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LIETUVIU TREMTINIU KULTŪRINIAI REIKALAI
Prof. Dr. med. J. MESKAUSKAS

UO 1940 m. lietuvių tauta manau, kad ne. jei mūsų intelek- 
balinis pajėgumas būtų verti
namas pagal užpildytos IRO ži
nioj esančios anketas, tai jis su
rinktų daug taškų. Bet jei papra
šytume kokio intelektualo, mūsų

I XI iš kultūrinio ir mokslinio 
J- ^1 darbo yra išjungta. Ji yra 
suskaldyta ir išbarstyta. Kultūri
nės ir mokslinės pajėgos taip pat 
išblaškytos. Didžioji tautos dalis, _ ________ ,____ w
likusi tėvų žemėje, priversta nei- skaičiaus nežinančio ir mūsų ne- 

.. ... i pažįstančio, įvertinti mus iš per
3 metus išėjusios literatūros, tai, 
manau, taškų gautume apgailėti
nai mažai. Mes neprilygstame 
primykščiam savo pajėgumui. Sa
vo kūrybine iniciatyva, pajėgu
mu, polėkiais, savo kūryba ir sa
vo visu „aš“ esame menkesni, ne
gu buvom prieš 4 metus.

Ieškodami, be abejo, rasime ir 
pateisinamųjų priežasčių. Gyve
nimo netikrumas, blogos sąlygos, 

_____  fizinis ir nervinis išgyvenimas, 
Tačiau ąteis laikas, kada komu-. neaiškus rytojus, kultūrinį ir 

nistų kuriama tariamoji kultūra * mokslinį darbą slegianti aplinka 
ir mokslas, kaipo tautą ir jauni- ------ --J-* • *
mą žalojantieji veiksniai, turės 
būti likviduoti. Turės būti izo
liuotos tos knygos, kurios spaus
dinamos Lietuvoje bolševikų oku
pacijos metu. Tačiau atspausdin
tos knygos ar prirašytas popie
rius surinkti bus ne taip jau sun
ku ir komplikuota. Daug sunkiau 
ir daug daugiau laiko pareika
laus sužaloto jaunimo, sužalotos 
žmogaus dvasios ir apskritai kul
tūros atstatymas. Daug darbo ir

• pastangų reikės padėti, išvedant 
mūsų tautiečius iš klaidingos gal
vosenos ir pažiūrų į tikrąjį kelią, 
sudarant jam teisingas pažiūras į 
mokslą, kultūrą, religiją ir po
litiką.

Moksliniai židiniai, institutai, 
universitetai Lietuvoje išardyti. 
Apie */» mokslinio personalo pa
sitraukė. Tiesa, universitetai Lie
tuvoje ir toliau veikia, specia
listus, nors, gal būt ir mažesnių 
kvalifikacijų, 'jie gamina. Bet iš 
progresuojančio mokslo instituci
jų grandinės jie yra išsijungę, 
nes naujai sukomplektuotas moks-

gti tai, kas per eilę metų buvo 
sukurta, ir kurti taip, kaip yra 
pageidaujama ar net įsakoma. 
Lietuvos istorija, kultūra Ir dau
geliu atvejų mokslas ten yra pa
neigiama. Proteguojamas ir ska
tinamas pseudomokslas. Skiepi- 
namos ir iškeliamos įdėjos, kurios 
tikrųjų mokslininkų jau seniai 
yra užmirštos ir palaidotos. Kny
gos, parašytos ne pagal okupan
tų pažiūras, deginamos ir naiki
namos. 

veikia žmogų neigiamai ir nelei
džia jam pilnai pasireikšti. Kūry
biniam pajėgumui ir iniciatyvai 
turi reikšmės ir maisto stoka. Fi
ziologiškai imant, maistas yra ne 
tik kad nepakankamo kalorijų 
skaičiaus, bet jis yra neprppor- 
čingas sudedamosiomis savo da
limis. Dabartiniam maisto racione 
palyginamai daug angliavande
nių ir per maža riebalų ir balty
mų. Riebalus organizmas gali pa
sigaminti iš angliavandenių, ta
čiau baltymų nepasigamina. Bal
tymai žmogaus organizme yra 
statybinė medžiaga ir būtinai rei
kalinga. Smegenų protinis darbas 
remiasi baltyminėmis ir fosfori
nėmis medžiagomis, o jų kaip tik 
dabartiniam mūsų, racione ir 
trūksta. Tuo taip pat iš dalies ga- 
galima paaiškinti mūsų intelek
tualų sumenkėjimą, silpnesį jų 
pasireiškimą.

Tačiau šalia viso to yra ir mū
sų pačių kaltės. Mūsų intelektu
alas stovyklose parodė* per maža 
atsparumo jį niveliuojančioms 

______ ____ _________________ sąlygoms. Lietuvoje vargu kur 
lo personalas, paliekant jau nuo- galėjom rasti tokią bendruomenę, 
šaliai minties ir laisvės varžymą, kur proporcingai būtų tiek daug 
prieš pradėdamas mokslo darbą, intelektualų, kaip kai kuriuose 
turi pats pasiekti esamą pašau- stovyklose čia Vokietijoje. Kai 
lyje mokslo lygį. O tas pareika- ‘— onAA OAAA -♦~-
laus daug laiko. Juk musų moks
lininkai parašė mokslinius dar
bus, kurie ne gėda būtų išversti 
ir į svetimas kalbas, tik per ke
letą paskutinių nepriklausomo --------- - •
gyvenimo metų laikotarpį, nes Turint tokią proporciją, galima 
prie to reikėjo priaugti. buvo laukti pilkojo žmogaus švie-

Atvykusių čia į Vokietiją moks- sėjimo, sukultūrėjimo. Tačiau at- 
lo srity dirbančių būklė nepavy- sitiko priešingai. Intelektualai 
dėtina. Bėgdami jie paliko ne tik bestovėdami prie maisto krautu- 
savo bibliotekas, bet taip pat viū> prie kantinų ar kitose eilėse 
mokslinę ilgą metų eilę rinktą veždami ir piaudami bei skaldy- 
medžiagą ir net spaudai paruoš- darni kartu malkas, degradavosi 
tus mokslinius darbus. Dabar taip ir nusileido arčiau prie pilkosios 
pat jiems sunkiai prieinamos bi- masės, negu masė pakilo prie jų 
bliotekos, mokslinės įstaigos, la- Intelektualų autoritetas krito. Ir 
boratorijos. Berods Sapožnikovas apskritai mūsų stovyklų gyvento- 
yra pasakęs: „Ne visiems yra jai autoritetų nebepripažįsta. Dar- 
lemta vesti mokslą už pavadžio, has, koks jis bebūtų, žmogaus he- 
taip pat yra gera, jei spėjama žemina, ir bet kokio darbo nieks 
bėgti įsitvėrus jo uodegos“. Sian- negali vengti. Tačiau bet kokį dar- 
dien mūsų mokslininkai yra dau- bą bedirbant, intelektualo laikyse- 
giau ar mažiau nuo savo darbo na turi skirtis nuo neintelektualo. 
atitrūkę ir sunku jiems suspėt Jei neintelektualai ar kokios mo- 
bėgti kad ir mokslo uodegos įsit- terėlės stovėdamos eilėse kartais 
vėrus. Politinė, kultūrinė ir eko- verčiasi gandais, mažo išsilavini- 
nominė pasaulio konsteliacija mo jaunimas nekultūringomis 
verčia mokslininkus laikyti daug kalbomis ir riebiais -anekdotais, 
ką paslaptyje. Normaliais laikais tai intelektualas turėtų stovėti 
pasauliui reikšmingus išradimus eilėje su kokiu laikraščiu ar kny- 
mokslininkąs skuba paskelbti, ga rankose arba dalyvauti rimu 
šiandien jis juos laiko didžioj tuose pakalbiuose ir sudrausti sa- 
paslapty. Šiandieną mūsų moks- yo elgesiu nerimtuosius. Tuomet 
lininkai negali sekti ne tik kad jis bus pavyzdžiu kitiems ir iš- 
neskelbiamų, bet, dėliai literatu- vengs degradacijos.
ros ir darbo sąlygų stokos, ir pa- Per daug dažnai nusilenkiama 
tikrinti viešai skelbiamų moksli- fatalizmui. Per mažai parodoma 
nių laimėjimų. Dažnai jiems ten- atsparumo, iniciatyvos ir atsako- 
ka susiorientuoti vienu ar kitu mingumo jausmo. Per daug dė- 
moksliniu klausimu iš populario- mesio kreipiama į įvairias smulk- 
sios spaudos, kas be abejo moks- menas ir susmulkėjama.
lininko negali patenkinti. Kokios gi perspektyvos kultū-

Kultūrinis ir mokslinis pasireiš- riniam ir moksliniam pasireiški- 
kimas tremtyje yra silpnas. Nors mui? Jėgų turime nemažai. Kaip 
mes didžiuojamės, kad mūsų, pa- jau minėta, nemažas skaistis in- 
bėgusiųjų, tarpe daugiausia yra telektualų atvyko iš Lietuvos, 
intelektualų, tačiaus, kai pažiū- Jaunų pajėgų priauga taip pat 
rim į kultūrinį ir mokslinį pasi- gausiai. Tačiau senesnieji kaltina 
reiškimą, tenka nusiminti. Jei jaunuosius idealizmo,, pasišventi- 
mes surinktume kiekvieną mūsų mo ir judrumo stoka, o jaunes- 
kalba pasirodžiusią knygą ir tą nieji kaltina senesniuosius nevei- 
biblioteką sugretintume su laikų, klumu ir iniciatyvos stoka. Ir yie- 
kurį mes čia gyvename (3 metai) ni ir kiti turi tiesos. Senesnieji 
ir su intelektualų skaičium čia turėtų prisiminti savo jaunųjų 
Vokietijoj, tai darytųsi liūdna, dienų veiklą ir entuziazmą ir, su- 
Tiek, dėl kiekio. Turinio klausi- prasdami kultūrinio ir mokslinio 
mas nei kiek ne geresnėj būklėj, pasireiškimo gyvą reikalą, įtemp- 
Silpnokas romanas, silpna no-- ti visas jėgas darbui. Jaunesnieji 
vėlė, silpna poezija, silpna dra- turėtų mažiau rūpintis prekyba, 
ma ir dar silpnesnis mokslas. šokiais ir kitais panašiais daly- 

Pagrįstai kyla klausimas ar kais. Lietuvos kaimas, miesteliai 
mes esame savo aukštumoj, t. y. ir miestai labai gyvai jusdavo 
ar kultūrininkai ir mokslininkai studentus, parvažiuojančius atos- 
atsispindi savoj literatūroj? Aš togoms, o Kaunas ar Vilnius juos

kuriose 2000—3000 tūkstančių sto
vyklose yra po 20 ar 28 gydyto
jus, tiek pat inžinierių, mokytojų, 
juristų, buvusių aukštų valdinin
kų, įvairaus laipsnio karininkų ir 
aukštojo mokslo personalo narių. 

gyvai pajusdavo suvažiavusius 
studijoms. Dabar mūsų koloni
joms studentai neegzistuoja. Ko
lonijos, išskiriant komitetus, iš 
kurių jie pasiima jiems skirtas ci
garetes, studentų nežino nei ka
da jie atvažiuoja, nei kada išva
žiuoja, nei apskritai kad tokių 
esama. Žodžiu, studentijos, kurios 
yra apie 2000, kultūrinis pasireiš
kimas yra labai silpnas.

Mūsų kultūriniai uždaviniai 
yra labai dideli. Jie yra vienodai 
svarbūs ar mes grįšime į tėvyne, 
ar nėgrįšime. Jei grįšime—reikės 
atstatyti kas sugriauta, pasivyti, 

Popiežius Pijus XII
Kovo mėn. 12 d. sukanka 9-sios metinės, kai Pijus XII buvo vainikuotas popiežium. Tą dieną viso pasaulio 
katalikai iškilmingai švenčia. Ji minima ir daugely lietuvių stovyklų Vokietijoje. Šios sukakties proga Vatikano 
laikraštis „Osservatore Romano" savo vedamajame nurodo, kad netrukus po Popiežiaus Pijaus vainikavimo pra
sidėjo karas (Po vainikavimo trečią dieną Hitlerio kariuomenė įsiveržė | Čekoslovakiją) ir toliau rašo: „Nese
niai užbaigtas ginkluotas karas dabar virto socialiniu karu. Popiežius yra mums nurodęs, kad mes privalom 
turėti aiškius principus, asmeninės drąsos ir išlaikyti patvarų ryši tarp religijos ir gyvenimo“. Kovo mėn. 2 d. 

-* Popiežius Pijus XII šventė savo 72-ją gimimo dieną.

kuo yra atsilikta per paskutinį 
dešimtmetį nuo kultūringojo pa
saulio. Jei negrįžtume turime pa
rodyti pasauliui, ko verta tauta 
yra naikinama. Turime sukaupti 
ir įtempti visas jėgas ir pasireikš
ti kultūriniam ir moksliniam dar
be visu mūsų pajėgumu, nes ki
taip išnyksim mes be žymesnių 
pėdsakų. O nyksime mes visur, 
kur mes benuvažiuotume. Nega
lima nieko prieš turėti prieš bet 
kokį darbą. Bet jei mūsų inte
lektualų ir profesorių nemaža da
lis dirba išvažiavę įvairiuose fa
brikuose, tai reiškia, kad visas jų 
kelių dešimtų metų pasiruošimas, 
mokslinis bagažas ir patyrimas 
nepanaudojamas ir jis menkėja, 
nyksta. Neretai nusiskundžiama, 
kad. išemigravęs vienas ar kitas 
intelektualas pranyksta. Jo ne
beturi jį išleidusieji ir jo nejau
čia jį sutikusieji. Bet ko nors ki
to sunku ir norėti, nes fiziniam 
darbui nepratęs intelektualas, pa
rėjęs namo po sunkaus darbo, 
nieko daugiau nebegali padaryti. 
Ir, deja, toks likimas laukia dau
gelio intelektualų. Todėl stipres
nio kultūrinio pajėgumo, kaip ir 
geresnių sąlygų, svetur mes ne
beturime. Norint šio to atsiekti, 
reikia sukrusti, įtempti visas jė-

gas ir visose srityse, iki išsiskirs- 
tant, labai stipriai padirbėti. Tu
rint galvoj ir grįžimą, tas darbas 
neturėtų nei kiek būti menkesnis. 
Kultūrinio ir tautinio pasireiški
mo reikalas iš tikrųjų, kaip kad 
Dr. A. Stanys sako „Žiburiuose“, 
yra degantis. Mūsų tautiečiai pra
deda skirstytis po visas pasaulio 
šalis. Reikalinga jiems sudaryti 
kultūrinis bagažas. Daugelis iš- . 
važiuoja, be jokios lietuviškos 
knygos, laikraščio, vaikams ele- 
meritoriaus, vaikų literatūros. Ge
riausius norus turėdamas ir no
rėdamas besišaukiančiam padėti, 
negali nieko, padaryti. Negali 
gauti nei elementoriaus, nei kokio 
kito vadovėlio, nei pagaliau ap
skritai knygos. Tai yra ne tik 
vertas dėmesio, bet tiesiai rėkian
tis dalykas. Kaip nelaimingi mes 
jausimės, jei mums teks kur nors 
išvažiuoti ir negalėsim savo vai-

UVERTIŪRA

TUŠČIA, pasiutišką! tuščia ta
vo dūšioj. Kas gitu? — Klou
nas. Kas tavo gyvenimas? — 
Grimas. Nesijuoksi, išspiaus tave 

publika, nušvilps nuo scenos, duo
nos tau neduos. Circenses — nieko 
daugiau nenori ponai žiūrovai. 
Tam jie šiandie susirinko. Atvy
ko ne tavo ašarų pamatyti, bet

kams išsivežti Lietuvos istorijos, 
geografijos ar panašių knygų. Jo
kių pragiedrulių tuom tarpu ta 
kryptimi nematyti. Atleiskim is
torikus, geografus, literatūros is
torikus ir kitus galinčius rašyti iš 
visokių komitetų ir kitur pareigų 
ir paprašykim, kad jie savo pa
reigą atliktų. Čia jųjų darbas bu
tų daug svarbesnis, nes sava pa
rašytu žodžiu jie palaikytų mū
sų jaunimo ir būsimų kartų tarpe 
lietuvišką dvasią, tėvynės meilę 
ir tautinį susipratimą.

Iš tikrųjų laiko gal ir nebe 
daug. Lietuviška knyga gi labai 
reikalinga. Gal nebe visose sri
tyse galime spėti parašyti naują 
knygą. Todėl taip pat aktualus 
reikalas gerą Lietuvoj spausdin
tą knygą perspausdinti, kad 
tremtiniai galėtų ja apsirūpinti, 
išvažiuodami išsivežti ir tokiu bū
du pasiimti su savim didesnį ar 
mažesnį kultūrinį bagažą.

Mano manymu, tai vis reikalai 
į dangų šaukianti ir jų atidėlioti 
negalima. Yra LTB Švietimo Val
dyba, yra Kultūros Taryba, yra 
Kultūros Fondas, yra Rašytojų ir 
Žurnalistų Sąjungos. Visos jos 
turėtų susirūpinti, kaip galima 
greičiau ir pilnu tempu tvertis 
darbo, darbą padalinti sritimis, 

tavo juoko. Raitykis ir vaipykis 
kaip beždžionė cirke — plos ir 
cukraus gabalėlį tau pames.

Leo Cavallo! ateik ir pamatyk, 
kaip mes visi virtom tavo hero
jais. Mes šokam ir dainuojam. 
Mūsų ansambliai svaigina ponus 
generolus, pulkininkus, senato
rius, lordus ir aukštas jų ponias. 
Mes šokam „oželį“ ir „kubilą“, 
scenos linksta nuo mūsų šuolių. 
Mūsų chorai, baletas, dramos 

o, reikalui esant, gal ir sušaukti 
kultūros kongresą ir imtis darbo 
greit ir iš peties. Darbo atidėlioti 
nebėra kada. Būtų gera, kad visų 
tų minėtų organizacijų darbas 
prasidėtų ir baigtųsi ne statutu 
bei įstatų išdirbimu, bet realiu 
mūsų tautai darbu.

Gera būtų, kad kolonijų komi
tetai nesitenkintų vien kasdieni
niais reikalais, bet atkreiptų dė
mesio ir i kultūrinį kolonijos gy
venimą. Komitetų uždavinys bū
tų kultūrinį darbą dirbančius at
leisti nuo kitų darbų ir apskritai 
sudaryti jiems palankesnes darbo 
sąlygas. Tik bendras visų čia iš
keltais klausimais susirūpinimas 
ir darbas gali' duoti apčiuopamus 
rezultatus. 

teatrai ir spėjus numirti, vos gi
musi, opera kalba apie neišsaky
tą linksmumą. Mes dainuojanti ir 
šokanti baltų tauta!

Oi, neklauskit, kodėl čiurlionie- 
čiai suklumpa scenoj, šokdami 
„oželį“. Šokėjai sporto rungtynė
se mikstlelėjo kojas — atsakys 
panelė pranešėja. Maestro Mi
kulskis uždraudęs prasitarti, kad 
vyrai gauna skurdų davinį ir ne- 
epajėgia išvežti sunkesnių Suo
lų... Šypsokis, „Čiurlionį“, gra- 
iausius laurus suskynęs visose 
cenose! Tave gi IRO maitina.

TRIJŲ VEIKSMŲ ŠYPSENA
„Trys didieji šypsos“ — prisi- 
iena parašas po fotografijų. Di
liajam tinka šypsotis, o maža- 
im — reikia. Mano draugas 
ivokatas V. nėra didelis (statū- 
i!), bet jo šypsnis — tikrai ne- 
lažas. Visą, gyvenimą jis buvo 
»ks. Be šypsenos nieks jo neįsi- 
aizduoja. Manau, ir per miegus 
esusiklosto jo lūpos. Tik pora 
artų mačiau jį rimtą. Tai buvo 
rečiuos, pas daktarą, vaikams 
ežaidžiant ir krykštaujant. Jo 
/ilgsnis tada kažkur paklydo, 
ažkas tamsaus perbėgo per jo 
eidą, . Nusislėpti — jam nepa-

1941 m. vasarą praleidom kar- 
u savaitę Bad-Blankenburge 
Harze). Ir tada jis šypsojos. Bet 
:ai palikau keletai dienų jį vie
tą, pats išsiskubinęs į Berlyną, 
is atsiuntė keistą laišką. Skaitau: 
Nerandu vietos. Ramybės nei 
(ieną, nei naktį neturiu. Kiek- 
'ienas vaiko krykštavimas gat- 
'ėje mane supurto. Matau savų- 
ų siluetus. Prieblandoj, ten gat- 
'ėj, rodos mano valkai bėginėja.. 
liekam negaliu atverti žaizdos, 
airiai nėra žodžių!“
Jo žmoną ir keturis vaikus tų 

netų birželio 15 d. bolševikai iš- 
ežė į Sibirą.
Kitą vasarą (1942) atsidūriau 

itame Blankenburge — Tūringi- 
aj. Didžiulėje halėje buvo su
rūgti repatrijantai iš įvairių tau- 
ų. Lietuvis generolas S. (repa- 
rijantas iš bėdos) ėjo tos „sto- 
yklos“ komendanto pareigas. Su- 
iko mane ir parodė 1.000 žmo- 
ių talpinantį tą vienui vieną 
kambarį“, kuris pasieniais buvo 
pdangstytas paklodėmis atski- 
oms šeimoms.
— čia daugiausia slovėnų, — 

- pa«tebėio. Žinot ju istoriją: 
isą 600 000 tautelę vokiečiai iš
didino iš jų žemės ir išskirstė 
>o Reichą. Vyrus ir darbingus 
itskyrė nuo šeimų, inteligentus 
ir kunigus — nuo liaudies. Bet 
matot, kokie patenkinti jie! Juo
kias ir šypsos. O koks verksmas 
ir ašaros, kai vakare susirenka 
iš kiemo ir aikštės i savo paklo
džių palapines. Jie juokias prieš 
Parte’genossus: jie nenori verkt, 
kad iš jų skausmo tyčiotųsi be
širdė tauta.

Tik pasakose galima įsivaiz
duoti šokantį skeletą. O teko jį 
matyti gyvą. Tai buvo 1943 m. 
kovo 25 dieną — pirmąjį vakarą 
Stutthofe. Antram bloke nebuvo 
laisvu lovų — mums 'teko gulti 
ant grindų. Ne tik mes, nauiokai, 
bet ir seni kacetinmkai dalinosi 
su mumis šiuo neįprastu, kietu 
guoliu.

Bloko vyresnysis, vyriausias 
mūsų ponas, panoro tą vakarą 
pramogos. Pasodino vieną ukrai
nietį ant suolelio, įgrūdo į ran
kas armoniką ir liepė groti „ka- 
začioką“.

— Kas pašoks, gaus paitkę 
(duonos riekelę), — pasakė.

Išėjo į priekį kitas ukrainietis. 
Blokinis visu balsu nusikvatojo. 
Šokėjas buvo vienais marškini
ais (taip visi turėjo būti guolyje), 
o jo kojos teturėjo vienus kau
lus. Jis buvo jaunas, mažo ūgio, 
visas pajuodęs ir išdžiūvęs. Jo 
veidas neturėjo kitų ženklų, kaip 
tik skeleto. Pradėjo šokti — ban
dė laimę, nes jį skatino pasiutęs 
alkis, kurį tik vėliau supratom 
ir mes. Jis šoko „kazačioką“, ir 
buvo graudu, kaip kilnojo savo 
stibinkaulius ir bandė šypsotis 
klaikiu mirtininko šypsniu.

Šokis negalėjo būti įspūdingas 
ir jis, suprantama, žadėtos rieke-
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lės negavo. Blokinis priėjo ir 
paspyrė jį koja, duodamas ženk
lą, kad trauktųsi nuo „scenos“. 
Iš eilės ėjo nauji šokėjai, daugiau 
ar mažiau panašūs į pirmąjį ir 
tik kelintas iš jų gavo žadėtą 
paitkę.

JUOKIS, PAJACAI, savo šei
mą, savo žemę, savo laisvę pra
radęs! Vaidink laimingą ir būk 
linksmas! i

VAIDYBA
Didelis menas — vaidyba._ Ir 

sunkus. Visada turi būti natūra
lus ir nuoširdus — nesvarbu, ką 
vaidini: žuliką ar žmogžudį, ku
nigą ar meilužį. Turi įsijaust į 
visokias roles. Pasiimtą charak
terį turi iki smulkmenų išbaigt.. 
Studijuoji, skaitai, stebi žmones
— ir vis ieškai tikrojo savos ro
lės rakto. Paskui repetuoji, ko
reguoji ir vaidini šimtus kartų 
„šį žmogų“. i

O kas lieka tau? Kur tu pats — 
tikras, autentiškas, vientisas ir 
savas žmogus? Kažkas įeina į kū
ną ir kraują, ir nebežinai pats: 
juokies, verki, o gal tik vaidini 
besijuokiantį ir verkiantį. Tiek 
kartų vaidinta meilė, o nūn sako: 
tu iš tikro įsimylėjai. Kažin, kas 
gali pasakyt — įsimylėt galima ir 
bevaidinant, o mylimą vaidinti 
malonu ir nemylint. Kaip sau no
rit!

— Sakyk, — kartą paklausiau 
jauną mūsų režisorių, — kodėl 
"Scena — šeimos vargą mena? Ko
dėl artistai nesukuria laimin
gos šeimos: pasimeta, išsiskiria, 
susimeta?

— Scena sukuria vertybių re- 
liativizmą! — atsakė man. — Įsi
jaustas ir pergyventas geras ar 
blogas vaidmuo nebeleidžia at
skirti tos jautrios ribos, kuri žen- 
klina gera ir bloga. Suprantat, 
ką noriu pasakyti! Teatralas pa
simeta savo vidaus pasaulyje. 
Tarp tikrovės ir vaidybos ilgai
niui išnyksta esminis skirtumas.

Šiandien visas mūsų gyveni
mas pasidarė pernelyg teatrališ
kas. Mes gyvenam salėse, atsit
vėrę lyg scenos uždangomis. Ir 
iš viso mes neturim savo gyveni
mo — tikro, įprastinio, norma
liam žmogui skirto. Paryžiaus 
evangelistai mus plaka: esą vai
dinam „direktorius“, susirandam 
neturėtų (ir neturimų) titulų-pę- 
aukščių, vaidinam valdžią ir pe
šamės dėl pliko kaulo it dėl ko
kios kalėdinės žąsies. Gal ir juo
kingi atrodom, žiūrint iš „nor
malaus“ Paryžiaus. Taip! Mes 
vaidinam, kuriam situacijas kar
tais labai dideles. Antai „Laisvoji 
Lietuva“ atrado didelę „politiką“ 
paprastame kunigų perkėlime. 
Iš bažnytinės vizitacijos padarė 
politinį mitingą, net vedamąjį iš
drožė apie „Bažnyčią ir politką“, 
nustatė gaires būsimai laisvai 
Lietuvai. Kartais graudu — ti
krai graudu — pasidaro, žiūrint 
į viską ir į nieką. Suprasti gali
ma ir Pulgį Andriulį, kuris ieš
ko nemeluotos tiesos net mūsų 
sąlygose. Tikrai verta juoktis. 
Bet ar ilgainiui mes visi nepasi- 
darysim artistais? Kas tada bes- 
kaitys „Dievo Paukštelį“.

Pradėjus, sunku besusilaikytl 
nekvatojus. Visi šiandien išėjo į 
sceną — ir Maskva, ir Londonas, 
ir Vašingtonas, ir tas pats Pary
žius. Ne mes vieni. Ir pasaulyje 
esama Pajacų. Ir jie juokiasi — 
iš savęs. Pažiūrėsim dar, kurie iš 
mūsų geriau atliksim Leo Caval- 
li sukurtą vaidmenį. Diktatūra 
vaidina demokratiją, Chartos ir 
„planai“ juokiasi iš humanizmo. 
Skriaudėjai ir skriaudžiamieji Su
sikeitė rolėmis. Sotus jumoras 
pratrūko ir amerikietiškuose pus
lapiuose. Nebežinia, kur juoktis 
ir kur verkti!

Jau pradeda įgrįsti šis teatras
— ne tik pas mus. Gal tai pirmas 
skambutis trauktis nuo scenos. 
Kietas, nepavydėtinas mūsų gy
venimas, bet mes nebenorim fik
cijos. Pirmieji pamatėm klastos 
tikrovę ir nuo jos nusigręžėm. 
Pradedam praregėti ir dabartinę 
juoko tikrovę — ir nuo jos pir
mieji nusigrįšim. Dar toli ir ne
buvom nuėję. Rodos, ženklų ir 
Salia mūsų jau randas . . .
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lietuviu tremtiniu reikalu sargyboje
(III LTB ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS)

Kovo 3 d. Schweinfurte įvyko 
tretysis Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės atstovų suvažiavimas. 
Svarbiausieji suvažiavimo dienot
varkės punktai buvo vyr. komiteto 
ir kontrolinės komisijos rihkimai, 
LTB statuto pakeitimas ir prane
šimas įkurdinimo reikalais.

VYR. KOMITETO PIRMININKO 
PRANEŠIMAS

Po atidarymo, prezidiumo su
darymo ir sveikinimų LTB Vyr. 
Komiteto pirmininkas prof. dr. A. 
Gylys padarė trumpą šio komi
teto veiklos apžvalgą. Iš prane
šimo matyti, kad komitetas per 
trumpą savo penkių mėn. darbo 
laikotarpį iš tikrųjų padarė tai, 
kas mūsų tremties sąlygomis įma
noma padaryti. Be šiltų santykių 
su EUCOM ir IRO užmezgimo, 
komitetas rūpinosi visais lietuvių 
tremtinių reikalais, juos judino ir 
gynė. Amerikiečių karinėje vado
vybėje ir IRO centre kelti komi
tetų pripažinimo klausimai, ape
liuota dėl bendros maitinimo padė
ties, dėl Belgijoje dirbančių lietu
vių būklės, prašyta pripažintt teis
mus, aiškintasi dėl naujojo IRO 
surašymo ir jo išdavų. Komitetas 
palaikė glaudžius santykius su Pa
baltijo ir Tarptautiniu Komitetu. 
Artėjančios valiutos reformos rei
kalu įteikti pareiškimai, kad trem
tiniai nebūtų išjungti iš bendrojo 
visų Vokietijos gyventojų trakta
vimo ir tuo būdu neapsunkintų jų 
ir taip apverktinos padėties. Vyr. 
Komitetui ant pečių gulėjo ir tebe
guli Lietuvių parodos Amerikoje 
suorganizavimo ir finansavimo 
našta. Nemaža • rūpesčio komitetui 
sudarė ir visų vaikų darželių, pra
džios mokyklų, vid. mokyklų, gim
nazijų ir speciajinių mokyklų iš
laikymas. Šiuo metu vaikų darže
lius lanko 2.264 vaikai, pradžios 
mokyklas — 3.655, 25 gimnazijose 
ir 15 progimnazijose mokosi 3.122

kia suaugusiųjų profesinio parengi
mo kursai. Moksleiviai susiorgani
zavę į skautų, ateitininkų ir kudir- 
kiečių organizacijas tobulinasi 
ateities gyvenimui. Knygų trūku
mui pabalinti Vyr. Komitetas prašė 
BALFo atsiųsti popieriaus vado
vėliams išleisti. Kultūriniams rei
kalams rūpintis suorganizuota Kul
tūros Taryba. Dr. Gylys, padėko
jęs mokytojams, spaudai ir vi
siems dirbantiems tremtinių labui, 
pareiškė, kad Vyr. Komitetas at
sistatydina ir paskelbė naujus rin
kimus. Kontrolinė komisija savo 
pranešime konstatavo, kad visi 
VK piniginiai reikalai buvo su
maniai, taupiai ir tvarkingai ve
dami.

NAUJASIS VYR. KOMITETAS
Į naująjį VK išrinkta: Povilas 

Gaudys, Ant. Kalvaitis, dr. Vik
toras Jasaitis, dr. kun. Antanas 
Sideravičius, Mykolas Židonis, 
prof. Ignas Malinauskas, Jonas 
Grigolaitis, Jonas Šlepetys ir My
kolas Rėklaitis. Dėl mūsų tremties 
dienų nepastovumo ir galimo grei
to vieno kito komiteto nario išvy
kimo pasikeitimo nutarta, kad kan
didatai į VK turi būti taip pat 
renkami, kaip ir pats komitetas. 
Kandidatai balsų daugumos ga
vimo eile išrinkti: Bernardas Žu
kauskas, Jonas Audėnas, Kazys 
Kleiva, Stasys Šimoiiūgas, Povilas 
Žilys,- Juozas Gruzdas ir Kazys 
Krulikas. Pažymėtina, kad į nau
jąjį Vyr. Komitetą išrinkti tie pa
tys asmens, kurie dirbo ir atsista
tydinusiame komitete, išskyrus dr. 
Gylį, kuris savo kandidatūrą at
siėmė, nes išvyksta į JAV. Vyr. 
Komiteto būstinė, kaip ir anksčiau, 
palikta Hanau.

Baltūsio, Vilkaičio ir Audėno iš
kelti reikalavimus buv. Komiteto 
rinkimus paskelbti niekingais, su
važiavimas su labai didele balsų 
persvara atmetė.

simas kartais būtų palaidotas, vėl 
gali iškilti naujų sunkumų. A. Ben- 
dorius, papildydamas pranešimą, 
trumpai referavo apie Katalikų 
Misijos atstovų suvažiavimą Frank
furte. Nurodytas liguistas emigraci
jos nerimas. IRO iki liepos mėn. 
norinti išvežti 234.000 DP. Dėl 
emigracijos į JAV iškelti keli 
aspektai. Prez. Trumano atstovas 
DP reikalams Carusi siūląs priimti 
įstatymą, kad į JAV būtų įsilei
džiama kas mėnesį po 8.000 DP, 
t. y. per metus 96.000. Jis siūlęs 
kad būtų tuo atveju panaikintas 
ir affidavitų reikalavimas.

Toliau kalbėtojas pabrėžė, kad 
nei BALF nei ALT neturi teisės 
išduoti affidavitų, o suinteresuo
tieji turi jų ieškoti iš privačių as
menų arba katalikų arba protestan
tų šalpos organizacijų.

Savo pastaboje kun. Jankauskas 
nurodė, kad reikia stengtis įteikti 
dokumentus Amerikos konsdla- 
tuose. Jei neturima affidavitų, iš-

gauti kaip nors kvietimus iš drau
gų ar giminių. Reikalinga, kad to
kių laiškų parašai būtų notarų pat
virtinti. Su tokiais raštais konsu
latai dokumentus priima. Lenkai 
tai labai plačiai praktikuoja. Dar 
kartą buvo iškeltas reikalas turėti 
savo atstovus konsulatuose.

Po to inž. Novickis padarė trum
pą politinės padėties apžvalgą, 
konstatuodamas Lietuvos reikalų 
pagerėjimą.

Suvažiavimas, kuriame dalyva
vo 45 atstovai, p ėmė visą eilę re
zoliucijų bei sveikinimų ir iš
reiškė padėką buv. Vyriausiajam 
Komitetui.

Suvažiavimui pirmininkavo iš
rinktas prezidiumas iš dr. P. V. 
Raulinaičio, A. Kalvaičio ir St. 
Barzduko. Prezidiumo dėka suva
žiavimas vyko sklandžiai ir nuo
sekliai. LTB atstovai pirmosios 
konferencijos dienos vakare turė
jo progos pamatyti puikų Jonės 
Kviecinskaitės išraiškos šokių kon
certą ir antrąją dieną išgirsti Lie
tuvių Tautinio Ansamblio, vad. 
Stp. Sodeikos, bažnytinį koncertą.

Suvažiavimo , dalyviai gėrėjosi 
pavyzdingu stovyklos vadovo J. 
Smaižio ir kom. pirm. Žilio organi
zacija, priėmimu ir vaišingumu.

V. R.

DP SPAUDOS KONFEREN 
CIJA HEIDELBERGE

Tarp IRO būstinės ir DP spau
dos pamažu užsimezga vis artimes
ni santykiai. Kovo 3 d. Heidelberge 
įvyko jau ketvirtoji DP spaudos 
konferencija. Jai vadovavo infor
macijos skyr. vedėjas Sutherland 
Denlinger, bet į klausimus atsa
kinėjo be jo ir kitų skyrių atsakin
gi pareigūnai. Šį kartą buvo raštų 
patiekta 15 klausimų, liečiančių 
daugumoje DP teisinę padėtį.

Pirmiausia buvo paklausta, kaip 
skamba DP statuso apibrėžimas. 
Teisės skyr. vedėjas pareiškė, jog 
į jį atsakyti nėra lengva. Esą, pa
bėgėlių statusas taikomas visiems

S. m. kovo 3 d. Schweinfurte (vykusio trečiojo Lietuvių Tremtinių Bendruomenės atstovų suvažiavimo dalyviai.
, Foto studijos „Gražina" nuotr.

mokiniai ir 6 specialinėse 
mokyklose — 350 moksleiviu. Per 
tremties metus išleista beveik 600 
abiturientų. Aukštąsias vokiečių 
mokyklas lanko apie 2.000 studen
tų. Beveik visose stovyklose vei-

Gal naujoji mūsų tikrovė bus 
kapų rimtis. Ak, jau daug mūsų 
nuėjo į kapus! Ar girdit, ponai 
kongresmenai, senatoriai ir lor
dai, mes pirmieji, d jūs gal po to. 
Cha, cha! . . Oskar Wildo prin
cas negalėjo nulipti nug bronzi
nio pjedestalo — vis vaidino. 
Saukėsi kregždelės, kad ši išpil
dytų jo gerus norus. Kregždelė 
mirė po jo kojomis nuo šalčio (at
sisakius grįžti į šiltąjį), o princas 
buvo nurengtas iš savo auksinio 
apdaro. Graudu ir linksma!

Buvusio L.T.B. V.K. dalis: iš kairės l dešinę prof. dr. A. Gylys, Pov. Gaučys, prof. dr. V. Jasaitis ir M. Rėklaitis

Kaip mes dirbam aukso kasyklose kurie tęsiasi per keletą aukštų. 
Tais kalnais bevaikščiodamas, jau
tiesi lyg Alpėse, tik aplinkui ne
perregima tamsa viešpatauja, ku
rią tik lempučių šviesa perskro
džia, kuri, į uolų kristalus atsi
mušusi,. spindi ir sudaro apgau
lingą iliuziją, kad tai gal auksas. 
Pradžioj ir mes šokom ieškoti 
aukso, tačiau jis retai randamas 
didesniais gabaliukais. Daugiausia 
yra mažytės mikroskopinės dale
lytės, kurias po didelių pastangų 
ir tik mašinų pagalba sutrupinus, 
sumalus ir išplovus vandeniu, gau
namas brangusis metalas. Dėl to 
po darbo čia jokio tikrinimo nė 
kratos nėra.

Kasyklose visi • darbai atliekami 
mašinomis. Suspaustu oru varomos 
mašinos uoloj gręžia skyles, ku
rias užtaiso sprogstama medžiaga 
ir sprogdina. Prie gręžimo mašinų 
dirbant, yra labai didelis dundė
jimas, beveik kurtinantis triukš
mas, prie kurio susikalbėti jokiu 
būdu negalima. Be to, pasidaro ir 
didžiulė migla, kad nieko nesi
mato. Išprogintas uolų nuolaužas 
velka ir krauna į vagonėlius taip
gi mašinos. Tačiau ne visur maši
nos atlieka darbą, tenka panaudoti 
ir kastuvas, kirstuvas ir kūjis, ku
rie jau paima ir prakaito. Persi
dirbti aiba labai pavargti netenka, 
nes viskas atliekama labai paleng
va ir nesiskubinant. Yra visai Savo 
gyvenime nedirbusių, ir jie visai 
lengvai šį darbą pajėgia ir ,nejau- 

► čia jokio sunkumo. Kasyklose nėra 
šilta ir, visai nejudant, būtų per
šalta. Ypač bloga, jei suprakaita
vęs kiek pastovi-drebulis tuoj ima. 
Taigi baimės kęsti, kad kasyklose 
perkaršta, nėra pagrindo. Darbo 
metu nemažai dulkių, tačiau jos 
lengvai nugalimos palaisčius van
deniu. Oro ventiliacija gera ir 
sunkumų kvėpuoti nesudaro. Prie 
kiekvieno darbo yra skiriama po 
du žmones ir kiekvieną dieną skir
stoma, todėl tenka įvairiose vie
tose ir vis kitus darbus dibti. Dar
bo metu ateina du kartus pati
krinti vadinamas bosas. Dirbame 8 
vai. kasdien. Į darbo laiką įskai
toma ir pietų valandos pertraukos. 
Be to, kol nusileidi žemyn ir išsi- 
keli į viršų, vėl sutrunka beveik 
valanda, todėl faktiškai tedirbame 
tik 6 vai. Dirbti tenka vieną sa
vaitę dienos pamainoj (darbhs pra
sideda 7,45 baigias 15,45) kitą kar
tą nakties (prasideda 15,45 baigias 
23,45). Sekmadienais nedirbama. 
Yra darbininkų, kurie yra išdirbę

i daugiau kaip 10 metų.
Pinigus moka tik už dirbtas die

nas po 75 centus valandai. Kurie 
dirba prie skylių gręžimo ir pylimo 
į vagonėlius, gauna papildomai 
vad. „bonus", kurių išeina iki 3 
dolerių dienai. Tačiau iš mūsų sep
tynių lietuvių tik vienas dirba prie 
skylių gręžimo. Prie šio darbo 
daugiausia’ skiria prityrusius dar
bininkus. Žada mums mokėti ateity 
po 85 centrus vai. Atlyginimas 
mokamas du kartų į mėnesį. Pini
gus išmoka bankas. Už butą ir 
valgį atskaito dienai po 1,5 do
lerio.

Kasyklose dirba įvairių tautų 
darbininkai-anglai prancūzai, len
kai, suomiai, švedąi, jugoslavai, 
slovėnai, ukrainiečiai, na ir 16 DP, 
iš kurių 7 lietuviai, 1 latvis ir 8 
lenkai. Darbininkai su mumis yra 
nuoširdūs ir draugiški. Anksčiau, 
prieš karą, čia dirbo apie 400 dar
bininkų, o dabar 100, nes nėra 
žmonių.

BEPRIVAŽIUODAMI kasyklų
miestelį Perron, mes visą ke
lią žvalgėmės, kurgi tie kal

nai, kur tos kasyklos, kuriose teks 
atlikti sutartį. Tačiau šalia plento 
stūksą sniegu apkloti miškai tary
tum nustebę žiūri į naujuosius 
imigrantus, (važiuojam ir į patį 
miestelį, bet nieko panašaus į ka
syklas nematom. Tik kai šoferis 
parodo į namų grupę, paaiškinda
mas, kad tai kasyklos, nusistebė
jimui nėra galo. Nematyti stūk
sančių uolų nei išraustų urvų tik 
gana aukštas medinis bokštas ir 
keletas trobesių. Lyg su gailesčiu 
žvelgiu į visa tai, nes mano vaiz
duotė buvo sukūrusi visai ką kita: 
didžiulis upės slėnis, kuriame 
aukso ieškotojai kasa ir plauna 
smėlį . . .

Priveža prie naujų namų grupės, 
kurių vienam apsigyvenam mes.

nedidelis akumuliatorius ir prie 
šalmo pritvirtiname elektros lem
putę. Pirmą kartą gana keistai 
atrodom šalmuoti su spindinčiom 
šviesom.

Sueinam į anksčiau matytą bokš
tą, iš kurio leisimės žemyn į kasy
klas. Matom juoduojančią skylę, 
kurioj kadaroja storas plieninis ly
nas, ant kurio pakabintas liftas. 
Sueinam į kabiną ir tik vėjas ūž
teli per nugarą-jau leidžiamės že
myn. Mirga pro šalį aukštų švie- 
kokį slėgimą, kuris, liftui sustojus, 
sos, ausyse pradedam jausti lyg 
nejaučiamas. Sustojam 1700 pėdų 
gylio (kasyklų gylis 2200 pėdų) 
po žeme. Čia yra vadinama stotis, 
didesnė iškalta patalpa, kurioj yra 
suolai atsisėsti, yra telefonas ge
riamas vanduo ir išvedžioti vamz
džiai suspausto oro (su suspausto 
oro 180 svarų slėgimu varomos

stovai negalėtų su IRO įstaigomis 
bendradarbiauti kaip patarėjai? 
Juo labiau, kad tokie žydų atsto
vai jau seniai esą. Atsakydamas 
į šį klausimą, aprūpinimo skyr. 
ved. pav. Braude pirmiausia pa
žymėjo, kad nei UNRRA nei IRO 
niekada nėra pripažinusi tautinių 
grupių atstovų. Išlaisvintų žydų 
centrinis komitetas yra pripažintas 
tik JAV kariuomenės, ir žydai ne
turi nė vieno atstovo, kuris kaip 
ryšininkas dirbtų prie IRO vyr. 
būstinės. Tačiau, esą, tai nereiškia, 
kad IRO nepripažintų bendradar
biavimo su tautinių grupių atsto
vais. Paskutinį pusmetį aprūpini
mo skyrius studijavo tautinių gru
pių statutus. Didžiausia kliūtis 
šiam bendradarbiavimui užmegzti 
.yra ta aplinkybė, kad IRO yra 
JTO įstaiga, kuri veikia pagal nu
statytą statutą. Juridiškai yra- ne
galima, kad ji bendradarbiautų su 
organizacijomis, kurių veikla yra 
nukreipta prieš kurį JTO narį. Ta
čiau yra vilties, kad šis klausimas 
bus teigiamai išspręstas. IRO vyr. 
būstinė Ženevoj rimtai svarsto 
tautinių grupių atstovų pripažini
mą, tiktai yra žiūrima, kad šis sta
tutas būtu suderintas su IRO sta
tutu. Manoma, kad jau kovo mėn. 
bus pasiekta pozityvių rezultatų.

Po to buvo pereita prie klau
simo, ar IRO negalėtų paremti DP 
dailininkų parodų ar menininkų 
pasirodymo užsieny. Į jį atsaky
damas-informacijos skyr. vedėjas 
Denlinger pareiškė džiaugsmą dėl 
šio klausimo iškėlimo ir pažymėjo, 
kad konkrečiai dar nėra pavykę 
suorganizuoti tokią koncertų tour- 
ne, nors IRO tam dėjo pastangų. 
Šiuo metu į amerikiečių zoną yra 
atvykę rimtos JAV meno agen
tūros atstovai, kurie domisi tokių 
tourne suruošimu JAV—se. Iš sa
vo pusės IRO informacijos skyr. 
būtų dėkingas už konkrečius pa
siūlymus suorganizuoti DP meno 
parodas užąieny. Pasiūlymus IRO 
pageidautų gauti galimai greičiau.

Paklaustas, kokios yra IRO 
pastangų pasekmės Augsburge 
prieš išeinančio vokiečių laikraš
čio „Schwaebische Landeszeltung" 
nepagrįstus puolimus DP atžvilgiu, 
informacijos skyr. ved. Denlinger 
atsakė, jog amerikiečių karinė 
valdžia yra davusi atitinkamoms 
Bavarijos įstaigoms nurodymą rū
pintis, kad „Schw. Landeszeitung" 
neskelbtų nepagrįstų žinių.

Si IRO spaudos konferencija yra 
paskutinė Heidelberge. Tuo tarpu 
IRO vyr. būstinė keliasi į Bad— 
Kisingeną prie Schweinfurto, kur 
artimiausia spaudos konferencija 
ir įvyks.

Namai nauji, standartiniai, iš po- 
pierio pagaminti, dviejų aukštų, 
kuriuose centrinis šildymas, van
dentiekis, kanalizacija ir elektra. 
Kambariuose apsigyvenam po du 
žmones. Lovos geležinės, dviejų 
aukštų, kas primena Vokietijos 
stovyklas, ir tai mums nepatinka. 
Tačiau švariai ir minkštai paklo
tos. Firmos šefas vienarankis pu
samžis gerokai pražilusiais plau
kais vyras vaišina kanadišku 
alum, kuris mums pavargusiems 
greit muša į smilkinius.

Rytojaus dieną važiuojam pas 
daktarą, kuris vėl nuodugniai ap
žiūri ir užpildo anketą. Grįžus raš
tinėj užpildo įvairias žinias ir 
blankus. Čia mūsų gyvybė apdrau
džiama 1000 dolerių sumai nelai
mės atveju ir reikia duoti tėvų 
arba giminių adresus. Po to ant 
lentos užrašo kiekvienam darbi- Uolos yra vežamos ne visos ištisai, 
ninkui duodamą numerį, pavardę nes auksas randamas tik baltam ir 
ir vardą, prideda prie krūtinės ir 
nufotografuoja.

Pagaliau ateina pirmoji darbo 
diena. Rengiamės darbo drabu
žiais, guminiais specialiai kietais 
galais batais, kad užkritęs akmuo 
nesutriuškintų pirštų. Juosiamės 
storu diržu, prie kurio prisegamas

visos mašinos), ventiliacijos, van
dens ir elektros laidai. Iš stoties 
įvairiomis kryptimis eina tuneliai, 
per kuriuos išvadžioti geležinkelio 
bėgiai. Tuneliai yra įvairaus ilgio, 
neapšviesti' ir veda į pačią darbo1 
vietą, kuri užsibaigia didžiausiom 
salėm arba vos pradėta anga.
' Visur, kur tik žvelgi, vien tik 
uolos stūkso. Ypač nejauku, žvilk- 
telėjus į lubas; rodos, kad tuojau 
kris koks uolos gabalas ir palai
dos po savim. Po keletos dienų 
kaip tik ir teko matyti tokį griu
vimą, kur keletos kvadratinių me
trų dydžio uola nukrito žemyn, ta
čiau tuo laiku žmonių nebuvo. Už
tat darbininkai, atėję darbo vieton, 
yra labai atsargūs ir atidžiai ap
žiūri, ar nėra kur atplyšusių gaba
lų. Nors šios kasyklos nėra žemos, 
tačiau jau labai daug išvežta uolų.

Kontrolės Tarybon išrinkti dr. asmenims, kurie yra už savo gim- 
Brunonas Kalvaitis, Aleksandras tinės ribų ir prašo pagalbos iš 
Lapinas ir dr. Alminas. Kandidatai IRO, kaip tarptautinės organizaci- 
...........................................* jos, kadangi jis nepriklauso jokiai 

valstybei, kuri jį globotų. Pačią są
voką patiekia pirmasis IRO sta
tuto priedas.

Į klausimą, kodėl yra suvaržyta 
DP judėjimo laisvė, to paties 
skyriaus vedėjas pareiškė, jog 
tiems DP, kurie yra įsijungę į vo
kiečių ūkį, nėra didesnių judėjimo 
suvaržymų negu vokiečiams. Kiek 
kitaip yra su tais DP, kurie gy
vena stovyklose. Esą numatyta pa
daryti susitarimų su kitomis zo
nomis ir valstybėmis, kuriuose 
veikia IRO, kad būtų palengvinta 
DP judėjimo laisvė. Tuo reikalu 
jau kalbėta su 
valdžia, o IRO 
ticiją.

Toliau buvo 
dėl DP nusikalstamumo. Vokiečiai 
stengiasi DP nusikaltėlių skaičių 
įvairiais būdais padidinti. Remda
masi šia vokiečių statistika, karinė 
valdžia buvo išleidusi atsišaukimą 
dėl DP nusikalstamumo padidė
jimo. IRO juridinio skyr. vedėjas 
Carter pareiškė, jog ,,mes pastudi
javę šioj vokiečių statistikoj tikrai 
įdomių klaidų" ir „neaiškumų". 
Pav., vokiečiu statistikoj nusikal
tėliais pažymėti visi DP, kurie bu
vo suimti, nežiūrint į tai, ar vė
liau jie buvo rasti kaltais ar ne
kaltais. Taip pat į DP nusikaltėlių 
skaičių įtraukti ir visi užsieniečiai. 
Tad IRO vyr. būstinėj vokiečių 
statistika sukėlusi didelių abejonių. 
Dėl to IRO nutarė pati šiuo rei
kalu rinkti žinias ir vesti statisti
ką. Buvo norėta tiesiog iš teismų 
gauti žinių, bet pasirodė, kad ka
rinių teismų yra labai daug (vien 
Regensburgo srity 40),• todėl tos 
minties atsisakyta. Aprūpinimo 
skyr. vedėjo pav. Braude, papildy
damas vokiečių statistikos tenden
cingumo pavyzdžius nurodė, -kad 
statistikoj iš Augsburgo už gruo
džio mėn. nusikaltėliais buvo už
registruoti net tie DP, kurie bu
vo sulaikyti už iššokimą iš einan
čio tramvajaus. Tuo tarpu iš 52 
Augsburge sulaikytų DP per tą 
laiką buvo nuteista tik 2.

Po to buvo iškeltas klausimas 
dėl IRO ir tautinių DP organizaci
jų bendradarbiavimo. Ar demokra
tiniu būdu išrinkti DP tautiniai at-

liko Vaitkus, Kazlauskas ir Švedas.

LTB STATUTO PAKEITIMAS
Dėl susidariusių tremties gyveni

mo sąlygų Vyr. Komitetas pa
siūlė, prisitaikant laiko reikala
vimams, pakeisti LTB statutą. Nau
jąjį projektą referavo p. Jonas 
Šlepetys. Esminių pakeitimų nepa
daryta. Papildyta lietuvių trem
tinių bendruomenės sąvoka, įves
ta seniūnijos tokioms vietovėms, 
kur lietuvių mažai tegyvena, nu
matytas naujas apygardų organas 
— Apygardos Taryba. Ją sudaro 
apylinkių komitetų pirmininkai ir 
apygardos komiteto nariai. Tos 
apylinkės, kuriose yra daugiau 
kaip 500 tremtinių, Apygardos 
Taryboje be Apylinkės Komiteto 
pirmininko, atstovaujamos dar po 1 
apylinkės komiteto išrinktą jos 
narį nuo kiekvieno 1.000 gyven-

PASKUTINIS SKAMBUTIS
Netrukus turi prasidėti veiks

mas. Mūsų dėmesys pagyvėja. 
Juoktis ar verkti - vis tiek tam nuo Klesv>euo ,.„w ...
atėjom Į Si teatrą.. Į jo istoriją , a7 ■
nebesigillnsim. Mums rūpi dabar- J4’ 
tis, kuri prasideda. Mes norim ĮKURDINIMO REIKALAI 
atitolti nuo smulkių dienos faktų, 
kuriuose patys pasimetėm. Smul- įkurdinimo klausimu išsamų pra- 
kūs stovyklos gyvenimo faktai, nešimą padarė Vykd. Tarybos 
Pergausūs informacinės spaudos Įkurdinimo reikalams šefas C. Ma- 
faktai. Jie dvasios nežadina, jie saitis. Pranešėjas nurodė, kad IRO
— skaldo ją, atbukina, apkrauna į įkurdinimo reikalus pradėjo dau- 
balastu. Mes laukiam, kokiomis giau kreipti dėmesio, juos staty- 
idėjomis užkaitins mūsų smege- dama pirmoje eilėje. Tas ypatin- 
nis šis parodomasis gyvenimas, gai ryškiai pastebima ir iš biu- 
kokį kultūrinį stilių atskleis, ko- džetinių sumų: 47. 7. 1—48. 6. 31 
kias dvasines kovas pavaizduos, laikotarpiui 118 mil. dol. biudžete 
Gena gi kaitino mūsų smegenis įkurdinimo reikalams buvo numa- 
rūpestis emigruoti, o tų emigre- tyta tik 16 mil. dolerių arba 13,8%, 
cijos faktų pilna galva: iš konsu- o 48. 7. 1—48. 6. 31 iš 155 mil. 
latų, iš NCWC įstaigų, iš komisi- paskirta net 56,2 mil. dol., arba 
jų ir informacijų apie . . . Ar- 36%. Šiuo metu IRO turi 7 laivus 
gentiną, Kolumbiją. Venecuelą, ir dviejuose laivuose disponuoja 
Australiją ir t.t. ir t.t. Gana ir to tam tikru skaičiumi vietų. Brazili- 
raugo — ne kultūrinio, bet šva- ja norinti priimti neribotą DP skai- 
biško, kuris vėl neišvengiamai čių neapgyventuose Brazilijos plo- 
surištas su pinigo faktu ir visais tuose įkurdinti, Kanada paimsianti 
kitais, kuri ė seka jo paragavus. 90.000 DP, Australija kas mėnuo pp 
Gana ir tos kovos su perkėlimais 1.000. Į JAV įsileidimo projektas 
iš stovyklos į stovyklą, su scree- būsiąs perduotas svarstyti Kongre- 
ningais, su besilankančiais rusų sui kovo vidury. Tikimasi, kad pa- 
komisarais. Juk tai pliki ir pikti gal. busimąjį įstatymą vizos būsi- 
mūsų buities faktai. Juokis Pa- ančios paskirstytos pagal DP skai- 
jacai, pastatytas prieš didžiausį čių procentualiai. Daroma pastan- 
faktą — Ir iš jų pats pikčiausias gų, kad ir kitos zonos iš šios tai-
— mūsų nudvasinimo ir nužmo- syklės nebūtų išskiriamos. BALF 
ginimo faktaą. Mes esam viską pra- taip pat rūpinosi įkurdinimu, jo 
radę, bet kol savęs nepraradom sąmata tam reikalui numatyta net
— dar esame viskas. Paskutinis 5 kartus didesnė negu praėjusiais 
skambutis dvasios uždangai at- metais.
siskleisti! Konstatuota, jei Palestinos klau-

amerikiečių karine 
ruošia platesnę pe-

iškeltas klausimas

juodam akmenyje, visi kiti yra 
netinkami. Kas savaitė maždaug 
išvežama po 30.000 tonų uolų. Tų 
uolų su auksu klodai eina įvairiom 
kryptim ir sluogsniais, todėl ir grę
žimas eina tik tų klodų kryptimi. 
Iš to susidaro labai nelygūs, ban
guoti ir statūs kalnai bei pakalnės,

Naujoji Augsburgo emigracinė stovykla. Viršuje kairėje-emigrantų gyvenamasis blokas, dešinėje-medicinos bei sveikatos tikrinimo (stalgu namas; 
apačioje, iš kairės ( dešinę-emlgrantų Informacijai stovyklos (staigų sąrašas; pirmieji emigrantų pusryčiai stovykloje ir naujai parengtos dviaukštės 
lovos laukia naujų gyventojų. Kraucs nuotr.
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Muzikos temomis
VLADAS ADOMAVIČIUS

VL JAKUBĖNAS ir BALTIJOS TRIO mos ir aiškiritmikos mėgėjas. Vi-

D
AŽNOKAI pakalbama apie 
pabaltiečių bendradarbia
vimą. Gyvenimas bendrose 

stovyklose tam suteikia daug ge
rų progų. Ypatingai daug galimy
bių galėtų rastis kultūrinėje bei 
meno srityse. Tačiau iš tikrųjų 
tas bendradarbiavimas, deja, nė
ra toks glaudus bei nuoširdus, 
koks turėtų būti ir kokio trokštų 
Baltijos vienybės šalininkai.

Bet štai mažame britų zonos 
Blombergo miestely gyvenąs mū
sų žinomas kompozit. VI. Jaku- 
bėnas pasikviečia latvių smuiki
ninką F. Heinrichsons bei estų 
violenčelistą K. Tatar ir sudaro 
nuolatinį Baltijos trio, tuo reali
zuodamas praktikoje tai, apie ką 
kiti tik teužsimena.

Pereitų metų pabaigoje Baltijos 
trio sėkmingai koncertavo daugely 
amerikiečių zonos stovyklų. Šiuo 
metu darbas varomas toliaus; 
koncertuojama britų zonoje.

Pravartu tarti kelis žodžius apie 
tą taip vykusiai pasireiškusį me
ninį vienetą. Jis buvo šiltai pa
minėtas latvių bei estų spaudoje, 
deja mūsų — nė neužsiminta.

Baltijos trio vadovas ir siela 
yra prof. VI. Jakubėnas. Jis, nors 
dažnai kaip akomponiatorius ir 
solistas turi dalyvauti Blombergo 
lietuvių menininkų (I. Motekai- 
tienė, A. Kalvaitytė ir P. Kove- 
lis) koncertuose, bet gi suranda 
laiko bei energijos ir trio darbui. 
O laiko ir pastangų, kad pasiektų 
tobulesnio susigrojimo, reikia ne
mažai.

Koncertų programos pirmoje 
dalyje visi trys menininkai pasi
rodo kaip solistai, kiekvienas iš- 
pildydamas savo tautos kompo
zitorių kūrinius. Ne tik eilinis 
klausytojas, bet ir dažnas muzi
kas turi su gėda prisipažinti, kad 
kone visai nepažįsta savo arti
miausių kaimynų muzikos, ypač 
instrumentinės: jis visai jos nė 
negirdėjęs. O ką bekalbėti apie 
vokiečius ar mūsų globėjus (ang
lus, amerikiečius), kurių vienas 
kitas užklysta į koncertą. Tad 
toks programos sudarymas yra 
sveikintinas.

Mums teko girdėti jų koncertą 
Hanau stovyklos salėje, tad jį čia 
ir vertinsime.

Celistas K. Tatar atliko L. 
Virkhauso, H. Ellerio ir M. Lue- 
digo veikalus muzikaliai ir ne
bloga technika. Išpildyme pagei
dautina daugiau laisvvumo ir 
ryškumo. Dėl per mažo niuansa- 
vimo visi trys dalykai, būdami ir 
taip panašaus pobūdžio, gavosi 
per vienodi. L. Virkhaus, gyvenąs 
tremty jaunas estų kompozito
rius, geras vargonininkas, yra su
kūręs solo dainų, kantatą, veika
lų vargonams ir instrumentinės 
muzikos. Girdėjau jo Preliudiją 
ir Toccatą. H. Eller (Preliudas) ir 
M. Lūdig (Estų melodija) — se
nesnės kartos atstovai. Pirmasis 
yra linkęs į modernizmą — kūrė 
daugiau simfoninę ir fortepiono 
muziką. Antrasis, kurio muzika 
gana savita bei tautinė, rašė solo 
ir chorui dainas.

Smuikininko F. Heinrichsonso 
atlikime išgirdome J. Wihtolio ir 
J. Medinso kompozicijas. J. Wih- 
tols-plačiai žinomas, europinio 
masto kūrėjas, latvių muzikos tė
vas ir autoritetas. Jo „Melodija“ 
dėkingas kūrinys smuikui. "J. Me- 
dinš-produktingiausias ir šiuo 
metų žymiausias latvių kompozi
torius. Dėl savo muzikos užsimo
jimų bei tematikos jis vadinamas 
latvių Sibelsiusu. Jo penkios ope
ros ėjo Latvijos scenose. Yra su
kūręs simfoninių poemų, baletą 
ir daugybę kitų veikalų. Šiuo 
metu, ‘būdamas DP tarpe, nepa
liovė intensyviai kūręs. Jo Noc
turne ir Caprice (parašyti trem
ty), statantieji didesnius techni
nius reikalavimus, solisto buvo 
gerai įsijausti ir atlikti gerai iš
dirbta technika. Tik linkėtina, 
išpildant technines vietas, paro
dyti tvirtesnį smičių.

VI. Jakubėną galėjome vertinti 
kaip kompozitorių ir interpreta
torių — pianistą. Jo „Iš pasakų 
krašto" ir „Pasaka“ (parašyta 
1943 m.) impresionistiniai veika
lai, pasižymį visomis geromis ir 
tai krypčiai būdingom savybėm: 
nuotaikingumu, aiškumu, spal
vinga modernia harmonija. VI. 
Jakubėnas-geros, paprastos for-

sumos spalvingumas, neperaštrūs, 
disonansai ir tonų spalvų kombi
nacijos sudarė bendrą fantastinį, 
pasakišką įspūdį, kas pateisino 
veikalų pavadinimą. Pažymėtina 
lietuviška dvasia kūriniuose, pa
sireiškianti ir melodijos ėjimuo
se, ir harmonijos savitume, ir bū
dingų kadencijų pavartojime. Iš
pildymo ekspresija ir subtilumas 
užkrėtė kūriniuose glūdinčia nuo
taika ir klausytojus Du M. K. 
Čiurlionio preliudai (iš jų b-moll, 
vienas iš sunkiausių) parodė kitą, 
„čiurlionišką“ — ne „šopenišką“, 
ar „skriabinišką“, Čiurlionį. 
Klausytojai reagavo į gerą, efek
tingą atlikimą ir išprašė priedo.

VI. Jakubėnas yra sukūręs tris 
simfonijas, daug solo bei choro 
dainų, kamerinės muzikos veika
lų fortepionui, violenčelei... La
bai gaila, kad šiuo metu be vieno 
kito smulkesnio veikalo kompo
zitorius, kaip girdėti, nieko nau
ja nebekuria. Beje, yra pasirodę 
„Patria“ leidyklos dailiai išleis
tos seniau parašytos jojo „Pasa
ka“ fortepionui ir „Penkios liau
dies dainos" solo balsui su for- 
tepionu. Tai gražus indėlis į mū
sų skurdžią, tremty iš spaudos 
išėjusią muzikos literatūrą.

Antroje dalyje visi trys meni
ninkai drauge, patiekdami L. 
Beethoveno trio c-moll ir F. 
Mendelssohn-Bartholdy d-moll 
trio pirmąją dalį, parodė preci
zinį, niuansuotą damų išpildymą, 
puikų susigrojimą, ir dėkingos, 
deja, negausios publikos buvo 
išprašyti „magaryčių“ pagroti to 
pat trio antrąją dalį.

APIE INSTRUMENTINĘ’ 
MUZIKĄ

šia proga norėtųsi kiek pakal
bėti apie instrumentinę (bei ka
merinę) muziką apskritai. Tik
riau: ne tiek apie pačią muziką, 
kiek apie jos klausytojus.

Kaip jau buvo užsiminta, tokia 
didelė kaip Hanau stovykla ne
surinko koncertan pilnos salės 
klausytojų. Teko patirti, kad ir 
kitose stovyklose būta panašaus 
vaizdo. Bet jei toks koncertas 
įvyksta mieste ir prieinamas vo
kiečių visuomenei — salė esti už
pildyta.

Yra aišku, Lietuvoje vyravo 
vokalinė muzika, gi Vakaruose- 
instrumentinė. Taip kaip litera
tūroje buvo metas, kai pas mus 
vyravo lyrika, o dailėje-daugiau- 
sia sekėsi grafikai. Tam yra, be 
abejo, tam tikrų priežasčių ir is
torinės palinkybės turėjo įtakos. 
Bet gi negalima būtų teigti, kad 
instrumentinė (ir anskritai rim
toji) muzika lietuvio dvasiai bū
tų svetima, neprieinama ar netu
rėtų tautoje tradicijų.

Muzika, kaip ir kiekvienas ki
tas menas, nestovi vietoje, bet be 
perstojimo keičiasi, vystosi, evo- 
liucijonuoja. Kuriasi naujos for
mos, stiliai, tobulėja technika. Ir 
mūsų tauta, būdama viena' muzi
kaliausių Europoje, negali likti 
pasyvi ir pasitenkinti vis ta pa
čia, kad ir labai miela daina. Ir 
lietuvį turi masinti visi naujausi 
muzikos pasireiškimai. Deja, 
prieškarinėje Lietuvoje ši sritis 
buvo gana apleista. Nepakanka
mai buvo išugdyta savųjų instru
mento menininkų, nepakankamai 
buvo ir mokytojų, neveikli gry
nosios muzikos propaganda, reti 
geri koncertai (ypač provincijoje). 
Ir instrumentalistų tarpe buvo 
daug svetimtaučių. Tai atsiliepia 
ir dabar. Kai mūsų solistui ar 
ansambliui reikia akompanijato- 
riaus, tokio mūsų tarpe dažniau
sia nesurandama, arba jisai ne
pakankamai paruoštas. Reikia 
skolintis iš vokiečių ar mūsų 
kaimynų estų bei latvių. Taip pat 
ir lietuvius lnstrumentalistus-so- 
listus galime ant pirštų suskai
čiuoti.

Kaip tapyboje negalima gėrė
tis vien tik gėlių puokštėm pa
veiksluose ar literatūroje skaity
ti vien tik eilėraščius, taip pat 
negalima kultivuoti ar ieškoti 
dvasinio peno vien tik choro ar 
solo dainoje. Tuo visai nenoriu 
peikti ar neigti mūsų dainos, kuri 
daug džiaugsmo bei pasigėrėjimo 
yra mums suteikusi. Bet muzikos 
mylėtojo vien ji nebepatenkina.

Bet juk ir mūsų tautos gyve
nime muzikos instrumentai yra

sau išsikovoję vietą. Prisiminki
me mūsų kankles. Arba skudu
čius, lumzdelius, dūdas, piemenų 
raliavimą... Juk tai nors primi
tyvūs, bet tikri muzikos instru
mentai. O mūsų klajojantiejl kai
mo muzikantai su „skripkom", 
„basetlėm" ... Jie, keliaudami iš 
kaimo į kaimą, iš „veselijos" į 
krikštynas, ne vieną užsimiršimo 
ar linksmybės valandą yra do
vanoję mūsų artojui. Taip savo 
laiku būta ir Vakaruose. Iš jų gi
mė smuikas, violencelė, tų in
strumentų virtuozai, simfoninis 
orkestras ... Vakaruose instru
mentinė muzika pradėta ugdyti 
daugiausia feodalų ir didikų dva
ruose. Vėliau ji paplito plačiai po 
kraštą.

Turim įdomų liudijimą ir iš 
Lietuvos. Atvykusio į Rytų bei 
Pietryčių Europos valdovų suva
žiavimą Vienoje Lietuvos kara
liaus Zigmanto II palydovų ar 
patarėjų tarpe buvęs Lietuvos di
dikas Goštautas atsigabenęs su 
savim iš Lietuvos 100 asmenų or
kestrą, tuo sukeldamas visoje 
Vienoje nepaprastą sensaciją ir 
visų suvažiavusiųjų nusistebėji
mą. Suvažiavimo dalyviams pa
koncertavęs, atseit-pagastrolia- 
vęs, orkestras grįžo namo. Toks 
įvykis pakliuvo ir į istorinę kro
niką. Tai įvyko 1515 metais. Pa
žvelgę į muzikos istoriją, sužino
me, kad tai buvo dar prieš Pa- 
lestrinos ir Orlando di Lasso gi
mimą, daugiabalsės (nuo 1450 
metų) ir instrumentinės muzikos 
atsiradimo pačioje pradžioje, ma
drigalo, ballatos, canono epocho
je. Kas buvo tie griežikai? Be 
dalies, gal būt, svetimtaučių — 
reikia manyti — dauguma buvo 
mūsų krašto žmonės. Tai parodo 
du dalykus. Pirma: laisvės sąly
gose mūsų kultūrinis gyvenimas 
ėjo nė kiek neatsilikęs nuo Va
karų. Antra: instrumentinės mu
zikos pasireiškimas bei tradicija 
Lietuvoje siekia tų pat laikų kaip 
ir Vakaruose. Tik mūsų šviesuo
menės nusigręžimas nuo tautos 
bei nepriklausomybės netekimas 
mūsų krašto kultūrinę raidą su
trikdė.

Tad mūsų uždavinys dabar yra 
susigrąžinti tai, ko esame nus
toję, taigi ir muzikai suteikti tau
tos gyvenime tinkamą vietą. 
Tremty tai sutelpa į muzikinę sa
viveiklą ir individualų kiekvieno 
mūsų muzikinio skonio lavinimą. 
Tam tarnauja dalyvavimas tauti
niuose ansambliuose ir savųjų bei 
svetimųjų menininkų koncertų 
lankymas, gi turintiems gabumų 
bei progų-mokymasis.

Bet kaip skaudus darosi, kai 
matai, pav., per mūsų tautos pir
maeilio reprezentanto Andr. Ku
previčiaus . koncertą pustuštę sa
lę, ar sužinai, kad esantieji trem
ty mūsų žymūs menininkai, kaip 
Iz. Vasyliūnas, Myk. Saulius, mū
sų pianistai ar liet, styginis kvar
tetas svetimųjų daugiau yra ver
tinami, kaip savųjų.

Tūli, vos tik pamatę rimto kon
certo skelbimą, jau iš anksto yra 
nuomonės, kad tai bus nuobodu, 
neįdomu, nesuprantama, kažko
kios tai sonatos, simfonijos, alle
gro, andante...

Tai yra tikras nesusipratimas! 
Kiekvienas, kad ir mažiausiai mu
zikoje išprusęs, išklausęs gerą 
koncertą, vis bus pajutęs, per
gyvenęs kažką malonaus, įdo
maus, ko jis gal nemokės nė pa
aiškinti. Muzikos sritis yra jaus
minė: joje eiliniam klausytojui 
nieko nereikia suprasti ar išsi
aiškinti. Joje svarbiausia nuo
taika. O Įji glūdi kiekviename 
žmoguje ir suvokiama instinkty
viai. Muzika veikia pati, savo pa
čiu „muzikiniu grožiu“, be jokių 
pagelbinių paaiškinimų bei ko
mentarų.

O nagrinėti muziką, kaip ir 
kiekvieną kitą meną, yra muzi
kos teoretiko, tyrinėtojo, kritiko 
uždavinys. Kaip architektūroje 
yra medžiaga, konstrukcija, sti
lius, literatūroje-tematika, for
ma ... taip ir muzikoje yra me
lodija, harmonija, ritmas, paga
liau forma, stilius ... Metę žvilgs
nį į puošnius rūmus ar į didoką 
katedrą, susižavėsim jų grožiu. 
Bet gi ne kiekvienas suvoks me
džiagą, konstrukciją, pastato sti
lių. Poezijoje irgi ne visi skirs 
jambą nuo chorėjo . . Taip pat ir 
muzikoje. Besiįdomaują muzikos 
teorijos dalykais gali kreiptis į 
žinovus, į vadovėlius. O „paslap
tingų“ programos išsireiškimų 
reikšmės galima čia pat koncer-

to salėje pasiklausti vieno kito 
kaimyno. Iš jų sužinosime, kad 
vieni (sonata, simfonija, trio) — 
reiškia veikalo pavadinimą bei 
rūšį. Lygiai kaip literatūroje: no
velė, romanas. O kiti (allegro, 
andante) ritmą: greit, lėtai ir t. t.

Kameriniai, instrumentiniai 
veikalai priklauso prie pačių ge
riausių žymiųjų kūrėjų kūrinių. 
Pav., Chopinas rašė tik fortepio
nui. O mūsų minėtas F. Mendels- 
sohno-Bartholdy trio yra (greta 
visame pasauly skambančio jo 
smuiko koncerto) labiausiai vy
kęs jo muzikus veikalas.

Gaila tų žmonių, kuriems mu
zika yra nieko nereiškiančių gar-

sų mišinys. Juk jie yra netekę 
vienos geriausios savo jausmų bei 
pergyvenimų dalies. Jie yra kaip 
daltonistas (neatskiriąs žalios ir 
raudonos spalvos), kuriam žydin
čių ugniaspalvių aguonų nėra, o 
yra tik nuobodus, tuščias laukas.

Tad pasinaudokime kiekviena 
proga, kol dar esame čia stovyk
lose, turėdami palyginti daug 
laisvalaikio, už mažai tevertas 
markes įsigiję bilietą, aplankyti 
koncertą, kuris paprastai ir 
įvyksta kur nors čia pat netolie
se. Juk Kanados miškuose ar 
Australijos stepėse kažin, ar bus 
mums muzikos menas taip leng
vai prieinamas.

Susitikimas
su Onacevičiaus vaikaite

J. JAKŠTAS

Argi ne sapnas buvo,
O NAKTIE, TADA

(Prof. kun. St. Ylos 40 m. sukakties proga)

PRANYS ALŠĖNAS

Antraštėje užrašyti žodžiai 
yra paimti iš sukaktuvinin
ko prof. kun. Stasio Ylos 
kacete sukurto eilėraščio „Naktis”, 

kuris ypatingai tinka pavaizduoti 
jo praeitam Golgotos keliui dve
jus metus kalint Stutthofo koncen- 
centracijos stovykloje. w

Ir štai, tas baisus košmaras 
praėjo, baisiosios kančios ir žiau
rūs pergyvenimai palikę praeity. 
Gerbiamasis sukaktuvininkas gy
vena mūsų tarpe, nors nebo to, 
žinoma, kad jis nejaustų koncen
tracijos stovykloje patirtų kančių 
ir bado pasekmių. Sutrikdyta jo ir 
dabar sveikata, bet gera nuotaika 
ir malonus šypsnis nuo jo lūpų

KARTĄ, vedant man IRO DP 
asmenų registraciją, pri
sistatė kokių 70 metų senu
tė rusė, pageidaudama užsire

gistruoti. Kaip paprastai šiuo at
veju daroma, pirmiausia buvo pati
krinti josios dokumentai, iš kurių 
paaiškėjo ją turėjus mergautinę 
pavardę „Onacewicz". Iš pavar
dės jau galima buvo spręsti ją bu
vus lenkų kilimo. Tačiau man 
pastebėjus, jog ji, tur būt, esanti 
lenkė, ji man tuojau atšovė, kad 
ji esanti lietuvių kilimo. Toks se
nutės pareiškimas mane itin pa
akino ją toliau kvosti,# ir, lyg ką 
nujausdamas, ėmiau jai pasakoti, 
jog 19 a. pradžioj Vilniaus u—te 
profesoriavo Onacevičius, suvai
dinęs žymų vaidmenį Lietuvos kul
tūros istorijoje. Tai užsiminus"se-

džiagos Lietuvos istorijai. O ir jo 
mokinys S. Daukantas, jį iš arti 
pažinęs ir karšinęs Petrapily, išsi
reiškė savo laiške Narbutui: Ona
cevičius buvo mokslininkas, kuris 
daugiau ragino kitus rašyti nei 
pats rašė. Ruošėsi rašyti veikalą 
apie Gėdinimą, bet taip ir pasimirė 
jo nepradėjęs.

Tad Onacevičius nusipelnė mūsų 
tautai ne savo paliktais darbais, 
bet gyvu žodžiu diegta meile Lie
tuvos praeičiai. 19 a. suklestėjęs 
romantizmas mūsų literatūroj bu
vo žymiausia dalimi Onacevičiaus

kurių pora buvo sukomponuota ir------------—
giedama kalinamų lietuvių inteli- nutė tarsi pagyvėjo ir, nelauk- 
gentų. Toj siaubingoj aplinkumoj dama mano kalbos galo, tuoj įsi- 
jis sukūrė nemaža ir pasaulinio terP^. sakydama esanti mano mini- 
turinio kūrinių. Literatūrinius da- mo mokslininko vaikaitė. Tad 
lykus ir dienoraštinius rankraščius .paaiškėjo — aš turįs prieš save 
šiaip taip autorius išgelbėjo. Kaip palikuonį to brangaus lietuviams 
jų vaisių turime tremtyje išleistą vyro, kuris buvo pradininkas lie- 
Juozo Yluvio slapyvardžiu kace- tuviško romantizmo ir brangina- 
tinės poezijos rinkinį „Sutryptame mas mokytojas tokių Lietuvos 
kely". Siame rinkiny eilėraščiai, istorikų, kaip Daukanto ir Nar- 
atrodo, parašyti krauju ir kančioje buto.
drebančia ranka. Juose įdėta visa Prisiminėm jo kuklią kilmę: 
kankinio siela ir širdis. Be to, Onacevičius buvo sūnus unitų 
tremtyje su džiaugsmu sutikome dvasininko ir kilęs iš Balstogės 
jo gražiu stiliumi parašytą studiją apylinkės. Mokęsis pradžioj moky- 
Meilė". tojų seminarijoj Elkaus miestely,
Prof. Ylos straipsnių periodinėj nukeliavo vėliau į Karaliaučiaus 

u—tą, kur atsidėjo Lietuvos praei
ties tyrinėjimui. Jokia kita vieta 
nebuvo taip tinkama panašiam už
simojimui, kaip Karaliaučius. Ja
me slypėjo daugiausia šaltinių 
senajai mūsų istorijai, kurie dar 
niekur nebuvo spausdinami. Tais 
šaltiniais pasirėmęs, parašė maž
daug Onacevičiaus bendralaikis 
Kotzebue gan plačią 14 tomų seną
ją Prūsų ordino istoriją, kur palie
tė gan plačiai ir Lietuvos patį 
senąjį periodą. Tuo tarpu kai 
Kotzebue pažiūrėjo į Prūsų ir Lie
tuvos praeitį švietėjo akimis, kur 
ta praeitis ne tiek buvo dėstoma, 
kiek teisiama (giriaipa ar peikia
ma), jo įpėdinis šioj pačioj darbo 
srity J. Voigtas žvelgė jau į visą 
tiek ordino, tiek Lietuvos praeitį 
jau kitos, būtent romantizmo, sro
vės akimis ir rūpinosi atvaizduoti 
ją jau iš geresnės pusės. Jei istori
kas Kotzebue atstovavo jau nyk
stančią srovę, tai J. Voigtas — ky
lančią romantinę. Si romantinė 
srovė aprėpė tuo metu, kada apri
mo revoliucinės aistros, geresnius 
Europos protus, ir josios įtakoj im
ta kreiptis į praeitį, ieškant joj 
pagrindų ir pateisinimo dabarties 
visuomeniniams reiškiniams. Jei 
švietėjai praeitį daugiau ar ma
žiau juodino, tai romantikai ją 
ėmė garbinti ir meilę jai žadinti. 
Jie rinko josios paminklus, jais 
žavėjosi ir laikė juos tam tikro
mis brangenybėmis dabarties kar
toms. J. Voigtas, išėjęs Jenos mo
kyklą, kur turėjo mokytoju tokį 
žymų istoriką romantiką, kaip Liu- 
deną, tapo romantizmo žymiausiu 
atstovu Karaliaučiuj. Jo maždaug 
nuo 1830 metų pradėtoji leisti 
Prūsijos istorija, pagrįsta beveik 
vien Karaliaučiaus archyvo šal
tiniais, yra vienas nuodugniausių 
ne tik Prūsijos, bet ir Lietuvos 
praeities atvaizdavimas.

Šioj Karaliaučiaus aplinkoj ir 
dirbo mūsų busimasis istorikas 
Onacevičiaus. Jis, čia dirbdamas, 
matyti, ir pasižymėjo, kad tapo 
net šio universiteto asistentu. Čia

nuopelnas. Tarp kitų jo mokinių 
buvo S. Daukantas ir T. Narbutas, 
abu, matyti, jo dvasioj vaizdavę 
Lietuvos praeitį.

Uždarius Vilniaus un—tą, Onace
vičius buvo ištremtas į Petrapilį ir 
čia tapo bibliotekininku (pasak Jo 
vaikaitės, imperatoriškosios biblio
tekos direktorium). Kaip iš Dau
kanto laiškų Narbutui matyti, šiuo 
metu (apie 40 metus) jis buvo itin 
suartėjęs su mūsų istoriku ir abu 
tapę artimais bendradarbiais. Gai
limą spėlioti, jog Daukantas, šiuo 
metu rašęs Lietuvos istoriją, dirbo 
Onacevičiaus patarinėjamas. Tad 
Daukanto istorijografija tiesioginė 
Onacevičiaus mokyklos išdava.

Liūdna darosi, patyrus, jog šio 
garbingo vyro vaikaitė dabar 
skursta Braunan miestelio (Austri
joj) DP stovykloj, dargi karšin
dama savo paliegusią dukrelę. Ji 
išlaikė savo garbingos kilmės 
prisiminimui vienintėlį dalyką: sa
vo senelio Z. Onacevičiaus paveiks
lą, vaizduojantį jį dar kokių 40 
metų vyrą, atseit gal dar iš tų 
metų, kada jis buvo Vilniaus u—to 
profesorius. Rašančiam šias eilutes 
senutės pietiznp dėka per karo 
dovanoti šio paveikslo kopiją. Tai 
labai retas portretas, išlaikytas 
senutės pielizmo dėka per karo 
audras ir išgelbėtas mūsų mokslui.

niekad nepranyksta. Sis švelnios 
sielos žmogus šiandieną tikrai te
galėtų paklausti: „Argi ne sapnas 
buvo, o naktie, tada? ..."

Manau, nėra tarp lietuvių žmo
gaus, kuris nebūtų girdėjęs prof, 
kun. Stasio Ylos vardo. Didelė 
dauguma yra klausęsi jo gražių 
pamokslų, kiti skaitė jo parašytas 
knygas, treti — domėjosi jo gra
žiais straipsniais periodinėj spau
doj, ketvirti — bevartydami mūsų 
tautos kankinių, pergyvenusių bai
sias kančias nacių kacetuose, są
rašus — rado ir St. Ylos pavardę. 
O už ką jis buvo kalinamas? — 
Tik už tai, kad mylėjo savo Tė
vynę daugiau negu pats save, kad 
dirbo jos išlaisvinimo darbą ir 
troško matyti Lietuvą vėl laisvą, 
gražią ir nepriklausomą.

Perbėkime nors trumpučiais bruo
žais ne veltui ir gražiai pragyven
tą jo 40 metų laiko tarpą.

Stasys Yla gimė 1908 m. sausio 
5 d. Luciūnų km. Kurklių valsč., 
Ukmergės apskr. Gimnaziją pra
džioje lankė Ukmergėje, bet ją 
baigė 1928 m. Kaune. Universitetą 
baigė ir kunigo šventimus priėmė 
1932 m. Nuo 1935 m. dėstė Vytau
tės Didžiojo Universiteto Teologi
jos-Filosofijos fakultete, teologijos 
skyriuje. O per tą laiką jis yra pa
rašęs ir visą eilę veikalų. — Pole
minė liet, literatūra, Laisvės prob
lema, Dabarties žmogus, Siauroji ar 
pilnutinė katalikybė, Nerami dabar
tis ir ateities perspektyvos, Ateina 
naujas kunigas, Krikščionybės įve
dimas Lietuvoje ir kit. Tai vis 
ankstyvesnieji — laisvės meto kū
riniai.

Jo 1940 m. sėkmingos pastora
cijos kūrinys — maldaknygė trem
tiniams — Lietuvių maldos ir gies
mės (naujoje laidoje Apsaugok, 
Aukščiausias).

Koncentracijos stovykloje Stutt- 
hofe dalyvavo Sruogos literatų bū
rely. Ten rašė maldas ir giesmes,

spaudoj kaip Nepriklausomoj Lie
tuvoj, taip ir čia, tremtyje skai
čius būtų tikrai imponuojantis. 
Lietuvoje prof. kun. St. Yla buvo 
vienas iš XX Amžiaus dienraščio 
steigėjų ir jo redakcinio kolektyvo 
narys.

Už pogrindinę veiklą prieš na
ciškuosius okupantus 1943 m. kovo 
16 d. gestapo buvo suimtas ir iš
vežtas į Stutthofo koncentracijos 
stovyklą, kur iškalėjo dvejus me
tus. Iš ten Sąjungininkų buvo iš
laisvintas 1945 m. kovo 12 d.

Pergyvenęs tiek daug kančių, 
žvelgęs badui ir mirčiai į akis, 
prof. Yla vienok nepalūžo. Šiuo 
metu sukaktuvininkas sėkmingai 
dirba šv. Sosto Delegatūroje. 
Tremtyje gyvendamas, subūrė į 
Lietuvos Antinacinės Rezistencijos 
Politinių Kalinių Sąjungą išliku
sius gyvus dėl Lietuvos laisvės 
kovotojus — buv. politinius kali
nius ir tai Sąjungai gražiai vado
vavo nuo 1946 m. rugpiūčio 28 
d. iki 1947 m. rugpiūčio 22 d.

Baigiant, norisi pastebėti, kad 
šiais trumpais žodžiais, anaiptol, 
neaprėptas to veikliojo vyro nu
veiktas darbas ligi šiol, tačiau, ti
kėkime, kad ne paskutinę sukaktį 
sukaktuvininkas švenčia — bus 
laikas ir gal geresnės sąlygos 
smulkiau visa tai panagrinėti.
. Vieną tik norėtųsi pasakyti, kad 
daug kas ir daug ko, išskyrus, ži
noma, dvejus metus KZ, galėtų 
pavydėti prof. kun. St. Ylai. Norė
tųsi pavydėti jo auksinės sielos, 
kokią ne visi turi, norėtųsi pavy
dėti to švelnaus šypsnio, kuris 
niekad nedingsta nuo jo lūpų, 
netgi sunkiose tremties sąlygose. 
O kiek daug mūsiškių čia, trem
tyje, vaikšto parugę ir rodydami 
palūžimo simptomus. Visiems rei
kėtų pavyzdį imti iš šio vyro. Jis 
matęs blogesnio, tai nebijo ir blo
go. Gal tas šypsnis jam priduoda 
tiek energijos ir veiklumo kaip 
Dievo, taip ir Tėvynės darbe.

Dėl prof. M. Biržiškos 
pareiškimo

S. m. Žiburių Nr. 8 prof. M. 
Biržiška teigia, kad aš, pasisaky
damas dėl tremties lituanistikos 
to pat laikraščio Nr. 5, Pabaltijo 
universitėtą pavertęs Studijų 
Centru. Dėl to netenka ginčytis: 
Pabaltijo Universitetas yra ofi
cialiai anglų paverstas Studijų 
Centru ir iš Hamburgo iškeltas į 
Pinnebergą, todėl ir aš viešame 
savo pareiškime pavartojau šį 
oficialų pavadinimą, bet tuo pat 
metu nepasisakiau, ar šis termi- 

kiek pabuvojęs, grįžta į Lietuvą ir nologinis dalykas yra mums nau- 
nuo 1818 m. tapo Vilniaus u—to " 
statistikos profesorium. Bet būda
mas'iš pašaukimo istorikas, Ona
cevičius neapsiribojo statistika. Jis 
ėmė dėstyti studentams ir savo 
krašto, atseit Lietuvos, praeitį. Lie- 
vykdavo į Karaliaučių rinkti me-

dingas ar žalingas, taigi tatai dar 
nereiškia ir nusilenkimo svetimų 
„globėjų" primetamai terminolo
gijai, antra vertus, be tų „globė
jų“ nebūtų galėjęs atsirasti ir 
pats Pabaltijo Universitetas. Dėl 
Pabaltijo Universiteto parėmimo

Kauno Valstybinis Teatras

v v A. Radžius
Žvaigždynu sroves

Galingų laiko rankų valdomi žvaigždynai 
Per tamsią erdvę nesulaikomi sruvena 
Ir nešas su savim nematomas žvaigždes, 
Ir matomus pasaulius, aklą mūsų žemę, 
Kurioj ši didelė gyvenimo diena 
Tik žaibas, puolęs iš gyvybės debesų, 
kad liktume mes niekad nepamatę 
Sruvenimo pasaulių šių keistų.

tuvos istorija, tiesa, Vilniaus u—te 
buvo dėstoma ir anksčiau, tačiau 
ji buvo dėstoma tik ryšium su vi
suotine ir Lenkijos istorija. Onace
vičius buvo pirmasis, pradėjęs 
skaityti Lietuvos istoriją atskiru 
dalyku. Dėstyta jo, matyti, roman
tinėj dvasioj, kaip iš atsiliepimo 
jo mokinių ir iš kai kurių užsili
kusių užrašų matyti. Jis ne tik 
vaizdavo Lietuvos praeitį, bet dar 
ir kvėpė savo klausytojams meilę 
josios gamtai ir žmonėms. Anace- 
vičiaus, rodos, būta ne tik Lietu
vos praeities vaizduotojo, bet ir 
jos idealizuotojo. Deja, paties 
Onacevičiaus jokių raštų nėra iš
likusių. Yra žinoma, kad jis buvo 
parašęs Lietuvos istoriją. Deja, 
rankraštis be pėdsakų dingęs.

'Atrodo, Onacevičiaus būta dau
giau tyrinėtojo ir mokytojo nei 
plunksnos darbininko. Yra žinoma, 
kad jis, būdamas Vilniaus profe
sorium, vasaros atostogų metu

tenka pasakyti, kad vienas kitas, 
dirbdamas lituanistinį pareiginį 
darbą tolimuose pietuose, dėl fi- 
žinių aplinkybių negalėjo vykti į 
Hamburgą: reikėjo arba mesti čia 
negalinčių kitur išvykti lituanistų 
ruošimą, arba vykti ten, kur vis 
dėl to yra šiek tiek lituanistų 
ruošėjų. Šitas fizines aplinkybes 
prof. M. Biržiška gali visados su
žinoti.

Kalbėdamas apie lituanistų mo
kytojų darbą tremtyje, aš sąmo
ningai nenorėjau visko smulkme
niškai išskaičiuoti, — tai yra lai
kraščio reporterio dalykas, — to
dėl iliustracijai paminėjau tik 
vieną kitą pavyzdį. Tad apie ang
lų zonos lituanistų mokytojų kon
ferencijos, įvykusios 1947 m. 
gruodžio 3—6 d., pamiršimą ne
tenka ir kalbėti, juo labiau, kad 
jos visus duomenis dar ir dabar 
turiu savo rankose.

Pr. Skardžius
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JAUSMINGOS gimnazistės, poe
tai ir pranašai, bendrai, veik
dami ir iš anksto susitarę, 
nusprendė, kad pavasaris yra gra

žiausias metų laikas. O man as
meniškai (manau, kad ir daugis 
ramaus būdo žmonių čia man pri
tars) šisai metų laikas nepatinka: 
per daug triukšmo!

Vadinasi, suranda savo troškimų 
formą, išbrenda iš svajonių chao
so, savo idealą įstato į aiškius rė
mus, nebešaudo pro šalį, kaip 
ankstybą pavasarį.

Vfsos pumpuro dengiant”’ų įren
gimų gudrybės skirtos vienin
teliam uždaviniui: taupyti drėgmę! 
Ji bus reikalinga po žiemos saulė
grąžos, kai dar iš sustingusios že
mės pompos nepaduos vandens į 
gimtojo medžio vamzdžius. Žvy
nai, riebalai, smala, ir plaukeliai 
budriai sauno, kad nepaspruktų 
lauk nė vienas atomas drėgmės.

Pumpuras rudenį, prieš žiemos 
atostogas, iš medžio — gimdytojo 
pasiėmęs vnatingus įgaliojimus, 
veikia savarankiškai, jausdamas 
didelę atsakomybę ant savo pečių 
išlaikyti giminės tęstįnybę: nebus 
naujų lapų ir žiedų, nebus 
ir paties kamieno! Pumpuras nuei- aayw3 u.......,
na savitu keliu, Išgyvena indi- neVeikia visomis pompomis ir be- ryžtingai stoja i revoliucinio rašy- 

! vidualinę, vidinę raidą, kurios ne- atoaairiškai visu veidu išsiskėtęs tojo kelią". Jeigu tikėti drg. Ven- 
pakreipia net temperatūros pa- japas |Uį tuojau išeikvotų savo clova, drg. Šimkum, kuris iš esmės 
gundos. Tegu bus šiltas Įr ilgas ra- turjmas drėgmės atsargas, čia pat tik nekritiškai pakartojo drg. Ven- 
duo, bet pumpuras iki žiemos sau- negaudamas iš bendrojo katilo clovos teigimą, tai vienintelis 
lėgrąžos jokiai propogandai ne- brangiojo gyvybės eleksyro veiksnys, paveikęs Salomėjį Nėrą, 
pasiduos ir ramai atostogaus, nė pirmiesiems žingsniams gražia- parodęs jai kelią ir išeitį, buvo 
nemanydamas sprogti. Buvo su- jame nasaulyje. Visi tie naujai „Trečiasis frontas". Tuo tarpu te
darytos dirbtinės šiltos sąlygos gimstančio lapelio įdubimai, skver- krovėje, be istorinės tiesoj iškrai- 
pumpurui iš kelio išvesti, bet jis naif užančiai,1 pažasčiai kaip tik pymo, šiame teigime nieko dau- 
nerodė jokių gvvybės žymių, gir- sulaiko pasoginę drėgmę nuo grei- giau nėra.
di, dar nesikelsiu, dar ne dienelė .. to išgaravimo. Įsigilinus nesunku įsitikinti, kad

Visai _klta istorija po žieminės rnžinė. rudo. mels. jau 1929 metais Salomėja Nėris

Praskėtę žvynelius, pagaliau 
išeina į pasaulio šviesą lepūs, 
gležnučiai lapeliai. Jie susiraukšlė 
ję kaip naujagimiai kūdikiai. Gim
toji pastogė buvo jiems ankšta, 
reikėjo tenai susiglaudinti, gulėti 
susirietus. Išeina jie į pasaulį ga- 
rankštėtij susisukę, duobėti, kaip 
smegenų paviršius. Lelijiniai, ro
žiniai, melsvi, vaiskūs, apsidengę __ j_______ _ ___ t _________
šilkiniais pūkeliais, lipiais, žvilgan- pelnytai ir perdaug"1 iškelia, 
čiais klijais. Drg. Šimkus rašo: „Tik tada, kai

Raukšlės, garankščiai, klostės, Salomėja Nėris mato, kad prieš 
tūtelės taip pat nėra atsitiktinės reakciją pradeda stoti gausesnė 
pradedančiojo gyvenimą lapo for- jaunųjų rašytojų grupė, tada ji 
mos. Tai yra planavimo valdybo- mato, kad pirmieji „Trečiojo fron- 
je iš anksto ųustatyta. Dar medžio to“ žingsniai... duoda nemaža tei- 
vandentiekis po ilgos pertraukos giamų rezultatų ... Salomėja Nėris

iškraipo jas, nusirita į idealistines, 
buržuazines pozicijas.

Rimtas klaidas padarė drg. Ven
clova, išdėstydamas Salomėjos Ne
ries biografiją. Savo įžangoje mū
sų poetės kūrinių dvitomiui jis 
pavaizdavo reikalą taip, tarytum 
Salomėja Nėris stojo į revoliuci
nės poezijos kelią tik dėka „Tre
čiojo fronto", kurį jis bendrai ne-

Pulgio Andriusio.„Anoj pusėj ežero"

Iš KUR GI TAS TRIUKŠMAS?
r«. ..... Paprastai manome, kad pakanka
^Žmogus paprastai mėgsta Ūktai saulJ£i pasiautėti porą savaičių ir 
aiškų reikalą. O pavasario prasi- visl*s Pavasarį lyg iš pypkės ims 
manymuose viskas neaišku Einant žaliuoti, žydėti, Kvepėti. Net skie- 
papieviu, iš po kojų lenda," kaišio- dra, nebeištvers abejinga 
ja galvas, šauna aukštyn, raitosi šėgžmyne ir ims šokti lenciūgėlį, 
violetiniai, palši, rožiniai daigai, 
maigais^ sakytum^vėjo * supūsti vasarą, kai ant* medžio ** krūmo mums nesuprantamas sąjūdis^ žie-

P1“ SXWW; brinksta.."pastatas Eur^

i'Raišio- dra nebeištvers abejinga savo Visai kita istorija po žiemines Lelljlnės roanė5, rudos, mels- iau 1929 metais Salomėja Nėris
1 raitosi šėgžmyne ir Ims šokti lenclūgėl). saulėgrąžos. Į pumpuro žiemotojo VQS s^jT0s taip pat ne pačlų la. rasdavo karštus užuojautos žo-
1 daigai, Istorija nėra tokia paprasta. Ji namelius pro žvynuotus plyšelius . asmeninio pasirinkimo ar džius Lietuvos darbo žmonėms,
susisukę prasideda dar pernykščių metų Įsivagia nerimas, viduje prasideda akopįo relkalas. Tje dažai ati- kad ji matė didvyrišką jų kovą

_ Ir-r f n <4 4 i zv Vriimzv m 11 m S nP.Rlinran trini rd Si SrllUnlS. ZIP* .... T infinmcv ; dengia dar vieną pumpuro virtu- kuriai vadovavo Lietuvos Komu-
brinkst^PnastaTa^^ečlasi^dirbtu- paslaptį. Jie rodo, kad ia- nislg Partija. ^mato^Unaudojun, 

91Z>^O£ka^ veidą JriU."medi7o“'ža“k“i-pasu;Hiuo7e vėj,, riebal^rCiam, v« mai P—^oTa » S TvaiSS ap?ašo
šukuoja krūmekklių šakos, apsi"”- pradeda pampti nepastebimi pum- Stingais baltymais. Vasario mėnesi šillmą 2inoma. tai yra juokingai Jas. Jos dėmėsi patraukia Tarybų
lusios spaugais, melsvais garunkš- pūrai, Iš kurių kitais metais pa- vaikščiodami dar po apsnigtą vyš- maži alimos klekial, bet naujagl- Sąjunga.
dials rusvais bumbuolais, sida- vasarį išsikals nauji lapai ir žie- nyną, jau uzuodžrame gyvybes japuj daug padeda žengiant..... Salomėją Nėrį į revoliucinį ke
liniais kačiukais, klijiniais sta- °ai. Artėja ruduo su pirmomis šal- kvapą jaučiame kaip pro pabrin- netvirtu‘a pinnuosius žingsnius. ....................................... “ —
variais, Išprakaitavusiais augliais;. nomis. lapai vienas po kito alsi- kusia žieve bręsta dideli Įvykiai.
pro šviežiai atidengtus, Išbrinko- -- ............. ” Pumpuro virtuvės užkuria krosnis,
sius žievės plyšius varva, laša, 
capsi, burbsi lyg iš parėjinės 
žaizdos.

Kas iš tų dalginių plunksnų, iš 
šėmų sukavilų daigų išaugs, — 
velnias ar gegutė? Gal mirties me
dis, kuris savo šešėliu nužudo 
priklydusį keleivį, o gal pažinimo 
medis, kurio vaisiaus paragavęs,

A. TYRUOLIS

Pulgis AndriuSis

palaiduoja nuo gimtųjų šakų ir Pumpuro virtuvės užkuria krosnis. Lapas ir žiedas, pavasariui tvir- 
suktuku nusklendžia purvinon že- Štai kuomet prisireikė taip stro- tai atsitojus ant kojų, medyje pil- 
mėn, savo lavonais patręšdami piai taupytas vanduo, be kurio nai įsisiūbavus siurbiamųjų ma- 
medį gimdytoją. Rudens gruodų augale nevyksta joksai pasikei- šinų smagračiams, galutinai iš
metu lieka juodos šakos, pro timasl Gimtasis medis dar ramiai sprogdina namu sieneles ir išsitie- 
kurias minorinėmis gaidomis ūžau- miega, negaudamas jokios drėgmės šia visu ūgiu šiltoje saulėje. O me- 
ja žiemys, kranksi varnos. Po įšalusios dirvos, o pumpuras džio gimtytojo papėdėn tykiai, ty-

Sakome, kad nušalo lapai. Ne- jau baigė atostogas ir atsiraitė kiai sninga rudi, juodi, smaluoti
tiesa Ne lapai nušalo, bet žemė rankoves. žvyneliai, kurie tiek daug gera

„,nn vaisiaus oarauavcs iSdo nebegali aprūpinti medžio Kovas, balandis, jau saulelė vėl padarė pumpurui jo sunkiausiomis
“ogus tampa gudresnis už’ vS narvelių vandeniu, kurio didžiausi atkopdama budina svlei,. gyvenimo dienomis.
nią? O gal tik sukėžusi kiauliami- eikvotojai buvo lapai. Nesant gy-
gė ar vilkaplaukė, žmogaus pra- vybinės drėgmės, lapams nieko
keikta ir mirt nuteista piktžolė? kita nelieka, kaip pagelsti iš ba- 

Po pavasarį vaikščioji kaip Do- do ir vėliau atsikabinti nuo ko- 
stojevskio romanuose: kiekvieną telio. Be to, žiemos metu, jei liktų 
akimirką tau gali kas įvykti nenu- nenukritę lapai, ant medžio gim- 
matytai Vakar, rodos, skardelio dVtoi° užslsvertų sunkios sniego 
atokaitoje, po lazdų krūmu pali- gniūžtės, kurios, nuskeltų šakas, 
kai tamsiai mėlynų daigo gniuž- kaip tat atsitinka pavasarį suza- 
telę sandariai apklostyta žvynais, liavus medžiams ir staiga iškritus 
o šiandien toje vietoje Jau matai gausiam sniegui. Žiemų visi auga- 
išmestus rusvai baltus mėsingus lai stengiasi sumažinti paviršiaus 
pirštus, kurie rytoj, Dievas žino, Plo^ » spygliuočiai savo lapus 
į kų bus panašūsl pavertė slidžiomis adatomis, idant

Ne kas kita, kalu tie pavasario neturėtų progos už jų užsikabinti 
neaiškumai yra karti dėl visuo- krituliai. ■
tinio gimnazisčių ir poetų suokai- Rudeni, numetęs lapus, medis 
blo ir viso to triukšmo, kurį ra- rengiasi žiemos atostogoms. Lapų 
mūs žmonės turi pakelti ant savo » žiedų pumpurai spalio menesj 
pečių, skaitydami lyrikos knygas, taĮP Pat pradeda atostogas, pnes 
girdi, saulutė močiutė, vyturėliai, lai susitvarkę tiek, kad anksti pa- 
gėlelės, drugeliai margaspalviai... vasarį nebūtų užklupti iš pasalų 

Kiekvienas neaiškumas gimdo saulės nepasiruošę ir neturėtų 
nerimų, svajonę, neviltį — kas gi- daryti viskų paskubomis, 
kita belieka tokiais atsitikimais? Pumpuras — augalo prisikėlimo 
Išskyrus eilėraščius ir atodūsius, vekselis su tvirto žiranto parašu. 
O kartais net savižudybę. n«’ ~rn»,

Žmogus mėgsta aiškų reikalą. 
Su nebrendėliu vaiku niekas nesi
skaito, nes jis nesusiformavęs. Su 
juo galima žaisti, bet ne vaizbinį 
sandėrį sutarti, paremtą garbės žo
džiu, ištesėjimu. Žmogus todėl ir 
gamtoje ieško aiškių, pastovių for
mų. Taip, kaip namų savininkas 
vertina nuomininkus P^džiul, j • - busimojo lapo įr
studentų r valdininkų. Reletentas H Dradais Qro aDslJvelkaPsan. 
su pastovia, aukštų poniučių reko
mendacijomis paremta tarnyba, 
tiksliai mėnesio pirmą dieną at- 
neša nuomų, išgeria nuo šaknelių or zieuo
shkhukų su šeimininku, abiem pu- rad t'plįapure visuOmet palieka- 

naiininmi nuriii nasitana del r ..į. r . ... . . ,ma tuščia, oro pripildyta erdvė — A 1 • • T • J. •
tarpsienis, kuris dažnai Išklojamas llteratUTa tarybinei LlCtUVOl 
gležnučiais, švelniais plaukeliais. J J J
Kitų augalų pumpuro žvynai įmir- „m* Tnrrrrvns daRvto.TTTS MAŽA ORIGINALIOS

Kas gi tas pumpuras? Dar pernai, 
kai visi lapai linksmai žvilgėjo 
namie, tam tikrose šakų vietose 
pagal nustatytą planą ėmė brinkti 
gunkleliai, susidarė ypatingos smo
giamosios cėlių kuopelės, i kurias 
iš žemės įtemptai ėmė pumpuoti 
vandenį su reikalingais maisto 
produktais. Susidarė maisto atsar
gų surinkimo punktai. Tie naujų

žiedo pradais iš oro apsivelka san
dariu žvynelių apvalkalu, o kar
tais net įsikuria po savo gimtojo 
medžio žieve.

Tarp apvalkalo ir lapo ar žiedo
sėm naudingu būdu pasitaria dėl 
remonto, mandagiai paprašo darže 
sklypelio pamidorams ir išeina 
gražiai atsisveikinęs iki kito mė
nesio pirmos.

O Studentas?
Niekas čia neaišku. Ar jis tar- prie tvenkinio. Apsirūpinęs užuo- 

nauja, ar tėvai šelpia, ir koki tie vėją, pumpuras prisikrauna į san- 
jo tėvai, gal visai atsižadėję savo dėlį baltymų atsargų, iki spalio 
sūnelio už visokeriopas kiaulystes, mėnesio vidurio, — kol dar vei- 
o gal jis visai nestudijuoja, tiktai kia medžio v. 
nešioja studentišką kepurę? Antra kai praplečia sienas, , 
vertus, gal po kiek metų bus di- busimojo lapo arba žiedo įrengi- 
delis ponas ar galingas špiegas, ir mus, apsitvarko ir, lapams nukri- 
tuomet atsigros jam šeimininkui*, tus bei šalnoms išjungus vanden- 
už visus nemalonumus? Trauk jį tiekį, pradeda žiemojimo sezoną, 
šunes tokį nuomininką. Baltymus paverčia aliejais, kuriuos

Vėlybą pavasarį ir vasarą gam- pavasarį vėl atvers į maisto pro
tą jau turi aiškias formas, žmogus duktus savo virtuvėlėje. Taigi jam

T
ALOYZAS BARONAS

PASKUTINIS ZYGIS
Vidudienis. Skaudi tyla, kaip karstas, kaip patsai 

[vidudienis,
Kai bitės nedūzgia ir miega žvirbliai tingūs,
Ir tu tylus, ir tu kaip ši tyla vidudienio
Tylus, kaip kartais būdavai tylus, šrapneliams žemėn 

Įsmingant,

Regi, kaip motina maldaknygę didžiulę neša, nosine 
[apsukus, 

O saulės kaitroje bealpstančiais laukais atplaukia 
[pakylėjimo varpeliai...

Bet nuo tavęs pakyla, lyg sesers megzta užuolaida, 
[lengvutis rūkas,

Ir tu girdi, kaip artumoj kažkas sunkus, kaip žygis, kelias

Ir bėga, keikiasi, kažkas kažką ten šaukia: 
Trenksmai tau ant krūtinės žemių paberia . . .
Ir vėl tylus, rodos, matai rugius ir vasarojų plaukiant, 
Ir motiną, beeinančią liepsnojančiuojų saulėj pabarių.

O gera taip, kaip niekada, lyg šypsos motina ir tėvas 
[sunkią galvą glosto, 

Rugiuose, lyg raketos degančios, aguonos žydi.
Tylus vidudienis. Kažinkur ūkanose skęsta ir bunkeriai 

[ir postai — 
Tu pabaigei sunkiausiąjį ir paskutinį žygį.

„Tarybų Lietuva44 apie

lią atvedė Lietuvos Kompartijos 
vadovaujama Lietuvos darbo žmo
nių kova, Tarybų Sąjungos darbo_______ ___ _________________
žmonių kova ir laimėjimai, viso mūsų spaudoj pradėjo skleisti tą li- 
pasaulio darbo žmonių kova, ir teratūrinį žanrą, ir kaip kruopštų 
toli gražų ne tik „Trečiasis fron- vertėją, be kitko davusį mūsų li
tas", kurio dauguma, tarp ko kita, teratūrai pilną Cervantes „Don 
nesiekė nė Salomėjos Nėris pe- Kichoto“ vertimą. Dabar gi jis 
čių ir vėliau net nusirito į fašisti- jau pasirodė su kitu literatūros 
nes pozicijas. žanru-lyrinėm apysakom, jo pa-

Partija įvertina visą tą vertingą, paties pavadinimu tariant. „Anoj 
ką nuveikė priešakinė „Trečiojo pusėj ežero“ — romantinis kny- 
fronto" dalis tamsiais reakcijos Sos pavadinimas, su romantika 
metais, vertina jų kovą prieš fa- susiję ir jos siužetai. Už šią kny- 
šizmą, tačiau iš to neseka, kad SS, „Patria“ leidyklos išleistą, jis 
reikia idealizuoti „Trečiąjį frontą" ir laimėjo šiemetinę Lietuvos 
ir vaizduoti jį, kaip revoliucinio Raudonojo Kryžiaus literatūros 
judėjimo Lietuvoje centrą. —™

Įvertindami lietuviškuosius kla
sikus, mūsų rašytojai ir kritikai 
kartais nusirita į buržuazines po
zicijas, prileidžia vergišką kelia- 
klupsčivamą prieš buržuazinę kul
tūrą.

Savo Įžangoje mūsų žinomos 
rašytojos J Žemaites rinktinių penkių“beržų kronika, Snaudalis 
raštų knygai A. Venclova mėgina dlrvonėlyje, Santa Lucia, Berža- 
vaizduoti nacionalini judėjimų Lie- tutin Naktis panigėJe Paliūtėje, 
tuvoje antrojoje XIX amžiaus pu- Baimės naktys Ne|leido, Grįžk i 
seje, kaip grynai liaudinį Jude- Sorento. Kaip pats autorius sako, 
jimą, nedarydamas šio judėjimo nėra tat atsltiktlnai sudėti (vai- 
klasines analizes. riom progom parašyti pasakoji-

Kai kurie rašytojai pavertė mai bet viena idėJa konlpoziciš- 
Maironį kone revoluciniu poetu.

Lietuvos darbo žmonės įsisąmo
nina visa, kas pažangu Maironio 
kūryboje. Tačiau tai nereiškia, 
kad reikia užtušuoti tokias aplin
kybes, kad kaip tik Maironis idea
lizavo feodalinę Lietuvos praeitį, 
mėgino sutaikinti klasinius prieš
taravimus Lietuvoje, kėlė į pa
danges buržuazinę nepriklausomy
bę.

Viso to negalima užmiršti, ir 
mūsų uždavinys yra ne užtrinti tai, 
kas buvo reakcinga Maironio kū
ryboje, bet, atvirkščiai, atmesti ir 
iškelti visa tai, kas yra iš tikrųjų 
vertinga jo kūryboje.

Lietuvos Tarybinių Rašytojų 
Sąjungos vadovybė nemobilizuoja

LIG šiolPulgį Andriušįpažino
jom kaip gabų jumoristą, ku
ris jau prieš dvidešimt metų

premiją. Tik gaila, kad knyga 
tepasirodė jau peržengus pereitų 
metų slenkstį ir ji šilta pirma 
tepateko ne į visuomenės, o į ju
ry komisijos rankas, |bet kita 
vertus, gal taip ir geriau: ji ja- 
labiau pasiskonės.

Kas gi yra tos lyrinės apysa
kos? Jų šioj knygoj sudėta 9:

kai sujungti vaizdai. Vy
riausiu veikėju čia eina 
ne koks asmuo bet tik 
ežeras Gilys su savo gau
sia ežerų šeimynėle.

Tų visų vaizdelių lyriz
mą sudaro ne įprastai 
suprantamas šis žodis, bet 
tas lyriškai magiškas 
slėpiningosios aukštaičių 
gamtos pavaizdavimas, 
kokio ne vienoj vietoj bu 
vo davęs ir Vaižgantas. 
Tačiau Pulgis Andriušį 
yra ne lyrikas, o realistas 
visa savo vaizdavimo es
me. Tuo tik ir paaiškina
mas tas impresionistinis 
subtilumas, kuriuo jis 
piešia tą slėpiningą Auk
štaitijos gamtą ir kurio 
užuomazgų jau buvom 
radę pas Igną Šeinių 
(„Vasaros vaišės), mūsų 
impresionizmo atstovą.

Tačiau, ir tokio reto 
animizmo ir tokio sugy- 
vinimo [nešdamas i gam
tą, P. Andriušis nepa
miršta ir žmonių: jis sie
ja jų išgyvenimus su 
gamta. Tad ir randam 

_ - , . čia taip gausiai pasakosDon Bulaičio nuotr. , . , rir padavimo elemente iš 
žmogaus vargingo gyve

nimo. Piešęs gamtą ir tos gam-
■ tos žmogų, rašytojas paskuti- 
Į niam dalykėly] duoda tremtinio,
■ atsijusio nuo tos gamtos, išgyve- 
, nimus. Tačiau jis jau neišėjo toks

ryškus kaip ankstesnieji.
Kad ir būdami rimti, šie P. An- 

driušio vaizdeliai kai kur dvelk- 
1 teli dar tuo ramiu jumoru, kuriuo 

būdinga ir visa jo jumoristika. 
Tačiau visa jų esmė glūdi impre- 
syviai magiškame gamtos vaizda
vime, net toj botanikoj, kurios 
paslapčių Pulgiui pavydėtų ne 
viena žoliauninkė.

Tam vaizdavimui rašytojas tu
ri ypatingai glaustą, išsamų sti
lių. Tam jis vartoja begalę retų 
rytietiškų žodžių, kurių prasmei 
sugaudyti, berods, būtų buvęs 
pravartus ir atskiras žodynėlis. 

. Kai kurie iš jų bus bene paties 
autoriaus sudaryti naujadarai, 
kai kurie yra aiškūs, žinomi bar
barizmai, kurių jis sąmoningai 
nevengė, matyt, dėl kolorito.

Kad ir negausiu šios kūrybos 
lobiu — šis žanras, tiesa, reika
lauja itin (dėmaus skaitjdojo — 
Pulgis Andriušis mums laimėjo 
dalelę romantinės Lietuvos pali
kimo, į įprastinę novelę siūbte
lėjo kai ko naujo.

kyti lipioje kZiančiojV smalo e SNIEČKUS PUOLA LIETUVOS RAŠYTOJUS. MAŽA ORIGINALIOS 
tI p daro mūI? myTta!s Topolis KŪRYBOS. RAŠYTOJAI VAKARIETIŠKAI NUSITEIKĘ. A. VENC- 
laip daro musų mylimas topolis LQVA ,R j. SlMKUS NUKLYDO NUO LINIJOS. NESIRŪPINAMA 

RAŠYTOJŲ PRIEAUGLIU.

ta dabartinių įvykių, nesupranta 
savo vaidmens, yra abejingas di-, 
diesiems idealams, įkvepiantiems 
mūsų šalies darbo žmones, arba 
toks rašytojas, kuris yra priešiš
kas šiems idealams.

Mūsų rašytojų kolektyvas atsi
lieka, be abejo, todėl, kad kai ku
rie mūsų rašytojai vienu ar kitu 
mastu dar veikiami buržuazinės — 
nacionalistinės ideologijos, neįsi- 
sąmonio savo vaidmens ir atsakin
gumo auklėjant mūsų respublikos 
darbo žmonės tarybinio patriotiz
mo dvasia, didžiųjų marksizmo — . 
leninizmo idėjų dvasia, kad jie pa
tys šių didžiųjų įdėjų nėra įkvėpti.

Tai rodo taip pat mūsų rašytojų 
daugelio išspausdintų kūrinių ana
lizė.

Antai, daugelyje mūsų poetų kū
rinių, kartais, deja, mūsų jaunųjų 
poetų kūrįnių, mūsų žmonių darbo , ...
didvyriškumo, tarybinės valdžios Krūtinėj ilgesį nešioju 
metais įvykusių dižiųjų pakitimų

Kuri yra tokio rimto mūsų rašy- pavaizdavimas įgauna saldžios idi- 
,;n ^-? Hjos pobūdį, idilijos, kuri gali tik

_____ Daugelis draugų, ypač iš rašyto- užliūliuoti, bet nemobilizuoti darbo 
namų jų tarpo, mėgina aiškinti šį atsili- žygiams.

Lyginant bejėgiškus, liūdesio ku-

„Tarybų Lietuvos" 1947. XII. 27 
vandentiekis numery A. Sniečkus plačiai

rvarvriUna apsistoja ir prie dabartinės Lietu- paryškina v£s litįralū^s bei raSytojų dar.
bo. Iš to straipsnio ryškiai ma
tome, kokioj būklėj šiandien Lie
tuvoje yra literatūra ir ko iš jos 

s bei iš rašytojo valdanti komunistų 
partija reikalauja. Ten rašoma:

_ j___ __ ___ _________ ,___ o__ . .. . Svarstant mūsų rašytojų veiklą
aprimsta. Va, ant ežios, prie ak- ir palinkėsim tuo tarpu gero visų pirma krenta į akis be galo 
menų krūsnies išskleidė žiedus poilsio. maža jų produkcija grynai kieky-
eršketynas. Vėliau, radeniom žied- Kam pumpurui tie apsaugos įren- biniu atžvilgiu.
lypių vietoje išaugs kietas riešu- girnai: žvyneliai, smala, tarpsieni- Užtenka nurodyti į tai, kad 1947 
tas_ sėklidė. Aha, va, už durelių ai. minkšti pūkeliai ir riebalai? metais valstybinės grožinės litera-
sašlavyne baigia peržydėti varna- Kad žiemos speigai, įsibrovę vi- tūros leidyklos išleistų knygų tar- 
lėša tuoj atsiras guzikai, kuriuos dun, nepridarytų blėdžių? pe tik labai nežymi dalis tenka
vaikai viens kitam vels į plaukus. Ne. Augalas šalčio ne taip jau šiuolaikinei lietuviškajai tematikai. 
Tamsiai žali, sultingi lapai, o apa- bijo. Rytų Sibire švedų žolininkas 
čios lyg pelenais apneštos. -.ai- i u

Viskas savo vietoje, lyg tvar
kingo šeimininko lentynoje: vis
kas taip, kaip sako gamtos plana
vimo įstaigos, jokių staigmenų ir 
nerimo. Geltonoji ežero lelija jau 
sukrovė savo bumbulą. Aha, vadi
nasi, netrukus išskės savo žvil
gančiai geltonus žiedus, o į ru
denį išstatys saulės parodon savo 
lleknagurklę puodynėlę su drebu
čiais.

Pavasaris gimdo beformes, kaip 
ir pati gamta svajones. Gimna
zistė svajoja tuomet apie gėlėmis 
apsikaišiusi pasakų princą. Gyveni
mo pavasaryje moteris ilgisi gra
žaus karalaičio iš nebūtų šalių, iš 
užu kalnų ir marių. Pavasario 
draskomosios propogandos veikia
ma, laukia idealios meilės, be že
miškų priemaišų, amžinai liepsno
jančios, vadinasi, tokios, kokios iš 
viso nėra. Dienoraštį užverčia sa- 
vižudiškais, ultimatyviniais, tai 
jausmaženklių ir daugtaškių pri
kimštais sakiniais, poetų ir prana
šų citatomis.

Pavasaris — nesubrendusi, chao- 
tinė žmogaus jaunystė. Gyvenimo 
vasaroje moteris jau nori surasti 
įdomų vyrą, o savo amžiaus ru
denį — rimtą aiškų, ir turtingą.

Naujas literatūros žurnalas
l, Salia „Aidų“ ir „Žingsnių“ susilau

kėme ir trečiojo literatūros žurnalo — 
J. Krumino redaguoto „Gintaro“, iš
leisto Spakenberge. Tai lyg tęsinys 
seniau J. Krumino redaguotų „Gin
tarų“, kurie buvo spausdinami rota
torium.

Pirmasis naujojo žurnalo numeris 
yra gana simpatingos Išvaizdos Ir 

tinkamu mastu rašytojų į kovą klonis? ^^irš'a.^^nkus^A^Pet- 
prieš buržuazinę ideologiją, vyk- kūtė, N. Mazalaltė, F. Neveravlčlus, 
dyti tuos uždavinius, kuriuos jiems V. Banaitis ir let. Kol kas „Gintaras“ 
kelia Partija ir Vyriausybė. UelIa

Lietuvos Tarybinių Rašytojų 
xorKe nrnm pr.n-styta kritika ir savikritika, nėra Cūzų gobelenų paroda. Eksponatai už- 

pakankamo reiklumo, nėra bolše- pildo 24 Metropolitan muziejaus sales. 
viVinin np«5iitaiknmnmn ir reikiamo Seniausieji Ir vertlngiauslejl gobele- vlklnio nesutaiKomumo ir reikiamo nal valzduoJa scenas iš apokalipsės, 
partiškumo įvertinant atskirų ra- serijas paveikslų iš kaimo ir dvaro 
švtoiu kūrinius. gyvenimo (medžiokle, pasivaikščioji

mai, skaitymas, Ir kt.) Ir Marijos gy-

Meno istorija gobelenuose
New Yorke šiuo metu vyksta pran-

kūnų fotografijas, šis perkėlimas bu
vo jau seniai planuojamas. Perkėlimo 
išlaidoms skiriama 500.000 svarų ster
lingų.
Europos miestų atstatymo planas

Garusis architektas Dr. Walter Gro
pius, Harvardo un-to architektūros 
skyriaus dekanas, pasiūlė pravesti Eu
ropos didmiesčių atstatymą mažų 
„kaimyninių vienetų“ principu. Jo 
plane figūruoja maži miesteliai su 5000 
iki 8000 gyventojų, kuriems suteikia
mos visos kultūringo žmogausgyvenl- 
mo sąlygos. Tokia 5000 ar 8000 žmonių 
bendruomenė turės prekybos ir pra
monės Įmones, sandėlius Ir krautuves, 
teatrus, dirbtuves, sporto aikštes ir 
administracijos įstaigas, kurias gali
ma bus lengvai pasiekti pėsčiomis. 
Pokariniai miestai turės būti ne per
pildyti. Gyventojai, neturį mieste 
nuolatinio darbo, turės būti apgyven
dinami kaimuose.

Nauji pašto ženklai negrų 
mokslininko garbei

žinomo negrų mokslininko ir pe-

šytojų kūrinius.
_ . , — ... n v » • nmi, uKanyiiiao, uLietuvos Tarybinių Rašytojų venlmo epizodus.

Sąjungos vadovybė nesumobiliza
vo rašytojų lavintis ir mokytis. — rs—*—;—--- -------- — --------- —Raivfniii Sainnrrno vadnvvhė užuolaidų pareigas ir apsaugodavo vers 5 metų mirties sukaktuvių pro- Rašytojų Sąjungos vadovybe kambarlus nuo 8aiei0 lr drėgmės), ga JAV išleisti Jam pagerbti specla-
neužtikrino išvystytos kovos su buvo kartu Ir meno kūriniai, liudiją iqs pašto ženklai,
keliaklupsčiavimu prieš buržuazinę viduramžių aukštą meno lygĮ.r r ’ Vėliau Imta nebevartoti gobelenų

praktiškiems tikslams. Drauge su tuo 
' krito Jų Ir meninė vertė. Jie ėmė ak

lai kopijuoti garsiuosius paveikslus. - - --------- ------------ "Šiandien garsiausieji gobelenų mels- pozltorlus Irwlng Berlin apdovano-
Jonas Mlnelga terlal yra Jean Lurcat, Marc Saint tas prancūzų garbės legiono riterio 

Saens Ir Marcei Gromalre. kryžiumi.
Leipcigas nušvilpė Blacherio 

operą

Gobelenai, kurie seniau atliko drau- --  -- ------------------ ---
ge Ir praktiškąsias funkcijas (ėjo du- dagogo dr. George Washington Car-

Irving Berlin apdovanotas garbės 
legiono ordinu

Pasaulinio garso amerikiečių kom-

KUR JINAI?
Dažnai aš tėviškėj lankausi 
Mintim, svajonėm ir sapnais. 
Kai veidą ašaros man prausia 
Širdis prabyla; — Kur jinai?!

Kur ji, gimtoji žemė mano, 
Šalis didvyrių, milžinų! 
Žiauriam nedalios okeane 
Be jos lyg elgeta einu.

i Labai maža originalių veikalų 
Kjellmanas stebėjo gėlę koch- spausdina taip pat ir mūsų perio- 
leariją, kuri didvyriškai pakėlė 46 dika, netgi toks žurnalas, kaip 
laipsnių speigus ir po pavasarį „Pergalė", kuris turi spausdinti 
nuostabiai pražydo. Samanos ant mūsų rašytojų veikalus, kartais 
akmenų ir medžių pas mus žiemą visus savo puslapius užpildo 
sustingsta į kietą ledą, bet pava- verstine medžiaga, 
salį, vos saulei prašvitus, vėl sva- I' ___ ____ ,
jingai išskleidžia savo kuklias žie- tojų atsilikimo priežastis?
dų gijeles. Juo augalas mažiau Daugelis draugų, ypač iš rašyto- uwuuuvu, iwuwumzuuu u«uuu Npr :
naudoja vandens savo namų jų tarpo, mėgina aiškinti šį atsili- žygiams. Grąžinkit tėviške —- užteks! P U'
ruošoje, tuo mažiau jis bijo šalčių, kimą organizacinėmis priežastimis, Lyginant bejėgiškus, liūdesio ku- Tik ten §ypsosjg mano lūpos 

Tačiau mūsų topolis, karklas ar daugiausia grožinės literatūros lei- pinus ar saldžius kai kurių mūsų T-. . vėl laime plaks
vyšnia tiesiog maudosi vandenyje, dyklos darbu. poetų rašinius su Janonio poezija, F
Medis savo lapais per vieną gra- Negali būti abejojimo, kad šios su kovingais, ugningais poeto V._______________________________ _
žią vasaros dieną išgarina daugiau leidyklos darbe yra trūkumų, ku- Montvilos, žuvusio nuo fašistinių

Jei kur dar žemėj yra rojus, — 
Tik ten, tik ten — manoj šaly!

kryžiumi.
Strawinskls atvyksta į Vokietiją 
1948 m. liepos mėn. Bayreuthe ruo- 

„ . . „ , , šlama kompozitoriaus Igor Strawins-Naująją Boris Blacherio operą, pas- klo garbel-Strawinsklo savaitė. Ta

XME pTa’uktl^nW “ ’* l
t.Mio palo spektakli“ pa"lb.1|5s Planlnu kella »av° veikalus, 
publika laikėsi gana šaltai ir nerodė 
didelio pritarimo. Balgs sukti Lubitsch filmą 

Mirus filmų režisieriui Emst Lu-
Sovietų menininkai atgailojo

Sovietų kompozitoriai, kurių kūry- baigti buvęs Josefstaedter teatro dl- 
bal prikišama vakarietiškai buržuazl- rektorius režisierius Otto Ludwig 
nė dvasia, viešai Išpažįsta savo kaltes Preminger. 
Ir prižada ateity pasitaisyti. Dimltrl- 
jus Sostakovič priima komunistų par
tijos pastabas kaip „tėviška rūpesti“ 
Ir pažada „savo klaidų nebekartoti“.

Antidemokratinėm tendencijom kal
tinami ne tik kompozitoriai. UP ži
niomis Maskvos Didžiojo teatro per
sonalas pateko 1 juodąją knygą už 
„prieš liaudį nukreipto meno propa
gavimą“. Direktorius dirigentas ir vi
si teatro dainininkai pripažino, kad 
„partijos kritika yra teisinga“.

Amerikiečių žurnalistus ir kritikus B. b ab r aus kas, LIETUVOS KELIU, 
_______ _ ___t___  ____ __ ________ , _ , linksmai nuteikė Sovietų atstovybės skaitymai lietuviškai Ištrėmimo7 mo- 

vandens, negu p'atsal sveria. Ir ne rie keikia literatūrinės produkcijos budelių rankos, šauksmais, galima kultūr. Klausimas kovos prieš ke- At’tovybė“ lSsyrėry'“om“oz°tor”us Skpi'. le*lt 1M’’
taip sau, išdykaudamas jis eikvo- kiekį. įsitikinti, kiek mūsų šiuolaikiniai Haklnnčiavima raSvtnin cndrinH Aram Khachaturian kūrybą kaip
danT^^0 vandenb bet “JI1}??’ . J'ei9U grožinės literatūros poetai atsiliko nuo geriausiųjų re- muose buvo keliamas visiškai for- mų* m^kaltoę^toten^retaciją^Si^re- žurnalas. Pirmosios knygos, ’spaken-
damas ų savo gyvybiniams reika- leidykla sugebėjo šiais metais iš- voliucines lietuviškosios poezijos maliai nea$triai bendra neknn cenziją perspausdino ir amerikiečių berg, 1948 m. vasario mėn.^4 psi.
lams: augimui mitybai, medžiagų leisti žymų knygų kiekį, tai daly- atstovų. forma žurnalas „Newsweek". Bet vėliau pa- Redaguoja Juozas Kruminas 4Rr.: (24)—namvbai kas tur būt 1Wia ne a ir ne ii PaJXmin matu nadidėin kiekis kreČia fprma* nedemaskuojant kon- 81rOdė, kad ir Khachaturian yra pa- Gęesthacht/Elbe. EdmundsthaT). Ad-gamyoai, kas, tur but, liečia ne ją, ir ne ji Pastaruoju metu padidėjo kiekis krefių buržuazinės vakarų kultūros tekęs | pasmerktųjų sąrašą, šalia Sos- min. J. Lukošius (adr.: Geesthacht,

mintyto- yra svarbiausias musų ideologinio kntikimų straipsnių, nagrinėjančių narbintain 4 takovlčlaus, Prokorfievo ir kitų sovle- Edmundsthai. Suzannehaus).
kad vis- darbo literatfirinin barn atsilikimo literatūrini nalikima. ir tai reikia y tų kompozitorių. Dabar amerikiečiai GIESMES CHORAMS. (Dešimt bažny-

V Neleistinai blogai sutvarkytas nekantriai laukia, ką sovietų atstovy- ttnlų gleanlų). Išleido Liet. Kat.
.augyu LC1yrtrtuuuju gjaruao <•„ bė sekanti kartą Informaciniam lei- Tremt. Bažn. Muzikos komisija, Vo-

Mi .outaiwt čiau kaip tik šie straipsniai ir pa- daf°a? su <au?, rašytojais, kuq dlny paraSys msovietinės muzikos", kletija-Bavarija, 1948 m. 24 psl. Kaina
Mūsų laikais, kada Lietuvos dar- rodo, kiek dar nepašalinta buržua- valdyba patikėjo specialiai komi- skyriuje. nepažymėta.

.................................... oH“‘ Henrikas Žemelis, OKUPANTŲ RE
PLĖSE, prisiminimai apie okupacines 
dienas Lietuvoje Ir išgyvenimai kon-

1675 m. Grinvičo miestelyje įkurtoji ^RM^^-^Vlriįlis^ M' 
v .. J observatorija dėl nuolatinių rūkų yra Senės ' ^

---------------------, -----w . -------,  ------- — a— ---- -------- _______________, Tačiau valdyba nuėjo dar toliau, keliama I Hourstamenceux castle 
pumpurus, kuriuos neseniai išly- darbo žmonėmis stiprintų Tarybų kuriomis veikia tas ar kitas rašy- Sudariusi šią komisiją, ji visiškai Sussexe. Kadangi, norint išvengti ka- Rmils Skujenieks, sudrablapsa, 
dėjom žiemos atostogoms, ir šalį — tokiais laikais tylėti gali tojas, arba, nepajėgdami marksis- ją užmiršo, ir ši komisija savo būti^SklaT^apšvieltS, kas v^Arvi^slS^leta^m^Ji. Kat
kų riem s palinkėjom gero poilsio, tik toks rašytojas, kuris nesupran- tiškai susivokti šiomis sąlygomis, darbo ligi šiol nė nepradėjo. kliudo daryti stebėjimus ir dangaus na nepažymėta.

Tačiau jeigu grožinės literatūros poetai atsiliko nuo geriausiųjų re- GINTARAS, neperiodinis literatūros

apykaitai, medienos 
žaizdų gydymui. Graikų 
jas Tales ne dykai sakė, 
kas kilo iš vandens.

Taigi tokiems vandens 
jams, kaip mūsų gimtieji 
didžiausias priešas yra

Pastaruoju metu padidėjo kiekis

kad vis- darbo literatūrinio baro atsilikimo literatūrinį palikimą, ir tai reikia 
^priežastis. laikyti teigiamuoju reiškiniu, ta-

Koks gi reikalas? (....................................................eikvoto-
medžiai, H aŪUQ —* *«««, mca uai *

____  . , _ sausra, bo žmonės, geriausieji lietuvių tau- zinės — nacionalistinės ideologi- sijaL Bet tai visiškai neteisinga, 
kurią vėlai rudenį sukelia pirmo- tos sūnūs nesigaili savo jėgų, kad jos įtaka mūsų rašytojams. Gan n®s valdyba pati turėjo kasdien
sios šalnos, nutraukiamos drėg- įveiktų pokarinius sunkumus ir dažnai šiuose straipsniuose ir jų rūpintis šiuo svarbiausiuoju savo
mės transportus iš podirvio i me- kurtų naują tarybinę Lietuvą, kad įvertinimuose autoriai atitrūksta darbo bara.
džio vamzdžius, drauge ir į mūsų drauge su visais Tarybų Sąjungos nuo socialinių — politinių sąlygų, ’ ................

Perkeliama Grinvičo obser
vatorija

Emils Skujenieks. SUDRABLAPSA,

4



1948. III. 13. Nr. 10 (120) ŽIBURIAI 5 PSL.

LIETUVIAI PASAULYJE didžiųjų dirigentų dovaną: gražų, 
laisvą, santūrų mostą ir galią ištrauk
ti iš žmogaus balso ir dvasios viską, 
kas galima atiduoti muzikai.

LIETUVIAI D. BRITANIJOJE
— Anglijos žemė neseniai pri

glaudė lietuvį Igną Tamašauską, 
gyvenantį lietuvių stovykloje 
Cockfosters, Londono pakrašty. 
Jis buvo kelis kartus pasikeitęs 
laiškais su savo Lietuvoje liku
sia žmona. Bet vieną dieną gavo 
laišką iš pažįstamo komunisto, 
kuris pranešė jam apie jo žmonos 
ir dukters mirtį. Jos buvo sušau
dytos už tariamą šnipinėjimą, 
nes rašė laiškus svetimu vardu. 
Minėtas įvykis taip paveikė Ta
mašauską, kad jis, susirgęs per
sekiojimo manija, padėgo iš dar
bo, sakydamas, kad jį seka en
kavedistai, ir nelaimingai žuvo.

— Įvairūs DBL S-gos skyriai 
atskirai paminėjo Lietuvos Nepr. 
paskelbimo 30 metų sukaktį. Ypa
tingai gerai suorganizavo minėji
mą Halifaxo skyrius, kuris yra 
gana veiklus, nes turi puikią tau
tinių šokių grupę, vad. V. Braz- 
gelevičiaus, mergaičių oktetą ir 
vyrų kvartetą, vedamą kompozi
toriaus Gailevičiaus. Į Vasario 
16-tos minėjimą atsilankė Hali- 
flaxo kndesto ’burmistas, parla
mento atstovas ir kiti žymūs žmo
nės.

Lavant skyriaus suruoštas ne
priklausomybės minėjimas buvo 
plačiai aprašytas Hampshire gra
fystės spaudoje. Tarp garbingųjų 
svečių minėjime dalyvavo Chi- 
chesterio dekanas Dr. Dunkan- 
Jones, kuris pareiškė savo užuo
jautą Lietuvai.

Pathhead ir Loxley Hall sky-

per savo laikraščius giria dabar
tinę Lietuvos santvarką, pasiūlė 
jiems važiuoti į jų giriamą sovie
tinį rojų ir jo vaisius patirti ant 
savo kailio. Čikagos biznieriai ir 
šiaip pasiturintieji lietuviai nuta
rė įsteigti komunistams pagelbos 
fondą, kurio lėšos bus naudoja
mos išpirkti komunistams kelią 
į Lietuvą, žinoma, su sąlyga, kad 
jie atsisakys JAV pilietybės itr 
atgal nebegrįš. • Amerikos visuo
menėje ši mintis rado gyvą pri
tarimą, bet kandidatų iš komunis
tų tarpo važiuoti iš Amerikos į 
Lietuvą neatsiranda.

Jis turi daug daugiau negu tai — 
begalint norą dirbti savo tautos kul
tūrai ir enrgiją, kuri čia yra virtus 
anektodu: jeigu Banaitis turėtų tiek 
sveikatos, kiek energijos, jis vis tiek 
dirbtų tiek, kol susirgtų.

Paklaustas apie savo darbą jis pa
sakė: „Yra klaidinga nuomonė, kad 
muzikos kūrinys turi pasilikti tokio 
pavidalo, kaip Ji kompozitorius pa
rašė. Kai, sakysim, fortepionui rašy
tas dalykas yra pritaikintas ir gro
jamas su orkestru, išpūdis yra kele
riopai didesnis. Mes turim kiek gali
ma daugiau orkestruoti lietuviškos 
muzikos dalykų, ir tie, kurie turi pa
reigos ir galimybės, privalo jau pa
ruoštuosius dalykus išsaugoti ir išlai
kyt. Tai turėtų būti perrašyta ir iš
siųsta i Ameriką, išskirstyta i dau
giau vietų, nes mes jau esame nusto
ję daug nepakartojamų kultūros tur
tų nustoję del savo neapdairumo. Aš

LKSS „Ateitis“ žiemos stovyklos dalyviai su paskaitininkais prof. Maceina 
ir cįoc. Girnium (viduryje) K. Daugėlos nuotr.

Vokiečių spauda keliuose laikrašči
uose nuoširdžiai atžymėjo šitą Lietu
vos 30 metų nepriklausomybės minė
jimą Spakenbergė.

Nelė Mazalaltė Krūminienė.

A.J.s. „šviesos“ metinis suvažiavimas
Vasario 28-29 dienomis Fellbache 

prie Stuttgarto įvyko antrasis metinis 
visuotinis A.J.S. šviesos skyrių atsto
vų suvažiavimas. Suvažlavlman, ne
žiūrint susisiekimo sunkumų ir sienų 
nepražengiamumo, dalyvavo 33 rinkti 
atstovai su įgaliojimais iš 9 Vokieti
jos ir 4 užsienio skyrių: Paryžiaus, 
Stockholrtio, Pizos, Šveicarijos. Iš bu
vusios centrinės A.J.S. Šviesos valdy
bos apyskaitos ir suvažiavimo disku
sijų paaiškėjo, kad, nors jaunas (vos 
2 metus egzistavęs) „šviesos“ sam
būris, jau spėjo išaugti l solidų vie
netą. Paaiškėjo, kad šviesiečių inlcia- 
tiva sudaryta ir veikia Baltų Centrinė 
Studentų Atstovybė. Taip pat ir visuo
meniniam gyvenime padarytas žymus 
Įnašas, rengiant viešas paskaitas bei 
referatus, koncertus ir įvairius minė
jimus. Didelę suvažiavimo dali užėmė 
diskusijos dėl „šviesos“ Ideologinių 
bei organizacinių problemų. Pasisaky
ta už korektiškų santykių su kitomis 
studentų organizacijomis plėtimą ir 
gilinimą. Iš eilės priimtų rezoliucijų 
ir kreipimosi | visuomenines organi
zacijas matyti, kaip arti prie širdies 
šviesiečiams bendri mūsų studentijos, 
ir moksleivių reikalai. Vienoje rezo
liucijų kreipiamasi | lietuviškąją stu
dentiją tremtyje, raginant dar didesne 
energija ir pasiryžimu išnaudoti ga
limybę semtis vakarietiškos kultūros- 
Vakarų Europos universitetuose ir 
pasiruošti, <kad būtų naudingi, atsta
tant karo nuniokotą ir okupantų iš
kankintą tėvynę. Pasižadėta įjungti 
visas šviesiečių jėgas propaguojant 
„Kultūros Fondo" rėmimą. Jau suva
žiavime padaryta „Kultūros Fondui" 
rinkliava. Suaukoti keli šimtai RM. 
tuoj persiusta „Kultūros Fondui". Pa- 
siūsta sveikinimų mūsų vadovaujan
tiems veiksniams, lietuviškoms orga
nizacijoms ir Lietuvos atstovams už
sienyje. Dviejų darnaus darbo dienų 
neužtekus, suvažiavimas nusitęsė iki 
trečios dienos ryto ir tik auštant 
skirstėsi kolegos, pasiruošė dar di
desniu pasiryžimo varyti užsibrėžtąją 
vagą.

John Lettengarver (labai mažas, Juo
daplaukis, 16 metų) čiuožėjas, kuris 
mus labiausiai domino. 4 vieta Ollm- 
pijadoje ir pasaulio pirmenybėse! Jo 
čiuožimas panašus i Buttono, geriau
sio iš geriausių, kurio metu „mažasis 
John“ šoka septynis salto, tuo tarpu, 
kaip Buttonas tik keturis padaro. 
Bendras Įspūdis labai geras.

Poriniame čiuožime Karol ir 4?eter 
Kennedy (brolis ir 15 metų sesuo) 
mažai tesiskyrė nuo įprasto matyti 
porinio stiliaus. Olimpljadoj Jie lai
mėjo 6-tą, o pasaulio pirmenybėse 
4-tą vietą.

Visų taip lauktas Richard Button 
tą dieną čiuožė kaimyninėje Austri
joje, pelnydamas perpildytame Vienos 
stadijone audas ovacijų.

Jauniai ruošiasi Pabaltiečių 
varžyboms

Vasario 29 d. I Scheinfeldą buvo 
suvažiavę Keippteno, Hanau, Schwein
furts ir Sellgenstadto jaunieji krep
šininkai, kur jiems berungtyniaujant 
buvo sudaryta mūsų jaunių krepšinio 
rinktinė, kuri balandžio mėn. stos l 
kovą prieš latvių ir estų Jaunuosius 
krpšininkus. Čia buvo sužaistos tre
jos rungtynės. Pinrtose rungtynėse 
Hanau - Schweinfurto - Selfgenstadto 
komb. jaunių rinktinė nugalėjo 
Schelnfeldo Jaunių rinktinę pasekme 
44:39. Toliau Kempteno jaunieji krep
šininkai nugalėjo Siaurės Bavarijos 
jaunių krepšinio rinktinę, kurią su
darė Schelnfeldo, Hanau, Seligenstad- 
to ir Schweinfurto stovyklų jauniai, 
pasekme 60:50 (40:11). Pasekmė būtų 
buvusi žymiai efektingesnė, jei ne du 
senjorai, kurie antrame puslaikyje 
atėjo S. Bavarijos rinktinei i pagalbą, 
kad sudarius kempteniečiams didesnį 
pasipriešininmą. Už Kempteną žaidė 
ir taškų pelnė: Gilys 20, Eidėnas 10,

Baigta sporto klubų registracija
Iki nustatyto laiko (1948. HI. 1) už

siregistravo Vyr. F. A. S. K-te šie 
Sporto Klubai: 1. „GARSAS“, Schwein
furt. DP Camp, Theodor-Fischer- 
Platz, 2. „KOVAS", Scheinfeld, DP 
Camp, 3. „ŽAIBAS", Greven/Mūnster, 
Kaiserstr. 15, 4. „SAKALAS", Dlllin- 
gen/Do., Ludwigskaserne, 6. „MAR
GIS“. Kempten/Allg., Schlosskaserne, 
DP Lager, 7. „MARGIS". Dornstadt 
bei Ulm, DP Lager, 8. „ŽAIBAS“, Se
ligenstadt bel WUrzburg, DP Camp, 
9. „FREIBURGO LIETUVIŲ SPORTO 
KLUBAS", Freiburg, Schiffelstr. 34/HI, 
„DAINAVA", Augsburg-Hochfeld. DP 
Camp, 11. „VYTIS". TUblngen, Schel- 
lingstr. 9, 12. „PLIENAS“, Ingolstadt, 
DP Camp, „SCHWAEBISCH-GMUEN- 
DO LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS", 
Schwaeblsch-Gmuend,. Lit. Lager, 14. 
„GINTARAS", Mūnchen-Freimann, 
SS-Kaserne, DP Lager, 15. „ŠARŪ
NAS", Rothenburg o. T.. DP Camp, 
Wildbad, 16. „VILTIS", Traunstein, 
Lager „Kurhaus", 17. Lietuvių Tau
tinio Ansamblio „ČIURLIONIS" Spor
to Sąjūdis, Dettingen bei Urach, Koe- 
nigshoehe, 18. „ŽAIBAS“, Biberbach 
(Rlss), Gymnasiumstr. 29, ir 19. „LI- 
TUANICA“, Kassel-Oberzwehren, La
ger Mattenberg.

Visiems užsiregistravusiems Sporto 
Klubams pasiųsta jų užsiregistravimo 
patvirtinimai.

Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas

Padėka
Sporto klubas Kovas dėkoja 4204 

Baltų sargybinių kuopos vadui kap. 
Šukiui ir Jo vyrams už paaukotus 
1000 RM., be kurių gastrolės anglų 
zonon būtų buvusios neįmanomos.

S. K. Kovas

lietuvišku šriftu) rašomoji mašinėlė, 
priklausanti LRK Augsburgo Skyriui.

Galimas daiktas, kad ši mašinėlė yra 
nugabenta ar parduota kitoje vie*- 
toje, šiuo skelbimu apeliuojama į vi
sas lietuvių tremtinių įstaigas ir geros 
valios tautiečius visais būdais padėti 
surasti pavogtą mašinėlė.

Kadangi ši raš. mašinėlė yra reika
lingas ir brangus visuomenės turtas, 
LRK Augsburgo SKyriaus Valdyba 
nutarė paskirti RM. 1000.— ir maistu
premiją tanų kas sutelks įrodymų kas 
mašinėlę pavogė ar nurodys, kur ši 
mašinėlė yra.

Pranešti LRK Augsburgo Skyriaus 
Valdybai (arba bet kuriam Skyriaus 
Valdybos ar Revlzios Komisijos na
riui) Augsburg-Hochfeld. Pranešėjo 
pavardė, jam pageidaujant, bus lai
koma paslaptyje.

LRK Augsburgo Skyriaus 
Valdyba.

riuose minėjimas praėjo kukliai. 
Pažymėtina, kad visur minėji
muose gausiai dalyvavo anglų 
visuomenė ir pamaldų metu anglų 
kunigai pasakė tai dienai pritai
kytus pamokius, reiškiančius sim
patijas ir užuojautą kenčiančiai 
lietuvių tautai.

Iš KANADOS LIETUVIU 
GYVENIMO

Natfjai perrinkta Kanados lietuvių 
Centro Taryba

Montrealyje įvykusiame gau
siame lietuvių visuomenės susi
rinkime buvo išrinkta 1948 me
tams KLC Tarybos valdyba. Dėl 
numatomų šiais metais didelių 
darbų, valdybos sąstatan išrinkta 
15 asmenų. Vykdomąją Tarybą 
sudaro: pirm.-inž. J. Juškevičius, 
organizacinių reikalų ved. dipl. 
agronomas V. Ručinskas, spaudos 
reikalų-žumal. L. Girinis, infor- 
macijos-stud. J. Gudas, moterų 
sekcijos vadove mok. P. Juškevi
čienė. vyr. sekretorius-teisinin- 
kas Rukšėnas.

Toronto skyrius perrinko Tarybos 
Valdybą

Iš LKSS „Ateitis“ žiemos stovyklos Ilohenschwangau prie Fuesseno; fone- 
senojl Fuesseno pilis. K. Daugėlos nuotr.

Toronto skyrius savo metiniam 
susirinkime padarė metinę apys
kaitą ir išrinko skyriaus valdybą 
1948 m. Valdybos pirm, išrinktas 
Mečys Norkus, vice-pirm. M. Der
vinis, sekretorium-P. Petraitis, 
iždininku-P. Kairys.

Revizijos komisija sudaryta iš 
J. Jokubyno, O. Indrelienės ir V. 
Ramanausko.

„Bimbininkui“ pasiūlė bilietą 
į Stalino Rojų

Kanadon nuvykusius lietuvius 
komunistai bando geruoju pa
traukti į savo pusę, peikdami ka
pitalistinę santvarką ir iš jos ky
lančius blogumus. Vienam tokiam 
komunistų agentui grupė lietuvių 
Malartic kasyklų darbininkų pa
siūlė pinigų kelionei į Stalino ro
jų. Komunistų agentas, net ir ap
mokant jam kelią, nesutiko į so
vietinę Lietuvą vykti.

KOMUNISTAMS SIŪLO 
VAŽIUOTI Į LIETUVĄ

Amerikos lietuviai, matydami, 
kaip vietos lietuviai komunistai

Ištrems Brazilijos lietuvių komu
nistų vadą

S. Paulyje policijai padarius 
kratą „Grafica Atualidades" spaus
tuvėje, buvo rasta daug»komunistų 
propagandinės medžiagos. .'Kratos 
metu buvo areštuotas lietuvis An
tanas Zokas, tos spaustuvės dar
bininkas, kurį vyriausybė laikė 
tarp lietuvių varomos komunisti
nės propagandos šefu. S. Paulyje 
jis buvo areštuotas jau kelis kar
tus. Pirmą kartą suimtas buvo 
1934 m. atsiimant iš pašto iš Ame
rikos ir Argentinos prisiųstą komu
nistinę propagandą, kuri būdavo 
dalinama tarp lietuvių gyvenančių 
S. Paulyje. Po to A. Zokas buvo 
pasmerktas ištremti. Pakol byla 
■ėjo, Zokas pasiruošė apleisti Bra
ziliją ir buvo pervežtas į Rio 
Grande do Sul, kad pereitų į Urug
vajų. Bet dėl dar neišaiškintų 
priežasčių išbuvo ten dvejus me
tus iki persikėlė į Rio de Janeiro. 
Gi 1937 metais vėl grįžo į S. Paulo.

Antanas Zokas yra pasmerktas 
ištremti iš Brazilijos.

instrumentuoti ėmiausi po to. kai pa
kankamai laukiau, kol tą padarys 
žmonės, kurių tiesioginė pareiga tai 
yra, kurie yra žinomi ir labiau paty
rę, tačiau pagaliau buvau priverstas 
pats dirbti, nors ir blogose sąlygose. 
Man džiugu konstatuoti, kad vokiečių 
muzikai, kurie visiškai nežinojo, kad 
tai mano darbas, gyrė instrumentaci- 
ją, nekalbant apie pačius kūrinius. 
Siame orkestre yra keletas žmonių, 
kurie buvo mūsų koncertui papildo
mai pasamdyti iš Hamburgo valst. 
operos ir Filharmonijos orkestro, dėl 
kurių muzlkalinlo išsilavinimo ne
tenka abejoti ir kurie neturi jokių 
sumetimų, kalbėti netiesos. Šitie mu
zikos žmonės su didžiausiu nustebimu 
konstatavo, kad lietuvių muzika iki 
klek yra pasauliui nežinoma yra be 
reikalo nežinoma. Ji verta susidomė
jimo ne tiktai siauro specialistų ra
telio. bet ir platesnės koncertinės vi
suomenės dėl savo nepaprasto savi
tumo Ir muzikalumo. Vienas iš tų 
muzikų pasakė, kad šitokio puikaus 
koncerto jis nesąs girdėjęs nuo pat 
karo pradžios. Ir jie nelabai norėjo 
patikėti, jog mūsų choras yra atsi
tiktinai susibūrusių žmonių, o nepro
fesionalų choras. Mes ne daug ko 
turim pasimokyti iš vokiečių, tačiau 
šioje srityje — taip, tad jų nuomonė 
yra neeilinis pagyrimas mūsų tautos 
muzikalumui. Aš pats apie savo chorą 
galiu pasakyti, kad man miela dirbti 
su šiais žmonėmis."

Koncerte girdėtais dalykais susido
mėjo tiek BFN (britų karių radijas) 
tiek NWDR (Nord West Deutsche 
Rundfunk) ir reikia laukti šitų ir dar 
kitų veikalų |grojimo | plokšteles. 
Ypač, kad numatoma parūpinti me
džiagos būsimoms transliacijoms lie
tuvių kalba per anglų radiją — te
nykščiams lietuviams.

Pabaltijo universitetas.
Vasario 16 minėjimas čia truko dvi 

dienas. Pirmąją dieną buvo atidaryta 
lietuviškos knygos išeivijoje paroda, 
išklausyta studentų skautų suruošta 
tėvynės valandėlė ir vakare vyko ge
dulingos pamaldos — žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę pagerbimas. Bažny
čioje buvo tam tyčia sukrautas kapas, 
visiškai panažus l Lietuvos laukų vie
nišą partizano kapą, kuris simboliš
kai ir vaizdavo visus tuos pilkuosius 
ir nežinomus tautiečius, atidavusius 
tėvynei visa, kas brangiausia. — Pa
gerbimo metu ant kapo uždedami 
vainikai. Tarp kitų vainiką padėjo ir 
Nepriklausomybės Akto viensts iš 
paskelbėjų prof. Mykolas Biržiška. 
Vasario 16-slos rytą visuomenės atsto
vai pasveikino gerb. profesorių. Po to 
visa akademinė bendruomenė klausė 
iškilmingų mišių, kurių metu didelis 
skaičius priėjo prie komunijos, ją pa. 
aukodami už tėvynės laisvę ir gero
vę. Į iškilmingąjį aktą susirinko ne 
tik lietuviai, bet Ir kitų tautybių gau
sūs svečiai. — profesūros ir studenti
jos atstovai. Po oficialių kalbų ir 
sveikinimų operos sol. E. Kardelienė, 
akomponuojant Paleček-Levlcklenei, 
padainavo IJaudles dainų ir keletą 
arijų iš operų. Solistė giedojo ir pa
maldų metu. Mažojoj salėj buvo pa
rengti garsiakalbiai, per kuriuos su
sirinkusieji Išklausė Čiurlionio an
samblio koncertą iš Stuttgarto. Šven
tė buvo baigta visų lietuvių ir kvies
tųjų svečių pobūviu didžiojoje uni
versiteto salėje. Abi šventės dienas 
lietuvių gyvenami Vilniaus Rūmai bu
vo gražiai dekoruoti ir iliuminuoti. 
Sekančią dieną apie minėjimą skai
tėme ir Hamburgo vokiečių laikraš
tyje ..Die Welt". A-is

Sesę Birutę Tursaitę ir 
brolį Algimantą Tursą, 
jų mylįinai motutei miras, 
širdingai užjaučiame

Haunstetteno vyr. skau- 
' čių „Gražinos“ skiltis ir 

skautų draugovė

Sesę Birutę Tursaitę ir 
brolį Algimantą Tursą, 
.iūdinčius dėl mylimos mo
tutės mirties, nuoširdžiai 
ižjaučiame

Augsburgo skautų ir 
skaučių tuntai

Klasės draugą Algimantą 
Tursą, netekusį brangios 
mamytės, nuoširdžiai už
jaučiame ir drauge liūdime.

Augsburgo gimnazijos 
V klasės mokiniai ir 
auklėtojas

VASARIO 16 SPAKENBERGE
Penkiolika minučių kelio nuo Spa- 

kenbergo lietuvių stovyklos yra Bri
tų Raudonojo Kryžiaus TBC sanato
rija, kurioje gydosi muzikas Valteris 
Banaitis. Kartas nuo karto, minint 
stovyklos kultūrini gyvenimą, buvo 
spaudoje minima apie jo darbą su 
vietiniu choru. Šito choro sąstatas, 
dėl vykstančios l visus šonus emigra
cijos, nuolatos tirpo, ir koks nors 
didesnis užsimojimas atrodė nebeįma
nomas. Tačiau po Kalėdų V. Banaitis 
padarė balsų vajų, ir štai 50 žmonių 
choras-dieną dirbdami stovyklos įstai
gose, dirbtuvėse, virtuvėje, prie fa
brikų demontavlmo-vakarais repetavo 
ir ruošėsi 16 vasario.

14 vasario Geesthachte, latvių rašy
tojo Skujenleko pastangomis, Latvių- 
Lietuvių Vienybės skyrius suruošė 
Lietuvos 30 nepriklausomybės metų 
minėjimą. Programoje — Skujenleko 
istoriškai — kultūrinė Lietuvos gyve
nimo apžvalga, lietuvių poetų kūri
niai ir keletas lietuviškų dainų latvių 
kalba.

15-Geesthachto vokiečių katalikų 
bažnyčioje pamaldos, dalyvaujant Vil
niaus operos solistei Juzei Augaitytel, 
Kauno Valst. Operos solistui B. Val- 
dauglul ir Spakenbergo lietuvių cho
rui.

Ir, kai atėjo pati minėjimo dieną, 
stovyklos žmones apėmė keistas jaus
mas: praeitų metų 16-toji, to paties 
Banaičio paruošta, buvo tokia įspū
dinga, kad ko nors didingesnio su
laukti buvo sunku tikėtis. Kad būtų 
bent panašiai, galvojo žmonės, tuomet 
nebaisu prieš svetimuosius. Vakarą 
globojusi Britų Raudonojo Kryžiaus 
atstovė, stovyklos Welfare Officer 
Miss Mogan pakvietė svečių anglų, 
atvyko Hamburgo vokiečių spaudos 
ir radiofono atstovai, Geesthachto 
vokiečių rinktinė visuomenė, 3-jų 
Spakenbergo stovyklų kaimynai lat
viai ir saviškial-sale, kurioje telpa 
per pusantro tūkstančio žmonių, buvo 
sausakimša.

Buvo keista įeiti šitą vakarą l nusi
bodusią, pažįstamą patalpą ir nepa
žinti jos dėl iškilmių dekoracijų, ku
rias, pagal Vytauto Augustino projek
tus, specialiai pagamino Hamburgo

firma, dėl išsidėsčlusio prieš sceną 
simfoninio orkestro ir dėl nenusako
mai iškilmingos nuotaikos. Jono Kar
los tvarkomas apšvietimas ir Šviesų 
efektai dar labiau gilino šitas nuotai
kas. Tad net oficialioji dalis: stovyk
los komendanto žodis, kaimynų svei
kinimai, anglų himnas-dvelkė mistine 
rimtimi. O žuvusiųjų pagerbimas — 
Ciurlionies Prelude Funebre Nr. 6 — 
nuskmbėjo sukrečiančiu grožiu.

Ir staigiai, šitoj puslautamsoj, vidu
riu salės, tarp žiūrovų eilių, iš salės 
gilumos praeina poromis choras ir, 
išsiskyręs i dvi dalis, iš abiejų pusių 
renkasi | savo vietas. Scenoje, kaip 
ekrane Švyti žodžiai: „Amžiais bus 
laisva Lietuva" ir ūmai ties užrašu 
Iškyla saulės nušviesta lietuviška so
dyba. Ir tuo momentu iš savo bokštų 
deklamatoriai stud. B. Kemėžaitė ir 
Kauno valst. teatro aktorius K. Gau
drimas pradeda koncertą Kruminų 
žodiniu montažu, jungiančiu muziki
nius dalykus.

Lydima simfoninio orkestro, galin
gai nuaidi „Kur bėga Šešupė“, Mo- 
niuškos kantatos „Milda" malda-užsi- 
dega bokštuose ugnys, padvelkia 
smilkstantis gintaras, vėl ateina žo
džiai, balsai, muzika — ir visoje sa
lėje susikaupimas.

Nedaug kas žinojo, Kad prieš porą 
mėnesių Valteris Banaitis savo sana
torijoj instrumentavo ir perrašinėjo 
20 lietuviškų muzikos dalykų dide
liam simfoniniam, su dvigubu pu
čiamųjų sąstatu, orkestrui. Jų tarpe 
buvo tokių, kurie Lietuvoje niekada 
nebuvo instrumentuoti. Didžiąją dali 
tų muzikos kūrinių išgirdome šiame 
koncerte, kuri išpildė J. Augaltytė, B. 
Valdaugis, Spakenbergo lietuvių cho
ras ir Hamburgo koncertinis simfo
nijos orkestras. Choras kambėjo dar
niai ir išlygintai. Gal būt, šiek tiek 
gadino įspūdi orkestro nelankstumas. 
Ypač tuo pasižymėjo mediniai pučia- 
miejl-dėl sunkių susisiekimo sąlygų, 
su orkestru buvo įvykę tik 3 repeti
cijos. Abu solistai koncerto rėmuose 
turėjo dideli pasisekimą. Dirigentas 
Valteris Banaitis, kuriam šitas sudė
tinis, beveik oratorinio stiliaus kon
certas buvo pirmas pasirodymas, turi

Mūsų krepšininkai Garmische
Vasario 25—29 d. d. Kovo ir Margio 

krepšininkai viešėjo Garmische. kur 
ta pačia proga sužaidė krepšinio 
rungtynes su dviem vietos amerikie
čių karių komandom.

Kovas-Margis — ECES 54:34 (19:12)
Pirmą dieną mūsiškiai žaidė prieš 

gerausią vietos komandą ECES (Eu
ropean Command Engeneerlng School). 
Siš vienetas yra viena geriausių ame
rikiečių „kuopų lygos" komandų, 
vykstanti į Vieną dalyvauti baigminė
se varžybose dėl Amerikos kariuome
nes Europos meisterio vardo. Mūsų 
vyrai, nors būdami ūgiu žymiai ma
žesni, pranešė priešą savo technika ir 
ypač tempu. Rungtynės buvo laimė
tos nesunkiai ir pelnytai. Truputi 
rūpesčio amerikiečiai buvo sudarę 
mūsiškiams tik trečio ketvirčio pa
baigoj, kuomet jie išleido žaisti aukš
čiausią jų žaidėją, Kuris, imdamas 
nuo lentos kamuolius, pradėjo kišti 
juos i mūsų krepšį ir pritraukė pa
sekmę iki 32:28, bet įėjės Puzinauskas 
ji uždengė ir visiškai „užšaldė“. Nuo 
ketvirto ketvirčio pradžios mūsiškiai 
užkūrė amerikiečiams pirtį ir. baigė 
ketvirti 22:6 savo naudai. Žaidė’ir taš
kus pelnė: Grybauskas —21. Birutis 
— 10. Lauraitis — 10, V. Norkus —9, 
Gailius — 4 ir Puzinauskas — o.

Kovas-Margis — Garmisch All-Stars 
50:31 (26:14)

Antrą dieną mūsiškiai turėjo sti
presni priešą — Garmischo įgulos 
rinktinę. Nors šis amerikiečių viene
tas buvo geresnis už pirmą, bet ir 
jis.neatlalke mūsų vyrų spartos. Mū

siškių laimėjimas buvo pelnytas ir 
galėjo būti žymiai aukštesnis, jei ne
būtų lydėjusi nesėkmė metimuose. 
Mūsų taškus pelnė: Grybauskas —16, 
Puzinauskas — 13, Birutis — 9, Gai
lius —7, V. Norkus — 3, Glnčiauskas 
— 2, Sventlckas —0.

Abi dienas gerai teisėjavo ameri
kiečių teisėjai. Žiūrovų per abi die
nas atsilankė apie 600. Mūsų krepši
ninkų viešnagė Garmische buvo įga
linta vietos lietuvių stovyklos.

Ta. pačia proga mūsų krepšininkai 
pasinaudojo puikia Garmischo žiema: 
vieni slidinėdami, kiti čiuoždami ir 
visi kartu lankydami žiemos sporto 
parengimus, kurių bene Įdomiausias 
buvo Garmischo Jedo-reviu ir Ameri
kos dailiojo čiuožimo olimpinės ko
mandos pasirodymas. J.

Amerikiečių čiuožikai Garmische
Garmischul teko laimė būti pirmuo

ju Vokietijos miestu, kuris pamatė 
St. . Moritzo Olympijados dalyvius 
13.000 žiūrovų susirinko | Garmischo 
Olimpini Ledo Stadijoną, kad pama
tytų Amerikos dailiojo čiuožimo at
stovus. Reikia pasakyti, kad ameri
kiečių čiuožėjai parodė visiškai naują 
dailiojo čiuožimo stilių, kuriame ypač 
išsiskiria aukšti šuoliai ir piruetės. 
Pirmoji čiuožė 19 metų Eileen Seigh 
(9 vieta Olimpiadoje, 3 vieta Jung
tinėse Valstybėse). Tai šviesiplaukė, 
mažutė čiuožėja, šokanti aukštus mo
terims neįprastus šuolius ir palikusi 
labai gerą (spūdi.

Po jos sekė Peter Kennedy (rau
donplaukis, 20 metų, lieknas, tikras 
amerikonas) atlikęs komišką numeri, 
vaizduodamas išgėrusi amerikieti „G. 
I.“ Šoka neblogiau už Diek Buttoną ir šiaip puikus čiuožėjas.

„šviesos" suvažiavimo dalyviai.

Laukaitis 16, Gedgaudas 6, Muliolis 6 
ir Vaičius 2, o rinktinei — Mikulskis 
b, Gruzdinskas 14, Zdansevicius 4, 
ruoažiunas 4, Smolskis (senj.) 14 ir 
dienas (senj.) 8.

Buvo sužaistos dar vienos rungtynės 
tarp rlnKtinės kandidatų pirmojo ir 
antrojo penketukų, bias rungtynes 
laimėjo pirmasis penketukas pasekme 
bj:26 (J8:i4). Tikrai puikų žaidimą pa
rode pirmasis penketukas šios sudė
ties: Laukaitis, Mikulskis, Eidenas, 
Gilys ir Dubickas. LR

Iš visur:
Londonas. Pasaulio stalo teniso 

meisterio vardą permainingoje 5-kių 
betų kovoje laimėjo Bergmanas (Ang
lija;, finale nugalėjęs Vana (Čekoslo
vakija), santykiu 21:12, 18:21, 21:19, 
14:21, zi:10. Moterų vieneto meisterės 
vardą iškovojo Farkas (Vengrija) 
prieš Thomas (Anglija) santykiu 18:zi, 
2i:16, 21:18, 16:21, 21:12. Vyrų dvejete: 
Vana-Stipek (Čekoslovakija) prieš 
Haydon-boos (Angl.-Vengnja), santy
kiu 21:18, 21:15, 21:13. Moterų devejete: 
Thomas-Franke (Anglija) — Beregi- 
Eliott 17:21, 21:12, 21:19, 21:8. Mišriame 
dvejete: rnall-Miles (Amerika) — ro- 
kona-Vana (Čekoslovakija) 13:21, 14:21, 
21:18, 21:19, 21:12.

Londonas. Joe Luis, lydimas savo 
mendžerių, atvyko Anglijon, kur tu
rės eilę parodomųjų rungtynių. Joe 
Luis prie normalių aplinkybių tinka
mo pasipriešinimo be abejo neras, Tai 
galėtų įvykti tik prie nepriprastų ap
linkybių. Jas Jis ir numato, dėl to ir 
drauge atsivežė tik 350 kg. konservų.

New York. Varžybose tarp dviejų 
geriausių teniso profesionalų Kramer 
ir Riggs dabar aiškiai pirmiauja Kra
mer santykiu 20:15. Jie ir sužaidė pat| 
ilgiausi setą 29:27, kuri tik teniso isto
rija žino.

Viena. Kritiška Austrijos sostinės 
publika pirmąją dieną labai šaltai su
tiko pasaulio dailaus čiuožimo meis
teri Button (Amerika), tik vėliau, ka
da jo čiuožimas pasirodė net kelioms 
klasėms pranašesnis už vietos čiuoži- 
kus, ir kada savo namuose jau ne
patogu buvo vadinti savo čiuoži- 
Kus-našlaičiais, o teisėj us-patėvials 
(tunu gaivoj St. Moritz), paliko tik 
viena išeitis-pripažinti Button čiuoži
mą aukščiau Vienos klasės.

Londonas. Organizacinis komitetas 
1948 m. olimpiadai rengti nustatė da
lyvių skaičiaus ribą. Kiekviena tauta 
gali registruoti ne daugiau kaip 481 
asmenį (412 vyrų ir 69 nioterls). Šiuo 
metu US linksniuoja 315 dalyvių, Ang
lija 3^8, Prancūzija 308, Šveicarija 270, 
Italija ir Čekoslovakija tik po 84. 
Paskutinis registracijos terminas yra 
š. m. birželio 16 d.

New York. Dvidešimtmetis negras 
boksininkas Sam Baroudi mirė ligoni- 
nėie po šešių valandų nugalėtas 10 
runde k.o. prieš Ezzard Charles.

—Kanados olimpinė ledo ritulio 
rinktinė sužaidė su antraeile čekų ko
manda Bohemia Prag tik 3:31! Tuo 
pat metu LTC Prag (faktiškoji čekų 
rinktinė) pralaimėjo Maskvoje prieš 
miesto ledo ritulio rinktinę 3:61

— Baigminėse varžybose dėl Vokie
tijos 1948 metų ledo ritulio meisterio 
vardo pirmauja SC. Rlessersee prieš 
EV. Fūssen. Toliau seka Bad Nau
heim, Augsburgo latviai ir dvi Kre- 
feldo komandos. Su ypatingu susido
mėjimu laukiamas susitikimas tarp 
SC. Rlessersee ir Augsburgo latvių, 
kuris įvyks Garmische. Pereitas rung
tynes (1-mame rate) sunkiai laimėjo 
SCR. 1:0.

— Kovo 2 d. Garmische Įvykusiose 
• paskutinėse šių metų slidžių šuolių 

nuo tramplyno rungtynėse Sepp Wel
ler nušoko 82 metrus!

— Prasidėjusiose pasaulio greitojo 
čiuožimo varžybose Helsinki 600 me
trų bėgimą laimėjo rusas Kudriačev 
prieš John Werket (USA.).

— Šveicarų ir Kanados ledo ritulio 
rinktinės susitiks Garmische tarp
valstybinėms rungtynėms kovo mėne
sio viduryje.

Vyr. FASK-tas skelbia:
Krepšinio rinktinių sudarymas. S. 

m. balandžio 23-25 d. Luebeęke (vyks
ta tarpvalstybinės Lietuva-Latvija- 
Estija vyrų krepšinio Ir tinklinio Ir 
moterų tinklinio rungtynės. Šioms 
rungtynėms lietuvių krepšinio rinkti
nę sudarys šie žaldikal: Andriulis II, 
Andriulis IH, Birutis. Gailius, Gln
čiauskas, Grybauskas, Kikllas, Lau
raitis, Norkus I, Puzinauskas ir Sven- 
tickas.

Krepšinio rinktinės treneriu skiria
mas Grybauskas.

Vyrų ir moterų tinklinio rinktinių 
sudėtys bus paskelbtos vėliau.

Š. m. balandžio 4 d. Kemptene 
įvyksta tarpvalstybines Lietuva-Lat- 
vija Jaunių krepšinio ir tinklinio 
rungtynės. Šioms rungtynėms lietu
vių jaunių rinktinę sudarys šie žai- 
d'kai: Grudzinskas, Puodžiūnas, Mi
kulskis, Dubickas, Zdanavičius, Gi
lys, Eidėnas, Muliolis, Gedgaudas ir 
Laukaitis.

Jaunių krepšinio rinktinės treneriu 
skiriamas Adolfas Andriulis.

Jaunių tinklinio rlntlnę atstovaus 
Dillingeno gimnazijos jauniai.

Vyriausias Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Komitetas

SEA-GULL SHIPPING CO.
560 Grand St. Brooklyn 11, N.Y.

Siunčia siuntinius Europon. Siunti
niai gerai įpakuoti, persiuntimas ga
rantuojamas. Siuntinys gavėją pasie
kia laike 3—4 savaičių.

Standartiniai siuntiniai:Nr. 1 — 11 svarų kaštuoja 7.— dol.
2 sv. cukraus, 1 sv. manų, 17 unz 

taukų,
1 sv. kavos, 0,5 sv. kiauš. mllt. 12 unz 

bekono
2 sv. kavos, 0,5 sv. kaKao, 2 dėž. pieno 
Igabalas muilo.

Nr. 2 — 21 svarų kaštuoja 10.— dol.
5 sv cukraus, 1 sv. manų, 12 unz. 

bekono
2 sv. kavos, o,5s v. kakao, 2 dėž. pieno
2 sv. mėsos, o,5 sv. šokolado 2 gab. 

muilo
1 sv. ryžių, 50 unz. taukų.

Nr. 3 — 11 svarų kaštuoja 5.50 dol.
2 sv. cukraus, 2 sv. kavos, 34 unz.

taukų,
2 sv. miltų, 1 sv. mėsos.
Užsakymai priimami asmeniškai ir 

paštu. Mielai patarnaujame Kanadoj 
ir Anglijoj dirbantiesiems.

Daromi žygiai, kad siuntiniai gavė
ją pasiektų per 1—2 savaites.

Tautiečiai! Rašydami giminėms ir 
artimiesiems nurodykit mūsų Ben
drovės adresą, o ji greit ir sąžiningai 
Jus aptarnaus.

Atitaisymai
Prof. M. Biržiška prašo atitaisyti 

jo pasisakyme dėl prof. Pr. Skar
džiaus straipsnio „Žiburių" Nr. 8 (118) 
įsibrovusią klaidą: vietoj žodžių „Li
teratūros dėstymas tremties mokyklo
je (Išsp. „Žingsnių" Nr. 12) turi būti: 
„Literatūros dėstymas tremties mo
kykloje“ ir dir. V. Cižiūno „Gyvojo 
žodžio kultūros ugdymas tremties 
mokykloje" (išsp. „Žingsnių" Nr. 12).

„Žiburių" Nr. 8 (118) Oleko Žilinsko 
mirties pranešime išspausdinta, kad 
praneša sesuo Daublenė, o turi būti 
Daukšienė.

Paieškojimai
PADĖKA

Didžio skausmo valandoje, mi
ras jnano brangiajai žmonai a. a. 
Eugenijai Stašienei, mane mora
liai bei materialiai paremusiems, 
ypač Haunstetteno lietuvių para
pijos klebonui kun. B. Būdvy
čiui’, Lietuvių Komitetui, Skau
tams, Kolonijos moterims, p. p. 
I. ir E.Butkams, J. ir E.Karveliams 
o taip visiems prisidėjusiems ir 
palydėjusiems velionę į amžino 
poilsio vietą nuoširdžiai dėkoju.

Edvardas Stašys

Haunstetteno kapinėse pastačiu- 
siems mūsų mylimam vyrui ir tė
vui a. a. Viktorui Gamziukui pa
gerbti paminklą ir suteikusiems 
mums skaudaus liūdesio valandoje 
moralę bei materialę paramą Lon- 
dorfo Inžinerijos kuopos Vadui 
p. A. Lastui ir kuopos vyrams, 
Haunstettenoi lietuvių Komitetui, 
paminklui statyti Komitetui ir vi
siems Haunstetteno lietuviams 
nuoširdžiai dėkojame.
Br. Gamziuklenė ir duktė Jolanta

IEŠKOMA PAVOGTA RAS. 
MAŠINĖLĖ

S. m. vasario mėn. t 10 d. naktį iš 
Hochfeldo (Augsburge) lietuvių komi
teto raštinės išplėšta ir pavogta CON
TINENTAL firmos ilgu voleliu (ne

Ona Bartusevičlenė, gyv. Eckern
foerde, Craigie Camp, DP Lit. Lager, 
ieško savo brolio Broniaus Būdos, 
1941 metais išvežto | Vokietiją dar
bams. Dirbo Lenkijos krašte,

M. Blchnevlčius, gyv. Kempten Lit. 
DP Camp, ieško Jurgio Mikalausko 
nuo Jurbarko.

Endrukaitls. Pranas, iš Kidulių, da
bar gyv. Loxley Hali, N/Uttoxeter 
Staff, England, ieško sūnaus Jono En
driukaičio.

Antanas Žvirblis, Amerikos lietuvis, 
gyv. 4434 S. Fairield, Chicago, Ill. 
USA. ieško brolio Juozo Žvirblio, s. 
Juozo, kilusio iš Troškūnų, gyvenusio 
Kaune.

Ona Plečkaltytė, gyv. Eckernforde, 
Camp Cralgla, Lit. Lager, ieško savo 
tėvo ir sesers Teresės Kalinauskienės 
ir sesers Adėlės Saukaitienės.

Emilija Strungaltė-Zanavlčienė. kil. 
iš Šilalės mst., oyv. 103 Drajer Avė. 
iš Šilalės mst., gyv. 103 Drajer trem
tinių tarpe Bukaitės (gal Berkaitės) iš 
Šilalės mst. ir kitų Strungų giminių. 
Atsiliepus susisiekti su ieškotoja be
tarpiškai.
P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMU IŠTAIGA, 

AROLSEN prie KASSELio IEŠKO 
SEKANČIŲ ASMENŲ:

SESTOKAITYTE Vida, glm. 1935, iš 
Belgard;

SHER Mašia, iš Salzwedel;
SHER-SACHT Rozka, glm. 1912, iš 

Salzwedel;
SCHLIONYS Emilis, gim. 1919. 2. 11, 

iš Koenigsberg;
SESTOKAITIENE Elena, glm. 1906, iš 

Belgard;
SHERĘSHEWSKI Chlene, iš Wien;
STRITULSKIENE Viktorija, 40 metų, 

iš Marijampolės,
SLYONIS Elzė:
SLYONIS Martinas;
ŠMITIENE Emma, gim. 1900, iš See

feld.

Saulės atokaitoje prie slidžių namelio. Iš Vyr. FASk-to suruoštų slidi
ninkų kursų. K. Daugėlos nuotr.

iš Vyr. FASK-to suruoštų slidininkų kursų Fischene K. Daugėlos nuotr.

I
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I LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Padėties įvertinimas
J. BUTĖNAS

kasis gen. Markos eksperimentas?
Tuo gi atveju-šiaurės Italiją pa

vertus „liaudies respublika" — 
prancūzų komunistai jau čia pat 
pašonėj turėtų visokios paramos 
bazę, kokios jie neturėjo per praei- 

______ ________ __ __ tos žiemos streikus. “ 
Slovakiją panašiu „šaltu būdu"- tabiai 
įjungus į sovietinės Rytų Europos 
sistemą. Dabar vėl mielai prisi
menama anuomet gausiai kartota 
tėzė, kad tas, kuris valdo Bohe
miją, turi raktą į visos Europos 
užvaldymą. Praeitas dešimtmetis 
tą tezę patvirtino, nes Bohemiją 
užvaldę vokiečiai kurį laiką buvo 
pasidarę „Europos tvirtovės" vieš
pačiai.

Ir vis dėlto būtų paviršutiniška 
ano meto analogiją paimti mastu 
dabartinei padėčiai ir jos raidai 
vertinti. Čekoslovakijos nepriklau
somybės sunaikinimas 1939 m. su
griovė pusiausvyrą tarp Europos 
galybių, kurios buvo kartu ir pa
saulinės galybės. Šiandieniniam 
balanse Čekoslovakijos lyginama
sis svoris per menkas, kad su
krėstų pasaulinę pusiauvyrą. Anuo
met Čekoslovakijos likvidavimas 
buvo viena iš visuotinio karinio 
konflikto priežasčių. Šiandien to 
krašto įjungimas į sovietinę siste
mą tėra vienas iš reiškinių visuo
tinio konflikto, kuris dar toli gra
žu ne būtinai turi Jjūti išspręstas 
ginklu.

1939 m. kovo 15 d. nacionalso
cialistinė Vokietija aneksavo Če
koslovakiją. Po pusės metų prasi
dėjo antrasis pasaulinis karas.

Tas prieš devynerius metus įvy
kęs faktas itin įkyriai beldžiasi 
atmintin šiandien, tą pačią Ceko- __ ________ Tatai nuos- 

derinasi su kominfonno

Popiežius Pijus XII 11-os metų 
amžiaus mokinys

„planu M", kurio autentiškumu 
demokratinės sostinės neabejoja ir 
kuris numato visuotinius sociali
nius heramumus Vokietijoje, pa
laikomus visos Europos proletaria-

to ir net pačios Sovietų S-gos „vi
somis jos žinioje esančiomis prie
monėmis."

Šitokia ofenzyva visai Europai 
užvaldyti galėtų būti „šalta", ko
kia ji kad buvo ir Čekoslovaki- 
joje^bet Vakarų Europai ji vistiek 
būtų pražūtinga. I tas perspekty
vas Vakarų Europa atsako suinten
syvindama savo susivienijimo pas
tangas. Vakarų spauda tikra, kad 
tos pastangos Briuselio konferen
cijoj privers prie pozityvaus rezul- 

< tato — prie politinio Vakarų Euro
pos susijungimo. Tačiau vien po
litinio susijungimo nepakanka. Už
tat ypačiai BeNeLux kraštų atsto
vai pabrėžia karinės sąjungos rei
kalą, kurioje JAV vaidintų garan
to vaidmenį. Vakarų Europa lau
kia, kad JAV aiškiai ir kategoriš
kai duotų Maskvai žinoti, jog į 
bet kokią jos intervenciją Vakarų 

. Europoje tinkamai atsakys JAV 
’ visomis savo galybės priemonėmis. 
’ Vakaruose jau įsigali įsitikinimas, 

kad be laisvės nuo baimės nebus 
įmanomas joks Vakarų Europos 
ūkinis atkūrimas ir tuo patim po
litinis pasveikinimas. O nuo bai
mės ją tegali išvaduoti JAV.

JAV pozicijos ligi- prezidento 
rinkimų lapkričio m. negalim lai
kyti tikra. Valstybės pasekretoris 
Lovett viename iš paskutinių savo 
pareiškimų aiškiai vengė priža
dėti karines garantijas Vakarų 

'Europai. Tas JAV neryžtingumas 
gali padrąsinti sovietus savąją 
„šaltą" ekspansiją varyti ir toliau. 
Tačiau „Le Monde" Vašingtono 
korespondentas paskutiniu metu 
laiko galima, kad įžūlaus sovietų 
veržlumo įkaitintas JAV kongre
sas suformuluos „išganingą įspėji
mą", kuris sovietams aiškiai pa
rodys ribą, ties kuria JAV kan
trybė pasibaigia. Jeigu JAV tai 
padarytų, ar sovietai apsispręs sa
vąją ekspansiją sustabdyti dar 
prieš tą fatališkąją JAV kantrybės 
ribą? Jeigu taip, tai Vakarai gaus 
progą ramiai pamažėle atsigauti.

sąskaiton. Kalbėdamas parlamente, 
valstybės sekretorius Jawicke nu
rodė, kad dėl techniškų ir materia
linių sąlygų trūkumo neįmanoma 
vokiečių įstaigoms išspręsti pabė
gėlių problemos. Ypatingai sunkiai 
sekasi čekų pabėgėlių apgyvendi
nimas. Jis todėl kreipėsi į ameri
kiečių karinę valdžią, prašydamas 
grąžinti dabar DP apgyventas pa
talpas. Nelegaliai perėjusieji sieną 
čekai patalpinti Moschendorf sto
vykloje. (Schw. Landeszeitung.)

Į KANADĄ IŠVYKO 10.000 DP
Tarp išvietintųjų asmenų, kurie 

iš Oldiepholz pereinamosios sto
vyklos vasario 29. d. vyko į Bre
meną, iš kur plauks i Southamp
ton ir iš ten į Kanadą, buvo ir 
10.000-sis DP emigrantas Kanadon. 
Šiuo laiminguoju buvo dr. Jonas 
Setamotas, 37 m. amžiaus lietuvis, 
kuris tikisi galėsiąs verstis medi
cinos praktika ir Kanadoje. Seta
motas . yksta kartu su žmona ir 
4 metų dukrele. (S & S, 48, 3. 1.)

TIKRINAMAS GYDYTOJŲ PRO
FESINIS PASIRENGIMAS

Visų DP gydytojų, chirurgų, 
dantų gydytojų ir laborantų pro
fesinį pasiruošimą patikrins ko
misija, sudaryta iš penkių asmenų. 
Ją sudarė US zonos PCIRO higie
nos skyrius ir patvirtino PCIRO 
vyriausioji būstinė Ženevoje. Iš 
įvairių tautinių grupių atstovų su
darytoji kolegija kvalifikuotiems 
prašymų įteikėjams išduos pažy
mėjimus ir juos įtrauks į atrinktų
jų sąrąšus būsimos emigracijos 
reikalu. Patikrinimas liečia sto- 
vVyklose ir už jų ribų gyvenan- 
čiusDP. Šiuo metu tikrinami tik 
gydytojai ir chirurgai. Turi re
gistruotis tik tokie gydytojai, ku
rie yra pilnai baigę studijas ir 
kurie savo laiku yra turėję ati
tinkamus pažimėjimus ar diplomus. 
Laiką ir vietą suinteresuotieji gali 
sužinoti Area Medical Officer 
įstaigose. Netoli Heidelbergo gy
veną gydytojai prašomi prisista
tyti Heidelberge, Bergst. 58, tarp 
9—17 vai.

Tarybinės Lietuvos mokykloje

Atidaryta augsburgo
PEREINAMOJI STOVYKLA

Tai. kas 1939 m. buvo Čekoslo
vakija, šiandien yra Europa. Euro
pos užvaldymas sugriautų pusiaus
vyrą tarp pasaulinių galybių — 
Sovietų S-gos ir JAV — ir priar
tintu jųdviejų varžybas dėl pasau
linio mieterio titulo. Šitokiame tad 
fone šiandien prisimenam minė
tąją strateginę tiesą: kas valdo 
Bohemiją, tas . . .

Turėdami tai galvoj, galim ir 
turim 'tarti, kad su Čekoslovakijos 
sukomunistinlmu sukurta tarptau
tinė padėtis nėra pastovi: įjung
dami savojon sferon Čekoslova
kiją, sovietai užėmė išeities pozi
cijas visai Europai užvaldyti ir 
tuo būdu pasaulinei pusiausvyrai 
sugriauti.

Šią išvadą patvirtina ir kiti reiš- . _______ r_______ r_
kiniai. Jeigu Čekoslovakija yra rengto pranešimo. Pakomisė ne- 
sovietų operacijų bazės centras, galėjo prieiti vieningos nuomonės 
tai Suomija laikytina jų ofenzyvos dėl DP įsileidimo į JAV ir pasiūly- 
fronto šiauriniu sparnu, Italija- mus perdavė spręsti Teisinei Se, 
pietiniu. Iš Baltijos kraštų ir Šuo- nato komisijai. Buvo patiekti trys 
□rijos - sovietų ekspansijos strėlė pasiūlymai:
taiko į Skandinaviją ir per ją į 1. Senatoriai Chapman Rever- 
Anglijos prieširdį. Per Italiją so- comb, Forrest C. Donnell ir Patrick 
vietai taikstosi apeiti Vakarų Eųro- Mc Carran pasisakė už įsileidimą 
pą iš Viduržemio jūros pusės. 100.000 DP, apibrėžiant jų profesinį 
Abiejuose tuose sparnuose vyksta darbą 
judėjimas.

Sovietų „Izvestijos" oficioziškai 
išaiškino, kad Suomijos nepriklau
somybę tegalinti apsaugoti poli
tinė ir karinė sąjunga su sovietais. 
Suomių komunistų organas „Vąa- 
ba Suomi" pakartotinai skelbia, 
kad Suomijos nepriklausomybei 
grasinąs kapitalistinių galybių im
perializmas per Švediją bei kitus 
Skandinavijos kraštus. Vasario m. 
Baltijos kraštuose vyko didžiuliai 
sovietų šarvuočių pajėgų manevrai 
garsiajam gen. Bagramjanui vado
vaujant. Tegul tai tuo- tarpu tik 
simptomai be ypatingo tiesioginio 
efekto, tačiau tolimesnėm perspek
tyvom tai yra priminimas ir įspė
jimas. kurį Skandinavijos kraštai 
rūpestingai užregistruoja sau „ži
noti-ir vadovautis".

Šis tas vyksta ir miglotuose pie
tų sparno užkulisiuose.

DIDĖJA VILTYS PATEKTI I JAV
Visų DP akys nukreiptos į JAV. 

Kiekviena teigiama žinia, pasisa
kanti už jų priėmimą, su džiaugs
mu sutinkama. Vasario pabaigoje 
ir kovo pradžioje džiuginančių 
žinių vis daugiau ir daugiau pa
siekdavo išvietintųjų stovyklas. 
Apie įsileidimo galimybes, jų de
batus ir įvairius projektus patiekia 
UP ir INS žinių agentūros iš Va
šingtono.

Vasario 28. d. Senato teisinės 
komisijos nariai tęsė diskusijas 
dėl to komiteto pakomisės pa-

a) turi būti užtikrinta, kad gaus 
darbą ir neturi būti darbo nete
kimo priežastimi tų asmenų, kurie 
jau dirba,

b) turi būti užtikrinta, kad gaus 
tinkamas, sveikas ir sanitariniams 
reikalavimus atitinkančias patal
pas, neiškeliant dabartinių nuomi
ninkų.

c) turi būti pilnai patikrinta, kad 
nėra komunistai ar kitokį anar
chistai.

d) gali būti priimami tik tokie, 
kurie tarp 1939 m. rugsėjo 1 d. ir 
1945 m. gruodžio mėn. 22 d. at
vyko į Vokietiją, Italiją ar Austri
ja ir kurie 1948 m. sausio 1 d. 
gyveno Italijoje arba Vokietijos 
amerikiečių, britų ar prancūzų zo
nose arba kurie pabėgo nuo nacių 
persekiojimų ir tose zonose ne
buvo įkurdinti prieš 48. 1. 1. (S. & 
S, 48. 3. 3.)

84.409 DIRBANČIŲ STOVYKLOSE
PCIRO iš Heidęlbergo praneša, 

kad amerikiečių zonoje kovo mėn.

Planuojant oradėti platesnę emi
graciją, IRO Augsburgo Area Team 
kovo 4 d. oficialiai atidarė naują 
įkurdinimo reikalams pereinamąją 
stovyklą. Per šią stovyklą turės 
pereiti visi šios srities DP, norį 
emigruoti į visus kraštus, išskyrus 
JAV. Vykstantiems į Ameriką nuo 
kovo 8 d. pradėta veikti nauja 
pereinamoji stovykla SS kareivi
nėse Muenchene. Naujoji Augs
burgo pereinamoji stovykla įsi
kūrė Infantry kareivinėse, kur 
anksčiau buvo lenkų stovyklą. 
Visi tos stovyklos pastatai, išsky
rus vieną didžiulį bloką ir lenkų 
koplyčią, perėjo naujosios stovyk
los vadovybės žinion.

Kol .kas per šią stovyklą eis tik 
emigruoją viengungiai į Angliją, 
o vėliau ir į visus kitus kraštus. 
Čia taip pat bus tvarkoma indi
vidualinė bei masinė emigracija 
ir repatrijacija.

Atidarant stovyklą, iškilmin
game posėdy dalyvavo Augsburgo 
karinis viršininkas gen. Pierce, 
pulk. Burgess, DP reikalų S. 5 vir
šininkas, zoninis IRO įkurdinimo 
atstovas, Augsburgo' Area Team 
dir. Miss Robertson, įkurdinimo 
viršininkas Mr. Thomas, naujoji 
stovyklos dir. Mrs. Delt, visų Area 
stovyklų tautiniai atstovai, nau
jieji stovyklos pareigūnai-ir spau
dos atstovai. Atidarymo proga bu
vo suruošta mažutė DP tautinių 
dirbinių parodėlė. Gen. Pierce sa
vo kalboje pasidžiaugė tokiu mil
žinišku darbu, kurį patys DP at
liko savo jėgomis ir palinkėjo 
gerai įsikurti. Zoninio įkurdinimo 
IRO atstovas nurodė, kad ši sto
vykla pačiu laiku įkurta, nes pra
sidėsianti platesnio masto emigra
cija nebebūtų pajėgusi visų norin
čiųjų emigruoti aptarnauti. Bet to, 
anot pranešėjo, IRO atstovai pas
kutinėje konferencijoje įsipareigo
jo į savo kraštus įsileisti DP- ir su 
šeimomis. Šiuos jo žodžius susi
rinkusieji palydėjo smarkiais plo
jimais. Kalbėtojas toliau pabrėžė, 
kad galės prasidėti emigracija ir į 
JAV, jei žydai galėsią vykti Pa
lestinon.

Pereinamosios stovyklos dir. 
Mrs. Delk pasakė, kad ji dar ne
santi viskuo patenkinta, nes dar
bas nevisai baigtas, dar neviskas

padaryta taip, kaip turėtų būti. 
Darbus labai trukdė medžiagų trū
kumas, ir tik Augsburgo karinio 
viršininko dėka ir pačių DP pa
siryžimu tiek jau buvo galima pa
siekti. Tikimasi, kad per dvi sa
vaites visi remonto darbai bus 
baigti.

Kaip veikia Tarybinės Lietuvos 
mokykla ir ko iš mokytojų bei 
mokinių reikalauja sovietinė val
džia ryškiai iškyla B. Vėtros 
straipsnyje „Pagerinti ideologinį 
mokinių auklėjimą Kauno IX gim
nazijoje" „Tarybų Lietuvoj" š. m. 
I. 25 d. Autorius rašo:

„Kauno-IX-toje berniukų gimna
zijoje yra visos sąlygos auklėti 
jaunuomenę tarybinėje dvasioje. 
Yra čia ir reikiamas mokytojų — 
pedagogų kiekis, ir mokslo prie
monės, ir gausus 400 mokinių ko
lektyvas. Tačiau gimnazijos vado
vybė (dir. Šaulys) negali girtis, 
kad gimnazijoje viskas tvarkoje."

- „VlII-je klasėje lietuvių litera
tūrą dėsto mok. Jatautis. Jis turi 
reikiamą pedagoginį pasirengimą, 
turi nemaža faktinių žinių. Tačiau, 
menko rengimosi pamokoms rezul
tate, mok. Jatautis painiojasi ir 
dažnai daro nemaža klaidų. Aiš
kindamas apie Vaižganto kūrybą, 
mok. Jatautis sako: „Vaižgantas 
buvo romantikas. Jis pavaizdavo 
tikrą lietuvių tautinės kultūros au
gimą". Tačiau, mok. Jatautis pa
miršta, kad Vaižgantas visai ne 
todėl įeina į lietuvių literatūros 
istoriją, kad „jis buvo romanti
kas". o visų pirma, todėl, kad jis 
realiai pavaizdavo tą laikotarpį, 
kada kilo rilūsų kaimo buržuazija, 
kada kaimas vis labiau diferenci
javosi ir vis aštrėjo klasių

Popiežius Pijus XII darbo metu. Jis yra pirmasis Po
piežius, kuris laisvai rašo mašinėle.

oficialios dalies* svečiai ap-Po 
žiūrėjo gyv. patalpas, medicinos 
įstaigas, administracijos namą, 
buv. lenkų teatro salę, kur YMCA 
įrengė poilsio ir pramogų būstinę, 
ir kitus smulkesnius pastatus, kaip 
daiktams saugoti sandėlį, foto la
boratoriją ir pan.

Linkėtina, kad ši naujoji sto
vykla nepaliktų blogu prisiminimu 
DP, kurie prievartos keliu turėjo 
palikti savo kraštus ir be didelio 
džiaugsmo ir entuziazmo turi iš
keliauti į nežinią, į tolimus jiems 
nepažįstamus ir svetimus kraštus.

kova

Kovo pradžioj Belgrade išeinąs 
oficialus kominfonno organas pas
kelbė apie komunistinių „gynimo 
komitetų" sudarymą Prancūzijoj. 
Veik tuo pačiu metu prancūzų vi
daus reikalų ministerija tuos ko
mitetus kvalifikavo kaip nelegalią 
organizaciją. Visa savo struktūra 
ir paskirtim tie komitetai yra ne 
kas kita, ka|p komunistų instru
mentai tinkamu momentu paimti

U8A kongresmenai, užsienių komisijos nariai, audienci
joje pas Popiežių Pijų XII.

Sen. J. Howard Mc Grathžumiiaa u^.<uixu «>«««<«- r............  2’
savo^'žin/on įs'taigas^bei”* įmones- rėmė 200.000 DP įsileidimo pro- 
raktines pozicijas, iš kurių jie ga- je-ktą ir siūlė panaikinti visus su- 
lėtų dezorganizuoti Prancūzijos varžymus, kurie neleistų atvykti 
administraciją bei ūkį. nė 100.000 DP.

Čia mes truputį užbėgom į prie- 3, . Atskirą pasiūlymą pateikė 
kį. — Ryšium su tom žiniom pran- sen jobn s. Cooper, pasisakyda- 
cūzų spauda („The Quel") paskelbė mas už 150.000 pabėgėlių įsileidi- 
reveliacijų apie kominfonno sausio mą j0 nuomone, reiktų pasiųsti į 
pabaigoj išsiuntinėtą įsakymą Euro- Europą atstovus, kurie patikrintų 
pos kompartijoms. Pagal tą įsa- norjnįiUs emigruoti į JAV. 
kymą bus buvę sudaryti ir minė
tieji „gynimo komitetai". Tame 
įsakyme buvę nurodyta, kad ligi KAS GALfiS ĮVAŽIUOTI Į JAV 
pavasario turinti būti galutinai 
konsoliduota sovietinė sfera ana
pus geležinės uždangos (tai jau

Kovo mėn. 1 d. Senato Juridinė 
pu. gunme. užaugu. .... ... £°“lsiia Prl*"4 P™iek,'<’' .’X 
regimai vykdoma). Toliau, italų l JAV būtų prileista 100.000 
. 3 . . ____ x<....x. DP nuo s. m. liepos 1 d. iki 1950

m. birželio 30 d., 
50.000.

komunistams esą pavesta šiaurės 
Italijoj sudaryti „liaudies respu
bliką" — jungiamąją grandį tarp 
Jugoslavijos ir Prancūzijos. Tai _ _ p__
nėra taip fantastiška, kaip pirmu išnaudota, ji galėtų 
pažvelgimu atrodo. Prancūzų „Fi- j sekančius metus ..1JH aouic,.M 
garo' liudijimu, italų vyriausybės komisija turi paruošti taisykles 
žmonės, kalbėdamies su demokra- „priimtųjų asmenų paskirstymui ir 
tinių galybių diplomatais apie Va- įkurdinimui“. Taip pat nurodyta, 
karų Europos uniją, rimtai nurodę, kad priimamųjų 50 % tujės būti 
kad 4talų komunistai su socialistais dirbę ūkiuose. Tai daroma, kad 
gali išprovokuoti pilietinį karą, qaiėtu išvengti Imigrantų susispie- 
jeigu matys, kad balandžio 18 d. srltyse.
rinkimuose jų pasisekimo šansai 
menki. O tada ar šiaurės Italijoj 
negalėtų būti pakartotas graikiš-

Jei pirmųjų metų

y. kasmet po

kvota nebūtų 
būti perkelta 
Trijų asmenų

Projektas stato šiuos reikalavi
mus:

„SIAURĖS GIBRALTARAS“. Rusijos priemonės, kurių ji griebėsi Suomijos 
atžvilgiu, yra milžiniško plano dalis, siekianti užsitikrinti vjsišką Baltijos 
jūros kontrolę ir įsijungti Švediją, rašo Romos „II JHessagero“.
„Maskva nori ir kariškai pavergti Suomiją, kad visai be jokių trukdymų 
galėtų pasiekti Skandinavijos sieną.“

i „Prie Baltiški įrengti milžiniški įtvirtinimai. Estija taps „Siaurės Gibraltaru“. 
Ištisa sutvirtinimų grandinė tęsiasi nuo Leetse pusiausalio iki pat Rogos 
salos“.
„Tikruosius Sovietų Rusijos planus išduoda visos karinės tvirtovės, kurias 
stato Rusijos kareiviai, vokiečių karo belaisviai ir Pabaltijo valstybių darbo

lietuviškame kaime. Vaižgantas 
pavaizdavo tokį kaimą iš savo 
buržuazinių, klasinių pozicijų, iš 
buržuazinės ideologijos kertės. 
Vienašališkas Vaižganto kūrybos 
aiškinimas, kaip jį pateikia moki
niams mokytojas Jatautis, jokiu 
būdu neprisideda prie marksistinio 
mokinių požiūrio į literatūrą su
tvirtinimo, bet atvirkščiai — ugdo 
mokiniuose „estetines", forma
listines pažiūras, žaloja mokinių 
sąmonę, „bendro tautiškumo" ir 
„bendros tautinės kovos" „idėjų" 
raugu. Aiškindamas apie didžio
sios lietuvių liaudies rašytojos 
Žemaitės kūrybą, mok. Jatautis 
per daug kreipia dėmesio rašyto
jos biografijai ir visai maža — 
epochai, kurioje auoo ir bendro 
Žemaitė, kaip žmogus ir kaip ra
šytoja. Dėstytojas veik neišanali
zavo 1863 metų įvykių, turėjusių 
didelę reikšmę mūsų tautos vysty
mesi ir kurie turėjo nemaža įtakos 
rašytojai, visiškai „pračiuoždamas" 
pro tas socialines ekonomines są
lygas, kurios privedė prie baudžia
vos panaikinimo, neišnagrinėjo ka
pitalizmo vystymosi ir klasių ko-

vos lietuviškame kaime eigos, kai 
tuo tarpu klasinė kova ryškiai 
atsispindi Žemaitės kūryboje. 
Pagrindinė lietuvių literatūros 
dėstymo klaida — apėjimas socia
linių — ekonominių epochos są
lygų, pasitenkinant padrikų faktų 
aiškinimu, kurie nesusieti su vi- 
suohieniais — klasiniais santykiais, 
mokiniams suteikia klaidingą ir 
rašytojo kūrybos supratimą.

Nė kiek negeriau ir su istorijos 
dėstymu.

Mok. Maigys, aiškindamas 4-je 
klasėje apie kryžiuočių ir kalavi
juočių ordinų įsikūrimą Pabaltijy 
ir lietuvių tautos kovą prieš vo
kiškuosius grobikus, visiškai ne
paaiškina apie dižiosios rusų tau
tos pagalbą lietuvių tautai tuo kri
tišku momentu.

Mokiniai pamokos metu naudo
jasi bent kelių buržuazinių auto
rių vadovėliais, aiškiais savo šovi
nistinėmis ir idealistinėmis Konce
pcijomis Mokinys Mockaitis pa
mokas ruošia iš klerikalinės A. 
Aleknos „Lietuvos" istorijos; kuri 
parašyta aiškiai klerikalinėje — 
šovinistinėje dvasioje, nukreiptoje 
prieš rusų taytą. Kiti mokiniai 
naudoja P. Šležo ir Cižiūno, V. 
Daugirdaitės — Sruogienės ir ki
tus buržuazinių laiką vadovėlius, 
kurie nemaža padėjo buržuazinių 
laikų mokyklai žalojant jaunimo 
sąmonę ir iškreipiant istorinius 
faktus. Tokį faktą, kad mokiniai 
mokosi svarbiausios ideologinės 
disciplinos — istorijos, iš buržu
azinių vadovėlių, galima traktuoti 
tik kaip politinį atbukimą ir ide
ologinę pedagogų trumparegystę.

Aišku, kad trūkstant tarybinių 
vadovėlių, mokytojui tenka dides
nė atsakomybė už teisingą moky
mą. Kaip tik todėl ir tenka stebė
tis, kodėl nei literatūros, nei isto
rijos mokytąja! neturi tikslių pa
mokų konspektų, neturi aiškaus 
plano, ką jie turi pasakyti moki
niams pamokos metu. Kaip tik to
dėl, kad šie mokytojai pamokoms 
ruošiasi silpnai, paviršutiniškai, Jie 
ir dėsto beveik apgraibomis, be 
tikslios idėjinės orientacijos. Ta
čiau kyla kitas klausimas — kodėl , 
gi dėl mokytoju apsileidimo turi 
nukentėti mokinių ideologinio ly
gio kėlimas, teisingas mokslo žinių 
įsisąmoninimas?

Gymnazijos pedagogų taryba ir
gi permažai domisi tuo, kad pa- / 
mokos būtų pakankamai turinin
gos moksliniu požiūriu ir tvirtos 
ideologiniu atžvilgiu. Tai liudija ir # 
tas faktas, kad pedagogų tarybos 
pasėdyje nė karto nebuvo ap
svarstyta atskirų mokytojų pa
ruošti pamokų konspektai, neiš
nagrinėta ideologinių disciplinų 
dėstymo trūkumai. Pedagogų ta
ryba iki paskutiniojo laiko nenu
rodo mokytojams tinkamos idėji
nės linijos ir nuo to kenčia tik 
patsai auklėjimo darbas mokinių 
tarpe."

Darbo sąlygos Panevėžio „Maiste"
Panevėžio „Maisto" kombinato 

direktorius drg. Litvinov ne tik 
nevykdo kolektyvinėje sutartyje 
pasiimtų įsipareigojimų, bet, siste
mingai pažeisdamas darbo apsau
gos įstatymus, sukėlė rimtą kolek
tyvo nepasitenkinimą.
•, Drg. Litvinov nieko nedaro, kad 
būtų pagerinta darbo organizacija; 
vieną dieną darbininkai neturi 
darbo 8 valandoms, o kitą dirba
ma po 10—12 vai., už antvalandžius 
nemokama. Skerdimo skyriuje dir
bama nepakančiamose darbo ap
saugos atžvilgiu sąlygose.

Darbininkai, atleidžiamieji maži
nant etatus, verčiami rašyti pareiš
kimus, Jog Jie pasitraukia iš darbo 
savo noru. Taip atleidžiamų dar
bininkų darbo stažas nutrūksta ir 
jie netenka eilės teisių, kuriomis 
naudotųsi atleisti pagal etatų ma
žinimą. „Tiesa“

1 d. buvo 86.409 DP, kurie dirbo 
stovvklose arba lankė specialius 
kursus. Iš jų 71.000 dirbo sto
vyklų administracini darbą, specia
lius IRO darbus pagal užsakymus 
rūbų gamyboje, labdaros organi- 
zaciose karinėse įstaigose, vokie
čių pramonėje ir ūkiuose, 8 440 
patys yra darbdaviai. Kursai, ku
riuos lanko 15.398 asmens, dirba 
kas savaitė po 40 valandų, jie tę
siasi tris mėnesius ir yra išlaikomi 
IRO ar kitų labdaros organizacijų 
(S & S, 48. 3. 2.)

GEN. CLAY UŽTARIA DP
Gen. Clay, kalbėdamas Stutt- 

garte WQrttembergo-Badeno krašto 
Tarybos posėdy, kur buvo paliesta 
ir DP problema, nurodęs DP žiaurų 
likimą, pareiškė: „Aš tikiu, kad 
dar kai kurie vokiečiai nemoka 
įvertinti laisvės, kuria zjie čia, gv- 
vendami Amerikos okupacijoje, 
naudojasi". (Schw. Lztg.)

ČEKŲ DP SKAIČIUS DIDĖJA
{vykdžius komunistų perversmą 

Čekoslovakijoje, pabėgėlių skai
čius vis dar nemažėja. Tai sukėlė 
rimto susirūpinimo ir Bavarijos 
parlamentui, kuris šią problemą 
nori taip pat išspręsti senųjų DP

AMERIKA VIRS STIPRIAUSIA KARINE ORO PAJĖGA. Senatoriui Harry F. 
Byrd iš Virginijos praneša, kad apie 200 vokiečių mokslininkų dirba JAV oro 
pajėgų įmonėse, padėdami Amerikos oro pajėgas padaryti galingiausiomis 
pasauly. Šie vokiečiai buvo angažuoti tuoj po Europos pergalės 1945 m.
„Šie mokslininkai“ pareiškė Senato Ginkluotųjų Pajėgų Komiteto narys sen. 
Byrd, „nurodo mums, kaip buvo padaryti jų (vairūs išradimai; jie taip pat 
radeda surasti (vairių tyrinėjimų lengviausius būdus. Mokslininkai padeda 
gyvendinti tyrinėjimų projektus, kuriuos Jie negalėjo užbaigti Vokietijoje. 

Jie padeda mums užtikrinti pirmavimą ore". Dauguma Jų dirba Oro Pajėgų 
Technikiniame centre Wright Field, Ohio, kiti atlieka vairuojamųjų sviedinių 
patikrinimą New Mexico mieste, dirba Amerikos universitetų ir technikos 
mokytojų tyrinėjimų laboratorijose (CDM).
GRAIKIJA IR TURKIJA PAVOJUJE. Užs. reikalų George C. Marshal ir 
gynybos min. James V. Forrestal JAV Kongrese pareiškė, kad esama rimto 
pavojaus Graikijai ir Turkijai netekti laisvės, Jei Jos nebegaus daugiau kari
nės paramos iš JAV.
Šie kabineto nariai prašė paskirti 275 mil. dolerių šautuvams, lėktuvams ir 
kitiems ginklams Graikijai ir Turkijai pirkti.
SEKANTIS KARAS VYKS VIDURŽEMIO JUROJE IR VIDURINIUOSE RY
TUOSE. Buvęs Švedijos gynybos ministeris Skoeld laiko, kad Švedijos padėtis 
„artėjančiame konflikte yra geresnė, negu antrojo pasaulinio karo metu“.
E. Skoeld, dabartinis žemės ūkio ministeris, yra vienintelis vyriausybės 
narys, dalyvaująs Švedijos neutralumo diskusijose.
Mlnisterio nuomone, ateities karas vyks Viduržemio jūroje ir Viduriniuose 
Rytuose. Jei Švedija aiškiai laikysis savo nuomonės valstybių bendradarbia
vimo atžvilgiu, Ji gali turėti daug šansų išlikti neutrali. (NHHT)
GERIAU KARAS, NEGU VISĄ LAIKĄ GYVENTI KARO BAIMĖJE. Italų lai
kraščiai plačiai rašo apie Čekoslovakijos (vykius. Nepriklausomas dienraštis 
„H Momento“ nurodo pavojų, kylanti iš kaskart vis augančio psichologinio 
nusistatymo, kad geriau jau dabar pradėti karą, negu visą laiką gyventi bai
mėje ir netikrovėje. Straipsnio autorius mano, kad šios tendencijos tolimesni 
išsivystymą galėtų sulaikyti tik tada, kai visam laikui Rusijos Ir Vakarų 
Valstybių reikalavimai vieni antrų atžvilgiu buvo tvirti ir nedviprasmiškai 
nustatyti.
Pereitą vasarą tą slinkimą | Vakarus sulaikė JAV, išeidamos su Marshalllo 
planu Europai atstatyti. Kaip kontra priemones Rusija paskelbė Molotovo 
planą, turinti tikslą sujungti sovietini bloką politiškai, ekonomiškai Ir kultū
riškai kovai su Vakarais. Komunistų partija gavo (sakymą šiuos kraštus sut
varkyti. Tokiu būdu | satelitinių kraštų skaičių pateko:
Lenkija — 120.762 kv.
Jugoslavija — 95.983
Rumunija — 91.934
Vengrija — 35411 ’’
Bulgarija - 42.741 ”
Albanija — -----
Čekoslovakija 
Suomija —

myl. su 22,6 mil. gyv.
„ „ 15,7 „
„ „ 15,0 „ „
„ .. 8,9 „ „

12,3 „

SOVIETŲ EKSPANSIJA. „New York Times“ rašo: Daugiau kaip prieš aštuo- 
Sov,etų. Rusijos ir sovietiško komunizmo veržimasis 

tr»j0. P?-sauUnio karo metu, kada Sov. Rusija 
Europoje, Jas laikydama savo saugumo 

atra™,°s ^S' J1 tav? J84'430 Kvdr. mylių teritoriją su 24.537.000 gy
ventojų. Vėliau sukūrė komunistų kontroliuojamas vyriausybes visose valsty
bėse, esančiose Rusijos vakarų pasieny.
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