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MOTINOS DIENAI
A. S.

Lenku tautinės vienybės šventė
DR. A. STANYS

GRAŽIAUSIAM metų laiko
tarpį, kai gamtoje gyvybės 
triumfas ryškėja, mes šven" 
čiame motinos dieną. Švenčiame 

Didžiosios Pasaulio Motinos gar
bei skirtojo mėnesio pirmąjį sek
madienį. Minime didžiąją ir am
žinąją pasaulio misteriją — moti
nystę. Mūsų mintys ir visa, kas 
gero mūsų sieloje yra, nukrypsta 
į mūsų pačių motinas ir apskritai 
motiną, kaip į gerąją pasaulio 
dvasią, kaip į gėrio simbolį. „O 
šventas Motinos vardas“ .. giedo
jo mūsų poetas. Ir kiti pasaulio 
kūrėjai yra kėlę motinystės didy
bę. Dauguma jų bandė tą mįslę 
atspėti ir atskleisti, įsigyvendami 
į ją sėmėsi įkvėpimo. Daugelis iš 
jų ta tema yra sukūrę amžiais 
nemirsiančių kūrinių, tačiau visos 
jos atskleisti vis tiek nepajėgė, 
nes tai neišsemiamas šaltinis, 
kaip neišsemiama ir neaprėpiama 
yra Meilė ir Gėris. Kas iš mūsų 
nors reprodukcijos nėra matęs 
kad ir didžiojo Rafaelio madonų, 
kuriomis amžiais neatsistebi pa
saulis, prie kurių jautresnės sie
los žmonės dienų dienas gali sto
vėti ir žvilgsnio neatitraukti. Mo
tina su nerūpestingu kūdikiu ant 
rankų žavi nuo jos dvelkiančia 
meile, pasididžiavimu, rūpesčiu ir 
būkštavimu dėl tos mažos būty
bės. Bet ar Rafaelio madona jau 
atskleidžia mums visą motinystės 
esmę? Deja — toli gražu dar nė. 
Madonos temą ryškino dar šimtai 
kitų pasaulio kūrėjų, bet ir jie 
visi nesijautė jau galutinai at
skleidę didžiąją motinystės pa
slaptį. Dėl to prie tos temos taip 
pakartotinai buvo grįžtama ir 
niekas neabejoja, kad ji amžiais 
bus nagrinėjama.

Didieji menininkai tapytojai 
piotinystės grožį vaizduoja ne 
vien pagarsėjusios madonos pras
me, bet ne retai bando ją ryškin
ti ir kitokiais vaizdais. Žodžio 
menininkai motiną yra vadžioję 
dar įvairesniais keliais, ryškino 
ją dar įvairesnėse situacijose. 
Motinos sąvoka suponuoja moterį 
ir kūdikį. Ir tai ne vieną momen
tą, bet visą gyvenimą: nuo prieš- 
lopšio iki karsto. Gyvenimas įvai
rus ir painus, vaiko pergyveni- 

jnai ir situacijos labai keičiasi. O 
visa tai atsiliepia pergyvenimams 
motinos, kurios skrupulingas 
žvilgsnis nuolat budi, nuolat jį 
seka. Tad kiek čia temų kūrė
jams. Ir kiek daug jos jau nagri
nėtos, ryškintos, spėliotos ir vis 
dar neatspėtos. Jos ir nebus at
spėtos. ši didžioji pasaulio miste
rija niekad nebus išsemta. Jei ji 
būtų išsemta, ji nebebūtų Didžio
ji misterija. Mūsų visų, visos 
žmonijos laimei šis gėrio pradas 
niekad nevirs kasdienybe, niekad 
nevirs paprastu reiškiniu, bet 
tarp visų pasaulio žiaurumų švies 
kaip palaimos žvaigždė. Žmonija 
pergyveno daug sutemų, kada 
žmonių santykiuose negalima bu
vo įžiūrėti nė trupinėlio gerojo 
prado, tačiau ir šitokiam siautuly 
motina nemirė.

Motinos dieną mes dar neseniai 
tepradėjome švęsti, nors motina 
yra sena — sengalvėlė, kaip pati 
žmonija. Tyli ir kantri motina 
nešė savo vargų naštą amžiais, 
klupdama ėjo vargo kelią neatžy
mėta, bet galinga savo meile. Ji 
buvo ta pati prieš tūkstančius 
metų. Ji ta pati laukiniškoje pri
mityvioje aplinkoje, ta pati Egip
to piramidžių papėdėje, ta pati 
Eladėj ir išdidžiojoje Romoje, ta 
pati viduramžio pilyse adoruo
jama riterių, ta pati tų pačių 
feodalų niekinama baudžiaunin
kų lūšnelėse, ta pati karalių rū
muose, didžiūnų salionuose, pini
guočių įstaigoje ir varguomenės 
skurde, ta pati lydinti sūnų į 
Kęstučio pulkus ar Vytauto žy
gius, ta pati drebanti dėl savo 
vaikų ateities, žiūrėdama į gesi
namą šventąją dievų ugnį alkose, 
o po kelių amžių, šventąsias gies
mes giedodama, šimtus klm. 
einanti savo vaikams laimės iš
melsti prie Aušros Vartų Marijos 
paveikslo, ta pati prie lopšio 
snaudžianti grįžusi po sunkių 
baudžiauninkės darbų, ta pati 
prie ratelio mokanti savo vaiką iš 
maldaknygės rašto ir poterių, 
nuolat ir visur ta pati. Ji įvairi 
kaip gyvenimas, kaip margos so
cialinės sąlygos ir situacijos, bet 
vis ta pati motina-gerojo moti
nystės prado įsikūnijimas.

Pažino pasaulis motiną nuo 
amžių. Tik, deja, ne visada tin
kamai ją įvertino. Daug dažniau 
jai nusikalto. Tokia jau, matyti,

žmogaus prigimtis, kad į viešumą 1 
vis lengviau prasimuša blogio j 
pradas, o visa, kas tauru ir kilnu, i 
nustumiama į šalį. Betgi mes lie- i 
tuviai galime didžiuotis ir šiuo- j 
atžvilgiu. Mūsų tauta šioje sri- ( 
tyje didelių nusikaltimų neturi." i 
Lietuvis niekad nėra paneigęs < 
nei moters, nei motinos. Tai f 
mums rodo ne tik palyginamai < 
nesugadinti šeimos santykiai, bet i 
ir tautos dvasią atskleidžianti < 
tautosaka, o pagaliau ir istorija į 
bei padavimai. Juk jau Herderis, į 
Lessingas ir Goethe, vos tik susi- , 
pažinę su pirmuoju lietuvių dai- j 
nų leidiniu, konstatavo, kad nėra j 
pasauly kitos tautos, kuri taip 
idealiai vaizduotų vyro ir mo
ters santykius, kaip lietuvių tau
ta. Vyrauja ten ne gyvuliškasis 
geidulingumas, bet tauri, ideali 
meilė. O ar neatsimename lietu
viškųjų dainų motinos sengal
vėlės? Argi jos neiškelia dainose 
taip gražiai atvaizduotas našlai
tės dalios tragizmas? Ar ne mo
tinos kultą kelia pasakų pamotė- 
lės-raganėlės tipas įvairiose jos 
variacijose? O pagaliau ar ra
sime kur nors pasaulyje tautą, 
kuri savo malonybinių žodžių lo
byne turėtų tiek daug vardų 
motinėlei sengalvėlei? Ir Itiek- 
viena šių formų savaip suvirpsią 
lietuvio širdį — motinėlė, motu
žėlė ir 1.1, ir 1.1. Lietuvės moti
nos už savo kančias, rūpesčius, 
nemigo naktis, sielvartus ir var
gus bent tokį atlyginimą yra ga
vusios. Galime džiaugtis, kad 
mūsų tautinės tradicijos ir tau
tinė dvasia nuo gerojo motiniš
kojo prado nėra nutolusi, kaip 
kad ir apskritai idealizmo nėra 
praradusi. Bet mūsų pareiga — 
švenčiausia pareiga, nes nuo jos 
priklauso visų mūsų tautinių gėr 
rybių, pagaliau mūsų kaip tauti
nio vieneto išlikamas-mūsų pa
reiga šitą tautos idealizmo pradą 
išsaugoti, išlaikyti, ugdyti. Tai 
mes privalome daryti ne vien 
kaip žmonės, bet ir kaip lietu
viai, nes kitaip liksime belytė 
masė, masė be vaido, be savojo 
specifinio charakterio. O belytė 
masė yra jokia vertybė. Ji nie
kam neimponuos, jos niekas ne
vertins. Ir čia, ištrėmime, repre- 
zentuodamiesi svetimiesiems kiek
vienu savo žingsniu, mes šito ne
privalome užmiršti. Lietuviškų 
tradicijų šeima, kurioje vyrau
ja gerasis motiniškasis pradas yra 
ne mūsų idealas, bet mūsų gyve
nimo būtinybė. Pairusios pagrin- ' 
dinės celės suardys ir visą mūsų 
bendruomenę.

Neturi mūsų tauta specifiškai 
lietuviškų nusikaltimų motiniš- • 
kajam bei moteriškajam pradui 
ir savo istorijoje. Nenusikalto ji 
nei savo gyvenimiškosiomis tra
dicijomis nei valstybinėmis prie
monėmis gyvenimą tvarkydama, 
t. y. leisdama įstatymus. Jau ne
kalbant apie naująją Lietuvą, bet 
ir senojoje Lietuvoje nebuvo jo
kio įstatymo, kuris būtų įžeidęs 
moterį, o tuo pačiu ir motiną, 
nors, žinoma, tai dar nereiškia, 
kad faktinųjų gyvenim-škųjų 
santykių ji kartais nebūtų buvusi 
įžeidžiama.

Jei buvo kur individualaus 
siautėjimo užmačių, tai pavieniai 
faktai negali būti apibendrinti į 
dėsnį. Priešingai, pagal mūsų 
pagrindinius įstatymus - Lietuvos i 
statutą - moteris yra vyrui lygus : 
žmogus. Ji yra išskiriama tik vie- i 
nu atžvilgiu, būtent, kaip nega
linti nešti karinės prievolės naš
tos, ne visiškai laisvai gali val
dyti žemę, su kurios valdymu bu
vo surišta karinė prievolė. Šiaip 
moteris niekur nebuvo išskiriama 
ar pažeminimą. Ji visada ir visur 
buvo garbingas tautos narys.

Tiesa, mes savo istorijoje ne
turime Orleano Mergelės tipo 
heroiškųjįi pavyzdžių, neturime 
moters valdovės ar kitame vaid- : 
meny, apie kurią būtų sukęsis vi
sas viešasis kurio nors meto ; 
gyvenimas. Tačiau mes turime 
moterį savo metu suvaidinusią 
didelius vaidmenis. Atsiminkim 
tik užuojautą sukeliančią, visą 
savo gyvenimą kančios keliu ėju
sia. Aldoną Gediminaitę — tą 
nelaimingąją palaido Kazimiero 
Didžiojo Krokuvos dvaro tylią 
kankinę, politinių tėvų kombina
cijų auką. Kas nežinom .Gedimi
no našlės Jaunės arba Jogailos 
ir jo- jaunesniųjų brolių motinos 
Julijonos politinio vaidmens? Ar
gi pamirština taurioji mylinčioji 
Ona Vytautienė, dėl savo vyro 
ateities aukojusi viską, o vėliau

tikroji jo bendradarbė? O kas 
gali nesigėrėti tikrai motiniškai 
moteriškos dvasios Barbora Rad
vilaite, savo kilnia siela sužavė
jusia net nežabotąjį paskutinį 
Gediminaitį Lietuvos soste Zigi- 
mantą Augustą. Apšaukta val
džios ar garbės ištroškusią intri
gante ir kerėtoja, sugebėjusia 
suvilioti valdovą, ši kukli lietu
vaitė tyliai pakėlė visas netei
sybes savo moteriškojo idealo- 
šeimos labui. Likimas ją nus
kriaudė — šeimos džiaugsmų pa
tirti jai neleido. Ir pasaulį ji 
paliko vien kančios prisiminimų 
lydima, pati likusi šviesia žvaigž
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dele labai niūriose siautėjančio 
renesansinio Vilniaus dvaro pa
dangėse.

Tai tik pora vardų, apie ku
riuos dažnai kalbama. O kur mi
lijonai lietuvių moterų bei moti
nų? Kur didžiųjų mūsų vyrų mo
tinos, mums juos išauginusios? 
Kur motinos didžiųjų valdovų, 
karo vadų, politikų? Dažniausia 
tai „nežinomosios motinos“, mo
tinos bevardės. Tik jų dvasia, 
perduota jų vaikams, tėra pasi
reiškusi viešumoje. Kaip vadi
nosi taz motina, kuri, vilkdama 
sunkią baudžiavos naštą, mokė 
savo vaikus lietuviškųjų poterių, 
liūliavo juos lietuviškąja daina, 
sekė jiems lietuviškas pasakas, 
pagaliau išmokė lietuviškojo 
rašto? Ji, savo varganą dalią 
vilkdama, išlaikė mums lietuviš
kąją kalbą, išsaugojo tautos dva
sinį turtą, išsaugojo ir mums pa
liko lietuviškąją dvasią. Jos var
das, Mickevičiaus žodžiais ta
riant, milijonas, bet jos vardas 
vėl tik vienas ir tas pats-Motina. 
Mes šiandien lenkiame prieš ją 
savo galvas, nes tai mums pa
deda perprasti visą motinos di
dybę ir reikšmę tiek žmogaus, 
tiek tautos gyvenime.

Mes visi amžinosios nežinomos 
motinos vaikai. Tačiau mes neži- 
nonome tik jos vardo. Šiaip mes 
lietuviškąją motinėlę-sengalvėlę 
labai gerai pažįstame. Tai mūsų 
dainų ir pasakų motužėlė. Tokia 
švelni ir miela. Kaip tas gerojo
Dievulio Angelas Sargas. Pažįs
tame ją ir iš padavimų. Juk tai 
ne kas kitas, kaip Birutė, Vy
tauto Didžiojo motina, tauriojo 
Kęstučio, to lietuviškojo Boyardo, 
gyvenimo draugė, anos idealio
sios lietuviškos šeimos geroji 
dvasia, palaimos nešėja. Netu
rim mes savo padavimuose tau
resnės šeimos kaip Kęstučio, ne
žinome kilnesnės motinos kaip 
Birutė. Tai lietuviškosios moters 
idealas-kilni mergaitė, tauri mo
teris, dvasinga motina. Tiesą, Bi
rutė yra padavimų moterį, nes 
iš tikrųjų ne viskas, ką mes apie 
ją kalbame ar skaitome, yra isto
riškai patikrinama. Tiksliau ta- 

riant, isforinių žinių apie ją labai 
ir labai nedaug. Neaiškumai pra
sideda, pradedant nuo jos vardo 
iki pat esminių jos charakterio 
bruožų. Tačiau juk ne tai svar
bu. Svarbu mums padavimų jais 
įkūnytas idealusis lietuvės mo
ters ir motinos tipas, moters 
idealas. O kokia graži ta Palan
gos mergelė, rūpestinga šeimos 
židinio saugotoja, su džiaugsmo 
ir pasididžiavimo šypsena ste
binti gausų savo vaikų būrį, be- 
sipūškinantį Galvės ežero ban
guose, kokia miela širdgėlos sus
pausta senutė, prisiglaudusi to
limo Būgo pakrantėje Brastos 
pilyje. Argi tai ne mūsų svajonė- 
ta brangioji mamytė. Mūsasis 
moters idealas tai ne, pav., vo
kiškojo epo žiaurioji moteris. Tai 
mergelė lelijėlė ir motinėlė sen
galvėlė. Kol mes visi šį savo idea
lą išsaugosim, tol mes liksim sau 
žmonės — lietuviai. Kol moters 
idealas mūsuose liks motinėlė sen
galvėlė, tol nuo mūsų moters 
dvelks gaivinanti, gyvenimo žiau
rumus švelninanti dvasia. Mūsų 
idealas liks-vargas mums, jei ki
taip būtų — Birutės dvasia, ge
rojo prado nešiotoja motina. Tai 
ir žmoniška ir lietuviška.

tos anarchijos, ėdamos santvarkos 
blogybių, unijinės Lietuvos ir 
Lenkijos valstybės jau nuo 18 a. 
pradžios buvo pasidarius i jos kitų, 
valstybių žaisliuku. Tarptautinėje 
politikoje jos nustojo būti veiks
niu, bet buvo tik kitų valstybių 
varžybų objektas. Kultūrinio de
kadanso metu suvulgarėjusios ba
jorijos masės vis dėl to didžiavo
si savosiomis laisvėmis, didžiau
sios anarchijos Augusto III laikus 
vadino gerojo karaliaus laikais, 

GEGUŽĖS 3 d. lenkai šven
čia savo tautos vienybės 
dieną. Oficialinė valstybės 
ir tautos šventė ta diena paskelb

ta pirmojo atsikūrusios Lenkijos 
seimo 1919 m, bet iškilmingai ji 
būdavo švenčiama ir anksčiau, 
kur tik buvo sąmoningų, dėl lais
vės kovojančių lenkų, ir kur leido 
politinės sąlygos. Ji švenčiama 
kaip diena, kurią 1791 metais len
kų tautos didieji patriotai pareiš
kė pasauliui, kad geriau žūsią, 
negu liksią anarchijos kankinami, o savo valstybių išmintį sufor- 
svetimųjų išnaudojami ir nieki
nami pastumdėliai, kad savo lais
vei atgauti, svetimųjų priespau-

mulavo nepamirštamuoju posa
kiu: „Polska nierządem stoi“ 
Lenkija laikosi netvarkos dėka.) 
Mat, jiems atrodė, kad silpna 
valstybė niekam nesudaro pavo
jaus, tad prieš ją. niekas ir nesi
kėsins. Tik paskutinio karaliaus 
Poniatowskio laikais tas apkvai
šimas pradeda praeiti. Bandoma 
daryti reformų, bet pirmosios 
pastangos pasibaigia 1772 m. pa
dalinimo katastrofa. Kartu atsi
randa vad. garantijos aktai, ku
riais svetimoms valstybėmis — iš 
karto vien Rusija, o vėliau ir 
Prūsijai su Austrija — pripažįs
tama teisė saugoti Respublikos 
valstybinės santvarkos neliečia
mumas. Padalinimo katastrofa, 
žinoma; privertė atsikvošėti ir 
daugumą bajorišKųjų laisvių gar
bintojų. Tačiau išsivaduoti iš už
mestojo jungo buvo neįmanoma. 
Viskas buvo prižiūrima budrios 
akies — Ekaterinos II ambasado
riaus, kuris pasidarė faktinasis 
viešpats ir ne be pagrindo dažnai 
yra pavadinamas Varšuvos gene
ralgubernatorium. Taip truko iki 
1788 m. seimo, užsitęsusio net 4 
metus, dėl to ir vadinamo ketve- 
riamečiu arba reformų seimu. Ka
dangi Rusija tuo metu kariavo 
su Turkais ir su Švedija, vadina
si buvo surištomis rankomis, tai 
seimo vadovybę į rankas paėmusi 
ir karalių savo pusėn patraukusi, 
reformų partija ryžosi išnaudoti 
momentą ir nusimesti svetimųjų 
varžtus. Tai buvo deklaruota dar 
seimo pradžioje. Tačiau nuoseklių 
Šitų deklaracijų tolimesnių išvadų 
seimas dar ilgai nedarė. Jis ne
skelbė nei naujų reformų, nei or
ganizavo rimtos karinės pajėgos, 
nors įstatymą tuo reikalu ir buvo 
priėmęs. Tik po ilgų svyravimų ir 
būgštavimų 1791 m. gegužės 3 d. 
seimas priėmė, iš anksto grupės 
politikų paruoštą, konstituciją, 
pagrindinį valstybės santvarkos 
įstatymą, pašalinantį visas seno
sios santvarkos blogybes, įvedantį 
visiškai naujus valstybinio ir 
socialinio gyvenimo principus. Si 
konstitucija buvo persilaužimas. 
Toliau sekė visa eilė iš jos išplau
kiančių įstatymų, naujai pertvar“ 
kančių įvairias gyvenimo sritis. 
Buvo taip pat griebtasi skubotai 
organizuoti ginkluotą pajėgą. Bet 
jau buvo per vėlu. Baigusi karą 
su Švedija, o pagaliau ir su Tur
kija, Rusija metė visas savo jė
gas prieš „didžiąją imperatorie- 
nę“ įžeidusią Rzeczpospolitą. o to 
vaisius buvo antrasis padalinimas 
(1792).

Rusija savo tikslo siekė, prisi
dengdama būreliu lenkų ponų,, 
išėjusių tariamai ginti senųjų 
laisvių, kovoti su „tironija“. Jie 
buvo suorganizuoti į vad. Targo 
vicos konfederaciją, prie kurios 
prisidėti rusų ginklas privertė vi
sas vaivadijas. Reformų seimo 
vadai atsidūrė emigracijoje. Toli
mesnės kovos, privedusios prie 
trečiojo padalinimo, buvo veda-

dai numesti, savo krašto prestižui 
atgauti aukosią visas savo jėgas, 
savo turtą ir gyvybes.

Tai buvo dar anie unijinės 
Rzeczpospolltos laikai. Iškankln-

Ruoškime jaunimą tautai sveika ir pajėgu
Sportinls sąjūdis visame civilizuotame pasaulyje yra pripažintas vienu 

ryškiausių tautos vitalinių Jėgų pasireiškimų. Yra aišku, kad sportu domisi 
judriausias tautos elementas, kuris per sportą baigiamas pilnutinai auklėti. 
Tad ir pasaulinių varžybų laimėtoją! yra ne tik savosios tautos Barbė ir 
džiaugsmas, bet ir ryškus tautos geresnio rytojaus rodiklis. Kuo daugiau 
tauta turės patvaraus elemento, tuo ji bus tikresnė dėl savo rytojaus.

Lietuvių tautos laisvės kova vedama visais galimais būdais ir už tėvynės 
ribų. Kovotojų eilėse stovi ir sportininkas, reprezentuodamas savo tautos 
patvariausiąjį elementą-jaunimą.

Būdami tremtyje, kur mūsų jaunimą tyko įvairiausi moralinio ir fizinio 
iškrypimo pavojai, mes turime t JI atkreipti ypatingą dėmesį, nes kovojan
čiam kraštui, kurio geriausieji sūnūs lieja savo kraują reikia kuo daugiausia 
Jokių iškrypimų nesužaloto ir patvaraus jaunimo. Tad mums krenta didžiau
sia atsakomybė už savąjį Jaunimą.

Vyr. FASK-tas, stovėdamas kartu su kitomis lietuviškomis organizacijomis 
šių reikalų sargyboje, rūpinasi mūsų Jaunuomenei suteikti sąlygas Išeiti iš 
stovyklinės kasdienybės ir rasti gaivinančio džiaugsmo žaidimuos. Šiuo tikslu 
Skelbiama gegužės mėn. sporto savaitė, šios savaitės tikslas visą mūsų Jau
nimą išvesti | aikštę, | saulę. Visi sporto klubai ir rateliai yra įpareigoti 
pravesti kuo platesnio masto žaidynes, įtraukiant | Jas kuo daugiau jaunimo.

Vyr. FASK-tas kreipiasi l lietuvių bendruomenę, prašydamas paremti 
visus parengimus šios idėjos realizavimui. Tuo prisidėsime prie mūsų Jauni
mo auklėjimo ir Jo išlaikymo sveikos bei nepalaužiamos dvasios. Tuo atlik
sime mums uždėtą pareigą auklėti Jaunimą tautai sveiką ir pajėgų.

Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komitetas

mos ta pačia reformų seimo dva
sia. Krašto laisvės laidu buvo lai
koma gegužės 3 d. konstitucijos 
principų grąžinimas, nes gyveni
mas senaisiais bajoriškosios de
mokratijos ir „aukso laisvės“ 
principais reiškė anarchiją ir ne
išvengiamą svetimųjų priespaudą 
Emigracijos kovose gegužės 3 d. 
vėliava taip pat plačiai plėvėsavo 
Lenkų tautai ji visiems laikams 
liko kaip simbolis pasiryžimo pa
tiems likti savo likimo sprendė
jais, kaip kovingosios valios pa
sireiškimo diena.

Ne šia proga tiktų aiškintis mus 
liečiančią gegužės 3 d. prasmę, ne 
dabar tiktų aiškintis ir pastarųjų 
laikų abiejų tautų santykius, nors 
ir nėra kitos tautos, su kuria 
mus rištų taip įvairiopų istori
nių saitų pynė. Švenčianti savo 
didžiųjų troškimų, ryžto ir kovos 
entuziazmo šventę, lenkų tauta 
prisimintina kaip didžiųjų laisvės 
kovotojų tauta. Nerasime pasauly 
kitos tautos, kuri tiek daug būtų 
kentėjusi ir taip riteriškai kovo
jusi dėl savo laisvės. Kadaise, 
laikydami save gerojo prado ne
šėjais, lenkai mėgo savo tautą va
dinti kenčiančiu tautų mesijumi. 
Laukdami progos grįžti į savo tė
vynę, jau 19 a. pradžioje lenkiš
kieji legionai išvaikščiojo skersai 
ir išilgai Europą ir Nilo pakran
tes, savo krauju lenkai nušlakstė 
tuos pačius kelius ir šito karo 
metu.

Pastaroji pasaulinė suirutė ir 
prasidėjo nuo Lenkijos. Siautė
jančiam III Reichui ji pirmoji iš
drįso pasipriešinti, nenusilenkė jo 
reikalavimams. Turėdama didžių
jų demokratinių Europos galy
bių garantijas, 1939 m. rugsėjo 1 d. 
ji ryžosi išeiti į nelygią kovą ir 
palūžo. Tačiau palūžo tik mate
rialai, ne dvasiškai. Labai greitai 
buvo susiorganizuota tęsti kovas 
už savo krašto ribų. Lenkai pa
triotai galėjo turėti gerų vilčių, 
nes jų aukos atrodė vertinamos. 
Tik pabaiga buvo, deja, labai 
žiauri. Vakarų demokratijų są
jungininku pasidaręs imperialis
tinis bolševizmas sugriovė visas 
lenkų patriotų viltis ir užtraukė 
tautai naujas kančias. Ir lenkam 
skaudžiausia, kad jų pastangos 
gelbėti savo tautą nuo šito siaubo 
buvo tramdomos vakariečių, žūt 
būt, norėjusių išlaikyti gerus 
santykius su Rusija, tikėjusių, 
kad lenkams bus galima kitaip 
pagelbėti. O baigėsi tuo, ką ga
lima buvo ir anksčiau numatyti. 
Iš vardo Lenkija tebėra dar ne
priklausoma valstybė, bet iš ti
krųjų jau Maskvos tarnaitė. Di
dieji patriotai ir kovų vadai ne
begali grįžti namo, o pabandę 
grįžti ir gelbėti, kas dar išgelbė
tina, džiaugiasi suradę kelią pa
bėgti.

Daug Lietuva turėjo sąskaitų 
su lenkais, tačiau jos nelaimėse 
pasirodė tauri. Ir patys lenkai 
dar ir dabar prisimena, kad ano
mis skaudžiomis 193J m. rugsėjo 
dienomis Lietuva jų padėties ne
apsunkino. Priešingai, ji suteikė 
globą tūkstančiams jų civilių ir 
kariškių, bėgančių nuo artėjan
čių nacių ir raudonosios armijos 
tankų. Visi tie tūkstančiai labai 
greit atsidūrė pas savo sąjungi
ninkus Anglijoje. Ir dabar lietu
vis supranta ir atjaučia tą didžią
ją lenkų tautos tragediją ir žino, 
kad yra tos pačios kovos kovo
tojai, nors ir tarp jų dar daug 
kas tebėra neišsiaiškinta. Lietuvis 
tiki ir gen. Anderso žodžiais, jo 
paskutiniame įsakyme deformuo
jamam korpui, kad Lenkijos ka
rys ir toliau — vis tiek kuriais 
keliais ir per kuriuos kraštus — 
žygiuos į savo tėvynę, jai laisvę 
nešdamas. Tačiau dėl generolo 
prisimenamo Vilniaus ir Lvovo, 
likusių simboliais kovos su Cur- 
zono Unija, lietuvis jau būtų lin
kęs aiškintis. Lietuvio ausį rėžia 
ir šios gegužės d d. proga išleisto 
Pasaulio Lenkų Sąjungos atsišau
kimo žodžiai: „Vis -tiek kur mus 
likimas yra nubloškęs, šią iškil
mingą dieną persikelsim prie 
Vyslos, Būgo ir Vilijos, prie Ode
rio ir Vartos ...“ Viliją mes juk 
Nerim vadinam ... Kad ir ne 
šventėie, bet aiškintis tuos reika
lus reikėtų. Jei vieni antriem pa
sakysim, kad nieko neieškom ir 
nieko nepamiršom, problema ne
bus išspręsta. O gyventi juk rei
kės.

1
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. Ateity DP 
įkurdinimas eis greitesniu tempu

Balandžio mėn. 21 d. Bad Kis- 
singene įvyko penktoji IRO spau
dos konferencija. Ją atidarė ne
seniai iš Ženevos grįžęs ameri
kiečių zonos IRO direktorius P. 
Edwards. Jis pranešė, jog yra vil
ties, kad jau gegužes mėn. pra
džioj prie IRO prisidės reikiamas 
skaičius valstybių ir PCIRO galės 
tapti tikru IRO.

Paliesdamas PCIRO reikalą, 
dir. P. Edwards pareiškė, jog, ne
žiūrint visų sunkumų, ši veikla 
buvusi sėkminga. Per praėjusius 
biudžeto metus, kurie baigsis

Del cigarečių dalinimo aprūpi
nimo dalies vedėjas pranešė, kad 
ju paskirstymas yra visiškoj IRO 
Area vadovybės žinoję. Kiekvie
nas, dirbąs prie amerikiečių kariuo
menės, dalį algos gauna skriptais, 
už kuriuos kariuomenės kantino- 
se gali pirkti cigarečių. Del pa
pildomos dirbančiojo normos ir 
cigarečių tiems, kurie už darbą 
gauna gigą tiš komiteto, reikia 
aiškintis su darbo skyriumi.

Į iškeltą klausimą del stovyk
lose kartais pasitaikančių kratų

liepos 1 d., iš amerikiečių zonos 
j kitus kraštus bus perkelta 60— 
65.000 DP. Toliau jis pareiškė 
vilties, kad ateinančiais biudžeto 
metais DP įkurdinimas eis grei
tesniu tempu. Pirmiausia laiku 
IRO sudarys sutartį su Venecue- 
la dėl 10.000 DP priėmimo. Taip 
pat žinios iš Vašingtono rodo, kad 
yra daug vilčių, jog įstatymas 
dėl 200.000 DP įsileidimo bus 
priimtas. JRO darbą žymiai sun
kina aštrus vokiečių spaudos nu
sistatymas prieš DP, kas neretai 
atsispindi ir amerikiečių spau
doj. Čia dir. P. Edwards pranešė, 
jog rytą jis gavęs iš karinės 
valdžios rašto nuorašą, iš kurio 
matyti, kad DP nusikaltėlių 
skaičius reliatyviai yra mažesnis 
už vokiečių. Tikima, kad šis įro
dymas pagerins spaudos nusista
tymą DP atžvilgiu.

Po to dir. P. Edwards buvo 
paklaustas, ką IRO mano daryti, 
jei politinė padėtis pablogėtų. Jis 
atsakė, kad tuo atveju rūpinima
sis DP išeitų iš IRO kompeten
cijos. „Bet man rodos", kalbėjo 
dir. P. Edwards, „kad mes esame 
tame pačiame laive, ir aš esu 
asmeniškai įsitikinęs, kad nebus 
blogiau. Ar jūs žinote rinkimų 
rezultatus Italijoj?" Jis pabrėžė, 
kad IRO žino savo atsakomybę 
del DP, bet su ribotomis prie
monėmis negali daugiau pada
ryti.

Po dir. P. Edwards kalbos kon
ferencijos vadovavimą perėmė- 
informacijos skyriaus šefas S. 
Denlingeris-. Konferencijai raštu 
buvo patiekta 8 klausimai. Vie
nas iš svarbesnių klausimų buvo 
dėl DP bendradarbiavimo IRO
veikloje. Aprūpinimo dalies še
fas Dunn, atsakydamas į šį klau
simą, nurodė, kad šiuo atžvilgiu 
jau seniau pradėta paruošiamieji 
darbai ir apie juos jau buvo kal
bėta paskutinėj spaudos konfe
rencijoj. DP atstovai prie IRO- 
turėtų atstovauti visą savo tau
tinę grupę, o ne kurią tos grupės 
partiją. Tam yra būtina, kad jie 
turėtų teisinį pagrindą ir būtų 
karinės valdžios, o jei reikia, ir 
vokiečių įstaigų, pripažinti. To
liau jis pažymėjo, kad DP pata
rėjų įvedimas galįs būtų reali
zuotas per 1—2 mėnesius. IRO iš 
jų norėtų girdėti patarimus vi
sais svarbiais klausimais, o iš sa
vo pusės jiems duotų visas IRO 
prieinamas informacijas. Infor
macijos skyriaus šefas S. Denlin
geris pridūrė, jog DP atstovai 
galės savę uždavinius atlikti, jei 
jie bus išrinkti nepolitinių orga
nizacijų ir bus tikri savo tauti
nės grupės atstovai.

LIETUVIAI
RAŠO DR. S.A.B. W W

LIETUVIAI emigrantai asirado 
Prancūzijoje po Lietuvos — 
Lenkijos sukilimų, 1831 — ir 
1863 metų. Jų skaičius buvo ma

žas, bet jie veikė atskirai nuo len
kų. Į 19 šimtmečio galą studijoms 
į Paryžių atvyko Kajetonas Dob
kevičius, O. L. Milašius ir keletą 
kitų lietuvių politinių pabėgėlių. 
Jų tarpe buvo Pautienius — knyg
nešys (turėjęs Paryžiuje knygri
šyklą), Jucaitis — dievdirbys- 
skulptorius ir kiti.

1900—1901 m. jau lietuviai da
lyvavo Tarptautinėje Parodoje Pa
ryžiuje, išstatydami įvairius mūsų 
liaudies išdirbinius. Siam istoriš
kam epizodėliui atžymėti net buvo 
Amerikos lietuvių išleistas albu
mas su parodoje išstatytų dalykų 
fotografijomis ir šiaip gražiais Lie
tuvos vaizdeliais. Šiam reikalui 
ypatingai daug pasidarbavo Dr. J. 
Bagdonas, knygnešys Bielinis, ir 
inž. Dobkevičius^ kuris dirbdamas 
kaip inžinierius. Taip ,pat buvo pa
ruošęs ir patį pirmąjį Paryžiaus 
metro tvarkaraštį — pirmosios li
nijos (Vincennes-Neuilly).

Nuo 1900 metų, ypačiai 1914— 
1918 karo metais, be aukščiau pa
minėtų asmenų ypatingai gyvai, 
aktingai dalyvavo tautiniame dar
be p. J Gabrys-Paršaitis, J. Ku
činskas (dabar Argentinoje) ir O. 
L. Milašius.

• II. Pirmąkart, lietuviai Prancūzi
joje, po karo, pasirodė Paryžiaus 
Taikos Konferencijoje 1919 m. Lie
tuvai astovavo Naruševičius, E. 
Galvanauskas, A. Voldemaras, O. 
L. Milosz-Milašius, P. Klimas, B.K. 
Balutis, S. Rozenbaumas, D. Sie- 
maško ir kiti.

Pirmuoju Lietuvos Valstybės 
Atstovu po 1914—1918 m. karo 
Paryžiuje buvo O. L. Milašius; 
nuo 1925 m. pirmuoju Nepaprastu 
Lietuvos Pasiuntiniu ir Įgaliotu 
Ministeriu buvo paskirtas P. Kli
mas, buvęs Valstybės Tarybos na
rys. U.R.M.-jos Valdytojas ir Lie
tuvos Pasiuntinys prie Italijos Vy
riausybės.

Nepriklausomos* Lietuvos laiko
tarpyje lietuvių gyvenimas Pran- 
cūjijoje kristalizavosi trimis kryp- 
timis-oficialine, moksline ir eko- 
nomine-emigracine.

Oficialiai, kaip minėta, lietuviai
Paryžiun atvyko 1919 m. Taikos 
Konferencijon. Tai buvo Lietuvos

Hochfeldo lietuvių skaitykla
Augsburg-Hochfeldo lietuvių kolonijoj atidaryta Hochfeldo kolonijos skaitykla — Ramovėlė. Atidarymo žo
dyje komiteto pirm. p. Šeštakauskas pažymėjo, kad skaityklos įrengimą pinigais parėmė 8184 lietuvių darbo 
kuopa. Meninius papuošimus atliko dail. v. Ratas ir inž. Mulokas. Originalias staldengtes Ir užuolaidas pa
gamino p. Vebrienė, padedant p. Ščiukaitei Ir vietos skautėms. Skaityklos vedėju paskirtas p. Saladžius.

Don. Sulaičio nuotr.

atsakė teisės patarėjas Carter. Jis 
pažymėjo, kad kratos stovyklose 
yra daromos pagal EUCOM aplin
kraštį Nr. 81. IRO -yra protesta
vusi prieš netinkamą šio aplin
kraščio kai kuriais atvejais pri
taikymą. Kurių daiktų DP negali 
turėti, jis tuo tarpu negalėjo su
minėti, bet kiekvienam esą žino
ma, kad čia priklauso užsienio de 
vizos ir valiuta, specialūs vaistai 
ir gerybės, kurių kiekis šiuo metu 
yra ribotas ir turėjimas neteisė
tas. Aprūpinimo dalies vedėjas 
paildydamas Carter atsakymą pa
žymėjo, kad per kratas kilę ne
susipratimai esą vėliau išaiškina
mi ir atimti daiktai gražinami jų 
savininkams. Apskritai, kratos 
esančios karinių įstaigų dalykas.

Toliau sveikatos skyriaus ve
dėjas pareiškė, kad yra numa
toma įkurti tarptautinę gydytojų 
organizaciją. Jam esą žinoma, kad 
kiekviena tautinė grupė turi savo 

Delegacija' Taikos Konferencijoje, 
korioj buvo parengta Versalio su
tartis. Minėjom Delegacijos sąsta
tą. Delegacijos būstinė buvo—24. 
rue Bayard, Paris (8). Pirmoji įsi
kūrusios Lietuvos Pasiuntinybės 
Paryžiuje būstinė buvo 10, Villa 
Victor Hugo, Paris (16). Vėliau, 
Lietuva įsigijo nuosavus namus ir 
Pasiuntinybė persikėlė į juos—14, 
pi. Malesherbes, Paris (17). Šiuo 
metu Lietuvo valstybės namus yra 
užėmę okupantai. Oficialinėje sri
tyje, Lietuvos Ministeris P. Klimas 
ir Pasiuntinybės personalas turėjo 
aprėpti visą oficialinį, raprezenta- 
cinį, kultūrinį-visuomeninį ir savo 
piliečių teisinį įsitvirtinimą.

Mokslo srityje Prancužyjoje dir
bo lietuviai studentai. Studentų 
skaičius Prancūzijoje siekdavo 
kasmet ligi 50 asmenų. Jų dau
guma studijavo Paryžiuje, kiti— 
Štrasburge, Lillyje, Tuluzoje, Gre
noblyje, Nancy bei kituose uni- 
versitetucyse.

Statistikos nėra, kiek lietuvių 
perėjo per Prancūzijos mokyklas, 
bet apytikriai jų skaičius siekia 
kelis šimtus. Lietuviai studentai 
arba pagrindiniai ėjo aukštuosius 
mokslus arba specializavosi Pran
cūzijoje. Dažniausia jie studijas 
gilino teisės, literatūros, inžineri
jos, medicinos, chemijos, agrono
mijos, veterinarijos, ekonomijos, so

iš valku šventės Mūnchene. Dešinėjė — lietuvių valkų globėja Ch. W. S. vlcedir. Miss S. Stille valkų šventės metu. Viduryje — „Zuikių Karalius“ apdovanoja vaikus BALF-o, NCWC 
ir ChWS gėrybėmis. Kairėjė — mokslo metų baigimo proga Mūncheno mažieji buvo apdovanoti BALF-o dovanomis. V. Raslano nuotr.

gydytojų organizacijas. Jos bū
siančios sujungtos ir įtrauktos į 
talką IRO sveikatos priežiūros 
veikloje.

Į iškeltą klausimą del stovyk
los komendantų santykių su IRO 
ir stovyklos gyventojais atsaky
damas aprūpinimo dalies vedėjas 
pažymėjo, kad stovyklos komen
dantai kai kur yra rinkti stovyk
los gyventojų, o kai kur IRO ski
riami. Taip pat jie vienur vadi
nami stovyklos komendantais, ki
tur stovyklos vadovais (camp 
leader) ir p. Jei jie yra stovyklos 
rinkti, suprantama, jje yra atsa
kingi stovyklos komitetui, tačiau 
iš kitos pusės jie negali nesilaikyti 
veikiančių nuostatų, pav., jie ne
gali keisti maisto davinio ir p. 
Šiuo metu IRO zonos vadovybė 

yra jau išleidusi nuostatus del 
stovyklos vadovybės rinkimo, ir 
iš Ženevos laukiama naujos in
strukcijos, kuri galutinai nustatys 
administracijos ir komiteto kom
petencijas.

Toliau plačiai buvo duota pa
aiškinimų del ligonių ir vaikų 
maitinimo. Po to dr. Finley davė 
keletą statistinių palyginimų del 
vaikų mirtingumo. Anglijoj 1939 
—42 m. laikotarpy iš 1000 gimusių 
vaikų kasmet mirė 50. Tuo tarpu 
amerikiečių zonoj iš 1000 DP vaikų 
1947 m. I ketv. mirė 97, II ketv. 
— 64, III ketv. — 54, IV ketv. — 
54 ir» 1948 m. I ketv. — 51. Vo
kiečių vaikų mirtingumas ameri
kiečių zonoj 1947 metais siekė 91 
vaiką iš 1000. Britų zonoj DP vai
kų mirtingumas siekia 70 iš 1000.

Sekanti spaudos konferencija 
įvyks gegužės mėn. 12 d. IRO 
amerikiečių zonos vyr. būstinėj 
Bad Kissingene.

ciologijos, žurnalizmo. meno, karo 
mokslo bei kitos srityse. Ypačiai 
Paryžiaus aukštosios mokyklos yra 
davusiuos Lietuvai visą eilę žmo
nių, kurie vaidino ir vaidina di
delį vaidmenį mūsų tautos kūry
biniame, valstybiniąme ir rezisten
ciniame gyvenime. Vieni jų jau 
yra mirę, kiti ištremti į Sibirą, dar 
kiti bastosi tremtyje, garbingai 
vilkdami ant savo pečių kultūrinio 
gyvenimo naštą. Iš mirusiu tenka 
paminėti, kaip stiprias visuomeni
nes intelektualines pajėgas — Prof. 
Dr. Dr. Dielininkaitį, Įgaliotą Mi- 
nisterį Dr. Ladą Natkevičių irKun. 
Alf. Lipniūną, garsųjį Vilniaus pa
mokslininką ir politinį kalinį. Pa
sigendame mes šių tvirtų asmeny
bių ir gailimės per ankstį jų 
netekę.

Paryžiuje lietuvių studentija bu
vo susibūrusi į Ateitininkų Stu
dentų Draugove ir Lietuvių Stu
dentų Draugiją, kuri gyvavo ligi 
1940 metų.

Ekonominės emigracijos srityje 
tenka paminėti 1923—1927 m. m. 
laikotarpį, kada Prancūzų įstaigų 
verbuojami lietuviai atvyko į Pran
cūziją laukų ir pramonės darbams. 
Jie buvo išblaškyti po visą Pran
cūziją įvairiems darbams. Dabar iš 
tų ekonominių emigrantų tik maža 
dalis liko žemės ūkyje, kiti dirba 
įvairiose įmonėse. Jų skaičius sie

kė apie 1000 galvų. Gaila, kad tik 
keletas jų įsikūrė žmoniškai, visi 
kiti tik vegetuoja, nežiūrint jų 
profesijų įvairumo. Ekonominiai 
emigrantai suitelkė daugumoje 
Paryžiuje ir apie Paryžių, Siaurės 
Prancūzijoje ir apie Villeruptą.

Lietuviai darbininkai Paryžiuje 
1929 m., A. A. A. Graužinio, M. 
Juškevičiaus ir I. Stonio iniciaty
va įkūrė Lietuvių Darbininkų 
Draugiją. Iš studentų šią Draugiją 
globojusių ir kartu su darbininkais 
dirbusių reikia paminėti A. A. 
Prof. Dr. Pr. Dielininkaitį, Muziką 
K. Kavecką, kuris buvo jų Chorą 
suorganizavęs ir Dr. S. Bačkį bei 
J. E. Mgr. V. Brizgiį kuris su dar
bininkais bendravo savo studijų 
metu Paryžiuje. Populiariausias ir 
labiausiai mėgiamas mūsų darbi- 

ninkijos — buvo A. A. Bronius 
Blavesčiūnas, Pasiuntinybės Koh- 
sularinio Skyriaus Vedėjas, vėliau 
U.R.M.-jos Protokolo Šefas. Ir 
šiandieną ne vienas iš darbininkų 
su ašaromis akyse mini jį. Ponui 
Blavesčiūnui esant Paryžiuje buvo 
susikūrusi Lietuvos Piliečių Feda- 
racija, kurią sudarė visos Lietuvos 
Piliečių Organijacijos. Tiek šisai 
sambūris, tiek kiti sambūriai dėl 
karo įvykių turėjo išnykti.

Labiausiai kompaktinė Lietuvių 
darbininkų masė (apie 50 šeimų) 
buvo susispietusi apie minėtą Vil
leruptą. Vienu metu ji turėjo ne 
tik Draugiją, bet ir pradžios mo
kyklą. Karas ir ją apardė, nors 
dar nemaža yra ten lietuvių.

Kaip atskirą, savotišką lietuvių 
kolonijos reiškinį Prancūzijoje ten
ka dar suminėti lietuvaites vie
nuoles, kurių buvo Prancūzijoje 
daugiau šimto. Jos visos buvo at
gabentos A. A. Prelato Maciejaus- 
ko. Jų dauguma yra uždaruose vie
nuolynuose ir lietuviškai kolonijai 
beveik jos nepažįstamos.

III. Sovietams Lietuvą okupavus, 
Vokiečiams Prancūziją užėmus ir 
Lietuvos Pasiuntinybę uždarius, 
lietuvių kolonijos gyvenimas kai 
kuri laiką liko paraližuotas. Bet 
nežiūrint tų klaikių sukrėtimų visa 
lietuviu kolonija ir Pasiuntinybės 
personalas sunkiaisiais okupacijos 
metais gražiai pusiausvyrą išlaikė 
ir visiškame darnume praleido tą 
laikotarpį. Tik 1943 metų gale lie
tuvių kolonijos gyvenimą sukrėtė 
Lietuvos Ministerio P. Klimo 
areštas ir deportacija, kaip lygiai 
didžiojo lietuvių poeto Jurgio 
Baltrušaičio mirtis 1944 m. pra
džioje.

Iš nukankintų-nužudytų tenka 
paminėti buvusį Lietuvos Piliečių 
Sąjungos Berlyne Pirmininką adv. 
Perepletniką ir studentą-stipendi- 
ninką Andžėjauską, kurį vokiečiai 
sučiupo prie Ispanijos sienos ir 
nebebuvo galima jo išgelbėti. Jis 
mirė Buchenwalde.

Nuo 1944 metų pavasario Pran
cūzijoje ėmė rastis lietuvių pabė
gėlių iš koncentracijos lagerių ir 
šiaip visokiems darbams išvežtų. 
Greit jų skaičius pasiekė net ligi 
500. Daugumoje tai buvo jauni 
vyrai. Po Prancūzijos išlaisvinimo 
vieni jų ėmėsi darbo, kiti įstojo į 
Svetimšalių Legijoną, kur ir dabar

Jaunieji katalikai išvystė di
namišką veiklą ir sugebėjo su
burti katalikiškuose seminaruose 
ne tik katalikiškos minties stu
dentus bei inteligentus.

Katalikiški seminarai būdavo 
šaukiami nagrinėti religiniams, 
tautiniams, visuomeniniams, mok
slo ir kultūros klausimams. Ka
dangi dalyviai* būdavo įvairių, 
pasaulėžiūrų žmonės, tai dispu
tai būdavo gyvi, įdomūs.

Didelį susidomėjimą sukėlė se
minaras apie Liurdą, kurį pra-

dar yra daugiau šimto lietuvių, 
neskaitant žuvusių karo lauke ir 
demobilizuotų iš Legijono.

Dabar Prancūzijoje lietuvių pa- 
bėgėlių-tremtinių yra apie 600, se
nųjų emigrantų tiek pat. Iš viso 
Lietuvos piliečių Prancūzijoje yra 
apie 1900. Prieš 1940 m. buvo jų 
apie 3000 Daugelis jų išvyko ki
tur, o daugelis, ypač žydų, buvo 
vokiečių išvežti ir negrįžo.

Šuo metu Lietuviai Prancūzi
joje turi du ‘viešus sambūrius, tu
rinčius juridinio asmens teises- 
Lietuvių Sąjungą Štrasburge, vei
kiančią pagal vietos įstatymus ir 
Lietuvių Šalpos Draugiją Prancū
zijoje, Prancūzijos Vyriausybės 
leistą ir veikiančią pagal Prancū
zijos įstatymus. Materialinės ir 
moralinės globos srityje nuo 1945 
m. sausio 3 d. veikia Paryžiuje 
B.A.L.F-o Centro Įgaliotinio Biuras 
ir nuo 1946 m. sausio 18 d. jam 
gelbsti B.A.L.F-O vietos Komitetas, 
pačių šelpiamųjų renkamas.

Religiniais reikalais štrasburge 
rūpinasi Kun. J. Krivickas ir Pa
ryžiuje Tėvas J. Kubiliust kuriam 
dabar paded? Tėvas Liuima.

Pastaruoju metu Lietuvių Kolo
nija Prancūzijoje ima vėl didėti: 
atvyksta iš D.P. „karalystės" vie
nas kitas laukų ar kasyklų dar
bams ir karo belaisviai, kurie, da
bar paleidžiami ir pereina į civilį 
gyvenimą.

Tiek prieš karą, tiek dabar lietu
viai yra gana' solidarūs ir jautrūs 
tautiniu atžvilgiu. Tik gaila, kad 
jie yra labai išsiblaškę, gyvena 
toli vieni nuo kitų ir retai susitin
ka. Dėl to reto susitikimo kartais 
pasigendama lietuvių tarpe ir to 
nuoširdaus bendravimo, kuris reiš
kiasi kitur. Dėl tos pačios prie
žasties dar pasigendama ir arti
mesnio bei glaudesnio susigyve
nimo tarp senųjų emigrantų ir 
naujųjų emigrantų-tremtinių-pabė- 
gėlių. Reikia tikėtis, kad per Lie
tuvių sambūrių susirinkimus, pa-

BŪTI KILNIAIS ŽMONĖMIS
(Katalikų Studentų Būrelis Paryžiuje)

1947. 1. 29 buvo įkurtas Lie
tuvių Katalikų Studentų Būrelis, 
kurio pirmininku buvo išrinktas 
doktorantas adv. P. Vilutis, se
kretoriumi J. Kazakevičius, iždi
ninku A. Venckus ir paprašytas 
būti dvasios vadu Kun. Kubilius.

Būrelio tikslai: stiprinti savyje 
katalikiškąja dvasią ir skleisti 
krikščioniškas idėjas, kelti lie
tuviškai tautinę mintį bei Tėvy
nės meilę, ugdyti tautinę vie
nybę, skelbti toleranciją, palai
kyti glaudžius satykius su pran
cūzų ir kitų tautybių studentais 
katalikais. Sūkis: Būti kilnįais 
žmonėmis.

Ligšiolinls Augsburgo-Hochfeldo lietuvių kolonijos komitetas. Pirmoje eilė
je iš kairės | dešinę stovi: P. Zičkus, E. Binkevičius, A. Mažeika. Antroje 
eilėje — V. Ancevičius, P. Šeštakauskas ir J. Butkus. Don. Sulaičio nuotr.

Hochfeldo lietuvių skaityklos įkūrimo 
įrašas. Don. sulaičio nuotr.

maldas įvairias rengiamas pramo
gas tas lietuvių nepasižinimas bus 
prašalintas ir tradicinis lietuvių 
solidarumas, nuoširdumas liks šil
tesnis ir gyvesnis. Dėl tos pačios 
priežasties-išsisklaidymo ir gyve
nimo toli vienų nuo kitų emigran- 
tų-trėmtinių tarpe tesusikūrė tik 
kelios grynos lietuviškos šeimos 
ir daugumoje vedybos buvo mišrios 
Lietuvaitės daugiausia ištekėjo už 
‘rusų pabėgėlių. Vyrai lietuviai 
daugiausia vedė prancūzes, kele- 
tas-ienkes, jei buvo atvykę Pran- 
cūzijon nevedę.

vedė P. Vilutis, supažindindamas 
su Pirinėjų gamta, šv. Berna
deta, Dangaus Karalienės apsi
reiškimais ir stebuklais, kitas se
minaras, kuriame dalyvavo sve
čias J. E. vysk. Brizgys, papasa
kodamas apie lietuvių gyvenimą 
Vokietijoje.

Būrelis užmezgė glaudžius san
tykius su prancūzų katalikų jau
nimo organizacijomis, kaip A.C. 
J.F. (Action Catholique de la 
Jeunesse Franęaise), J.I.C., J.E.C., 
J.E.C.F. ir kitomis grupėmis, kaip 
G.C.E.D. (Groupe Catholique de 
la Faculte de Droit). Iš šių orga

nizacijų jie susilaukė didelės pa-

ramos: gaudavo patalpas lietu
viškiems reikalams, dalyvaudavo 
tų organizacijų šventėse ir susi
rinkimuose, be to, lietuviai stu
dentai buvo kviečiami į turtin
gesnes katalikiškas prancūžų 
šeimas, kur jie turėdavo papasa
koti apie Lietuvą, padainuoti lie
tuviškų dainų.

Prancūzų studentų G.C.F.D. or
ganizacijos dėka, 1947. III. 10 Ka
talikų Būrelis sumobilizavęs vi
sas savo ir kitų pažiūrų studen
tų menines jėgas, įdainavo į 

plokštęles: „Tykus buvo vakarė
lis“, „Kur lygūs laukai“, „Sėdžiu 
už stalelio“ ir „Žalia pieva“. 
Šios dainos skambėjo net tris 
kartus per prancūzų radiją.

Tenka pastėbėti, kad skirtin
gų pažiūrų studentų tarpe pasi
reiškė su jaunaisiais katalikais 
gražus bendradarbiavimas bei 
vieningumas, kur liečia bendruo
sius Tautos reikalus bei Lietuvos 
vardo kėlimą.

Verta pažymėti gražų Lietu
vos reikalų atstovavimą „Kalėdų 
Universitete“ 1947. XII. .24, kur 
J. Kazakevičius iškėlė Lietuvos 
vardą 24 tautybių studentų tarpe.

Lietuviai buvo kviečiami į ang
lų, belgų, serbų lenkų, rumunų, 
prancūzų, italų susirinkimus -ir 
šventes.

Tenka pažymėti rimtą jaunųjų 
katalikų ekspansiją ir stropų sa
vo Tautos atstovavimą didžiulėje 
Paryžiaus Universiteto katalikų 
studentų manifestacijoje—maldos 
kelionėje į Chartres, kur 5000 
studentų tarpe mūsiškiai ne tik 
buvo įsijungę į Mistinį Kristaus 
Kūną, bet kartu paskleidė lietu
višką mintį, apie vargstančią 

. Marijos žemę—Lietuvą, perskai
tydami Lietuvos vyskupų kreipi
mąsi į pasaulio katalikus.

Toje maldos kelionėje lietuviai 
pažino galingą ir gyvą prancūzo 
inteligento tikėjimą.

Be to, coli. adr. Vilutis buvo 
pakviestas atstovauti ’Ateitininkų 
Federaciją tarptautinėje studen
tų savaitėje, Kuri įvyko Prancū
zijoje, Varen’os pilyje, 1947. VII. 
25 — VIII. 20. Čia dalyvavo 14 
valstybių atstovai ir sprendė ak
tualias problemas: garbingo žmo
gaus idealo išplėtimą jaunuome
nėje, idėjų ir siekių suvienodini
mą, mokslo ir katalikybės, Euro
pos fedaralizmo, bažnyčių suvie
nijimo.

Čia Lietuvos atstovas supažin
dino kitų valstybių delegatus su 
dabartine Lietuvos padėtimi, ap
dovanojo gausia literatūra apie 
Lietuvą. Taip pat jis skaitė pas
kaitą: „Katalikų Bažnyčios pa
dėtis sovietinėje Lietuvoje“, po 
kurios susilaukė gilios Lietuvai 
užuojautos bei pagarbos.

Būreliui labai \daug padeda 
dvasios vadas kun. J. Kubilius, 
kuris jį remia moraliai ir net 
materialiai.

Katalikiškasis lietuvių studen
tų būrelis žengia su ekspansy- 
vine energija dirbti katalikiškai 
tautinį darbą, kelia Lietuvos var
dą Vakarų Europoje, skleidžia 
tautinės vienybės bei toleranci
jos idėjas ir platina mintį; Būti 
kilniais žmonėmis.

Tretieji i tolima Australija
Kovo 20 d. iš Bremerhafeno iš

plaukė Australijon trečiasis DP 
transportas. Kaip ir pirmaisiais, 
taip ir šiuo transportu plaukia 
daugiausia pabaltiečiai, juo vyks
ta 860 žmonių, neskaitant įgulos. 
Tame skaičiuje plaukia 238 lietu
viai, 330 latvių, 113 estų, 35 jugo
slavai, 35 ukrainiečiai, 103 lenkai 

'ir kt.
Perėjus australų gydytojų komi

siją ir konsulą, išgyvenus vieniems 
ilgesnį kitiems trumpesnį laiką su
rinkimo centruose k. a. Amberge, 
Butzbacke ir k. visi buvome su
vežti į Diepholzo tranzitinę sto
vyklą, esančią anglų zonoje. Tai 
buvo 14 d. kovo. Dėkui Dievui, čia 
teko neilgai būti, nes po savaitės 
laiko australų gydytojas paskutinį 
kartą patikrino sveikatą, atkreip
damas ypatingai dėmesį į lytines 
ligas, niežus ir anginą, išdavė vi
zas ir kovo 20 d. ilgu traukiniu vi
si išdardėjome Bremerhafeno lin
kui. Į Bremerhafeną atvykome, 
maždaug 3 vai. p. p., pasikrovėme 
į laivą ir apie 4 vai. apleidome Vo
kietijos krantus. Laivas, kuriuo 
plaukiame, vadinasi „General 
Black", vardu generolo, kuris jį 
pakrikštijo, sudaužydamas šampa
no bonką. Sis laivas, plaukiąs su 
USA vėliava, pastatytas 1944 me
tais, modernus, iš prekybinio per
dirbtas į transporto laivą ir 1946 m. 
perduotas US armijai. Laivas yra 
atlikęs nemaža kelionių ir dar ne
turėjo nė kartą avarijos. Pakrautas 
tonažas 16.354 tonos.

Kelionė Lamanšo kanalu buvo 
šiek tiek įdomesnė negu Atlantu. 
Pakeliui buvo galima sutikti vie
ną kitą sunkiai pro šalį pūkšno
jantį laivą. Jura buvo rami, ir ke
leivių nuotaika gera. Privažiavus 
siauriausią Lamanšo vietą, ruporu 
buvo pranešta, kad bus galima 
išvysti Anglijos krantus, nes lai
vas plauksiąs pro pat Doverio 
uostą. Ir tikrai laivas praplaukė 
pro pat uostą. Bet greitai Anglijos 
krantai dingo, ir laivas nėrė vis 
pirmyn ir pirmyn Atlanto linkui, 
kuris mus sutiko šiek tiek pyktelė
jęs, kas tuoi pat keleiviams nu
mušė nuotaiką. „Ūpas" buvo taip 
smarkiai numuštas, kad emigrantai 
iš „desperacijos" viską, ką suval
gydavo, vėl gražindavo Atlantui. 
Kaip paprastai žinoma, moteris tas 
labiau palietė, bet ir vyrai neatsiliko. 
Gerai, kad tai neilgai užtruko ir šian
die jau vėl visi sveiki ir saulės 
nudegti. Šiaip maistas geras. USA 
kario daviniui lygus. Cigarečių 
perdaug laive nemėto, bet dirbą 
kasdien gauna po pakelį ameriko
niškų, o Velykų proga kiekvienas 
gavo po 2 pokelius.

Vietoj plaukę per Suezą, šį kar
tą plaukiame per Panamą, nes 
australams patogiau ir gal net pi
giau—nereikia mus tada laivais ar 
traukiniais vežti iš šiaurės Austra
lijos į Melbourną, į kurį mes dabar 
tiesiai įplauksime. Kelionės pirma
sis tarpas iš Bremerhafeno iki Pa
namos kanalo yra 5033 milios, kurį 
mes praplaukėme per 14 dienų. 
Antrasis tarpas nuo Panamos iki 
Australijos 7929 milios, kurias per
plaukę stengsimės parašyti bro
liams Vokietitijoje apie kelionės 
nepasisekimą ar pasisekimą.

J. Rugys.
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New Yorkas, kovo 31 d. - 
Sulzberger. „New York Times'* 
užsienio korespodentas, prane
ša. Jog Įžymus sovietų kompo
zitorius Sostakovičius buvo pri
verstas apleisti savo muzikos 
katedrą Maskvos Konservato
rijoje Taip pat ir kiti kompo
zitoriai buvo atleisti iš valsty
binių pareigų.

Korespondentas pažymi, jog 
šie atleidimai įvykę su sovietų 
vyriausybės griežtu nusistaty
mu, galutinai išvalyti sovieti
ne muziką nuo svetimos, va
karietiškos įtakos.

(Nouvelles de France.)

O MES manėme, jog muzika ir 
politika neturinčios tarpusa
vy nė mažiausio ryšio . . . 

Sakėme, muzikoje kuo aiškiausiai 
pasireiškia jos kūrėjo temperamen
tas, dvasia, jo pasaulėjauta, bet ne 
pasaulėžiūra arba politinė nuomo
nė. Ir, jei neklystu, dargi P. I. Čai
kovskis, sužinojęs apie vieno rusų 
poeto politini areštą, kadais taręs: 
„Kaip gerai, kad muzika neturi 
nieko bendro su politikai" — Tie
sa, tai yra buvę labai seniai dar 
caristinėje Rusijoje.

Šiandien, komunistinėj Rusijoj, 
kompartijos politbiuras yra jau 
toks ausylas, jog išgirdo savo 
kompozitorių muzikoje žalingą 
svetimą įtaką, pajuto joje visokia 
pragaištim dvelkiantį „Vakarų vė
ją". Sostakovičius ir Prokofjevas, 
didieji kaltininkai, mūsų žiniomis, 
atgailauja ir žada pasitaisyti, ta
čiau jiems taikomos sankcijos, nes 
jie nusikalsta ne pirmą kartą.

Visa tai skamba labai paprastai ir, 
iš šalies, gal net linksmai, vienok, 
patyrę, kaip „laisvai" alsuoja žmo
gus Sov. Sąjungoje, ir žiną tos 
„laisvės" įvairius varijantus, mes 
numanome, ką išgyvena anie mu
zikai. Čia komentarai būtų nerei
kalingi, mums pakaktų trumpos 
laikraščio žinutės. Aš betgi noriu 
nusakyti ne asmeninę, o muzikinę 
jų nedalią. Norių, kiekx pajėgsiu, 
skaitytojui paaiškinti, ko reikalau
ją". Sostakovičius ir Prokofjevas, 
yra toji „vakarietiška" dvasia mu
zikoje ir 1.1.

Paimkime, pavyzdžiui, Dimitrijų 
Sostakovičių. Sis neabejotinai ge- 
nijalus kompozitorius (gim. 1906 
m. Peterburge) yra ryškiausia as
menybė sovietų muzikoje. Išaugęs 
taip vadinamoj „Peterburgo tradi
cijoj", Sostakovičius įsiurbė savin 
gerąsias rusų muzikos savybes ir, 
pažinęs, ne be įtakos savo toli
mesnei kūrybai, naują vakarų Eu- 
ropos muziką (Gustav Mahler, Al
ban Berg), jis anksti atkreipė į sa
ve muzikos pasaulio dėmesį. A. 
Toscanini, šiaip jau labai abejin
gas rusų muzikai, buvo vienas pir
mųjų Sostakovičiaus talento ger
bėjų. e

Nuo pat pirmutinių savo kūrinių 
(Sostakovičiaus „Simfonija Nr. 1" 
yra, pavyzdžiui, jau brandus ir 
originalus veikalas) šitas sovietų 
kompozitorius tvirtai žengia savi
tu ir nauju keliu iki operos 
„Mcenskio valsčiaus lady Mac
beth" (1936 m.). Čia įvyksta Sosta
kovičiaus pirmasis tramdymas. 
„Pravda" po „Lady Macbeth" 
premjeros tiesiai kaltina Sostako
vičių paklydus. Jo muzikoj esą 
buržuazinio meno įtakos, formaliz
mo, ideologinės netvarkos ir t.t.

„Pravdos” mažutis straipsnelis 
sukėlė anuomet sovietų muzikų 
tarpe kuo dižiausią sensaciją, suk- 
rėsdamas to meto sovietinės muzi
kos estetiką. Sovietų muzikos kū
rėjai, ik tol dar gyvenę abstrakti
nės muzikos aukštybėse, buvo vie
nu moju nutrenkti socialistinėn ti- 
krovėn. Bet po trumpo apstulbimo 
jie greit atgavo žadą ir, žinoma, 
„spontaniškai" papylė visuose so
vietų meno ir muzikos žurnaluose 
savo pasisakymus dėl Šostakovi- 
čiaus klaidų. Buvo skelbiamos jų 
kalbos, pasakytos susirinkimuose, 
buvo skelbiama, kaip paprastai, tų 
susirikimų plakatinės rezoliucijos. 
Visur ir visų, žinoma, vienu balsu 
buvo pripažįstama „Pravdos" tiesa 
ir Sostakovičiaus klaida.

O kaltininkas tylėjo, nors jo 
naujas muzikos veikalas, kvinte
tas opus 57, jau liudijo jį supra
tus skambaus ir svaraus Stalino 

' pamokymo reikšmę, kad menas 
turi būt „socialistinio turinio ir 
tautinės formos". Ir nuo šio tad 
laiko sovietų muzikos kritikai įžiū
ri Sostakovičiaus kūryboje naują 
perijodą, perijodą „atsinaujinimo", 
„atsivertimo", žodžiu — atėjimo į 
tiesų kelią.

Kiek kitaip į tai žiūri Claude 
Rostand, žymus prancūzų kritikas. 
„Nuo to laiko", rašo jis, „Sostako
vičius, atrodo, stengias atsižadėti 
ano įsakmaus individualizmo, ku
riuo paprastai pasižymi kiekviena 
didelė kūrybine prigimtis, ir sten
gias išlaikyti vien rusišką būdą, 
nesikeldamas į universalinės kalbos 
viršūnes, kaip tai darė ir tebedaro 
jo didieji bendralaikiai: de Falla, 
Bartok, Hindemith. Jis nori būt 
lengvai suprantamas, aiškus ir tam 
tikra prasme konkretus. Jis nori 
sužadinti jausmus, kuriuos jisai 
komentarų pagalba daro dar aįš- 
kesnius. Tai yra tas kelias, kuriuo 
eidama muzika privalo atlikti ma
žai kultyvuotose masėse tą socia
linę funkciją, kuri jai, anot sovie
tinės doktrinos, yra paskirta.

„Tuo būdu Sostakovičiaus atve
jis įgauną patetinių bruožų: kom
pozitorius, kuris turi nepaprastą 
temperamentą ir tikrai geni j alų ta
lentą, įsipareigoja kalbėti jam ne
derančia kalba; menininkas, kuris 
valdo visas savo darbo priemones, 
atsisako jas vartoti, pasitenkin
damas paprasta, kasdienine muzi
ka; jis naudoja seniai atgyventus 
ir nudėvėtus posūkius, vartoja neį
tikėtinai trivialias temas ir tokią 
harmoninę medžiagą, kurią jau se
niai nuvalkiojo visuose uždaviny-
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nuošė visos pasaulio konservato
rijos. Grynai techniškai žiūrint, 
Sostakovičiaus muzika išdidžiai 
demonstruoja plokščią, mokslei
višką, paviršutinišką ir banalią ra- 
šybą.

„Bet ir čia", pastebi C. Rostand, 
„yra didžiai patetiškas reiškinys: 
nors ir kiek kompozitorius deda 
pastangų savęs atsižadėti ir būti 
tuo, ko iš jo reikalaujama, ši per
nelyg vidutinė muzika turi tokią 
išraiškos jėgą, kuriai negalima at
sispirti, ir Sostakovičiaus stipri as
menybė visa savo jėga joje Išsi
veržia, nežiūrint visko ir jam pa
čiam to nenorint."

Čia štai ir turime muzikos isto
rijoje pirmą tokį įvykį, kada geni
jus sutramdomas, suniveliuojamas. 
Tikrai patetiškas, tikrai tragiškas 
reiškinys,' — Įsivaizduokime, pa
vyzdžiui, kokį šiandie turėtume

(medžio raižinys)

Beethoveną, jei Austrijos karalius, 
išklausęs jo 3 simfoniją „Eroica", 
būtų uždraudęs jam taip revoliu
cingai (revoliucingai- — kompozi
cinės technikos ir muzikos esteti
kos prasme) komponuoti, o būtų 
liepęs ir toliau sekti tėvelio Hayd- 
no pėdomis. Nėr abejonės, Beetho- 
venas tada būtų daug lengviau ir 
vaisingiau kūręs, ir šiandien gal 
ne devynias, bet devynolika jo 
simfonijų turėtume, tačiau, galime 
drąsiai tvirtinti, tikrai neturėtume 
tokios „Devintosios", kokią šian
dien turime. Arba koks būtų bu
vęs Wagneris, jei1 po „Rienzi" 
operos triumfo jis būtų ir toliau 
pataikavęs teatrinei 'publikai? Ir 
pagaliau ne kas kitas, o Mozartas 
švelniai ir pasigailėtinai šyptelėjo, 
kai karalius Juozapas dėl „Figaro 
vestuvių" uvertiūros kartą padarė 
tokią pastabą: „Perdaug, perdaug 
gaidų, mielas MozartalT*

O ar galėtų šyptelėti Sostakovi
čius į savo vadų pastabas? Vargu. 
Po ano pirmojo pamokymo jis savo 
muzikoje tevaizdavo „kaip dirba 
Ir džiaugias sovietinis žmogus". O 
kai atėjo karas, ir Sostakovičius, 
kuris gyveno tuomet Leningrade, 
muzikaliai išgyvenęs savo gimti
nės kovas bei kančias. Čia gimusi 
jo 7toji simfonija, pavadinta „Le
ningradu"; ji šiandien dažnai su 
dideliu pasisekimu grojama kon
certuose. Olin Downes, „New 
York Times" muzikos kritikas, ją 
laibai peikia dėl jos „melodrama- 
tinio triukšmo". Beje, paskutinioji 
Sostakovičiaus simfonija (Nr. 9), 
dėl kurios, berods, dabar ir įvyko 
politbiuro antpuolis, tos melodra- 
matikos jau nebeturinti. Ji giedri 
ir linksma, ji vaizduoja, anot au
toriaus, SSRR piliečio džiaugsmą 
dėl pergalės ir dėl taikos. Vokie
čių muzikas H. H. Stuckenschmidt 
stebisi, nesuprasdamas, kodėl šią 
simfoniją neigiamai vertina sovie
tų kritikas Nestjevas? Joje, girdi, 
tiek daug polifonijos, tiek daug 
detališko darbo. „Si simfonija", 
sako Stuckenschmidt, „yra pasau
lietiška, žaisminga, artistiška.“ 
Atsargiai! — pasaulietiška, vadi
nas: vakarietiška; ji artistiška, at
seit: menas — menui! Taigi Sosta
kovičiaus ir vėl pasiklysta. O ko
munistų ideologijos sargai yra 
budrūs ir griežti. (Žiūrėk kronikos 
žinutę viršuje!)

Dabar klausimas: kokios gi mu
zikos nori politbiuras? — Praktiš
kai sovietų kompozitorių „virtu
vės" receptas yra maždaug toksai: 
1) muzika turi būt socialistinė — 
vadinas, jos autorius sugalvoja 
(čia man labai knieti parašyti tą 
banalų žodį „sukombinuoja") kokį 
nors politinį turinį ar programą 
savo kūriniui; 2) muzika turi at
likti socialinę funkciją — vadinas, 
kompozitorius turi ją taip rašyti, 
kad ji patiktų ir žilagalviui sene
liui bei senelei, kad ji pradžiugin
tų ir stachanovietį iš kokios ten 
Joškar-Jolos, o ir patį tautų tėvą 
bei mokytoją ... 3) muzika turi

techniką, reiškia atsižadėti pirmi
nio ir pagrindinio muzikos veiksnio 
— dvasinio žaidimo muzikos ele-

būti nacionalinės formos — vadi
nas, kompozitorius, vis tiek kokios 
prigimties, kokio auklėjimo ir ko
kios dvasios bebūtų, turi šlietis 
prie rusiškojo folkloro arba prie 
senųjų rusų kompozitorių paliki
mo.

Tai sunkūs reikalavimai, dideli 
varžtai muzikui! Pirmasis gal būtų 
pusė vargo: šiandien, jeigu reikia, 
simfoniją galima pavadinti „Le
ningradu", rytoj, sakysim, „Raudo
nąja vergija", o poryt gal . . . 
„Meilės kančiom"? . . Mums, mu
zikos mylėtojams, ji buvo ir bus 
„Simfonija Nr. 7"! Reiškia: muzika 
— daugiau nieko. (Čia, tarp kitko, 
ir yra visa programinės muzikos 
klaida: jai galima prirašyti šimtus 
įvairių įvairiausių paaiškinančių 
turinių, betgi jos tikroji vertė glū
di išskirtinai vien tik muzikinėj 
substancijoj.)

mentals.
Taip. Abstraktus ir intelektualus 

žaidimas muzikos elementais ir 
yra kompozitoriaus darbas. Jis 
žaidžia tomis kompozicinės tech
nikos priemonėmis (homo ludens 
— būt sakęs J Huizinga, olandų 
filosofas), veikiamas savo tempera
mento ir pasaulėjautos, bet ne 
publikos skonio. Jis spekuliuoja: 
išmokęs komponavimo smulkių 
prašmatnybių, jautriai įklausęs į 
kitų muziką, jis ir pats išranda 
naujybių, kurios tik jam vienam 
savitos, jam vienam būdingos. Jis 
sukuria savą muziką (čia jo didy
sis uždavinys), kurioje išsamiai 
pasireiškia jo individualybė. Ir 
„kuo plačiau ir tobuliau meninin
kas atlieka savo individualinę mi
siją, tuo geriau Jis patarnauja 
vluomenei, tuo geriau jis atlieka 
savo funkciją" (Paul Hindemith).

Technine prasme muzika yra 
perdėm kosmopolitinė, universali. 
Sovietų valdžia, uždrausdama sa
vo kompozitoriams eiti kartu su 
bendru muzikiniu oyvenimų, atit
verdama juos nuo naujosios muzi
kos technikos, tuo pačiu išjungia 
iš visuotinės muzikos raidos ir, 
drįsčiau tvirtinti, atima jiems apla
mai tikrosios muzikinės kūrybos 
galimybes, nes tokia mu
zika, kurios medžiaga yra pase
nusi, daro Įspūdi plagljato, imi
tacijos. (A propos: materia ir ani
ma muzikoje yra nedaloma vie
numai)

Trečias politbiuro reikalavimas, 
kad muzika būtų tautinė, yra bene 
pats naiviausias. Jeigu kompozito
rius savo asmenybės gilumoje yra 
tautiškas, tai ir jo kūriniai turės 
tautinį atspalvį Juk ir J. Brahmsas, 
nors vartojo dažnai vengrų folklo
rą, vis tiek paliko vokiškas savo 
mene, arba Verdi'o „Aida" yra 
itališkos dvasios, nors joje gausu 
orientališkos melodikos!

Visi šie įsakmūs sovietų val
džios reikalavimai, kaip ir toks 
muzikos „valymas" aplamai, -šian
dien mumyse sukelia tik liūdną 
šypseną. Stebėtis mes jau nebemo
kame. Sį jausmą bene bus numa
rinę kiti mūsų amžiaus „prajovai". 
Štai čia, žiūrėkime, dar vienas mū
sų dienų blizgutis: „Schwabische 
Zeitung" rašo: „Čekų kompozito
rius Burian gavo vyriausybės už
sakymą, Iki šių metų rudens (!) 
parašyti operą apie paskutiniuo
sius Čekoslovakijos (vykius. Vaid
menų paskirstyme esą vardai ir 
ministerio pirmininko Gottwaldo, 
ir profsąjungų pirmininko Zapo
tocky."

Ir ką, manote, turi daryti kom
pozitorius, gavęs tokį užsakymą? 
Claude Debussy yra kadai pasa
kęs, kad „menas ir karas" (vietoje 
„karas“ čia galime ramiai įrašyti 
„politika" — prasmė nesikeis) 
„niekuomet negalėjo bendrauti, rei
kią apsispręsti vienam arba ant
ram." Gražiąi pasakyta, bet C. 
Debussy, atsiminkime, gyveno 

. . .. ..... , . anuomet, kada dar nėra buvę
Muzikos kurejui baisus yra „tikrosios demokratijos". — Šian- 

antrasis reikalavimas. Būti popu- dien anam čekų kompozitoriui, 
liariu reiškia taikytis prie kon- man rodos, toks pasirinkimas: arba 
servatyvaus, dažnai ir nekulty- šokti pro langą, arba padaryti 
vuoto plačiosios publikos skonio, Gottwaldą herojiniu tenoru ė la 
vartoti pasenusią ir nudėvėtą, bet Lohengrin ar Radames! . . 
pasisekimo turinčią komponavimo Antrasis kelias bene patogesnis ..

KAIP GIMĖ, GYVENO, IR NUMIRĖ
„AITVARAS"

A. RŪKAS

Kada nors bus raSoma tremties 
kultūros Istorija. Daugelis mūsų Šių 
dienų kultūros apraiškų bus už
miršta. Tad pravartu Jas bent spau
dos puslapuose išlaikyti ateičiai. 
Lietuvių dramos teatras „Aitvaras“ 
taip pat yra išvaręs savo bareų. 
Kaip nuolatinis to bruzdesio daly
vis. noriu pasakoti Jo istoriją.

KAIP paukštis negali nečiul
bėti, kaip poetas negali nera
šyti eilėraščių, taip ir ak-' 
torius be savo kūrybos darbo ne

sitveria. Tremtyje atsidūrusius mū
sų dramos teatro menininkus iš
laisvinimas atrado išblaškytus po 
Visą Vokietiją. Du iš jų, Vilniaus 
„Vaidilos" teatro aktoriai J. Ble
kaitis ir A. Rūkas, susitiko Wuerz- 
burgo stovykloje, kur dalyvavo 
menininkų kolektyvo „Sietyno" 
organizavimo darbe ir pirmuosiuose 
jo žingsniuose. Tačiau „Sietynas" 
— daugiau muzikinis organizmas, 
o aktoriai svajoja apie dramą.

Atklysta žinios (1945 metais jos 
vaikščiojo labai lėtai) apie didesnį 
dramos aktorių susibūrimą Augs
burge, ir abu wuerzburgiškiai pre
kiniais traukiniais nusibaladoja 
ten. Tačiau Augsburgas nebuvo 
jiems svetingas. Kad ir gražiai bu
vo aiškinta vietiniam komitetui 
apie didesnio skaičiaus dramos 
aktorių subūrimo vienon vieton 
naudą, komitetas liko nepalaužia
mas savo tezėje, jog labai trūksta 
patalpų ir naujų gyventojų priimti 
negali, nes kalba buvo ne tik apie 
tuos du atvykėlius, bet ir apie visą 
eilę kitų dramos aktorių, išsi
barsčiusių Vokietijoje. Realybė 
vertė ieškoti kitos vietos, kuri su
tiktų įkurdinti ir globoti tuomet 
svajotą lietuvių dramos teatrą 
tremtyje.

Tie patys du piliečiai vėl pasi
leidžia ieškojimų kelionėn. Buvo 
aplankyta daugelis vietovių. Vienur 
dramos teatro įkurdinimo mintis 
buvo sutikta rezervuočiau, kitur 
palankiau. Tarp visokių nusivylimų 
ypatingai pažymėtinas tuometinio 
Tuebingeno pirmininko p. Šlepečio 
didelis pasiryžmas ir šviesus noras 
lietuvių dramos teatrą įkurdinti 
savo kolonijoje. Jis net atvykėlių 
nebenorėjo išleisti, sakydamas: 
„Kurkitės tuojau pat čia ir kvies
kite visus kitus. Gal vėliau gimu
sio „Aitvaro" lopšys ir būtų bu
vęs Tuebingene, jei tiedu keliau
tojai nebūtų įsipareigoję aplankyti 
dar vieną, kad ir toli į šiaurę

esančią, vietovę, kur taip pat, at
rodė, esama sąlygų lietuvių dra
mos teatrui kurtis ir tarpti. Toji 
vietovė — Lipėslando sostinė Det- 
moldas. Iš Tuebingeno vėl pre
kiniais ir kitokiais traukiniais per 
keletą parų buvo nukeliauta ten.

Detmoldo priemiestyje, garsaus 
Hermanno kalno papėdėje, prie 
pat Teutoburgo miškų, gražiose 
vilose, Kauno radiofono režisie
rius Juozas Gučius beorganizuojąs 
plataus masto meno kolektyvą, 
kuris šoktų, dainuotų, operas sta
tytų ... Kad jo kolektyve būtų ir 
drama, organizatorius visa širdimi 
pritarė. Tuo labiau, kad vieną dra
mos meno atstovą jis savo kolek
tyve jau turėjo — Vytautą Valiu
ką, Kauno dramos teatro aktorių. 
Graži gamta, įmanomos darbo są
lygos ir sužavėjo keliauninkus, jie 
pasiliko. Tad vėliau „Aitvaru" 
pakrikštyto Detmoldo lietuvių dra
mos teatro steigėjais ir reikia lai
kyti šiuos keturius žmones: J. Šle
kaitį, J. Gučių, A. Rūką ir V. 
Valiuką.

Anot A. Jakšto, vienas vyras ne 
daina, o keturi aktoriai ne drama. 
Ir pradėta kviesti įvairūs Melpo- 
menos žyniai bei tarnautojai. Pir
moji steigėjus pradžiuginusi links
ma kregždė buvo Vilniaus dramos 
teatro aktorė Dalia Kubertavičiūtė, 
kuri, pasiilgusi dramos meno, 
atsisvaikino su pranešėjos laurais 
„Čiurlionio" ansamblyje. Kiti du 
atvykėliai buvo Vilniaus „Vaidi
los" teatro aktoriai Marytė Leme- 
šytė ir Algimantas Dikinis.

Kai dramos kolektyvas * savo 
tarpe turi režisierių, dvi aktores 
ir ketvertą aktorių, jau galima pra
dėti galvoti apie šiokį tokį darbą. 
Pradėjo galvoti ir detmoldiškiai. 
Tačiau kiir rasti toks veikalas, 
kuris būtų meniškas, sceniškas ir 
kuriam pakaktu tokio mažo skai
čiaus aktorių? Toks veikalas buvo 
surastas. Tai Eugene O'Neill, gar
saus amerikonų dramaturgo, 
kūrinys, daug kur pasaulyje turė
jęs dideli pasisekimą ir tereika
laująs penketo aktorių, — „Anna 
Kristi". Veikalas buvo išverstas 
(D. Kubertavičiūtės ir J. Blekaičio 
darbas) ir buvo ruošiamasi-prie jo 
repeticijų.

Tačiau „Anna Kristi" tremtinių 
scenoje pastatyta nebuvo. Gyveni
mas labai margas ir pilnas netikė

tumų, net ir dramos gyvenimas. 
Artėjo 1946 m. vasario 16—ji. Rei
kėjo tą dieną iškilmingai atšvęsti, 
kuo nors atžymėti. Juk tai pirma 
Vasario 16—ji po kapituliacijos. 
Teko rūpesčius dėl „Anna Kristi" 
atidėti į šalį ir. ruoštis šiai didelei 
šventei. Detmoldiškiai dramininkai 
Vasario 16—jai nutaria koncertiš- 
kai (en frac) pastatyti ištraukas iš 
Vinco Krėvės „Šarūno". Tekstus

JUOZAS MIKUCKIS

paruošia J. Gučius, režisuoja J. 
Blekaitis. Vaidina: Eglę ir Voverę 
— D. Kubertavičiūtė, Džiangio 
žmoną — M. Lemešytė, Šarūną — 
A. Rūkas, Rainį — J. Blekaitis, 
Briedį — V. Valiukas, Džiangį — 
A. Dikinis, karį — iš šalies į ko
lektyvą pakviestas J. Maurukas. 
Pastatymą apipavidalino nuolatinis 
„Aitvaro“ teatro dalyvis Kauno 
teatro vyr. dailininkas Viktoras 
Andriušis.

„Šarūnas" buvo suvaidintas ir 
turėjo pasisekimo. Jei neskaity
sime paskirų aktorių dalyvavimų 
koncertuose, tat ir buvo pirmasis 
būsimo „Aitvaro” teatro pasiro
dymas kaip kolektyvo.

Ne dėl „Šarūno" „Anna Kristi" 
neišvydo rampos šviesos. Vieną 
gražią dieną A. Rūkas savo kolek
tyvo nariams ir kai kuriems sve
čiams perskaitė ką tik (1946. 1. 17) 
baigtą rašyti „linksmą nutikimą 
Bubulį ir Dundulį". Veikalas gana 
patiko, ir čia pat, daugeliui fak
torių nulėmus (kad lietuviškas, 
kad linksmas...), buvo nutarta 
atidėti „Anna Kristi" ir imtis „Bu- 
bulio ir Dundulio" pastatymo. Bet 
čia ir vėl bėdos: veikale moterų 
trys, o turima dvi, vyrai, režisierių 
išskyrus, belieka trys, o reikia 
šešių... Ir vėl prasideda kelionės, 
kvietimai, laiškį rašymai ir t. t. 
Tos pastangos vėl duoda rezultatų: 
iš Augsburgo atvažiuoja Vilniaus 
teatro aktoriai Henrikas Kačinskas, 
Romas Veselauskas, o iš Meer- 
becko — Marijampolės teatro ak
torius Bronius Kvedaras. Betrūko 
tik vienos moters, kuri buvo 
surasta pačiame Detmolde nie
kuomet anksčiau nevaidinusi, bet 
nei kolektyvo nei žiūrovų neapvy- 
lusi Danutė Josiukaitė.

Ir prasidėjo karštas ir sunkus 
darbas — „Bubulio ir Dundulio" 
repeticijos bei pastatymo ruoša. 
Veikalą statė ir režisavo J. Ble
kaitis, dekoravo ir kostiumus 
paruošė V. Andriušis. Vaidino: 
Rožę — D. Kubertavičiūtė, Ra
dastą — D. Josiukaitė, Agulę — 
M. Lemešytė, Bubulį.-*- H. Kačins
kas, Dundulį — V. Valiukas, Do
bilą — R Veselauskas, Girdžių — 
A. Rūkas, Šaltekšnį — A. Dikinis 
ir Tarulį — B. Kvedaras.

Jaunutis teatras nei direktoriaus, 
nei administratoriaus, nei techniš
kojo personalo, kuris normaliame 
teatre net didesnis už meniškąjį, 
neturėjo. Visi spektaklio ruošimo 
darbai teko atlikti patiems ak
toriams su režisieriumi ir dailinin
ku tarprepeticijiniu metu. Ir kaž
kaip natūraliai susiklostė, kad 
visus bėgamuosius reikalus spręs
davo kolektyvo trijulė — J. Ble
kaitis, H. Kačinskas ir A. Rūkas. 
Tat ir buvo jokiais įstatymais ne
saistoma, natūrali teatrų vadovybė. 
O kai reikėdavo spręsti didžiuo
sius klausimus, būdavo sušaukia
mas visas kolektyvas, kuris, ir 
dailininkui dalyvaujant, siekė ligi 
vienuolikos žmonių. Tiesa, teatras 
turėjo ir meno vadovą. Tas parei
gas ex officio ėjo vyriausias ko
lektyve, didžiausią patirtį turįs ir 
platų garsą susikūręs aktorius H. 
Kačinskas. Tačiau viso teatro 
spiritus movens buvo režisierius J. 
Blekaitis. Jo galvoje gimdavo nauji 
projektai, jis statė veikalą, jis 
vadovavo spektaklio ruošai, jis rū
pinosi nauju repertuaru, jis, paga
liau, atrasdavo ir entuziazmo, kai 
kuriam iš kolektyvo narių, sunkio
se sąlygose dirbančių, jo pritrūk
davo. Šioji aplinkybė Lietuvos 
teatrui yra natūrali, nes meno va-

ALBERT BECHTOLD MALDA (medžio raižinys)

dovo institucija mums yra svetima, 
atsiradusi 1940 metais iš Sovietų 
Sąjungos, kurios teatrų organiza
cijoje yra reikalingas žmogus, at
sakingas ne tik ui teatro meninę, 
bet ir už politinę liniją. Nepriklau
somos Lietuvos teatre, kaip,ir vė
liau „Aitvare", meno vadovo pa
reigas visai sėkmingai, nes taip ir 
turėtų būti, atlikdavo režisierius.

O, motin, motin mano brangi!
Ar tu girdi dausų padangėj, 
Kad aš meldžiuos, kaip tu kadaise, 
Darbų nuvarginta meldeisi.

Kad duonos riekės būtų storos 
Ir tiems, kur valgo ją be noro 
Ir tiems, kur josios pasiilgę, 
Piktais, kerštingais dairos žvilgiais.

Žmogaus kad nebeplaktų rykštės, 
Negrįžtų pančiai vakarykšti, — 
Kad vienas būtų tiesus kelias 
Ir rūmams ir mažai pirkelei.

Ak, daugel, daugel man atleidai, 
Šypsodamos raukšlėtu veidu.
Ne kartą verkėme abudu, 
Kada perdaug jau skausmo būdau..

Dabar, pasiekus džiaugsmą trokštą, 
Esi tarp dangiškųjų bokštų, 
Ir ten, tur būt, karštai meldiesi, 
Kad mudu būtume vėl dviese.

Ar saulė leidžiasi, ar kelias,
Man | tave vaidenas kelias, 
Ir taip meldžiuos, kaip tu kadaise, 
Darbų nuvarginta meldeisi.

„Bubulio ir Dundulio" pasta
tymas ėjo prie galo, artėjo numa
tytoji premjeros diena. Ta proga 
reikia pasakyti, jog ne tik dramos 
aktoriai, kolektyvo nariai, bet ir 
kitų*sričių menininkai ir visuo
menė buvo nuoširdžiai įsijungusi 
į premjeros kūrimo darbą. Buvo 
aukojama, kerpama, siuvama, da
žoma . . . Visa neišskaičiuosi. Tik 
dekoracijos, pagal dailininko V. 
Andriušio projektus ir jam pačiam 
vadovaujant, buvo gaminamos pro
fesionalų teatro darbininkų Det
moldo miesto vokiečių teatre, kur 
turėjo įvykti premjera. Spektaklio 
dienai dar priartėjus, iškilo ir pla
katų ir programų reikalas, o su 
juo — ir teatro pavadinimo, apie 
kurį anksčiau nebuvo laiko pagal
voti, klausimas. Kaip gi parašysi 
programoje ar plakate — kas tą 
„Bubulį ir Dundulį" vaidina? Para
šyta buvo — Lietuvių dramos 
teatras „Aitvaras". Tai padaryta 
pagerbti didžiam Lietuvos teatralui 
ir dramaturgui, kurio mokiniai bu
vo daugumas teatro narių, tuomet 
dar gyvam, bet šiandieną, deja, 
jau mirusiam Baliui Sruogai. Jis 
tuo vąrdu norėjo pavadinti dar 
1939 metais Vytauto Didžiojo Uni
versiteto teatro seminare projek
tuotą teatro meno žurnalą, jis tuo 
vardu vadino savo būrelį Stutthofo 
koncentracijos stovykloje ... Tas 
vardas buvo lyg ryšys tarp nepri
klausomų dienų pro koncentraci
jos stovyklos kančias su niūriomis 
tremtinio dienomis.

„Bubulio ir Dundulio" premjera 
įvyko puošniame Detmoldo miesto 
teatre 1946 metų gegužės mėn. 30 
dieną. Buvo ovacijų, buvo gėlių 
buvo džiaugsmo. O po premjeros 
įvyko ir teatro krikštynos, kurio 
krikštatėviais buvo pakviesti p. 
Vanda Daugirdaitė — Sruogienė ir 
p. L. Dymša, abu labai daug pa
dėję teatro organizavimo darbe.

O kas dabar? Dabar visų nuo
monė tokia, kad „Bubulį ir Dun
dulį" negana parodyti Detmoldo 
lietuvių visuomenei ir vokiečiams 
teatralams, kad su juo reikia 
apskraidyti kaip galima daugiau 
Vokietijoje išmėtytų lietuvių oazių 
— stovyklų. Bet šis reikalas taip 
lengvai neišsprendžiamas. Ypatin
gai jo juridinė pusė. Visoks DP ke
liavimas po Vokietiją griežtai už
draustas įstatymo. Be leidimo už
tiktam toliau nuo savo gyvena
mosios vietos žmogui gresia kalė- 
jiminės ir kitokios bausmės, O 
leidimas, net ir teatrui, nežiūrint 
pakartotinių prašymų nesulaukia
mas, ir dūžta visos viltys jį kada 
nors gauti. Reikia griebtis kokių 
begalima priemonių.

bos ... Būkite toks geras: kaimy
ninė Meerbeck'o stovykla labai 
nori pamatyti mūsų spektaklį, 
leiskite mums pas juos nuvažiuoti 
gastrolių...

Ponas direktorius, vėliau pradė
jęs kiekvieną DP iš savo kabineto 
vaikyti ir stumdyti, tuo metu dar 
buvo sukalbamas, nes neseniai dar 
buvo už paskutinius menininkų 
grašius nupirktą alkoholį gėręs, 
nes neturėjo dar piktųjų instruk
cijų ... Tačiau ir sukalbamasis 
direktorius atsako, jog be karinės 
valdžios sutikimo jis jokio leidimo 
duoti negalįs. Daug ir įvairiai rei
kėjo „Aitvaro" pasiuntiniui prieš 
poną direktorių lankstytis ir sald- 
liežiuviauti, kol jis, lyg prispirtas 
prie sienos ir dar nenorėdamas 
nutraukti šiokių tokių santykių su 
DP menininkais, atsako gražia vo
kiečių kalba:

— Ich schliesse die Augen zu. 
Šie haben mir gamichts gesagt. 
(Aš užmerkiu akis. Jūs man nieko 
nesate pasakęs).

Tokį direktoriaus atsakymą „Ait
varo" teatras išsiaiškina kaip lei
dimą važiuoti į Meerbecką gast
rolių, kur jos ir įvyko. O kartą 
ištrūkęs iš stovyklos negi grįši 
tuojau pat atgalios? Dėl vienų 
gastrolių gaila buvo ir pajudėti. 
Iš Meerbecko patraukiama į Ol- 
denburgą, iš Oldenburgo į Gross- 
Hesepe, iš Gross-Hesepės į Gre- 
veną ir t. t. ir t. t. „Aitvaro" tea
tras, lyg koks pogrindžio veikėjas, 
skraido po Vokietiją pasiekdamas 
net šiauriausią Flensburgą Dani
jos pasienyje, kur taip pat gyve
nama lietuvių, pasiilgusių lietu
viško dramos spektaklio.

Galima būtų visokių nuotykių 
prisiminti, bet trūksta vietos. Ta
čiau poros jų, kaip ryškesniųjų, 
nepaminėti negaliu.

Suvaidinome „Bubulį ir Dun
dulį" Lūbecke. Buvome labai gra
žiai vietos lietuvių priimti, ir 
gastrolėms išnuomuotas vokiečių 
teatras buvo pilnas žiūrovų, po 
spektaklio nepašykštėjusiu nei ap
lodismentų, nei gėlių, nei pagyrimo 
žodžių. Vaidinimas, tur būt, tikrai 
patiko, nes esame prašomi pasilikti 
ir dar kartą suvaidinti. Girdi, Lū
becke esančios dvi lietuvių sto
vyklos, kurių viena spektaklį ma
čiusi beveik visa, o iš antrosios — 
tik maža dalelė žmonių, nes pri
trūkę vietų teatre. Mes, žinoma, 
mielai liktume ir suvaidintume, 
tačiau įsipareigojimai neleidžia: 
ryt vakare jau turime vaidinti 
Neustadte g— ten paruošta salė, 
susirinks žmonės... o poryt dar 
toliau. Ir susitariame su mielais 
liubekiečiais, jog, iš šiaurės grįž- 
darni namo (vistiek, maždaug, tuo 
keliu teks važiuoti), sustosime ir 
dar kartą suvaidinsime.

Ir koks buvo viso kolektyvo 
nusivylimas, kai, nepamenu, ar 
Kielyje ar Eckemfordėje mus pasi
vijo telegrama — „Į Liubecką pra
šom neužvažiuoti"! Ir tikėk žmo
nių nuoširdumui Rodos, taip gra
žiai, taip primygtinai prašė. O pasi
rodo, tai buvo tik eilinis šeiminin
kų mandagumo žestas, ir spektak
lis nepadarė tokio įspūdžio, kuris 
mums buvo sakomas ir kuriuo mes, 
savimeilės jausmo kutenami, taip 
greit patikėjome.

Tik vėliau, nelaimės valandą vėl 
patekus Lūbeckan prieglobsčio, 
mūsų žmonėms buvo papasakotas 
šitoks pasikalbėjimas telefonu 
miesto karinio komendanto ir lie
tuvio ryšininko su valdomaisiais 
organais:

— Sakykit, koks čia teatras va
kar buvo pas jus atvykęs? klau
sia komendantas.

— Taigi... lyg ką nujausdamas 
ryšininkas stengiasi neatidengti 
visų kortų. — Buvo...
. — Iš kur jis buvo?

— Nežianau, pone komendante, 
buvo suvaidino ir vėl išvažiavo.

— Ak, jūs nežinote iš kur! Tai 
aš jums pasakysiu: iš Detmoldo. Ir 
kur jie dabar išvyko?

— To tai tikrai nežinau, pone 
komendante, tikrai nežinau. Jie 
taip skubėjo,- kad net nepaklau
siau, kur jie toliau važiuoja.

— O karinės valdžios leidimą 
gastrolėms jie turi?

Tikrai nežinau, pone komen
dante, bet, rodos, turi.

— O aš tikrai žinau, kad ne-
UNRR'os direktorius turi teisę 

duoti leidimą nuvykti į gretimą 
stovyklą. Einama pas jį ir kal
bama, maždaug, taip:

— Pone direktoriau, jūs esate 
vienintelis ir geriausias mūsų glo
bėjas. Be jūsų mes visai pražū
tame. O jūsų meno supratimas 
toks aukštas, kad mes maloniai 
prašome jūsų patarimo ir pagal-

turi. Ir tegu tik aš juos pačiupsiu 
— visus pusei metų pasodinsiu į 
kalėjimą!

Aišku savaime, kad po tokio 
pasikalbėjimo ryšininkui nieko 
kita nebeliko, kaip visokiais bū
dais atsiųsti mums telegramą — „Į 
Lūbecką prašom neužvažiuoti."

(Bus daugiau) x
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OSCAR WILDE
Jonas Minelga

LAIŠKAS MOTINAI

P. Orintaitės „Marti is miesto"
A. TYRUOLIS

Žmogus ir instinktas 
Auksinėmis tir žydriomis

Graikijos dienomis gyveno 
gražus atėnietis, vardu 

Hipoklidas.
Hipoklidas labiau buvo pana

šus į paukštį neguį žmogų, nes 
viskas jame nuo galvos iki kojų 
buvo lengva.

Sis gražusis efebas turėjo šir
dį kulnyse. Jis leido savo gyve
nimą šokdamas, geriau sakant, 
jo gyvenimas buvo šokis.

Atsitiko, jog vieną dieną Hi
poklidas pamatė Klisteno, Sikio- 
no tlrano, dukterį. Ir kadangi 
ji buvo graži, Hipoklidas ją pa
milo. Kad patiktų Klistenui, vi
sų akyse rimtam žmogui, Hipo
klidas tada pasidarė taip pat 
rimtas.

Piktai suraukdamas kaktą, iš
tisus metus jis susilaikė nuo 
juoko ir šokio ir saugojo visas 
normas. Todėl jis buvo palaiky
tas tikru spartiečiu, atvykusiu iš 
Spartos.

Tokia jo pastanga susilaukė 
atpildo... Atšvęsti savo dukters 
sužiedotuvėms su gražiuoju atė
niečiu, Klistenas surengė šaunią 
puotą, kur buvo duodamas vi
sokių rūšių vynas, atgabentas iš 
jo valdomų sričių. Nelaimė, Hi
poklidas truputį padaugino iš
gerti. Baigiantis šiai puotai, stai
ga jis užšoko ant stalo ir, nus
tebinęs visus dalyvius ir savo 
būsimąjį uošvį, ėmė šokti: pirma 
ant kojų, paskui ant rankų ir 
pagaliau ant galvos.

Tada Klistenas jam tarė:
— Hipoklidai, tu niekad nebūsi 

mano žentas, tavo šokis sutrem
pė tavo vestuves.

Gražusis atėnietis jam atsakė:
— Hipoklidui tai nerūpi, fii- 

poklidas yra gimęs šokiui, Hipo
klidas ir mirs nuo šokio.

Ir gražusis atėnietis vėl ėmė 
beprotiškai šokti.

— Užsidėk šią kauką, panele, 
— tarė jis, paduodamas juodo 
aksomo kaukę, — ir drąsiai kal
bėk iš po jos. Jei mokėsi kalbėti 
tokius žožius, kokių reiika, tada, 
suskambėjus paskutiniam vidur
nakčio laikrodžio dūžiui, nusiimk 
kaukę ir pasidarysi graži.

Mergaitė užsidėjo kaukę ir taip 
persirengusi, nuėjo į balių. Anks
čiau visuomet ji vaikščiodavo 
nepasitikėdama, bet dabar ji nu
taisė atitinkamą eiseną. Ir ka
dangi jos elgsena buvo iškilmin
ga ir princesišką, tai tuojau ji 
buvo pastebėta.

Vienas jaunuolis mandagiai ją 
užkalbino ir paskui nuo manda
gumo perėjo prie meilumo. Tada 
mergaitė, užuot iš pripratimo 
mikčiojusi, atsakinėjo laisvai ir __ _____ w ...__r_____  __
labai jaunuolį stebino. Ji kalbėjo gonei auksinę monetą, ir ši ne- 
taip, kad jos partneris, išmušus beslėpė, 
paskutiniam vidurnakčio laikro- ............. ....
džio dūžiui, sušuko:

— Jūs turite būti labai graži,
nes tiek daug gražių dalykų mo
kate pasakyti! •

Ir kai ji, prašoma, nusiėmė 
kaukę, jos veidas spindėjo gro
žiu.

Jis ją 'atstūmė ir norėjo pasi
šalinti.

— Pone, jei jūs mano patari
mo nepaklausysite, labai gailė- 
site.

Jis tuojau sugrįžo ir, labiau 
veikiamas baimės negu įkyrumo, 
ištiesė jai savo ranką.

— Kairiąją, pone, prašau, — 
tarė moteris. j

Jis paklausė.
Čigonė, išžiūrėjusi linijas, stai

ga pašoko nustebusi.
— Ką gi jūs išskaitėte mano 

rankoje? — paklausė išsigandęs 
poetas.

— Geriau, pone, kad jūs nie
kados to nesužinotumėte... at
sakė ji.

Jam dabar reikėjo savo ruožtu 
ją spirti pasakyti. Jis padavė či-

Brangi, mamyte, keletą žodžių 
Tau parašyti šiandien žadu. 
Nebeateisiu su puokšte rožių, — 
Pas Tave kelio neberandu.

Menu. Gegužis. Topoliai šlama.
Sakas į dangų kelia klevai.
Širdys ir lūpos kartoja: — Mama ... 
Žinau, laiminga tada buvai.

Ak, kas šiandieną paspaus Tau ranką, 
Dovaną kuklią kas beatneš?
Krūtinėj skausmas neišsitenka:
— Brangi, mamyte, kur Tu, kur aš!

Lyg piligrimas svetur klajoju, 
Ilgesin pindams sapno gijas ... 
Tau tyrą širdį šiandien aukoju, — 
Tikiu, priimsi

Ačiū už vargą, rūpestį, triūsą, — 
Įdiegtą meilę 
Viena pasauly, mamyt, man būsi 
Viltis, paguoda vargo kely.

su’ džiaugsmu ją.

Neišvengiamybė

NIEKAS neišsisuka nuo ne
išvengiamybės. Sis žmogus 
poetas, ir kaip toks, labai 
prietaringas.

Vieną dieną skersgatvy či
gonė pasisiūlė jam paburti iš jo 
rankos linijų.

Iš pradžių jis būkščiai laikė 
abi savo rankas kišenėse. ~ 
čigonė nedavė ramybės.

Bet

— Na, ką jūs išskaitėte?
— Atleiskit, pone, bet ranka 

rodo, kad jūs dar šį vakarą tu
rėsite mirti.

Jam kilo pasiutęs noras tėkšti 
chiromantei į veidą ta pačia ran
ka, iš kurios ji buvo tik ką bū- 
rusL Bet jis pasitenkino tuo, kad 
įbruko savo ranką giliau į kišenę 
ir nuėjo savo keliu. Ilgai jis 
vaikščiojo, bet jo ranka degė 
nuo karščio. Pranašavimas jį 
kankino. Atėjo vakaras, ir jis, 
nebeišlaikydamas, sustojo po gat
vės žibintu, kad savo ruožtu pa
tyrinėtų delno linijas.

Tada jis pamatė, kad jo ranka 
tebebuvo su pirštine, pagaminta 
iš plonytės odos, kuri buvo pa
naši į jo rankos odą.

mano širdy.

Jis pašoko iš džiaugsmo:
— Aš toks išsiblaškęs! Si mo

teris negalėjo nieko 
mano rankoje!

Jis giliai atsikvėpė, 
grėsmė buvo pašalinta, 
jo gyventi, gyventi!

Jis pasiutiškai džiūgavo.
Ir jo džiūgavimas buvo toks 

didelis, kad jis krito negyvas.
Išvertė JUOZAS TININIS

išskaityti

Pagaliau
Jis galė-

Naujoji Aušra is anapus Atlanto
A. GRAŽIŪNAS

lys, J. Savaitis, Alg. Sraunys, J. 
Steponavičius, A. Stonkus, C. 
Surdokas, M. Šileikis, L. Simutis, 
A. Tolis, A. Tamošaitis, A. Ty- 
ruolis, A. Vaičiulaitis, A. Vaičai
tis, A. Valeska, T. Valius, L. Var
nelis, L. Vilimas, V. Vizgirda, 
prof. St. Yla, V. Zvirgdys. K. P. 
Ažubalis, A. Baliūnas, A. Balys,
J. Budrikas, P. Daužvardis, K. 
Daugėla, Dr. Gudauskas, J. Fi- 
rinauskas, S. Juozėnaitė, K. J. Ju- 
sevičius, J. Jusionis, E. Košuba, 
E. Krasauskas, P. Labanauskas, 
Alė Rūta-Nakaitė, H. Nagys, A. 
Stašys, A. Tarulis, V. Ratas-Ra- 
taiskis, V. Račkauskas, B. Rutkū- 
nas, A. J. Rudis, V. Viksvinis,
K. Urbonavičius, R. Zolubas, K. 
Žeromskis.

JAU ir moterys ėmė uoliau 
reikštis tremties beletristikoj: 
ne per seniai A. Nakaitė-Rū- 
ta išleido novelių rinkinį „Likimo 

kelių“ dabar vėl P. Orintaitė 
„Marčią iš miesto“, kur sudėta 
15 daugiau a'r mažiau Išbaigtų 
novelių bei apsakymėlių.

Tuo tarpu, kai A. Rūta nove
lės amplitudėj dar gerokai svyruo
ja (pradėdama nuo siauro vaiz
delio ir baigdama geron novelėn 
pasinešančiu žanru), P. Orintaitė 
šiose savo novelėse turi kur kas 
daugiau brandaus lygumo, nors 
maža kur pasineša į didesnį gi
lumą (jos ir novelės, palyginti, 
trumpokos). Rašytoja jau mums 
žinoma eile beletristinių savo 
darbų-apysakomis „Iš sostinės“ 
ir „Jurgučio pieva“, romanais 
„Paslėpta žaizda“, „Daubiškės 
inteligentai“.

Dauguma ir dabartinių P. 
Orintaitės novelių siužetų yra at
sineštiniai iš tėviškės, tik vienas 
Ritas iš nesenų metų gyvenimo 
ar iš dabarties. Rašytoja dar te
bėra per gerai suaugusi su gim
tąja žeme, kad būtų spėję ją pa
vergti naujos temos. Pagaliau ir 
distancija joms lyg per artima, 
kaip tat matyti iš „Mirštančių 
melodijų“.

Būdama nuosaikaus realizmo 
atstovė, P. Orintaitė ir šiose sa
vo novelėse vaizduoja žmones su 
jų paprastais, kasdieniškais, išgy
venimais, su ne per tragiškais 
apsivylimais ir su ne per aukš
tais siekimais. Esant auklėtojai 
iš pašaukimo, jai bus rūpėję 
dviem būdais kovoti su žmonių 
ydomis: rimtu žodžiu ir jumoru. 
Ji ir bent trečdalį savo novelių 
siužetų ėmė iš mokyklos aplin
kos ar bent mokyklai artimos 
srities. Tiesa; ir rašytojos jumo
ras yra nuosaikus, nerėžiantis. 
Bet su ydom kovoti, kaip ped
agogei, jai bene geriau jumoru 
sekas, kaip rimtu žodžiu. Paaiš
kėja, kad tyla yra sunkiau pa
keliama už barnius, jog silpnesnė 
dvasia jos neišlaiko („Didysis 
ginklas“), jog nėr protinga dau
giau kraičiu kaip jaunikiu rūpin
tis („Ideali žmona“) ir t.t.

gali ir ne visad į gera išeiti. Šit 
mokytojo Rymanto galvojimas 
„Atgimusioj nuodėmėj“ apie pa
veldėjimą turi aiškią pamokymo 
tendenciją: „Neteisybė, pavydas 
godumas, neapykanta ir kitos 
didžiosios kirmėlės, įsigraužusios 
žmogaus sieloje, neišnyksta drau
ge su jo mirtim, nenueina į ka-. 
pines, bet dar keleriopai išdi- 
džiau atgyja vaikuose, vaikų vai
kuose — ir tada visam pasauliui 
atvirai atidengia tėvų gal net la
bai , gudriai nuslėptas ydas.“ (p. 
21). Tai jau pasineša ir į publicis
tinę išraišką.

Tiek veiksmo eigos (kompozi
ciniu) atžvilgiu, tiek ir psicholo
giniais sumetimais suprantama 
veikėjo bauda už jo priešinimąsi 
nusistovėjusiems visuomenės mo
ralės papročiams, kaip tat ryš
kiai matyti kompoziciškai gra
žiai išgraduotuose „Trijuose pa
simatymuose“, kur Leonė stoja 
už laisvas vedybas, už savaip su
prastą moters emancipaciją. Gai
la, kad šito psichologinio pagrin
dimo pasigendame „Mirštančiose 
melodijose“, šiaip visais atžvil
giais dailiai perduotame dalykė
lyje (gan mokomai rašytojos at
kurtame iš vieno laiško net čia, 
jau tremtyje). Tas nepagrindimas 
kiek disonansiškai nuteikia skai
tytoją.

Žmogų mokomoji gyvenimo 
veikmė raudonu siūlu tiesias per 
ne vieną P. Orintaitės novelę. Šit 
mokytoja Zabelė pasimoko kan
trybės iš savo draugės džiovinin
kės, teta Rožė tik tremtyje atsi
krato godumo, ir t.t. ūkininkui 
Plyčiui per bombardavimą visos 
nuodėmės ima plūduriuoti sielos 
paviršiuj, savaime iš jos gelmių 
iškyla. Tat savaime ir psicholo
giškai pagrįsta. Tik ypatingas 
pasitenkinimas^ naująja būsena 
gali būti kiek įtartinas.

Nors žmogus ir turi gerų norų 
valdyti savo instinktus, tačiau 
yra instinktų, kurie — priešingai 
— jį valdo.

Dvejopas modelis

Geriausias dalykas gali 
išeiti iš blogiausio ir blo
giausias — iš geriausio. 
Dieviškasis Leonardas da Vinci, 

norėdamas nupiešti Paskutinės 
Vakarienės paveikslą, veltui ieš
ko Florencijos aikštėse ir preky
vietėse modelio centriniam Kris
taus asmeniui. Pagaliau vieną 
dieną Amo upės krante jis pa
matė rudaplaukį jaunuolį, kurio 
veidas buvo šviesus ir nuostabiai 
gražus, o barzda-garbanuota. Jo 
išvaizda buvo tokia gera, tokia 
maloni... Saulės spindulys, gla
monėjęs jo plaukus, sudarė apie 
juos aureolę. Ir dailininkas pa
prašė jį tuojau ateiti pozuoti į 
Šventosios Malonių Marijos re- 
fektorijumą.

Pozavimai buvo dažni ir duos- 
niai apmokami. Tačiau atrodė, 
kad dailininko teptukas po tru
putį naikino savo modeliui šitą 
švelnumu ir gerumu spinduliuo
jančią veido išraišką, kurią jis 
piešė drobėje ir kuri jį buvo su
žavėjusi.

Atlikęs paskutinį pozavimą ir 
gavęs iš dailininko atlyginimą, 
laisvas modelis buvo patenkintas 
ir šūktelėjo tokiu balsu, kuris 
dailininką nestebino:

— O dabar einam išgerti!
Leonardas ėmė kantriai piešti 

aplink centrinę figūrą, vieną po 
kito dvylika apaštalų. Jis daug 
laiko pravertė prie šio dievoto 
darbo. Dailininkas vis atidėliojo 
painią valandą, kada jam reikės 
piešti Judą.

Pagaliau vieną dieną Borghello 
priemesty, kur gyveno visos 
miesto padugnės, jis pamatė ru
daplaukį žmogų, kurio veidas 
buvo pajuodęs, o barzda-susivė- 
lusi. Jo išvaizda buvo tokia pik
ta ir tokia klastinga, kad jis tuo
jau paprašė jį ateiti pozuoti.

Užbaigęs savo kūrinį, dailinin
kas ėmė klausinėti savo modelį.

Ir šis jam atsakė, su tam tikru 
prilaikomu įniršiu:

— Maestro, ar jūs manęs ne
pažinote? Už pinigus, kuriuos 
jūs man buvote davęs, aš girta
vau ir paskendau smaguriavime. 

Leonardas, nustebintas, jam 
atsakė:

— Mielas drauge, prašau man 
atleisti. Eik ramybėje.

Užmokėjęs atlyginimą, daili
ninkas jį pabučiavo.

Ir šis pabučiavimas atrodė tuo
jau pašalinąs iš sušvelnėjusio 
žmogaus veido bruožų sunykimo 
žymes. Jis nusišypsojo ir išėjo, 
tapęs panašus į tą, koks jis buvo, 
dailininkui pirmą kartą jį sutikus.

Kaukės stebuklas

TA mergaitė buvo negraži, 
labai negraži, ir labai pik
ta. Bet niekas nežinojo, ar 
ji buvo negraži todėl, kad buvo 

pikta, ar ji buvo pikta todėl, kad 
buvo negraži. Tai paaiškės iš šio 
pasakojimo.

Turėdama penkloliką metų, šį 
mergaitė nešiojo savo širdyje 
skausmą, nes matė save panie
kintą visų jaunuolių, kurie, jai 
regint, flirtavo su jos amžiaus 
mergaitėmis.

Štai, atėjo karnavalas, kaukių 
balių laikas. Negražioji mergaitė 
nuėjo pas kaukių pirklį, kuris 
buvo truputį burtininkas.

Jis išskaitė, kaip iš atverstos 
knygos, savo klijentės širdies 
gelmių raštą.

LIETUVIAI dabar turi daug 
įvairių svarbių rūpesčių- 
Lietuvos laisvinimo reikalai, 
tremtinių gelbėjimas ir t. t. Bet 

tarp jų lygiai didžios svarbos ir 
mūsų tautinės kultūros ateities 
klausimas. Tėvynėje okupantai 
deda visas pastangas ją sunai
kinti ir jos tolimesnė kūryba yra 
visiškai nebeįmanoma. O trem
tinių Europoje išvystyta tokia 
palyginamai intensyvi kultūrinė 
veikla neišvengiamai bus labai 
trumpo amžiaus-tik tol laikysis, 
kol žymesnė dalis tremtinių iš 
čia išsikels kitur. Šiose sąlygose 
tautinės mūsų kultūros net ir ne
tolimos ateities perspektyvos yra 
gana nedžiuginančios, jei laiku 
nebus sukrusta ir kur nors ne
bus suorganizuota šiai kūrybai 
platesnė bazė, nebus įžiebtas žy
mesnis tos kultūros židinys.

Galvojant, kur toks židinys tu
rėtų būti sudarytas, peršasi tik 
vienas atsakymas, kad tik JAV. 
Išrodę, kad ir patys JAV lietu
viai yra supratę, jog jiems teks 
pasiimti pareigą apsaugoti mūsų 
tautinę kultūrą nuo sunykimo 
pavojaus ir laiduoti jos ateitį. 
Matome vis žymesnių pastangų 
Naujajame Pasauly stiprinti ir 
plėsti kultūrinę lietuvių veiklą.

Tarp kitų dalykų ypačiai yra 
paminėtinas „Naujosios Aušros“ 
kultūros žurnalo išleidimas. Štai 
prieš akis jau turime ketvirtą to 
žurnalo numerį, gana nemažo — 
maždaug „Aidų“ formato po 28 
psl.

Susirūpinusiems mūsų kultūros 
reikalais, šio žurnalo pasirody
mas, žinoma, yra labai džiugin- 
nantis faktas. Ne tik dėlto, kad 
rimto kultūrinio žurnalo reikšmė 
kultūriniame gyvenime visais at
vejais yra didelės svarbos. Šio 
žurnalo išleidimas yra išskirtinės 
svarbos-lengvai gali atsitikti, kad 
jis gali likti mūsų beveik vienin- 
tėlis arba ir tikrai vienintėlis 
platesnio masto kultūrinis žur
nalas, bent tam tikrą — kartais 
gal ir ilgoką — laiko tarpą. Tai 
turint galvoj, negalima nepasi
džiaugti, kad jau yra sudarytas 
vienas naujas židinys ir mažina
mas pavojus, kad mūsų kultūrinė 
veikla gali likti be būtiniausių 
reiškimosi priemonių. .

Bet, matydami šio žurnalo to
kią išskirtinę svarbą, ne be su
sirūpinimo statome sau klausi
mą, ar jis bus tinkamas ir ar 
pajėgs, atlikti tą uždavinį, ku

mus, nespėta dar suorganizuoti 
visa, kas tokiam darbui reikalin
ga — bendradarbius, išteklius, 
technines priemones ir t. t. Vis 
dėlto negalima nepripažinti, kad,

ris jau dabar yra nemažos svar
bos, o ilgainiui gali dar ir labai 
žymiai padidėti.

Ketvertas numerių — dar tik 
gera darbo pradžia, ir negalima 
nė norėti, kad būtų pasiekta to
bulybės. Vartydami pirmuosius 
numerius, matome jog naujajam 
žurnalui nėra dar pavykę nuga
lėti visus darbo pradžios sunku

PA.ULIUS JURKUS

Iuujjjos

Tenai atsiskleidė jau dirvos pilkos, 
Lyg lapai knygos, kažkada skaitytos, užmirštos, 
Ir Varduva, kaip juosta melsvo šilko, 
Tarp lapų ištiesta ten vėliakos.

Pavasaris lyg kūdikis nedrąsiai rašo 
Raides, išbrėžia balsiančius kelius; 
Visur palieja jis spalvingo dažo, 
O vėjas nudžiovina puslapius plačius.

Ir mano knygos atverčia lapus,
Senus ir sukraskytus vėjo,
Įbrėžia lūkesčio kelius, •

Giliai širdy vėl pasodina žiedelius 
Tokius pavargusius, trapius, 
Ir visa liūdesio spalvom užlieja.

apskritai imant, pradžia nebloga 
ir kad visi duomenys leidžia ti
kėtis, jog, nelabai gal net ilgai 
laukus, „Naujoji Aušra“ pasieks 
jai deramo lygio.

Pirmiausia reikia pažymėti, jog 
žurnalas nuo pat pradžios atsis
tojo deramoj plotmėj. Tiesa, 
naujasis žurnalas išleistas JAV 
lietuvių katalikų pastangomis, 
bet jis nuo pat pradžios atsis
tojo pakankamai plačioj plotmėj, 
panašiai kaip neprikl. Lietuvoj 
buvo „Židinys“ arba „Naujoji 
Romuva“, kas įgalins apie jį 
telktis ir jame bendradarbiauti 
gana plačios ideologinės skalės 
mūsų kultūrininkus.

Antras pažymėti vertas daly
kas, kad žurnalas jau sutelkė 
apie save tikrai svarias pajėgas. 
Jo artimųjų bendradarbių tarpe 
yra J. Aistis, P. Augius-Augus- 
tinavičius, P. Baltis, K. K. Ba
ras, Al. Baronas, St. Barzdukas, 
K. Bradūnas, Alg. Brazis, J. Bū
tėnas, Dr. A. Damušis, Dr. Z. Da
nilevičius, Alf. Dargis, Ad. Gal
dikas, Dr. V. Gidžiūnas OFM, J. 
Girnius, C. Grincevičius, Dr. J. 
Grinius, Dr. Z. Ivinskis, J. Jan
kus, V. K. Jonynas, Dr. VI. Juo
deika, kun. Pr. Jūras, P. Jurkus, 
At. Kairys, J. Kakarieka, V. Ka
siulis, Dr. Br. Kazlauskas, BĮ. 
Kazlauskas, V. Kazokas, P. Kiau- 
lėnas, Vassia Kiaulėnas, J. Kmi- 
tas, Z. Kolba, Pr. Kozulis, prof. 
V. Krėvė, Dr. J. Kučas, Br. 
Kbtiklys, K. J. Lapelis, ipr. A. 
Maceina, V. Maželis, A. Mažiu
lis, J. Marčiulionis, A. Nyka-Ny- 
liūnas, V. Natkevičius, St. Nor- 
keliūnas, P. Osmolskis, Dr. K. 
Pakštas, V. Petravičius, Z. Pe- 
treikis, S. Pipiraitė, S. Prapuole- 
nytė, Dr. J. Prunskis, Dr. A. Sa-

Šis bendradarbių sarašas rodo, 
kad apie naująjį žurnalą yra su- 
sibūrusios tikrai nemažos pajė
gos. Pačią redakcijos kolegiją, be 
redaktoriaus Ant. Kairio, sudaro 
prof. K. Pakštas, Dr. J. Prunskis, 
rašyt. A. Vaičiulaitis ir dail. P. 
Kiaulėnas, kurių kompetencija ir 
sugebėjimais netenka abejoti.

Pervertę pirmuosius numerius, 
turime pripažinti, jog turinys žur
nalo gana įdomus ir aktualus. 
Jame jau dalyvauja žymus ben
dradarbių būrys; prof. J. Gir
nius, prof. St. Yla, prof. J. Gri
nius, prof. K. Pakštas, Dr. V. Juo
deika, prof. A. Maceina, prof. Z. 
Ivinskis ir kit. su straipsniais, B. 
Brazdžionis, A. Vaičiulaitis, N. 
Mazalaitė, H. Nagys, B. Rutkūnas, 
K. Bradūnas, C. Gincevičius, P. 
Jurkus ir kit/su poezija ir be
letristika, A. Galdikas, P. Au
gius, V. Ratas, A., J. Rudis, M. 
Šileikis, V. Petravičius, V. K. Jo
nynas, P. Kiaulėnas, A. Dargis, 
A. Vaičaitis, V. Košuba ir kt. su 
savo darbų reprodukcijomis..

Šios pavardės jau kalba į pa
čios apie jų darbų vertę. Tenka 
tik pageidauti, kad „N. Aušrai 
„pasisektų dar gerokai patobu
linti techninę žurnalo pusę. Ji 
dar nėra visai patenkinama. O 
tai kiek gadina bendrą įspūdį. 
Taip pat daugiau tektų atkreipti 
dėmesio ir į kalbą, kuri ne vi
suomet tokia, kokios pageidau
tume. Bet šie trūkumai priklauso 
daugiau nuo techninių darbo są
lygų ir tikimės, kad darbui įėjus 
visai į normalią vagą, išsilygins.

„N. Aušra“, kiek galima spręsti 
iš visų atsiliepimų, buvo sutikta 
palankiai visjį kurie tik yra su
sirūpinę mūsų kultūros ateitimi. 
Tai leidžia tikėtis, jog tai taip 
pat jai žymiai palengvins eiti už
sibrėžtu keliu.

Iš visų tų duomenų mes ir 
.drįstame tikėtis, jog „N. Aušrai“ 
pavyks suvaidinti tikrai svarų 
vaidmenį tiek apskritai lietuvių 
kultūros srity, tiek ir specialiai 
JAV lietuvių tarpe, gaivinant ir 
palaikant tautinę dvasią.

Daugiau iš pedagoginio atžvil
gio žiūrėdama į žmonių sielos 
išgyvenimus, daugiau jų juokin
gas ar ydingas puses iškeldama 
ir tam pasinaudodama jumoru 
ar rimtu žodžiu, P. Orintaitė at
skleidžia mums savos, lietuviškos 
buities, parodo žmonių, kuriuos 

Jumoras moko, taiso savaime., užjaučiam, kaip marčią, iš miesto 
Pamokymas gi kenkia novelės ar jaunamartę Teresę, tas būdin- 
konstrukcijai, nėra novelei reika- gas kaimo ir miesto moteris, pa
tingas priedas. Pedagogiškai tat rodo mums dalelę savo gyveni- 
pateisinamas, bet literatūriškai— mo, koks jis ir bebūtų buvęs.

Prisiminimuose paklydus
Juozas Mikštas

Visi tave vadinom Angelėle, 
O tu buvai žvali, graži mergiotė. 
Nebodama lemties rūsčių šešėlių, 
Mokėjai džiaugtis ir svajoti.

Grakščiai kai sukdavaisi šokio 
[vingiuos,

Daug kam nerimdavo širdis įkaitus. 
Bet judrūs vakarai staiga sustingo, 
Sudužo dienos trapios, greitos.

Sudie mūs paskutinis buvo trumpas. 
Kažką tau pasakyti dar norėjau, 
Ir štai — nežinom, kylame ar 

[klumpam, 
Kada kiti mus pučia vėjai.

Dabar, kai klykia čia laukinis 
džazas,

Kai poros trypdamos kaip girtos 
svyra, 

Gražus ir neužmirštamas miražas 
Iš praeities dienų išnyra.

Ar tu tenai dar šoki blezdingėle, 
Margųjų rūbų spalvomis

[pražydus?...
Kodėl taip širdį ilgesys nugėlė 
Prisiminimuose paklydus?...

Bonegilla (Pietų Australija)

Lietuvis muzikas pasviestas 
dėstyti Kings College

Lietuvis muzikas Bronius Voveris, 
Pittstono Sv.» Kazimiero parapijos 
vargonininkas, pakviestas dėstyti mu
ziką Kings College, Willkes Barre. 
B. Voveris yra gimęs Amerikoj, ta
čiau. baigęs hukštesnijl mokslą, jis 
buvo atvykęs 1 Lietuvą ir studijavo 
muziką Kauno konservatorijoj. Grįžęs 
l Ameriką, jis buvo paskirtas Pittsto
no Sv. Kazimiero parapijos vargo
nininku. Tą darbą Iki šiol ir dirbo. 
Nuo 1945 m. B. Voveris yra suruošęs 
tris didelius koncertus, kurie padėjo 
išgarsinti Lietuvos vardą svetimtau
čių tarpe.

Ar bus Amerikoj lietuviška 
opera?

Kaskart vis didesniam tremtinių 
skaičiui persikeliant per Atlantą, 
Amerikoje atsidūrė nemažas būrys 
buvusių Lietuvos solistų. Amerikos 
lietuvių visuomenėj dėl to jau kyla 
lietuviškos operos kūrimo klausimas. 
Šiuo metu Iš Vokietijos l JAV yra 
nuvykę operos solistai V. Grigaitienė, 
V. Jonuškaitė, Adomaitienė ir J. Bū
tėnas. Jei atvyks, kaip numatoma, 
dar keli žymesnieji solistai, lietuviš
kosios operos klausimas galėtų įgauti 
visai realu pobūdi. Problema būtų 
juo lengviau sprendžiama, jei prisidė
tų vietinės Amerikos lietuvių meno- 
pajėgos, kaip Polyna Stoškiūtė-Stos- 
ka, Ona Katkauskaltė-Kaskas, Brazys 
ir kt.

Nauji Amerikos lietuvių 
intelektualai

Kaskart vis daugiau ir daugiau 
Amerikos lietuvių baigia aukštąsias 
mokyklas ir įsigyja įvairius mokslo 
laipsnius.

Kovo 18 d- Hahnemann Medical Col
lege sutelkė medicinos daktaro laips
ni lietuviams Vincui Valukas-Wall iš 
Wilkes-Barre ir panelei L. Delaitis iš 
Rottsvile. Kiek ankščiau Edvardas 
Lopotto baigė University of Penns, 
teisių fakultetą ir gavo Bachelor of 
Laws laipsni.

Argentinoj uždraustas Sartres 
veikalas

Buenos Aires valdžios įstaigos už
draudė platinti prancūzų egzistencia
listų vado Jean-Paul Sartre knygą 
„Le Mur“ dėl jos nemoralumo.

DP filmos atgarsys Amerikoje?
Naujoji filmą iš DP gyvenimo „Ieš

kojimas“ JAV turi nepaprastą pasi
sekimą. Tai yra pirmoji filmą, kuri 
amerikiečiams akyvaizdžiai ir teisin
gai parodo išvietintųjų vargus, nes 
nuotraukos darytos Europoje, pačiose 
DP stovyklose. Filmą pasakoja isto
riją vienos čekės motinos, besisten
giančios surasti savo pražuvus} sūnų. 
Amerikiečių kritikai, nors filmos įvy
kiai vietomis yra sunkiai įtikimi ir 
filmą gana sentimentali,- „Ieškojimą“ 
vertina gerai. Filmos statistai dau
giausia yra eiliniai Vokietijos pilie
čiai. įvykių foną paryškina sugriau
tos Vokietijos klaikus vaizdas.

Pierino Gamba filmoje
Italų aštuonerių metų simfoninio 

orkestro dirigentas Pierino Gamba 
neseniai su didžiausiu pasisekimu 
pirmą kartą koncertavo Amerikoj. Jis 
dabar yra pakviestas vaidinti italų 
filmoj „Didžioji viltis“.

Haydno galva grįžta vėl prie 
kūno

Eisenstadto (Austrijoj) savivaldybė 
po ilgų prašymų pagaliau gavo muzi
kų draugijos sutikimą atiduoti nuo 
1859 m. jai priklausiusią Haydno fcau- 
kuolę. Gegužės 17 d. Haydno kaukuo- 
lė bus iškilmingai palaidota Eisen
stadto mauzoliejuje šalia garsiojo 
kompozitoriaus kūno. Haydno kau- 
kuolė, perėjusi visą eilę savininkų, 
pagaliau pateko muzikų draugijos 
nuosavybėn, .kurie ją pagaliau nutarė 
grąžinti jos kūnui.

Pasaulinė sveikatos organizacija 
standartizuos skiepus

Pasaulinės sveikatos organizacijos 
speciali komisija pradėjo tartis dėl 
choleros, tuberkuliozės ir kitų ligų 
skiepų standartizavimo. Skiepų stan
dartizavimo ir suvienodinimo reikalas 
iškilo Egipto choleros epidemijos me
tu, kai teko dirbti su 23 serumų rū
šimis. Kiekvienas kraštas, pasirodo, 
turėjo savaip pagamintus tos pačios 
ligos skiepus, ir daug sunkumų su
darė jų veikimo laipsnio nustatymas.

Suvalstybinta Vengrijos filmų 
pramonė

Vengrijos filmų atstovo Georg Au- 
tyal pranešimu, visa Vengrijos filmų 
pramonė pereina 1 valstybės rankas. 
Visi privatūs filmų institutai yra lik
viduojami. Naujoji filmų reforma pa
lies ir užs. filmas. Kinai, sudarydami 
savo programas, turės laikytis val
džios nustatytų taisyklių.

Muencheno teismas išteisino 
Bans Pfiznerį

Muencheno teismas (Spruchkam- 
mer), svarstęs 79 metų kompozito
riaus Hans Pflzner bylą, pripažino j| 
nekaltu. Senąjį kompozitorių naciai 
savo propagandos tikslams buvo pas
kyrę reicho kultūros senato nariu, 
tačiau jis tedalyvavo tik dviejuose 
senato posėdžiuose. Daug liudininkų 
paliudijo, kad kompozitorius tikrai 
buvo antinaciškų pažiūrų.

VĖL naujas medicinos 
DAKTARAS

Prieš porą semestrų baigęs Frank
furto universitetą, šiomis dienomis už 
darbą „Blutdruck und Unterernaeh- 
rung“ gavo medicinos daktaro laipsni 
Jonas Kregždė. Dr. Jonas Kregždė gi
mė 1920 m. sausio 9 d. Rygoje. Gim
naziją baigė Rygoje 1938 m. 1939 m. 
įstojo | Rygos universiteto medicinos 
fakultetą, buvo lietuvių studentų kor
poracijos „Viltis" korporantas ir Lat
vijos Lietuvių Sąjungos narys. 1943 m. 
dėstė Rygos lietuvių gimnazijoj fiziką 
ir gamtą. Nenorėdamas stoti | SS le- 
gljoną, atbėgo | Lietuvą. Dėl to nu
kentėjo tėvai ir buvo kalinami Lie
pojos kalėjime. 1944 m. buvo karo at
blokštas | Vokietiją, gi 1945 m. stojo 
l Hamburgo u-tą tęsti medicinos. Vė
liau persikėlė t Frankfurto u-tą, kur 
ir baigė. Be medicinos dr. J. Kregždė 
visą laiką domėjosi biofizika, kurią ir 
dabar tame pačiame Frankfurto Jo
hann Wolfgang Goethe universitete 
studijuoja. Linkėtina jaunam dakta
rui sėkmės moksliniame darbe. - Al -

Tarptautinė muzikos šventė 
Liucernoje

S. m. rugpiūčio mėn. Liucernoje 
ruošiama tarptautinė muzikos šventė, 
kuri truks net 3 savaites. Programoje 
numatyti simfoniniai koncertai, so
netų ir trio koncertai ir religiniai 
koncertai. Dirigentais pakviesti Wil
helm Furtwangler, Rafael Kubelik, 
Charles Munch, Wolkmar Andreal ir 
Herbert von Karajan. Šventėje da
lyvaus specialus šveicarų šventės or
kestras, sudarytas iš didžiausių švei
carų orkestrų, šventės choras, Stras- 
burgo katedros choras, Zurlcho mu
zikos kolegija ir žymūs solistai.

Pabaltiečių 
koncertas D. Britanijoj

Pabaltės Tarybos D. Britanijoj ba
landžio 10 d. buvo surengtas Londone 
didžiulis lietuvių, latvių ir estų kon
certas. Programą išpildė du estai, 
atvykę iš Švedijos, Ir keturi latviai 
bei penki lietuviai, atvykę iš Vokie
tijos. Lietuvių grupę sudaro A. Kal
vaitytė, J. Motiekaitienė, J. Nauragls 
S. Baranauskas ir komp. Vi. Jakubl- 
nas. Pirmąją koncerto dal| atliko 
latvių stygų kvartetas ir estų smui
kininkė Želia Aumere. akomp. Olav. 
Roots. Antrąją dali atliko lietuviai 
ir estai. Latviai ir estai patiekė in- 
strumentalinės muzikos programą, o 
lietuviai-vokalinės. Koncertas pilnai 
pavyko. 2 500 vietų salė buvo pilna 
klausytojų.

4
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LIETUVIAI Pa&autyie,
NAUJAS BALFO DRABUŽIŲ 

VAJUS
Balandžio 15 d. Amerikoje pra" 

dėtas naujas BALFO drabužių 
rinkimo vajus, kuris truks iki ge
gužės 31 d. Ta proga BALFO 
centras kreipėsi į Amerikos lie
tuvių organizacijas ir visus ge- 

tos valios tautiečius, kad savo 
aukomis padėtų tremtyje varg
stantiems broliams.

mis komjaunimo narys) iš Lietu
vos rašo: „šiomis dienomis pra
sidėjo platus judėjimas (suprask- 
judinimas, red.) valstiečių į kol
chozus. Kolektyvinių ūkių res
publikoje jau yra daug, tačiau

Mūncheno Vaikų Zuikio šventė
L.R.K. Mūncheno skyrius ir valkų 

motinos suruošė 1948.IV.4.d. Vaikų 
Zuikio šventę. Mūsų mažieji, vado
vaujami mokyt. Udrienės, vykusiai 
suvaidino „Namelį" pašoko tautinius 
Šokius, padeklamavo, lietuviškų ir 
angliškų eilėraščių. Zuikių karalius 
kiekvieną vaiką apdovanojo. Džiugu 
pažymėti kad dovanos galėjo būti su
darytos ne tik iš BALF atsiųstų ge
rybių, bet dar iš dviejų turtingesnių 
Amerikos šalpos organizacijų, NCWC 
ir Ch.W.S. dovanų. Tai rodo ameri
kiečių duosnumą ir palankumą mums, 
ypač mūsų mažiesiems, šios dvi or-

JUBILIEJINIS KONCERTAS 
WATERBURYJE

Šiemet sukalo 25 metai nuo 
Waterbury* lietuvių Sv. Juozapo 
parapijos choro įkūrimo. Ta pro
ga buvo suorganizuotas koncer
tas, kuriame dalyvavo dvi žy
mios meno pajėgos — solistas 
Jonas Būtėnas ir pianistė Aldo
na Strumskytė iš New Yorko. 
Dainavo šv. Juozapo parapijos 
mišrus choras, mergaičių ir vy
rų chorai ir visa eilė solistų. Bu
vo išpildyti Adams, Aleksio, Ka- 
čanausko, Kudirkos, Kuprevi
čiaus, Luders, Petrausko ir kt. 
kompozitorių kūriniai. Pabaigoj 
buvo pašokta tautinių šokių.

Po koncerto buvo pasakyta kal
bų, kuriose buvo iškelta choro 
reikšmė ir palinkėta jam sėkmės 
ateities darbe.

LIETUVIS KUNIGAS PASKIR
TAS ATSAKINGOMS PAREI

GOMS
Scrantono vyskupas W. J. Ha- 

fey paskyrė kun. F. Baltusevičių 
Vyskupijos Administracijos Ta
rybos sekretorium. Ši įstaiga rū
pinasi visa vyskupijos statyba. 
Kun. Baltusevičius naujoms pa
reigoms yra gerai pasiruošęs, nes 
pernai, vyskupo siųstas, jis iš
klausė Washington© katalikų 
Universitete specialų modernio
sios architektūros kursą. Kun. 
Baltusevičius, klebonaudamas 
Scrantono Šv. Mykolo par apjoję, 
randa laiko ir tautiniam organi
zaciniam darbui.

Čio įdėjo Vyr. FASK-io narys Al. 
Osteika. sukviesdamas mūsiškius bei 
prisidėdamas prie pačių pirmenybių 
pravedimo.

_____  o---.- _____ .___, vyrų vieneto varžybose iš mūsiškių 
klrstė mieste privačiai gyvenančių dalyvavo keturi: Adomavičius, Krl- 
vaikams. Iš Ch.W.S. gauta 70 CARE viekas, Ignatavičius ir Zėglys. Pabal- 
paketų ir vaikams rūbelių, kurie bu- tijo stalo teniso meisteriu tampa 
vo padalinti vaikams. CARE paketai Adomavičius, laimėdamas baigminiam 
buvo padalinti ir privačiai gyvenan- susitikime prieš Krivicką 3:2 (21:6, 
tiems mokytojams.__________________ 16:21, 10:21, 21:11 ir 21:14), o prieš tai

Tų organizazljų šalpos skyrių vedė- nugalėdamas Tai 2:0, Ignatavičių 2:0, 
Jai, palaiko ir asmeninius ryšius su Veikme 3:1 ir Matisons 3.0. Gi Kr- 
lietuviais. Mylėdami mūsų mažuosius, viekas prieš patekdamas į finalą lai- 
jie asmeniškai atsilanko į vaikučiams P}1.?11®4 Kool 2.0, o Jatvių meisteriui 
suruošiamas šventes. V. Rasiunas. Matisonsul pralaimi 1:2. Tad jis pa

tenka į minusinlnkų grupę, kur, lai- 
Muenchenas. Vasaros semestro pra- mėdamas prieš Upsi 2:0, Žėglį 2:0, 

džlos proga, balandžio 16 d. Korp! Olinš 3:0, Ignatavičių 3:1 ir Matisonsą 
„Kęstutis“ suruošė visiems lietuviams 3:0, iškopia į finalą. Gražių laimė- 
studentams „Initium semestrl“. Me- Jlmų pelnė ir Ignatavičius, nugalė- 
nlnę dalį atliko Studentų Kvartetas damas Soots 2:0. Tall 2:0, Leonovičs 
(Ant. Pečkys, L. Jarošekas, J. Dauk- 2:0 ir Velmę taip pat 2:0. Pažymėtina, 
nys ir Al. Paulionis) ir stud. Pru- kad vyrų ir moterų vieneto pirmeny- 
dencija Bičkienė („Šatrijos" D—Ja), bės buvo pravedamos dviejų minusų 
Jiems akomponavo pianistas p. Alik- sistema iš dviejų laimėtų setų, o nuo 
sas Mrozinska. — Ta pačia proga kvartfinalio — iš trijų laimėtų setų, 
paminėtinas stud. Prudencijos Bič- Gi mišraus dvejeto ir vyrų dvejeto 
kienės pasirodymas Handel-Konser- pravedamos vieno minuso sistema iš 
vatorium studentų viešam koncerte, laimėtų setų, 
kur su geriausiu pasisekimu ji padai- Moterų vieneto varžybose meisterės 
navo L. v. Beethoveno ,.Ah perfido". varą iškovojo baigminiame susitikime 
Koncertas įvyko balandžio 11 d. . ................... ~ .

ganizacijos keletą atvejų mūnchenie- 
Clus gan gausiai parėmė. Nuo praė
jusių metų rugp. mėn. L.R.K. Mūn- 
cheno skyrius trimis atvejais iš 
NCWC yra gavęs maisto, kurt pas-

trenerį Wlntorbotom, kuris specialiai 
buvo atvykęs į Paryžių pastudijuoti 
italų futbolo

Mat, anglai su dideliu įtempimu 
laukia tarpvalstybinių rungtynių Ita
lija—Anglija Turine gegužės 16 d.

Carneros triumfas ir pabaiga
Italijos bokso milžinas Camera 1933. 

6. 30 laimėjo pasaulio bokso meisterio 
titulą prieš Jack Sharkey toje pa
čioje vleoje, tik kitais metais, pralai
mėjo Mase Baer ir nuo to laiko kaip 
boksininkas ringe nepasirodė. Dabar 
Camerą mes pažįstame kaip imtinin- 
ką.

Baigmės fotografijos
1948 m. Londono olimpiada patieks 

visą eilę naujovių. Viena iš Jų yra tai 
baigmės fotografijos, kurios, praėjus 
vos 90 sek. po tikslo pasiekimo, bus 
padėtos ant teisėjų stalų. Šios foto
grafijos pašalins iki šiol buvusius, ne
susipratimus, sprendžiant pirmųjų 
vietų laimėjimus.

MANCHESTERIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ ORGANIZUO

JASI
Mančestery nuo seno gyvena 

būrys lietuvių, kurie buvo men
kai organizuoti. A'tvykus iš trem
ties naujai lietuvių grupei, buvo 
susirūpinta susiorganizavimu. Ko
vo mėn. buvo sušauktas vienuo
lyno salėje susirinkimas, kuriam 
pirmininkavo S. Misiukevičius. 
Buvo suorganizuota religinė lie
tuvių bendruomenė, kuriai kun. 
J. Kuzmickis pranešė, jog lietu
vių pamaldos bus laikomos kie- 
vieną trečiąjį mėnesio sekma
dienį.

Manchesterio lietuviai turi sa
vo knygynėlį ir klubą, kurio pa
talpos, lietuvių skaičiui padidė
jus, yra numatyta praplėsti.

KAIP GYVENA BRAZILIJOS 
LIETUVIAI

Kai kuriose Brazilijos provinci
jose yra susispietę nemaža lietu
vių, kurie verčiasi žemdirbyste ir 
gyvulininkyste. Vienas tokių lie
tuvių emigrantų centrų yra Vila 
Verimondo ir jo apylinkės Para- 
noje. Čia jau nuo seno gyvena lie
tuvių ūkininkų. Jie augina kvie
čius ir kukuruzus, veisia raguo
čius, kiaules. Žemė toje provinci
joje yra derlinga, klimatas svei
kas. Vermondo Viloje yra moky
kla, kurios mokytojas yra lietu
vių kilmės. Čia auga jau trečia 
lietuviai.

LIETUVAITĖ URUGVAJAUS
t OPEROJE

Lietuvaitė Birutė Zaganevičiū- 
tė pakviesta dainuoti Urugvajaus 
Valstybinėj operoj.

LIETUVOS ŪKININKAI 
VAROMI Į KOLCHOZUS

Kovo 30 d. rašytame laiške vie
nas jaunuolis (turimomis žinio-

Elchstaetto gimnazijos VII kl. mokiniai, sėkmingai suvaidinę Moljero 5 v. 
komediją „Tartiufą“. Viduryje iš kairės | dešinę sėdi: gimnazijos dlr. SL 
Rudys, klasės auklėtoja Audronlenė --•*-■—‘— -*-•-----*—*— —•-
Juodis.

režlsierius-dekoratorius mok. J.
J. Gaidžio nuotr.

norinčlos lankyti kursus, turi iki šių 
metų gegužės 15 dienos pranešti dan
tų gydyt, sekcijai.

Dantų gydyt sekcija 
Augsburg-Hochfeld.

Lietuvių tautodailės dirbtu
vėms skubiai yra reikalingi dar- 
bininkai-meisteriai, dirbusieji ar 
mėgstanti medžio darbą. Yra ga
limybė ir pramokti lengvesnio 
darbo. .

Išskrininguotieji gauna visus 
oficialius darbo pSžymėjimus ir 
visas dirbančiųjų privilegijas. At
lyginimas labai geras.

Kreiptis pas dipl. inž. Muloką, 
Augsburg - Haunstetten, Flach- 
str. 52.

mūsų apskrityje (Vilkaviškio, red.) 
dar nė vieno. Tačiau aiškiai ma
tosi, jog bus, nes valstiečiai dau
gumoj nesispiria. Blogiausiu at
veju sako: — Ką darysi, jeigu 
taip reik“.

SOVIETAI SKELBIA NEG ALIO- 
JANT VEDYBAS

„Stockholms Tidningen" žinio
mis, okupuotuose Pabaltijo kraš
tuose sovietai anuliavo visas ve
dybas, kurių viena pusė yra pa
sitraukusi j užsienj.

DAR VIENAS NKVD KANKINYS
Gautomis iš Sovietų Sąjungos 

žiniomis, buvęs krašto direktori
jos pirmininkas Endrius Bor- 
chertas kalinamas NKVD kalė
jime. Borchertas buvo 1925/6 me
tais Klaipėdos krašto direktorijos 
pirmininkas, vėliau kitose direk
torijose nariu ir daugel metų 
Klaipėdos uosto valdybos narys. 
Visą laiką jis buvo lietuvių at
stovas krašto seimely ir lietuvių 
frakcijos lyderis ligi krašto pri
jungimo prie Vokietijos. Tose pa
reigose jis pakartotinai kėlė balsą 
prieš nacionalsocializmą, kuris 
visomis priemonėmis veržėsi į 
kraštą. Įvykus anschlussui, jis 
turėjo, bėgti į Lietuvą, o jo ūkis 
ir visas kitas turtas buvo konfis
kuotas. Jo posūnį gestapas su
šaudė.

Užėjus raudonajai armijai, jis 
nerepatriavo Vokietijon, bet liko 
Lietuvoj, kur tyliai pergyveno 
visą vokiečių okupacijos laiką. Ir 
po 1944 metų įvykių nebuvo ži
nių, kad jis būtų pabėgęs į Va
karų Vokietiją. Dabar šis drąsų 
kovotoją dėl lietuvių teisių ištiko 
skaudus likimas. Ko nesuspėjo 
sunaikinti nacionalsocializmas, 
dabar likviduoja bolševizmas.

JAUNIAI EGZAMINO NEISLAIKE 
Pralaimėta prieš latvius ir tink

linyje, ir krepšinyje (!)
Balandžio 18 d. Schelnfelde susi

tiko mūsų jaunieji tinklininkai ir 
krepšininkai su latvių Jaunių tink
linio ir krepšinio rinktinėmis, kur 
mūsiškiams jauniams ir tinklinyje ir 
krepšinyje teko pasiduoti latviams.

Mūsų Jaunių tinklinio rinktinė, ku
rią sudarė Dllllngeno gimnazijos jau
nieji tinklininkai Sodeika. Spranai- 
tis, Petrulis, Snelius, Raibutis ir Ta
raškevičius sukovojo labai puikiai, ir 
latviams tik gerai „susiėmus", pa
vyko gan sunkokai mūsiškius įveikti. 
Be to, pažymėtinas ir latvių Jaunių 
nepaprastai aukštas ūgis, — kai kurie 
žaidėjai viršijo net 2 m., kas nemaža 
palengvino laimėti. Kad kova buvo 
lygi, paliudija ir pasekmė: latviai 
laimėjo 2:0 (15:10 15:11). Latvių vado-

Rūtellonienė, nugalėdama Laikūnienę 
pasekme 3:1 (21:11, 18:21, 25:23 ir 21:15). 
Prieš patekdama į finalą, Rūtelionie- 
nė nugali Roolend 2:1, Ozolina 2:0, 
Bramane 3:1 ir pirmam finaliniam 

___ ___________________ _ žaidime pralaimi Laikūnienei 0:3 
10 d. suruošė metinę šventę, kurios 18:21, 11:21. ir 16:21), kas laikinai 
metu jaunieji nariai davė priesaiką pastoja Jai kelią į pirmąją vietą, nes 
ir buvo pakelti i tikruosius d—vės abi turi po vieną minusą. Ir tik iš 
narius. Iškilmingoje akademijoje antro karto aukščiau paduoda pasek- 
dalyvavo organizacijų ir vadovaujan- me Rūtelionięnei pavyksta laimėti 
člų organų atstovai. Meninę dalį at- prieš Laikūnienę. Laikūnienė pirmam 
liko studentų pajėgos. Vakare su- susitikime pralaimi Bramanei 0:2 ir iš 
ruoštas jaukus pobūvis._____________ *—*- --------- ’* —'---- ------------------

— Pradedant vasaros 
Stud. V^ba balandžio 11 u. auiuusc **----- ---—- —— —
tradicinį initium semestrl su šokiais, grupės į baigminę kovą. Minusinlnkų 
dainomis ir Freiburgo vyneliu. Stu- grupėj Laikūnienė laimi prieš Kam- 
dentų skaičius nesumažėto, šį se- radzins 2:0 Vlluma 2:0, Atale 2:0 ir 
mestrą studijuoja 153 studentai. Iš Jų Bramane 3:0. 
u—tėtė R0. meno mokykloie 7. ir Vjtu dvejel. 
muzikos mokykloje 3. Atvyksta dar Člus-Adomavičius 
naujų. •*-*** **•*”

Freiburgo nauĮienos
Studentai ateitininkai balandžio

PADĖKA
Studentų kvartetui (Antanui 

Pečkiui, Liudui Jorošekui, Jur
giui Daukniui ir Aleksui Paulio- 
niui), p. Prudencijai Bičkienei ir 
p. Aleksui Mrozinskui, išpildžiu- 
siems meninę dalį „Initium Se- 
mestri“ pobūvy, nuoširdžiai dė
kojame

Dėmesio!
Kas iš gerb. tautiečių turite bet ku

rio autoriaus Lietuvos geografijos va
dovėli, labai nuoširdžiai prašomas jį 
skubiai paskolinti LTB Vyr. Komite
tui. Prašome pasiųsti šiuo adresu: Lt- 
tauisches Komitee Hanau.

Korp! „Kęstutis*

karto patenka į minusinlnkų grupę, 
semestrą. Cla ^al nuoširdžiai kovojant, pa- 

d. suruošė vyksta visas nugalėti ir patekti iš tos Pranešimai
A. DAMBRAUSKAITĖ DAINUOJA 

AUGSBURGO TEATRE
Vyrų dvejeto varžybose ignataVl- Gegužės mėn. 14 d. operos so- 

• - baigminė) kovoj listė ANTANINA DAMBRAUSKAI-
ir 2?Vo nugafi T® “ainuos Puccini operoje „Ma-

iškia"l«!Tvlu" 11200?™,u-“yi?lkė Jle Soonpaa-Soois 3:0 ir OllnS-Velkme dame Butterfly'', įsaa. lietuviu liaudies u-te laikė J;1 2ėglys Krivlckas gavo grupė) nu- 
gali Matisons-Leonovičs 3:0 ir Kool- DANTŲ GYDYTOJOMS 
Tali taip pat 3:0. Mišraus dvejeto . 4pirmenybėse tneisterio vardas atiten- pranešama, Kad yra atspausdint ang- 

L. ___t,.n.„u__________ vt„ lu kalba oažvmėiimai (studliu Dianai).

Biržiška, lietuvių liaudies u—te laikė 
paskaitą „Vydūno gyvenimas ir 
kūryba".

— Karinės valdžios potvarkiu dok- v..— .»»«.- --------------- ------ ------------ -----------------
torantai ir visi DP. kurie nėra surišti ka ignatavičlul-Rūtellonienei. Jie fl- kalba pažymėjimai (studijų planai), 
su pareigomis mieste, turi apsigy- nale tveikia Matisons-Atale 3:2 (21:23, kriems gauti kiekviena dantų gydy- 
venti už miesto ribų. 21:9 17:21 21:15 ir 23:21), o prieš pa- to1n R’>*eikia iš anksto anie save šias

— Muggenbrunn (Schwarzwalde) vėl- t_l™...: ; ", 1_L..r ---
kla tarptautinė studentų poilsio sto- Vuluma 3:2 ir Adomavičių-Laikū- 
vykla, kur be vokiečių ir prancūzų nienę taip pšt 3:2. L. R.
dalyvauja dar 7 tautybių studentai.
Lietuviai kas 3—4 savaitės šioje sto
vykloje gauna 1—2 studentams vietas. 
Stovykloje maistas geras.

— Tltlsee (Schwarzwalde) YMCA — 
YWCA ruošia plaukimo ir kitokio 
sporto stovyklų Jaunimo vadovų ir 
vadovių paruošimo kursus. Priimami 
asmenys DP 10—35 m. amžiaus. Duo
damas papildomo maisto davinys.

ZIW, ir u puc. Va- suteikia iš anksto apie save šias
tekdami į Jį, laimi dar prieš Veikme- žlnlas:
-- ■ - - • • j-------*«■-- »-••-« 1. Lietuviško paso, gimimo metrikų,

Sveikatos Vadybos NRNR datos
2. Kada ir kur gimusi
3. Kada pradėtos ir baigtos studijos
4. Kada baigti valstyb. egzam.
5. Kada įgytas diplomas
6. Fotografija

Pažymėjimų kaina — 40 RM ir iš
duodami bus toms, kurios yra sumo
kėję dantų gydyt, sekcijai nario mo
kestį po 50 RM.

Br. zumeris Mnrtlt pr.«įo į8'“ “ danų dantų gydyt, teises. Paiymė-
prieš galą. nuvrau ? Jimus gauna baigę tlk lietuvišką Uni-

— Balandžio 4 d. pradžiūvus stovy- versitetą.
klos aikštei, įvyko pirmosios šiais Be to, pranešama, kad numatoma 
metais krepšinio rungtynės Lltua- suruošti dantų gydytojoms maždaug 
nica-Glmnazija Gimnaąlstal. parodę savaitės pasitobulinimo kursus Augs- 
geresnį susižaidlmą, rungtynes lai- burge, .kurių išlaidas teks pačioms 
mėjo 21:18. Bendrai imant, žaidimas klausytojoms padengti. Dantų gydyt., 
buvo žemo lygio, nes, neturint krep
šiniui salės, nebuvo progos tinkamai 
pasiruošti.

— Balandžio 10 d. gimnazijos spor
tininkai buvo išvykę į Schweinfurtą, 
kur sužaidė draugiškas krepšinio ir 
stalo — teniso rungtynes su vietos 
gimnazistais. Krepšinį laimėjo šei- 
minlkai 66:29, gi stalo teniso rungty
nės baigėsi svečių pergale 5:1.

SEA-GULL SHIPPING CO 
560 Grand Street 
Brooklyn 11, N.Y. USA 
pranešimas

Bendrovė komiso pagrindais priima 
parduoti atsiųstus tautodailės dirbi
nius. Atsilyginti gali savo standarti
niais maisto siuntiniais (Nr. 1, 2, ir 3) 
arba atsiųsti pageidaujamus maisto 
produktus. Siunčiamieji dirbiniai turi 
būti tikrai meniškai padaryti, pav. 
lėlių galvutės turi būti ypatingai gra
žios (ne iš medžio Išskaptuotos ir nu
dažytos, ar ant medžiagos veidas iš
siuvinėtas), o pačios lėlės gražiais 
austais tautiniais drabužiais apreng
tos. Iš medžio išdrožinėtos įvairios fi
gūros ar lėkštės turi būti taip pat 
aukštos meninės vertės. Įvairių kry
žių pareikalavimas mažas.

Taip pat bendrovėe siunčia į Euro
pą standartinius maisto siuntinius, 
kurių svoris ir kaina tokia: siuntinys 
Nr. 1 (11 svarų) — 7 dol., Nr. 2 (21 
svaras) — 10 dol., Nr. 3 (11 sv.) — 5,5 
dol. Į Austriją siunčiant, kiekvienas 
siuntinys kaštuoja 50 centų brangiau.

Rašydami laiškus į Ameriką ar Ka
nadą, paminėkit šios B-vės adresą, o 
ji Tamstoms sąžiningai ir greitai pa
tarnaus.

Kasselio sporto žinios
— Balandžio 6 d. Lituanicos II-ji 

futbolo komanda antrą kartą susi
tiko su vietos jugoslavais, kurie no
rėjo atsigriebti už pralaimėtas rung
tynes. TaCiau jiems nepavyko, nes 
Lithuanlcos vyrai žaidė gana atka
kliai. Esant pasekmei 4:4, Jugoslavai, 
matydami, kad ir vėl jiems teks pra-

Gauti iš 
asmenims:

1. Ramanauskui Bonifacui: atsiliepė 
Josefinos Martinkaitės - Katauskienės 
duktė Mrs. J. Gaidis, 3144 So. Lowe 
Ave., Chicago 16, Ill.;

2. Kudirkienei (Cernellūtei) Levai: 
Vincent Burdulis, 78Butler Street, 
Brooklyn, N. Y. ir Vincas Burdulis, 
1700 S. Halsted Street, Chicago 8, Ill.

3. A. Styrai: Petras Styra, 85-17-90th 
Street Woodhaven 21, L. I. N. Y.; 
Edward Stero, 84-24, 85th Ave Wood
haven, L. I. N. Y. ir Rev. Geo. 
Inciura, 285 Zerbey Ave, Kingston, Pa.

Be to, yra gauti Vitaliui Llnke- 
vižiui, Ob. Kubiliui ir J. Verklul iš 
užsienio laiškai, kuriuos galima at
siimti L. R. Kryžiuje, Reutlingene. 
Lederstr. 94.

Paieškojimai
Ona šiugždinis, 16—17 metų 

už centą nebematyti komandinio su- ne2 ^aUndžTn4 d “pradėta stovy- amžiaus, apytikriai blondinė, ki" 
.ža!dLmo- Wos pavasario krepšinio pirmenybės. Jusi iš garliavos parapijos, pra-

kaKiu' plkS: ^^įVyVauilr^k°va"rdS "“K? š?ma„ skubIai
lių yra besportuojančio jaunimo tar- peįknnas Neris Grandis’ Tauras, s*e Barton, 6626 SO. Fairfield 
pe, kaip Jie pro pirštus žiūri (juk Jau t lr Gimnazija II. Del šiol Ave., Chicago 29, III. U.S.A. Taip
S1111? RpikiVA°SmAnrvtT sužatstos trejos rungtynės: Neris — pat turintieji apie paieškomąjągera jaunuolio varda. Reikia manyti, t r>o^vn„aa _  nim- įįnįų (rimtų) prašome skubiai

informuoti nurodytu adresu. Už 
rimtą informaciją atlyginsiu 
maisto siuntiniais iki dol. 50.00.

Elsie Barton.

....... .----------- —---------. sužaistos nejus įmiginta.gerą Jaunuolio vardą. Re kla manyti, GlmnazlJa i 33*5, perkūnas - Gim- 
kad tas vienas kitas išsišokėlis, su- nazlJa n 62:i8 ir Tauras — Grandis 
pratęs savo kaltę, ateityje panašių 50.38 
pokštų nebekrės, o nuoširdžiai, iš 
visų jėgų gins, Jei tik jam bus pati
kėta, Lietuvos vardą. Be to, kaltės 
galima ieškoti ir tame, kad mūsų

Stalo tenisininkės Augsburge
galima ieškoti ir tame, xau musų Vyr. Sporto K—to pastangomis 
Jaunių rinktinei nebuvo sudarytos Augsburge buvo surengtas kontroll- 
tinkamos sąlygos pasiruošti: ne- —.......................♦-"’-‘"‘n’'”' *«•*•-
sukviesti visi rinktinės kandidatai, 
per maža padirbėta (vis dėl tų ne
lemtų finansų trūkumo!).

Grįžtant prie pačių rungtynių dar 
pasakytina, kad ir rungtynių pra
džioj kova buvo apylygė, su maža 
latvių persvara. Pirmas ketvirtis 9:6

nis -moterų stalo tenisininkių tur
nyras, kuriame dalyvauti buvo pak- -----------;— -—*X”r’k7’"7..
viestos Rutelionienė (Ravensburgas), Cnk^uvi,Laikūnienė (Dilllngenas). Baranaus- va1<č t AnkoiMirii
kaitė, Cenkutė (Augsburgas) ir kt. 

Gaila, kad dėl įvairių priežasčių ne

Įteikta jau 110 brandos ateistatų
Elchstaetto lietuvių gimnazija ba

landžio 10 d. iškilmingai įteikė bran
dos atestatus abiturientams.

Iškilmės buvo pradėtos pamaldomis 
Rebdorfo stovyklos bažnyčioje. Vė
liau stovyklos salėje įvyko iškilmin
gas aktas, kurį atidarė gimnazijos 
direktorius St. Rudys. Taip pat di
rektorius padarė gimnazijos 3 metų 
darbo apžvalgą. Gimnazija per trejus 
savo gyvavimo metus išleido 110 abi
turientų: pirmaisiais metais — 55, 
antraisiais 40 ir šiais metais 15. Sials 
mokslo metais gimnazija turėjo 130 
mokinių.

Sveikino Svietino Valdybos inspek
torius V. Llulevičius, klasės auklėto
jas P Llčkus, vietos LTB komiteto 
pirmininkas St. Krosniūnas ir tėvų 
komiteto pirmininkas J. Kinas. Raštu 
sveikino buvęs šios gimnazijos direk
torius P. Balčiūnas ir pirmos bei an
tros laidos absolventai. Kalbėjusieji 
abiturientams linkėjo visada ir visur 
būti gerais lietuviais, o įgytą mokslą 
panaudoti tėvynės Lietuvos gerovei. 
Abiturientų vardu padėkojo ablt. 
Pr. Cinkus

Direktorius abiturientams įteikė 
brandos atestus. Geriausiai gimnazi
jos mokinei abiturientei Saulei Jau- 
taktel, buvo įteikta dovanėlė-Fausto 
.Klršos „Tolumos" ir šimtasis brandos 
atestatas. Iškilmingas brandos atesta
tų įteikimo aktas baigtas Tautos 
Himnu.

Buvusi septinta klasė tą pačią die
ną surengė abiturientų išleistuves.

Kiek anksčiau, vadovaujant mokyt. 
Jr. Juodžiui, gimnazija suruošė rank
darbių ir piešinių parodėlę, savo tre
čiųjų mokslo metų pabaigai atžymėti.

Visos klasėą išstatė savo rankdar
bius bei piešinius, o septinta klasė 
dar fotografijomis ir atvirutėmis 
pailiustravo savo darbus-suvaidintą 
„Tartiufą“, viešėjimą Raryžiuje ir kt.

J. Gaidys

Išrinktas naujas stovyklos komi
tetas Augsburge

Pasibaigus Hochfeldo lietuvių kolo
nijos komiteto kadencijai, š. m. ba
landžio 25 d. įvyko naujo komiteto 
rinkimai. Į komitetą išrinkti: V. Pėte- 
raitis, P. Zičkus, E. Binkevlčius, V. 
Zidžiūnas, B. Užemeckas, A. Šapoka ir

Į Revizijos komisiją išrinkti: J. 
Linkevičius, St. Balsys ir P. Kazakas.

Dipl. inž. VYTAUTUI SCES- 
NULEVICUI, jo motina*. mi
rus tremtyje, nuoširdžią užuo
jautą reiškia
Lietuvių Aukštesnioji Tech
nikos, Mokykla Augsburge

555. Jankūnas Vincas iš Kauno ir 
Jankauskienė Petronėlė, gimusi Lele- 
šiūtė.

556. Jakavlčiūtė Marija, kilusi iš Pa
piškių kaimo, Ramygalos valsč. prašo 
atsiliepti savo gimines ir pažįstamus, 
tokiu adresu: Mrs. Mary Kazalaitis- 
Jakavičiūtė, 26 Mendon St., Worc
ester, Mass./USA.

557. Prašyti adresai iš JAV: Feliksui 
Eidimtui, Vincui Stanlulevičiul. Onai 
Spurgaltlenel, Stasiui Trinkai, Kapoč
iui Aukštikalniui, Jonui Stegvllal, Al
binui Bielskiui ir laiškas Z. Ramonui.

LTBC/Kartotekos vedėjas
Skelbimas Nr. 29

Iš JAV ir kitur yra paieškomi šiame 
skelbime suminėti asmen. Ieškomieji, 
arba jų likimą žinantieji, prašomi at
siliepti C/Kartotekon per artimiausius 
LTB padalinius, kartu nurodant skel
bimo eilės numerį ir tikslų savo 
Adresą.

558. VALADKIENE iš Tauragės; Dr. 
JUREVIČIUS Povilas iš Upainlų; 
MARCINKEVIČIŪTE (Mandrijauskal-

Konstantas Gasparavicius. kilęs iš 
Daugėliškiu vaisč. I Sukeliškių kaimo, 
dabar gyvenąs 6931 So. Rochwell St. 

caiiA kart nei įvairiu onezascm ne Chicago, Ill, USA, ieško Vokietijoj Gaila, kad aei įvainų priežasčių ne w brolių, seserų bei dėdžių-Kle- 
visos numatytos varžovė, dalyvavo mensoa Elenoųs; JurglM0 lr kllų M 

Alfonsas Zlatkus, Slngu Logging 
H. Q. Duhomel, P. Q., Canada, ieško 
Rytos Rutomskytės iš Panevėžio ir 4J.u.n—
Vlado Kukuraičio iŠ Panevėžio. Taip (e) Kostė Šiluvos; inž. LELEJEVAS pat prašomi atsiliepti ir kiti pažįstami. - -- —

Petras Paulauskis ieško brolių Po
vilo, Stanislovo ir Jono, kilusių iš 
Raseinių apskr., Girkalnio valsč., 
Graužų km. Atsiliepti šiuo adresu: 
A. Augutis. 52 Beatrice St. Toronto 3, 
Ont., Canada.

Jugls Strolls ieško brolio Vlado 
Strolio iš Grikiškių km.. Viešintų vai. 
ir Ona Mačaitytė ieško sesers Elzbie
tos Mačaitytės-Kleinienės iš Kuturių 
km., Jurbarko vai. Pranešti Georg 
Strolls, R. R 1. Courtland, Ontario, 
Canada.

Materienė-Ptašinskaitė Marija, gyv. 
(20) Hannover-Stocken, DP Camp 
„Accu", ieško Eugenijos Kasparevi- 
čienės, Kunigundos Šimkienės ir kt- 
pažįstamų.

Amerikos lietuvė Barbora Daniū- Panevėžio; SAUDARGAS^ 
Lai- naitė (ištekėjusios pavardė Bessy ~ *- •-

turnyre. Iš numatytųjų penkių pa-

Garbės prezldiunas, sudarytas iŠ Rebdorfo lietuvių, emigruojančių į Australiją, iškilmingo atsisvelklnimo-akto 
metu. J. Gaidžio nuotr.

vų pasisakymu, jųjų jauniai ne kar
tą esą nugalėję ir senjorų rinktinę. 
Visa tai rodo, kad mūsų tinklinio 
prieauglis, pasiekus senjorų metus, 
iškovos puikių pergalių. Ta proga 
kaip tik už visa tai pareikština pa
dėka V. Radavičiui, kuris taip rū
pestingai ir nenuilstamai ruošė jau
nių tinkinto rinktinę.

Krepšinyje buvo laukta tikrai per
galės, bet . . . neperšokęs per gfiovį 
nesakyk op! Mūsų jaunių krepšinio 
rinktinei pirmasis oficialus susitiki
mas nepavyko, — laimėjo latviai pa
sekme 44:33 (17:8). Iš mūsų jaunių tik 
vienas Mikulskis didesnio ūgio, o visi 
kiti vidutinio ar mažo. Latvių jaunių 
rinktinė buvo sudaryta iš vienų „mil
žinų", — Jųjų ūgis svyravo nuo 
1,90 m. iki 2 m. ūgio. Be to, dar vie
nas nesusipratimas: latviai išstatė 
visus per 18 metų amžiaus, o vieną 
net įkopusį į 20—tuosius, o mūsiškiai 
— po 15—17 metų amžiaus — atrodė 
tikrai prieš Juos kaip vaikai. Mūsų 
sporto vadovybė jaunius laikė iki 
pilnų 18 metų, o latvių — iki pilnų 
19 metų, ar net mėnesiu ’.9 — tuo
sius perkopusius. Žinoma, tuo atveju 
ir mūsų sporto vadovybė būtų rink
tinę prieš latvius išstačius! ir ūgiu ir 
fiziškai kitaip atrodančią. Tas dar 
kartą primena, kad mūsiškiai, ruoš
dami vienokius ar kitokius tarptau
tinius susitikimus, išsiaiškintų viską 
iki smulkmenų, kas vėliau, kaip ir 
šis atvejis rodo, daug kainuoja. Bet 
visos tos bėdos būtų buvusios ne bė
dos, Jei mūsų jauniai būtų supratę, 
kam Jie atstovauja. Ir parodę tikro
sios lietuviškos kovos dvasios. Mūsų 
jauniai būtų laimėję ir prieš latvių 
ūgį. ir amžių, ir fizinį jų pranašumą. 
Jei tik sutartinai būtų kovoję, nuo
širdžiai ir apgalvotai ėję prie priešo 
krepšio, kaip kad ne kartą yra jau 
pademonstravę puikų žaidimą, o ne 
žaidę solo (ne visli) ar mėtę beveik 
nuo centro. Dar blogiau: vienas žai
dėjas suožiuoja ir pradeda aikštėje 
pasivaikščiojimą, nebedengia savo 
partnerio, sviedinį svaido bet kaip, 
nebesistengia įmesti baudų ir taip 
numuša visų žaidėjų nuotaiką — nė

latvių naudai. Mūsų jaunųjų tarpe 
matyti susinervinimas Antrame ket
virtyje mūsiškiai, latviams dar porą 
taškų pelnius, visiškai pasimeta: pa
suolės netikslios, metimai iš netikrų 
padėčių net nuo centro, nebrangini
mas kamuolio, nekovojimas dėl jo. 
Puslaikis baigiamas 17:8 latvių nau
dai. Trečiame ketvirtyje latviai skir
tumą dar padidina 34:19. Paskutinį 
ketvirtį mūsiškiai baigia jau savo 
naudai 14:10, bet bendroj pasekmėj 
pralaimi 33:44 (8:17).

šis pralaimėjimas rodo, kad mūsų 
jauniams reikia dar rimtai padirbėti, 
o rungtynių metu, laimėjimo sie
kiant, kovoti nuoširdžiai, nepaže
minant lietuvio vardo, nepamirštant 
visų mūsų garbės, kuri šiandien 
mums yra tik ir belikusi ir kurią 
turim ginti visomis jėgomis. Lietu
viams atstovavo: Gilys, Laukaitis. Du- 
bickas, Mikulskis, Muliolis. Mieželis, 
Gedgaudas Vaičius ir Eidėnas.

• E. Al.

pasekmėj

Schweinfurto Vyties Jauniai — 
Schweinfurto gimnazija

Balandžio 18 d. Schweinfurto Vy
ties jauniai stojo į kovą prieš vietos 
liet, gimnazijos rinktinę. Rungtynės 
buvo didelės įtampos, permainingos 
ir sukaustė žiūrovų dėmesį iki pasku
tinio švilpuko. Prieš rungtynių pa
baigą gimnazistai buvo išlyginę ir 
vedė 43—38 savo naudai, bet vytiečių 
staigūs blokai ir vykę keli metimai 
išplėšė laimėjimą trijų taškų skir
tumu 45—42 (24—15). V.—k—
Iš Pabaltifo stalo teniso pirmeny

bių Geislingene
Visos pirmosios vietos atiteko lietu

viams.
Balandžio 10 ir 11 dienomis Geis

lingene buvo pravestos 1948 m. indi
vidualinės pabaltiečių stalo tenisinin
kų pirmenybės. Prie šių pirmenybių 
sklandaus pravedimo labai daug pasi
darbavo estų vyr. sporto vadovas p. 
Kalev, o dalyvius gražiai priėmė bei 
išlaikė vietinės estų kolonijos sporto 
vadovybė. Nemaža triūso, bei rūpės-

urgis iš Kauno.
559. KAVALIAUSKAS Romanas iš 

Plungės; ŠIDAUDA Alfonsas bei Liu
cija iš Joniškio; JAGELAVICIUS Jo
nas (1904) iš Dargių; mjr. TAMULE
VIČIUS Antanas iš Kauno; LIPNIC- 
KAI Vincas, Jonas bei Ona iš Klau
sučių; ABAZORIUS Eduardas.

560. ŽEMAIČIAI, DŪDONIAI, GA- 
BREVICIAI, ŠULCAI, VISClULIAI, 
VALIUKAI bei ŽILIONIAI — visi 
nuo Marlampoles; MAURUSAITIS 
Gustavas (1904) iš Vištyčio.

561. TARPINAICIAI Petras su Ma
ryte iš Kybartų; SAUDARGAI Juozas 
su sūnumi ir Kazimieras nuo Kauno; 
JAGELAVICIUS Aleksas (1908) iš Dar
gių562. BUNIKIS Jonas nuo Sintautų;
DOBOZINSKAS Juozas (1919) nuo 
r___ __  Juozas su

mene, uai- dukrele Danute ir STANIS Juozas —
AucsburKui, Krochina), kilusi iš Pašilių km.. Ra- visi iš Šiaulių.

___ . mv0alrw valei* DonovMIn „„airi- Ha- 563. MONTVIDAI? MarCijOna. Pra-
- nas. RUMSIENE Agota su dukrele 

v«..v, nuumv » -uibiumv Barbora — visi iš Pabrinų; JUNGAI-
„„ galos valsč., Panevėžio apskr. Rašyti TE Grėta (19424) iš Olginų.
•r Mrs. Bessy Krochina. 351 Lacust Avė., T'a”* T
- Amsterdam, N. Y., USA.

^gggiuiea mvi pax.Įoga- 
..j.uuuvjue. ■— -- Amerikos lietuvė Mrs. Marija Zvir- mus, kilusius nuo Liudvinavo.
surinkusi 2 taškus tvirtai atsistojo pir- blienė-Venckuniūtė, kilusi iš Budnln- 565. Prasyti adresai iš JAV: Stefai 
mąja, už savęs palikdama Laikūnienę kų k., Balbieriškio valsč., Marijampo- Mikšytei, Domui Brežlnskul, Antanui 
— 1 tašk. ir Rūtellonienę — o tašk. lės apskr.. ieško savo Riminių: puse- Šepučiui, J. Zalatoriui. Ignui Pa^e- 

Zinoma Augsburgo atstovei buvo serės Jurkevičiūtės iš Naravų km., vičiui, Uostei Ganienei, Valerijai Ce- 
palankesnės žaidimo aplinkybės (sta- Marijampolės apskr. ir pusbrolių Pe- pienei, Veronikai Barkauskaitei. Po
las, salė, apšvietimas ir kt.) tačiau tro ir Antano Venckūnų iŠ Budų km., vilui Armonul, Aleksui Kojalavlčiui, 
tas nė kiek nesumažina jos dienos Balbieriškio valsč. Rašyti adresu: P. Leonui Mackevičiui, Onai Kryžlenei, 
laimėjimo. °- Box 79 Broo,tlyn 11> N.Y., USA. ■"—• —• *-•-

Kad tokiuos preciziniuos smulkiuos Artimieji Amerikoje ieško šių gi- 
žaidlmuos, kaip stalo tenisas, turi minių: Kazio Ambrozaičio, vienuolio 
daug reikšmės dienos forma, be abe- kapucino St. Dobrovolskio. Skirmantų 
jo nėra ginčytinas dalykas. Ir prie ir Laugailių, kilusių iš Batakių pa- 
didesnės laimės pirmąją vietą iš- rapijoa, ir Jono bei Kajetono Marti- 
plėšti galėjo tiek Rūtellonienė. tiek šių, kilusių iš Rutkišklų km.. Raseinių 
i aikūnienė nes ir jos pagal savo valsč. Žinias suteikti R. Gineičiui In- Lldlm, yra Xll tM nusipelnę.

Techniškos pasekmės: 1. Cenkutė — 
Laikūnienė 21:15, 21:14, 21:16 2. Lai
kūnienė _— Rūtellonienė 21:10,^ 22:20.

siliko vos trys (Rutelionienė,
vykdytojui. ApSa“k"ani «-

visu turnvrams vvkdvti taisyklių bet bar gyv. Amerikoje, ieško Juozo Kie- Sa V.!naa7ekoy gini! pffm“, vle- Y»no. ktluflo IĮ Jutkliklo km. Barny- 
tą. ši kartą tas pasiekti pavyko be 
didelių kombinacijų. Cenkutė nors ir 
nelauktai, tačiau visai tvirtai ir pel
nytai laimėjusi prieš abi varžoves ir

118 W.564. Mr. John - Liudvinaltis, ___ ... 
Gibbons St. LINDEN, N. Y./USA, 
prašo atsiliepti gimines bei pažįsta-

Onai Kudžienei. J. Mockūnul, Ado
mui Stąsyčiul. Petrui Lukianskui. Jo
nui Zardeckui. Antanui Statkui, Dr. 
Aloyzui Stankevičiui, Paulinai Juku- 
baitienei. Verai Kuzavlenel, Vladui 
Kuzavlnlul, Adomui Jasui, Antanui 
Griniui.

566. Laiškai, dokumentai: 
Balelšiui laiškas iš JAV; _______

laiškas nuo jo sesers Elzbietos Bzor- 
Slrplhlmnc Kr 98 Stauskas iš Kanados; Juozui Paške-SKeioimas nr. m vJčluJ lal8kas 1§ BCT. JonlJ1 jūrelei

Kumcuc — , ------ Iž JAV ir kitur yra paieškomi čia įvairūs jo dokumentai bei foto: LR
21:16 3. Cenkutė — Rūtellonienė 21:16. suminėti asmens. Ieškomoj arbu jų u/pasai Marijai Januška (1907. XI. 25)

*«.««» —• .a Hlrlma 4inAntiAii nrainml ntelllAvktl ««• AwaIaI PranCkeVičiUS 1910 IV. 8).

Paieškojimų įstaiga, Arol- 
Kassel'io, ieško sekančių 

asmenla:

golstadt a. D., Albrėcht-Kaserne.

likimą žinantieji prašomi atsiliepti d ir Anelei 
kartotekon per artimiausius LTB Ko
mitetus, kartu nurodant skelbimo Nr. P.C.I.R.O. 
ir tikslų savo adresą. sen prie

550. Vilbikaitienė Magdė, Dubickiai

Pranui 
Slmanui

Italija — Prancūzija 3:1
Tarpvalstybinės futbolo rungtynės ---. ----------------  —„—--------- ------ -----------

Italija-Prancūzija baigėsi tvirta italų Titušas su Birute, Zasas Lucijus (1910) BORCDKAV Vnta, gim. 22. 5. 1896, iš 
pergale. Per visą žaidimo eigą italai iš Pa go j ės ir Kurganas Antanas (1914) 
išlaikė iniciatyvą savo rankose ir iš Llaudlšklų.
65 000 žiūrovų davė visą eilę puikių 5;;, —-LL.—1 A ' ------- -
kombinacijų. Prancūzų žaidimas ne- kas Bernardas, Lietuvininkas Juozas, LEWINO A., gim. 1900, iš Feldafing: 
sudarė gero įspūdžio, tik vienas an- Vallionienė Janina iš Kauno ir Kara- LIDVINOVSKIENE Sara. gim. 1919. . _ - - n — . ■ -  enln trlu. loyrlAliic Turėta nnn Traku.

Muenich;
GRUENBERG Sara, gim. 1905, iš Sztu- 

551. Spiliauskienė Mikalina, Ališaus- ,towo;

suuaic geiu 1spuuz.1v>, ii»*.  ------- ---- ------ ------------------- .....— — --- 
tras Ben Barek ir Heisserer solo trlu- levičius Jurgis nuo Trakų. K 
kas galėjo atkreipti žiūrovo akį, bet 552. Jankūnas Vincas bei Jankaus- 
ir tai buvo likviduota puikaus italų ktenė Petronėlė iš Kauno. Kopštalie- 
denginio priekyje su Parola. -* ~ “ **

Bilietų išpardavimas priei rungty
nes (8 dienas prieš tai) buvo įgavęs 
tikrai angliška atspalvį. Iš vakaro — ------——...... .. ..............
prie bilietų kasos stovėjo 500 žmonių das bei Herbertas iš Meškuičių ir Re- 
minla, o iš ryto ji padidėjo net iki gina Pociūtė iš Kauno.
8000 ! 554. Dainauskas Domas (1906) iš šiau-

Sls italų geras pasirodymas ne la- lių ir Reinekeriai: Oskaras, Sofija bei 
bal gerai nuteikė Anglijos rinktinės Alfredas.

nė-Jasinskaltė Ona, Hurčinas Kazys 
ir Narkevičiūtė Aldona iš Kauno.

553. Kerai: Jurgis. Elzė bei jų sūnus 
vakaro Jurgis iš Kuršėnų, Gerlingai: Gotfri-

iš Vilkaviškle;
LVOVICH Abraham, 65 metų, i* 

Plungės:
LVOVICH Minna, 66 metų, iš Plugės;
KIESYLIENE Marija, gim. 20. 4. 1918, 

iš Kano;
RAPEIKO Schimon, 27 metų, iš Bu

chenwald;
ROSENBERG Ester, gim. 22. 9. 1922, 

iš Danzig;
RoSS Schmuel, gim.’ 1. 12. 1916, iš 
Buchenwald.

Sportas išlaiko jaunimą atsparu ir sveika ■ Remkime Vyr. FASK-to pinigini vaju

5



6 PSL; 2 i B U k I A I 1948. V. 1. Nr. 17 (127)

Tačiau neišjungiamas galimu
mas. kad savo persvarai, pati
krinti iniciatyvos imsis sovietai. 
Reikia manyti, nebe . rimto pa
grindo austro parlamentas priė
mė nepaprastą įstatymą numa
tydamas organus, kurie imtųsi 
atstovauti kraštui, jeigu parla
mentas būtų jėga išardytas.

Atgal i Vidurio Europa
J. BŪTĖNAS

MILANO, Paryžiaus ir Lon
dono .biržose akcijų kur
sai po Italijos rinkimų 
stipriai liuoktelėjo aukštyn: jau
trus finansų pasaulio barometras 

atžymėjo tarptautinės įtampos 
atslūgimą.

Reakcija suprantama, nes toks 
konstruktyviųjų pajėgų laimėji
mas raktinės reikšmės krašte už
tikrina būtiniausias sąlygas pasi
sekti Marshallio planui, ant ku
rio Vakarų Europa nusistačiusi 
statyti savo ateitį.

Bet tai tik pirmoji porinkimi- 
nė reakcija. Italijos rinkimų re
zultatas neišsprendžia Europos 
ateities problemos; kol ji neiš
spręsta, tol ir dabartinis atoslū
gis tik reliatyvus ir laikinas. Kas 
bus toliau, pareis nuo to, kokius 
ėjimus nutars daryti Maskva. O 
jos žingsnius tenka atspėti iš ats
kirų reiškinių analizės.

Trūkstant pačios Maskvos ak
tų, išvadas bandoma darytis iš 
Prancūzijos ir Italijos komunistų 
laikysenos. Ji nėra vientisa. Tuo 
metu, kai italų komunistų lyderis 
Luigi Longo pagrasino „pavojin
gu įtempimu“, o italų policija 
budriai seka neramius raudonojo 
maišto židinius, prancūzų komu
nistų vadas Thorez tiesė bendra
darbiavimo ranką socialistams ir 
net katalikų profesinėms sąjun
goms. Kai kas prisimena, kad pa
ti Maskva dar prieš rinkimus at
siėmė savo paramą italų komu
nistams (atsisakydama deiėtis 
dėl Triesto grąžinimo Italijai, pa
reikšdama veto prieš Italijos

išlyginamjąja jėga. Iš to bandy
mo, kaip matome, ligi šiol nie
kas neišėjo; tuos trejus pokario 
metus joje vyko vis intensyvesni 
Rytų ir Vakarų politiniai manev
rai kovoje dėl persvaros. Politi
nis Vokietijos padalinimas reikš
tų, kad tokio manevravimo metas 
jau praėjo. Svorio centras tada 
persikeltų į strategiją, ir jau jos 
priemonėmis tektų spręsti šalių 
persvaros klausimą.

Turime įspūdžio; kad amerikie
čiai nebelabai baidytųsi klausimą 
pastatyti visu brutaliu aiškumu. 
To baidosi Vakarų Europos galy
bės. kurioms pirmosioms galėtų 
tekti pakelti pirmąsias rūsčias 
tokio klausimo pastatymo pasė
kas. Jos labiau linkusios ir į 
maršandažinius manevrus.

D. Britanijos laivyno admirolo sir 
John Cunningham įpėdinis admirolas 
Lordas Fraser. Jis vadovavo britų 
metropolijos laivynui tno metu, kai 
buvo nuskandintas vokiečių kovos 
laivas „Scharnhorst“ prie Norveguos 

krantų 1943 m. gruodžio mėn.

REIKIA GERESNIO ĮSTATYMO 
PROJEKTO DP ĮSILEIDIMUI Į 

JAV
Ar Kongresui reikia dar dau

giau žinių apie Europos išvietin- 
tųjų vyrų, moterų ir vaikų „už
mirštus miestus“, kol jis galės 
pasiūlyti garbingą jų problemos 
sprendimą? — klausia New York

Times Overseas Weekly savo š. 
m. balandžio 18 d. numery.

Visiems įstatymų leidėjams, po 
penkiolikos mėnesių debatų, ap
klausinėjimų gyvų liudininkų pa
reiškimų - nuolat pareiškiamų 
spaudos nuomonių civilių darbo 
bei religinių grupių noro padėti 
išvietintiems asmenims, turėtų

pagaliau būti aišku, kad realus 
šios problemos sprendimas galės 
būti įgyvendintas tik tada, kai 
JAV pasauliui parodys ir šioje 
srity vadovavimą, priimdamos 
„gražų DP skaičių“. Atrodo visai 
neįtikėtina, kad šie pareiškimai 
būtų ciniškai ignoruojami. Bet 
tai geriausiai įrodo, kad ir Sena
to Wiley-Revercomb projektas S. 
2242. Sis projektas toks nepilnas 
ir neaiškus, kad jis gali būti mū
sų Jungtinėms Tautoms — su
rasti realų šiems benamiams, be 
pilietybės asmenims ir našlai
čiams prieglobstį — aiškus su
laužymas.

S. 2242 projektas siūlo per dė
vėjus metus po 50.000 asmenų, la
bai gerai atrinkus, įsileisti į šį 
kraštą. O Vokietijos, Austrijos ir 
Italijos stovyklose laukia dau
giau negu milijonas DP, kurių 
pusę sudaro moterys ir vaikai.

Geras projektas įneštas į Ats
tovų rūmus, yra Strattono pro
jektas, kuris šiūlo per ketverius 
metus įsileisti 400.000 DP. Sena
tui patiektas projektas negali 
įgyvendinti Atstovų rūmų princi
pų pagal kuriuos norima pada
ryti tai, kad ir kiti kraštai ati
darytų duris. Senatoriai iš tikrų
jų turi gerą progą reikalauti ge
resnio Senato projekto, atsisakant 
S. 2242. kuriame tikrai būtų ma
tyti „gražus DP būrys“ ir įsilei
dimas būtu grindžiamas ne atsi
ribojimų, bet žmoniškumo pa
grindais. Trumoai sakant, patiek
ti toki pprojektą kokio reikalau
ja tikrai demokratiškas doku
mentas.

DANTŲ GYDYTOJAMS. VYKS
TANTIEMS Į JAV, ŽINOTINA

National Committee for the Re
settlement of Foreign Physicians 
New Yorke dėl dantų gydytojų 
įsikūrimo JAV praneša:

„Dantų gydytojai sudaro prob
lemą, kurią reikia atskirti nuo 
gydytojų problemos. Pr'mintina 
užsieniečiams dantų gydytojams, 
kad jie taip pat kaip ir kiti gy
dytojai turi pristatyti dokumentu., 
apie savo studijas ir išmokti ang
lų kalbą. Jie turi skaitytis ir su 
ta galimybe, kad išsimokslinimas

užsieny ir užsieny gauti diplo
mai JAV gali būti nepripažinti 
tol, kol jis vėl neatnaujins išsi
mokslinimo amerikiečių ar Ka
nados pripažintoje dantistų mo
kykloje. Nors europiniam išsi
mokslinimui ir teikiamas tam 
tikras pasitikėjimas, bet Ameri
koje pasireiškia tendencija studi
jų laiką prailginti. Prieš karą uni
versitetuose pakakdavo vienerių 
metų, vėliau reikalavo dvejų me
tų ir šiandien jau 2 metų ir vie
no semestro. Kai kurie universi
tetai reikalauja net trejų metų 
pakartojimo studijų, kiti visai 
nepripažįsta užsieny išeito moks
lo ir reikalauja visiškai pilnų 
mokslo metų.

Dantų gydytojai, be to, turi 
žinoti, kad labai sunku yra pa
tekti į dantistų mokyklą, kad pa
siruošimas reikalauja daug laiko 
ir jis yra labai brangus.

Paul G. Hoffman, Europos astatymo 
programos administratorius.

JAV susisiekimą su Berlynu palaikys nors viena valstybė
bandytu ii nutraukti

prlėmimą į JTO...) ir iš to nori 
daryti išvadą, kad Maskva pa
galiau linkstanti į sandorą ar 
bent modus vivendi su Vašing
tonu. O juk komunistų laimėji
mas Italijoj ir po to savaime 
suprantamas to krašto įjungimas 
į sovietų satelitu bloką susikirti
mą su Amerika būtų padaręs ne
beišvengiamą jau ir labai artimą.

Tuo pačiu metu kai kurie šal
tiniai (švedų „Stockholms Tid- 
ningen“) tariasi galį pranešti, jog 
pačiame Kremliuje dvi srovės 
atkakliai tarp savęs kovojančios 
dėl tolimesnės sovietų politikos 
linijos. -Vieni su faktinuoju ko- 
minformo galva' Zdanovu norį 
tęsti dabartinę beatodairę politi
ką, net rizikuojant prieiti prie 
karo, kiti, tarp kurių minimas 
Kaganovičius, norėtų pristab
dyti.

Stalinas linkstąs į antrųjų pusę.
Bet tu informacijų teikiamas 

vaizdas būtų paviršutiniškas ir 
netikslus nepasiaiškinus, kokioj 
padėty yra pagrindinė Europos 
problema.

Toji problema buvo ir tebėra 
Vidurio Europos ir ypač Vokie
tijos problema. Nuo jos sprendf-

Visi gydytojai ir dantų gydy
tojai, kurie nori iškeliauti į JAV, 
turi, kaip galima greičiau, pra-

mo pareis tai, ar tarp Vašingtono 
ir Maskvos susiklijuos sandora 
ar bent modus vivendi, ar įvyks
galutinis lūžis su visomis liki- 
minės reikšmės pasėkomis.

Ligi šiol nei amerikiečiai su 
britais ir prancūzais, nei sovietai 
nedrįso pareikšti, kad tarp jų 
sandora neįmanoma Kitas daly
kas, ar jie betiki, kad ji įma
noma.

Po šešių savaičių pertraukos 
Londone vėl prasidėjo trijų va
karinių sąjungininkų konferenci
ja dėl Vokietijos. Svarbiausias 
jos punktas — Vokietijos politi
nės ir ūkinės organizacijos klau
simas. Gen. Clay viename iš sa
vo pastarųjų pareiškimų lyg ir 
davė suprasti, kad amerikiečių 
akimis jau būtina nebeatidėlio- 
jant sudaryti Vakarų Vokietijos 
vyriausybę. Bet tuo Vokietijos 
politinis perskėlimas jau būtų 
formaliai užfiksuotas, tuo patim 
būtų formaliai patvirtintas ir Va
karų — Rytų lūžis. Vakarai to 
vis baidosi, tuo klausimu tarp 
sąjungininkų sutarimo dar nėra. 
Kodėl? Ar dėl to, kad ten vis 
dar yra tebetikinčių, jog su so
vietais galima susikalbėti kokio 
nors kompromiso pagrindu? Ar 
tenorima palaukti, kad lūžiui ini
ciatyvos imtųsi sovietai ir dėl to 
užsitrauktų atsakomybę vokiečių 
tautos akyse? Bet kad lygiai taip 
pat galvoja ir sovietai, laukdami, 
kad formalųjį Vokietijos politi
nio suskaldymo žingsnį pirmieji 
padarytų vakariniai sąjunginin
kai.

Dar aktualesnis už Vakarų Vo
kietijos vyriausybės sudarymą 
yra valiutos reformos klausimas. 
Ar jr su to klausimo sprendimu 
Vakarai tebelūkuriuoja tikėdami, 
kad su sovietais vis dar pasiseks 
susitarti, ar jie telaukia, kad ir 
čia sovietai pirmieji žengtų žings
nį? Nes jau ir valiutos reformos 
pravedimas tik vienoje Vokietijos 
dalyje būtų lygus Vakarų-Rytų, 
lūžio pripažinimui.

Kokie bebūtų lūkuriavimo mo
tyvai, bet ir Vakarai ir Rytai 
praktiškai rengiasi politiniam ir 
ūkiniam Vokietijos perskėlimui. 
Ne paskutinėj vietoj stovi propa
gandinis tokio akto parengimas: 
ir vieni, ir antri stengiasi vokie
čius įtikinti, kad priešingoji šalis 
yra tikroji Vokietijos vienybės 
griovėja.

Patikimas Vakarų — Rytų 
įtampos atslūgimas vargiai įma
nomas. Dėl to, kad tarp jų ne
bėra išlyginamosios jėgos. Vokie
tiją buvo užsimota paversti tokia

Šiandien Istambulo gatvės yra pilnos karių, stovinčių savo tėvynės sargyboje

Pavojaus
Balandžio 15 d. trijų Pabaltijo 

tautybių Centro komitetų pirmi
ninkai įteikė EUCOM memoran
dumą dėl tremtinių iškėlimo į 
saugesnę vietą eventualaus su
krėtimo atveju. Memorandume 
nurodoma, kad tokiu atveju trem
tiniai daugiausia nukentėtų. Juo 
labiau, kad ir dabartinė emigra
cijos politika, atrenkanti sveikus 
ir pajėgius vyrus ir paliekanti 
moteris su vaikais, senius ir in
validus, dar labiau ši klausimą 
sukomplikuoja.

EUCOM atstovas davė rami
nantį atsakymą. Jo manymu, šiuo 
metu pavojaus nesą, tačiau rim
tesnių eventualumų atveju trem
tiniai nebūsią užmiršti. Memo
randumą pažadėjo perduoti 
aukštesnei vyriausybei. Toliau 
buvo iškeltas maisto atsargų 
klausimas. Kaip žinoma, ryšium 
su svetimų valiutų deponavimų, 
po IV. 15 galima laukti kratų 
stovyklose. Centro Komitetams 
yra žinoma, kad darant didelio 
masto kratas stovyklose, vokie
čių policininkų esti atimamos 
ma’sto atsargos, cigaretės, etc. 
EUCOM atstovas atsakė, kad esą 
duoti nurodymai IRO ir Care 
pakietų kilmės maisto atsargų 
nelaikytų spekuliacinėmis prekė
mis. Deponuotą užsienio valiutą 
galima prašyti pervesti savo gi
minėms.

DP ĮSILEISTI ĮSTATYMAS 
BUSIĄS IKI BIRŽELIO MĖN.

PRIIMTAS
Paklaustas dėl biliaus priėmi

mo kongrese, EUCOM atstovas 
atsakė, kad ligi š. m. birželio 
mėn. jis tikrai būsiąs priimtas 
ir didelė dalis mūsų tautiečių ga
lės išvykti į JAV.

REIKIA SUDARYTI LIAUDIES 
MENO DIRBINIU KOOPERA

TYVUS
Ta proga EUCOM atstovas pa- 

baltiečiams pasiūlė stovyklose 
sudaryti liaudies meno dirbinių 
kooperatyvus. Kur veikia atskirų 
savininkų ar šiaip įmonės, .turi 
persiorganizuoti. Tos kooperati
nės dirbtuvės ar artelės turi bū-

atveju nebusime pajnirsti
ti vokiečių užregistruotos. Jeigu 
dėl kurių kliūčių vokiečiai atsi
sakytų registruoti, per savo Cen
tro Komitetą reikia pasiskųsti 
EUCOM. Įsilegalizavusioms koop. 
dirbtuvėms ar artelėms ameri
kiečiai išduos per Joint Export- 
Import Agency Hochste eksporto- 
importo licenziją, kuri galės dir
binius pardavinėti doleriais eks
portuoti įuos į JAV ir iš ten 
gauti reikalingą medžiagą. Per 
Centr. K-tą EUCOM skubiai rei
kia pristatyti savo sąmatas už 
pusė metų doleriais. Dėl vaizdo 
pilnumo ir orientacijos pageidau
jama patiekti žinias apie gamyba 
per š. M. pirmą ketvirtį taip pat 
doleriais. f/isas tas žinias EU
COM nori gauti š. m. gegužės 
2 d. LTB Centro Komitetas prašo 
visas liaudies meno, audinių ir iš 
kitokių medžiagų (pav. odos)

dirbtuvės kaip galima greičiau 
pristatytų pageidaujamas są
matas.

TEATRAMS DUODAMA VIL
TIES IŠSILAIKYTI

EUCOM atstovas pabaltiečius 
painformavo, kad už 4—6 savai
čių čia atvyksiąs iš JAV didžiau
sias teatrų impresarijo p. Hurags, 
kuris galėsiąs angažuoti geriau
sias mūsų teatro jėgas į JAV. 
Kadangi DP tarpe esą daug pui
kių solistų, muzikų, šokėjų (čia 
jis priminė Augsburgo lietuvių 
baletą, kuris jam padaręs pui
kiausio įspūdžio), tai pabaltie- 
čiai turį sudaryti sąrašą tokių 
savo teatrinių jėgų ir jam įteikti’.

Pasikalbėjimas truko daugiau 
kaip pusantros valandos ir pra
ėjo nuoširdžioje nuotaikoje.

dėti anglų kalbos studijas, nes 
kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu 
yra pirmutinė sąlyga,'norintiems 
dirbti savo profesijoje“.

ARGENTINA RATIFIKAVO 
IRO STATUTĄ

Kaip žinome, IRO statutą pasi
rašė 21 valstybė. Iki penktosios 
Paruošiamosios Komisijos konfe
rencijos, įvykusios kovo mėn. 
pradžioje, tikraisiais nariais be 
jokių sąlygų buvo įstojusios 13 
valstybių. Pagal statutą reikalin
ga ne mažiau kaip 15.

Kovo mėn. 12 d. IRO statutą ra
tifikavo Argentina, Tuo būdu da
bar jau yra 14 be sąlygų įstojusių 
narių, kurių įnašai sudaro 76,74% 
viso biudžeto. Bet kad IRO kon
stitucija įsigaliotų, dar reikalin
ga vienos valstybės.

Iki šiai dienai šios valstybės, 
nestatydamos jokių sąlygų, yra 
įstojusios į IRO: Argentina, Aus
tralija, Belgija, Kinija, Domini
konų respublika, Prancūzija, 
Guatemala, Islandija, Kanada, 
Naujoji Zelandija, Olandija, Nor
vegija, D. Britanija ir JAV.

Britų parlamento narys Arthur 
Greenwood taip apibūdina dabartinę 
padėt): „Pasaulis yra atsidūręs labai 
pavojingoj padėty. Tuščių šūvių visur 
pilna.

Si padėtis susidarė po pasikeitimo 
smarkiais žodžiais.

Neseniai Pietų Amerikos respubli
kos demonstratyviai įsijungė | bendrą 
sąmyši, ir graži Panamerikos kongre
so atmosfera buvo pavojingai su
drumsta, panosy sprogusios revoliu
cijos Kolumbijoj.

Taip pat incidentai Berlyne, Vienoj 
ir Milane padidino (arba paaštrino) 
komplikacijas.

Perversmas Čekoslovakijoj aiškiai 
parodė pasauliui, kokia žiauri kova 
yra vedama tarp dviejų nesutarian
čių gyvenimo būdų.

Žmonės tada pradėjo klausti: „Ar 
bus karas"?

Taigi, ar bus karas? Kvailais žo
džiais bei melu ar net fatališkai, su
prantama, gali būti sudaryta padėtis, 
kada patrankos pradeda kalbėti. Bet 
aš pats netikiu, kad taip atsitiktų".

Tai vienas iš balsų Vakarų pasau
linėj spaudoj. Greito karo galimumą 
neigiančių balsų šiuo metu daugiau 
pasitaikp, tačiau niekas neneigia esa
mo Vakarų ir Rytų santykių įtempi
mo.

Rinkimai Italijoj
Prieš rinkimus Italijoj buvo tvirti

nama, Jog nuo jų daug priklausys Eu
ropos ir pasaulio tolimesnis likimas. 
Niekam nebuvo abejonės, kad komu
nistų laimėjimas Italijoj būtų reiškęs 
Jų pergalę prieš amerikiečių pastan
gas Europai atstatyti ir tuo pačiu 
JAV-bių prestižui būtų suduotas 
smūgis. Taip pat tuo ne tik būtų Ita
lija įjungta | sovietų sferą, bet ir ati
darytas komunizmui kelias | Prancū
ziją ir toliau l Vakarus.

Per įvykusius balandžio mėn. 18 d. 
rinkimus Italija pasisakė už Vakarų 
demokratiją. Krikščionys demokratai 
renkant | Atstovų Rūmus gavo 
12.751.841 arba 48,7’/* balsų, komunistų 
frontas (komunistai ir Nenni socialis
tai) — 8.025.990 arba 30,7*/«, nepriklau
somi socialistai (Saragat) — 1.860.528 
arba 7,l*/» tautinis blokas 1.001.156 arba 
3,8*/o. monarchlstai 729.987 arba 2,8% 
respublikonai — 650.413 arba 2,5% ir 
visos kitos partijos — 1.044.052 arba 
4,4*/f. Rinkimuose | senatą krikščio
nys demokratai gavo 10.740.131 arba 
54,9%, komunistų frontas 6.955.229 arba 
31,2*/«, nepriklausomieji socialistai 
1.580.722 arba 5,1%, tautinis blokas 
1.364.471 arba 3,8*/», respublikonai 
637.433 arba 1,1% monarchistai 436.597 
arba l,07*/». Tokiu būdu krikščionys 
demokratai gavo aiškią daugumą. Ta
čiau, žiūrint komunizmo ir demokra
tijos kovos, pastarosios pergalė yra 
dar didesnė. Prieš rinkimus komunis
tai stengėsi sudaryti visų Jiems pri
tariančių partijų vieningą frontą, ta
čiau jiems pavyko pritraukti tik kai
riuosius (Nenni) socialistus. Visos ki
tos partijos pasiliko už komunistų 
bloko ribų, jų visų bendras bruožas 
yra antikomunizmas. Tokiu būdu an
tikomunistinis blokas apima nuo de- 
šlnljų socialistų kairėj su krikščioni
mis demokratais centre iki monarchls- 
tų bei neofašlstinio „socialinio są
jūdžio" dešinėj.

Betgi rinkimais visa Italijos byla 
nėra baigta. Rinkimai Italijoj komu
nizmo nepanaikino, jie tik atnešė 
pergalę krikščionims demokratams.

Palestinos problema
Balandžio mėn. 16 d. Flushing Mea

dow prasidėjo JTO nepaprastas visu
mos susirinkimas Palestinos klausi
mui spręsti. Tai klausimas, kuris yra 
glaudžiai susijęs su JAV ir SSSR ko
va. Yra nuomonių, kad Jis gali grei
čiau privesti prie JTO likvidavimo, o 
ne surasti šio klausimo sprendimą.

Kaip žinia, paskutinis JTO Visumos 
susirinkimas lapkričio mėn. 29 d. nu
tarė Palestiną padalinti | žydų ir ara
bų valstybes ir sudarė komisiją šiam 
padalinimui pravesti. Už š| sprendimą 
balsavo taip pat JAV ir Sov. Rusija. 
Tačiau, .vykdant sprendimą, pasirodė, 
kad be tarptautinės policijos jo nebus 
galima įgyvendinti. JAV, nenorėda
mos, kad sovietų kariuomenė atsirastų 
Palestinoj, atsisakė nu# Palestinos 
padalinimo plano ir pasiūlė sušaukti 
specialų JTO visumos susirinkimą. 
Dabar siūlo Palestinoj įvesti „laikini" 
mandatą, kol žydai ir arabai susitars 
dėl Palestinos likimo. Taikai palaiky
ti turinti būti sudaryta tarptautinė 
kariuomenė (rusai, tur būt, jon ne
būtų įleisti).

Tuo tarpu, JTO visumai tariantis, 
kovos Palestinoj vis labiau plečiasi. 
Haifa jau žydų rankose. Dėl arabų ir 
žydų kovų Palestinoj kaimyniniai 
kraštai, gyvenami arabu, tariasi, kaip 
padėti savo broliams Šventojoj Že
mėj. Jėgų santykis žydams nėra pa
lankus: prieš 700.000 Palestinos žydų 
stovi 33.000.000 arabų.

JTO tuo tarpu nesprendžia Palesti
nos klausimo iš esmės. Balandžio 23 d. 
Saugumo Taryba priėmė JAV pasiū
lymą sudaryti iš JAV, Prancūzijos ir 
Belgijos komisiją paliaubų sudarymui 
Palestinoj stebėti. Ją pa-emtų iš 
amerikiečių, britų ir prancūzų suda
ryta policija, kuri vėliau pereitų JTO 
patikėtinių tarybos žinion. Rusai, ma
tydami, kad Jie gali nepatekti l Pa
lestinos valdymą, balandžio 25 d. nu
tarė paskirti savo atstovą | JTO Pati
kėtinių Tarybą, kurią Jie iki šiol boi
kotavo, neskirdami savo atstdvo.

Gegužės mėn. 15 d. nebetoli. Britai 
iki šiol griežtai nusistatę iki to laiko 
iš Palestinos pasitraukti. Ar pavyks 
JTO visumai iki to laiko rasti spren
dimą ir išvengti karo gaisro Švento
joj žemėj?

Panamerikos konferencija
Nuo balandžio mėn. pradžios Bogo

toj (Kolumbijoj) vykstančioj Pan
amerikos konferencijoj dalyvavęs JAV 
užsienio reik. mln. Marshallls balan
džio mėn. 23 d., dar konferencijai ne
pasibaigus, gr|žo | Vašingtoną, „svar
bių reikalų verčiamas".

Panamerikos konferencijoj, kurioj 
dalyvauja 21 valstybė, JAV norėjo 
sustiprinti Amerikos kontinento soli
darumą, kuris per paskutinius trejus 
metus susilpnėjo, ir sudaryti Vakarų 
hemisferos karinę organizaciją, o pa
gal lotynų valstybių pageidavimą taip 
pat turi būt sukurtas ekonominis 
Amerikos kraštų bendradarbiavimas. 
Pietų Amerikos kraštai nori gauti iš 
JAV dolerių, kad galėtų pirkti iš 
JAV prekių Ir sukurti savo pramonę. 
Dėl savo svarbos konferencijos nel- 
širo ir kilus revoliucijai Kolumbijoj. 
Po devynių dienų pertraukos Ji susi
rinko ir nutarė savo darbus tęsti 
toliau.

Įtempimas Berlyne
Padėtis Berlyne po lėktuvų susidū

rimo katastrofos nesikeičia. Tiek bri
tų, tiek rusu komisijos nepripažino 
savo pilotų kfaltais ir nutarė viena iŠ 
kitos reikalauti nuostolių atlyginimo. 
Paskutiniu metu rusai paskelbė. Jog 
jie reikalausią, kad lėktuvų susisie
kimas tarp Berlyno ir Vakarų būtų 
nutrauktas nakt| ir blogam orui esant. 
Taip pat jie pareikalavo sustabdyti 
dviejų tarptautinių Nord Express va
gonų kursavimą tarp Berlyno ir Va
karų. Tuo būdu yra nutrauktas pas
kutinis geležinkelio ryšys su Vaka
rais. Gen. Clay balandžio mėn. 24 d. 
pareiškė, kad JAV stengsis palaikyti 
orini susisiekimą tarp Berlyno ir Va
karų, nors viena valstybė bandytų j| 
ir nutraukti. Erdvės tarpas | Berlyną 
esąs pakankamas, kad, reikalui esant, 
amerikiečiai Berlyne galėtų būti ap
rūpinti.

PASUNKINAMOS SĄLYGOS 
RYTŲ EUROPOS DP STUDI-

JUOTI JAV
Pagal amerikiečių konsulo pot

varkį, kaip praneša „Informa
tions Dienst“ iš Šveicarijos, visi 
DP, padavusieji pareiškimus gau
ti imigracijos vizas į JAV iki 
1947 m. balandžio 21 d., nustoja 
teikiamų pirmenybių, jei sugrįžta 
į kraštą, kur anksčiau gyveno. 
Tas pats galioja ir trumpoms ap
lankymo kelionėms.

Pagal naujausį potvarkį ateity 
asmenims, turintiems Rytų ir 
Vidurinių Europos valstybių pa
sus, nebebus duodamos studentų 
vizos, nes nėra pakankamai są
lygų, kad studentai, baigę studi
jas, galėtų sugrįžti į savo kilmės 
kraštus. Tiktai išimties atvejais, 
kai kandidatas gali patiekti kitos 
užjūrio valstybės vizą, pagal ku
rią baigęs JAV studijas, galėtų 
iškeliauti, gali būti prašymas 
įteiktas ir jis gali būti svarsto
mas. Visais kitais atvejais šiuo 
metu nėra prasmės daryti bet 
kokių pastangų.

Konstantlnopolis-Istambulas. Gallatos tiltas per Bosforą

POLITINES ŽIEŽIRBOS
„ALASKOS TVIRTOVĖ“

Amerlekiečių žinių tarnyboms kelia daug rūpesčio rusų ginklavimasis Alas
kos kaimynystėje. Cuktockl pusiasaly, kur| nuo Amerikos nuosavybėje esan
čio Sewardo pusiasalio teskiria vos 50 mylių, rusai statosi daug karinių aero
dromų.

Kamcatkos pusiasalio rusų Jūrų ir oro atramos punktas Petropaulovskas 
paverstas vienu stipriausių bombonešių atramos punktų. Amerikiečiai radaro 
pagalba nustatė, kad Iš to aviacijos atramos punkto pakylą patruliuoti lėk
tuvai skrenda greičiau negu greičiausias amerikiečių dujinis lėktuvas.

Pagal tuos pačius šaltinius, Petropavloske įrengta ir povandeninių laivų 
bazė. Alaskoje esančių amerikiečių karinių pajėgų komendantas gen. lt. 
Twinning papras Vašingtono tuojau sustiprinti Jo žinioje dabar esančia 
7000 vyrų įgulą. Savo pranešime vyriausiam štabui komendantas reikalauja 
2,5 milijardų dolerių kredito „Alaskos tvirtovei" statyti. (Pagal naująjį biu
džetą Alaska! tepaskirta „tik“ 47 mil. dol.) Jis mano, kad rusai iš savo Sibiro 
atramos punktų vienu mostelėjimu gali Alaską užimti ir tuo būdu (kelti 
koją | Amerikos kontinentą, jei greičiausiu laiku nebus atkreiptas didžiausias 
dėmesys | šias „mūsų kontinento atviras duris“. Pagal Twinning apskaičia
vimą Alaskos atsiėmimas pareikalautų mažiausiai 200.000 vyrų ir užsitęstų 
mažiausiai vienerius metus. (Die Tat.)

AMERIKA GRĮŽTA PRIE KARO METO SĄLYGŲ
Prezidento kreipimasis | Kongresą išlaikyti didėjanti karinio pasiruošimo 

tempą buvo palankiai gyventojų sutiktas. Visa ši akcija prasidėjo su Tru- 
mano „karo krizės“ atsišaukimu sujungtoje abejų Rūmų sesijoje, kur buvo 
prašoma (vesti atrankos tarnybas, visuotinę karinę prievolę ir reikalauta 
trijų milijardų dolerių apsiginklavimo programai vykdyti. Toliau, kaip rašo 
„Newsweek“, seks |ie punktai: 1. Vakarų Europai ginklų ir karinės bei 
ekonominės pagalbos suteikimas, 2. pramonės mobilizacija, kuri, anot valdžios 
atstovų apskaičiavimo, gali pareikalauti dalinio, net iki 50*/». Amerikos 
pramonės persitvarkymo ir 3. karo meto paskirstymo kontrolės, maisto 
normavimo, trūkstamoms žaliavoms tvirtų kalnaų (vedimo. Jau dabar tauti
nės gynybos vyr. būstinės išdirba detallnlus apginklavimo planus, kurie bus 
panaudoti remti Europos ir Azijos prodemokratinėms tautoms, kurios galės 
būti barjeras, tolimesnei Sovietų ekspansijai sulaikyti.

CHURCHILLIS KALBA
Winston Churclll, kalbėdamas Konservatorių konferencijoje Londone ir 

pasidžiaugęs demokratijos laimėjimu Italijoje, palietė ir Čekoslovakijos 
klausimą: „Nė kiek ne anksčiau, kaip ir Lenkija, išsivadavę iš Hitlerio 
gauleiterių tiranljos, jie vėl pateko sovietinių kvisllngų okupacijom“

„Aš girdžiu žmones kalbant, kad tos sovietų agresijos ir intrigos gali 
tęstis tik „taip toli, bet nebe toliau.“ Tai yra be abejonės labai plačiai 
paplitęs drąsus pasiryšimas, bet mes neprivalome patys tuo apsigauti. Tol 
Europoje nebus sukurta taika, kol aziatiškas imperialistas ir komunistas 
viešpataus Vidurinėje ir Rytinėje Europoje."

„Kol Europos gyventojai nesusijungs išsaugoti savo laisvės, kultūros Ir 
civilizacijos, sukurtos krikščioniškos etikos pagrindais, tol pasaulis negali 
nieko gero tikėtis“ . . ......

Palietęs Palestinos klausimą, Churchillis konferencijoje pasakė: „Dalykai, 
kurie vyko ilgus ir sunkius mėnesius ir par kuriuos mes beveik buvome 
trypiami (lame krauju suterštame malūne tik todėl, kad ministerial negalėjo 
apsipresti veikti ar pasitraukti, buvo išleista milžiniškos sumos pinigų, 
paaukota daug brangių gyvybių tik dodėl, kad trūko pasiryžimo, siekiant 
tikslo, buvo permaža pasitikėjimo ir paprasčiausios logikos.“

Baigdamas savo kalbą. Churchillis reikalavo naujų parlamento rinkimų.
„Būkime visi pasiruošę, kai valanda išmuš“, baigė savo kalbą buvęs 

D. Britanijos mlnisteris pirmininkas. (CDM)

VAKARU EUROPOS APGINKLAVIMO KLAUSIMAS
Iš Amerikos pranešama, kad šiuo metu svarstomas Vakarinės Europos 

valstybių pagal paskolos ir muomos principą karinio apginklavimo klausimas. 
Jis būsiąs pradėtas vykdyti, kai JAV naujojo apsiginklavimo programa 
bUJAVra^ėiS'nistracijos vadovai bijo Išeiti su šiuo planu dabar, kai Kongrese 
yra svarstomas pačių JAV karinių pajėgų atstatymas. Sis planas, jei dabar 
būtų patiektas svarstyti, būtų atidėtas ( šal|.

ATEINANTIS KARAS TRUKS 30—60 DIENU
Galimas dalykas, kad amerikiečių strategija busimajam kare su Rusija 

būsianti parengta ir patiekta kongresui svarstyti. Šiai gynybos programai 
Įvykdyti prez Trumanas Jau yra paprašęs kongreso 3 milijardų dolerių. 
“Galimas dalykas, kad pirmieji JAV žingsniai brūtų-užlmti ir apginti Europos 
Rusijos tolimo skridimo bombonešiu bazes ir pulti is oro karinius ir pramo
ninius sovietų Rusijos centrus. Karo žinovai mano, kad ateinantis karas 
gali būti laimėtas 30—60 dienų laikotarpy, bet, Jei nepasisektų taip greit 
laimėti, tai kiltų neriboto dydžio tarpkontinentinių susirėmimų ir tik 
atitinkamas karinių pajėgų padidinimas galėtų išgelbėti pasaulį nuo užsltę- 
siančlo atominio karo. (Newsweek)
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