
rw M

The Lithuanian Weekly THE LIGHTS
Authorized by Headquarters European Command Civil Affairs Divi
sion. AG 383.7 CEC-AGO, dated 14 July- IM7. Responsible editor 

JUOZAS VITENAS
Printer Haas * Cle., Augsburg

Leidėjas- vyr. redaktorius - Juozas Vltėnas, Literatūros ir kultūros sk 
red - Albinas Gražlūnas, Informacijos sk. red. - Vaclovas RoceviCius. 

Sporto sk. red.-Vytautas Gerulaitis

Laikraščio meninę pusę tvarko dali. VACLOVAS RATAS

Redakcija ir administracija: (13b) Augsburg-Hochfeld, Baltic DP Camp 
■*' Atskiro Nr. kaina 3 RM,

Nr. 7 (117) AUGSBURGAS, 1948 M. VASARIO MĖN 21 D. IV METAI

Tautinės kultūros
puoselėjimo klausimu •/ A. Stonys

Pirmiausia reikia pasirūpinti 
nors sunkiausiai gyvenantiems 
kultūrininkams parūpinti šiokios 
tokios paramos čia. Tegul ji da
bartinėse sąlygose negalės būti 
efektyvi, bet gal ji bent sutvirtin
tų juos moraliai, suteiktų jėgų 
tempti varganą naštą ir neverstų 
mestis j kiekvieną prasiskleidžian-

Laisve, tėvynė ir tėviškė • estu dvasines 
stiprybes šaltiniai

Estų nepriklausomybės 30 metų sukakties proga „žiburiams“ rašo „Eesti Rada“ redakcijos narys 
JOHANNES KAUP

DAUG bėdų turime, tai teisy
bė. Bet turime dar ir kuo 
pasidžiaugti. Juk mes tebe
same dar gyvi. Ne vien fiziškai 

gyvi, kaip biologinės būtybės, bet 
gyvi kaip tautinė bendruomenė, 
kaip sąmoningos tautos dalelė. 
Nelaimės ir vargai mus daug ko 
išmokė. Tarp kitko mes patyrėme 
ir išbandėme, kiek daug žmogus 
gali pakelti. Jei prieš dešimtį metų 
mums kas būtų atskleidęs mūsų 
ateitį, jei būtų parodęs visus tuos 
smūgius, kurie pastaraisiais metais 
ištiko mūsų tautą, mūsų artimuo
sius, gimines, draugus, o pagaliau 
ir mus pačius, mes gal būtumėm 
sugniūžę vien nuo to vaizdo. Mes 
būtumėm netikėję, kad galėtume 
visa tai kada pakelti. Bet mes vis 
dėlto pakelėm ir tebegyvenam. 
Matėm kankinamus savo tėvus, 
brolius, seseris, vaikus, žmonas* ir 
vyrus, patys gal drebėjom ir 
slapstėmės, matėm niekinamą ir 
trypiamą savo kraštą, matėm 
liepsnojančias gimtąsias sodybas, 
dažnas pergyvenom švino kulkų 
krušą, alpstančia širdimi žengėm 
per tėvynės sieną, bėgdami į siau
bingą nežinomybę, kur mus vėl 
sutiko panieka, kankino šaltis ir 
alkis, kur, net savo gyvybę gelbė
dami, ne visada, galėjom įžengti į 
čadorias slėptuves, kai padanges 
raižė mirtį nesantieji galingi bom
bonešiai. Ir dabar štai jai/ treti 
metai baigiasi, kaip kiti gali gy
dyti savo žaizdas, o mes vien atsi
dūsėjimais temintame. Kiti bent 
žino — kad ir neprisipažįsta, bet 
širdies gelmėse jaučia — už ką 
visos tos kančios. Mes ir to ne
žinome. Argi tai ne skaudu, argi 
visa tai pakeliama? O vis dėlto 
mes dar gyvename. Ir dar nepalū
žome, ačiū Dievui.

Prisitaikėme prie naujos aplin
kos, prie naujų sąlygų ir gy
vename.

Bet gajus, pasirodo, ne vien 
žmogus — gyvūnas, gajus yra ir 
tautinis organizmas. Gaju yra vis
kas, kas natūralu, kas organiška. 
Joks organizmas lengvai nepasi
duoda, lengvai nemiršta. Nemiršta 
lengvai ir tautinis organizmas. *

Mes čia, tremtyje, esame paly
ginamai mažą savo tautinio orga
nizmo dalelė. Bet šita dalelė sa
vojo veido dar neprarado. Ji tebe
gyvena savo tautos dvasia, tebe- 
puoselėja savą tautinę kultūrą. Ir 
nelaimėje ji yra sąmoninga ir 
Supranta savo didžiąją atsakomy
bę. O atsakomybė tikrai didelė. Ji 
turi pareigų ir prieš save ir prieš 
visą tautą. Ji ne tik turi išsaugoti 
nepažeistą savąjį veidą, savąją 
tautinę individualybę, bet turi 
puoselėti lietuviškąją kultūrą, nes 
visa tauta tam jau neturi galimy
bių.

Iki šiol šiuo atžvilgiu mes daug 
skųstis negalime. Mūsų tautinis 
organizmas pasirodė gajus. Jis jau 
prisitaikė prie naujų sąlygų ir gy
vena, net klesti, ir žiedelių paro
do. Jis ir nemirs. Tikrai nemirs! 
Vis tiek kas mus dar ištiktų, vis 
tiek kur mes atsidurtume — jis 
gyvens. Tai geležinis organizmų 
pasaulio dėsnis. Kol yra gyvos 
cėlės, gyvena ir organizmai. Ta
čiau tai mums ne paguoda ir neat
palaiduoja mūsų nuo didžiųjų už

davinių. Mūsų bendruomeninis or
ganizmas turi gyventi ne bet kaip, 
bet kiek galima intensyviau, augti 
vėšliau. Jam veidą turi formuoti 
ne gaivališkieji tautinės dvasios 
išsiveržimai, bet geriausiosios mū
sų tarpe esančios jėgos. Mūsų lie
tuviškoji visuomenė negali grįžti 
kelias dešimtis metų atgal. Vis 
tiek, kiek laiko mes užtruksime 
tremtyje, mūsų kultūrinės verty
bės, mūsų dvasinis veidas privalo 
ir toliau reikštis epochai atitinka
momis formomis ir skoniu. Kitaip 
mūsų niekas nepastebės, o mes 
patys negausime kur atsigaivinti, 
eisime ieškoti svetimų šaltinėlių 
arba virsime belyte gyvūnų mase, 
kuri nieko daugiau nežino, kaip 
tik biologinio išlikimo interesą. O 
kam šitokia gyvūnų masė reikalin
ga tautai? Ji būtų nenaudinga nei 
dabartinei kovai dėl tautos lais
vės, nei grįžusi namo. Mes priva
lome grįžti su mažiausiais nuosto
liais, kaip stipri pajėga, vieningos 
dvasios ir didžio ryžto.

Tam reikia ruoštis, organizuotis. 
Nūdienio pasaulio tempas reika
lauja organizuotumo. Kas nenuma 
tyta ir neorganizuota, gali būti 
tuojaus sutriuškinta. Šiuo atžvilgiu 
mes, deja, dar daug ko galime pa
geidauti. Mes juk stovime išvaka
rėse mūsų čionykštės bendruo
menės išsisklaidymo. Šiaip ar taip 
amžiais šiose stovyklose ir šitame 
tirštai prigrūstame krašte negy
vensime. Tai mums visiems aišku, 
ir apie tai daugiausia kalbama. 
Pagrindinės šių dienų temos juk 
yra, kokie planai yra sudaromi 
tremtinių problemos sprendimui, 
kokie įstatymai tuo reikalu yra 
ruošiami, kaip mes jais galėsime 
pasinaudoti, iš kur galima bus su
laukti paramos, kaip individualiai 
pasinaudoti dabar pasitaikančiomis 
galimybėmis ir t.t. 'Žodžiu, dau
giausia domimasi tuo, kaip kur 
nors išvykti ir pradėti laisvą, žmo
nišką gyvenimą, savo prakaitu už
sidirbti duoną, numesti DP nu
merį, likti individu. Visa tai labai 
svarbu, natūralu ir suprantama. 
Bet yra ir dar vienas labai didelis 
klausimas. Alkio, nepriteklių ir 
žmoniškos asmenybės paneigimo 
atmosferoje jis lyg ir primiršta- 
mas, bet, kai pasijusime laisvomis 
asmenybėmis, jis mums visiems 
virs deginančiu klausimu. Tai tau
tinės kultūros reiškimosi ir puo
selėjimo reikalas. Be jos mes lūž- 
tume dar labiau, negu dabar be 
duonos. Be1 savos lietuviškos kul
tūros šaltinėlių, lietuvis generuo- 
sis arba kankinsis depresijoje ir 
paluš dvasią.

Tad mūsų kultūrinis gyvenimas 
turi būti išsaugotas kuo intensy
vesnis visur, kur tik mes atsidur
sime. O tam pagrindinė sąlyga, 
kad mūsų kultūrininkai, tautos 
kūrybinių galių nešiotojai ir jos 
dvasios reiškėjai turi būti kartu 
ten, kaip yra kartu čia. Jei ne šie
met tai 1949 m. mes gal pasisklei- 
sime po pasaulį, vienur susiburs 
didesni būriai, kitur mažesni, bet 
visi bus išalkę lietuviškos dvasios, 
ištroškę, savojo krašto atgarsių. 
Šito dvasinio peno neatsiras, jei 
menininkai, rašytojai, mokslininkai 
ir kt. kultūrininkai atsidurs toli

nuo savųjų, izoliuoti, negalės 
reikštis. Jie patys gyvens depresi
joje ir kiti iš jų neturės dvasinės 
paspirties. O juk tai mūsų bran
giausias kapitalas! Šituo kapitalu 
mes turime susirūpinti, kol dar 
nevėlu.

O nepageidaujamų, apgailėtinų 
reiškinių jau girdėti. Kad kultūri
ninkai dabar sunkiai verčiasi, nie
kam ne paslaptis. Jie neatsivežė 
jokių turtų, negali taip pat ir da
bar rasti kelių savo varganai da
liai palengvinti. Daugumai jų vis 
dėlto rūni ir šiose sąlygose sekti 
savo dvasios balsą, dirbti savo 
darbą. Bet tas darbas šiandieną 
nieko neduoda. Pav., eilinis dar
bas kolonijos administracijoje ar 
ruošoje nors tuo menku dirbančio-

čią prarają.
Mes turime vieną kartą aiškiai 

nusistatyti, jog turime dėti visas 
pastangas, kad bent didžioji mūsų 
tremtinių masės dalis patektų į 
visais atžvilgiais palankesnes są- 
lygas-kur pakenčiamai galima būtų 
kuo svariau prisidėti prie .kovos 
dėl savo tautos ir krašto laisvės 
ir iš kur lengviau būtų grįžti, nes 
mes juk ne geresnio duonos kąs
nelio iešką emigrantai, bet laikini 
politiniai pabėgėliai. Tose šalyse 
mes turėsime sukurti savo lietu
višką kultūrinį gyvenimą, savas 
kultūrines institucijas. Tad turi 
būti dedamos visos pastangos, kad 
į tuos kraštus patektų ir mūsų pa
jėgiausios kultūrinės jėgos.

jąj į m. rugsėjo 19 d. tuome- 1VI Utinis Anglijos premjeras 
"David Lloyd George saro 

kalboje parlamente aptarė Euro
pos kultūros isterijos esmę šiais 
žodžiais.

„Dievas sutvėrė mažąsias tautas 
indu, iš kurio Jis galėtų į žmonių 
lūpas pilti brangiausią vyną, kad 
jų širdys pralinksmėtų, protas 
praskaidrėtų ir tikėjimas atbustų 
ir sustiprėtų. Pasaulis daug sko
lingas mažosioms 'tautoms. — Ir 
žmonijos išgelbėjimas atėjo per 
mažą tautą”.

Užtenka prisiminti tiktai anti
kinę graikų ir romėnų kultūrą ir 
tokius vardus, kaip Fasen, Strind
berg, Bjornson, Grieg, Lagerlof,

KR1STJAN RAUD Tvirtovės įkūrimas (anglis)

jo priedu atlyginamas, o kultūri
ninkas ir už netnigo naktis nieko 
negauna. Tiesa, kai kur stovyklos 
administracija bei komitetai yra 
pajėgūs ir parodo noro vieną kitą 
kultūrininką įterpti į dirbančiųjų 
lentelę, bet ar daug tokių laimin
gųjų yra? Tad nenuostabu, kad 
dalis kultūrininkų jaučiasi jau iš
sekę, nebepajėgūs tempti sunkią 
pusbadžio gyvenimo naštą ir jau 
dairosi — kur nors išsprukti. Kaip 
ir daugumas stovyklų gyventojų 
nori vykti bet kur, kad tik ištrūk
tų iš čia. Kiekvienas tariasi į blo
gesnes sąlygas nepakliūsiąs. Daž
nas ryžtasi vykti į tokius kraštus, 
kur jo veiklai jokių perspektyvų 
nematyti, o savo paties ar draugų 
iškeliamus priekaištus stengiasi 
atremti, aiškindamas, kad jis jau 
nebepajėgia šiose sąlygose grum
tis su gyvenimu ir kad ten bent 
fiziškai nebeirs, kad galės savo jė
gas išsaugoti ateities Lietuvai.

Bet nedarykim fatalinių klaidų. 
Atsiminkime, kad ir iš kultūrinin
kų niekas nestovi vietoje. Kas ne
progresuoja tas regresuoja. Kūry
binės galios negali būti užkonser
vuotos. Veko.inde jos nesutelpa. 
Tai viena. O antra ir svarbiausia, 
mūsų kultūrininkų veiklos yra rei
kalinga ir tremtinių masė, ne vien 
ateities laisva Lietuva. Abeji yra 
reikalingi vieni kitų, ir jie nepri
valo išsiskirti. O kad to neįvyktų, 
reikalinga planingos veiklos. Prie
kaištai kultūrininkams padėties 
neišgelbės. Jie jau nebepakelia 
vargo naštos, tad turi būti jiems 
padėta.

Kad taip įvyktų arba kad nors 
turėtume pagrindo laukti, kad tai 
pasiseks, reikia jau dabar išdirbti 
tikslų planą, kaip tose sąlygose 
mes savo kultūrinius reikalus tvar
kysime. Reikia numatyti eilę į ten 
perkeltinu institucijų, meninių ko
lektyvų, net mokyklų ir pavienių 
kultūrininkų ir daryti viską, kad 
jie tikrai ten atsidurtų. Nesugebė
jimo numatyti iš anksto ir orga
nizuotai veikti padarinius mes da
bar čia Vokietijoje daug kur jau
čiame. 1945—1946 m. daug ką ga
lima buvo įgyvendinti, bet nebuvo 
susigriebta. Dabar, kai mūsų trem
tinių visuomenė stovi naujo pert
varkymo išvakarėse, šitos klaidos 
negali būti pakartotos. To galima 
laukti juo labiau, kad dabar jau 
turime ir atitinkamų institucijų. 
Jos privalo save pateisinti.

Jei bus ruošiamasi planingai, ir 
kultūrininku daugelis pakels de
presijos nulenktas galvas, atsigaus 
ir nuoširdžiai eis visų pripažįsta
mu keliu. Juo labiau, kad kartu 
turės būti išaiškinti jų šansai pak
liūti ten, kur jiems numatoma vie
ta tautinės politikos sumetimais. 
Daugelis gal ten pat galės pakliūti 
ir be kieno kito pagelbos, dauge
lis gal jau turi kišenėse viską, kas 
reikalinga, ir tik eilės belaukia, 
bet be abejo yra ir tokių, kurie 
šitokių galimybių neturi ir vien 
dėl miglotų perspektyvų beviltiš
kai metasi ten, kur netiktų. Jais 
turi būti pasirūpinta. Ir atrodo, 
kad galės būti pasirūpinta realiai, 
nes, kaip girdėti, būsimos even
tualios masinės emigracijos atvejy 
didelio vaidmens žadama suteikti

Sibelin, Aho, Kiiui ir, jie mums 
patvirtins tų žodžių tikrumą ir pa
liudys apie mažųjų tautų kultūros 
didingumą. Mažosios tautos kuria, 
o didžiosios kariauja ir naikina. '

Tačiau mažosios tautos gali kur
ti tik tada, kai jos yra laisvos. 
Tėvynė ir tėviškė yra neginčijami 
kūrybos jėgos įsikūnijimo fak
toriai, bet tik tada, kai prie tų 
dviejų prisideda dar trečias, bū
tent tautos suverenumas, šioji die
viškoji trejybė virsta neišsemiamu 
kūrybinės jėgos šaltiniu. Tą tiesą 
liudija ir estų laisvės kelias.

1918 m. vasario 24 d. estų tau
tos atstovai savo manifeste visiems 
Estijos gyventojams be kita ko 
paskelbė: „Šią lemtingą valandą 
estų seimas, kaip pilnateisis kraš
to ir tautos atstovas, susitaręs su 
politinėmis partijomis ir organi
zacijomis, remdamasis tautų ao- 
sisprendimo teise, nutarė estų tau
tos ir krašto labui padaryti šį 
sprendimą: nuo šios dienos Estija 
savo istorinėse ir etnografinėse 
ribose skelbiama nepriklausoma 
demokratine valstybe ...

Estija, tu stovi savo vilčių ku
pinos ateities slenkstyje, kur tu 
laisva ir nepriklausoma galėsi sa
vo likimą spręsti pati! Pasistatyk 
namus, kuriuose viešpatautų tvar
ka ir teisingumas, kad galėtumei 
tapti garbingas kultūringų tautų 
šeimos narys! Visi tėvynės sūnūs 
ir dukterys, visi kaip vienas susi
junkite šventam tėvynės atstaty
mo darbui! Jo reikalauja mūsų 
protėvių prakaitas ir kraujas, iš
lietas už šį kraštą, tam įpareigoja 
mus ir busimosios kartos ..

Ir estų tauta stojo į darbą, vyk
dydama mažųjų tautų kultūros 
misiją.

Ilgas nuo 1918 iki 1920 m. tru
kusias laisvės kovas 1920 m. va
sario 2 d. užbaigusi estų — rusų 
taikos sutartim, laisvoji Estija pra
dėjo energingiausią ir gyviausią 
savo krašto tvarkymo darbą. Ne
priklausomybės laikai buvo mil
žiniška estų kūrybinių jėgų de
monstracija. Dar 1939 m. vienas 
anglų politikas pastebėjo, kad 
Estija yra viena geriausiai organi
zuotų valstybių pasaulyje. Po pra
vestos reformos žemės ūkis įgijo 
svarbią vietą tautos ūkyje, o de
gamasis skalynas ir fosforitas ypa
tingai paskatino pramonės vysty
mąsi. Estija buvo vienas iš nedau
gelio kraštų, kur eksportas nuo
lat viršydavo importą ir kuris, rei
kalui ištikus, pats būtų galėjęs 
patenkinti visas savo krašto pa
klausas. Socialinėj srityj buvo 
įvestos visos atitinkamos tarptau
tinės konvencijos, ir valstybinė 
darbo globa apėmė visas veikimo 
sritis, o invalidumo ir senatvės at
vejais buvo garantuota valstybės 
parama. Taip nat ir sanitariniai rei
kalai buvo pavyzdingai sutvarkyti. 
Šioje srity dirbo daug* gydytojų 
(2000 gyventojų 1 dydytojas). Pra
džios mokslas buvo privalomas iki 
6 pr. m—los skyrių. Be to, visi 
piliečiai turėjo teisę toliau lavin
tis Tartu universitete, technikume 
ir kitose aukštosiose krašto mo
kyklose. Amatų mokyklos taip 
pat buvo aukšto lygio-. Mokslo Iv- 
giui kelti buvo įsteigta valstybės 
išlaikoma Mokslų Akademija ir 
visa eilė kitų institucijų. Taip pat 
ir įvairios kitos kultūrinės veiklos 
sritys — literatūra, menas, teatras 
— buvo valstybės remiamos. Dau
giau pasižymėję menininkai ir rašy
tojai gaudavo valstybės paramą 
stipendijų ir kt. pašalpų pavidalu. 
Tam tikslui buvo sudarytas stam
bus estų kultūros fondo kapitalas. 
Valstybės parama įgalino visas 
kūrybines jėgas pašvęsti nenuil
stamam darbui, kuris per 22 metus 
literatūros, kultūros ir scenos meno 
srity sukūrė menines vertybes, 
peržengiančias tautos ir kalbos ri
bas. Tame laikotarpy buvo sukur
tos vertingos estų operetės, operos, 
baletai ir dramos, o estų literatūra, 
nugalėjusi kalbos varžtus, davė 
pasauliui tokias vertybes, kaip 
Tamsaares „Tiesa ir teisė", Gaili- 
čio „Tomas Nipemadis", kurie įgi
jo pasaulini garsą, ypatingai Pran
cūzijoje, kur „Tiesa ir teisė" yra 
numatyta net filmuoti.

Šalia minėtos pažangos, kurią 
Estija padarė savo nepriklausomy
bės 22 metų laikotorpy, viso 
krašto vaizdas per tą laiką visai 
pasikeitė. Valstybei įdėjus daug 
pastangų, pelkynai ir durpynai vir
to derlinga žeme, susisiekimo 
tinklas buvo praplėstas ir patobu
lintas, o miestuose ir apskrityse 
išaugo nauji modernūs pastatai. 
Estija pražydo ir visai teisėtai 
džiaugėsi savo sunkiai iškovota 
laisve.

Apie Estiją buvo kalbama ir už
sienio leidyklos leido apie ją vei
kalus, estų sportininkai olimpia
dose laimėjo pasaulinių meisterių 
titulus, estų menas buvo pripažin

tas pasaulio meno žinovų ir tarp 
estų mokslininkų iškilo visa eilė 
tarptautinių vardų, kaip prof. dr. 
U. Karelle ir kt.

Tai yra pavyzdžiai mažos tautos 
laimėjimų, kuriuos ji pasiekė sa
vo vos 22 metų nepriklausomybės 
laikotarpy. Iš vargingos Rusijos 
provincijos per šį laiko tarpą ji 
virto žydinčia valstybe, kurios 
įnašas į žmonijos kultūrą, paly
ginus su kitų, yra nusistebėjimo 
vertas. Maža estų tauta patvirtino 
anuometinio anglų premjero žo
džius, kad mažosios tautos į bend
rąjį žmonijos kultūros lobyną yra 
įnešusios puikų indėlį.

Dabar dešimtys tūkstančių estų 
gyvena išblaškyti po viso pasau
lio kampus, o pati jų tėvynė rau
donojoj vergijoj dejuoja. Kaip gi 
yra su estų kultūra, muzika, li
teratūra, daile, teatru, sportu? Ar 
su laisvės netekimu nustojo estų 
tauta ir kurti?

Kaip ir pietiniai mūsų kaimynai, 
lietuviai ir latviai, taip ir mes iš
gyvename ypatingą tarpsnį: mūsų 
tautų kultūra kuriama ne tėvynė
je likusios didžiosios tautos da
lies, bet mažesniosios jos dalies, 
esančios tremtyje. Tėvynėje, j 
raudonąją gurguolę pakinkytas ir 
ties partijos būstine prie baslio 
pririštas, Pegasas yra netekęs 
sparnų. Menas šiandien tėvynėje 
yra tik raudonojo rėžimo iškaba, 
prozos literatūra tai tik partijos 
programos aiškinimas, o poezija 
— propagandinis triukšmas. Bet 
tremtyje yra įsikūrusios leidyklos 
(„Orto" - Stockholme, ir „Kultur"- 
Vokietijoj, Geislingene), kurios 
jau išleido šimtus tomų vertingų 
naujai sukurtų romanų ir poezijos 
rinkinių pačių Žymiųjų estų au
torių. (A. Malko, A. Gailičio, K. 
Ristikivi, M. Under, H. Višnapuu, 
A. Atson ir kt. (Tarp naujųjų lei
dinių yra net po tūkstančius pus
lapių žodynai, tautos epo „Kalevi- 
pego" liuksusinis leidinys, estų 
tautos ir jos laisvės kovų istorijos, 
Tammsaarės 5 tomų romanas 
„Teisė ir teisvbė", kuris išleistas 
net dviem leidimais — Vokietijoj 
ir Švedijoj, ir kiti panašūs.

Estų tremties teatras Švedijoj, 
Oldenburge ir Geislingene yra 
profesionalų teatrų lygio ir pa
siekęs puikių rezultatų operetėj, 
šoky bei kitose scenos meno Sa
kose. Estų muziką atstovauja 
savi orkestrai ir tokie kūriniai, 
kaip A. Tubin simfonijos, kurios 
atkreipė dėmesį viso Vakarų kul
tūros pasaulio. Estų grynąją ir 
taikomąją dailę atstovauja visa 
eilė uoliai kuriančių ir darančių 
aiškią pažangą tų šakų atstovų, 
gyvenančių Švedijoje ir Vokieti
joje. Yra rengiamos parodos ir 
veikia visa eilė dailiųjų amatų 
dirbtuvių stovyklose. Apie estų 
dail. garsiai kalba, pavyzdžiui, 
naujasis E. Viiralto pasisekimas 
Paryžiuje. To pat, o kartais dar 
aukštesnio, lygio yra pasiekęs 
knygų iliustracijos menas ir spau
da, o tai papildo eilė gerai sut
varkytų gimnazijų, šimtai stu
dentų aukštosiose Vokietijos mo
kyklose, nemaža naujų daktarų, 
kurių dalis jau dirba Vokiečių

KRIST J AN RAUD Furijos (anglis)

tremtinių tautinėms institucijoms. O jos žinoma^ 
turės veikti ne vien humaniškaisiais, bet ir tau
tinės politikos motyvais.

Baigiant norėtųsi dar priminti, kad reikalas yra 
degantis, neatidėliotinas, nes ardantysis procesas 
jau vyksta. Greitos priemonės turi jį sutrukdyti 
arba bent sulėtinti. Mes jau daug prikalbėjom ir 
kūrėm daug žėrinčių pilių ant aukštų kalnų, bet 
reikia vieną kartą imtis realių pasirengimų. Ne
same naivūs, niekas nemanome, kad mes patys 
galėtumėm nugalėti tas milžiniškąsias kliūtis, 
kurios stovi ant kelio taip vadinamo mūsų įkur
dinimo problemos, tačiau, būdami pasirengę, vis 
šį tą laimėsime. Turime skubiai ruoštis, nors grei
tų rezultatų neprivalome laukti. Bet karščiuotis 
juk nėra ir pagrindo. Mūsų visuomenės tarpe 
įsiviešpatavęs keliavimo psichozas tik ardo žmo
nių nervus. Nerimas kliūčių nepašalins, o be to, 
jis neturi realaus pagrindo. Niekas mūsų iš čia 
dar neveja, niekas į gatvę dar nemeta, tad kas 
gi padus degina? Būkime blaivūs ir nepameskime 
pusiausvyros. Mes nežinome, kas mūsų dar lau
kia, turime būti pasiryžę viskam, bet niekam ne
valia išsižadėti savo misijinio vaidmens. Niekas 
neprivalo manyti, kad jo jėgos jau išseko. Iš tik
rųjų, ačiū Dievui, mes jų dar pakankamai turime. 
Tai rodo visas mūsų dabartinis gyvenimas. Mums 
tetrūksta vien drąsos ir ryžto. KRISTJAN RAUD Kalevala peršasi (tempera)
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universitetuose, ir estų moksli
ninkai, dirbantieji Amerikos bei 
Anglijos universitetuose ir Baltų 
aukštojoj mokykloj Pinneberge. 
Rašytojų ir meninkų prieauglis 
yra taip pat žymus. Estų šauliai, 
kurie savo laiku Helsinky ir Lu- 
zemoj laimėjo pasaulinių meiste
rių titulus, pereitais metais Šve
dijoj vėl parodė savo kokybę, 
laimėdami pasaulio pirmenybėse 
eilę aukso medalių.

Šie skaičiai, aišku, yra nepilni, 
tačiau jie kelia klausimą, kame 
gi pagaliau slypi ta jėgos paslap
tis, kad šie iš tėviškės išplėšti, 
beturčiai ir tariamai visai bevil
čiai žmonės, paskendę svetimųjų, 
dažniausiai nedraugiškų tautų jū
roje, šalia savo kasdieninių pa
reigų kultūrinėj srity tiek daug 
pasiekė, kad įstengė pakelti net

Pasibaigė IRO penktoji konferencija
S. m. vasario 3 d. pasibaigė 

penktoji IRO paruošiamosios ko
misijos konferencija. Šioje kon
ferencijoje dalyvyvo visų IRO 
organizacijai priklausančių valsty
bių atstovai. Į konferenciją taip 
pat buvo įleisti ir pačių tremtinių 
visų tautinių grupių atstovai. Lie
tuviams, kaip ir ankstesnėse kon
ferencijose, atstovavo Lietuvos 
Raudonojo kryžiaus pirm. dr. Do
mas Jasaitis, kuris, sugrįžęs iš 
Ženevos, tuojau padarė L. R. Kry
žiaus vyr. Valdybai ir visuome
ninių organizacijų atstovams pla
tų pranešimą apie šios IRO kon
ferencijos darbus ir eigą.

Šiuo metu IRO pasirašymą yra 
ratifikavusios tik 13 valstybių. Pa
gal veikiančius tuo reikalu UNO 
nuostatus IRO gali pradėti ^pilnai 
veikti tik tada, kai jos konstituci
jos pasirašymą ratifikuos 15 
valstybių. Tuo būdu šiuo metu 
veikia tik IRO paruošiamoji ko
misija (PCIRO) ir jai vadovauja 
generalinis sekretorius, tačiau ma
noma, kad per 2—3 mėn. ratifi
kuos dar 2 valstybės ir tada IRO 
organizacija galės pradėti pilnai 
veikti. Tada IRO darbui vadovaus 
generalinė taryba su generaliniu 
direktorium priešakyje.

Penktoji IRO paruošiamosios 
komisijos konferencija labai daug 
diskutavo IRO finansinius reikalus 
ir priėmė 1948 metų II pusmečio 
sąmatą 119,6 mil. dolerių bendroje 
sumoje. Šioje sąmatoje yra paskir
ta labai maža suma tremtinių 
įkurdinimui. Todėl buvo prašyta, 
kad atskirų IRO narių vyriausybės 
šiems reikalams skirtų papildomas 
pinigines sumas. Ypatingai dedama 
daug vilčių gauti lėšų iš tų kraštų, 
į kuriuos daugiausia emigruoja 
tremtiniai. Tačiau šiuo metu dar 
neaišku, kokios vyriausybės ir 
kiek lėšų papildomai emigracijos 
reikalams paskirs.

Šiuo metu IRO iš viso globoja 
1.126.505 asmenis,’ kurių 610.967 
gyvena stovyklose ir 515.538 už 
stovyklų ribų. Per 4 paskutiniuo
sius mėnesius IRO įkurdino 77.493 
tremtinius ir repatritrijavo 35.015 
asmenų. Tačiau bendras tremtinių 
skaičius nemažėja, nes labai daug 
naujų pabėgėlių kasdien atvyksta 
iš Rytų. IRO organizacija teisinę glo
bą teikia generalinės tarybos nuožiū
ra. šioj konferencijoj buvo su- 
gestijonuojama, kad tremtiniams, 
kurie atsirado po 1948 m. vasario 
1 d., materialinės globos nebeduo
ti. tačiau galutino sprendimo tuo 
reikalu nepadaryta.

Pereitose konferencijose IRO 
buvo nutarusi tremtiniams duoti 
2015 kai. maisto dienai, tačiau šis 
maisto davinys britų zonoje ir 
Austrijoj buvo nepilnai duodamas. 
Tai buvo daroma dalinai politini
ais sumetimais, nenorint tremtinių 
pastatyti į geresnę padėtį už vo
kiečius. Tačiau ateity bus daroma 
pastangų, kad visur tremtiniai 
gautų vienodą maisto davinį, ta
čiau, atsižvelgiant į blogėjančią 
maitinimo būklę visam pasaulyje, 
manoma tremtinių maitinimą su
mažinti iki 1900 kai. dienai as
meniui. Konferencijoj buvo pra
nešta, kad artimiausiu laiku trem
tiniai gaus naujas rūbų siuntas, 
kurios bus greitai išdalintos vi
siems jų reikalingiems.

IRO yra numačiusi artimiausiu 
laiku sutvarkyti visų tremtinių 
dokumentus. Tam reikalui nutarta 
pagreitinti specialių pasų išdavinę; 
šie pasai galės būti vizuojami visų 
valstybių ir teiks tremtiniams pil
ną judėjimo laisvę. Kai kur tie pa
sai jau yra išduoti. Tremtinių tei
sinei būklei tarptautiniuose santy
kiuose sutvarkyti IRO paruošia
moji komisija darė intervenciją 
UNO žmogaus teisių gynimo ko
misijoj ir manoma, kad šis klausi
mas greitu laiku bus sutvarkytas.

IRO skryningas bus visuotinai 
įvykdytas. Šiuo metu yra pada
rytas papildymas, kad skryningą 
gali praeiti:

1) Buv. kariai, kurie kariuo
menėj tarnavo po 1943 m. sausio 
1 dienos.,

2) Visi mobilizuoti kariai, jeigu 
jie tai dokumentaliai įrodo,

3) Asmenys, įregistruoti Einwan- 
derungs Zentralėj (turintieji EWZ 
numerį), jeigu jie nėra priėmę vo
kiečių pilietybės.

Beto, šis skryningas visai nekrei
pia dėmesio į zonos perėjimo datą. 
Skryningų skundams tikrinti yra 
suorganizuota apeliacinė komisija 
iš Belgijos, Prancūzijos ir JAV 
atstovų, o jos reikalų vedėjas yra 
senas emigracijos rusas Piemno- 
wierow. Skundus dėl neigiamo 
skryningo sprendimo reikia pa
duoti galimai greičiau sprendimą 

visą savo tautinį mokslo, litera
tūros ir meno lygį?

Pavergėjų, kurie Šiandien vai
dina Baltijos valstybių šeiminin
kų vaidmenį, trvirtinimai, kad 
nuo savo tėvynės atitolusio žmo, 
gaus kūryba yra tik atviroje jū
roje beplūduriuojanti skeveldra, 
nepasitvirtino. Čia mums ne vie
ta iš pagrindų šį klausimą nagri
nėti, tačiau tikrovė byloja prie
šingai: mažos tautos nariai, ku
rie kaip kamerinės muzikos trio 
siaurame ratelyje turi pasiekti 
maksimumą harmonijos, nė vie
nai akimirkai, netgi priversti
nės emigracijos sąlygose, nenu
stojo vykdyti savo kultūros misi
jos. Mažosios tautos nemano, kad 
jie amžių eigoje būdami žmoni
jos kultūros ir taikos nešėjai, 
greitai praeinančių faktorių bus 

sužinojus. Skundus taip pat gali 
paduoti ir per ankstesnius skry
ningus pašalinti tremtiniai. Skry
ningus praeis ir visi Klaipėdos 
krašto lietuviai, o dėl Mažosios 
Lietuvos lietuvių sprendimas bus 
daroma individualiai. IRO sprendi
mas dėl Klaipėdos ir Maž. Lietu
vos lietuvių padarytas Tarptau
tinio Raudonojo Kryžiaus inter
vencijos dėka.

IRO organizacija tremtinių šelpi
mą ir globą skaito „malum neces- 
sanum". Nuolatos ieškoma įvai
riausių būdų ir galimybių galimai 
daugiau tremtinių įkurdinti pasto

Estijos universitetas Tartu mieste

viam ir savistoviam gyvenimui. Li
gi šiol šis įkurdinimas nėjo labai 
sklandžiai, nes daugumas valstybių 
tremtinius imdavo tik selekciniu 
būdų, išrinkdamos sau pajėgiau
sius asmenis, o be to įkurdinimą 
ir emigraciją trukdė transporto 
sunkumai. Emigraciją į kai kuriuos 
kraštus trukdo vietos imigracijos 
įstatymai. Tačiau paskutiniu laiku 
JAV daro žygių šiuos įstatymus 
pakeisti.

Didžiosios Britanijos valsybė pa
teikė planą, kuriuo tremtinių įkur
dinimas siūlomas sujungti su Mar- 
shallio plano vykdymu, naudojant 
šiam reikalui pagal Marshallio pla
ną skiriamas lėšas. Tačiau šis klau
simas nebuvo svarstytas, nes bi
joma, kad jis gali sutrukdyti JAV 
emigracijos įstatymo pakeitimą.

Konferencijoj buvo daug dis
kutuota, kad emigruojant būtų 
išlaikomas šeimos neskaldymo 
principas, ir daugumas konferen
cijos dalyvių tam pritarė, tačiau 
IRO pakomisė nusiskundė, kad 
ligi šiol, nežiūrint visų nutarimų, 
daugelis valstybių šio principo 
nesilaikė ir ėmė tik viengungius 
asmenis arba asmenis, sutinkan
čius skirtis nuo šeimų. Artimiau
sioj ateity manoma daug dėmesio 
kreipti į medicinos personalo ir 
medicinos specialistų emigraciją, 
sudarant sąlygas jiems dirbti sa
vo specialybėj. Tuo reikalu ar
timoj ateity IRO išleis specialias 
instrukcijas, o šiuo metu vedama 
šių asmenų registracija.

Profes’nio apmokymo arba re- 
adoptacijos reikalams IRO pa
skyrė 1 mil. dolerių. Bus dau
giausia ruošiama šios specialybės: 
vyrams automechanikai, šaltkal
viai, šveisuotojai, mūrininkai, 
elektrotechnikai, batsiuviai, siu
vėjos ir mezgėjos. Be to, bus daug 
dėmesio kreipiama į kalbų mo
kymą.

Įvairioms problemoms aptarti 
IRO konferencija pavedė gen. 
skretoriui artimiausiu laiku su
šaukti tremtinių atstovų konfe
renciją Ženevoje, šiai konferen
cijai tremtinių organizacijos tu
rėtų tuojau pradėti rimtai ruoš
tis.

Konferencijoj dalyvavę tremti
nių atstovai prezidiumui ir at
skiroms komisijoms padarė įvai
riais klausimais ištisą eilę pa-

išjungti iš pozityvai kuriančių 
žmonijos jėgų ir išmesti kaip ba
lastas iš laivo. Jų tikėjimas Va
karų kultūros tęstinumu neišnyko, 
lygiai kaip neišnyko tikėjimas 
žmonių prigimtine teise ir senom 
bei moderniom tarptautinės tei
sės normom. Mažosios tautos, 
neišskiriant nė jų dalies, atsidū- 
rusios tremtyje, yra įsitikinę, kad 
bet kokia neteisybė praeina, ir 
kad tėvynė yra tik laikinai jiems 
atimta. Veržimasis į laisvę ir 
šviesą yra amžinas ir jame slypi 
kūrybinės jėgos paslaptis. Tai 
liudija ir estų tremtiniai, kurie 
30-tąją savo nepriklausomybės 
minėjimo dieną gali su pasidižia- 
vimu pasakyti, kad kruvinų savo 
tautos metų laikotarpy išlaikė gy
vą savo kūrybinę dvasią.

reiškimų, o taip pat įteikė 15 
raštų-memoįrandumų atskirais 
rūpimais klausimais. Pažymėtina, 
kad iš šių 15 raštų — 7 buvo pa
ruošti lietuvių tautinės grupės. 
Svarbiausia šių raštų lietė: 1. pro
fesinio apmokymo reikalą, 2. stu
diją apie tremtinių materialinio 
gyvenimo sąlygas, 3. tremtinių 
tautodailės gaminių sunaudojimą. 
4. tremtinių teisinį bendradar
biavimą su IRO, 5. emigracijos 
reikalu, 6. prašymas oficialiai 
pripažinti tremtinių organizaci
jas, 7. tremtinių sveikatos rei
kalu. •

Šiems raštams išstudijuoti ir 
visiems tremtinių atstovų pareiš
kimams apsvarstyti IRO konfe
rencija sudarė specialią komisi
ją, kuri turėjo 4 valandų posėdį 
su tremtinių atstovais. Posėdžio 
metu buvo paliesta daug klausi
mų ir išaiškinta daug neaiškumų. 
Komisija konkrečių sprendimų 
nepadarė, tačiau padarė ištisą 
eilę sugestijų gen. sekretoriatui. 
Manoma, kad ši komisija gali 
būti nuolatinė prie IRO iki trem_ 
tinių oficialūs santykiai su IRO 
vykdomaisiais organais bus ofi
cialiai kaip nors sutvarkyti.

Pastebėtina, kad paskutiniu 
laiku tiek konferencijoj, tiek kon
ferencijos dalyvių privačiuose pa
sikalbėjimuose baigia išnykti DP 
terminas, pradedama vartoti 
tremtinys arba pabėgėlis.

Šios kelionės proga dr. D. Ja
saitis taip pat aplankė ir Tarp
tautinio Raudonojo Kryžiaus bei 
kitų organizacijų vadovybes. Sm.

Kempteno kolonijos moterų grupė, savo pasiūtų (vairių ruoų.
K. Daugėlos nuotr.

Laiškas iš Amerikos (6)

Profesorių, mokytoju ir
šiaip pedagogu dėmesiui

VLADAS JUODEIKA

1. Kolegijos profesoriaus darbas

TURIU prisipažinti ir pasigirti, 
kad gaunu tiek daug laiškų, 
kaip niekad gyvenime. Be
rods, stengiaus ir atsakyti bei pa

tarti, kaip išmaniau. Gal ką per 
daugumą ir būsiu praleidęs. Tedo- 
vanoja. Kartais nevalioju laiku 
atsakyti, nes laisvesnio laiko ga
lima pačiupti tik per šventes. Ši
aip, darbo metu tenka daug dirbti. 
O jei dar padarai kokį visuome
ninį darbelį, tai tik vogčiom nuo 
poilsio valandėlių. Amerika yra 
patrauklus kraštas, bet čia niekas 
už dyką algos nemoka. Ypač mo
kytojai apkrauti. Ir suprantama 
dėl ko. Čia daugumas mokyklų 
yra privatinės; jos turi remtis sa
vo kukliu biudžetu, kuris didžia 
dalimi sudaromas iš privačių aukų. 
O mokyklų daug, studentų bei 
mokinių skaičius jose yra paly
ginti nedidelis. Dėl to mokytojui 
tenka dėstyti daugybę dalykų ir 
turėti daug sav. valandų. Del 
iliustravimo paduosiu kad ir savo 
darbo apimtį. Pav., šį semestrą 
turiu 14 sav. valandų. Dėstau 4 
dalykus, būtent politinės filosofi
jos istoriją, Amer. konstitucinę 
teisę, tarpt, ekonomiką ir rusų 
kalbą. Per praeitus 3 semestrus 
esu dėstęs šiuos dalykus: vokie-
čių kalbą, piane, kalbą, tarpt, 
santykių kursą, Amer, konst, teisę, 
valst. teoriją ir rusų kalbą ir turė
jau po 16 sav. valandų. Kaip ma
tote, koks dalykų įvairumas! Kole
gijos profesoriui tenka būti kaip 
tai „Madchen fur Alles". Žinoma, 
jis negali susitelkti ir pasišvęsti 
tik vienam ar dviem dalykam, nes 
staiga prireikia naujo dalyko 
dėstytojo. O vis tiek, kaip ten be
būtų, profesorius negali jau būti 
visiškas profanas ir blefuoti per 
paskaitas. Tad jam reikia labai ir 
labai pasitempti. O ką jau bekal
bėti apie mane, kuris neturėjo di
desnio dėstymo, stažo, ypač čia 
suminėtų dalykų. Ir visa tai reikia 
dėstyti svetima anglų kalba, ku
rios aš čion atvažiavęs visai men
kai temokėjau. Aišku, visa tai rei
kia imti jau prakaitu. Kokius 
mokslinius tyrimus bei mokslo 
darbus tenka atidėti labai tolimai 
ateičiai. Tai maždaug tokia padė
tis yra visose, ypač vidurinėse ir 
mažesnėse kolegijose.

Pamenu, Lietuvos universiteto 
profesoriai būdavo skųsdavosi, kad 
per daug esą apkrauti, kad turį 
dėstyti net du dalykus su 8 sav. 
valondom! Deja, tokių sąlygų čia 
nėra. Vidutinis kolegijos mokytojd 
apkrovimas yra 16—16 sav. valan
dų, dėstant 2, 3 ir net 4 dalykus. 
Be abejonės, ne visur taip yra. 
Didelėse kolegijose, kaip, pav., 
Kolumbijos universitete, Harvardo, 
Yale, Princeton, Kalifornijos ir kt. 
sąlygos yra kitokios. Čia profeso- 

•rių yra labai daug, mokyklos tur
tingos, turi didelį savo kapitalą ir 
gauna milijonines fundacijas; pro
fesoriai teturi 1—2 dalyku ir tik 
6—8 sav. valandas. Čia jie gali 
atsiduoti tyrimams ir mokslo dar
bų rašymui. Pav., Kolumbijos uni
versitete vien profesorių yra 3300, 
o studentų apie 50.000; jo turtas 
siekia daugiau kaip 90 mil. dol. 
Harvardo u-to turtas siekia net 
159 mil. dol. Ar bereikia aiškinti, 
kad tokioje įstaigoje dirbti yra vi
sai kitos sąlygos. Bet, deja, į šiuos 
garsiuosius universitetus patekti 
jau nėra taip lengva. Čia reikia 
ir stažo, ir mokslo darbų, na ir, 
svarbiausia, protekcijų.

2. Kaip gauti mokytojui preferen- 
clnę vizą į JAV?
Šis klausimas bene bus pagrin

dinis kiekvienam, kaip gauti tas 
„vyžas bristi per Atlanto kūdrą".

Kiek esu patyręs, pagal Imigra
cijos įstatymą (prisipažinsiu, aš jo 
dar nesu skaitęs) gauna preferen- 
cinę vizą (nekvotinę, vad. Section 
4 (d) immigration visa) mokytojai, 
jei jie yra kviečiami Amerikos 
mokyklų ir jei netarpiškai prieš 
atvykimą bent paskutinius 2 me
tus yra buvę mokytojais, tai pro
fesijai buvo atsidavę ir tik iš to 
gyvenę.

Šia proga tenka pastebėti, kad 
tokią pat preferencinę vizą gauna 

ir dvasininkai, jei yra tikrai įšven
tinti arba pakelti į tą profesiją jei 
jie buvo bent paskutinius dvejus 
metus kunigais ir yra kviečiami 
Amerikos vyskupu pastoracijos 
darbui. Girdėjau, kad mūsų kuni
gai susilaukia visokių trukdymų iš 
konsulatų pusės. Vienas kunigas, 
turįs oficialų vyskupo kvietimą ir 
yra Amerikoje gyvenęs kelis me
tus, bet konsulatas vis išgalvoja 
naujų trukdymų, reikalaudamas 
pristatyti įrodymų iš vyskupo, kad 
šiam pastarajam tikrai reikalingas 
kunigas . . . Jau čia, berods, atro
do kišimasis į tiesioginę vyskupo 
kompetenciją. Aišku, tuo norima 
tik sutrukdyti laiką ir apskritai 
sukliudyti atvykimą.

Grįžtant prie mokytojų preferen- 
cinės vizos, tenka konstatuoti, kad 
jau gana gražus būrelis mūsų tau
tiečių, ypač iš Prancūzijos, yra at
vykęs, pasinaudodamas šia privi
legija. Bet šis nuostatas nevieno
dai taikomas ir pareina daugiau 
ar mažiau nuo konsulato nuožiū
ros. Pav., aš vykau iš Paryžiaus 
bemaž vienu laiku su Kuosa- 
Aleksandriškiu. Ir nors mudu abu 
turėjome savo kolegijų kvieti
mus ir šie daug pagelbėjo, tačiau 
konsulatas kokiais tai sumetimais 
išdavė mudviem kvotines vizas.
Atrodo, kad mes turėjom teisę 
gauti preferencines mokytojų vi
zas. Jau kai kurie ir iš mūsų DP 
yra atvykę iš Vokietijos, k. t. pro
fesoriai Krėvė, Salys ir Čiurlys; 
jie gavo preferencines vizas ir 
turėjo kolegijų kvietimus. Girdė
jau, kad konsulatai greičiau iš
duodu preferencines vizas, jei ko
legijos kvietimas yra patvirtintas 
Valst. d-to arba Karo d-to. Berods, 
Pennsylvanijos universiteto kvie
timai profesoriams Krėvei ir Sa
liui buvę patvirtinti Valst. d-to ir 
ši aplinkybė jiems paskubinusi 
preferencinių vizų išdavimą. Ar 
taip iš tikrųjų yra, neturėjau pro
gos įsitikinti. Manau, kad trem
tiniai turi specialų emigracijos 
reikalams organą, kurio uždavinys 
ir būtų visus šiuos klausimus 
išaiškinti. Jei tokio organo dar 
neturima, tenka tik apgailestauti. 
Atrodo, tai bus padarinys tų ne
realių iliuzijų, kad mūsiškiai ga
lėsią įsikurti laikinai Vokietijoje,

Kun. Jonas C. Jurkevičius, 
gimęs ir augęs JAV-bėse. Sis lietuvis 
nuoširdžiai dirba su katalikiškuoju 
Amerikos lietuvių Jaunimu „Vyčiais“, 
organizuoja lietuvių kalbos kursus ir 
pats Juose dėsto. Taip pat organizuoja 
Amerikos lietuvių tarpe materialinę 
paramą mūsų tautiečiams. Tremtinių 

spauda Jo maloniausias svečias.

iš kur greit galėsią grįžti namo, 
nes išvykimas toliau buvo laiko
mas „dezertiravimū" ir net „nusi
kaltimu" prieš bendrą reikalą. Ar 
gi tik sugriauta Vokietija yra tin
kamiausia vieta vesti kovai už iš
laisvinimą?

Analizuojant mokytojų preferen
cinių vizų klausimą, tenka at
kreipti dėmesį į vieną sąlygą, bū
tent, kad kviečiami mokytojai 
; u r i būti buvę mokytojais

Kampelis iš siuvėjų amatui (gyti kur sų Kempteno lietuvių stovykloje.
K. Daugėlos nuotr.

bent dvejus metus netarpiškai 
prieš atvykimą. Ši sąlyga, matyt, 
yra tam, kad nepasinaudotų pre- 
ferencine viza tie, kurie kada nors 
savo gyvenime ir yra buvę mo
kytojai, bet jau seniai tą profesiją 
yra užmetę; taip pat apsisaugoti 
ir nuo tų, kurie yra tapę moky
tojais tik pastaruoju laiku ir tik 
tam, kad patektų į JAV. Kitaip 
sakant, įstatymas nori garantuoti, 
kad mokytojų titulu atvažiuojan
tieji tokie ir būtų iš tikrųjų. Juo 
labiau svarbu turėti tokį užtikri
nimą, kad faktiškai mokyklos 
kvietimas yra kartu ir affidavitas; 
tokiu atveju jokio kito affidavit© 
nereikia. Žinia, jei kas dar be to 
turi ir giminių affidavitą, tas da
lyke nepagadina, o tik pataiso.

Be abejonės, visi tie, kurie dės
to Baltų universitete, komercinėse 
mokyklose ir gimnazijose atitinka 
šį reikalavimą, nes jie yra nenu
traukiamai bedėstą, mokyklose ir 
vra tikri mokytojai profesionalai. 
Dabar kyla klausimas, o kaip bus 
su tais, kurie visą gyvenimą yra 
buvę mokytojais, o dabar ne dėl 
ių kaltės negali panaudoti savo 
profesijos?

Čia problema nėra lengva. Pir
miausia būtų patartina visiems 
tiems mokytojams, kurie reflek
tuoja atvykti į JAV, kad kokį

„4s imtuos"
Pomirtinis gen. Vlasovo užrašų leidinys

AUKŠTAS sovietų ūkio pa
reigūnas Viktoras Krav- 
čenko, 1944 m. su už
pirkimų delegacija nuvykęs į JAV 

ir iš ten nebegrįžęs, apie 
neregimuosius sovietinės tikro
vės užkulisius išleido sensacingos 
sėkmės susilaukusią knygą 
pasirinkau laisvę“.

1946 m. rugpjūčio 2 d. Maskvoj 
buvo pakartas gen. Vlasovas su 
vienuolika savo bendrininkų. Ne
seniai vienas iš jo artimiausių ben
dradarbių (savo pavardės iš at
sargumo jis neskelbia) Prancūzi
joj išleido jo užrašus bei žodinius 
pasipasakojimus iš to meto, kada 
jis Hitlerio šešėly bandė kurti 
„Rusijos išlaisvinimo armiją“. 
Knyga pavadinta „Aš pasirinkau 
kartuves“.

Vlasovas, sovietų raudonosios 
armijos generolas, 1941 m. vokie
čių paimtas į nelaisvę, tarėsi su
vaidinsiąs istorinį vaidmenį. Jis 
tikėjosi, nacinės Vokietijos pade
damas, pasieksiąs tai, kas prieš 
ketvirtį šimtmečio dėl per men
kos britų ir prancūzų paramos 
nebuvo pavykę Vrangeliui ir De- 
nikinui. Jis buvo įstojęs į Hitlerio 
tarnybą ne iš simpatijos nacio- 
nalsocializmui ir ne iš meilės Vo
kietijai: jis norėjo išvaduoti Ru
siją nuo Stalino ir padaryti ją 
stiprią bei galingą. „Aš pasirin
kau kartuves“ knyga parodo dra
matišką tų jo pastangų kelią ir 
nusivylimų peripetijas.

Jau 1942 m. Vlasovas pamatė, 
kad jo misija pasmerkta nepasi
sekti. Jis buvo eilę kartų kalbė
jęsis su Hitleriu, Goeringu ir 
Goebbelsu. Dažnas tų pasikalbė
jimų buvo audringas. „Ar 
Tamsta manai, jog mes tokie 
kvailiai ir idijotai, kad atstaty
tume nepriklausomą, didelę ir 
stiprią Rusiją su galinga armija?“ 
pasakė jam Goebbelfes vieną 
dieną 1942 m. gruodžio m. Po ke
lių savaičių tas pats reicho pro
pagandos ministeris Vlasovui pri- 
minė, jog „neužmiršk, Tamsta, 
kad juridiškai esi vokiečių karo 
belaisvis“.

Su tuo belaisviu trečiojo reicho 
galvos tepradėjo iš naujo kalbė
tis po Stalingrado katastrofos. 
Goeringas pareikalavo, kad jis 
sudarytų 30 rusų divizijų: pats 
Hitleris tada prižadėjo jam su
kurti nepriklausomą Rusiją, su 
kuria po karo Vokietija pasirašy
sianti s jungos sutartį. Ribbentro- 
pas jam parodė net tokios sutar
ties projektą. Tačiau netrukus po 
to Vlasovas iš von Becko sužino, 
kad to projekto nuorašas duotas 
japonų pulkininkui Ušigavai, ku
ris jį persiuntė japonų ambasa
dai Stokholme, kad toji parodytų 
draugei Kolontai, sovietų pasiun
tinei Švedijoje. Schulenburgas, 
ligi 1941 m. birželio 22 d. vokie
čių ambasadorius Maskvoj. Vla- 
sovą įspėja, kad trečiojo reicho 
valdovai su juo žaidžia jam pavo
jingą žaidimą: „Aš žinau“, kal
bėjo jam vokiečių diplomatas“, 
kad Ribbentropas jus ir visą jūsų 
armiją rengiasi išduoti sovietams, 
jeigu tik Vokietija galės pasira
šyti separating taiką su Sovietų 
S-ga“.

Vargšas Vlasovas įveliamas ir 
į intrygas, kurias wehrmachto 
generolai rezgia prieš Hitlerį. 
Von Beckas (kuris, kaip ir Schu

nors, kad ir šalutinį, darbą mo
kyklose susirastų. Svarbu, kad 
atitiktų formaliai minėtas sąlygas. 
Bet gi vis tiek bus žymus skaičius 
tokių mokytojų, kurie jokiu būdu 
negalės susirasti sau darbo dabar, 
nors jie iš tikrųjų yra tikri moky
tojai profesionalai. Su jais padėtis 
vra tikrai kebli. Atrodo, formaliai 
žiūrint, jie gali būti ir po šiai 
dienai laikomi mokytojais, nes dėl 
esančios bolševikų okupacijos jie 
oficialiai nenustojo savo teisių 
būti mokytojais; Lietuvos Respu
blikos organai jų iš pareigų neat
leido ir tebelaiko juos po šiai 
dienai pareigose.

Aišku, konsulatas, žiūrėdamas į 
dalyką plačiai ir didžiadvasiškai, 
gali pripažinti laikiną nutraukimą 
dėl bolševikų okupacijos kaip „vis 
major". Bet ar taip darys, galima 
labai abejoti, nes Amerikos kon
sulatai paprastai reikalą traktuoja 
labai iš formalės pusės, remdamiesi 
įstatymų raide. Tad bemaž nėra 
vilties, kad konsulatai interpretuo
tų lietuviams palankia prasme, juo 
labiau, kad jiems niekad ne
trūksta kandidatų, norinčių patekti 
į JAV.

Sekančiame laiške paliesiu klau
simą, kaip gauti mokyklos kvie
timą.

lenburgas, po 1944 m. liepos 20 d. 
atentato savo gyvenimą baigė 
kartuvėse) jam išdėsto savo ir 
savo draugų planą: wehrmachtas 
pašalinsiąs Hitlerį, likviduosiąs 
idijotus“ (Ribbentropą ir Goeb- 
belsą) pasirašysiąs separatinę tai-

„Aš ką su Anglija bei JAV ir visas 
pajėgas mesiąs prieš sovietus. 
Stalino valdžia žlugsianti, ir bū
sianti pastatyta nauja vyriau
sybė, „vadovaujama raudonosios 
armijos generolo Vlasovo, Vokie
tijos sąjungininko!“ Vlasovas, pa
tekęs į vokiečių tarpusavio peš
tynių sūkurį, kur vieni svajoja 
apie separatinę taiką su anglo
saksais, kiti su sovietais, liūdnai 
samprotauja: „Tie žmonės prade
da suprasti, kad karas jau pralai
mėtas“. O Vokietijai pralaimėjus, 
griūva ir visi jo, Vlasovo, planai.

Vienas iš jo artimų bendradar
bių. Kazlovskis, — tamsi asme
nybė, kaip pasirodė, visą laiką 
sovietų šnipas, po karo su didele 
garbe Maskvos priimtas, — kiek 
įmanydamas stengiasi Vlasovą 
demoralizuoti. 1943 m. sausio 
mėn. — Stalingrado tragedijai 
neišvengiamai einant į epilogą — 
jis jam kalba: „Žinai ką, Vlaso- 
vai, mes žuvę: viskas eina vel
niop!“ Tų pačių metų gegužės m. 
jis įtikinėja Vlasovą, kad Stalinas 
pasidarė tikrasis rusų tautos, he
rojus, nes jis realizavo istorinius 
rusų siekimus. Kazlovkis išsis

kiria su Vlasovu, bet jam pataria 
eiti savo likimo keliu ligi galo: 
„Kai raudonoji armija pasirodys, 
čia, Vokietijoj, Čekoslovakijoj, 
Vengrijoj, kada prasidės baigia
moji kova, trenk vokiečiams 
smūgį į nugarą, padaryk pasku
tinę paslaugą raudonajai armijai! 
Tai išpirks atleidimą tavo ka
riams. Tau asmeniškai nebus at
leista, ir amnestijos sau tu nė ne
lauk. Tačiau mirdamas, tu išgel
bės! savo karius, ir tai bus tavo 
paskutinis pasveikinimas trium
fuojančiai tautai“.

Atrodo, kad Vlasovas paklausė 
Kozlovskio patarimo. Jis išdavė 
vokiečius, be kitko, 1945 m. kau
tynėse ties Praha. Generolas Me- 
androvas ir eilė kitų jo bendra
darbių pasielgė kaip ir jis. Ta
čiau jo ir visų asmeninis likimas 
jau buvo nuspręstas.

NAUJAI Į JAV ATVYKUSIŲJŲ 
LIETUVIŲ NUSISTATYMAS 

ORGANIZACIJŲ ATŽVILGIU
Amerikon nuvykusių lietuvių trem

tinių tarpe Iškilo naujų organazacljų, 
vad. „Tremtinių Draugijų", kūrimo 
klausimas. New Yorko ir jo apylin
kės naujieji ateiviai lietuviai išrinko 
7 asmenų komisiją, kuri, išnagrinėjus 
š| klausimą ir susižinojus su tremtyje 
esančiais lietuvių organais. 1947 m. 
gruodžio 28 d. (vykusiame tremtinių 
lietuvių susirinkime pareiškė nusista
tymą nekurti naujų tremtinių drau
gijų, o Įsijungti ( tas lietuvių organi
zacijas, kurios čia jau nuo seno sėk
mingai veikla. Senosios Amerikos lie
tuvių organizacijos veikla yra plati ir 
reikšminga, dėl to visi naujieji atei
viai privalo Įsijungti 1 tokias esamas 
organizacijas, kurios kam yra arti
mesnės. Susirinkimas tokį nusistaty
mą priėmė.

Kadangi naujieji ateiviai turi ir sa
vo specifinių klausimų savitarpio ry
šiui palaikyti tam tikrais laikotarpiais 
Jie renkasi į Tremties Ateivių Sueigą. 
Be to, nutarta išrinkti 5 asmenų 
Tremties Ateivių Bendruomeninę ko
misiją. kurios pareigos bus šaukti su
eigas ir tvarkyti atsirandančius eina
muosius reikalus.
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„Mokyklos draugai“ tremties scenoje
Augsburgo Lietuviu Dramos Teatro uauja premjera

sąlygos da- 
bet kokiam 

__________ _r______kultūriniam 
darbui. Iš mūsų globėjų pusės joks 
menininkas nelaikomas dirban
čiuoju- ir jam neteikiamos jokios 
privilegijos. Gerai, jei dar komi
tetai supranta menininkus ir neva
ro jų prie kasdieninių stovyklos 
darbų.

Nežiūrint viso to, mūsų dramos 
aktoriai gal daugiausia iš visų 
scenos menininkų nenuleidžia ran
kų. Jei žiūrėti Augsburgo dramos 
kolektyvo, tai jis, atvirkščiai, net 
stiprėja. Buvę nuo jo atsiskyrę akto
riai A. Škėma, P. Šimkus ir K. bei 
E. Dauguvietytės vėl prie jo prisi-

Tremties gyvenimo 
rosi visai nepalankios 
meniniam ar apskritai

jungė ir tuo įliejo daugiau jėgų 
šiam vienintėliam profesinių lie
tuvių dramos aktorių kolektyvui.

Šių metų vasario mėn. 9 d. Augs
burgo lietuvių visuomenė turėjo 
progos pasigėrėti nauja Liet. Dra
mos Teatro premjera — Ludwigo 
Fuldos 4 v. komedija „Mokyklos 
draugai". Režisavo H. Kačinskas. 
Tai nėra visai naujas šio veikalo 
pastatymas lietuviškoje scenoje. 
Savo laiku jis ėjo Kauno Valsty
biniame Teatre.

Vaikalo turinys yra paprastas. 
Keturi mokslo draugai Bruno, Phi
lipp, Heinz ir Waldemar yra susi
tarę nevesti. Jie puikiai praleidžia 
vakarus pas Bruno. Vieną kartą

Philipp dideliam Bruno nustebimui 
praneša, kad jis jau susižiedavęs. 
Netrukus paaiškėja, kad ir kiti jo 
darugai Heinz ir Waldemar yra 
„tą pačią klaidą padarę". Bruno 
tiesiog’ išsižada savo draugų, kai 
jie vieną vakarą su savo žmono
mis pas jį apsilanko ir del iški
lusių apkalbų susipykę išbėgioja. 
Nežiūrint viso to, vėliau ir Bruno 
veda savo stenotipystę. Tuo. bai
giasi visų keturių mokslo draugų 
pasiryžimas nevesti ir jų viengun
giška bičiulystė.

Dr. Bruno Martens vaidino. A. 
Škėma. Jis sukūrė džentelmeniš
ką, ištaigingai gyvenančio vien
gungio tipą. Jo draugų roles at

liko: A. Brinką — muzikos kriti
kas Philip Winkler, P. Šimkus — 
dailininkas Heinz Hagedorn, V. 
Žukauskas — inžinierius Walde
mar Scholz. Draugų žmonų vaid
menyse pasirodė: B. Pūkelevičiūtė 
—Amelie Siebert, E. Dauguvietytė 
— Tony Leitenberger, Z. Kevalai- 
tytė — Lisbeth Gerlach ir K. Dau
guvietytė — ~ 
tarną Stephan 

Scenovaizdį 
zerskas.

Augsburgo 
spektakliu parodė didelį susido
mėjimą. Nemaža Infanterie Kaser- 
nės salė buvo pilnutėlė.

Dora Lenz. Bruno 
vaidino J. Gatautis. 
tvarkė dail. K. Je-

lietuvių visumenė

A. D.

L. Fuldos „Mokyklos Draugai.“ Waldemaras (V. Žukauskas - dešinėj): Bet,broleli. Jei Jūs Jau ištisi amžiai susi
žadėję, Ui turit pagaliau ir susituokti!... Heinz (P. Šimkus — vidury): Iki šiol mes neskubėjome... Tarp 
kitko, kad jums sudaryt kompaniją — reikalą galėsiu sutvarkyt! Philip Winkler (A. Brinką — kairėj). Augs
burgo Lietuvių Dramos Teatro Tremty pastatymas. Režisierius — H. Kačinskas. Don Sulaičio nuotr.

Literatūros šventė Fellbache
Ada Karvelytė

Ne ta salis
teto pakietukais.Be to laureatus svei
kino Šv. Sosto tautinis delegatas kan. 
Kapočius, Švietimo Valdybos pirm, 
p. Židonis, „S ūda vi jos, leidykla 
latvių, estų, gudų bei ukrainiečių 
rašytojų ir bendruomenių atstovai, 
p. Baltramaitis, studentai ateitinin
kai, akademinis „Šviesos“ sambū
ris Ir kt.

Apdovanotųjų vardu padėkojo 
poetas Faustas Kirša ir dail. Viz
girda. Aktą lietuviškom dainom ir 
šokiais baigė niekad nepailstantis 
„Ciurlionies“ ansamblis, dieną 
prieš tai dainavęs per Stuttgarto 
radiją. Minėjime be vietinių sto
vyklų gyventojų dalyvavo nema
žai, tolimesnių kolonijų atstovų.

neatsijoja, neorganizuoja kokiam 
nors aiškiam tikslui. Kaip O. 
Wilde sako, menas yra daug ti
kresnis dalykas negu pats gyve
nimas. Ir iš tikrųjų kūryboje kiek
vienas asmuo turi būti vientises
nis, ryškesnis ir ypač — prasmin
gesnis, o įvykiai — atrinkti ir 
suorganizuoti tam tikros idėjos ar 
prasmės tikslu.

Gyvenimas yra daugybė ne
reikšmingų faktų faktelių. Jei 
juos iš eilės smulkiai aprašysi, 
tai visada išeis tik beprasmiška 
nuobodybė.

Koks, pavyzdžiui, autoriaus tiks
las piešiant pirmajame apsakyme 
tėvą? Kurios prasmės čia turi pa
baigoje įdėtas sūnaus iš Amerikos 
laiškas?

Antrajame rašiny imama vaizduo
ti pradinės mokyklos „aktoriai", 
bet tolyn — visai nuklystama į 
kitus faktus, ir skaitytojas nežino, 
kodėl šitas apsakymas buvo taip 
pradėtas ir šitaip užbaigtas. Va
dinas, nėra aiškios temos, intry- 
gos, pagrindinės idėjos ir kt.

„Dailininko Šilo paveiksle" jau 
lyg jaučiama šiokią tokia faktų 
atranka ir konstrukcija. Bet labai 
pavojinga tema — Alinos „atsi
vertimas“ — nepakankamai moty
vuota, todėl ne visai įtikinama.

Vienas įdomiausių dalykų čia 
yra „Savanorių žemė". Tik irgi- 
ištęsta, neapvalyta nuo balasto, 
nepakankamai konstruuota.

Antrųjų -dviejų skyrių rašiniai— 
aktuali netolimos praeities ir net 
dabarties medžiaga. Dar mažiau 
tikslingumo ir konstrukcijos. Pav., 
apie Andrių Jodaugą („Berlynas 
dega") pasakoma, kad jis „reda
gavo laikraščius ir literatūros žur-

L. Fuldos „Mokyklos Draugai“ Amelle (B. Pūkelevlečlūtė — vidury) kalba si su savo draugėmis Tony Leiten
berger (E. Dauguvietyte — kairėj) IrLi betb Gerlach (Z. Kevalaityte — dešinėj): Taip, mano ponios, man atrodo, 

kad visi vyrai įneša I santuoką viengungių papročių. Aš manau, kad su Jais reikia sistematiškai kovoti. Reži
sierius — H. Kaėlnskas. Lietuvių Dramos Teatro Tremty pastatymas. Don Sulaičio nuotr.

nalus. Kurdavo pats..." (147 psl.), 
bet iš ilgo aprašinėjimo niekur 
nematome, kad jis ką nors kūry
biškai pergyventų.

Jei šitie S. Urbono rašiniai yra 
reportažas, tai reikėjo palikti vi
sus vardus ir vietovardžius nepa
keistus. Bet ir tuo atvejų — re.k- 
tų medžiagą daugiau atsijoti ir 
kondensuoti, o ne aprašinėti viską 
iš eilės, tartum neturint jokio aiš
kaus tikslo.

Simas Urbonas, nors ypatingai 
originalaus ir tobulo stiliaus dar 
neišsidirbęs, tačiau mintis ir vaiz
dus reiškia lengvai ir aiškiai, tad
— galėtų būti neblogas reporlaži- 
ninkas. Arba — atsiminimų lek
tūros rašytojas. Tai irgi įdomūs ir 
šiais, laikais gana paplitę žanrai. 
Juk nebūtinai visiems gaminti „li
teratūrinę kūrybą". O ir skaityto
jų tarpe daug yra tokių, kurie re
portažus ir atsiminimus (t. y. tikrų 
faktų stilingus aprašymus) mėgsta 
net labiau, negu grynąją beletristi
ką. Ir kiekvienas spaudos bei raš
to darbininkas gali rasti vietą, ku
rioje jis daugiausia būtų visuome
nei naudingas.

Pagirtina, kad „Sūkuriai ir žmo
nės" korektūros klaidų turi labai 
maža, kalbos netikslumų taip pat
— beveik neužkliūvi.

Vyt. Girdauskas

ROMANSAS
Tyliai tyliai sutemoje 
Lyg lengvi sparnai plasnoja., 
Skrenda tolumon daina 
Ramų skundą nešdama.

Miega žemė, miega sodas, 
Tik dangus nemiega, rodos, 
Žiūri žemėn, tyliai mąsto:
— Gesta žemės laimė, gesta .

Ir daina laisvūnė kyla, 
Lieka žemė, lieka šilas . . . 
Tyliai tyliai sutemoje 
Lyg lengvi sparnai plasnoja.

30-jų Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo metinių išvakarėse, o 
tėvynei aštuntuosius metus nešant 
vergijos jungą, Fellbache Stuttgar
to priemestyįe, buvo iškilmingai 
įteiktos šių metų literatūrinės pre- 
mi j os. ;

Literatūros premijų įteikimo ak- | 
tą atidarė L.R.T.D-jos pirminiu- i 
kas St. Santvartas pakvietęs susi- • 
kaupimo minute pagerbti visus , 
mūsų tautos didvyrius, kritusius f 
kovoje už Lietuvos laisvę. Iškvie- , 
tęs laureatus gražiai dekoruoton 
scenon, LRTD-jos pirm, trumpa 
kalba apibrėžė rašytojų tremties 
kelią ir Draugijos vardu padėkojo 
premijų skyrėjamas ir visiems 
prisidėjuslėms prie šio akto suren
gimo. Pirmininkas nurodė, kad lau
reatams suteikta ne tik garbė, bet 
ir pareiga dar daugiau įsijungti į 
tautos kūrybinį darbą. Baigdamas 
žodžiais „Tegyvuoja lietuvių kūrė
jas, tegyvuoja Lietuva“, LRTD-jos 
pirm, pasižadėjo Fausto Kitšos 
eilėmis:

O, ne! Mes neparduosim nei 
širdies, nei veido,

Nei žemės dulkės, kur 
tėvai per amžius tvėrė:

Mes esam uolos, kur aštriau
sios bangos dūžta.

Rūsčioj kančioj dvasia 
nemirštamoji žėri.

Tada prezidiumam buvo pakviesti: 
prof. J. Brazaitas, p. P. Gaučys, P. 
Lenktaitis, inž. Rimkus, red. Va
salus ir red. kun. Bagdonavičius.

Savo turiningoj paskaitoj prof. Neprikl. Liet.* gyvenimo) yra 
Brazaitis apžvelgė 30-ties metų keturi dalykai, antrajame iš ne- 
Lietuvos praeitį, ir laursatų kū- seniai praėjusio karo — trys if 
rybą. trečiajame (iš DP buities) du 11-

Ne, ne-ne ta šalis čia, 
Ne tėviškė miela — 
Čia žvaigždės tokios blyškios, 
Naktis čia taip juoda . . .
Nekvepia šičia mėtos, 
Darželiuos vakarais . . . 
Čia vasaros iš lėto, 
Nužydi nebyliai . . .
Čia negirdėt gegulės 
Nė šienpiūvio dainos! . . . 
Čia nėr senos motulės, 
Nėr sesės mylimos?
Ne, ne-ne ta šalis čia, 
Ne Lietuva miela — 
Čia žvaigždės tokios blyškios, 
Čia vasara ne ta . . .

Beletdstiltas MfyudHtai
B. Sūduvis

Simas Urbonas, Sūkuriai ir žmonės, 
1947 m. išleido Liudas Vismantas 
Wuerzburg, tiražas 2500. kaina 8 mar
kės. Viršelis dali. P. Osmolsklo.

TAI gana gražios išvaizdos, 
vidutinio storumo knyga — 
dabar, gyvenant tikriausio 
knygos bado laikotarpį, ji gali 

patraukti kiekvieną pirkėją.
Turinys suskirstytas į 3 dalis. 1. 

Gyvenimas, 2. Audra, 3. Nežinia. 
Pirmajame skyriuje (medžiaga —

Kai kur gana dažnai autorius 
vis dėlto stilių ištęsia, neišvengia 
pasikartojimų. Be to, nejausti nei 
ypatingo originalumo nei kūry
binio gaivumo, tartum — visa pa
prastai kopijuojama iš palaidos 
realybės.

Apsakymų (ar kaip juos vadin
tume) medžiaga gana įdomi: lie
tuviškas kaimas, mūsiška būtis 
tremtyje, karo audros. Tiktai gai
la, kad autorius tos medžiagos nė 
kiek kūrybiškai neperformuoja

Kai niekas esti viskuo
VIENO MOKINIO PRISIMINIMAI IS PIRMŲJŲ NEPRI

KLAUSOMYBES METŲ VILNIUJE 

KAROLIS KROKŠLYS
(Tęsiny,)

ZODIS po žodžio buvęs 
voronežietis ėmė man pa
sakoti praeitus dalykus, 
kurių aš nebuvau dar girdė

jęs: „Aš juos sekiau nuo 
buvusios rusų gimnazijos. Prieš 
25 metus Teodoras Dzierzinskis 
tenai mokėsi. Prisiminti buvo su
sirinkę to Cekos viršininko“ ... 
Aš truputį stabtelėjau, nes tas 
vardas su Vilniumi man nesisie
ja. Pargrįžėliai jį minėdavo 
šnabždomis, baugindamiesi, „Vil
nietis?“ Mano prietapas porino 
toliau: „Ašmeniškis Vilniuje ki
tados mokėsi. Čia ir pirmuosius 
socialdemokratus telkė-lietuvius 
ir lenkus. Dabar nuo abiejų nu
tolęs, kraujuos žemę mirkdo. O 
ten praėjo jo antrininkas".

Anas būrys buvo jau toli, kai 
mudu sukome Aušros Vartų 
link. Aš gerai ir neįsispitrėjau, 
kaip jis atrodė tas vadinamas 
„antrininkas", ir nelabai tuo ti
kėjau, nes jame nepastebėjau 
jokio žvėries ženklo. Galimas

daiktas, gatvėje pritapęs vorone- 
žietis turėjo užmačią mane labiau 
apšviesti. Ne kartą jau buvau 
pastebėjęs, kaip į mane kai ku
rie mokiniai šnairavo tik dėlto, 
kad sėdėjau viename suole su 
„trockininku“ — tuo suolo brai
žytoju.

Naujas mano bendras prisispy
ręs dėstė: „Anas pražengęs pro 
mumis žmogus, buvęs veterino- 
rlus, kitados save vadino Myko
lu Bevardžiu. Dar caro laikais 
švietė mūs žmones tokiu laik
raščiu, kurio viršiausioje vietoje 
plieskė riebūs žodžiai, kaip ant 
šitos, va, sienos“ ... Man žvilg
terėjus , nė skaityti nereikėjo. 
Mes juos visur matydavome ir 
atmintinai mokėdavome: „Visų 
šalių proletarai, vienykitės!“ Tai 
buvo tokie kasdieniški ir nu
dryžę žodžiai, kaip seni gatvių 
pavadinimai, kurie jau nebe
traukia akies. Bet dabar jie man 
galvoje taip žybtelėjo, lyg kas 
būtų pagaliu tvojęs. „Vadinasi,

rybą. t_
Padėkojęs už paskaitą, prezidiu- goki rašiniai, 

mo pirm. p. St. Santvaras pradėjo 
patį i— f. ;*------ .
Švietimo Valdybos premiją, perskai-

, . - . Autorius pats nepavadina šių
‘ ą P,rnt’” rašinių novelėmis nei apysakomis, nn Valdvbns nrpmna nerskai- , „ , .— ---- - ' o duoda knygos pradžioje visaitę3 jury komisios protokolą, poetui n<( metalorinį vardą: „Zmog- 

Faustm Kiršai uz o ederaščių ka’čių pyno„‘ Be abejQi mes 
Komiteto sekr. p. Gaučys. BALFo J?“ nu0. senlai klaalniU literatūros 
Įgaliotinis ir Lietuvos Raudonojo 1 9"ežtumo nebesilaikome, tad 
Kryžiaus pirm. dr. D. Jasaitis už maza svarku" ar “es rašome apy- 
Kryžių“ romaną BALFo premiją nove aPY»ra>M ar - net 
teikė rašytojui V Ramonui, o LRK duodame ir visai mišri, laisvą 

‘už rinkinį „Anoj pusėj ežero'"—Pul- T.&.11 svarbu, kad butų -
glut Andriuliui. „Patrioą“ savlnin- kūrybiškai paradyta. . ,
kas p. Lenktaitis savąją premiją . S1.°l“ į
jtelkė pernykščiam LRK laureatui, Jam> įvytai, apibudinami asme- 
{.Aidų“ red. poetui K. Bradūnui už V - Ueslog juos ^nurašant iš 
„Vilniaus Varpų“ sonetų rinkinį. 
„MINTIES" premiją red. J. Vasai- 
tis įteikė rašyt. L. Dovydėnui už 
knygą „Kartą Gyveno Karalius“ ir 
kun. Bagdanavičius rašyt. Jurgiui 
Jankui už religinę nevelę.

Vykdomoji Taryba pernai įverti
nusi dainos meną, šiemet savo do- 
van, įteikė Lietuvių Dailės IMU- vo ,„.a-------
tuto dir. dail. Vizgirdai, o taip pat ne savo kraičius, drabužius, 
prašė perduoti Vykdomosios Tary- palalus bel ir 
bos padėką dali. V. K. Jonynui už atsineštinę pagalvėlę, kurią jam 
jo pastangas lietuvių meną garsinti kadaise, dar bernaujant pas sve- 
svetimųjų tarpe. timus, buvo rūpestingai po pūkelį

Be to, Lietuvą! Vaduoti Sąjungos surankiojusi ir supilsčiusi motina, 
premiją pernai atitekusią Čiurlio- Iš virtuvės indų Kaziui tebuvo li- 
nies ansambliui, šįmet sąjungos kęs tik vienas senas kibiras, ka- 
atstovas p. Rimkus įteikė Lietuvių reiviškas katiliukas ir skardinis 
Rašytojų Tremtinių D-jai. Lau- sulanksytas puodelis. Stalčiuje Ur- 
reatai, o taip pat ir LRTD-jos pirm, ba teužtiko porą medinių šaukštų 
buvo apdovanoti LRK motarų komi- ir sudžiūvusio® duonos likučius".

Kryžiaus pirm. dr. D. Jasaitis už

Šioje knygpje, atrodo, apsakinė-

realaus gyvenimo. Žinoma, pa
keisti vardai, pavardės, kai kur 
kai kas padailinta.

Stilius, reikia pripažinti, nėra 
blogas: aiškus, lengvas, be suktų 
įmantrumų, vietomis ir pakan
kamai vaizdingas. Pav.:

„Ir taip jau varginga, pustuštė 
savanorio Urbos pirkia dabar bu
vo kaip išluota. Anelė išsigabeno

patalus, bet ir vienintelę Kazio

Mokyklos draugai su žmonom!# pas Bruno. IS kairės I dėžinę: PhilipWinkler (A. Brinką), Amelle Siebert 
(B. Pūkelevičiūtė). Bruno (A. Škėma), Tony Leitenberger (E. Dauguvietytė), Heinz Hagedorn (P. Šimkus). Lisbeth 
Gerlach (Z. KeValaitytė) Ir Waldemar Scholz (V. Žukauskas). Scena 11 L. Fuldos „Mokyklos Draugai“. Lietuvių 
Dramos Teatro Tremty pastatymas. Režisierius — H. Kačinskas. Don Sulaičio nuotr.

jau anais laikais?“ paklausiau ne
sitverdamas smalsumu. „Ketvir
taisiais metais vos spaudą lei
dus. Už tą revoliucinį veikimą 
buvo nublokštas net prie An
garos." Aš visas pasitempiau ir 
mikčiodamas, kaip mokinys pa
moką, ištariau: „Angarietis!?“ — 
Jisai Tu meni iš geografijos tą 
lediniuotąją upę prie Baikalo? 
Tenai stingdamas, kaip ir daug 
kitų lietuvių, kurie niekada ne
sugrįžo, parašė ir knygiūkštę 
„Lietuva sušals“. O dabar patsai 
speigdo gimtąjį kraštą — tas vi
daus reikalų komisaras“. „Lietu
vos ir Gudijos SSSR“? paklau
siau, nebelaukdamas nė atsaky
mo, nes šitaip visi vadino jau
nąją lazdelinę santvarką. Mano 
bičiulis kinktelėjo galva, kaip 
sveikinantis, kada kepurės nenu- 
siimama. Mes maigėme jas ran
kose, nors buvo gana šalta, nes 
tripenome pačia Aušros Vartų 
gatvike. Su žvaigždėmis kaktose 
žmonės čia kepurių nenusiimda- 
vo. Jie iš padilbų dairėsi į tuos, 
kurie ant gatvės buvo šaltyje su
klupę.

Kai mudu pralindome pro 
bendrabučio vartus, aš savo pa
lydovo dar pasiteiravau: „Iš kur 
tu visą tai sumeškeriojai?“ — Iš 
knygų, mokytojų ir draugų dar 
Voroneže. Aš savo akimis ma
čiau, kaip jo draugai užėmė te
nai Centrinio Lietuvio Komite
to patalpas ir turtą. Dabar jie 
Vilniun sugužėjo. Seną laikraštį 
radau tėvo svirne pageltusį. 
„Darbininkų Žodis“ jis vadina
si“ . . . Vardas man pasirodė pa
prastas, kaip ir gatvės plakatas 
su tokiais pat žodžiais. Aš nesi- 
sakiau, kaip man panūdo pažiū
rėti į tas veterinoriaus rankas, 
kurios tą „Žodį“ barstė po mū
sų kaimo klėtis. Mano vaikišku 
supratimu, jo plaštakos negalė
jusios būti baltos nė dabar. „Ar 
nebus jos tokios pačios, išgeltu- 
sios ir stagarinės, kaip tosios, 
kur išvertė mano dėdės vežimą 
ir nukniaukė man ryšulį?“ ding
telėjo mintis toje vietoje, kame 
išsiritau iš dėdės rogių. Dar 
šmėkštelėjo galvoje, kad jos tu
rėtų būti gana tąsios ir tokios 
žarglios, jog lengvai apkėstų ir 
supurtytų visą Lietuvą!...

Kambary pusbrolio neužėjau, 
bet mane sutiko šiltas kvepėji
mas kaimiškos duonos, keptos 
ant ajarų. Saldus seilių gurkšnis 
nuslydo visu gomuriu. Alkanas, 
mat, būdavau, kaip žiemą vil
kas, kuris užu krūmo kalena 
žiaunomis, kai koks žmogus pra
važiuoja. O tas žmogus sėdėjo 
pas pusbrolį ant lovos ir didel'ais 
kąsniais sotinosi duona su deš
ra. Matydavau aš mieste visokių 
skelbimų ir transparentų, kojo
mis žargstė žmonės ir knibždėda
vo aikštės, visais pašalinis mėtėsi 
gražūs žodžiai ir pažadai, bet 
duonos jau seniai nebuvo matyti. 
Alkani žmonių liežuviai šnekėjo, 
kad maskolių vienas vadas, go
džiai grauždamas juodą plutą, 
ėmė tiesiai ir pasakė: „My prišli 
osvobodit Litvu ot chleba“. Gir
di, jie atėję čia Lietuvą išlaisvin
ti nuo duonos. Visi mes, bendra
bučių įnamiai, tam šventai tikė
jome, nes Centrinio Komiteto 
sandėliai buvo iš pirmos dienos 
išplėšti. Trūko mums, vaikėzams, 
tos duonos kasdieninės, o čia sė
dėjo sau pilietis ir lamojo ją di
deliais kąsniais. „Nėra abejo
nės", pamaniau sau," pagaikštiš-

kos grėblios rankos, kurios mus 
lamdė ir alkino, jo namų dar 
nėra užgriebusios?“

O, pasirodo, žmogus labiau
siai suklysta, kai jam nosį paku
tena svetimo daikto kvapas. „Ar 
ne iš miesto, sveikas?“ užkalbino 
jis mane, rankove šluostydama
sis lūpas. Prieš tai jis atkišo jas 
kaip bučiuodamasis, ir tik tada 
jos, raudonos ir riebios, prasiki- 
šo iš ūsų ir barzdos. Aš klestelė
jau ant šalimos lovos ir, maty
ti, durstelėjau tą žmogų tokių 
įžuliu žvilgsniu, kaip elgeta iš 
užu kampo, jog tas susgribo ir 
atkišo visą savo kapšį. „Gal dar 
nevalgęs? Ar nematei mano Pe
tro?“ Čia ėmė megztis mudviejų 
abišalė šneka.

Jis, vienas mokinio tėvas, atė
jęs į Vilnių teisybės ieškoti. Kai
me įsisteigė toksai „pildomasis ko
mitetas“ ir jo pirkią parinko sau 
būstine. Žmogų su moterimi, sū
numi ir dviems dukterimis su
ginė į prastesnį galą, vadinamą 
kamarą. ,Ale, to buvo maža, vai
ke! Kajetono bernas, dabar pir
mininkas, visa glemžia nesi- 
klausdamas ir dar kumštį po no
simi kaišo. Girdi, po sausa šaka 
pakabinsiąs visus buržujus. O 
neblogas seniau buvo žmogus ir 
pabuvus bernas. Sykį nuveždino 
Kajetono moterį pas daktarą. 
Paskiau vis dažniau ir dažniau 
nubindzindavo tai į Vilnių, tai į

L. Fuldos „Mokyklos Draugai“ Bruno 
(A. Škėma) kalbasi su Dora Lenz (K. 
Dauguvietyte): Man' rodosi, Jums 
įėjus, aš nebuvau per daug manda
gus? ... Režisierius — H. Kačins
kas. Lietuvių Dramos Teatro Tremty 
pastatymas. Don šulalčlo nuotr.

Vileiką. Žmonės matydavo, kaip 
jis sukinėdavosi apie kaž kokią 
„darbininkų tarybą", su tuo dak
taru šnekučiuodamas. Kartą pra
gaišęs buvo net yisai savaitei ir 
Kajetonas klausinėjo jau • kito 
berno, bet dabar niekas pas 
svetimą neina. Anądien parsira
do, susivadino kaimo vyrus, vi
sokių niekų prilojo ir išsirinkdino 
save „pildomuoju pirmininku“ 
Tada jis ir įsirengė mano pirkią. 
Dienomis zuja po žmones, viso
kius lapus dalina, o išvakarėmis 
degtinę gurgia, kitus savo drau
gus lakdo ir pykši patvoriais. Vi
sas kaimas stena dėl tokios tvar
kos. Sako, reikia eiti pas tą dak- - 
tarą Domašių, ar kaip jį ten žmo
nės vadina. Ar nežinai, vaike, 
kur jis gyvena?

Aš gerai pažinau du daktarus, 
kurie gyveno vienas šalimai kito. 
Abu jie buvo aukšto stuomens, 
gražūs ir nužilę. Bet anas, kurį 
mes vadinome gimnazijos dakta
ru, buvo senesnis, stambesnis ir* 
didele tankia, kaip vaidilos, barz
da. Kartą mes jį aplankėme jo 
bibliotekoje. Užsivilkęs trumpus 
kailinukus, jis rymojo už ap
krauto knygomis stalo, ant ku
rio stovėjo didžiulis žemės rutu
lys su balsvais ir melsvais van
denų ruožais. Knygomis buvo 
apdėlioti visi stalo pakraščiai ir 
palangės. Dauguma tų knygų, ap
taisytų ir apdriskusių, žvilgčiojo 
dar iš gretimo kambario, kur 
buvo daug prigrūsta lentynų. Ir 
patsai pražilęs daktaras buvo pa
našus į knygą, apneštą jo biblio
tekos dulkėmis. Jis gyveno be
veik vienišas, kai į Kauną išsi
kėlė kiti, su kuriais jis pasirašė 
Vasario 16 raštą. Tai nebuvo ta
sai daktaras, kurio senas pilietis 
teiravosi,

(Bus daugiau)

3

pakietukais.Be
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Slos novelės autorius J. Kaup, 
gimęs 1911. VII. 9. yra 19 profesi
jos žurnalistas ir priklauso Jaunes, 
nlajai estų beletristų kartai. Šiuo 
metu jis yra „Eestl rada" meno 
ir kultūros skyriaus redaktorius, 
žymesni jo koriniai yra romanai 
„Sunkūs debesys". „Po mėlynu 
dangumi“ ir novelių rinkinys 
„Paukžčlal Iškeliauja".

LAIKYDAMI rankose šauti pa
ruoštus ginklus ir atsargiai sė- 
indami prie sodybos, abu vyrai 
nei vienas nei antras po kiemą 

neapsidairė. Tik vėliau, jau iš 
namo išeidami, jie pastebėjo, kad 
kiemas buvo tuščias ir purvinas, 
varteliai kažin kieno labai sku
bėjusio pusiau išversti, o prieš 
nartus telkšančiam ir vėjo ribu
liuojamam purvino vandens kla
ne mirko kelios saujos šiaudų. 
Dangus ties sodyba buvo žemas 
ir rudeniškai niūras. Tik ties na
mo kerte augantis senas šer
mukšnis, prie kurio glaudėsi so
do varteliai, savo raudonų uogų 
kekėmis kiek puošė tuščią ir ny
kią sodybą.

Juhan Villard ilgai ir paniuru
siai žiūrėjo į šermukšnį, kol jo 
mintis pertraukė jo bendras.

— Čia mūsiškių būta, — tarė 
jis, koja ritinėdamas šovinio tū
telę, ir atsiduso. — Bet čia gerai 
gyventa, gerai ir pasiturinčiai. 
Tuo galima buvo troboj įsitikinti, 
nors daug kas ten jau ir sunai
kinta, iš drabužių ir viso ko ki
to...

— Ką tu nori pasakyti? — pa
klausė jį senis, niauriai dėbtelė
jęs. Jo veidas taip persikreipė, 
kad ryškiai iškilo rumbas, sie
kiantis ligi pat smakro. Akis taip 
primerkęs, jog liko tik siauri 
plyšeliai, raištančia eisena jis 
kinkčiojo, tarpais sustodamas, ap
link. Jaunesnysis akimirką tylė
jo, tarsi nežinodamas, ką saky
ti, o paskui susimąstęs lėtai pa
sakė:

— Dabar aš šiam krašte esu 
tiek matęs, jog vargu beliko kas 
dar pamatyti. Sako, kad mūsiškiai 
greit pasieksią jūrą, o ten jau bai
giasi ir šis kraštas ...

— Na, ir ką? — paklausė senis, 
įtariančiu žvilgsniu stebėdamas 
jaunesnįjį. — Ar tu pamatei to
kių stebuklų, už kuriuos didesnių 
jau nebėra?

Paslėpta karti ironiją senio 
balse privertė jaunesnįjį mesti į 
jį skubų žvilgsnį. Jis žengė į 
priekį, pakėlė galvą ir jo akys 
sužibo.

— Ar aš stebuklus pamačiau! 
Taip, tėve, čia juos pamačiau. Da
bar žinau, kad visa tai melas, kas 
mums visą laiką kalama buvo, 
sušuko jis, pabrėždamas kiek
vieną žodį.

— Taip. Visa tai buvo melas, 
— pakartojo jis. — Čia turėjo 
lūšnose gyventi visiškai tamsūs 
žmonės, vaikai turėjo misti besi
mėtančiais aplink kaulais. Bet 
čia visame krašte toki namai, ko
kių pas mus iš vū*o nėra. Butuo
se knygos, gražūs drabužiai, pia
ninai, radijo aparatai. Kaip gi 
galėjo čia vaikai kieme besimė 
tančius kaulus graužti, kai čia jų 
niekas ir nemėtė ...

— Oss, jei tau rūpi tavo kailis, 
tai užčiaupk srėbtuvę! — suriko 
staiga senis taip, jog aplink visi 
galėjo jo balsą išgirsti, jei tik 
būtų buvę kam klausyti. — Jei 
tau partijos taip pasakyta, tai 
taip ir yra. Čia žmonės politiš
kai tamsūs ir šiaip... Politiškai 
tamsūs, supranti, tu geltonsnapi. 
Žiūrėk, štai stovi tavo tėvas su 
sužalota koja ir su rambu veide. 
Ar tu žinai, iš kųff tai?

Bet apie dvidešimties metų jau
nuolis, kurio veido bruožuose jau 
galima buvo pastebėti pagyvenu
sio žmogaus rimtumo ir kuris 
buvo apsivilkęs šiam krašte su
sirasta gera eilute, tik ant jo lieso 
kūno juokingai kabėjusia, atidarė 
sodo vartelius, ir žengė ten.

— Kodėl gi šios sodybos tokios 
tuščios, jeigu mes esame šio 
krašto išlaisvintojai? <— paklausė 
jis, pasukęs galvą per petį. — Kur 
tie žmonės, kurie mus turėjo 
džiūgaudami sutikti? Tu gi pats 
matei, kaip Jie bėgo lyg nuo ma
ro ir kaip jie kovojo su mūsiš
kiais ...

Tėvas akimirksnį spaudė gink
lą, o jo akys grėsmingai žaibavo 
ir veidas pasidarė rūstus. Bet 
tuoj jis papurtė galvą, lyg norė
damas nusikratyti savo mintimis, 
ir nuklibykščiojo paskui sūnų į 
sodą vis dar niauriu ir grėsmin
gu veidu.

— Sį šermukšnį tarė jis, matyt, 
pamiršęs sūnaus žodžius, — aš 
pažįstu nuo to laiko, kai jį senis 
Jaakas, Liivarannos šeimininkas, 
čia pasodino. Ir šią obelį ties lan
gu aš taip pat pažįstu, nors jau 
tik stuobrys belikęs.

Staiga jis nusijuokė.
Šioje vietoje aš ir koją susižei

džiau. Kaip tik čia, po šeiminin
ko dukters langu. Po velnių! Ne
sinori nė prisiminti! Čia buvau 
su motina priimtas ir kaimo bu
vau laikomas šeimininko augin
tiniu, kuriam tačiau tik ganyti, o 
vėliau lauką dirbti turėjau, gi jo 
paties vaikai mieste tinginiavo., 
mokyklą lankė.

Kai aš vakarais porą kartų 
palypėjau į medį pasižiūrėti, 
kaip šeimininko duktė prieš gul
danti nuoga stebuklus rodo, senis 
Jaakas atšnlokštė kaip įsiutęs 
bulius ir kartim pro šakas mane 
tol baksnojo, kol neišsiverčiau 
iš medžio ir koją susižeidžiau. 
Kiti gi stovėjo ties vartais ir 
žvengė. Bet aš sakau, kad ... aš 
čia ne be tikslo atėjau. O kad aš 
jų kurį nutverčiau . . .

— Tai čia tavo Lilvaranna? — 
paklausė susidomėjęs sūnus. —

AUGINTINIS
J. KAUP

Apie tai anksčiau tu nepasako
jai, koją tu sakeisi susižeidęs į 
akmenį laukuose . . .

Bet tėvas išrodė, negirdėjęs sū
naus žodžių

Išdžiūvusi ir supuvusi, — spyrė 
jis į styrintį obels stuobrį ir ban
dė nusijuokti, bet veide pasirodė tik 
į juoką panaši grimasa, palydėta 
sauso ir nemalonaus krizenimo.
— Jie dabar ligi paskutinio yra 
išdžiūvę, negvyi, kaip tas stuo
brys. Lygiai taip greitai mes iš- 
džiovinsim visą pasaulį, nes jis 
yra politiškai tamsus ir tikėjimo 
apsvaigintas. Bet aš ir tu, Oss, 
persikelsime į Liivaranną ir bū
sime nauji Liivarannos Tarasai, 
kurie bus dar šaunesni, kaip bu
vusysis. Čia dabar mūsų sodyba, 
Juhan Villardo ir jo sūnaus ūkis.

Tokio didelio ūkio mums 
neduos, — ramiai svarstydamas, 
atsakė Oss. —Pas mus tokių ūkių 
nėra. Be to, kai pakenčiamos jų 
vėliavos, jų dainos nedraudžia
mos . . .

Juhan Villardas nusijuokė, ir 
šį kartą smagiau kaip anksčiau.

— Visa tai praeis, praeis, — 
nuramino jis sūnų.
— Tai veikia kaip ir tikėjimo 
nuodai, kurie taip apsvaigina 
žmogų, kad jis juo lengviau lei
džiasi į saują paimti. Matei tu 
mano vieno brolio Matu kamba
rį? Dabar jis bus tavo.

— Matu! ... — pasakė jis 
staiga su neapykanta. — Jis gi 
buvo karininkas, caro kariūnas 
ir pienburnis, kurį mūsiškiai vė
liau pilietinio karo metu už jo 
galvažudiškus darbus pakėlė į 
kapitonus. Iš šios sodybos pabė
gęs, aš pralindau pro miškus ir 
prisijungiau prie darbininkų, o 
paskui patekau jiems į nelaisvę. 
Tai jo vyrų smūgis man šį rumbą 
paliko. Matu mane pažino ir 
neleido nužudyti, bet pasiėmė pas 
baltuosius. Tik nuo jų aš pabė
gau, nes tai buvo darbininkų 
priešai ... A, džiugu tai prisi
minti! O tabar jie nugalėti.

Jis dirstelėjo į sūnų, lyg lauk
damas pagyrimo, bet tasai netarė 
nė žodžio.

— Ar supranti, ką reiškia, kad 
Liivaranna dabar priklauso 
mums? Apsimokėjo dėl to eiti per 
priešo frontą, padeginėti ir ne
ramumus kelti.

— Na, o kiek tu padegei! — 
pertraukė jį sūnus.

Akimirką išrodė, kad senis dėl 
šių žodžių sumišo.

— Jei to ir nepadariau, — tarė 
jis išsisukinėdamas, — tai todėl, 
jog tai buvo neįmanoma. Tu ži
nai, kad tai pavojingiau, negu 
fronte kovoti. Taip, pavojingiau, 
negu mūšio lauke, kur kulkos le
kia, kur pakliuvo, ir tik atsitik
tinai pataiko. Teko tad miške lin
dėti.

Jis piktai dirstelėjo į sūnų.
— Gal tu gailies, kad nedryp- 

sai kur pervertas kulkos ar kad 
savo sveikatos kaina neįsigijai 
ant krūtinės ordino?

Kažkąs svetimo buvo sūnaus 
žvilgsnyje, kai jis, eidamas vėl 
prie vartelių dirstelėjo į tėvą.

— Jei tu prieš ketvirtį amžiaus 
iš čia būtumei neišėjęs, gal ir mes 
visa tai būtume turėję, ką turėjo 
ir kiti šio krašto gyventojai. Man 
tik gaila, kad šie žmonės dabar 
tokie pat benamiai, kaip ir mū
siškiai.

Sis iš jaunuolio sielos prasiver
žęs jausmas ir aiškus priekaištas 
tėvo akyse uždegė piktą ugnį, ir 
jo ranka stipriai suspaudė šau
tuvą.

— Ak, kad tai nebūtų mano sū
nus! Nuostabu, kad jis dar su 
manim ... — niauriai iškošė jis 
pusbalsiu pro dantis.

Bet jo mintys, matyti, vėl grįžo 
prie kalbėtų dalykų.

Kodėl aš iš čia išėjau? — 
pakartojo jis. — Net tavo moti-' 
nos jie greta savęs napalaidojo! 
Nors ir savo šeimos kape ją lai
dojo, bet kitę j eilėj, kaip kokią 
prieglaudos pavargėlę ... O kai 
sužinojau, kad Liivaranna teks 
man, o Jaakui virvė . . .

Tai jis pasakė su didėjančiu 
pykčiu, bet taip mažai savim pa
sitikėdamas, kad net mikčioti 
pradėjo.

Sūnus nežymiai šyptelėjo.
— Tik mūsiškiai nelaimėjo, ir

tu negavai Liivarannos, kaip ti
kėjaisi, bet kraštas ir jo žmonės 
gražiai gyveno . . .

Sūnaus "žodžiuose pasigirdo dėl 
jo tėvo nepasisekimo toks piktas 
džiaugsmas, jog šis tik nustebęs 
įbedė į jį akis ir taip sukando 
dantis, kad net randuotas jo kai
rysis veidas paraudo ir juokin
gai iškrypo.

— Liivaranną aš gavau, gavau 
dabar! — niauriai sušuko senis ir 
apsidairė. — Jeigu tik būčiau 
kurį iš jų radęs, Jadką, Matu ar 
Astą . . •

Jis nepabaigė sakinio ir, juo
kingai krypuodamas, išklišeno iš 
kiemo. Sūnus sekė jį. Tolumoje 
buvo girdėti fronto triukšmas, o 
ties pievomis sklaidėsi tirštas rū
kas. Esąs šalia Liivarannos dide
lis kaimas buvo tuščias, tylus ir 
pusiau sugriautas.

Pakeliui ligi nedidelio mūru 
aptverto ploto vyrai nepratarė 
vienas kitam nė žodžio.

— Tai Liivarannos šeimos ka
pai, — tarė vis dar paniuręs tė
vas. — Jaakas buvo lyg koks ba
ronas ... jis nenorėjo savo mi
rusiuosius kartu su kitais laidoti. 
Bet mūsiškių sviediniai ir čia jau 
pasiekė, nors čia buvo draudžiama 
net piemenims kurti ugnį ir šau
dyti.

Bet išrodė, kad sūnus visai tė

vo žodžių nesiklauso. Žiūrėdamas 
į didelius senus medžius ir rude
ninių gėlių puošiamus kapus, jis 
vėl pajuto tą patį vienatvės jaus
mą, kokį jis pajuto tada, kai at
vykdamas į šį kraštą vienoj kai
mo bažnyčioj klausėsi seno pas
toriaus pamokslo. Iš senojo pas
toriaus žodžių sklido nuostabi ra
mybė, kurią dar didino besimel
džiančiųjų giesmė ir jų malonūs 
žvilgsniai. Savo vienišumo jaus
mo ir slapto* džiaugsmo, kad stovi 
taip arti savo motinos, jis tiek 
buvo paveiktas, jog tik tuomet 
pajudėjo, kai tėvas, sušlamėjęs 
tarp šakų, pasislėpė už krūmų.

— Tss . . .! — išgirdo jis tėvo 
balsą ir stipriau suspaudė ginklą.

— Kas ten?
— Ar nematai, kad ten antai 

žmonės!
Dabar jis tikrai pamatė, kad 

tarp medžių kažkas juda.
— Eikime... atsargiai... ar

čiau. Gal tai mūsiškiai. Bet jei 
tai ne jie, nelaidyk be tikslo šū
vių, savo pareigą atlik kaip rei
kiant, jei tai baltieji...

Jaunuolis, sekdamas ropojantį 
tėvą, nieko neatsakė.

Bet ten buvo tik vienui vienas 
žmogus. Tai buvo apie trisdešim
ties metų aukštas ir stiprus vy
ras. Jis buvo apsiavęs guminiais 
batais, žalsvomis kariškomis ke
linėmis ir apsivilkęs- pilka palai
dine. Šviesių plaukų pluoštai jam 
krito ant aukštos ir saulės nu- 
dengintos kaktos. Išrodė, jog ta
sai vyras skuba kasti ir dėl to ne
kreipė dėmesio į aplinką. Jis ne
matė nė dviejų vyrų, kurie per 
dešimtį žingsnių nuo jo gulėjo už 
krūmo, laikydami rankose šau
tuvus.

Tada vėl jaunesnįjį apėmė tas 
pats nykus jausmas.

— Ar nematai . . . ten ... la
vonas, kurį, jis nori palaidoti. 
Mes jam netrukdykim . . .

Praėjo tylos valandėlė, kol tė
vas atsakė.

— Aš jį pažįstu, — pasakė jis 
staiga su neslepiamu grasinimu ir 
atsikėlęs žengė pirmyn, praskleis- 
damas krūmus.

— Ei, Indrek Tarase, kaip se
kas! — sušuko jis, neslėpdamas 
savo pikto pasitenkinimo. Jo pas
veikinimas buvo perdėtai garsus, 
beveik rėkiantis.

Vyras atsitiesė ir, nutraukda
mas darbą, sužiuro į tą pusę, iš 
kur pasigirdo balsas.

Paskui tėvą iš krūmų išėjo Oss 
ir, pažvelgęs į svetimąjį, paste
bėjo, kad šio žvilgsnis, nors ir 
aštrus, nėra nedraugiškas. Bet 
Juhan Villard vėl prisiversdamas 
aštriai nusijuokė, norėdamas pa
didinti vyro sumišimą.

— Ką tu čia laidoji, vyruk? — 
paklausė jis, prieidamas artyn.

Vyras nieko neatsakė. Lengvai 
pasirėmęs kastuvu, Jis nejudėda
mas stovėjo pusiau iškastoj duo
bėj, o jo veide nejudėjo nė vie
nas raumuo.

Villardas pamažu pasilenkė 
prie lavono, pakėlė skraistę ir 
akimirksnį žiūrėjo į kruviną, su
žalotą numirėlio veidą.

— Jaakas Taras! Liivarannos 
„baronas“ . . .

Tai jis pasakė tęsiamu ir ne
begyvu balsu, kuriame slypėjo ir 
susijaudinimas ir nusivylimas, ir 
jis nuleido galvą. Išrodė, kad ta
sai atradimas paveikė net jo žmo
nių neapykantą. Valandėlę jis 
žiūrėjo, netardamas nė žodžio. 
Tik kai pastebėjo, kad lavonas 
guli skersai žolėmis apaugusio ir 
jau pusiau žemėm susmegusio 
kapo, jame staiga užvirė siutas.

— Tu juk taip pat tos pačios 
giminės. Kaimo barono Taraso 
giminės. Septynmetis nenaudėlis 
buvai, kai aš iš čia išėjau, bet 
reikėjo jau tuomet tau sprandą 
nusukti. Tu juk esi tas pats, kaip 
tavo brolis Matu, kaip senis Jaa
kas ... tu mano motinos kapą 
išniekinai!

Jis pakėlė koją ir spyrė numi
rėlį į veidą, į krūtinę kartą, kitą 
ir trečią, bet jo nė iš vietos nepa
judino. Todėl, didėjančiu įsiuti
mu stengdamasis sunkų lavoną 
nuo kapo sustumti, jis pasilen
kęs nutvėrė rankomis už kruvi
nų negyvėlio drabudžių.

Bet tuo momentu duobėj sto
vėjęs vyras iššoko iš jos. Jo vei

kristjan raud Ūkininko kambarys

das buvo pasikeitęs. Iššokęs iš 
duobės, jis pakėlė savo kastuvą 
ir šoko prie Villardo. Sis taip pat 
atšoko nuo lavono ir norėjo
griebti ginklą, bet jaunas ir tvir
tas puolikas buvo taip arti prišo- 

' kęs, kad jis nebegalėjo jau savo 
ginklo pasiekti.

— Niekše, tai mano tėvas! — 
sušuko vyras pro sukąstus dan
tis ir griebė priešą už krūtinės.

Lyg gintis norėdamas atstatęs 
prieš save rankas, Villardas trau
kėsi atgal.

— Oss, Oss! — šaukė jis sūnų 
pagalbon, neatitraukdamas akių 
nuo savo jaunesniojo pieno bro
lio grėsminga rimtis ir pilnas 
pykčio veidas nieko gero neža
dėjo. Bet Oss stovėjo lyg įkaltas 
ir žiūrėjo tik į išdidų vyrą, kuris, 
nė žodžio nesakydamas stovėjęs 
duobėje, iš jos taip staiga iššoko. 
Jis ir dabar nesikarščiavo, bet 
buvo pilnas grasinančio ryžtin
gumo.

— Oss! — sušuko vėl tėvas. — 
Ko tu stovi ten, tu prakeiktas 
nenaudėli, juk jis užmuš mane. 
Oss! . . .

Tą akimirką kapų tylą suardė 
keletos šautuvų šūviai. Juhan 
Villardas lyg išsigandęs atsilošė, 
betiksliškai mostelėjo kelis kar
tus rankomis ir susmuko šalia 
Jaako lavono.

Abu likusieji, staiga atsisukę, 
ties įėjimu į kapus pro medžius 
pamatė būrį skubiai einančių 
vyrų. Buvo girdėti svetimos kal
bos garsai, tratėjo šūviai ir švil
pė aplink kulkos.

Tik metęs žvilgsnį, Indrek Ta
ras pažino, jog tai priešo karei
viai. Nė akimirkos nelaukęs, jis 
šoko į krūmus ir leidosi bėgti į 
netolimą mišką.

Oss Villardąs dabar buvo likęs 
vienas, o pro medžius jau artėjo

^7/tazi trupinėliai
apie didiji Jaksta

(Prel. A. Dambrausko-Jakšto 10 m. mirties sukakčiai) 
JONAS PETRfiNAS

1. Užgeso žėruojanti ugnis sinęs Lietuvos kultūrinio gyvenamo

VYTAUTO Didžiojo Kultūros 
Muziejuje Kaune, šalia kitų 
Nepriklausomybės kovotojų 
ir darbuotojų paveikslų, kabojo ir 

Prel. A. Dambrausko-Jakšto por
tretas, regis, pieštas dail. Justino 
Vienožinskio: išdžiūvusio, kam
puoto veido žmogus, užsidėjęs 
storoko stiklo akinius, įbedęs į 
knygą senyvo amžiau^ išvargin
tas akis, stropiai skaito. Jakštas 
ir knyga! Tai du neišskiriami

Prelatas Aleksandras 
Dambrauskas-Jakštas

draugai. Sakoma, kad Ad. Jakštas 
nedaug ir draugų turėjęs, neper- 
daug juos mėgęs, mat, geriausi ir 
iškalbingiausi jo draugai-knygos, 
žurnalai, laikraščiai. Ir dažnai ga
lėjai sutikti Kaune, kun. semina
rijos sode, šitaip apsišarvavusį 
Jakštą: abiejose apsiausto kiše
nėse pūpso knygos, viena gi, pa
tekusi į jo kritiškas rankas, jau 
skaitoma, pieštuku braukoma, 
paraštėje daromos pastabos. Ad. 
Jakštui knyga nebuvo keleivių 
mėgiama priemonė nuobodoliui 
prašalinti arba jaunam buto nuo
mininkui puošnus baldas kamba
riui pagražinti. Knyga neatplėšia
ma Ad. Jakšto gyvenimo dalis, 
gyvybės versmė, jo gyvenimas, 
rūpesčiai ir siekiai, juodais raš
menimis išvedžioti baltame po
pieriuje. Sis skaidrus žiburys, 
pats visą gyvenimą kėlęs ir gar-

rėkaudami pusgirčiai jo draugai. 
Jis vis dar žiūrėjo t kapą, kuria
me turėjo ilsėtis jo motina, ir į 
du šalia vienas kito gulinčius la-
vonus. Vienas jų buvo garbingo ir 
laisvo žmogaus Jaako Taraso, Lii
varannos savininko, o antras, Jo, 
Oss Villardo, tėvo, ką tik pabė
gusio vyro pieno brolio. Jį pakir
to artėjančių vyrų kulka, bet ar 
jie patikės? Ir iš viso ar jie juo 
ir jo dokumentais patikės? Tokie 
ir panašūs klausimai šmėkštelėjo 
jam per galvą, bet jis negalėjo 
sau rasti į juos atsakymo. Vienu 
akimirksniu prieš jo akis iškilo 
sodyba ir jos gražiai įrengti kam
bariai, šovinio tūtelė kieme, pas
torius sakykloje ir maldingai gie
danti žmonės, gražūs laukai ir 
tuščios sdoybos, sugriauti kai
mai, didi kapų rimtis ir vyriška 
duobkasio stovyla, kuris, matyt, 
ir savo tėvo lavoną čia ant savo 
pėčių atnešė — ir staiga nuosta
biai aiškiai jis suprato- visą lig
šiolinį savo gyvenimą ir savo 
draugus.

Jis dabar nieko negalvojo, bet 
veikė lyg koks automatas. Tarsi 
kieno pastūmėtas, Jis susigūžė ir 
pakrūmėm leidosi paskui Indre- 
ką Tarasą, kurio jau nebuvo ma
tyti, bet kuris negalėjo būti taip 
toli, kad jo negalima būtų pasi
vyti.

Tos vilties paskatintas, Oss 
Villardas sutelkė visas savo jė
gas. Greitai jis pasiekė už kapų 
esančius laukus, perbėgęs keletą 
rėžių, įšoko į krūmus ir apsidairė. 
Nors dar šniokštė iš nuovargio, 
jam buvo taip gera ir lengva.

Apšviesdama įvairiom rudeni
nėmz spalvam žėrinčius medžių 
lapus ir tamsias kapų egles, lei
dosi skaisčiai spindinti saulė, ir 
jis ilgai į ją žiūrėjo, staiga paju
tęs, kaip jam neišsakomai čia 
malonų ir sava.

darbininkus, užgeso Kaime prieš 10 
metų (1938. II. 19) ir jo kapą senu
tės Bazilikos šventoriuje papuošė 
kuklūs žodžiai: „Mes nei savo ug
nimi žėruojame, mes ne sau ap
linkui šviesą liejam".

Ad. Jakštas dalyvavo didin
gose savo gerųjų draugų ir amži
ninkų Maironio (1932) ir Vaiž
ganto (1933) laidotuvėse, stebėjo 
gausias gedinčių tautiečių minias, 
gi pats testamente pareiškė norą 
būti palaidotas kukliai, ramiai-be 
prakalbų ir vainikų. Geležinės 
logikos Jakštas pasiliko nuosek
lus ir prie amžinybės durų, mat, 
jis visą gyvenimą „dieviškąją 
kūrybos ugnimi žėravo, ir ne sau, 
bet Dievo Kūrėjo garbei aplinkui 
šviesą liejo“. Tyli, nuoširdi malda 
ir laidotuvių rimtis turėjo pri
minti tylų, vienišą jo gyvenimą 
ir darbus.
zs sg^(ah9 tūpė

2. Vaikščiojanti enciklopedija
Kaip kiekvienas didis žmogus, 

taip ir Ad. Jakštas įvairiai yra 
vertinamas. Vieniems Jaštas yra 
didis mokslo, tiesos ir kūrybos 
riteris, kitiems — siauras, fana
tiškas užsispyrėlis, pasiryžęs įs
prausti žmogų į ankštus mokslo 
rėmus, nors pats su tuo kovojęs 
ir parašęs -straipsnį „Salin siaura- 
protystė“.

Nerasi mokslo šakos, kurią Ad. 
Jakštas vieną būtų pamėgęs, jo
je susikaupęs, sukūręs sistemą ir 
parašęs iš tos srities specia
lių brandžių veikalų. Jis „poetas, 
kritikas, publicistas, „Aušros“, 
„Apžvalgos“, „Šviesos“, „Varpo“, 
„Tėvynės Sargo“, „Zinyčios“ .... 
bendradarbis, „Draugijos“ steigė
jas ir redaktorius, esperantinin
kas, šv. Kazimiero Draugijos vie
nas steigėjų ir ilgametis pirmi
ninkas“ (Vacį. Biržiška, Lietu
vių rašytojų kalendorius, Tūbin- 
gen 1946, 81—82).

Atskiromis knygomis išėję lei
diniai ir perijodikoj išbarstyti 
straipsniai rodo Ad. Jakšto enci
klopedinį darbo plotį:

1. Filosofijos, teologijos, gam
tos mokslo sričiai: Mokslas ir ti
kėjimas, Pikto problema, Augš- 
čiausias gėris;

2. Meno filosofijai ir kritikai: 
Meno kūrybos problemos, Nau
joji lietuvių literatūra;

3. Poetinė kūryba surinkta „Ly
rikos“ leidinyje.

Ad. Jakštas kimba į teologiją ir 
populiaria dijalogo forma nagri
nėja Svč. Trejybės, Eucharistijos, 
Įsikūnijimo misterijas; filosofišku 
subtilumu ir precizija gvildena 
pasaulio pradžios ir materijos 
amžinumo problemas, su prof. 
Vincu Cepinskiu rimtai susirėmęs, 
gina asmeninį Dievą prieš jo skel
biamą „Didžiąją Realybę“; jis, 
gamtos-matematikos mokslų gar
bės daktaras, U-te studentams 
dvi valandas kalba apie tiesiąją 
liniją, rausiasi' į geometrijos 
mokslo gelmes; domisi filologi
niais klausimais, pataria arki- 
vysk. J. Skvireckui šv. Rašto ver
timo darbe, „Gimtojoje Kalboje" 
kovoja dėl lietuvių kalbos gry
numo ir tikslumo; jis neatlaidžia 
kritiko plunksna sutinka jauną 
ar seną rašytoją, kas gera-pagi- 
ria, kas bloga-duoda garo, kad 
net dūmai rūksta (jo šūkis — 
„Amicus Plato, sėd įnagis arnica 
veritas“).

Taip plačiai ir giliai arė Ad. 
Jakštas. Dažnai ir seni artojai, 
prityrę savo sričių specijalistai, 
pykdami, niršdami traukėsi atgal 
ir kėlė kepurę Jakšto skelbiamai 
tiesai.

Vysk. P. B ū č y s , M. I. C., ra
šydamas įvadą jo straipsnių rin
kiniui „Mokslas ir tikėjimas“, pa
sakė žodžius, tinkančius apibū
dinti Ad. Jakšto darbams apla
mai: „Nors Ad. Jakšto straipsniai 
ir nesudaro vieningos sistemos, 
tačiau jie yra tarsi upėje išmėtyti 
akmenys, kuriais keleivis sauso
mis kojomis gali pereiti kad ir 
per sraunią tėkmę“. O gi jis to ir 
tetroško — rodyti žmonėms gyvą, 
tekančią tiesą ir apsaugoti juos 
nuo klaidų verpeto.

Dr. A. Maceina, sugretindamas 
Valančių, Jakštą ir Šalkauskį, pa
žymi, kad „Valančių ir Jakštą 
mes apibūdiname kaip kovos 
žmones, nes ano meto sąlygos rei
kalavo ginti lietuviškąją kultūrą“ 
(Tremtinių Mokykla, nr. 5—6 
(1946), 1. Kovos žmogus nenu
rimsta sąugiai įsitvirtinęs viena
me apkase — jis pasirengęs žai
bo greitumu persimesti į kitus 
apkasus, iš ten stebėti priešą 
ir sekti jo taktiką.

Ad. Jakštas, gimęs 1860. IX. 8, 
studijavęs ir dirbęs tuo metu, kai 
lietuvių inteligentinės pajėgos bu
vo mažutės ir tos pačios išblašky
tos carinės Rusijos plotuose, tu
rėjo griebtis darbo įvairiose sri
tyse ir todėl jis, panašiai kaip ir 
prof. Dr. Dovydaitis, pasuko 
į enciklopedizmą. „Kad man teko 
pačiam daug rašyti, redaguoti, 
kritikuoti, domėtis įvairiomis 
mokslo šakomis, tai čia kaltas pats 
gyvenimas“, — kukliai aiškinosi 
prel. Ad. Dambrauskas-Jakštas 
stud, teologams, 1930 m. rudenį 
sveikinusiems jį 70 metų amžiaus 
sukakties proga.

Be to, Rusijos universitetuose 
besimokanti lietuvių studentija, 
patekusi į nihilistinę, ateistinę 
srovę, grįžusi Lietuvon ryžosi pla
tinti savųjų tarpe „pažangiųjų“ 
mintis žodžiu ir raštu. Ad. Jakš
tas, gilaus tikėjimo ir tauraus pa- 
trijotizmo lietuvis, įvairiomis 
progomis ir įvairiais būdais tarė 
griežtą, jakštišką žodį, aštria apo
logeto plunksna atrėmė „pažan
giųjų“ ataką ir pats pozityviai 
tiesė pagrindus bundančiai lietu
vybei ir katalikybei.

Ad. Jakštui teko laimė pasi-< 
džiaugti Lietuvos neprikausomu 
gyvenimu, stebėti, kaip kūrėsi ir 
augo lietuviškoji kultūra, kaip 
šakojosi mokslas, klestėjo menas. 
Jo budri akis nepraleido nė vie

KULTŪROS PASAULY 
„Minties“ premija — L. Dovydėnui 
„Minties“ 2.000 RM. literatūrinė pre

mija paskirta L. Dovydėnui už knygą 
„Gyneno kartą karalius". Jury ko
misiją sudarė Liet Rašyt. Dr—jos at
stovai A. Merkelis ir J. Žukauskas ir 

' „Minties" red. atstovai J. Vasaltis ir 
H. Žemelis.

Toscanini atvyksta Italijon
.Pasaulinio garso dirigentas Arturo 
Toscanini balandžio mėn. Iš New 
Yorko atvykus l Italiją' Ir birželio 
10 d. Milane kompozitoriaus Arrigo 
Boito 30 metų mirties suaaktuvių 
proga diriguos Boito kūrinių kon
certą.

Rusai apiplėšė Drezdeno muziejų '
„Stars & Strlpeš“ žiniomis Iš Drez

deno muziejaus rusų Išgabenta mąno 
kūrinių 170 mil. dolerių vertės. Drez
deno muziejaus specialistų nuomone 
nuostoliai esą dar didesni. Išgabentų
jų meno kūrinių sąraše šana kitų 
figūruoja tokie šedevrai, kaip Ra
faello „Sistine Madona". Carregglo 
„Šventoji Naktis", 17 Rembrandto Ir 
po tiek pat Rubenso Ir von Dycko 
paveikslų, 6 Palma Vecchios kū
riniai ir visa eilė Ruysdall, Murillo, 
Tintoretto, Vermeer, Velasquez, van 
Gogh, Renoir Ir Degas paveikslų. Iš
vežta 1700 vertingiausių kūrinių, o 
palikta tik 1231 paveikslas mažiau Iš
garsėjusių meisterių.

Atgyja Japonijos filmų pramonė
Naujoji Japonijos filmų pramonė 

šiemet pagamins pirmąją pokarinę 
filmą. Šiais metais pramonės plane 
numatyta pagaminti 28 filmos, o še
šias iš jų bus stengiamasi parodyti 
artimiausiuoju laiku.

Vienos berniukų choro sukaktis
Gegužės mėnesi sukanka 450 metų 

nuo visam pasauly pagarsėjusio 
Vienos berniukų choro įkūrimo. Cho
rą jkūrė paskutinis riteris Kaizeris 
Maksimilijonas 1498 m. gegužės 13 d. 
Šios sukakties minėjimas bus atšvę
stas, duodant visą eilę koncertų. Prof, 
j. Krips su berniukais ruošia Beetho- 
veno „Mlssa solemnls", kurios sukak
ties proga yra numatytos giedoti šv. 
Stepono katedroj.

Siaur. Australijoj tebegyvena akmens 
amžiaus kultūros žmonės

Artimiausiu laiku jungtinė austra
lų—amerikiečių ekspedicija tyrinės

nos progos ką patarti, padėti, pa
kritikuoti. Kai lietuvių literatūroj 
padvelkė naujos srovės (,‘.Keturi 
Vėjai“, „Tretysis Frontas“), kai 
jaunieji menininkai Kaune su
rengtose parodose išstatė neįpras
to stiliaus bei formos paveikslus, 
dažnokai pieštus pagal šiltą Pran
cūzijos klimatą ir perplonai 
aprengtus vėsiam Lietuvos orui, 
Ad. Jakštas paraudo, sutrepsėjo, 
sudavė lazda į grindis ir „Meno 
kūrybos problemose“ paskelbė sa
vo pažiūras į meną ir kūrybą.

„Paseno Jakštas, suvaikėjo 
Jakštas, nesupranta meno Jakš
tas“, — pasipylė spaudoje balsai 
prieš griežtąjį kritiką, visą savo 
amželį puoselėjusį meną, kultūrą, 
didžiai gerbusį kiekvieną kūrėją, 
dalyvaujantį dieviškosios kūrybos 
tęsime ir atbaigime. Tačiau ši
tiems kontrkritikos balsams nepa
vyko 70 metų senelį Jakštą nu
teikti žavėtis naujoviškomis me
no formomis, nors jis visada su 
šventa pagarba, nusiavęs kojas, 
žengdavo į meno šventyklą, ku
rioje troško įžvelgti dieviškosios 
kūrybos tvarką, tikslingumą, gra
žumą ir gerumą. Juk ir savo gar
sioje kritikoje su prof. V. Myko- 
laičiu-Putinu apie meną aplamai, 
Ad. Jakštas ne kiekvieną kūrybą, 
o tik žmogiškąją grožio kūrybą 
laikė menų. Gal ir perkietas bu
vo Jakštas, perrūstūs jo kritikos 
žodžiai, bet užtat girtinos jo pas
tangos neleisti paversti meno rė
kiančia turgaviete, kur kiekvie
nas katarinkos sukėjas būtų lai
komas „nemirštamu menininku“, 
įpratinąs žmones užkimšti ausis 
gražesnės ir prasmingesnės muzi
kos garsams. Tat nenuostabu, kad 
laikraščius pardavinėjančiam vai
kui, įkyriai Kauno gatvėse rėku
siam „Keturi Vėjai, Keturi Vėjai", 
Ad. Jakštas, sakoma, susinervi
nęs, pagrūmojęs lazda ir pasakęs: 
„Traukis šalin, kad aš tau duo
siu, tai pakaks ir vieno vėjo“.

3. Atsisveikinant
Trumpai valandėlei stabtelė- 

jom prie šviesaus atminimo prel. 
A. Dambrausko-Jakšto kapo. Vie
toj gėlių pareikškime jam pagarbą, 
pažymėdami, kad Ad. Jakštas:

1. ateinančioms kartoms paliko 
didį darbštumo, kruopštumo pa
vyzdį, išmokė gerbti ir kritiškai 
vertinti knygą;

2. mokslo populiarizacijos 
straipsniais reagavo į beprade
dantį šakotis Lietuvos kultūrinį 
gyvenimą, visa pasvėrė aštriu 
kritiko protu, atsidėjęs ugdė ir 
puoselėjo tautos religinę-tautinę 
sąmonę;

3. steigdamas ir veik visą am
žių vadovaudamas Sv. Kazimiero 
Draugijai (lietuviškajai Herderlo' 
leidyklai), praskynė kelius lietu
viškajai knygai į plačias tautos 
mases ir žadino joje dvasinių lo
bių ilgesį;

4. būdamas griežtų principų, 
tiesaus būdo ir giedro galvojimo 
žmogus, jis nemėgo niekam pa
taikauti, iš savęs ir kitų darbe 
reikalavo aiškumo, tikslumo, 
griežtumo, tuo būsimoms kultū
rininkų kartoms palikdamas 
trurfipą, bet vertingą -.testamentą 
„Tebūna mano darbų mažiausia, 
tačiau tebūna jie geriausi“.

Toks, maždaug, iškyla prieš 
mūsų akis prel. A. Dambrausko- 
Jakšto portretas, minint tremty jo 
mirties dešimtmetį. Jis ir savam 
krašte dirbdamas, ir Rusijoj, 
Ustiužnoje, tremtinio keliu eida
mas, su Vincu Pietariu nuošir
džiai draugaudamas, rinko kultū
ros akmenis didžiajai Lietuvos 
Laisvės Statulai, kurią pats savo 
akimis išvydo, sveikino ir džiau
gėsi.

Iki šiol dar labai mažai pažįstamą 
šiaur. Australijos srit| Arnhem, kurios 
gyventojų kultūros laipsnis yra ne- 
aukštesnls už akmens amžiaus žmo
gaus.

Arnhem sritis yra didelis čiabuvių 
rezervatas. ( kurį joks baltasis. Iš
skyrus misionierius, neturėjo teisės 
įžengti. Čiabuviai, kurie pasižymi di
deliu karingumu, gyvena tokiose są
lygose, kurios neleidžia jų kilčiai 
susimaišyti su kitomis kiltimis.

Įkurtas naujas institutas atomui tirti
Paryžiaus Ir Strassburgo universi

tetai bendrom pastangom (kūrė Ato
minės Fizikos Institutą, kurio pagrin
dinis tikslas — išrasti būdus panau
doti atomo energiją chemijos ir bio
logijos reikalams.

Atėnuose surasti kapai iš 14 amžiaus 
pr. Kristų

Amerikiečių klasikinių studijų mo
kykla Atėnuose surado Agoroje, svar
biausioje senovės Atėnų aikštėje, 
dvejis kapus iš 14 amžiaus pr. Kr. 
Didelėj uoloje Iškaltoje nišoje rasti 
3 skeletai, 2 Ilgi bronziniai kardai, 
1 kirvis, didelis bronzinis Indas, 38 
auksinės rozetės ir 16 vazų. Taip pat 
rasta šukių, kurias 5 amžiuje pr. Kr. 
atėniečiai vartojo ostrakizmo balsa
vimams. Tose šukėse buvo irėžlami 
vardai tų. kurie turėjo būti Ištremi
ami. Ant surastų šukių rasta įbrėžti 
ir vardai Temistokllo, Hipokrato Ir 
Aristido.

Dvidešimties metų universiteto 
profesorius

Dvidešimties metų amžiaus dr. 
Andre Bernard Amman yra paskir
tas Genevos un-to matematikos pro
fesorium.

Savo studijas jis pradėjo 1945 m. 
College de Geneve Ir 1947 m. jas bai
gė daktaro laipsniu. Kultūros Istori
kai sako, kad nuo aštuoniolikto am
žiaus tai yra pirmas tokio ankstyvo 
mokslinio subrendimo pavyzdys.
Baltlmorės Konservatorijoj atrastas 

Beethoveno rankraštis
Peabody konservatorijos bibliote

koje, Baltlmorėje, atrastas vienas 
kūrinys, rašytas paties Beethoveno 
ranka. Rankraštis buvo paslėptas 
tarp moderniųjų kūrinių ir žurnalų. 
Sis Istorinės vertės dokumentas bus 
Išstatytas parodoje, ruošiamoj kon
servatorijos (kūrimo 80 metų sukak
čiai paminėti.
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LIETUVIAI PASAULYJE
metu Kanadoje kirtęs mišką. Ve
lionis palaidotas Toronto ka
puose.

AMERIKOS LIETUVIU TARYBA 
LANKĖSI VAŠINGTONE

ALT Vykdomasis Komitetas ir 
LAIC direktorius sausio 19—21 
d. d. lankėsi Vafiingtone ir turėjo 
visą eilę svarbių pasitarimų bei 
pasimatymų. Su BALF pirminin
ku apsvarstytas imigracijos ko
misijos paruoštas projektas ir 
nutarta suorganizuoti Amerikos 
Lietuvių Imigracijos komitetą.

ALT delegacija lankėsi ir Val
stybės Departemente, kur kalbė
josi su Rytų Europos skyriaus 
vedėju C. Burke ir su DP reika
lų skyriaus vedėju Dawson. Taip 
pat buvo aplankyti keli Kongre
so nariai. Ta proga buvo įteikti 
2 raštai Valst. Sekretoriui George 
Marshall ir 1 atstovų rūmų kal
bėtojui Joseph Martin. Vienas iš 
Marshalliui įteiktų raštų buvo 
politinio pobūdžio, kuriame pa
brėžta, jog pasaulis negali gyven
ti pusiau laisvėje, pusiau vergi
joje ir kad joks Europos atsta- -- T-------- -— ------ - —
tymo planas nepasieks savo tiks- vas, sekretorė Lilian Adomaitis, 
lo, kol pusė kontinento kęs pries- o vice-pirm. Jack KarwaUs. 
paudą ir vergiją. Antrasis raš- Klubas yra suruošęs keletą pa
tas, liečiąs grynai tremtinių rei- rengimų. Kadangi lietuvių stu- 
kalus, reikalauja pašalinti komu- dentų šiais metais jau yra ke- 
nistinį gaivalą iš IRO organiza- Uos dešimtys ir jų skaičius kas- 
cijos. Rašte, adresuotam kalbė- met didėja, tikimasi, kad klubo 
tojui J. Martin, ALT prašė pa- veikla ateity dar pagyvės, 
veikti Kongresą, kad papigintų 
tremtiniams siuntų persiuntimą. PASTANGOS PAGYVINTI LIE-

Savo Vašingtone buvimo proga TUVIU VEIKLĄ KANADOJE 
ALT Vykdomasis Komitetas da
lyvavo Tarptautinės Valstiečių 
Sąjungos sukviestoj spaudos kon_

ORGANIZUOJAMA LIETUVIU 
KALBOS MOKYKLA

Iš Europos atvykę tremtiniai 
lietuviai ėmė organizuoti Bos
tone lietuvių kalbos makyklą. 
Mokyklos organizavimo darbui 
vadovauja Antanas Norvaiša.

LIETUVIAI STUDENTAI MIČI
GANO UNIVERSITETE

Per paskutinius dešimtį metų 
Mičigano un-to studentai lietu
viai palaikė tarpusavy glaudų 
ryšį, darydami nors ir ne dažnas 
suėigas. Nuo 1946—47 mokslo me
tų yra formaliai suorganizuotas 
lietuvių studentų klubas, globo
jamas prof. Malcom Soule. 
Klubas veikia un-to studen
tų draugijų taisyklėmis. Klu
bo pirmininkė yra Carolyn Ro-

reikalo pykčio „vadžių atleidimas" — 
sušvelnėjimas.

Barono žmona Zosė (A. Kavaliaus
kaitė) — išdidžios, pasitikinčios savi
mi baronienės ir pradedančios dra- 
maturgės vaidmenį atliko gerai. Gal 
kiek maža buvo susijaudinimo žymių 
jos laikysenoj, besinarpliojant „bai
siai tragedijai1 jų šeimoje . . .

Zosės motina Magdalena (O. Jar- 
malavičienė) — pagyvenusią ir kil
mingą — aristokratišką damą pavaiz
davo gerai.

Smilga (Ramoška-Kalūza) — savo 
vaidmenį senstelėjusio saldliežuvio, 
lengvą darbą mėgstančio pusinteli
genčio žmogaus atliko bene geriau
siai iš visų aktorių. Jo familiarlš- 
kumas, kalbantis su baroniene dėl 
atlikto darbo perrašant veikalą, ir, 
po to, drebinimas kinkų pakliuvus j 
barono Voro rankas, kviečiant jį į 
dvikovą — visus įtikino šimtu pro
centų ir leido publikai leipti juoku.

Samana (J. Maniuška) — Oraus ir 
pasitikinčio savimi knygų leidėjo 
vaidmenį išpildė gerai.

Barbutė—tarnaitė (A. Vasiliauskaitė) 
— Galėtų tikti „barbutės" darbui ir 
pis Kanados aristokratus. Gal kiek 
negyvenimiškai išgyveno baimės ir 
susijaudinimo jausmus, išryškėjus 
baronų šeimoj „didžiajai tragedijai“.

Scenovaizdis, kaip ir pati tremti- 
..121 I. .—i, s kuklus, bet

v. savo paskirčiai atitiko. Ypatingai vy- 
savo vaidmenį iš- kušiai buvo atliktas aktorių nugrima-

„TEODOLINDA" BAMBERGO 
SCENOJE

Tremtyje begyvenant, kovai dėl 
Tėvynes laisves Ir nepalūžiusio cha
rakterio išlaikymui jokio kito ginklo 
mums nebeliko kaip tik kultūrinė 
veikla. Toj srity bedirbdami, ypač 
gilią vagą varo mūsų scenos profe
sionalai. Tačiau, šalia jų, nemenkos 
reikšmės darbą dirba ir scenos mė
gėjai.

Viena iš tokių grupių jau antri me
tai gražiai veikia Bamberge. Per tą 
laiką ji yra pastačiusi scenoje šešis 
veikalus, kurie veik visi buvo kartoti 
po 3—4 kartus. Ypač gražaus pasise
kimo yra turėjusi pernai metais 
pastatytoji operetė „Viengungiai".

Bambergiečiams scenos mėgėjams 
pasišventusiai vadovauja režisierius 
j. Jagela, kuris, nors negyvendamas 
Bamberge, net iš Augsburgo nuolat 
atvyksta veikalų režisūrai ir aktorių 
grimavimui.

Vasario 8 d. bamberglečiai suvaidi
no naują dalykėlį, iš lenkų kalbos 
verstą 1 veiksmo komediją „Teodo- 
lindą“. Dėl šio veikalėlio turinio ten
ka pasakyti, kad jame rutuliojasi 
ypatingai stipri komedijinė intriga 
Ir publika turėjo progos prisijuokti 
iki ašarų.

Metus žvilgsni t paskirus aktorius _____________ .—r ..
ir jų vaidybą, padėtis atrodė šitokia: niška aplinkuma, buvo

Baronas Stanislovas Voras — (J. 
Jarmalavičius) ------ ------i --
pildė be priekaištų. Jo tragiškas per- vimas.
gyvenimas dėl žmonos turimo „nau- Po vaidinimo p. p. Maniuška ir Ra- 
jagimio Teodollndos“ buvo vykPs ir moška pasirodė su operetiniais kuple- 
įtikinantis. Tik į pabaigą tragikomiŠ- tais, kurie taip pat gražiai pajuokino 
kos jo laikysenos jautėsi lyg ir be publiką. # Pranys Alšėnas

Kanados lietuvių krepšinio kamanda su firmos prezidentu. Pirmoj eilėj: 
L. Ramanauskas, P. Radvila ir V. Kairys. Antroje — iš kairės: R. Pan
gonis, A. Kazilevičius, M. Ignatavičius, firmos prezidentas A. E. Wicks, 
A. Kaunas ir Br. Sugantis.

kuris gindamas kanadiečių šventovę 
įsileido vos penkis įvarčius. Čekoslo
vakija, pasirodžiusi, kaip pajėgiausias 
Europos vienetas, gavo sidabro, o 
Šveicarija — bronzos medalius.

Dailusis Čiuožimas
Dailiojo čiuožimo aukso medaliai 

iškeliavo užjūrin. Kaip daugelio jau 
buvo tikėtasi, moterų dailiajame čiuo. 
žime aiškiai dominavo visų numylė
tinė kanadietė Barbara Ann Scott, 
įvertinta 163,077 taškais. Jos puikusis 
žiuožimas specialistų nuomone, vi- 
stik nepajėgė užtemdyti šviesios žvai
gždės — Sonja Hennle - Norvegija. 
Antroji liko austrė — Eva Pavilk ir 
trečioji — Janneta Altwegg-Anglija.

Vyrų čiuožime pirmavo jaunas 18
Nuvykus žymesniam lietuvių 

oaJlulBU5 »V.._ Skaičiui j Kanadą kai kurių žmo-
lerencijoj ir su to sąjūdžio vadais “U Pastangomis buvo sudarytos 
bei spaudos žmonėmis užmezgė Persikelt! j Toronto zi-
relkšmingų kontaktų. nomam . muakui Narbutui Jis

yra pasiryžęs čia suorganizuoti 
lietuvišką ansamblį. Reikia ma
nyti, kad ši idėja ras pritarimo ir 
vietinio lietuviško jaunimo tarpe 

Pereitų metų gruodžio mėn. ir taps senosios išeivijos jauni- 
mirė buvęs technikos studentas mo ir naujųjų ateivių suartinimo 
Juozas Bernotas, paskutiniuoju priemone.

olimpiadoje olimpiniam komitetui 
tenka Išspręsti sunkus ginčas, ir bū
tent dėl USA ledo ritulio komandos 
AHA. Užviręs ginčas tarp tarptauti
nės ledo ritulio sąjungos ir IOC tę
sėsi iki paskutinės dienos. Nebuvo 
aišku ar šių žaidynių nugalėtojas 
pasipuoš auksiniu medaliu ir olim
piados nugalėtojo vardu ar „tik" 
gaus pasaulio meisterio titulą. Ir tik 
paskutinę dieną ginčas baigėsi pripa
žįstant laimėtoją olimpiados nugalė
toju. Visiems buvo nepaslaptis. kad

■ ______ - ■■■ v.H ** „u.v.h »j •—u  ------ --------- pirmosioms vietoms išslręsti „susi-
kad pasauly nėra kitų rūpesčių, kaip kabino“ didieji ledo ritulio žinovai — 

------- ’ tik šios olimpinės kovos. daugkartinis olimpiados laimėtojas 
Sausio 30 d. St. Moritzas išgyvena Kanada ir paskutiniu metu išryškinęs

didingas valandas. 10 vai. 25 mln., savo aukšto žaidimo klasę — pasaulio
atvykus Šveicarijos respublikos pre- meisterio titulo saugotojas — Cekos-

ram vardui o yra tik siauro ratelio zidentul Enrico Cello, Alpėmis nuaidi lovakija. Taipogi su didelėmis vllti-
oasloelnlmo vieta Ne veltui dau- šveicarų tautinis himnas. Parado mis stojo švedai, šveicarai ir 1936 m.
euma stovyklos evventolu praminė maršo garsams aidint pasaulio tautos olimpiados nugalėtojas — Anglija.- Peni“u Smaku viena Baskui kitę žengia I žiemos Jau pirmasis sutltlkimas USA - Svel-
Urvu11 H ctortlrann TlrnlVal nlimninltl »nldvniu nnriln haiffėsl antruiu oereale. An-

— „A. B. Dienos Naujienos“ va
sario 2d. nepasirodė: buvo paskel- 
busies streiką vietos komiteto alMDeto tvarKa repr„„„.c,. naQa _ BVTOUa all. „„
Kjektyvu^u tr pries Joto pasK "6?.^als‘S^nės komandos. Po nedį klos kovos gaWto_PW«!į«.E!™”: 
vimą įvesti cenzūrą. Rytojaus dieną c 
komitetui atitaisius — atšaukus savo 
neteisingą apkaltinimą, padarytą „A. 
B. Dienos Naujienoms", jos vėl pra- 

°r'7YftvRr'kSSIlnl'IStu°rnlrm a610 Jankytl Kolonijos gyventojus, 
Alpinį!' totvtu““uliolrivPyk?ua: apl'

shjuSSb sa “SS«.stovai Sovietų Rusijos pavergtųjų O.F.M. per savo paskaitą „Savęs at- 
tautų atstovai sveikino lietuvius ir radimas“ vaizdingais palyginimais 
linkėjo jiems vėl atgauti laisvę ir panagrinėjo savęs pažinimo reikšmę 
nepriklausomybę. žmogui, Ieškančiam gyvenimo kelio,

Susirinkimo dalyviai pasiuntė svei- paliesdamas tipologijos ir asmenybės 
kinimus prezidentui Trumanui, JAV klausimą. Tarp kitko kalbėtojas pa- 
užs. reik, minlsteriui Marshalliui, žymėjo, jog lietuvių tremtinių tarpe 
min. pirm. Atlee, užs. reik. mln. Be- dabar esą galima išskirti dvejopą 
vinui, Prancūzijos prezidentui Aurioll, žmogų — masės žmogų lr dvasios 
užs. reik, minlsteriui Bidault. Popie- »mogų 
žlul. pasaulio lietuviams, kovojančiai _ Kempteno tarptautinis komite- 

riaiiAc liMuvtu tas buvo 8Peciallai pakviestas į Bad- Po oficialiosios dalies lietuvių tau nncBrHin įcur nutartatinio meno „Ciurllonies" ansamblis e"g p°8ėd| k „ bQt„
davė lietuviškų dainų ir lietuvių liau- padaryti skubių Ra“ o tų
dies instrumentų orkestro koncertą, sutrukdytas nepageld®YJ2TYv^J?2?alR 

Vakare Bayrischer Hof veidrodžių stracljos personalo komplektavimas 
salėje Įvyko pobūvis. Augsburgo pereinamajal DP stovyk-

, „ , lai. Šiuo reikalu tarptautinis komite-
AUGSBUROAS. Lietuvių Trertitinlų .g£ vasario 9d. buvo nuvykęs į Augs- 

Teisininkų Sąjunga 30 metų Lietuvos į , t aiškinosi su PC IRO 
nepriklausomybės sukakties proga iš-
leido atsišaukimą į pasaulio teisinln- V8_ ystovyklos lietuvių policijos _ ----------- ---------------- - ---------------------
Rus. pastangomis pavyRo surasti pradin- ’ , šios kovos, rezultatų. Minkštas ledas

AUGSBURGAS. Lietuvos neprikišu, gusią siuvimo Rursų patalpos siuva- Austrija su 105 dalyviais. Rurie vieni
somybės atstatymo 30 metų suRaktį mąją mašiną. Tą nusikalstamajj dar- lyg ir pažadina visus stebėtojus iš
Augsburgo lietuviai minėjo vasario bą padarė vienas vokiečių tautybės gražios pasakos, jų rūbai nesiderina
«■ j- ta nirmoib Hiann asmuo su k j tomis margaspalvėmis unifor-

— Sausio 25d. išrinktas vietos kolo- momis — jie dėvi civilinius kostiu-
nljos komitetas pareigomis paąiskirstė mus. Tai vis dar realiai pastebimi

KANADOJE MIRĖ LIETUVIS 
JONAS BERNOTAS

V. OLIMPINIAI ŽIEMOS ŽAIDIMAI 
ST. MOHITZE 19’48 m.

Praūžė pasaulinio karo audra, pa
likdama pasauliui dar neužgijusias 
žaizdas. Tačiau pasaulio jaunimas, ku
pinas entuziazmo, šviesos, jau susi
rinko garbingon bekraujėn ’Kovon, 
pademonstruoti savas jėgas taikin
game sporto kovos lauke — St. Mo- 
ritze. Dešimt dienų tūkstančiai daly
vių ir žiūrovų gyveno iliuzijomis,

MUENCHENAS. Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 30-ties metų su
kakties minėjimas. Įvykęs Ludwig- 
Maximlllano universiteto koncerto 
salėje, virto puikia pavergtųjų tautų 
demonstracija. Pilnutėlėje didžiulėje 
salėje be lietuvių minėjime dalyvavo 
apie 400 svetimtaučių. Muencheno 
LTB apygardos pirmininkas kons. A. 
Kalvaitis pasakė atidaromąją kalbą 
lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis. 
Už prezidiumo stalo matėsi amerikie
čių karinės valdžios atstovai, vokle- 

- čių valdžios atstovai. Muencheno un
to rektorius, prof. Brazaitis, dr. Ja
saitis, Lietuvių

15 ir 16 d. Pirmąją dieną Hochfeldo 
kolonijos salėje dr. Baleliūnas skaitė 
paskaitą, dramos aktoriai H. Kačins-

stadioną. Graikai, olimpinių žaidynių carija baigėsi antrųjų pergale. An- 
protėvial. žengia priešaky ilgos 28 trojo dienos susitikimo tiek Svelcari- 
tautų dalyvaujančių šiose žaidynėse, joj, tiek ir likęs namie sportuojantis 
kolonos. Viena po kitos, prancūzų pasaulis • su nekantrumu laukė. Ka- 
alfabeto tvarka, žengia reprezentaci- nada — Švedija 3:1. Kanada po pun

delio ***Argentinos vieneto pasirodo sius taškus. Sekančių pirmosios die
nos sušitlkimų rezultatai buvo: Len- 

, , amįįm. kija — Austrija 7:5. Čekoslovakija —
Italija 22:3. Antroji ledo ritulio diena 
buvo įdomenė. Čekoslovakija — Sve- 
dija 6:3. Tuo laimėjimu Cekoslova- 
kija tapo rimtu favoritu į aukso me- 
dalį. USA pasiekė prieš Lenkiją re- 
kordinį dienos laimėjimą 23:4, o Svei- 

: carija nugali Italiją 16:0. Dramati-
niam ženkle prabėga Anglijos — Au- 

. strijos susitikimas. Ir tik paskutiniam
trečdaly Anglija užsitikrina sunkiai 
iškovotą pergalę 5:4. Trečią dieną

Jl^. Kanada nugali Angliją 3:0. USA —
Italija 31:1. Šveicarija — Austrija 7:1,

• Čekoslovakija — Anglija 13:1. Ketvir-
ršŽSSU t{» dieną: Švedija — Austrija 7:1, Ce-

. koslovakija — Anglija 11:4 ir Kanada 
~ Lenkija 15 0 Penktų diena: USA 

.,SMraųĮĮ— Švedija 5:2, Kanada — Italija 21:1.
■ Šeštą dieną: Čekoslovakija — Austri-

< ja 17:3, Lenkija — Italija 13:7. ir
' Šveicarija — Anglija 12:3, Septintą

dieną: Austrija — Italija 16:5. Sveica-
\ 1 ' rija — Švedija 8:2, Anglija — Lenkija

-- -■ ' 7:2, ir Kanada — USA 12:3. Aštunta
1 .v"'"’, dieną į stadljoną sutraukė minias 

, k,žiūrovų. Sį kartą ant ledo turėjo su- 
Amerlkletls Richard Button savo nuo- sltlktl du galiūnai: Kanada - Cekos- 
stabiais žuoliais ir piruetėm stebinęs i0VaklJa. Su dideliu įtempimu visas 

St. Moritzą sportu besidomintis pasaulis laukė

neleido ablems komandoms parodyti

K-“-1. -----.,,„1. Z.7, niJOS KOHllieiab pai eigulius p a o U1U3, vis uai leatiai
kas. Brinką ir Pūkelevįčiūtė atliko sejęanCiai: Dr. J. Kaškells — pirmi- praūžusio karo padariniai. Belgai ir 
meninę programos dalį.Pasiųsti svei-
min.“ Marslįaiiul, Anglijos min. pirm? •
Attlee, užs. reik. min. Bevinul, Pran- ‘cūzijos prez. Aurio!, užs. reikalų min. sekretorius, iždininkas nary®rl®J^{‘
Bidault. Amerikos lietuviams. Popie- gra 
žlul. kovojančiai Lietuvai, pasaulio tis

g ---- r-- —--- —----- r

"*"kaįy 7ravSr_ buJg.a/.afts7k.‘..?^!Jul...auilIS;-- —
mto. Marshallul. Anglijos mln. to.. V-

gracijos reikalams ir gyd. S. Virku- 
__________ ______ _________ _ ____ ___ ’s — narys švietimo ir kultūros rei- 
Hetuviams/ Lietuvių profesinės Są- kalams.
jungos sveikino demokratiškąsias Va- — Humanizmo paskaitų ciklas va- IlJeiaaiuxų
karų prof, sąjungas. Pasiųsta padėka sarto 7d. inž Ivanausko paskaita „Hu- pas|rOdo, kad šeši korėjiečiai kaž 
New York Herald Tribune. manlzmas ir bestializmas" baigtas. kur tal savąją vėliavą pametę ir tik

Phlladelfijos lietuviams už brangią Savo paskaitoje inž. Ivanauskas, ku- dįka pasišventusių šveicariečių pas-
dovaną-tautmę vėliavą, atsiųstą Augs- r|C iniciatyva ir buvo suorganizuotas butiniu momentu vėliava buvo pa- 
burgo lietuviams tremtiniams, pasiųs- cik]as, nurodė, kad humanizmas ruošta.
ta padėka. yra moksio laimėjimų panaudojamas Gausiausiai atstovaujama valstybė

gėriui. Gi bestializmas — tai darymas USA. Ji ne tik gausiausia dalyviais tos visu Baltuos valstybių vėliavų Da- •.. . • .. . ..„u*.-!, .-jai caąrra tontln.

Kanada pasirodo su Barbara Ann 
Scott piešaky, kuri tuč tuojaus tam
pa visų Olimpiados dalyvių ir žiūro
vų praminta žaviausia olimpine mer
gaite. Čilė pasirodo su 5 atstovais. 
Korėjiečiai išdidžiai išneša savąją 
vėliavą, kuri, tačiau, yra šveicarų 
mergaičių gaminys.

. -—.17.„Al.Benui, Gi oesuanzmas — tai aarymas uoa. u. ha Kaw>.awMa

Sienojo St. Baranauskas, Ir J. Utį savo artima kaip pat) save, gali ^Ja Ven^į^Hl^dlla nafta Ma- 
Sežtakauskienė. Vakare įvyko kon- ISvęsH žmoniją l naujus geresnius gįNorvegija. Len- 
77“ JSSSS; ‘ kĮJa. Rumunija. Švedija, Cekoslova-

dafbo ir net paskyrė lėšų uniformai 
įsigyti.

Jau prieš kelias dienas mieste iš
lipinti plakatai rungtynių dieną-tap- 
kričio 30-sutraukė publikos pilnutėlę 
High School krepšinio salę. Visi ne
kantravo pamatyti naujus ateivius ir 
susidaryti įspūdį apie Europos krep
šinio lygį- Ir štai — žiūrovams aud
ringai plojant, į aikštelę išbėga lietu
viai. o paskui juos — Cochrane Lo
cal Legion. Mūsiškiai visi gražioj uni
formoj su išsiuvinėtu krūtinėse firmos 
pavadinimu „A. E. Wicks Ltd." iš
sirikiuoja baudos aikštėje ir lietuviš
ku .sveiks valio“ pasisveikina. Prieš 
abi ’ komandas išėjęs mūsų atstovas 
Br. Sergautis angliškai tarė trumpą 
žodį, o komandos kapitonas A. Kau
nas įteikė Cochranes krepšininkams 
dovanėlių — Lietuvos vaizdu albumą.

Prasidėjus žaidimui mūsiškiai tuo
jau poima kamuolį, blykstelia keli 
puikūs deriniai, ir jau pirmose minu
lėse veda 6-0. Priešininkas, lyg pri
blokštas. truputį atsigauna Ir bando 
neatsilikti. Tačiau rezultatų lenta 
skelbia visą laiką mūsiškių persvarą: 
8—1, 10—3, 12—5. Pirmas kėlinys ir 
baigiamas. 14—6. Antram puslalky ko
va maždaug apylygė, jaučiamas vyrų 
nuovargis ir nereiKalingas karščiavi
masis. Kanadiečiai dažnai įleidžia pa
kaitų ir sparta tikisi parblokšti mū
siškius. Bet puikiai Ignatavičiaus di- 

i riguojamas. puolimas gražiai prieina 
priešo krepšį ir vis užkrauna porą 
gabalų. Rungtynių pabaiga pasižymi 

30 km. bčęlmas žiemos Maratonas žiauriu
dengimu iš šeimininkų pusės. Lietu

je! vasarą su nekantrumu laukiame Viai meta visą eilę baudų bet reta 
Maratono laimėtojo, tai ir St. Morltze tebuvo išnaudota. Teisėjo' švilpukas 
rekordinis žiūrovų skaičius sekė žie- rungtynes baigia „A. E. Wicks Ltd." 
mos Maratoną — 50 km. žygį. Švedai lietuvių naudai rezultatu 29—22 (14—6). 
sudėjo visas savo viltis. Jų tautiečiai Pasekmė gana kukli. „Cochrane Lo- 
išsisKirste visame 50 km. atstume ir Cal Legion" pajėgumas maždaug ly- 
nenuirūkstamais Šukiais ragino savo gus tremties lietuvių vidutinės sto- 
begikus. Jie Jų neapvylė! Švedas Nils vykios Komandos žaidimui. Mūsų vy- 
Karlsson 50 km. atstumą perbėgo pir- rai teturėjo vos mažą valandėlę trenl- 
muoju per 3:47,48 vai. Po šios kovos rUotis ir tas galima buvo pastebėti 
Karlsson pareiškė, kad tai buvo jo mėtymuose ir baudiniuose. Be to per 
sunkiausias gyvenime perbėgimas, trumpa salė ir žemi apšvietimo, iren-
2. Harald Erlkson-Svedija 3:52,20 vai., gimai truKdė žaidimą. Vis dėlto lie-
3. Benjamin Vanninen-Suomija 3:57,23 tuviai sukovoJo gana gražiai ir lai
vai. mėjo. Vietos ir apylinkes spauda pla-

Kaiiškoji penkiakova ciai aprašė žaidynes gražiai atsiliep-
Karlškojl penkiakova tapo visiš- dama apie mus. Už „A. E. wicks 

kuoju švedu laimėjimu. Jau po pir- Ltd." žaidė A. Kaunas, M. Ignatavi- 
mos konkurencijos pravedimo 10 km. čius, A. Kazilevičius. V. Kairys, R. 
begimo-švedai pirmauja. Šio pirma- Pangonis. L. Ramanauskas ir P. Rad- 
vimo neišleidžia iš savo rankų iki pat vila.
baigmės. 1. Gustav Lindh 14 tšk.. 2. Po rungaynių labai patenkintas flr- 
William Grut 15 tšk.. 3. Berti! Haase mos šefas milijonierius A. E. Wicks 
17 tšk (visi Švedija). sportininkus pasiėmė savo globon. Su

■ juo buvo apianKyta Įžymesnės vietos 
ir jo paties apartamentai, įmonės. 
Vakare musų vyrų pageroimui Duvo 
suruošta arbateie. Dalyvaujant žy
mesniems miesto asmenims ir turtuo
liams, Kartu praleista porą jaukių 
vatandėlių. Visus sužavėjo lietuviškos 
dainos, kurių Kelias vyrai net paKar- 
totinai per miKrofoną padainavo. Ka
nadiečiai buvo plačiau supažindinti 
su musų tauta ir Kuitura. NepriKiau- 
somyoes laiKotarpiu, Kančios keliais 
ir tremtinių gyvenimu, iš jų puses 
pasireiŠKe uaug užuojautos ir dides
nio susidomėjimo mumis. Galop tame 
pačiam Kambary buvo pademonstruo
ta tuma is Kanados gyvenimo.

Apie , vai. vienas po kuo ,s vyra. a 5au5‘°. 11 “• lvylI° ™”"nSo
ir 35 moterys slalomo keliu šliuožė *“”gtynės, s“.ta Pačia Komanda. Co- 
žemyn. Vyrams prie 220 m. aukščio cnranes nnietinA « -......
skirtumo teko nugalėti sunkų 44 var
tų kelią. Sis nušliuožimąs iš visų da
lyvaujančių pareikalavo milžiniško

mąjam bėgikui lūžo pašliūža, tačiau 
baigmė buvo pasiekta.

Karo patrulių bėgimas
Pradmėje 8 komandos, švedai jau 

pirmajame kelio tarpe pirmauja. Ta
čiau nusileidime šveicarai su 43 sek. 
„avansu“ vyrauja. Nors vienu metu 
ir buvo praradę prieš švedus pirma
vimą, tačiau puikiai bėgantieji 4 vy
rai paskutinius 10 km. galėjo su 3 
min. atsarga visų dižiausiam nustebi
mui prieš skandinavus Šveicarijai iš
kovoti aukso medali su 2:34,25 vai., 
2. Suomija 2:37,23 vai. ir 3. Švedija

Specialusis Slalomas
Apie 4 vai. vienas po kito 78 vyrai

cnranes rinktinė sį kartą buvo susti
printa Keliais įsKiiesmais zaidiKais ir 
buvo tiKimasi atsigriebti. Kova Duvu 

^v.ujouvm pa.c.Ka.avu miwu—n-w m d“Uar
įtempimo. Ne vienas kritimas palai- ?.eu??taL launeJ° lietuviai pasekme 
dojo sudėtas viltis į pirmąsias vietas. ° *13 12'-
Oro sąlygos buvo geros. Pergalė ati
teko Edi RainnalterrSveicanja 1:33 
min.. 2. James Couttet-Pranc. 1:30,8 ——■«. -

- Henri OreiUer-Pranc. 1:32,8 Rietimai iš kenų miestų Krt-nSinin .

Šiomis dvejomis rungtynėmis mūsų 
krepsinuiKai pagarsėjo piaciai po ke- 

Paliulio dailiojo čiuožimo melsterė min.. !. James Couttet-Pranc: 1:30,6 “•'^“■“‘0. uauta jau
kanadlenė Barbara Ann Scott, laimė- min.. 3.. Henri oręiUer-Prane. 1:33,3 a‘vy«u

jusi aukso medali St. Morltze mln. Y“.’. Da?a,j
Moterų grupėje slalomas patiekė dl- 

džiausią olimpinių žaidimų staigmeną. 0815 aarDf 
m. amerikietis Richard Button, 199,77 Maža kas tikėjosi amerikietės Gre tcnen 
taškais, laimėjęs aukso medalį prieš Frazer pergale, kuri 37 vartams nu- 
švelcarą Hans Gershwill su 181,122 galėti sunaudojo 1:57,2 min., 2. liko 
taškais ir Edi Rada-Austrija, R. But- A. Meya-Sveicarlja 1:57,7 mln. ir 3. E. 
ton čiuožimas buvo aukštos klasės Mahnnger-Austrija 1:58,0 min. 
demonstracija, kuri iš vis retai kada 
betenka stebėti. Jo puikūs skrendan
tieji šuoliai keitėsi skubiais piruetais. 
Ištisa penkių minučių programa be 
savo akrobatiškumo pasižymėjo pui
kiu kūno valdymu lr muzikalumu. , »«*«»«<,. »uu-
Richard Button St. Morltze parodė nUose kur 100 km. į vai. skrendama, 
tai, kas išviso vargu ar buvo paro- bet skeleton rogelės yra greičiausios. 
dyta Olimpiadose ant ledo parketo. jos skrieja 130 km. vai. greičiu. Tai

Poriniame čiuožime aukso medalį žemos vieno vyro valdomos 60 kg. ro- 
išslkovojo pasaulio meisteriai M. Lon- gutės, kurių valdymas reikalauja c'i- 
noy lr P. Baugnlet (Belgija). Antrieji tižiausio atidumo ir milžiniškos drą- 
tapo vengrai A. Kekery ir Edy Kl- sos Šiose olimpinėse žaidynėse grei- 
raly, gi tretieji Mauran/Slstelmeyer- čiausias ir drąsiausias pasirodė italas 
Kanada. Tenka pastebėti, kad porinis Nln0 Blbla 5:23.2 min.. 2. Jack Hez- 
daūusis čiuožimas daugelį apvylė. ton USA. 5:24,6 min. ir 3. John Cram- 
Buvo tikėtasi aukštos pasaulinės kla- mond-Anglija 5:25,1 min. 
sės, kuri buvo pereitose olimpadose, 
tačiau penkiolika porų sudėtas į jas 
viltis nepateisino.

Šuoliai
Jau penktadienio vakare St. Morlt-

pats aaroo 
po menesio 
tus.

eina miško transportas, 
įkarštis, o jam arsiugus, 
apianKysim ir Kitus mies-

Skeletonas
Ne „Bob“ rogių greitojo traukinio’ 

greitis, ne slidžių nuvažiavimas kur 
paslekima 75 km. į valandą, ne šuo-

Alpių kombinacijoj ... 
kuuioje yra nuvažiavimas ir ____

jau peiiKLuuieiuo vanaie »*. iviorn- auJ<sO medalis teko Prancūzijai.
zas paskendo sniego pusnyse, tačiau 3,2L^li 2,« ®Yel?a"
tas neatbaidė Šveicarų organizacinį J^a Motitor 6,44 tšk. ir 3. Ja-
komitetą sekantį rytą prie smarkaus Cnutten-Praneūzila «fls Mn- 
sniego pravesti šuolius. Tūkstančiai 
žiūrovų skubėjo prie tramplyno. kad 
galėtų stebėti .„skrendančius,, vyrus. 
Sį kartą norvegai pasiekė savo didži
ausią laimėjimą — visi trys medaliai 
nukeliavo į tolimąją šiaurę. Dalyvavę 
49 šuolininkai turėjo nugalėti'sunkias 
gamtos sąlygas. Esant minkštam snie
gui, po pirmų šuolių pasitaikė nema
ža susižeidimų. Didžiausia konkuren
cija vyko tarp suomių, norvegų ir 
amerikiečių. Tačiau patyrusių norve- 
gų puiki kūno laikysena atnešė pel- <a x 5:301 
nytą pergalę. -- ■

1. P. Hugsted 66 m. ir 70 m.. 2. B. 
Ruud 58 m. ir 67 m., 3. T. Schjelde- 
nys 64 m. ir 67 m.

Jau nuo ___ ___ .____
(1»«5 m.) praaeta rūpintis ________
Kąja aKcija. busioure ateitininkai sen- 
traugiai, Kat. akcijos branduolys, kad 
daroas butų nasesms.

AtsiKeię 1946 m. Wiesbadenlečiai ir 
venau t uldos veiklieji katalikai dar
bą pagyvino.

Daoar Kas mėnuo Kasselio at-kal 
sendraugiai renkasi bendriems pasi
tarimams, kuriuose daromi praneši
mai tiek iš stovyklos gyvenimo, tiek 
is Kat. akcijos visame pasauiy.

Ypatingai at-kai sendraugiai rūpi
nasi Katalikiškuoju jaunimu, kuris 
čia, stovykloj, neturi palankios veikti 
uirvos. is.at, jaunimo atžvilgiu čia 
viepatauja paskuunio dešimtmečio 
nuotaikos Lietuvoje.

vis aeito moKSieiviai at-kai ryžtin
gai išeina į viešąjį gyvenimą. Gruo- 
uzio 20 d. moksl. at-kų iniciatyva bu
vo surengtas mo.Ksieivio tremtinio 
teismas, Kuris gana gerai pavyko. Ka 
leaų švenčių metu jie aplanke Merx- 
Kausene besigydančius lietuvius u 
jiems įteiKe paketėlių, sudarytų iš 
savo pačių išteKlių. Dabar planuoja 
surengti literatūrinį teismą.

Moksleivių religinis gyvenimas pu 
girtinas. Jaunimas visu buriu kas 
seKmadienį eina prie šv. Komunijos. 
Gyvojo rožančiaus veikia net aštuoni 

rūšių 4 ir būreliai, kuriuose dalyvauja didesnlo- 
varžyboms ji moksleivių dalis. At-kai sendrau

pat stovyklos įsikūrimo 
KataiiKis-

slalo-

mes Coutten-Prancūzija 6,95 tšk. Mo
terų grupėje nugalėtoja tapo austrė 
Trude Baiser 6,58 tšk., 2. Gretchen 
Frazer-USA. 6,45 tšk. ir 3. ” ” 
ringer-Austria 5,04 tšk.

Erika Mfl-

„Bob" rogės
„Bob" rogės yra dviejų

2 vyrų valdomos. §ioms ___ ______ ______________ , ____  ...____________
tautos išstatė net po kelias roges. 2 gial rengia taip pat lietuvio tremtinio 
vyrų „bob" rogės šveicarų „specų" teismą, kad išjudintų iš apsnūdimu, 
valdomos laimėjo du medalius. 1. KataiikišKosios akcijos judintojas 
Šveicarija II 5:29,2 min.. 2. Svelcari- kun. kapei. Pr. Jokunaitis nusipelno 
ji I :;CC,4 mln. ir 3. USA. II 5:35,3. nuoširdžios padėkos žodžio. At-Kams 
Keturvietės „Bob" rogės atnešė aiškų sendraugiams vądovauja pirm. Pr. 
laimėjimą amerikiečiams 1. USA. II Razminas, sekr. J. Ąžuolaitis ir ižd. 
5:20/1 min.. 2. Belgija I 5:21,3 min., p. Petraitis. —2.
3. USA. I 5:22,18 min.

Švedai laimi 18 km. bėgimą 
Pirmajame slidžių varžyblniame 

prabėgime dalyvyvo 17 tautų. Puikus 
oras leido tikėtis įtemptos ir įdomios 
kovos. 84 bėgikai prisistatė į pradmę. 
Si kova baigėsi tiumfaline švedų per- 
gale. Jie užėmė visas tris pirmąsias >■.» pa
vietas, tuo pasiekdami toki lalmėjl- tenka norvegui 1. s. Farstod 2:17,6 
mą; kurio Jiems dar Jokiose ollmpl- mm., 2. A. Seyllart-Svedlla 2:16.1 

.?rlnkl't1’*m:rinvar'Tlk'aal'’tr’ėčl’asls''Dt^- nėse žaidynėse nebuvo pavykę Nuga- mln. Ir 2. O. Luneberg-NorvegUa Siu •rlKSSSl’dt lė,o)as “P“ Martinas Lundstrom 2;18, 9mi„. 5ooo m. pirmauja vėl nor-i a ikis leido nasigėreti gražesniais u e i • n e r an t r a ai a nah nctonccnn i .i* _ , r .  ...    — «

Greitasis čiuožimas
Greitajam čiuožime pirmavo nor

vegai. Jau 500 m. bėgimas atneša Nor
vegijai aukso medalį ir naują olim
pinį rekordą-Finn Helgessen 43,1 sek., 
1500 m. čiuožime aukso medalis ir 
antrasis olimpinis rekordas taip pat

Pranešimai
Pagalvokit, kol dar nevėlu!

Juk ne visi į šiaurės Ameriką pa
teksit. Pietų Amerikoje yra varto
jama ispanų kalba. Todėl jau dabar 
pradėkite mokytis ispaniškai, na
muose, patogiu ir lengvu būdu. Jau 

-H- —“2-1H Hmin -Hiuu m Dirmauia vei nor- penki mėnesiai kaip sėkmingai vyk-
— k—-- 1:13,55, antrasis Noll Ostensson 1:14,22 veg'ai Leaklav 8:29,4 min. 2. Lund- sta lsPanM kalbos už akių dėstymo

Rungtynės baigėsi 0:0. jos lr treeiasis Gunnar Erickson 1:16,06. ber« 8’32 7 min ir švedas Heldung kursai. Dar galima gauti ir pirmąsiaskurmio fair niai“ rivasiniA. erg u. , _______  ___ _ pamokas, kurios siunčiamos apdėtu
mokesčiu už vieną mėnesį RM. 52.— 
Kursai užtruks apie 6 mėn.

Rašyti: Česlovas Jovaiša. 14a Schwfl- 
bisch Gmūnd, Postfach 49.

1.500 mtr. greitojo čiuožimo laimėtojas, 
norvegas S. Farstod

min.,tą tikrąjį žaidimą, kurio tikėjosi su-kija. Rumunija, Švedija, Čekoslova
kija. Turkija po kurios vlenintėlis 
atstovas su egzotine vėliava — Liba-

moję Augsburgo miesto simfoninis
orkestaas, diriguojamas^Jen JCačins- Kasselio lietuvių gimnazijos koncertas aisluvtl!,

.. .j. . — -** - • Kasselio gimnazijos mokiniai I 31— nonas, jugoslavai ir galų gale šelmi-
Il2.dl ,d' suruošė šokių, muzikos ir nlnkal _ Šveicarai. Tai rinktinis pa-

Jakubėno menuetą iš II Simfonijos, jodžlo koncertą. Smagu buvo pra- sauno jaunimas, kuris pasiryžęs re-
Antroje dalyje op. sol. A. Dambratu- leisti keletą valandų jaukioje aplin- Drezentuotl savaia tauta kuo aeriau-kaitė ir sol. A. Paukštys padainvo VI. koje ir kartu išgyventi gana įvairią Į?lai * *
vJ5oncer.^ programą. O ši programa Keiiais žodžiais Šveicarijos prezl- 
Y- lr k- lle,uv‘ū buvo ‘Ural lv«>H ‘ turtl!Jfa:, 5a“a dentas skelbia v olimpinius žiemos

kompozitorių dainų. deklamacijų lietuvių, vokiečių ir žaidimus atidarytais. Trys pabūklų
anglų kalbomis, praskambėdavo mo- šūviai rieda kalnų viršūnėmis, o ai-

ko. išpildė J. Kačinsko Simfoninę 
miniatiūrą „Giesmė į šviesą“ ir VI.

šūviai rieda kalnų viršūnėmis, o ai
das šimteriopai atsikartoja. Tuo me
tu įžiebiama olimpinė ugnis. Garsusis 
šveicarų ledo ritulio žaidėjas Bibi 
Torrani devynių šimtų dalyvių var-

Kempteno naujienos kinių orkestrėlio, choro bei solo nu-
. i, , - merių akordai ir jiems nutilus, šo-

— Vasario 1d. Baliui Sruogai pami- kėjų poros pindavo lietuvių tautinius 
nėtl buvo surengta literatūrinė — šoklus, 
muzikinę popietė. Po Uterataros - B dęklamuotolu grupės rySkl.l 
žurnalistikos mėgėjų būrelio pirm, išsiskyrė — Barauskas ir Vinickaitė pr1?,Ru9_,vl??ms.,Yeil?v?.mS. „P.1?” 
C. Surdoko atidaromojo žodžio mo- (viH kl.), kurie savo pajėgumu yra 
Ryt- V. Volertas perskaitė giliai ir pasižymėję vietos dramos studijos 
Kondensuotai parašytą Alf. Sešplau- pastatymuose. Muzikinėje dalyje gra- 
kio paskaitą „Balys Sruoga“. Progai Ziai pasirodė mokyt. Prancūzevičiaus 
tinkančius Čaikovskio ir Barketi kū- orkestrėlis ir visa eilė muzikų — sū
rinius atliko violončelistas P. Armo- lįstų. Mokyt. Matulaitienės paruošta 
nas. Toliau solistė Armonlenė atliko tautinių šokių grupė išėjo su savo 
ariją iš Puccini operos „Tosca“, SO- originaliais, savaip stilizuotais šokiais, 
llstė St. Daugėlienė — Karoso „Glod- būtent „šienapiūtė" „tautinių šokių 
ni galvelė" ir Griego „Grįžimas į tė- pynė“ ir kt. Gausus gimnazijos cho- 
vyną". solistė P. Biėktenė — Chopino ras, diriguojamas mokyt. Ąžuolaičio, 
„Liūdesys" ir Lizos ariją iš' Cal- 8®vo trumpomis dainelėmis taip pat 
kovsklo „Pikų damos". Pabaigoj so- Kana maloniai nuteikė publiką, 
listės Bičkienė ir Daugėlienė sūdai- “ Atitinkamos įstaigos pareikala- 
navo Mendelssohno duetą „Be tėviš- vimu vėl sumažintas etatinių dirban- 
kėjės". Solistams akomponavo Dr. skaičius. Dabar lieka 310 gau- 
Reithlngeris. Protarpiais gimnazijos nanęiųjų papildomo maisto davinį su 
moksleivės deklamavo iš Balio Sruo- Pin*8lniu atlyginimu ir 3 tik papū
gos kūrybos. Ta pačia proga buvo ^omą maistą. Be šių yra 94 etatai 
paminėta ir dipl. teis. Irena Eitutie- dirbantiems už cigaretes, 
nė, prieš porą savaičių atsiskyrusi su 
Kempteno kolonija ir iškeliavusi į 
Amžinybę. Prof. Stp. Kolupaila savo 
žodyje apibrėžė Irenos Garmiūtės —

cūzų kalba skaito olimpinės priesai
kos žodžius.

Fotografai ir fllmuotOjai turi dė
kingą dirvą. Oficialioji atidarymo 
dalis baigta. Prasideda didžiosios ko
vos, kuriose kiekvienas parodys ką 
jis sugeba.

Ledo ritulys
Kaip dažnai pasitaiko žaidynėse 

įvairių nesusipratimų, taip ir šioje

lalkis leido pasigėrėti gražesniais de
riniais. —
praėjo tikroje „fair plai“ dvasioje. 
Tad nugalėtojas dar neišspręstas ir 
paaiškės paskutiniuose susitikimuose. Siaurės kombinacija
Likę dienos susitikimai: Švedija — Siaurės kombinacija susideda iš 18 
Anglija 4:3, USA — Austrija 13:2, km. bėgimo ir šuolių. Šioje varžyboje 
Šveicarija — Lenkija 14:0. Devintą daugiausia varžosi šiaurės valstybės, 
dieną Švedija — Italija 23:0, USA — Tai buvo virtę beveik tradicija, kad 
Anglija 4:3, Čekoslovakija — Sveica- Norvegija pasiimtų aukso medalį. Olimpinių žaidimų užbaiga Atitaisymai
rija 7:1. Kanada Austrija 12:0. Pasku- Deja, šį kartą suomiai „pakišo“ koją. „ Dėl neapsižiūrėjimo po „Žiburių"
tinloji diena turėjo išspręsti žaidynių Jau po 18 km. puikaus parado. Šuo- dešimt dienų pasaulio jaunimas de- g m Nr 4 jdėta BALFo vajaus pro-
nugalėtoją. Čekoslovakija sunkioje mijos ūkininko 20 metų sūnui Heikki monstravęs savo jėgas po garbingo surengto koncerto nuotrauka pra-
kovoje nugali USA 4:3, tuo baigdama Hasu pakako tik nuslysti nuo tramp- varžymosi vėl susirinko į žiemos sta- >eiSta p-lės I. Juodeikaitės pavardė,
savo susitikimus su 15 taškų ir įvar- lyno, kad užsitikrintų aukso medalį, dijoną nešinas savom tautinėm vėlia- paraįas turi būti papildytas: „Dr. J.
čių santykiu 80:18. Švedai Įveikia Tačiau, jis nerizikuoja. Gražiu kūno vom. Tarptautinio olimpinio komiteto Qrjnjų sveikina p-lė J. Juodeikaitė".
Lenkiją 13:2 Anglija — Italiją 14:1 ir laikymusi skrenda 64 ir 61,5 m. Tuo prezidentas Edstrbm kviečia rinktinį
paskutinis susitikimas Kanada—Svei- pasiekdamas 448,4 taškus ir aukso me- pasaulio jaunimą po keturių metų
carija 3:0. Šiuo laimėjimu Kanada dalį. Sidabro medalis tenka irgi Šuo- susirinkti į šeštąsias olimpines žaidy-
geresniu įvarčių santykiu užsitikrina mijai-Marti Huhtalo su 433,6 taškais. — i r»«i«
pajėgiausio pasaulyje vieneto titulą Bronzinis-švedul Israelsson su 433,6 
ir aukso medalį. Jos įvarčių santy- taškais, 
kis 69:5. Jei Komanda Royal Air For
ce parvežė aukso medalį, tai ji gali 
būti ypatingai dėkinga savo fanta
stiškam vartininkui Murray Dowey,

berg 8:32,7 min. ir švedas Heldung Kursai. Dar galima gauti ir pirmąsias 
asus min 10.000 m. norvegai turi už- Pamokas, kurios siunčiamos apdėtu 
leisti plrmavlmg Švedams Ir šuo- 
miams. 1. Seyiarth-Sved. 17:26,3. 2. 
Parkklnem-Suom. 17:36,0 ir 3. Lammit 
Suomija 17:42,7.

Dar kartą pakyla olimpinė vėliava, Paieškojimai
šalia jos Šveicarijos ir Anglijos vė- 
liavos — valstybių, kuriose vyksta šių Liet. Gen. Konsulas JAV praneša 
metų olimpiniai žaidimai. Dar kartą prašomus adresus: Vladui Radzevičiui 
pasigirsta artilerijos garbės saliutas — Mrs. R. Tomaszunas (Greičiūtė)___ X— ___ , 11—SR41 S Uoodo Awn rhlrnon ia TU11 puu.u^u ISSola uiuupuivo - — - ——— — —    , ----------------------------■
kurios vėl įsižiebs po 4 metų tolimoje U.S.A.
žlcurčic. Augustlnavicienel — Svažaltei —

Tamsa pamažu gaubia Engadino Mrs. Apolonia Noreikienė. 219 Fernon 
slėnį, kuriame buvo susirinkęs jau- Street, Philadelphia 48, Pa.

-------- ----------- ----------- .. nimas iš viso pasaulio, kad pade- Vincui R. Besperaičiul — Mrs. Va- 
ketvirtas-šveicaral Moliton ir Olinger mon8truotu galingą sportinės idėjos leria Klimavičius 15043 Petoskey, De- 
3:00,6 min.--------------------------------------------galia kuri viena aiškiai byloja, kad troit 21, Mich. ir

42 moterys varžėsi 2.100 m. ilgumo nflsaui«a aali tauriai ir ramiai aųgln- — •wian salome-
’-plvip Įnirta huvn nusmaiffstvtas 16 damas pajėgias jaunąsias kartas gy

venti taikoje.

Nuvažiavimai
Ilgas 3.500 m. kelias SU 900 m. aukš- naslElrsla anuw.|in. parneš sauuiua «. __ ,

4a° ki^tikcVn Sklrtaiiiirm1ni Vieta mT lr Pamažu 8^sla olimpinės liepsnos, 554! S. Meade Ave., Chicago 38, Di. 
ža kas tikėjo, kad pirmoji vieta ati- u„rjno „/■ • • —— h«a
teks Europai. Deja, šį kartą džiūgavo r.“™?./’ 
prancūzai — Henri Oreiller šį atstu- -----■ ’
mą nuvažiavęs per 2:55 min. antrasis 
Franz Gabl-Austrija 2:592 ir trečias-

Edv. R.
Vaikų teatras veikia

E-uujjc np.uictc iicijus umuuuica — Vaikų teatras „Pasaka" savo veiklos 
Eitutienės gyvenimą ir Jos tragišką metų sukakčiai paminėti Kas- 
likimą selio-Mattenbergo stovykloje 1947 m.
- Kolonijos kooperatyvas „Gln- ® .lr® d-. vaidino premjerą

taras" sausio 31d. turėjo savo peri- ♦ Peleškimt", inscenizuotą ir 
jodinį susirinkimą, kuriame dalį pel- Y18?, yeiks-
no paskyrė švietimo ir kultūros rei- prltalktata V1 Pran"
kalams ir perrinko valdybą, kurion cUZnynii„
dabar į eina:/Valavičius, Kaminskas, „niHie.eSk^nt ’ Mattenbergo
Pročkyę, Stukonls lr Mera,. Be to, ESSten,į kirta“
daugumos narių buvo pasisakvta t^Y.en^*n*ar'a susllaukė iš gausios prld^iai.SfttovykloJ ’“.vtaP- .
krautuvę, kitaip tariant traktierių . 2 . numato inscenl-kuris jokiu Sau “pStarSafta'nS SS“® fib1 „IKK-lel Jlk 
mūsų bendruomenei, nei lietuvių ge. Styvo ’ 'kars,lli "elSblaSkys ko-

~ pasaulis gan tauriai iauu«i augiu- Petrui Dzekonskui — Miss Salome-
kelyje kuris buvo nusmaigstytas 16 damas pajėgias jaunąsias kartas gy- ja Dzekonskas c/o Mrs. Joe Yencen- 
kontrolės punktų. Laimėtoja tapo venti taikoje. sky 335 Mltzmlller, Md. U.S.A. Be
šveicarė Schluneger kuri nors ir bu- Ra§ant šį straipsnį naudotasi radijo to, Petrui Dzekonskui yra gautas 
vo parkritusi, tačiau pravažiavo per trancliaCijomis ir rezultatai imti iš laiškas. Atsiimti Liet R. Kryžiaus 
2:28,3 mln. antra Belser-Austrlja 2:29,1 n^Z“ V J Vyr Valdyboj, (14b) Reutlingen, Le
min. ir trečia Hammerer-Austrija "O1^’ ' . ‘ ' derstr. 94. Taip pat yra laiškas Al-
2:30,2 min. pirmosios mūsų krepšinio žaidynės bertu! Jociui. Atsiimti ten pat;

UCJSVl. * u.,. , —
pirmosios mūsų krepšinio žaidynės bertu! Jociui. Atsiimti ten pat.’

Kanadoje ______ _nauauuje ___
Aiški švedų pergalė 4X10 km. Polount stovyklos lietuviai medklr- G>na ^'sI^^EyiCIUTE,

estafetėje Claj išskirtinai Jauni studentai, gy- kilusi iš Virbalų km. Rudaminos pa-
Milžlniška sniego pūga sukėlė abe- vendam! netoliese nuo miesto, greitai rapijos Seinų_ apskr. dabar gyvenan-

jonių ar bus įmanoma pravesti šį susirišo su vietiniais gyventojais. U LA.V.. ieško savo giminių ir pa-
estafetinį bėgimą. Tačiau ankslyvo- ypač sportuojančiu jaunimu. Sporti- zisiamų. as____ 
mis ryto valandomis 11 tautų atsto- niai santykiai su „Cockrane Local informacih? nra#om<
vai jau buvo pradmėje. USA. dėl vie- Legion Teamu“ (buv. karo veteranais) kesnių i^ormacljų
no dalyvio susirgimo nedalyvavo, buvo užmegstl pirmomis krepšinio J,...__ *
Švedai nuo pradmės perima plrmavi- rungtynėmis.
ma į savo rankas ir jį išlaiko iki Firmos prezidentas pradžioj buvo "■"7^"

Suinteresuoti asmens prašomi smul- . ... ------------- .... relkaiu kreiptis
. —--------------------į (13a) Scheinfeld,
Zw-Postamt, DP. Camp. 

Yra gautas laiškas p. Vladui Ra-
.... ' ■ ‘ ' baigmės prabėgdami šį atstumą per labai abejingas musų žaidimui. o«

Sao Paulo lietuvių krepšinio komanda (Il-je eilėje) su savo priešininkais 2:32,09 vai.. 2. Suomiai 2:41,6 vai.. 3. greitai buvo įtikintas vyrų kietu ko- gavėjas gali amim
brazilleėials (I-Je eilėje). Šių dviejų komandų rungtynės baigėsi lietuvių norvegai 2:44,3 vai. Tenka pažymėti, vingumu ir bUsima pergale, sutiko gen, Lederstr. 94. Liet. «auu. n. y

. ____ _ _____ ,  ___ 1,, nlr. ____ _ t „ t „ i.,, r otloicti trnintol Hipnu 1S Aluje.naudai 54-27. kad norvegams nevyko, nes 1U Pir-
vingumu ir Dusinu* pergale, bum-- 
sportininkus atleisti trejetai dienų iš Aluje.
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LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

KELIONE APLINK VAKARU BLOKĄ
J. BŪTĖNAS

sisakys, tai iš jų tą privilegiją 
teks atimti karu ... Ir tai vadi
nama valstybių koncertu". Nemu
zikaliam žmogui tai panašiau į 
kačių muziką, ir jis labai džiau
giasi, jeigu nuo tokių dirigentų 
ir muzikantų galėtų apsisaugoti."

To, kas čia pavadinta „kačių 
muzika", nenori ne vien „Basler 
Nachrichten" redaktorius. Apie 
karą visi kalba veik su tokiu pat 
pasibaisėjimu, kaip ir apie Vakarų 
bloko nukreipimą prieš sovietus. 
Churchillis, britų parlamente pri
mygtiniai reikalavęs vyriausybę 
„nesnausti", čia pat iškalbingai 
pasmerkė karą ir deklaravo savo 
gilų tikėjimą taika. Vatikano „Os- 
servatore Romano" tuos Churchillio 
žodžius pavadino „tikėjimo aklu, 
kuris judina kalnus, bet šįsyk tas 
tikėjimas judina Vakarų bloką". 
Vatikano organas sakosi, negalįs 
įsivaizduoti, kaip tiedu blokai 
(Vakarų ir sovietų) galėtų ilgainiui 
egzistuoti šalia vienas antro, net 
jeigu abi šalys susiorganizuotų 
tarpusavės politinės ir ūkinės tai
kos pagrindais: „Argi galima ma
nyti, kad, sovietams įsigijus ato
minę bombą, sutarti ir sugyventi 
bus lengviau?"

Ot bus koncertas, kai abi šalys 
užgros atominiais vargonais!

„Mr. Bevino kalba.reiškia vie
nos iliuzijos galą ir grįžimo rea- 
lizman pradžią. Ji dar neparodo 
kelio, kaip tas dideliai svarbus 
uždavinys turėtų būti vykdomas. 
Tačiau to uždavinio esmė neklys
tamai aiški: pirma, atstatyti jėgų 
pusiauvyrą. Tatai neįmanoma, neiš- 
laisvlnus Vidurio Ir Rytų Europos 
(nes Rusija, valdydama tas sritis 
su jų didžiuliais ištekliais, turi prie
monę svarstykles nuspausti- Vaka
rų nenaudai), antra, atstatyti Euro
pos vienybę' (ir tai neįmanoma, 
neišlaisvinus Vidurio ir Rytų Euro
pos); ir trečia, sukurti valstybių 
koncertą, kuris galėtų pastoviai 
tą pusiausvyrą išlaikyti...

Labai galimas daiktas (rašo to
liau „C. N. S."), kad šie toli siekią 
samprotavimai išeina iš dabartinės 
Bevino minties rėmų. Tačiau to
kios yra išvados iš principų, ku
riuos jis paskelbė sausio 22 d. O 
politikoj išvados bei rezultatai ir 
tesvarbu."

Tas išvadas nuosekliai pratęsti 
norėtume leisti šveicerų „Basler 
Nachrichten“ redaktoriui Dr. Oeri: 
„Jėgų pusiausvyros neatstačius, 
vėl bus karas. O kadangi pusiaus
vyros nebuvimu naudojasi rusai, 
ir tos privilegijos jie geruoju neat-

GEN. DWIGHT D. EISENHOWER. JAV gen. štabo šefas, šiomis dienomis savo pareigas perdavęs gen. Omar 
N. Bradley. Iki birželio mėn. gen. Eisenhower bus atostogose, o po to perims Columbijos universiteto* prezi
dento pareigas. Per priėmimą amerikiečių spaudos klube gen. Eisenhower pasakė kalbą, kurioj tarp kitko 
prelškė: „Nemanykite, kad gali būti tik vienas gynybos planas, kuris guli padėtas dėžėj. Tokio plano niekada 
negali būti. Šie planai turi būti nuolat keičiami. Kariuomenė dabar yra geresnėj padėty negu demobilizacijos 
metu, kuri padarė neigiamos (takos. Tačiau kariuomenei trūksta dar 100.000 vyrų, kad būtų galima išlaikyti 
okupacinę kariuomenę reikalingame stiprume. Sovietų Sąjunga nėra karui pasiruošus, mažiausiai šiuo metu. 
Jokia valstybė nepradeda karo, jei nėra (sltiklnusl greita pergale arba apskritai pergale.** Toliau Eisenhowe- 
ris pareiškė, kad Vakarų Europa Jungtinėms Valstybėms dabar strateginiu atžvilgiu yra svarbesnė negu Azija.

siūlė Vakarų Europos bjoką suor
ganizuoti. Visi, jausdami gyvą rei
kalą, jam pritarė: jau gana JAV 
ir Vakarų Europos atsakingų vyrų 
buvo kaip ant delno išdėstę, ko
kia pavojinga sovietinio totalizmo 
ekspansija. Tačiau Bevinas Vaka
rų europiečius visiškai suglumino, 
skelbdamas, kad toji Vakarų Euro
pos unija nebūsianti nė prieš ką 
nukreipta ir niekam negrasinanti. 
Kam tada pats blokas, jeigu jau 
jis nė prieš ką nenukreipiamas?

Nuo čia prasidėjo tragikomedija. 
Vasario pradžioje britų valstybes 
ministeris McNeil, visiškai įsititi
nęs bloko reikalingumu, nuvažiavo 
į Briuselį tartis su BeNeLux vy
rais, prieš ką jis turi būti suor
ganizuotas. Aišku, tik jau ne prieš 
sovietus, nes skandinavai beveik 
iškilmingai pareiškė prie tokio na- 
sidėsią — per didelį įspūdį jiems da 
ro paslapingi sovietų kariniai pa
sirengimai Pabaltijy ir Suomijoj 
(„Krasnaja Zvezda“ baugindama 
rašė, kad Danija savo kariuomenę 
ir bazes atidavusi JAV ir britų 
žinion). Prieš -sovietus neišdrįs pa
sisakyti ir BeNeLux kraštai. Paga
liau, to nenori nei pats Bevinas, 
kuris parlamente papeikė Mar- 
shallį, kam jis paskelbdino doku
mentus apie Stalino bičiulystę su 
Hitleriu. Briusely buvo užsiminta, 
be kitko, apie „Times" siūlymą- 
Vakarų Europos sambūrio susita
rimuose labai atsargiomis frazėmis 
numatyti priemones prieš agresiją 
.,iš trečiosios pusės", nors sovietai 
ir čia įžiūri klastingus užkulisius. 
Pagaliau McNeil atrodo, kad yra 

čių agresiją" ir sutartyse pažy
mėti, kad Vakarų blokas prieš ją 
nukreiptas. Tiesa, atrodytų kiek 
juokinga, kad prieš Vokietiją būtų 
nukreiptas blokas, į kurį taip 
karštai norima įtraukti pačią (Va
karų) Vokietiją. Bet juk. 1939 m- 
rudenį jau buvo netoli to, kad 
Stalinas būtų buvęs pritrauktas 
prie antikominterno pakto... Ne 
be reikalo britų „Times and Tide" 
juokiasi: „Vokiečių agresijos bai
dyklė dabar tokia patogi ir nau
dinga, kad jeigu jos nebūtų, tai 
reikėtų ją išrasti."

Praktiniam Vakarų kloko reali
zavimui kol kas beklaidžiojant 
tokiuose labirintuose, Bevino idėja 
susiveda maždaug į tokį formula
vimą: Vakarų blokas nebus kuria
mas pagal vieną kokią schemą, 
kuri būtų vienodai taikoma visoms 
valstybėms. Vakarų Europos mo
ralinės ir materialinės jėgos bus 
mobilizujamos atsižvelgiant į at
skirų valstybių individualinius in
teresus (Skandinavijos kraštų bai
mė . ‘ ...................... . ” ’
Europos unija turėtų būti organi
nis junginys, palaipsniui išaugąs 
iš gyvenimo ir patyrimo.

Išeitų, kad su Vakarų bloku per
daug neskubame ir jis neforsuoja- 
mas, jo augimo ir raidos pobūdį 
bei tempą nustatys pats gyveni
mas. Bet kad ir su laiku toji „or
ganinė raida" turės gi privesti prie 
kokių nors rezultatų, kuriuos to 
bloko iniciatoriai ir kūrėjai turėtų 
būti pramatę. Kokie jie?

Tuo klausimu duodame žodį bri
tų „Continental News Service":

JEIGU sutartys būtų tikrasis 
tarptautinių santykių veidro
dis, tai Europos santykiai at
rodytų maždaug šiaip:

Nusižiūrėję į britų-sovietų 1942 
m, gegužės 26. d. sutartį, prancū
zai ir sovietai 1944 m. gruodžio 
m., dar nepasibaigus karui su Vo
kietija, pasirašė paktą, kuriuo abi 
šalys pasižada glaudžiai bendra
darbiaudamos kurti taiką Atlanto . 
chartos pagrindais, nesiekti teri
torinių laimėjimų ir nesikišti į 
trečiųjų valstybių vidaus reikalus. 
Panašiais žodžiais Bevinas ir Bi- 
dault pernai Duenkirchene pasi
rašė britų-prancūzų sąjungos su
tartį.

Tuos pagrindinius europinių san
tykių apmatus dailiai ataudžia eilė 
kitų susitarimų. Vakaruose turim 
BeNeLux (Belgijos-Olandijos-Liuk- 
semburgo) ansamblį. Bent ūkiniais 
pagrindais ketina krūvon susimesti 
Skandinavijos kraštai-Švedija, Da
nija, Norvegija. Dar gražiau susi
organizavę "Rytai. Nuo 1947 m. 
lapkričio m. savitarpinės pagalbos 
ir draugiškumo paktais susirišo 
bulgarai su jugoslavais, jugoslavai 
su vengrais, bulgarai su albanais, 
rumunai su jugoslavais. Jau šiemet 
tą grandinę apvainikavo sovietų- 
rumunai su jugoslavais. Jau šiemet 
rodos, ne paskutinė tokiu s^’ungų 
plane.

Visų tų - susitarimų ir sąjungų 
karinis smaigalys narsiai taikomas 
prieš naują vokiečių agresiją. Su
tarčių partneriai iškilmingai įsi- 
pareigoja vokiečių užpuolime> ii- 
veju vieni kitiems jeigu reikėtų, d a vlc^a iieiti,.atgaivintl „Vokie- 
ir kariškai patalkinti. -- .........

Bet šiandien Europoj vargiai ar 
beatsiras politiškai bent kiek nusi
vokiąs žmogus, kuris, naujos grės
mės židinius rikiuodamas pagal 
jų aktualumą, rimtai manytų, kad 
reikia urmu mobilizuotis prieš 
naują vokiečių agresiją. Dėl to ir 
tuo pagrindu pasirašytieji susita
rimai atrodo, mažų mažiausiai, 
juokingi.

Rytai pasirodę apdairiausi. Jie 
jau susekė, kad naujas nelabasis 
tyko jų laisvės ir nepriklausomy
bės, savo susitarimuose pasižadėjo 
išvien grumtis ne tik su vokiečių 
ekspansija, bet ir su „kitokiu im
perializmu". Nors Tito ir Dimitro
vas savo kalbose patikslino, kad 
tie „kiti imperialistai" ne kas kita 
kaip amerikiečiai ir britai, bet 
Rytų propaganda užbūbnijo, kad 
minėtieji susitarimai joks prieš 
ką nors nukreiptas blokas, o ne
kalčiausias draugiškas bendradar
biavimas, ir kriukis buvo užries
tas.

Ir Vakarai jaučia, kad kažkokios 
piktos jėgos taikstosi išplėšti jų 
demokratijos lobynus. Dabartinis 
Belgijos premjeras Spaakas jau 
prieš pusketvirtų metų buvo užsi
minęs britų vyriausybei, kad va
karų Europai būtų gera dėl viso 
ko arčiau susiglausti. Jis iškėlė ir 
BeNeLux mintį. Tačiau tn“ ~ 
pabaigoj „Izvestijos" jį rūsčiai su
barė, ir Spaakas tuojau pasitaisė, 
pareikšdamas, kad Vakarų bloko 
pats žodis jam šlykštus.

Šių metų sausio 22 d. Bevinas 
parlamente jau visiškai aiškai pa-

PER SAUSIO MĖN. IS AMERIKIE
ČIŲ ZONOS IŠVYKO 6.452 DP
Tarptautinės Pabėgėlių Organi

zacijos paruošiamoji komisija iš 
Heidelbergo praneša, kad per sau
sio mėn. buvo įkurdinti 6 452 as
mens. Per gruodžio mėn. naujuose 
kraštuose įsidūrė 5 336.

Detalizuojant sausio mėn. įkur
dintųjų skaičių, matyti, kad beveik 
3 000 DP įsikūrė Europos valsy- 
bėse: 1 862 Anglijoje, 582 Olandi
joje, 347 Belgijoje ir 105 Prancū
zijoje.

Apie 2 000 iškeliavo į užjūrius:

tinieji kraštai jau yra priėmę tam 
tikrą DP skaičių, bet greitu laiku 
atsiųs atrankos komisijas, kurios 
priimamų skaičių padidins.

JAV atstovas George L. Warren 
pareiškė, kad į JAV normaliu kvo
tų keliu yra įvažiavę apie 30.000 
DP. Toks didelis skaičius galėjo 
būti pasiektas tik todėl, kad 
Amerikos prezidentas buvo pra
šęs imigracijos kvotą išvietintiems 
asmenims padidinti. (WK, 48. 2.10)

avė i da ilsiausi vnidvh 
____ __ JAV darbo min. pavaduotojas 

SgsT'kanadą.’VrŠ'T AustraUtą i? John W. Gibson, kalbėdamas Kong- 
126 i Braziliją.__________________-----" r”

Savanoriškųjų organizacijų „Ame
rican Joint Distribution Committe“ 
ir „National Catholic Welfare Con
ference" pagalba emigravo ar bu
vo įkurdinti 1 717 amerikiečių zo
nos DP. Jų dauguma, 1077 išvyko 
į JAV. Repatrijuojančių skaičius 
sausio mėn. nukrito iki 221 as
mens. Per grudžio mėn. namo grį
žo 922 DP.

rese už 400.000 Europos DP įsilei
dimą į JAV, pareiškė, kad ir pra
eity imigrantai šiam kraštui davė 
daug jos didžiausių mokslininkų, 
mokytojų ir politinių vadų.

national Rescue and Relief Com
mittee" vokiečių ir austrų nežy- 
diškos kilmės persekiotiesiems 
įkurdinti gavo 40.000 dolerių. Ki
toms savanoriškoms pagalbos or
ganizacijoms numatyta 20.000 do
lerių.

■Tarptautinės Pabėgėlių, Organi
zacijos paruošiamojį komisija už
klausė valstybių, norinčių priimti

1944 m.

„PABĖGĖLIŲ LAIVYNAS"
Neseniai Ženevoje buvo priim

tas IRO pasiūlymas sudaryti tam 
tikrą fondą iš maždaug 10 mil. do
lerių, kuris būtų naudojamas lai
vams nuomoti ar pirkti ir kuriais 
būtų pergabenami išvietintieji as
mens. Fondas turėtų būti sudary
tas iš IRO narių-valstybių laisvų 
inašų (WK, 48. 2. 10).

JAV PRIĖMĖ 30.000 DP
Iš Vienos PCIRO praneša kad 

šių metu Europoje veikia 12 tautų 
atrankos komisijų, verbuojančių 
DP emigracijai.

Pagal PCIRO gen. sekretoriaus 
.). „Times" žodžiais, Vakarų William Hallam Tuck pranešimą, 

atrankos komisijas yra atsiuntu- 
sios šios valstybės: Australija, Bel
gija, Brazilija, Kanada, Čilė, Pran
cūzija, Olandija, Peru, Anglija, 
Venezuela, Pietų Afrika ir Švei
carija.

Toliau pranešime nurodoma, kad 
iki šių biudžetinių metų galo, t. y. 
iki 48. 6. 30, bus išgabenta 234.453 
pabėgėliai į tuos kraštus, kurie 
sutiko juos priimti. Tarp šių kraš
tų yra ir Argentina, Bolivija, Ko
lumbija, Ekvadoras, Paragvajus, 
Marokas bei Tunisas. Abu pasku-

Lietuviai Longiac Camp 27, Kanadoje. Čia gyvena ir apylinkės miškuose 
dirba apie 50 lietuvių. Artimiausia žmonių gyvenama vieta nuo šios sto
vyklos yra už 70 km.

PRANCŪZŲ PASIRUOŠIMAS PRIES KOMUNISTUS. Prancūzų vidaus rei
kalų ministeris yra patenkintas pasiruošimu prieš komunistų streikus, net 
Jei reikėtų panaudoti ginkluotą pajėgą. Yra žinoma, kad prancūzų komu
nistai turi pakankamai ginklų sukelti neramumams, Jei tik to Maskva parei
kalautų. Busimų streikų datos Prancūzijoj niekas nežino. Tie, kurie sako Ui 
įvyksiant vasario ar kovo mėn., tiktai spėlioja. Sprendimas, kada ir kaip 
pradėti, ateis iš Maskvos, kaip tai (vyko praeitų metu lapkričio mėn. Pran
cūzų vyriausybė patyrė. Jog komunistų vadai Paryžiuj buvo priešingi Mask
vos sprendimui tuomet pradėti streikus, tačiau politbiuro sprendimas buvo 
privalomas.

JTO TURI PASISAKYTI PRIES VALSTYBINES VERGIJOS SISTEMĄ. JAV 
profesinė sąjunga AFL (teikė JTO raštą, kuriame konstatuojama kad mili
jonai karo belaisvių, išvežtų sudėtų vokiečių bei politinių priešų JTO pri
klausančiose valstybėse yra traktuojami kaip darbo vergai. Toliau rašte 
nurodama, kad daugely sričių, kurios priklauso JTO nariams, yra sukurta 
valstybinės vergijos sistema. Milijonai piliečių, kurių tikras skaičius nėra 
žinomas, laikomi lageriuose, kuriuose gyvenimo sąlygos yra nežmoniškos ir 
maitinimo bei sveikatos padėtis yra nepatenkinama. Prieš tai turi JTO 
pasisakyti. Pagaliau AFL siūlo prašyti Tarptautinę Darbo įstaigą ištirti pri
verčiamo darbo naudojimą JTO valstybėse ir imtis pozityvių priemonių 
Jam panaikinti.

TITO VADINA JAV DIDŽIAUSIU TAIKOS PRIEŠU. Savo kalboj marš. Tito 
apkaltino JAV del Jų ruošimos! naujam karui. Jis apibūdino JAV kaip 
didžiausią taikos priešą ir pridūrė: „Jokio karo nebebus, nes pasaulio tautos 
karo nenori. Šiuo metu eina tik nervų karas.“

„AS IŠDAVIAU LENKIJĄ.“ Buvęs JAV ambasadorius Varšuvoj A. Bliss 
Lane išleido knyga „Aš išdaviau Lenkiją,“ kurioj Jis tvirtina, kad „didysis 
Lenkijos Išdavimas dalinai priklauso nuo to, kad Rooseveltas įsivaizdavo, 
Jog Jis gali Staliną sužavėti.“ A. Bliss Lane pabrėžia, kad „Lenkija parduota 
Sov. Rusijai del baimės, kad Stalinas nesusitartų iš naujo su Hitleriu del 
sąjungininkų užpuolimo.“
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Kalbėdamas žydų darbo komi
teto susirinkime Vašingtone, Gib
son pasakė: „Mes turime progos 
užjūrio tiranijos aukoms suteikti 
naujos vilties. Daugiau negu vie
nas milijonas hitlerizmo aukų Vo
kietijoje, Austrijoje ir Italijoje 
kaip išvietintieji asmens neturi 
namų nė pastogės, į kurią galėtų 
sugrįžti. Apie 800.000 vis dar tebe
gyvena išvietintųjų stovyklose. 
Likusieji, įskaitant ir vaikus, yra 
benamiai klajūnai Europos že
myne."

„Šis kraštas turi jausti pareigą 
ir parodyti moralinį vadovavimą, 
pasiimdamas atsakomybę už šių ne
laimingų žmonių prieglaudą. Daug 
šių žmonių buvo koncentracijos 
stovyklose todėl, kad atsisakė kom
promituoti profesines sąjungas ir 
demokratinius principus" (S & S, 
48. 2. 4)

SIŪLOMA DARBO GAILESTIN
GOMS SESERIMS

Heidelbergo PCIRO praneša, kad 
keturi kraštai pasisiūlė priimti DP 
moterų, kurios nori dirbti arba 
mokytis gailestingųjų seserų pro
fesijos.

Šveicarija priėmė šešias kvalifi
kuotas seseris ir 56 jaunas mo
teris j gailestingų seserų mokyklas. 
Venezuela nori gauti 30 kvalifi
kuotų seserų, Kanada prašo ke
turių praktikuojančių seserų trans
portinių laivų aptarnavimui, Au
stralija nori gauti 19 moterų tarp 
20 ir 30 m. amžiaus norinčių mo
kytis gailestingomis seserimis.

Visos moterys, prisistačiusios 
kaip gailestingos seserys, buvo 
patikrintos IRO gailestingųjų se
serų kvalifikacijų nustatymo biuro. 
Mokymuisi daugiausia fcuvo pri
imtos jaunos mergaitės, baigusios 
IRO gailestingųjų seserų kursus. 
(S&S, 48. 2. 12).

DP, kokia dalis iš DP galės įva
žiuoti su šeimomis. (WK. 48. 2. 11)

IŠVIETINTIESIEMS ASMENIMS 
PRIVALOMI VOKIEČIŲ 

ĮSTAYMAI
Amerikiečių teisėjas M. John

son vienoje F.uldos aukštesniojo 
karinio teismo byloje pareiškė, 
kad veikiantieji vokiečių įstaty
mai taikomi taip pat ir visiems 
DP. Daugelis DP yra susidarę klai
dingą nuomonę, kad jie, dėvė
dami dažytas nuiformas, naudo
jasi ypatinga teise vokiečių įsta
tymu ir vokiečių policijos atžvil
giu. Teismo procesai amerikiečių 
teismuose esą vykdomi tik objek
tyvumo sumetimais. (NZ).
EUROPOS ŽYDAI BUS ĮKURDINTI 

TIK PER 2 METUS
Amerikos Žydų vadai, kurie dvi 

dienas lankėsi Vokietijoj, spaudos 
konferencijoje Muenchene nurodė, 
kad DP Problema Europoje bus 
baigta per dvejus metus. Per tą 
laikotarpį 200.000 žydų, gyvenan
čių Vokietijoje, Austrijoje ir Itali
joje, nori išvažiuoti Palestinon, 
JAV ar kitur.

Žydų komitetas Amerikoje de
da pastangų surinkti 250.000.000 
dolerių Europos žydų įkurdinimui. 
(S&S, 48. 2. 5).

SOVIETAI TURI 200 DIVIZIJŲ. Senatorius Ychting per radiją pasakyto] 
kalboj konstatavo, kad šiuo metu sovietų kariuomenė susideda iš 200 divizijų, 
„paruoštų karui**, tuo tarpu JAV turi nedaugiau kaip 10 divizijų.

JAV TOBULINA ATOMINES BOMBAS. JAV atominės energijos komisijos 
pirmininkas E. Lilienthal pareiškė, kad JAV tobulina savo atominę bombą 
ir pažymėjo. Jog yra pavojaus, kad atominė energija naikinimo tikslams gali 
būti panaudota tokiu kiekiu, koks iki šiol dar nebuvo žinomas.

SOVIETŲ ATOMINE BOMBA NESPROGO. Buvęs sovietų atomo tyrinėjimo 
centro Sterlitamake valdininkas St. Kozielskis prancūzų laikraščiui „Le Fi
garo“ pareiškė, kad pirmoji sovietų pagaminta atominė bomba su laiko 
degtuvu per bandymą praeitų metų rugpiučio mėn. 17 d. nesprogo. Sudaryta 
Ištyrimo komisija nerado konstrukcijoj jokios klaidos ir del to pareiškė, kad 
Ją pagaminant buvo (vykdytas sabotažo aktas.

JAV KARIUOMENE LIBIJOJ. Sovietų žinių agentūra Tassas paskelbė, kad 
amerikiečių „inžinerijos daliniai** išlipo buvusioj Italijos Siaurinėj Afrikoj. 
Nenurodydama skaičiaus, sovietų agentūra pranešė“: Amerikiečių inžinerijos 
daliniai išlipo strateginiuose punktuose CirenaikoJ ir įsikūrė ( vakarus nuo 
Benghazi ir EI Agheila rajone.

BRITAI REORGANIZUOJA GYNYBĄ VIDURŽEMIO JŪROS SRITY. Vis 
labiau aiškėja, kad britams pasitraukus iš Palestinos. Cirenaika ir Tripoli- 
tanija taps pagrindinėmis britų gynybos bazėmis viduržemio Jūros srity. 
Kipras ir Malta bū ią „stprieji fortai“, kuriuose stovės žymios įgulos. Man- 
noma, kad Viduržemio Jūros srity britai laikys apie 30.000 karių.

JAV KONGRESAS PRAŠOMAS PAGALBOS PERSIJAI. JAV Atstovų Rūmų 
nariai F. Boltonas ir C. Marovas pasiūlė Kongresui sutelkti Persijai paramos 
tuo pačiu pagrindu kaip ir Graikijai bei Turkijai ir sustiprinti persų kariuo
menę. kad būtų apsaugoti naftos laukai. Ypač jie nurodė reikalą paremti 
persų kariuomenę, kad išvengus kaimyninių kraštų apsupimo „iš agresoriaus 
pusės, kuris lengvai gali apeiti Graikiją ir Turkiją, kaip 1940 metais buvo 
apeita Maginot linija.“ Toliau Jie pažymėjo: .,Jei Persija yra silpna ir nepa
jėgi pasipriešinti, tai šitas atsilikimas yra galimas. Jos netekimas sudarytų 
didelį pavojų Vakarams, ir Ji gali tapti pirmuoju kito karo kovos lauku. Jei 
Rusija nuspręstų pajudėti j Pietus, Ui Ji sutiktų ten tik mažą pasipriešinimą.“

STALINAS ŽIŪRĖJO ANTIAMERIKIETISKĄ VAIDINIMĄ. Pagal „News
week“ pranešimą. Stalinas, kuris retai yra matomas viešai, nesenai apsilankė 
Maskvos teatre ir žiūrėjo Konstantino Simonovo vaidinimo ..Rusų klausi
mas“, kuriame vaizduojamas amerikietis žurnalisUs. savo darbdavio priver
stas rašyti prieš Sovietų Sąjungą nukreiptus pranešimus. Pagaliau jis pasi
priešina savo „kapitalistiniam šeimininkui“ ir išpyškina ilgą kalbą apie 
Amerikos spaudos „korupciją ir negarbingumą.“

25 MIL. DOLERIŲ DP ĮKUR
DINIMUI

Pagal Ženevos PCIRO pranešimą, 
iš vokiečių aukso fondų, esančių 
užsieniuose ir Vokietijoje, 25 mil. 
dolerių paskirta nacių aukoms ir 
nerepatrijuojantiems DP remti ir 
padėti jiems įsikurti.

Iš šios sumos per tris mėnesius 
„Jewish Agency" nacių aukoms 
remti gavo šešis mil. dolerių. 
„American Joint Distribution Com
mittee" jau gavo 1.750.000 dolerių 
ir greitu laiku vėl gaus. „Inter-
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