jo 
rūbai. Suraskite dabar 46 Nr. ba
tus ir atitinkamą „švarkelį“!

mu ir kurie jo branduoliui išlai
kyti aukoja visas savo jėgas, lin
kime sėkmės, verčiant naują va
gą — į trečiuosius darbo metus!

Jū ir jūsų tylus darbas rado 
visų mūsų širdyse šilta atgarsį. 
Tikėkite, jūsų entuziazmas ir pa
siryžimas privers visą lietuviškąją 
tremtinių Visuomenę jus pripa
žinti ir paremti.' B. T.
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L. T. Baleto Teatrui besiruošiant
premjerai

Mūsų baleto artistai be triukš- repetuojama ir popiet. Pirmiau- 
ir šia buyo prisimenami atskiri šo

kiai, o dabar bus imamasi kai
mo ir reklamos susibūrė 
ėmėsi konkretaus darbo. Svar
bu dar tai pažymėti, kad mūsų kurių šokių perstatymo. Repetuo- 
balete neatsirado asmenų, kurie jama kartu atskiri šokiai ir sce- 
nuo šio darbo būtų susilaikę ar nos iš visų trijų veiksmų, 
pasitraukę į šąli. Susibūrimo min
čiai ir konkrečiam baleto pasta
tymui pritarė visi tremty esą mū
sų valst. Teatro baleto artistai.

Birželio mėn. 9 d. Augsburge 
įvykusiame baleto artistų suva
žiavime buvo draugiškai visais 
klausimais susitarta. Be jau mi
nėto (Žiūr. „Žib.“ Nr. 24) nutari
mo pastatyti baletą „Coppelia“, 
šiame suvažiavime buvo sudaryta 
baleto meno taryba, kurion įeina 
N. Kaliskienė, B. Cunovas 
ir P. Maželis. Baleto „Coppe
lia“ pastatymui atnaujinti balet
meisteriu pakviestas E. Bandzevi
čius. Taip pat sudaryta baleto 
teatro administracija: administra
toriais pakviesti A. Butkus ir 
B. Cunovas.

Tuojau po suvažiavimo buvo 
imtasi konkretaus darbo. Artis
tams numatytos rolės ir sekančią 
dieną pradėtos repeticijos. Savai
tei praslinkus nuo darbo pradžios 
buvo įdomu susitikti su balet
meisteriu E. Bandzevičium 
ir patirti kai kurių smulkmenų 
apie „Coppelios“ pastatymą.

— Kodėl baletas „Coppelia“ 
buvo pasirinktas pirmam pasta
tymui — buvo paklausta E. Ban- 
dzevičiaus.

— Sis baletas buvo pirmasis, 
kuris buvo pastatytas Valstybės 
Teatre Kaune 1925 m. gruodžio 
mėn. 4 d. Norėdami palaikyti šią 
tradiciją, mes ir tremty pirmuo
ju pastatymu norime parodyti 
„Coppelia“. Be to, P. Maželiui 
pavyko gauti „Coppelia“ klavirą, 
kas šiandien yra beveik neįmano
mas dalykas. Taip pat beveik visi 
dabar „Coppelioj“ dalyvaują as
mens yra joje šokę ir Lietuvoje. 
Tatai labai palengvina šio baleto 
pastatymą.

Pagrinde „Coppelia“ tremty 
bus pastatyta taip, kaip Lietuvoj 
buvo rodoma; bus tik keletas šo-' 
kių naujai perstatyta, o trečias 
veiksmas padidintas, nes jis Lie
tuvoj buvo žymiai sutrumpintas 
ir buvo pats silpniausias.

— Kaip eina pastatymo darbas?
— Esu tiesiog nustebintas, kad 

baletas taip greit suvažiavo ir 
taip nuoširdžiai, su atsidėjimu 
kiekvienas dalyvis dabar dirba. 
Aiškiai matyt, kad kiekvienas ar
tistas yra suinteresuotas, kaip ga
lima greičiau pasiruošti ir paro
dyti „Coppelijos“ premjerą.

Pirmą savaitę repeticijos buvo 
daromos kasdien tik prieš piet po 
5 valandas, o antrą savaitę bus

— Per kiek laiko numatote pas
tatymui pasiruošti?

— Iš mūsų pusės „Coppelia“ 
bus paruošta per mėnesį, ilgiau
siai per pusantro mėnesio Tokiu 
būdu apie liepos mėn. vidurį ga
lėtų įvykti premjera, jei tik ne- 
susitrukdys dekoracijų, kostiumų; 

orkestro ir k. paruošimas.
— Kas šoka svarbiausias parti

jas?
— Svanildos rolę šoka T. Ba- 

buškinaitė ir A. Šlepetytė, o 
Franco — A. Liepinas ir S. Vel- 
basis. Copelijų suvaidins P. Ma
želis.

— Kaip vertinate lietuvių bale
to susibūrimą?

— Mūsų tautinės reprezentaci
jos atžvilgiu baleto susibūrimas 
turi neabejotinos reikšmės. Tai 
viena tų meno šakų, kurios su
prantamos visoms tautoms, nes 
tai menas, kuris kalba be žodžių. 
Tinkamai pastatytas, jis galėtų 
nemažai prisidėti prie mūsų kul-

tūros propagandos ir Lietuvos 
vardo išgarsinimo. Iš kitos pusės 
šis baleto subūrimas galės padėti 
išlaikyti tremty atsidūrusias mū
sų baleto jėgas ir, jei sąlygos bus, 
net pakelti jų meninį lygį. O 
tremty yra atsidūręs didelis bale
to kolektyvas; jį sudaro apie 75% 
visų buvusio Lietuvos baleto ar
tistų. Su tiek žmonių galima 
pastatyti ne tik „Coppelia“. Patys 
baleto artistai turi didelį norą 
dirbtį; i Augsburgą suvažiavo iš 
visų zonų, tenai palikę net savo 
šeimas. Baleto artistai parodys 
savo geriausius sugebėjimui. Kad 
tik iš visuomenės jie sulauktų 
tinkamo įvertinimo ir reikiamos 
paramos. Iš kitos pusės malonu 
konstatuoti, kad LTB Vyr. Ko
rn i t e t a s baleto susibūrimui yra 
parodęs didelį susidomėjimą, jo 
įgaliotinis kultūros reikalams p- 
G a u č y s mus aplankė repeti
cijų metu ir užtikrino LTB VK 
visokiariopą paramą — baigė E. 
Bandzevičius.

Iš tikro baletui susiburti, gal 
būt, yra sunkiausia iš visų teatro 
šakų, nes baleto ištisiniam pasta
tymui reikia nemažo skaičiaus 
asmenų. O šiuo metu visi mūsų 
baleto žmonės išsimėtę po visas 
tris zona?. Tat jų subūrimas pir
miausia susiduria su dideliais at
vykusių apgyvendinimo ir maiti
nimo sunkumais. Patirti, kaip 
šie klausimai dėl baleto buvo 
išspręsti, buvo užklaustas teatro

Dar nėra vieverselio
Einu laukais. Dar drėgnas telkšo sniegas. 
Erdvėj tylu. Nyku aplinkui, tuščia.
Kažkur gaidys prarėžė tylą rūsčią . . 
Štai varna dar . . Vėl šaltas tvylo miegas..
Ir laukiu aš . . Iš sapno kad prabusčiau! 
Stebuklu gal pražis užburtos jėgos — 
vėl vieveriu čiurlens upelis bėgąs, 
ir augmenys žaliuot ir augt sukrus čia.
Bet nečiurlena vieversio dainelė, 
ore nevirpa jo žvali gyvybė, 
nežvilga džiaugsmas, perlom nusagstytas.
Vien tyliai niūkso švinaspalvis rytas, 
ir tuščios erdvės liūdną jausmą kelia, 
ir varva lapai, ašarom sužibę.
Tai — tuščias namas dykumoj beribėj, 
kuriam vaikučių čiulbesys užgesęs, 
kuriam šiušena vien vaiduoklių dvasios ...

administratorius B. C u n o v a s, 2 iš prancūzų zonos ir 16 iš ame- 
kuris ne tik tvarko tuos reikalus, rikiečių zonos.
bet taip pat yra vienas iš pagrin
dinių baleto subūrimo iniciatorių.

— Kiek baleto artistų yra at
vykusių iš kitų stovyklų, — pir
miausia buvo B. Cunovo paklaus
ta.

— Visą baleto kolektyvą suda
ro 28 asmens, iš kurių tik 5 te
gyvena Augsburge. Tokiu būdu iš 
kitų stovyklų yra atvykę 23 as
mens, iš kurių 5 iš anglų zonos,

Detmold o menininkų ketveriukė gastrolių metu po šiaurės Vokietiją aplankiusi visą eilę lietuvių stovyklų. 
Iš kairės 1 dešinę: operos sol. Ip. Nauragis. pianistas Valys Dvarionas, baleto šokėja O. Nauraglenė ir 
operos sol. J. Augaitytė. s- Narkeliūnaitės nuotr.

susitvarkyta su 
maitinimu?
tik atvykusiais 
Augsburgiečiai,

— Kokiu būdu 
, visų šių asmenų

— Rūpinamasi 
iš kitų stovyklų 
kaip vietiniai, turi patys su mais
tu susitvarkyti. Visiems kitiems 
maistas yra suorganizuojamas; 
dalinai čia padeda Augsburgo- 
Hochfeldo Lietuvių Komitetas, už . 
ką mes esam jam labai dėkingi. 
Stengiamasi bent dalį maitinimo, 
pravesti pro UNRRA.

— Ar tikitės šią naštą iki galo 
išnešti?

— Tikiu, kad tai pavyks pa
daryti.

— O kaip išspręstas artistų 
apgyvendinimas?

— UNRRA Area dir. Mrs. Ro
bertson sutiko laikinai mums už
leisti tuo tarpu laisvus keturis 

x kambarius UNRRA centre, kur 
anksčiau gyveno UNRRA tarnau
tojai. Taip pat Augsburgo-Hoch- 
feldo Lietuvių Komitetas mums 
rezervavo porą kambarių sto
vykloje. Lovas ir anklodes gavo
me iš Augsburgo-Hochfeldo Bal
tijos Komiteto, kur didelio, pa
lankumo parodė Hochfeldo sto
vyklos Welfare Officer G e d -

— Ar jau išspręstas kostiumų 
ir batų klausimas?

— Šiame reikale didelio palan
kumo parodė BALFo ir LRK Įga
liotinis amerikiečių zonai P. 
Minkūnas, ir šiam tikslui 
paskyrė senų drabužių. Visus 
juos reiks dar nudažyti ir per
siūti. Anksčiau pagal eskizus bu
vo perkama medžiaga, o dabar 
eskizai bus daromi pagal gautą 
medžiagą. Batus galvojama pada
ryti iš brezento. Juos sutiko pa
gaminti buvęs Valstybės Teatro 
Kaime baleto batų siuvimo spe
cialistas Indrašius, kuris da
bar gyvena Kassely.

P. Orintaitė

Ideali
Kai traukinys stabtelėjo ties 

Palemonu ir toliau dar keliose 
mažose stotelelėse, man paaiškėjo, 
kad iš gausaus gumulio burzdan- 
čių žmonių tik viena keleivė turi 
ilgesnės distancijos bilietą — ji 
vienintelė sėdėjo rami ir poilsin- 
gai nusiteikusi, rankas sterblėje 
sunėrusi, žvilgsnį abejingai į 
priekį atrėmusi ir, rodos, nuobo
duliu aptingusi. Ji net nesidomė
jo pravažiuojamomis stotelėmis.

Nutariau pakalbinti. Pirmiau
sia nežymiai patyrinėjau.

Sveika, kiek aptukusi, viduti
niškos miestietės drabužiais — 
moteriškė galėjo turėti 35 ar net 
netoli 40 metų. Bet dėl pilnokos 
išvaizdos ji buvo nė kiek nesu- 
senusi, be raukšlių ir be nervin
gumo.

Rankų stamboki pirštai buvo 
lyg truputį grubūs — aišku, ne 
valdininkė. Taip, joje nebuvo nė 
lašo to išsigimėliško miniatiūriš- 
kumo, kuriuo pasižymi tos leng
viausio žanro tarnautojos biu
ruose.

Bet mane ypač stebino savai
minga veido išraiška. Kažkoks 
absoliutus pasitikėjimas, beveik 
pąveiksliška ramybė švietė vi
suose bruožuose. O to mūsų am
žiuje taip įprasto išsiblaškymo ir 
nervingumo jos veide nei gestuo
se nerastum nė už aguonos grūdą. 
Tai buvo tartum stebuklas, ne 
moteris.

— Toli važiuojat? — klustelė- 
jau.

— Dar už Telšių, —r lygiu, 
skambiu balsu atvirai atsakė ir 
pažiūrėjo į mane tokiom ramiom 
akim, kad man net šilta širdy 
pasidarė.

Įsikalbėjom ir daugiau apie šį, 
apie tą. Pagaliau išdrįsau pakištį 
ir tą ne visai kuklų klausimą, nes 
mano smalsumas vis didėjo:

— Kokios tamsta profesijos?
Ji lyg stabtelėjo ir nedšsyk at

sakė, bet nė kiek nesumišo — 
žiūrėjo vis tiesiai man į akis:

— Matot, profesijos aš tuo tar
pu kaip ir neturiu tikros ...

— A, tamsta rengiesi dar... — 
tartum supratau jos neaiškų at
sakymą.

— Taip. Rengiuosi — ištekėti... 
Todėl jokios kitos profesijos ir 
nepradėjau...

Aš mandagiai šyptelėjau — 
stengiausi įsiteikti, kad dar ką 
nors iš jos iškvosčaau.

— O, tai nebloga perspektyva!... 
— beveik norėjau pasveikinti. — 
Ištekėjimas, žinoma, kiekvienai 
moteriai yra jos šeiminio jausmo 
įsikūnijimas. Vaikų pulkelis, glo
bėjas vyras... Ir gyvenimas tam
pa kupinai prasmingas.

— Taip, — grynu ir atviru at
sakymu patvirtino mano bendra
keleivė: — Aš visada vaizduo
juos, kaip tvarkysiuos namuose, 
kaip auklėsiu vaikus, kaip švelnią 
jaukumo nuotaiką savo šeimoje 
sukursiu... Kaip vyro sveikatą 
saugosiu, valgiais pataikysiu . • • 
Svečius priiminėsiu . . .

— Tai iš tikrųjų tamsta idealiai 
pasiruošusi šeimos laimei, — nuo
širdžiai susižavėjau.

— O taip! Aš lankiau ir gerais 
pažymėjimais baigiau visus kur
sus, būsimai šeimininkei reikalin
gus: namų ruošos, kulinarijos, 
vaikų auginimo, siuvinėjimo ir 
skalbimo, konservavimo... Turiu 
gerą tetą, tai ta man visas sąly
gas davė, kad tik gerai išsiauklė- 
čiau, — tam tikru išdidumu pa
aiškino tarp kitko.

Džiaugdamosi ir savimi paten
kinta, ėmė girtis toliau:

— Pamažu įsitaisiau ir tinka
mą kraitį: tuzininius komplektus 
indų, valgymo įrankių, rankšluos
čių, staltiesių, lovos skalbinių . . . 
Vis po dvylika!

— Ir baldų? — aš jau stebė
jausi tuo senoviniu kraičio rūpes
tingumu.

— Taip, ir baldų. Žinoma, sun
ku su jais dabar talpintos... An
trojoje lovoje kol kas miega te
ta... Saliono pliušiniai dalykai 
sandėliuky — užvakčiais apsiūti, 
uždangstyti — retkarčiais pravė
dinu .. — Čia jos veidą nušvietė 
vėl atvira pasididžiavimo šypse
na: — Kai tik ištekėsiu, tuoj iš 
pirmos dienos galėsiu apstatyti 
kelis kambarius ir — nieko ne
pritruks!

Aš dabar jau tikrai gėrėjausi 
šita pasitikėjimo kupina moterai
te, sąžiningai pasirengusia sukurti 
šeimos jaukumą ir džiaugsmą. 
Jau beveik įsivaizdavau, kaip 
šita sveika ir apvaliai graži 
rausvaskruostė matrona sėdi prie 
didelio stalo, apsupto pustuziniu 
riebių vaikučių, ir baltu samčiu 
pilsto sriubą iš plataus dubens, 
pirmiausia įsemdama gretimai

sėdinčiam laimingam vyrui, o 
paskui — visiems mažiuliams.

Dar- susigundžiau pasiteirauti ir 
iš kitos pusės:

— Lig šiol tamsta, gyvendama 
sostinėje, tur būt, gerai išnaudo
jai laiką — buvojai kokiose orga
nizacijose, rateliuose, kaip kad 
tokioje tirštoje visuomenėje sun
kiai išvengiama dorų intencijų 
žmogui — visada visur naudingas.

— Ne, — trumpai ataiškino ji- 
jė ir nė kiek nesumišo. Ir man 
vėl patiko jos grynas savim pasi
tikėjimas, savo gyenimo pagrindų 
aiškumas. — Matot, aš iš dauge
lio žmonių girdėjau, kad visokios 
draugijos ir susirinkimai — idea
liam šeimos gyvenimui nieko ge
ro neduoda. Greičiausia — tik 
gadina ir kenkia.

Čia ji primerkė akis ir lyg kaž
ko atminty ieškojo. Pagaliau pa
kėlė vėl žvilgsnį, kupiną aiškads 
tiesumo:

— Va, mano pusbrolio Petro 
žmona, nebloga iš namų ir gero 
išauklėjimo ... Valdininkavo mi
nisterijoje, vaikščiojo po susirin
kimus, posėdžius, komisijas — 
ir Išsiskyrė juodų pagaliau Todėl 
aš nuo visokių šunkelių jau išsyk 
laikausi kuo toliausiai...

. ...
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— Kur numatoma duoti prem
jera; kaip su orkestru?

— v Pirmasis spektaklis įvyks 
Augsburge „Ludwgisbau“ salėje 
su vietiniu orkestru. Diriguos A. 
K u či ū n a s.

Apsilankius pas UNRRA centre 
gyvenančius baleto artistus, vaiz
das nėra džiuginantis. Kamba
riuose tik paprastos ar kariškos 
lovos, o užsikloti tiktai unrinės 
anklodės. Nei pagalvių nei pa
klodžių . nėra. Kas atsiveža, tas 
turi. Taip pat kambariai be švie
sos, nes nėra lempučių. Kėdžių ir 
stalų taip pat nematyti. Del to 
kambariai neatrodo labai jaukiai. 
Valgyti taip pat nėra kas vietoj 
gamina. Tat artistams tenka vi
sus tris kartus eiti kiek toliau į 
restoraną. Repeticijų salė irgi ne 
čia pat, todėl artistams tenka pa
sivaikščioti nemažai.

Prie tokių gyvenimo sąlygų bu
vo įdomu patirti baleto artistų 
nuotaiką. Tam tikslui buvo no
rėta sutikti teatro administratorių 
ir vieną svarbiausių jo iniciatorių 
A. Butkų, bet nepavyko jo su
rasti. Tada buvo nuvykta į salę, 
kur vyksta baleto repeticijos. Pa
ti salė yra įrengta Augsburgo- 
Hochfeldo stovyklos barake. Ja 
pasinaudoti baleto repeticijoms 
maloniai patvarkė Hochfeldo Bal
tijos komiteto tarnautojas M. 
Stonys. Jis taip pat sudarė ga
limybę pasinaudoti salės pianinu.

Atvykus i, salę, repeticija vyko 
pilnu tempu. Tarp didelio būrio 
baleto artistų buvo matyti ir pir
mąsias role? šokantieji artistai 
Progai pasitaikius buvo užklausta 
T. Babuškinaitė.

— Kaip jums patinka 
Svanildos partija?

Svanildos partiją aš 
mėgstu. Tai didelė rolė,
duoda pasireikšti tiek vaidybiškai, 
tiek kaiD šokėjai. Aš ją jau esu 
šokusi Kaune ir Vilniuje.

— Ką jūs veikėtė iki šiol trem
ty?

— Anglams atėjus, britų zonoj 
buvo susidariusi operos solistų 
grupė, kurioj man teko kaip šo
kėjai, dalyvauti. Si trupė su kon
certais apvažinėjo visą eilę sto
vyklų anglų ir amerikiečių zo
nose.

— Kaip jums, kaip baleto ar
tistei, atsiliepė tremties gyveni
mas? . .

— Darbo sąlygos tremty yra svarbiausius vaidmenis. Taip pat 
sunkios. Daug vargo su pasiruoši“ esam davę koncertų sąjungininkų 
mais. kostiumais. Taip pat kelio- aukštiems karininkams.
nės labai vargingos. Nedidelėmis 
grupėmis dirbant galima pasta
tyti tik atskirus šokius. Visa tai 
neigiamai atsiliepia. Tik susibū
rus bus galima ką geresnio nu
veikti.
* Čia pat buvo užklausta ir kita Jis buvo pertrauktas ir paklaus- 

i Svanildos partijos šokėja A. tas:
Slepetytė: — Yra žinoma, kad jūs šokate

— Su kokia nuotaika jūs ruo- pirmuoju solistu Kasselio vokie- 
šiatės Svanildos partijai? čių valst. teatre; kaip jūs tai su-

šokti

labai
kuri

Eutino lietuvių stovyklos mišrus choras „Rūta“, kuris atlikdavo atskirai vyrų ir bažnytinio — chorų 
funkcijas vadovaujamas vargonininko Valerijono Untulio, šiuo metu pradeda skirstytis į Angliją

dyti visu savo pajėgumu. Atsikė
lęs į Blombergą buvau pakviestas 
suruošti eglutės programą. Tam 
tikslui paskubom pastačiau virš 
20 min. vaikų baletą „Jūrininkai“. 
Po to baleto studiją vedžiau ir 
toliau.

— Kaip jums atrodo Lietuvių 
Tremtinių Baleto Teatro perspek
tyvos?

— Džiugu, kad tiek vyresnieji, 
tiek jaunesnieji kolegos taip 
entuziastingai sutiko prisidėti prie 
lietuvių baleto susibūrimo trem
ty. Jeigu gyvenimo sąlygos leis 
mums susibūrusiems išsilaikvti, 
nemanau, kad reikėtų apsiri
boti tik „Coppelia“. Aš asmeniškai 

prisidėsiu prie to visomis savo 
jėgomis ir sugebėjimais.

Baleto repeticijose aktyviai da
lyvauja taip pat P. Maželis. 
Įdomu buvo patirti jo nuotaiką.

— Kaip jūs žiūrit į baleto susi
būrimą tremty? — buvo jo pak
lausta.

— Su džiaugsmu sutikau įsi
jungti į bendrą mūsų baleto dar
bą. Svanildos pirmaeilė rolė 
mane imponuoja savo įvairumu: 
ji yra vispusiška šokių stiliaus 
atžvilgiu — nuo klasiško iki 
charakteringo šokio. Tikiu, kad 
galėsiu į ją įsijausti.

— Ką jūs, kaip baleto artistė, 
veikėte tremty?

— Pirmasis angažamentas trem
ty buvo Grąžo miesto operoj, ku
rioj dirbau kaip prima balerina. 
Teko būti taip pat pas žinomuo
sius baletmeisterius Gsovsky, Pa- 
liakova ir Woynar. Sąjunginin
kams atėjus, konncertavau drau
ge su visa eile teatro vokalistų 
bei instrumentalistų, o nuo pra
eitų metų drauge su A. Liepinu 
duodame savistovius baleto kon
certus. Taip pat su A. Liepinu- 
esam sušokę tremty pirmą lietu
višką vieno veiksmo baleta „Su- 
batos vakarėlį“, kuriame šokom

Ada Karvelytė

ATSIMINIMAS

— Aš, kaip lietuvių artistų su
važiavimo iniciatorius, jau prieš 
metus laiko kėliau reikalą, kad 
visi menininkai burtųsi į kolekty
vus ir išlaikytų tą lygį, kurį tu
rėjo Lietuvoje, bei paruoštų nau
jus atžalynus. Būdamas Kassely 
arčiau baleto ir patyręs apie šį 
susibūrimą, nudžiugau ir sveiki
nu šį sumanymą.

— Kaip numatote suderinti šį 
baleto susibūrimą su „Laisvės“ 
teatru?

— Kokie jūsų ateities Dianai?
Ruošiuos išvykti į Paryžių, kur 

žadu dirbti „Opera comiąue“ ir 
baigti utį — to studijas.

Netoliese šoko A. L i e p i n a s.

O žinau, ateisi vėl tu toks išbalęs, 
Nebeklausiu niekad, ko širdis liūdna — 
Kurgi tu nueisi, į kokią gi šalį, 
Kokiame pasauly tau sušvis diena . . .

Pamenu, kai tuokart baisūs vėjai kaukė 
Ir už lango trankės nerami naktis . . .
Baltos gėlės tyliai tavo žodžių laukė, 
Siekė tau bučiuoti mėlynas akis . . .

Daug, vai. daug norėčiau šiandien tau sakyti, 
Tau primint norėčiau tėviškės dienas . . . 
Kyapios buvo naktys — žemėn žvaigždės krito, 
Tu sakei: — Mažyte, tik nebūk liūdna . . .

derinsit su savo dalyvavimu „Cop- 
pelioj“? <

— Su vokiečių teatru nesu su
rištas jokia sutartim. Šoku atski
ruose spektakliuose kaip svetys. 
Savas darbas ir savo baletas žy
miai malonesnis, ir todėl įsijun
gimui į liet, baleto teatrą jokių 
kliūčių nėra.

— Su kokia nuotaika įsijungia 
į LT Baleto Teatrą jūsų mokiniai?

— Mokiniai būdami studijoj ir 
dabar pasižymi dideliu rūpestin
gumu, darbo meile ir ištverme. 
Gavę progos dirbti viešai ir įsi
giję profesonalo specialybę, jie 
jaučia didelę pareigą saugoti šį 
vardą ir reikiamu momentu gar
bingai panaudoti. Jie nori ir sten
giasi visiškai atsiduoti bendra
jam kolektyvo labui.

— Kaip jūs žiūrite į Franco 
partiją „Coppelijoj“?

— Franco vaidmuo mano ma- 
Kaa salėtum ouu serą nymu šiame bale,e nėra yPatin- OvvraTiuk visoms gas- Labai daug mlmišk<’ scen" 

. . ...yr. s. i . .. . ir partneriškumo. Pasireikšti kaip 
solo šokėjui ir parodyti savo pa
jėgumą progų beveik nėra. Ta
čiau vaidmuo gana simpatingas.

Luuveje. teaue... xr svmo.au- , TaiP Pa< "“elai Sutiko pasišnfr- 
— niekad iš anksto nežinai, keti antras Franco sokejas S.

— Atėjus anglams J. Vasiliaus
kas pakvietė mane į Seegebergą, 
kur su T. Bąbuškinaite pradėjom 
dirbti savo srityje. Gavę iš anglų 
šiokią tokią paramą, įsitaisėm 
kostiumus ir pradėjom koncer
tuoti. Aplankėm anglų zonoj be
veik visas lietuvių stovyklas. Dėl 
sunkių sąlygų negalėjom pasiro-

— „Laisvės“ teatras, gal būt, 
buvo vienintelis kolektyvas, kuris 
sugebėjo išleisti grynai baletinius 
pastatymus ir davė naujų baleto 
artistų. Kai LT Baleto Teatras 
įsiteisins pirmuoju savo pastaty
mu, „Laisvės“ teatras automatiš
kai bus įsijungęs į šį teatrą visa 
savo profesinių artistų sudėtim. 
Iš viso „Laisvės“ teatras į bendrą 
baleto kolektyvą įjungia 7 pro
fesionalus.

— Kaip jūs įsijungsit į baletą, 
būdamas operetės solistu?

— Operetėj buvau komiškuoju 
tenoru-zubretės partneriu. Dėl to 
be dainavimo ir vaidybos turėjau 
susipažinti su šokio menu. Šokį 
teko studijuoti pas Olekienę ir 
D. Nasvytytę. Į šį ^ kolektyvą 
esu pakviestas mimiškoms ba
leto rolėms. „Coppelijos* pastaty
me ._221_ _ "
man pavyks, parodys premjera.

Budo įdomu pasišnekėti ir su 
kitais baleto artistais, bet nesi
norėjo trukdyti jų darbo. Iš viso 
susidaro įspūdis, kad baleto ko
lektyvas, \nežiūrėdamas visų sun
kumų, rimtai dirba ir ruošiasi 
premjerai. A. C.

vaidinsiu Coppelijų. Kaip

pasiryžimas šeimai yra, tik — tos 
smulkmenos — vyro trūksta...

Mano bendrakeleivė atvirai pra
juko, nė kiek neužpykdama:

—Cha, cha! Tas tiesa! Juk taip 
visada ir yra visoms merginom?. 
Seimai ruoštis ir kraitį krauti 
tenka nuo pat jaunystės per išti
są eilę metų. Ir tai vis — reikia 
labai sąžiningai atsidėti, visą sa
vo būdą palenkti, visas pastangas 
sutraukti, kad galėtum būti gera 
žmona ... _ -----
būna — tik atsitiktinis, kitaip sa-

Aš neturėjau kaip papriešta
rauti:

— ,Tamsta iš tikro būsi ideali 
žmona ... Na, bet tokio pat ir 
vyro teks susiieškoti — tik tada 
abipusė laimė bus garantuota.

— Ne, tai visai ne taip svarbu,
— vėl ramiai ir aiškiai atkirto 
ji. — Jeigu žmona bus supran
tanti it jei ji, kaip moteris, sto
vės visada savo vietoje, tai — ir 
vyras bus geras. Iš jo tiek ne
reikalaujama ... Tik — kad doras 
ir teisingas žmogus būtų ir darbą 
dirbtų.

— Tai kada bus jūsų vestuvės? kant, laimės dalykas... Jį su-
— įsidrąsinau vis smalsiau kvosti, tiksi kur nors netikėtai, visai

— Nežinau, — Ir ji vis grynu netyčia — gatvėje, kelionėje, 
atvirumu žiūrėjo man j veidą. krautuvėje, teatre... Ir svarbiau-

— . i šia — niekad is anKsto nežinai. --—■ ---- -----------— Tai kaip? sumišau dabar . . j n_. k Tai būna tik Velbasis. — 
aš, — juk jeigu tamsta esi visai .ne! Ka ei ^r-..rai ouna uk 
pasirengusi... Ko jūsų sužieduo
tinis laukia?

— Aš dar neturiu jokio suzie- Žinoma, tam netikėtumui

koks nerimtas, kvailas momentas, Kaip vyksta pasiruošimas 
kaip sako mano teta. Todėl aš Franc0 role! Coppelijoj ?-bu- 
jam ir nepriduodu tokios svar- vo paklausta.

-  - v-.*. **cUkė;***..-l — Franco rolę šoku ne be pir- 
duotinio — nežinau, nei kada, nei mes turime būti pasiruošu- mą kartą. Ją teko šokti jau Lie- 
už ko ištekėsiu... sios... tuvoj. Tačiau esu laimingas, kad

Man norėjosi susijuokti, bet su- _ o . . , . np+_k<1 tremty vėl galėsiu joje pasirodyti,
įvaldžiau. Tik šiurkštokai paer- mečiau iXaila klausima Francas’ kaip P®*1*’ leP"žinau: KGU* mečiau Kvailą Klausimą. gyiausia vyrams premjerams.Tech-

— Tai išeina, kad ir kraitis, ir — Tai ne nuo manes priklauso, niškai ji nestato didelių uždavinių.

sios...
— O gal ir visai neteks ište

kėti? — mečiau kvailą klausimą.

Bum,10. Varnių Kunlsą Semlnnrtjo. Bendorlaua nuotr.dviguba lova, ir kulinarijos bei ir dėl to mano sąžinė gryna, vi- 
vaikų auklėjimo žinios, ir aiškus sai ramiai atsakė ji.

— Kiek jūs, kaip baleto artis
tas, dirbote tremty?
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Meerbecko lietuvių ansamblio šokėjų grupė su 
vadovu Ad. Narbutu ( viduryje su armonika)

Del p. Girniaus ir vyskupo Valančiaus
Nors ir bergždžias yra darbas po- vestras Valiūnas padaręs vyskupui

Meerbecko lietuviu ansamblis
Jis dabar kviečiamas greta estu ir latviu i Anglija ',

Mes, kurie čia atsidūrėme tremtyje, 
negalėjome pasilikti be dainos, nes 
jau toks lietuvio būdas, kad jis be 
jos negali gyventi. Vos tik nukritus 
mus stėgusiems pančiams ir mums 
susibūrus į stovyklas, kiekvienoje jų 
lietuviškos dainos mylėtojai susibūrė 
| chorus, ir šiandien vargu rasime 
tokią stovyklą, kuri neturėtų vieno
kio ar kitokio choro.

Esant gausiam chorų skaičiui, iš jų 
tarpo keletas Iškopė labai aukštai, ir 
jų dainos aidas nuskambėjo arba te
beskamba labai plačiai. Šitą pirme
nybę turi pietinėje Vokietijoje esan
čios lietuvių stovyklos, nes tenai su
sitelkė dauguma muzikų, o be to, kai 
kuriems vienetams padėjo tvirtus pa
grindus tenai susibūrę buvę jau Lie
tuvoje ansamblių ir chorų dalyviai. 
Tuo tarpu šiaurinėje Vokietijoje šita 
padėtis buvo blogesnė, nes muzikų 
daug mažiau ir nė vienam stovyklos 
chorui nepadėjo gaprlndų buvusio 
žymesnio choro Lietuvoje dalyviai. 
Tačiau nežiūrint visų šitų trukumų, 
anglų zonos stovyklos nėra be chorų, 
kurie kiekvienu metu sugeba sveti
miesiems silpniau ir stipriau pa
vaizduoti lietuvišką dainą ir parodyti 
lietuvišką šokį.

Iš maždaug vienodo lygio visos 
anglų zonos chorų toli priekin pra,- 
sišovė Meerbecko lietuvių ansamblis, 
vadovaujamas jauno, bet gabaus mu
ziko Adolfo Narbuto, ir Jei ne- 
nelemtos aplinkybės, šiandien lietu
viška daina tikrai aidėtų per Lon
dono BBC radiją, kaip kad aidėjo 
čia stovykloje gyvenančių latvių ar 
estų . . .

Sis ansamblis buvo sudarytas tik iš 
stovykloje esančių jėgų, kurių dau
gelis pirmą kartą dalyvavo chore 
arba šoko tautinius šoklus. Ad. Nar
butas, pradėjęs darbą su šia medžiaga, 
nepaprastos savo energijos dėka pa
darė tai, ką galima su mėgėjais pa
daryti, ir po kurio meto ansamblis 
galėjo pasirodyti ne tik savoje stovy
kloje, bet ir toli už stovyklos ribų. 
Tai galima buvo pasiekti tik darbu, 
kurio nepasigailėjo nei dirigentas, 
nei ansamblio dalyviai. O dirbta bu
vo daug, nes daugiau kaip 60 dainų 
ir giesmių repertuaras iš kiekvieno 
dalyvio pareikalavo apie 1200 darbo 
valandų, o iš choristo šokėjo apie 
1800 vai.

Pirmas pilno ansamblio koncertas 
buvo 1946 m. vasario 16 — 17 d. ir 
teikė gražių vilčių ateičiai. Tuo pat 
metu stovykloje suruoštose varžybose 
tautinių šokių grupė laimėjo pirmą 
vietą ir tuo pačiu praskynė sau kelią 
išvykoms, kurtų atskirai padarė 10, 
šokdama anglų, aukštiems pareigū
nams Izerlah. Herforde, Mindene, 
Būckeburge, Warendorfe ir kitur.

Po pirmų sėkmingų vietoje pasiro
dymų ansamblis stovykloie koncer
tuoja įvairiomis progomis* kaip 
švenčių arba aukštų pareigūnų atsi
lankymo metu. Po vieno visų tauty
bių drauge suruošto koncerto gauna 
iš anglų zonos vyr. UNRRA direk
toriaus generolo maj. E. D. Fanshawe 
padėkos raštą, kuriame rašoma . . . 
„Aš dėkoju jūsų personalui už tikrai 
nuostabią koncerto dali, kurios mes 
k’ausėmės penktadieni. Aš žinau, tai 
buvo labai vertinga Ir džiaugsminga 
kiekvienam, ir mes vis! buvome la
bai paveikti. Lietuvių šoktai buvo 
v<«»n! ’š daugiausia d”au«»smlneų va
karo bruožų . . .“ (S| koncertą ste
bėjo daugelis aukštų karinės vyriau
sybės ir UNRRA pareigūnų.) 

Be savoje stovykloje suruoštų kon
certų, ansamblis padarė 10 išvykų, 
būtent: t Hannoveii, Lahdę (2 kartus), 
Uchtę. Lehrtę, Braunschwelgą, Wa- 
tenstedtą. Greveną, Arensbergą ir 
Oldenburgą. Šiose gastrolėse išryš
kėto ansamblio pajėgumas ir pats 
ansamblis subrendo. Vartydami atsl- 
liep’mus apie ansamblio išvykose at
liktus koncertus, randame: . . . „Mo
terų chnras visai puikiai sustda'na- 
vęs, beturįs visai geros balsinės 
medžiagos. Vvrų chnras t»’n nat 
drausmingas, chorvedžio mostams la
bai jautrus (tik gal pianissimo vie
linis . klek šlubavo), ateityje gali

tapti visai geru vienetu. Mišrus cho
ras atliko tiek žinomų, tiek rečiau 
girdėtų dainų ir dalyvavo tautiniuose 
šokiuose bei vaizdeliuose. Tautinių 
šokių grupės dalyviai puikiai apreng
ti ir gerai išmokę šokius, atliko grei
tu, greveniečiams neįprastu tempu. 
Ansamblio vadovui Ad. Narbutui ir 
visam kolektyvui linkėtina dar la
biau tobulintis ir kuo dažniau lan
kyti lietuvių kolonijas Vokietijoje .." 
(Iš Greveno stovyklos leidžiamo lai
kraštėlio.) . . . „Anglų zonoje MeerT 
becko lietuvių stovyklos, Ad. Nar
buto iš 56 asmenų suorganizuotas 
ansamblis š. m. rugsėjo 15 d. aplankė 
Braunschweigą, ir Watenstedtą. An
samblis daro neblogą įspūdi. Be to, 
turi nemažą dainų ir šokių reper
tuarą“ ... (Iš „Išeivių Draugo“ Nr. 
41.) . . . „Kuklus meno mėgėjų būre
lis atliko nemažą ir nelengvą pro
gramą. Moterų, vyrų ir mišrus chorai 
iš tų pačių ir šokėjai, tautiškai ap
sirengę, tarp dažniau girdimų liau
dies dainų, atliko keletą rečiau gir
dimų ir naujų kūrinių, pašoko ori
ginalių šoklų. Greta žinomųjų mūsų 
autorių, trys paties dirigento Ad. 
Narbuto dainos praskambėjo palydė
tos šiltu publikos pritarimu“ ... (Iš 
„Lietuvių Žodžio“ aprašymo apie 
koncertą Oldenburge). Be atsiliepimų 
spaudoje, ansamblis yra gavęs ir 
padėkos laišką.

Ansamblio dainų repertuarą sudarė: 
moterų chorui: „Šią naktelę“ 
(Šimkaus), „Piemenėlių pavasaris" 
(Švedo), „Pupos“ (Žilevičiaus), „Mer
gytė Jaunoji“ (Narbuto), „Pasvarstyk, 
antele" (Naujalio), „Audėjėlė“ (Nar
buto), „Kalvelis“ (Švedo); vyrų 
chorui; „Tylus vakaras (Karoso), 
„Mes šauliai“ (Graužinio), „Romu- 
vėnų maršas" (Gailevičiaus), „Ko tie 
dunda miškai“ (Andrulio), „Į kovą" 
(Račiūno), „Juokai" (Narbuto), „Na
mo“ (Stolrios), „Vežė mane iš namų“ 
(Dambrausko), „Ei, valiok, tėvyne“ 
(Bertulio), „Kalvelis“ (Švedo), „Nu
rimk, sesut“ (Jakubėno), „Lietuva 
brangi" (Naujalio), „Vaikščiojau" (Ži
levičiaus) „Gaudžia trimitai“ (Pe
trausko), „Tremtinių giesmė (Nar
buto), „Miškas ūžia" (Naujalio), „Jū
reivių maršas“ (Paulausko) ir dvi 
bažnytinės giesmės. Mišriam cho
rui: „Aš mergytė“ (Paulausko) 
„Apynėlis" (Šimkaus), „Valiok, dal
geli“ (Strolios), „Vakarinė daina“ 
(Šimkaus), „Leiskit | tėvynę" (Na
vicko), „Vėjužėlis" (Vanagaičio), 
„Miškų gėlė“ (Paulausko), „Laisvės 
varpas“ (Vanagaičio), „Kur giria ža
liuoja“ (Gudavičiaus), „Karvelėli" 
(Sasnausko). „Lietuviais esame mes 
gimę" (Šimkaus), „Jaunimo giesmė“ 
(Naujalio), po dvi estų ir latvių dal
ijas, anglų himnas ir 14 bažnytinių 
giesmių.

Ansamblio tautinių šokių grupė 
šoko šiuos šokius: „Jonkelis“, „No
riu miego“, „Malūnas“, „Rugeliai", 
„Audėjėlė", „Kalvelis“, „Suktinis", 
„Kepurinė", „Ožys", „Lenciūgėlis“, 
„Žiogeliai", „Sustas", „Kubilas“ ir 
du plastiniai dalykai „Lietuva bran
gi“ su vyrų choru ir „Leiskit l tė
vynę" su mišriu choru.

Šio didelio repertuaro paruošimas 
mėgėjams buvo nelengvas dalykas, 
tačiau, šito nežiūrint, jie tai atliko 
visu stropumu. Ir tie „Jie“ yra: J. 
Krlščiūnlene. E. Lingytė, O. Ston
kienė, H. Janušaltytė, D. Barskietytė, 
A. Pinkevičiūtė, O. Sergelytė, E. 
Dldžbalienė, V.Glntvilaitė, P.Mockutė, 
E. Steikūnaitė, M. Bagdonavičiūtė, L. 
Adomavičiūtė, J. Dūdaitė, O. Pan-
kienė, J. Simonaitienė, Z. Gečaitė, R. 
Malčiauskienė, D. Kusaltė, P. Zvina- 
kytė, K. Pečkaitlenė, M. Gečaitė, V. 
Ignotienė, O. Llngaitytė, R.Rauchaltė, 
E. Jusytė, J. Guiga, J. Jusys, B. Nar
butas, P. Motušis, P. Styga, K. Vens- 
kus, J. Llngaltls, P. Llngaitis, E. Ry- 
delis, V. Kubaitls, J. Starkevičius, Z. 
Barškletls, K. Pikturna, K. Luda, J. 
Strumskis, J. Gintautas, G. Žolynas, 
A. Gintautas, A. Merkevičius, F. Nar
butas, V. Narbutas, J. Pečkaitis, A. 
Petkevičius, J. Zabukas, A. Jasine- 
vlčius, Jon. Jusys, P. Adomavičius 
ir Jon. Starkevičius. N. J.

lemizuoti apie mūsų praeiti su as
menimis, kurie tos praeities nestudi
javo ir visas savo žinias apie ją se
mia ne tik ne iŠ šaltinių, bet net ne 
iš to, kas apie tą praeiti kitų buvo 
rašyta, tik vien iš neskaitytų straips
nių antraščių ar tiesiog iš gandų, ta
čiau dalimi esu patenkintas polemika 
su p. Girnium — jis pripažino, kad 
aname straipsnyje Jis turėjo galvoje 
mane, o savo absurdišką, man priki
šamą minti ši kartą pavadino ironija, 
taigi šio absurdo bent man neprikiša 
— ir tai jau laimėjimas. Bet pripra
tęs operuoti vien tik gandais, jis ir 
toliau elgiasi panašiu būdu. Savo at
sakyme Jam aš nė vienu žodžiu ne
paminėjau savo dabartinės pažiūros 
l Valančių, bet viskas, kas tuo rei
kalu ten kalbama, yra tik trumpas 
atpasakojimas ano mano straipsnio 
„Mūsų Senovėje“. O p. Girnius, ku
ris, matyti, nebuvo skaitęs nė vie o 
mano straipsnio apie Valančių, neiš
skiriant ir jo naujai minimo ir cituo
jamo straipsnio apie daug aveldl Va
lančių, irgi jo tik iš antraštės pažin
to, prirašo devynias galybes apie da
bartini mano Valančiaus įvertinimą, 
nors apie tai Jis negali nieko žinoti, 
nes ir mano parašyta trumpa Valan
čiaus biografija ligi šlbl guli pas, ma
ne rankraštyje ir ją rodžiau tik vie
nam asmeniui jau po to, kada p. Gir
nius savo atsakymą parašė. Cituo
damas tam pačiam puslapy išspaus
dintą mano atsakymą, p. Girnius ir 
čia nesusilaiko jo nesufalsifikavęs (o 
gal ir čia „ironija“?) — jis pateikia 
mano sugretinimą Valančiaus ir Mu
ravjovo darbo, bet nutyli, kad aš tą 
išvadą pavadinau absurdška (net ta> 
pabraukęs), ir tai ne tik dabar, bet 
jau anam senam savo straipsnyje. 
Pabaigoje vėl kelia abejonių ir ne
gudrių samprotavimų, kvepiančių Jau 
net kad Valančius atsisakė lenkiškų 
knygų platinimo veikiamas iš apa
čios. Deja, ir čia turiu p. Girnių ap
vilti — tai ne mano, bet paties Va
lančiaus tvirtinimas. Kaip tik anam, 
matytam straipsnyje cituoju laiškus 
„iš apačios Lydavėnu klebono kun.

. B. Adamavlčiaus, Rietavo dekano 
Kulvlnsklo ir kitų, kurie prašo juos 
atleisti nuo lenkiškųjų knygų plati
nimo ir nebausti jų už tai, o vėliau 
ir vyskupijos raštinės raštą, „kad 
vyskupijos valdyba nenori ir negali 
imtis panašaus darbo, kaip išpardavi
mas knygų“. Bet aš dabar Ka p tik 
laikau Valančiaus dideliu pliusu ir 
įrodymu Jo sugebėjimo administruoti 
painius vyskupijos reikalus tai, kad 
jis visados atsiklausdavo tos „apa
čios“ balso, kada jame matė kokią 
sveiką minti ar darbą. Be to, pavyz
džiui, nebūtumėm turėję nei jo blai
vybės akcijos, nes Ji išėjo ne iš Va
lančiaus iniciatyvos, bet iš kunigo 
Augustino Klbarto, kuris dar 1846 m. 
buvo ją (vedęs savo parapijoje, o 
Valančius, susipažinęs su ja per vizi
taciją, pasekė Kibarto pavydžiu. Tik 
ir čia ne pats Jis blaivybę tvarkė ir 
organizavo, bet atidavė ją t savo pa
dėjėjų rankas, kurių tarpe labiausiai
čia nuveikė kun. Juozas Dovydaitis — 
Šiaulėniškis Senelis, tarp kito ko pats 
Valančiaus vardu rašęs beveik visas 
blaivybės gromatas, taip pat ir dau-, 
geli kitų Valančiaus vardu skelbiamų 
raštų. Ir Valančiaus veiklos ne minu
su, bet svarbiausiu pliusu buvo tai, 
kad jis apsupo save būriu gabių pa
dėjėjų (pradžioje A. Beresnevičius, 
paskiau Juozas Dovydaitis. Ottonas 
Prianiauskls, Jeronlkas Račkauskls, 
Justinas Dovydaitis), kurie buvo ne 
tik Jo sumanymų vykdytojai, bet daž
nai ir sumanytojai ar net Valančiaus 
klaidų korektoriai. Pavyzdžiui, Va
lančius buvo nusikratęs lenkiškųjų 
knygų platinimo, perdavęs JI jo at
kviestam | Varnius Zavadzklui. Bet 
kada tas atkaklusis lenkininkas at
gabeno l Varnius vienas tik lenkiškas 
knygas, tai ne lietuvis mužikas Va
lančius, bet lenkiškosios „kultūros" 
bajoras Jeronimas Račkauskis savo 
1853. VII. 1 rašytam Zavadzklui laiške 
Išreiškia savo nusistebėjimą, kad kny
gyne visai nėra žemaitiškų knygų, 
o 1853. X. 6 tiesiog Zavadzki kaltina, 
kad tas savo lenkiška akcija „parali- 
žuoja mūsų geriausias pastangas 
(abudu laiškai dar neišspausdinti — 
cituoju iš originalo, lenkiškai rašyto). 
Pagaliau, Jei Valančiui negalima da
ryti tokio priekaišto, koki buvo Sil-
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Juozui Arnulpui Giedraičiui, kad 
„vyskups rėdo kunigėlius, o vyskupą 
bobos“, visgi dažnai Valančiaus dar
bui turėjo Įtakos ir kurijai visai pa
šaliniai asmenys.

P. Girnius pareiškia savo nusistebė
jimą, kad aš nematau Valančiuje to
kios asmenybės, kokią jame mato ki
ti mūsų istorikai. Bet čia nieko ste
bėtino nėra. Alekna bendrai nedavė 
Jokio Valančiaus apibūdinimo ir tik 
visiškai JI susmulkino ir, kaip pats 
jau buvau pabrėžęs vienoje savo re
cenzijoje, parašytoje dar 1924 m., pas 
Alekną „Valančius atrodo žmogumi 
be kokios vadovaujančios politinės ir 
visuomeninės minties, šiaip paprastas 
pasyvaus pasipriešinimo dvasininkas, 
ir tiek" (cituoju iš originalo). Alekna 
tik sąžiningai ir kruopščiai atpasako
jo savo paskaitytą Valančiaus archy
vo medžiagą, visai jos neaiškindamas, 
dažnai nesuprasdamas, kartais nesą
moningai Ją Iškreipdamas. Pavyzdžiui, 
savo monografijos apie Valančių p. 
169 jis pateikia savo iš lenkų kalbos 
išverstą Valančiaus pamokslą, pasa
kytą Kauno katedroje 1866 m. gegužės 
8 d., kuriame yra ir tokie „patriotiš
ki“ perlai: „Kartą ant visados (turi
me) atsisakyti minties, jog būsime 
kuomet nors savistovi tauta, nepri
klausoma nuo Rusijos . . . Mes, bū
dami dalelė nedalijamos Rusijos, pri
valome mokytis rusų kalbos, neuž
miršdami savos lietuviškos arba že
maitiškos, turime rusus mylėti, kaip 
savo brolius . . .“ Gal p. Girniui nepa
tiko, kad aš iš Aleknos nepaėmiau 
sekančios Iš to pamokslo Išvados? De
ja, negalėjau to padaryti, nes kaip 
tik man pavyko surasti Aleknai ne
žinomą archyvinę medžiaga, irodai- 
čią, kad visas tas pamokslas tik gry
nas rusų administracijos falsifikatas. 
Ji, gavusi iš Valančiaus pamokslo 
teksto projektą, be Valančiaus žinios 
ji visiškai ištaisė, pakeitė tekstą Ir 
išspausdino, bet Valančius gegužės 
8 d. buvo pasakęs visiškai ką kita; 
dėl to pamokslo net buvo Jam iškel
ta byla: tik ji liko be pasekmių, ka
dangi buvę oer ta pamov-ci* bažny
čioje beraščiai rusų policininkai ga
lėjo tik konstatuoti, kad Valančius 
sakė kažin ką kita, bet nesugebėto 
užrašyti to. ką Jie pasakojo. — Apie 
mano prieštaravimą Z. Ivinskio išva
doms irgi netenka kalbėti, nes Z. 
Ivinskis yra labai geras žinovas mū
sų tolimos senovės, bet. rašydamas 
apie XIX — XX a., jis jau nėra isto
rikas, o tik politikas ir publicistas, 
kuris iš praeities tik atrenka paski
rus faktelius, reikalingus tik jo poli
tiškai visuomeninėms. Iš anksto pas
tatytoms, tezėms įrodyti. Pagaliau 
dar yra toks p. Patlrgas. kuris rašė 
ilgus straipsnius apie kunigų nuopel
nus kovoj dėl Lietuvos nepriklauso
mumo ir ten net neretai linksniuo
davo mano pavardę, kukliai nenu
rodydamas. kur ir kada aš tą ar kitą 
minti buvau pareiškęs. Bet ir tie jo 
straipsniai neturi nieko bendro su 
istorija, tik yra gryna tendenclnė 
publicistika — atrinkdamas tik tai,

kas tą kovą teigiamai piešia (net iš 
nekunigo Serafino Kušeliausko pa
darydamas kunigą), nutylėdamas vis
ką, kas vaizduoja ir kitą medalio pu
sę ar kitų, ne kunigų nuopelnus, jis 
visiškai iškreipia tikrų dalykų eigą. 
Tokiu pat būdu rašydamas, ir aš ga
lėčiau nupiešti Lietuvos kunigų kovą 
prieš Lietuvos nepriklausomumą, ir 
tai atsirėmęs eile žinomų istorinių 
faktų ir asmenų-pradedant 1794 m. 
sukilėlių pakartu Vilniaus vyskupu 
Masalskiu, arkivyskupu Liestšencevi- 
čium, sustojęs ties 1831 m. sukilimo 
„didvyriais“ (malšintojais) pavysku- 
plu Simanu Giedraičiu, kunigais Jonu 
Gintlla ir Juozu Rupeika, nušvietęs 
Bonaventūrą ButkeviCių. Ravą ir ki
tus, paminėjęs tą pat| Valančių su jo 
priešsukilim niais atsšTUkimais pa
garsėjusius Vilniaus pralotus Nemeik- 
šą, Zillnskl. palietęs, sekant gražiu ir 
turiningu kun. Vėblalčio straipsniu 
„Naujojoj Rumuvoj“, garsią Kražių 
bylą, kur prieš sukilusią savo bažny
čią ginti liaudį greta gubernatoriaus 
Kllngenbergo, policijos ir kazokų sto
jo taip pat Ir dekanas, klebonas ir 
vikaras, kuriuos nuo liaudies gynė tik 
kazokų nagalkos, pacitavęs net visų 
mūsų mylimą Vaižgantą, kuris „Tė
vynės Sarge" smerkė visas svajones 
apie nepriklausomumą, iškėlęs paga
rsėtus! praloto Antanav'čiaus apl n- 
kraštl Ir baigęs visų mūsų gerbiamu 
A. Jakštu, kuris savo redaguojamo! 
„Draugijoj" Įrodinėjo, kad mes esame 
tik Rusijos Įnamiai aš galėčiau nu
piešti sklandų vaizdą, visai analogini 
patlrginlam; tik, žinoma, šis vaizdas, 
nutylts vardus šimtų tų kunigų, kurie 
guldė savo galvas už tėvynę ar laukė 
mirties ištrėmime, būtų tiek pat ne
teisingas, kaip ir p. Patirgo. Pagaliau, 
apie Stakauskl užtenkamai rašiau 
anam „Mūsų Senovės" straipsny, nors 
šis dar savo paskutinio žodžio nebu
vo pasakęs, nes jis rimtai ėjo l va
landinės medžiagos tyrinėjimą, tik 
jos dar pilnai neapžlojo. O apie p. 
Matuso „studijų" išdavas dar bendrai 
netenka kalbėti.

Mūsų praeiti studijuodami, ligi šiol 
esame dar sunkioj padėty — nežino
me daugybės reikšmingų faktų, nes 
mūsų praeiti piešusieji svetimi tyri
nėtojai ar sąmoningai ją fall'sikavo 
(sukurdami, pavyzdžiui, net ir tok| 
faktą, kaip Aušros Vartų paveikslo 
bizantinę kilmę, nors paveikslas grei
čiausiai buvo pieštas apie 1544 m. Vll- 
niule italų tapytojo, paėmuslo mo
deliu Barborą Radvilaitę), ar nutylė
davo' mums ryškiausius ir svarbiau
sius faktus. Tik maždaug per pasku
tiniuosius 30 — 40 metų mes jau sa
varankiškai pradėjome praeiti tirti, 
pirmiausia ieškodami nežinomų šal
tinių ir jų jau susirado daug, nors 
dar toli ne viskas yra atskleista ir 
Ištirta. Atsirandant gi vis naujai me
džiagai, tenka reviduoti, koreguoti, 
papildyti Ir išplėsti anksčiau padary
tas išvadas, tačiau ir visos tos korek
tūros dar nebus galutinės. Teko ir 
man ne kartą pakeisti anksčiau pa
darytas išvadas. Štai prieš 17 metų 
buvau Išspausdinęs Lietuvių knygų 
istorijos bruožus, bet dabar, kada 
mano klausytojai iš Baltijos Unlver- 
sitetos norėjo egzaminams iš lietu
vių knygos istorlios ruoštis ne iš 
naujai iiems paskaityto kurso paskai
tų užrašų, bet iš šios knygos, turėjau 
juos ląpėti, kad kiekvienam iš jų bus 
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tuomet garantuotas nepatenkinamas 
laipsnis, nes per tuos 17 metų prisi
rinko tiek naujos, anksčiau nežino
mos medžiagos, kad ji daugeli mūsų 
senosios knygos istorijos klausimų 
tiesiog apverčia viršum kojų. Arba 
vėl, 1930 m. išspausdinau Lietuvių 
knygų augimo etapus, kurie susilau
kė net (horribile dietų!) teigiamo p. 
Ivinskio atsiliepimo (tur būt, tik už 
teigiamą iViruiumą jezu.<.ų t aKu:; 
mūsų senajai literatūrai); ir ten aš 
tarp kito ko suabejojau (p. 15), ar 
tarp protestantiškų ir katalikiškų 
XIV a. knygų buvo kokie savitarpio 
ryšiai ir (taka. Dabar l tą pati klau
simą žiūriu griežtai priešingai, nes 
susirado gausiai naujos, anksčiau ne
žinomos medžiagos kuri leidžia tą 
pati reikalą visai kitaip nušviesti. 
Arba vėl, Šiaulių „Varpų" almanacho 
I knygoj J. Povilonis bandė ^habili
tuoti A. Strazdą ir visus jam daro
mus priekaištus bandė aiškinti lenkų 
intrigomis. Bet Vilniaus konsistorijos 
archyve 1943 — 1944 m. V. Maciūnas 
buvo suradęs tiesiog sensaclnę Straz
dą liečiančią medžiagą, kuri ne tik 
patvirtino viską, kas buvo jam Jau 
seniau primetama, bet atskleidė daug 
naujų faktų, kurie, tiesa, mums tą 
Strazdą dar artimesni padaro, neiš
skiriant čia nė dviejų Jo auklėjamų 
valkų ir įvertintu vienu rubliu ir

7
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keturiomis kapeikomis šamerlako 
bravorėliu. Panašiai yra Ir su Valan
čiumi — galime jį įvairiai vertinti, 
galime apie jį jau dabar ištisus to
mus prirašyti,, bet vis dar nepasaky
sime paskutinio žodžio, nes vis susi
randa nauja medžiaga, aiškėja nauji 
faktai (pavyzdžiui, net 1944 m. pavyko 
man nusirašyti jo be galo įdomią ko
respondenciją su Zavadzkiu, iš kurios 
tarp kito ko sužinom ir naujus fak
tus, nušviečiančius nutraukimą san
tykių su Daukantu; ar vėl, dar ligi 
šiol pilnai nesunaudota Valančiaus 
korespondencija su sesers šeima, su 
Barškečlais-Beresnevlčlais). Tačiau 
man asmeniškai visi tie nauji faktai 
vien padeda išryškinti tą vaizdą, ku
rį aš buvau sau susidaręs prieš 30 
metų, kada pirmą kartą susidūriau 
su archyvine valandine medžiaga. Ir 
prisipažinsiu, jau tuomet man jis 
pasidarė mylimiausias mano studijų 
personažas ir mano akyse išaugo taip, 
kad jį sau pastačiau eilėje ryškiau
sių Lietuvos praeities asmi-aų — Vy
tauto Didžiojo, Mikalojaus Radvilos, 
Merkelio Giedraičio — paskutiniais 
metais (net čia tremtyje) paaiškėjusi 
nežinoma anksčiau medžiaga tarp ki
to ko padėjo ir Merkelio Giedraičio 
asmenį daugeliu bruožų išryškinti ir 
iškelti. Pradėjęs Valančiumi domėtis, 
aš jį tyrinėjau ir tyrinėju ligi šiol — 
tai yra, nesitenkindamas tuo, kas apie 
jį kitų buvo rašyta, aš vis ieškau 
nauju šaltinių ir naujos medžiagos, 
ir, kiekvienai progai pasitaikius, ją 
skelbiu — tą darbą pradėjau jau 1921 
m. ..Mūsų Žinyne" paskelbęs „Lietu
vių Golgota“, kurioje, atsirėmęs rusų 
žandarmerijos mano surastais archy
vais, paliečiau Valančiaus veiklą kny- 
S platinimo ir gaminimo srityje;

vietlmo darbe“ straipsny „Lietuvos 
mokyklų reformos bandymai“ palie
tęs Valančiaus santykį prie suplanuo- 
vėje“ straipsnyje „Lietuvių politinės
tos 60 metais rusų mokyklos refor
mos, o „Mūsų Senovėje“ aprašęs eilę 
Valančiaus bylų. 1922 m. „Mūsų Seno- 
brošlūros 60-jų metų gale" smulkiai 
aprašiau Valančiaus politinę slaptą 
akciją, kiek ji Išryškėjo iš jo nele
galiai Išspausdintų pirmųjų lietuviškų 
politinių brošiūrų. 1923 m. „Mūsų Ži
nyne" ir 1924 m. „Knygose“ recenzuo
damas Aleknos monografiją, atkrei
piau dėmesį į neteisingą Valančiaus 
rolės ir jo asmens įvertinimą. 1925 m. 
„Krivūlėje" straipsnyje „Du Valan
čiai" pirmą kartą bandžiau duoti šio
kį tokį bendrą Valančiaus apibūdini
mą. 1929 m. „Kutūroje" stra psnyje 
„Spaudos draudimo klausimai" vėl 
paliečiau jo veiklą spaudos draudimo 
metu, plačiau dar nušviestą tais pa
čiais metais išspausdintoj mano kny
gutėj „Kaip buvo uždrausta ir atko
vota lietuvių spauda“. 1932 m. kny
gutėje „Iš mūsų laikraščių praeities" 
paliečiau jo rolę, Ivinskiui ir Akelai
čiui sumanant leisti „Aitvarą“ ir „Pa
keleivingą". 1933 m. XXVII knygų 
mėgėjų metraštyje, rašydamas apie 
Bialobrzeskio ir Fillpeckio pamokslų 
vertimą paliečiau ir Valančiaus san
tykį prie rusų raidžių įvedimo. 1934 m. 
rašydamas „Gimtajam Krašte“ apie 
kun. Mackevičiaus mirtį, minėjau ir 
Valančiaus rolę sukilime, priešingą jo 
išoriam rusiškam lojalumui. 1935 m. 
„Literatūros Naujienose“ Išspausdinau 
p. Girniui taip baisiai skambantį 
„Daugiaveidį Valančių“ (sugretinti tik 
su „Dviem Valančiais iš 1925 m.). 
1938 m. „Mūsų Senovėje" paskelbiau 
ištraukas iš Valančiaus „Pamlętnik 
domowy". eilę jo nespausdintų lietu
viškų ganytojiškų laiškų ir aną 
straipsnį „Iš vyskupo Valančiaus 
veiklos. Pagaliau, 1940 m. „Mūsų Se
novėje" išspausdinau Ištraukas jo 
„Rozmaite Viadomosci", o 19*-‘ m. al
manache „Varpai" (II kn.) nušviečlau 
jo santykį prie Klemenso Kairio. Ma
no gi parašyta faktiškoji Valančiaus 
biografija lieka rankrašty, mano 
prietellams naudotis. O ką Tamsta, p. 
Girniau, paskelbei apie Valančių, jei 
dabar mane' šauki savo egzaminui ar 
teismui? Tarp daugybės medžiagos, 
kurią buvau nusirašęs ir dar nesu
spėjęs paskelbti, turėjau savo ranko
se ir tokią, kurios sąmoningai nes
kelbiau ir neskelbsiu, tuo reikalu 

surištas, pasižadėjimu, duotu arklvys

Kempteno lietuvių stovyklos vaikų ir ligonių valgyklai ruošiami ir apsodinami daržai. P. Urbučio nuotr

kupui Karevičiui (kuris, vyskupu bū
damas, pats asmeniškai neretai man 
atnešdavo į Universiteto Biblioteką 
savo surastas bažnyčių palėpėse retas 
knygas) — jis, kad. ir nebuvo istori
kas, bet puikiausiai buvo susipažinęs 
ne tik su visa Valančių liečiančia ar
chyvine medžiaga, bet turėjo daugy
bę žinių iš pasakojimų įvairių kuni
gų, Valančiaus veiklos liudininkų, ir 
per mūsų pasikalbėjimus apie Valan
čių tik prašė neliesti spaudoje kai 
kurių jo gyvenimo faktų, kurie tik 
duotų įvairiems „istorikams" progos 
Valančiaus asmenį juodinti. Tą savo 
pažadą Ištesėjau, nors ir anie faktai 
man Valančiaus nemažino, tik rody
davo jį labiau žmonišką. Tačiau visa 
mano skelbta ir neskelbta medžiaga 
kaip tik ir piešė Valančiaus daugia- 
veidiškumą. kuris mano akyse tik ir 
iškelia didelį asmenį iš pilkos masės. 
Kaip tik dėl to jis yra man toks 
ryškus ir didelis, keliomis galvomis 
peraugęs dešimtis kitų senųjų Lietu
vos vyskupų, kuriuose to daugiavei- 
diškumo nebuvo; dėl to mes apie jį 
rašome, diskutuojame, jį tyrinėjame, 
kuomet plačioji visuomene anų vys
kupų nė vardų netsimena. Ir nieka
dos mes neturėsime tikrojo mūsų 
praeities vaizdo, jei praeity vien tik 
ieškosime patvirtinimo š’ų dienų mū
sų politinių ir visuomeniniu pažiūrų. 
Jei mes norime ar tam tikrą laiko 
tarpą, ar tam tikrą praeities žmogų 
pažinti, tai pirmiausia turime suaugti 
su tos visuomenės ir to laiko poli
tinėmis, tautinėmis, religinėmis ir 
ekonominėmis pažiūromis, ir tuome* 
mūsų nestebins nei Valančiaus dau- 
giaveldiškumas, nei Vytauto Didžiojo 
sukta politika, kada jis čia pats mal
šina prieš ordiną sukilusius žemai
čius, čia vėl pats juos kursto ir or- 
eanizuoia prieš ordiną Kada aš ra
šiau apie Kulvietį, Mažvydą ir kitus 
XVI a. lietuvius rašytojus, aš jau
čiaus vienu iš jų, eiliniu emigrantu iš 
Žemaitijos, atsidūrusiu Maž. Lietuvo
je. Kada rašiau apie Valančių, jau
čiaus vienu iš Jo padėjėjų išėjusių 
Varnių seminariją Jo rektn’-’avimo 
metu ir paskiau jo vadovybėje vei
kusiu ir kovojusiu . ..

Jei vien tik savo dabartinėmis aki
mis žiūrėsime i praeitį; tai ką, pavyz- 

-džlul, p. Girnius, neabejotinai mėgs

tąs mūsų liaudies skulptūrą, pasakys 
apie XVIII a. Žemaičių kunigų baž
nytinio susirinkimo nutarimą (dar 
„Zlnyčioje" A. Jakšto paskelbtą), įsa
kantį rinkti ir prie bažnyčių deginti 
visas liaudies sukurtas šventųjų sto- 
vylėles, kaip grynai pagoniškas? Arba 
vėl, neabejoju, kad ir p. Girnius, kaip 
ir visi mes, myli mūsų liaudies dai
nas, bet ką Jis pasakys, paskaitęs kad 
ir tokį posakį, kurį kun. Jurgis Lo- 
pačinškis 1794 m. irašė p. Ibi savo 
rankraštinio katekizmo (cituoju iŠ 
originalo: „Ku iezmanay apie tus ku
rie giedzia giesmes swietiszkas? Atsa
kymas: Yr saw! pati yr klausunclus 
ing Prapuolimą, pražuwima yra ne- 
bezpeczenstwa induoda“ — ir tai ra
šoma tuo laiku, kada eksjėzultas pra
lotas Tadas Jurevičius pagarsėjo sa
vo lietuviškais pasaulietiniais eilėraš
čiais ir dainomis, kurių tarpe, gali
mas daiktas, buvo ir toks gražumėlis, 
tiesiog ano laiko mūsų poezijos še
devras — Išaušt pavasaris, tai links
mos dienos.

Savo straipsnio pabaigoje p. Gir
nius siūlo man diskutuoti tik Valan
čiaus asmenį, bet pats kažin kodėl to 
principo visai nesilaiko, tik visą 
straipsnį prirašė, ieškodamas mano ir 
mano raštų slaptų motyvų, uolumu, 
kvepiančiu žvalgybininko, ne literato 
kvapu; ar primesdams man įvairius 
nusikaltimus prieš istoriją, tiesą ir lo
giką. lygindamas mane net su Demb- 
skiu (kurid knygutės, neabejoju. Jis 
net nebuvo matęs) ir t. t. Taigi iš 
savo pusės ir aš norėčiau jam šį tą 
patarti — kadangi Tamsta nesi istori
kas ir, kaip matyti, neturi net ma

Kultūrinis gyvenimas Lietuvoje
Universitetai ir visos mokyklos 

perpildytos. Rusiškų gimnazijų 
tik kelios. Rusų kalba privaloma 
net ir pirmose pradžios mokyklos 
skyriuose. Visbse mokyklose žy
miai daugiau mergaičų, negu ber
niukų. Gimnazijose, be rusų, 
moko vokiečių kalbos. Gimna
zijos 8 klasių. Mokiniai suskirs
tyti | rytines ir popietines gru
pes. Jaučiaiųa didelė mokytojų 
stoka. Progimnazijose yra moky
tojų, nebaigusių nė pradžios mo
kyklos. Mokyklų vadovėliai-vien 
vertimai iš rusų kalbos. Jų iš
leidžiama daug. Universitetuose 
didelė stoka mokslinės literatū
ros.

Jaunimas vengia stoti į amatų 
mokyklas, nes baigę turi trejus 
ketverius metus tarnauti ten, kur 
valdžia nurodo. Milicija buožių 
vaikus prievarta veža mokytis 
amatų.

Veikia Vilniaus ir Kauno uni- 
versitai. Bet jie yra pimoj eilėj 
marksizmo-leninizmo-stalinizmo 

mokyklos, o tik antroje eilėje 
universitetai. Buvęs Kauno uni
versitetas dabar vėl vadinamas 
Vytauto Didžiojo Universitetu. 
Prof. Purenąs jau kuris laikas 
atstatytas nuo rektoriaus pa
reigų, o jo vietoj paskirtas medi
kas Kupčinskas — kompartijos 
narys.

Vilniaus universiteto rektorius 
Bieliukas irgi pasitraukė ir da
bar rektorium esąs prof, žemai
tis. Universitetai nepripažįsta 
senų doktoratų. Profesoriams yra 
privalomi marksizmo kursai, be 
to jie kas savaitę turi politines 

žiausio supratimo apie mūsų net ne
senąją praeitį ir neturi dabar nei 
medžiagos, nei galimumo Jos studi
juoti, tai nelįsk į sau svetimą sritį, 
kur nieko negalėsi išaiškinti, bet vers
kis savo tiesiogiu darbu, kur aš su 
Tamsta jau nepolemizuosiu, nes nea
bejoju kad ten Tąmsta daugiau už 
mane nusimanai. Šiaip gi, rašydamas 
apie laikus, kurių Tamsta nestudi
javai ir kritikuodamas raštus, kurių 
Tamsta neskaitei, Tamsta būsi visa
dos verčiamas kreiptis į kokį „neišse
miamą žinių šaltinį" (sulig kitu Va
lančium, „daktaru“) ar, teisingiau, į 
„neišsemiamą klaidų šaltinį“ (sulig 
manim) ir kartosi visas to šaltinio 
klaidas.

Ir dar vienas reikalas —kurį laiką, 
kada įvairūs mūsų literatūros pecke- 
liai mūsų margoje spaudoje mane 
puldavo už kiekvieną mano paskelb
tą žodį ir kiekvienas mane mokino, 
kaip aš turiu rašyti (deja, per vėlu, 
nes, ligi šiol išspausdinęs apie 13.000 
straipsnių ir knygų, jau kitaip rašyti 
nėišmoksiu), aš tylėjau, ir tai jiems 
priduodavo drąsos dar labiau mane 
pulti. Bet dabar, kada pinneberginis 
dietinis režimas, nustatytas mums 
mūsų globėjų ir palaikomas Balfo ir 
mūsų Raudonojo Kryžiaus, man, ačiū 
Dievui nukratė paskutiniuosius rieba
lų pėdsakus, aš atgavau savo senąją 
formą, ir niekam, kas mane tiesiogiai 
ar netiesiogiai palies, skolingas ne
liksiu — esu pripratęs mokėti visas 
savo skolas, tai ir literatūrines-skolas 
atlyginsiu, ir tai su gerais nuošim
čiais. Profesorius Vaclovas Biržiška

paskaitas, iš kurių vėliau turi 
paruošti santraukas.

Universiteto prorektoriai — 
rusai. Jie prižiūri profesūros 
darbą, kontroliuoja paskaitas, 
seka akademinį gyvenimą.

Vilniaus universiteto medici
nos fakulteto dekanas — prof. 
Kairiūkštis, prodekanas — gyd. 
Marcinkevičius, vietoj buv. dr. 
Markulio prof. Jurgutis pašalin
tas iš universiteto ir išfriestas iš 
buto. Jis dėstęs liberalistinę eko
nomiją ir studentams aiškinęs, 
kad „bendras arklys visada lie
sas“.

Pašalintas ir ,prof. Janulaitis. 
Prof. Balčikonis redaguojąs lie
tuvių kalbos žodyną, tačiau nei 
vieno naujo tomo dar neišleidęs.

Opera tik Kaune ir ji gausiai 
lankoma. Kipras Petrauskas 
žmonių mėgiamas. Jis gieda ir 
bažnytiniuose koncertuose. So
listas Kučingis nebuvo Kauno 
teatro direktorium. Areštuotas 
jo sūnus, ir jam tuo ęačiu pa
grasinta. Mažeika buvo areštuo
tas už sumušimą vieno rusų ka
pitono, bet buvęs po trijų dienų 
paleistas. Tas kapitonas, esą įžei
dęs lietuvius. Be jų, operoj dar 
dainuoja Rakauskaitė, Dagelytė- 
Valatkienė, Sodeika, Marijošiaus 
brolis. Operos dirigentas — 
Bukša. Kauno konservatorijos 
direktorius — Matiukas. Pane
vėžio muzikos mokyklos direkto
rius esąs Karka. Miltinis — Pa
nevėžio teatro direktorius, o Juk
nevičius — Telšių teatro direk- 
torius.

Skulpturius Zikaras nusižudė.
Kaimo teatro dramaturgu yra

paskirtas poetas Miškinis, kuris 
tačiau nei dramos veikalų, nei 
poezijos nerašąs. Putinas yra pa
rašęs porą tarybinių eilėraščių, 
bet jis atsisakė garbinti marks
izmą ir raštuose laikytis partijos 
linijos. Jis labai jautriai kalbė
jęs rašytojų suvažiavime, kad net 
pravirkdęs Balį Sruogą. Muzikas 
Likerauskas išvežtas į Rusiją.

Neišeina jokių naujų origi- 
nalinių grožinės literatūros vei
kalų. Rašytojas Jakubėnas areš
tuotas už eilėraštį, kuriame iš
juokęs rinkimus: „Kad balsa
vom, tai balsavom — net šimtas 
ir trys procentai“. Kazys Boruta 
buvęs areštuotas už tai, kad ra
šytojų vardu suredagavęs Chur- 
chilui laišką. Rašytojas Paukšte
lis, pataikaująs komunistams. •

Chorų maža. Veikia tik filhar
monijos, universitetų ir kunigų 
seminarijos chorai.

Bažnyčios padėtis
Bažnyčios apkrautos labai di

deliais mokečiais. Už Panevėžio 
katedrą reikia mokėti po 40.000 
rb. per metus, už Kauno katedrą 
po 46.000 rb.

Religinė praktika leidžiama tik 
bažnyčioj. Mokytojai, kurie eina 
į bažnyčią, bolševikų administra
cijos yra laikomi žemos moralės. 
Miestuose bažnyčios pilnos, bet 
kaimuose jos vis mažiau yra lan
komos. To priešastis — dėl labai 
išsiplėtusio plėšikavimo kaimie
čiai bijo, bent kelioms valandoms 
palikti tuščius namus. Sekmadie
niais po kaimus vagiliauja kari
škiai ir milicininkai.

Lietuvos vyskupijoms vadovau
ją: Panevėžio — vysk. Paltaro
kas, Vilniaus — arki vysk. Rei
nys, Vilkaviškio — vysk. Karo
sas, Telšių — vysk. Juodaitis.

Iš pradžių bolševikai leido 
veikti Kauno, ir Telšių kunigų 
seminarijoms. Tačiau nuo 1946 
metų rudens Telšių seminarija 
buvo uždaryta, o Kauno semina
rijai buvo nustatyta „numerus 
clausus“ — 150 klierikų. Jos rek
torium yra kanauninkas Pr. 
Venckus. Rektoriaus pavaduoto
ju — kun. Vaitiekaitis.

Ypatingai stiprią suiminėjimų 
bangą Lietuvos dvasiškija per
gyveno pereitą žiemą. Tada buvę 
suimti vysk. Borisevičius, vysk. 
Ramanauskas, vysk. Matulionis, 
kun. Labukas, kun. Mieleška, 
kun. Kuzmickas, kan. Rauda, o 
kiek anksčiau — kun. Gustas, 
prof. Dambrauskas, kan. Fab. 
Kemėšis, kun. Dagilis, kun. Fa- 
bijanskas ir kiti. ■

Įgulos bažnyčios klebonu esąs 
kun. Sabaliauskas. Ją gausiai 
lanko studentai, ir joje dažnai 
rengiami bažnytiniai koncertai.

Kitos nuotrupos
Nežiūrint bolševikų teroro ir 

NKVD, žmonės nevengia trauki
niuose, autobusuose, restoranu
ose ir tarpusavio pasikalbėji
muose juos kritikuoti. Lietuvoj 
žmones gyvena viltimi,, kad grei
tai ateis išvadavimas. Karas, 
kaip ir pirmosios okupacijos me
tu, esąs vienintelė išsigelbėjimo 
viltis.

Faktai rodo, kad Lietuvoje ku
rui ruošiamasi. Ginmazijose įves
tas privalomas karo mokslas. 
Universitetuose ne tik studen
tams, bet ir studentėms yra pri
valomos 6 vai. karinio apmoky
mo savaitėje. Baigusios studen
tės gauna leitenanto laipsnį ir 
yra įrašomos į gailestingų sese
rų rezervą. Iš sustiprintos pro
pagandos .prieš USA ir Angliją 
žmonės daro daug išvadų, tikrų 
užsienio žinių labai maža.

... Neretai tikrų žinių žmonės 
patiria ir iš bolševikinės spaudos. 
Pvz. „Pravdoje“ buvo įdėtas 
straipsniukas „Mirusios sielos“ 
kuriame už Lietuvos nepriklau
somybės pripažinimą kritikuo
jama USA vyriausybė ir ypatin
gai ji puolama už Lietuvos Įgal. 
Ministerio pakvietimą į Baltuo
sius Rūmus. Tas „Pravdos“ nu
meris, vos pasiekęs Lietuvą, buvo 
bematant išgraibstytas ir jo kai
na „juodojoj rinkoj“ pasiekusi 
40 rb.

Lietuvoj visi gyvena tik šia 
diena. Laukia ir tiki kad greit 
bus karas. Gyventojų moralę la
bai sustiprino paskutinioji Tru- 
mano kalba. Po jos žmonės buvę

8
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NaujosAsso prof. Dr. J. Balys, 
Litauische Hochzeitsbrauche. Hamburg 1946. Atspaudas iš Contributions of Baltic University Nr. 9- 78 psi.Tremtyje pradžiugina mus kiekvienas naujas leidinys, kiekviena knyga, o ypač mokslinis darbas. Išrauti iš normalių gyvenimo sąlygų, netekę savo rinkinių, ištraukų ir net rankraščių, mūsų mokslo žmonės su rimtomis studijomis pasirodyti negali. Dr. J. Balio esama kiek laimingesnio. •Kaip matyti iš rimtai dokumentuotos studijos, jo spėta susikrauti į valizas gausių ištraukų iš Tautosakos Archyvo ir iš literatūros, kurią čia vargu ar įmanoma būtų gauti. Kur autorius savo darbą rašė, jis nepasisako, tačiau galima spėti, kad gal ir Lietuvoje dar.Platų, labai įdomų ir dar, paly

knygosskyrius. I. Įvadas, kuriame aptariamas vestuvių laikas, apibūdinami veikiantieji asmens ir iškeliami svarbiausieji vedybų eigos momentai (1—4 psi.) II. Svarbiau
sieji epizodai ir jų eiga. Čia apžvelgiami visi vedybų papročiai nuo piršlybų iki vestuvių pabaigos ir apibūdinamos vestuvinės dainos. Čia pat prikergtas § 23, kuriame tautosakiškai apibūdinama našlaitės -padėtis, ir § 24 apie senmerges ir mirusių vestuves (!) (4—38 psl.). Iii. skyriuje aptariami atskiri ryškesni vestuvių papročių elementai, kai kurios ceremonijos, aiškinama prasmė eilės apeigose būtinų daiktų ir prietarų (38—57 psl.). Pagaliau 1 po baigiamųjų išvadų seka išnašos (60—66 psl.), vertime cituotieji lietuviški tekstai (66—69 psl.), literatūros ir šaltinių sąra-ginti, mažai teliestą lietuvių vestuvinių apeigų klausimą autorius ima visoje pilnumoje, apžvelgia visą komplikuotą vedybų aktą — nuo piršlybų iki paskutinių svečių išvažiavirpo- Giliiį problemų, įvairių apeigų bei papročių kilmės ar prasmės jis nesprendžia. Siauros apimties darbui jis yra' pasirinkęs kondensuoto aprašymo metodą. Gal tik neiškentęs dėl kai kurių autorių vieno ar kito papročio interpretacijos, kartais ir jis tuo klausimu pasisako, iškelia savo nuomonę. Baigiamosiose išvadose jis nats sako, kad norėjas duoti tik sistematinę liet, vestuvinių papročių apžvalgą, nelygindamas jų su kitų tautų medžiaga. Tik čia pat., t. y. baigiamosiose išvadose, jis suglaustai iškelia 12 momentų bendrų su senaisiais indais, atseit, pro-indo- europietiškų. 7 labai senus — bendrai europinius ir 9 ypatingai būdingus lietuviams.Visas darbas yra padalintas į 3

netgi metęsi sudarinėti atsargus, manydami tuoj pat prasidėsiant karo veiksmas.Taip pat gerą pasisekimą turėjo JT sesijoj pasakyta Višinskio kalba, kurioje jis kritikavo vakarų sąjungininkus už priglaudimą „avantiūristų - pabėgėlių“, kurių tarpe suminėjo kelias lietuviams žinomas pavardes. Iš tos kalbos lietuviai patyrė, kad Vakarų Europo patekę lietuviai dar laikos, turi komitetus ir organizuotai kovoja už išlaisvinimą.Kitas žinių šaltinis tai Vatikano lietuviška valandėlė. Tik daug kas pageidaująs, kad transliacijų metu būtų daugiau duodama apie DP. lietuvių gyvenimą Vokietijoje.Spaudoj ir per radiją labiausiai puolami ir keikiami gen. Plechavičius, gen. Kubiliūnas ir prof. Ambrazevičius. „Plecha- vičininkai ir ambrazevičininkai“ yra laikomi didžiausiais bolševikų priešais. Už bendradarbiavimą su jais daug inteligentų buvo areštuota.Pats „prezidentas“ Paleckis smarkiai girtaująs. Užs. reik, mi- nisteris Ratomskis neturįs ko veikti. Jis labai bijąs partizanų. Vienoj kalboj Vilniaus Univer- stete užsipuolęs užsienyje esančius fašistus: lietuviai fašistai norėję įsiveržti į taikos konferenciją. Paryžiuje, bet jiems tai nepavykę. Jis norėjęs susitikti su tais „užkulisiniais žmonėmis“, bet jie nesirodą ir vengę pasimatymo.Gen. Vitkauskas gyvenąs Kaune ir labai pamėgęs baletą. Pulk. Urbšas esąs nemalonėje, išvežtas į Rusiją ir dėstąs Karo Akadę- mijoje prie Maskvos. Domaševičius atleistas iš teisingumo mi- nisterio pareigų. Pakarklis, įsigilinęs į istoriją ir esąs labai bolševikų atžvilgiu apatiškas.Salomėjos Nėries kapas Karo Muziejaus sodelyje esąs apleistas, neprižiūrimas. Putvinskio gatvė pavadinta jos. vardu. (Naujienos, 114—116 Nr.)

Kiekvieno reiškinio ar net žodžio kilmę stengiamasi nukelti į seniausius laikus, lyg vėlyvesniais ir mūsų laikais tauta jau nebūtų turėjusi nei fantazijos, nei išradingumo ar išdaigingumo. Taip ir vestuviniuose papročiuose bei jų dainose atrandama ir vogtinių, ir pirktinių vestuvių papročių liekanų ir t. t. Stengtasi tas tezes net istoriniais duomenimis paremti, nors nieko panašu istorijos šaltiniai neliudija. Tuo tarpu Dr. J. B. šiuo atžvilgiu yra visiškai blaivus. Vestuvinėse apeigose jis įžiūri ne pirkimo ar vogi- mo reminiscencijas, bet aiškina jas kaip nuotakos persiskiriamąjį atsisveikinimą su savo gimtąja ir „įsipirkimą“ ar „įsaprašymą“ į naują, vyro gimtąją bendruomenę (plg. 15, 17, 19—20, 31, 36—37, 40 psl.). Sis nepritarimas schemati- zacijai yra "įsidėmėtinas reiškinys* Būtų gera, kad juo pasektų ir kiti mūsų folklorininkai. Laikas jau ir mums išklampoti iš 19 a. „autoritetų“ bei jų epigonų tūks- 

Kempteno DP batsiuvių dirbtuvės, kurios aptarnauja didžiulę stovyklą

DARBININKŲ IR AMATININKŲ PROFESINES SĄJUNGOS DARBO BARE

Darbininku ir amatininku organizacinis darbas pradėtas
šas (70—73 psl.) ir angliška santrauka (74—76 psl.).Sistematinė. vest, papročių apžvalga autoriui, be abejo, yra pavykusi. Vaizdas gaunasi pilnas, net be spragų. Gal būtų galima tik suabejoti, ar tikslu yra tą vaizdą pateikti lyg ir vieųalytį, neskiriant nei regionais, nei laiko atžvilgiu. Teisybė, daugely atvejų vienam papročiui nurodama daug variantų iš įvairių krašto vietų, tačiau yra taip pat eilė vestuvinių momentų, kurie paremti vos vienos ar poros, dažnai gretimų, vietovių praktika, , o bendrame vaizde atrodo lyg visame krašte praktikuojami dalykai. Atrodo, reikėjo nevengti ir žodelio „kai kur“ ar pan. Ypač vertėjo siekti didesnio preciziškumo rašant svetimiems. Pravartu būtų buvę išryškinti kai kuriuos momentus ir laiko atžvilgiu. Tai ypač krenta į akis ten, kur greta Tautosakos Archyvo medžiagos remiamasi Mažąją Lietuvą liečiančiais 16—18 amž. rašytojais. Tuo tarpu autoriaus nei geografiškos pastabėlės pagailėta. Žinoma, neišskirta ir Vilnija, iš kurios medžiagos šiek tiek turėta tik iš Švenčionių, Daugėliškio, Marcinkonių ir Valkininko.Ir mūsų literatūroje, nagrinėjant senovės ar senos kilmės papročius, yra pasireiškusi tendencija ieškoti primityvumo ir kiekvieno papročio, apeigos ar net žodžio kilmę sieti su tariamai ir mūsų protėvių praktikuotais papročiais bei pažiūromis, kokių randama kitų primityvių pasaulio tautų, tarpe — kur nors Afrikoje, Okeanijos ar indėnų tautelėse. Atseit, vyrauja tendencija primityvias tautas apibendrinti, priskirti joms vienodą raidos kelią, o mūsų tautą prie primityviųjų priskirti dar XII ir XIII amž.

S. m. balandžio mėn. 20 d. tHanau buvo sušauktas atstovų ‘ suvažiavimas. Suvažiavimo atstovai pritarė iniciatoriams ir už nuveiktą darbą nuoširdžiai padėkojo. Šios organizacijos reikalingumas jau daugeliui dabar bus suprantamas ir aiškus. Jei kuomet profesinės sąjungos (arba unijos) buvo tik ekonominiu veiksniu, tai šiandien jos yra ir politinis veiksnys.Profesinė sąjunga mums suprantama kaip veiksnys prieš kapitalizmą, prieš darbo žmogaus išnaudojimą. Bet mes DP šiandien neturim darbdavio, kuris mus -išnaudotų, kaip darbo jėgą, ir tiesiogiai nejaučiame kapitalizmo slėgimo, prieš ką turėtume organizuotis ir kovoti dėl savo būklės pagerinimo, o priešingai — dveji metai, kai pasaulio kapitalizmas nedirbančius maitina, ir dar nematyti, kada visa tai pasibaigs. Tai paties kapitalizmo dabartinės politikos sukurta karti ironija: gražus gestas padėti žmonėms, netekusiems tėvynės, ir dėti kapitalą, nežinant, ar bus grąžinta nors mažas procentas.Žinodami savd skurdų tremties gyvenimą, negalime visą laiką būti politikos procentais ir laukti iš kažkur kažkokios palaimos. Mes turime organizuotis ir organizuotai siekti bendro tikslo — tėvynės išlaisvinimo, demaskuojant visus tuos, kurie kalba pasauliui, kad tremtyje nesama darbininkų ir amatininkų, o tik naciai-fašistai, kurie pasilikę bijosi grįžti sava- jan kraštan. Būdami organizuoti, mes užmegsime ryšius su Angli

tantpuslapinių tomų miško. Gal turėsim mažiau puslapių, bet būsim arčiau tiesos.Nors ir labai atsargus, autorius kai kuriose vietose, rodo, galėjo savo abejones dar ryškiau pareikšti. Pvz., jaunamartės kasų nukirpimu jis nelabai tiki, tačiau Maletijaus liudijimą palieka savo 14 § centre ir sugrupuoja visą savo medžiagą jam paremti, nors pats tuo abejoja. Skyrelyje apie sutuoktuves (§ 6), prie vieno ceremonijų varianto, aprašyto Biržuose, priminęs, kad jaunieji pasikeitę žiedais yra palydimi su giesmėmis į klėtį, autorius, rodos, visai be reikalo skliausteliuose įrašė „zum Beilager?“, atseit, su- gultuvėms. Sistematiniame kon- spektyviniame veikale klaustukas nedaug ką išperka. Kažin, ar autoriui kada nors pačiam neteks užtikti svetimoje literatūroje teigimo, kad Lietuvoje sugultuvės praktikuojamos bažnytiniu jungtuvių išvakarėse. Iškeliant prietarus, saugojimąsi burtų (11—2, 

jos, Amerikos bei kitų kraštų profesinėmis sąjungomis. Palaikydami ryšitis su kitų kraštų darbininkų profesinėmis organizacijomis, lengviau išsiaiškinsim esamą savo padėtį ir bendrų reikalų pažiūras. Ši priemonė padės mums išklaidyti ir tą jų baimę, dėl kurios jie kliudo patekti mums į kitus kraštus. Šiuo metu, gal būt, svarbesnis šis klausimas ir bus dėl to, kad mes visą laiką žiūrim, kaip greičiau palikti šią nelemtą žemę, kurioje esame beverčiai DP žmonės.Bet mes turime suprasti ir kitų kraštų darbininkus bei amatininkus ir jų organizacijų rėikšmę bei prasmę. Tai pasiekti mes galim tik per savas organizacijas, per savą spaudą. Jei ir tektų mums emigruoti, tai jau būtume ne abejotinais kandidatais, bet patikimais profesinės sąjungos nariais. O tai kultūringuose .kraštuose turi didelę reikšmę.Tačiau niekas negali mums užtikrinti, jog mes visi išemigruosime. Emigracijos klausimas yra sunkus. Dauguma dar tik ieško darbo raumenų, o ne emigrantų. Čia tik pavienių asmenų išsiveržimas, kurio negalima pavadinti emigracija. Būdami organizuotais, mes daugeliu atvejų galėsime sau padėti.Numatytojo statuto 1 § sako: „Jungti ir organizuoti Lietuvos darbininkus, amatininkus ir tar - nautojus, kelti ir ugdyti tremtinių solidarumą, plėsti profesinį pasiruošimą, specializaciją, tenkinti profesinius reikalus, teikti jiems

29 psL), atrodo, taip pat vertėjo pabrėžti, kad pastaraisiais laikais daugeliui tų ceremonijų teikiama kita prasmė, o kai kurių gal ir kilmė yra kitokio pobūdžio. Ne viskas yra seno tikėjimo palajkai, kas taip gali būti išaiškinta. Ma- letijus, • Praetorijus ir pan. autoriai čia negali visko nulemti. Jie daug ko prirašė. Skyrelis apie mirusiųjų vedybas (§ 24) yra visai nesuprantamas. Juk jų Lietuvoje nėra. Basanavičiaus užrašyta ceremonija prie jaunuolio (—rėš) kapo to nė nerodo. O pažiūros į „senmerges“ juk nepriklauso vestuviniams papročiams.Dėl smulkmenų dar pastebėtina, kad pamiršta yra apibūdinti rūtos reikšmė. Atrodo, lyg jie tebūtų vien suvestuvinėmis apeigomis tesusijusi (59 psl., § 7). Juk ji ne vien nuotakos, bet ir mergaitės puošmena dr nekaltybės simbolis mūsų tautoje. Nuotakos vežimas, čia pavadintas „palagu“, be Mažosios Lietuvos autorių galėtų būti paremtas kad ir ne visai aiškaus Enėjaus Silvijaus Pic" colomini (XV a.) pasakojimo su jo iš piršto išlaužtu „užtupiu“. Teigimas, kad karvojus, yra žinomas visoje Lietuvoje, vargu ar tikslus. Svočios pyragas juk ne visur karvojumi vadinamas. Pagaliau dar tenka suabejota, ar tikslu buvo slaviškus vestuvinių papročių terminus palikti be pastabų ir nenurodžius jų etimologinės prasmės. Autorius dėl žodžio „kolyta“ išnašose (46) daro pastabą, kad Kuršaičio žodyne jis pažymėtas kaip „Geldtasche“, bet kad tai per rusus gautas totoriškas žodis, nepasakyta. Iš tikrųjų šio žodžio prasmę greičiau atitiktų Beutel. Primintina, kad Gedimino amžininkas Maskvos kunigaikštis ir dinastijos įkūrėjas Ivanas tyrėjo prievardi Kalita — pinigud^- čius. Dėl žodžio „palagas“ autorius daro pastabą, kad dabar lietuviai jį suprantą kaip Kindbett (tai teisinga, tik gal nritiko prikergti ir kitą žodį — Wochenbett), tačiau jo kilmės bei etimologijos neliečia. Neišaiškintas ir karvojus ir eilė įprastų slaviškos kilmės žodžių. Ne pro šalį būtų buvę ir maršalkos termino prasmę lietuvių liaudies gyvenime aptarti.
A Stanys

paramos, gerinti narių ekonominę būklę, rūpintis jų kultūriniais ir kitais socialiniais reikalais."2. „Tikslui siekti sąjunga: a) steigia savo skyrius; b) registruoja Lietuvos darbininkus, amatininkus ir tarnautojus tremtinius; c) tarpininkauja savo nariams gauti tinkamo darbo; rūpinasi darbo sąlygų ir būklės pagerinimu; d) steigia savo nariams šelpti savišalpos kasas; e) teikia, reikalui esant, finansinės paramos; g) leidžia leidinius; h) steigia kursus bendram ir specialiam lavinimuisi, mokyklas, klubus, skaityklas ir kopera- tyvus; i) palaiko ryšius su kitų kraštų darbininkų, amatininkų ir tarnautojų organizacijomis ir j) atlieka kitus darbininkus, amatininkus ir tarnautojus liečiančius reikalus."Ir šis klausimas, manyčiau, bus aiškus. Negaištant laiko, visų lietuvių darbininkų, amatininkų ir tarnautojų pareiga kuo skubiausiai organizuotis. Šaukti savo stovyklose susirinkimus ir steigti profesinės sąjungos skyrius.Stovyklų komitetai turėtų su - prasti šios organizacijos reikalingumą ir padėti organizuotis, nes greitu laiku bus šaukiamas suvažiavimas, kuris priims statutą ir dirbs kaip qficiali organizacija. Jau į šį suvažiavimą kiekviena stovykla turi pasiųsti organizuotų į prof, sąjungą narių atstovus, o ne atsitiktinius. Apsileidimo mūsų tarpe negali būti. Mes dėl savo apsileidimo per skaudžiai pamokyti, bet, reikia tikėtis, ši pamoka išeis mums į naudą. V. G.

/
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10 psi. Žiburiai 1947. VI. 21. Nr.-25 (84)

Affidavits gales išduoti 
JAV lietuviški susivienijimai
S. m. balandžio mėn. 10 d. Kon

greso pranešimuose buvo atspaus
dintas Maryland© atstovo Edward' 
T. Miller susirašinėjimas su 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
valstybės departamentu. Edward 
T. Miller laiškų užklausė valsty
bės departamentą apie dabartinę 
JAV-bių politiką išvietintųjų as
menų imigracijos reikalu.

Miller savo laiške rašo, kad jis 
gavęs informacijų iš Bremeno, iš 
kur daugumoje vyksta DP trans
portai į JAV-bes, jog didelė dau
guma DP imigrantu esą nepapras
tai blogame sveikatos stovyje, jog 
tarp jų esama daug daugiau se
no amžiaus žmonių, negu jaunų 
ir darbingų, ir kad iš 12.000 iki 
šiol įplaukusių DP imigrantų skai
čiaus 90 % sudaro žydai. Valsty
bės departamento vizų skyriaus 
viršininkas G. J. Haering į tuos 
klausimus davė atsakymą. Vyk
dant DP imigracijos programą, 
nustatytą prezidento Trumano 1945 
metų gruodžio mėn. 22 d. potvar
kiu, Amerikos konsuliariniai val
dininkai, išduodami vizas, turi 
laikytis dabar veikiančiųjų imigra
cijos įstatymu ir taisyklių, nepa
miršdami prisilaikyti finansinių 
garantijų ir esamų kvotų ribų. 
Imigrantas priskiriamas to krašto 
kvotai, kuriame jis gimęs. Visų 
imigrantu sveikata stropiai tikri
nama. Asmenys sergą džiova ar 
kitomis pavojingomis ligomis, ne- 
įsileidžiami. Jei asmuo turi šiaip 
■kokių fizinių defektų, tai iš jo 
reikalaujama dokumentaliai įro
dyti, kad jo laiduotojo garantija 
yra pakankam jo išlaikymui už
tikrinti. Departamento gareigūnas 
primena, kad prezidento instruk
cijos, išleistos 1945 metų gruodžio 
22 d., įgalina Amerikos labdarin
gas draugijas išdavinėti bendrus 
affidavitus, t y. affidavitus, pasi
rašytus ne tik individualių laiduo
tojų, bet ir labdaringų draugijų 
bei susivienijimų. Išduodami vi
zas, JAV-bių konsulatai vaikams 
našlaičiams teikia pirmenybę. 
Konsuliariniai valdininkai, skirs Į 
tydami vizas, stengiasi prisilaiky
ti visiškos lygybės tarp įvairių DP 
religinių grupių. Tačiau dėl dides
nio žydišku organizacijų sugebė
jimo sudaryti savo žmonėms ben
drus affidavitus, praktiškai atsiti
ko taip, kad dauguma įvažiuojan
čių DP yra" žydai. Šio fakto prie
žastis yra dar ir ta, kad žydai ga

li pasinaudoti Vokietijos kvota. 
Haering paduoda šiuos skaičius, 
parodančius, kuriam skaičiui įvai
rių religijų išvietintų asmenų iš
duota imigracijos -vizų nuo 1946 
metų kovo mėn. 31 d. iki 1947 m. 
sausio 31 d.

Katalikų 2.173
Žydų 9.627
Protestantų 1.969
Kitų 705

Viso 14.474

Amerikos lietuvių šalpos bei 
labdaros, organizacijos, kaip 
BALFas, 105 Grand St, Brooklyn 
11, N. Y., USA, ir susivienijimai, 
kaip S.L.A., 307 W. 30th Ist, New 
York 1, N. Y., USA. ir L.R.K.S.A. 
73 E. South St Wilkes-Barre, Pa., 
USA., turi galimybės patarnauti 
lietuviams tokiais bendrais affi- 
davitais.

Tokių draugijų ar organizacijų 
išduotieji dokumentai turi būti 
vyriausiojo Jungtinių Amerikos 
Valstybių prokuroro patvirtinti. 
(Pagal „Dirvą“ 47. 5. 9.)

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY
BOS DELEGACIJA LANKĖSI 

VALSTYBĖS DEPARTAMENTE

Amerikos Lietuvių Tarybos vyk
domasis komitetas gegužės 28 d. 
lankėsi Vašingtone ir matėsi Vals
tybės Departamente su gen. maj. 
Hilldring, kurio žinioje yra visų 
okupuotų sričių administracija ir 
politika. Hilldring pareiškė, kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių po
litika Baltijos valstybių atžvilgiu 
yra nepasikeitusi, bet naujo pa
reiškimo šiuo klausimu jis nema
to reikalo daryti. Valstybės de
partamentas numatęs, kad Sovie
tų S-ga stengsis Baltijos kraštus 
pravesti Pasaulinės Pašto Unijos 
nariais. Savo delegacijai Jungti
nės Amerikos Valstybės yra da
vusios aiškią instrukciją tam Sie7 
kimui pasipriešinti. Hilldring pa
sižadėjo perduoti Marshalliui Ame
rikos Lietuvių Tarybos pageida
vimą, kad Baltijos tautų klausi
mas būtų keliamas tarptautiniame 
forume ir paverstas aktualia pro
blema kuriant pokarinę taiką.

5.000 DP į Kanadą
Kanados atstatymo ministerija 

praneša, kad Kanados vyriausybė 
sutiko 5.000 asmenų iš Europos iš
vežtųjų stovyklų tuojau priimti j 
Kanadą. Imigrantai reikalingi Ka
nados pramonei. (NdF. 47. 6. 13)

PANAIKINAMOS MAŽOS 
STOVYKLOS

Iš Frankfurto pranešama, kad 
. EUCOM išleido įsakymą kiek ga
lima daugiau zonoj gyvenančių 
išvietintifiu asmenų sujungti i di
delius, nuolatinio pobūdžio jungi
nius. Šio jungimo tikslas esąs su
mažinti administracijos išlaidas.

Mažesnės stovyklos bus panai
kinamos ir jų gyventojai perve
žami į didelius jau esančius įren
gimus.

Suskirstymai tautybėmis bus tę
siami ir toliau. Dirbantiesiems DP, 
norintiems pasilikti prie savo dar- 
bęviečių, bus suteikta galimybė 
gauti iš vokiečių butus ir maisto 
normas. 

organizacijų, kaip pabėgėlių gyni
mo komitetas, ir „panašių draugi
jų, veikiančių Europoje“.

Jis atremia klaidingus ir nepa
matuotus kaltinimus, kad UN- 
RRAos tarnautojai, gauną dideles 
algas, leidžią susidaryt^ tokias 
gyvenimo sąlygas, kurios organi
zaciją vedančios į deficitą, ir kad 
tokia „nešvari padėtis“ esanti bri
tų zonos UNRRAos stovyklose.

Jis pareiškė, kad britų štabo 
pavaduotojas gen. maj. W. H. A. 
Bishop nesenai užgyrė UNRRAos 
darbą. (S&S, 47. 6. 7.)

RUSŲ AKCIJA GRĄŽINTI DP
Iš Berlyno pranešama, kad so

vietų informacijų įstaigos su UN
RRAos pagalba pradėjo britų zo
nos stovyklose propagandos akci
ją. Iš Pabaltijo kraštų ir Ukrai
nos kilusiems išvietintiems asme
nims norima sų filmų ir apžvalgų 
pagalba parodyti gyvenimo sąly
gas, kurios šiuo metu yra Sovietų 
Sąjungoje. Be to, dalinamos žino- 
iniausiųjų Sovietų rašytojų para
šytos knygos. (NdF, 47. 6. 13.)

Į JAV-BES ATVYKO 436 LIETU- 
. VIAI

Lietuvos generalinis konsulatas 
praneša, kad nuo karo pabaigos 
iki šiol iš Vokietijos į JAV-bes- 
yra atvykę 381 lietuvis, kurių 
tarpe yra 126 JAV-bių piliečiai. 
Per tą patį laikotarpį iš kitų Eu
ropos valstybių atvyko 55 lietu
viai, tad iš viso iki šiol po karo 
atvykusių lietuvių skaičių sudaro 
436 asmens. Į tą skaičių neįeina 
Amerikos karių žmonos ir suža
dėtinės, o taip pat ir atvykusieji 
iš Kanados ir Pietų Amerikos. 
Bendrai su imigracijos vizomis iš 
Europos atvykusiųjų lietuvių su
sidaro per 300 asmenų, kurių 202, 
iškaitant ir 29 našlaičius, pasi
naudojo Lietuvos kvota, o liku
sieji atvyko kitų šalių, kaip rusų, 
lenkų, vokiečių kvotomis, o viena 
atvyko net Kinijos kvotos sąskai- 
ton, kaip ten gimusi.

Kadangi kas mėnesį išduodama 
dešimtoji dalis kiekvienos šalies 
imigracijų kvotos vizų, tai su ba
landžio fnėnesio pabaiga Lietuvos 
metinė kvota išsisėmė. Gegužės ir 
birželio mėn. su imigracijos vizo
mis atvyks tik anksčiau jas ga
vusieji.

KARO NAŠLAIČIŲ REIKALAI
Iš visų 834.000 benamių išvie

tintųjų stovyklose Vokietijoje ne
laimingiausi yra karo našlaičiai. 
Ju daug tūkstančių yra likę gyvų 
tik po vieną narį iš šeimos. Ir tik 
stebuklo dėka iš viso jie liko 
gyvi.

Po išlaisvinimo su UNRRA pa
galba daugelis jų buvo pasiųsti į 
specialis vaikų stovyklas, kad ga
lėtų atgaivinti savo išvargintus 
kūnus. Jų herojais laikomi jų iš
laisvintojai — amerikiečiai. Iš 
tikrųjų jie rodo didelį širdingumą 
tam kraštui, kuris'tikrai prisidėjo 
prie jų išvadavimo. Ir preziden-

Jungimai bus pravedami prisi
laikant šios pirmumo eilės: sto
vyklos su mažiau kaip 500 gyven
tojų, gyvenančiais tolimuose už
kampiuose, stovyklos su mažiau 
kaip 500 gyventojų, kurių patal
pos yra reikalingos karinei val
džiai kitam reikalui, tokios sto
vyklos, kur nėra jokių darbo ga
limybių, arba jos yra labai mažos, 
ir visos stovyklos su mažiau kaip 
500 gyventoju, kur stovyklų iš
dėstymas sudaro nenormalaus 
aprūpinimo ar jų administravimo 
problemų. (S&S, 47. 6. 10.)

KALTINAMI UNRRA-OS 
TARNAUTOJAI

Europos ir Viduriniųjų Rytų 
UNRRAos viršininkas Myer Cohen 
savo formaliame pareiškime puo
la „neteisingą ir blogai informuo
tą šmeižtų kampanija, nukreiptą 
prieš lojalius ir sunkiai dirban
čius UNRRAOS tarnautojams“.

Coheno pareiškime, kuris buvo 
išdalintas per britų karinės val
džios viešųjų reikalų skyrių, sa
koma, kad kaltinimai prieš UN
RRA yra kilę iš JAV-bių tokių

tas Trumanas pripažino šį tylų 
kreipimąsi savo 1945 m. gruodžio 
mėn. 22 d- direktyvose atnaujinti 
konsulariniu įstaigų veikimą Eu
ropoje, sakydamas: „Iš visų iš
vietintųjų asmenų ir pabėgėlių, 
kurie pagal šį planą bu§ įleisti į 
JAV-bes, tikimasi dauguma bus 
našlaičiai — vaikai.“

Ir šiandien, praslinkus 18 mė
nesių, DP stovyklose gyvena dar 
6.600 šių našlaičių. (Kitų su vie
nu iš tėvų ar su abiem tėvais, 
Vakarų zonose gyvena viso 
158.900 asmeny.)

Yra Kongreso vyrų ir moterų 
ir tam tikrų piliečių grupių, ku
rie pripažįsta imigracijos kvotų 
sistemos nelygybę ir remia įstaty
mo projektą, pagal kurį būtų įsi
leisti DP, ypač vaikai. Užs. rei
kalų ministeris Marshall ragina, 
kad „Jungtinės Amerikos Valsty
bės pasiimtų vadovavimą“, su
teikdamos jiems prieglobstį. Fak
tai ir daviniai yra nurodyti pra
nešime- Kiekvienas, kuris yra tuo 
suinteresuotas ir nori šių vaikų 
žmoniško traktavimo, turi ginti 
šiuos reikalus Kongrese ir pa
greitinti šių padorių reikalavimų 
įgyvendinimą. (NYTOW, 47. 6. 1)

KUR KREIPTIS, KAI DINGSTA 
ARBA APIPLĖŠIAMI IŠ AMERI
KOS SIUNČIAMI SIUNTINIAI
Lietuvai vaduoti sąjungos cen

tro valdyba gavo atsakymą iš Of
fice of Military Government for 
Germany į skundą dėl tremti
niams siunčiamų iš Amerikos į 
Vokietiją siuntinių dingimo ar jų 
išplėšimo.

Jei siuntinys dingsta arba būna 
apiplėštas, ieškojimui pravesti rei
kalingi pateikti šie daviniai: data, 
kada siuntinys išsiųstas, kaip tas 
siuntinys buvo adresuotas, kas ja
me buvo siunčiama, kaip siunti
nys buvo supakuotas. Šiuos davi
nius galima persiųsti Lietuvai va
duoti sąjungos pirmininkui šiuo 
adresu: 1434 Clarence Ave, Lake
wood 7, Ohio, USA, arba siųsti 
tiesiog į amerikiečių karinę val
džią Vokietcijoje šiuo adresu: Of
fice of Military Government for 
Germany, USA Office of the Se
cretary General APO 742.

Londonas. Aprašydamas dabartinius 
Vengrijos Įvykius, konservatorių 
„Daily Mail“ savo vedamajame juos 
apibūdina kaip „Maskvos inspiruotą 
revoliuciją", rusų' „sekimą fūhrerio 
pėdomis“-.

„Ką jis (Hitleris) Įvykdė per tris
dešimt, rusai nori pravesti per ke
turiasdešimt“, rašo „Daily Mail. 
„Technika yra ta pati, skiriasi tik 
procedūra.“

„ftusams daug yra lengviau ati
dengti patogų „sąmokslą“ ir, pasis
lėpus už geležinės uždangos, sulik- 
viduoti savo priešininkus. Jų penk
toji kolona yra pajėgesnė ir labiau 
išsivysčiusi, negu pas nacių dikta
torių“.

Pabrėždamas, kad „Amerika gyvai 
seka komunistų grasinimą visai Eu
ropai“ ir kad tam Įrodymas yra 
„Marshallio pasiūlymas ekonomiškai 
paremti“, laikraštis rašo: „Tai yrai 
ypatingai svarbų, nes palanki Europa 
nori nusigręžti nuo komunizmo, ir 
kad galėtume Įgyti Vakarų tautų pa
lankumo, reikia patręšti ją doleriais“.

Konservatorių „Daily Telegraph“ 
rašo, kad Marshallio kalba buvo 
„šauksmas Į Europos valstybių vy
rus“ ir kartu gera proga Amerikai 
nurodyti kelius, kaip atstatyti pasau
lio pusiausvyrą.

Sveikindamas „Marshallio planą“, 
liberalų „News Cronicle“ tuo pačiu 
ragina laikytis tam tikro atsargumo, 
aiškinant JĮ, nes ir valstybės depar
tamentas nėra daugiau padaręs, kaip 
„Padaryti bendrą apžvalgą, kas yra 
reikalinga Europos ūkiui atstatyti“.

„Amerika, kaip dangus“, priduria 
Cronicle, „pasiūlė pagalbą tiktai 
tiems, kurie nori ir patys sau padėti. 
Ir kas gali ją peikti?“ (g&S,47.6.10)

Londonas. Britų konservatorių par
lamento atstovas Hicks pranešė, kad 
per kovo ir balandžio mėn. Rumuni
joje buvo suimta apie 2000 asmenų. 
Be jokio teismo jie Įmesti Į kalėjimus, 
ir sąlygos, kuriose jie turi gyventi, 
jų gyvenimo galimybę sumažina iki 
minimumo. Daug blogo, bet taip pat 

DIDELES IŠKILMES HANAU . 
LIETUVIŲ STOVYKLOJE

S. m. birželio mėn. 1 dieną Hanau 
lietuvių stovykloje lankėsi garbingas 
svečias, Apaštališkasis Vizitatorius ir 
Popiežiaus Misijos šefas Vokietijoje, 
Jo Ekscelencija JAV Vyskupas Dr. 
Aloyzas MUENCH.

Prieš keletą dienų svečiui atvyks
tant, hanavlečiai nuoširdaus darbo ir 
solidarumo dėka gražiai išpuošė sto
vyklos aikšteles, stovyklos bažnyčią 
ir papuošė svečio garbei gražius gar
bės vartus. Jau išvakarėse į stovy
klą atvyko iŠ kitur lietuvių kunigų 
ir šiaip svečių. Jų tarpe matome ir 
šv. Sosto delegatą kan. Kapočių bei 
JAV armijos kapelioną, nuoširdų lie
tuvių bičiuli, kpt. Jankų.

Sekmadienio rytą prie iškilmingų 
vartų minia žmonių laukia garbin
gojo svečio. Gi apie 100 dviratininkų, 
vadovaujant mokyt Budrevičiui, jo 
išvyko pasitikti dar už miesto ribų. 
Prieš vienuoliktą valandą pasirodo 
dviratininkų, pasipuošusių tautinėmis 
vėliavėlėmis, abipus gatvių besidrie
kiančios grandys, viduryje iš lėto 
slenka svečio automobilis, kuriame 
šalia Jo Ekscelencijos vysk. Muench 
matome šv. Sosto delegatą kan. Ka

daug gero nuo karo pabaigos pra
dingo Rumunijoje, pareiškė Hicks, 
„ir trys dižiosios valstybės maža ką 
tepadarė, kad keturios Atlanto char- 
tos laisvės būtų Įgyvendintos“. Opo
zicija Rumunijoje ir jos laisvė esanti 
suvaržyta, ir ji turinti tik du stipriai 
cencūruojamus laikraščius. (NdF,47.6. 
10)

Ankara. AFP pranešimu. Turkija su 
didžiausiu susidomėjimu seka padėties 
vystymąsi Vengrijoje ir Balkanuose 
susidariusius priešingumus tarp So
vietų Sąjungos ir Anglijos. Turkijos 
politiniai - sluoksniai atkreipia didelį 
dėmesį Į galimą Makedonijos valsty
bės sudarymą tose srityse, kurios yra 
graikų sukilėlių okupuotos. Tokia 
valstybė rusų Įtakos sferą pratęstų 
iki pat Dardanelų krantų, ir iš to su
sidariusios pasekmės būtų didžiausios 
reikšmės Turkijai.

Turkų vyriausybės kalbėtojas dėl 
neramumų Balkanuose pareiškė. 
„Įvykiai Balkanuose nėra nei broliš
kas nei pilietinis karas, bet karas 
tarp atskirų tautų be jokio karo pas
kelbimo. Reikia turėti drąsos tai pas
kelbti ir po to pradėti veikti. Kalbė
tojo nuomone, yra tiktai vienintelė 
tikra sėkminga priemonė, būtent, 
Didž. Britanijos Įsikišimas. (NdF, 47. 
6. 10.)

Canberra. JAV ambasadorius Aus
tralijoje Robert Butler ir Amerikos 
Ramiojo Vandenyno pajėgų vadas ad
mirolas Louis Denfiel pasiūlė Austra
lijos karo ministeriui amerikiečių ka
ro laivyno pagalbą užpuolimo atvejų. 
Tuo pačiu metu jie vedė derybas ir 
dėl Manos salos ateities. Si sala karo 
metu buvo svarbus atramos punktas 
amerikiečiams. -Gautais iš Australijos 
sostinės pranešimais, Australija yra 
nutarusi šią salą paversti laivyno 
atramos punktu ir pasiūlė JAV-bėms 
ja tam reikalui pasinaudoti. Austra
lija vykstančiais pasitarimais esanti 
labais patenkinta. (NdF, 47, 6. 13.)

New Yorkas. Dauguma saugumo ta
rybos narių pasisakė prieš Sovietų Są
jungos planą dėl karinių pajėgų per
davimo Jungtinėms Tautoms. Pagal šį 
planą Jungtinių Tautų karinės pajė
gos turėtų būti sudarytos iš vienodo 
dydžio, nežiūrint dalyvaujančių val
stybių pajėgumo. D. Britanija, Brazi
lija, Sirija ir Kinija palaikė Jau anks
čiau paskelbtą JAV-bių, Belgijos ir 
Australijos nuomonę, pagal kurią sti
pri karinė pajėga turi būti sudaryta 
pagal dalyvaujančios valstybės dydį 
ir pavesta J. T. dispozicijai, kad jos 
galėtų kovovti su užpuolikais.

Brazilijos atstovas pareiškė, jog ru
sų planas nori priversti valstybes su
daryti tarptautinę pajėgą, kad joje 
galėtų dalyvauti ir silpniausia valsty
bė.

Britų atstovas Sir Alexander Cado
gan reikalavo, kad tarptautinės poli
cijos pajėgos būtų greičiausiai suda
rytos ir kad jas tuoj būtų galima pa
naudoti kaip tarptautinį pagalbos 
ĮrankĮ. (NdF, 47. 6. 13.)

Berlynas. „Socialdemokrat“ iš Leip
cigo praneša, kad buvusieji vokiečių 
karo laivyno kariai Įjungti į rusų 
prekybos laivyną. Visi buvusieji ma
trosai ir laivyno specialistai turėjo 
registruotis Leipcigo vokiečių polici
joje. Gauta pranešimų, kad jie už
siregistravę nebegrįžo namo. (Schw. 
Lztg., 47. 6. 13.)

Varšuva. Lenkų saugumo ministeris 
praneša, kad vėl suimta teroristų or
ganizacijos narių, kurie veikia vado
vaujant laisvės ir nepriklausomybės 
judėjimui, šio judėjimo vadas esąs 
gen. Anders.

Organizacijos nariai rengia teroro 
aktus prieš vyriausybės narius ir ve
dą priešrusišką propagandą. (NdF, 47. 
6. 11.)

Vašingtonas. 8 amerikiečių karo lai
vai, jų tarpe du kovos laivai ir du 
lėktuvnešiai, šią vasarą, atlikdami 
metinius pratimus šiaurės Europos 
vandenyse, aplankys Britų ir Skandi
navų uostus. Karo laivyno pajėgos 
birželio mėn. 23 d. Įplauks Į škotų 
uostą Rosyth. Kelionė atliekama ap
mokymo reikalu. Pratimuose daly
vauja per 2.000 jūros kadetų, kurie 
pirmą kartą po 1937 metų bus apmo
kyti šiaurės Europos vandenyse. (NdF, 
47. 6. 11.) 

počių. Svečią lydi Hanau lietuvių 
stovyklos pirmininkas adv. Survila, 
vicepirm. Petraitis,- prof. Sužiedėlis 
ir kun. Jankauskas. Prie vartų gar
bingąjį svečią pasitinka vHanau lie
tuvių parapijos klebonas, dvasiškiai, 
stovyklos vadovas prpf. dr. Gylys, 
organizacljos-skautai, skautės ir atei
tininkai su vėliavomis ir minia lie
tuvių.

Stovyklos vadovas taria pasveiki
nimo žodĮ, pasidžiaugia garbingojo 
svečio apsilankymu ir tarp kitko pa
reiškia, kad lietuviai yra mažos, ta
čiau tikinčios tautos žmonės, negalį 
grĮžti Į savo gimtąjį kraštą, kol ten 
šeimininkauja svetimieji. Čia pat Jo 
Ekscelencija padėkoja ir, atlikęs ofi
cialias sutikimo apeigas, apsuptas 
skautų gretų ir minios, lakdindamas 
žmones, nueina Į lietuvių stovyklos 
koplyčią iškilmingų pamaldų.

Pamaldų pradžioje Apaštališką ji Vi
zitatorių ir Popiežiaus Misijos Šefą 
pasveikina šv. Sosto delegatas kan. 
Kapočius, tarp kitko šiaip kreipda
masis:

— Jūsų Ekscelencija, Jūs atsto
vaujate šv. Sostą pabėgėliams ir 
tremtiniams kaip Popiežiaus Misijos 
šefas ir vokiečiams — kaip Apašta-

10



1947. VI. 21. Nr. 25 (84) Žiburiai Ii psi.

liškasis Vizitatorius. Jūs tačiau esate 
drauge ir galingos valstybės pilietis. 
Jūsų šitų apsilankymą mes laikome 
simboliu, kuriuo mes pasitikim ir 
kuris gali Išgelbėti pasauli nuo pra
žūties. Užtat mfs reiškiame savo 
džiaugsmą šia diena, kuri yra tarsi 
vaivorykštė tamsioje mūsų likimo 
padangėje.

Hanau lietuvių Stov. klebonas Aloy
zas Klimas padarė trumpą Hanau pa
rapijos dvasinio ir organizacinio gy
venimo apžvalgą.

Po to žodj tarė Jo Ekscelencija vys
kupas MUENCH. Trumpoje savo kal
boje jis pareiškė, kad esąs aplankęs 
Sv. Tėvą, su Juo kalbėjęsis DP rei
kalais, šia proga galis • perduoti Sv. 
Tėvo susirūpinimą benėmių likimu 
ir atnešęs padrąsinimą.

— Jūs-esate toli nuo savo tėvynės, 
visko netekę, tačiau esate tvirti savo 
idėjose galingi tikėjime Ir nepalūžę 
valioje. Pasiklausęs garb. Tautinio 
Delegato ir klebono žodžių, įsitikinau, 
kad jūs visais atžvilgiais dirbate. Jūs 
ne tik čia štai, šioje buv. arklidėje 
įsirengę nors vargingą bažnyčią, su
sirenkate ir maldaujate Aukščiausiąjį 
savo kraštui laisvės, bet drauge or
ganizuojate mokyklas, mokotės ir dir
bate. Pasaulis ramybės nežada. Jos 
reikia ieškoti ir dėl jos kovoti. Tik 
įsiviešpatavus gėriui, žemėje įsivieš
pataus ramybė. Visa tai gimsta iš 
tikėjimo, gi Jūs turite Dangiškąjį 
Dievą ir Mariją. Semkitės iš Jų dva
sinės stiprybės ir kantrumo.

Po kalbų buvo atlaikytos iškilmin
gos J. E. Vizitatoriaus pamaldos Ir 
sutelktas ganytojiškas palaiminimas. 
Mišias giedojo, muž. Br. Jonušui 
vadovaujant, „Dainavos“ choras.

Tuojau po pamaldų įvyko iškilmin
gas svečio pagerbimo aktas. Komiteto 
pirmininkas adv. Survila sudarė gar
bės prezidiumą, ir pasveikino aukštąjį 
svečią. Stovyklos vadovas prof. dr. 
Gylys Ir Vyr. T. B. Komiteto narys 
doc. dr. Jasaitis pasakė kalbas. Čia 
pat aukštajam svečiui buvo įteiktos 
lietuvių bendruomenės ir organiza
cijų dovanos — lietuviškas Rūpinto
jėlis, kryžius, tautinės juostos, kank
lininkas Ir daugelis kitų.

Pabaigoje" Jo Ekscelencija tarė pa
dėkos žodį. Jis pareiškė, kad iŠ 
įteiktų dovanų ir viso, ką jis matęs 
šiandien, apie ryžtingą lietuvių tautą 
išsivežęs geriausius atsiminimus. Gi 
tremtiniai, iškentę daug sunkių va
landų, nepametė tikėjimo ir vilties, 
kas duoda pagrindo gražesniai atei
čiai.

Oficialiai daliai pasibaigus, buvo 
pademonstruotas lietuvių dainos, tau
tinių šokių ir muzikos menas. Me
ninę dalį atliko tautinių šokių šo
kėjų mažųjų reprezentacinė grupė, 
pašokdama keletą tautinių šoklų; 
muzikas Nomeika paskambino solo 
pianu, o prof. Motiekaitis, akomp. 
muz. Nomeikai, pagrojo lietuviškų 
liaudies dainų motyvų. Meninę dalį 
baigė „Dainavos“ vyrų Ir mišrus 
chorai, vadovaujami muz. Br. Jonušo.

Prieš- išvykstant svečio garbei buvo 
suruoštos kuklios vaišės, kurios 
praėjo malonaus pasišnekučiavimo 
dvasioje.

Atsisveikinimo žodį vaišių metu, 
visu lietuvių ir dvasiškių vardu, tarė 
Šv. Sosto delegatas kan. Kapočius, 
pareikšdamas Jo Ekscelencijai už ap
silankymą nuoširdų ačiū. Į tai atsa
kydamas. Ekscelencija nuoširdžiai pa
dėkojo už tokį iškilmingą jo suti
kimą, pasižadėjo nepamiršti nuo- 
širdžiųjų lietuvių Ir gražiai lietuviš
kai tarė: „Sudlevu! Iki pasimatymo!"

Išvykstantį svečią palydėjo dvira
tininkai, išsirikiavę skautai, dvasiš
kąja ir minia lietuvių.

Tenka pažymėti, kad Hanau stovy
kla yra vienintėlė, kurią aplankė 
aukštasis dvasiškis.

Svečio priėmimas buvo kultūringas 
ir didingas, ir tai buvo puiki lietuvių 
tautos reprezentacija.

Jurgis Janušaitis.

Mirus
JADVYGAI 

JABLONSKIENEI 
gilaus liūdesio valandoje 
reiškiame nuoširdžią užuo
jautą jos vyrui Kaziui Ja
blonskiui, dukterims ir sū
nums.

L. T. Bendruomenės Augs
burgo skyriaus Komitetas

Mylimai mamytei mirus, 
mūsų klasės draugę

MAGILONĄ 
JABLONSKYTĘ

giliai užjaučiame.
Augsburgo lietuvių Gim
nazijos III klasės auklė

toja ir mokiniai

Didelio skausmo valandoje,
JULIJONUI LABANAUSKUI

mirus, žmonai E. Labanauskienei, dukroms M. ir L. Laba- 
nauskaitėms ir sūnui V. Labanauskui su šeima reiškiame gi
lią užuojautą ir kartu liūdime.

Vyt. Stelmokas su šeima

SPORTININKAI 
JUNGIASI

Jau 1946 m. rugsėjo mėn. sporto 
darbuotojai, susirinkę į Baltijos spor
to šventę, išsirinko lietuvių sporto 
organizacinį komitetą. Naujajam or
ganui vadovauti buvo pakviesti as
menys, jau iš anksčiau žinomi sporto 
šulai, todėl sportuojąs jaunimas į 
juos sudėjo visas savo viltis. Ne vie
nas tikėjo, kad organizacinis sporto 
komitetas sujungs visus sportininkus 
į vieną šeimą ir pastatys jau pradė
jusį apmirti ’ sporto gyvenimą J tin
kamas vėžes. Ypač sportininkus ža
vėjo pažadai, kad bus suorganizuotos 
sporto apygardos, apylinkės ir bus 
duota proga klubams tarpusavyje pa
rungtyniauti įvairiose sporto šakose.

Atrodė, kad pirmoji vaga jau išarta 
ir į ją mestas tikrasis grūdas, žadąs 
gerą derlių. Tačiau visa tai ir liko 
pažadais. Tiesa, naujasis organas 
neužmiršo pasiskirstyti pareigomis, 
išrinkti sekcijų vadovus, tačiau, kaž
kodėl, primiršo, kam jie buvo iš
rinkti. Praslinko jau beveik metai 
(o per juos buvo galima daug nu
veikti), tačiau apie sporto komiteto 
veiklą žinių negirdėti. Tyli spauda, 
nežino ir sportininkai, ką ir kur vei
kia jų rinktieji vadovai. O laikas 
slenka paskui save palikdamas žy
mius pėdsakus. Dar gerai, kad spor
tininkai turi ištvermės ir noro ne
pasiduoti letargo miegui: jie pasi
reiškia tai vienoj, tai kitoj stovykloj, 
kartais net išlenda į didesnio masto 
rungtynes ir drįsta parodyti savo 
sugebėjimus plačiajai visuomenei. 
Žinoma, jie negali pasiekti to, ką 
galėtų padaryti būdami organizuoti, 
tačiau, vis dėlto, juda, it skruzdės, 
ir kovoja už tremtyje atsidūruslos 
mūsų bendruomenės ir brangiosios 
Lietuvos vardą.

Spaudoje teko skaityti, kad sporti
ninkai yėl iš naujo sukruto organi
zuoti sporto vienetą, tačiau Šiuo 
metu jau mažesniu mastu. S. m. ge
gužės mėn. 5 d. Augsburge susirinko 
MUncheno LTB apygardoje esančių 
sporto klubų atstovai ir įsteigė Mūn- 
cheno Sporto Apygardą su centru 
Augsburge. Sporto Apygardos Komi
teto narių ir sekcijų vadovų sąstate 
matome žmones, kurie anksčiau ar 
net dabar reprezentuoja mūsų tautą 
įvairiose sporto varžybose ir pasiekė 
gražių laimėjimų. Atrodo, kad jie ir 
organizaciniame darbe moka pasi
rinkti tinkamą kelią: registruoja sa
vo žinioje esančius klubus, pradėjo 
tarpklubines futbolo varžybas (pir
mosios jau įvyko Traunsteine), ren
gia (Landshute) krepšinio ir tink
linio turnyrą ir t. t.

Klek teko* patirti, Mūncheno Sporto 
Apygarda numato pravesti visų 
sporto šakų pirmenybes, kuriose ga
lės dalyvauti ir jaunių komandos. 
Sį jų sumanymą reikia tik sveikinti, 
nes ne kur kitur, bet tik pirmeny
bėse iškyla naujosios „žvaigždės“, 
kurios, gal būt, yra kur kas genesnės 
už „archyvus", tačiau nedrįsta arba 
neturi progos pasirodyti viešumai. 
Ypač gerų talentų gali būti mūsų 
jaunųjų tarpe. Kas prieš pereitų 
metų Baltijos sporto šventę pažinojo 
jaunąją, Remelkyte? Kodėl gi ir gau- 
giau panašių jaunuolių negali rastis 
mūsų tarpe?! O juos atpažinsime tik 
per sporto varžybas. Todėl Mūncheno 
sporto apygardos užsimojimą pravesti 
jaunių pirmenybes reikia imti dė
mesin ir stengtis jiems šiame darbė 
talkininkauti, raginant jaunimą iš
bandyti savo jėgas. Mūncheno Sporto 
Apygarda savo darbų plane numa

niusi eilę kitų darbų, k. a. naujų 
krepšinio ir tinklinio taišyklių lie
tuvių kalba išleidimą, teisėjų kursų 
rengimą ir kt.

Linkime naujai įsikūrusiam sporto 
vienetui sėkmės, jungiant sportinin
kus į glaudžią šeimą ir reprezentuo
jant mūsų tautą įvairiose sporto var
žybose su kitataučiais. Būtų gražu, 
kad ir prie kitų LTB apygardų įsi
kurtų panašūs vienetai, ir išjudintų 
sportinį gyvenimą savo ribose. Tuo
met iš apygardų būtų galima suda
ryti Centrinį Sporto Komitetą, kokį 
jau Senokai turi mūsų kaimynai lat
viai ir estai. Tik tada galėtumėm 
drąsiai sakyti, kad ir mes 'esame or
ganizuoti. Ko nepajėgė padaryti mu
sų rinktasis organizacinis sporto ko
mitetas. padarykime mes, eiliniai 
sportininkai, Jungdamiesi į klubus, 
iš jų sudarydami apygardas, o tik 
vėliau steikime Centrinį Sporto Ko
mitetą. Pereitais metais padarėme 
klaidą, namą pradėdami statyti nuo 
stogo. Dabar jį pabandykime pradėti 
nuo pamatų. Tad prie darbo, nes 
laikas— pinigai! Pasekime Mūncheno 
apygardos pėdomis. V. S.

Red. V. Gerulaitis
PAGERBTI PRANCŪZŲ ĮŽYMIEJI 

SPORTININKAI

Paryžiaus sporto dienraštis ,,L’- 
Equipe — Elans“ tuos prancūzų sport
ininkus, kurie sėkmingai reprezenta- 
vosi tarptautiniame sporto gyvenime, 
apdovanojo garbės medaliais. Norė
damas šluos žymūnus pažinti ir pri
vačiam gyvenime, laikraštis buvo 
juos sukvietęs į pobūvį. Prie garbės 
stalo susirinko: bėgikas Hansenne, 
irkluotojas Sepheriades, futbolinin
kas Da Rui, dviratininkas Senfftle- 
ben, tenisininkas Petra, plaukikas 
Jany, boksininkas Cerdan ir auto
mobilininkas Wimille. Visi turėjo 
progos per mikrofoną papasakoti šį 
tą iš savo sportinės karjeros ir taip 
pat ^privataus gyvenimo. Laikraštinin
kai jiems buvo pateikę 24 klausimus, 
kurie tarp kitko praskleidė uždangą 
į jų privatų gyvenimą ir pažiūrą į 
sportą. Daugis iš pagerbtųjų jau yra 
vedę. Mus domina, ką šie išrinktieji 
galvoja apie savo pasitraukimą iš 
aktyvaus sporto. Cerdan (dabar 30 
metų amžiaus) galvoja apleisti ringą 
jau po metų, jei tik jam pavyks 
laimėti pasaulio meisterio vardą, dėl 
kurio jis jau pora kartų buvo nu
vykęs į užjūrį, ir ten spėjo laimėti 
dvi rungtynes. Jany yra pats jau
niausias (tik 18-kos metų) ir jis nu
mato plaukyti iki 1964 m. Petra at
sakė santūriau. Jis ketina mesti ra
ketę, kai tik jį pradės smarkiau ka
muoti reumatizmas. Da Rui nėra pir
mosios jaunystės (jam 31 metai), bet 
jis pasiryžęs ginti vartų šventovę dar 
penkerius metus. Hansenne ir Wi
mille pripažįsta, kad žmogaus pajė
gumas sporte yra ribotas ir abu yra 
nusprendę pasitraukti, kai tik pasieks 
savo pajėgumo zenitą. Laisvalaikiu 
visi žymūnai mėgsta keliauti,' skaito 
geresnes knygas ir domisi rimta mu
zika. Baigęs savo sportinę karjerą, 
Cerdan ketina persimesti į preky
bininkus, o -Da Rui nori treniruoti 
futbolo prieauglį. Hansenne apie 
sportą nenorėtų daugiau nieko 
žinoti ir jo tikslas yra kiek galima 
ilgiau gyventi. Senfftleben tikisi per 
profesionalų lenktynes prisikaupti 
tiek pinigų, kad vėliau galėtų be 
didesnių rūpesčių išgyventi senatvę. 
Sepheriades ir Wimille tikisi ir to
liau būti naudingi savo specialybėse 
kaip treneriai. Siame sporto žymūnų 
pagerbime nesimatė dar dviejų nu
matytų pagerbti sportininkų — bė
giko Pujazon ir slidininko Couttet. 
Tai ir bus visi patys iškiliausi pran
cūzų sportininkai, savo pasiekimais 
pirmaują Europoje ir kai kurie taip 
pat visame pasaulyje. Ck.

GERIAUSIEJI PASAU
LIO PLAUKIKAI

Balandžio mėn. įvyko JAV plau
kymo pirmenybės. Be vietinių plau
kikų, jose dalyvavo patys iškilieji 
Europos atstovai: prancūzas Jany ir 
švedas Olsson. Europiečiai šiose pir
menybėse nedaug ką laimėjo ir turė
jo pripažinti amerikiečių pranašumą. 
Vis dėlto tikimasi, kad Londono 
olimpiadoje ir europiečiai galės būti 
pajėgūs atsispirti prieš užjūrio hege
moniją. Rugsėjo mėn. Monte Carlo 
numatomos Europos pirmenybės. 
Ypatingai uoliai joms ruošiasi šve
dai. Laisvu stiliumi trumpuose nuo
toliuose laukiama mirtinės dvikovės 
tarp Olssono ir Jany. 400 m 1. st. Jany 
vargu susilauks rimto varžovo, 1500 
m. turėtų pirmauti vengrai. Krūtine, 
jei dalyvaus, turėtų pirmauti sovie
tai, o nugara prancūzas Vallerey. 
Moterų gr. laisvu stiliumi stipresnės 
danės, o krūtine danėms atkakliai 
spirsls olandės. ,

švedų Laikraštis „Idrottsblatt“ yra 
paskelbęs geriausių pokarinių laikų 
plaukikų sąrašą. Mes pasitenkinsime 
pirmomis dviem vietomis.

Vyrų gr.: 100 m l. st. 1. Jany (Pran
cūzija) 56,6; 2. Meškov (Sovietų Są
junga) 57,?; 200 m 1. st. 1. Jany 2.05,4; 
2. Rlss (JAV) 2.11,3; 400 m 1. St. 1. 
Hill (JAV) 4.42,7; 2. Kerschner (JAV) 
4.44,4; 1500 m 1. st. 1. McLane (JAV) 
19.-23,1; 2. Tomikastu (Japonija)
19.40,0; 100 m nugara 1. Vallerey 
(Prancūzija) 1.05,2; 2. Holliday (JAV) 
1.08,0; 200 m krūtine 1. Verdeur (JAV) 
2.20,4; 2. Boitčenko (Sovietų Sąjunga) 
2.29,4.

Moterų gr.: 100 m 1. st. Nathansen 
(Danija) 1.06,7; 2. Termeulen (Olandi
ja) 1.06,8; 400 m 1. st. 1. .Curtis (JAV) 
5.23,1; 2. Harup (Danija) 5.26,0; 100 m
nugara 1. Harup (Danija) 1.15,5; 2. 
Gaillard (Olandija) 1.16,3; 200 m krū
tine 1. Van Vliet (Olandija) 2.52,6; 2. 
Makkarossa (Sovietų Sąjunga) 2.54,7. 
Beje, turim pažymėti, kad danė 
Hveger 100 m 1. st. yra praplaukusi 
per 1.06,0, bet jos padėtis dar neaiški 
ir sunku pasakyti, ar dėl politinės 
praeities Jai bus leista startuoti. Dėl 
to ir jos pasekmė švedų laikraščio 
neįskaityta, nors Ji pasiekta Motaloj, 
kur Hveger treniravo vietos plau
kikes. Ck.

' SPORTO
MARGUMYNAI

— Prancūzų tenisininkai Bernard ir 
Borotra neseniai - viešėjo užjūryje ir 
rungtynių tikslais suvažinėjo per 
15.000 km. Abu žaldikal gali pasigirti 
savo pasiekimais. Bernard pralaimėjo 
tik prieš Kramerį, Schroederį ir Mul- 
loy. Grįžęs į Paryžių, Bernard pa
reiškė: „Mes žaidėme įvairiausiose 
aplinkybėse. Meksikoje teko rung
tyniauti 2500 m aukštyje, o Miami 
prie 45 laipsnių karščio. Žaidėme ant 
cemento, žolės, medinių aikštelių 
ir kt.

— Sovietų Sąjungos plaukiai šie
met tikisi pagerinti eilę pasaulio re
kordų. Ypatingai daug vilčių turi 
plaukikai krūtine. 1946 metais Meškov 
100 m krūt. praplaukė per 1.05,1 ir 
200 m per 2.35,9, Boicenko 400 m su
korė per 5.42,0, o 4X100 m laisvu sti
liumi rusų rinktinė praplaukė per 
3.53,7 (neoficialus Europos rekordas).

— Praeitais metais per sporto la
žybas Anglijoj buvo surinkta 500 
milijonų svarų sterlingų. Daugiausia 
ląžlntasl ne futbole, bet šunų lenkty
nėse (iš viso apie 200 milijonų).

PRANEŠIMAS
„Šarūnas“ praneša, kad yra išleis

ti tam tikri ženkliukai tremtyje esan
tiems lietuviams krepšininkams bei 
krepšinio sporto mėgėjams. Ženkliu
kai — bronziniai su užsukamu pri
tvirtinimu, gražios masyvios formos. 
Projektą parengė dail. K. Rutkaus
kas. Vidury ąžuolo lapų vainiko pa
vaizduoti krepšys ir kamuolys su vir
šuj juostoj išgraviruotomis 1937—1939

Pranešimai
LIETUVIŲ KOLONIJŲ VKIETIJOJE 
IR AUSTRIJOJE KUNIGAMS KA

PELIONAMS IE SRIČIŲ DEKANAMS
Yra baigiamas spausdinti Naujasis 

Testamentas. Tremtiniams katalikams 
Jis bus paskirstytas velttii per kuni
gus kapelionus. Kadangi jo egzem
pliorių skaičius yra ribotas, tad tiks
lesniam paskirstymui yra reikalingos 
šios žinios: 1. kiek kurioje kolonijoje 
yra šeimų su vaikais, 2. klek šeimų, 
be vaikų, 3. klek pedagogų be šeimų 
(nors dabar faktlnai jokioje mokyjoje 
ir nedirba), 4. kiek ir kur studentų 
faktlnai studljuojanėių. Neatsiliepu
sios kolonijos leidinio gauti negalės. 
Žinias siųsti nedelsiant šiuo adresu: 
Fellbach bei Stuttgart, Beethoven- 
strafle 16—19, kun. Dr. V. Mankeliū- 
nui.

Praneša Vysk. V. Brizgys 
ir Vysk. V. Padolskis.

Lietuviai kandidatai priimami į 
Eichstiitto Katalikų Kunigų Seminari
ją šiomis sąlygomis:
1. Prašymas vokiečių kalba Filosofi

jos-Teologijos Aukštosios Mokyklos 
Rektoriui.

2. Gimnazijos baigimo atestatas.
3. Gimnazijos kapeliono ar stovyklos 

klebono liudijimas, parašytas vo
kiečių arba lotynų k.

4. Sveikatos liudijimas.
Įstojimo į seminariją reikalais pir

moje eilėje kreiptis į lietuvių klieri
kų rektorių kun. Dr. Praną Manelį, 
kurio adresas šis: (13a) EichstRtVBay., 
Priesterseminar.

Norintieji patekti į žiemos semestrą, 
kuris prasidės spalio mėnesio 7 dieną, 
prašomi vėliausiai iki rugpiūčlo mė
nesio 15 d. susitvarkyti priėmimui 
reikalingus dokumentus ir su Jais as

Paieškojimai
4388. Uškuraitienė Jadvyga, Klein- 

Wittensee, Kr. -Eckemfdrde, Schles
wig-Holstein, DP Camp, ieško brolių 
Emanuelio ir Aleksandro Abugellų.

4389. Rapšys Juozas, Ingolstadt, Pro- 
vlantstr. 5, ieško Juozo ir Mykolo 
Ceglių.

4390. Mrs. Anna Dainis-Urmelevičiū- 
tė. East Hampton, L. J. N. Y. Box 26, 
iešo savo giminių Vokietijoje.

4391. Leg. Novickas Vytautas, S. P. 
82002, T.O.E E.,prašo atsiliepti šiuos 
asmenis: Kvedarą Vytautą, Kaspera
vičių Juozą, Baranauską Boguslavą ir 
Maslianiką Viktorą.

4392. Reikštytė Danutė, (13a) Schwein
furt, Theodor-Fischer-Platz 44, ieško 
Jadvygos Peteraitytės, apie 32 <m. 
amž., gim. Liepojoj ir gyvenusios po 
kapituliacijos Bayreuthe.

4393. Mrs. Caroline- Gabranas, Box 
304, East Millinocket, Maine, USA., 
prašo atsiliepti ką nors nuo Gargždų, 
nesvarbu kokio kaimo, norinti padėti 
neturinčiam giminių Amerikoje.

4394. J. Vasiliauskas, 2342 Orleans 
St., Montreal 4, Quebec, Canada, ieš
ko Vasiliausko Antano, Domo ir Pe
tro, Arlauskienės-Vašiliauskaltės Ele
nos, Kinklenės-Vasiliauskaitės Mari
jonos, kll. iš Karklupėnų km., Paje
vonio vai., Vilkaviškio apskr., Kinkos 
Izidoriaus, Kinkiūtės Aldonos, Kin- 
kiūtės Marijonos, kll. iš Kybartų 

m. datomis. Visa kompozicija baigiasi 
tautinių spalvų trikampėliu. Kaina — 
RM. 5. Tam tikras skaičius tos pačios 
formos ženkliukų yra pasidabruoti ir 
bus skiriami kartu su atatinkamu 
adresu pasižymėjusiems tremtyje 
krepšinio sporto darbuotojams.

Suinteresuotus sporto klubus pra
šoma tiesiogiai kreiptis į „Šarūno“ 
reikalų vedėją S. Mackevičių, Kemp
ten (Allg.). P. O. Box 2Ž9.

Užsakant prašoma pranešti pagei
daujamą ženkliukų skaičių ir atsa
kingo asmens pavardę. Pinigai siun
čiami pašto perlaida. Kadangi dėl 
medžiagos trūkumo ir kitų kliūčių 
pagamintas tik nedidelis skaičius 
ženkliukų, prašoma pasiskubinti su 
užsakymais, nes norima proporcingai 
paskirstyti visoj Vokietijoj esantiems 
sporto klubams ir visų pirma tik 
aktyviems krepšininkams.

šiemet kaip tik sueina 10 metų nuo 
to laiko, kada lietuviai pirmą kartą, 
niekam nesitikint, paveržė Europos 
krepšinio meisterio vardą ir iki da
bar dar niekam nėra jo kovoje ati
davę. Išleisti ženkliukai kiekvienam 
lietuviui krepšininkui primins pa
reigą budėti geriausių Europos krep
šininkų garbės sargyboje ir niekam 
laimėtų laurų pigiai neužleisti.

Mažos, 200 lietuvių, Landshuto sto
vyklos sporto klubas VYTIS rengia 
1947 m. birželio 23 ir 24 d. d. didelį 
lietuvių krepšinio komandų turnyrą 
Landshute/Ndb. **“

šiame turnyre sutiko dalyvauti šios 
komandos : Kempteno ŠARŪNAS, 
Kempteno GSK, Scheinfeldo KOVAS, 
Memmlngeno MINTIS, Mūncheno lie
tuviai ir Landshuto VYTIS.

Rungtynės įvyks krepšinio salėje.

meniškai atvykti į Eichstattą. Vėliau 
prisistačiusieji gali būti tik išimties 
keliu priimami.

Kun. Dr. Pr. Manelis

Birželio mėn. pabaigoje vėl pra
deda eiti liet, religinės kultūros žur
nalas „Naujasis Gyvenimas“. Žurnalo 
adresas yra toks pat, -kaip buvęs: 
MUnchen, Lamontstr. 21.

AUTORIAMS IR LEIDĖJAMS
Emils Skujenleks, lietuvių literatū

ros populiarintojas ir vertėjas į. lat
vių kalbą prašo naujai pasirodančius 
leidinius Jam siųsti šiuo adresu: (24) 
Geesthacht/Elbe, Spakenberg H, Lat
vian DP Camp.

L. R. K. Vyr. Valdyba Reutlingene, 
Lederstr. 94, prašo kuo skubiau at
siimti dokumentus šluos asmenis:

Ambrazas Bronius, Andrijauskas 
Pranas, Anusevičius Kazys, Arštikys 
Jonas, Augūnas Viktoras, Bagdonas 
Stasys, Banevičius Jurgis, Baranaus-. 
kas Klemensas, Bardauskas Ignas, 
Bieliūnas Jonas. Bružas Augustas, 
Buividas Juozas, Degutis Izidorius, 
Dėmenis Anicetas, Eldukas Petras, 
Gatautls Antanas, Gumbrys Alfonsas, 
Jasmantas Izidorius, Kasperavičius 
Povilas, Katauskas Jonas, Kazake
vičius Viktoras. Liolevičlus Pranas, 
Liutkevičius Jonas, Morkūnas Juozas, 
Petkevičius Aleksas, Rinkevičius Bro
nius, Stropus Kostas, Tarutis Zigmas, 
Žalys Stasys.

Tremties dienoms prisiminti įsigy- 
kime DP ženklelį. Kaina RM. 5,— 
Platintojams duodama nuolaida. Rei
kalaukite pas spaudos platintojus ar
ba LRK WUfzburgo Skyriuje.

miesto, Vilkaviškio apskr., Arlausko 
Kazimiero, kll. iš Vištyčio II lauko 
(?), Vasiliausko Vyto, kil. iš Karklu
pėnų km., Pajevonio valsč., Vilkaviš
kio apskr.

4395. Lithuanian Consulate General, 
110 St. George Street, Toronto 5, On
tario, Canada, prašo atsiliepti Antaną 
ir Joną Radavlčius, kil. iš Risko kai
mo, Tauragės apskr.

UNRRAos PAIESOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN prie Kasselio, ieško šių 

asmenų:
VALJTUS Almut, 2 metų, gyv. Ans- 

terberg,
VASILJEVAITE Valerija, 10 metų, 

gyv. Kybartai,
MOTEKAITIS Jonąs, 32 metų, gyv.

Thueringen,
PETRAUSKAITE Petri, gyv. Sachsen 

Kr. Rochli
NARKUS Provilas, 25 metų, gyv. Ma

žeikiai
MARKUS Vladas, 62 metų, gyv. Ma

žeikiai
NASLENS (Nalsons) Janis, 48 metų, 

gyv. Lithuania n
NATKEVIČIUS Starys,.25 metų, gyv.

Prussia
NARKIENE Rozalija, 52 metų, gyv.

Mažeikiai
MATUKAITIS, Pijus, 52 metų.
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įvykiai Europoje plečiasi
Pasaulio skilimas į Vakarų ir 

Rytų blokus iš paskutiniųjų 
Europos įvykių darosi vis ryš
kesnis. Nuomonių skirtumai tarp 
vakarų demokratijų ir Rytų „ko
munistinės demokratijos“ kraštų 
didėja, didėja nesutarimų, ginčų 
ir notų bei protestų skaičius. Jau 
tur būt pribrendo laikas, kad va
karai be jokių užkulisinių, di
plomatinių manierų pasako savo 
tikrąją nuomonę apie savo buvu
sį didįjį pareito karo sąjungi
ninką - Sovietų Rusiją. Nors ta 
nuomonė Rytų sąjungininkui ir 
nėra labai maloni, bet iš kitos 
pusės, jis mažai į tokius pareiš
kimus tereaguoja. Aiškių Rusi
jos planų įgyvendinimas vyksta 
pagal bendrąją Politbiuro nusta
tytąją liniją, nuo kurios nukrypti 
niekam nevalia. Siekiant savo 
užsibrėžtųjų tikslų, pamirštama 
visos sutartys ir pasižadėjimai.

Kaip buvo laukta, Vengrijoje 
ir Bulgarijoje prasidėję įvykiai 
buvo tik sovietų planų Rytų 
Europoje išėjimas į viešumą. Po 
Vengrijos atėjo eilė Austrijai. 
Susidariusi padėtis Austrijoje 
labai primena Vengrijos smul
kiųjų ūkininkų partijos ..valy
mą“. Kaip Vengrijoje, taip ir 
Austrijoje per praėjusius rinki
mus komunistai tepajėgė pravesti 
vos tik po keletą savo atstovų 
Vienos parlamente iš 165 atsto
vų, komunistai teturi vos 
keturis savo atstovus. Didžiau
sios Austrijos partijos: Tautos 
partija ir socialdemokratai yra 
labiau linkę į Vakarus negu į 
Rytus. Austrijos, vadovaują po
litikai, suprasdami tų daromų 
sunkumų priežastis iš Sovietų 
pusės dėl Austrijos taikos sutar
ties, dėl naftos šaltinių, dėl vo
kiečių turto Austrijoje, mėgino

šiuos nesutarimus sušvelninti. 
Tautos partijos pirmininkas ir 
vyriausybės šefas, kancleris dr. 
Figl nutarė pamėginti, tarpinin
kaujant komunistų atstovui dr. 
Fischeriui, surasti būdus page
rinti Sovietų Sąjungos ir Austri
jos santykius. Pasitarimai vyko 
didžiausioje paslapty keletą sa-. 
vaičių. Iš jų paaiškėjo, kad su 
dabartine Austrijos vyriausybe 
Sovietų Sąjunga taikos sutarties 
nepasirašys. Austrijos komunis
tai pareikalavo sustiprinti komu
nistų įtaką vyriausybėje. Vy
riausybės šefas dr. Leopold Figl 
ir užsienių reikalų min. dr. Kari 
Gruber abu Tautos partijos na
riai, o taip pat vicekancleris dr. 
Erwin Scharf ir vidaus reikalų 
ministeris Oskar Helmer — soci
aldemokratų partijos nariai So
vietų atžvilgiu laikomi „nepa
kenčiamais“. Apie šiuos pasita
rimus buvo painformuoti ir kiti 
trys vakarų sąjungininkų atsto
vai Austrijos Kontrolinėje Tary
boje.

Nežiūrint šių Sovietų reikala
vimų, abi didžiosios Austrijos 
partijos atsisakė daryti vyriau
sybės pakeitimų. Austrijos poli
tiniuose sluoksniuose minoma, 
kad Rusija per savo atstovą tai
kos sutarties fcomisijoje spaus 
dabartinę vyriausybę ir Sovietų 
zonoj griebsis represijų. Jau da
bar visoje eilėje vietovių rusų 
komandantūros pradėjo spausti 
vietinius nekomunistinius bur
mistrus. United Press pranešimu, 
rusai apmoko rusų Austrijos zo
noje komunistų agentus, kurie 
šiam momentui bus labai nau
dingi. Austrijos sostinėje Vie
noje dėl Vengrijos ir dabartinių 
vietinių įvykių vis didėja panika. 
Pirkliai ir privatūs savininkai

Jungtinių Amerikos Valstybių ambasadorius D. Britanijai su savo 
žmona ir dukterim išeina iš ambasados į karališkojo sodo pobūvį

mėgina savo nuosavybes perkelti 
į vakarines Austrijos zonas.

•Perversmo įvykdymas Austri
joje vyksta žymiai sunkiau negu 
Vengrijoje todėl, kad „Austrija 
yra tarp sovietinio ir vakarų pa
saulio“. „Stars & Stripes“ rašo: 
„Nors Austrija ir yra keturių 
tautų kariuomenių okupuota, ji 
yra politinių susidūrimų sritis 
tik tarp dviejų pasaulių. Tas pats 
laikraštis toliau nurodo, kad 
„aukštieji politikos vadovaujan
tieji asmens yra įsitikinę, jei Ru
sijai pasisektų sudaryti komu
nistų dominuojančias vyriausy
bes Italijoje ir Prancūzijoje, ji 

jaustųsi apsupusi ar perlipusi ir 
britų-amerikiečių Vokietijos ir 
Austrijos okupuotųjų zonų sie
nas“.

Įvykiai vystosi toliau. Rusija 
stengiasi sustiprinti savo padėtį 
jos kontroliuojamuose kraštuose. 
Pastebimas didelis Balkanų val
stybių tarpusavio santykių sti
prinimas. Nesenai Rumunijos 
min. pirmininkas Grozca lan
kėsi Jugoslavijos sostinėje Bel
grade. Spaudos konferencijoje 
Rumunijos min. pirmininkas pa
reiškė, kad atsilankymo tikslas 
— „tampresnių politinių, ūkinių 
ir kultūrinių santykių išvystymas 
tarp abiejų kraštų“. Tarp Lenki
jos ir Čekoslovakijos pasirašyta 
prekybos sutartis. Pagal prancū
zų laikraščio „France Soir“ pra
nešimą ..Sovietų Sąjunga pado
vanojo Vengrijai 200 mil. dolerių 
ir atsisakė reikalauti iš Vengri
jos reparacijų. Ir tai rusai padarė 
kaip tik tuo pačiu laiku, kai JAV 
atsisakė suteikti 20 mil. dolerių 

kreditą anksčiau pažadėtą Ven
grijai“. Rusija savo „geraširdiš
kumu“ nori įsigyti Vengrijos tau
tos palankumo.

Vakarų demokratijos susirūpi
nusios seka Europos, Pietryčių 
įvykių plėtojimąsi. Britų ir ame
rikiečių atstovai Austrijos kon
trolinėje Taryboje apkaltino ru
sų įstaigas už keturių didžiųjų 
valstybių Austrijos sutarties pa
žeidimą. Sovietų karinis viršinin
kas Vengrijoje tris kartus atmetė 
reikalavimą leisti Vengrijos pa
dėtį ištirti trims didžiosioms 
valstybėms. Iš diplomatinių Lon
dono sluoksniu Reuteris praneša, 
kad Anglija ir Amerika esančios 
jau pasiruošusios griebtis kon- 
trapriemonių prieš sovietų įtakos 
sferos išplėtimą Rytų ir Viduri
nėje Europoje. Amerikos senato
rius Joseph Ball Vengrijos Lais
vės partijos pirmininko Sulyok 
pasakytąją parlamente kalbą pa
vadino kaip „perspėjimą sovie
tiškam užpuolikui“, kad „tai ęsas 
įrodymas, kad laikrodžio atgal 
atsukti negalima ir, kad Sovietų 
Sąjungai nepasiseks laisvės už
gniaužti.“

Vakarų valstybės rašo notas So
vietų Sąjungai, prašo paaiškini
mų. Kaimyniniai gi kraštai mato 
prieš akis tiesioginę, grėsmę. Tur
kija INS žinių agentūrai per savo 
min. pirmininką Peker pareiškė, 
kad Turkija užpuolimo atveju 
pati viena griebsis apsigynimo 
priemonių, nes Jungtinės Tautos 
iki šiol neturinčios ginkluotųjų 
pajėgų ir, jei ir turėtų, tai jos 
panaudojimas veto teise būtų 
apsunkintas. Turkija šiuo metu 
praveda didelius karinius dar
bus, tarp kurių pažymėtina ir su
sisiekimo tinklo Turkijos ryti
nėse provincijose pagerinimas, 
modernių kelių iš Ankaros į Ry
tus pravędimas, dideles reikšmės 
aerodromo prie Ankaros staty
mas ir 1.1.

Amerika, norėdama išlaikyti 
pasaulio lygsvarą, laisvę mylin
tiems ir ją ginti pasiryžusiems 
demokratiniams kraštams žada 
paramos. Ir paskutinėje savo Ka
nadoje pasakytoje kalboje JAV 
prezidentas Trumanas pabrėžė f 
„Mes žinome, kad šiame likimi- 
niame laikofarpyje tarp laimėto 
karo ir dar neužtikrintos taikos, 
bejėgios ir prispaustos žemės ru
tulio tautos laukia iš mūsų pa
galbos ir paramos, kol jos pačios 
vėl galės įžengti į patikimą ir 
užtikrintą gyvenimą“. JAV už
sienio reikalų ministeris George 
Marshall patiekė Amerikos pa
ramos planą Europos ūkiniam 
gyvenimui atstatyti. Pagal šį

Portugalijos prezidentas gen. Antonio de Carmona įteikia ordiną portugalų 
armijos karinikui

planą JAV iki 1951 metų numato* 
išleisti 24 milijardus dolerių. Šios 
sumos bus panaudotos Europos 
demokratinių kraštų ūkiniam at
kutimui ir kovai pries komuniz- 
mą-pareiškė JAV užsienio mini
sterijos kalbėtojas. „Manchester 
Guardian“ rašo kad „ši parama 
paliečia tik antisovietinių kraštų 
grupę“. Gerai painformuoti britų 
vyriausybės sluoksniai mano, 
kad greitu laiku bus sušaukta 
Europos nuo karo nukentėjusių 
kraštų konferencija, kuri pagal 
Marshallio pasiūlymą išdirbs 
darbo programą. Skaitomasi su 
galimybe, kad Rusija šioje kon
ferencijoje nedalyvaus, nes tai 
pakeistų, Sovietų ūkio politiką 
Rytų Europoje.

Visty aiškiai išsiskiria JAV- 
bių ir Sovietų Sąjungos politikos 
kryptys. Rusija per savo inter
nacionalą medžioja sau partne
rių. Amerika eina su savo dolerių 
pagelba. Ir vieni ir antri laikosi

savo pažiūrų. Karo nuniokota 
Europa dar nesusivokia savo pa
dėty. Po įvykusių Prancūzijos ir 
Italijos vyriausybių krizių, vie
nintelė išeitis liko tuose kraš- 
tuose-sudaryti vyriausybes be 
komunistų. Bet komunistai irgi 
nesnaudžia. Savaitę užtrukęs ge
ležinkelių streikas Prancūzijoje 
pradėjo naujų streikų' seriją. 
BBC praneša, kad greitu laiku 
Prancūzijoje paskelbs streiką 
angliakasiai, plieno ir metalo 
darbininkai. Italijoje taip pat tę
siasi streikų banga. „Ispanijoje 
padėtis diena iš dienos blogėja ir 
pagaliau prives prie pilietinio 
karo „pareiškė buv^s Anglijos 
ambasadorius Madride. NZ ži
niomis Vokietijos rytų zonojfe 
prasidėjo registravimas buvusių
jų vokiečių oro, laivyno ir sausu
mos kariuomenės karių.

Visi faktai kalba, kad Europa 
dar negreit džiaugsis tikrosios 
taikos saulėtomis dienomis.

RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS ĮVYKSTA
Lietuvių Rašytojų Tremtinių suvažiavimas į v y k s t a š. m. lie

pos 11 ir 12 d. Smulkesnė informacija apie suvažiavimą siun
čiama kiekvienam rašytojui asmeniškai. Suvažiavime bus apta
riami visi opieji ir aktualieji mūsų literatūrinio gyvenimo reika
lai. Ir kada vėl galėsim susirinkti — šiom aplinkybėm sunku pasa
kyti. Todėl visi kolegos rašytojai tremtiniai kviečiami nugalėti ke
lionės sunkumus ir suvažiavime gausiai dalyvauti. 1

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ TREMTINIŲ D-JOS 
VALDYBA

Modernus technikos institutas, įspūdingiausias pastatas Portugalijos 
sostinėje
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