
Ir einu tais tiltais į tave, 
Lietuva, trys tyro aukso saulės! 
Ir skaitau: — Tėvyne be Tavęs 
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis!

Bern. Brazdžiouis.
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rankdarbių skyriaus darbai

25 Years Since the United States of
America Recognized Lithuania de Jure

July 28 th is the 25 th anniversary of that significant day when the United States of America recognized the reestablished Republic of Lithuania as an independent and sovereign state. This recognition, though proclaimed only some time after Lithuania had already started her independent life. anew, was firm and irrevocable. It was an act, impatiently waited for by every Lithuanian, and giving us inex- pressable joy and satisfaction as well as beautiful hope and strength. It entitled us to the full enjoyment of the responsibilities of liberty becose we had been considered to have qualified ourselves to assume and to discharge them. It alsos opened to us the road to the family of independent nations where all are equal under the law. We celebrated it as the owner of a house does, when he succeeds in getting his house built up to the roof, by adorning his beloved new building with a wreath.To-day, even more than 25 years ago, the meaning and importance of this recognition are felt and appreciated by us home

less DPs as well as by our brothers and sisters in our native country. To-day again America is our only hope. AH our eyes are turned towards Her; our arms are outstretched, entreating to save us from utter annihilation, tyranny, and beastly brutality. America is the hope of mankind. America is the country that has been familiar to us since our earliest childhood — She is our second mother country, having adopted thousands of our brothers and psters spirit led them to Her in their struggle to free themselves from foreign appresion. The American People gave us material and moral support during our early days of restoration. Having perceived a shoot, seeking light and liberty, they began taking an interest in this growth, watched it. and took care of it until the day came when they were convinced that we could be recognized publicly. And the United States of America stand by their word despite the results of the war and many other difficulties. Nothing is more deeply appreciated by Lithuania than this noble attitude.

We know and have not forgotten that many a nation and state have taken fright of the first shadow, the first thundercloud and broken their given word as well as the principle of solidarity of free nations. For economic or similar reasons they have turned away from their fate-stricken neighbour.All this only renders the great merits of the American People, who have no equal in this war- shaken world, still more prominent.Fervfently struggling for the rigths of man as well as the freedom of speech and life, the American People and Government; sticking to their proclaimed ideal of freedom, are climbing the steep hill to a brighter future step by step. In doing so. they urge mankind on to follow them and encourage the enslaved and utterly miserable not to abandon hope.Celebrating this 25th anniversary, which is very dear to our hearts, we beg to tender our sincerest thanks to all the American Nation as a whole as well as to Her Government as Her Represen

tative Body. We submit our thanks not only in the name of us, Lithuaniau DPs, but of the whole Lithuaniau people as well, for we are the only spokesmen in Europe who- can presently be heard. In the mean time we would like to dwell on our fights for freedom in the past and the lives given, and to turn in our minds to the Grava of the Unknown Warrior in the rose-garden of the war Museum in Kaunas. There, facing the aucient sacrificial Altar of the Never-Extinguishing Flame, let us bend our knees in homage and entreat the Almighty to bless us in our struggle for the freedom of our people and the rights of man. We who have learned to know good from evil, untruth from truth, tyranny from liberty, will rise stronger in body and mind and even more firmly detemined to sacrifice ourselves to the realization of our sublimest ideal which leads us on in our life.All the hardships we meet on our way shall not deprive us of the hope to see our native country free and us her happy citizens. We are not alone, aad law sides with us. Of the American People does not consider us a withered and broken flower, there is no reason whatever why we should abandon hope and stand inactive.The noble ideals of liberty, 

proclaimed by the American People and the determination to defend them is the light-house, showing our course in this sea of painful wanderings, hopelessness, and distress. Thė love for freedom will join and keep us until the glorious day will dawn when we shall be able to return home to our free native country. We shall return their of our own accord, no one will have to urge us on our journey, no screening whatever will be needed. We shall flock together from everywhere, on foot and by cart, armed with wider experience, stronger love, and longing hearts. No doubt, vicions and false prophets will have left our native country, and serfdom will have disappeared for good.Let us think of the words of the great President of the United States, Franklin D. Roovevelt, who said: ,,Ot seems that Lithuania has lost her independence. This is wrong. Lithuania was not lost her independence. Her independence has only been suspended. Small nations have the same right to an independent life as great ones." Let us also join in the belief, expressed by the present President of the United States of America on Oct. 28th, 1945: „We believe that sovereign rights and independence will be restored to those who have been forcibly deprived of them." K. K.
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25 metai, kai Amerika 
pripažino Lietuva de Jure

Liepos mėn. 28. d. sueina 25 
metai, kai Jungtinės Amerikos 
Valstybės pripažino nauiai at
gimusią Lietuvos Respubliką. Tas 
pripažinimas, nors padarytas 
praslinkus keleriems. metams nuo 
mūsų nepriklausomybės atsikū
rimo, buvo tvirtas ir neatšaukia
mas. Tai buvo mūsų visų su ne
kantrumu lauktas aktas, suteikęs 
mums tiek džiaugsmo, pasitenki
nimo, gražios vilties ir stiprybės. 
Jis įgalino ir įteisino mūsų pri
sikėlimą, jis atidarė mums kelią į 
lygiateisių, savarankįškų tautų 
šeimą. Mes šventėme tada, prieš 
25 metus, vainiko iškėlimo šventę 
mūsų naujam ir brangiam pasta
tui. Dar daugiau šio pripažinimo 
reikšmę ir svarbą mes supran
tame ir jaučiame šiandien taip 
mes, benamiai DP, taip mūsų 
broliai ir seserys tėvynėje. Ir 
šiandien visų mūsų vienintelė 
viltis '■— Amerika. Visų mūsų 
akys ten nukreiptos, mūsų ran
kos ten ištiestos pagalbos prieš 
sunaikinimą, tiraniją ir palaidą 
žvėriškumą. Ten juk visos žmo
nijos viltis. Galime ramintis. 
Amerika mums nesvetimą, ji 
mūsų lūpose nuo kūdikystės die
nų — ji mūsų antra tėvynė. Ten 
iškeliavo nuo priespaudos, lais
vės jausmo vedami, daug mūsų 
brolių. Amerikiečių tauta ištiesė 
mums pagalbos ranką kaip viso
kiomis gerybėmis, taip ir morali
ne parama pirmomis mūsų atsi
kūrimo dienomis. Pastebėjusi 
naują į šviesą ir laisvę besistie
biantį diegą, amerikiečių tauta 
juo susidomėjo, stebėjo jį ir glo
bojo, kol, įsitikinusi mūsų gy
vastingumu, suteikė mums savo 
pripažinimą. Tą pripažinimą te- 
beetesi ir šiandien, nežiūrėdama 
į karo padarinius bei kai kuriuos 
sunkumus, kaip nedaugelis kitų. 
Tatai yra Lietuvai už visa bran
giausia ir vertingiausia.

Mes žinome ir neužmiršome, 
kad buvo tautų ir valstybių, ku
rios išsigandusios šešėlio, prie 
pirmojo audros debesėlio išsiža
dėjo savo duotojo žodžio ir lais
vų tautų solidarumo principo. Ar 
vedamos kai kurių ekonominių 
išskąičiavimų, ar jsiteikimo su
metimais nusigręžė nuo nelaimės 
ištikto kaimyno.

Visa tai tik paryškina dar la
biau amerikiečių tautos laikyse
ną, kuriai lygios mes nematome 
šių dienų karo įvykių sukrėstame 
pasauly. Aršioj kovoj už žmogaus 
teises, už laisvą žodį ir buitį ame
rikiečių tauta ir vyriausybė, dė
dama dideles pastangas ir ve
dama savo deklaruotų laisvės 
idealų, kopia žingnis po žingnio 
į šviesesnį rytojų, vesdama pas
kui save visą žmoniją ir teik
dama vilties pavergtiems ir nuž
mogintiesiems.

Minėdami šią mums brangią 
sukaktį, norėtume pirmiausia pa
reikšti gilią padėką amerikiečių 
tautai ir jos vyriausybei už visa 
tai ne tik mūsų DP. bet ir visos 
lietuvių tautos vardu, kuri yra 
šiandien be žodžio ir laisvės. No
rėtume kartu prisiminti tas už sa
vo laisvę kovotas kovas bei sudė
tas aukas ir mintimis nuskristi 
prie Nežinomojo Kareivio kapo į 
Karo Muziejaus sodelį ir ten 
prie amžinosios ugnies aukuro 
prašyti Visagalio laiminti ir sti
printi lietuvių tautą kovoj už 
mūsų tautos laisvę ir žmogaus 
teises. Kartu tai turėtų būti ak

stinas ir visiems mums, pažinu- 
siems gera ir bloga ir mokan
tiems atskirti melą nuo tiesos, ty- 
raniją nuo laisvės, sukaupti vi
sas jėgas tam vienam aukščiau
siam tikslui, kuris turi būti kel
rodžiu mūsų darbuose ir veiks
muose.

Visi mūsų kasdien sutinkami 
sunkumai, nusivylimai ir panie
kinimai neturi mums atimti vil
ties į šviesesnį rytojų dėl mūsų ir 
mūsų tėvynės -laisvės. Mes sto
vime šioj kovoj ne vieni ir teisė 
yra mūsų pusėj. Jei amerikiečių 
tauta nelaiko mūsų nuvytusiu ir 
įvykių palaužtu žiedu, tai tuo la
biau nėra pagrindo mums nuleis
ti rankas. Aukštieji Amerikos 
tautos laisvės idealai ir pasiry
žimas juos ginti turi būti mums 
tuo švyturiu mūsų klajonėse ir 
klaikumose, mūsų nevilty ir nu
siminime. Laisvės meilė turi su
jungti ir stiprinti mus, kol mes 
grįšime į savo laisvą tėvynę. O 
ten mes tikrai grįšime nevaromi, 
neraginami ir neskryninguojami. 
Mes suplauksime visais keliais, 
pėsti ir važiuoti, su naujais pa
tyrimais, su meile ir išsiilgimu. 
Tikėkim, kad pikti ir melagingi 
pranašai bus' apleidę, mūsų tė
vynę ir priespauda bus išnykusi 
iš mūsų padangės. Neužmirškime 
didžiojo Amerikos prezidento 
Roosevelto ištartų reikšmingų 
žodžių: „Čia sakoma, kad Lietuva 
netekusi savo nepriklausomybės. 
Tai* klaida. Lietuva nėra netekusi 
savo nepriklausomybės. Lietuvos 
nepriklausomybė tėra tik laikinai 
suspenduota ... Net gi pačios ma
žosios tautos turi tą pačią nepri- 
klausomy ės teisę, kaip ir didžio
sios ..Ir tikėkime tvirtai kartu 
su Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentu Trumanu, kuris 1945 
m. spalio mėn. 28 d. yra pareiš
kęs: „Mes tikime kad bus grą
žintos suvereninės teisės ir sava
rankiškumas visoms tautoms, ku
rioms jų suverenumas buvo 
smurtu atimtas“. K. K.

Kanadon išvykstantieji Spakenbergo stovyklos lietuviai atsisveikina su liekančiais draugais.
V. Augustino nuotr.
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J. Aistis—Aleksandra vižlus ir S. Zobarskas, nesimatę 8 metus, susitinka Marianapolio kolegijoj JAV—se

Liepos men. 28 d. prisiminus
Kiekvieno lietuvio tremtinio 

vaizduotėje dar nebus išblukę 
Lietuvos gyvenimo vaizdai-vaiz- 
deliai, kurių vieni, juos prisimi
nus, šiurpu nupurto, kiti maloniai 
jausmus pakutena. Vienas tokių 
vaizdelių iš pat pirmųjų musų 
nepriklausomo gyvenimo metų 
šiandien, artėjant liepos mėnesio 
27 dienai, ypatingai malonu pri
siminti. Tai vaizdelis kaip kau
niečiai sutiko Amerikos Jung
tinių Valstybių pripažinimą Lie
tuvos de jure.

Vytautas Bikulčius

Teviskes ilgesy
Nežavi čia niekas — pilys, kalnai, kloniai, 
Ir plačioj alėjoj laimės nerandu.
Akyse vaidenas tėviškėlės žmonės,
Skausmas veide žėri, širdyje graudu ....
Niekas čia nemiela, rodos, ne ta saulė, 
Ir dainų akordai čia man svetimi. 
Lyg tas piligrimas einu per pasaulį, 
Ir širdis dar plaka viena viltimi.
Paaukotum viską už tą vieną žinią, 
Viską atiduotum, širdį ir jausmus, 
Kad vėl šviestų laisvė kenčiančiai tėvynei, 
Kad vaikai vėl grįžtų į tėvų namus.
Ar supras pasaulis mūsų skaudžią dalią, 
Ar sugrįš į širdį meilė atmesta? ...
Ar dar susirinksim prie to didžio kelio. 
Kada žus pasauly kerštas ir klasta? . ,. .

Buvo tai 1922 m. vasara. Ne
priklausomybės kovos jau buvo 
baigtos. Lietuva turėjo savo vy
riausybę, savo kariuomenę ir 
tvarkėsi, kaip išmanė ir kaip su
gebėjo. Džiaugsmas ir pasididžia
vimas turima laisve visų geros 
valios lietuvių buvo labai didelis. 
Bet formaliai Lietuva dar nebu
vo pripažinta, ano meto didžiųjų 
valstybių, tada tvarkiusiu Euro
pos likimą, kaip nepriklausoma 
suvereninė valstybė. Todėl lau
kimas. kada gi pagaliau pripažins 

Lietuvą Prancūzija, Anglija ir 
Amerika, buvo neapsakomai di
delis. Mat, vis dar buvo bijoma, 
kad, be šių valstybių pripažinimo, 
silpnutis Lietuvos valstybinio gy
venimo siūlas, vėl gali ūmai nu
trūkti. Baimė buvo pamatuota, 
nes priešų nestigo, o atsikurianti 
Lietuva buvo silpna.

Bet štai 1922 m. liepos mėn. 27 
dieną po piet Kaune buvo gauta 
žinia, kad Amerikos Jungtinės 
Valstybės pripažino Lietuvą de 
jure. Gandas žaibo greitumu pas
klido visame mieste, ir lietuviš
kos visuomenės tarpe sukėlė 
neapsakomą džiaugsmą. Kaip ta
da buvo įprasta, žmonės be jokio 
raginimo bėgo į Karo Muziejaus 
sedeli, kur greit prisirinko didelė 
kauniečių minia. Atsirado ir kal
bėtojų. Visi gražiai kalbėjo, bet 
man geriausiai prisimena Bičiūno 
kalba, kurioje jis gražiai nušvietė 
Amerikos pripažinimo reikšmę 
jaunutei Lietuvos Respublikai. 
Kiti kalbėtojai nesigailėjo šiltų 
žodžių didelei Amerikos tautai 
ir jos vyriausybei. Ši spontaniškai 
susiorganizavusi padėkos mani
festacija buVo baigta Lietuvos 
Himnu. Noras sugiedoti Amerikos 
Himną nepavyko nes niekas jo 
nemokėjo. Užtat lietuviško valio 
garsai Amerikos garbei ilgai ai
dėjo. Po to kaž kas iš minios pa
siūlė nueiti prie Amerikos atsto
vo būstinės. O tada Gedimino gat
vėje prieš vėliau buvusią vokie
čių atstovybę mažame vieno 
aukšto mediniam namely, turėjc 
savo įstaigą, neprisimenu kokiu 
titulu pavadintas, Amerikos Vy
riausybės pareigūnas. Iš Karo 
'Muziejaus įvairomis gatvėmis 
minia nuskubėjo pas jį ir užplū
do visą gatvę. Prasidėjo kalbos, 
Himnas ir valio. Buvo paprašytas 
pasirodyti ir Amerikos pareigū
nas. Jam išėjus į gatvę, minia 
šaukė valio ir kėlė ovacijas. Tada 
jis, atsistojęs ant tratuare pasta
tytos taburetės, pasakė labai gra
žią kalbą, kuri čia pat buvo ver
čiama lietuvių kalbon. Jis linkėjo 
jaunai respublikai klestėjimo ir 
žadėjo pranešti savo vyriausybei 
lietuvių reiškiamą džiaugsmą ir 
padėką Arfierikai. Po jo kalbos 
minia šaukė valio ir plojo ranko
mis v arčiau stovėję vyrai pagrie
bė kalbėtoją ir ilgai kilnojo ant 
rankų miniai šaukiant valio ir 
keliant ovacijas. Taip pasibaigė 
ši kukli, bet nuoširdi lietuvių tau
tos dėgingumo manifestacija.

Tada suteiktas Lietuvai pripa
žinimas de jure iš Amerikos 
Jungtinių Valstybių pusės ir šian
dien nėra nutrauktas, nors Lie
tuva štai jau kelinti metai kaip 
kenčia svetimą okupaciją. Šis 
Amerikos užsienių politikos pas
tovumo dėsnis lai sustiprins mū
sų viltis į išsilaisvinusią mūsų tė
vynę Lietuvą. M.
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Musu rašytoju misija- 
musu Tauta

Mane*) pasiekė žinia, kad 
L.R.D. šaukianti suvažiavimą 
tremtyje pagerbti mūsų pirmosios 
knygos pasirodymo sukaktuves ir 
aptarti opiuosius mūsų kultūros 
reikalus, tad jaučiu pareigą 
pasveikinti suvažiavimą ir ta pa
čia proga pasiųsti kelias palaidas 
mintis.

L.R.D. priklausau nuos steigia
mojo susirinkimo, bet jau vienuo
liktieji metai baigiasi, kai esu 
fiziškai nuo jos atskirtas, o per tą 
laiką daug kas pasikeitė: draugi
ja tapo suskaldyta, išblaškyta, be 
to, atėjo daug naujų žmonių ku
rių neturėjau laimės kitaip pa
žinti, kaip tik iš vieno kito atsi
tiktinai mane pasiekusio kūrinė
lio. Dėl to mano mintys galės 
vietomis prasilenkti su tiesa, ta
čiau neturiu aš kito tikslo, kaip 
tik pasidžiaugti bendrais laimė
jimais ir paliesti amžinai opius 
mūsų kultūros reikalus.

Suvažiavimas vyksta labai 
reikšmingam ir visai tautai svar
biam įvykiui. atžymėti: pągerbti 
mūsų pirmąją knygą, pasirodžiu
sią prieš 400 metų. Ji pasirodė 
dar gerai prieš nelemtąją Liubli
no Uniją, tai šiandie mums atro
do lyg ir keista, kodėl mūsų ku
nigaikštiškoji valstybė, kuri dar 
buvo savistovi, nesirūpino ne tik 
lietuvišku raštu, bet dar ir pačia 
savo kalba.

Tikrai nuostabu, kad pirmoji 
knyga, atsiradusi po gero pusan
tro šimto metų po tautos krikšto, 
turėjo kilti tame musų žemės 
kampe, kur mūsų brolius valdė ir 
silpna ugnimi naikino svetimieji. 
Nuostabu, dar ir tai, kad ji buvo 
skirta ne tai tautos daliai, kur ji 
kilo, bet kaip tik Didžiąjai Lie
tuvos Kunigaikštijai. Apie tai 
aiškiai kalba lotyniškasis adresas 
į magnum ducum altrix, Lituania 
clara ir „knygelės pačios byla į 
lietuvius ir žemaičius“. Yra tad 
šioks toks panašumas j nūdieną, 
bet svarbiausia yra tai, kad pir
moji knyga pramynė mūsų rašto 
ir rašto žmogaus tradicijas: ji 
nuo pat pradžios buvo kovojanti 
ir drauge pačioje savo tautoje 
prašalaitė ir nepageidaujama 
įnamė.

Šiandie mes gyvename labai 

*) Iš sveikinimų L. Rašytojų 
Tremtinių suvažiavimui. 

tragiškas, siaubingas ir baisias 
dienas, bet mūsų knyga yra gyva, 
dėlto dabartinė mūsų tautos ne
laimė, nežiūrint kaip ji bebūtų 
kraupi, savo baisumu negali pri
lygti anai visuotinei ir tyliai tau
tos mirčiai, kuri vyko ištisą 18 
amžių. Kai mūsų raštas merdėjo 
arba kai knyga tik nutolo nuo 
pirmykštės savo misijos — pati 
tauta mirė. Tiesa, tuo metu kilo 
didžiausias mūsų tautos kūrinys 
— Kristijono Duonelaičio „Me
tai“, bet jis ilgus metus neišėjo 
iš savo parapijos ribų. Tik knyga, 
tik viešas žodis buvo ir bus tau
tos gyvybės ženklas ir laidas.

Baisioji žmonijos nelaimė ir 
mano paties ilga benamė buitis 
privertė nusilenkti ir susikaupti 
ties mano tautos likimu. Ir aš 
priėjau lyg ir išvados, kad nieko 
nėra visatoje, kas turėtų vien 
siaurą pačiam sau tikslą, kad nie
ko nėra, kaip jis nepastebimai 
bebūtų mažas ar neaprėpiamai 
didelis, kas galėtų egzistuoti pas
kiras ir vienas: nei paskiras žmo
gus, nei paskira tauta patys sau 
negyvena, nors kiekvienas turi 
savo paskirtį, tikslą ir misiją. Be 
to, tiek paskiro žmogaus, tiek iš; 
tisos tautos tikslas yra pastovus 
ir vienas.

Dažnai žmogus ir ištisa tauta 
atlieka savo misiją nesąmoningai. 
Geriausias pavyzdys gali būti ku
nigaikščių Lietuva, kuri ilgus 
šimtmečius nesąmoningai palaikė 
pusiausvyrą tarp dviejų pasaulių: 
R|ytų ir Vakarų. Pradžioje ji buvo 
lyg sau viena, per krikštą ji įėjo 
į Vakarų pasaulį, bet tatai ne
pakeitė jos vaidmens, priešingai 
tik dar labiau ją paryškino. Jos 
idealizmas siekė tiek toli, kad ji 
atlikdama savo pareigą aukojo 
pati save. Ir sunku rasti kitą tau
tą, kurios vaidmuo būtų taip sun
kus, kaip mūsiškės.

Tai jeigu mes atsikėlėme iš 18 
amžiaus rniego, jei mes daugiau 
nei šimtą metų kovojome ir gy
dėme savo pačių žaizdas, tai ne 
dėl to, kad krauju, prakaitu ir 
ašaromis būtume pelnę truputį 
nepriklausomo gyvenimo džiaugs
mo, bet tai tik ženklas, kad 
vėl ateina lemtingoji mūsų misi
jos valanda. Ir nūdienos nelaimė 
yra ne kas kita, kaip tik paskuti
nis mėginimas.

Jei kunigaikščių Lietuva galėjo 
savo misiją atlikti vien fiziška 
jėga, tai šiandie mes ja pasikliau
ti jau negalime, nes mūsų fi
ziškosios galios yra daugiau nei 
ribotos. Nepriklausomam gyve
nime naiviai ir vaikiškai žaidėme. 
Rašytojas gi, kaip ir pati knyga, 
skurdo. Tokiose sąlygose tautos 
atgimimo pranašai ir kūrėjai, pa
niekinti ir užmiršti, vienas po 
kito mirė.

Tik įsikūrus L.R.D-jai, kultū

rinis gyvenimas pradėjo rodyti 
daugiau gyvumo. Būdama grynai 
profesinė, savo prieglobstin priė
mė visus rašto žmones ir buvo 
virš politinių pažiūrų ir literatū
rinių srovių. Jai buvo svetimos 
intrygos, apkalbos, arivizmas ir 
kita beveik visų draugijų kasdie
ninė duona. Joje gražiai sugyveno 
visos trys gyvosios rašytojų kar
tos. '

Draugija iškėstomis rankomis 
sutiko kiekvieną naują talentą. 
Kadangi rašytojo amatas neturi 
specialios profesinio pasiruošimo 
institucijos nei mokyklos, kurias 
turi muzikas, skulptorius ar net 
kurpius, tai dažnai jauni žmonės 
mano, kad šis amatas yra pats 
lengvasis, dėlto yra taip daug 
„pašauktųjų“, kurie ima į rankąs 
taip sunkų, nedėkingą, bet drau
ge ir šventą įnagį, kaip plunksna, 
greičiausiai manydami, kad tai 
esąs pats leengviausias kelias į 
turtus ir garbę. Tuo tarpu gi ra
šytojo amatas sunkus, pasiruo
šimas ilgas, pasisekimas retas ir 
dažnaiusiai jis nieko kito ne
žada, kaip vieną kančią.

Jei bendrai rašytojo uždavinys 
yra rimtas ir sunkus, tai tuo la
biau jis turėtų būti rimtas lietu
viui rašytojui, ir ne tiek dėl to, 
kad šfendie jis turi pasiimti tau
tos likimą, bet kad jo pareiga yra 
nutiesti gaires tam žygiui, kuris 
jo paties ir ateinančių kartų 
laukia.

Likimas mus išblaškė po visus 
šios žemės pašalius. Mes skun
džiamės savo dalia. Bet ar šioje 
nelaimėj e rašytojas neprivalėtų 
praregėti toliau, nei skurdi šios 
dienos kasdienybė, ar jfe nelai
mėje neprivalėtų pastebėti liki
mo piršto, kuris mus kaip tik ve
da į kažkokius nuostabius ir ne
aprėpiamus plotus. Ar gi ši ne
laimė neišvijo mus, lyg biteles iš 
avilio, kad mes sugrįžtume pilni 
ir ratuoti?

Karai paprastai žudo tik ir nai
kina, bet ir kare yra šis tas ge
ra: jis plačiai ir netarpiškai pri
verčia susidurti su kitais žmonė
mis ir kitomis kultūromis. Gal 
niekada mūsų tauta nepergyveno 
taip plataus ir visuotinio egzodo. 
Jei mums likimas leis visiems su
grįžti, tikėkite, kad būsime pe
rėję ir pažinę visą žemės rutulį. 
Mes būsime turėję progos pas
verti, kas kitur ir mūsų yra gera 
ir bloga, ir vargas mums, jei mes 
tą progą pro pirštus praleisime.

Ag, ir anas karas buvo mus 
masiškai svetur išstūmęs, bet jis 
buvo išūmęs vienon pusėn, vie
non šalin, dėl to mes visą laiką 
jautėme tūlą svetimą raugą, ku
rio negalėjome atsikratyti iki 
paskutinės dienos. Dabartinė ne
laimė padės mums pervertinti 
visas vertybes ir amžiams amži
niesiems mus atskirs nuo ano 
Rytą, pasaulio. Be to, ji padės 
rasti mūsų pačių tautos genijų.

Tatai turėtų su ypatingumu 
rimtumu įsidėmėti jaunieji, kurių 
dar visas gyvenimas prieky. Ben
drai jaunimas dažnai pasižymi 
nepaprastu veržlumu, tik jų 
energija ne visada kaupiasi ir 
veržiasi tinkama linkme. Jų ne-

Lakūnų Dariaus ir Girėno katastrofos vietoje prie Kuhdammo
Palioko nuotrauka padaryta 1933. VII 17. 19 vai. 30 mln.

eilė ateina. Turėdami tokį didelį 
protėvių palikimą tikrai galėtume 
parodyti lietuvių tautos dvasios 
turtus. Gyvendami tokioje vieto
je, kur susikerta du pasauliai, 
dvi tiesos, ir ilgus amžius gyven
dami beveik netarpiškame tų 
dviejų pasaulių kontakte, mes 
kultūros srityje galėtume suvai
dinti didesnį vaidmenį, negu mū
sų kunigaikščiai senovėje. Čia ir 
glūdi mūsų misijos prasmė ir 
tikslas. Ta linkme turėtų būti 
kanalizuojamos visos mūsų jėgos 
ir visas mūsų tautos genijus.

Pirmiausiai, žinoma, turėtume 
surasti patys save. Atrodo, kad 
žingsnis po žingsnio ta linkme 
einame. Tik žmogaus ir tautos 
kelias beveik niekada nėra tie
sus. Žmogus ir tauta dažnai klai
džioja. Ypač dabar, beplaukiant 
pro įvairias Sirenų salas, mums 
lengva paklysti, dėl to privalė
tume susiieškoti, kaip jūreiviai 
Šiaurės žvaigždę, kažką amžiną 
ir pastovų, kas mus galėtų at
vesti į pažadėtąjį uostą. Kas gi 
gali būti amžinesnis ir pastoves
nis už mūsų tautą, už jos svajas, 
už jos kančias ir misiją. Ir kas 
gali geriau tatai žinoti, jei ne 
lietuvis rašytojas, kuris šiandie 
švenčia 400 metų knygos sukak
tuves.

Primkite, mieli draugai šiuos 
žadžius, kaip lažą ir pasveikinimą.

J. Aistis.
Grene, Maine, 1947 m. liepos m.

kantrus noras truk plyšk pras
mukti priekin dažnai yra lydimas 
menkos sielos ir dar menkesnio 
talento. Ag, tai beveik natūralu: 
buvo ir bus jaunų žmonių, kurie 
abiejomis alkūnėmis kažkur irsis 
ir lips per galvas, bet gi ne tas 
yra tikrasis kūrėjo kelias. Tas 
rungtynes reikėtų perkelti aukš
čiau asmens ir net aukščiau savo 
tautos.

Kadaise „Aušra“ iškėlė kon
kretų savo „mierį“ ir jį pasiekė. 
Tai ar nereikėtų ir mums lygia 
dalia paklausti: O koks gi mūsų 
mieris? Juk tas pats ji būti ne
gali. Kur gi tos mūsų naujosios 
vertybės ir koks mūsų naujasis 
tikslas? Ar gi tas, kuris neina 
priekin, neatsilieka? Ar gi tas, 
kuris nesistengia krauti, neeik
voja?

Privalėtume gi jau galop liau
tis didžiavęsi savo kalbos senu
mu, kuris, gal būt, ne tik mums 
patiems, bet ir kitiems jau įgriso. 
Amžinai gi negalime tomis pa
čiomis vertybėmis pasitenkinti, 
didžiuotis ir gyventi. Tuo neno
rime neigti bei niekinti mūsų pro
tėvių paliktų dvasios lobių. Pa
veldėti lobiai yra labai dideli, ir 
ne visada mes jų dydį aprėpiame, 
bet gi jie protėvių iŠ kartos į 
kartą buvo kraunami, o gi mes, 
atrodo, tik iš senos garbės nuo
šimčių norėtume gyventi.

Senasis pasaulis išsisėmė, ir. 
atrodo, kad dabar kaip tik mūsų

"lXht"°ų“yrt5s'°vl«k«SluUsSMr’'w kc“laXS "O‘ DP' važiuoJ’ Į įAV- ka.erne“ - pereinamoji emljrantų stovykla; apačioj - kon-
totas Haber nunrtiim?ai i, Clarke, jo dešinėj tarn. Miss Jane Heather; apatinės nuotraukos — vicekonsules Mr. B. J. Ruyle ir Mrs. Schlieven; vidury-majoras gydy-tojas Haber, nuodugniai patikrinąs kiekvieno emigranto sveikatą; dešinėj viršuj retgeno skyriaus tarnautoja Miss H. Schlieven, Jos nuotr. apačioj - vizų“skriaus ta?n. Miss E.

Rice, paskutinės dvi nuotraukos — anketų užpildymo skyrius.
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J. D.

Zea&iw, kuris 
turi ąyuudi

„Žmogus, kurį užmušiau“ prem
jeros proga.

Ir vėl mūšų Dramos teatras, 
■eįsivaizduojamaį sunkiose sąly
gose gyvendamas, išėjo su nauja 
premjera, apie kurią reikia pla
čiau kalbėti ir kuria reikia nuo
širdžiai pasidžiaugti.

Mūsų tremties buityje kultūri
niai dalykai, kaipo brangiausi ir 
trapiausi, vis dar tebestokoja 
tvirtesnės ir planingesnės para
mos. Tik paskirų asmenų heroiz
mas neleidžia visiškai užgesti 
tiems grynosios šviesos žiburė
liams, kuriuos visuomenė (ypač 
vadovaujamieji organai) nevisada 
nori tinkamai įvertinti.

Mes greičiau pakylame į susi
žavėjimą dėl tų meno rūšių, ku
rios dažnai yra lengvesnės ir dau
giau paviršiumi blizga, daugiau 
duoda išorinio efekto — tai, sa
kome, puiki reprezentacija prieš 
svetimuosius. Mes sutirpstame iš 
džiaugsmo, jei kokių pramogų ar 
iškilmių salėje pora amerikiečių 
ar vokiečių .pagiria (gal kartais 
tik iš mandagumo) mūsų pasiro
dymus. Bet mažiau rūpinamės 
esminiais faktais: kokios reakci
jos sukelia ir kokio įspūdžio pa
daro tas ar kitas dalykas tikra
jam salės žiūrovui — šimtams sa
vų tremtinių lietuvių.

Taip, dramos teatras nėra 
puošni lėlė reprezentacijai. Jis 
tuo tarpu negali sužavėti svetim
taučio ir jis tėra skirtas tik sa
vųjų tremtinių miniai. Tačiau, 
kaip toji pasakėčioj, kad javo pa
prastas grūdelis yra brangesnis 
už žemčiūgo gabalą, taip ir mums 
iš tikrųjų reikia suprasti, kad 
šiandien, tokiu kritišku metu, 
daug svarbiau yra mūsų pačių 
dvasinės gyvybės ugdymas, nesu
žalotos tautinės sąmonės išlaiky
mas, negu tuščiagarbiškas sieki
mas įtikti svetimiems.

Jei visa mūsų bendruomenė 
bus giliai • susipratusi ir kultū
ringa, tai ir be ypatingų pastan
gų — savaime kiekvienas tremti
nis teigiamai reprezentuos mūsų 
tėvynės vardą, ir nebus taip kri
tiškai skaudūs ar žalingi toli-

„Žmogus, kur| uzinušian" spektakliui pasibaigus. Iš kairės | dešinę: Teatro adm. A. Visockis, kunigas — K. Ože
lis, tarnaitė — S. Kielaitė, rež. asist. A. Brinką, prof. Holderlin — H. Kačinskas, režisorė — E. Zalinkevi- 
čaitė, daiL N. Rybakovas, Marcei Laurrain — J. Palubinskas, Fraulieb — Ig. Gatautis, Frau Holderlin — B. 
Pūkelevičiūte, fotely: Angelika — Z. Kėvalaitytė, šalia jos, sūnėnas — VI Žukauskas Don. Sulaičio nuotr.

Prof. Holderlin
H. Kačinskas

Frau Holderlin
B. Pūkelevičiūtė

mesni tremties pavojai, pav. emi
gracija.

Iš dvasiosr gelmių einanti šviesa 
ir gyvybė yra tikriausias laidas 
tautos ateičiai.

O dramos teatras i r yra tas 
kultūrinis veiksnys, kuris, gal būt, 
daugiausia šiandien gali prisidėti 
prie tautinės gyvybės palaikymo 
ir ugdymo kiekvieno tremtinio 
sieloje.

Tik atsiminkime, kokį neabe
jotiną vaidmenį suvaidino mū
sų įvairūs teatrai bei draminiai 
pasirodymai anais, caro priespau
dos laikais — tai buvo tautinės 
šventės, tai buvo laisvės prokla- 
mavimo katedros, tai — didžiau
sio idealizmo ir kultūrinės pažan
gos pasireiškimai. Tai buvo pozi
tyvus balsas, kuris veikė ne pas
kirus asmenis, o ištisas tautiečių 
mases.

Todėl šiandien mums, tremtinių 
bendruomenei (o ir vadovybėms), 
įsidėmėtina, kad dramos teatras 
atlieka dabarties aplinkybėmis 
didelį tautinį uždavinį. Ir nerei
kia į jį žiūrėti vien kaip į pramo
gą ar kaip į gryno meno reiškinį. 
O jei mes nepakankamai jį pare
miame savo pastangomis bei lėšo
mis — tai tikras nusikaltimas 
prieš Lietuvos ateitį.

Šis Augsburgo dramos teatras, 
kuris pasivadino „Lietuvių Dra
mos Teatru Tremtyje“ (nes jis 
dabar vieenintėlis tėra pastovus 
šios rūšies meno vienetas) yra 
aukšto lygio. Jame dirba pirma
eiliai buvusios Nęprikl. Lietuvos 

aktoriai. Jis eina savarankišk, 
planingu keliu. Tiktai, nesulauk
damas tinkamos paramos, jis ne
gali taip plėstis ir augti, kaip no
rėtų ir pajėgtų. Tačiau šio teatro 
aktoriuose ir vadovuose pasiau
kojimas ir idealizmas yra taip 
didelis, jog ir skurdžiomis sąlygo
mis, be jokių kapitalų ar ištek
lių — pasirodomą vis su naujom 
premjerom ir nuosekliu planu 
siekiama vykdyti didžiuosius 
tremties teatro uždavinius.

Po anos linksmos ir nuotaikin
gos pjesės („Žmonės kaip ir mes“) 
šįkart mūsų drama išeina į sceną 
su graudaus ir ypatingai rimto 
turinio veikalu. Prancūzo Mau
rice Rostand kūrinys, nuostabiai 
atitinkąs pokarines idealistų nuo
taikas, dideliu pasisekimu eina 
dabar įvairiuose Europos tea
truose. Tad mes ypač turime būti 
dėkingi savo dramos teatrui, kad 
mus supažindina su europinio pa- 
saulib dvasios pergyvenimais ir 
laimėjimais.

Pirmas dalykas, kuris taip ryš
kiai -iškyla šio veikalo turinyje 
tai yra — pacifizmas giliausia 
prasme. Mums, mažoms tautoms, 
tas klausimas atrodo, gal būt, sa
vaime aiškus; tačiau labai įdomu, 
kad ir didžiausios tautos, rodos, 
ima pamažu suprasti žmoniškumo 
prablemas grynojo teisingumo 
prasme.

Karo metu nužudytas žmogus 
yra lygiai tas pats žmogus — ir 
tie nusikaltimai turi lygiai taip 
pat apsunkinti žmonijos sąžinę, 
kaip ir žmogaus žudymas taikos

Marcei Laurrain
J. Palubiuskos 

Don Sulaičio nuotraukus

metu. Autorius Lorrain asmenyje 
labai gyvai ir įspūdingai išreiškia 
tą jausmą, kuris turi būti išgy
ventas kiekvieno . doro žmogaus 
sieloje, kai jis karo metu privers
tas užmušti savo artimą.

Jeigu visa- žmonija pasiektų 
tokio susipratimo ir sąžinės jaū-

„Duokite man tą sąskaitą . . Prof. Holderlin — H. Kačinskas; Fraulieb
— Ig. Gatautis Don. Sulaičio nuotr.

trumo, kaip šis prancūzas, tai — 
jau negalėtų daugiau įvykti jokių 
karinių žudynių. Šis dvasinis gin
klas tikrai gali turėti didesnės 
lemties, negu baisiausi fiziniai 
ginklai. Tik reikia, kad bent di
džioji dauguma žmonijos narių 
gyventų šitokiu supratimu apie 
užmušinėjimą savo artimo, kad ir 
karo metu.

Antroji idėja, kurią prokla
muoja M. Rostand’o. veikalas_ ir 
kuri lygiai taip pat aktuali musų 
laikams, tai — tautinė toleranci
ja. Pjesėje parodyta, kaip dvi 
kaimyninės tautos (prancūzai ir 
vokiečiai), per ilgus metus buvu
sios amžinais priešais“ — per 
kančią ir nusivylimus, per arti
mo meilės ir tikrųjų žmoniškumo 
idealų pajautimą — pasidaro bro
liškomis tautomis. Tai reikia daug 
pergyventi, kol siela nusivalo že
mo pobūdžio jausmų: keršto, pyk
čio, pavydo, išdidumo ir užsispy
rimo. Taip atgimsta žmonės, ku
rių nelaimė taip skaudi, jog, atro
do, lengviau būtų numirti, negu 
toliau gyventi. Bet krikščioniška 
dvasia — per nusižeminimą, kal
tės prisipažinimą ir savęs atsiža
dėjimą — iš to neišmatuojamo 
sielvarto pakyla dar skaidresnė 
ir atranda prasmę naujam rytojui, 
kuriame artimo meilei jau nėra 
tautinių nei rasinių skirtumų. Ir 
žmogus, kuris pamilsta savo bu
vusį priešą, kuris gali jam viską 
atleisti ir net užmezga širdingą 
bičiulystę su juo — tikrai yra 
kilnus ir krikščioniškas žmogus. 
Nors jis tuo atveju — nė kiek ne
nustoja mylėjęs savo tėvynės ir 
nė vienu kraujo lašeliu jos neiš
sižada.

Trečias pjesės motyvas dar įdo
mesnis: ne kas kitas, kaip motina, 
kuriai karas nužudė jos vienin
telį sūnų — ta motina pati pir
moji supranta reikalą atleisti 
priešui ir jam parodyti artimo 
meilės kupiną širdį — tik tokiu 
būdu galimas žmoniškesnio ryto
jaus įsikūnijimas.

Liet. dr. teatras šiuo nauju vei
kalu atneša mūsų visuomenei 
puikią dvasinę dovaną. Kai žiū
rovui, pergyveenant šias pasau
lines idėjas savo sieloje, pasirodo 
akyse ašaros — jis bent iš dalies, 
bent tuo tarpu būna apvalęs sa
vo širdį nuo kasdienybės dulkių, 
nuo didžiųjų nuodėmių įpročio, 
kaip kerštas ir pavydas.

A. Žalinkevičaitės režisūra su
mani ir vientisa — matyti įgudusi 
ir talentinga renka, kuri Neprikl. 
Lietuvoje nevieną naują lietu- 
viąką veikalą drįsdavo ištraukti 
į rampos šviesą. Nėra čia jokio 
šaržo, net ir nereikalingo patoso, 
nors pagal turinį pjesė turi šiek 
tiek sentimentalumo.

Aktoriai visi sąžiningai ir atsi
dėję kūrė savo vaidmenis. J. Pa
lubinskas ir H. Kačinskas — mū
sų teatralinės pažibos — visai 

originaliai įsigyveno į šio idėjinio 
kūrinio uždavinius ir iš naujo 
sužibo savo talentingumu. B. Pū
kelevičiūtė motinos vaidmenyj 
buvo natūrali ir įspūdinga, taip 
pat Z. Kėvalaitytė (Angelika) ža
vėjo žiūrovus giliu įsijautimu. 
Sūnėno vaidmuo (V. Žukauskas) 
nebuvo tiek ypatingas, kad leistų 
ką nors savotiško pareikšti. Tar
naitė (S. Kielaitė) pasirodė savai
mingai gyva ir ryški, nors gal ne
visai jos charakteris derinosi 
prie tradicinių Holderlino šeimos 
papročių. Ig. Gatautis (knygų 
pirklys) didelę pažangą padaręs 
veikąmai ir mimika tapo įvairūs 
ir reikšmingi, tik gal kiek trūksta 
to laisvumo ir pasitikėjimo, kuris 
matomas įgudusių aktorių ges
tuose. Kunigas (K. Oželis) buvo 
paprastas ir rimtas — jis, rodos, 
būtų galėjęs ši, vaidmenį dar pa
ryškinti įspūdingesne tarena ar 
oresne mimika bei gestais.

N. Rybakovo dekoracijos, ne- 
perdaug puošnios, padėjo žiūro
vams susitelkti į veikalo turinį, o 
kai kuriose detalėse pasirodė ir 
visai puikios.

Baigiant šias trumpas pastabas 
norisi pabrėžti, kad tą pasaulinio 
masto veikalą turime ne tik pa
matyti kaip kokį pramoginį vai
dinimą, bet — ir giliai įsigyventi 
į jo idėjas. Nors ir tremtiniai bū
dami, turime išlaikyti savyje dva
sinio tobulėjimo alkį, turime ug
dyti savyje norą nuolat kultūrėti 
ir vis siekti didesnių dvasios 
aukštybių — tokiu būdu neabejo
tinai pasitarnausime savo tautos 
garbei ir jos ateičiai. .
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Kaip buvo ruoštasi premjerai 
„Žmogus, kuri užmušiau"

REŽISIERE E. ŽALINKEVICAITEPASIKALBĖJIMAS su

buvo 
kurį 
šitas

— Jus Jdausiate, kaip 
ruoštasi premjerai „Žmogus, 
užmušiau". Kodėl, būtent, 
veikalas buvo pasirinktas. Ir aš 
aiškiai išskaitau jūsų akyse dar 
vieną klausimą,' kodėl buvo pa
rinktas nelietuvio autoriaus vei
kalas — sako šypsodamos reži
sierė. — Pabandysiu į visus jūsų \ 
klausimus atsakyti.

— Kaip buvo ruošiamasi?
Jei galima būtų palyginti, tai 

pasakyčiau, jog tai buvo bėgimas 
į startą su kliūtimis. Ir gan sun
kiomis? Statyti veikalą buvom pa- j 
siryžę jau vasario pabaigoje. Kan- : 
didatavo „Skirgaila", „Žentas", 
„Vanduo • Kanitogoje”. Laukėme , 
nekantriai jau tada kilusios susi
jungimo su „Aitvaru" minties įsi- . 
kunijimo. Jie projektavo „Sapie- , 
gą". Norai ir pasiryžimai labai ; 
gražūs — vėl nusišypso režisierė.

— O kas gi kaltas, kad tie no
rai ir pasiryžimai tokiais ir teli- ( 
ko? — paklausiau. - ,

— Kaip čia Jums pasakius? — ]
atsako ji. — Nežinau, kas. Tik ne. gimdyti taiką. 
„Aitvaras" ir ne mes. Tiek jie ~
Detmolde, tiek mes Augsburge 
laukėme to susijungimo, dėjome 
pastangas, bet likimo ratas suko
si. Dalis jų jau Anglijoje, dalis 
laukia išvykimo į Angliją. Dėkui 
Dievui, kad H. Kačinskas jau mū
sų tarpe ir dar nepraradome vil
ties gauti A. Rūką. Bet aš nukly
dau nuo temos. Taigi darbo pra
džios datą slinko priekin drauge 
su detmoldiečių (Aitvaro) atvy
kimo data. Ir, taip belaukdami, 
prisiyrėm iki gegužės mėnesio an
tros pusės. /Tiesa, tam tarpe, kad 
nesėdėtume lūkesčiuos, rankas su
dėję, buvo paruoštas vaikams 
„Melagėlio" spektaklis ir suaugu
siems „Žmonės kaip ir mes". Nu
tarėme gegužės pabaigoje, kad 
nesėdėtume be darbo, statyti vei
kalą, kurį galime savo jėgomis 
įveikti, tikriau, kuriam pastatyti 
turime pakankamą skaičių akto
rių. Iš savųjų rašytojų nedaug ga
lėjome gauti, be to, visi veikalai 
reikalingi didesnio skaičiaus žmo
nių. O mūsų išviso 9. Dairėmės

Leonardas - ir Zenona Zltkevičiai V. Račkausko nuotr.

tiek jauniausieji, tiek vyresnieji, 
dirbo išsijuosę niekad iki trem
ties nedirbtus darbus, ilgai pasi
liks atmintyje. Čia matai H. Ka
činską ardantį surdutą. Sėdi susi
gūžęs kėdėje ir krapšto nepasi
duodančias neįprastoms rankoms 

; įmantrias siūles. Tai vėl J. Palu- 
į binską, grane pačią, B. Pukelevi- 
, čiūtę, apsišąrvavusius teptukėliais, 
j klupsčiomis išvadžiojančius orna- 
» mentus užuolaidose ir staltiesėse 
' arba kilimuose. K. Oželį, įniršusiai 

tepantį knygų spintą arba plau
nantį lentas..A. Brinką ir V. Žu
kauską dailydžių rolėse. Kala, ob- 

’ liuoja su scenos techniku J. Ke- 
’ meža ir savanoriu padėjėju S. 
J Kelavaičiu priešakyje. Švaistosi 

po dirbtuvę ir teatro administra- 
' torius A. Visockis, pasiraitęs ran- 
’ kovės, pripuldamas tai šen tai 
’ ten, ir be paliovos kalbantis apie 
5 premjerą ir numatomų gastrolių 

planus. Prie katilo mėlynom ran- 
Į kom ir aptaškytu dažais veidu, 

triūsia J. Gartautis, dažydamas 
užuolaidas^ Z. Kevalaitytė murkdo 
dažuose portjeroms ruošiamus, 
bumbuliukus, S. Kielaitė ardo, 

' siuva . . . Nemigęs, pasišiaušęs, 
su ilgiausiu teptuku rankose »vi- 

’ siems darbams vadovauja ir pats 
! nenuilstamai dirba dailininkas N. 
‘ Rybakovas. Pinigai gaut^ pasku- 
’ tiniu momentu. Mat, vis laukta 
1 tikėtasi iš aukščiau ... Ir taip 
’ kelios nemigo naktys, paverstose 
. dirbtuvėmis gimnazijos patalpose 
1 (dėkui p. prof. S. Vasiliauskui), kur 
1 prie langų rinkosi ntįpfrodžiau- 
‘ jantįs smalsūs tautiečiai (prieš 

dvyliką), o po dvyliktos iki penk
tos ryto policijos pareigūnai ne 
tik mūsiškės DP, bet ir vokiečių, 

' tikrindami, ar čia kartais nevyks-

I tikėdamiesi Užklupti tuos vargšus 
1 DP in flagranti. Deja, jū didžiam 
• nusivylimui čia buvo tik pasi- 
’ šiaušusių „berazumių“ būrys . .

Mūsų darbo vaisius matėte lie- 
■ pos 18 ir 19 dienomis. Premjeroje 
J buvo šiek%tiek ilgokos pertrau- 
’ kos. Mat," svetimoje scenoje be 
. tikros generalinės repeticijos sun- 
’ ku buvo to išvengti. Antram spek

taklyje jau jos buvo trumpesnės. 
Dabar, ruošdamiesi į ilgesnes ga
stroles su komedija „Žmonės, kaip 
ir mes" ir pjese „Žmogus, kurį 

' užmušiau", žadame palengvinti de
koracijų pakeitimą pertraukų su
trumpinimui ir artistų jėgų su- 
taupymui, nes sunku vaidinti pir
maeilius vaidmenis, kurie reika
lauja ne tik dvasinių, bet ir fizi
nių jėgų įtempimo ir greta dar 
atlikti scenos įrengimo darbus. 
Bet ką darysi-tremtis lieka trem
timi . . . Tikiuosi, kad mūsų dar
bas nenuėjo veltui ir kad aš at
sakiau į jūsų patiektus klausimus, 
gal net per daug išsiplepėdama? — 
pažiūrėjo į mane režisierė ir iš
tiesė man ranką. #M. Burokas

po svetimus. Čia ir Komedijos 
„Žvaigždės nemeluoja" ir „Viena 
diena be melo", čia ir Ibseno pora 
veikalų. Pagaliau apsistojome ties 
tik ką gautu iš Kasselio Maurice 
Rostand'o „Žmogus, kurį užmu
šiau".

— Kodėl? — vėl paklausiu. 
‘ — Kodėl?
Todėl, kad 
visai tinka 
trupėje, ką 
premjeroje, 
visi buvo savo vietoje ir, sėkmin
gai nugalėję kliūtis, atsidūrė prie 
finišo. O gal labiausiai sustojome 
ties juo dėl to, kad jame skelbia
mos senos kilnaus žmoniškumo 
idėjos. Autoriaus lūpomis Marcei 
skelbia: „Dievui vis tiek, ar žmo
gus vadinasi vokiečiu ar prancū
zu!" Niekad nebuvo tiek pažemin
tas ir suniekintas žmogiškumas, 
kaip mūsų amžiuje. Ir — teatlei
džia man karingai nusiteikusieji — 
aš netikiu drauge su Maurice 
Rostand'u, kad karas galėtų pa- 

\... Paprastai karas
gimdo kąrą. O žmonija, perėjusi 
baisią tik ką praūžusio karo skai
styklą. nori poilsio, suniekintas ir 
pažemintas žmogus nori atsikelti 
ir vėl pajusti savo žmogiškąją 
vertę. Meilę artimui, kurios tautos 
bei rasės jis nebūtų, skelbia auto
rius, ir negalima sakyti, kad vei
kalas, tiek sceniniu tiek drama
tiniu 'atžvilgiu, būtų silpnas. Teko . . ........... .
kovoti su vertimu ir gerokai jį .tT koks vaizbūniškas 
taisyti, nes buvo blogas. Lietuvių 
kalba sudarkyta. Tai viena pati 
menkiausioji kliūtis mūsų darbe. 
Didžiausioji — lėšų stoka. Mus 
apvylė pažadais LTB Vyr. Komite
tas. Veltui laukėme padidėtos 
paskolos. Nesulaukę, kreipėmės į 
į paskirus prietelius. Čia mums 
daugiausia padėjo p. Bieliukas ir 
dailininkas N. Rybakovas, vienas 
pinigais, kitas savo darbu padė
dami mums mūsų sunkiausiam ke
lyje. Dailininko Rybakovo paro
dytą pasišventimą ir meilę ben
dram darbui visuomet su padėka 
atsimins visas kolektyvas. Nemi
go naktys, kai visi trupės nariai,

— atsako režisierė. — 
veikėjų skaičiumi jis 
mums, gerai skirstosi 
jūs turėjote pastebėti 
nes, mano manymu,

L. Žitkevičių palydint
Amerikon

Sulaičio nuotr.
Kėvalaitytė, Marcei — J.

I
Palubinskas

Don.

Visų mūsų didžiausias noras yra 
kaip galima greičiau grįžti į savo 
tėvynę. Tačiau laikas bėga, ir 
mūsų gyvenimo sąlygos sugriau- 
toj Vokietijoj daros vos bepaken- 
čiamos. Todėl nenuostabu, kad, 
atsiradus galimybei, vienas kitas 
mūsų palieka senąjį kontinentą 
ir išvyksta į Naująjį Pasaulį.

Šiomis dienomis į tokią kelionę 
tenka atsisveikinti su vienu „Ži
burių“ redaktorių rašytoju, Leo
nardu ŽitkevičiiiTh.

Leonardas gimė 1914 m. lapkri
čio 6 d. Vabalninke, Biržų apskr. 
Kūdikystės dienas (pirmojo pa
saulinio karo metu) praleido Ru
sijoje. Ten mirė tėvas. Pradžios 
mokslą baigė Vabalninke (1927 
m.), gimnaziją — Biržuose (1934). 
Studijavo literatūrą Kauno ir Vil- 
kytojavo Veisėjų, Žąslių ir Trakų 
pėdos pedagoginį instįtutą. Mo- 
niaus universitetuose, baigė Klai- 
valsčiuose, dirbo Kaune valstybi
nėje leidykloje ir radiofone.

1944 m. įvykiai L. Žitkevičių 
išbloškė iš tėvynės. Nemažai var

go jam teko pakelti Vokietijoje: 
ir arklius šerti, ir elektros laidus 
vedžioti.

Atėjus amerikiečiams ir pradė
jus eiti „Žiburiams'^ L. Žitkevi- 

' čius ntrukus į juos ^įjungė kaip 
vienas pagrindinių redaktorių. 
Jam teko tvarkyti literatūros 
skyrių neprižiūrėti laikraščio kal
bą bei korektūrą.

Leonardas dar gimnazijoj bū
damas pradėjo rašyti eiles. Pir
mosios . jo eilės buvo parašytos 
vaikams ir tilpo „Žvaigždutėje“ 
1927 m. Tokiu būdu šiais metais 
sueina 20 metų, kai spaudoj pasi
rodė Leonardo eeilėraščiai. Leo
nardas Ž. periodikoj dar spaus
dino daug humoristinių eilių ir 
eiliuotų feljetonų. Bendradar
biavo „Sargyboj“, „Pavasary“, 
„Ateity“, „Ateities Spinduliuos“, 
Skautu Aide“, „Židiny“, ,JNT. Ro

muvoj“, „Mūsų laikrašty“, „Žibu
rėly“, „Saulutėj“, „Vakaruos“, 
„Kūryboj“ ir kt.

Pirmoji Leonardo, knyga pasi
rodė 1935 m. Tai buvo „Cyru vy-

Šatrijos Ragana

tykos

(Pabaiga)
— Tai pareina nuo svečio. Pa
rašyk mandagiai p. Tadą, gal 
įtiks. Eitumėm visi drauge.
— Tegū Irka gražiai mane pa

rašo, tai gal ir eisiu, — tarė p.

N\s>\ drauge — tai mažas 
žiaugsmas Irkai. Kai eis p. Gurs- 
:is, mamytė su ja nei kalbės, nei 
:ą pasakos, tik vis su p. Gdrskiu. 
’odėl neatsakydama svečiui, ji 
arė motinai:
— Mamyte, mudvi palauksim, 

:ol svečias išvažiuos, o paskui

— Esi be galo vaišinga ir man
dagi, Irka, — tarė paraudusi p. 
Sofija. — Man labai skaudu tu
rėti tokią dukrelę,

irka stovėjo nuleidus akis ir 
nervingai suko aplink pirštelį 
savo mėlynos priejuostėlės galą.

— O kas bus, Irka, jei aš išva
žiuodamas vešiuos kartu ir tavo 
mamyte? Ką?

Irka pakėlė dideles, tamsias 
akis, kuriose dabar, lyg rasos la
šai našlelėse, žibėjo ašaros ir iš

kurių žiūrėjo skausmas, ir žvilg- 
terėjo? į p. Gurskį.

— Tamsta neturi teisės... 
Tamsta ne tėvelis . . .

— O—o, p. Sofija! Dukrelė ne 
juokais ima tamstą tiranizuoti. 
Atsargiai! Ne veltui taip panaši 
į tėvą. Aš nuo savęs patarčiau 
tą spacieri į mišką atidėti kitam 
kartui, o" šiandien, naudojantis 
liuosu laiku, važiuoti apžiūrėti 
tų ąžuolu, kuruos tamsta nori 
parduoti.

— Jei tik tamsta netingi, tai, 
žinoma, karštai aprobuoju tą 
projektą ir tuoj 'liepiu kinkyti 
arklį.

Tuo tarpu rasos karolėliai taip 
padidėjo, kad ėmė tekėti nuo 
našlelių ant Irkos skruostų. Ji 
išbėgo iš valgomojo ir, atsisėdus 
ant žemos kėdelės savo kamba
rio kertelėje, ėmė tyliai verkti, 
prispaudus rankeles prie kaktos, 
lyg desperacijos apimtas žmogus. 
Mamytė neis į mišsą. O juk 
prižadėjo ... Išvažiuos su p. 
Gurskiu ir kažin kuomet sugrįš ... 
Bjaurus tas p. Gurskis, bjau
ru bjauriausias . . Kaip tas pik
tasis žąsinas, kurio Irka taip, 
bijo. Ir vakar buvo, ir šiandien, 
ir rytoj, ir dar rytoj ir dar . . . 
ir .visados, visados . . .O Irka vis 
viena — tik su Džimu . . .

Tarsi atspėjęs savo mažąją po
nią mąstant apie jį šią valandą 
jos paguodėlė Džim priėjęs bak- 
sterėjo ją savo smailiu snukeliu. 
Tai taip sugraudino Irką, kad 
paėmus prietelį ant kelių, pri
glaudė prie jo ištikimos galvos 
savo veideli ir ėmė kukčioti dar 
stipriau. Džim žiūrėjo i ją rimto
mis, palankiomis akimis ir rodė 
savo šunišką užuojautą, kartkar
tėmis laižydamas jos šlapią 
skruostelį.

Valandėlę paverkus, Irkos gal
velėje ėmė švytuoti linksmesnės 
mintys: o gal mamytė nevažiuos, 
gal kitaip sumanė, gal pasigailė
jo jos. Ji eis sužinoti. O jei va
žiuos, tai ji paprašys, kad grei
čiau sugrįžtų, ir kad leistų ją eiti 
i mišką su Liudve. Ir pabučiuos 
mamytei ranką, kad nemanda
giai pasakė valgomajame. Ji rū
pestingai nusišluostė veidelį ir 
akis ir nubėgo į valgomąjį. Bet 
čia nebuvo nieko^ Išgirdus pia
nino garsus, ji nubėgo į salioną.

P. Sofija sėdėjo už pianino, o 
šalia jos stovėjo p. Gurskis ir pa
silenkęs, tartum kažką kalbėjo 
jai į ausį. Irkai įėjus, jis ūmai 
pasitraukė toliau.

— Mamyte ... — pradėjo Irka 
bebėgdama. Bet daugiau nebeiš
tarė nieko, pertraukta smarkaus
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ru pavasaris“, eilėraščiai vaikams. 
1938 m. išėjo „Su tėvelio kepure“, 
1944 m. „Tarp tūkstančio žvaigž
delių ir 1941 m. „Muzikantų 
brigada“. Tai vis eilės vaikams. 
Taip'pat išvertė eiliuotą poemėlę 
„Septyni Krauziukai“. Vokiečių 
okupacijos metu pogrindžio laik
raščiams davė humoristinių dai
nų ir suredegavo slaptą leidinį. 
„Literatūros vakarai“. Tremty 
turi paruošęs dvi knygas! „Ne
munėlio šnekos“, kurios buvo at
spausdintos rotatoriumi, ir „Sau
lutė debėsėliuos“.

L. Žitkevičius yra užsirekomen
davęs kaip vienas pirmaeilių vai
kų literatūros rašytojų — poetų: 
lengva, skambi forma, turinio 
įvairumas, geras vaiko psichikos 
pažinimas.

L. Žitkevičius moka rasti ati
tinkamą formą kiekvieno eilėraš
čio nuotaikai bei minčiai. Jis nie
kur neeiliuoja vien dėl paties su- 
eiliavimo, Nebarsto palaidai tuš
čių žodžių, šiaip taip sujungtų su 
ritmu ir rimais. Taip pat L. Žit
kevičiaus eilėraščiai vaikams pa
sižymi subtyliu lyriškumu, dideliu 
nuoširdumu. Pasitaiko taip pat 
gražių, lengvu humoru ataustų 
eilėraščių.

Pedagoginiu atžvilgiu L. Žit
kevičiaus eilėraščiai turi nema
žos auklėjamosios reikšmės, nes 
juose vyrauja darbštumo, patrio-. 
tiškumo gamtos meilės, draugiš
kumo- motyvai.

Su L. Žitkevičium į Ameriką 
vyksta ir jo žmoną. Ji gimusi 
Amerikoj ir į Lietuvą atvykusi 
tik 1939 m., todėl ji išvyksta kaip 
Amerikos pilietė.

Zenona Žitkevičfenė-Rajauskai- 
tė yra menininkė. Dar Amerikoj 
būdama ji pradėjo mokytis muzi
kos, Atvykus į Lietuya ji įstojo į 
Kauno konservatorijos smuiko 
klasę. Taip pat lankė ir Dramos 
studiją. Vokietijoj yra pasiro
džius keliuose koncertuose kaip 
gabi smuikininkė.

Be savo jpamėgtos srities Z. 
Žitkevičienefgerai mokančiai ang
lų kalbą, per pastaruosius dvie- 
jis metus dar teko dirbti „Žibu
rių6 redakcijoje. Ji atliko nedė
kingus straipsnių vertimus į ang
lų kalbą cenzūros reikalams.

Tokiu būdu su Žitkevičių išvy
kimu „Žiburiai“ netenka dviejų 
savo bendradarbių. Už įdėtą dar
bą ir malonų bendradarbiavimą 
redakcija jiems pasilieka didžiai 
dėkinga.

Užklausus Leonardą Žitkevičių, 
su kokia nuotaika jis palieka Vo
kietiją, atsakė:

— Išvykstu, bet nesijaučiu iš- 
vykstąs. Esu šiandien benamis ir 
netikiu, kad žaidzda, atsivėrusi 
tautiečių širdyse netekus tėvy
nės, galėtų „aukso šalyje“ užgyti. 
Nė nenoriu, kad ji manyje ten 
užgytų. Išvykstu su viltimi atei
tyje grįžti į gimtąją Lietuvą ir šia 
proga kartoju Bernardo Brazdžio

nio jai skirtos „Benamių dainos“ 
žodžius:

Sauks mane ir vilios — atgalios 
Tavo lygūs laukai, tavo pievų takai. 
Tavo vasaros aukštas dangus 
Sauks mane ir vilios — atgalios, 

atgalios,
Širdį skels tartum varpas žvangus.
Rodos, kad’išvykdamas su nie

kuo nesiskiriu. Didysis atsisky
rimas įvyko prieš trejus metus, o 
su tremties draugais pasilie
ku artimoj draugystėje ir toliau. 
Nesiskiriu ne su „Žiburiais“: lie
ku jiems* dėkingas jų bendradar
bis.

Ką veiksiu nuvykęs — negaliu 
atspėti. Tačiau valia manyti, kad 
nepražūsiu. Ir tvirta* tikiu, kad 
visuomet jausiu pareigą dirbti 
tėvynei, nors ir toli nuo jos būda
mas. J. V.

Liunė Sutema

Pirmasis saules spindulys
Dviejų akių jisai ieškojo žemėj, 
kurių gelmėj skambėtų vakarais, varpai 
senos bažnyčios ir ant pilko kelio 
žaidžią išblyškę purvini vaikai — 
į tas akis jisai įskrist norėtų, 
tarytum mažas virpantis drugys, 
ir neramiai tada dvi rankos sujudėtų — 
jose paslėptų savo veidą ner^Įjys.
O baltas spindintis drugys plasnotų 
vir§um senos bažnyčios ir blyškių vaikų, 
tada, gal būt, varpai skambėt nustotų, .
ir neregys nebeatmerktų klausančių akių.
Ir šitas mažas spindulys tenai gyventu, 
ten būtų jo pavasaris ir jo namai, 
ir tartum kekės neprinokusių serbentų, 
suptųsi vakaro tamsoj varpai.

v . , B. Sūduvis

Šiemetine „Bryde rugiuose“
Mūsų tremties literatūra ypač 

iš pačių pradžių gausiai ir įvai
riai džiugino skaitytojus dau
giausia lyrikos eilėmis. Grp*a 
pusiau publicistinės patrio+ikos, 
gimnazistinės sentimentikos ir net 
visai, nevykusios eilėkalystės. pa
sikėlė aukštyn ir didieji korifė
jai, talentingu žodžiu atgaivinda
mi realybės apgniaužtas tautie
čių širdis.

Beletristikoje ilgai buvo tuščia 
vieta. Po truputį ir pamažu ėmė 
rodytis epinis žodis. Laikraščiuose 
ėjo atkarpos, sušvito viena kita 
novelė ir apysakaitė. Pagaliau lyg 

nedrąsiai ėmė pasisiūlyti ir no
velių, apysakų, net romanų kny-, 
gos, nors vis dar nepasiekė lyri-' 
kos autorių skaičiaus. Dar liūd
niau. kad ne visos tos knygeliu- 
kės pajėgė tremtinius lietuvius 
pradžiuginti, ne visos teigiamai 
nuteikė skaitytojo dvasią. Buvo 
ir tolau, kurios savo turiniu nus- 
ruverro į padugnes, tekėdamos pa- 
vandeniu-sykiu žemyn su degė- 
neruojančia tremties atmosfera, 
kurią apvaldyti pajėgia tik są
moningos, idealizmo principais 
žengiančios asmenybės.

Ačiū Dievui, Balio Gražulio 
novelių knyga „Brydė rugiuose“ 
nėra iš tų. kurias reiktų peikti. 
Tai pozityvaus turinio, paprastos 
realistinės formos veikalėlių rin
kinys. Čia mes randame jautrios, 
mūsų širdžiai aktualios medžia
gos ir nuotaikingų vaizdų. Ypa
tingai autorius mėgsta įvykius ar 
asmenis paanalizuoti iš - psicho
loginės pusės. Tai. tur būt, ir 
bus jo sritis, jei tik pajėgs dar 
daugiau gilintis ir susitelkti, sa
vy apsispręsti.

Gražulis nesudeda visos širdies 
į formos išblizginimą ar gudrių 
frazių sukomponavimą, »paradok- 
sų suktumą kaip mėgsta ne vie
nas; apyjaunis dabarties autorius. 
Tas nepretenzingumas leidžia 
mums tikėtis iš šio rašytojo dar 
didelės pažangos. Nors nieko ne
kenktų. jei jis savo žodi ir frazę 
irgi neapleistų, nepaliktų palai
dai skystą ir dulkinai nuobodžią. 

Fabulos konstruavimas dar nė
ra pasiekęs meistriškumo: įvy
kiai ir vaizdai plaukia tylia, vie
noda. natūralia vaga.

Į šį rinkinį sudėtos novelės yra 
labai įvairios-atrodo. autorius 
dar pats nejaučia aiškaus savo 
ateities kelio dr nežino, kuria 
kryptimi jam labiausia seksis 
pakilti.

Neblogai pavyksta jam vienas 
kitas psichologinis veikėjo bruo
žas ant etnografinio pagrindo 
(„Lenktynės į kapus“. „Pypkės 
galas“, „Šluotos“, „Pabarukas“). 
Tai vis — gryno, beveik senovinio 
lietuviško kaimo medžiaga. Vos 
tik autorius sumaišo kaimiečius 
su miestiečiais ar ima įvykius iš 
artimesnės praeities — jau ne
bėra to epinio lygupo ir pieši
nio aiškuipo („Vienas iš dauge
lio“. „Vingiai“).

Savotiškai vientisą įspūdį duo
da „Gyvybės siuita“, tik gerokai 
ištęsta ir vietomis susentimenta- 
linta.

Antraštinė novelė („Brydė ru
giuose“) — iš nesenų politinių įVy- 
kių Lietuvoje visai pasisekusi. Me
džiaga gražiai apvaldyta: paimta 
maža detalė (brydė javuose) ir iš 
jos parodyti žmonės bei įvykiai. 
To pąties beveik laikotarpio tu
rinys „Veidrodyje“ irgi skaity- 

•tojams (ypač skaitytojoms) bus, 
gal būt. jautriai ir nuotaikingai 
išgyventas, tik čia siužetas pas
tatytas ant šiek tiek sentimenta
linio pagrindo ir nebeturi to ra
maus plastiškumo.

Yra ir silpnokų dalykėlių, at
siduodančių net blogu skoniu, 
kaip „Adomienė“ ar „Žvaigždės 
vasaros naktį“. ..Pakaruoklis“ ir
gi toli gražu nepasiekia L. Pelė
dos „Stebuklingosios tošelės“ gro
žio: čia nėra duota faktams jo
kio platesnio pagrindo, o bet koks 
degenerataškas individualizmas 
plačios visuomenės 9 skaitytojui 
yp bevertis. *

„Pirmasis nusivylimas“ — mo
tyvas nenaujas, nei forma nei 
idėja nieko ypatingesnio nepasa
kąs. nors buities vaizdu gabalė
liai ir čia yra teisingi, pasigėrė
tini.

„Pirmoji premija“ — gana ryš
kiai išsiskiria: neblogai nupiešti 
profesorius ir ypač jo žmona (nors 
jie visai netipiški). Tačiau rašy
tojo Vėtros asmuo lyg perdaug 
nayviai išduoda patį jauną au
torių: kaip jaunas kūrėjas sten
giasi visomis priemonėmis išgar
sėti, kaip iš pat pradžių jo „nie
kas neįvertina“, kaip jam amži
nai trūksta pinigų . . > Čia auto
rius daro blogą patarnavimą ne 
tik savo profesijai, bet ir sau pa
čiam. Doras skaitytojas padarys 
tokią išvadą: šitokį tipeliai, ku
rie moka apgaulingai iš kitų sko
lintis tūkstančius ir negalvoja 
skolas greit gražinti (net akiplė
šiškai šantažuoja skolintoją), ku-

visos paraudusios motinos šūk
terėjimo:

— Kodėl Irka nežaidžia lauke? 
Kam čia švaistos po kambarius? 
Tuojau į sodną!

Kaip Irka gyva buvo, niekados 
mamytė nebuvo jai taip kalbė
jus. Todėl dabar ji stovėjo vie
toje, lyg įbestą, stulpeliu pavir
tusi, išplėtusi akis ir išsižiojusi.

Motina priėjus pasuko ją atgal 
šiurkščiu judesiu ir, dar stumte- 
rėjus, tarė:

— Na, marš į sodną!
Didelės, karčios gėdos ir pyk

čio bangos pakilo Įrkos širdelėje 
ir užliejo ją visą. Ji ėjo iš salio- 
no tyčiomis kuo lėčiausiai ir gre
timame kambaryje sustojo pas 
langą, bemintiškai pro jį žiūrė
dama. Pro atdaras duris atsklido 
pas ją motinos balsas.

— Iš tikro, Irka gali užaugti 
tokia despotė, kaip jos tėvas. 
Reikia jai griežtesnių priemonių.

— Ak, nors kartą visiškai, ab
soliučiai užmiršti to tėvo egzis
tenciją! — sakė p. Gurskio bal
sas. — Kaip tai baisu, kad tarp 
mudviejų vis turi stovėti būtybė 
taip arti surišta su tavim ir tuo 
kitu. Kiek kartų pamatau tą ma-» 
žąją, tiek kartu tiesiog fįziškas 
skausmas varsto mane visą. Tu 
negali atjausti, mylimoji, koks

baisus man toks vaizdus atmini
mas, kad jau esi buvus kito . . .

— Matau, kad mano ponas 
mažumą atsilikusių įsitikinimų. 
Prisipažink! Kas, kad esu buvus? 
Bet dabar tiktai tu, tiktai tu...

Irka girdėjo visą tą pašnekesį, 
bet žodžiai atsimušė nuo jos są
monės, kaip žirniai, ųpo sienos. 
Jos mąstymas buvo lyg parali- 
žuotas. Ji stovėjo čia dėl to, kad 
joje. kilo noras tyčiomis daryti 
ne tai, ką liepė motina, ir dar dėl 
to, kad jutos tarsi paklydusi di
deliame miške ir nežinanti, kur 
eiti nei ką daryti. Bet, išgirdusi 
paskutinįjį sakinį, ji lyg pabudo.

— Kodėl mamytė sako p. Gurs- 
kiui tu? — nustebo. — Juk jis 
nei mano dėdė, nei tėvelis. Ir juk 
dar per pietus sakė „tamsta“.

Tėvelis . . . tėvelis . . . Irkos 
galvelėje staiga švystelėjo min
tis ir, jos varoma, ji tyliai nuėjo 
į savo kambarį. Dabar jos akys 
buvo visai sausos, nors maža 
širdelė verkė iš skausmo. Kaž
koks užsispyrimas ir apmaudas 
pridėjo antspaudą prie jos ašarų 
šaltinio. Nebemyli jos mąmytė, 
nebemyli . . . Taip baisiai sugė
dino ją, tam p. Gurskiui girdint 
ir matant. Išvarė, kaip kokį šu
niuką. O juk ji buvo, mandagi, 
tenorėjo vien paprašyti, kad

leistų į mišką su Liudve. Ma
mytė niekados lig šiol taip jai_ 
nebuvo padariusi. O dabar iF 
valgomajame, ir salione šneka su 
tuo nemylimuoju, bjauriuoju 
ponu kažką ant jos ir ant tėve
lio. Irka visko nesuprato, bet 
jaučia, kad mamytė dabar dau
giau myli p. Gurskį, negu ją sa
vo mylimiausiąjį, brangiausiąjį, 
visame pasaulyje geriausiąjį tė
velį. Tėvelis niekados taip nepa
darytų; tėvelis Irką taip myli, 
taip myli. Ji gali važiuoti, nes 
turi pinigų. Ir nebijo, nes jau 
yra važiavus su tetule ir. viską 
žino, ką reikia daryti.

Irka pamatė pro langą vežėją 
atvažiuojant pas- prieangį su vie
nu arkliu pakinkytu brikeliu. 
Tuojau išėjo į kiemą mamytė ir 
p. Gurskis ir įsėdę išvažiavo 
dviese. 1

— Mamytė neatėjo nė atsisvei
kinti su Irka, — vfcrktelėjo mer
gelės siela.

Ir tuojau vėl pakilo karti ap
maudo banga.

— Tegu mamytė važinėjas su 
tuo ponu, tegu kalbas, tegu groja 
— o Irka važiuos pas tėvelį . . . 
Ir negaila jai mamytės, negaila...

Į kambarį įėjo Liudvė;
— Ponia liepė pasakyti Irkai, 

kad nesėdėtume! kambaryje, bet 
žaistum sodne — tarė.

. — Tuęjau eisiu . . .
— Sakės gal tik vakare tepar

važiuosianti. Aš prosavosiu kre- 
dense, jei ko reikės, ten mane 
rasi.

Liudvė išėjo, o Irka ėmė sku
biai rengti^ į kelionę. Į stotį te
buvo du k^ometru. Kelią Irka 
žinojo gerai, nes daug kartų bu
vo juo važiavusi ir ėjusi su mo
tina. Ji žinojo taip pat, kad, tuo
jau išėjus, ji dar suspės i trau
kinį, einantį į Kauną. Tad pirmų 
pirmiausia išėmė iš spintos gražų 
krepšiuką, kurį vežės, keliau
dama į Kauną pavasarį. Paskui 
įmurdė į jį savo gražiausią baltą 
jupelę ir keletą labai mėgstamų 
margais kraštais nosinėlių: Kaip 

^aila, kad negalima pasiimti visų 
’lėlių! Irka nusimano tiek daiktų 
nepanešianti, be to, krepšelyje la
bai nedaug tėra vietos. Tad, va
landėlę pasvyravus, ji rpnkas 
mažiausiąją, labiausiai jos glo
bos reikalingąją lėlę, neužmirš- 
dama įkišti kartu ir jos rūbelių. 
Ant lango stovi graži geltona 
kriaušė, kurią Irka _vakar rado 
sodne ir ketino atiduoti mamytei.

— Bus tėveliui lauktuvių, — 
sako Irka ir kiša kriauše . . .

Kriaušė priminė dar kelius 
gautus nuo motinos saldainius. 
Ir saldainiai eina į krepšelį — 
tėveliui.

Sukrovus daiktus, reikėjo ap
sirėdyti. Gera būtų apsivilkus 
kita, gražesne jupele, bet kad 
Irka. pati nemoka jos užsekti už
pakalyje, o Liudvės prašyti ne
galima, nes ji neleis Irkos vienos 
važiuoti. Na, užteks ir tos pa
čios, dar nėra labai nešvari. Irka 
maunas savo skrybėlę su rau- 
rona kokarda, velkas vasarinį 
apsiaustėlį. Į kišenę dedas gra
žią geltoną piniginę — tėvelio 

‘ dovanotą, kurioje raudonuoja 
dešimtis naujitelaičių litinių, ima 
krepšelį ir, pavadinus Džimą, 
išeina iš namų atsargiai, kad nie
kas jos nepamatytų.

Eidama mąsto Irka, kas bus, 
kai mamytė, parvažiuos šįvakar, 
jos neberas. Irka neišbėgs atida
ryti durų ir nebesutiks mamy
tės. Liudvė pasakys, kad Irkes 
niekur nesą — nei sodne, nei 
kieme, nei kambariuose. Mamy
tė manys, kad ji viena su Džimu 
nuėjo 4 mišką ir ten suėdė juo
du vilkas, kaip Raudonąją Kepu
raitę. O ji sau tuo tarpu sėdės 
ant tėvelio kelių. Mamytė neri
maus, gailėsis Irkos, ieškos . . 
'o gal ir verks . . . Gerai, gerai! 
Kam Irkos nebemyli! Kam yis 
su tuo bjauriuoju ponu Gurskiu!

Stotyje daug žmonių. Irkai ra
dos baugu, ir jos širdelė plasno
ja, {kaip sugautas paukštelis. Ta-
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ne, sugriebė didesnį pinigą, sku
ba tuojau pragerti, kurie rašo 
„kaip iš gausybės rago byrančias 
noveles“ — toki vyrukai niekada 
nebus tikri kūrybos menininkai. 
O jeigu autorius knygoje tik to
kį rašytojo paveikslą teduoda, 
matyt, ir jis pats yra ne iš kito
kio molio . . .

Sunkiausias dalykas B. Gražu
liui. rodos, yra kompozicija. Jis, 
kaip realistas, stengiasi rekon
struoti gyvenimo iškarpas, ta
čiau nemoka visada medžiagą 
planingai organizuoti. Dažnai ne
žino, nuo kur pradėti ir ties kur 
sustoti. Jis neskiria novelės nuo 
apysakos ar apybraižos (vaizde
lio). Novelei, paprastai, turi pa
kakti vieno fakto — įvykio ar 
žmogaus psichologinio bruožo iš
ryškinimo.

Pa v. „Šluotos“ — gana, kad 
žentas senį Keršį paliko miške, ir 
tas c^l savo aistros šluotoms 
žiauriai nukentėjo (galėjo susirg
ti ar net numirti). O pridėtasis 
Avižių šeimos epizodas ir tas pa
šalinis smūgis seniui į galvą — 
visai nereikalingas: tik ‘užtemdo 
gražiai pradėtą' dalyką.

Arba „Adomienė“: motina iš
leidžia paskutini vaika visai jo 
nesigailėdama, juokaudama — ir 
tai sudaro , visai gerą intrygos 
užuomazgą. Arba ta moteris jau 
slaptai numato, kas jai prablai- 
vys vienišą būtį, arba ji pasirodys 
labai tvirto charakterio, t. y. be
rniškai nugalinti savo širdies jau
trumą. arba ją šitas įvykis pas
kui palauš, pakeis , jos charakte
ri . ... Bet autorius, atvedęs ka
tę. tartum užmiršta pradinį vaiz
dą ir imasi naujų epizodų, lyg 
antros novelės, gi ana įdomi užuo
mazga lieka neišaiškinta ir šiai 
pabaigai jau visai nereikalinga.

Tas pat yra su „Vingiais“. Iš
syk sumaniai užmegsta intryga 
Levutės tarp dviejų vyrų vėliau 
numetama šalin, o i pirmaeilę 
vietą išeinama su politiniais įvy
kiais. Atrodo, tartum tai būtų iš
tiso romano iškarpa.

Tas medžiagos nepakankamas 
apvaldymas matyti ir iš kai ku
rių netinkamų antraščių — tar
tum autoriui pačiam nelabai aiš
ku. ką. kam ir kaip rašęs: „Vie
nas iš daugelio“ (ta$, rodos, iš 
L. Pelėdos nuvogtas pavadini
mas), „Vingiai“, „Pavasaris pir
telėje“, „Žvaigždės vasaros nak
tį“. Pirmieji du pavadinimai tik
tų šimtams ir tūkstančiams no
velių — toki jie bendri, neryškūs, 
artimai nesusieti su veikalėliu. O 
antrinai du vardai visai ne tiks
lūs: nėra ten nupiešto pavasario, 
gi ypač piaunasi romantiška an
traštė apie žvaigždes su grubiu 
turiniu apie mokslą, kaip reikia 
bučiuotis . . .

Gražulio knyga turi daug tei
giamybių: įdomi, sava lietuviška

„Ar mes dabar galime priimti
400.000 benamiu is Europos?

Tokia tema amerikiečių dien
raštis „New York Herald Tribū
ne“ suruošė diskusijas, kurios 
buvo transliuotos per vieną ame
rikiečiu radijo siųstuvą ir išspaus
dintos* liepos mėn. 20 d. „New 
York Herald Tribūne“ numery. 
Svarbiausiais diskusijų dalyviais 
buvo buv. užs. reik, min. padėjė
jas ir |Iew Yorke Liberalų Parti
jos pirmininkas A. A'. B e r 1 e j r., 
demokratas senatorius iš Okla- 
homos ir Senato nusavinimo ko
misijos narys Elmer Thomas, 
Pennsyvanijos universiteto teisės 
mokyklos dekanas E a r 1 G. H ar
ris o n ir užsienio karo veteranų 
teisinės komisijos pirmininkas 
O m ar B. Ketchum. Diskusi
joms pirmininkavo lova univer
siteto kalbų asso prof. dr. Or - 
villeHitchcock.

Kalbėtojai pareiškė tokias savo 
nuomones: \

A. A. BERLE JR.: Planas pri
imti išvietintus asmenis nesudaro 
mūsų imigradinės politikos pakei
timo. Mūsų įstatymai dabar lei
džia kasmet įvažiuoti 154.000 imi- 

medžiaga, dailūs buities paveiks
liukai, vienas kitas veikėjas psi
chologiškai ryškus, idėjos pozi
tyvios ir — aiškus, nemanierin- 
gas stilius. Tik reiktų tobulinti 
kompoziciją, išryškinti persona
žus . ir šiek tiek glaudinti stilių. 
Nors ypatingo originalumo ne
matyti, bet ateitis autoriui gali 
atnešti gražios pažangos.

Labai gražus — švelniai kuklus 
ir neperkrautas — dail. P. Os- 
molskio viršelis maloniai papuo
šia B. Gražulio novelių knygą. 

Ansbacho Lietuvių Raudonasis Kryžius dalina drabužius J. Gaidžio nuotr.

grantų, o per karo metus pas mus 
beveik niekas neįvažiavo. Jie ne
galėjo įvažiuoti. Pas mus įvažiavo 
900.000 mažiau negu įstatymai 
leidžia. Visa, kas dabar prašoma 
įsileisti, sudaro mažiau negu pusę 
laukto ir pageidauto skaičiaus ir 
yra išdėstyta per ketverius me
tus. Toks yra Strattono įstatynjo 
projektas.

Tas 1.250.000 apiplėštų ir aplei
stų moterų ir, atleisk mums, 
Viešpatie, vaikų už spygliuotų 
vietų ir didžiausiame skurde Eu
ropoj susideda iš įvairių rasių, 
8O’/» yra nežydų ir 20% žydų. 
Tarp jų yra geriausio kraujo ir 
darbščiausių žmonių Eujppoj. Jūs 
šitai žinote ir apgailestavote. Da
bar jūs galite‘del jų padaryti ką 
nors praktiško. Mes esame pra
šomi būti gailestinguoju samari- 
tiečiu.

Jūs išgirsite kai kurių „pro šalį 
šaunančių“ argumentų. Jūs iš
girsite, kad tas 100.000 gali paimti 
darbą, kurio ieško amerikiečiai. 
Jie užims namus, kurie ameri
kiečiams yra reikalingi. Tačiau 
aš esu atvykęs iš New Yorko, kur 
daug žmonių gyvena, ir visi new- 
yorkiečiai nenori „šauti pro šalį“. 
Jie galėtų nerimti del savo darbo 
ir perpildytų butų, bet taip nėra. 
Demokratija nėra organizuotas 
savanaudiškumas. Ji yra organi
zuotas morališkumas, ir del to ji 
yra stipri. Aš manau, kad šiuo 
atžvilgiu kraštas yra toli pralen
kęs Kongresą. Savanaudiški in*, 
teresai yra vieni iš tų, kurie Va
šingtone sukelia triukšmo, bet 
milijonai, įskaitant ir jus, kurie 
klausotės, galvoja sveikiau bei

Hanau DP stovyklos WTC dirbtuvės: Šaltkalvių skyrius

padoriau ir žino, kad savanaudiš
kumo nepakanka.

SENATORIUS ELMER THO
MAS: Į šio vakaro klausimą ma
no atsakymas yra „ne“ del se
kančių priežasčių: pagal veikian
čius įstatymus 154.000 imigrantų 
iš visų kraštų gali įvažiuoti į 
Jungtines Valstybes kasmet. Dėl
to, norint dabar, priimti 400.000, 
reikėtų prašyti Kongresą išleisti 
specialų įstatymą, o toks įstaty
mas galėtų būti pavadintas pak
vietimu, kad milijonai iš Euro
pos atvyktų į Ameriką. Mes sim
patizuojame bet kokiems nelai
mingiems žmonėms, tačiau dabar 
mes esame prašomi parodyti dau
giau, negu simpatiją. Mes esame 
prašomi atidaryti mūsų imigra
cijos kelius, surasti ir aprūpinti 
butais, suteikti darbo ir apmokėti 
didelę dalį, (jei ne visas) progra
mos išlaidų.

Toks pasiūlymas kaštuoja pi
nigų. Atrodo, kad daugeliui ame
rikiečių užtenka " 250.000.000.000 
dol. karo skolų, mokesčių naštos 
ir didelių išlaidų federacijos, val
stybės ir vietinio miesto išlaidų. 
Kas nori mokėtinas priedines iš
laidas? Atsakymas priklauso tau, 
Amerikos mokesčių mokėtojau. 
Leiskit man priminti, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės negali 
tapti visų žmonių pasauly globė
ju Mūsų pirmoji pareiga yra 
aprūpinti mūsų pačių žmones.

Mūsų gyventojų skaičius di
dėja. Būsimas gyventojų pertek
lius yra laikytinas karo nusikal
timu Nr. 1. Dauguma, jei ne visi, 
karai buvo agresorių pradėti del 
žemės, kurioj jie galėtų apgyven
dinti savo gyventojų perteklių. 
Anksčiau čia buvo daug vietos 
svetimiems. Bet dabar ateina lai
kas rimtai apsvarstyti svetimų 
priėmimą papildomai. Vietoj pa
pildomos imigracijos aš siūlau 

uždaryti kelius svetimiesiems ma
žiausiai penkeriems metams, į$ol 
mūsų atsistatymo ir stabilizavimo 
programos bus baigtos.

OMA^ B. KETCHUM: Mano 
nuomone šis pasiūlymas yra 
blogo, ir nepraktiško „liberaliz
mo“ naujas pavyzdys, kuris su
daro pavojų mūsų amerikietiš
kam gyvenimo būdui ir gresia 
vietoj mūsų „laisvo užsiėmimo“ 
sistemos įvesti tūlą „kolektiviz- 
mo“ formą. Aš esu ne tik prieš 
šių 400.000 žmonių ekstra įlei
dimą, bet sutinku su savo orga
nizacija — Jungtinių Valstybių 
užsienio karų veteranais, kad 
visos imigracijos kvotos turi būti 
visai suspenduotos keleriems 
metams.

Jei jūs prisiminsit, kad Ame
rika nuo karo pradžios jau priė
mė 600.000 — 1.000.000 pabėgėlių
— tai yra dvidešimt karti! dau
giau, negu bet kuris kitas kraštas
— tai būtų sunku pasakyti, kad 
amerikiečiai neišpildė savo da
lies. Ir jei jūs dar pridursite fak
tą, kad amerikiečįų tauta šiems 
žmonėms išlaisvinti iš tyronijos 
ir nelaisvės išleido 350.000.000.000 
dol. ir neteko 1.000.000 žmonių, 
tai visas argumentas nustoja 
prasmės.

Įsileidimo siūlytojai sako, kad 
tai būtų gražus ir humaniškas 
dalykas. Aš norėčiau paklausti, 
kodėl šis pasiūlymas taikomas tik 
vidurio ir pietų Europai? Kodėl 
nekalbama apie kinus ir indus? 
Šiuos kraštus karas nuniokojo, ir 
noriu konstatuoti, kad Kinijoj ar 
Indijoj kelių milių plote yra dau
giau bona fide benamių asmenų, 
negu visoj vidurio Europoj. Jei 
mūsų liberališki vadai ir valsty
bės vyrai nuoširdžiai nori ką nors 
padaryti benamiams, išvietin- 
tiėms ir bedarbiams, taj galiu 
nurodyti, kad jie gali pilnai rasti

čiau, sutelkus visas savo jėgas, 
ji drąsiai stojas užpakalyje kelių 
žmonių, dar tebestovinčių prie 
kasos. Ji gerai atsimena, kaip 
dariusi, važiuodama į Kauną su 
tetule, kuri leido ją pačią nusi
pirkti bilietą ir priėjus prie lan
gelio, deda pinigus, o paskui, pa
mačius už jo pažįstamą stoties 
viršininką, mandagiai klupterė- 
jus, sako balsingai:

— Prašau į Kauną pusę bilieto 
antros klasės.

Viršininkas pažiūrėjo, šyptelė
jo ir padavė bilietą. Irka įsikišo 
jį kartu su likusiais pinigais į 
kišenėlę it, paėmus ant rankų 
Džimą, kad. nepaklystų, eina į 
peroną. O traukinys jau beat
bėgąs. Irkos širdelė nesiliauja 
smarkiai plakusi. Ji ieško aki
mis antros klasės vagono ir ra
dus, eina prie jo durų. Bet du
rys uždaros, niekas į jį nesėda, 
ir Irkai rodos, kad traukinys 
nueis sau, o ji pasiliks. Bet tą 
pačią valandėlę durys verias, jr 
iš vagono lipa kažkoks ponas.

Irka, kluptelėjus, prašo jį ne
daryti durų, o ponas toks geras, 
dar padeda jai įlipti ir paduoda 
jai Džimą.

Vagono skyriuje tiktai vienas 
ponas knarkia išsitiesęs ant suo
lo. Irka sėdas ant-antrojo, paso
dinus šalia Džimą, ir tuojau pat 
jaučias bevažiuojanti.

— Mamyte, mamyte! — pra
virko jos siela.

supykęs. Tėvelis ją labai, labai 
myli. Ji pasakys, kad negali būti 
pas mamytę, nes mamytė jos ne
bemyli. O paskui ji tiek prašys 
prašys tėvęlį, kad kartu su ja 
važiuotų pas mamytę, ir kad vėl 
visi būtų drauge. Tėvelis padės 
mamytei nudirbti visus reikalus 
ir p. Gurskio nebereikės.

Irka tiki, kad tikrai, tikriausiai 
taip bus, ir jai randas linksma.

Į vagoną įėjo kažkokia ponia 
ir ėmė kalbinti Irką.

— Kur važiuoji, mažyte?
. — Aš važiuoju pas tėvelį į 
Kauną.

— Su kuo gi važiuoji? Su tė
veliu?

— Ne, aš su Džimu.
— Gerai, tu su Džimu, bet kas 

su tavim?- — nusijuokė ponia.
— Niekas. Aš tik viena su 

Džimu.
— Kaip? Viena? Tokia maža?
— Aš ne tokia maža. Aš jau 

einu septintus metus.
— Tiesa, esi didelis asmuo. Bet 

vis dėlto kas tave taip išleido?
Irka nieko neatsako ir vėl ima 

žiūrėti pro langą. ' Ji bijo, kad 
ponia paėmus ją negrąžintų na
mo. Valandėlę patylėjus, ponia 
taria:

— Zinai, vaikeli, verčiau pasi
sodink savo Džimą ant kelių. 
Ateis konduktorius tikrinti Bi
lietų ir pyks, radęs šunj ant ka
napėlės.

Irka tuojau taip daro. Netru

Bet tuojau pat šalia mamytės 
atsistojęs juodas šešėlis užtemdė 
ją, ir viskas Irkoje ėmė šaukti:

— Mamytė nebemyli manęs, 
nebemyli!

Ir rodos jai, kad traukinio te
kiniai besisukdami vis dainuoja:

— Mamytė nebemyli Irkos, 
nebemyli!

O paskui:
— Pas tėvelį! pas tėvelį pas 

tėvelį!
Irka ima žiūrėti pro langą ir 

savo įspūdžius tyliai pasakoja 
pati sau^Šit žmogus važiuoja ke
liu. o paskui jį koks gražus ku
meliukas. Tur but, žmogus buvo 
turguje ir pirko vaikams gražių 
lauktuvių. Tai džiaugsis jie, savo 
tėvelio sulaukę! Šit mergelė — 
tokia pat kaip ji — gano avis. Ir 
Irka norėtų ganyti tokias mei
lias aveles. Tik žąsino ji bijo. 
Šit vaikų būrelis sėdi ant vejos 
pas trobelę . . . Kaip jiems gera,, 
kad jų tiek daug! Ir mamyte 
tikriausiai gyvena drauge toje 
trobelėje ... Be galo viskas įdo
mu ir gražu. Irka tarias teva
žiuojanti kokią minutę, o trauki
nys jau besustojęs stotyje. Ji 
žino, kad dar bus trys stotys, o 
paskui jau tėvelis. Tiktai dabar 
dingtelėjo jai į galvą, kad tėvelis 
baisiai nustebs, pamatęs ją at
važiavus vieną pačią. Gal su
pyks? Juk vaikai vieni nevaži
nėja. Ne, to Irka nebijo — tėve
lis niekados dar nebuvo ant jos 

kus iš tikro įeina konduktorius. 
Pažiūrėjęs Irkos bilietą, klausia:

— O šuniukui bilietą turit?
— Aš nežinojau, kad reikia . . 

aš būčiau pirkus, —1 sako Irka 
labai išsigandusi. Jos širdelė vėl 
laksto krūtinėje, lyg žvirbliukas, 
uždarytas narvelyje.

— Žinoma, kad reikia. Tai kas 
dabar bus?

Irkos akys* ūmai randas sklidi
nos ašarų. Jai rodos, kad kon
duktorius tuojau pagrobęs Dži
mą, mes jį pro langą, nes jis va
žiuoja be bilieto. Ji stipriai spau
džia prie savęs šunelį, tvirtai 
pasiryžusi jo neduoti. Tegu kar
tu meta ir ją.

— Prašau nemesti pro langą 
mano Džimo! — taria ji virpan
čiomis lūpelėmis, pakėlus savo 
dideles ašarotas akis ir maldin
gai žiūrėdama į konduktorių.. — 
Aš dar turiu pinigų ... aš galiu 
užmokėti už bilietą.

— Veizėk, ir pinigų beturinti! 
Na, jeigu jau tas Džimas toks 
brangus, tai šį kartą jam dova
nosiu/ Bet daugiau tenedrįsta 
keliauti be bilieto, — juokdama
sis sako konduktorius ir eina to
liau.

Paskui ponia vaišina Irką ska
niu pyragaičiu, kuriuo ji sąži
ningai dalinasi su Džimu.

Irka, matydama ponią esant 
labai gerą, pradeda su ja kalbė
tis. »

J— Ar tamsta turi dukrelę?

— Ir net ne viena, bet tris ir 
dar vieną berniuką.
'Ak, kaip gera! kaip jiems 

linksma tokiame būryje!.— gė
ris Irka. — O su kuo jie pasiliko 
namie?

— Su tėveliu.
— Ir tėvelis yra drauge?
— Žinoma.
Irka klausinėja dar, kuo var

du vaikai, kokių turi žaislų, ką 
daro. Ponia į viską maloniai jai 
atsako. Bet ir pati ponia yra 
smalsi ir, matyti, norėtų, suži
noti, kas čia yra, kad Irka ke
liauja viena. Tačiau ji nieko ne
gali iškvosti. Mergelė ūmai 
randas gudri ir tiek tesako, kad 
ji jau esanti važiavus į Kauną, 
kad mokanti važiuoti traukiniu, 
kad mamytė esanti labai užsi
ėmus reikalais, ir kad netrukus 
ji grįšianti namo kartu su tėve
liu. •

O Irkos sielelė tuo tarpu de
juoja:

— Ir tiek vaikų, ir tėvelis 
dauge ... o Irka viena, ir tėve
lis toli, ir mamytė jos nebemyli!

Galop Irkai nusibosta • besė
dint, ir ji ima bėginėti nuo vie
no lango prie kito, o pastebėjus 
ant ponios rankos laikrodėlį, ima 
tolydžio klausinėti už kiek mi
nučių ji pamatysianth tėvelį. Ga
vus atsakymą, bėgą pas langą 
niūniuodama:

— Už 40 minučių pamatysiu
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I- Klausimas: Aš noriu pak- 
, neįsileisdami Įausti poną Berlę. Mano pavardė 

daugiau svetimųjų. Aš specialiai — Don Eker, kalbos mokytojas 
primenu šimtus tūkstančių mūsų, Simpsono kolegijos, Indianopoly, 
lojaliausių ir patriotiškiausių pi- 
liečiu, vienų iš tų, kuriems meš 
daugiausia esame skolingi — mū
sų veteranus.
‘ EARL G. HARRISON: Mano 
motyvai už akciją, kad Kogresas 
leistų priimti 400.000 benamių iš 
Europos buvo išdėstyti per dis
kusijas su draugais amerikieči
ais. Pirmiausia man krito į akis 
du faktai: mes, amerikiečiai mo
kesčių tnokėtojai. išleidžiame di
džiules pinigų sumas. apie 
130.000.000 — 180.000.000 flol. kas
met, paremti šiems be darbo žmo
nėms stovyklose. Paskui man pa
darė įspūdį faktas, kad per karo 
metus daugiau kaip 900.000 žmo
nių imigracinė kvota liko neiš
naudota. Aš imu tuos du faktus 
kartu ir darau išvadą, kad mes 
galėtume sutaupyti didelę dalį 
mokesčių pinigų, priimdami tam 
tikrą skaičių tikrai raikalingų 
žemės ūkio ir statybos darbi
ninkų, ir tuo išnaudotume tik 
mažiau negu pusę per karo me
tus neišnaudotos kvotos.

Opozisija remiasi argumentais, 
kurie yra daugiau paviršutiniški 
ir neįtikiną negu realūs. Kaip 
gali rimtai atsiliepti butais ir 
darbu aprūpinimui priėmimas 
žmonių grupės, mažesnės negu 
0,3 mūsų gyventojų skaičiaus? 
Daugiau kaip 75*/» jų galėtų būti 
apgyvendinti pas tuos, kurie yra 
pasiruošę juos priimti. Dauguma 
jų yra ūkininkai, staliai, mūri
ninkai, kurie galėtų mums padėti 
namų statybos programą vyk
dant.

Mūsų dabartiniai imigracijos 
įstatymai pasiliktų nepakeisti. 
Priimdami šį laikinį įstatymą 
mes galime patarnauti savo inte
resams ir tuo pačiu metu prisi
dėti prie Europos benamių tarp
tautinės problemos sprendimo.

Po šių asmenų pareiškimų sekė 
paklausimai.

darbo pačiose Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, i

Iowa. Pone Berle, ar šie išvietih- 
tieji asmens nebūtų labiau nau
dingi’ kuriant tvirtą Europą, jei 
jie pasiliktų aname kontinente?

Mr. Berle: Aš norėčiau, kad 
jie tokiais būtų. Jei būtų kokių 
nors galimybių jiems prisidėti 
prie Europos stabilizavimo darbo, 
aš manau, jie tą darbą jau dirbtų. 
Jie atvyksta čia ne todėl, kad lie 
norėtų, bet todėl, kad nerandama 
vietos, kur juso priglausti. •

Klausimas: Aš vadinuos 
Charles Charish, iš Des Moines, 
Iowa. Aš turiu klausimą ponui 
Ketchum. 1*0 kovų, kurių tikslas 
buvo duoti prispaustiems -žmo
nėms teisę patiems apsispręsti, 
kaip galime mes, kurie kalbame 
apie laisvę, neleisti šiems vėlyvie
siems piligrimams kurti sau atei
ties JAV?

Mr. Ketchum: Leiskit man 
pasakyti. Jei visi, kurie sutiko su 
Atlanto Chartos principais ir Jal
tos susitarimu, būtų pasilikę išti
kimi šiems susitarimams, nebūtų 
jokios išvietintųjų^ asmenų pro
blemos Europoje. Ir aš sutinku 
su aukščiau duotuoju klausimu, 
būtent, jei šie žmnoės būtų taip 
reikalingi, kaip druska, jie būtų 
pasilikę namuose ir padėtų atsta
tyti savo tėvynes.

Klausimas: Aš esu Harold 
Snėider, gimnazijos mokytojas iš 
Dubugue, Iowa. Mano klausimas 
yra senatoriui Thomas. Jei karas 
nebūtų sulaikęs imigrantų plau
kimo į JAV, ar dabar nekalbėtu
mėt apie tautos per didelį prie
auglį, jei ne, tai ko bijotės dabar?

Senatorius Thomas: Da-( 
viniai rodo, kad tautos prieauglis’ 
šiame krašte siekia apie 2.000.000 
per metus. Jūs galite sudauginti 
kad 2.000.000 iš 25 ir gausite, kad 
per 25 metus mes turėsime prie
auglį 50.000.000 gyventojų. Mes 
dabar turime jau 145.000.000 gy
ventojų, po 25 metų mažiausiai

Lietuvis (kairėje) su savo ginklo draugu bulgaru tolimoje Indokinijoje
Radavičiaus nuotr.

Ansbacho D.P. lietuvaites išvažiuoja | vasaros stovyklą Winsbache

JAV būsw200.000.000, jei šis prie
auglis išsilaikys. i

Klausimas: Ar per sekan
čiuosius 25 metus žmonės nemirs? 
SenatoriusThomas: Klau

simas pats atsako sau. Daviniai 
rodo, kad, atskaitant ir tuos, ku
rie miršta, bendras gyventojų pa
daugėjimas siekia 2.000.000 per 
metus.

Mr. Harrison: Netiesa. Apie 
pusantro milijono žmonių miršta 
kasmet, ir mūsų gyventojų prie
auglis nepadaugėja per metus 
2.000.000.

Klausimas: C. B. Vemon, 
vyr. mokyklų inspektoriuj, iš 
Marion, Iowa, Mano klausimas 
yra ponui Dean Harrison. Brazi
lija yra pareiškusi norą priimti 
visus Europos išvietintuosius as- 

-mnis. Ar šis užsimojimas nebūtų 
priimtinas šios problemos iš
sprendimas?

Mr. Harrison: Aš abejoju, 
kad tai galėtų įvykti, jei toks 
pasiūlymas ir būtų buvęs. Brazi
lija nori priimti tik šiek tiek iš
vietintųjų asmenų. Brazilija yra 
viena, iš šešių ar aštuonių kraštų, 
kurie yra numatę ir realiai su
darę programą jų šiek tiek pri
imti ir, antra vertus, yra labai 
svarbu, kad JAV užimtų vado
vaujančią poziciją, suteikdamos 
šiai problemai atitinkamą re-* 
spektą.

Mr. Berle: Aš buvau amba
sadorius Brazilijoje. Aš žinau 
fakfą, kad mes prašėme juos pri
imti šiuos žmones. Jie klausė ma
nęs, kiek mes norime priimti, ir 
aš negalėjau atsakyti. Aš tikiuosi, 
jūs duosite atsakymą šią naktį.

Klausimas: Ar galime mo
raliai pateisinti paskolą Turkijai, 
jei mes nenorime išleisti pinigų 
pabėgėliams tuose kraštuose, ku
riuose jie kovojo?
SenatoriusThomas: Kaip 

aš suprantu šį pasiūlymą, kuris

svarstomas <;ią naktį, mes turime 
apmokėti išvietintųjų asmenų 
pergabenimo .išlaidas į Ameriką. 
Mano • programa yrą — suteikti 
paskolą, siųsti paramą ir leisti 
jiems < pasilikt  i savo žemėje. Aš 
manau, tai yra daug pigiau ir la
biau pageidautina.

Mr. Harrison: Yra faktas, 
kad kiekvieno asmens išlaikymas 
be darbo išvietintųjų asmenų sto
vyklose Amerikos mokeesčių mo
kėtojui atseina 300 dolerių. Už 
200 dolerių mes galėtume juos at
gabenti čionai, įstatyti į darbą ir 
padaryti, kad galėtų save aprū
pinti.

Mr. Ketchum: Mr. Harrison 
iškėlė visą eilę nurodymų. Aš no
rėčiau sustoti ties vienu. Jis atro
do, yra susirūpinęs išlaidomis. 
Nuo kada mes turime tokių dide
lių liberalų, kaip Mr. Harrison, 
kurie susirūpino, kiek ši vyriau
sybė išleidžia?

Mr. Harrison: Aš susirūpi
nau jau prieš kiek laiko,, pone 
Ketchum, aš apie tai taip pat se
niai galvoju, kaip ir Jūs. Aš tuo 
esu dabar ypatingai susirūpinęs, 
kada mes išleidžiame tiek daug 
milijonų išlaikymui žmonių, ku
rie dirbtų, jei jiems būtų duota 
ųįpoga tai daryti ir vieta gyventi, laikymo.

Klausimas: Esu A. B. Da
niels, Ęellevue mokyklos vyr. in
tendantas, iš Mountain City, Mo. 
Aš noriu nukreipti mano klausi
mą į p. Berlę Ar yra kiek tiesos 
kai kurių žmonių tvirtinime, kad 
išvietintieji asmens yra 4odėl iš- . 
vietinti, nes jie esą ir intelektua
liai ir moraliai .žemiau stovį žmo
nės?

Mr. Berle: Taip nėra. Ir jei 
būtų, paprasti imigracijos tyrimai 
tai įrodytų. Bent tokie morališkai 
ar protiškai netinkami nepatektų. 
Tai yra tiktai šmėkla, kad padi
dintų rūpesčius. '

Klausimas: Harry Einstein, 
iš Ohio. Pone Ketchum, ar Jūs 
nemanote kad latviai, estai ir lie
tuviai, kurie nenori komunistinės 
vyriausybės galėtų būti puikūs 
Amerikos piliečiai?

Mr. Ketchum: Taip, gali iš 
jų kiek ir būti, bet aš abejoju, 
kad tie, kurie gyvena ameflkiečių 
zonos specialiose stovyklose, būtų 
geri piliečiai. Aš noriu Jums pri
minti, kad iš to skaičaus asmenų, 
kurie yra šiose stovyklose, jau 
pats faktas daug pasako, kad apie 
30°/» iš ju lenkų, apie 26% rusų ir 
ukrainiečių, apie 20% žydų ir li
kusioj ipa si d al in a tarp jugsolavų 
ir baltų.

Mr. Ęarrison: Ką Jūs sa
kote apie 17% žmonių, gyvenan
čių išvietintųjų asmenų stovyklo
se, iš Baltijos kraštų, t. y. apie 
latvius, lietuvius ir estus. Aš ma
nau, jis ieško dabar atsakymo 
šiam klausimui.

Mr. K e t'ch u m: Klausimų 
kurį dabar patiekė ir kuriuo Mr. 
Harrison kalbėjo, norima sužinoti, 
ar aš tikiu iš tikrųjų, kad tos tau
tos, kurios gyvena stovyklose ir 
kurias jis išvardino (aš negaliu 
prisiminti visų pavadinimų), ar aš 
tikiu, kad jie galėtų būti padaryti 
gerais Amerikos piliečiais? Aš 
sakau, kad yra visiškai galima, 
kad daugelis šių žmonių taptų 
Amerikos piliečiais.' Aš netikiu, 
kad jie norėtų atsukti nugarą sa
vo gimtiesiems kraštams ir bėgtų 
šalin, kad jie atvyktų čia prisidėti 
prie mūsų tautos ūkio ir mūsų po
litinės valdžios formos idealų iš-

Baltijos Valstybių reikalas 
britu Z. Rūmuose
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tėvelį! Už 40 minučių pamatysiu 
tėvelį!

Praslinkus kelioms minutėms, 
vėl klausia. Juo minučių eina 
mažyn, juo. didyn eina jos ne
kantrumas.

Poniai paklausus, kaip ji nu- 
vyksianti iš stoties pas tėvelį, 
Irka atsako padarysianti, kaip 
tetulė: pašauksianti vežėją, isė- 
siantL į briką, įkelsianti Džimą 
ir paprašysianti važiuoti į Kęs
tučio gatvę. O nuvažiavus, už
mokėsianti vežėjui, nes dar tu
rinti daug pinigų. Bet ponia sa
kosi pati važiuosianti kaip tik 
pro tą namą ir nuvešianti Irką. 
Irka rimtai, kaip ir pritinka sa
varankiškai keliaujančiai mote
riškei, sako:

— Aš mokėčiau ir. pati. Bet jei 
tamsta tokia maloni, labai ačių.

Išlipus Kaune dairos į visas 
puses, be nepamatys žmonių mi
nioje savo tėvelio. Bet jo nėra. 
Važiuodama gatve, ji pamačius 
iš tol# kiekvieną augalotą poną, 
šokinėja aukštyn ir sako sujau
dinta:
— O, ar tik ne tėvelis eina!

Bet privažiavus arčiau, mato, 
kad apsiriko.

Ji iš tolo pamato tėvelio gy
venamąjį namą ir iš to džiaugs^ 

•mo taip ima sukinėtis po briką,

jog ponia gauna laikyti ją už 
rankos, bijodama, kad neiškris
tų. Vežėjui sustojus, ji traukia 
iš kišenės savo piniginę jam už
mokėti. Bet poniai neleidus, grei
tuoju atsisveikina su ja, žaibu 
Šoka iš briko kartu su Džimu ir 
tekina bėga į namą. Spaudžia 
varpelį ir vos tepastovi vietoje. 
Ištisi metai praslinko nuo pas
paudimo lig tos valandos, kada 
Irka išgirdo gilumoje žingsnius, 
kada griešterėjo raktas, žvank- 
terėjo grandinė ir galų gale at
sivėrė negailestingos durys. Puo
la pro jas Irka ir, nepaisydama 
nustebusios tarnaitės, lyg pa
leista iš saidoko strela, lekia tie
siai į tėvelio kabinetą, kur jis 
dažniausiai sėdėdavo, besidar
buodamas už rašomojo stalo. Iš
tiestos rankelės jau pasirengu
sios apkabinti tėvelį, šypsančios 
lūpelės šaukia:

— Tėvel, aš atva . . .
Tolimesni žodžiai miršta ūmai 

jos burnelėje. Ištiestos rankelės 
krinta žemyn. «

Krėsle, pas rašomąjį stalą, sėdi 
ne tėvelis, bet kažkokia 
tama jauna ponia.

— Kame tėvelis? Aš 
vau pas tėvėlį!

Išplėstos Irkos akys 
dusios žiūri į nepažįstamąją.

nepažįs-

atvažia-

— Kas tokia esi? Iš kur atsi
radai? — klausia toji irgi nuste
bus.

— Aš esu Irka. Aš atvažiavau 
pas tėvelį . . .

— Išsiųsta motinos tėvui ant 
sprando? Ka čia dirbsi? Tėvui 
nėra laiko suostis su tavim.

Balsas skamba žiauriai, o akys 
į Irką žiūri, kajp plieninės.__

Kas yra ta svetimoji ponia, 
sėdinti sau tėvelio fotelyje, ku
riame vienas tėvelis tesėdėdavo 
ir kartais, seniai, mamytė? Kodėl 
ji taip baisiai žiūri į Irką ir taip 
piktai kalba? , ' ,

Irka negali atsakyti sau į tuos 
klausimus, tik rodos jai, kad ją 
kažkas įstūmė į gilią duobę, ku
rioje tamsu ir baisu, ir ėmė ge
ležiniais nągais draskyti jos 
širdelę. Ir išsiveržia balsingu, 
smarkiu verksmu, kokiu dar nie
kuomet nebuvo verkusi. Ji žen
gia kelius žingsnius pas otomaną 
ir ten, susirietus, verkia ir 
kia, kratoma kūkčiojimų, 
gražusis krepšelis iškrito iš 
kos, skrybėlė su raudona 
karda nusmuko ant ausies?

Išsigandęs Džim prieina ir pa
dėjęs pryšakines kojeles ant oto- 

išsigan- manos, laižo savo nelaimingosios 
ponios šlapią veidelį.

ver- 
Jos 

ran- 
ko-

Tų metų birželio m., sovietų gin
kluotosios pajėgos tas tris šalis 
užėmė. Esamosios vyriausybės 
griuvo. Jų vietą užėmė laikino
sios vyriausybės ir ėmė rengti 
naujus rinkiAų įstatymus ir ruoš
tis naujiem rinkimam. Tai buvo 
padaryta. Rinkimuose tebuvo vie
nas kandidartų sąrašas. Opozijos 
kandidatų nebuvo. Todėl rezulta
tas buvo iš anksto aiškus. Išrink
tos nau jos vyriausybės pirmiausia 
pasiskubino kreiptis į Sovietų 
Rusiją prašydamos įjungti .—“

Mr. Kenneth Lindsay: „Ar tai 
neišdailintas pranešimas?“

Mr. Mayhew: „Tai visiškai bes
palvis, neišdailintas pranešimas 
apie įvykius nuo 1940 m. Tie pra
šymai buvo patenkinti 1940 m. 
rugpjūčio .m. Prijungimas buvo 
įvykdytas aukštųjų sovietų pa
reigūnų priežiūroje: marš. Žda- 
novo Estijoje, Višinskio Latvijoje 
ir Dekanozovo Lietuvoje. Admi
nistracija Baltijos valstybėse bu
vo priderinta prie Sovietų S-gos 
administracijos pavyzdžio. Buvo 
pravesta plati nacionalizacija, 
kuri bet kitko eliminavo britų ir 
kitus užsieninius interesus. Jo 
Didybės vyriausybė po to rezer- 
vaVo sau teisę pareikšti pretenzi
jas už britų interesams padarytus 
nuostolius.

1941 m. vokiečiai užpuolė So
vietų Rusiją, Jie praūžė per Bal
tijos valstybes ir jas užėmė. Tik 
1944 m. jie vėl buvo išvyti, ir ru
sų administracija grįžo atgal. Ru
sų administracija praktiškai buvo 
atstatyta visoje srityje. Nuo to 
meto sovietų administracija nėrė
si iš kailio, kad pašalintų visus tokiais faktais, kokius mes juos 
vokiečių administracijos pėdsa- matom. Tačiau tų kraštų mes ne-,

kus ir tas šalis paverstų normaliai 
funkcionuojančiomis sudėtinėmis 
Sovietų S-gos respublikomis. Tai?' 
nuogas, nenuspalvintas dramos 
paveikslas, kuriame yra daug 
tragiškų bruožų. Nuo to laiko so
vietų spauda yra paskelbusi atsa
kingų sovietų organų pareiškimų, 
kad Baltijos valstybės yra visiem 
laikam įjungtos į Sov. S-ga. Jie * 
yra visiškai aiškiai pabrėžę, kad 
tai permanentinis dalykas ir kad 
tos valstybės yra visiem laikam 
Sovietų S-gos dalis. Tose šalyse 
jie įvedė veiksmingą administra
cinę kontrolę. Antrojoj pusėj nie
kas nėra to kvestijonavęs. Nie
kas nėra teigęs, kad tie kraštai 
nėra veiksmingoj administracinėj 
kontrolėj. Ji prasidėjo prieš 7 
metus ir su pertrauka trunka jau 
septyneri metai. Šiuo metu nėra 
jokių perspektyvų, kad šitoji 
tvarka kaip nors pasikeistų.

Dėl to Jo Didybės vyriausybė 
pripažino sovietų administraciją 
de facto. Mum nėra kito protingo 
kelio. Mum tenka priimti faktus, 
kokie jie yra, ir tiek. Jokios nau
dos-nėra gajvoti taip, kaip dik
tuoja troškimas; o garbingieji 
opozicijos atstovai daro kaip tik 
taip. Nedera kišti galvos iį smėlį. 
Garbingasis Karalienės Universi
teto atstovas visą laiką turi.gal
vą jkišes į smėlį. Jei galiu taip 
pasakyti, juo giliau jo galva 
smėly, juo garsesnės, ilgesnės ir 
geresnės kalbos“.

Mr. Boothby: „Tai labai geras 
smėlis, — geresnis kaip Mar
gate“.

Mr. Mayhew: ..Turim dorotis su
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pripažinom de jure. Aš negaliu 
duoti pažado, kurio reikalavo 
garbingasis Devizės atstovas 
(Mr. Hollis), kad mes niekad ne- 
pripažinsim tų kraštų de jure. Nė 
viena atsakinga vyriausybė tokio 
pažado negalėtų duoti. Bet eiti to
liau reikalavimo nepripažinti de 
jure ir siūlyti, kaip kichotiškai 
daro garbingieji atstovai, tarp jų 
ir garbingasis Karalienės Uni
versiteto atstovas, kad mes kaip 
nors jgyvendintume Atlanto 
Chartos principus ir kaip nors 
atstatytume tų kraštų nepriklau
somybę, kurią jie anksčiau turė
jo, man atrodo, yra visiškai fan
tastiška ir nerealu. Tokie asme
nys, matyt, niekad nėra šio klau
simo svarstę paprastai, rimtai ir 
atsakingai, arba jiem nėra tekę 
turėti reikalo su uždaviniu ban
dyti sukurti ir palaikyti taikin
gus bei praktiškai naudingus ir 
įmanomus samtykius tarp suve
reninių XX amžiaus valstybių. 
Ar rimtai buvo siūloma, kad mes 
turėtume pabapdyti atstatyti tų 
kraštų nepriklausomybę prieš 
Sov. Rusijos norą? Ar rimtai bu
vo norima tai pasakyti?“

Prof Savory: „Jeigu garbinga
sis džentelmenas šį klausimą tai
ko man. tai aš pasakyčiau, jog 
yra garbės klausimas nenurimti 
dėl to, kas ten dabar vyksta“.

Mr. Mayhew: „Tai yra atsaky
mas į klausimą, kurio aš nepas- 
tačiau. Klausimas, kurį aš iškė
liau, buvo — ko garbingasis at
stovas iš tikrųjų nori, kad mes 
darytume? Jis savo kalbą nulai
kė įprastiniu pasipiktinusio tonu, 
bet pasipiktinimas ir nepasiten
kinimas nedaro užsienių politi
kos. Kad ir kokie nuoširdūs jūs 
esate, jūs esate reikalingi kažko 
daugiau kaip pasipiktinimo, jei
gu norite pažvelgti šios proble
mos faktams į akis; bet aš negir
dėjau- nė vieno protingo, atsa
kingo ir konstruktyvaus pasiūly
mo dėl to, ką Jo Didybės vriau- 
sybė turėtų daryti šiuo klausimu.

Buvo užsiminta apie deporta
vimus iš .Baltijos valstybių. Tai 
puiki iliustracija. Mus reikalavo 
šiokiu ar tokiu būdu paveikti 
Sov. S-gą sustabdyti deportaci
jas iš Baltijos valstybių bei su
grąžinti jau deportuotus baltus 
tėvynėn. Tuo reikalu aš neturiu 
pakankamąi patikimų įrodymų, 
bet nei jfeigu visi pranešimai, 
kurie yra pasiekę Londoną, būtų 
tikri, Sov. S-ga tikriausiai į tai 
pažiūrėtų kaip į savo grynai vi
daus reikalą. Ji tikriausiai atsa
kytų, kad mes neturim teisės ofi
cialiai kištis, ir aš negaliu įsi
vaizduoti, kad bet kokie tuo rei
kalu padaryti žygiai duotų bent 

menkiausią rezultatą. Niekas ne- 
privalo, negali manyti ir nema
no, kad britų vyriausybė būtų 
abejinga tais klausiniais, kur pa
liečiamos pilietinės laisvės. Jos 
mum nepaprastai rūpi; mūsų už
sienių reikalai per pastaruosius 
dvejus metus buvo vedami pagal 
demokratinius principus, ir mes 
rodėm savo pagarbą pilietinėms 
laisvėms. Bet mes turim žiūrėti 
ne tik tai, ar tie pranešimai apie 
deportacijas teisingi, ne tik į tai, 
ar dėl to daryti kokių nors žygių 
teisinga ir tinkama, bet ir į tai, 
ar tokie žygiau, jeigu mes jų pa
darytume, turėtų kokį nors re
zultatą, ir jeigu taip, tai kokį. Ar 
tasai rezultatas kartais nebūtų 
priešingas tam, kurio mes lauk
tume? Mano galva, tie žygiai ne
duotų jokio rezultato, bet jeigu 
jau kokį nors ir duotų, tai tasai 
rezultatas būtų blogas. Lengva 
varyti Palmerstono (Palmersto- 
nas — didelis britų XIX a poli
tikas, ministeris pirmininkas. E.) 
politiką iš opozicijos suolo bet 
atsakinga vyriausybė turi veikti 
atsakingu būdu.

Kilmingasis Oxfordo Universi
teto atstovas (sir A. Salter) ir 
garbingasis Devizės atstovas pa
lietė ir DP klausimą. Aš visiškai 
sutinku su viskuo, ką pasakė kil
mingasis oxfordietis. Kaip jis ir 
aš esu, lankęs baltų DP stovy
klas Vokietijoje. Norėčiau pasa
kyti lygiai taip pat, kaip ir jis apie 
baltų DP nuotaiką ir dvasią. Aš 
taip pat lenkiu galvą britų ir 
UNRRA-os pareigūnam už jų pa
darytą didelį darbą stovyklose. 
Manau, turėtume suprasti, kokį 
svarbų darbą esame padarę ir te
bedarome. Jis paminėjo auklėjimą 
ir gerovę. Jis nepaminėjo mūsų 
globojamo baltų universiteto Ham
burge. Mes sutinkam, kad tiem 
žmonėm, kurie negali grįžti į 
Baltijos valstybes, turim duoti 
visas viltis, kokias tik galim. Mes 
norim, padėti jiem grįžti į Balti
jos valstybes, jeigu tik jie nori. 
Bet ir anksčiau, ir dabar mes sa
kom. kad prieš jų norą mes ne- 
versim grįžti namo.

Baigdamas pasakysiu, jog mes 
matom, kad tai ne tik politinė, 
bet ir žmoniškumo problema. 
Jeigu man būtų leista taip pasa
kyti, priešas gal galėtų tarti, kad 
garbingojo Karalienės Universi
teto atstovo kalboje buvo šiokių 
tokių šališkumo ženklų. Aš gi 
pasakyčiau, kad visa tai iš jo 
kalbos išėmus joje buvo tikros 
užuojautos Baltijos kraštų tau
tom. Prie tos užuojautos Balti
jos tautom mes prisidedam, ir 
mes norime bei stengiamės kiek 
galėdami jom padėti. Užuojautai

Lietuviai belaisviai, grįžę iš Dachau, renkasi drabužius gautus iš BALFo 
Mūnchene V. Rasiūno nuotr.

pareikšti yra du būdai: prak
tiškasis ir visiškai nepraktiškas 
būdas. Mes sakomės einą pačiu 
geriausiu keliu, kokį aplinkybės 
leidžia; priimti aršią ir, pasaky
siu, neatsakingą garbingojo Ka
ralienės Universiteto atstovo po
ziciją — pasipiktinimo ir pro
testo poziciją — neduotų nieko 
gera nei Baltijos kraštų tautom, 
nei britų interesam Baltijos vals
tybėse, nei britų interesam So
vietų S-goje.“

Mr. Hollis: „Ką reiškia labai 
svarbus pareiškimas, kad viskas 
daroma britų institucijom išlai
kyti?“

Mr. Mayhew: „Ligi 1940 m. 
Baltijos valstybėse buvo britų 
institucijų. Po okupacijos jas pe
rėmė sovietų vyriausybė. Tas in
stitucijas vedė britų pareigūnai, 
kurie paskum išvyko. Kiek ži
nau, jomis dabar rūpinasi sovietų 
vyriausybė, bet daugiau aš nega
liu nieko patikslinti“.

Mr. Harold Mac Millan: „No
rėčiau pateikti garbingajam 
džentlmenui gana reikšmingą 
klausimą ir pasisakyti dėl jo kal
bos. Jis užtikrino,- kad Jo Didy
bės vyriausybė neketina pakeisti 
savo dabartinių pažiūrų. Kiek su
pratau, jis pasakė, kad Jo Didy
bės vyriausybė nepripažins Bal
tijos respublikų aneksijos de ju
re. Ar aš galiu gauti užtikrinimą, 
kad vyriausybė neketina pakeisti 
vos pažiūros ir kad ji jos nepa
keis, prieš tai nepasitarus su par
lamentu arba kaip nors jam ne
pranešus?“

Mr. Mayhew: „Rodos, kad vy
riausybės poziciją aš išdėsčiau 
savo kalboje ar bent stengiaus 
tai padaryti. Vyriausybė nėra 
nutarusi pripažinti de jure“.

Mr. Mac Millan: „Ar mes ga
lim gauti užtikrinimą, kad joks 
sprendimas nebus priimtas prieš 
tai nepranešus parlamentui?“

Mr. Mayhew: „Tariuos teisin
gai pasakysiąs, kad sprendimus

Operos solistė Antanina Dam
brauskaitė rugpiūčio mėn. 11 d. 
dainuos Grigo ir Čaikovskio kū
rinius MUncheno radiofone.

Pianistas Andrius Kuprevičius 
pakartotinai koncertavo Augs
burge, kur susilaukė gero vokie
čių ir kitų tautybių spaudos 
įvertinimo. Latvių „Tevzeme“ 
rašė: „ A . . tai Jaunosios kartos 
pianistas, savo sugebėjimais pra
simušęs į pirmąsias pianistų eiles. 
Virtuoziška technika ir geras 
muzikos skėnis iam žada puikias 
ateities perspektyvas“ ...

Tas pats laikraštis mini solistę 
A. Dambrauskaite, latviams pa
žįstamą dar iš jos svečiavimosi 
Nacionalinėj Operoj Rygoj, ypa
tingai pabrėždamas daininkės at
liekamas Mocarto. Dvorzako, 
Messenet ir Bucini operų arijas. 
„Bohemos“ Mimi ir ,.Madame 
Butterfly arijos visiems klausy
tojams palikę labai malonų įs
pūdį.

Augsburgo latvių mėgėjų tea
tras, vadovaujamas žymaus jų 
aktoriau August Mitrevics, ener
gingai dirba. Be „Pigmalijonos“ 
ir „Maldų Mildos sapnų“ pasta
tymų, trupė daug gastroliuoja, ir 
yra surengusi nemažiau kaip 100 
spektakliu.

Latvių operetė Hanau, po metų 
pertraukos, vėl susiorganizavo. 
Jos repertuare yra Leharo „Juo
kų žemė“, Mocarto „Užburtosios 
fleitos“ fragmentas ir G. Pipingo 
„Kada moterys mylėjo“.

Latvių tremtinių teatro reper
tuarui trūksta veikalų, skundžias 
latvių spauda. Šiuo metu turima 
Blaumanio, Rainio. Brigaderes, 
Zyverto ir Anšlavo Eglytes vei
kalai. Kai kurie teatrai vaidina 
naujai parašytus kūrinius.

Latvių menininkai koncertuoja 
savo miškų darbininkams. Latvių 
vyrų choras .Uziedonis“ birželio 
mėn. atsilankė Willerhauseno 
miškų darbininkų kolonijoje. Lat
vių darbininkai džiaugėsi, kad jie

MUncheno Tremtinių Bendruomenės patalpose iš BALFo gauti drabužiai
V. RaslQno nuotr.

vyriausybė turi daryti pirma pa
sitarusi su dominijomis.

Mr. Mac Millan: „Ar vyriausy
bė dėl to tartųsi su dominijomis, 
ar ne, gal aš galiu gauti užtikri
nimą, kad prieš tokį didelį poli
tikos pakeitimą parlamentui bus 
duota proga debatuose pasisa
kyti?“

Mr. Mayhew: „Aš esu linkęs 
manyti, kad šiuo reikalu vyriau
sybė turi teisę pirma padaryti 
sprendimą“.

Mr. Mac Millan: „Tą teisę jį 
tikrai turi, bet aš kalbu ne apie 
raidinę teisę“ —

Mjr. Milner, vicepirmininkas, 
atsistoja.

Mr. Mac Millan: „Ar dėl tų de
batų mes atsakymo negausim?*

Vicepirmininkas: „Kaip gar
bingasis džentlmenas žino, mi
nisteris atsako taip, kaip jis ran
da tinkama. Jam valdžios aš ne
turiu. Garbingasis atstovas pa
teikė ministeriui kelis klausimus, 
ir aš manau, kad mes turim eiti 
toliau“. (E)

(Pabaiga)

nepamirštami net miške. Šiomis 
dienomis ten lankėsi ir 3 latvių 
solistai.

Praėjusią savaite Geislingene 
įvyko estų pedagoginė savaitė, ku
rios tikslas buvo pagilinti trem
tyje esančių pedagogų žinias. Su
važiavimui vadovavo žinomas 
estų pedagogas A. Roos.

Oldenburgo tautinis estų tea
tras liepos 7 d. šventė savo veik
los metines. Siame laikotarpyje 
teatras surengė 79 muzikinius 
ir vaidybinius spektaklius 23.276 
žiūrovams.

Teatro metinių proga kolekty
vas pasiryžo emigracijos į Angli
ją atveju nesiskaldyti. bet emi
gruoti kompaktiškai, kad ir sve
tur galėtų toliau gaivinti ir sti
printi savo tautiečius.

Lenkų rašytojų suvažiavimas, 
turėjęs įvykti liepos mėn. pra
džioje Stuttgarte. dėl staigaus 
stovyklos perkelimo buvo nukel
tas į liepos pabaigą. Data dar 
tiksliai nenustatyta.

Vroslave (Breslau) atrastas „Po
no Tado“ rankraštis. Prieš karą 
šis rankraštis buvo saugomas 
Varšuvos bibliotekoje. Iš ten vo
kiečių buvo pagrobtas ir išgaben
tas į Žem. Sileziją.

200 metų Goethes gimimo su
kakčiai 1949 m. paminėti Arte- 
misleidykla Ziuriche rengiasi iš
leisti visus Goethes raštus 25 to
muose.

Prancūzų filosofas Henry Berg
son buvo iškilmingai paminėtas 
Sorbonos universitete dalyvau
jant Prancūzijos prezidentui ir 
aukštiems valdžios pareigūnams. 
Prancūzų spauda Henry Bergson, 
mirusį šio karo metu, apibūdina 
kaip didžiausi filosofą nuo Des
cartes laiku.

Sustabdytas naujų studentų 
priėmimas į Baltijos Universite
tą. Baltijos universiteto kancelia
rija birželio 28 d. tuo reikalu ga- 
vovo karinės valdžios potvarkį.

Erlangeno vokiečiu studentų at
stovybę atmetė CSU — grupės 
studentų reikalavimą suvaržyti 
iki 20% nebavarų studentų priė
mimą į Bavarijos Universitetus, 
motyvuodami, kad tai būtų ne- 
akademiška.

Kolno universitetas Europos 
jaunimui surengė vasaros kursus, 
kuriuose dalyvauja vokiečių, švei
carų ir anglu studentai. Paskai
tas skaito visa eilė įvairių tautų 
profesorių. Vyraujanti tema yra 
„Universitetas praeity, dabarty ir 
ateity“, taip pat Europos ūkinė 
padėtis.

Bonos Universiteto medicinos 
fakultetas nutarė visus studentus, 
kurie gaus iš vieno pagrindinio 
dalyko arba dvieju šalutinių „ne
patenkinamai“. kuriam laikui iš
skirti iš studijų, tuo norėdamas 
padaryti tietos studentams, kurie 
dėl numerus clausus negalėjo į 
universitetą patekti.

Vokietijos tekstilės inžinierių 
mokyklose prieš karą mokėsi ne
mažas skaičius užsieniečių. Pir
moji tokia mokykla buvo įsteigta 
1855 m. Reutlingene. Joje yra ver
pimo. audimo trikotažo, chemijos 
ir audinių rašto piešėjus kyriai, 
kuriuose rengiami meisteriai, 
technikai, tekstilės inžinieriai ir 
tekstilės chemijos inžinieriai. Nuo 
š. m. lapkričio mėn. 1 d. praside
da naujų mokinių priėmimas. 
Norintieji stoti i inžinierių sky
rių turi būti baigė vidurine mo
kykla. o įį techniku ir meisterių- 
nradžios mokyklą. Be to. reika
laujama vienų metų praktikos 
tekstilės įmonėse. Siu mokyklų 
vra Anglų zonoj Aachene. Vuper- 
talyje ir Gladbache.

Innsbrucko lietuviu studentų 
vienkartinis leidinys „Sambūris“ 
kelia mintį įsteigti centrine lie
tuvių studentų organizaciją, kuri 
jungtų visus mūsų studentus ir 
visus akademinius vienetus Va
karų Europoje. Jos uždavinvs bū
tų palaikyti ryšius su tarptauti
nėmis akademinėmis organizaci
jomis, leistj periodini lietuvių stu
dentų žurnalą, jungti ir koordi
nuoti paskiru vienetu kultūrini 
bei tautini darbą. Organizacijai 
įsteigti turėtu būti sušauktas vi
suotinis lietuviu studentijos su
važiavimas Vokietijoje.

Šveicarijoj organizuojama lite
ratūros ir mokslo priemonių rink
liava pabaltiečiams. L. Inž. Są
jungą kviečia savo narius suda
ryti reikalingu mokslo priemonių, 
žurnalu ir. spaudos sąrašus ir juos 
pateikti sąjungos syriu valdy
boms.

Studentų chorų konkursas, Uni
versiteto rektoriaus iniciatyva yra 
rengiamas Erlangene. Jam DP 
studentų grupės ruošiasi.

Nauji leidiniai Amerikoje
ALRKF autonominė šaka Lie

tuvių Kultūrinis Institutas šiomis 
dienomis išleido rašytojo Antano 
Vaičiulaičio novelių knygą — 
„Kur bakūžė samanota“. Knyga 
turi 288 puslapius.

Dienraščio „Draugo“ spaustuvė 
baigia įrišti Antano Tolio knygą 
..Mirties Kolona“. Turinys — au
toriaus skaudūs pergyvenimai 
bolševikų kalėjimuose ir traginga 
kelionė... į mirti.

Kazys • Čibiras parašė knygutę 
„Komunizmas — Antikristo reli
gija“. Išleido kun. Pr. Juras. Kny
ga lengvai skaitoma.
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VATIKANAS RŪPINASI DP 
EMIGRACIJA

Apaštalu. Sostas, iki šiol daug, 
parodęs šiltos užuoiautos tremti
nių reikalais, šiuo metu ėmėsi 
konkrečių žygių padėti tremti
niams išsikeldinti iš Vokietijos ir 
Austrijos.

Vatikane sudarytas tremtinių 
emigracijai organizuoti centras, 
Kuriam vadovauja Mons. J. B. 
Montini, Jo Šventybės valstybės 
pasekretoris. Vokietijoje ir Aus
trijoje tremtiniu reikalams vesti 
Apaštalų Sostas paskyrė kun. Ed. 
Killion’ą. vienuoli redemptoristą, 
kuris, susitarus su Sąjungininkų 
Vyriausybėmis, atstovaus katali
ku tremtiniu reikalus bei intere
sus IRO organizacijoje.

S. m. liepos mėn. 10 dieną Va
tikano Misijos Vokietijoje rūpes
čiu buvo sušaukta Vokietijoje 
esančių Tautinių Delegatų konfe
rencija kataliku tremtinių emi
gracijos klausimams aptarti. Kon
ferencijoje dalyvavo Apaštališkas 
Vizitatorius Vokietijoie J. E. Vysk. 
Al. J. Muench, lietuvių, latvių, 
ukrainiečių, lenku, vengrų, jugo- 
slovų, kroatų, slovėnų ir rusų De
legatai ar atstovai bei ju įgalio
tiniai; be to, N. C. W. Conference, 
amerikiečių karinės valdžios ir 
,.Pax Romana" organizacijos at
stovai.

Kun. E. Killion. pasiinformavęs 
apie tremtiniu padėti bei planus 
išsikelti iš Vokietijos, pareiškė, 
kad Šventasis Tėvas kuris labai 
sielojasi tremtinių likimu, steng
sis tiems nelaimingiems žmonėms 
padėti susirasti naują tėvynę. 
Vatikano emigracijos organizaci
ja, kaip numatoma amerikiečių 
zonoje turės keturius emigracijos 
biurus: Muenchene. Stuttgartę, 
Frankfurte ir Regensburge. Kun. 
Killion’o, kuris reziduos Ženevo
je, įgaliotiniu Vokietijoje paskir
tas Cpt. Me. David. Emigracijos 
biurai dirbs glaudžiame kontakte 
su Tautiniais Delegatais.

Baigdamas konferenciją Ap. Vi
zitatorius J. E. Vysk. A. J. Muench 
pareiškė vilti, kad IRO organiza
cija stengsis krikščioniškai iš- 
'spręsti tremtiniu problemą. Iš 
Bažnyčios pusės daroma visa, kas 
tik galima, tremtiniams padėti iš
vykti iš vargšų namais tapusio 
krašto — Vokietijos.

K. 
IŠVIETINTIEJI ASMENS NAUJO

SIOSE JAV DIREKTYVOSE 
VOKIETIJAI

JAV vyriausybė davė naujas 
Amerikos politikos gaires genero
lui Lucius Clay Vokietijos atžvil
giu. Šios gairės apima šiuos klau
simus. 1. sąjunginės valstybės ir 
centrinė vyriausybė; 2. išvežtieji, 
pabėgėliai ir karo belaisviai; 3. 
žemės reforma, susocialinimas ir 
profesinės sąjungos; 4. auklėji
mas, religija, menas ir kultūra. 
Čia patiekiame 13 paragrafo teks
to dalį, kurioje kalbama apie iš- 
vietintuosius asmenis:

a. Tamsta privalote įgyvendinti 
1947 m. balandžio mėn. 23 d. už
sienių reikalu ministerių tarybos 
sprendimą, liečiantį dšvietintuo- 
sius Jungtinių Tali tų asmenis ir 
jų įkurdinimą.

b. Tamsta, bendradarbiaudamas 
su Tarptautine Pabėgėlių Organi
zacija (IRO), turite palengvinti iš
vykimą į kitus kraštus tiems iš- 
vietintiems asmenims, kurie ne
nori grįžti į savo tėvynes.

c. Kol išvietintieji asmens bus 
įkurdinti, Tamsta esate atsakingas 
už jų pakankamą aprūpinimą, pa
stogę ir apsaugą. Jūs turite kuo 
plačiausiu mastų į šį darbą įtrauk
ti Tarptautinę Pabėgėlių Organi
zaciją.

d. Pavadinimas „išvietintieji as
mens“ (Displaced Persons), kuris 
vartojamas ir aukščiau, taikomas 
tiems išvietintiesiems asmenims 
ir pabėgėliams, kurie yra IRO 
konstitucijoje apibūdinti.

e. Tamstai yra atsakingos vo
kiečių įstaigos už aprūpinimą ir 
patalpinimą piliečių, buvusių są
jungoje su Vokietija, jei jie nėra 
kitų aprūpinami. Tamsta privalote 
palengvinti šių asmenų grįžimą 
namo.

GRIŽTANCTŲJŲ Iš BELGIJOS 
PRIĖMIMO I STOVYKLAS 

SĄLYGOS.
PC IRO š. m. liepos mėn. 8 d. 

aplinkraščiu iš Heidelbergo pra
neša Area Team direktoriams 
apie sąlygas, kuriomis grįžtan
tieji Iš Belgijos bus priimami 
atgal į stovyklas. Direktyvos 
gautos iš EUČOM vyr. būstinės.

1) Darbininkai emigrantai 
grįžtantieji į US zoną Vokietijoj 
bus priimami atgal tiktai Kasse- 
lio priėmimo kontroliniam cen
tre.

2) Visi emigrantai, grįžusieji į 
US zonos kontrolę, gaus atgal 
savo buvusį statusą. Tuo atveju, 
jei jų ankstyivesnė gyvenamoji 
vieta — stovykla tapo uždaryta, 
jie bus priskirti prie tos stovyk
los, kur gyvena jų giminių.

3) Vardiniai sąrašai, grįžtan
čių emigrantu bus gautas šitoj 
Vyr. Būstinėj ICCR (IRO) ir 
nuorašas bus pasiųstas i Kasselio 
kontrolinį centrą, kai tie asme
nys iš Vyr. Būstinės gaus leidi
mą grįžti. —

4) Ateity bus siunčiamas nuo
rašas vardinių sąrašų tų, kurie 
išvyksta iš Vokietijos US zonos 
į Belgiją, j Kasselio kontrolinį 
centrą, kur bus ten laikomi tol, 
kol bus išpildyta programa.

Pranešimas apie kiekvieną 
grižtanti telefonu (Tel. Frankfurt 
7181) bus duotas- tuojau į Vyr 
Būstinę ir turi būti duotas se
kančios informacijos:

a. Skaičius asmenų tautybėmis, 
kurie turi būti grąžinti atgal į 
stovyklas.

b. Skaičius asmenų tautybėmis, 
kurie grąžinami j vokiečių ūkį.—

GRĮŽTA NAMO
Romos vietinė Tarptautinės Pa

bėgėlių Komisijos Parengiamosios 
Komisijos būstinė praneša, kad 
bus sugrąžinta 6 000 lenkų, 1 000 
austrų ir 500 čekų iš Kinijos, Pa
lestinos, Indijos, Rytų Afrikos ir 
Egypto.

Komisija, kuri pradeda darbą 
liepos mėn. 1 d., pranešė, kad kiti 
800 lenkų, austrų ir čekų pabė
gėlių per Italiją greitu laiku bus 
repatrijuoti iš Brazilijos, Rytų 
Afrikos, Indijos ir Egypto.

(S&S, 47.7.14)

DAR 5.000 Į KANADĄ
Atstatymo ministeris C. D. Ho

ve pranešė, kad vykdant vyriau
sybės programą padėti išspręsti 
pabėgėlių problemą, duotas suti
kimas naujai papildomai grupei 
iš 5.000 išvietintųjų asmenų at
vykti j Kanadą.

Hove, kasyklų ir kitų išteklių 
ministeris, tvarkąs ir imigracijos 
reikalus,pasakė, kad DP bus įsi
leisti pagal naująją kvotą ir įva
žiavimas į Kanadą bus tomis pat 
sąlygomis, kaip ir 5.000 asmenų 
kvota, kurią paskelbė min. pirmi
ninkas Mackenzie King. š. m. bir
želio mėn. 6 d. Jiems nereikalin
ga, kad turėtų giminių ar kana
diečių rekomendacijas.

Papildomai pranešama, kad pa
vieniai DP bus įsileidžiami ir pa
gal giminių pareiškimus Kana
doje. (S&S, 47. 7. 14)

Organizuojasi lietuviai katalikai 
studentai

Planuojama suorganizuoti dide
lę New Jersey lietuvių katalikų 
studentų ir alumnų .draugiją var
du ..Association of Lithuanian 
Catholic Students and Alumni“, 
kurios svarbiausias tikslas būtų 
savo religijos išlaikymas ir infor
muoti kitataučius apie Lietuvą ir 
jos kultūrą paskaitomis ir kitokiu 
būdu.

Tokia draugija suvienytų visą 
lietuvišką katalikišką inteligenti
ją. Be studentų ir alumnų prie 
jos galėtų priklausyti kunigai, 
daktarai, advokatai, inžinieriai ir 
kiti profesijonalai.

Jam išvažiuojant i Amėriką, 
Italijoje esantieji lietuviai suren
gė puikias išleistuves, pareikšda- 
mi dėkingumą už nenuilstantį 
darbą.

NARSI LIETUVAITĖ STUDENTĖ 
OHIO UNIVERSITETE

Roderick Peattie, Oohio univer
siteto geografijos profesorius, sa
vo knygoj „Look to the frontiers“ 
viename skyriuje dėsto „zoninių 
sienų“ koncepciją. Jis aiškina, 
kad kai kurios specifinės sritys, 
pvz., Alzasas, negali būti priskir
tos kuriai nors valstybei; jos turi 
sienos charakterį ir savaime at
lieka sienos funkcijas. Tačiau to
kia pažiūra nebus priimtina už- 
kietėjusiems nacionalistams, sako 
prof. Peattie ir papasakoj'a inci
dentą, Ohio universiteto geogra
fijos faktulteto klube. Profeso
rius su savo studentais pietau
dami ramiai sau diskutavę „zoni
nių sienų“ problemą ir ta prasme

Prof. B- Grauslys, O. F. M., at
vyko į Ameriką

Pranciškonas tėvas B. Grauslys
iš Italijos atvyko į JAV.

Tėv. B. Grauslys aukštąjį moks
lą išėjo Romoje. Antonianum uni
versitete. baigdamas Sv. Teologiją 
daktaro laipsniu. Jš Romos persi- „ „ pIOUWI„, „
kėlė i Milano Svc Jėzaus Širdies ėmę spręsti Baltijos kraštų klau- 

pgt ^bSe^amasV°daktaro sim* “ palikti Baltijos valstybes 
liją, taipgi baigdamas daktaro tarDine srĮtimi“. Lietuvaitė stu- 
laipsniu.

Baigęs mokslą buvo pakviestas 
į Romą profesoriauti ir dirbti gar
sioje skotistų sekcijoje.

Salia mokslinio darbo, jis neuž
miršo ir lietuviu tremtinių.

Dr. tėv. Bernardinas yra paski
riamas BALF skyriaus šiaurinėje 
Italiją, ieškant niekam nežinomų 
lietuvių, kad jiems padėjus mora
liai ir materialiai.

„tarpine sritimi“. Lietuvaitė stu
dentė, kuri jiems patarnavo ir 
klausėsi diskusijų, išgirdusi tokią 
išvadą, su trenksmu padėjusi pro
fesoriaus lėkštę, trenkusi kumščiu 
į stalą ir sušukusi: „Bet tokiu at
veju Lietuva kariaus!“ „Aš ne
žinau, kaip tą klausimą spręsti, 
rašo prof. Peattie, bet man pasi
darė aišku, kad Lietuva tikrai 
kariaus.“

„Nulenkit galvas pries ta
dideli talentai“ * * 

Puikus lietuvių pasirodymas tarptautinėje DP parodoje Bayreuthe

UNRRA-os Area Team 1044 direk
cija, užbaigdama UNRRA-os veiklą, 
surengė Bayreuthe tarptautinę DP dai
lės ir rankdarbių parodą. Ji buvo 
atidaryta birželio 28 dieną ir tęsėsi 
iki liepos 6 d. Eksponatus išstatė lie
tuviai, latviai, estai, ukrainiečiai, len
kai, rusai ir žydai. Kiekviena tautybė 
turėjo (rengusi savo atskirą skyrių. 
Lietuvių skyrius buvo (rengtas dvie
juose erdviuose kambariuose. Didesni 
skyrių turėjo tik ukrainiečiai. Visos 
kitos tautybės turėjo Užėmusios po 
vieną kambarį. Parodą aplankė apie 
3.000 žmonių.

Bayreuthe lietuvių tremtinių bend
ruomenė maža — vos apie 200 žmo
nių. Jų tarpe nėra nė vieno daili
ninko ir nė didesnio rankdarbių skai
čiaus. Visko trūko ir viską reikėjo 
parūpinti. Tačiau tiek bendruomenes 
vadovybė, tiek ir sąmoningi bendruo
menės nariai puikiai suprato, kaip 
yra svarbu tinkamai rengiamoje pa
rodoje reprezentuoti savo Tautos ir 
Tėvynės vardą. Šis uždavinys tokiai 
mažai bendroumenei buvo iš tikrp 
sunkus. Į tą darbą buvo (traukto^ vT- 
sos turimos jėgos ir ištekliai. Tuojau 
susirišta su Bambergo ir Wunsiedelio 
lietuvių stovyklomis, kadangi jos, bū
damos tos pačios UNRRA-os apygar
dos ribose, turėjo taip pat parodoje 
dalyvauti. Iš visų trijų stovyklų su
darytas bendras parodos komitetas, 
kurio aktyviausiąją dal( sudarė bay- 
reuthiškiai, kaipo vietos, kurioje pa
roda rengiama, gyventojai. Parodos 
rengėjai suprato, kad yra svarbu ne 
tik gerus eksponatus parodai prista
tyti; bet reikia taip pat mokėti juos

Mirė „Tėvynės“ redaktorius 
Pranas Bajoras

Liepos 2 d. mirė Amerikos lie
tuvių savaitraščio „Tėvynė“ re
daktorius Pranas Bajoras. Palai
dotas liepos mėn. 5 d. Amerikos 
karių kapinėse, nes jis dalyvavo 
I Pasauliniame kare kaip JAV 
karys. Velionis buvo 56 m. am
žiaus.

vių tautos vardo populiarinimui. Pa
rodai dar nejpusėjus lietuvių skyriuje 
jau buvo platinamos atvirutės dydžio 
foto mėgėjo p. J. D. vykusiai paga
mintos savų eksponatų nuotraukos. 
Jas gausiai pirko ne tik savi, bet ir 
kitataučiai parodos lankytojai. Lietu- 

, vių skyriuje nuolatos -budėjo svetimas
• kalbas mokančios tautiniais rūbais ap

sirengusios lietuvaitės, kurios teikė 
parodos lankytojams paaiškinimus.

■ Lietuviškai propagandai labai daug 
. padaryta ir su „Atžalyno“ neseniai 
, išleistais Lietuvos vaizdų albumais.

Jų tam tikras kiekis (gaila, kad lei- 
Į dykla tiek mažai jų prisiuntė!) buvo 

kaipo dovanos (teiktos, žymesniems 
’ parodos lankytojams. Teko matyti,
• kaip džiaugėsi parodos svečiai, ap-
■ dovanoti šiais albumais. Tai buvo 
: labai puiki priemonė populiarinti Lie

tuvos vardą. Be viso to, ir gražiai
’ įrišta svečių kpyga buvo taip pat
- geros lietuviu organizacijos ir suma

numo pavzdys. Kitos tautybės, iš
skyrus . tik ukrainiečius, svečių kny-

> gų neturėjo.
Yra labai Įdomūs ir vertingi žy

mesnių parodos lankytojų pasirašyti 
svečių knygoje įrašai. Juose yra ne 

' tik pilnas parodos įvertinimas, bet ir 
. nuoširdžios simpatijos lietuviu tautai 

pareiškimai. Atskleiskime svečių kny
ga ir leiskime patiems (rašams kal- 

i bėti. Štai, USA aukštesnio rango ka-
- rininkų ir žymesnių* vokiečių (rasXtl 
, būdingesnieji žodžiai:
’ <— „Nulenkit galvas prieš tą dideli
‘ talentą!“
• — „Maža tauta, bet didelis menas.“
. — „Esu giliai sužavėtas lietuvių
1 liaudies meno jėga ir lietuvių tautos
■ dvasia.“
I -„Tauta, kuri turi savo dvasią, nie- 
. kad negali pražūti.'*

— „šiuo momentu esu visa siela
• su Jumis. Stebiuosi Jūsų darbais — 
, tuo Jūsų Tautos turtu, kuri išsaugo- 
. jote ir puoselėjate.“

— „ši maža ir kukli taip apdova- 
1 notos tautos paroda tegul būna (ro

dymas tiems piktiems jūsų tautos 
priešams, kad jūsų kraujuje teka ne
nugalima gyvybės jėga.“

— „Tai, ką aš mačiau, mane gi
liausiai paveikė.“

— šis grynas liaudies menas nie
kad nenustos savo vertės. Nuoširdžiai

teko pastebėti jokiame kitame skyriu
je. Wunsiedelis, be puikių audinių, 
išsiskyrė ir stalių dirbiniais: vaikų 
baldų komplektu, lietuviška sodyba ir 
(vairiais vaikų žaislais. Bayreutho sto
vykla daugiausiai pasirodė etnogra
finiais eksponatais, Lietuvos valsty
bės suvenyrais ir tekstiliniais vaikų 
žaislais. Patyrusi dail. Rakštelės ran
ka visa tai taip išdėstė ir sutvarkė, 
ko nebuvo kituose skyriuose. Skyrius 
nebuvo perkrautas. Erdvumas ir si
metrija išryškino atskirų eksponatų 
vertę ir suteikė visam skyriui rimtą 
— šventišką nuotaiką. Meistriškai su
derintos eksponatų spalvos skleidė 
malonų jaukumą ir darė žavingą vi
sumos (spūd(. Teko pastebėti, kaip 
ne vienas išlavinto skonio kitatautis, 
tik (ėjęs ( lietuvių skyrių, pagautas 
bendro vaizdo, išsitardavo: „Kaip čia 
pas jus jauku ir gražu!*.'

Tenka dar atskirai pabrėžti, kad 
šioje tarptautinėje parodoje lietuviai 
geriausiai pasirodė ir organizacijos 
atžvilgiu. Taip, pavyzdžiui, mūsų sky
rius buvo vienintelis, kuris turėjo sa
vo atskirą katalogą. Tiesa, buvo iš- 
lęistas ir bendras visai parodai kata
logas, bet jame del vyriausių parodos 
rengėjų kaltės tebuvo atspaudinta vos 
trečdalis visų parodoje išstatytų eks
ponatų. Lietuviai, norėdami šią spra
gą atitaisyti, (dėję daug darbo ir 
ištvermės, spaustuvėje atspausdino 39 
puslapių anglų ir vokiečių kalbomis 
katalogą, šis katalogas su dail. A. 
Rūąšįelės parašytu (vadu, apie lie
tuvių tautinę kultūrą bei liau
dies meną, labai tiko lietu-

gerai atrinkti ir tinkamai išdėstyti. 
Parodai tinkamą pavidalą gali duo
ti tik prityręs meno žinovas-dailinin- 
kas. Tuo reikalu kreiptasi laiškais ( 
visą eilę Vokietijoje gyvenančių lie
tuvių dailininkų. Tačiau prašymo ne
atmetė tik vienas Dilllngene gyve
nantis dail. Antanas Rūkštelė. Jis 
metė visus savo užsibrėžtus darbus 
namie ir atskubėjo ( Bayreuthą prisi
dėti prie lietuvių vardo išgarsinimo.

Visų darnus ir vieningas darbas da
vė puikių rezultatų. Parodos rengėjų 
tyliai išnešiota mintis — pasirodyti 
parodoje geriau už visas kitas tauty
bes — išsipildė. Lietuviai, kurie šio
je UNRRA-os apygardoje yra viena iš 
mažiausių DP tautinių grupių, ne
lauktai nustebino ne tik UNRRA-os 
direkciją bei kitas parodoje dalyva
vusias tautybes, bet ir visus parodos 
lankytojus.

Parodos lankytojas, (ėjęs ( lietuvių 
skyrių, tuoj buvo nustebintas šio sky
riaus originalumu, spalvų žaismingu
mu ir organizuotumu. Eksponatų dau
gumą sudarė (vairūs audiniai, juos
tos, Išsiuvinėti rankdarbiai, mezginiai, 
medžio dirbiniai ir (vairūs vaikų 
žaislai. Ypatingą dėmesį traukė vie
nas namų darbo rankšluostis, kuria
me yra išaustas visas Lietuvos himno 
tekstas. Į akis krito puiki Zikaro kū
rinio „Vargo mokykla“ kopija — me
džio drožinys. Ilgiau lankytojai su
stodavo ir prie dail. -C. Janušo iš 
Wūrzburgo atsiųstų medžio drožinių 
— lėkščių ir skrynučių, papuoštų lie
tuviškom temom piešiniais. Tiek kita
taučiai, tiek ir savieji domėjosi mūsų 
gintaro dirbiniais, kanklėmis, pilna 
Lietuvos pinigų, pašto ženklu ir or- 
denų kolekcija. Bambergo stovykla 
pasirodė, be kitų eksponatų, ir ori
ginaliais celuloido dirbiniais, ko ne-

(vertinu!“
— „Tai yra tas, kas vienija visas 

tautas: grožio siekimas.“
— „Lietuvių liaudies menas ir jo 

spalvingumas mane užbūrė."
— „Tai yra iš tikro didelis džiaugs

mas tok( groži apžiūrėti. Didelė pa
dėka tiems, kurie savo rankomis prie 
to prisidėjo.“

— „Nuoširdus nusistebėjimas lietu
vių menininkais ir amatininkais, ku
rie čia savo darbus. yra išstatę.

— „Bayreutho vokiečių nebylių 
mokykla su nuoširdžia padėka ir di
deliu džiaugsmu stebėjosi gražiu lie
tuvių liaudies menu. Ši paroda pri
sidės prie karščiausio taikos siekimo 
tarp tautų.“

Tai yra tik dalis charakteringesnių- 
jų (rašų. Be jų, labai daug yra gra
žių ir pagaunančių atsiliepimų iš Žy
mesnių ukrainiečių ir kitų DP tau
tybių parodos lankytojų. Na, o lie
tuvių išgyventus parodoje ąjausmus, 
tur būt, geriausiai atvaizduoja šis 
įrašas:

— „Kuklus mūsų skyrius: tik vie
nas tautos sielos spindulys, — mūsų 
sesių raštuoti, spalvoti audiniai ir 
rankdarbiai — bet kaitrus: apšviečia 
ir sušildo tremtinio šird(. Giedra, ra
mu, jauku, noris pabūti čia ilgiau, 
nesinori išeit... Kokia aukšta mūsų 
liaudies kultūra!“.

Tyliame ir nedideliame, nuo „ge
ležinės uždangos“ netoli esančiame 
Bayreuthe atliktas Tautai didelis dar
bas. Garsusis Richardo Wagnerio 
miestas, anksčiau taip plačiai skam
bėjęs „Nibelungų Giesmės“ didingais 
pastatymais, š( kartą žavėjofei ramios 
Baltijos ir Nemuno šalies aukštos 
dvasinės kultūros žmonių patraukian
čio meno grožiu. Tai yra trijų mažų 
lietuvių tremtinių stovyklų bendro ir 
darnaus darbo nuopelnas. Ant. Kučyr

SchwXbisch Gmūnd lietuvių stovykloje 
po vieno mėnesio gyvenimo __

Penkiasdešimt kilometrų nuo Stutt- 
garto ( šiaurės rytus prie geležinke
lio linijos, Stuttgart—Alen—Nūren- 
berg, sename SchwSbisch Gmūnd 
švabiškame mieste, atsikėlė nau
joji lietuvių kolonija Bismarck karei
vinėse, kurios sudaro 13—ką gyveni
mui tinkamų patalpų, kuriose šiuo 
metų vyksta stipriu tempu įsikūrimo, 
bei tvarkymosi darbai.

Vieno mėnesio stropaus darbo nau
joj stovykloj yra daug kas kultūrinio 
padaryta. Liepos mėn. 2 d. repatri- 
jacijos reikalais stovyklą aplankė so
vietų karininkas, kuris stovyklos gy
ventojams nepadarė jokios (takos.

— Liepos mėnesio 3 ir 6 d. d. sto
vykloj lankėsi kun. salezietis A. Sa
baliauskas, kuris davė paskaitą apie 
Indijos gyventojus.

— Liepos mėn. 4 d. stovykla minė
jo Amerikos nepriklausomybės šven
tę. Dr. P. Mačiulis skaitė paskaitą 
„Amerikos nepriklausomybės kelias“. 
Po paskaitos „Sietyno“ ansamblis davė 
koncertą. Šventėje dalyvavo Schwab. 
Gmūnd karo komendantas su žmona.

— Liepos mėn. 8 d. (vyko L.R.K. 
skyriaus susirinkimas. Valdybon iš
rinkta: pirmininku dr. Danilevičius, 
vicepirm. — Leonas, sekr. — Karve
lis, ižd. — Izelevičius, turto vald. —

’Matekūnas, social reik. — kun. Bar- 
tašius, propagandai — J. Kulakauskas; 
Revizijon: J. Juodvalkis, Biknaitis ir 
Kliorys.

— Gražiai pasirodo kooperatyvas 
„Parama“, įsikūręs I-mo bloko žemu
tinėje patalpoje, kooperatyvas sudaro 
bendrą Kooperatyvą iš buv. Nūrtin- 
geno apskirties pavienių lietuvių sto
vyklų kooperatyvų ar jo skyrių, Ko
operatyvas aprūpina stovyklos gyven
tojus reikalingiausiomis prekėmis, ku
rių mieste vokiečių krautuvėse visiš
kai negalima gauti. Be to, ^aprūpina 
dar stovyklos ribose veikiančias pra
džios mokyklą, gimnazija, technnikos 
mokyklą mokslo priemonėmis ir rašo
mąja medžiaga. Kooperatyvas stovy
klos gyventojus aprūpina lietuviška 
spauda, kur gaunami šie laikraščiai:
,,Žiburiai“ — 200 egz„ „Tėviškės Gar

sas" — 180 egz., „Mintis" — 240 egz., 
„Mūsų Kelias“— 290 egz., „Lietuvio 
Žodis" — 110 egz., „Aldai“ — 20 egz. 
Vietoje leidžiamo dieninių biuletenio— 
„Mūsų Informacija", 214. Be to, ko
operatyvas turi svetainę ir skaityklą, 
šachmatininkų klubą, kuriame sto
vyklos gyventojai gali šiltomis vasa
ros dienomis atvėsti alučiu, paskaityti 
laikraščius, palošti Šachmatais ir taip 
toliau. Kooperatyvas turi 139 narius, 
kur( aptarnauja 9 asmenys. Koopera
tyvas veikia kiekvieną dieną, išsky
rus trečiadienius. Tvarkosi, grynai ko-
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operatyviniais pagrindais, prisilaikant 
tarptautinių kooperacijos dėsnių.

— Atskiram© trijų aukštų name ran
dasi stovyklos ligoninė ir ambulato
rija su ligonių priėmimo kabinetais 
ir sergančiųjų palatomis ir kitais skyr. 
Ligoninės Medicinos skyriaus Vedėjas 
yra dr. A. Čerškus. Ligoninėje yra 
bendroji ambulatorija, kurioje dirba 
trys gydytojai, dantų kabinetas, ku
riame dirba du gydytojai ir vienas 
dantų technikas su moderniška kė
de. Visus skyrius aptarnauja penkios 
seserys. Antrame namo aukšte randa
si vaikų ligoninės bendras kabinetas.

Vaikų ligoninės skyrius tose pa
čiose patalpose turi dar dvi palatas 
su 9-mis lovoms. Suaugusių skyriuje 
yra 7-ios lovos, kurios randasi trečia
me aukšte. Ligoninės patalpos, kabi
netai yra rūpestingoje tvarkoje ir 
švaroje, kurios sudaro jaukų, malonų 
(spūdį, nors dar visuose ligoninės 
skyriuose matosi tvarkymosi stadija.

Svarbesniais atvejais naudojamasi 
vokiečių ligoninė mieste.

— Iš Nūrtingeno persikėlusi aukštes
nioji technikos mokykla pradėjo savo 
darbą. Mokykla turi šiuos skyrius: 
Statybos, elektrotechnikos ir mecha
nikos. Prie šios mokyklos veikia dar 
radiomechanikos kursai, kuriems va
dovauja inž. Vanagas, kuris Lietuvoje 
yra dirbęs radijofone, kaipo nepa
mainomas specialistas toje srityje. 
Šiuo metu mokykloje dirba 18 mo
kytojų. Mokyklą lanko viso 61 mo
kinys, kurie praktikos darbus yra at
likę NUrtingene staklių fabrike ir 
elektros stotyje ir šiuo laiku statybos 
skyr. praktikos darinis atlieka „Unite".

Pirmoji laida numatoma išleisti 1948 
met. kovo mėn. Mokykla naudojasi 
gausia Balto parama.

Be aukštesnės techn. mokyklos vei
kia ir gimnazija, kuri yra išleidusi 
dvi abiturientų laidas. Gimnazija ge
rai pastatyta, Jos direktorium yra ži
nomas pedagogas kun. prof. P. Dam
brauskas. Šiuo metu gimnazijoje mo
kosi apie 160 mokinių, dirba 18 mo
kytojų.

Pradžios mokykloje mokosi apie 130 
mokinių. Mokyklos Vedėjas yra Bul- 
garauskas. Vaikų darželiui vadovauja- 
B. Ziogienė. Veikia ir gailestingųjų 
seserų kursai, vedami dr. Z. Danile
vičiaus. Kursai išleidžia pirmąją laidą.

Šioje stovykloje gerai veikia ir skau
tai, „Gedimino pilies" tunto tunti- 
ninke yra išrinktas paskt. Žilinskas, 
„Gabijos" tunto tuntininke paskt. Ko- 
daitienė. Liepos mėn. 15 dieną skau
tai paminėjo Dariaus ir Girėno me
tines. . *

— Sporto reikalus tvarko laikinai 
išrinkta vadovybė, kuri surengė mė
nesio bėgy j e keturias rungtynes. Du 
kartu futbolo rungtynes su vietos, len
kų komandom. Vieną kartą su 
SehwSbisch Hall lietuvių sargybų 
kuopos sportininkais ir vieną kartą 
su vietos vokiečių komanda Nor
mantą.

Kadangi sportininkąl yra dar or
ganizavimosi stadijoje, tai didelių lai
mėjimų rezultatais pasigirti negali.

— Pirmo bloko rūsyje yra įsikūrusi 
foto studija, kuri daro įvairias nuo
traukas bei paveikslų padidinimus ir 
atlieka kitus įvairfbs darbus.

— Paštas įsikūręs atskirose, buvusio 
garažo patalpose, kuris pašto įstaigai 
yra netlnkamos.Paštas atidarytas kiek
vieną dieną darbo metu. Atlieka visas 
pašto operacijas. Paštą aptarnauja 
trys asmenys. Korespondencija iš
nešiojama kiekvieną dieną du kartus.

— Yra įsikūriusi batsiuvių dirbtuvė, 
bet netinkamose patalpose. Dirbtuvė

Red. V. Gerulaitis
Wimbledonas 1947 metais

Brangiausias Wimbledono invento
rius yra teniso aikštelės. Ne veltui 
jos ir sutraukia kas metai geriausius 
pasaulyje baltojo sporto atstovus pa
demonstruoti savo sugebėjimus bei 
pažangumą, o jų puslžlūrėti tūkstan
čius žiūrovų.

šie metai buvo pirmieji pokario 
metai, kada Wimbledonas, kaip ir se
nais žydėjimo laikais, galėjo džiaug
tis tikruoju teniso menu.

Salla Wllliani Tilden, Donald Budge 
ir Boby Riggs Wimbledonas suspėjo 
išauginti naujas ir už savo plrmta- 
kūnus ne blogesnes jėgas. Todėl 
visai nenuostabu, kad tiek buvo di
delis žiūrovų užsidegimas, sekant 
rungtynes, tiek buvo karštos ir be
sivaržančiųjų kovos, šalys aiškiai pa
laikė ir laukė savųjų laimėjimo. 
Pranzūzai laukė ilgojo Petra perga
lės, čekai — Drobny, švedai — Jo
hanson ir 1.1.

Tik amerikiečių ir australų užjūrio 
šauksmai ‘nepasiekė Wimbledono. Jie 
buvo lyg ir užmiršti. O kaip vėliau 
pasirodė, šie tylieji užjūrio svečiai 
ir izoliavo iš varžybų aukščiau su
minėtus favoritus.

Ir jau šiandien niekas neglnčina, o 
aiškiai pripažįsta, kad geriausias 
Wimbledono „gabaliukas" buvo Mr. 
Jack Kramer. Jo pergalė susilaukė ir 
anglų karališkosios poros pripažini
mo. Ilgoj Wimbledono istorijoj dar 
niekas taip lengvai nėra pasiekęs per
galės, kaip Mr. Jack.

šimtai palapinių ir lauko lovų, ku
rios buvo Išrikiuotos teniso entu
ziastų prie Pimbledono vartų, tam, 
kad anksti rytą galėtų užimti tinka
mą vietą stadione, neleidžia abejoti

popu-

je atliekami įvairūs darbai. Dirba 8 
žmonės. Vedėju yra Juozas Undraitls.

— Liepos 13 d. stovyklos koplyčioje 
kapelionas kun. Karalių® atlaikė pa
maldas ir pasakė pamokslą išvykstan
tiems į Kanadą miško darbams. Jie At
liko išpažinti išklausė mišių ir kape
liono, buvo apdovanoti medalikėliais 
ir paveikslėliais prisiminimui. Liepos 
mėn. 14 dieną įvyko (šleistuvės 28 iš- 
važuojantiems į Kanadą, kur atsisvei
kinimo kalbą ' pasakė švietimo vado
vas inž. Ign. Pacevičius.

V. Pavasakys.

Liet. Raudonojo Kryžiaus Mūncheno 
skyriaus veikla

Liepos 12 d. įvyko metinis Liet R. 
Kryžiaus Mūncheno skyriaus susi
rinkimas, kuriame skyriaus pir
mininkas padarė išsamų pranešimą. 
Iš pranešimo paaiškėjo, kad nors 
skyrius veikė ir sunkiose sąlygose ir 
turėjo daug sunkių užgavinių, bet, 
pagal turėtas sąlygas, viską įvykdė 
gana sėkmingai.

Sunkiausia problema buvo sušelpi- 
mas paleistųjų karo belaisvių. Vienos 
piniginės pašalpos jiems buvo išduo
ta 73.821 RM. Reikėjo tuojau pat juos 
aprengti ir pirmomis dienomis pa
valgydinti, o jų praeitais metais bu
vo šimtais.

Skyrius šelpė mūncheniečius ne 
tik pinigais, bet ir daiktais. Pašalpų 
paskirstymas ir jų išdalinimas, kaip 
konstatavo rezizijos komisija savo 
pranešime, teisingai ir gerai atliktas.

Prie skyriaus veikė medicinos am
bulatorija, kurią per 1946 m. ap
lankė 1031 pacientas, o per 1947 m. 
I pusmetį —' 481. 1946 m. dantų gy
dymo kabinetą aplankė 1834 pacien

tai.
S. m. pavasarį pradėjo darbą dan

tų technikų kursai, kuriuos aktyviai 
lariko ir atlieka praktikos darbus 
16 asmenų.

Santykiai su BALFo bei LRK gen. 
įgaliotiniu buvo geri, nuoširdūs ir 
užtat bendradarbiavimas sklandus.

Nutarta pasiųsti BALFo centrui ir 
visiems Amerikos lietuviams nuo
širdžiausias padėkas už taip efek
tingai telkiamą, moralinę ir materia
linę paramą lietuviams tremtiniams.

A. Gajūnas

Ansbachas. — Liepos 2 d. Ansbacho 
stovykloj buvo sušauktas amatininkų 
ir darbininkų susirinkimas. Nors 
šioj stovykloj dirbančių yra daug, 
bet susirinkime dalyvavo vos apie 
20 asmenų. ,

Susirinkimas įsteigė Amatininkų ir 
Darbininkų Sąjungos skyrių. Valdy- 
bon Išrinkta: St. Tamulis, J. .Katkus 
ir V. Baltrukonis. Revizijos komisi
jom M. Milenka, Nik. Spudvilas ir 
VI. Jablonskis.

Susirinkimas pasižymėjo darniu 
sutarimu ir vieni kitų reikalų su
pratimu ir vieningumu. J. Gaidys

Baigė kirpimo — siuvimo kursus
Augsburgas. Neseniai 10 Hochfeldo 

lietuvių moterų baigė Liet. Komiteto 
surengtus 4 mėnesių kirpimo — siu
vimo kursus. Šių kursų vedėja ir 
kirpimo — siuvimo dėstytoja buvo 
p. E. Kristlibienė, kauniečių žino
ma, kaip gero skonio siuvėja. Čia ji, 
pasireiškė ne tik kaip siuvėja prak
tikė, bet taip pat kaip puiki teore
tikė — dėstytoja. Kursantės, atsidė- 
kodamos p. Kristlibienei už darbą ir 
jos pastangas, įteikė jai kuklią do
vanėlę. Kursantė.

užkariavo amerikietės Hart-Todd- 
Brough-Osbome 3:6; 6:4; 7:5.

Tik viena mišraus dvejeto konku
rencija buvo negrynakraujų amerikie
čių pergalė, kur australletis Brom
wich su amerikiete Brough finali
niam susitikime laimėjo prieš Long- 
Bolton 1:6; 6:4; 6:2.

Kitos Wimbledono pasekmės: 
Vyrų vienetas

Jack Kramer laimėjo vyrų viene
tas: Tom Brown (USA) 6:1, 6:3, 6:2; 
Dinny Pails (Australija) 6:1, 3:6, 6:1, 
6:0; Geof Brown (USA) 6:0, 6:3, 6:1; 
Johanson (Švedija) 7:5, 6:2, 6:3; Cu- 
cell (Italija) 6:0, 6:2, 6:0; Spychala 
(Lenkija) 6:2, 6:2, 6:2; Mus (Anglija) 
6:0, 6:1, 6:0; Tom Brown laimėjo: 
Bugde Patty (USA) 6:3, 6:3, 6:3; Ivon 
Petra (Prancūzija) 7:5, 6:2, 6:4; Colin 
Long (Australija) 3:6, 13:11, 3:6, 6:1; 
Baxter (Anglija) 6:2, 6:2, 10:12, 6:4; 
Grandet (Prancūzija) 6:3, 6:4, 6:4; 
Sturgess (Pietų Afrika) 7:5,’75, 2:6, 
8:6. Dinny Pails laimėjo: Falkenburg 
(USA) 4:6, 4:6, 6:3, 6:0, 6:2; Abdesa- 
lam (Prancūcija) 6:2, 6:1, 6:4; Aubo 
(Pietų Afrika) 6:2, 6:1, 6:1; Carter 
(Anglija) 6:1, 6:0, 6:1.

Budge Patty laimėjo: Drobny (Če
koslovakija) 3:6, 6:4, 6:2, 6:3; Brom
wich (Australija) 6:4, 0:6, 6:4, 1:6, 6:4; 
Barton (Anglija) 6:3, 6:4, 3:6, 6:1; Man 
Mohan (Indija) 7:5, 1:6, 7:5, 6:3; Sid
well (Australija) 4:6, 6:3, 3:6, 6:2.

Geoff Brown laimėjo: Pellizza 
.(Prancūzija) 6:2, 6:2, 1:6, 6:3; Mere
dith (Anglija) 6:2, 6:1, 6:3; Rovertson 
(USA) 6:1, 6:0, 6:3; Ivon Petra laimė
jo: Robson (Naujoji Zelandija) 6:2, 
6:3, 4:6, 6:3; Walton (Anglija) 6:2, 
6:2, 6:2; Butler (Anglija) 6:2, 7:5, 6:0; 
Bob Falkenburg laimėjo: Redl (Austri
ja) 63:, 6:3, 6:4; Carter (Anglija) 6:2, 
6:1, 7:5; Washer (Belgija) 6:2, 6:2, 6:2; 
Jaroslov Drobny laimėjo: Morea (Ar
gentina) w. o.; Skonecki (Lenkija) 
6:3, 6:1, 6:3; Mehta 6:2, 6:1, 6:2; Se
gura (Ekuador) 7:5, 7:5, 6:3; Torsten 
Johanson laimėjo: Asboth (Vengrija) 
9:7, 5:7, 6:2, 6:2; Geehland (Belgija) 
6:0 6:0, 6:0; Rodys Anglija) 6:0, 6:0, 
6:0; Colin Long laimėjo: Rurac (Ru
munija) 6:3, 6:2, 6:2; Harper (Angli
ja) 6:2, 6:2, 6:4; Hansen (Danija) 6:1, 
6:1, 6:4; Bronwich laimėjo; Destre- 
meau (Prancūzija) 6:1, 6:1, 6:1; Ber- 
gelin (Švedija) 6:0, 6:4, 11:9; Spitzer 
(Švedija) 6:0, 6:4, 11:9; Spitzer. (Šve
dija) 6:1, 6:2, 6;4: Abdesalam laimėjo: 
Fanin (P. Afrika) 11:9, 6:3, 2:6, 6:4; 
Leyland (Anglija). 6:4, 6:3, 6:4.

Moterų vienetas
Margarete Osborne laimėjo: D. 

Hart (USA) 6:2, 6:4; Summers (P. 
Afrika) 6:1, 6:2; K. Menzies (Anglija) 
6:2, 6:4; A. Boss! (Italija) 6:3, 7:5, 
Durlac (Anglija) 6:3, 6:0; Chandler 
(Anglija) 6:3, 6:2. Doris Hard laimė
jo: Brough (USA) 2:6, 8:6, 6:4; Bostock 
(Anglija) 4:6, 6:1, 6:2; Rurac (Rumu
nija) 6:4, 8:6; -Gulbrandson (Švedija) 
6:3, -6:0; Mūller (P. Afrika) 6:1, 6:1.

Vyrų dvejetas •
finalas: Falkenburg—Kramer prieš 

Mottram—Sidwell 8:6, 6:3, 6:3. Pus- 
siaufinalas: Mottram—Sidwell prieš 
Polis—Bromwich 6:3, 6:3, 7:5; Falken
burg—Kramer prieš Geof Brown- 
Long 10:8, 6:4, 6:4.

Mišrus dvejetas i
Finalas: Bromwich—Brough prieš 

Long—Bolton 1:6, 6:4, 6:2. Pusfinalis: 
Bromwich—Brough prieš Bergelin— 
Hart 6:4, 6:2; Long—Bolton prieš T. 
Brown—Osborne 7:5, 6:2.

Moterų dvejetas
Finalas: Hart—Todd prieš Brough- 

Osbome 3:6, 6:4, 7:5. Pusfinalis: 
Hart—Todd prieš’ Bostock—Hilton 6:0, 
6:1, Brough—Osborne prieš Blair- 
Menzies 6:2, 6:2.
šis tas apie Augsburgo boksininkus

Nuo praeitų metų Pabaltės olim
piados boksipinkų judėjimas buvo 
l£g ir mirties patale. Kur—ne—kur 
pasigirsdavo tik pavienių boksininkų 
pasirodymai. Iš jų suminėtlnas Seve
rinas, kuris šiais metais, kaip ir sa
vo žydėjimo .periode, tiesiog nenu
galimas. Eilė rungtynių prieš didelio 
garso vokiečių ir amerikiečių armi
jos boksininkus, dažnais atsitikimais 
ir svoriu sunkesnių, baigėsi Severino 
pergale. Manheime prieš žinoma 
amerikietį Danny ir Augsburgo ledo 
stadione, atstovaudamas Augsburgo 
miesto rinktinę prieš Stuttgartą, Se
verinas—Wacker ir Smits—Brock lai
mėjo garbės taškus.

Pačiu didžiausiu ir sunkiausiu su
sitikimu (amerikiečių klube) reikia 
laikyti prieš Smits. Čia Severinas 
dar kartą patvirtino didelę savo pa
žangą nuo praeitų metų. Lygiomis 

kova specialistų nuomone.

apie turnyro pasisekimą bei 
liąrumą. O 20.000 žiūrovų minia, ir 
dar su pačiu karaliumi priešakyje, 
yra pats didžiausias pasityčiojimas 
mūsų masto turnyrams.

Šie metai amerikiečiams atnešė 
šimtaprocentinę pergalę. Visų pen- 
kerių varžybių baigmės žaidimuose 
dominavo amerikiečiai. Kaip Jack 
Kramer finale lengvai laimėjo prieš 
savo tautietį Tom Brown 6:1; 6:3; 
6:2, taip Margarete Osborne lengvai 
nugalėjo savo tautietę D. Hart 6:2; 
6:4; ji taip pat neatidavė nė vieno 
seto per visą varžybų eigą.

Sunkiausios kovos vyko vyrų dve- ___
jeto varžybose. Ypač paminėtinas su-,baigta ------ ----------- . ---------- .
sitikimas tarp Bromwich-Pails (au-' davė gražiausią tiek technikos, tiek 
stralai) ir Drobny-Cernik (čekai).’Čia 
vyko dramatiška kova dėl kiekvieno 
sviedinio. Ir iki paskutinės žaidimo 
akimirkos nebuvo galima būti pra
našu, kol pagaliau priešą žudantis 
Bromwich servas nulėmė laimėjimą. 
Kaip šis žaidimas buvo pilnas dra
matiškų kovos momentų, taip Fal- 
kenburg-Kramer susitikimo metu įdq-‘ 
mumo svoris buvo tarp žiūrovų. Dė
mesio centre buvo Miss Falkenburg 
(Falkenburg žmona — Argentinos 
multimillonieriaus duktė Machady).
Ji buvo pati entuziastingiausia Wim
bledono žiūrovė. Tai liudija vieno 
Pittsburgo dienraščio įdėta nuotrau
ka „iki kraujo sudraskytos rankos". 
Pasirodė, kad Jos priklausė Miss Fal
kenburg, kuri tai nejučiomis pada
riusi, pergyvendama dėl vyro per
galės, Na, panašių atsitikimų buvo ir 
daugiau, bet kur juos čia visus iš
vardinsi.

Negalima nepaminėti ir moterų 
dvejeto varžybų. Čia taip, pat finalą

taktikos požiūriu bokso mūšį.

apy- 
pir-

PRANEŠIMAS
Pradedamos Mūncheno sporto 

gardos krepšinio ir tinklinio 
menybės.

Mūncheno sporto apygardos krep
šinio — tinklinio vadovas skelbia šį 
pirmenybių rungtynių kalendorių: 
nuo 1947 m. 7 iki 1947 m. 8. 1. klubai 
privalo sužaisti šias rungtynes:

Krepšinis
1. Augsburgo „Dainava“ — Memmin- 

geno „Mintis" Augsburge,
2. Augsburgo „Dainava“ — Mūncheno 

„Aušra" Mūrichene,
3. Memmingeno „Mintis“ — Mūn

cheno „Aušra" Memmingene,
4. Landshuto „Vytis“ — Traunšteino 

SK Traunšteine,
5. Landshuto „Vytis“ — Rosenheimo 

„Grandis" Landshute,
6. Rosenheimo „Grandis“ 

šteino SK Rosenheime.

Mūncheno sporto apygarda, papil
dydama savo ankstyvesnį pranešimą 
apie LTB Lengv. Atletikos Pirmeny
bes Rosenheime rugpiūčio 9—10 d., 
skelbia:

a) Lengvosios Atletikos Sekcija, at
kreipdama dėmesį į mūsų lengvaat
lečių prieauglį, nutarė pirmenybių 
programą papildyti, sudarant mer
gaičių grupę, iki 16 m. imtinai.

Šiai grupei priklausys tos mergai
tės, kurios rungtynių dieną dar ne
turės pilnų 17 metų.

Programoje: 60 m., 4X60 m., į tolį, 
į aukštį, rutulys (2,5 kg) beisbolo 
sviedinukas.

Registracija, kaip ir visiems, iki 
liepos 25 d. Reikia pažymėti gimimo 
datą, konkurenciją ir apytikrį rezul
tatą.

Visi sporto klubai prašomi savo 
prieauglį, tiek mergaites, tiek ber
niukus registruoti.

b) Pirmenybių programa moterims, 
papildoma, 500 m. bėgimu ir 4X100 
estafete.

Adresas: Alg. Bielckus, Max- 
Joseph-Platz 4 (Tel. 688), Rosenheim 
(Obb).

Mūncheno Sporto Apygarda.

Laiškas redakcijai
Didžiai Gerbiamam Ponui i 

Žiburių Redaktoriui
S. m. „Žiburių“ 28 nr. Naujų kny

gų skiltyj p. v. P. recenzuodamas 
mūsę išleistą Vokiečių vadovėlį, pa
ruoštą J. Paškevičiaus, apeliavo į 
mūsų moralę. Todėl malonėkite, Po
ne Redaktoriau, atspausdinti šį mūsų 
paaiškinimą.

Ponas V. P., recenzuodamas mūsų 
išleistą kai kurių kalbininkų teigiamai 
vertinamą Vokiečių kalbos vadovėlį, 
tarp kitko pažymėjo, kad ši 'knyga 
per brangi ir jam tat atrodo lyg 
lupikavimas. Ponas recenzentas, pa
lyginęs šią mūsų knygą su prieš 
keletą metų panašia vokiečių išleista 
knyga, teigia, kad mūsiškė esanti 
kuone , penkis kartus brangesnė. «

Toks recenzento teigimas ne visai 
atitinka tikrenybę ir tuo būdu klai
dina visuomenę. Drįstame pažymėti, 
kad mes šį leidinį ieidoipe ne tam, 
kad skriaustume mūsų visuomenę, 
o priešingai — kad kaip nors padė
tume savo tautiečiams vokiečių 
kalbos pramokti, ir šio leidinio krfi- 
na, RM. 12., atrodo, yra prieinama, 
palyginus su kai kuriais kitais trem
tyje Jau pasirodžiusiais leidiniais ir 
leidinėliais. Kad mes savo uždavinį 
įmanomai atlikome, liudija visa eilė 
gautų iš mokytojų, mokinių ir paski
rų asmenų padėkos laiškų. Ta proga 
turime pažymėti, kad „Mūsų Kelias“ 
ir „Tėviškės Garsas“, palyginti, pa
lankiai atsiliepė apie šį mūsų leidinį. 
Tačiau mes neteigiame, kad ši knyga 
be priekaištų. Jų vargiai kuris dar
bas išvengia. Tačiau p. recenzentas 
šio leidinio gerųjų pusių paminėti, 
deja, nenorėjo, tarytum jų nė ne
buvę.

Knygos kaina, berods, iki šiol ne 
vienas nesiskundė, nes visi šiuo me
tu puikiai supranta sunkias knygų 
išleidimo sąlygas. Ir šiuo vadovėliu 
susidomėjimas buvo nemažas; knyga 
per dvi savaites visai išpirkta.

Turime pastebėti, kad p. recen
zentas, lygindamas mūsų leidinio kai
ną su atitinkamos apimties vokiška 
knyga, pamiršo, kad Jo minimoji 
knyga yra prieš keletą metų išleista, 
be to,’ vokiečių knygų tiražai yra 
5.000 — 10.000 — 20.000 egzempliorių, 
gi lietuviškų knygų 1.000 — 2.000. To
dėl ir kainos skirtumas Jau vien 
dėlto turėtų būti suprantamas. Be to, 
kas svarbiausia, vokiečių leidėjai 
gauna pakankamą popieriaus kiekį 
oficialia, prieinama kaina, o lietu
viams (ir kitiems užsieniečiams) ten
ka popieriaus ieškoti, ir jo kaina 
pakyla net keliolika kartų. Ir pa
čiose spautuvėse vokiškai knygai irgi 
yra pirmenybė, o mums — užsienie
čiams. tenka nugalėti daug nepavy
dėtinų sunkumų (žinoma, surištų su 
išlaidomis), kol, pagaliau, pavyksta 
bet kuria kaina knygą išleisti.

Mūsų tautiečiai, pirkdami lietuviš
kus savaitinius laikkraščius ir už 
Juos mokėdami 1.50 RM.. sumoka taip 
pat penkis kartus didesnę kainą ne
gu už vokiečiu laikraščius (kurie te
kainuoja 29—30 Rpf.). Ar kas dėl 
šios kainos kada yra rašęs ir skun
dęsis!? — Visi supranta, kad lietu
viškosios spaudos tiražai yra labai 
riboti. Tad dėl šios ir aukščiau iš
dėstytu sąlygų ir mūsų išleistasis va
dovėlis yra kelis kartus (teisingiau: 
keliomis markėmis) brangesnis už 
prieš keletą metų išleistą tokio pat 
dydžio vokišką knygą.

Prašome priimti. Pone Redaktoriau, 
mūsų pagarbos pareiškimą.

Knygų leidykla „Sudavija“.
1—T’

Atsiusta paminėti
SKAUTŲ VADOVUI, skautų 

lavinimo teorijos vadovėlis. Ver
tė sktia. Ona Saulaitienė ir A. 
Landsbergis. Redagavo vyr. sktn. 
Stasys Jakštas. Išleido LTB lei

Traun-

Tinklinis
1. Augsburgo „Dainava" — Memmin

geno „Mintis“ Augsburge,
2. Landshuto „Vytis“ — Rosenheimo 

„Grandis" Landshute,
3. Dillingeno SK — Augsburgo „Dai

nava“ Dillingene.
Dėl rungtynių datos ir teisėjų 

tariasi pačios komandos. Klubams 
susitarus gali būti pakeista ir rung
tynių vieta.

Mūncheno sporto apygarda

dykla „Aistia“, Kassel-Matten
berg, MCMXLVH. 70 psl. Kaina 
nepažymėta.

LAUŽAMS LIEPSNOJANT, 
skautiškų ir liaudies dainų rin
kinėlis. Surinko ir spaudai paruo
šė s. v. vyr. valt. P. P. Išleido 
LTB leidykla „Aistia“, Kassel- 
Mattenberg, MCMXLVII. 114 psl. 
Kaina nepažymėta.

SKAUTU A. Nr. 1. LSS vadų 
ir vadovių laikraštis, redaguoja 
Antanas Saulaitis. 1947 m. birže
lio mėn., 52 psl. Spausdinta ro
tatorium

SKAUTYBĖ MERGAITĖMS, 
III dalis: vyresniosios skautės. II 
laida, paruošė paskt. Ona Saulai- 
tienė, Augsburgas, 1946 m., 92 
ifcl. Spausdinta rotatorium.

Pranešimai
Įsisteigė Lietuvos Profesorių 

Užsienyje,Sąjungą
Laik. Liet. Profesorių' Tarybos ini-. 

ciatyva sukviestas Liet, aukštųjų 
mokyklų mokslo personalo atstovų 
suvažiavimas, įvykęs š. m. gegužės 
mėp. 3 d. Nūrtingene, įsteigė Lietu
vos Profesorių Užsienyje Sąjungą ir 
Išrinko Sąjungos Valdybą. Ponai 
Profesoriai maloniai prašomi pra
nešti Sąjungos Valdybai savo adresus.

• S—gos adresas — prancūzų zonai: 
Prof. DIRMANTAS, (14b) Reutlingen, 
Lederstr. 94, anglų ir amerikiečių 
zonoms: L. Profesorių Užsienyje 
S—ga, (14a) Schwab. Gmūnd, Li- 
tauisches Lager.

Pranešame, kad S. V. <nygų Lei
dimo Komisija balandžio — liepos 
mėn. laikotarpyje aprobavo šiuos 
vadovėlius:

1. Prano Naujokaičio „Lietuvių 
literatūros istorija“. Sis vadovėlis 
jau spausdinamas „patria“ leidykloj. 
„Lietuvių Žodyje" Nr. 26 (37) at
spausdintas skelbimas yra be S. V. 
Knygų Leidimo Kdtnisljos žinios, 
švietimo Valdyba yra užsakiusi „Pat- 
ria“ leidykloje visoms aukštesnio
sioms mokykloms reikalingų vado
vėlių:

2. Jono Miškinio „Botanika" n. kl. 
kursas.

3. Jono Miškinio „Zoologija" m kl. 
kursas.

4. Jono Miškinio „Žmogaus kūnas 
ir jo higiena" IV kl. kursas.

5. „Skautų Vadovas". Sis vadovėlis 
Jau atspausdintas. Jį galima užsisa- 
kyt. šiuo adesu: Kassel-Mattenberg, 
Schulstr. 5.

Kassel-Mattenberg, 1947. VII. 14.
S.V.K. LEIDIMO KOMISIJA

Pranešame, kad norį įsigyti „Ša
rūno" išleistų jubiliejinių ženkliukų, 
juos užsako didesniais kiekiais, nes 
siunčiant pavieniams asmenims susi
daro sunkuma'! su persiuntimu.

Ta pačia proga primename, kad 
šie ženkliukai yra išleisti ne vien 
krepšininkams, bet ir krepšinio 
sporto mėgėjams.

Užsakymai, pridedant RM 2.— per
siuntimo išlaidoms i>dengti, siun
čiami šiuo adresu.

S. Mackevičius
13b Kempten/Allg. P.O. Box 229,

Rašytojų dėmesiui!
Rašytojų suvažiavimo Augsburge 

12. VII. 47 foto nuotraukas jau ga
lima užsisakyti: Don. Sulaitis, (13b) 
Augsburg-Hochfeld, DP Baltic Camp, 
Block 10—24.

Mr. S. SUTKAITIS 6755 So Wolcott 
Ave, Chicago, Ill. U.S.A, paieško bro
lio sūnaus Prano .Vinco SUTKAICTO, 
kil. Iš Sakių apskr., Kidulių vlsč., 
Kepšlų km.

Atsiliepus susisiekti su ieškotoju 
betarpiai ir pranešti L.R.K. Vyr. Val
dybai Reutlingene, Lederstr. 94.

Gautas Vilkaičiui Antanui, sūn. Ju
stino. skubus ir svarbus laiškas. 
Kreiptis į LTB Augsburgo Apyl. Ko
mitetą (Hochfeldas). X

„Mano dirbtuvė neveiks ir Jokie 
užsakymai nebus priimant dėl ligos 
iki rugpiūčio mėn. 15 d.

Optikas Vilius Rasiūnas

Atitaisymas
Nr. 29 (88) 3 psl., viršuj, dešinėj, 

po esančia rašytojų suvažiavimo nuo
trauka praleista: . . . rašytojo Pulgio 
Andriušio pavardė.

Paieškojimai
P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN PRIE KASSELTO, IEŠKO 

SEKANČIŲ ASMENŲ:
BELAVOCKI Jakob, 50 Metų, iš 

Schaulen, Wenzlawski 59;
BELAVOCKI Sara (Piker), 40 metų, 

iš Schaulen, Wenzlavski 59;
CIPKIENE Theodora, 44 metų, Pas

kutiniu laiku buvo Vokietijoje;
DULSKI Jonas, 21 metų. Paskutiniu 

laiku buvo Vokietijoje;
GERMAN Leiser, 50 metų, iš Kowno, 

Jakšte 6/9;
LEWIN Basa Dwojre (Grunstein), 39 

metų, iš Kaunas, Mapogasse 9;
LIEPINAITIS Algirdus, iš Bahnmąi- 

sterlager, Czechosiowakia;
SCHROĘDER Leon, 43 metų; 
SCHROEDER Anna, 39 Metų; 
ZARCHI Lena Chiena.,50 metų.

11
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ĮVYKIAI GRAIKIJOJ
tvirtinimą, kad Jugoslavija. Bul
garija ir Albanija kišasi i 'Grai
kijos vidaus reikalus ir pageida
vo, kad Saugumo Taryba parei
kalautų, kad Graikijoj esanti 
svetima kariuomenė būtų tuojau 
atitraukta.

Sovietų atstovas A. Gromyko 
pareiškė, kad „SSSR greičiau pa
reikš savo veto, negu leis suda
ryti nuolatine komisiją Balka
nuose“. Taip pat amerikiečių pa
siūlymas sudaryti 11 narių komi
sija „yra nepriimtinas, kaip nea
titinkąs esamos realios padėties 
Graikijos pasieny ir kaip priešin
gas Chartos principams“. Si ko
misija, anot Gromyko, turėtų 
tikslą sudaryti „ekraną, kurio 
šešėly kai kurios didžiosios val
stybės galėtu sekti savo judėji
mus Graikijoj“.

Vertindamas įvykius Graikijoj 
britų laikraštis „Daily Telegraph“ 
rašo: „Neramumų suliepsnojimas, 
gaila, negali būti šiuo metu lai
komas “ tiktai pripuolamumu. 
Graikija yra Vakarų ir Rytų san
tykių padėties baromentras. Iš
skyrus Turkiją, ji yra vienintelis 
kraštas Rytų Europoj, kuris neį
eina į rusų orbitą; Bevinas yra 
aiškiai pareiškęs per debatus už
sienio politikos klausimais praė
jusį mėnesi, kad neramumai 
Graikijoj gali būti sustabdyti Ru
sijos piršto pakėlimu. Sis pirštas 
yra daugiau linkęs nurodyti ne
gu pakilti. Bevino žodžiai reiškia, 
kad neramumai yra kurstomi 
Graikijos kaimynų, kurie visi yra 
Rusijos satelitai ir gali būti su
drausti vienu Maskvos gestu. 
Bulgarijos, Jugoslavijos ir Alba
nijos kaltė buvo irodvta Jungti
nių Tautų Balkanų komisijos 
pranešime“. Baigdamas minėtas 
laikraštis nurodo: „Kai Vakarų 
demokratijos bando sustiprinti 
teisingai išrinktą Graikijos vy-

Liepos mėn. 13 d. iš naujo su
liepsnojusios kovos Graikijoj įėjo 
į naują fazę. Graikų vyriausybės 
kariuomenė dabar veda ne tik at
virą kova su iš Albanijos įsiver
žusiais partizanais, bet taip pat 
iš graikų pusės yra konstatuota, 
kad šiose kovose dalyvauja ir 
tarptautinė brigada. Graikijos 
karo ministeris Stratos liepos 
mėn. 15 d. pareiškė, kad yra pa
imta belaisviu, ant kuriu unifor
mų buvo plaktukas su piautuvu 
ir sovietų žvaigždė. Iš kitos pu
sės yra pranešama, kad Graikijos 
vyriausybė dar negali tinkamai 
padėties įvertinti ir nustatyti, 
kiek svetimos kariuomenės re
mia graikų partizanus. Taip pat 
partizanų vado Marcos Vifiades 
tvirtinimas, kad graikų kariuo
menę kovoj su partizanais remia 
britų ir amerikiečių lėktuvai, bu
vo kompetentingu asmenų de- 
mentuotas.

Kovų pradžioj graikų vyriau
sybės kariuomenei buvo susida
riusi gana pavojinga padėtis, bet 
vėliau jai pavyko partizanus at
mušti ir savo padėtį sustiprinti.

Anot „Daily Telegraph“, nėra 
jokios abejonės, kad be užpuoli
mo iš Albanijos buvo numatytas 
penktosios kolonos sukilimas di
desniuose Graikijos miestuose. 
Atrodo, kad Graikijos vyriausybė 
buvo painformuota anie šį plana 
ir ėmėsi atitinkamu priemonių. 
Pagal paskutinius pranešimus 
suimtųjų skaičius siekia iki 52.000, 
kurie yra išvežti į įkarta salą. 
JAV užs. reik. min. Marshallis, 
žurnalistų paklaustas, pareiškė, 
kad į šiuos suėmimus jis žiūri, 
kaip suvereninės graikų valsty
bės saugumo palaikymo funkciją.

Kaip į naują dalyką šiose grai
kų kovose reikia žiūrėti partizanų 
vado Marcos Vifiades liepos mėn. 
17 d. pareiškimą, kad „graikų 
interesai reikalauja sudaryti su
kilėlių užimtose srityse laikiną 
demokratinę vyriadsybe. kuri tol 
veiktų, kol būtų sušauktas parla
mentas“. Graikų teisingumo mi
nisteris Apostolos Alexandris iš 
savo pusės pareiškė, kad graikų 
vyriausybė pagal veikiančius 
įstatymus gali uždrausti komu
nistų partiją Graikijoj, tačiau ji 
to tol nedaro, kol komunistai 
užimtose srityse nepaskelbia savo 
vyriausybės.

IRO Saugumo Taryba šiems 
įvykiams Graikijoj neparodo rei
kiamo dėmesio. Nežiūrint graikų 
atstovo Wassili Dendramis ir JAV 
atstovo Herrshel Johnson reika
lavimo skubiai apsvarstyti Grai
kijos klausimą, liepos mėn. 15 d. 
ji nusprendė tuo tarpu šio klau
simo nesvarstyti. JAV atstovas 
nurodė, kad įvykiai Graikijoj 
eina pavojinga kryptimi, kuri 
gali privesti prie katastrofos ir į 
ją įtraukti visa pasauli. Sovietų 
atstovas pasisakė prieš Graikijos 
klausimo tuojau svarstymą ir pa
reiškė protestą dėl „triukšmo“, 
kurį Graikija del šių ivykių su
kėlė. Tik liepos mn. 17 d. Sau
gumo Taryba ėmėsi šio klausimo 
svarstymo, kuri JAV atstovas H. 
Johnson apibūdino kaip „kiek
vienu metu galintį sprogti“. Sau
gumo Taryba turės nuspręsti, ko
kių praktiškų priemonių reikės 
imtis Graikijos pasienio įvykių 
atžvilgiu. JAV siūlo sudaryti 
nuolatinę komisiją, kuri šiuos 
įvykius stebėtų ir galėtų laisvai 
judėti ir Jugoslavijoj. Albanijoj 
ir Bulgarijoj. Prieš ši JAV pasiū
lomą pasisakė Lenkijos atstovas, 
pareikšdamas, kad tokia komisija 
sudarytų „sankciją“ prieš Grai
kijos šiaurinius kaimynus. Taip 
pat jis atmetė Balkanų komisijos 

riausybę, o rusu kontroliuojami 
Graikijos kaimynai stengiasi ją 
susilpninti ir nuversti, padėtis 
pasidaro daug daugiau negu vie
nai Graikijai pavojinga. Šiose 
sąlygose civilinis karas daugiau 
negu nemalonus dalykas — jis 
yra užkrečiamas: ir sunki atsa
komybė tenka tiems, kurie taip 
lengvai jį kursto“.

Lenkijoje suimti baltai
Iš Stockholmo praneša, kad so

vietų policija, lenkų valdžios pa
dedama, suėmė visus Lenkijoj bu
vusius Pabaltijo valstybių pilie
čius. Neseniai Švedijon atvykę 
tremtiniai papasakojo Chicagos 
„Tribūne“ spaudos biurui daug 
įdomių žinių apie dabartine būk
lę Pabaltijo kraštuose. Atvykusie
ji mano, kad (policijos medžio
klėse suimti baltiečiai jau išvežti 
į Rusiją.

Baltiečių areštai prasidėjo tuo
jau, kai raudonoji armija įsiveržė 
į Lenkiją. Pradžioje dalis baltie
čių patikėjo prižadais repatrijuo
ti ir nuėjo i valdžios centrus, o 
vėliau kitiems buvo išduoti trem
tinių dokumentai, pagal kuriuos 
lenku valdžia areštavo Lenkijon 
patekusius lietuvius, latvius ir 
estus. Atvykūsiems pavyko pa
bėgti švedų laivu, kuris gabena 
anglis iš Lenkijos.

Atvažiavusieji tvirtina, kad spe
cialiai parengti' sovietų agentai 
aplankė kiekvieną lenkų valdžios 
pareigūną ir davė instrukcijas 
apie tremtinius.

Slapti sovietų agentai automo
biliais važinėjo po provincijas ir 
gaudė baltiečius.

Pabėgusieji patyrė, kad vienos 
tokios medžioklės rusai areštavo 
80 baltiečių.

Gedvilo priekaištai Maskvai
Maskvoj TSRS aukščiausioj ta

ryboj, svarstant šių metu sovietų 
biudžetą, tarp kitu kalbėjo ir bol
ševikų sudarytos Lietuvoj val
džios ministeris pirmininkas Me
čys Gedvilą.

Jo kalbos didžiąją puse sudarė 
priekaištai įvairioms Maskvos 
žinyboms dėl nesirūpinimo Lie
tuvos reikalais. TSRS Elektros 
stočių ministerijai jis prikišo, kad 
pernai nedavė srovės stambiausių’ 
respublikos miestų elektros stoty
se. kas pereitais metais smarkiai 
trukdė pramonės vystimąsi ir 
pridarė rimtų sunkumų.

f.

L-j

Beskabant ramunių žiedelius ... V. Račkausko nuotr.

Dabartlnis Suomijos prezidentas Paasikivi

„Lietuvos TSR stovi žymios 
tekstilės pramonės įmonės, esan
čios sąjunginės ministerijos siste
moje, — toliau skaičiavo Gedvi
las. — Kaune stovi šilko audipių 
fabrikas su 230 staklių dėl elek
tros motorų trūkumo ir dėl blogo 
fabriko aprūpinimo šilko verpa
lais, Dėl elektros įrengimų trūku
mo stovi eilė lininių audinių įmo
nių. Kaune pirm nustatyto laiko 
pastatytas vilnonių audinių fabri
ko Drobė pagrindinis pastatas, 
bet ministerija neduoda įrengimų.

„Visiems žinoma. — toliau tęsė 
Gedvilas, — kad Lietuvoje, kaip 
ir kitose Baltijos respublikose, 
svarbiausia žemės ūkio šaka yra 
gyvulininkystė. Lietuvos TSR mi
nistrų taryba paruošė gyvulinin
kystės atstatymo ir išplėtimo nuo
status ir pateikė juos TSRS mi- 
nisterų tarybai patvirtinti. TSRS 
valstybės planas, ministrų tarybos 
pavestas, peržiūrėjo tuos nuosta
tus ir patvirtino. Nėra abejonės, 
kad Gyvulininkystės Ministerija, 
tiesiogiai užinteresuota tų nuosta
tų (gyvendinimu, turėjo greitai 
reaguoti. Bet iš tikrųjų išėjo ki
taip. Buvęs Gyvulininkystės mi
nistras drg. Kozlov, nežiūrint pa
kartotinų respublikinių organiza
cijų prašymų, keletą mėnesių ne
svarstė musų pasiūlymų. Praėjo 
beveik metai, o klausimas vis dar 
tebėra neišspręstas.“

Ūkinis gyvenimas Lietuvoje
Priimant 1947 m. tarybinės Lie

tuvos biudžetą, bolševikinis fi
nansų ministras Drobnys savo 
pranešime davė smulkesnių žinių 
apie dabartini Lietuvos ūkį. Sta
tybos Medžiagų Pramonės Minis
terija 1946 m. planą įvykdė 46.8%, 
Statybos Ministerija — 53.4%, Vy
riausioji kuro valdyba — 79.6%, 
Žuvų Pramonės Ministerija — 
87.1%.

Statybinių Medžiagų Pramonės 
Ministerija 1946 metais nedavė 
statybinių ir silikatiniu plytų 44.3 
mil. štukų, čerpių 2.65 mil. štukų 
ir stiklo langams 211 tūkst. kv. 
mterų.

Statybos Ministerija taip pat 
neįvykdė savo pagalbinių įmonių 
gamybos programos. Vietoj pla
ninio 1.35 mil. rublių pelno yra 
laukiamas nuostolis.

Vietinės Pramonės Ministerijos 
produkcijos kokybė yra nepaten
kinama. įmonės yra užverstos ne
reikalingomis ir netinkamomis 
prekių — medžiagų vertybėmis 3 
mil. rublių sumai, kas sukelia fi
nansinių sunkumų.

Maisto Pramonės Ministerijos 
finansinė būklė yra labai įtempta, 
ir įmonės egzistuoja iš neteisėto 
kreditorinio įsiskolinimo, kuris 
1946 m. spalių 1 dienai sudarė 28 
mil. rublių, ir iš įsiskolinimo Val
stybiniam biudžetui apyvartos 
mokesčio 10 mil. rublių.

Itin nepatenkinamai yra sutvar. 
kytas apyskaitos darbas Mėsos ir 
Pieno Pramonės Ministerijos įmo
nėse. dėl ko sudaromos nerealios 
apyskaitos ir sąlygos grobsty

mams bei neūkiškumui. Kadangi 
savikainos planas buvo sudarytas 
metų pabaigoje, tai įmonės dirbo 
be plano ir prileido žymų savos 
produkcijos pabrangimą. Dėl ne
ūkiškumo ir dėl kontrolės nebu
vimo Vyriausios Mėsos Pramonės 
Valdybos nuostoliai, pagal nepil
nus apyskaitinius davinius už 
1946 metus, pasiekė 6 mil. rublių.

Prekybos Ministerijos nuosto
liai už 1946 metus sudarė 6.8 mil. 
rublių, tame skaičiuje Vilniaus 
maistprekyboje „Rūta“ 5.9 mil. 
rublių, kur buvo normuojamų 
prekių žymių trūkumų ir grobsty
mų.

Is kultūrinio gyveninio 
Lietuvoj

Marijampolės muziejus iki šio 
laiko dar neturi patalpų. Jis su
grūstas į vidhą kambarį ir neį
manoma jo ■atidaryti ekspozicijai. 
Patalpų reikalu muziejaus direk
torius daug kartų žodžiu kreipėsi 
į apskrities vykdomąjį komitetą 
ir parašė ištisą eilęraštų. Konkre
taus atsakymo negauta. Buvo su
daryta komisija, kuri turėjo rasti 
muziejui tinkamas patalpas. Bet 
ir ji nieko nepadarė. Miesto vyk
domojo komiteto pirmininkas šį 
reikalą pavedė sutvarkyti komu
nalinio ūkio skyriaus vedėjui, šis 
būtų skyriaus vedėjui, o pastara
sis — rajono valdytojui. Taip įsa
kinėjo vienas kitam, o muziejus 
patalpų ir negavo. („Tiesa“ Nr. 
71).

Šiaulių apskrityje yra bibliote
kų, kurios jau ištisus metus sąra
šuose figūruoja kaip veikiančios, 
bet tikrovėje gyventojai iš jų nė
ra gavę nė vienos knygos.

Varputėnų klubo-skaitvklos pa
talpos paverstos grūdų sandėliu.

Kuršėnų bibliotekos patalpose 
netgi nėra kėdžių ir skaitytojams 
tenka skaityti stovint. Ne geres
nė padėtis ir kitose Šiaulių ap
skrities vietose. („Tiesa“ kovo 
30 d.).

Iš naujų knygų išleista J. Sta
lino knyga apie tris pagrindinius 
partijos lozungus valstiečių klau
simu. („Tiesa“ kovo 30 d.).

Maža vestavia
*

Laiške iš Lietuvos pranešama, 
kad 1946 m. Bagotosios parapi
joj, turinčioj apie 3.000 gyvento- 
tų. teįvyko vos vienerios vestu
vės

Padėka.
Didž. gerb. dail. N. Rybakovui, 

gimnazijos dir. dr. Vasiliauskui 
P. V. Bieliukui. dipl. inž. arch. 
Mulokui, Rotenburgo liet. stov. 
meno vadovui J. Pusdešriui. mei
steriams p. p. Andriušiui. Griga- 
lai^ Matusaičiui. Gervickui, po
nioms Majauskienei. Kristlibie- 
nei, p. S. Kevalaičiui ir visiems 
prisidėjusiems prie „Žmogus, kurį 
užmušiau“ premjeros parengimo 
— nuoširdžiausias lietuviškas dė
kui.
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