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Jaunosios kartos reikalais
K Mockus

Paskutinis kiaušiuos
J. B.

jaunimo reikalu. Tą propagandą 
reiktų plačiau išplėsti ir užjū
riuose tarp materiališkai pajė
giausių tautiečių. Taip pat nieka
da nereikėtų nuleisti rankų, ko
vojant už mūsų akademinės jau
nuomenės reikalus ir mūsų da
bartinių globėjų įstaigose. Toje 
kovoje pirmiausia aktyvumą rodo 
ir turi rodyti patys studijuojan
tieji. Tačiau ir vyresnieji čia daug 
gali padaryti, Kaip pavyzdį čia 
noriu iškelti Pinnebergo Pabaltijo 
universiteto profesūros ir pačių 
studentų pastangas. .Atkakliai be 
kovojant, pasisekė išgelbėti gana 
stipriai marinamo universiteto gy
vybę ir yra vilties, kad jam kaip 
nors seksis egzistuoti.

Savo jaunimo didžiąją dalį te
beturime mūsų vargingose sto
vyklose. Tas jaunimas didelėj 
daugumoj. nesėdi rankų sudėjęs, 
o mokosi, ir fnokosi jau trečiuo
sius mokslo metus temtyje suor
ganizuotose mokyklose. Tai vienas 
šviesiausiųjų veiksnių mūsų niū
riose dienose. Kasdieninio gyveni
mo pilkuma dažnai perdaug už
temdo ši šviesų reiškinį. Perma- 
žai teparodome sielojimosi sava 
mokykla, o ryškiau pastebinie 
jos didžiulę reikšmę tada, kai, 
daugely vietų jau gręsia r jftfjus’ 
jos egzistencijai. Visos ; „Jį turi 
būti padėtos savai mokylafviSlai- 
kyti, kad vaikai neturėtų eiti į 
svetimas. Taip pat turime būti 
apdairūs, kad, atsidūrę naujam 
svetimam krašte, vėl neliktume 
be nieko švietimo srity, kad vėl 
nereiktų visko organizuoti visai 
iš naujo.

Dabartinėse aplinkybėse įvairaus 
tipo mokykloms ir darželiams to
liau beveikiant, ypač aktualus 
darosi mokinių ir mokytojų maisto 
klausimas. Šalia kovos už tuos 
reikalus globojančiose . įstaigose 
turime aktyviau nukreipti moky

Prasidėjus darbo jėgos verba
vimui, dalis mūsų jaunimo jau 
paliko Vokietiją bei joje 
vargstančias savo šeimas ir iš
vyko į įvairius tolimus kraštus.

Emigracija prasidėjo mums ne
pageidaujamu būdu — nenustaty
tam laikui vaikai turi skirtis nuo 
tėvų, vyrai nuo. žmonų ir pan. 
Kol kas, deja, susidomėta tik fi
ziškai pajėgiausia mūsų bendruo
menės dalimi. Be ilgų svarstymų 
konstatuodami, kad šitos emigra
cijos procesas mums nėra palan
kus, vis dėlto, turime skaitytis su 
faktu, kad dalis mūsų jaunų vyrų 
ir moterų, dažnas nei palikdami 
mokyklos suolą ar universitetą, 
ryžtasi keliauti ir ieškoti naujų 
pragyvenimo galimybių. Be abejo, 
daugelis jų tikisi susikurti geres
nes pragyvenimo sąlygas ir tada, 
parsigabenę savo artimuosius, 
tęsti toliau mokslą ar imtis -kito
kio sau artimesnio darfco. Tau
tiniu atžvilgiu, žinoma, tai pat
varūs ir patikimi mūsų tautiečiai. 
Daugiausia tokių ligi šiol yra pa
tekę į Didžiąją Britaniją ar į Ka
nadą. Kai kurie gyvena didesnė
mis tautinėmis grupėmis, tačiau 
didesnė dalis išsibarstė mažes
nėmis grupėmis arba net ir visai 
po vieną. Savaime aišku, kad jau
čiama bendruomeninio ryšio sto
ka. Lietuviška knyga ar laikraš
tis tampa sunkiai įgyjamu daly
ku, savo tautiečio veidas retai 
matomas ir labai išsiilgstamas. 
Šitąja prasme, nežiūrint aiškių 
materialinių pirmenybių, šviesiai 
atsimena DP barakėliuose pra
leistas dienas savoj bendruome
nėj. Mūsų pareiga šių jaunų ir 
brangių tautiečių neužmiršti. Ry
šys turi būti palaikomas ne tik 
privačios korespondencijos ir 
spaudos pagalba. Reikia rasti 
skubiausiu būdu kelią sukurti ir 
pastovų organizacinį ryšį, nes, 
kitaip elgdamiesi, statysime į pa
vojų savo tautiečius. Kiekvienas 
žmogus juk turi savo kasdieni
nius žmogiškus reikalus. Gyvena
moji aplinka daugiau ar mažiau 
daro j takos į kiekvieną. Neliks be 
tos įtakos ir mūsų išvykusieji. 
Mums svarbu, kad toji įtaka būtų 
tik pozityvi, kad sulaukę reikia
mos valandos, galėtume visi svei
ki kūnu ir dvasia grįžti į savo 
kraštą. Tad labai yra svarbus daž
nas nuoširdus ir tikras organiza
cinis ryšys.

Nepalaikydami reikiamo ryšio, 
mes turime skaitytis su galimybe, 
kad gali iškilti veiksnių, kurie per 
ilgesnį laiką darysis pavojingi ir 
tautiniu atžvilgiu. Vienas tokių 
veiksnių gali pasireikšti tautiniu 
atžvilgiu mišrių šeimų pavidalu, 
o tokios šeimos juk mums labai 
nepageidaujamos. Užtat ir ieško
kim būdų užbėgti tam pavojui už 
akių, galvodami apie po pasaulį 
besibarsiantį mūsų jaunimą.

Turime dar palyginant daug 
akademinio jaunimo, kuris įvai
riuose, daugiausia Vokietijos, 
universitetuose ištvermingai siekia 
studijų baigimo. Šitokias pastan
gas turime vertinti kaip didelio 
asmeninio ir tautinio atsakingumo 
reiškinį ir visais galimais būdais 
paremti bestudijuojantį jaunimą. 
Žinome gerai, kokiose moralinėse 
ir materialinėse sąlygose tenka 
dirbti mūsų akademiniam jauni
mui. Iš šių žmonių kada nors tė
vynėje turėsime daug džiaugsmo 
ir naudos. Šiuo metu, jei ne kaž
kokiais neturimais materialiniais 
ištekliais, tai bent morališkai 
remkime juos. Šis akademinis jau
nimas tautiniu atžvilgiu didelėj 
savo daugumoj taip pat labai tvir
tas, susispietęs į įvairius tautinius 
vienetus, esąs nuolatiniame kon
takte su vadovaujančiais veiks
niais, dažnai darąs į tuos veiks
nius pozityvios įtakos. Tautiniu 
atžvilgiu čia dar neiškyla jokie 
didesni pavojai. Tačiau turime 
rimčiau pamatyti kitą pavojingą 
reiškinį — tai akademinio jaunimo 
sveikatingumo menkėjimą. Aka
deminio jaunimo sveikatos stipri
nimo reikalui įvairios mūsų šal
pos įstaigos daug nuveikia, bet 
tikrai ne perdaug. Pati mūsų ben
druomenė, atskiri jos nariai ne 
retai parodo nepagrįsto ir nepa
teisinamo abejingumo studijuo
jančio jaunimo atžvilgiu. .

Tarp kitų priemonių gal reiktų 
bendruomenės narių tarpe sus
tiprinti propogandą akademinio 

klos naudai ir savitarpinę pagal
bą. Be didesnės paramos mūsų 
labai brangaus prieauglio sveika
tingumas atsidurs rimtame pavo
juje.

Negalime užmiršti ir aplinkos, 
kurioje tenka bręsti mūsų prie
augliui. Pats stovyklinis gyveni
mas gerokai neigiamai veikia jau
no žmogaus psichiką. Jaunuoliui 
per ankstį tenka išgyventi daug 
tokių reiškinių, kurie normaliose 
aplinkybėse visai nepasireikštų 
arba pasireikštų daug vėliau. Tą 
aplinką reikia tobulinti bent tiek, 
kiek tai nuo mūsų pareina. Sto
vyklų vadovybėms reikėtų sueiti 
į artimesnį kontaktą su auklėto
jais ir nuoširdžiau imtis naikinimo 
tu reiškinių, kurie slopina jaunimo 
dvasią ir nuodija aplinką, Taip 
pat turime atsiminti, kad mums 
tenka gyventi krašte ir turėti rei
kalo su atstovais tos tautos, kuri 
keliolika metų buvo maitinama 
perdėtai šovinistine propaganda, 
kuri išgyveno didžiulį pralaimė
jimą, po kurio atsigauti labai

D. Britanijos min. pirm. C. Ai

SOVIETU KOMUNIZMAS GRESIA 
NAUJOS FORMOS IMPERIALIZMU

D. Britanijos min. pirm. C. Attlee 
per radiją pasakė kalbą, kurioj 
pareiškė: „Pirmiausia reikia pažy
mėti ir būti dėkingiems už tai, kad 
šiame krašte mes turim žodžio 
laisvę."

„Rusijoj ir jos satelitinėse val
stybėse kritikos balsas yra nutil
dytas. Tiktai viena pažiūra lei
džiama."

„Prieš šimtą metų, 1848 m., li

sunku ir materialiniu ir dvasiniu 
atžvilgiu. Visa toji didele dalimi 
desperatiška aplinka užkrečia ir 
mūsų jaunuomenę dienos nuotai
komis, kurios reiškiasi daugiausia 
tik š.ios dienos reikalų patenkini
mu, tuščiu pasismaguriavimu, sto
ka iniciatyvos, entuziazmo ir rei-
kiamos persperktyvos į ateitį. 
Mūsų padėties netikrumas ir arti
miausios ateities neaiškumas taip 
pat prisideda prie mokymo ir 
auklėjimo darbo trukdymo. Dau
guma mūsų stovyklų, o tuo pa
čiu ir mokyklų stokoja lietuviškos 
lektūros, permažai turime savų lie
tuviškų knygų, kurios normaliu 
atveju yra būtina pagalbinė mo
kymo ir auklėjimo priemonė. Moks
leivių veikiančios organizacijos ir 
būreliai taip pat neįstengia užpil
dyti esamų spragų, jų veikla daug 
kur nepatenkinama dėl priemonių ir 
vadų stokos. Visi tie reiškiniai 
skatina mus susirūpinti, kad nesu- 
rambėtume, kad kuo toliau tuo 
planingiau ir energingiau siek
tume savojo tikslo, prisitaikydami 
prie gyvenimo atnešamų reikala
vimų, tačiau niekada nepalūžtume.

Turime pasidžiaugti, kad jauni
mui ypač daug dėmesio rodoma 
mūsų vadovaujamų veiksnių, ir 
pareikšti viltį, kad naujai sudary
tieji mūsų švietimo ir kultūros 
reikalams organai įstengs išvesti 
mūsų jaunimą sveiką per pavojų 
į skirtąjį tikslą.

beralai ir socialistai visoj Europoj 
kovojo prieš absoliutines vyriau
sybes, kurios buvo užgniaužusios 
bet kokią opoziciją."

,.Yra ironiška, kad šiądien ab- 
solutistai, kurie užgniaužia opozi
ciją daug aršiau negu praeities 
kakaliai ir imperatoriai, daro 
maskaradą demokratijos palaiky
tojų vardu.“

„Yra tragedija, kad dalis Judė-

jimo, kuris prasidėjo už išlaisvini
mą žmonių dvasios ir kūno, pasi
darė jų pavergimo instrumentu." 

„Liberalizmas, kuris triumfavo 
Vakarų Europoj, niekada tikrai 
nebuvo priimtas ar įgyvendintas 
Rytų Europoj."

„Šiandien Rytų Europoj komu-
nistų partija, sugriovusi žemval
džių ir kapitalistų ekonomifię ti
roniją, panaikino individualines 
laisves ik politinės demokratijos 
doktrinas ir atmetė visą Vakarų 
Europos dvasinį paveldėjimą."

„Sovietų Rusijos istorija mus 
įspėja, kad be politinės laisvės 
kolektyvizmas gali greitai nu
krypti į šalį ir privesti prie pries
paudos ir neteisybės naujos for
mos."

„Kur nėra politinės laisvės, 
grįžta privilegijos ir neteisybė. 
Komunistinėj Rusijoj „privilegija 
keletai“ yra didėjantis reiškinys, 
ir skirtumas tarp didžiausių ir ma
žiausių pajamų nuolat didėja."

„Sovietų komunizmas vykdo po
litiką, kuri gręsia naujos formos 
ideologiniu, ekonominiu bei stra
teginiu Imperializmu kitų Europos 
tautų gerovei ir gyvenimo būdui.“

„Vienoj pusėj stovi komunisti
niai kraštai, o kitoj pusėj — 
Jungtinės Amerikos Valstybės su 
savo individualine laisve politi
nėj srity ir žmogaus teisių palai
kymu. Tačiau jų ūkis paremtas 
kapitalizmu su visomis jo proble
momis bei su charakteringa kraš
tutine jų piliečių turtų nelygybe."

„Didžioji Britanija, kaip ir kitos 
Vakarų Europos valstybės, geo- 
grafiškai ir ekonominių bei poli
tinių teorijų atžvilgiu stovi vidury 
šių dviejų didelių kontinentinių 
valstybių."

„Tačiau tai nereiškia, kad mūsų 
idėjos yra kokiu nors žvilgsniu
panašios į kapitalizmą ar komu
nizmą ar kad jos sudaro laikiną 
sustojimo vietą kelionėj nuo vie
nos į kitą."

„Mūsų filosofija yra pati sau. 
Mūsų uždavinys yra sukurti siste
mą naujos rūšies, kuri jungtų in
dividualinę laisvę su planingu 
ūkiu, demokratija su socialiniu 
teisingumu."

(Sunday Dispatch, Jan. 4).

1945 m. pavasarį, po Jaltos kon
ferencijos, prezidentas Roosevel- 
tas JAV kongresui pranešė:

„Mes idealiai sutarėm ir radom 
būdą sugyventi. Pagal Jaltos susi
tarimą sutvarkyta Europa bus po
litiškai subtilesnė kaip bet kada."

Londone kątik nuimtas anos 
Jaltoj pasėtos „subtilumo poli
tikos" derlius. Tas vakarinių demo
kratijų subtilumas jų diplomatams 
1945—47 m. m. diktavo praleisti su 
karčia, bet atlaidžia šypsena bru
talius sovietų politikos aktus ir 
gaižias jų diplomatų propagandos 
atakas. Atrodo, kad ir Londone 
Molotovas tikėjosi galėsiąs nau
doti tą pačią taktiką, užtęsti 
chaotišką padėtį kone ligi begaly
bės ir tąsyti Vakarų visuomenės 
nervus ligi visiškos demoraliza
cijos, o jų ūkinius bei finansinius 
išteklius siurbti ligi išsekimo. Bet 
Marshallis šitaip suprastą subtilu
mą iškeitė į tiesų realizmą ir Jal
tos Potsdamo gadynę užbaigė. 
Išsiskirdami su Molotovu, trys 
Vakarų užsienių reikalų mini
sterial parodė nebenorį gaišti lai
ko, kuris jų visuomenėms kaštuo
ja nervų, o iždams milijonus do
lerių. Tačiau visiškai aiškaus 
sprendimo dar nėra. Lemiamie
siems Vakarų veiksniams lieka 
atsakyti dar vienas, paskutinis, fa
tališkasis klausimas. Gal teisingiau 
— demokratinei Vakarų visuo
menei lieka nugalėti paskutinę 
iliuziją.

Toji iliuzija užėmė vietą anos 
Roosevelto iliuzijos, kurią 1947 m. 
kovo 12 d. diskvalifikavo prezi
dentas Trumanas, paskelbdamas pa
galbą Graikijai ir Turkijai. Ameri
kiečiai tada susiformulavo tezę: 
trejetas šimtų milijonų dolerių 
leis apginkluoti graikų vyriausy
bės kariuomenę, kuri tada jau ga
lutinai susidoros su raudonaisiais 
maištininkais. Bet ligšiolinė Grai
kijos raida parodė pavojingą tos

tezės trapumą. Nors vyriausybės 
pajėgos yra turėjusios vietinio 
pobūdžio laimėjimų, tačiau rau
donasis maištas, sovietų ir jų sa
telitų kurstomas, kaip hydra toly
džio atgyja. Markos „vyriausy
bės" sudarymas atvėrė klaikiai 
aiškias perspektyvas. Jeigu sovie
tai su savo satelitais jos oficialiai 
ir nepripažins, bet faktiškai rems 
tai dabartinė maišatis truks be ga
lo: apie trečdalis Graikijos teri
torijos bus dėl partizanų veikimo 
nesaugi, apie 300.000 pabėgėlių 
valstiečių vis negalės grįžti prie 
darbo savo sodybose, — JAV 
turės mesti vis naujus milijonus 
dolerių. O pernykštė pagalba ko
vo m. jau žada išsibaigti!

Tūlas guodžiasi, jog apie karą 
nesą galima kalbėti, nes demo
kratijos jo kaip gyvos nenori, o 
sovietams jį pradėti nesą išskai
čiavimo. Bet Maskva visuose savo 
didžiulės imperijos pasieniuose 
rafinuotu būdu kursto neramumus, 
provokuodama JAV vis plėsti sa
vo karinių ir finansinių įsipareigo
jimų tinklą — nuo Vakarų Euro
pos per Graikiją ir Art. Rytus 
ligi Kinijos. Kremliaus vyrams 
turi būt smagu žiūrėti — ligi kol 
gi JAV pajėgs pakelti vis didėjan
čią tų įsipareigojimų naštą, kada 
ir kur ji suklups? Kada nebetesės 
JAV mokeščių mokėtojo kišenė 
arba palūš valia?

Iš čia anas mūsų užsimintas 
paskutinis, fatališkasis klausimas: 
ar JAV ir Vakarai prieš tą provo
kaciją kapituliuos, ar užims ko
vos poziciją? Lygiai prieš tokį pat 
tragišką klausimą demokratiniai 
Vakarai stovėjo prieš dešimtmetį. 
Miunchene 1938 m. rudenį jie 
kapituliavo. W. Churchiiiis tada 
pasakė žiauriai teisingus žodžius: 
„Mums buvo duota pasirinkti tarp 
gėdos ir kovos. Mes pasirinkom 
gėdą, ir dėl to turėsim karą.“ Jis 
buvo teisus. Miunchene Čekoslo
vakijos byloj paaukoję principus, 
Vakarai 1939 m. Lenkijos atveju 
nebegalėjo aukoti savo strateginio 
saugumo ir turėjo griebtis ginklo. 
Šiandien vargiai ar bėra .princi
pas, kuris nebūtų buvęs paauko
tas. Bet užtat komunistinės — so
vietinės ekspansijos strėlė veik 
visur jau taiko į sritis, kurių JAV 
nebegali užleisti be pavojaus savo 
strateginiam saugumui: nei Va
karų Europos, Triesto, Graikijos, 
nei Turkijos; Irano ar Kinijos. Kai 
kas į aną klausimą bando išsisu
kamai atsakyti, nurodydami, kad 
jei ne valstybės vyrų išmintis, 
tai laikas ras išeitį iš dabartinės 
pelkės. Taip prieš dešimtį metų 
galvojo ir velionis Neville Cham- 
berlainas — ir klydo: laikas klai
kiojo klausimo neišsprendė, bet jį 
dar sukomplikavo bei paaštrino, 
taip kad jį teko spręsti antrajam 
pasaulio karui.

Kol dabar šis klausimas tebėra 
atviras, registruojam faktus. JAV 
karo laivyno pajėgų sustiprinimas 
Viduržemio jūroj aiškinamas kaip 
ženklas, kad JAV labai rimtai 
žiūri į raidą Balkanų sektoriuje ir 
ryžtasi eiti ligi paskutinių kon- 
sekvencijų raudonajai agresijai 
atremti. Šveicarų „Easier Nach- 
richten" vedamajame mano, jog 
dabar dar galėtų išnarplioti padėtį 
griežta, bekompromislnė demo
kratijų politika; vėliau tai tebūsią 
galima padaryti ginklu. Bet ar so
vietai pasitrauks prieš politinės 
jėgos spaudimą, jeigu jie į pasau
linio komunizmo tikslą eina su 
dar didesniu nuoseklumu kaip na
cinė Vokietija J „Mein Kampf" 
nusakytus taikinius? Pagaliau, ar 
Vakarai sugebės greit tokią jėgą 
sukoncentruoti ir paleisti į dar
bą? Ir tie klausimai šiandien, de
ja, neatsakomi, — neatsakomi ir 
dėl to, kad asmens laisvę gerbią 
Vakarai savosios jėgos negali 
konsoliduoti tokiais beatodairiais 
metodais, kaip totalistinlai sovie
tų Rytai. Dėl to labai rimtai priim
tina pastaba, kurią pareiškė ameri
kiečių žurnalistas Joseph Alsop: 
Londono konferencijos kariniuose 
ir politiniuose sluoksniuose buvę 
manoma, kad pasaulio politika jau 
įplaukusi į „karo zoną". Karo, 
kurio galimumas gal neįtelpa j kai 
kurių įmantrių samprotavimų kon
strukcijas, apie kurį nenorima ar 
bijoma viešai ir garsiai kalbėti, į 
kurį tačiau negalima lengva
būdiškai numoti ranka.
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PROBLEMATIŠKOS GALIMYBĖS IMIGRUOTI
URUGVAJUN

Urugvajus teisingai vadinamas 
Amerikos Šveicarija. Jos sostinė 
Montevideo visai netoli nuo Bue
nos Aires, tačiau klimato atžvilgiu 
daug malonesnis ir sveikesnis 
miestas. Čia oras vėsesnis ir sau
sesnis. Vasarą galima maudytis, nes 
pačiame mieste yra keli pliažai.

Apylinkės gi Montevideo gražios 
ir daug puikių pliažų. Todėl čia 
vasaroti suvažiuoja daug turistų, 
ypkfc iš Argentinos.

Urugvajiečiai malonūs ir simpa
tingi žmonės. Demokratinės laisvės 
čia daugiau, nei kitose Pietų Ame
rikos valstybėse. Komunistai lais
vai veikia, bet ir prieš juos gali
ma laisvai veikti. Komunistinių 
agentų nuolat daromi streikai 
čionykštei visumenei smarkiai įgri
so ir todėl komunistai nustojo 
simpatijos, o spauda nuolat ir 
smarkiai puola Sovietų Sąjungą 
ir jos diriguojamą komunistinę 
veiklą.

Socialiniu atžvilgu Urugvajus 
pažangus kraštas ir darbininkų 
reikalai apsaugoti atitinkamais 
įltatymais. Plačiai teikiama nemo
kama medicinos pagalba ir gerai 
sutvarkytas pensijų klausimas. 
Mokslas visose valdiškose, netik 
pradžios, bet ir vidurinėse moky
klose ir universitete, nemokamas. 
Už mokslą mokama tik privačiose 
mokyklose, kurių čia gan daug 
yra. Taip pat nemokami galima 
naudotis valdiškais sporto įrengi
mais.

Darbininkų trūksta ir darbo ne
sunku gauti, tačiau uždarbiai pa-/ 
lyginamai su pragyvenimo bran
gumu gan menki. Iš savo uždarbio 
darbininkas gali kukliai pragy
venti, bet maža ką gali sutaupyti. 
Su šeima pragyventi iš vieno 
žmogaus uždarbio sunku ir daž
nai ir moterys turi eiti į fabri
kus. Amatininkai geriau uždirba 
ir jų čia ypatingai trūksta. Prasi
gyventi betgi galima tik uždėjus 
savistovų biznį ar kokią įmonę. 
Tuomet čia yra galimybės gerai 
uždirbti ir praturtėti. Inteligen
tams pritapti čia labai sunku, nes 
Urugvajuje pakanka savo intelek
tualų. Reikia eiti ar fabrikan pa
prastu darbininku arba uždėti 
kokį biznį, ūkiuose darbininkų 
sąlygos menkesnės nei miestuose, 
o nuosavam ūkiui įsigyti reikia 
nemaža kapitalo.

Norėdami greičiau ištrūkti iš 
D, P, stovyklų, daugelis mūsų 
pabėgėliu svajoja ir apie Urugvajų 
ir todėl čia painformuosime apie 
tas mažas galimybes, kurias ga
lima turėti, kad pasiekus Urug- 
vaįų.

Spaudoje čia dažnai nusiskun
džiama specializuotų darbininkų 
pramonei trūkumu, o taip pat 
ūkininku trūkumu ir raginama 
lengvinti rinktinės imigracijos 
sąlygas. Deja, pagal tik ką pas
kelbtą dekretą tos sąlygos kom
plikuotos, o mūsų pabėgėliams 
labai sunkiai prieinamos, nes Vo
kietijoje nėra Urugvajaus konsu
lų, o visus formalumus per juos 
tegalima atlikti. Taip pat bent 
tuo tarpu nenumatoma siųsti Vo
kietijon specialios misijos imi
grantams rinkti, kaip tai daro ki
tos valstybės, nes šin mažan kraš- 
tan manoma įsileisti tik rinkti
nius imigrantus, o ne masiniai.

Naujas dekretas imigracijos rei
kalu išleistas 1947 m. vasario 28 
d., o įsigaliojo tik birželio 8 d. 
Bylą reikia užvesti per Urugvajaus 
konsulą, bet kompetentingas Vi
daus Reikalu Ministerijos valdi
ninkas paaiškino, kad pas kon
sulą galima pradėti bylą per ko
respondenciją ir jau gavus prin
cipinį leidimą imigruoti reikėtų 
asmeniškai pas jį atvykti, kad 
patikrintų ar visi patiekti daviniai 
atatinka tikrenybei ir tik tuomet 
Išduotų vizą kelionei.

Mūsų pabėgėliams artimiausi 
Urugvajaus konsulatai yra šiose 
vietose:

Šveicarijoj Generalinis Konsu
latas Ženevoje, Prancūzijoje-Ge- 
neralinis Konsulatas — Bordeaux 
ir konsulatai Paryžiuje, Havre ir 
garbės konsulatas Marselyje.

Belgijoje-Generalinis Konsulatas 
Anvers.

Olandijoj - Generalinis Garbės 
Konsulatas Amsterdame.

Taip pat yra konsulatai Didžiojoj 
Britanijoj ir Italijoj.

Patartina kreiptis į karjeros 
konsulus, nes garbės konsulai turi 
bylas siųsti pe*r karjeros konsulus 
ir procedūra ilgiau užtruktų.

Einant dekretu Urugvajaus kar
jeros konsulas eventualiam emi-
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Hanau „Dainavos“ ansamblio premjera „Kryžkelėje“.
Vi. Adomavičiaus foto montažas. Pr. Remeikos reprodukcija.

tarimą dėl įsileidimo emigranto. 
Gavęs teigiamą nutarimą, konsu
las išduoda „Permiso de Entrada” 
ir „Certificado de Viaje".

Tokia tai yra komplikuota pro
cedūra; kurią nustato tik ką įsi
galiojęs dekretas. Galint asmeniš
kai prieiti prie konsulo ir turint 
galimybės ilgesnį laiką palaukti, 
galima turėti vilties gauti leidimą 
imigruoti Urugvajum Per kores
pondenciją, žinoma, maža vilties 
išgauti iš konsulo visus tuos liu
dijimus, o be jų nėra galimybės 
imigruoti. Bet kas pasiryžęs vykti 
Urugvajun gali bandyti susiraši
nėti su konsulu ir ga’. pavyks jam 
atvykti, ypač jei turės Urugvajų 
įdomaujančią specialybę.

Už Rūdijimus konsului nustatyta 
taksa 10 urugv. pezų nuo asmens 
arba šeimos.

Dekretas numato, kad artimi gi
minės, būtent: tėvai, vyrai ir žmo
nos, vaikai ir broliai, kurie gy
vena Urugvajuje, gali pradėti by
lą dėl išrūpinimo leidimo įva
žiuoti Urugvajun Imigracijos Poli
cijoj Montevideo. Bet praktikoje 
tas didesnės reikšmės neturi, nes 
kaip aiškino Vidaus Reikalų Mini
sterijoje, vistiek visa byla turi 
eiti per karjeros konsulą, pas kurį 
turi kreiptis pats emigrantas ir 
patiekti jam visus dokumentus.

Daug kas rašo Lietuvos Pasiun
tinybei ar savo giminėms ar pa
žįstamiems Urugvajun, prašydami 
affidavito arba darbo sutarčių. 
Šiuo reikalu Vidaus Reikalu Mini
sterijoj buvo paaiškinta, kad nei 
affidavitų nei darbo sutarčių Urug
vajuje nepraktikuojama. Čia Imi
gracijos Policijoj arba Vidaus Rei
kalų Ministerijoj darbdaviai gali 
padaryti tik darbo pasiūlymą (ofer- 
ta de trabajo) emigrantui ir tokia 
„oferta de trabajo" gali tik pa
lengvinti teigiamą bylos išspren
dimą, nes tuomet Vidaus Reikalų 
Ministerija iš kalno jau žino kur 
gaus darbo atvykęs emigrantas. 
Bet vistiek visus formalumus rei
kia atlikti per konsulą, kuris turi 
išduoti visus dekrete numatytus 
Rūdijimus. Todėl visi, kas nori at
vykti Urugvajun turi kreiptis pas 
konsulus ir ten užvesti bylas. Sa
vo raštuose konsului turi nuro
dyti gimines, jei tokius turi 
Urugvajuje, ir gali nurodyti iš ko 

___________ a_____ ____ turi „oferta de trabajo", jei tokia 
nuomonę ir padaro sa\o nu-būtų padaryta. Tačiau reikia skai-

4 (Certificado de Retomo).
Paprastai reikalaujama įrodymo, 

kad emigrantas eventualiai galė
tų grįžti į savo kraštą. Vidaus 
Reikalų Ministerijoj buvo paaiš
kinta, kad atleisti, D. P. nuo to
kio reikalavimo gali būti Urugva
jaus įstaigų nutarimu.

5 (Certificado Sanitario).
Sveikatos liudijimą be konsulo 

turi pasirašyti konsulato gydyto
jas. Per korespondenciją kreipian
tis reikėtų pristatyti daktaro ar 
medicinos įstaigos išduotą liudi
jimą, o konsulato gydytojas tik 
vėliau patikrintų imigranto svei
katą.
t Taip pat reikalingi liudyimai 
apie skiepijimą nuo raupų ir dif
terito.

„Kryžkelėje“.„Dainavos“ ansamblis Pabėgėliai-Krasauskienė ir Stočkus.
Pr. Remeikos nuotr.

visą eilę liū-grantui turi išduoti 
dijimų, būtent:

1 (Certificado de 
Antecedentes).

Šį liūdijimą konsulai išduoda, 
remiantis atatinkamu imigranto 
gyvenamosios vietos įstaigų liudi
jimu apie tai, kad nebuvo teismo 
baustas už bendrus nusikaltimus 
(ne politinus). Tokio liūdijimo taip 
pat negali gauti valkatos, gir
tuokliai, toxikomanai ir kurie ver
tėsi paleistuvyste.

2 (Certificado politico-social).
Čia konsulas turi paliudyti, kad 

emigrantas nepriklauso nacių, ko
munistų, anarchistų organizaci
joms, t. y. kdd jis nesudarys pa
vojaus Urugvajaus demokratinei 
respublikoniškai tvarkai. Prie liū
dijimo pridedama emigranto foto
grafija ir dešinio piršto nuospau
da.

3 (Certificado de trabajo o de 
recuros). (Darbo arba lėšų Rūdi
jimas).

Konsulatui turi būti patiekti di
plomai arba liudijimai apie emi
granto profesiją, iš kurių maty
tųsi, kad iš savo profesijos jis ga
lės pats išgyventi ir išlaikyti savo 
šeimą, nesudarant apsunkinimo 
Urugvajaus socialinės globos įstai
goms. Gali būti pristatomi įvairių 
prekybos, žemės ūkio ar fabrikų 
liudijimai ir t. p. Čia, žinoma, 
svarbu turėti tokią profesiją, kuri 
įdomautų Urugvajų, būtent: įvai
rūs pramonės specialistai - darbi
ninkai ir t. p. Pagal seniau vei
kusius įstatymus buvo reikalau
jami užstatai. Dabar pakanka įro
dyti profesijos turėjimą, o dideli 
užstatai reikalaujami tik iš tų 
imigrantų, kurie neturi profesijos 
kaipo pragyvenimo šaltinio. 
met reikalinga Urugvajaus 
kan įnešti po 10.000 pezų 
5000 dolerių) nuo asmens, 
asmenų šeimoms užtenka 
mažesnio užstato.

Conducta o

Tuo- 
ban- 
(apie 
Kelių 
kiek

Rebdorfo stovyklos 2-jų metų amžiaus gyventojas su kalėdinėmis dova
nomis, kurias gavo ii amerikiečių Seimų Ir kariuomenės atsvovų.

J. Gaidžio nuotr.

Kreipiantis pas konsulą emi
grantas turi patiekti visus doku
mentus, kuriais konsulas galėtų 
išduoti visus šituos liudijimus. 
Po to jis bylą persiunčia Urugva
jaus 
kuri 
jos

Vidaus Reikalų Ministeriiai, 
išklauso Umigracinės Komisi-

tytis su faktu, kad įvažiavimo 
procedūra kompRkuota ir gali už
trukti ilgesnį laiką, ne mažiau 
kelių mėnesių.

Urugvajaus gi Vidaus Reikalų 
Ministerija įsileis tik tuos imi
grantus, kurie atrodys jai nau
dingi šiam kraštui.

Uragvajaus Lietuvos Pasiun
tinybės adresas:

Leg. de Lituania 21 de Setiem- 
bre 2611,6’ Montevideo, R.O.U. 
Uruguay.

1/isatMS ftasiaupaws fas D? ikutdiaii
gė savo specialią emigracijos 
kontorą Heidelbergą.

Kalbant apie įkurdinimo galimy
bes i JAV, pareikšta, jog viskas 
yra daroma, kad JAV kaip IRO 
narys, priimtų atitinkamą išvie- 
tintųjų asmenų skaičių.

— DP sluoksniuose kursuoja 
gandai apie didelę netvarką IRO 
emigracijos centre Muenchene: 
emigrantai per vėlai apie viską 
painformuojami, centre negalima 
sužinoti, kur kreiptis, kad galėtų 
žinių gauti, skundžiamasi dėl sta
čiokiško ir nemandagaus elgimosi. 
Vienas moterų transporto trau
kinys, turėjęs vykti J Muensterį, 
esąs pasiųstas į rusų zoną. Ar 
visa tai atitinka tikrovei?

Emigracijos skyriaus virš. Trim
ble pareiškė, kad apie tuos nenor
malumus Muencheno emigracinėje 
stovykloje jau girdėjusi ir žinan
ti. Šiuo metu jau (vesta visa eilė 
pagerinimų: įdėti langai, duoda
mas kiek geresnis maistas. Spau
dos žmonės į ši reikalą ypatingai 
jautriai reagavo ir davė visą eilę 
tikrai apverktinų higienos, maitini
mo ir netvarkos pavyzdžių. Esą, 
nuvykę į Muencheną tremtiniai 
netenka svorio, krinta pesimiz- 
man, rašą apie tai Amerikon ir

mažinti DP laikraščius ir žurnalus, 
paliekant kiekvienai tautybei ne
daugiau, kaip du laikraščius ir du 
žurnalus, kol kas nevykdomas. 
Nuo jo betgi neatsisakoma, bet 
nenustatoma termino.

Viešosios informacijos skyriaus 
viršininkas ’ pabrėžė, kad pirmo
sios konferencijos pranešimai vi
sų laikraščių, išskyrus vieną atve
jį, buvę korektiški ir geri.

Antroji spaudos konferencija,, 
vykusi gražiame Hęidelbergo 
mieste, senajame Perkeo viešbuty, 
buvo taip pat mažutis įnašas į 
glaudesnį tautų bendradarbiavimą, 
siekiant tų pačių tikslų — žmoni
jos laisvės ir gerovės. V. R.

žmones atvirkščiai — tik jiems pa
dėti. Reikią tų nelaimingų žnionių 
problemą vieną kartą išspręsti, 
reikią tam ir sąrašus turėti. „Aš 
noriu pabrėžti kalbėjo Edwards", 
„kad nuo registravimo pradžios 
dėlto dar nei vienas asmuo iš sto
vyklos nebuvo pašalintas". Pasku
tinį žodį, kas iš pašalintųjų yra 
tinkamas IRO globai ir kas ne, 
tars Ženevoje ką tik sudarytoji 
komisija, vad; Review Board, 
kurios pirmininku paskirtas bel
gas Dabair. Didžiuma stovyklų 
gyventojų — 99,25%, anot Ed
wards, galį nebijoti, jog neteks 
IRO globos. Kalbėdamas apie gen. 
Wood memorandumą. Edwards 
nurodė, kad gen. Wood nesąs 
JAV vyriausybės atstovas, bet 
IRO tarnautojas ir jo memoran
dume iškelti klausimai yra tik re- 
komertdacljos, bet jokiu būdu ne 
nuostatai. Į klausimą, kas atsitiks 
su žmonėmis, kurie neis registruo
tis, Edwards pareiškė, kad IRO 
neis ieškoti žmonių, kurie nenori 
prašyti paramos. Nėjusieji re
gistruotis nenustos DP statuso ir 
teisės emigruoti, tik bus išbraukti 
iš IRO aprūpinimo..

Surašymas numatomas pabaigti 
š. m. kovo mėn. 15 d. Turint visą 
medžiagą, visomis pastangomis 
bus stengiamasi DP įkurdinti, nes 
nenumatoma neribotą laiką laikyti 
DP stovyklose. Kada stovyklos 
bus likviduotos — data nenusta
tyta, bet IRO stengsis išgabenti 
pirma DP ir juos įkurdinti, nes 
kitu atveju įvyktų šių žmonių 
tragedija.

Ar IRO įstaigų kompetencija ir 
baigiasi su DP iškeliavimu į kitą 
valstybę, ar IRO ir toliau už emi
grantus Kanadon ir kitur pasilieka 
atsakinga?

Jau šiandien esą įkurtos IRO 
atstovybės daugely kraštų, kur 
yra įsikūrę DP, kituose kraštuose 
dar kuriama.

— Sovietų satelitai amerikiečių 
zonoje turi, teisę įvair. tautinėse 
stovyklose platinti spaudinius. Ar 
neturima tokios pat teisės DP 
spaudinius paštu persiųsti į sate
litines valstybes. Į tą klausimą 
IRO pareigūnai negalėjo atsakyti.

Ar yra anksčiau buvusi sudary
ta IRO delegacija ir Ji pasiųsta j 
repatrijadnius kraštus, kad galė
tų apie tikrąją Jų krašto padėtį 
vietoje susidaryti vaizdą? Ar 
nenumatoma ateity sudaryti to
kios delegacijos.

Repatrijacijos valdininkas pra
nešė, kad tam reikalui esą įkurti 
biurai Belgrade ir Varšuvoje. Ki
tų kraštų DP neprašė sužinoti jų 
kraštų tikrosios padėties.

Jei būtų norinčių tai padaryti, 
klausimą galėtų apsvarstyti.

Konferencijai besibaigiant, IRO 
viešosios informacijos skyriaus 
viršininkas Denliger trumpai at
sakė į DP žurnalistų sąjungos pa
tiektas peticijas popieriaus, valiu- ---------- — .
tos ir papildomo maisto reikalais, sutartis — važiuosim, kur norė- 
Ankščiau paskelbtasis planas su- sim . . ." Vytautas S.

— Kokį IRO biudžeto procentą 
sudaro administratyvinės ir val
dymo išlaidos?

Mr. Edwards pareiškimu, iš 40 
mil. US zonos IRO biudžeto tos 
išlaidos nesiekiančios 5%. Tokio
mis mažomis administracinėmis iš
laidomis galima esą išsiversti tik 
todėl, kad visa stovyklų admini
stracija perduota į pačių tremtinių 
rankas. Sumažinus tarnautojų 
skaičių, IRO personalas šiuo me
tu siekia 550 asmenų. Didžiausia 
šių tarnautojų dalis yra užimta 
maisto parūpinimu ir išskirstymu.

— Kokiais pagrindais ir į ką 
atsižvelgiant pasirenkama IRO 
personaląs?

Atsakydamas į tą klausimą 
Denlingeris nurodė, kad IRO per
sonalo tarpe yra visų valstybių 
piliečių, kurios yra IRO nariais. 
Pasirenkant kreipiama dėmesio, 
kad būtų liberalių pažiūrų ir tik
tų darbui. Vienam DP laikraš
tininkui paklausus, ar komunistas 
gali būti IRO tarnautojas, juri
dinio skyriaus viršininkas Carter 
atsakė, jei nustačius, kad jis yra 
komunistas ir veikia prieš IRO in
teresus, turi būti atleistas, bet 
bendrai paėmus, netaip ir lengva 
esą apibrėžti, kas yra komunistas.

— Kodėl į IRO Ženevos posė
džius neįsileidžiama DP atstovų, 
nors kaip ir patarėjus atskirais 
klausimais?

Denlingeris manąs, kad. niekas 
ir netrukdas, kad tokie atstovai 
būtų įsileidžiami sprendžiant DP 
klausimus. Ir toji konferencija 
esą įrodymas, kad DP dirba kartu 
su IRO tą darbą. Nei Edwards, nei 
Denlinger negalįs tokių atstovų 
paskirti, čia esąs Ženevos reikalas. 
Čia turėtų tautinės grupės išsi
rinkti atstovus, susirišti su IRO 
vyr. būstine ir prašyti, kad jie bū
tų įsileidžiami į posėdžius.. Den- 
lingeriui pareiškus, kad jis girdė
jęs, kad tokie atstovai jau esą, 
atsakyta, kad tai netiesa.

— Kaip žinoma, JAV įnešusios 
didžiausią IRO įnašą išvietintųjų 
asmenų reikalui ir dabar paskelb
toji IRO registracija turi tikslą 
nuspręsti dabartinių DP teisę į 
IRO aprūpinimą. Atsižvelgiant į 
šiuos faktus yra galima, kad ne 
tik amerikiečių zonos IRO re
gistracija nesutiks su nuostatais, 
kuriuos pasiūlė specialus JAV 
vyriausybės atstovas prie IRO 
vyr. būstinės Ženevoje gen. John 
S. Wood savo memorandume 1947 
m. lapkričio mėn. 19 d., bet kaip 
tik prieštaraur tam ir visiems pro
testams, gaunamiems iš DP, kurių 
statusas jau US Army Screening 
Board nustatytas? Jei taip yra, tai 
dėl kokių priežasčių ir kokių su
metimų tai daroma? Kokių pasek
mių susilauks tie DP, kurie re
gistruodami laikysis generolo 
John S. Wood pakeitimų? (Memo
randume, rašytam Mr. Hallam 
Tuck, IRO gen. sekretorius, gen. 
Wood nurodo, kad atsakymai į 

. klausimus, liečiančius gyv. vie- 

.. tovę, užsiėmimą atlyginimą, gimi-

Antroji DP spaudos konferenci
ja, įvykusi š. m. sausio 7 d. Hei
delberge, susilaukė didesnio susi
domėjimo negu pirmoji. Jos daly- 

. vių skaičius pasiekė 44 asmenis, 
t. y. beveik dvigubai daugiau ne
gu gruodžio mėn. įvykusioji kon
ferencija. Šioje konferencijoje be 
9 kitų tautybių gausiai buvo at
stovaujama ir žydų DP spauda.

Iš tokių konferencijų paprastai 
daugiausiai galima pajusti skau
džiausias ir jautriausias išvietin
tųjų žaizdas, jų sielvartus ir rū
pesčius. Juk tokių konferencijų ir 
yra tikslas pasidalinti bendrais 
patyrimais, naujomis žiniomis, su
žinoti, ką gero žada mums ryto
jus mūsų dabarties ir ateities gy
venimui. Ir šios konferencijos 
dėmesio centre buvo emigracijos, 
naujojo surašymo ir maitinimo 
klausimai.

Aukštiesiems amerikiečių zonos 
IRO pareigūnams buvo patiekta 
eilė pagrindinių klausimų. Į ben
druosius IRO politikos klausimus 
ir šį kartą atsakinėjo IRO ameri
kiečių zonos vyr. direktorius Paul 
Edwards ir viešosios informacijos 
skyriaus viršininkas S. Denlinger; 
į globos ir aprūpinimo klausimus 
— A. Dunn, įkurdinimo — Cor- . .
delia Trimble, repatrijacijos — nuvykę Amerikon Funk Kasernėje 
Charles Isreal, teisiniais — Paul ” ‘ * ” * *
Carter.

„Kokių žygių yra padariusi IRO, 
kad Strattono ir kiti (statymų pro
jektai būtų Amerikos atstovų ir 
senato rūmų priimti? — buvo pir
masis klausimas.

Vyr. IRO direktorius pareiškė, 
kad visi Kongreso sesijų darbai, 
ypatingai liečią imigraciją, yra 
sekami visu atidumu. Nors ir ne
leidžiama tiesioginiai vesti propo- 
gdndos Kongrese, bet viskas, kas 
šiuo reikalu galima padaryti, yra 
daroma. Denlinger pranešė, kad 
dtfodamos smulkios JAV atstovų 
prašomos informacijos apie DP, 
nurodoma visų išvietintuių as
menų kvalifikacijos, jų sugebė
jimai ir išsilavinimas. Šia prasme 
propoganda vedama ne vien JAV, 
bet ir visuose IRO narių kraš
tuose. Siam reikalui naudojamasi 
visomis propogandinėmls prie
monėmis: spauda, radio, filmomis, 
paskiromis nuotraukomis, leidini
ais. JAV kongreso atstovai pra
eitos vasaros metu Europoje ap
lankė 25 DP stovyklas, tiesiogini
ai susipažino su išvietintųjų pa
dėtimi. Pats Fultonas savo laiške, 
rašytam Edwards, teigiamai pa
vaizdavo patirtus stovyklų lanky
mo įspūdžius. Dabartiniam DP gy
venimui pavaizduoti yra atvykę 
garsinės filmos operatoriai, kurie 
dabar pagamins naują filmą. Ben
drai paėmus, DP traktavimo atž
vilgiu padaryta didelė pažanga — 
daugely kraštų išvietintieji as
mens turi gerą vardą.

— Ar vra kokių ženklų, kad 
USA ir Kanada per ateinančius 
mėnesius įsileis didesnį DP skai
čių’

Per pirmąsias 10 šių metų sau- tų pabrėžė, kad dabartinis gauna-. . -. . - . -■ i ’ v* — - — — — — — rvn —- * • m oa O — nracfocnič „4SiO <---- „ — ------- ------ r
turėjo išvykti per 2.000 DP, iš jų ~ —------------ - -------------
apie 500 i Kanadą siuvėjų, plieno vokiečiams duodamų maistą. Vo- „r.ne.
liejyklų darbininkų, artimų Kana- kiečių gyventojai, esą gauną ir reikalu vėl padare pal*aspĮ. p'a"a 
dos piliečių giminių ir žydų naš- ------- -- ----------- nD •’ Paaal 11 IRO nari“ lšlm
laičių. Kanada bendrai labai do
misi Europos emigrantais ir įstei-

išgyventas laikotarpis pavaizduo
jamas juodomis spalvomis. Miss 
Trimble, nurodydama, kad jei dėl 
kai kurių tarnautojų darbo per
krovimo ir buvo kiek nervuotu- 
mo tai dar pakenčiama, bet, jei 
būtų pastebimas nemandagumas, 
netvarka, vėlavimasis, prašo sku
biai paskirais atsitikimais infor
muoti Heidelbergą. Dėl moterų 
transportinio traukinio perstaty
mo į rusu zoną atsitikę todėl, kad 
Vokietijoje esą du 
vienas rusų zonoje, 
Per klaidą traukinys 
sų zonos kryptimi.

— Per paskutines 
maitinimo būklė tiek kokybės, 
tiek kiekybės atžvilgiu pasidarė 
katastrofiška. Išduodami sugedę 
maisto produktai. Į kokias IRO 
įstaigas gali šiuo reikalu konkre
čiai DP kreiptis?

„Būtų gera gauti tokių konkre
čių pranešimų raštu", atsakė glo
bos ir išlaikymo skyr. virš. Dunn. 
Maisto kokybei tikrinti įkurta spe
ciali komisija, kuri laikas nuo 
laiko tikrins duodamą maistą. Ra
šyti į IRO Care and Maintance 
skyrių Heidelberge. Jis toliau 
nurodė, kad IRO priemonės yra 
ribotos, bet stengiamasi už tuos 
pinigus nupirkti geriausius jr svei
kiausius produktus, išlaikyti jų 
kokybę. Suprantama, kad visada 
vienodas ir tas pats maistas atsi
bosta. IRO moka tik už tą maisto 
skirtumą, kuris susidaro tarp 
maisto kalorijų, gaunamų vokie
čių gyventojų ir išvietintųjų as
menų, t. y. maždaug už 1.000 ka
lorijų. Maistui pirkti jau išleista 
5 mil. dolerių iš 1947/48 m. biu
džeto. Čia daugelis koresponden-

Muėnsteriai' 
kitas anglų, 
išleistas ru-

savaites DP

t pirmąsias šių metų sau- tų paoreze, xaa u«u«uius gauna-. - zacii‘ Vra neoriva-
dienų iš amerikiečių zonos, mas DP maistas esąs prastesnis už ”«t ir organizacijas yra nepr 

io išvykti per 2.000 DP. iš jų karo belaisviams ir internuotiems loml- v“>-

baltos duonos, o DP tik juodą ir 
dažnai blogesnės kokybės negu 
vokiečiai.

Paul Edwards naujojo surašymo

šimą. Pagal jį IRO nariai išim
tinai yra iš Vakarų valstybių ir 
jos neturi jokio tikslo persekioti

Is medžiu kirtėju 
gyvenimo Kanadoj

Apie savo gyvenimą Kanados 
miškuose vienas neseniai nuvykęs 
lietuvis rašo:

. . . Gyvenu kol kas neblogai, 
nors darbas ir nelengvas. Dirbame 
kiekvienas sau, tai kiek nori ir 
kaip nori taip dirbi. Jei miškas 
neblogas, tai uždirbi iki 10 dol. 
dienai, tačiau kartais užtenka 5 
dol. Nuo 47.6.8. esu padaręs dau
giau kaip 150 „kordų“ ir pinigų 
uždirbęs 576 dol. Bet grynų teliko 
tik 240, mat, atsiskaito už maistą 
ir pradžioj buvo šiaip daug išlai
dų. Miške pasitaiko visokių nelai
mių, pav. prieš kelias dienas me
džio drūtgalis taip spjovė, kad 
nuėjo apie 10 mtr. į aukštį. Dabar 
pasnigo. Žiema kaip Lietuvoje; 
braidome sniege aukščiau kelių. 
Dirbti smagu, tik bloga, kad snie
gas krinta už apykaklės ... Žvė
rių čia yra įvairių: briedžių, elnių, 
stirnų, vilkų, lapių, bebrų, šeškų, 
širmonėlių, savotiškų voveraičių 
ir kai koks retas zuikelis. Meškų 
ypačiai daug. Meškos čia juodos 
ir gana didelės, bet šiaip miške 
jos nepavojingos. Bijot žmogaus 
nebijo, bet ir arčiau kaip per pen
kis metrus neprisileidžia. Rudenį 
vieną buvom įvarę į medį ir pas
kiau nupiovėm, bet vis Rėk neuž
simušė, tik šlubuodama nuku- 
bulkštino. Po to dvi pagavom 
spąstais stovykloje. Per langus 
pamatę, kad įkliuvo, užmušėme 
kirviais. Lapių yra 4 rūšių: rudos, 
baltos, sidabrinės ir mėlynos. Gi 
šeškai yra visai kitokį — la bai 
smirda: jei užmuši kieme, tai nuo 
smarvės nepabūsi ir barake. Vo
veraitės labai mažos ir nebaikš- 
čios. Yra tokių kiaulyčių, panašių 
į ežį. Per Kalėdas esame už
kviesti į Toronto vietinių lietuvių. 
Aš norėčiau ten ir ką tik atvy
kusią seserį aplankyti, bet vargu 
ar vyksim, nes labai brangiai 
kaštuoja kelionė. Kai pasibaigs

Amerikiečių šeimų atstovė ponia R. Dixon iš Nūrnbergo dalina kalėdines 
dovanas Rebdorfo vaikučiams J- Gaidžio nuotr.
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DAINAVA „KRYŽKELĖJE“
ŠIUO poetinguoju dainom iš

garsėjusio Lietuvos krašto 
vardu pasivadino Hanau sto

vyklos lietuviškos dainos ir šo
kio mylėtojai; susibūrę | meno 
ansamblį Jau dvejus metus daina- 
viečiai skaidrina niūrią mūsų 
padangę svajingom bei skambiom 
tėviškės dainom.

Neseniai, švęsdamas savo darbo 
dvejų metų sukaktį, ansamblis 
pasirodė naujam žanre ir su nau
ju repertuaru. Sis pasirodymas 
sulaužė beužgemantį mūsų visuo
menės indiferentiškumą ir surinko 
tris erdvias kariuomenės sales 
žiūrovų, šiltai priėmusių šį naują 
„Dainavos" pasiryžėlių blikstelė- 
jimą.

Sukakties proga pravartu trum
pai apžvelgti išeitą kelią.

Susibūrus Hanau stovykloje 
apie trejetui šimtų lietuvių, 1945 
metų birželio pabaigoje Vlado 
Adomavičiaus iniciatyva ir pa
stangomis buvo sutelktas jauni
mo būrelis, kuris, nors paskubo
mis paruoštas, jau liepos 1 d. gie
dojo lietuviškas giesmes per pir
mas Hanau pamaldas. O liepos 
4 d. atliko Amerikos Nepriklau
somybės šventės minėjimą, daly
vaujant amerikiečių ir UNRRA 
pareigūnams.

Vėliau mišriam chorui ėmėsi 
vadovauti St. Radzevičiūtė, o vy
rų — I. Žemaitis. Taip pat stovy
kloje buvę negausūs solistai (dai
nininkė A. Augustinavičienė, ba
lerina V. Adomavičiūtė, pianistė 
S. Palečekaitė ir kt.) pasirodė su 
savo programa. Stovyklai žymiai 
išaugus, o darbe pasireiškus nes
klandumams, iš Dillingeno buvo 
pakviestas žinomas dirigentas ir 
chorvedys Bronius Jonušas, kuris 
energingai ir sumaniai ėmėsi va
dovauti chorams. Čia pat Liudos 
Valiukaitės vadovybėje pradėjo 
darbą tautinių šokių šokėjai.

1946 metų birželio 9 d. suruo- 
šiamas iškilmingas koncertas. Ta 
pačia proga ansamblis pakrikšti
jamas „Dainavos" vardu. Krikšto 
tėvais pakviečiami Sv. Sosto dele
gatas kam Kapočius, US kariuo
menės vyr. bust. pik. L. Adair, 
UNRRA direktorius Mr. Healh ir 
kiti. Krikštynų akte įrašoma: 
„Ryžtingų lietuvaičių ir lietuvių 
grupė, be Tėvynės .. . susispietė į 
meno kolektyvą, su mintimi, kad 
dabartinėje nedalioj geriausia 
vaiko dovana savo motinai — 
kenčiančiai Lietuvai — yra 'dar
bas meno darbuotojų eilėse, pasi
rinkdama šūkį: su daina į laisvę!"

Tų pačių asmenų vadovybėje ir 
paruošiamas sukaktuvinis pasta
tymas. Jiems talkininkauja VI. 
Adomavičius—chormeisteris akom
paniatorius ir J. Adomaitis — in.- 
strumentalinės dalies vedėjas. 
Pastatymui režisuoti ir sceniškai 
apipavidalinti pavyko pritraukti 
režisierių Antaną Škėmą ir daili
ninką Kostą Jezerską.

Tačiau, kol mes galėjome gėrė
tis pavykusiu premjeros spektak
liu, ansamblio buvo praeitas ilgas 
ir sunkus darbo, vargo, pastangų 
bei kliūčių kelias. Įvyko ir cho
ristų „nubirėjimų", sąstato pasi
keitimų ir teko, stovyklos režimui 
reikalaujant, fizinius darbus dirbti.

čiųjų padėtis ir maisto priedas. 
Tačiau, pradėjus mažinti stovyklos 
etatus, iš neatsakingų asmenų pu
sės ansamblis susilaukė priekaištų. 
Kai kas drįso net kelti ansambLo 
reikalingumo klausimą, tuo sukel
dami lietuviškos dainos bei meno 
mėgėjų gyvą protestą. Dėl to an
sambliečiai nuo dirbančiųjų prie
do atsisakė, bet stovyklos vado
vybės ir plačios visuomenės re
miami, galėjo dirbti savo pamėg
tąjį darbą toliau.

Nepaisant trukdymų, pablogė
jusios maitinimosi padėties ir ki
tų sunkumų, „Dainavai" pavyko 
sėkmingai darbą baigti ir pereitų 
metų lapkričio 15 d. Hanau visuo
menei parodyti naują pastatymą, 
susidedantį iš vokalinio koncerto 
ir lietuviškų dainų bei šokių py
nės, pavadintos „Kryžkelėje".

Nors šis pastatymas yra sukak-

moje dalyje išgirstame mišraus 
choro atliktus K. V. Banaičio-Oi 
močiut močiutėj VI. Jakubėno— 
naujai parašytą Rugsėjį ir St. Šim
kaus Oželį. K. V. Banaičio įdomiai 
suharmonizuota, įterptą į devynias 
variacijas liaudies daina buvo 
bandomasis akmuo chorui. Išpil
dyme trūko ff ir pp ir subtilumo, 
pravedant temą per įvairius bal
sus. Dainavimas buvo gana šva
rus: staigios ir dažnos moduliaci
jos nugalėtos. Jakubėno impresio
nistiniam Rugsėjui trūko dainos 
reikalaujamo lengvumo, žaismin
gumo. Bet dalykėlis praskambėjo 
gražiai, sklandžiai, sultingai. Visai 
klausytojus patenkimo Oželio at
likimas, gyvai priminęs gerus 
Kauno ar Vilniaus chorus.

Vyrų choras daugiau klauso di
rigento, jaučiamas didesnis susi- 
dainavimas. Iš atliktų dalykų — 
J. Dambrausko — Jau žirgelis pa-

^.Coppelijos" Svanllda — T. Babuškinaitė.
(15 L. T. Baleto Teatro rastrelių) V. Adomavičiaus nuotr.

tuvinis, bet chorą scenoje mes 
pamatėme ne to pat sąstato, kurį 
pramatėme matyti dviejų metų 
būvyje: prieš tris keturis mėne
sius yra pasikeitęs kone visas 
moterų sąstatas. Dėl to choras 
yra netekęs keliu gerų balsų, bet 
atsijauninęs ir laimėjęs naujų dai
nos entuziasčių, tačiau dar ne vi
sai paklusnių dirigento norams

Koncerto programa imponavo 
savo rimtumu ir įdomunfu. Pa

balnotas K. V. Banaičio — Per šilą 
jojau, J.Svedo — Dziedukas, J. Štar- 
kos — Tušti paliktieji namai ir F. 
Mendelsson-Bartholdy Medžiotojo 
atsisveikinimas — geriausia pa
vyko pirmas ir paskutinis. Silp
niausias buvo Dziedukas, kurį dar 
reiktų gerokai pastudijuoti. Vyrų 
choro ritmai, atrodo, yra artimes
ni dirigento prigimčiai ir geriau 
duodasi interpretuojami. Klausy
tojams įdomi staigmena buvo sim-

Hanau stovyklos padėtis arti 
Frankfurto stato didesnius reika
lavimus lietuviškos reprezentaci
jos reikale. Stovykloje dažnai lan
kosi įvairūs aukšti pareigūnai bei 
delegacijos, kuriems „Dainava" 
meniškai ir gerai išpildydama, pa
tiekia lietuviškas dainas, tuo 
laimėdama jų simpatijų lietu
viams ir keldama domėjimąsi mu
mis. Apie tai liudija tų asmenų 
įrašai ansamblio svečių knygoje.

Turėdama uždavinių savo sto
vykloje ir dažnai kviečiama kon
certuoti amerikiečiams Frankfurte 
ir apylinkėse, „Dainava" mažiau 
gali pasišvęsti gastrolėms kitose 
lietuvių stovyklose. Tebuvo pa
darytos kelios išvykos, aplankant 
Bavarijos stovyklas ir anglų zo
noje Bonną bei KonigswinterJ prie 
Kblno. Dažnai savo giedojimu an
samblis paįvairina Hanau lietuvių 
pamaldas.

Paskutiniu metu ansamblio pa
dėtis buvo visai begerėjanti: ar
mijos jam buvo pripažinta dirban-

Juozas Mikuckis

TAIP VISA NEPAKENC IAM A . . .

Kaip
visa nepakenčiama ir pilka . . .
Svetur blaškaus netekęs savo tako,
Gi mano sielą, ilgėsiu apvilkę, 
Nežinomi, bejausmiai žmonės plaka.

Ak
gaila man plačių laukų ir sodžių, 
Kur aš dabar jau grįžti nepajėgiu, 
Kur mokiausi dainų, kur sielą guodžiau 
Ir laisvės ryto sveikint pirmas bėgau.

Jau
užmirštas liūliavęs senas valsas, 
Ir blunka jau atsiminimai brangūs, 
Ir kalbina nežinomasai balsas, — 
Klaikus gūdžion kelionėn kelias rangos.

Svanildos draugės — T. Babuiklnaltė. V. Adomavičiūtė, J. Eidrigevičlūtė ir T. PagodinalU. l. VILIMO deko
racijos. (U L. T. Baleto Toatro gastrolių) v- Adomavičiaus nuotr.

foninis orkestras, kuriam palydint, 
vyrai visai vykusiai padainavo 
maršą iš Gounod „Fausto".

Toliau seka R. Wagnerio įvadas 
į III veiksmą ir nuotakos daina iš 
„Lohengrino", St. Šimkaus „Pagi- 
rėnų" choras Saulė motina pakilo 
ir — pirmos dalies užbaiga — T. 
Verdi „Aidos" triumfo maršas. Iš
pildė mišrus choras, pritariant 
simf. orkestrui. Vietinio muzikinio 
vokiečių teatro mažo sąstato (25 
asm.) orkestras ne visai tiko šiam 
uždaviniui. Styginiai, vedami kon
certmeisterio prof.. VI. Motekaičio, 
savo pareigą atliko pakankamai 
gerai, to negalima tačiau pasakyti 
apie pučiamuosius. Ypatingai jau
tėsi fleitos ir būgnų šiurkštus gro
jimas. Dirigentas Br. Jonušas vedė 
orkestrą tvirtais mostais ir jautėsi 
savo srity. Choras buvo aukštu
moje. Jei „Lohengrinui“ kiek trū
ko švelnumo, tai Šimkaus didin
gas, kupinas šviesos ir jėgos kū
rinys praskambėjo įspūdingai ir 
gyvai. Visus jame glūdinčius sun
kumus chorui pavyko nugalėti. 
Turime būti dėkingi išpildytojams, 
kad tremty galėjome gėrėtis tokiu 
sudėtingu ir puikiu lietuviškos 
muzikos veikalu. Neblogai pavy
ko ir „Aidos" maršas. Buvo šva
rūs chromatiniai ėjimai ir sopranų 
aukštutinis si bemol, tik norėtųsi 
kiek platesnės ir sultingbsnės 
kantilėnos. Intonacija, bendrai 
paėmus, išlaikoma pakenčiamai: 
matyti dėl to buvo padirbėta. At
kreiptinas dėmesis į dikciją: ne 
visi žodžiai buvo suprantami, taip 
pat ne visos moterys vienodai 
stipriai ima forte, todėl kai kada 
atskiri balsai išlenda.

Bendrai darbo padėta daug ir 
darbas buvo vaisingas. Chorą drą
siai galime laikyti vienu iš ge
riausių lietuvių chorų Vokietijoje.

Antrą vakaro dalį užpildė dai
nų ir šokių montažas „Kryžke
lėje". Autorius ir režisierius Ant. 
Škėma. Į pavadinimą autorius no
rėtų įdėti daug simbolikos, tačiau 
jos visai nematyti veikalo eigoje. 
Žiūrovui palikta pačiam ją sugal
voti.

Turinys nekomplikuotas. Du pa
bėgėliai, prieš peržengdami Lie
tuvos sieną, kryžkelėje sėsteli 
trumpai pasilsėti. Čia juos už
plūsta netolimos praeities laisvos 
Lietuvos prisiminimas... ar sap
nas. Jie pamato vieno šventadie
nio jaunimo pasilinksminimą, kur 
jie patys dūksta ir linksminasi. 
Šokis seka dainą, daina — šokį.

Staiga viskas pradingsta ir jie
du vėl pajunta klaikią tikrovę. 
Pasiima savo menką mantą ir... 
pereina sieną.

Kai kas žiūrovams atrodė nelo
giška ir veikalui be reikalo pri
kergta. Pav., smagaus šokio metu 
staiga pasigirsta tolimas artileri
jos šaudymas. Kas tai? Ar prasi
deda karas? Ne. Jaunimas nenu
simena ir šoka toliau. Sapne, ži
nia, gali būti nelogiškumų. Bet 
tokiam veikalįuke nėra reikalo 
statyti žiūrovams mįsles bei klau
simus. Šiaip veikalas praeina gy
vai ir sklandžiai. * Nepergausūs 
dialogai vaizdingi. Režisieriui pa
vyko išjudinti ir įkvėpti gyvybės 
prie scenos dar nepratusiems vai
dintojams. Deja, ne visus lygiai 
pavyko prie scenos prijaukinti, 
kai kurie laikėsi lyg nesavi bei 
sustingę.

Paties režisieriaus dalyvavimas 
premjeroje daug prisidėjo prie 
pastatymo pasisekimo. Br. Jonušo 
paruošta muzikinė pusė (Bendori- 
aus, Strolios, Jonušo kūriniai, liau
dies dainos), vykusiai priderinta 
prie veiksmo ir gerai atliekama, 
buvo dėmesio centre. Tokiam 
montaže, derinant prie turinio, pa
keisti tekstus liaudies dainai ar 
karių maršui nors ir nėra nuo
dėmė (autorius neprotestuos), bet 
gi kai kur ne visai sklandžiai pa
vyko jups sueiliuoti.

Daug sumanumo, mokėjimo, 
fantazijos parodė Liuda Valiu
kaitė, statydama tautinius šokius, 
ir daug darbo-juos surepetuoda
ma. Jau gana teko matyti malūnų, 
kepurinių bei kalvelių, tačiau čia 
pavyko sudaryti naujus derinius 
ir įdomius momentus Geriausi bu
vo pirmoji šokių pynė, kepurinė 
ir paskutinioji polka. Oželiui trū
ko lengvumo.

K. Jezerskio dekoracijos kukliai 
skoningos. Berželiai kaip gyvi. 
Lietuviškos skrynios prie portalų 
ir portalai papuošti skrynių raš
tais. Tinkamai pavartoti šviesos 
(debesuotas dangus) ir garso (vė
jas, patrankų dunksėjimas) efek
tai. Ir berželiai lingavo nuo vėjo.

Gerai akordeonu šokius ir dai
nas lydėjo instr, dalies vad. J. 
Adomaitis, tačiau visai kapelai (4 
asm.) trūko susigrojimo.

Mielos, artimos širdžiai melo
dijos, spalvingi tautiniai vyrų ir 
moterų drabužiai, darnus atlikimas 
ir gyvas vaidinimo lempas su
darė šio spektaklio pasisekimą. 
Atsižvelgiant i trumpą pasiruoši
mo laiką, nepatyrusius daugumoje 
vaidintojus, blogas salės akustines 
sąlygas, pasirodymą reikia ver
tinti gerai.

Premjeroje atsilankė aukštų 
svečių. Ju tarpe USA konsulas, 
USA Vyr. Bust. Civ. Sekt, direk
torius gen. T. Herold, Hanau 
miesto burmistras ir kiti.

Per spalių 25 d. Amerikos R. K. 
ir YMCA suruoštas Hanau sce
noje tarptautinės meninių pajėgų 
varžybas danavlečiai, parodę šio

montažo ištrauką, pavadintą 
„Šventadienio popietė", laimėjo 
antrą premiją. Pirmą — laimėjo 
Mainz-Kastel ukrainiečiai trijų 
taškų (iš 500 taškų) skirtumu už 
Lysenko operos „Skenduolė" pro
logą. Dalyvavo dar latviai su cho
ru ir žymiuoju savo smuikininku- 
virtuozu O. Ilzinš ir estai, parodę 
spalvingą savo liaudies šventę, 
dalyvaujant puikiam 'jų sopranui 
L. Pruul.

Varžybos buvo išgarsintos per 
Frankfurto radiofoną ir per The 
Stars and Stripes laikraštį. Atsi
lankė daugybė amerikiečių karių, 
žurnalistų, Am.R.K., IRO ir YMCA 
žmonių. Buvusi teisėjų tarpe Miss 
L. Newton įrašė „Dainavos" sve
čių knygon šiuos žodžius: „Tai 
buvo geriausias išpildymas, kokį 
kada nors teko matyti. Mano 
sveikinimai".®

Sukaktuvių proga išleistas sko
ningas leidinėlis su Dainavos gy
venimo bei pastatymo vaizdais 
bei aprašymu. Premjeros dieno
mis publikos dėmesį patraukė ir 
dailiai sutvarkyta premjeros foto 
vaizdų vitrina.

Pastačiusi premjerą, „Dainava" 
priėjo prie savo darbų kryžkelės. 
Kur ir kaip žengti toliau? Choro 
dalyviai po vieną vis išemigruoja, 
antriems pritrūksta entuziazmo 
bei energijos, treti metasi į kitus 
darbus. Juk jau daug ansamblių 
baigė savo dienas (ypač anglų 
zonoje).

Tačiau „Dainava", dar tebe
turinti striprų savo stovyklos už
nugarį, energingą vadovybę ir ne
mažą būrį pasiryžėlių, be abejo 
pasirinks tikrą kelią ir nepaliaus 
puoselėjusi gimtąją savo dainą.

Nendrė.
„Coppellos" Svanllda — A. Slepet ytė 

(iš L.T. Baleto Teatro gastrolių) v. Adomavičiaus nuotr.
I

Sėkmingos L. T. Baleto gastroles 
prancūzo zonoje

Lnp D ALĖTAS, rūpestingai
, JL , .D tremtyje atkūręs „Cop-0 

pelia“, su dideliu pasisekimu, šį 
rūdenį lankė lietuvių stovyklas 
amerikiečių okupacinėje zonoje.

Gruodžio 15—20 d. L. T. Bale
tas aplankė lietuvių kolonijas 
prancūzų zonoje. Auktšto meninio

Elysėes baletui išryškinti bale- 
tinius judesius ir veiksmus. Jam 
kuo gerausiai talkininkavo artistai 
ir šokėjai Maželis ir Vasiliauskas. 
Visą baleto atsakomybę nešė jau
noji pora-p-lė Aldona Slepetytė 
ir p. A. Liepinas. P-lė Slepetytė 
buvo ideali Svanilda. Žavios išo-

> (iš L.T. Baleto Teatro gastrolių) V. Adomavičiaus nuotr.

lygio spektakliai sukėlė didelį 
džiaugsmą ir pasigėrėjimą savųjų 
tarpe ir buvo svetimtaučių gražiai 
įvertinti.

Apie XII. 20. Tūbingene įvykusį 
baleto „Coppelios" spektaklį pla
čiai atsiliepe Wūrttembergo vo
kiečių spauda.

„Schwfibische Zeitung" Nr. 102, 
XII. 23. rašo: „Leo Delibes, rašy
damas „Coppelia", nepramatė, kad 
Jis baletas turės tokį didelį pasi
sekimą pasaulyje. Didysis Coppe-
Įlos pasisekimas glūdi — ir tai 
įrodę puikus Lietuvių Baleto spek
taklis — jos muzikoje, kuri tru
putį linkusi į tendenciją impo
nuoti, bet stipriai pagauna žiūro
vą. Baleto veiksmo centre stovi 
jauna mergaitė Svanilda, pilna 
pavydo savo sužadėtiniui Francui. 
Daug gyvumo įneša lėlių meisterio 
Coppelijaus vaidmuo, į kurio na
mą patekęs, Francas drauge pa
tenka J senio įtaką ir jo nugir
domas. Svanildai klasta pavyksta 
išvaduoti savo sužadėtinį iš de
moniškų lėlių meisterio rankų, ir 
abu švenčia savo jungtuves. Cop
pelios spektakliai, atlikti buvusių 
Kauno Operos Baleto Teatro da
lyvių, naujai įrodo, kad Rytų 
Europa yra klasiško baleto židi
nys. Yra tikrai nuostabu, kad, 
nežiūrint pokarinių sunkumų, pa
vyko baletą sujungti ir surengti 
spektaklius. Baletmeisteriui Band- 
zevičiui, sekant geras senas tradi
cijas, pavyko geriau negu Champs

rės, turtingos mimiškos išraiškos 
ir valdanti visas klasiškojo baleto 
finesse. Jos partneris Liepinas 
prilygo jai. Grojo Reutlingeno 
simfoninis orkestras vadovauja
mas anksčiau buvusio Dresdeno 
Operos dirigento Kučiūno. Nors 
nedaug buvo repeticijų, muzikinis 
perdavimas atliktas be priekaištų." 

„SchwabischesTagblatt" Nr. 102, 
XII. 23. rašo: „Tai buvo laimėjimas 
visa linija; laimėjimas naujojo 
lietuvių baleto ir Coppelios pagal

senąjį Delibes. Lietuvos sostinėje, 
trumpu laiku tarp dviejų pasaulinių 
karų, baleto menas klasiškame t 
stiliuje ypatingai išsivystė ir taip 
kaip Rusijoj grynamermeno kul
tūros lygyje išsilaikė. Antrojo pa
saulinio karo metu daugelis lie
tuvių baleto narių atsidūrė Vokje-

Po karo pabaigos įvairiose 
Metuvių kolonijose palaipsniui kū
rėsi mažos baleto grupės. Pasku- 

. tiniu metu pavyko vėl visus su
burti į vieną didesnį vienetą „Lie
tuvių Baleto Teatrą", kuris, gastro
liavęs po įvairius miestus, štai 
pasirodė ir Tūbingene. „Coppelia" 
su seniai 1870 m. pripažinta De
libes klasikine muzika buvo nuo 
pat įsikūrimo lietuvių baleto pa
grindas.

„Coppelia" yra puiki muzika ir 
medžiaga baletui. Baletmeisteris 
(Bandzevičius) turėjo progos visas 
baletinio meno išraiškas, formas 
ir judesius išskleisti margiausiuo
se paveiksluose ir solistus pa
kelti iki aukščiausio pasireiškimo 
viršūnių. Siūlas lengvai vykstan
čio veiksmo su jumoristiniu įter
pimu lygiagretėje tarp marione
tės ir žmogaus yra kaip perlų vir
tinė, kurioj marga eilė rikiuojasi 
turtingi savo įvairumu šokiai. 
Paskutinė trijų scenų nebeturi 
veiksmo ir baigiasi jaunimo šven
tės nepailstamais'' šokiais, kuriuose 
šokėjos ir šokėjai dalyvauja tem
peramentingam furioso. Džiugina 
grupiniai šokiai, ypatingai abiejų 
solistų pasirodymai. P—lė Slepe
tytė veda savo klasikinius šokius 
savo sukūringus, plunksnos leng
vumo, plaukiančius ir šokančius 
judesius nepaprastai tiksliai ir 
grakščiai. Beveik dar daugiau ste
bimasi iš jos partnerio A. Lie
pine, puikios technikos, plačių for
mų ir lengvo kūno išbaigto šokėjo. 
Paskutiniam veiksme abu šven
čia savo triumfą. Tai klasikinio 
baleto meno blizgantis pavyzdys. 
Pilnutėlio teatro publikos reaga
vimas ir pritarimas buvo neį
prastai stiprus. Taip pat ir Reut
lingeno orkestras, puikiąją Deli
bes muziką, vadovaujamas lietu
vio dirigento A. Kučiūno, atliko 
su tinkamu pasisekimu."

Iš Biberacho „Schwabenecho" 
Nr. 42, XII. 23 mini:

„Nepamirštamo meninio pasi
gėrėjimo Biberacho meno drau
gams suteikė Lietuvių Baleto 
„Coppelios" spektaklis Miesto 
Teatre. Kas randa džiaugsmo klasi
kiniam balete ir puikiuose kostiu
muose — kaip kad sutinkama ir 
matoma vien didmiesčių scenose 
— tas buvo nustebintas pilna to 
žodžio prasme. Už pasisekimą šio 
puikaus baleto koletyvo atsakin
gas B. Cunovas". J. V.

Prieš „Coppelios spektakli: J. Ir. R. Drazdauskaitčs grimuojasi. ” v. Račkausko nuotr.
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AS negalvojau niekada tave 
pamiršti. Tu, kaip daina, 
kuri įsikala j galvą ir ne
gali jos atsikratyti, buvai ištisas 

dienas su manimi ir aš net su 
geriausiais norais negalėjau pa
likti vienas be tavęs, nors nie
kados aš tavęs nemačiau ntio to 
laiko, kai mes paskubom išsisky
rėm. Ar kada galvojau apie ši
tokį išsiskyrimą? Niekada. Mes 
mąstėm apie ilgas atsisveikinimo 
valandas ir šimtus įvairiausių žo
džių, jeigu tektų nors pusmečiui 
vienam kitą palikti. O dabar jau 
8 pusmečiai, ir nieko nejvyko ne
paprasto ir nuostabaus. Nieko 
neįvyko, išskyrus tai, kad aš ne
žinau, kaip tu gyveni. Nežinau, 
ar tu jauti, kad aš gyvas ir kad 
mąstau apie tave net perdaug. 
Jei tu žinotum .tai, tu bartumei 
mane, nes aš mąstydamas pa
mirštu daugeli tiesioginių darbų. 
Aš pamirštu daugeli reikalingų 
dalykų, aš nesirūpinu niekuo, kas 
neliečia ar neprimena tavęs, nes 
man be tavęs nieko nebėra ver
tingo. Vėl gr|žtu prie išsiskyrimo. 
Juk žinau, kad ines niekada ne- 
manėm išsiskirti, ak, mes ir mirti 
nemanėme. Mes manėme gyventi 
šimtmečius, ne, tūkstančius metų, 
nes metai, kada jie buvo praeity, 
atrodė tik dienos ilgumo. Taigi, 
mes gyventume šimtus dienų, o 
dabar tegyvenam vos kelias 
dienas. Aš nežinau, gal tu visai 
nejauti, kad išsiskyrimas įspaudė 
| mano veidą kietus bruožus ir tu, 
žiūrėdama dabar | mane, stebė- 
tumeis sakydama, kodėl aš pik
tas. Ir jei aš nuo tų tavo žodžių 
imčiau kvatoti, tu vis tiek man 
netikėtum, kadangi juokas neišly
gintų to, ką metai įbrėžė. Ak, kam 
aš rašau? I Aš pats nežinau, kam, 
ir niekas nežinotų kam rašo, ka
dangi niekad tu šių žodžių neskai
tysi. Gal todėl, čia rašau, kad 
noriu save paguosti ir suraminti 
ar žaizdas, širdy gyjančias, at
plėšti. Ak, gal aš nerašyčiau nie
ko, jeigu būčiau tau buvęs visa
da geras. Tos mažytės smulk
menos sėda i šird| ir kuo labiau 
noriu aš ju atsikratyti, tuo jos la
biau prisimena. Jos graužiasi, kaip 
smėlis i muilo gabalą ir jei ban
dai j| nuplauti, jis vis giliau ver
žiasi. Ir gal gerai, nes antraip aš 
tave gal būčiau senokai pamiršęs. 
Bet tos nuoskaudos, kurias tau 
padariau, mane pririšo. Ak, juk 
tu buvai man visada gera, jauna, 
tyli ir graži, o vis dėlto, aš nesu
pratau, kaip labai aš tave turėjau 
mylėti. Tiesa, aš mylėjau, net la- 
bai, bet daugeli atvejų buVau blo
gas. Aš žinau, kad tu jau viską 
užmiršai, bet kaip pamiršti man? 
Ak, vistiek^aš viską atsimenu, bet 
širdis ir protas tiek apkrautas 
tais atsiminimais, kad, rodos, jei 
užrašysiu, jie išsilies į popietį ir 
bus lengviau. Bet visa tai buvo 
tėvynėje ir, jei aš būčiau tėvynė
je be tavęs, nežinau, ar tos smulk
menos mane labiau ar mažiau 
graužtų. Ne vieną žmogų smulk
menos kankina, bet kai tų smulk
menų daug, kai visa aplinkuma 
susideda iš jų, tada visi ir švie
siausi daiktai atrodo tamsūs. Aš 
atsimenu kartą mes ėjome j tea
trą. Daug kartų ėjome, bet vieną 
kartą ėjom tada, kada aš buvau 
draugo vardinėse. Tu žinai, kad 
aš pažado laikiausi’ ir todėl išė
jau iš nepaprastai linksmo drau
gų būrio pas tave. Juk, jeigu ne 
tu, aš t jokią operą nebūčiau mai
nęs draugo vardinių. Aš išėjau 
keikdamas save, kad dėl moters 
turiu išsižadėti draugų. Aš suti
kau tave ir išėjom. Purvas ir 
smulkus lietus taškėsi. Aš dar la
biau pykau ir ėmiau keiktis, kam 
mes einame, kad tu visada kalta 
dėl visokių sūmanymų, kaip, pa
vyzdžiui, ėjimas | operą. Aš py
kau, kad tu negali gyventi be 
meno, nors ir be jo gyvenime 
daug ko gražaus yra.

— Vytai, tu gėrei šiandien! — 
paklausei tu mane tyliai, kad aš 
vos išgirdau tavo balsą, tekšint 
mūsų žingsniams šlapiu šaligat
viu.

— Kvaila, gėriau ir kas tai? Ma
nai, kad aš girtas?

— Geriau patylėtum.
Patylėtum, sakai! O kam man 

tylėti? Juk tu kalta, kad mes per 
šitokį velnišką orą einame. O kai 
kur nuostabaus linksmumo gy
venimas šiuo metų.

Mes išėjom | šviesą ir aš pama
čiau tavo blizgančias akis.

— Tai ką, ožka, verki. Be rei
kalo, velniam visą tai. Vistiek nuo 
to geriau nebus. Paskui man tea
tre susiraukus sėdėsi.

Tu nieko neatsakei. Aš pama
čiau tavo šviesias garbanas pasi
sukant. Tu apsigręžei namo. Ak, 
aš žinau, kad tu kitaip negalėjai 
padaryti. Bet tada aš pagalvojau, 
kad tu pareisi namo ir verksi, ta
vęs motina paklaus, kas atsitiko. 
Tu tylėsi — žinojau tai — nesa
kysi, kad aš kaltas, bet vistiek 
motina supras kas kaltas. O aš to 
nenorėjau. Aš stipriai nutvėriau 
tau už rankų ir pajutau per tavo 
ploną paltuką ir suknutę plonus 
tavo rankos kaulus. Aš jėga ap
sukau tave ir vėl mes ėjom j tea
trą, t kur| eina žmonės džiaug
damiesi, ieškodami gėrio. Tu nu
braukei nosinaite savo potamsias 

blakstienas ir dar kartą bandei 
grjžti atgal. Praeiviai žvilgčiojo į 
mus. Mane tai visai įsiutino. Aš 
dar kartą savo kietais pirštais 
susigrąžinau tave atgal. Mes tylė
dami atėjom j teatrą ir tylėdami 
sėdėjom. Aš nieko netsimenu, ką 
thda matėm, bet aš puikiai at
simenu, kad tą dieną aš nepajėgiau 
nuraminti savo širdy pagiežos, o 
tu sėdėjai šalia tylinti, kaip visa
da, lengvu judėsiu pataisydama 
savo šviesius plaukus ir aš tau 
nieko nesakiau daugiau vien to
dėl, kad bijojau tave garsu tarp 
daugelio žmonių pravirkdyti. Mes 
ėjome namo tylėdami ir prie var
tų, iš {pratimo pabučiavęs tavo 
drėgną skruostą, nuėjau. Ir kitą 
dieną aš buvau pas tave ir ma
čiau ant tavo rankų keturias mė
lynas dėmeles. Tiesa, aš tau daug 
kartų buvau geras, beveik visada, 
juk daug kartų mes buvome lai
mingi ir todėl tu šypsena pasitikai 
mane ir kai aš norėjau vieną iš 
tų mėlynių pabučiuoti, tu leng
vais pirštais sudavei man per lū
pas.

— Nereikia, — sakei, — aš ži
nau, kad tu man visada geras.

Ak, ir kodėl aš neprisimenu to
kių dienų, kada mes buvome ypa
tingai laimingi. Ne, tikrai aš prisi
menu vis tokias dienas, kada aš 
tau buvau blogas. Aš prisimenu, 
kaip mano draugas netikėtai ga
vo pinigų. Mes apėjom visas 
smukles, mes dainavom ir su 
seniais istorijas pasakojomės. Dvi 
dienas aš neparėjau namo. Mes 
gr|žom tada, kada pinigų nebe
užteko alaus stiklinei. O tu ne
žinojai, kur aš esu. Tu žinojai, 
kad aš ne visai ramus buvau oku
pantų atžvilgiu, tu matydavai kar
tais pas mane rankraščius, spaus- 
dinius ir pranešimus. Taip, tu 
daug ką žinojai, nors aš buvau 
šimtus kartų draugų prisaikdintas 
niekam, net tau, nesakyti. Bet aš 
jaučiau, kad niekam niekada ne
prasitarsi nė žodžio, nes aš tau 
buvau brangesnis už norą pasa
koti. Bet aš žinau, kaip tu visko 
bijodavai. Ir tu sakydavais mir
tum, jeigu aš patekčiau | rankas 
žmonių, norinčių mūsų kraštą su
naikinti. Bet kada reikėdavo po
pierius ar ginklus pernešti, tu 
sakydavai: „Duok man, aš perne- 
šiu, juk manęs ne|tars." Ir i savo 
didelį, puošnų kelionini rankinuką 
sukamšydavai revolverius. Aš ma
tydavau, kaip tu virpančiomis 
rankoinis užklostydavai tuos ne
simpatiškus daiktus iš universi
teto nešamais užrašais, užmesda
vai viršum nosinę ir maldaknygę 
ir eidavai. Ir aš pritardavau tau. 
Juk mes turėjom saugoti žmones 
ir mano pakliuvimas galėjo kai
nuoti ir draugų gyvybes.

Bet aš nuklydau. Taip, tada aš 
po dviejų dienų grjžau skaudama 
galva namo, nežinodamas, ar 
užeiti pas tave ar ne, bet tave 
sutikau gatvėj.

— Tu? — pasakei tada ir tavo 
nustebusiu veidu nubėgo ašara,— 
aš maniau, kad tave suėmė.

— Kvaila, — ištariau vietoj 
pasisveikinimo, — verkia, juk kur 
gi aš galėjau būti?

Tai buvo mano atsilyginimas už 
taVo dvi neramias dienas. O juk

aš žinojau, kad tu meldeisi ir ver
kei. Taip. Dabar visos šios smulk
menos graužia širdį. O aš jų at
simenu dar daug daugiau. Ir visi 
mano tau pasakyti atšiaurūs žo
džiai degina krūtinę. Aš žinau, tu 
jų neatsimeni. Tu atsimeni mūsų 
laimingąsias valandas. Bet gi lai
mingos jos savaime turi būti, kaip 
kiekvienas daiktas savaime turi 
būti padarytas gerai. Laimingos 
botų visos dienos, Jeigu mes jų 
nepadarytume blogomis. Šiandien 
aš jau gera valanda sėdžiu prie 
stalo ir rašau, kvailai manydamas, 
kad bus geriau. Ak, gal ir bus, 
nes aš visą laiką rašydamas ma
niau, kad šiuos popierius išsiųsiu, 
tu juos gausi ir man atleisi. Ak, 
tu nežinai, nes niekam niekada 
nebuvai nusikaltus, kaip sunku 
be atleidimo gyventi. Tai visa, 
gal būt, smulkmenos ir kai jos 
graužia širdį, niekam negali pasi

sakyti, nes visdėlto tai smulk
menos. Ir vaikštai neramus ir 
susirūpinęs, o kiti mano, kad tave 
valstybinio mąsto rūpesčiai ėda. 
Gyvenimas būtų nepaprastai geras, 
jei mūsų širdis nors pusiau tiek 
graužtų svarbūs reikalai, kiek jas 
graužia smulkmenos.

Vidūnaktis. Gal po šio rašymo 
užmigsiu, o šiaip daug naktų ne
miegodavau. Ar ateisi tu pas 
mane, kaip ankščiau pasakyti: 
„Ak, ką tu čia galvoji, aš jau 
senai viską pamiršau."

Aš vėl rašau. Metų tarpas skiria 
paskutinius ir šiuos žodžius. Me
tai ir daug kas pasikeitė. Ir ką 
gali žinoti, kada nusikaltimas ir 
kada ne? Ką gali žinoti? Kaip 
keista, bet tie nusikaltimai, kuri
uos aš užrašiau ir tie, kurie pali
ko neužrašyti, tau mane sugrą
žino. Tu nežinai, o tikrai taip yra. 
O aš viską, užmiršęs. Viską, ir 
tave, ir šiame sąsiuviny žodžius. 
Ir jeigu aš nebūčiau tau anuomet 
buvęs blogas, tu nebeturėtum 
manęs. Sakau, nebeturėtum, ir 
juokingas daraus taip sakydamas, 
nes tu ir dabar neturi manęs ir 
gal mes niekada nesusitiksim. Bet 
jeigu tu kada nors dar galvojai 
apie mane, turėjai būti nelaimin
ga, nes aš nebebuvau tavo. Aš 
buvau tolimas, kaip mūsų vai
kystės metai. Taip, šie aukščiau 
užrašyti žodžiai mane tau sugrą
žino. Tu nežinai, kad buvo atė
jusi ji. Tu jos nepažįsti, bet ji la
bai panaši į tave. Ji aukštoka, 
mėlynom akim, šviesiais plaukais 
Jr mėlynu švarku. Rodos, tuo pa
čiu, kuriuo tu kadais vilkėjai, Aš 
ją sutikau purvinam mūsų dienų 
kely. Ji sėdėjo kartą tyli, ji ir vė
liau tokia visada buvo ir nežinau, 
gal būt ji tylesnė už tave, vieną 
vakarą prie bombų apgriauto fon
tano ir žiūrėjo į vandenį. Aš su
stojęs irgi pradėjau žiūrėti. Van
deny tarp šiukšlių ir popiergalių 
šoko mažytės žuvytės. Aš pradė
jau mėtyti į vandenį smulkias 
monetas ir žuvytės dingo. Ji pa
žiūrėjo į mane susiraukusi.

— Dievams metu pinigus, — pa
sakiau juokdamasis ir tik nepa
vadinau jos tavo vardu.

JURGIS BALTRUŠAITIS
VALAIČIO VERTIME
V. KAZOKAS

Baltrušaitis mūsų mąstu 
yra perdaug kolosaiiška figūra, 
drauge ir pennažai pažįstama, 
kuri mūsų visuomenėje būtų pa

kankamai populiari. Iš kitos pusės 
Baltrušaitis mums yra dar labai 
svetimas ir daugeliui težinomas 
vien tik iš vardo. Iš tikrųjų, Bal- 
tušaitis visumoje tai nėra tas pats, 
kurį mes pažinojome iš tų kelių 
knygelių, jo paties lietuviškai pa
rašytų, kaip pav. „Ašarų vainikas" 
I ir II dalys. Visa jo didybė ir 
kūrybinis lobis dar nėra mūsų tur
tas. Tiesa, tasai turtas yra pažen
klintas lietuviška etikete, tačiau 
patys dar jį turime laimėti sau. 
Juk menka paguoda, turėti savą 
didelį poetą, kurio tačiau kūryba 
sudėta i svetimą iždą. Ir kaip tik 
dėlto mums dar reikia išsiugdyti 
tokių didelių kūrybinių pajėgų, 
prilygstančių pačiam Baltrušaičiui, 
kurios pajėgtų jL grąžinti | lietu
višką šeimą ir jo kūrybą pada
ryti prieinamą visiems lietuviams. 
Kol tokių jėgų truks, tol teks 
mums tik didžiuotis Baltrušaičio 
vardu, bet ne jo kūrybiniais lo
biais. Lygiai tą pat| galėtume pa
sakyti ir ąpie antrąjį, Vakaruose 
išaugusį nemažesnio lygio poetą 
— O.W. L. Milašių. Ir vienas, ir 
antras tiek savo diplomatine veik
la, tiek kūrybiniu žodžiu Lietuviai 
daug pasitarnavo, tačiau mūsų 
kūrybiniam pasaulyje jie dar te
bėra svetimi, dar neprigiję mūsų 
žemėje; ir ne tik kad neprigiję, 
bet net neparodyta ryžtingų pa
stangų juos persodinti. Ir būtų 
labai gaila, jeigu šių mūsų dvie
jų didžiųjų grįžimo namo terminas 
būtų neįžiūrimai tolimas^ Tiesa, 
Baltrušaitis pats sau skynė kelią 
į namus, ir tos jo pastangos su 
pirmomis knygomis mūsuose buvo 
gana šiltai sutiktos. Tačiau vi
siškai sugrįžti namo jam pritrūko 
laiko. Sį jo pradėtąjį darbą už
baigti ir jo visa kraitį parvežti į 
namus privalome pasirūpinti mes 
patys.

Ir štai, pirmasis iš tokių pioni
erių priekin išeina J. Valaitis, šis 
jo gestas tėra mums aiškus ir 
įsakmus paskatinimas, kad mes, 
besirūpindami pašaliniais reikalais, 
pirmoj eilėj savųjų neužmirštume. 
Šias eilutes rašantysis visiškai ne
turi intencijos čionai plačiai kal
bėti apie patį Baltrušaiti ir j| 
pristatyti skaitančiajai visuo
menei. Priešingai, jam pirmoj gal
voj rūpi tarti keletą žodžių apie 
J. Valaičio atliktąjį darbą — Bal
trušaičio poezijos vertimą. Recen
zento pasistatytas uždavinys yra 
šiuo momentu labai sunkus, nes 
jis neturi po ranka Baltrušaičio 

— O aukso žuvytes nubaidei.
— Sugrįš jos ir vėl, sugrįš, kaip 

daug dalykų sugrįžta.
— Sugrįžta daug kas, bet mes 

nebesugrįžtam, — pasakė ji ir at
sistojo eiti.

Aš kartu su ja ėjau stebėdama
sis kodėl jos ankščiau niekui ne
buvau matęs. O ji man pasisakė 
senai stovykloje gyvenanti.

— Visai, kaip ji, kaip mano 
buvusi, — mąsčiau eidamas kar
tu su ja ir tylėjau. Atsiminimai 
užspaudė gerklę ir širdį. Mes 
atsisveikinom nereikšmingai ir 
niekada nepagalvojau, kad ji mane 
kada nors išmuš iš kasdieniškumo 
ir privers ilgam laikui užmiršti 
tave. Tave, kuriai dabar čia vėl 
rašau.

Buvo gegužis. Ir po ano susiti
kimo aš ją pirmą kartą sutikau 
prie koplyčios durų. Ne, aš ją pa
mačiau koplyčioj ir norėjau su
šukti^ taip ji panaši j tave buvo.

— Matai, mes iš smuklių darom 
koplyčias, o vokiečiai ir rusai iš 
koplyčių — smukles, — pasakiau 
aš jai, nesurasdamas kito žodžio.

Ir tada po to susitikimo mano 
gyvenimas buvo nuspręstas. Mes 
pasidarėm draugai. Ne, kvailas, 
kodėl aš bijau prisipažinti, mes 
mylėjomės. Aš nežinau, kurią iš 
jūsų labiau mylėjau. O kiek aš tau 
visko buvau papasakojęs apie 
vienintele meilę. Viskas palieka 
tik žodžiai, o gyvenimas eina sa
vo keliu, neklausdamas mūsų.

Mes gyvenom ir dabar tebe- 
gyvenam dviese. Mano pagyvenęs 
kambario draugas stebėdavo mane 
ir pasakydavo:

Tu jaunas, kam tau šitaip trū
nyti? Žiūrėk, jaunimas vakarais 
dainuoja ir šoka. Vis tiek tu sa
vo kančia ir nuolatiniu susirūpini
mu nepasuksi gyvenimo atgal.

Ir kai aš pradėjau ją susitikinė
ti ir ji pradėjo retkarčiais pas 
mane ateiti, senis pastebėdavo:

— Matai, kaip gerai. Abu pa
mokyti ir gražūs. Kaip gerai, kad 
ji čia ateina. Daug gražesnis mū
sų urvas nuo jos balso.

Ir senis dažnai nubraukdavo 
nuo stalo tabako likučius ir, pa
ėmęs šluotą, perbraukdavo kam
barį: „Na, ateis ta varlė šviesia-

originalo, kurį galėtų palyginti su 
pačiu vertimu. Todėl šis faktas la
bai apsunkina atliktojo darbo įver
tinimą. Tačiau, mano supratimu, ir 
be originalo galima recenzuoti 
patį vertimą. Juk tikram meno 
kūriniui kiekvienoje kalboje ga
lima surasti atitinkamą išraišką, 
iš kurios būtų matyti, ar vertėjas 
buvo pakankamai pajėgus ir ta
lentingas, ar jis yra viską padaręs, 
kad kūrinio vertimas būtų kiek 
galima tobulesnis originalo atspin
dys. Tiesa, ne viską galima iš
versti. Sakysim, niekad nebus ga
lima vertiman perkelti Verlaine'o 
muzikalumo arba Rilkes subtilu
mo. Tą patį galėtume pasakyti ir 
apie kiekvieną didelį poetą. To
kiu būdu ir Baltrušaitis, kažin, ar 
taip lengvai duodasi išverčiamas, 
kaip kad mes čia turime J. Valai
čio pavyzdį. Versti didelį poetą 
reikia turėti labai daug drąsos, 
reikia būti pačiam tokio pat lygio 
poetu Aš abejoju, ar pas mus 
neatsfrado drąsuolių, kurie nebūtų 
bandę išversti Baltrušaičio. Jų bu
vo, tačiau kiekvienas spėjo įsiti
kinti, koks tai yra neįkandamas 
riešutas. Net pats prof. B. Sruoga 
savo paskaitose cituodavo Baltru
šaitį originale, neduodamas ver
timų. Tai dar nereiškia, kad pats 
B. Sruoga nebūtų bandęs jo versti. 
Arba Kazys Binkis. Tačiau J. Va
laitis, atrodo, turėjo daugiau drą
sos už mūsų kitus poetus. Pažvel
kime, ką jis yra mums davęs ir 
ar jo darbas pateisina į jį įdėtas 
pastangas.

Perskaičius visą knygą su 
paskutiniuoju puslapiu net aik
teli iš džiaugsmo: ačiū Dievui, pa
galiau pasibaigė toji skaudi ke
lionė aštuoniakampiais ratais .ve
žime per įšalusį arimą! Ir vos tik 
atsipeikėjus, staiga tave užplūsta 
klausimai: Negi Baltrušaitis yra iš 
tikrųjų toks, kokį teko pažinti 
šioje knygoje, tasai Baltrušaitis, 
kuris lenktyniavo su Aleksandru 
Bloku ir kuris buvo savo laiku 
įkopęs į rusų literatūros parnasą 
ir tiesė ranką pačiam Puškinui? 
Kur yra tasai Baltrušaičio puš- 
kiniškas lankstumas, lengvumas 
Ir grakštumas? Kur toji kūrybinė 
versmė, kurioje harmoningai žais
minga ir muzikalia forma jungėsi 
paslaptingosios būties gelmės ir 
pilkoji kasdienybė? Nepažįstąs 
Baltrušaičio stvertųsi sau už gal
vos: argi tokį Baltrušaitį mes sta
tome ant pjedestalo? Pagaliau, ar 
atpažintų patsai Baltrušaitis šiuo
se rūbuose patį save?

Labai skaudu, tačiau tenka pri
pažinti, kad J. Valaitis su šiuo

plaukė ir sakys, kad mes tinginiai 
baisiausi O ko gero visai pradės 
nebeateiti". Ir mes dažnai būda
vome tryse. Seniokas pripasako
davo istorijų ir mes jausdavo — 

•mės abu, kaip vaikai Taip, aš tau 
noriu būti teisingas, tai buvo ne
paprastai nuostabūs atvejai. Aš į 
ją žiūrėjau su didžia pagarba. Aš 
net galiu suskaityti, kiek kartų aš 
ją pabučiavau. Bet, vis dėlto, aš 
tau dariau nusikaltimą ir negalvo
jau apie tai. Ak, kas gi tokiais 
atvejais galvoja? Viskas prisi
menama tik paskiau. O kartą atė
jo ji ir nebuvo mūsų namie. Ji 
ateidavo palaukdavo, ir mes su-
grįžę ir ją radę, džiaugdavomės. 
Ji mums būdavo lyg atnešta į mū
sų baisų kambarį rožių puokštė, 
Taip, ji ir tada, paskutinį kartą, 
laukė manęs kambary.

— Sveika, mergait, — sugrįžęs 
pasakiau aš jai ir ji man neat
sakė. Mano akys sustojo ties šio 
sąsiuvinio atverstais lapais. Ji ra
do juos ir buvo perskaičiusi man 
nesant.

— Ak, dabar aš žinau. Žinau, aš 
negaliu... Ji neša tėvynėje ne
laisvės naštą ir aš jai dar tą naštą 
apsunkinu, atimdama tave. Su
diev! — ir ji išėjo. Aš nepa
sakiau nė žodžio. Ji buvo teisi. 
Aš norėjau verkti ir keiktis, ir 
širdį kažkas plėšė pusiau. Ant kė
dės atramos paliko kaboti jos mė
lynas švarkas.

— Kur ji? — paklausė grįžęs 
mano kambario draugas.

— Išėjo ir daugiau nebeateis.
-*■ Ką tu padarei? Kodėl ji ne

beateis? — nusiminė senis lyg ne 
man, o jam būtų ji priklausiusi.

— Nieko, niekada. Nei šiuo, nei 
kitu laiku, bet ji nebeateis, — sa
kiau žiūrėdamas į mėlyną švarką.

Ji paliko šį švarką ir švarkas 
dar ir dabar tebekaba. Aš bijau 
jai nunešti — ji bijo ateiti pasi
imti, nes mes esame žmonės. Gal 
kada nors vėliau, kada draugystė 
bus išblėsusi ir protas valdys šir
dį. Tokia mėlyno švarko istorija. 
Aš rašau lygiai po metų nuo anų 
ankščiau įrašytų žodžių. Kada ra
šysiu — nežinau. Bet jeigu kada 
nors tave sutikčiau, tau pasaky
čiau, kad anie mano nemandagūs 
pasielgimai su tavimi mane tau 
sugrąžino. Ak, kur prasideda ir 
kur baigiasi nusikaltimas? Ir ar 
nusikaltimas skaitosi nusikaltimu, 
jeigu jis padeda sugrįžti j teisingą 
kelią, tai yra padeda išeiti iš kito 
nusikaltimo. Aš nežinau, kaip da
bar beįvertinti pirmuosius šio są
siuvinio puslapiuos užrašytus 
įvykius. Baigiu. Mano sieloj dar 
neramiau, negu kad buvo prieš 
metus ir nežinau, kada bus ramų. 
Tada, gal būt, kai pas tave su
grįžtu ar užmiršiu. Mūsų urve 
temsta ir įvairių spalvų daiktai 
įgavo vienodai tamsias spalvas, 
tik vienas švarkas ir šioj prie
blandoj, rodos aiškiai, aiškiai mė
lynas.

vertimu mums Baltrušaitį ne tik 
kad nepriartino, bet, jį dar toliau 
nuo mūsų atstūmė. Ir kasgi čia 
kaltas? Perskaičius knygą, peršasi 
išvada, kad pats vertėjas labai 
nusikalsti negalėjo: jis vertė Bal
trušaičio poeziją tiesiog mate
matišku tikslumu — žodis žodin, 
eilutė eilutėn, pėda pėdom. Tačiau 
čia ir glūdi viso nepasisekimo 
karčiosios šaknys. J. Valaitis 
neabejotinai moka pakankamai 
gerai rusiškai kaip ir lietuviškai, 
tačiau jis užmiršo, kad verčiant 
poeziją neužtenka vien kalbos 
mokėjimo. Pagaliau net ne visada 
galima kiekvienam žodžiui surasti 
atitikmenį kitoje kalboje: dažnai 
tenka tik pasitenkinti tam žodžiui 
artima prasme ar jį nupasakoti. 
Sakysim, kaip lietuviškai išversti 
prancūzų „esprit", arba vokiečių 
„Gemūt“? Tuo tarpu J. Valaitis 
aklai laikėsi tų pačių terminų, 
kuriuos sutiko originale. Aišku, 
jis negalėjo rasti kirčių ir skie
menimis atitinkamų žodžių lietu
vių kalboje, juo labiau, kad norė
ta nė per plauką nenukrypstant 
išlaikyti tą pačią originalo formą 
su visomis eilėdaros priemonėmis 
Todėl reikėjo rinktis: ar išsižadėti 
formos ir perduoti tik eilėraščių 
mint) ir nuotaiką, ar laužyti kal
bą, pagal reikalą žodžius ilginant 
ir trumpinant, o pritrūkus jų net 
naujus nukalant, kad tik būtų iš
laikyta toji pati forma su - visu 
baltrušaitiškuoju žaismingumu.

J. Valaitis nuėjo antruoju keliu 
Jis suprato, kad Baltrušaitis yra 
ne vien tik originalus mąstytojas, 
bet taip pat ir didelis formos mei
steris. Si Baltrušaičio savybė kaip 
tik ir suklupdo kiekvieną, kuris 
tik bando jį versti. Gi J. Valaičio 
vertimą skaitydamas, nesiorien- 
tuoji: kokiam amžiuje tokia kalba 
kalbėjo lietuviai? Greičiausiai pa
našiai kalbės mūsų ainiai apie 
2947 metus. Užtenka tik pažvelgti 
j vieną kitą eilėrašti ir įsitikinsi, 
kad čia yra kažkas dirbtina, sve
tima ir negyva. Sakysim:
„Burtus sapnas be minties . . . 
Gi širdis — blandoj nakties... 
Už langų — lietus klaiktles...

132 psl. (M. pabr.)
Arba:
Cla kasdieniškojo slėgio, 
Laiko (prasto saikai,
Ten — rūsčloslos laisvės bėgio, 
Amžiais naujo, giesmiamėgio 
Burių drąsį palaikai . . .

71 psl. (M. pabr.)

Ir taip ištisai per visą knygą. 
Kiek čia žodžių trumpinimų, nau
jadarų, kuriuos skaitytojas ne vi
sada pajėgs suprasti, k. a.: bitis, 
šalpa, bematė tolybė, murinas, lig-

tis, klaiktis, margana ir t. t. To
kių žodžių yra daugybė — kiek
viename posnie, kiekvienoje eilu- y j-
tėję. Žinoma, ne visada nauja- W A
darai yra yda. Tačiau kada jU^bC'rrvC^ 
yra tiek daug, kada iš jų, priskai- v' W V
tant dar gyvosios kalbos žodžių 
trumpinimą arba liginimą,, susi
daro ištisa dirbtinė kalba, tai ka
žin, ar tas faktas liudija už vertė
jo pajėgumą ir jo verstos poezijos 
lygį. Čia vertėjas gali vykusiai 
pasiteisinti, kad jis vadovavęsis 
„Ašarų vainikų" stilium ir kalba. 
Tačiau ir šiuo atveju p. Valaitis 
klystų, statydamas lietuviškąjį 
Baltrušaiti sau pavyzdžiu. Šiuo at
veju Baltrušaitis toli gražu nėra 
savo kalba mums pavyzdys. At
siminkime, kad pats Baltrušaitis 
kalbiniu atžvilgiu labai toli nuo 
mūsų atsilikęs. Jo lietuviškoji 
kalba tėra tik nuotrupos jo at
minty išlikusios tos kalbos, kuria 
jis kalbėjo dar vaiku būdamas. 
O kada jis lietuviškai rašė savo 
eilėraščius, jam trūko daugybės 
žodžių, kuriuos jis vollens noiiens 
turėjo kaip nors pasigaminti, sa
vąjį žodyną papildyti. Štai, dėl ko 
jis griebėsi naujadarų, k. a.: sun
kis, klaikis, mėgis t. t. Tiesa, dau
gelis iš jų yra gana gražūs, taisy
klingai sudaryti pagal visas gra
matikos išvestines lormas, tačiau 
jie yra negyvi. Abejotina, ar 
Baltrušaitis yra ir rusų kalbos 
toksai naujais žodžiais turtintojas, 
koks jis pasirodė pas mus. Tokiu 
būdu ir čia, šiuo faktu remdama-
sis, J. Valaitis prašautų pro šalį, 
nes, pagaliau, ir šituo atveju tin
ka dėsnis — quod licet lovį, non 
licet bovi.

Į akis krinta ir patsai žodžių 
parinkimas. Atrodo, kad vertėjas 
visai nejaučia, koks žodis yra 
poetiškas, o koks tetinka tik pa
čiai grubiausiai prozai. Jeigu jis 
turėjęs būtų .daugiau poetinio sko
nio, tai ’ be abejo, būtų padaręs 
tam tikrą žodžių atranką. Atrodo, 
kad vertėjui yra viskas poezija, 
kas yra surimuota. O minimi žo
džiai kaip tik labai gerai rimuo
jąs!, k. a.:

Pilyje gražus, jaunutis 
Karalaitis visados ... /
Žvilgsnis Jo meilus, skaistutis, 
Jo krūtinėj nėr bėdos . . .

66 psl.

Arba kaip jis visiškai dailų ir 
skambų posmą sugadina paskutine 
eilute:

Vaikšto žydryje dienų
Žydrios bangos ant linų, — 
Žiedo rūbą lankos aus. 
Gaila, greitai Čia šienaus .

36 psl.

Negeriau ir su sintakse. Tiesa, 
mūsų kalbos nesukausto sintaksės 
taisyklės taip kietai, kaip pav., 
vakarietiškas kalbas. Tačiau ir 
čia laisvumui yra ribos. Pas mus 
yra neįprasta šalutinio sakinio 
jungtuko ieškoti sakinio vidury 
arba jo gale. O tokių nuotykių J. 
Valaičio vertime dažnai pasitaiko:

Nusviedi srovę kai tolyn, . . .
34 psl.

Čia nėra vietos pacitupti visą 
knygą. Skaitytojas patsai tai pa
stebės. Mums labai gaila, kad J. 
Valaitis užmiršta vieną iš pagrin
dinių žodinės kūrybos dėsnių — 
kalbos taisyklingumą.

Toliau mūsų dėmesį atkreipia 
eilėraščių forma. Iš vertimo mums 
aiškėja, koks Baltrušaitis, kaip 
minėta, savo poezijoje formaliniu 
atžvilgiu yra žaismingas, įvairus, 
muzikalus. Vertėjas žūt būt norė-

1I-|OTREMTY|E SIMFONINIO
KONCERTO BELAUKIANT

SAUSIO 24 d. 14.30 vai. Augs
burgo didžiojoje koncertų sa
lėje Ludwigsbau yra rengiamas 
antrasis (jei neskaityti vieno kartu 

su Augsburgo choru 47, I. 25. 
(simfoninės muzikos koncertas. Ir 
šį koncertą organizuoja buv. Vil
niaus Filharmonijos orkestro diri
gentas Jeronimas Kačihs- 
k a s , vakaro solistu pakvietęs žy
mų latvių violončelistą A. T e i c h- 
manį ir pats diriguodamas 
Augsburgo miesto simfoniniam 
orkestrui.

Koncerto pirmuoju dalyku, kiek 
teko patirti, bus Petro Iljičiaus 
Čaikovskio „Serenada styginiam 
orkestrui“ autorius buvo pirmasis 
rusų tautos kompozitorius, kuris 
savo krašto muzikai suteikė pa
saulini garsų- Iš jo 10 operų, dvi 
jau seniai yra išpildomos pasaulio 
scenoje: „Eugenijus Onieginas“ ir 
fantazinė „Pikų Dama . Šiose 
abiejose operose Čaikovskis pa
sireiškia kaip jausmingas, švelnus 
poetas bei muzikas ir nuotaikin
gas pasakotojas. Be to pasaulyje 
yra plačiai žinomi jo simfonijos, 
uvertiūros, suitos ir kiti kūriniai.

Si koncerte išpildoma Čaikovs
kio serenada buvo parašyta apie 
1880 metus ir netrukus, dėl savo 
taip malonių melodijų ir gyvos 
ritmikos, greitai paplito visame 
muzikiniame pasaulyje. Keturių 
dalių kūrinys žavi klausytoją sa
vo giliomis nuotaikomis, iki pat 
širdies gelmių tarytum atideng
dama kompozitoriaus vidinius 
pergyvenimus.

Įžanga, Andante non troppo, 
sudaromas kūrinio prologas, po 
kurio, Allegro moderato, ryškiai 
pabrėžia suaudrintos širdies pul
savimą. Tuo pačiu metu styginiai 
išvysto šalutinę temą, kurioje dau
giausia pasireiškia violončelės ir 
kontrabasai. Baigiant šią, gyvą 
tonų žaismo pilną dal|, dar kartą 
pakartojama pradinė dalies tema.

Antrą dal| Čaikovskis užpildo 
gracingu, grakščiu valsu, kuriuo 
rusų meisteris gali lygintis tik su

Benediktas Rutkūnas

Garbiajam Viešpaties Žyniui 
kun. Pijui Karaliui.

Mles, it lapai vėjo saujoj, 
nežinion blokšti — 
dilgo šalnos, lietūs plauja 
darganoj nakty.

Degėm, svaigom, nužydėjom - 
džiaugsmas mūs trapus — 
baldos viesulas alėjom, 
tremia j kapus. •

1 u, žmogau, pavėjų dulke, 
rūpesčių dalios,
veidu prieš žvaigždynus pulki — 
kelsies spinduliuos!
v
Žemėj Viešpaties tau skirta 
lūkestis nakčia —
O sutremps galiūnę mirtį 
meilė ir kančia!

jo tas formas ir išlaikyti. Užsimo
jimas sveikintinas, tačiau neuž
mirškime, kokiomis priemonėmis 
jis tas formas išlaikė. Jau aukš
čiau buvo minėta, kad formos 
sąskaiton jis aukojo kalbą. Tačiau 
to neužteko. Vertėjas jai pa
aukojo ir pačią poeziją. Skaitant 
pasidaro aišku, su kokiu mate
matišku tikslumu J. Valaitis tos 
formos laikėsi. Atrodo, kad jam 
rimavimas ir skandavimas buvo 
kažkas panašu J logaritmavimą: 
nė vienos raidės perdaug, ne vie
nu skiemeniu mažiau! Labai
džiugu, kad vertėjas buvo taip 
labai jautrus eilėraščio formai, 
tačiau šitoks aklas formos sieki
mas neatsižvelgiant į nieką, pri
veda prie to, kad jis tiesiog už 
plaukų pritraukia ritmus ir rimus 
taip, kad skausmas patį poezijos 
veidą tiek baisiai iškreipia, jog 
vargiai ar patsai Baltrušaitis savė 
atpažintų. Jisai ne tik pačią kalbą 
guldo į Prokrusto lovą, pagal rei
kalą žodžius jėga ištempdamas iki 
norimo ilgumo arba jiems galūnes 
kapodamas, bet taip pat į pasili
kusius formoje plyšius prikaišioja 
tokių neprasmingų ir nieko ben
dra su eilėraščio turiniu ir min
timi neturinčių žodžių, kad nuo to 
pats eilėraštis tampa nesupran
tamas ir juokingas.

Ir vis dėlto, nežiūrint, įdėtų 
pastangų ir brangiai už ją mokė
jo: ji yra kalte nukalta, grubi, 
šalta ir, kas svarbiausia, dirbtinė. 
Čia prisimena J. Narjausko „Die
viškosios Komedijos" vertimas, 
apie kurį prof. Eretas išsireiškė, 
kad Narjausko tercinos pražudė 
Dantę, tai analogiškai galima ir 
čia pasakyti, kad šiuo atveju for
ma palaidojo patį Baltrušaitį.

Jurgis Baltrušaitis, Žemės pakopos 
(Zemnyja Stupeni). Elegijos, gies
mės, poemos. Iš rusų kalbos vertė 
Jonas Valaitis. 1947 -400 lietuviško
sios knygos sukakties — metai. Iš
leido A. Urbonas, J. Kapočius. Spau
dė H. Laupp jr. spaustuvė Tūbln- 
gene. 157 psl. Kaina nepažymėta.

šios srities specialistu prancūzų 
Delibes.

Trečia dalis padvelkia rusų me- 
lencholija, plačia Elegija (Lar
ghetto elegiaco), kurioj duetu pa
sireiškia smuikai-violončelės. Dėl 
savo turtingo mellodijomis turi
nio ši elegija yra ypatingai visų 
branginama.

Ketvirtoji dalis Finale turi 
pastabą „rusiška tema“ ir iš tikro, 
kaip tokia, galiausiai išsivysto | 
rusų liaudies dainą, kuria ši dalis 
ir yra baigiama.

Siame kūrinyje Čaikovskis 
meistriškai apvaldo styginių in
strumentų ypatumus, pasiekda
mas tai, kad retas veikalas tokiam 
styginiam sąstatui gali su juo 
konkuruoti.

Koncerto antruoju dąlyku gir
dėsime išpildant prancūzų kom
pozitoriaus Camille Saint—Saėns 
„Koncertą violončelei ir orkes
trui“, kurį atliks vienas iš žy
miausių latvių violončelistų A. 
Teichmanis. Solistas prieš š| ka
rą buvo Rygos Filharmonijos Or
kestro koncertmeisteris, šiuo me
tu profesoriaująs Freiburgo vo
kiečių konservatorijoje. Savo 
koncertais Vokietijoje A. Teich
manis vokiečių muzikinės visuo
menės buvo labai šiltai priimtas. 
Jo išpildomas minėtas veikalas 
gražiausių violončele išpildomų 
muzikos žinovų laikomas vienu 
kūrinių.

Koncerto pabaigai numatyta 
vokiečių genijaus Wolfgang Ama
deus Mozarto „Haffnerio Simfo
nija“.

Sis 18 šimtmečio pabaigoje kur
tas veikalas pradžioje turėjęs taip 
pat serenados formą, ir kaipo to
kią Mozartas ją buvo paskyręs 
savo draugams Haffneriams, nuo 
ko ir vardas, vienos jų namų 
šventės proga. Tik vėliau, pridė
jus įvedamąjį maršą, taip pat 
vieną iš abiejų manuettų ir šiaip 
kūrinį patobulinus, Mozartas su
teikė jam dabartinę simfonijos 
formą.

Almai.
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nuomene, pasiųsdama savo atstovus 
| traptautines skautų ir skaučių sto
vyklas, sąskrydžius, konferencijas, 
kursus ir p. Mūsų skautai ir skautės, 
įvairiomis progomis susidurdami su 
kitų tautų skautais Ir skautėmis, vi
suomet sumaniai Ir kultūringai ats
kleisdavo lietuvių tautos bruožus, pa
rodydavo jos laimėjimus, rūpesčius

A. A. J. Paknys
Sausio 3 d. apie Irvai. Reut- 

lingine«mirė Lietuvos Val
dytojas Juozas Paknys?4*

Velionis buvo gitĄdi 1883 m. 
rugsėjo 10 d. Pakuoniuose, Jūžin
tų vals. Jo finansinė 'veikla tam
priai susijusi su Lietnvūs Banko 
istorija. Nuo 1922 m^tfisą laiką 
buvo Lietuvos Banko^valdybos 
narys, o paskutiniaisjjįta metais 
Lietuvos Banko Valdytojas. Su 
J. Paknib mirtimi netekome dar 
vieno žymaus finansininko ir pri- 
tyrusio bankininko, (tekančiame 
numeryje apie velioni parašysime 
plačiau. '
L1UTUVIU-SVEICARŲ UDENTŲ 

BENDRADARBIAVIMAS.

vlų gimnazijos mokiniai pirmąją Ka
lėdų dieną Kempteno miesto teatro 
salėje suvaidino gimn. mokytojos J. 
Krakauskaitės parašytą 3 veiksmų 
scenos vaizdeli — „Tėvų sodybos ži
burėlis", režisuotą vietos kolonijos 
gyventojos p. Valavičienės. Gautas 
pelnas skiriamas neturtingiems mo
kiniams šelpti. Minėtam veikalėlyje 
buvo pavaizduotos Kūčios paskuti
niais vokiečių okupacijos metais Lie
tuvoje, mūsų pasitraukimas iš tėvy
nės ir paskutiniosios Kūčios trem
tyje. Antrą Kalėdų dieną pradžios 
mokyklos vaikučiams buvo suruošta 
eglutė. Čia vaikučiams Kalėdų sene
lis atnešė kuklių dovanėlių, o pa
tys vaikučiai padainavo bei pasirodė 
su jų amžiui pritaikintomis dekla
macijomis. Šiaip Kalėdų nuotaika 
buvo gan slegianti, visų veiduose su
sirūpinimas dėl rytojaus bei pasili
kusiųjų kančių tėvynėje ar tolimame 
Sibire.

— Gruodžio mėn, 28 d. kemptenie- 
čiai savo išvykstantiems tautiečiams 
— kolonijos nariams l užjūrius su-

Mirus tėvui ir uošviui a. a. Juli
jonui Borelšai, visiems tautie
čiams, suteikusiems mums -pa- 
gelbą laike jo ligos ir laidotuvių 
ir palydėjusiems numirusį | am
žiną poilsio vietą, dėkojame

V. ir P. Gamziukal

klebonas kun. Dr. Vincas Endriūnas, 
padarydamas kiekvienam stovyklos 
gyventojui prieškalėdini vizitą, (tel
kė plotkeles, o. kartu su jomis, ir 
spaustuvėje spausdintą kvietimą, 
kviečianti aktyviai dalyvauti susi
kaupimo valandėlėje prieš Kalėdas 
ir Kristaus Gimimo švenčių iškil
mėse. Kvietime buvo smulkiai nu- rodyta prieš — šventinių pamaldų ir siekius. Todėl tarptautinėje skau- 
tvarka kurios prasidėjo šeštadieni, tybės sąjūdžio šeimoje mūsų skautai 
gruodžio 20 d. ■ ir skautės buvo branginami, gerbiami

Kvietimuose buvo atspausdintas ir mielai laukiami.
kilnus motto: „Dieve, juk Tu vėl at- Lietuviškosios skautybės sąjūdis su 
gaivinsi mus. Ir Tavo tauta džiaug- Tėvynės laisve gimęs su Tėvynes ne
šis Tavimi". Ta* S4=t0£!0s Psalmės hnvn <r ii9dnrvta<l. Nors Lietu-
Ištrauka. vos s&auių sujunda u uuw *«»»»•«- . ----- —-*•»

Pradedant ta diena, velk visi vle- lial likviduota, bet niekas negalėjo metai. Iliustracijos Telesforo Va
tos gyventojai priėjo Išpažinties ir pajėgti Išplėšti Iš jaunuomenės sielų ljaus, 43. psl.

♦ ” 4lodii lr,,a.<A ■VnnivhAo npr 99 lip
simas Urbonas. Sūkuriai Iržmo-

leidimo taikos, kuri gražiai pasitar
naus mūsų tautos taurinimo darbe.

A. Krausas, 
Dr. Vydūno raštų leidėjas, 

(21a) AUGUSTDORF b. Detinold, 
DP Camp

Antroji diena — kurtų užbaiga.
Darbas taip pat pradėtas pamaldo

mis, ateitininkams giedant . lietuviš
kas giesmes. Pagarbinus Dievą daly
viai vėl rinkosi ( salę. Čia buvo skai
tytos paskaitos: „Ateitininko diena“, 
„Ateitininkų ženklelio reikšmėj 
„Moksleivis ateitininkas klasėje“, o 
baigiant — buvo pravestas pavyzdi
nis susirinkimas. Susirinkimą pra
vedė Elchstaetto moksleiviai ateiti
ninkai. Pertraukų metu buvo pašo
kama. padainuojama, pasilinksmi
nama.

Abi dienas kursams gražiai pirmi
ninkavo moksleivis ateitininkas A. 
Barzdukas.

Vakare, 18 vai. 30 min., svečiams 
vietos ateitininkai rendrauglai su- _ _______  — ,----- — .------------------
ruošė jaukų atsisveikinimo pobūv(. priėmė Sv. Komuniją, nes buvo tų žiedų, kurie skautybės per 22 ne- 
Cia prie kavutės, nors kuklios va- gera proga tai atlikti: be savų trijų priklausomo gyvenimo metus buvo -------- ---------- - —
karlenės metu, kursų dalyviams bu- kunigų, buvo pakviesti dar du sve- išugdyti. Todėl nenuostabu. kad nįS žmogaus kančių pynė. 1947 Platintojams duodama 10*/» nuolaidos, 
vo pasakyta daug gražių sveikinimo čląl kunigai. tremtyje, atsiradus elementariau- ... /. , ,,, aitm uh-Mn*
kalbų Ir išreikšta nuoširdžių llnkė- Bernelių Mišios buvo atlaikytos sloms žmogaus laisvės sąlygoms, lie- “>• , - - —
jlmų, o patys moksleiviai — pasl- gruodžio 24 d. 24 vai. naktį kareivi- tuviškoslos skautybės sąjūdis atgimė Wuerzburge. Iirazas 2500. Kaina
rodė su menine programa: deklama- nlų koplyčioje. spontaniškai Ir Išsivystė ( plačią ir g— psĮ 206
rijomis, Inscenizacijomis, kupletais Pirmą ir antrą Kalėdų dienomis gausingą Lietuvių Skautų Sąjungą, . ,
ir pan. pamaldos vyko bendra sekmidienlų jungiančią lietuvius skautus, gyve- A. ir J. Mekai. Knyga apie ka-

Ypatlngal maloniai vijus nuteikė tvarka. nančius ne tik vakarinėje Vokietijos raiiuę ir žmones 1947 m Išleido
tikrai aktoriškų gabumų Weldeno dalyje, bet ir kitose Vakarų Europos 'jL™* ’L,“ ‘ ennn
ateitininkų berniukų trejetas. Jie pa. Kalėdinis vaikučių džiaugsmas valstybėse. Anglijoje. Jungtinėse Patria Tuebingene. lirazas ouuu

Ir skautės buvo branginami, gerbiami 
buvo atspausdintas Ir mielai laukiami.

„Dieve, Juk Tu vėl at- Lietuviškosios skautybės^sąjūdls su
Tai 84-toslos Psalmės laisve buvo ir uždarytas. Nors Lietu- r ipfllvjąkOc knvaoc vos Skautų sąjunga Ir buvo forma- LietUViSKOS Knygos Keturišimtiejl

... matai THnctrari Ine Tolocfr,--

Atsiusta paminėti
Kazys Bradūnas. Maras. Poema.

NAUJA RELIGINE LITERATŪRA
Pranešama, kad jau yra išleista šie 

religine turinio veikalai:
1) L. von Rudloff, .Trumpa pasau

liečių dogmatika. Iš 9 leidimo 
vertė Dr. M. Ražaitis. 159 pusi. 
Kaina RM. 4.—;

2) Dr. St. Gruodis, Krikščioniškos 
dorovės mokslas. 178 pusi. Kaina 
RM. 5.—

Išleido Liudas Vismantas

A. ir J. Mekai. Knyga apie ka-

Užsakymus siųsti šiuo adresu: 
Dr. V. Mankellūnas, 

(14a) Fellbach b. Stuttgart, 
Beethovenstr. 19-5.

------------ - ------------- , ....-----------Kalėdinis vaikučių džiaugsmas valstybėse. Anglijoje. ----  
atrodė su kupletlnials sveikinimais, Antrais Kalėdų dipna stnvvkinu Amerikos Valstybėse, Pietų Ameri- eqz., 39, psl. Kaina RM 5.—. ----------- ------- „
Jumoristiniu dalykėliu „Mokinio var- mįslėms buvo suruošta graži orą- kosf valstybėse, Australijoje ir k. , ’ 5.n„a<t valkna «tatto studentų dėmesiuil
gal" ir kitokiomis išdaigomis, šioji moeėlė- imnrovlzuotas vridinimė- Žengdama C 30-uoslos lietuviškosios L. Dambrlūnas. Lietuvių kalbos 1n,o ,
trejukė nobflvio dalvvlua nriiuoklno skautvbės metus Lietuviu Skautu Sa- sintaksė TT-il laida 1947 m Išlei- 1948 m. 1.14.—11.15. laikotarpyje

Mūncheno, Erlangeno ir Eich-

Lietuvių Katalikų Stu&eatų Sąjun
gą „Ateitis", siekdama -Klek galima 
plačiau išplėsti savo veiklą. užmez
gant santykius su užsienin studentų 
organizacijomis, kad tup būdu nors 
siaura prasme galėtų aįMovauti savo 
tautos reikalus ir palengvinti trem- 

X tyje esančios studentlj<įjjuklę, yra 
pasiekusi teigiamų rezultatų.

Plėsdama ir gllindama-eavo santy
kius su Pax Romana, kūrins nariais 
yra 65 tautų studentų ergfcnizacijos, 
L. K. S. S. „Ateitis" prieš kurt laiką 
kreipėsi 1 Šveicarijos Studentų Są
jungos Pirmininką Alois von Weber, 
prašydama perimti organizacijos glo
bą. atstovaujant jos reikalus tarp
tautinėse studentų konferencijose, 
kur nebūtų Įmanoma dalyvauti Są
jungos atstovams, sudaryti galimy
bių abiejų organizacijų nariams už
megzti asmeniškus ryšius ir klek 
(manoma paremti musų studentiją 
materiališkai.

Iš Šveicarijos Studentų Sąjungos 
gautas palankus atsakymas, sutin- 

- kantis perimti organizacijos globą, 
ginti jos interesus tarptautinėse stu
dentų konferencijose ir žadantis jiems 
galimą materialinę paramą tarp 
kitko pakviečiant mūsų studentus i 

• Jsvelcariją atostogų ir gydytis bei 
pataisyti nemokamai sveikatos. Taip 
pat prašoma atsiųsti lietuvių studen
tų sąrašą, norinčių susirašinėti su 

omis Šveicarijoje.
ir asme- 

ultūros ir 
oniškumo tautos akademine 

ene mums suteikia dėmesio 
galimybių mūsų siekimuose 

utos laisvės ir tremtyje esan- 
dentljos skurdo palengvinimo.

LICENZIJA LIETUVIŲ STUDENTŲ 
ORGANIZACIJAI.

rengė atsisveikinimo aktą su menine 
programos dalimi. Tai yra gražus, 
žydinčio mūsų jaunimo būrelis, ku
ris sausio mėnesi yra pasiryžęs pa
likti Vokietiją ir išvykti laikinai l 
kitus kraštus, kol ateis tinkamas 
momentas stoti i kovą už tėvynės 
laisvę. Išvykstančiųjų tarpe yra ir 
nemaža tokių, kurie labai daug yra 
pasidarbavę Kempteno lietuvių ko
lonijos labui. Paminėtini yra Sopaga 
ir Vaičeliūnas, kurie beveik be per
traukos yra buvę vietos kolonijos 
komiteto ar kontrolės komisijos na
riais, pavyzdingai ėję savo pareigas, 
taurūs tautiečiai. Tarp kitų išvyks
tančių paminėtinas vietos gimnazijos 
mokytojas A. Ališauskas, kuris nuo 
pat pirmųjų gimnazijos darbo dienų 
su didele meile dirbo jaunimo auklė
jimo ir švietimo darbą. Paminėtinas 
ir A. Kenstavlčius, kuris taip pat 
visą laiką dirbo vietos DP policijoje. 
Išvykstantleslems gražių minčių pa
reiškė prof. kan. J- Meškauskas, ko
miteto pirm. Dr. J. Kaškelis. Iš
vykstančiųjų vardu A. Kenstavlčius 
pareiškė, kad jie visi ištiksią taurūs 
lietuviai, kurstą tik lietuviškas šei
mas ir. išgirdę tėvynėje laisvės tri
mitus. su ginklu rankoj stosią l kovą 
už tėvų žemę ir nesigailėsią net gy
vybės. Solistės St. Daugėlienė. P. 
Bičkienė, muz. P. Armonas ir jojo 
vedamas mišrus choras davė išvyk- 
stantiesiems paskutini kartą dar 
puikų koncertą. Abi solistės padai
navo keletą puikių duetų, muz. P. 
Armonas violončele atliko keletą 
dalykėlių, o jo vedamas choras pa
dainavo nemaža mūsų liaudies dainų 
bei išpildė keletą sudėtingesnių da
lykėlių Iš pasaulinės muzikos.

L. V—kas.

; kotf valstybėse, Australijoje ir k. 
.. ---------------------- - —4. mnBf.le _ imnrt>vi7imraR vaininim*. Žengdama f 30-UOSiOS lietuviškosios —------------------ .

trejuke pobūvio dalyvius prijuokino ' prle Siaus‘ prakarUM»'' Ir ™'U! Lietuvių skautų są- sintaksė. II-ji laida, 1947 m. Išlei- ----- -
. a „ Kalėdų senelio atsllankymaa. Valdi- J"™1*1 do Patria Tuebingene. Tiražas ruošiama minėtų universitetų stu-

, Po vakarienės ir meninė, riniiea „aktoriais^ buvo patyš mažieji 'Stt’T“: 1000 egz.. 95, psl. Kaina RM 7.-. dentams 3-jų dienų uždaros reko-
ligi ašarų. , t
ikPo°rdeo^uirig"rS.„l X‘val.^buvo >»00 egi.',"95.‘ £17 Kaln'a RM 7.-. dentams 3-jų tiTenu uždaros reko-

S, ^%otr“XČiUėa <&£ “ X'iniiDHnW mediums, mS
siu!. Rytojaus dieną daliviai Išsiva- sesei/ vienuolė Br Balčlū- nlnEumE lr prlnciplškumą, nežiūrint sūnūs, Išleido Patria Tuebingene, » vreintu nac vietinius
žlnėjo ( kuklias savo tremties bu- „ritė! j$“choras žtooma turtjo ir ‘ tal- koklose tremties ir eventualios 1947 m. Tiražas 5000 egz. 97, psl. y9U,“ da‘9 kre‘Ptis pas vietinius 
veines. ™’o ^ri;"”tra.? Kriėdui’senelis - emigracijos sąlygose mūsų jaunuo- Kaina RM 6— kapelionus.

Sla proga tenka nuoširdžiai pa- juįf ”DdOvInoto’ dovanėlėm!? žino- menel tekn< gyventi, ruošti Ją didžia- Kaina KM b. . WnrinitoH
girti ateitininkų dvasios vadų pas- ma (kart vaikučiai neišeirstu ' naša- ial mūsų tautos prisikėlimo ir laisvės ctawvn I aitrina Pn nlltaio d oho- Norintieji jas atlikti prašomi
tangas tokius kursus suruošti, nes E1*.'“°Jai^domte) tokiomis ko- dJenal-
Jaunuoliai — yra bręstančios asme- vias jiems 1u mamvtės i maišelius Budime!
nybės, besiveržiančios ( gyvenimą. ldėJo 3ų y * Augsburg. 1948 I. 1. raina xueuiuyeue, m. ma- . nii,ė„r„a /xx.iA
J?7rtv"roSB kri*XTkM15MM , V1M" s!Svy!tlos «->••"’>« Skamų sąlunco. žus 3000 egz. 43, psl. Kaina RM ™Uh p«, kum Mktarn, (Mlln-
Del. T ?.s Un«." ‘pSrtteriU ’ lr S lr„.^ y.alk.V.C.L".2 Tari",<” plrm|Ja 4—• " ' 9 ''

Stasys Laucius. Po pilkais debe- , Norintieji jas atlikti prašomi 
sėliais. Eilėraščiai vaikams. Išleido ku° užsiregistruoti, nu-
Patria Tuebingene. 1947 m Tirą- rodanl' kuil?me nori daly- 
.     .... —. . vaiiti nac kun Pikturna iMiin-

Pavėlavusieji nebus priimami

GRAŽIAI VEIKIA KATALIKIŠ
KOJI AKCIJA.

nais atvejais reikštų leisti joms iš
krypti iš tiesaus kelio,

Pranys Alšenas.
KETVIRTOSIOS BAMBERGIECIŲ 

KALĖDOS TREMTYJE
Šventinę nuotaiką

PADĖKOS
L.T.B. Fellbacho Komitetui,

sigerėjlmu žiūrėjome ir suaugusieji 
mūsų jaunimo „šulų“ (pradžios mo
kyklos ir progimnazijos mokinių) 
vaidinto veikalėlio „Kalėdų belau- r D kiant“. Pažymėtina, kad šio velka- L.R.K. Fellbacho skyr. ir kitiems, 

šventinę nuotaiką bamberglečlal lėlio autorius yra vietos mokyt. Gry- parėmusiems materialiai, ir L.R.K. 
pajuto Jau gerą savaitę prieš Ka- binas Ir jis suvaidintas buvo gana mntpr.i cekriiai vnalinnai n n Pelėdas. Tai buvo tuomet, kada vietos vykusiai. Pranys Alšėnas. moleyu sekcijai, ypatingai p.p. Pe

trauskienei, Semetienei ir, Vilū- 
nienei, parodžiusioms tiek daug 
pasiaukojimo, parengiant mums 
bendrąsias kūčias, nuoširdžiai dė
kojame.

Kūčių stalo Stuttgarto 
lietuviai studentai

Gydytoju Sąjungos Valdybos 1947 melu 
veikimo apyskaita ir aplinkraštis

Valdybos veikimas daugiausia reiš
kėsi dviem kryptim:

1. profesinių reikalų atstovavimu 
bei tvarkymu Ir 2. emigracijos gali
mybių zondavimu.

keliui; ruošiamai knygai apie trem
tinius ir 1948 m. „Mūsų kalendoriui"

Eschborno lietuvių inžinerijos 
„Dariaus ir Girėno" ir „Petro Vi-

Bronislovas Ketarauskas. Diferenci- 
jallnlo Ir integralinio akaičlavimo pa- . . grindai, vadovėlis aukštesniosioms RekoL Vedėjas kun. V. Gutauskas 
mokykloms. Antroji laida. Stades 
Lietuvių Stovyklos Švietimo skyriaus -
leidinys, 1947 m., 13S psl.. Kaina ne-

Mūsų Kalendorius 1948 m., redagavo Pagalvokit kol dar
A. Merkelis. „Mūsų Kelio" leidinys, Juk ne visi l šiaurės Ameriką pa- 
Dlllingen a. d. Donau. 144 psl. tekslt Pietų Amerikoje yra varto-

Tikra teisybė apie Sovietų Sąjungą Sėki^"^^^^ ^panllkil
Ui? Ipa^ėiSJUDa1uff?n?sraiš,leVdo SRe" muose- Patogiu būdu. Jau penktas 

SŽŽrti' oa’S" mėnuo, kai sėkmingai vyksta ispanų
Mas9-' 1947 m" 9flps1’ kalbos už aklų dėstymo kursai. Dar 

Kaina 50 centų. galite gaut! Ir pirmąsias pamokas.
Dr. St. Gruodis S. J., Krikščioni!- kurios yra siunčiamos Ir apdėtu mo- 

koslos dorovės mokslas. II laida, Stutt- kesčių už vieną mėn. RM. 52,—. Ra- 
gart. 1947 m. Išleido „Lux" leidykla, šyti: E. Jovaišas, (14a)1 Bad Mergent- 

_ 176 psl. - 1 *- *— - — —
P. Leon von Rudloff, Trumpa pa- 

' sauliečių dogmatika, išvertė dr. m 
Ražaitis. Stuttgart, 1947 m., Išleido 
„Lux“ leidykla, 160 psl.

helm. Postfach 34.

šiomis dienomis 'po ilgų ir sunkių 
pastangų gauta iš amerikiečiu kari
nės valdžios licenzija Lietuvių Ka
talikų Studentų Sąjungai „Ateitis" 
veikti visoje amerikiečių zonoje.

šis leidimas, sutelkdamas organi
zacijai teisini pagrindą, (galins ją 
išplėsti savo veiklą oficialiai tiek 
santykiuose su karine ir vietos val
džia, tiek bendradarbiavime su vie
tos ir užsienio organizacijomis, at
stovaujant mūsų studentijos reikalus.

Atsižvelgiant | sunkias visuomeni
nio veikimo sąlygas tremtyję jo 
siaurą ir ribotą pobūdi, įvairius truk
dymus iš valdžios organų pusės ir 
lėšų trūkumą, šis teisinis organizaci
jos pripažinimas turi svarbios prak
tiškos reikšmės.

Padaryti taip pat visi žygiai gauti 
leidimą ir abiems likusioms vakari
nės Vokietijos zonoms. Kardinolas 
Dr. Faulhaber L. K. S. S. „Ateities" 
pripažinimo klausimą pažadėjo iš
kelti būsimojoj Vokietijos Vyskupų 
konferencijoje Fuldoje,

Kemptenas — Prieš kuri laiką 
Kempteno Žemės ūkio darbuotojų 
draugija buvo pasiuntusi Maine Val
stybės gubernatoriui prašymą kartu 
su ūkininkų ir kitų žemės darbuo
tojų sąrašu, kad jis dėtų pastangų 
iš savo pusės dėl įsileidimo visų iš
vardintų sąraše asmenų žemės ūkio 
darbams l Maine Valstybę. Nesenai 
kemptenlečlai gavo t tą prašymą at
sakymą, kuriame rašoma: „. .. Mes 
visi esame pasirengę veikti toliau 
tuoj, kai galėsime gauti kvotas, nu
statytas Vašingtone. Mes esame pa
rinkę žemės gabalą, bet nieko ne
galima daryti, kol bus imtasi rūpin
tis tais kvotos nustatymais. Tikrai 
jūsų Everett F. Greaton, Executive 
Secretary." Raštas rašytas praėjusių 
metų gruodžio mėn. 3d.

— Naujųjų Metų sutikimą Kemp
teno bendruomenėje viešai surengė 
tik skautai. Išvakarėse kieme prie 
kryžiaus su savo vėliava, fakelais ir 
žvakutėm susispietę apie laužą iš
klausė rajono vado prof. Stp. Kolu
pailos žodžio, kuriame jis pasveikino 
skautus ir susirinkusius su praside
dančiais 30 — alsiais jubiliejiniais 
mūsų nepriklausomybės paskelbimo 
ir skautų veiklos pradžios metais. 
Ta proga taip pat nemaža jaunųjų 
skautų — kandidatų davė (žod(. 
Dauguma kempteniečlų apgailestau
ja, kodėl gi nebuvo surengta bendro 
visos kolonijos gyventojų Naujųjų 
Metų sutikimo. Juk šiais metais gal 
daugumai teks atsisveikinti su trem
ties gyvenimu Vokietijoje, su Euro
pa su pažįstamais. Bendras visų ko
lonijos narių Naujųjų Metų sutiki
mas būtų visus dar labiau sujungęs 
kovai už tėvynės laisvę, už Išsaugo 
jimą tėvynės meilės liepsnelės savo 
širdyje.

— Augsburgo šachmatininkų mei
steris Dr. Troeger sausio pradžioj da
vė Kempteno vokiečių šachmatinin
kams simultaną. Minėtam simultane 
kovojo ir du kemptenlečlai lietuviai 
— Guobys Ir Sirutis, kurie abu baigė 
partijas lygiomis. Be jų, lygiąsias 
pasiekė dar du vokiečiai, o visas ki
tas partijas laimėjo Dr. Troeger.

— Pradžios mokyklos ir gimnazijos
kalėdinėms eglutėms nemaža dovanų 
skyrė LRK Kempteno skyrius, vietos 
kooperatyvas „Gintaras“, YMCA — 
YWCA insp. Z. Puzinauskas ir dar 
vienas kitas kolonijos gyvantojas. Už 
visas dovanėles mokiniai lieka minė
toms institucijoms bei asmenims la
bai dėkingi. DP

kemptenieCių kalėdos.
Jau 1944 metais per 150 lietuvių 

Kemptene turėjo bendras Kūčias Ir 
atšventė Kalėdų šventes su didžiau
sia viltimi, kad sekančias Šventes 
jau tikrai teksią švęsti Laisvoj ir 
Nepriklausomoj Lietuvoje. Ir štai, 
šiais metais ketvirtą kartą sėdo 
kemptenlečlai prie bendro Kūčių 
stalo taip pat su didele viltimi, kad 
mūsų tremtinių rytojus 1948 metais 
tikrai praskaidrės, o mūsų nuvar
ginta ir bolševikų trypiama tėvynė 
išvys laisvės rytą. Prie kemptenie- 
čių Kūčių stalo pamokslėli pasakė 
vetos parapijos klebonas kun. Stane
vičius. primindamas kiekvienam pa
likusią nedalioj motiną Ir motiną 
tėvynę. Ir paskui laužė su visais da
lyviais kalėdaičius. Komiteto pirm. 
Dr. J. Kaškelis savo žodyje apgai
lestavo, kad vis dar neįvyksta mūsų 
didžiausias troškimas — grįžti lais
vėn Lietuvon Ir kad jau pradeda 
skaidytis janki Kempteno stovyklos 
šeima, Išvykus ar rengiantis išvykti 
t tolimus kraštus daliai tautiečių. — 
Nors kelias ,yeitu per Australija, Ka
nadą ar kituš tolimus kraštus, bet jis 
pagaliau tuuL vesti mus ( Tėvynę, — 
pareiškė mūsų Išslskaldyipo dienoms 
pritaikintam—pamoksle prof. kan. J. 
Meškauskas <Uvyllktą valandą Kūčių 
vakarą kolonijos valgyklos salėje, 
kur gausiai .prisirinko mūsų tautie
čiai l Bernelių Mišias. Vietos lietu-

Hanau. Buv. Hesseno dekano kun. 
Aloyzo Klimo (išvykęs l Ameriką) 
Iniciatyva 1947 m. rugsėjo 28 d. pra
sidėjusi Katalikiškosios Akcijos vei
kla gražiai plečiasi. Akcijos Komite
tą sudaro: Juozas Navakas - pirm., 
Vaclovas Senuta - sekr.,' dlpl. Inž. 
Jonas Jasiukaitiš _ narys ir atskirų 
branduolių vadova vyrų — Petras Va- 
lantiejus,- moterų — Elena Gilvydlenė, 

jaunimo . Juozas Baužinskas ir val
kų - Genovaitė Strimaitienė. Vyriau
siuoju vadovu, kun. Klimui išvykus, 
yra kun. Z. Gelažius - naujai atvy
kęs | Hanau šios parapijos klebonas.

Komitetas pirmą kartą išėjo | vie
šumą, gražiai surengdamas Kristaus 
Karaliaus šventės minėjimą, kur be 
kita ko buvo įspūdinga doc. A. Ben- 
doriaus paskaita. Bet ypatingai vei
klus šis Komitetas buvo advento me
tu, surengdamas advento sekmadie
nius valkams, jaunimui, moterims ir 
vyrams. Kiekvieno sekmadienio pro
grama buvo iš dviejų dalių religinės 
— bažnyčioje Ir akademinės-meninės. 
(šventkavarlo) — salėje. Kiekvieno 
sekmadienio išvakarėse būdavo pa
maldos, konferencija ir išpažintis, o 
sekmadieni — rarotlnės mišios, pa
mokslas. bendra komunija — bažny
čioje, po to šventvakaris — salėje ir 
pabaiga — bažnyčioje.

Vaikų skmadienl bažnyčioje pra
vedė kun. A. Bukauskas o šventva
kari salėje — G. Strimaitienė. Buvo 
graži mokyt. J. Zillonio paskaita bei 
prof. Motlekaičlo ir pradžios moky
klos mokinių meninė dalis. Daly
vavo Iki 15-os metų apie 200 valkų. 
Jaunimo sekmadinj bažnyčioje pra
vedė kapelionas kun. L. Jankauskas, 
o šventvakari salėje — stud. J. Bau
žinskas. įspūdingą paskaitą „Dyku
mos ir žmonės" skaitė prof. S. Su
žiedėlis, o meninę dali atliko prof. 
Motiekaitis ir gimnazijos mokiniai. 
Jadnimo dalyvavo per 200. Moterų 
sekmadieni bažnyčioje pravedė -Tė
vas Alfonsas Bernatonis, o šventva
kari — E- Gilvydlenė Paskaita skaitė 
Jonynlęnė. Dalyvavo apie 180 mote
rų. Nelauktai gražiai praėjo pasku
tinis advento-vyrų sekmadienis. Jam 
bažnyčioje vadovavo Tėvas Bene
diktas Rutkauskas, o šventvakariui 
salėje P. Valantiejus, Gražią paskai
tą skaitė mokyt. Feliksas Kudirka, o 
meninę dali atliko „Dainavos" meno 
ansamblis Ir „Atžalyno" aktoriai. 
Dalyvavo apie 450 vyrų. Hanau vyrų 
drąsus katalikiškas pavyzdys buvo 
tikrai graži advento sekmadienių už
baigą ir Katalikiškosios Akcijos Ko
miteto adventinės veiklos vainikavi
mas. Tačiau, reikia laukti, kad Ko
mitetas dar neis atostogauti, bet 
jis ras Ir vėl naujo darbo. Ypač 
reiktų atkreipti dėmesio | mažųjų 
hanaviškių - vaikų darželio Ir pra
džios mokyklos mokinių laisvalaikių 
suorganizavimą Ir kt.

J u r g. E ž e r.
KAS GI TEN AUKSO SPINDULIUS 

BERIA? . . .
(MAS Ideologiniai žiemos kursai 

Bamberge)
1947 m. gruodžio 28—39. d. d. Bam

berge įvyko Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos Ideologiniai žiemos kuršal.

Jau kursų išvakarėse miesto gat
vėse matėme ne stovyklos jaunuolių 
grupeles, kurių krūtines puošė žen
kleliai su kryžiumi žaliam dugne. Jie 
suvažiavo iš trejetos tremties kam
pelių: Elchstaetto, Weldeno ir 
Schwelnfurto. Suvažiavo pasisemti 
ideologinių žinių, kad tinkamiau su
prastų tą kllnųjj šūkį, kuris (rašytas 
jų vėliavoje ir jaunose širdyse: 
„Visa atnaujinti Kristuje" . . .

Prisijungus prie atvykusiųjų dar 
vietos progimnazijos moksleiviams 
ateitininkams, susidarė gražus jau
nimo būrelis — visas puskapis.

Kartu su kursantais moksleiviais l 
Bambergą atvyko ir vyresnieji jų 
vadovai: MAS dvasios vadas kun. 
P. Patlaba, Elchstaetto gimn. mokyt, 
p. St. Barzdukas, Weldeno kuopos 
dvasios vadas kun. V. Kaleckas, 
Elchstaetto kuopos vadovas stud. Pr. 
Joga ir klt.

Pirmoji kursų diena
Ateitininkų trumpalaikiai kursai 

vyko labai darbingoje nuotaikoje ir 
gražaus punktualumo ženkle/ Visas 
Jų darbas buvo (jungtas l kruopš
čiai sudarytos darbotvarkės rėmus. 
Kursų pradžioje visi dalyviai priėjo 
Išpažinties, Išklausė Sv. Mišių kurių 
metu buvo bendrai skaitomos lietu
viškos liturginės maldos, ir priėmė 
Sv. Komuniją.

Pasibaigus pamaldoms Ir papus
ryčiavus, salėje buvo skaitomos 
ideologinlnlo turinio paskaitos. Pas
kaitas skaitė Bambergo progimna
zijos direktorius Dr. J. Januškevi
čius, gimn. mokytojai Barzdukas ir 
Baškys bei jų dvasios vadai.

17 vai. kursantai dalyvavo vletps 
moksleivių suruoštame kalėdiniam 
vaidinime „Kalėdų belaukiant".

®m.1Eracljos reikalai leišio“ kuopų vadams p. p Balti- Kišeninis kalendorius 1948 metams,
1. Zonduodama emigracinius gali- vaUskui ir Markvaldui tain oat redagavo B. Rutkūnas. išleido „Atža-mumus gydytojams. Sąjungos Vai- ir taip pai lyna8«, wellheim-Teck, 110 psl.

dyba pasiuntė šių valstybių (štai- ,r visiems kuopų vyrams už su- 
goms atitinkamus raštus: - ----------

a) Londone House. Londone,
b) Sir Klifcit Heatbout Smith, 

Londone.
c) South Afrika House, Londone,
d) Comite International, Ženevoj,
e) Australia House, Londone,
f) P. Barsanti. Argentinos atstovui 

Ženevoj,
g) Abisinijos Atstovybei, Londone,
h) Sveikatos Ministerijai. Vene- 

cueloj,
1) Sveikatos įstaigai, Olandijoj,

teiktą materialinę paramą nuo
širdžiai dėkoja

Mainzo Universiteto lietuviai 
studentai

1. Gegužės — birželio mėn. suru
ošti tropinių ligų kuršal, kuriuos Iš
klausė 85 (vairių tautybių gydytojai 
ir gavo atitinkamus pažymėjimus. 
Šių kursų konspektas šiuo metu 
spausdinamas Ir greitu laiku bus pra
dėtas platinti.

2. Hanau stovyklos gydytojų pa
stangomis atspausdinti anglų ir pran. 
cūzų kalbomis medicinos ir odonto
logijos mokslo plano blankai, kurie
su buv. Med. Fakulteto vadovybės
profesūros Ir Tremtinių Bendruome- .
nės vadovybės parašais bus Išduoti H vtaų, tų (stalgų atsakė tik Kanada,
gydytojams, kurie Juos norės gauti. Ausffallja, Venecuela ir Olandiją. 
Siu mokslo plano blankų uždavinys Kanados atsakymas gydytojų emi- 
papildyti diplomus, nes kai kurios gracijos reikalu neigiamas Austra- 
valstybės greta diplomų nori matyti Uja prisiuntė bendro pobūdžio (ne l
ir kokiu būdu buvo einamas moks- specialiai gydytojams) anketas, kil
ias Kolegoms, kuriems diplomai yra rios tačiau neužangažuoja nei užpll- 
žuvę, Jie gal iŠ dalies galės atstoti dytojų. nei Australijos vyriausybės, 
diplomus. Slų pažymėjimų gavimo Tas anketas Valdyba išsiuntinėjo V 
tvarka tokia: kiekvienoje stovykloje (vairioms stovykloms. Venecuela at- 
kuris nors gydytojų atstovas surenka saw, jog užsieniečiai gydytojai ga- 
visų kolegų diplomus (ar jų patvlr- lėtu būti panaudoti provincijoje, bet X* 
tintus nuorašus) arba praktikos tei- tuo- tarpu dar nereikalingi. Olandija 
sės pažymėjimus ir po dvi paso atsakė, kad užsieniečiai gydytojai 
dydžio fotografijas, taip pat surašo gali dirbti kaip asistentai ligoninėse 
gimimo datas Ir vietas, ( unlversi- ar pąa gydytojus, bet darbą turi su- |
tetą (stojimo ir Jo išklausymo datas, rasti patys pav., per laikraščius; at- .
Su tais duomenimis atvyksta ( gydy- lyginimas 100—150 guldenų.
tojų sąjungos valdybą Augsburge. Apje gydytojų (sikūrlmą USA pa- 
Cla gaus atitinkamus užpildytus pa- tlrta 5tal kas; įj statų mums dau- I 
žymėjimus Ir Instrukcijas, kaip su glau ar mažlau prieinamų yra tik 11, 
Jais toliau elgtis. Po to visi surinkti nea kituose, sutelkiant praktikos tel- 
dokumental bus grąžinti savininkams. 8eSt reikalaujama, kad gydytojas

3. Kai kurios stovyklos kreipėsi ( bQfų USA pilietis arba bent baigęs k
Sąjungos Valdybą, prašydamos atsl- jų universitetą. Mums prieinamose 
ųstl l Jas lietuvių gydytojų. valstybėse daugiausia tenka atlikti

Sąjungos Valdyba stengėsi tarpt- vlenų metų „Internship" (stažą) Ir ' 
nlnkauti, skelbdama tokius pagei- ^laikyti egzaminus. Stažo metu at- 
davlmus spaudoje. lyginimas pareinamai nuo ligoninės

4. Prieš porą mėnesių Kanados gy- nuo o iki 150 dolerių ir išlaikymas,
dytojų sąjungos pirmininkas p. Rut- Po' t0> norint (gyti specialybę, rel- 
ley Kanados spaudoj labai neigiamai kla „nuo 3—5 metų dirbti atitinkamoj 
atsiliepė apie D. P. gydytojų medi- srU^ .resldentu". Už tai atlyginama 
cinos lygi ir pasiūlė D. P. gydytojus lw>_3oo dolerių. Tačiau, atrodo, kad
siųsti ( Kiniją, kur medicina tebėra 8peciaiistų USA turi pakankamai;
primityvioj stadijoj. Lietuvių gydy- gal jtOks toks bendros praktikos 
tojų sąjungos Valdybos Iniciatyva gydytojų trūkumas,
buvo parašytas memorandumas, kurt
pasirašė visų trijų Pabaltijos tautų 
Gydytojų Sąjungų atstovai. Vienas 
to memorandumo egzempliorius bu
vo pasiųstas pačiam p. Rutley, ant
ras Toronto Dally Star laikraščiui, 
kuriame tas šmeižtas tilpo, ir tre
čias p. Tuck, IRO generaliniam se
kretoriui, nes p. Rutley savo pareiš
kimą padarė grjžęs Iš IRO posėdžio 
2snešSiižlnota su Lietuviu Tremti- Lietuvių Skautų Sąjunga 1948 me
nių Taryba, norint Iš Iveicarijos ‘n*?,."11/).1 mptu*Nukakti skautybės 8ą' 
gauti melcinos literatūros, bet iki . ainių savininKai ir aaiuųjų amatų
šiol literatūros dar negauta. L <rtu vlų tauta‘ndkVau«s^®°’®m“ amatininkai Ir dirbėjai.s Paiiuctnc Jinios anie Lietuviu drauge labai sunKtose atsucunmo
Tremtinių Gydytojų Sąjungą p. Mer- nepriklausomam valstybiniam Parodai skiriami eksponatai slun-iremumų uyaytvjų y. nimul valandose 1918 m. lapkričio člaml Iki š. m. vasario 20 d. šiuo

mėn. 1 d. senojoje Gedlminlo sostl- adresu: LTB Hanau (16) Hanau a. M. 
nėję Vilniuje įsisteigė pirmoji lietu- Lamboystr. 84, Vytautas Pagirys 
vlų skautų skiltis, davusi pradžią (LMPA komiteto reikalų vedėjas), 
gausingam ir Lietuvos Jaunuomenės , . , ,
labai mėgiamam lietuviškosios skau- Plastinio meno skyr. kiekvienas 
tybės sąjūdžiui dailininkas prašomas siųsti tapybos
' Jautrias jauniuomenės širdis žavinti darbų ne daugiau kaip 10 lr grafikos 
skautybės Ideologija, patrauklios for- darbų ne daugiau kaip 20, kitų sri- 
mps ir aktingumą skatiną darbo me- 61U eksponatams skaičius nenustaty- 
todal yra telkę per visą 30 metų di- tas.
delel mūsų Jaunuomenės daliai gilių Prle parodon siunčiamų eksponatų 
išgyvenimų, naudingų užsiėmimų ir pridedamas vokas, kuriame siunčla- 
yra padėję dvasiškai Ir flriškai su- ma 3iX29 cm formato eksponatų są- 
bOdu ll“uavKo“5?*as4. Ekoponaw aąraSo paliekamos 
si visų jaunuomenės auklėjimo velks- 

| nių aktinga talkininkė.
■ Lietuviškoji skautybė taip pat su

darė sąlygas mūsų jaunuomenei ben
drauti ir su kitų pasaulio tautų jau-

Mielus vienminčius cand. 
med. dent. ONUTĘ PRUNS- 
KYTĘ ir doktorantą PETRĄ 
JOKUBKĄ, sukūrusius atei- 
tininkiška, šeimos židinį, 
sveikina ir laimingo gyveni
mo linki

Muensterlo U—to stu
dentai at—kai

Idėjos coli. GENOVAITĘ 
NAUMANAITĘ if ALBINĄ 
KORSAKĄ, sukūrusius lie
tuvišką šeimos židinį, svei
kina ir linki gražiausios klo
ties bei šviesaus gyvenimo 

Goettlngeno U—to stu
dentai ateitininkai

S. m. sausio 3 dieną, po 
ilgos ligos mirė A. a. JUO
ZAPAS PAKNYS, L.R.K. 
Vyr. Valdybos narys, b. Lie
tuvos Banko Valdytojas.

L.R.K. Vyr. Valdyba tą 
liūdną žinią praneša lietu
vių visuomenei ir reiškia 
gilią užuojautą Vėlionies 
žmonai ir šeimai.

L.R.K. VYR. VALDYBA

Tauriam jautrios širdies 
L.R.K. Vyriausios

Valdybos nariui 
JUOZUI PAKNIUI 

mirus,
žmonai, sūnums Stepui,jo -

Jurgiui, Juozui, Jonui ir jų 
šeimoms 
gilią užuojautą reiškia

L.R.K. VYRIAUSIAS MO
TERŲ KOMITETAS

Netikėtai mirus mūsų 
bendradarbiui
A. A. Antanui GAJAUSKUI, 
jo žmonai reiškiame gilią 
užuojautą.

L. R. Kryž. Miincheno 
Skyriaus Valdyba ir 

bendradarbiai.

Sea-Gull Shipping Co. 
Packages Sending to Europe 

560 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

šios bendrovės tikslas, kaip Jau ži
noma. yra skatinti ir kelti Amerikos 
lietuvių tarpe pagalbos telkimą savo 
buvusiems Ir likusiems anapus At
lanto likimo draugams. Iki šio laiko 
šios rūšies tarpininkavimas JAV- bu
vo vykdomas Išimtinai kitataučių.

Minėtam tikslui atsiekti, bendrovė 
Amerikos lietuvių spaudoje, savo 
specialiai leidžiamuose lapeliuose — 

kan k Pranešimuose ir gyvu žodžiu nuola- 
i<;uomenėlp" veikianti to9 ra8lna savo tautiečius, gyvenan- 
J Darnius ParaDilos eius JAV- atkreipti daugiau dėmesio 

bendruomenė Ir’ Jos organizacija — lmatt?įallnęgpadėti^1" tremty sunklĄ 
St. Yla. Valkai — ateities parapija — materialinę paaet|.
dr. J. Gutauskas, Darbas su parapijos Tos bendrovės propagandos pa- 
jaunlmu — V. Paulauskas, Ženklai be veikti daugelis Amerikos lietuvių, 
stebuklų — dr. Pr. Gaidamavičius Ir kurie prieš tai ( šalpos reikalą mažai 
k., be to platūs skyriai „Pasaulio tekreipė dėmesio. Išsiuntė daug slun- 
spaudoje Ir „Kronika". tlnlų Europoje gyvenantiems lletu-

Inžlnleriaus Kelias, Nr. 8. 1947 m., viams- „ ,
leidžia Lietuvos Inžinierių Tremtinių Sea-Gull Shipping Co. patamavi- 
D-jos Centro Valdyba. Redaktorius mals naudojasi Ir Lietuvos Generali- 
dlpl inž. Br. Galinis, Augsburg, nls Konsulatas New Yorke ir kitos 
spausdinta rotatorium, 50 psl. Rašo stambiosios Amerikos lietuvių orga- 
Br. V. Galinis, dlpl. Inž. Alf. Seme- nlzacljos.
nas, dlpl. Inž. A. Jakštas, dr. Vydū- per trijų savo mėnesių veikimą 
nas, dlpl. Inž. Br. Maslokas, prof S. bendrovė yra Išsiuntusi daugiau ne- 
Kolupaila ir k. Iliustruota spaustuvėj gu 500 siuntinių vien tik tremtiniams 
spausdintom iliustracijom. lietuviškomis pavardėmis. Jos patar-

Vlkt. Kamantauskas, Ispanų kalbos naudojasi Ir daugelis Amerl-
vadovėlls. Išleido „Patria" Tūbinge- koa lietuvių organizacijų, kaip Amę- 
ne 1947 m. 128 psl. Kaina, 5 RM. rlkos Lietuvių Misija, Amerikos Lle- 

tuv,l» Taut> Centras. Amerikos Lle- “ i’JaSJS?’ tuvlų Susivienijimo Kuopos bei ka- 
Kemptenas, 1947 m., 22 psl. Spausdln- taumfeos organizacijos. Ypatingai 
ta rotatorium. daug siuntinių (daugiau negu 150)

yra pasiuntę į Kanadą atvykę miškų 
darbams, lietuviai.

Bendrovė gauna daug laiškų, ku
riuose lietuviai, tremtiniai prašo at-_ 
siųsti jiems maisto Ir drabužių siun
tinių. Bendrovė pati jų patenkinti 
negali ir Ji kreipiasi | Amerikos lle- 

_ _ . __ tuvius, kad tikrai reikalingiems as-
DR. VYDŪNO BIČIULIAMS! menlms bU)ų tokie siuntiniai pasių- 

Pranešu, kad visi dr. Vydūno ran- s«. šių pastangų dėka jau tuzinus 
krašty esą veikalai bus netrukus tokių siuntinių yra gavę tremtiniai, 
atspausdinti. Sials. <00 lietuviuos Rašantiems šiai bendrovei prašymus 
knygos sukakties, metais pasirodė du Prašoma nepamiršti vieno dalyko, 
veikalai: 1) KALĖJIMAS - LAISVU- «,’"’V"S ?‘ ,b?nllr0T‘’ 
jimas Ir 2) BHAGAVAD GITĄ Pa- ^et ne labdarybės. Visais šalpos at
iminančioji giesmė. Vertimas Iš pĄ\a%ačtaunbendrovė V ateity1 n£& 
sanskrito kalbos Ruošiama atsako pagal galimybę tenkinti to-

„PROSENIŲ (probočių) klu3 prašymus tik su sąlyga, kad 
SESELIŲ laida. Į mano kvietimą dr. siunčiamas bendrovei laiškas būtų 
Vydūno raštų talkon prisidėti plr- patvirtintas vietinės lietuviškos ben- 
mleji atsiliepė: Balys Galdžlflnas su druomenės, pažymint, Jog prašanty- 
dr. Br. Nemicku, kuriuodu (galino sis tikrai yra reikalingas paramos, 
pirmosios dr. Vydūno knygos „Kalė- Bendrovė prašo atkreipti dėmesį, 
jimas — Laisvėjimas" atspausdinimą, kad tremtiniai, rašydami savo gl- 
Greital sukruto veiklieji Mažosios mlnėms JAV laiškus, tiesiog prašy- 
Lietuvos lietuviai: Ema Liaudine- tų pagalbos siuntinių pavidale ir nu- 
kienė, J. Dldžlenė, Jonas Šimkus Ir rodytų tos bendrovės adresą.
Fr. Slenterls. Jie visu širdingumu Ir šios lietuviškos bendrovės alun- 
melle savo krašto Kūrėjui sudarė člaml siuntiniai yra pigesni ir savo 
komitetą Ir užtikrino raštų leidimą, kokybe geresni už bet kuriuos JAV 

. panašios Įstaigos siunčiamus sluntl-
Todėl reiškiu didžią padėką aukš- n^. Amerikoje užsakytas siuntinys 

čiau minėtiems asmenims ir kitiems gavėją pasiekia per tris — keturias 
rašytojo Bičiuliams, vienokiu ar ki- savaites, tuo tarpu, pav. Care pakle- 
toklu būdu prisldėjuslems prie raštų tai gaunami tik per 3-4 mėnesius.

Maironis, Baladės, išleido „Gabija“, 
1947 m., 72 psl.. kaina 2 RM.

Vladas Jakubėnas. Pasaka, plano 
solo, Išleido „Patria", Tūblngen, 
1947 m.

Vladas Jakubėnas Penkios liaudies 
dainos, solo balsui su foirtepionu, iš
leido „Patria“, 1947 m.

AUKA. Biuletenis kunigams, Kirch- 
helm-Teck, 1947 m.. Nr. 2, 120 psl. 
Turinys: Darbą pradedant — Kan. F. 
Kapočius, Visuomenėje 

į

PRANEŠIMAI
PRANEŠIMAS DEL LIETUVIŲ 
MENO PARODOS AMERIKOJE

Lietuvių Tremtinių Bendruomenės 
Centro pavedimu sudarytasis Meno 
Parodos Amerikoje Komitetas orga
nizuoja išeivijos lietuvių meno pa- 

LSS tarybos pirmijos atsisau- skyriai: a) liūtinis martlrologinls, 
b) plastinio meno (tapyba, skulptū- 

kimo! i Lietuviu visuomene Ą‘Ja-B±ra(‘U.’ 
* ‘ ‘ nial, medžio drožiniai, mezginiai, me

talo. molio ir kt. dirbiniai).
Parodoje kviečiami dalyvauti visi 

lietuviai menininkai, taudodallės dir
binių savininkai Ir dailiųjų amatų

Brangūs Tautiečiai

Gedulingos pamaldos už 
• a. a. JONĄ IGNAITĮ įvyksta 

š. m. sausio mėn. 16 d. 7.00 
vai. Karlsruhe’je, St. Fran- 
ciskushaus koplytėlėje.

Tą dieną visi korporantai 
dėvi ženkliukus, perrištus 
gedulo juostelėmis.

Korpl Grandis Valdyba

Mus pasiekė skaudi žinia, 
kad Lietuvoje žuvo mūsų 
korporantas

JONAS IGNAITIS
Gimines ir artimuosius 

liūdesio valandoje giliai už
jaučiame.

Korpl GRANDIS

.Mieliems ALDONAI IR VIKTORUI UŽUPIAMS, gyvenan
tiems skaudžias dienas, netekus brangiosios dukrelės Aldu
tės, reiškiame bičiuliškos užuojautos.

Šapokai ir Vilkutalčiai

Paieškojimai
LANDAUSKAS Maria, 54 metų, iš 

Lugan-Erzgebirge;
NEMORTA Jonas, 52 metų. Iš Dlmin, 

Pommem;
NEMORTA Slmanas, 42 metų, iš Dl- 

mln, Pommem;
NEMORTA Valentinas, glm. 1937.2.12, 

iš Dimln. Pommem;
NEMORTA Vlnkas, 28 metų, ii Di

mln. Pommem;
RABINOWITZ Liza, glm. 1909, Iš 

Kauno:
ramanauskas Jonas, glm. 1912, iš 

Flossenburg;
raPEIKO Schlmon, 27 metų, iš Bu

chenwald;
ANDRIEKUS Pranas, glm. 1880, iš 

Pauyra;
BALSYTE-ZAKAIRIENE Marija; 
BALTRUS Jonas Žiūrįs, glm. 1885; 
BALTRUŠAITIENE Kazimiera, 28 

metų, iš Magdeburg;
BALZEREIT Josephine, gim, 1885. 

8.31, iš Prenzlau;
BANEVIČIUS Juozas. 30 metų; 
BAUBENAITE Ellen, iš Aachen; 
BENORAITIENE Ona, gim. 1886; 
BLAŽEVIČIUS Henrlkaa. glm. 1929.
DEMERECKAŠ' Kleopas, glm. 1929. 
DEMERECKAS Kleopas, glm. 1929.9. d5 
ALIŠAUSKAS Kazys, glm. 1927. 5. 17, 

Iš Vilkaviškio;
ALPERAVICHUS (Alperavltsonas) 

Abrasha, iš Auschwitz;
ANDRIEKUS Pranas, gim. 1880, ii 

Pauyra;
AUDICKAITE Elena, glm. 1928. 9. t, 

Iš Hannover;
BAJALIS Alfonsai. gim. i810 u Que_ 

strow/Mecklenburg;
BAJALIS Algis, iš Gueitrow/Meck- 

lenburg;
B AJALYTE Danutė, ii Guestrow/ 

Mecklenburg:
BAJALYTE Zenė, ii Guestrow/Meck- 

lenburg;
BAKAITIS Vincas, gim. 1920. 12. 6, Iš 

Oberduena;
BALAJTTS Anton, 45 metų.

Prie parodon siunčiamų eksponatų 
ma 31X29 cm. formato eksponatų są- 
šlos žinios F” "* r Algirdas Zenkus, 1050 E 92 st. Brook

lyn 12, N.Y., Ieško giminių ir paž(sta-
1. autoriaus arba savininko pavardė mų Vokietijoje.

ir vardas, gimimo data, kada dar- Klasavičlenė — Domarkaitė Petro- 
bas padarytas. nelė, kilimo Iš Salantų mst., Kretln-

» . . u Sos apskr., dabar gyvenanti Kanado-2. autoriaus arba sav. dabartinis igjjęo giminių Vokietijoje. Pilną
tikslus adresas jo3 adresą gauti kreiptis (: Mūnchen.

3. eksponatų sąrašas (eilės Nr. eks- SS-Kaserne, Lltaulsches
ponatų pavadinimas, eksp. forma- ?,r- , , .
tas parduodamųjų eksponatų kai- Amerikos lietuviai Jonas Stanaitis 
na doleriais, kitais žinios) Ir Antanas Simanavičius, abu kilę Iš

. , . Vilkaviškio apskr. (nuo pasienio),
4. autoriaus arba savininko parašas, ieško: — pirmasis — Juozo Stanaičio, 
„ar

vlnlnkas atsiims patsai, siųsti paštu, Atsilientl Auesburc-Hochfeld Liet, 
perduoti (galiotiems asmenims Ir kaip Raud Kryžius. Augustinas Pričkaltls 
Kitaip). ieško savo žmonos Kazlmleros Prlč-

Pageidaujama, kad kartu «u ekspo- kaltlente RaJytt Armėnui
natals būtų siunčiamos Ir 4 darbų kul (Mb) Massen b. Unna i. W. Hell- 
nuotraukos parodos katalogui lllus- W«E 
truotl. Kitoje nuotraukos pusėje už- Urhtaltta
rašoma autoriaus pavardė, vardas Ir lingen/Donau Ludwig Kaserne. Lit.
eksp. pavadinimas. Lager Ieško Kurauskaitės Marcelės,----------C------------------

p. Dundurienės. Endruškevičlaus, 8. 1, Iš Horneburg;
Prie siunčiamų parodon eksponatų kuncų Prano. Plkčilinglenės Onos, —— 

turi būti prikabintas raštelis, ku- Semaškos Antano, Zenkevičiaus Pe
riame (rašoma: Ukso. BabyMaus. Endruškevičlaus
1. autoriaus arba savininko pavardė lr ^“rgo .py-

ir vardas joe Ambrose (Juozas Ambra-
2. eksponatų sąraše pažymėtas eilės EAmeriMnPhSiknL,«»vrt

numeris ir eksp. pavadinimas. ^ox 1332. America, Ieško savo giml-
Kataloglnė medžiagą Iki vasario 10 Zuzana Sauzdrawait, Girkančių

d. slučiama šiuo adresu: V. Petravi- kaimo, Plungės paštas. Telšių apskr- 
člus Fellbach. Wflrtt.. Jahnstr. 12. ieško giminių ir pažįstamų. Rašyti

Susan Barsdls East Hampton Box 26
Plastinio meno, tautodailės Ir dal- l, j. n. Y. America.

'K JSTMCA.
sąstato: V. Petravičius P. Augius, K. AROLSEN prie KASSEL io, ieško 
V. Jonynas. A. Valeika, L. Vilimas sekančių asmenų.
jr a. Tamošaitis. ENDZELIS Jonas, glm. 1944. 9. 17, i>

Halberstadt;
Lietuvių Meno Parodos Amerikoje ENDZELIS Petronėlė, gim. 1908. 8.7, 

Komitetas. iš Halberstadt;

tas. parduodamųjų eksponatų kai
na doleriais, kitais žinios)
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Niūrūs motyvai
J. Būtėnas

sovietais juk nepajėgė susitarti nė 
dėl tų dokumentų raidės, ką tad 
bekalbėti apie praktiką. Belieka 
užtat laukti, kada ir kaip pasibaigs 
dabartinė Rytų — Vakarų kova.

Ji jau gavo „šaltojo karo“ vardą 
— juo suprantama politinė — ūkinė 
kova, su vis didėjančiu intensyvu
mu apimanti, galima sakyti visą 
mūsų planetą. „Tikrasis, ginklo' ka
ras, yra pasidaręs perdaug ka
tastrofiškas, perdaug neįmanomas 
apriboti bei kontroliuoti, kad būtų 
galima apie jį galvoti“, rašo „New 
York Herald Tribūne“. Tiesiog 
neišmanu, su kokiomis refleksijo
mis sutikti to paties laikraščio pas
tabą, jog „istorinę pažangą žmonių 
santykiuose atžymi jau tas faktas, 
kad išrastas būdas tarptautinę ko
vą suvesti į politines bei ūkines 
formas, nesigriebiant šiandien pra
žūtingų ginklo priemonių“. Tačiau 
ir „NYHT“ sutinka, jog „niekas 
negali pasakyti, kad nebūtų, pavo
jaus tai politinei bei ūkinei kovai 
atsitiktiniu būdu ar iš apjakimo iš
virsti j totalinį ginklo karą“.

Deja, tuo gyvybiniu klausimu ga
lima pateikti daugiau samprotavi

mų kaip ajškių faktų. Bent tikė-

Valstybės sekr;torius Marshallis 
savajame radijo pranešime apie 
Londono konferenciją vienu saki
niu apibūdino principą, kuris ap
sprendžia JAV užsienių politikos 
strategiją ir taktiką: „Susitarimai 
tarp suvereninių valstybių papras
tai esti tikrų patvarkymų atspin
dys, o ne priežastis.“

Susitarimo tarp JAV ir Sovietų 
S-gos nėra dėl to, kad nėra to 
„tikro patvarkymo“, o ne to pa- 
tvarymo nėra dėl to, kad JAV ne
susitaria su sovietais. Tiesiai kal
bant, reikalas eina apie faktinės 
padėties, apie tam tikros jėgų pu
siausviros sukūrimą ir stabilizavi
mą, kuri sutartimi po to jau būtų 
formaliai pripažinta de jure. Šian
dien ir »ina kova dėl to, kokia tu
rės būti toji faktinė padėtis. Tik 
kai toji kova bus baigta, jos nu
lemtasis Europos ir pasaulio pa
tvarkymas tegalės būti fiksuotas 
susitarimu.

Marshalls, sausio 8 d. kalbėdamas 
JAV kongresui apie jo vardu pa
vadinto plano realizavimą, davė 
suprasti, jog jo jsitikinimu, tą pla
ną pravedus, sovietai pasijusią pri
versti sutikti su JAV priimtina pa
tvarkymo formule. Amerikiečių
publicistai taip pat tebemėgsta šią 
tezę aiškinti visaip ją apvartydami. 
Joseph Alsop mano, kad Marshallio 
plano pastatyta ant kojų ir susti
printa Vakarų Europa kaip magne
tas pritrauksianti dabar sovietų 
sferoj esančias Rytų Europos vals
tybes. „Uždavinys, tiesa, be galo 
didelis", pripažįsta tas publicistas. 
„Jį įvykdyti kaštuos labai brangiai. 
Tačiau kaštai yra niekis, nes nuo 
rezultato pareis laisvė ar vergija, 
skurdas ar gerovė, gyvenimas ar 
mirtis.“

Tasai amerikiečių žurnalistas, 
kaip ir visi vakariečiai, be abejo, 
turi galvoj savąsias tautas ir jų iš
gelbėjimą nuo vergijos, skurdo ir 
mirties. Mes gi klausiam — o kaip 
su" tais, tarp kurių yra ir kenčią 
bei kovoję mūsų broliai pavergto
je tėvynėje? Retas iš didžiųjų va
kariečių teikiasi apie tai prisimin
ti, dar retesnis, kad ir tik plato
niškai, jiems užuojautos ir pripa
žinimo žodį taria. Užtat su dėkin
gumu, nors kartu su širdgėla, pri
imam šveicarų „Weltwoche“ redak
toriaus žodžius, kuriais jis paverg
tosios Europos žmonių kovą įjungia 
j visuotinį tragiškąjį vyksmą: „Jei
gu išmintingai vykdant Marshallio 
planą pavyks bent šiek tiek ap
tvarkyti Vakarų Europą ir visur 
sumobilizuoti pasipriešinimą prieš 
Rytus, tada lemiamosios kautynės 
dėl Europos bus laimėtos. Bet tą 
kovą laimėjus, nevalia bus pamirš
ti tūkstančių bevardžių kovotojų 
Rytuose, kurie, savęs išsižadėję ir 
veik be jokių asmeninės sėkmės 
perspektyvų, stojo kovon už reika
lą, kuris daug mažiau yra jų 
asmens kaip visos laisvę brangi
nančios žmonijos reikalas ... Kaip 
tik šiandien tūlam gal suteiks pa-
guodos priminimas seno kiniečių 
posakio, kad ilgainiui silpnasis vis 
tiek išeina stipresnis už galingąjį."

Mums toji paguoda tereiškia vil
ti, kad sovietinis genocidas nepa
jėgs sunaikinti mūsų tautos subs
tancijos ir kad visos Europos iš
laisvinimas dar atras mūsų tautą 
gyvą bei pajėgiančią dirbti ir kur
ti. Tačiau nebeturim iliuzijų dėl 
to, kas bus, kol tasai išlaisvinimas 
ateis. Ir po ITO žmogaus teisių ko
misijos posėdžiu Ženevoj (1947. XII. 
1—18). Vakarai šaltai konstatuoja, 
kad sovietų pavergtojo ir naikina
mojo žmogaus neglobos nei iškil
minga žmogaus teisių deklaracija, 
nei pasiūlytoji toms teisėms įgy
vendinti konvencija — Vakarai su
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Pirmojl DP spaudos konferencija. Kairėje — viduryje J laikraštininkų paklausimus atsakinėja vyr. IRO di
rektorius Paul Edward, viduryje — stovi p. Tollšlus ir dešinėje — sėdi IRO viešosios informacijas skyriaus 
viršininkas.

kim, kad tie žmonės, kurie tokių 
įspėjimų paskelbia, patys remiasi 
jiems prieinamais konkrečiais 
duomenimis. Popiežius Pijus XII 
savo kalėdinėje kalboje graudeno, 
jog „horizonte jau žybčioja klai
kūs naujo konflikto žaibai", o pri
imdamas diplomatinį korpusą, jis 
niūriai pranašavo, jog „1948 m. pa
saulis bus tokioj kryžkelėj, kaip 
retai kada praeity“. Buvęs britų 
darbiečių pirmininkas prof. Laskis, 
kurio nė Maskvos propaganda dar 
nepaženklino karo kurstytu kalba, 
jog „nei Rusija, nei JAV nenori 
karo, bit jos jau žengia karo ta
ku... Tiesiog galvatrūkčiais puola
ma į karą, kurio niekas nenori. 
Skaitydamas Višinskio kalbas, įsi-

Kanados miškų kirtėjų stovykla

tikini, jog jis šaltąjį karą telaiko 
įžanga į tikrąjį. Marshallis tikrai 
tiki į šaltąjį karą, tačiau jis klysta, 
manydamas, kad jį 4r toliau bus 
galima laikyti užšaldytą ...“

Konkretesniu užuominų paskel
bia jau minėtasis šveicarų laikraš
čio „Weltwoche“ redaktorius. Vie
nas buvęs sovietų generolas, dabar 
palaikąs ryšius su svarbiausiomis 
švalgybos žinybomis", jam aiški
nęs, jog 1946 m. vasaros sovietų 
„generolų krizė" (po kurios paslap
tingai pranyko ir marš. Žukovas) 
kilusi dėl to, kad vadovaują sovie
tų generolai jau 1946 m. vasarą 
tarę atėjus metą užimti visą Eu
ropą. Tam griežtai pasipriešinęs 
Stalinas. Jo svarbiausias motyvas 
buvęs tas, kad sovietų karinių ope
racijų bazė-sritis tarp Baltijos ir

Juodųjų jūrų — dar perdaug na- 
saugi ir netikra. Partizaniniai Rytų 
Europos tautų kovotojai Vakarams 
neįkainuojamai nusipelnė, atidėda- 
mi Rytų antplūdį bei duodami lai
ko Vakarams praregėti ir, galimas 
daiktas, pasiruošti. Būdinga, kad 
kaip tik tie žmonės, kurie puikiai 
pažįsta komunizmo centrinės gal
voseną (nes patys joje išaugę), dėl 
sovietų planų neturi jokių abejo
nių. Buvęs aukštas sovietų parei
gūnas Kravčenko, JAV Kongreso 
komisijos iškviestas duoti priesai- 
kinį parodymą, kongresmonams 
pabrėždamas kalbėjo, jog sovietų 
požiūriu „konfliktas tarp Sovietų 
S-gos ir jos buvusių antrojo pasau
linio karo sąjungininkų neišvengia
mas“. Buvęs amerikiečių komunis
tas Jamas Burnham, dabar simpa
tizuojąs komunistiniams Europos 
socialistams, „New Leader“, rašo,
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Maža perspektyva DP asmenims 
Pietų Amerikoje

Įtakinguose Vatikano sluok
sniuose nurodoma, kad Sovietų 
Sąjungos ir JAV santykiai yra taip 
pablogėję, „kad susidarę skirtu
mai tarp šių dviejų pasaulinių ga
lybių gali privesti prie naujo kon
flikto", jei dabartinis įtempimas 
neatslugs. Tokia perspėjanti nuo
monė susidarė, pasikalbėjus su 
aukštaisiais mažojo katalikų mie
sto tarybos dignitoriais, kurie pa
sauly žinomi kaip jautriausieji di
plomatiniai stebėtojai. Šios tarybos 
pesimizmas šiandien yra lygiai 
toks didelis, kaip ir kitose Euro
pos sostinėse.

UP korespondentui Virgil Pink- 
ley paklausus vieną aukštą vietą 
užimantį prelatą, kuris turi pilną 
Popiežiaus pasitikėjimą, pareikšta: 
„Bendrosios taikos perspektyvos 
yra žymiai blogesnės, negu prieš 
metus.“ Tokiai nuomonei susida-
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jog sovietai esą pasiryžę rizikuoti 
karą, nes jų įsitikinimu JAV nesu
gebėsiančios imtis energingos kon- 
traakcijos. O prisiminę „Welt
woche“ redaktoriaus reveliacijas, 
negalim neįžiūrėti strateginės 
prasmės tose brutaliose priemonė
se, kuriomis be atodairos „konso
liduojama“ sovietinė Rytų Europos 
sfera, kuri 1946 m. Maskvai dar 
atrodė nesaugi. Iš Ankaros ir kitur 
pakartotinai pranešama apie greit 
laukiamą Balkanų valstybių fede
raciją su garsiuoju Dimitrovu kaip 
politine galva ir marš. Tito kaip 
kariniu vadu. Prancūzų spauda 
(„Tel Quel“, „Le Monde“) paskuti
niu metu atsekė naują Balitjos 
kraštų izoliacijos aspektą: nė vie
nam vakariečiui dar nepasisekė ten 
su oficialiu leidiniu įsibrauti, nes

rėjo pranešti beveik apie visiškai 
neigiamus rezultatus. Monsinjoras 
Bertoli patyrė, kad skaičius, kurį 
praktiškai gali priimti šios val
stybės, yra labai mažas, nes trans
porto galimybės, gyvenimo sąly
gos bei apsirūpinimo perspekty
vos imigrantams esančios labai 
ribotos. Geriausių perspektyvų esą 
Argentinoje ir Venecueloje. At
sižvelgiant į Bertoli pranešimą, 
Vatikanas yra priėjęs išvados pa
siūlyti dvi galimybes, būtent, kad 
JAV sumažintu įvažiavimo su
varžymus arba kad Europos val
stybės, kuriose gyvena DP, pačios 
išleistų kenčiančius DP iš stovyklų 
ir juos palengva įjungtų į jų 
ūkius.

DP nebenori gyventi totaliniame
rėžime

Naujųjų Metų sveikinime Tarp
tautinės Pabėgėlių Organizacijos 
gen. sekretorius Williams Hallam 
Tuck pareiškė, kad visos tautos, 
kurios yra pakankamai gudrios ir 
toliaregės, priėmusios išvirintuo
sius, asmenis, turėtų didelės nau
dos.

Toliau Tuck pabrėžė, kad visi 
DP yra tvirtai pasiryžę niekad 
daugiau nebegyventi totaliniame 
rėžime. Jų naujose tėvynėse šie 
žmonės būtų nepailstami laisvės 
gynėjai (WK, 48. 1. 5).

Sargybų ir darbo kuopų centras 
Fuldoje

EUCOM praneša, kad Fuldos 
Ludendorffo kareivinėse įsteigta 
darbo kuopų pakaitų centras, kur 
bus apmokami DP sargybų ir tech
nikos darbo kuopų vienetams.

Sis centras aprūpins pakaitalais 
sargybų ir darbų kuopų vienetus, 
kurie nebeturi savo pilnos sudė
ties. (S&S, 48. 1. 5).

DP reikalingi JAV pramonei

Allis — Chalmers Manufacturing 
B—vės pirmininkas Walter Geist 
pasiūlė, kad Amerikos pramonei 
reikalinga darbo jėga būtų papil
dyta rūpestingai atrinktais DP iš 
Vokietijos. Jie padėtų pašalinti 
darbo jėgos trūkumą JAV. Geist 
nurodė, kad darbo jėgos trūkumas 
kai kuriose darbo srityse ir plieno 
įmonėse būsianti didžiausia kliūtis 
pakelti Allis — Chalmers įmonėse 
gamybą per ateinančius metus.

Jis siūlo amerikiečių komitetui 
kartu su įvairia^ įmonių atstovais 
vykti į Vokietiją atrinkti DP.

Pagal individualų Amerikos kon
cernų pareikalavimą, priimtieji 
apmokyti ir paprasti darbininkai 
būtų paskirstyti po Amerikos įmo
nes, kur jie per metų eilę gautų 
prideramą atlyginimą.

Jis pasiūlė, kad DP būtų duo
dama ir galimybė po keletos me
tų, jei norės, pasitraukti iš tų įmo
nių ir tapti Amerikos piliečiais.

Geist nurodė, kad besitęsiantis 
žaliavų ir pusiau fabrikatų ekspor
tas į užsienį gresia JAV uždarbio 
perspektyvoms per 1948 metus. 
Jei reikalingų prekių eksportas ir 
toliau didės, jo nuomone, kainos 
Dasiliks aukštos, ir gamintojai ne
galės patenkinti rinkos pareikala
vimų. (S&S).

DP atsisako grįžti Į Rusijos oku
puotas tėvynes

Amerikiečių okupuotoje Vokie
tijos zonoje gyvena daugiau kaip 
200.000 išvietintųjų asmenų, kurfe 
atsisako grįžti į jų tėvynes, esan
čias už „geležinės uždangos".

Praslinkus 32 mėn. nuo Europos 
pergalės dienos kiti 100.000 yra 
pasiryžę išvykti iš Vokietijos grei
tai ir visam laikui. Tai yra žydai, 
kurių dauguma nori vykti į Pale
stiną. Šie skaičiai yra gauti iš PC- 
IRO 1947 m. pabaigos pranešimo. 
Pranešimas apima 326.588 išvietin- 
tuosius asmenis. Iš jų 203.628 yra 
kilę iš dabartinių Rusijos okupuo
tų teritorijų.

Didžiausia grupė iš „už gele
žinės uždangos" yra lenkai, įskai
tant Lenkijos ukrainiečius ir gu
dus. Jų yra 113,919. Kitą grupę 
79.868 sudaro pabaltiečiai iš Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos. Pačių ru
sų tėra tiktai 2.709. Iš kitų Rusijos 
satelitinių valstybių išvietintųjų 
asmenų yra: jugoslavų — 4.940, 
bulgarų 25, čekų 126, Čekijos 
ukrainiečių 206, suomių 3, vengrų 
94, rumunų 216. Yra ir keletas 
šimtų vokiečių ir austrų, kurie 
priklauso PCIRO jurisdikcijai.

Du trečdaliai visų zonos DP yra 
sukoncentruoti Bavarijoj. Iš visų 
111.046 zonoje gyvenančių žydų, 
63.730 gyvena Bavarijoj. Čia yra 
daugiau negu 100 žydų bendruo
menių, kurių didžiausia su 5.652 
gyv. yra Pockinge.

tie kraštai, o ypačiai Estja su savo 
salomis ir uostais, paverčiami išti
sa karine stovykla-tikra karinių 
operacijų baze.

Popiežius per Kalėdas su širdgė
la kalbėjo apie „vis didėjantį ne
nuoširdumą“ tarp valstybės vyrų, 
apie „neteisybės sistemą“, kurioje 
melo iškreipimai ir apgaulės gink
lai išdidžiai vartojami su profesio
nalų kompetentingumu. „Daily 
Mail", atsiliepdamas į Pijaus XII 
žodžius, beviltiškai šaukia — kur 
gi taurieji žmonės, kurie atėję iš
gelbėtų ir atstatytų paasulį? Mo
derniam Diogenui per vėlu jų ieš
koti su žiburiu, ir senas britų 
diplomatas lordas Vansittartas, at
sisakydamas beprasmiškai linkėti 
„laimingų Naujųjų Mėtų1' sako, jog 
Vakarams neviltin pulti neteks tik 
tada, jeigu jų akys bus budrios ir 
rankos tvirtos.

ryti esančios šios priežastys: 
1. Didelis pavojus, susidarąs dėl 
nebeatšaukiamo Europos suskal
dymo į dvi dalis, sprendžiant Vo
kietijos problemą. 2. Bado karo 
pavojus, kuris gali susidaryti dėl 

^dabartiniu metu išplėstos agitaci
jos Prancūzijoje ir Italijoje. 
3. Krikščioniškos ir broliškos dva
sios trūkumas visiems didiesiems, 
sprendžiant ginčytinus klausimus.

Kita pesimizmo priežastis esanti 
nepasisekę Sv. sosto į Pietų Ame
riką misijos užsimojimai. Si mi
sija turėjo uždavinį padėti iš
spręsti Europos DP problemą, 
įkurdinant juos Pietų Amerikoje. 
Monsinjoras Paopo Bertoli, Vati
kano valstybės diplomatas, pr. m. 
rugpjūčio mėn. 10 d. buvo pa
siųstas į Pietų Ameriką. Jis aplan
kė Brazilijos, Argentinos, Čilės, 
Paragvajaus, Urugvajaus, Peru 
Venezuelos ir Kolumbijos užsienių 
reikalų ministerius ir katalikų 
vyskupus ir grįžęs Sv. Sostui tu-

LIETUVIAI PASAULYJE
Lietuviai Indijoje ir Afganistane

1941 m. į Sovietų Sąjungą iš
vežtas Antanas Kirstukas neseniai 
atvyko į Argentiną. Rusijoje jis 
dirbo kolchozuose, iš kur pabė
gęs, per Afganistaną pasiekė In
diją, o iš ten Panamos laivu „Ar
gentina" atplaukė į Buenos Aires.

A. Kirstukas tvirtina, kad Af
ganistane Ir Indijoje yra ir dau
giau iš sovietų pabėgusių lietu
vių, su kuriais jis susirašinėja ir 
stengiasi padėti jiems atvykti į 
Argentiną.

„Žiburių“ straipsniai Uragvajaus 
spaudoj

Uragvajaus Lietuvių Tarybos 
sekretorius Aibė Gumbaragis iš
vertė ispanų kalbon keletą straips
nių iš „Žiburių" kacetinio nume
rio. Straipsnių vertimus perspaus
dino daugumas Uragvajaus dien
raščių.

Nori išnuomoti ūkį tremtinių 
reikalams

Argentinos lietuviai iškėlė klau
simą, kaip išspręsti atvykstančių 
iš Europos tremtinių apgyven
dinimo problemą. Kadangi krašte 
jaučiamas didelis būtų trūkumas, 
yra rūpinamasi atvykstantiems 
tremtiniams parūpinti bent laikiną 
pastogę.

Tiek lietuviškų organizacijų, 
tiek paskirų asmenų iniciatyva 
yra organizuojamos lėšos nupirkti 
ar išnuomoti ūkį, kuriame atvykę 
lietuviai galės apsigyventi, kol 
susiras pastovų butą.

Persiorganizavo tremtiniams 
gelbėti komitetas

Montrealio lietuvių tremtiniams 
gelbėti komitetas persiorganizavo 
ir naujai pasiskirstė pareigomis: 
garb. pirm. kun. J. Bobinas, pirm. 
J. Miler-Juškevičius, sekr. A. 
Norkeliūnas ir patarėjai-inž. J. 
Jurėnas, kun. Vilkaitis, Rugšėnas 
ir Grinius.

Susipažinimo vaišės tremtiniams
Winnipego ir apylinkės lietu

viai lapkričio 8 d. Sakalų svetai
nėje surengė bankietą, kurio vy
riausias tikslas buvo susipažinti 
su iš tremties atvykusiais lietu
viais.

Parengimas su užkandžiais, dai
nomis ir šokiais praėjo labai gra
žioje nuotaikoje. Dalyvavo apie 
40 tremtinių, kurie, buvo winnipe- 
giečių svečiai.

Ypač didelį įspūdį dalyviams pa
darė, kai į sceną išėjo penki bro
liai Januškai, — keturi tremtiniai 
ir vienas jų atkvietėjas. Visi jie 
gražiai ir sutartinai sudainavo 
penkias liaudies daineles.

Komunistai klastoja tremtinių 
laiškus

Amerikos „Naujienos" lapkr. 26 
d. paskelbė lietuvio tremtinio Vo
kietijoje Kazio Kilikevičiaus laiš
ką, kuriame jis pareiškia, kad 
Kanados lietuvių komunistų „Li
audies Balse" skelbtas tariamas 
jo laiškas ne jo rašytas. Laišką 
suklastojo ir paskelbė jo brolis, 
žinomas Kanados komunistas Kos
tas Kilikevičius.

Pažymėtina, kad tų dviejų bro
lių senutė motina gyvena taip pat 
tremtyje Vokietijoje.

Lietuviai Brazilijoj
Brazilijos lietuvių spaudos ži

niomis kai kuriose Brazilijos sri
tyse lietuviai gana gerai įsikūrė. 
Nemaža lietuvių ūkininkų yra su
sitelkę apie Barao de Antonina ir 
Fazturos miestelį. Daugumas jų 
turi 20—50 ha žemės ir augina 
kiaules, medvilnę bei javus. Ke
letas lietuvių yra įsigyję restora
nus ir verčiasi prekyba.

Kai kurie lietuviai specialistai 
vietos įmonių vadovybių yra ge
rai įvertinami ir jiems pavedamos 
gana rimtos pareigos. Pav., inž. 
Laskauskas, pagal sutartį su viena 
Brazilijos firma, organizuoja fa
neros fabriką.

Neseniai iš Europos atvyko Dr. 
E. Draugelis, kuris dirbs „Hospital 
de S. Paulo" ligoninėje.

Kultūrinę Brazilijos lietuvių 
veiklą pagyvino iš Europos at
vykę pabėgėliai, dalyvaudami 
koncertuose ir šiaip įvairiuose 
parengimuose. Nemaža jų įsijungė 
į komp. Stankūno chorą.

Ginčai dėl DP Brazilijos spaudoje
Iš Vokietijos į Braziliją nuvykę 

DP, jų tarpe ir lietuviai, vietos 
spaudoje sukėlė polemiką.

Laikraščiai, vedantieji kovą 
prieš totalizmą, paskyrė savo skil
tyse daug vietos palankiems 
straipsniams apie imigrantus, o 
bolševikinė ir ‘nacionalistinė spau
da ėmė juos pulti.

Pirmoj! lietuvių angliakasių grupė Anglijoj apmokymo metu.
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Pastarieji įrodinėja, kad atei
viai nesą nei žemdirbiai, nei že
mės ūkio specialistai, bet įvai
rūs gydytojai, karininkai mokyto
jai, kurie nemoką žemės dirbti. 
Jie šaukia, kad tariamiems karo 
nusikaltėliams norima sudaryti 
geresnes sąlygas, negu tikriesiems 
Brazilijos vaikams.

Naujųjų ateivių atžvilgiu sim
patiškiausiai orientuojasi katalikų 
demokratų ir socialistų spauda.

Lietuvis laimėjo pirmą vietą
Argentinos lietuvis sportinin

kas Leopoldas Vaitiekūnas, „Club 
de Regatas America" narys, tarp
tautinėje regatoje laimėjo saVo 
klubui pirmąją vietą.

Britu vyriausybės 
pareiškimas dėl 

Baltijos valstybių
Britų-sovietų draugija Londone 

paskelbė įdomų susirašinėjimą su 
britų užs. reik, ministerija dėl 70 
i§ Baltijos kraštų kilusių vaikų- 
našlaičių, kurie laikomi Messene, 
Rolstorfe ir Klingenberge, Vokieti
jos britų zonoje. Jais rūpinasi bri
tų Raud. Kryžius. Minėtoji drau
gija reikalavo britų vyriausybę 
tuos vaikus atiduoti sovietų re- 
patriaciniams organams išvežti į 
tėvynę. Britų užs. reik, ministerija 
atsakė, jog tų našlaičių sovietams 
atiduoti britų įstaigos negalėju- 
sisos, nes „jos mano, kad tie vaikai 
yra iš Latvijos bei kitų Baltijos 
valstybių. Sovietų organai yra at
sakingi pateikti priešingų įrody
mų", t. y. kad tie našlaičiai kilę 
ne iš Baltijos valstybių, bet iš Sov. 
S-gos.

Į kitą draugijos laišką britų užs. 
reik, ministerija jau visai aiškiai 
atsakė; pasak „Manchester Guar
dian“ britų užs. reik, ministerija 
pareiškė, jog „Mr. Bevinas negalė
jo sutikti su sovietų požiūriu, nes 
Jo Didybės vyriausybė nėra pripa
žinusi Baltijos įjungimo de jure“.

Ugo Carus!, buvęs Amerikos imigra
cijos Ir natūralizacijos įgaliotinis, ne
seniai lankęsis Europoje DP klau

simui tirti.

Ukrainiečių Panamerikos 
konferencija

Lapkričio 18—21 d. New Yorke 
įvyko abiejų Amerikų ukrainiečių 
emigrantų konferencija. Buvo at
stovų iš Kanados, USA, Brazili
jos, Argentinos, Paragvajaus ir 
Uragvajaus. Buvo nutarta sukurti 
nuolatinį UPK organą New Yorke, 
kuriam pavesta visos abiejų 
Amerikų ukrainiečių veiklos de
rinimas. Pavesta taip pat sušaukti 
viso pasaulio ukrainiečių atstovų 
suvažiavimą. Konferencija paskel
bė atsišaukimą į visus dėl tautos 
laisvės kovojančius ukrainiečius, 
o ypač į UPA (Ukrainska Pov- 
stanča Armija). Konferencijos pro
ga lapkričio 22 d. New Yorke, o 
23 d. Filadelfijoje įvyko didelės 
ukrainiečių manifestacijos. Kon
ferencijos nuotaikas liudija labai 
karštas koVos dvasios atsišauki
mas. Jis baigiamas šiais žodžiais: 
Mes deklaruojame dvasinį ryšį su 
visa 'ukrainiečių tauta, su kuria 
esame pasirengę dalytis bendrais 
džiaugsmais ir vargais. Mes gė
rimės ir džiaugiamės, kad mūsų 
gimtosios Ukrainos broliai ir se
sers nelygioje kovoje dėl garbės 
ir laisvės nenusilenkia, nors žū
va. Mes didžiuojamės galį vadin
tis ukrainiečiais. O labiausia mes 

gėrimės, džiaugiamės ir esame 
dėkingi kovotojams herojiškosios 
sukilėlių armijos, gražiausiai tę
siančios amžinąsias tautos kovas 
dėl laisvės, nepriklausomybės ir 
teisybės.
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