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SAVAS UNIVERSITETAS SIMBOLIZUOJA
KURIANČIA IB KOVOJANČIA TAUTA

PASIKALBĖJIMAS SU PABALTIJO UNIVERSITETO VICEPREZIDENTU PROF. VLADU STANK A

SM. gegužės mėn. Pabaltijo 
Universitetas, 1946 m. pįra- 
iėjęs darbą Hamburge ir nuo 
1947 m. tęsęs jį netolimame nuo 

Hamburgo »PinnebergeM baigia 
savo gyvavimo penktąjį semes
trą. Ta proga „Žiburių“ bendra
darbis paprašė Pabaltijo Univer
siteto viceprezidentą prof. Vladą , 
Stanką painformuoti „Žiburių“ •] 
skaitytojus apie universiteto j 
veiklą.

— Pone Prezidente, gal malu- Į 
nėtumėte paaiškinti Pabaltijo 
Universiteto ir Studijų Centro 
vardų painiavą, kuri platesnėje ; 
visuomenėje nekartą kėlė ir te- i 
bekelia nesusipratimų.

— 1945 m. rudenį lietuviai, 
latviai ir estai bendromis jėgo
mis organizavo ne ką kitą, o tik 
Pabaltijo Universitetą. Tokiam 
universitetui steigti savo prita
rimą davė ir Britų Užsienių Rei
kalų Ministerija. Vietos oficialio
sios įstaigos buvo kiek modifika
vusios vardą į Pabaltijo Stovyk
linį • Universitetą (Baltic Camp 
University). Pabaltijo Universi
tetui įsikūrus ir pradėjus darbą, 
niekas ir nekvestionavo jo var
do, nes tai buvo 1/ universitetinio 
pobūdžio ištaiga ir 2/ jos profe
soriai ir studentai buvo pabaltie- 
čiai. Tokiu būdu tasai Pabaltijo 
Universiteto vardas įsipilietino, 
kaip atitinkąs realią dalykų pa
dėtį ir ('pasklido ne tik Vokie
tijoje bet ir plačiau pasaulyje, 
kur tik pasiekė žinia apie mus. 
Tačiau vėliau, dažnai dėl mums- 
neaiškių priežasčių, buvo pano
rėta mus perkrikštyti. Mus va
dino ir Hamburg D. P. Univer
sity Study Centre, ir vėl D. P. 
Study Centre, paskiau Pinneberg 
Study Centre, ir Pinneberg D. P. 
Study Centre ir tt. Kartais, ypač 
pernai, buvo net pareiškiama ne
pasitenkinimo, kad nepamiršta
mas senasis Pabaltijo Universi
teto vardas. Vienas ne ■ labai 
mums palankus vietos pareigū
nas, dabar jau iškeltas, net pri
vačios korespondencijos adresuo
se raudonu pieštuku išbraukinė- 
davo Pabaltijo Universiteto var
dą. Dabar tas universiteto vardų 
dvilypumas neteko savo aštrumo 
ir aktualumo. Jei oficialus Study 
Centre vardas ir paliko, tačiau 
mūsų universitetas kaip visą lai
ką, taip ir dabar, plačiai tėra 
žinomas įprastiniu Pabaltijo Uni
versiteto vardu. Taip jį žinojo ir 
žino, pvz., viso pasaulio univer
sitetai* su kuriais sueita į ryšius. 
Pabaltijo Universitetą minėjo ir 
britų užsienių reikalų viceminis- 
teris Mayhew, neblogai infor
muotas apie padėtį iš savo Lan- 
kymosi okupuotoje Vokietijoje, . 
1$>47. V. 23 d. Žemųjų Rūmų de- , 
batuose. Tą patį Pabaltijo Uni- j 
versiteto vardą vartoja ir įvairios ( 
užsienio institucijos bei organi- j 
zacijos (pvz., Refugies1 Defense 
Committee), susiraš in ėdamos su , 
mumis. Galima dar priminti, kad j 
ir šiemet balandžio mėn. Švei- , 
carijoje įvykusioje IRO kviesto- . 
jį linksniuote linksniavo, o apie , 
rencijoje niekas ne tik nevengė j 
Pabaltijo Universiteto vardo, bet į 
jį linksniuote sinksniavo, o apie , 
kokį nors Studijų Centrą niekas , 
ir nekalbėjo. Pagaliau toji vardų , 
istorija iš esmės nėra ir taip , 
svarbi, nes vardas nenulėmė įs- į 
taigos akademinio lygio ir anaip- , 
tol jo neatėmė. Pabaltijo Univer- į 
sitetas kaip buvo, taip . ir ligi . 
šiol išliko tipinga akademinė įs-

Pab: Universite- 
likviduotas. Kad

nebergan, nes 
tas jau esąs 
pikta valia būtų platinusi tokius 
gandus, nenorėtume tikėti. Čia 
bus buvęs greičiausiai nesusipra
timas. Bus kiek prisidėjusi ir mi
nėtoji universiteto vardų painia
va. Kai kas, išgirdęs vartojant 
Studijų Centro pavadinimą, tarė, 
kad Pabaltijo Universitetas jau 
ir nebeegzistuoja. Tuo reikalu 
paaiškinimą jau kiek ankščiau 
Jūsų laikraščio š. m. Nr. 8 buvo 
įdėjęs prof. M. Biržiška. Vis dėl
to, reikia pripažinti, /kad tokie 
gandai apie universiteto uždary
mą buvo dažnai susiję su nugirs
tais sunkumais, kurių kartais pa
tirdavo universitetas. Kartais

no apygardos UNRRA’os direk-r 
toriaus pavaduotojas gražiai pa
reiškė -^universiteto atstovams, 
kad tą dieną buvęs pralaimėtas 
mūšis su pabaltiečiais, bet jis to 
nesigėdįs. Tokie ir panašūs pa
sikėsinimai, be abejojimo, kiek 
nervino ir todėl trukdė ramią 
darbo nuotaiką. Nemažas, nors, 
tiesa, ir laikinis, darbo sutruk
dymas buvo universiteto iškeli- __ ________ _ ___ r__r____
mas iš Hamburgo į Pinnebergą gomis įstaigomis, anas skaudus 
pačiu šaltuoju atmintinai žiaurios *
1946—1947 žiemos metu. Nema
lonus buvo universitetui ir jo ar
timojo globėjo didelio mūsų bi
čiulio UNRRA’os Welfare Officer 
R. C. Riggle netekimas: 1947. III. 
jis buvo iškeltas kitoms parei-

gijos, fizikos kabinetai. Mecha
nikos fak-tas turi mechanines 
dirbtuves. Medicinos fak-tas dar 
turi įsirengęs gražią odontologinę 
polikliniką ir puikią dantų tech
nikos laboratoriją. Kai kuriais 
institutais, pvz., histologijos, lei
džia pilnai naudotis Hamburgo 
universitetas. Gauta galimybė pa
sinaudoti ir modernia Marijos 
vardo ligonine (Marienkranken- 
haus) Hamburge. Žemės ūkio fak- 

žygių, potvarkio vykdymas buvo tas, botanikai, geografai ir tt. or- 
atidėtas ligi semestro galo, t. y. 
ligi rugsėjo m. 30 d. Tuo tarpu 
buvo skubiai pareikalauti sąra
šai studentų, kurie turėjo pasi
traukti iš universiteto ir išsikelti 
į kitas stovyklas. Vis dėlto pa
rengus plačiai pagrįstą memo
randumą, o ypač universiteto 
prezidentui prof. Gulbiui Londo
ne išsiaiškinus su kompetentin-

taiga su universitetiniais moks
lo planais, su Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos universitetų profesorių 
dėstomais akademiniais kursais 
aštuoniuose fakultetuose.

— Jei Pabaltijo Universitetas 
nekliudomas gali baigti jau penk
tąjį semestrą, pasakykite, kodėl, 
Jūsų nuomone, kartkartėmis pas
klisdavo visuomenėje gandų, kad 
Pabaltijo Universitetas uždaro
mas ar jau uždarytas. Ar tai bu
vo tik nesusipratimas, ar net 
kiek blogos valios padaras, o gal 
tie gandai turėdavo ir kiek rea
laus pagrindo?

— Taip, tokių gandų būdavo 
net jau ir parmaisiais universi
teto gyvavimo metais. Tai kar
tais ir laikraščiai paskubėdavo. 
pranešti, nepasirūpinę, deja, da
lyko prieš tai patikrinti. Iš to
liau atvykstą paskaitų skaityti 
profesoriai pasakodavo, kad jie 
kartais būdavę atkalbinėjami 
nebevažiuoti Hamburgan ar Pin-

Prof. Vi. Stanka, 
Pabaltijo Un-to vice-prezidentas ir teisių fakulteto dekanas

goms. Savo palankumu ir rūpes
tingomis pastangomis padėti nu
galėti įvairius sunkumus, ener
gingai gindamas savo globojamą 
įstaigą nuo įvairių pasikėsinimų, 
— Riggle, be abejojimo, nemaža 
buvo nusipelnęs, kad Pabaltijo 
Universitetas galėjo išsaugoti sa
vo akademinį lygį. 1947 vasara 
Pab. Universitetui buvo itin kri
tiška. Jau birželio mėn. buvo už
drausta priiminėti naujus studen
tus. Rugpjūčio mėn. buvo pra- 

________ ____ neštas dar nepalankesnis patvar- 
nurodė, kad tokie kursai, jei jau kymas, kurio skaudžiausi nuos- 
taip norėta padėti tremtiniams, 
gali būti organizuojami bet ku
rioje kitoje D. P. stovykloje, ne
kliudant gražiai dirbamo uni
versitetinio darbo. Projektas at
krito, ir po diskusijų posėdžio 
pirmininkas Schleswigo-Holstei-

tekdavo išgyventi ir visai kritiš
kų momentų tolimesniam uni
versitetą likimui. Jau pirmaisiais 
metais teko kartais pakovoti su 
bandymais siaurinti akademinę 
mūsų universiteto darbo apimtį. 
Antai 1946 m. rudenį universi
teto globos komisijos (advisory 
board) posėdyje viena nepalanki 
mums UNRRA’os pareigūnė buvo 
pateikusi projektą universitą pa
versti įvairių praktiškų profesi
jų ar net amatų kursais. Posėdy
je dalyvavę universiteto atstovai

tatai buvo tie, kad studentai ne
gali būti asmens vyresni kaip 25 
m. amžiaus ir kad turi pasitrauk
ti studentai, jau porų semestrų 
studijavę. Praktiškai tai būtų 
reiškę Pabaltijo Universiteto lik
vidavimą. Padarius atitinkamų

ganizavo studijines ekskursijas 
į įvairius mokslo institutus, tyri
mo stotis. Čia pat vietoje sto
vyklos rajone nuosavais univer
siteto instrumentais atliekami 
geodezijos praktikos darbai. Stu
dentai miškininkai atlieka prak
tiką didžiausioje Vokietijos miško 
atželdinimo firmoje Plein & Plein. 
Visko čia ir neišskaičiuosi. Ge
riau pasiūlysiu vietoje apžiūrėti 
mūsų biblioteką ir kokią porą 
laboratorijų.

Tą malonų pasiūlijimą,* supran
tama, mielai priėmiau. Visų pir
ma nuėjome į universiteto bib
lioteką. Erdvioje skaitykloje ra
dome prie kelių stalų skaitant 
.kelius profesorius ir studentus. 
Prie sienos stovėjo lentynos su 
parankinėmis knygomis — visa 
eile žodynų ir enciklopedijomis: 
The Encyclopaedia American 
1938 m. 30 t., The Encyclopaedia 
Britannica 1929 m. 24t. ir tt. Ant 
atskirų stalų prie kits kito buvo 
išdėlioti įvairių sričių žurnalai, 
kurie dabar išeina Vokietijoje. 
Jų biblioteka prenumeruoja apie 
porų'šimtų. Toliau sudėti lietu
vių, latvių, estų ir kai kurių 
voikečių laikraščių paskutinieji 
numeriai. Kituose kambariuose 
laikomos biblio
tekos knygos. Jų 
kai kurios pirk
tos, bet dauguma 
gautos kaip au
kos iš Amerikos 
lietuvių per BA- 
LF’ą, iš Pasauli
nės Studentų Šal
pos Organizaci
jos Šveicarijoje, 
iš Švedijos, iš 
Danijos ir iš ki
tur. Vienoje len
tynoje, prie ki
tų knygų prisiš
lieję, stovi gerai 
pažįstami Krė- \ 
vės, Vaižganto, 
Žemaitės, Lazdy
nų Pelėdos, Mū
sų Senovės ir kt. 
tomeliai, kuriuos 
bibliotekai ma
loniai paskolino 
žinomasis1 litua
nistas prof. Fraen
ckelis. Siek tiek 
lietuviškų knygų 
gauta ir iš Ame
rikos.

Išėję iš biblio
tekos, pąsukome 
į auditorijų rū
mus, kurių antra
me aukšte įreng
tos kai kurios 
audidorijos. Ėjau 
su> dideliu smal
sumu, nes jau nė 
kartą ne vieną skeptiką, Pabal
tijo universitetą tik iš vardo teži
nantį, buvau girdėjęs labai kri
tiškai atsiliepiant apie Pab. Uni
versiteto darbo galimybes: koks, 
girdi, ten galįs būti studijų dar
bas gamtos, medicinos, technikos 
fakultetuose be laboratorijų, be 
preparatų, be instrumentų. Prisi
pažįstu, kad ir aš buvau linkęs 
patikėti tiems abejotojams. Bet 
štai buvau maloniai nustebin
tas ir pamačiau, kad anų skepti
kų klystama.

Pirmiausia užėjome į anatomi-

Asso prof. dr. V. Manelis, buvęs Pabaltijo Un-to lietuvių rektorius
mums patvarkymas buvo at
šauktas. Universitetas išliko. Il
gainiui nuotaikos universiteto at
žvilgiu pasidarė palankesnės. Šį 
pavasarį jau buvo leista ir nau
jus studentus priiminėti. Čia 
mums daug padėjo mūsų nauja
sis tiesioginis globėjas D. P. A. 
C. C. S. viršininkas Corbett, šias 
pareigas pradėjęs eiti nuo š. m. 
balandžio mėn. ir jau spėjęs pa
rodyti mums daug palankumo. 
Žinoma, kaip ir visas D. P. gy
venimas, taip ir Pabaltijo Uni
versiteto ateitis nėra visu 100% 
procentų aiški, betgi neabejoja
me, kad, kol būsime Vokietijoje, 
galėsime dirbti savo darbą.

— Ar netrukdė universiteto 
darbo ir kitokio pobūdžio kliūtys, 
pvz., personalo stoka, bibliotekos 
ir laboratorijų įrenginio sunku
mai? Juk net ir pačių vokiečių 
universitetai šiose pokario sąly
gose daug kenčia dėl įvairių sun
kiai išvengiamų trūkumų.

— Mes anaiptpl ir nemanome 
įvairių sunkumų slėpti. Kad ir 
dėl personalo. Antai visa eile 
profesorių, kurie būtų buvę la
bai reikalingi universitetui, ne
panoro įsijungti į Pabaltijo Uni
versiteto darbą dėl sunkių ma
terialių gyvenimo sąlygų ypač 
universiteto veikimo pradžioje, 
ar ir dėl kitų priežasčių: kai ku
rie, net ir pradėję darbą, ilgai
niui, deja, neištesėjo akademinė
se pareigose ir pasitraukė. Visa 
tai, be abejojimo, bent kuriam 
laikui sudarė tam tikrų spragų, 
bet Pab. Universitetas sugebėjo 
apsieiti ir be jų, juoba, kad da
lis negalėjusių persikelti uni- 
versitetinėn stovyklon profesorių 
nemetė darbo, o trumpesniais ar 
ilgesniais laikotarpiais atvažiuo
dami atskaito savo kursus.

Jau didesnių sunkumų, kaip dėl 
personalo, teko patirti, organizuo
jant laboratorijas ir biblioteką. 
Tiesa, galime naudotis Hambur
go universiteto biblioteka, o iš 
dalies ir jo seminarais. Vis dėlto, 
buvo nuo pat pradžios aktualus 
ir savosios bibliotekos klausimas. 
Jau turime kad ir ne per didelę 
— apie 10.000 pavadinimų api
mančią — biblioteką, bet turinčią 
nemaža naujų vertingų veikalų. 
Pvz., galiu suminėti svarbią so
cialinių mokslų enciklopediją 
(The Encyclopaedia of the Social 
Sciences) 1942 m. 15 tomų. Ne
lengvas dalykas buvo ir įvairių 
laboratorijų steigiamas, juoba, 
kad tam reikalui jokių lėšų ne
gauta nei iš karinės valdžios, nei 
iš UNRRA’os, nei iš IRO. Bet ir 
čia, parodžius ryžtingų pastan
gų, buvo daug pasiekta. Įsigijus 
kelioliką mikroskopų, stud, gam
tininkų ir medikų įvairūs praty- 
biniai darbai gali būti norma
liai atliekami Didele ir gražia 
chemijos laboratorija galime pa- _________ ___ ____  , ______
siĄjdžiuoti . Pilnai pakankamas kūmą. .Didelis, pailgas kambarys, 
yra ir anatomikumas. Botanikai ...................................
gali pasigirti 15.000 egz. herba
riumu. Yra ir geologijos, zoolo-

kambariuose

nio „zubrija“ osteologiją. Sienos 
nukabinėtos dideliais žmogaus 
kūno dalių ir organų paveikslais, 
reikalingais anatomiją studijuo
jant. Pasieniais guli ant stalų iš
dėlioti įvarių organų gipsiniai 
dažyti modeliai, kurie, kaip ir 
anie paveikslai, labai gražiai pa
daryti paties anatomijos katedros 
personalo jėgomis. Medicinos 
fak-to prodekano asso. prof. K. 
Valterio teigimu, Pab. Universi
teto anatomikumas teikiąs ne
blogesnes sąlygas studijoms, kaip 
kad jas turėjo studentai Kaune 
prieš naujųjų medicinos rūmų 
pastatymą.

Kitoje koridoriaus (pusėje _— 
erdvi chemijos laboratorija, 
sieniais lentynose stikliniai

Pa- 
mė-

Viename gale prie dviejų stalų 
studentai plausto lavonus. Kita
me pakrašty kiti iš kaulų rinki-

Prof. dr. J. Puzinas, < 
PabaltiJo^Jn-to lietuvių rektorius

Tremtie, .
' MSI, buteliai, tušti

ir su chemikalais. Viduryje daug 
stalų, prie kurių privesti degimo 
dujų vamzdžiai. Laboratorijoje 
vienu metu gali tyrimo darbus 
dirbti 40 žmonių, t. y. tiek yra 
komplektų reikalingų indų ir in
strumentų. Čia studentai chemi
kai atlieka neorganinės chemijos 
ir kokybinės analizės praktikos, 
darbus. Taip pat ir stud, medi
kai turi progos atlikt analitinės 
chemijos ir fiziologinės chemijos 
pratybas. Kadangi Hamburge 
chemikalų gaunama pakankamai, 
laboratorija sudaranti netgi ge
resnes sąlygas, kaip vokiečių uni
versitetai, nes ten užsieniečiai 
studentai dažnai sunkiai paten-

ka į chemijos laboratorijas, lauk
dami eilės.

Išėjęs iš laboratorijos vėl krei
piaus į prof. Stanką.

— Man buvo labai malonu paž
velgti iš arčiau į universiteto 
darbo dal|. Įdomu, ar pats uni
versitetas yra savo darbų rezul
tatais patenkintas?

— Padaryta, kas šiomis sąlygo
mis galima. Ir padaryta daug. 
Neabejotina, kąd norintiems 
rimtai studijuoti darbo sąlygos 
sudarytos. Jei, pvz., knygų ir 
trūksta, tai norintieji gali jų pa
siieškoti Hamburgo universiteto 
bibliotekoje. Teorinių paskaitų 
taip pat pakankamai skaitoma; 
antai nuo universiteto veikimo 
pradžios jau skaityta per 30.000 
paskaitų, Tiesa, iš šalies pasi
girsta kartais ir neigiamų pažiūrų 
į mūsų darbą. Štai, pvz., „Tėviš
kės Garso“ 1947 Nr. 90 straips
nyje apie lituanistinius reikalus 
tremtyje rašoma: „Įsikūrus Bal
tų Universitetui Hamburge, iš 
pradžios atrodė, kad ten susida
rys bent minimalinės sąlygos li
tuanistikai šiaip taip vegetuoti, 
bet tuojau paaiškėjo, kad tai tėra 
tik graži, neilgai trukusi sva
jonė“. Čia tikrai kažkoks nesu
sipratimas. Juk lituanistikai stu
dijuoti Pabaltijo Universitetas 
teikia kaip tik geresnes sąlygas, 
kaip kur kitur, nes turi net ke
turis lituanistus, dirbusius jau 
nebe pirmus metus Kauno ir Vil
niaus universitetuose. Be to, pas 
mus skaito paskaitas* ir plačiai 
mokslo pasaulyje žinomas litua
nistas pof. Fraenckelis, kuris li
tuanistams leidžia pasinaudoti 
savo turtinga biblioteka. Cituo
tasis pavyzdys vėl rodo, kad mū
sų darbas iš toliau dažnai ne-, 
tiksliai įvertinamas.

Taigi dar kartą galime tvir
tinti: norintiems studijuoti pas 
mus sąlygos sudarytos. Žinoma, 
visur pasitaiko darbo vengiančių. 
Kai kam ir emigracinės nuotai
kos, čia pakylančios čia atslūgs- 
tančios, palaužia darbingumą. 
Bet nieko nepadarysi — nedir
bantieji gaus pasitraukti ir už
leisti vietą naujiems studentams.

Jums, tur būt, įdomu, kiek gi 
mūsų studentų yra pas mus bai- 
gę_ studijas. Čia primhliu, kad 
mūsų universitetas dar baigia tik 
penktąjį savo semestrą, todėl gry
nų savo absolventų dar ir negali 
turėti. Po šeštojo semestro Tei
sės m. fak-tas jau galės turėti 
savų absolventų. Vis dėlto, keli, 
jau anksčiau studijavę savo tė
vynės universitetuose, galėjo Pa
baltijo Universitete savo studi
jas baigti; jų tarpe buvo ir pen
ki lietuviai.

Profesūra gauna irgi nemažai 
dirbti, nes šiose sąlygose skai
tomam' kursui ne visada yra 
lengva pasiruošti. Šalia universi
tetinių paskaitų dažnas mūsų pro
fesorius rašo tremties spaudoje
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ar Pabaltijo Universiteto leidžia
mose mokslo rašinių serijose 
„Contributions of Baltic Univer
sity" ir „Problems and Discus
sions“.

— Įdomu žinoti, kokia yra Šito 
aukštųjų mokyklų istorijoje neį
prasto trijų tautybių universiteto 
santvarka.

— Tikrai, mūsų universitetas 
su trijų tautybių lygiateisiu daly
vavimu yra savotiškas vienkar
tinis reiškinys. Dar daugiau. 
Sklandus tų trijų tautybių su
tarimas universitetiniame darbe 
yra tiesiog įsidėmėtinas pavyz
dys ir tarptautiniam bendradar
biavimui. Mūsų universiteto 
santvarka yra nusakyta statute, 
kuris buvo priimtas 1946. 1.7—8 d. 
Jo pagrinde guli trijų tautybių 
lygybės principas. Todėl yra trys 
rektoriai, o kiekvieno fakulteto 
dekanatuose po tris asmenis, ku
rių vienas dekanas, o kiti du 
prodekanai. Valdžios įstaigoms 
pageidaujant, universiteto prie
šakyje matyti vieną kurį asmenį, 
jau statute buvo numatytas ir 
universiteto prezidentas, kuriam 
buvo pavestas universiteto re- 
prezdhtavimas ir jo reilkalų at
stovavimas valdžios įstaigose. 
Kai pagausėjo reikalų su vietos 
įstaigomis ir su užsieniu, 1947 m. 
rudenį buvo išrinktas universiteto 
viceprezidentas. Prezidentas, vi
ceprezidentas ir rektoriai sudaro 
rektoratą, arba universiteto va
dovybę. Rektoriai, be savo tauty
bės reikalų atstovavimo rekto
rate, turi dar ir kurias nors spe
cialias funkcijas; bendrosios ad
ministracijos, ūkio, mokslo ir 
studentų reikalų. Rektoratas, de
kanai, prodekanai ir dar rinktieji 
fakultetų atstovai (po vieną nuo 
10 profesorių) sudaro senatą, ku
riam priklauso principinių klau
simų sprendimas. Visi universi
teto organai renkami 2 semes
trams, t. y. mokslo metams. Pre
zidentą ir viceprezidentą renka 
senatas, rektoriai yra renkami 
paskiru tautybių profesorių vi
sumos. Fakultetų tarybos renka 
tris dekano kandidatus, kurių 
vieną rektoratas tvirtina dekanu, 
kitus prodekanais. Universiteto 
prezidentas visą laiką buvo ir 
tebėra prof. F. Gulbis. Rektoriai 
šiuo metu yra; lietuvių-prof. J. 
Puzinas, estų-asso. prof. A. Raun, 
latvių-prof. M. Eglitis. Lietuvių 
dekanų šio semestro pradžioje 
buvo patvirtinti net keturi, bet 
dar prieš Kalėdas išvykus Ame
rikon mechanikos fak-to dekanui 
prof. J. Ciurlui, o per Velykas 
žemės ūkio fak-to dekanui asso. 
prof. B. Povilaičiui išvykus Det- 
moldan į Baltų Centrinę Tarybą, 
šiuo metu bėra du lietuviai deka
nai: Teisės fak.-aš ir Chemijos 
fak-to asso, prof. S. Kairys. Lie
tuvių prodekanai yra šie: Filo
logijos f.-asso, prof. V. Maciū
nas, Matem.-Gamtos f.-prof. Vikt. 
Biržiška, Žemės ūkio, asso. prof.
J. Vengris, Medicinos-asso, prof.
K. Valteris, Architektūros-prof. 
J. ’Šimoliūnas, Mechanikos-prof. 
J. Gravrogkas.

— Ar Pabaltijo Universitetas 
yra ir plačiau žinomas, kaip pa- 
baltiečių tremtinių tarpe? Ar tu
ri kokių ryšių su kitomis mokslo 
institucijomis? Kokia yra jo 
reikšmė mūsų kultūrinės propa
gandos atžvilgiu?

— Nėra ko ir abejoti, kad mes 
žymiai plačiau žinomi kaip siau
rame tremtinių bendruomenės 
rate. Žino mus labai gerai, nes 
ne kartą mūsų reikalus svarstė, 
atitinkamos įstaigos Londone; 
žino gerai ir IRO vadovybė Žene
voje; žino Refugies Defense Com
mittee Niujorke; žino Kanados 
imigracijos ministerija ir tt. Vo
kiečių universitetai ne tik žino 
apie mus, bet ir užskaito studen
tams Pabaltijo Universitete stu
dijuotus dalykus. Nėra mūsų 
vardas nežinomas ir viso pasau
lio universitetams, iš kurių ga
vome sveikinimus su linkėjimais 
įsisteigimo proga ar padėkas už 
siunčiamus „Contributions of Bal
tic University“. Mums rašė įvai
rūs Anglijos, J.A.V., Švedijos, 
Olandijos, Belgijos, Šveicarijos, 
Austrijos, Vokietijos, Pietų Afri
kos, Kanados, Meksikos, Indijos, 
Australijos ir tt. universitetai. 
Tuose raštuose linkima sėkmės 
jaunajam mūsų universitetui, ste
bimasi ryžtingu sunkumų nuga
lėjimu . . . Neabejojame, kad vi
sa tai prisideda prie Pabaltijo 
tautų vardo teigiamo popoliari- 
nimo kultūros pasaulyje, o drau
ge ir primena pasaulio sąžinei 
didžiąsias mūsų tautų skriaudas. 
Negaliu čia nepriminti mūsų di
delio draugo Riggle žodžių Šve
dijoje išspausdintame leidinyje 
„Humanitas“ (1946), jog Pabalti
jo universitetas visus turįs įti
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kinti, „kad baltų tautos, kurių 
kultūriniai siekimai turi . tiek 
dvasingumo ir gilumo ir kurios 
net tremtyje gali tokius dalykus 
suorganizuoti privalo turėti pilną 
savarankiško ir laisvo gyvenimo 
teisę.“ Neabejojame, . kad ne tik 
Riggle taip pagalvoja. Neklydo 
tad ir prof, Pakštas, rašydmas, 
kad „savas universitetas daugiau 
kaip vėliava ir himnas simboli
zuoja gyxą, kuriančią ir kovo
jančia tautą“.

— Spaudoje buvo ne kartą ži
nių apie Pabaltijo universiteto 
eventualų perkėlimą ,| Ameriką. 
Įdomu, kokios yra šiuo reikalu 
perspektyvos?

— Kadangi mūsų tremtinių gy
venimas Vokietijoje yra laikinis, 
tai ir Pabaltijo Universiteto va
dovybė, ypač lietuviškasis uni
versiteto rektorius, jau iš seniau

A. A. Eichstatto vyskupas
Dr. Michael Račkį ir lietuviai klierikai

Kristaus Dangun Žengimo šven
tas išvakarėse (geguž. 5) katedros 
varpams šaukiant mišparams, Vieš
paties taikoje užmigo didelis lie
tuvių geradaris Eichstatto vysku
pas Dr. Michael Ragkl. Gyvenda
mi mums nesvetingame krašte ir 
prisimindami ne tik nacių laikais, 
bet ir dabar mūsų tremtiniams 
dažnai be pagrindo metamus kal
tinimus, nelabai maloniai prisime
name to krašto šeimininkus. Be
veik pirštais yra suskaičiuojami 
dabarties žymesnieji vokiečių vy
rai, simpatizuoją mūsų tautai. Re
ti tai mūsų tautos draugai, bet jų 
yral Sis vokietis vyskupas yra 
vienas iš to nedidelio vokiečių, 
kurie su pagarba bus minimi lie
tuvių tremtinių istorijoj. Tas Baž
nyčios hierarkas, vadovaudamasis 
Kristaus mokslo visuotinumu ir ne 
tik moraliai, bet ir materialiai gel
bėdamas savo vyskupijon pakliu
vusius užsieniečius, užsitraukė ne 
tik ano meto rudųjų ponų nema
lonę, bet visokių prieka’ištų turėjo 
ir iš savo ganomųjų pusės. Solis 
instar sola regnet Caritas! Tik 
meilė viena teviešpatauja tarytum 
saulė — buvo jo visokio bažny
tinio bei visuomeninio veikimo ve
damoji mintis. Šiuo šūkiu jis va- 
dovaudavosi, spręsdamas ne tik 
savo tautiečių, bet ir mūsų, lietu
vių tremtinių, problemas.

Gimęs 1883 m. RitterShofe (Ober- 
pfalz), Eichstatte įšventintas į ku
nigus, studijavęs Romoje, 1924 m. 
buvo pakviestas vadovauti tai pa
čiai Eichstatto seminarijai. Ne tik 
iš įvairių' Vokietijos, bet ir U.S.A, 
vietų gaunami buv. regenso vardu 
laiškai liudija, kad jis buvo tik
ras tėvas iš visų pasaulio kraštų 
suplaukusiems būsimiems kuni
gams. 1935 m. jis buvo įšventintas 
į vyskupus. Dėl savo drąsaus pa
sisakymo, prieš tuometinį reži
mą, jis buvo nacių ne tik neken-
čiataas, bet ir sekamas.

1944 m. vasarą dėl visiems žino
mų priežasčių, Telšiuose atsirado 
nemažas lietuvių klierikų būrelis. 
Kada fronto linija, perkirtusi Lie
tuvos žemę, kuriam laikui stabili
zavosi, J. Ekscel. Telšių vyskupo 
iniciatyva buvo pradėti nauji 
inokslo metai. Neilgai trukusi ra
mybė privertė, nemažą liet, aka
deminio jaunimo dalį palikti Lie
tuvos žemę. Tarp jų buvo ir lie
tuviai klierikai. Tiesa, dar prieš 
pačią bolševikų ofenzyvą, esant 
nuolatiniam pavojui, J. E. vysk. 
Dr. V. Brizgio rūpesčiu bei pastan
gomis buvo užmegsti santykiai su 
Eichstatto vysk. Dr. Michael Račkį, 
kuris nelaimės atveju pažadėjo 
priglausti lietuvius alumnus. Tad, 
patekę Vokietijon, jie bandė pa
siekti minėtą seminariją. Ne vi
siems ir ne vienodai tai pasisekė. 
Nemaža jų iki pat karo galo, kaip 
ir kiti tremtiniai studentai, turėjo 
kasti apkasus, dirbti fabrikuose 
ar žemės ūkyje. Vis dėl to didelei 
daliai po įvairiu sunkumų pasisekė 
pasiekti Eichstattą. Klierikai, pa
tekę į tinkamas anam metui sąly
gas ruoštis būsimam kunigo dar
bui, negalėjo atsistebėti vietos 
Vyskupo katalikiškai krikščioniš
kos meilės perimta asmenybe. Lie
tuviai teologijos studentai, suradę 
čia tikrą alma mater švetimoje 
žemėje, stebėjosi tiesiog be prie
kaištų vokiečių laikysena.

Tų metų rudenį Eichstatto ku
nigų seminarijon buvo priimami 
ne tik Lietuvoje pradėję studijas 
klierikai, bet ir abiturientai bei 
kitas mokslo šakas studijavę, 1944 
m.’lapkričio mėn. pradžioje lietu
vių buvo 85, o vokiečių 14. Lietu
viams klierikams buvo paskirtas

tyrė universiteto perkėlimo gali
mumus. Į mūsų pastangas pir
miausia atsiliepė BALF’as, kuris 
net buvo išdirbęs konkretų pla
ną perkelti mūsų universitetą, i 
J.A.V. Maine valstybės Quoddy 
kaięnų. Nors tas projektas ir ne
pavyko įgyvendinti, bet pati min
tis perkelti -Pabaltijo Universi
tetą į Ameriką tuo būdu buvo 
išpopuliarinta. Amerikos lietuvių 
rūpesčiu Pabaltijo Universitetu 
susidomėjo Refugies - Defense 
Committee (Pabėgėlių globos ko
mitetas), kuris pradėjo plačią 
propgaandą dėl Pab. Universiteto 
perkėlimo į Šiaurės Amerikos 
kontinentą, pritraukdamas prie 
to reikalo ir Kanados vyriausy
bę. Tiesa, sunkumai dideli, bet 
vis dėlto yra vilties, kad klausi
mas bus išspręstas mums palan
kia prasme. V. A.

rektorius prof. kun. Tulaba. Bene 
įspūdingiausiai bei nuoširdžiausiai 
nuteikė savo adresu šis senelis 
Vyskupą^, atėjęs specialiai lietu
vių pasveikinti. Tai buvo 1944 m. 
lapkričio mėn. Jis kalbėjo loty
niškai. „Viri Lituani! Šie sunkūs 
laikai duoda ręums katalikams 
progos geriau vieniems kitus 
suprasti, suteikia sąlygas praktiš
kai išgyventi Katalikų Bažnyčios 
skelbiamą visuotiniškumo idėją.

A. A. Elchstaetto vyskupas 
dr. Michael Račkį

Lietuva ir Bavarija — Marijos 
žemė. Tebūnie jums ir šie namai 
ir šitas kraštas savas ir jauskitės 
čia kaip savo tėvynėje. Mes no
rime jums nors dalelę grąžinti to, 
ką jūs praradote. Mes norime 
jūsų nelaime dalintis, norime su 

Sestoji DP spaudos konferencija

GEGUŽES mėn 19 d. Bad 
Kissingene įvyko šeštoji 
DP spaudos konferencija, 
kurią pradėjo ir vadovavo 

IRO centro spaudos sk. šefas Mr. 
S. Deųlingeris. Atidarydamas jis 
pranešė, kad IRO yra gavusi nau-ų 
jų laivų, ir todėl DP įkurdinimas 
pasmarkėsiąs. Toliau jis nurodė, 
kad ateinančią savaitę į ameri
kiečių zoną Vokietijoj atvyksta 
amerikiečių impressario verbuoti 
DP menininkams, ypač iš muzi
kos srities. Taip pat Mr. S. Den- 
lingeris pranešė, kad IRO cen
tras yra nutaręs pasigaminti or
ganizacijos emblemą ir jai pa
ruošti yra skelbiamas konkursas, 
kuriame kviečiami dalyvauti visi 
DP dalininkai. Ta proga spaudos 
atstovams buvo išdalintas oficia
lus IRO skelbimas konkurso rei
kalu.

Konferencijai DP laikraštininkų 
sąjunga buvo patiekusi klausi
mus, veik išimtinai susijusius su 
DP intelektualų įkurdinimo kon
ferencija Gvatte, todėl tais klau
simais šioje spaudos konferen- 
cijaje ir buvo kalbama. Platesnį 
pranešimą apie Gvątto konferen- 
čia tikrą alma mater svetimoje 
Del delegacijų sudarymo klau
siama ji atsakė, jog tam rei
kalui IRO centras Ženevoj buvo 
išleidęs direktyvą, pagal kurią 
DP atstovus į šią konferencija 
turėjo parinkti area’ jos, žiūrė
damos, kad būtų atstovaujamos 
visos DP politinės ir religinės

jumis liūdėti ir džiaugtis. Savo 
mokyklon aš esu pasiryžęs priimti 
kiekvieną lietuvį jaunuolį, kuris 
čionai ryšis ateiti." Iš tikrųjų, ne
sant seminarijos rūmuose vietos 
(didesnė dalis buvo paversta karo 
ligonine), naujai atvykstantieji 
buvo siunčiami apsigyventi į vie
nuolyną. Lietuviai gimnazistai, 
paskutiniais vokiečių okupacijos 
metais lankę prie kunigų semina
rijos veikusius licėjinius kursus, 
patekę Vokietijon vietos Vyskupo 
iniciatyva nebuvo palikti likimo 
valiai. Kiek tai buvo jo galioje, 
seminarijos rektoriui Dr. Johannes 
Stigler tarpininkaujant, visiems 
jiems buvo parūpintos darbovietės 
pas geresnius bavarus ūkininkus. 
Nedideliam lietuvių tremtinių 
skaičiui tėra žinoma, kad 1944 m. 
šv. Kalėdų proga Eichstatto mies
te gyvenančioms lietuvių šei
moms buvo įteikti asmeniški Vys
kupo pakietėliai. Artėjant karo 
galui, buvo bandyta lietuvius klie
rikus išsiųsti į Nūrnbergo ginkla
vimosi įmones. Čia vėl gerajam 
Vyskupui bei mūsų J. E. vysk. 
Dr. V. Brizgiui padarius atitinka
mų žygių, buvo gautas laikinas 
leidimas tęsti mokslą.

Atėjus amerikiečiams, nemaža 
klierikų dalis (apie 40), daugiausia 
motyvuodami nepakenčiama mai
tinimosi padėtimi, pasitraukė iš 
seminarijos. Bet sunkiais nacių 
laikais tie lietuviai studentai čia 
rado tikrą užuovėją nuo to meto 
visokiausių audrų ir dabar, kad ir 
kitą mokslo šaką ar pašaukimą 
pasirinkę, jie gali likti dėkingi a. 
a. vysk. Račkį, nes tik jam reika
laujant vietos Arbeitsamtas su
tikdavo naujai įstojančiuosius įra
šyti į studentų sąrašus. Tuo pa
čiu šie vyrai išvengė vergiškų dar
bų fabrikuose ar žemės ūkyje.’ 
Prasidėjus visokio plauko tikrini
mams, ne tik visiems nacių laikais 
studijavusiems klierikams buvo 
atimtos išvietintųjų asmenų teisės 
bet ir su dideliu vargu iškovotas 
papildomas maisto davinys. Suži
nojęs apie tai, Eichstatto Vysku
pas pareiškė, kad jis galįs ne tik 
už pensioną sumokėti, bet ir 
šiaip reikale paremti. Kada iš* 
netoli esančios lietuvių stovyklos 
buvo išskryninguota keliolika lie
tuvių šeimų, buvo kreiptasi į Vys
kupą butų gavimo reikalu. „Aš 
skambinu tuoj pat ir lietuviams 
esu pasiruošęs pagelbėti" — buvo 
Jo atsakymas. Per nepilnus ket
verius metus šis Vyskupas įšven
tino penkioliką lietuvių kunigų, 
kurių dauguma dirba stovyklose, o 
kiti toliau studijuoja vokiečių uni
versitetuose.

Dėkingi yra Jam lietuviai klieri
kai, galėdami, kad ir sunkiose są
lygose, mokintis, šviestis ir siekti 
kunigystės. Dėkingi yra Jam vie
tos lietuviai vienu ar kitu būdu 
patyrę Jo kilnius troškimus ir Jo 
simpatijos jausmus vargšams be
namiams tremtiniams. Te pasilieka 
ilgai Jo šviesus atminimas mūsų 
širdyse!

Alumnus.

grupės, tačiau atstovai negalėjo 
būti šių grupių išrinkti. Ameri
kiečių zonoj tokiu būdu ir buvo 
atstovai parinkti, tik du gydytojai 
buvo IRO centro pakviesti. Toliau 
Mrs. Hohermuth pranešė, jog bu
vo pagedauta geresnei pabėgėlių 
bei DP informacijai įkurdinimo 
reikalais leisti specialų laikraštį. 
Dėlto jos buvo paklausta, ar 
esami DP laikraščiai nepakan
kamai informuoja, kad dar reikia 
leisti naujų. Į tai Mrs. Hoher
muth atsakė, kad konferencijoj 
dalyvavo atstovų ne tik iš ameri-. 
kiečių zonos Vokietijoj. Prancū
zijoj, Austrijoj, Italijoj ir k. pa
bėgėliai neturi jokio laikraščio, ir 
šis klausimas buvo iškeltas at
stovų iŠ tų kraštų. Amerikiečių 
zonoj Vokietijoj DP informacija 
esanti gera. Kitų kraštų atstovai 
net stebėjosi, kad mes turime net 
reguliariai daromas DP spaudos 
konferencijas. J klausimą del se
kančios, panašios į Gvatt, konfe- 
rencios sušaukimą buvo atsakyta, 
jog ateity greičiausiai jos bus da
romos atskirų zonų ribose. Kaip 
bus daroma amerikiečių zonoj, 
tuo tarpu dar nėra sudaryta 
planų.

Apie konferenciją buvo dar 
plačiau kalbėta, tačiau mes ne- 
bekartosim, nes „Žiburiuose“ ji 
buvo gana plačiai aprašyta.

Į spaudos konferenciją taip pat 
atsilankė amerikiečių zonos dir. 
Mr. P. Edwards, kuris savo žody 
palietė Gvatt konferenciją. Jis 
pareiškė, kad valstybės turi maža
intereso intelektualams įkurdinti 
ir apgailestavo, kad šioj srity pa
siekti taip maži rezultatai. „Mes 
viskai pritariam IRO gen. sekr. 
Tuck kalbai, kurią jis pasakė pas
kutiniame IRO Paruošiamosios Ko
misijos posėdy Ženevoj“, kalbėjo 
Mr. Edwards. Jo programa esanti 
didelė. Perpsektyvos nesančios 
visiškai juodos. DP priimti pasi
žadėjo Venecuela, Brazilija ir k. 
Pastaroji kolonizacijos tikslams 
priimsianti 50 000. Taip JAV pri- 
imsiančios įstatymą del 200 000 DP 
įsileidimo.

Konferencijos proga spaudos 
atstovams buvo išdalinta IRO 
gen. sekr. W. H. Tuck kalba, ku
rią jis pasakė pastarojoj IRO Pa
ruošiamosios Komisijos posėdy 
Ženevoj. Šioj kalboj W. H. Tuck 
smarkiai kritikavo valstybių lai
kyseną DP atžvilgiu. Jis pareiškė: 
„Europos pabėgėlių problema bus 
neišspręsta, kadangi tautos pa
kankamai neparemia Tarptauti
nės Pabėgėlių Organizacijos.“ „Aš 
asmeniškai negaliu tikėti“, tęsė 
W. H. Tuck, „kad tai, kas yra 
padaryta, tikrai yra visa, kas ga
lėjo būti padaryta, — kad apie 
milijoną vyrų, moterų ir vaikų 
turėtų būti priversta skurde ir ne

žinioje laukti, kadangi pasaulis 
jiems neranda vietos . . .“ Toliau 
jis ypač kritikavo dabartinį dar
bininkų rinkimą DP tarpe. Jis 
prikišo valstybėms, kad jos ne
sistengia surasti kito darbo tiems 
DP, kurie nepajėgia atlikti sun
kaus fizino darbo, kad valstybės 
iki šiol nesudaro plano tarp savęs 
pabėgėlius pasidalinti ir juos 
priimti. Pagal dabartinę kai kurių 
valstybių poEtiką vietoj DP ir 
pabėgėlių leidžiama emigruoti 
buvusiems karo belaisviams bei 
nugalėtų tautų piliečiams.

PaUetęs šeimų skaldymą ir jį 
pasmerkęs IRO gen. sekr. W. H. 
Tuck pareiškė: „Jei nėra tikra, 
kad šeimos bus vėliau priimtos, 
tai turi būti dabar žinoma. Pri
leidžiama mintis, kad į jų pa
stovų įkurdinimą žiūrima iš spe- 
kulacinio taško, bei kad jūs vi
suomet turit būti pasiruošę prie 
pirmo pramonės krizės ar ne
darbo ženklo staigiai grąžintas būti. 
Į kur? Į Vokietiją? I Austriją? 
Negi IRO neturi jokių garantijų 
ateičiai pabėgėlių, kurie yra Va
karų Europoj, arba mes turim 
prileisti, kad jie tik laikinai yra 
įkurdinti.“ Del vokiečių nusista
tymo DP atžvilgiu W. H. Tuck 
pareiškė: „Šią savaitę — šešta
dienį, gegužės mėn. 8 d. — suėjo 
treji metai nuo karo’Europoj pa
sibaigimo — nuo išvietintų as
menų išlaisvinimo. Per tuos tre
jus metus nieko nepadaryta, kad
pašalinti neapykantą tarp vokie
čių ir jų aukų. Priešingai, ši 
neapykanta dar padidėjo, žinoma, 
iš vokiečių pusės. Vokiečių pro
paganda, kuri nėra be įtakos oku
pacinėms įtaigoms bei tarptau
tinei viešajai opinijai, išvieūntus 
asmenis vaizduoja kaip nenaudin-

Lietuviai emigrantai prie geležinkelio darbų Kanadoje
E. Gumbelevičiaus nuotr.

Pamaldos, kuriose lietuviai organlzuo tai dalyvavo Vai D’Or 1948. V. 2.

Lietuviai žygiuoja antlkomunlstėje demonstracijoje Vai D’Or 1048. V. 2.

LIETUVIAI ANTIKOMUNISTINĖJE
DEMONSTRACIJOJE KANADOJE
Toronto dienraščio The Globe 

and Mail korespondentas B. Mc 
Lėod gegužėš mėn. 3 d. laidos pir
mame puslapyje rašo:

„Vai d’Or gegužės 2. Šiandieną 
aš buvau liudininkas didžiulės 
antikomunistinės demonstracijos 
šioje krašto vietoje. Tūkstantinė 
žmonių minia, kurią sudarė pran
cūzai, Ukrainai, lenkai, lietuviai, 
suomiai ir didžiulė dalis angliškai 
kalbančiųjų šiame garsiame aukso 
mieste dainuodami paradavo ke
turias valandas. Reikšdami savo 
pasipriešinimą komunizmui, jie 
nesutiko jokio trukdymo iš raudo
nųjų pusės., nors pastarieji čia yra 
gerai įsitvirtinę.

Šios milžiniškos demonstracijos 
ir komiteto galva dr. Jean Matton 
man pasakė, kad tikrieji komu
nistai ir jų simpatikai, nepakęs- 
dami pajuokos, šiame aukso slė
nyje, nuėjo į pogrindį. „Mes pa
žadinome mūsų žmones pavojuje", 
pabrėžė jis. „Siame krašte yra 
per daug apatijos komunizmui, o 
skirtumas tarp mūsų ir žmonių ki
tose krašto vietose yra toks, kad 
mes visi vienodai bijomės raudo
nųjų."

Prieš aštuonis mėn., švenčiant 
Karolio Markso Manifesto šimtme
tinę sukaktį, komunistai buvo ap
kaltinti ir pasmerkti viešosios opi
nijos. Greičiausia dėl tos priežas
ties šįmet viešai švęsti Gegužės 
Pirmą jie nebeišdrįso. Net ir šian
dieną, paraduojant milžiniškai mi
niai Vai d’Or ir Bourlamaque ga
tvėmis, Kanados Kroatų Lyga

Dail. Adomas Varnas darbo metu tremty

gus elementus. Tačiau yra prie
šingai. Išvietinti asmens yra lo
jalesni negu tie žmonės, tarp ku
rių jie priversti gyventi.“

TREMTINIŲ RĖMĖJAS KANA* 
DOJĖ

Iš Kanados J. Barščiauskas rašo, 
kad, vos praeitų metų rudenį nu
važiavo į Kanadą, tuoj pradėjo 
gauti daugybę laiškų. Vieni prašo 
išsamesnių informacijų, kiti tie
siai tarpininkauti sudaryti su far- 
merių darbo sutartį ir pan.

Nors jis pats dar naujakurys, 
rašė pagal gautus adresus gi
minėms į Ameriką, kviesdamas at
vykti Kanadon betarpiškai tartis 
su farmeriais, sudaryti sutartis, ap
mokėti kelią x ir t. t.... Jis ir kiti 
jo šeimos nariai per trumpą laiką 
jau suskubo kelioms šeimoms iš
rūpinti darbo sutartis.

Suprantama, rašo jis, mes bū
tume patys vieni bejėgiai, jeigu 
ne Vincas Treigys su ponia. Jis 
palyginti per trumpą laiką pasi
untė affidavitų ir darbo sutarčių 
54 asmenims. Tai mūs tautos gar
bė ir pasididžiavimas turėti tokius 
tautiečius, kurie negaili nei pini
go, nei darbo, kad tik pagelbėtų 
savo vargstantiems broliams.

Treigiai kilę nuo Suv. Kalvari
jos. Išnuomoję savo ūkį, prieš- 
kelioliką metų jie leidosi į užjūrį 
laimės ieškoti. Nuvažiavo į Ka
nadą. Kaip visiems emigrantams, 
taip ir jiems kelias ne rožėmis bu
vo klotas. Dirbo -daug ir sunkiai, 
kol įsigijo vieną, antrą tabako fer
mas. Vėliau dar dvi pirko. Ka
dangi keturias fermas sunku bu
vo administruoti, dvi pardavė. 
Fermose darbas mechanizuotas. Ta
bako ūkis rentabilingas. Kaip plan
tatorius Treigys gražiai užsire
komendavo ne. tik savo tautiečių 
tarpe, bet ir Ontario valdžios 
sferose.

Po karo sielojasi likimu mūs . 
tremtinių: pats šelpia, renka 
aukas, važinėja iš provincijos į 
provinciją. Jis viens iš pirmųjų, 
kurs atsiėmė visus savo gimines 
— 14 asmenų su 80 metų senute 
motina. Jo vardas nestik Kanado
je, bet ir mūs stovyklose ėmė po
puliarėti, kai jis kiekvienam pra
šančiam teikėsi surasti gimines, 
informuoti apie dokumentų su
darymą ir atsikėlimo galimybes.

Paskutiniu laiku Suintensyvino 
savo veiklą. Reikia manyti, kad 
daug kas turės laimės pasinaudoti
jo gera širdimi ir duosnumu.

(kaip paprastai komunistai pratę 
dangstytis nekaltais vardais — S. 
M.), įtariama komunistuojančia, 
susimetė į žaliąjį pastatą tik per 
vieną bloką nuo centrinės gavės. 
Aš norėjau juos aplankyti, bet ra
dęs uždarytas duris ir sužinojęs, 
kad įėjimas galimas tik nariams, 
nuo savo sumanymo atsisakiau. ,

Msgr. J. Aldie Desmarais, Amos 
vyskupas, šiandieną po pietų 
spaudos atstovams pareiškė, kad 
jo vyskupijoje komunistai iki šiol 
nesilaikė nuosaikumo. Kaip žino
ma, šioje apylinkėje yra apie 
3.000 komunistų.

Vai d’Or katalikų klebonas 
Gaspard Forest pasakoja, kacį jis 
praleidęs daugelį metų Siaurinėje 
Ontario dalyje ir Siaurės Vakarų 
Quebece. Jo įsitikinimu komunis
tai daugiausia pasireiškia Ontario 
kasyklų miestuose: Timmins, Kir- 
land Lake ir Sudbury. „Kovos su 
komunistais mes netrokštame”, 
sako jis, „bet mes mėginame įro
dyti mūsų ir visiems žmonėms 
kaip galima visiems santaikoje 
gražiai gyventi, nors tam nevarto- 
jame nei prievartos, nei bent ko
kios akcijos.”

Šios dienos demonstracija — 
Vai d’Or antikomunistinio komi
teto ištiso mėn. darytų žygių, lai
mėjimo viršūne. Čia pavyko su
traukti žmonės, kurie komunizmą 
yra patyrę ir jo pavojų gerai 
žino.

Dar šeštadienį komunistų sim
patikai tikėjosi bent kokios akci
jos, bet tą dieną šimtai mokyklos

mokinių paradavo Vai d’ Or ir 
Bourlamaque gatvėmis su išrašy
tais šūkiais grasinančiais komu
nizmui. Sj rytą susirinkimas buvo 
atnaujintas pontifikalinėse mišio
se, kurias laikė Msgr. Desmarais. 
Mišias išklausė tūkstančiai įvai- 
riaus tikėjimo žmonių. Audringų 
debesų aptrauktas dangus, šaltas 
vėjas netrukdė vienplaukiams 
žmonėms klausyti komunizmą api
budinančio pamokslo. Pamokslas 
buvo perduotas angliškai, prancū- 
žiškai ir lenkiškai Rev. J. M. Pel- 
chat iš Noranda ir Rev. Titus Wik- 
tor iš Sullivan.

Daugiausia šios dienos jaudi
nantį vaizdą teikė 200 lietuvių DP 
dalinys. Jie žygiuodami entuzias
tingai dainavo savo tautines dai
nas.

Laikraščių atstovai, fotografai, 
filmuotojai, fiksavę šį įvykį, buvo 
nustebinti, matydami tarp šimtais 
nešamų vėliavų tik dvi Union 
Jacks kurias turėjo ukrainietis ir 
lietuvis. Ryškiausia buvo naujoji 
mėlynai balta Quebec© vėliava.

Viešumai daugiau žinomi komu
nistai demonstracijos metu nebu
vo pastebėti. Vienas laikraštinin
kas vis dėlto užregistravo matęs 
keletą „raudonųjų". Tai buvo ke
turios indėnės moterys, kurios 
flegmatiškai kramtydamos gumą, 
stebėjo pražygiuojančius demons
trantus."

Rytojaus dieną tas pats laikraš
tis įsidėjo tris nuotraukas, kuriose 
pavaizduota vakar aprašytoji de
monstracija. S. M.
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ADOMAS VARNAS
Gyveninio ir kūrybinio darbo sukakties proga

ANDRIUS JOGAUDAS

KAS yra lankęs M. K. Ciur- i 
lionio Galeriją Kaune, ti- i 
kriaušiai prisimena vieną, 
įdomų paveikslą. Paveiksle vaiz- 1 

duojami du žmonės vyras ir 
moteris — niūriai įsiaudrinusio I 
okeano fone plaukią prieš vėją, j 
Vyro žvilgsnis įbestas į tolį, rūš- < 
kanas ir smarkiai įtemptas, tary- I 
tum jis, sutelkęs visas vidaus jė
gas, stengtųsi tą tolį užburti ir 
pavergti savo valiai. Moters žvilgs- . 
nis kupinas vilties ir pasitikėjimo.

Tas kūrinys pavadintas „Ban
gose", o jo autorius — dailininkas 
Adomas Varnas, vienas žymiausių ■ 
mūsų plastinio meno kū?ėjų. Tame 1 
kūriny dailininkas nuostabiai gra
žiai išreiškė savo audringą gyve
nimą, nes iš tikrųjų Adomo Varno 
gyvenimas, paženklintas septinto 
dešimtmečio kryželiu, yra nuolati
nės ir atkaklios grumtynės su liki- 
minėmis bangomis, kuriose daili
ninko gyvenimo laivelis buvo mė- ■ 
tomas ir daužomas . . .

Adomas Varnas yra vyriausios 
mūsų plastinio meno kūrėju kar
tos atstovas. Šios kartos dailės 
kūrėjai, pradėję reikštis dvidešim
tojo amžiaus pačioj pradžioj, su
darė mūsų individualinės > dailės 
raidos pradžią, buvo jos pionieriai. 
Ta karta padėjo Lietuvos dailės 
kūrybos pagrindus, o vėliau, ji 
sukūrė nepriklausomos mūsų val
stybės meno kultūros gyvenimą. 
Tos kartos dailininkai, kurių tarpe 
Adomui Varnui tenka viena ryš
kiausių vietų, ruošė pirmąsias lie
tuvių dailės parodas Vilniuje. Jie 
įkūrė Lietuvių Dailės Draugiją su
vaidinusią mūsų plastinio meno 
ugdyme bei populiarizavime nepa
prastai svarbų vaidmenį. Jiems, o 
ne kitiems teko garbė sukurti 
nepriklausomos Lietuvos įvairias 
meno institufcijas, per kurias vė
liau reiškėsi visas jaunos valsty
bės meno kultūros gyvenimas.

Į Lietuvos plastinio meno dir
vonus Adomus Varnas atėjo prieš 
keturiasdešimt metų. I tuos dir
vonus jis atėjo su plačiu iš
simokslinimu ir universaliu pa- 
širuošimu kūrybos darbui. Prigim
ties gausiai apdovanotas kūry
binėmis galiomis — intuicija, sva
jingumu ir lakia vaizduote — Ado
mas Varnas jaunystės metais bu
vo priverstas klaidžioti klystke- 
lėse, kol surando pašaukimo kelią. 
Mokydamasis Mintaujos gimnazi
joj, jis nerodė jokio žymesnio 
susidomėjimo paišyba ar daile 
apskritai ir vėliau atsidūrė Kauno 
kunigų seminarijoje. Gyvendamas 
tarp uždarų seminarijos sienų ir 
čia neradęs pilnutinio dvasinio 
pasitenkinimo Adomas Varnas pa
galiau, „surado save“ ir nuo to 
momento visas savo jėgas pa
jungė paišybai ir apskritai menui, 
dėl kurio vėliau paliko ir se
minariją, į kurią buvo savo noru 
įstojęs.

Dailės studijas Adomas Varnas 
išėjo Imperatoriškojoj Dailei Ska
tinti ir barono Stieglizo Taikomo- uei auim_ua 
sios Dailės mokyklose Petrapily, lutėjo išqulėti jovoj apie pusmeti. 
Krokuvos Dailės Akademijoje ir PagaliaUi antroJi raudonųjų gaujų 
Ecole de Metiers Ženevoje, kur okupaclJa 1944 metų vasarą pri- 
studijas baigė „hors concour’ pa- vertė dar nė sustiprėjusį dailininką 
žymiu. Suradęs savo pašaukimo |eislls j pavoJlng, kellonę per nai- 
kellą, Adomas Varnas iš karto pa- kinam. Vokietija, kol pasiekė lai- 
rodė retus dailininko gabumus. kina rami užuoveją" Ravensbur- 
Pavyzdžiui, Petrapily per vienų mieste 
pusmeti baigė net tris skyrius, o Adomas Varnas per keturias-
Ženevos meno akademijų baigė be dežiml knrYblnio darbo metų ne-

nebuvo lemta ilgiau pasilikti: ka
rui prasidėjus, A. Varnas, Lietuviu 
Nukentėjusiems nuo Karo Šelpti 
Komiteto siunčiamas, 1915 m., iš
vyko į Odesą organizuoti pirmąją 
lietuvių rinkliavą ir iš ten atgal 
nebegalėjo sugrįžti, nes vokiečiai 
okupavo Lietuvą. Karo metus pra
leido Rusijoje ir tėvynėn grįžo tik 
1918 m. gale. Ir nepriklausomoj 
Lietuvoj A. Varnas negalėjo at
sidėti tik dailės kūrybai; nuolat 
buvo atitraukiamas įvairių kitų 
darbų bei pareigų, be to, dailinin
ko kūrybinį darba trukdė ir silp
na sveikata. Savo gyvenime dai
lininkas išgyveno ir kitokių nuo
tykių, kurie ne vieną kartą buvo

ja, kurių padidintais originalais 
vėliau pasipuošė Kauno naujieji 
pašto rūmai. Tam pačiam dailinin
kui priklauso lietuviško lito bank
notų ir lietuviškų kortų projektai. 
A. Varno piešti Vytauto Dižiojo 
portretai buvo realizuoti porcelano 
servyzuose kavai. Dailininkas pa
ruošė ir pirmuosius mūsų tautinių 
drabužių bei juostų eskizus, pagal 
kuriuos vėliau buvo gaminami tau
tiniai drabužiai bei diržai karių 
uniformoms. Kaip matom, A. Var
nas sėkmingai reiškėsi ir šian
dieną tebesireiškia įvairiose dailės 
srityse.

Vertinant Adomo Varno 
vidualinę kūrybą, negalima

indi- 
tylo-

Portreto škicas ADOMAS VARNAS (eskizas anglim! 1947 m.)

ištrenkę teptuką iš jo rankos. Pa
vyzdžiui, pastarosios vokiečių oku
pacijos metais sudegė dailininko 
namas ir studija, kur žuvo ne tik 
daug paveikslų, bet ir dailės dar
bui paruoštų vertingų medžiagų. 
Greit po šio skaudaus smūgio rau
donasis banditas, pastojęs dailinin
kui kelią, peršovė jam krūtinę, 
dėl sunkaus sužeidimo A. Varnas

mis praeiti pro jo didžiulius nuo
pelnus organizuojant Lietuvos 
meno kultūros gyvenimą. Ir šioj 
srity dailininkas reiškėsi labai ša
kotai, visur palikdamas ryškius 
savo darbo pėdsakus.

Kaip jau minėjom, A. Varnas 
buvo nuolat ir nuolat šaukiamas

įvairioms pareigoms paryzdžiui 
pirmojo pasaulinio karo metu gy
vendamas Rusijoje, vadovavo 
technikinei sekcijai prie Lietuvių 
Centrinio Komiteto Petrapily, kur 
redagavo terminologijos biuletenį 
ir dirbo prie teknikinių terminų 
žodyno medžiagos sudarymo. Šitą 
darbą vėliau eilę metų dirbo nepri
klausomoj Lietuvoj su prof. Kaziu 
Būga bei kitais .kalbininkais ir la
bai daug yra prisidėjęs prie mate
matikos terminą žodyno sudaryk 
mo. Ten dailininkas pradėjo ir pe
dagogo darbą, kurį vėliau tęsė 
(vairiose mokyklose. Ilgiausiai — 
daugiau kaip 25 metus — tą dar
bą dirbo savo įkurtuose paišybos 
kursuose, Kauno Meno Mokykloj 
ir Kauno Taikomosios Dailės In
stitute, kur dėstė paišybą, tapybą 
ir kompoziciją. Žymiausias Adomo 
Varno įnašas į Lietuvos meno kul
tūros gyvenimą tai pagarsėjusios 
Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos 
kūrimas, kuri dailininko vadovau
jama sukūrė dramos ir operos tea
trus, Kauno Meno Mokyklą, ir 
Konservatoriją — pagrindines jau
nos valstybės meno institucijas. A. 
Varnas, sielodamasis mūsų liau
dies meno likimu, vienas pirmųjų 
pradėjo fotografuoti liaudies meną 
— kryžius ir rūpintojėlius ilgai
niui sudarydamas vertingą per 
2300 kryžių nuotraukų rinkinį. 
Dalį padidintų kryžių nuotraukų 
buvo išstatęs tarptautinėj dekora
tyvinio meno parodoj Monzoje, 
kur jie sukėlė didelį susidomėjimą. 
Be A. Varno pagalbos neapsiėjo 
ir Lietuvos teismas: daugiau kaip 
dvidešimt metų dailininkas dirbo 
ekspertu įvairiose suklastojimų by
lose ir padarė apie 600 ekspertyzų. 
A. Varno impulsyvi prigimtis Lie
tuvoje surasdavo vis naujas darbo 
sritis, pavyzdžiui, vienu metu jis 
buvo gyvai susidomėjęs net vai
kų paišyba, tuo reikalu susipažino 
su įvairiomis pedagoginėmis siste
momis ir vaikų paišybos klausi
mais parašė eilę straipsnių, o jo 
referatas prancūzų kalba apie vai
kų paišybą montešorinės moky
klos sistemoje, perskaitytas Tarp
tautiniam Naujojo Auklėjimo Kon
grese Kopenhagoj, susilaukė gra
žiausių atsiliepimų.

Adomas Varnas per 40 kūry
binio darbo metų yra išvaręs pla
tų ir turiningą dailės barą. Jo 
kūriniais šiandieną puošiasi M. K. 
Čiurlionio Galerija, Vytauto Di
džiojo Kultūros ir Šiaulių ,.Auš
ros" muziejai. Daug jo darbų yra 
įsigijusios valdinės įstaigos, o dar 
daugiau jų yra pas privačius as
menis. Tremty A. Varnas atsidūrė 
be nieko, nes per 95% jo kūrinių 
pasiliko anapus geležinės uždan
gos. Nors ir viską praradęs, dai
lininkas nenusimena: gyvendamas 
nelengvas tremtinio dienas, kuria 
naujas dailės vertybės. Neseniai 
suruoštame Adomo Varno 40 me
tų kūrybinio darbo sukakties minė
jime Ravensburge dailininkas bu
vo surengęs uždarą naujausių sa
vo kūrinių parodą. Parodos žiūro
vai turėjo progos įsitikinti, kad 
Adomas Varnas, nežiūrint senyvo 
amžiaus ir visokių pergyvenimų, 
tebėra giedrios dvasios, fiziškai pa
jėgus ir plačių kūrybinių užsimo
jimų.

cialiems kadrams palankių prisiar
tinimo galimybių neatsirado. Ra
šinys gal primins kiek neaiškią 
nuotrauką darytą, iš lėktuvo: ma
tysis ryškesnieji taškai. Todėl lai
kysime šiuos apmąstymus įspūdži
ais iš atstumo, kad ir be blogos 
valios menkesnių objektų galėju
sius ir neužfiksuoti.

Realybės replėse
Tiesiog neįmanoma nei teigti, 

nei atspėti, ar atsiras greitu laiku 
(ar bent kada nors) kultūros isto
rikas, kuris galės ar panorės nu
piešti dvasinių lietuviškos masės 
svetimuose kraštuose prasiverži
mų ir laimėjimų raidą. Kai jau at
siras laiko perspektyva, kada iš
tirps ir besisklaidančio dūmo rū- 
keliais pavirs mažesni, nors daž
nai ir didelio reklamos riksmo pa
lydimi, įvykiai ir kai išryškės kad 
ir mažiau išgarsinti, tačiau nepa
lyginamai svaresnės reikšmės epi
zodai. O tokių įvyktų yra. Jų yra 
nemažiau ir šių dienų realybės 
replėse, nors jie dažnai sukelia vi
sai menką triukšmą arba tiesiog 
praeina, nelydimi net ir iš toli ne
trimituojančių fanfarų. Šiandien 
jie greit tampa užmiršti, bet kažin 
ar rytoj arba poryt, kai ieškosime 
šių sunkių dienų svorio bei 
džiaugsmo, ar tai nebus kaip tik 
tas, kas atsistos pačioje pirmoje 
vietoj, kuo bus pateisinta mūsų 
kultūros evoliucija ir kuo galima 
bus ir ateities pažangą grįsti?

Mes ir realybės triuškinančiose, 
neatlaidžiose replėse yra galima 
nesulaikoma, nepalankias sąlygas 
įveikianti ir nugalinti jėga. Jėga, 
kuri grindžia kultūros pažangą ir 
kuri tas šiurkščios buities reples 
lengvai praveria. Ir dar daugiau 
teigia, kad šios dienos realybė 
kiek yra sunki, tiek pat privalo 
būti ir nugalėta, kaip ir kiekvie
nose taip pat sunkumus nešan
čiose, tikrovės sąlygose.

Kalba eina apie menininkas
Tenesupyksta kiti, pradėsim nuo 

dailininko. Nuo Vytauto Kasiulio, 
kuris ieško pats savęs. Nejuokais 
ir gaivališkai. Ir štai du apie dai
lininką pašnekesiai. Gražios povy
zos V. Kasinio parodos lankytojas 
susitikęs teigė (buvo tautietis):

sės atsilikti. Žymesniųjų dailinin
kų vardai užtektinai yra links
niuojami ir jų darbai reprodukuo
jami. Apgaulės šiose teigimuose 
nėra — faktai patys už save kal
ba. Bet vieną gražią dieną dailės 
dėgėjai dar tikrai galės būt 
nustebinti, kai iš savo gardelių ir 
iš palėpių į dienos šviesą darbus 
išneš kiti mūsų dailininkai. Taip 
linksmai nusiteikti leidžia kad ir 
slepiami, bet vis tiek buvę pama
tyti mūsų grafikų ir tapytojų kū
riniai.

Oficialiai yra jau lyg ir 
nuspręsta ir, gero tono prisilai
kant, tektų valiavimus nukreipti 
liaudies ansamblių adresu. Bet... 
kai Iz. Vosyliūnas ir M. Saulius 
(bei kiti prie jų prisišlieję) tikros 
muzikos fanatikai jau treti metai 
pildo savo muzikinės paskirties 
gyvenimiškąjį uždavinį, man ding, 
tai yra ne tik šviesus, o gal net 
reikšmingesnis įvykis. _ Prašoma 
nerūstautiI Muzikinės mūsų kultū
ros atžvilgiu tai yra didesnės svar
bos meninė manifestacija netgi už 
folkloriškai ansamblinę.

Jei rašytojų ar net ir pseudo- 
literatų darbams atsiranda spaustu
vės ar popieriaus stirtos, tai mu
ziką komponuojantiems iki šiol tų 
galimybių ir panašios perspekty
vos dar nematyti. Tačiau gaidos, 
naujos, svetimose žemėse gimu
sios kompozicijos jos bus taip rei
kalingos ir ateinančiais ir kitais 
metais. Ne mažiau gal, kaip ir 
knygų spausdinti lankai. Reikalin
gos ir tuose kraštuose, kur lietu
viškas jaunimas savo gimtąja kal
ba jau gal ir nesusišneka, bet kur 
mokyklos yra išmokytas gaidas, 
nelyginant raštą, skaityti ir kur iš 
daugelio mūsų svetimieji prašys 
duoti lietuviškos kompozicinės mu
zikos pavyzdžių. O kam yra žino
ma, kad kompozitorius V. K. Ba
naitis savo skurdžiame stovyklos 
kambarėlyje turi keturius šimtus 
jo harmonizuotų liaudies dainų? 
Kiek kam yra įdomu, ką yra su
komponavę kiti mūsų rimtesnieji 
muzikai? Ir kodėl užmirštame, kad 
be paklausos, be atlyginimo kom
pozitoriai, kuria, rašo ir į stalčių 
padeda? Ar negalėtų gimti idėja 
ne tik juos kokia premija apdova
noti, bet ir prisiminti, kad dar 
vienoje mūsų meno srityje atlie
kama neužsakyta, nepriversta, pa
reiga . . .

Dvasiniu laimėjimu smagus
apmastymai (Pavasariškai atpasakoti)

pusmetį baigė net tris skyrius, o 
Ženevos meno akademijų baigė be 
egzaminų, nors teorinių dalykų ir žlfirint ivairl trukdymų, nupie- 
nebuvo įsklausęs. Meno mokyklas šė tūkstanti paVelkslų. Kieky- 
Adomas Varnas kaitaliojo ne del biškai j bat nėra lai labai gau. 
to, kad JOS būtų buvusios blogos, bet žiūrint kokybiškai, A. Var
tei dėl kitų priežasčių. Pavyzdžiui, n0 dailės ka ba sudaro labal 
Petrapili turėjo palikti del atšiau- b mū lautos dvasinių vėt
raus klimato, o iš Krokuvos išvyko tybių lobynų
| Ženevą meno naujovių ieško- Adomas varnas visą laiką reiš- 
damas. kėSi ir šiandieną tebesireiškia ne

Adomas Varnas dailės studijas vienami bet keliuose dailės žan- 
baigė 1908 metais. Tų metų pra- ruose Portretas, kompozicijos, pei- 

° ... eavn »r saįaSi šaržas — pagrindinės reiš
kimosi sritys, kuriose jis yra pa
siekęs didelių laimėjimų. A. Var-

Poetinio (vado vietoje
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džioj pirmą kartą su savo darbais 
dalyvavo Antrojoj Lietuvių Dai- 
lės Parodoj Vilniuje. Šitie metai ... ...
yra dailininko viešo pripažinimo no teplukui priklauso ištisa ga- 
metai, nors Adomas Varnas dai- ier,ja lietuvių tautos įžymiųjų 
lės srity pasireiškė žymiai anks- įmonįų portretų, kuriuose dailinin- 
čiau. Kaip jau minėta, piešti pra- jcas pasireiškė kaip stiprus pie- 
dėjo būdamas Kauno kunigų se- šlnio meisteris ir gilus psichologas, 
minarijoj, o Krokuvos studijų me- Peizažuose A> Varnas atkūrė ne
teis su savo darbais dalyvaudavo meluotą Lietuvos bei kitų kraštų 
studentų darbų parodose. Dar prieš t kuriuose taip pat ryškus 
vykdamas į Krokuvą, susidėjus piešinio tikslumas ir patrauklus 
aplinkybėms, buvo priverstas su- spaivingumas, suteikęs dailininkui 
stoti Varšuvoje, kur vieno lenkų žymiausio Lietuvos koloristo var- 
dailininko studijoj piešė aliejiniais Šaržuose A. Varnas sukūrė sa- 
dažais stacijas, kurios, kaip vėliau vitą įdomų stilių ir kaipo toksai 
paaiškėjo, buvo užsakytos gimto- Lietuvoje neturi nei pradininkų 
jo Joniškio klebono ... neį pasekėjų. Vienas mūsų meno

Adomui Varnui, baigus studijas, kritikų savo laiku yra pareiškęs, 
nebuvo lemta tuoj sugrižtį į tėvy- kad, jeigu A. Varnas ir nebūtų 
nę ir ten ramiai imtis kūrybinio pasireiškęs kitose dailės srityse, o 
darbo. Tuo metu dailininkas buvo tik sukūręs savo šaržus, jau tais 
politinis emigrantas. — Mat, pasi- savo darbais jis būtų nusipelnęs 
traukęs iš Petrapilio, A. Varnas, žymiausio Lietuvos dailininko var- 
kaip susipratęs lietuvis, 1902 me- dą. A. Varnas savo teptuką su 
tų vasarą Joniškio apylinkėj su- pasisekimu yra išbandęs ir de- 
ruošė slaptą „Amerika pirtyje" koratyviniam mene: jis piešė de- 
vaidinimą. Dėl to turėjo bėgti iš koracijas vaikų teatrui, keliems 
Lietuvos ir po nuotykingos ke- operos bei dramqs pastatymams ir 
lionės (bėgdamas Prūsuose buvo dekoratyviniu būdu bandė piešt' 
patekęs į vokiečių policijos rankas ir portretus. Sitam žanre A. Var- 
ir perduotas rusų žandarams, bet nas ilgiau nesispecializavo, taigi į 
grąžinamas į gimtinę laimingai jo. dekoratyvinę dailę galima žiū- 
paspruko), atsidūrė Krokuvoje, rėti kaip į spalvinius bandymus 
Dėl šio įvykio ir už nestojimą ka- didelėse drobėse.
rinės prievolės atlikti į tėvynę Adomas Varnas savo duoklę 
grįžti negalėjo. Gyvendamas Ga- atidavė ir grafikos bei taikoma- 
licijoje ir Zakopane, Adomas Var- jam menui. Savo darbo įdomiomis 
nas pradžioj iš dailės negyveno, vinietėmis bei užsklandomis A. 
Duoną sau užsidirbo, tarnaudamas Varnas yra puošės pirmojo „Vai- 
upių reguliavimo valdyboj ir me- ro" puslapius. Pirmojo pasaulinio 
tereologijos stoty braižytoju. Sa- karo metu paruošė skoningą spal- 
varankaus dailininko karjerą pra- votą viršelį viniėtes bed užsklan- 
dėjo tik 1911 m., po savo darbų das ir puošniam „Pirmojo Baro" 
parodos Zakopane, kuri sekančiais leidiniui, kurio buvo ir redakcijos 
metais buvo perkelta į Poznanių ir narys. Vėliau, paruošė įdomias 
ten susilaukė visuotinio pripažint- vinietes, užsklandas ir raidžių ini- 
mo. Lietuvon Adomas Varnas grįžo cialus Antano Smetonos knygai 
1914 m. pirmomis dienomis, pa- „Pasakyta parašyta". Tarp kitų A. 
sinaudojęs Romanovų giminės Vamo grafikos darbų paminėtina 
viešpatavimo Rusijos soste 300 pirmųjų nepriklausomos Lietuvos 
metų jubiliejiniu manifestu, pas- pašto ženklų skirtų Steigiamojo 
kelbtu 1913 m. Tėviškėj, deja, irgi Seimo sušaukimui pažymėti, seri-

MAGU kurioje gražioje li- 
kJ teratūros knygoje pasiskai

tyti, kaip senos linksmos Anglijos 
savimi patenkintas pilietis daro 
sezoninius išlaidų, įplaukų, sko
linimo raštelių, o kartu ir nera
mios sąžinės patikrinimus. Nely
ginant ramiais, gerais laikais lie
tuviškas gaspadorius purus sai
kuoja, žmoną vilnų kuodelius 
skaičiuoti ragina, su šeimyna al
gom ir grūdais atsiskaityti ruo
šiasi. Pagal gerą tvarką-laiks nuo 
laiko tiek ūkinėje plotmėje, tiek 
ir dvasios srityje suvedamas ba

lansas. Sakoma, jog tvarka yra 
pagirtinas dalykas ir, jos prisilai
kant, lengviau pasaulyje gyventi. 
Sis teigimas šiuo atveju tebūnie 
priimtas be prieštaravimo.

Aukščiau išdėstyti refleksai ir 
nuotaikos, tik prieš trumpą laiką 
įspūdžiais ir vaizdais į atmintį įsi
brovę, buvo panorėję juodom rai
dėm į popierių atsigulti dar bliz-

gučiais ir spalvuotom žvakelėm 
papuoštų eglaičių podairoje. Bet 
žodžiais susirenka tik dabar, kai 
jau atplėšti keliolikos savaičių ka
lendoriaus margieji lapeliai, kai 
po langu švelniais žiedais pražy
dusi vyšnia skelbia pavasarį su
grįžus.

Bet vis tiek atverskime apyskai
tos kad ir neperstoriausią sąsiu
vinį. Tegu rikiuojasi (aiškaus sa
vimi pasitenkinimo an graudžių 
pasiteisinimų ir verkšlenančių nu
siskundimų garsiniame fone) lietu
viškos išeivijos dvasinių laimėji
mų paradas. Teįsijungia viešumos 
prožektoriai ir ant pakilimo teuž- 
lipa linksmi triumfatoriai. Ak vi
sada, kai skelbiami pirmieji prizai, 
širdis taip saldžiai stuksena. Lyg 
mes patys tuos golus būtumėm į 
vartus įvarę, lyg tai mums pa
tiems, minisi reiškiant aiškų pasi
tenkinimą, būtų uždedami pasižy
mėjimo ir pergalės vainikai.

Šios kameros objektyvas, deja, 
viską traukė į bendrą planą. Spe-

„Tas jaunuolis išėjo iš rašto ir iš 
krašto. Mes nutarėme jį fizz‘.z- 
boikotuoti”. j _ 
rinkę keli žymūs vokiečių daili
ninkai, Muencheno Akademijos 
profesoriai, nusprendė: „Tegu tik 
jisai atvyksta pas mus, durys jam 
visur atdaros. Iš jo tos kuklios 
monografijos net ir aklas gali ma
tyti, kiek tasai lietuvis yra talen
tingas". Iš savo pusės viešai prisi
dedu prie antros nuomonės ir 
kukliai patarčiau nuo boikoto su
silaikyti, kad paskiau nebūtų nes
magu ar nejauku.

Dailininkai, apskritai, yra pui
kiai susiorganizavę. Ir ne tik tam, 
kad viešai tą savo organizuotumą 
pademonstruotų, bet lyg tam, kad 
įrodytų, jog menininkas neturi tei-

š Labai tyliai, be didesnės progos, 
nutarėme jį tiesiog bet su didele rizika solistės A. 
O kitoj vietoj susi- Dambrauskaitė ir V. Jonuškaitė 

drįso pasirodyti viešose Vokieti
jos miestų estradose. Tokie šių 
dainininkių, lygiai ir kitų, pasiro
dymai yra, dievaži, svaresnės 
svarbos, negu lietuvio imtininko 
rungtynės. Toje drąsoje ar nebuvo 
lietuviškos dainos meno europi
niam lygiui artimumo demonstra
cija?

Jauna dainininkė E. Rukštelienė 
kad ir mažam miestelyje pasirodo 
su tokia kultūringa koncerto pro
grama, kuri akivaizdžiai kitiems 
parodo, kad Vokietijoj gyvenant, 
muzikinės kultūros nepasisemti 
yra tikras mūsų dainos ir muzikos 
žmonių nusidėjimas ir kaip jinai, 
o su ja ir daugelis kitų, gyvenime 
panašų siekimą pasirinkusių, tą 
progą stengiasi išnaudoti . . .

Operos solistės A. Dambrauskai
tės dėka lietuvių kalba pirmą sykį 
praskamba vokiečių operos teatre.

Jeronimo Kačinsko suorgani
zuoti simfoniniai koncertai (tegul 
ir atsitiktinio pobūdžio) nebus, tai, 
kas iš šių dienų ateityje įgaus 
ypatingą reikšmę?

Ar Henriko Kačinsko skaitomi 
Donelaičio „Metų" fragmentai nė
ra tai, kas tikrai primena šio sce
nos menininko praeitį ir ko ne
padarys šiandien joks kitas mūsų 
žodžio meisteris? (Ir prie ko, deja, 
negali prilygti mažiau pavykę 
restauratoriški bandymai režisūros 
srityje).

Ar E. Zalinkevičaitės per taip 
trumpą laiką Augsburgo trupėje 
įvykdyti net trijų veikalų (naujų, 
niekur pąs mus nevaidintų) pasta
tymai nėra įrodymas vyresnės 
teatralų kartos nepailstamumo ir 
energijos? (Beto, toji pati moteris 
dar reiškiasi savo originalia litine 
poezija).

Stovyklinio gyvenimo tuštumoje 
ir Škotijos fabriko sunkiam fizi
niam darbe Vladas Šlaitas įrodo, 
kad jis yra poetas, kurį į savo 
tarpą su džiaugsmu priima ne vien 
tik jaunesnioji mūsų rašytojų 
karta.

Antanas Škėma (be tiesioginio 
scenos darbo) parašo pjesę, kad

ir moderniosios pasaulinės drama
turgijos įtakoje, bet priemonėm 
visiškai savaimingą, lietuviškoje 
dramaturgijoje originalią ir nau
jovišką.

Slepetytė ir Liepinas ne tik kad 
stebinančiai pažengia klasikiniame 
šokyje, bet jų subrendimo ir augi
mo pavyzdys ar nėra grasomas 
pirštas daugelio kitų krypčių jau
niems menininkams? *

Dalis operos solistų ir baletinės 
scenos atstovai išneša Tremties 
Operos ir Tremties Baleto kielę 
graudingai skambančią, bet audi
toriją taip sujaudinusią iškabą. 
Pirmieji duoda 12 spektaklių, ba
leto žmonės vaidinimų skaičių pa
kelia iki dvidešimties. Ir žiūrovai 
ir dalyviai neužmirš (Ypač Det- 
molde) „Sevilijos Kirpėjo" Kauno 
dienų prisiminimo, o baletomanai 
ir šokusieji dvasiškai atsigavo 
ypač Augsburgo ir Tuebingeno 
„Coppelijos" spektaklių metu, kai 
prie dirigento pulto stovėjo A. Ku- 
čiūnas ir kai buvo tikras (bloges
nio ar geresnio skambėjimo) or
kestras.

V. Andriušis dviem žygiais 
(ypač operos (forminimu) prisi
minė ir priminė savo gerus tea
trui norus ir įvykdymo galia.

Dideliuose meno centruose leng
vai galėjo atsirasti galimybė 
pastatyti turimus lietuvių simfo- 
nistų kūrinius, kuriuos išpildytų 
puikūs orkestrai, pirmaeilių diri
gentų diriguojami. Į palankią 
perspektyvą, taip kai kurie vado
vaujantieji asmenys tik nesupran
tamai nusišypsojo. Bet ar nebuvo 
džiugu, kai nugirdome, kad ten, 
kur sąlygos buvo tikrai nepalan
kios ir kur kliūčių, be abejo, 
atsirado daug daugiau, negu tikė
tasi, muzikas A. Vaičiūlėnas vis 
dėlto rado reikalinga ir galima pa
demonstruoti Česlovo Sasnausko 
„Requiem".

Turįs muzikinį skonį žmogus 
per dažnus lietuvių solistų kon
certus, jei nekrenta apoplekcijos 
pritrenktas, tai jau tikrai nemažai 
kenčia, nuo tos programinės miš
rainės, kuria vaišinama publika. 
Šiuo atveju laimingai ypač išsis
kirdavo komp. VI. Jakubėno va
dovaujama grupė, iš kitų grupių 
labiausiai išlaikydama programos 
stilių ir vieningumą. Pavyzdys 
sekti vertas.

Organizuotumą ir vieningą nuo
taiką parodo ir rašytojai. Salia 
literatūrinio šlamšto, kuriam atsi
rasti padėjo laikina protų sulygi
nimo mada ir tuščiavidurės ambi
cijos triumfas, ar nesame jau su
darę naują iš beletristinių ir poe
zijos (ir net mokslinių) knygų 
biblioteką, kurią jau tikrai gaben
sime į bet kokį pasvietį ir su ku
ria bandysime nesiskirti, nes tose 
knygose yra ne tik rašytojų trem
tyje pareigos pildymas, bet ir 
nepaliaujamai progresavusio lie
tuviško rašto nesustingimo įrody
mas, nes toje bibliotekėlėje jau 
yra labai vertingų pačiose nepa
lankiausiose sąlygose > parašytų 
naujų kūrinių.

Knygos spausdinimo technikoje, 
jos apipavidalinime ar nematome 
pažangos, progų išnaudojimo? Kas 
mėnuo pasirodo vis nauji leidi
niai. Ir ateity jų kokybė tikrai bus 
dar tobulesnė. Ypač ten, kur spau
dos priežiūron patraukiami mūsų 
dailininkai.

Iš jaunesnės kartos aktorių tar
po diapozono platumą parodė per 
„Bubulio ir Dundulio" spektaklį 
M. Lemešytė. Keliuose taip skir
tinguose ankščiau vaidintuose 
vaidmenyse vis kitokia pasirody
dama, ji ir į šį darbą atnešė švie
žumą ir talento įrodymą.

Sąrašą dar būtų galima tęsti. 
Bet straipsnio tikslas nėra repor
tažinio pobūdžio. Todėl tyčia nu
tylėta diletantinė veikla, tik prabė
gom sustota prie kelių ryškiau
siųjų, kurių reikėtų nepamiršti, 
(vykių, nes stiprioje meno reiški
nių grandinėje šie (vykiai yra ne 
tik atmintini, bet savaime pasi
daro geru pavyzdžiu ir tvirtu 
stimulu

Labai Jauki ir maloni užbaiga.
Per Atlanto Vandenyną daili

ninkai pasiruošę siųsti parodai 
moderniosios lietuviškos dailės 
eksponatus, parodyti ir grynojo 
ir pritaikomojo meno išvietintųjų 
buityje nesustingimą.

Rašytojai kaupiasi. Romano pa
sirodymas knygos rinkoje ar ne
bus akstinas, o nebe pirmoji 
kregždutė?

Sunku būti pranašu, ypač tose 
srityse, kur kolektyvinis darbas 
reikalingas ne tik pastovesnių są
lygų, bet ir ramesnės kūrimo at
mosferos, kur norima tikėtis ryto
jui užtikrintos žiūrovų ir klausyto
jų masės. Todėl numatyta smagi ir 
maloni užbaiga šioje vietoje, kon
trasto dėlei, turi truputį apsiniauk
ti. Bet vilties liepsnelė vis tik ru
sena ir neužgesta.

Grįžkime prie optimizmo. Ru
dens darganoms vėl besiartinant, 
pavasariška apatija ir vėl pavirs 
į veržlumą ir gajumą. Žodžiu, kad 
ir sumažinta įtalpa, bet apkrova 
vistiek liks nesumažėjus. Toks jau, 
sakytume, yra ne tik ganrios, bet 
ir mūsų pačių nusistatymas ir dės
nis: kiekvienoje žemės vietoje, 
prie įvairių klimatų, ar tai bom
boms krintant, ar kitokiems per
kūnams dundant, norėti gyvais 
pasireikšti. O jei jau gamta ir 
mes patys panašiai esame nus
prendę, dalyko, žinoma, nepakeisi. 
Todėl tikime, kad gera pradžia 
visais atžvilgiais bus ir toliau tę
siama ir kad žadėta maloni bei 
smagi straipsnio užbaiga ne tik 
kad optimistiškai nuteiks net ir 
didžiausius pesimistus, bet savo 
į pranašystę nepretenduojančiom 
išvadom, vis dėlto atneš dar dau
giau rezultatų, negu kad buvo 
kiek išsidraikiusiai ir labai nebu- 
halteriškais pavyzdžiais čia paro
dyta, jau šiais žodžiais ir baigia
muose dvasinių laimėjimų sma- - 
giuose apmąstymuose.
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Antrasis vakaras
O kaip prailgsta dienos be 

saulės!
Su kokiu nuostabiu smulkme

niškumu norima prisjninti sap- 
pas, kuriame kūrėsi nauja tik* 
rovė!

Klajūnas nebuvo ramus po 
ano vakaro: jis jautėsi dar la
biau sudraskytas ir giliai giliai 
viduje nešiojosi rėžianti lūkestį.

Jam atrodė, geriau būtų visai 
nebuvę ano vakaro, jei jis dar 
kartą nesugrįžtų, jei nepasikarto
tų to vakaro daina.

Vieną vakarą jam atrodė, kad 
laukiamoji ateis; lauke ir kam
bary buvo tvanku, širdy tuščia ir 
neramu, o viršum galvos sklen- 
deno pakibę rūpesčiai. Jis nebe- 
talpino savyje minčių, nesupaisė 
chaoso, įsivogusio į sielą, ir su
sigūžė niūrios dienos atšešėliuo
se.

Vakaras kropė paslaptingais 
žingsniais ir rankos virpėjo lau
kimu. širdis blaškėsi, viduje ka
žin kas maištavo.

Deja, deja-----------
laimė vėl užsidengė juodu vua

liu, ir jis dar kartą pasijuto esąs 
keleivis, bėgąs nuo mirusios lai
mės šešėlių.

Rankomis užsidengė veidą ir 
sustingo apkartime ...

Sekantį vakarą jis norėjo būti 
atsargesnis, ir sėdėjo už stalo, 
ant kurio gulėjo atversta knyga. 
Jis tarėsi nieko nelaukiąs ir nie
ko nešitikįs. Valandos turėjo 
slinkti užmarštin sunkiais kelei
vio žingsniais.

Bet tuo metu vėl pasibeldžia.
Ji stovi tarpduryje kaip 

džiaugsmas, o balto veido išblyš
kime ilsisi, mažutė šypsena.------

Užgesink smilkstantį žiburėlį ir 
užsimerk. Mes būkime akli 
šviesai ir šešėlių žaismui, tik 
jauskime pro krantus prasiver
žusį gyvenimą.

Užmiršk savo dienas, ir rūpes
čius užliūliuok mano pasakos žo
džiais.

Būkime kaip vaikai ir žaiskime 
sutemų purkšlėmis.-----------

Klajūnas netalpina širdyje kly- 
kiančios laimės ir kurį laiką tyli.

Jis žino — tyla kankina ne
draugus, bet geros dvasios liū
liuojamoms širdims neša palai
mą, nes tikrą jausmą nemeluo
jant tik tyla galima pasakyti.

— Man ramu ir gera... — pa
sako, o jo mintyse kyla gigantiš
ki vaizdai, kurie atsispindi už
merktų akių spindėjime.

„Tu man gera“, — mąsto jisai.
— „Tavo rankos, kaip šviesi pa
laima, kaip alpinanti laimė. Aš 
keliauju dykumomis, kovoju su 
vėjo ir smilčių uraganais, bet 
nesu vienas. Mane puola plėšrūs 
ereliai, mano veidas, krūtinė ir 
rankos kruvinos, bet manęs ne
palieka laimė“...

— Gera ir man, — pertraukia 
šitas mintis tylūs žodžiai, ir jų 
rankos susipina, o veidas veidą 
liečia.

„Ką mąsto jinai?“ — galvoja.
— „Jos krūtinė ramiai kilojasi 
ir rankose vos juntama šiluma. 
Ir veidas nebedega, nors lūpos 
čia pat“ ...

Jis pasakoja apie tylius vaka
rus ir žvaigždėtas naktis. Užsi
mena apie svajas, gimstančias 
ramiame sapne, primena pirmo
jo vakaro pasaką.

— Negalėjau tikėti, — atsako.
— Dieną visa tai atrodė — praė
jęs sapnas. Bet mano sapnai gra
žūs, ir jūs turėtumėt juos jausti.

O taip: jis norėtų jausti ne tiek 
sapnus, kiek pačią tikrovę; norė
tų vieną kartą giliau žvilgterėti į 
vidų ir įtikėti; norėtų...

Staiga atsimena kelis žodžius, 
kuriuos laukiamajai buvo pasky
ręs. Ar ji suprato juos, ar apgal
vojo, ar jie praėjo pro ją kaip 
visi žodžiai...

— Pamenu, knygoje buvo vo
kas, — kužda. — Be jokio įrašo. 
Netikėjau, kad jis man. Maniau, 
apsirikote, pamiršote. Vėliau aš 
juos kelis kartus skaičiau. Norite 
pasitikėti manimi, viliatės, kad 
jus suprasiu? Tačiau ar rieapsi- 
vilsite. pastebėjęs, kad aš pa
prasta, kaip ir visos kitos? ...

— Vis dėlto ne! — jam patinka 
ir nepatinka šis kuklumas. — 
Įsijausti ne kiekvienas gali. Kitą 
išklausyti ir suprasti yra labai 
daug. Aš nieko nežinojau apie 
jus, bet seniai laukiau ...

Jis vėl užsimiršta ir pradeda 
pasakoti apie beprasmes dienas, 
kurios atitraukė jį nuo plunks
nos, apie smulkius žmones, kurie 
tik savimi gyvena, apie palaužtą 
gyvenimą.

Paskum nutyla.
Juk skųstis — reiškia pagalbos 

prašyti. O kas gi, jei ne skundas 
ši kalba ir nejau jis pagalbos rei
kalingas iš šitos trapios būty- 

vlsi jus mylime? — staiga nu
traukia jo mintis švelnūs žodžiai.

— Jaučiu ir bijau... — nulei
džia galvą ir atsidūsta.

Jo rankose mergaitės rankos; 
įkaitusi kakta liečia švelnų jos 
veidą. Jaučia jos artumą, girdi 
ritmingą alsavimą, ir pakelia gal
vą.

Taip, jos lūpos nemeluoja, pat
virtina žodžius.

Jis gi savyje veltui ieškotų su- 
sidrumsčiusio jausmo, — kaip se
niai svajojo apie paukščių takus, 
kuriais jokie rūpesčiai nevaikšto, 
bet kojos buvo įaugusios į žemę.

Daugiau jis nekalba. Tyli ir ji. 
Tačiau juos abu supa sutemos 
ir nuostabus jausmas. Jo dar nė 
vienas neaptartų, neišreikštų jo
kiais žodžiais, o tačiau abu jau
čia, kad kažin kas gimsta, auga, 
vešliai klesti.

Tik tada, kai lieka vienas, o lū
pas degina vos suvokiamas jaus-

SUTEMU PASAKOS
JONAS GAILIUS

mas, — jis pradeda atsigauti ir 
grįžti į tikrovę.

Tačiau tikrovė nugrimsta į su
temas.

Trečiasis vakaras
Prigesink žiburėlį!
Tu matai — pušys linguoja ir 

ant savo šakų supa tylų nerimą. 
Samanos sustingo didžiulėje rim
tyje, smilgos palinko ligi pat že
mės ir kužda vakaro paslaptį.

Dabar pilka ir ramu. Duok 
man savo ranką: aš noriu kartu 
su tavimi jausti ir gyventi... —

Klajūnas vėl netikėjo. Išaušusi 
diena sviedė jam į veidą pluoštą 
spindulių, vėjas ūkavo ir raudojo. 
Vakaro pasaka tirpo, nyko, o vi
dus tvino neapsakomo jausmo 
sriautu.

Be saulės, be rasos ir be paukš
čių dainos nesiskleidžia gėlės žie
das. Be šilumos nesutrauko upės 
ledinių grandinių. Be vėjo smė
lis sugniūžta ir saugo praeivio 
įspaustus pėdsakus.
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kokį atsaką. Šiandien, kai juodu 
tik pradeda ieškoti naujų kelių, 
jam būtų nesunku išgirsti stab
dantį — ne. Jis nesvyruodamas 
perneštų. Išeitų į laukus, pasi
klausytų pušų dainos, blaškytųsi 
su vėjais, švilpautų, dainuotų. 
Grįžęs, sunaikintų visus jos at
minimo pėdsakus ir dar giliau 
užsiraustų savo dienose. Imtų į 
ranką plunksną, sunktų žodį įSo 
žodžio, lygiuotų sakinius, maiš
tautų. Ištrintų iš atminties visus 
žodžius, išgirstus vakarų tylumo
je, ištrintų kaip melą, kaip ap
gaulę ir įsikaltų sau visam lai
kui — žmonės yra kaip dievai, 
ir nebemoka vieni kitiems lenk
tis...

Klajūnas sėdo prie stėlo, stip
riai suspaudė pieštuką, o mintys 
buvo neramios, kaip ir širdis. 
Joms dar trūko ekspresijos, trū
ko apipavidalinčios galios, jaus
mo.

Tačiau šitas blaškymasis buvo 
gaivus ir keliantis. Klajūnas jau 
ne tik jautė, bet ir žinojo, ko jis 
laukia, kuo gyvena.

Kelis kartus sutemos slinko pro 
šalį. Kelis kartus kurčiai spengė 
vakarai, raudojo parimusi vienat
vė. Laukimas , buvo sunkus, ali
nantis, ir klajūnas blaškėsi min
čių painiavoje.

— Gal geriau buvo liktis savo 
vienatvės dienose, — abejojo. — 
Gal geriau buvo praeiti tyliai pro 
šalį ir nieko nesakyti. Dabar ne
rimas dainuoja mano širdyje, o 
jos dvasia gal lūžta po įspūdžių 
potvyniu..."

— O vis dėlto aš tik dabar ma
tau gyvenimo’ grožį. Tik dabar 
jaučiu gyvenimo pilnatvę, supylęs 
abiejų mintis į vieną indą. Mūsų 
vakarai — nerami kūryba, gaivi
nanti mus ir leidžianti pakilti, 
aukščiau žmonių kasdienybės ...

Ir jis laukė. Laukė neramus ir 
maištingas, pasiilgęs ir minčių 
slėgiamas.

Kambaryje buvo visai tamsu. 
Žvaigždės mirgėjo padangėje, vė
jas tyliai snaudė ant senos obels 
šakų.

— Ne, šiandien neateis, — nus
prendė ir atsirėmė degančia kak
ta į stalą. — Vėl vienas palik
siu...

Lengvi žingsniai priverčia jį 
pakelti galvą. Širdis sunerimsta, 
krūtinė išsigaubia. Jis Ir dabar 
nenori tikėti.

Tačiau įsitikina: .blyškūs mė
nulio spinduliai glamonėja švie
sų veidą, susidufnsčiusią krūtinę, 
liauną liemenį.

— Tur būt, nelaukėt manęs?
— Laukiau, nors netikėjau. 

Diena pavargo belūkuriuodama, 
vakaras pajuodo nuo sielvarto...

Jų rankos susipina. Veidai de
ga, lūpos liepsnoja, krūtinės siū
buoja.

Neramus seka šitą jausmą, nes 
jis gaivališkai nori prasiveržti

Moljero „Tariamasis ligonis“. Kleantas — K. Veselka ir Tuaneta — E. 
Vilutienė. Režisierius J. Šlekaitis

J. Kelečius-Tariamojo ligonio 
- vaidmeny

Moljero „Tariamasis ligonis“ — Dljafuarų atvykimo scena. Režisierius 
J. Blekaitis

(Pabaiga)
pro visas užtvankas. Krūpčidja ir 
mergaitė, nors neramia krūtine 
glaudžiasi į jį.

— Ar tai tik draugiškumas? — 
paklausia.

— Ne, tai kur kas daugiau! — 
atsako.

Valandėlę jis tyli ir sunkiai 
galvoja. Juk laikas apsispręsti, 
laikas žinoti, ar tai tik suprati
mas, ar ir įsijautimas ir gyveni
mas. O gal ji ateina tik iš nuo
bodulio ...

Giliai atsidūsta, žiūri tiesiai į 
jos akis ir vienu atsikvėpimu 
paklausia:

— O kieno jūs?
— ?!
Tylu. Nieko neatsako. Akys 

primerktos, o šviesiu veidu kla
joja didelė rimtis. Klajūnas se
ka jos žvilgsnį, seka mažiausią 
veido trūkčiojimą.

— Ne, šiandien nekalbėkim 
apie tai! — staiga girdi tylų kuž
dėjimą.

O jo viduje kyla maištas: jis 
šiandien pasiryžęs išgirsti bet

Ir kai giedras rytas rieda. 
Ir kai sutemos artėja, 
Savo romų žemės žiedą, 
Savo skirtį gerbk, audėja!
Margink darbščiai ilgas juostas, 
Kad paaustum lieką sprindį, 
Kol neblykšta tavo skruostas, 
Kol tau žemės saulė spindi...
Suok sutemus giesmę graudžią. 
Kad tau rytas daug melavo, 
Bet pajusk, kad staklės audžia 
Amžių metmenis, ne tavo ...

Amžių mįslei Vivo skietas 
Ir muštuvų darnas mojis, 
Tau tik staklių suolas kietas, 
Tavo sostas keturkojis —

Bet priimk ir tokį kelią — 
Kad ir vargšė, tu ne vergė — 
Kito audeklo dalelė, 
Tu jo margą mįslę sergi...

Ir jei temstant nevaitosi 
Ir vis tiesi ranką miklią, 
Tu per vargą sužinosi, 
Kas Audėjas, kas šaudyklė ...

Jeigu atsakytų, kad jos širdis 
viena dūsta ir blaškosi, — jis 
tvirtai suspaustų jos ranką ir pa
sakytų visiems praeiviams, kad 
jo dienos nepadalinamos, kad jis 
nepasiryžęs dalintis su bet kuo 
savo dienų nuotrupomis.----------

Klajūnas sunkiu žvilgsniu žiūri 
į primerktas akis, o jo ranka gu
li sustingusi šalia jos rankų.

Įmanytų, plėšte išplėštų jos 
mintį, įsidėtų savo širdin ir pa
sakytų, ką seniai savo viduje ne
šiojosi.

— Vadinasi, mes negalime apie 
viską kalbėti? — sušnibžda ir 
nuleidžia galvą.

Jis kovoja su savo vidumi, 
stabdo besiveržiančius žodžius, 
plaukia su savo mintimis į efe
merines erdves. Akimirkai net 
pamiršta šalia sėdinčią ir jau 
mato save dienų grandinėje vie
ną.

O gal žodis sustingo dvasios 
platumose, gal ji tai galėtų kaip 
nors kitaip pasakyti? —

Ir suspaudžia jos ranką. Bet ji 
nesidrasko ir nesiplėšia; jis jau
čia jos rankų švelnią glamonę, 
lūpų karštį, krūtinės ritmą.

— Gal negeras esu? — jis dar 
nori suabejoti susirastu atsaku.

Bet ji purto galvą, o jos gar
banos susipynusios ant kaktos.

— Gal įkyrus esu?
Ji vėl purto galvą.
Dabar jis turi tikėti. Juk šitaip 

niekas nevaidina. Šitaip niekas 
nežaidžia nei savimi, nei kitu. 
Tai juk iškalbingiausia kalba, 
kad jos dienos šaukiasi dvasios, 
kuri gaubtų ją ne tik vakarų mi
ražuose, bet ir visoje dienų kelio
nėje. Tai tylus priekaištas, kad 
reikalaujama žodžių, kai visas 
vidus dainuote dainuoja.

Klajūnas galutinai įtiki, ir kal
ba jai apie praeivius, kurie ty
kojo jo vienatvės; pasakoja apie 
kalnus, klaikų kelią ir vienos ke
leivės klyksmą. Jis nori, kad ši 
mergaitė tylėdama suprastų jį, 
kaip jis ją suprato.

Tačiau jis nežino jos tylos min
čių. Jisai tiktai mato gerą veidą, 
mylinčias akis ir jaučia glamo
nėjančias rankas... %

Ketvirtasis vakaras
O dabar visai užgesink žibu

rėlį!
Tegu juodos sutemos tamsiu 

vualiu uždengia paveikslą. Ne
matykime nei smilgos siūravimo, 
nei pušies supimosi, nei prale
kiančio paukščio sparnų.

Nežiūrėkime pro langą: tegu 
žvaigždės prigesta ir paukštė pa
baigia savo vakarę giesmę prieš 
ateinančią naktį.

Nematykime vienas kito veido, 
tik klausykimės širdies.-----------

Praėjo keli vakarai, paplūdę 
nerimu ir ilgesiu. Juoda naktis 
kelis kartus žiūrėjo pro abiejų 
langus ir sekė jų budėjimo va
landas. Ką ji matė, ką pastebėjo, 
niekam nepasakė, tik pakuždėjo 
lakštingalai, kad jos giesmė 
skambėtų didžiojo jausmo eks
taze.

Susitiko jie abu žaliame pušy
ne ir susiėmė už rankų.

Samanų kilimu klajojo mažos 
skruzdėlės, gėlių žiedus bučiavo 
medumi pakvipusios bitės, o 
aukštame medyje klykavo paukš
tė.

— Gyvenimas kaip pasaka, — 
sako klajūnas ir atsišlieja senos 
pušies. — Ten, matai, vieniša 
trobelė. Ar daug laimės joje? O 
mudu juk galėtuva nunešti visą 
glėbį džiaugsmo ir gyventi ne
sibaigiančia laime.

— Galėtume, — atsako. — Aš 
rymočiau prie tavo stalo ir ste
bėčiau gimstančius žodžius. At
neščiau daugybę gėlių, parink
čiau gražiausias spalvas ir 
įmerkčiau ant rašomojo stalo...

— Aš dainuočiau apie kalnus, 
pasenusias jų viršukalnes, o tu 
pritartum man savo širdies daina.

— Ir nieko į ją neįsileisčiau. 
Man užtektų tavo dvasios ir 
jausmo.

Sena pušis klausosi jų kalbos 
ir paukštė prityla, pamačiusi, 
kaip įvairiaspalviai žolynai sklei
džias’. priimdami juodu į savo 
karaliją*

— Aš tikiu tau! — sako jis. — 
Ir niekas neišplėš man tavęs. Tu 
vienintėlė didžioje šių dienų kla
jonėje. Jei tu netesėtum, aš rūs
čiai užmerkčiau akis.

— Ir nesustiprintum savo dva
sią?! Nepalaikytum vienišame 
kelyje?!

— Vienišame — taip. Išpinčiau 
jį daina ir pasakomis, išpuoščiau 
žiedais ir žalumynais, gaivinčiau 
širdimi ir dvasia!

— Kol tu su manimi, kol ma
nęs neapleisi, — aš tavo. Ne, aš 
visada tavo. Aš niekuomet neuž? 
mirščiau tavęs, nors ir didžiausia 

laiko bedugnė mus skirtų.. :

Švokščia sena pušis, vėjas pa
sisupa smilgose, nuo peržydėju
sios pienės nuskrenda keli pūkai, 
o žiogelis užgroja menuetą.

Jiedu nesikalba, o viską išsa
ko. Geros mintys šypsena ir rim
timi puošia jų veidus; didysis 
jausmas prideda rausvų dažų, o 
laimė supina jų rankas.

Epilogas
Užgeso žiburėlis, ir tamsu ma

no kambaryje.
Kur šiandien tu, mano pasakų 

klausytoja, kad taip seniai negir
dėjau tavo žingsnių?

Ar tu tebeatmeni pasaką apie 
klajūną ir tebemini su juo mirš
tantį slėnį?

Nėra kam uždegti žiburėlio, ir 
mano pasakos nutrūksta...

O aš norėjau dar papasakoti 
tau, kad klajūnui nebuvo lemta 
sustoti naujame mieste, ir jis iš
keliavo toliau. Jis turėjo iki galo 
nešti savo dalią, nors įsitikino, 
kad žemėje yra nors vienas žmo
gus, kuris ne tik savimi gyve
na... —

— Tai juodu išsiskyrė? — pa
klaustom.

— Ir taip, ir ne! — atsakyčiau. 
— Išsiskyrė, kad pažintų vienat
vės rimtį, kad įrodytų, jog min
tis ir didysis jausmas akimirkai 
gali atplyšti nuo erdvės ir laiko; 
gyvena bendrą gyvenimą, nes 
nėra jėgos, kuri dvasią sudras
ko...

Iškeliaudamas klajūnas pasakė:
Mano sesuo! Jei tu ištesėsi il

gesingame laukime ir nenuženg
si į minią, — mūsų dienos bus 
kaip daina!

— Tu išmokei mane gyventi ir 
būti tvirta, didysis žmogau, — at
sakė, — ir aš turėsiu jėgų iš
tverti ... —• — —•

Dabar jie gyvena laukime.-----

JURGIS BALTRUŠAITIS

Lietuviškoji J. Baltrušaičio poezija
A. GRAŽICNAS.

JAV paskutiniu metu vis daž
niau pasirodo ne tik mokslo 
arba aktualiais klausimais 
lietuvių leidinių, bet ir dailiosios 

literatūros. Ir tai pačių žymiųjų 
mūsų rašytojų — V. Vaičiulaičio, 
J. Aisčio. O štai dabar vėl susi
laukėme J. Aisčio redaguoto ir 
kun. P. Juro išleisto Jurgio Bal
trušaičio poezijos rinkinio. Tai 
dailiai išleista nemažo formato 
270 psl. knyga, kurios 226 psl. 
užima J. Baltrušaičio poezija ir 
40 psl. J. Aisčio straipsnis apie 
Baltrušaitį ir jo kūrybą. Sį pilną 
J. Baltrušaičio lietuviškosios 
poezijos rinkinį sudaro „Ašarų 
vainiko“ abi dalys, „Aukuro dū
mai“, autobiografinės poemos 
„Dulkės ir Žvaigždės“ pradžia, 
poema — pasakėčia „Žiurkės 
įkurtuvės“ ir keletas nebaigtų 
eilėraščių.

Čia netenka imtis J. Baltrušai

J. BALTRUŠAITIS

Nes jau taip sumanė Tėvas visagalis, 
Kad, priėmę žemės skirtį lygiai kuklią, 
Judvi-dvi Jo mįslės, dvi vienodos dalys 
Pelenų ir žiedo jungtame stebukle . . .

Nusilenk, praeivi, žolytei prie tako, 
Jei girdi, kai smilga, iš molio išdygus, 
Tavo kurčiai širdžiai tyliai, tyliai sako, 
Kad tu ir jos stiebas-amžių saikui lygus . . .

Kas šią žinią gyvą, atbudęs, nugirsta, 
Savo lakų mirksnį jau iš amžių semia, — 
Žemės karalystės daugiau nebeskirsto 
I žvaigždėtą dangų ir dumbliną žemę . .

Gyvenimo laukia ir apmiręs 
slėnis.

Žmonės dairosi į kalnus, klau
sosi, ar neišgirs magiškos dai
nos, ar gamtos stichiniame dun
dėjime neišskirs ateisiančiojo 
žingsnių.

Klajūnas grįš.
Ne sau jis gyvena ir pasakas ne 

su atsitiktiniu praeiviu kuria.
Ji — iš trapios substancijos 

išvaryta siela ...

čio poezijos kritikos. Šio mūsų 
kūrėio paliktojo mums kūrybi
nio lobio vertė yra visuotinai 
žinoma. Turint galvoj Baltrušai
čio minties gilumą ir formos 
meistriškumą, lengva suprasti, 
koks tai stambus mūsų literatū
rai indėlis. Tenka tik apgailestau
ti, kad taip vėlai didysis mūsų 
poetas pradėjo rašyti savo gim
tąja kalba ir kad nespėjo parašyti 
visos eilės savo planuotų dalykų, 
kaip tragedijos „Timuras“, poe
mos „Slaptingas šaltinis“ ir kt. 
Bet ir tai, ką jis mums suspėjo 
palikti, jam laiduoja vieną žymi
ausių vietų mūsų literatūroje. 
Dėlto J. Aistis, paruošdamas šį 
rinkinį spaudai, yra atlikęs tikrai 
didelės reikšmės darbą. Ypatingai 
leidinio reikšmę padidina jo tik
rai išsamus apie J. Baltrušaitį ir 
jo kūrybą straipsnis, kuris skaity
toją ne tik supažindins su pačiu

Moljero „Tariamasis 
ligonis" „Atžalyne"

Visai neseniai Hanau vaidin
tojai „Atžalynas“ atšventė dvejų 
metų darbo sukaktį pastatydami 
K. Binkio „Generalinę repetici
ją“ ir štai, praėjus nedideliam 
laiko tarpui, vėl pasirodo su kla
sikine Moljero komedija „Taria
masis ligonis“. Pastatė rež. J. 
Blekaitis, o dekoracijas piešė 
dail. K. Jezerskas. Atsižvelgiant 
į tai, kad visą su pastatymu su
rištą darbą atžalyniečiai atliko 
savo rankomis, pastatymas paly
ginti per tokį trumpą laiką rei
kia vertinti labai teigiamai. Jau 
anksčiau buvo ne kartą tvirtin
ta, kad Hanau „Atžalyno“ akto
riai nebėra mėgėjai ir tai dar 
kartą patvirtina šio, iš. eilės aš
tunto, veikalo pastatymas. Per 
porą metų suvaidindami po ke
letą vaidmenų vaidintojai išaugo 
ir ne vienas pasirodo kaip visiš
kai pajėgūs aktoriai. Ir jeigu da
bartiniame „Tariamojo ligonio“ 
pastatyme aktorius pajėgia dvi 
valandas vaidinti tikrai sunkų 
vaidmenį (Arganas — J. Kele- 
čius) ar begalima aktorius vadin
ti tik mėgėjais? Veikalas, šian
dieninėmis akimis žiūrint, nėra 
gyvenimiškas ir todėl patiems 
aktoriams jis daugiau davė, nes 
reikalavo daugiau kūrybos ir įsi
jautimo, negu kitas kuris veika
las Nežiūrint puikių rež. J. Šle
kaičio mizanscenų pats spektak- 
lik nebuvo šiltai sutiktas, kaip 
dažniausiai būna, statant kome
dijas. Galbūt todėl, kad daugu
mai žiūrovų yra artimesnis pigus 
ir lengvai suprantamas humoras 
ir jie yra toli nuo klasikinės ko
medijos.

Sunku būtų čia nors ir trum
pai aptarti visus aktorius, bet 
negalima nepažymėti, kad ge
riausi buvo; Arganas — J. Kele- 
čius, Tuaneta — E. Vilutienė ir 
Beraldas — St. Petkus. Įskaitant 
ir vykusias dail. K. Jazersko de
koracijas, tenka pripažinti, šis 
Moljero „Tariamasis ligonis“ yra 
geriausias Hanau „Atžalyno“ 
pastatymas. Ir kada prisimeni 
pirmąjį įvykusį daugiau kaip 
prieš pora metų „Atžalyno“ spek
taklį, aiškiai matyti pažanga ir 
kieto darbo vaisiai. A.B.

Baltrušaičiu, bet ir Įgalins jį ge
riau bei giliau suprasti.

Kartu čia reikia iškelti nuo
pelną ir šios knygos leidėjo kun. 
P. Juro, kuris paskutiniaisiais me
tais išleidęs JAV visą eilę lietu
viškų knygų, dabar vėl mums 
duoda tokį stambų ir svarų lei
dinį. Jei tokio rinkinio išleidimas 
buvo vertas paminėti ir tais lai
kais, kai lietuviška knyga gyveno 
savo geriausias dienas, tai šian
dien, kai mūsų knyga tokį sunkų 
laiką gyvena, jo išleidimas yra 
juo reikšmingesnis. Ir tą kun. P. 
Juro paramą mūsų literatūrai 
ypač tenka vertinti dar ir dėlto, 
kad imasi leisti tokios didelės li
teratūrinės vertės dalykus. Nea
bejotina, kad leisti kokį nors 
mažesnės literatūrinės vertės, bet 
masę ypačiai masinantį dalyką 
leidėjui visada bus daugiau iš
skaičiavimo, negu leisti J. Baltru
šaičio kūrinius, kurie masėse la
bai populiarūs niekad nebus. Bet 
šiuo atveju leidėjui, matyt, ne tai 
rūpėjo. Jis geriau pasirinko da
lyką, kuris yra ne greit išpar
duodama ir pelninga prekė, bet 
tikra kultūrinė brangenybė, ats
kleidžianti mūsų tautas kūrybinį 
genijų. Plačių masių ji, gal būt, 
bus pasisavinta tik per ilgesnį 
laiką, bet kas pažins šį kūrėją ir 
įžengs į jo kūrybos pasąulį, tas 
tikrai bus laimėjęs didelį dvasinį 
turtą. Tad mes tik galime pa
sidžiaugti, kad šiuo keliu sukama, 
nes tai kelias į tikrąją kultūrą ir 
dvasios didybę.

Mes galime tik viena apgailes
tauti, kad mes, tremtiniai, mažai 
tegalėsime šiuo leidiniu t pa
sidžiaugti, nes retam tebus įma
noma jį gauti. O taip trūkstan- 
tiems geros lietuviškos knygos 
Baltrušaičio poezijos rinkinys 
mums būtų tikras dvasinis atsigai
vinimas.
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Gili užuojauta musų mie
lai coli. JANINAI DUNDER- 
AITEI, jos mielam broliui 
Vytautui tragiškai Kanadoje 
žuvus
L. Lukošiūtė, K. Lelešiūtė,
E. Franckevlčiūtė, A. Po- 
žėrūnaitė, V. Jankauskaitė, 
ir D. Valaitytė.

Kempteno Lietuvių Gimna
zijos mokytojai JADVIGAI 
KRAKAUSKAITEI, jos moti
nai mirus,, gilią užuojautą 
reiškia
Kempteno Lietuvių Moterų 

Komitetas

1948 m. gegužės mėn. 14 d. 
Muenchene, Ismaninger li
goninėje, mirė

ERNESTA' 
KRAKAUSKIENĖ

L.R.K. Gen. Įgaliotinio 
Muenchene Įstaigos bendra
darbė.

Gilią užuojautą giminėms 
ir artimiesiems reiškia
L.R.K. Generalinis Įgalio
tinis ir Bendradarbiai

LIETUVIAMS TEISININKAMS 
ESANTIEMS LIGONINĖSE IR 

SANATORIJOSE
Lietuvos Teisininkų Tremtinių 

Draugijos 1948-metų suvažiavimas 
Augsburge, Vokietijoj, siunčia sa
vo nuoširdžius sveikinimus ir 
linkėjimus visiems collegoms Lie
tuvos teisininkams, kurie ligos ar 
kitų nelaimių paliesti negalėjo 
dalyvauti mūsų šiame subuvime. 
Linkėdami sveikatos ir ištvermės, 
kartu pareiškiame, kad Draugija 
yra pasiryžus pagal savo išgales 
kiekvienam teisininkui ištiesti pa- 
gelbos ranką.

Tikėkimės, kad visos negerovės 
bus nugalėtos ir ateis valanda, 
kads, vėl galėsime dirbti savo 
krašte! Suvažiavimo dalyviai

Padėka
Darbo Kuopos 8722 p. Kuopos 

Vadui, p. p. Būrių Vadams ir kuo
pos yyrams už suteiktą mano šei
mą} materialinę paramą tariu nuo
širdų ačiū. Pr. Beinoras.

Pranešimai
Lietuvos Inžinierių Tremtinių 

Draugijos metinis suvažiavimas 
įvyks š. m. birželio 5—6 d., Augs
burge.

Pranešimas Gydotojams
S. m. birželio mėn. 19—22 d. d. 

Garmisch'e šaukiamas gydytojų 
atstovų suvažiavimas. Kviečiama 
atvykti nuo 5 gydytojų 1 atstovą. 
Iš stovyklų, kuriose yra mažiau 
kaip ^5 gydytojai, taip pat kvie
čiama atvykti po 1 atstovą. Atvy
kusieji, jei turės iš stovyklos 
maisto išsiregistravimo pažymė
jimą, galės ten gauti nedirbančio
jo maisto davinį. Nakvyne bus 
pasirūpinta. Atvykstantieji pra
šomi su savim pasiimti po pagal
vėlę ir valgymo priemones (lėkštę, 
šaukštą ir t. t.)

Programoje numatomos dvi 
dienos darbo posėdžiams ir dvi- 
dienos ekskursijoms. Gydytojai, 
kurie yra įtraukti į atstatymo 
plano paruošimo darbą, prašomi 
visi atvykti ir pasirengti atitin
kamiems pranešimams bei diskusi
joms.

Gydytojų Sąjungos Valdyba

„Giedros“ leidykla išleido nedidelį 
tiražą:

VIDURINIŲ AMŽIŲ ISTORIJA, 
Pr Pauliukonio, vadovėlis IV ir 
VI gimnazijos klasėms, Sviet. Val
dybos pripažintas tinkamu. Kietais 
viršeliais 12,—.

„GIRIŲ ERELIAI" Pr. Razmino 
fragmentinė apysaka iš šių laikų 
gyvenimo Lietuvoje. Iliustruota. 
U.—.

Jono Meko red. ketvirtieji 
„ŽVILGSNIAI",„verstiniai ir lietu
vių literatūros rašiniai, 8,—.

Ribotais kiekiais galima gauti: 
GAIDOMS SĄSIUVINIAI 1,—; 
GAIDOMS POPIERIS dvig. lapas 
0,40; PAIŠYBAI SĄSIUVINIAI nor
malaus formato 2,—; LAIŠKAMS 
POPIERIS ir VOKAI, paprasti ir 
tautiški; KREIDA mokykloms ir 
kursams.

Pavieniai gyvenantieji gali kiek
vienu metu užsisakyti IV metus 
einantį GIEDROS BIULETENĮ — 
paskutinės radio ir spaudos nau
jienos. Siunčiame kiekv. dieną: 
susipažinimui 3,—;

Išsiunčiame tik išperkamuoju 
mokesčiu, todėl iš anksto pinigų 
prašome nesiųsti. Rašyti: GIEDRA 
(16) KASSEL—Oberzwehren.

Fizinis auklėjimas bendrajame auklejime
J. BANGA

DVI didžiulės auklėjimo sri
ties šakos mokyklinis ir iš 
mokyklos suolų išėjusių ar 
jose visai nebuvusių auklėjimas — 

sudaro galingą jėgą tiek paskiro 
individo, tiek tautų ir visos žmo
nijos gyvenime. Mokyklinis auk
lėjimas nuo užmokyklinio skiriasi 
savo veiklos formomis. Kai pir
masis auklėtinį veikia tiesiogiai, 
tėvams, mokytojams ir auklėto
jams turint betarpišką sąlytį su 
juo, antrasis auklėjančią įtaką 
daro ne taip ryškia, netiesiogine 
forma — per Bažnyčią, organiza
cijas, draugijas, bendruosius tau
tos papročius, tradicijas ir dau
gelį kitų dalykų. Be minėtų dviejų 
svarbiųjų šakų auklėjime ryškiai 
pastebimos šakos šakelės, tarpu-

tomiją, fiziologiją ir t. t. Fizinio 
auklėjimo darbe mokytojas yra 
nusveriantis ir svarbiausias veiks
nys.

Fizinis auklėjimas, turėdamas 
paskirtį tobulinti žmogų per fizinę 
individo pusę, įeina į bendrąjį 
auklėjimo kompleksą ir yra neat
skiriama bei nepakeičiama to auk
lėjimo dalimi. Fizinio lavinimo pa
mokų metu ar laisvalaikio užsiė
mimuose jaunuoliai-lės, prigimties 
jausmu traukiami, veržte veržiasi 
rungtyniauti, sveikai varžytis, ge
riau, drąsiau, gražiau, sumaniau, 
kilniau pasirodyti, pasižymėti, iš
siskirti iš kitų tarpo. Jeigu šią 
veržlą mokoytojas sugeba paversti 
auklėjamuoju akstinu, jeigu mo
kytojas išnaudoja visas galimybes

Į BENDRĄ DARBĄ
Koordinuojant sportinį gyvenimą tremtyje, yra gyvas reikalas tin

kamai informuoti sportu besidominčią visuomenę apie lietuvių spor
tinius pasirodymus bei pasaulinius sporto įvykius ir patiekti jauni
mui aktualios fizinio auklėjimo klausimu teorinės medžiagos.

Iki šio laiko mūsų periodinėje spaudoje sporto klausimai nebuvo 
pakankamai plačiai svarstomi. Sis trūkumas buvo lyg ir praraja tarp 
visuomenės ir sportininko, kadangi visuomenė, mažai pažindama dar 
jauną Lietuvoje fizinio auklėjimo sąjūdį ir būdama nepakankamai 
informuota apie fizinio auklėjimo paskirtį, yra šiam klausimui gana 
skeptiška.

Vyr. FASK-tas stengiasi šią spragą užpildyti' ir, kiek sąlygos leis, 
pašalinti sportinės literatūros badą. Šiuo reikalu pavyko susitarti su 
„Žiburių“ Redakcija, kuri maloniai sutiko sporto reikalams skirti 
savo puslapiuose daugiau vietos, negu ligi šiol buvo skiriama. Sis 
sporto skyrius „Žiburiuose“ pasirodys kas antra savaitė. Tad, dėko
dami „Žiburių“ Redakcijai už palankumą sporto reikalams, kreipia
mės į visus sporto darbuotojus, aktyvius sportininkus ir sporto ko
respondentus, kviesdami visus į bendrą darbą. Mūsų darbo sėkmė 
priklausys nuo mūsų pačių pastangų, tad suglaustomis gretomis sta
tykime Lietuvos sportinį rūmą, kad grįžę neturėtume ieškoti dirvos, 
pamatų, sienų. Tam viskam turime jau šiandien ruoštis. Jei pasi
taikys nesklandumų, juos stengsimės pašalinti atviru žodžiu ir nuo
širdžiu darbu.

VYR. FIZINIO AUKLĖJIMO IR SPORTO KOMITETAS

žaidynėms artėjant, estų sporto vado
vybei pareiškus atsisakymą vykti į 
LUbecką del materialinių sunkumų, 
žaidynės buvo beišyrą. Kad įvyktų 
žaidynės, organizacinis komitetas Lū- 
becke nutarė estus paremti finansi
niai, tačiau estų sporto vadovybė sa
vo raštu Vyr. FASK-tui pranešė, kad 
nesant galimybei estų žaidlkams pa
sitraukti iš tarnybos, nuo žaidynių 
LUbecke — atsisako.

Del šios priežasties žaidynės neįvy
ko. šia proga Vyr. FASK-tas reiškia 
nuoširdžią padėką už įdėtą darbą Vyr. 
FASK-to įgaliotiniui anglų zonoje ir 
visai LUbecko vlsuomeni, kuri gyvai 
rėmė turėjusių įvykti žaidynių orga
nizacini darbą. Vyr. FASK-tas

Netrukus vokiečių kalba išeina 
knyga, pavadinta „Fuehrende 
Koepfe der Baltischen Staaten". 
Norintieji šią knygą užsisakyti 
prašomi kreiptis į Olew Hrelt, 
Bonn, Moltkestr. 5a. Užsisakiusieji 
iki birželio mėn. 1 d. knygą gaus 
už RM. 40.—, po šio laiko RM. 55.—

Paieškojimai
■ Mr. Deksnys prašo EI. Valterytę at
siliepti šiuo adresu: Garden Rd. West 
Ave. Wlncland (New Jersey), USA.

Leg. Baugis Antanas, S. P. 53.343 11 
Cie T.O.E.,. ieško giminių, draugų Ir 
pažįstamų.

Amerikos lietuvė Veronika Bart
kienė-Vertelkaltė, kll. iš Panevėžio 
apskr., švarckopio dvaro, Ieško savo 
pusbrolio Antano Gaušo, s. Juozo, kll. 
iš Panevėžio apskr. ir tarnavusių Lie
tuvon karuomenėje. Pranešti: 6842, So. 
Rockwell St. Chicago 29, Ill. USA.

Zigmas Levickas, sūnus Kazimiero, 
kll. Iš Panevėžio apskr., dabar gyve
nantis (20b) Watenstedt Uber Braun
schweig, Wohnhelm 2/3, Ieško gimįnių, 
artimųjų Ir pažįstamų.

Jonas Barkauskas c/o P. Adamonls 
6642 3 ed. Ave. Rosemount, Montreal 
Q. Canada, Ieško tėvų Vinco Ir Ma- 
grietos Barkauskų, seserų Elės lr Onu
tės Barkauskalčių, brolių Domo ir 
Juozo Barkauskų, Raišių šeimos, Vil
nius, Pakalnės g. 10—4 Ir Kemeišių 
šeimos, Oslglrls, Jūratiškės v. Lydos 
apskr.

Kurt Sachse (10b) Wittgensdorf (Bz. 
Chnz), Ieško Marijos Aleksandravi
čiūtės iš Kauno, gyv. savo laiku Ber
lyne, ir Marijos Maiskienės taip pat. 
iš Kauno.

Antony Noruch, 7721 Smart Ave., 
Detroit 10, Mich., USA., ieško brolio 
Juliaus Naruševičiaus, kll. iš Mete
lių km. Seirijų valsč., Alytaus apskr. 
Kaimynai, žinantieji apie Juliaus 
Naruševičiaus lr jo vaikų likimą, 
prašomi nurodytu adresu pranešti.

Rašiusiems Ramučiams į Detroitą. 
Giminės ieškomi, laiškų nelaukite; 
prašiusieji maisto po truputį gaus, 
bet ne visi iš Ramučių, nes jie gavo 
perdaug laiškų.

Ida Sidaravičienė, (20b) Kreiensen/U. 
Rlngstr. 23, ieško Sagaltlenės-Maci- 
jauskaitės Adėlės, Gergelio Leono, 
Tornerio Juozo. Tamošiūnaitės Zosės 
ir Lankaitlenės Anelės.

Skelbimas Nr. 32
Iš JAV bei kitur yra paieškomi 

žemiau išvardinti asmens. Ieškomieji, 
arba jų likimą žinantieji, prašomi 
atsiliepti C/Kartotekos per artimiau
sius LTB padalinius, kartu nurodant 
skelbimo eilės numerį ir tikslų savo 
adresą.
586. Mirusio JAV Silvestro Miller pa

likimo reikalu: Jonas Milius iš 
Kentaučių, Tomas Milius iš Dau
tarų, Salomėja Millutė-Untullenė, 
Marija Miliutė, Ona Miliutė ir 
Marcelė bei Benediktas Miliai — 
visi iš Mažeikių apskr.

58. Cepokas Juozas (1909) iš Kurpikų, 
Volskis Liudvikas (1927) iš Ario
galos, Staškienė-Valiutė Elena iš 
Šilalės ir Černiauskas Mykolas 
(1910).

588. Pranėnienė-Pranevičienė-Bartose- 
vičlūtė Stasė su dukrelėm Irena 
bei Gražina, Merkelis Jonas su 
žmona Ona bei dukrele Vigą iš 
Šiaulių, Ikvildas Edvardas (33), iš 
Rengiu ir Medonis-Madišauskas 
Pranas (39) iš Šiaulių.

589. Gudelis Bronius (1892) iš Boraikių, 
Saulius Antanas iš Domantonių, 
Staslulls Povilas (1917), Krumpal- 
gas Vincas (1896) ir Lemanas Vil- 
bar iš Marijampolės.

590. Kasmauskaitė Juzė su dukrele 
Elze iš Šiaulių, Lodienė Ieva iš 
Rudaplų, Paukštys Vincas iš 
Klampėnų ir Radzevičienė Monika 
iš Skardupių.

591. Griškoniai: Alfonsas, Juozas, An
tanas; Kriščiūnienė - Girškonytė

Stasė su sūnumi Romu ir Bara- 
dinskienė-Grlškonytė Petrusė su 
vaikais Algiu ir Eug.

592. Motuzlenė-Zillnskaitė iš Bebrl- 
nlnkų-Piliūnų, Vasiliauskas Ado
mas su žmona Elena bei vaikais 
Jadze ir Viktoru — visi iš Kauno.

593. Grinlai: Vladas iš Šeduvos, Anu
pras iš Ukmergės bei Veronika iš 
Pagirių, Meleris Abraomas (1902) 
iš Klaipėdos ir Kurlianskis Kazys 
iš Panevėžio.

594. Jacevičius Juozas (46) sūnus Po
vilo, Mikelaitis Juozas (45) iš Šiau
lių, Kleinauskas Jonas (45) iš Aly
taus ir Poškai: Juozas. Anelė, 
Agota, Magdė iš Tauragės.

595. Prašyti iš JAV adresai: Jonui Bei- 
šiui, Broniui Ulšinskui, Antanui 
Blrškiui, Koste! Matulevičienei

(Navickaitei), Anicetui Sprindžiū
nui, Juozui Starkevičiui, Silves
trui Šveikauskui, Albinai Bogu- 
šaitei, V. Skleiviui ir Kudirkaitės 
(baigusios Marijampolės gimnaziją 
1920) dabartinis adresas: Mrs. Ona 
Potenis, R.D. 1, Box 55, Olyphant, 
Pa. USA. Be to, Mykolui Karnaus- 
kui siuntinys iš JAV ir Kaziui 
Statkui laiškas -t iš Paryžiaus nuo 
Jūratės.

Šiuo dar kartą prašomi visi LTB 
komitetai žiūrėti, kad visi tautiečiai 
būtų įrašyti C/Kartotekon ir kas mė
nuo pranešinėti visus adresus pasi
keitimus, o taip pat gimimus-mlri- 
mus, santuokas-skyrybas. Tada ne
reikės gaišti per spaudą, ieškant 
adresų, ir bus greičiau atliekami visi 
paieškojimų reikalai. Asmenims, ku
rie C/Kartotekon neįsirašę — ieškoji
muose netarpininkaujame.

Skelbimas Nr. 33
Iš JAV ir kitur yra paieškomi šia

me skelbime suminėti asmens. Ieško
mieji, arba jų likimą žinantieji, pra
šomi atsiliepti C/Kartotekon per vie
tos LTB padalinius, kartu nurodant 
skelbimo eilės numerį ir tikslų savo 
adresą.
596. Stankus. Silvestras su žmona Emi

lija iš Sedos, Arleckaitė Kazė iš 
Lieplaukės, Galkontienė-Kasparal- 
tė Viktė ir Kasparas Aleksas iš 
Karklėnų.

597. Janulevičiūtė Veronika iš Pasva
lio, Sasnauskienė Ksavera iš Bu- 
nlškio, Bendžiūnas Petras iš Ant- 
kalnlšklų ir Bieliauskas Antanas 
nuo Jezno.

598. Miliūnlenė-Maleckaitė Marija su 
sūnumi Jonu, Matulevičius Pranas 
iš Valkūnų, Vaičius Pranas IŠ 
Krūčių Ir Gaslūnienė - Džiugytė 
Bronė.

599. Matušaitytė Ona iš Kauno, Preik
šas Vytautas bei jo brolis Edvar
das, Bužinskas Valentas su žmona 
ir dukra Laima iš Rudžių.

600. Benlušienė-Slauterytė Antanina ir 
Svežas Aleksas iš Kruopių, arba 
jų giminės — prašomi rašyti adre
su: Mrs. Mary Bradchulls, 6325, 
S. Aberden St., Chicago 21, Ill. 
USA.

601. Pautienius ir Kuopaitis (Kaupal- 
tis) iš Sausininkų, arba žinantieji 
jų likimą — prašomi rašyti adre
su: Miss Adela Bartkus, Main 
Street, East Gramby, Conn. USA.

602. Jocius Juozas iš Raseinių prašo
mas skubiai atsiliepti C/Kartote
kon, mirusio JAV dėdės palikimo 
reikalu.

603. Gauti Adresai • iš JAV: Feliksui 
Gabaliauskui, Elenai Jurašienei, 
Marijai Kupstienei, Antanui Ve
niui ir Povilui Petkevičiui (iš Ura- 
guay)^

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN prie KASSELIO, ieško šių 

asmenų:
BECKER Anna. gim. 1894. 4. 20;
BEZRUKOVA Elzė, gim. 1893. 8. 19, 

iš Tilžės;
BUJOKIENE Kazimiera, gim. 1917.11.4 : 
BUKELSKIENE-SINAUSKAITE Vero

nika, gim. 1922. 2. 12, iš Zarasų;
BURBIENE Katarina, 63 metų;
FRITSCH Anna. gim. 1912. 3. 26, iš 

Wangerln;
GOLDFUSS Arie, gim. 1913, iš Fel

dafing;
GUDAITIS Emma, 58 metų, iš Gum

inėm
GUDAITYTE Ella, 27 metų, iš Stral

sund;
JUCIUTE Elena, gim. 1911. 8. 7. iš 

Pilviškių:
AMBRAZIŪNIENE-CĘRNIAUSKAITE 

Anelė, gim. 1916. 8F28. iš Vilkaviš
kio;

BRAZAITIS Andrius, gim. 1911. 12. 25; 
BONKA Chaim, 23 metų, iš Vilniaus; 
JUKNA Bronius, gim. 1916. 10. 28, iš 

Kauno;
KERAITYTE Audronė, iš Bad Mer- 

gentheim;
KOZIKIS Jonas, gim. 1926. 8. 28;
LEVONAS Kazys, gim. 1886, iš Mari

jampolės;
LIPSES Sara; gim. 1897, iš Kauno; 
PAKALINSKI Julius, gim. 1909 . 4. 28.

iš Plungės;
SUSTER Girs, gim. 1913, iš Šiaulių.

savy tampriai susipynusios bei su
augusios ir stipriau ar silpniau 
veikiančios auklėjamuosius: este
tinis, religinis, dorinis, patriotinis 
ir daugelis kitokiais vardais vadi
namų auklėjimų. Jie visi sudaro 
bendrą auklėjimo kompleksą, sie
kiantį paveikti auklėjamuosius to
kia kryptimi kokią diktuoja pasi
rinktas tautos, valstybės ar pas
kiros bendruomenės tikslas.

Su bendruoju auklėjimu neatjun
giamai yra surištas ir fizinis auk
lėjimas, kuris šiandien didžiuliame 
auklėjimo komplekse vaidina vie
ną pirmųjų vaidmenų. Tačiau ne 
visi auklėtojai vienodai supranta 
fizinio auklėjimo vertę, reikšmę ir 
prasmę. Ne retai ir lietuvių peda
gogų tarpe iškyla skirtingų tuo 
klausimu nuomonių. Vieni šitam 
auklėjimui linkę teikti tik siaurą 
kamputį mokykloje ir visuomeni
niame gyvenime, kiti fizinį auklė
jimą iškelia į pirmąsias vietas.

Kur yra tiesa ir kokią svarbą 
turi fizinis auklėjimas bendrajame 
auklėjime? Norint atsakyti į mi
nėtus klausimus, reikia beat kon- 
spektyviai (siauri šio rašinio rė
mai ir vieta, svarbiausia, verčia 
tatai daryti) apžvelgti, kas yra fi
zinis auklėjimais ir kokio tikslo 
jis siekia.

Žmogus, būdamas matūrinės (kū
no) ir dvasinės sąrangos kūrinys, 
yra nedalomas, neskaidomas vie
netas, kurio kiekviena materinė 
dalelė ar jų visumą veikia dva
sinę pusę arba atvirkščiai: kūniškai 
ligoto žmogaus dvasinė pusė ki
tokia kaip sveikojo, o nesveikos.

mokinius auklėjančiai paveikti, ta
da fizinis lavinimas virsta grynai 
auklėjamuoju veiksniu. Šia prasme 
fizinis lavinimas yra nieko nepa
keičiama ir nenukonkuruojama 
auklėjimo priemonė.

Sąmoningai vartojame terminus; 
fizinis auklėjimas ir fizinis lavi
nimas. Pirmasis jų nėra mokykloje 
dėstomas dalykas. Mokiniai gali nė 
nejusti tos auklėjančios įtakos: 
jie aktiviai ir džiaugsmingai nau
dojasi mokytojo patiekima pro
gramine medžiaga, o mokytojas 
tą medžiagą nuspalvina auklėjan
čiais veiksniais, nejuntamai įsilie- 
jančiais į mokinių dvasią. Auklė
jimo procesas vyksta visą moky
mo laiką ir laisvalaikio metu. Fi
zinis lavinimas, vienas mokykloje 
dėstomų dalykų, persunktas auklė
jančiais veiksniais, paliečia įvai
rias mokinių dvasines galias: tau
rumą, drąsą, ambiciją, valią, orien

taciją, bendruomeniškumą, patrio
tiškumą ir kitas, būdingas tauraus 
bei tvirto charakterio asmeny
bėms. Todėl nesunku yra nustatyti 
fizinio auklėjimo tikslą, skambantį 
šitaip: Išauklėti sveiką, tvirtą, iš
tvermingo kūno, taurią, drąsią, 
valingą, tautiškai sąmoningą, vis
pusiškai teigiamo charakterio as
menybę.

Fizinis auklėjimas, turėdamas 
pakankamai priemonių ir būdų ak
tyviai veikti auklėtinius, nesi- 
brauna į kitų auklėjimo sričių 
sferą, niekur nesusikerta su ben
draisiais auklėjimo principais, 
jiems neprieštarauja, bet juos pa
pildo, išplečia, pagilina ir visada 
bei visur jiems talkina, ^odėl jis 
buvo ir pasiliks niekuo nepakei
čiama auklėjimo priemonė bendra
jame mokymo ir auklėjimo kom
plekse.

V. Moterų dvejeto varžybos
1. Laikūnienė-Rutelionienė-I vieta, 

2. Zibutytė-Karpavičlūtė-II vieta. 3. 
Saulytytė-Lukšaltė-III vieta.

šiose varžybose tedalyvavo tik trys 
poros. Pirmoji pora visa galva pra
lenkė likusias dvi. Baigminiame susi

eikime LaikUnlenė-Rutelionlenė be 
didesnių pastangų laimi prieš Žibu- 
tytę-KarpavičlUtę pasekme 3:0 (21:12, 
21:16, '21:16). šiaip Jaunosios yra irgi 
puikios kovotojos ir padirbėjusios gali 
atsiekti puikių vaisių.

VI. Mišraus dvejeto varžybos
1. Ignatavlčius-Rutelionienė-I vieta, 

2. Krivickas-LaikUnienė-II vieta. 3. 
Vaičiūnas-Barkausklenė-III-IV vieta. 
4. SirJatavičlus-KarpavičiUtė - III - IV 
vieta.

Mišraus dvejeto varžybose dalyvau
ja 7 poros. Finale Ignatavlčius-Rute- 
lionienė nugali Krivlcką-Lalkūnienę, 
pasekme 3:0 (21:6, 22:20, 21:18).

VII. Jaunių dvejeto varžybos
1. Siriatavičius-Karpavičius-I vieta, 

2. Kačinauskas-Toliušis-n vieta, 3, 
Liūgą, V. Sodeika-III vieta.

Stalo tenisininku kovos Dillingene
Dalyvauja 11 porų, finalinio susiti

kimo pasekmė tarp Sirjatavičiaus- 
Karpavičlaus ir iš kitos pusės Kači- 
nausko-Toliušio 3:0 (21:17, 21:19, 21:19) 
pirmosios poros naudai.

Visų pirmųję trijų vietų laimėtojai 
buvo apdovanoti kukliomis dovanėlė-

1948 m. lietuvių stalo teniso meisteriai: 
J. Rutelionienė ir V. Adomavičius

Puikiai pavykusios 1948 metų 
stalo teniso pirmenybės. Šauni 
lietuvių pergalė prieš Augsburgo 

vokiečius 8:1
Gegužės mėn. 15—16 dienomis Dil

lingene buvo pravestos pirmosios 
tremtyje stalo teniso pirmenybės. 
Šiose pirmenybėse dalyvavo per 40 
dalyvių — stalo tenisininkų (moterų, 
vyrų ir Jaunių). Reikia tik pasid
žiaugti, kad toks didelis būrys bespor- 
tuojančio mūsų Jaunimo, pamiršdamas 
sunkų šiandieninį keliavimą trauki
niais bei nesibijodamas tokių nuo
tolių (Hanoveris. Kasselis ir kt.) su
važiuoja į Dilllngeną ir čia pakilioj, 
sportinėj nuotaikoj berungtyniauda- 
mas, praleidžia porą dienų, palygina 
tarpusavy savo jėgas stalo teniso 
žaidime ir pasimoko. Pirmenybės 
moterų, jaunių ir vyrų vieneto varžy
bose pravedamos dviejų minusų siste
ma, o visuose dvejetuose — vieno 
minuso sistema iš trijų laimėtų setų. 
Prie šių pirmenybių suorganizavimo 
bei pravedimo labai daug pasidar
buoja kolonijos sportininkų grupelė, 
o ypač P. Tautvaišas, K. Zulpa ir 
kit. Nemaža paramos susilaukė pir
menybių organizatoriai ir vietos LTB 
apylinkės komiteto ir Jo pirmininko p. 
Dagilio. Pačias pirmenybes pravedė 
Vyr. FASK-to narys stalo teniso rei
kalams Al. Osteika.

Rutelionienė laimėjusi prieš Sauly- 
tytę 2:0, Lukšaitę 2:0 ir Šliaferaitę 2:0' 
ir Laikunienę 3:2, patenka į finalą, 
kur ji vėl susitinka su Lalkūniene ir 
Ją vėl nugali, tik šį kartą jau leng
viau — 3:1 (21:11, 19:21, 21:12, 21:9). 
Moterų vieneto varžybose gan pui
kiai 'pasirodo Barkauskienė, kuriai į 
finalą kelią pastoja tik Laikūnienę, 
kuriai ji pralaimi 0:3, o šiaip visas 
savo priešininkes lengvai įveikė. Ji 
nugali Saulytytę 2:0, Lukšaitę 2:0, 
Karpavičiūtę 2:1, šliafertaitę 2:0, Zl- 
butytę 2:0, b pralaimi, kaip Jau minė
jau, tik Laikūnienei. Vienas pralai
mėjimas jai buvo užskaitytas be žai
dimo, nes ji atvyko pavėluotai į pir
menybes. Moterų vieneto varžybose 
dalyvių buvo aštuonios.

mis. skirtomis Vyr* FASK-to, Dillin- 
geno stovyklos komiteto bei vietos 
Sakalo“ sporto klubo ir „Mūsų Ke
lio" redaktoriaus o. D. Peniko. Be to, 
kartu su dovanėlėmis buvo įteikti ir 
diplomai. ši. L.

Lietuviai — TSG Augsbura 8:1
Gegužės 16 d. Dillingene mūsų stalo 

tenisininkai susitiko su pajėgiausia 
Augsburgo stalo teniso komanda — 
TSG. Augsburg. Tą patvirtina ir ge
gužės 14 d. Schw. Landeszeitung, dar 
pridurdamas, kad TSG. Augsburg 1948 
metals nėra Dralaimėjusi nė vieno 
draugiško susitikimo. Lietuviai savo 
aukštos klasės žaidimu įveikia Augs
burgo vokiečius jiem labai skaudžiu 
rezultatu, būtent lietuviai nugali TSG.

prislėgtos dvasios asmuo savo kū
niška laikysena žymiai skiriasi 
nuo normalios, skaisčios sielos as
mens laikysenos. Kaip kūno funk
cijų veikimas daro įtakos sielai, 
taip siela atsispindi kūniškoje 
būsenoje. Iš šilo teisingo teigimo 
negalima tačiau išvesti taisyklės: 
lavindami vien kūną laviname ir 
dvasią, arba lavindami vien dva
sines galias laviname ir žmogaus 
kūną. Tai būtų nesusipratimas, 
kaip yra nesusipratimas tvirtinti: 
„Sveikame kūne-sveika-siela!" Ne, 
kaip sveikame kūne pasitaiko ne
sveikos dvasios, lygiai dvasios 
milžinų kūnas kartais būna palie
gęs. Tik abipusis, nuoseklus, pa
remtas pedagoginiais dėsniais abie
jų (tik aiškumo dėliai kalbame 
apie žmogaus dualizmą) žmogaus 
dalių lavinimas gali duoti vispu
siškai tobulą žmogų. Atseit, lavin
dami vien dvasią, kenkiame me
džiaginei individo pusei, o lavin
dami vien kūną slopiname teigia- 
musius sielos polėkius. Siame kon
statavime visu ryškumu -iškyla tei
singas Juvenalio posakis: „Turi
me siekti, kad sveikame kūne būtų 
sveika siela." Kitaip sakant, per 
kūno lavinimą galime siekti ir 
dvasinių galių tobulinimo. Iš čia 
paaiškėja ir fizinio auklėjimo ap
tarimas: „Fizinis auklėjmas yra 
žmogaus tobulinimas per kūną".

Šitas tobulinimas turi būti pa
remtas pedagoginiais, psichologi
niais, fiziologiniais ir apskritai 
biologiniais dėsniais. Kitaip sa
kant, fizinio lavinimo mokytojas 
privalo turėti nei kiek ne mažiau 
pedagoginės nuovokos, mokslo 
žinių ir pasirengimo, kaip ir kitų 
dalykų dėstytojas. Fizinio lavinimo 
mokytojas turi mokėti naudotis 
visomis pedagoginėmis-psichologi- 
nėmis priemonėmis, plius pakan
kamai žinių apie žmogaus kūną- 
bei jo funkcionavimą: kūno ana-

I. Vyr. vieneto varžybos
I. Adomavičius, VI. (Kassel) — I vie

ta, 2. Krivickas, Alg. (Reutlingen) — 
II vieta, 3. Volodka, Z. (Reutlingen) 
— III vieta ir 4. Sirjatavičius (Augs
burgas) — IV vieta.

Adomavičius, prieš patekdamas į 
finalą, nugali Raudi 2:0, Volodką 2:0, 
Krivicką 3:2. Krivickąs, prieš pralai
mėdamas Adomavičiui, laimi prieš 
Sirjatavičių 2:0, Daukšą 2:0, Karpa
vičių 2:0, Kačinauską 2:0, o minusl- 
ninkų grupėje, nugalėjęs dar Vo
lodką 3:1, patenka l finalą. Baigmi
niam susitikime Adomavičius laijni 
prieš Krivicką visai užtikrintai 3:0 
(21:17, 21:15, 21:14). Žymesnieji iš mūsų 
stalo tenisininkų Ignatavičius su Nas- 
vyčiu pasirodė šiose pirmenybėse 
gąna blankiai. Po pirmųjų susitikimų 
Jie tuoj iškrito. Žinoma, iš antrojo ko 
nors ypatingesnio nebuvo tikėtasi, bet 
iš Ignatavičiaus buvo laukta daugiau, 
šiose pirmenybėse jis buvo visiškai 
be formos. JI lydėjo nesėkmė. Gan 
puikiai pasirodė Volodka, kuris nu
galėjo Nesukaltį 2:1, Butkevičių 2:0, 
Zulpą 2:0, dar kartą Nesukaltį 2:0 ir 
Sirjatavičių 2:1. Vyrų vieneto varžy
bose dalyvavo ir trys jauniai, kurių 
vienas-Sirjatavičlus-iškopė į ketvirtą 
vietą, o kiti du — Kačinauskas su 
Karpavičium sukovojo irgi puikiai. 
Vyrų vieneto varžybose dalyvavo iš 
viso 17 stalo tenisininkų.

II. Moterų vieneto varžybos
1. Rutelionienė, J. (Ravensburg) —

I v., 2. Laikūnienė, K. (Dlllingen) —
II vieta ir 3. Barkausdienė, V. (Schw. 
Gmuend) — III vieta.

III Jaunių vieneto varžybos
1. Kačinauskas, V. (Elchstaett) —

I viet., 2. Kuncaitis, Jaun. (Hanau) —
II viet., 3. Toliušis (Ingolstadt) X 
Iii viet.

Dėl jaunių meisterio vardo stojo į 
kovą net 20 jaunųjų stalo tenisininkų, 
iš kurių dauguma parodė jau aukštos 
klasės žaidimą, šiaip jaunieji mūsų 
stalo tenisininkai dideli entuziastai, 
pilni geriausių norų, nuoširdžiai dirba 
bei kovoją, kas leidžia daryti išvadą, 
kad po metų kitų jie nė kiek ne blo
giau atstovaus saviškiam prieš svetim
taučius, o taip pat prikops savo žai
dimu iki žymiausių stalo teniso 
žvaigždžių. Baigminis susitikimas dėl 
jaunių meisterio vardo tarp Kači- 
nausko ir Kuncaičio pasibaigė pir
mojo laimėjimu — 3:2 (14:21, 21:19, 
21:15, 11:21, 21:14).

IV Vyrų dvejeto varžybos
L. Zulpa-Daukša P.-I vieta, 2. Kri- 

vickas-Volodka-II vieta, 3. Adomavi- 
čius-Ignatavičius-III Vieta.

šiose varžybose dalyvauja 10 porų ir 
į pirmą vietą iškopia nelauktai Zulpa 
(Dlllingen) — Daukša, P. (Freiburg 
1. Br.). Jie, laimėję prieš Zalatorių- 
Toliušį 2:0, Sirjatavičių-Karpavlčlų 
2:1 ir Adomavičių-Ignatavičių 2:1, pa
tenka į finalą, kur Jie nugali ir Krl- 
vicką-Volodką 3:1 (13:21, 21:18, 21:15, 
21:14). Mano supratimu, čia kai kam 
būta daug laimės. Pagal pajėgumą 
eilė turėtų atrodyti kiek kitaip.

Augsburg pasekme 8:1.
Pavienių susitikimų pasekmės:
Adomavičius-Schupfner 3:0 (21:12, 

21:18, 21:19), Krivickas-Schiessl 3:1 
(21:16, 16:21, 21:14. 21:16), Ignatavičius- 
Breumaier 2:3 (21:17, 9:21, 21:19, 9:21, 
13:21), Volodka-Christ 3:2 1(13:21, 21:9, 
21:17, 19:21,21:19),. Slrjatavičlus-Hlllen- 
brand 3:0 (21:13,23:21,21:18), Kačinaus- 
kas-Harfolt $:0 (21:13, 21:14, 21:19); Kri
vickas ir Volodka-Schupfner ir Breu- 
maler 3:0 (21:16, 21:10. 21:17). Adoma
vičius ir Ignatavičtus-Schlessl ir Christ 
3:2 (21:13, 9:21, 21:18. 18:21. 21:17), Sirja
tavičius ir Karpavičlus-Harfolt ir Hil- 
lenbrand 3:2 (22:20, 18:21, 16:21, 21:17, 
21:18). e. ai—

VYR. FASK-tas PRANEŠA
Numatytosios LUbecke Pabaltijo 

krepšinio — tinklinio žaidynės š. m. 
birželio mėn. 22-23 d. d. neįvyko. Del 
minimų varžybų Vyr. FASK-tas lie
tuvių visuomenei praneša:

Organizaęlnis Komitetas LUbecke 
atliko visus paruošiamuosius darbus 
ir buvo nuolatiniame sąryšy su vy
riausiais sporto organais. Minimoms

Padėka
Ponui Vytautui Gerulaičiui, re

dagavusiam nuo pat įsisteigimo 
„Žiburių" sporto skyrių, už įdėtą 
darbą ir malonų bendradarbia
vimą reiškiame nuoširdžią padėką.

„Žiburių" Redakcija

Lietuvių lengvosios atletikos pirmenybės 1948 m.
— Liepos 17/18 d.d. Augsburge yra ruošiamos 1948 m. . leng

vosios atletikos pirmenybės. Pirmenybės bus pravestos keturių klasių: 
vyrų, moterų, Jaunių-berniukų (1930—32 m. gimimo) ir mergaičių (1932—34 m. 
gimimo). x

Programa vyrams: 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, fX100, į aukštį, 
į tolį, rutulys, diskas, Ietis, ėjimas 3000 ir 5000.

Moterims: 100, į tolį, į aukštį, rutulys, ietis, diskas.
* Jauniams: 100, 1000, 4 X100, į aukšti, | toli, rutulys, diskas, ietis.

Mergaitėms: 60, 4X60, | tolį, | aukšti, rutulys, diskas.
Klubai ir pavieniai sportininkai-lengvaatletai registruojasi Vyr. FASK-to 

sekretoriate Augsburg-Hochfeld, Leyboldstrasse 1 iki 1948 m. liepos 1 d.
Atkreipiame sportininkų dėmesį, kad po pirmenybių bus sudaryta leng

vosios atletikos rinktinė Pavergtųjų Tautų Sporto šventei Nuernberge.
Vyr. FASK-to Lengvosios Atletikos Komitetas.

Didysis Londono Wembley stadionas, kuriame (vyks 14-toJl pasaulio olimpiada

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SPORTO 
ŠVENTE

šiais metais įvyksta olimpiniai žai
dimai St. Moritze ir Londone. Tačiau 
tauri olimpinė dvasia yra sužalota, 
kadangi ne visi turi teisę pasirodyti 
laisvų tautų eilėse, laisvojo jaunimo 
gretose.

Pavergtosios Rytų ir Pietų Europos 
tautos, susibarusios apie INKOPF (In
ternationales Komltee fUr Polltische 
Flūchtlinge) jungianti 17 tautybių su 
nuolatine rezidencija Muenchene, nu
tarė suruošti olimpiniais metais pa
vergtųjų tautų sporto šventę, kuri 
vyks olimpinių žaidimų dvasioje, 
šioms žaidynėms suorganizuoti ir 
pravesti yra sudarytas organizacinis 
komitetas iš visų atstovaujamų IN- 
KOPFe tautybių po 1 atstovą. Lietu
vius šiame komitete atstovauja Vyr. 
FASK-to narys V. Adamkavičlus. Mi
nėtas komitetas turėjo tris posėdžius 
ir nutarė sportines varžybas pravesti 
šių disciplinų: lengvosios atletikos, 
krepšinio, tinklinio, futbolo, plauky
mo, bokso, šachmatų ir stalo teniso.

Kadangi šiuo metu dėl materialinių 
sunkumų vienoje vietovėje yra ne
įmanoma pravesti visas varžybas, tad 
organizacinis komitetas nutarė atski
ras disciplinas išskirstyti įvairiose 
vietovėse. Kiekviena tautybė yra įpa
reigota, kooperuojant su kitomis, 
pravesti tam tikrą sportinę discipliną.

Varžybų kalendorius nustatytas šis: 
Futbolas — birželio 20 d. pradedami 

futbolo susitikimai įvairiuose mies
tuose. Žaidžiama taškų sistema.

Tinklinis — birželio 28-27 d. d. pra
vedamas Mittenwalde, šias žaidynes 
rengia ukrainiečių tautinė grupė.

Krepšinis — Liepos 10-11 d. d. Mit
tenwalde. Žaidynių rengėjai lietuviai.

Lengvoji atletika ir plaukymas — 
liepos 31 d. rugplūčio i d. šios varžy
bos ruošiamos latvių tautinės grupės, 
talkininkaujant pasaulinei YMCAl 
Nuernbergo didžiajame stadione. Čia 
ir bus oficialus atidarymas, duota 
olimpinė priesaika ir Iškilmingas da
lyvaujančių paradas.

Likusieji susitikimai bus pravesti 
po lengvosios atletikos varžybų. Tiks
li data bus nustatyta vėliau.

Tenka pastebėti, kad šias varžybas 
pravesti ir atitinkamai išreklamuoti 
viso pasaulio spaudoje ir f Urnose yra 
pažadėjusi pasaulinė YMCA.

Tinkamas pasiruošimas minimoms 
varžyboms yra būtinas, kadangi tai 
yra dar vienas kelias | pasaulį* kur 
mes galime priminti visiems, kad 
mes esame gyvi ir norime naudotis 
lygiomis teisėmis su visais. Mūsų cen
triniam sporto organui tenka didžiulė 
atsakomybė už lietuviškąją reprezen
taciją. Reikia tikėtis, kad bendruome
nė, suprasdama tinkamos reprezenta
cijos reikšmę sportininkus parems. 
Taip pat tenka palinkėti mūsų būsi
miems reprezentantams sėkmės, gi
nant lietuviškas spalvas tarptautinėse 
žaidynėse ir garsinant Lietuvos vardą. I

Klek teko patirti, Vyr. FASK-tas 
yra Jau susirišęs su atskirų sporto 
šakų atstovais ir su didele sparta 
rengiasi minimoms varžyboms. Rink
tinių paruošimai yra išskirstyti po 
šias stovyklas: tinklinis — Dillingene. 
futbolas — Augsburge, o lengvosios 
atletikos rinktinė bus sudaryta tuo
jau po lengvosios atletikos pirmeny
bių. Kandidatai bus atrinkti ir nuga
benti t Alguvos Alpes, kur dvi savai
tes trenerių priežiūroje bus paruošti 
Nuernbergo varžyboms. Krepšinis bus 
reprezentuojamas mūsų Kovo ir Mar
gio vyrų, kurie pasirengs Scheinfelde."

Reikia laukti, kad kruopštus darbas 
duos gražių vaisių. Vyt. J.

KAIP BUS ATNEŠTA OLIMPINE 
UGNIS Į LONDONĄ

šiais metais įvykstančiai Londone' 
pasaulio Olimpiadai, jau baigiama 
pasiruošti. Pastaruoju metu buvo 
nustatytas kelio maršrutas, kuriuo 
bus atgabenta | Londoną tradicinė 
olimpinė ugnis iš Graikijos — nuo 
Olimpo kalno papėdės.

4.800 km. kelio tarpas skiria Grai
kiją nuo Anglijos, šiuo keliu olim
pinė ugnis estafetės būdu bus ne
šama 1635 bėgikų. Tenka pažymėti, 
kad šis nuotolis yra ilgiausias iš iki 
šiol žinomų estafečių distancijų. ŠI 
kelią estafetinlnkal turės nugalėti per 
14 dienų. Vidutiniškai imant, išskyrus 
distancijas tarp bėgikų Italijoje, 
kiekvienas bėgikas turės perbėgti 3 
km. 200 mtr.

Pirmasis fakelas bus uždegtas seno
vės graikų tradicinių olimpinių žai
dynių vietoje — Olimpo kalno papė
dėje — nuo vienos šventovės alto
riaus ugnies. Si ugnis bus uždegta 
saulės, panaudojant stiklo lęšius.

Pirmasis estafetės bėgikas startuos 
liepos 15 d. prieš pietus. Toliau bėgi
kai neš ugn| per Graikiją, Italiją, 
Šveicariją, Prancūziją, Luxemburgą, 
Belgiją, dar kartą Prancūziją ir Ang
liją. šių kraštų olimpiniai komitetai 
pasirūpino, kad atsarginė ugniš sektų 
paskui auto mašinomis. Olimpinė ug
nis per vandenis, kaip iš Graikijos į 
Italiją ir iš Prancūzijos | Angliją, bus 
f erkelta britų karo laivais. Paskutinis 
los estafėtės bėgikas atbėgs į Lon

doną liepos mėn. 2 9d. ir savo fakelu 
uždegs olimpinę ugnį Wembley sta
dione, kuriame karalius- Jurgis VI 
olimpine formule tą pačią dieną 14 
vai. 45 min. Vokietijos laiku, (žygiavus 
visiems olimpiados dalyviams, atida
rys 14-tąją pasaulio olimpiadą.

IDEALUS RUTULININKA8
Detroite (JAV) gyvenantis negras 

Fonwille žaidė savo un-to komandoj 
futbolą ir tik vėliau pradėjo domėtis 
lengvąja atletika. Pradžioje jis pasi
tenkino tik trumpųjų distancijų bė
gimu. Jis nėra mūsų įsivaizduojamo 
rutulinlnko tipo, kurio svoris būtų 
daugiau kaip 100 kg. ir ūgis vaidintų 
lemiamą vaidmenį. Fonwille yra 1.88 
m. aukščio ir sveria 87 kg. (I) taigi 
kaip*įprastas mūAi rutullnlnkas — 
per žemas ir per lengvas. Treneris, 
pastebėjęs jo didelius gabumus, kai 
jis nustūmė rutulį 16,85 m., nutarė 
treniruoti JI Londono olimpiadai tik 
kaip rutulinlnką. nes perdaug trum
pas laikas J| paruošti kaip dešimtko- 
vlninką. Trenerio pareiškimu, Fon
wille be jokio specialaus treniravimo 
šoka į tol| daugiau kaip 7 metrus, į 
aukštį 1,85' nf>., meta visai neblogai 
diską, 100 mtr. bėga 10,6 sek. ir turi 
vilčių, kad jis artimoj ateity 100 mtr. 
perbėgs per 10,4 sek.

— USA. siunčia | Londono olimpia
dą 374 aktyvius sportininkus, iš ku
rių 317 vyrų. Gausiausia bus atsto
vaujama lengvoji atletika h* plauki
kai.

— Davls taurei laimėti prancūzų 
rinktinė nugalėjo Rumuniją 3:2. šio
mis dienomis Prancūzija žals prieš 
Vengriją. Vengri j a-Austrija baigėsi 
5:0. Jugoslavija Istambule laimėjo 
prieš Turkiją 5:0. Tokiu pačiu santy
kiu Švedija užfiksavo sau laimėjimą 
prieš Ispaniją. Antrame rate Švedija 
šals prieš Šveicariją. Luxemburgas 
buvo Islandijos suklupdytas santykiu 
0:5. Italija be kovos prieš Lenkiją 
(rašė savo ęąskaiton 5:0.

— Anglijos futbolo meisteris Arse
nai, žaisdamas prieš Portugalijos Bo- 
nifca, 50.000 žiūrovų stebint, padidino 
savo užsienio gastrolių laimėjimų se-. 
riją 4:0 (1:0).
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LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Ar Vakarai pajėgs sulaikyti sovietus?
GEN. George C. Kenney, 

JAV strateginių oro pajėgų 
vadas, kalbėdamas Maine 
valstybės Moterų Klubų Federa

cijos suvažiavime tarp kita ko 
pareiškė: „Šiandien nėra pras
mės klausti, ar mums gresia karo 
pavojus. Prieš mus stovi vienas 
ir aiškus klausimas, kada komu
nistų gaujos pradės Amerikos 
puolimą“.
\ Nesiimdamas pranašauti būsi- 

mo karo datos, Kenney tačiau 
atskleidė JAV gynybos priemones 
karo atveju. Jo nuomone, pirma
sis ir svarbiausias Amerikos gin
klas būsiąs ^aviacija. Rusams stai
ga įsiveržus į Vakarų Europą ir 
gerokai pasistūmėjus į vakarus, 
kas laikoma visai galimu dalyku, 
.JAV oro pajėgoms pirmųjų karo 
mėnesių laikotarpyje pakelti vi
są karo naštą.

Negausi amerikiečių, anglų ir 
prancūzų sausumos kariuomenė 
Europoje nedaug tegalės pasi
priešinti 208 raud. armijos ir 75 
sovietų satelitų divizijoms.. Di
džiausių optimistų apskaičiavimu 
raud. armija galės pasiekti Ka
nalą per du ar tris mėnesius. 
Teoretiškai, Vakarų pajėgos ga
lėtų sustabdyti sovietus prie Pi
rėnų Pietų Prancūzijoj ar Siau
rės Ispanijoj, o taip pat ir Tur
kijoj. Betgi egzistuoja ir kita ga
limybė, kad po šešių mėnesių nuo 
karo pradžios piautuvas ir kūjis 
plevėsuos virs Gibraltaro ir Per
sų įlankos.

Tolimuose Rytuose rusai grei
tu laiku galės užimti Korėją ir 
per tris mėnesius pasiekti Gel
tonąją upę. "Tolimesniuosius rusų 
tikslus dar-yra sunku pramatyti, 
tačiau galima spėti, kad tai būtų 
Alantu salos. Be to, rusai gali iš
sikelti Aliaskoje ir iš ten bom
barduoti JAV Ramiojo vandeny
no krantus. Okupavus Grenlan
diją, jię lėktuvais galėtų pa
siekti rytinius JAV krantus.

Kiekvienu atveju ^amerikiečių 
strategija turėtų bazuotis aviaci
ja, kuri iš Rusijos aplinkoj esa
mų bazių suduotų jai smūgį iš 
oro. JAV valdžios organai su
pranta, kad Amerika turi tik dd 
stiprius ginklus kovai su Rusijos 
armijos milijonais. Tie ginklai, 
tai — aviacija ir atominė bomba. 
Turėdamas tai prieš akis, Kon
gresas neseniai patvirtino naują 
oro pajėgų sąstatą, kurį sudarys 
70 įvairių tipų lėktuvų grupių. 
Naujoji oro pajėgų organizacija 
nenumato siųsti į Rusiją tūkstan
čius lėktuvų, kaip tai buvo daro
ma pereitam kare su Vokietija. 
Tokie masiniai puolimai dabar 
būtų ir per brangūs ir nenau
dingi. Su atominėm bombom vie
nas lėktuvas galės padaryti tai, 

s ką ankščiau tepadarydavo jų 
šimtas.

Lėktuvai skris iš Anglijos ma
žomis grupėmis, gal būt po du 
ar po tris. Skrisdami 35 000 pė
dų aukštyje, jie galės įslinkti į 
rusų teritoriją nepastebėti ir 
bombarduoti visų pirma Maskvą, 
o paskui Kijevą, Leningradą, 
Charkovą, Odesą ir kitus Rusi
jos didmiesčius.

Nors ankščiau buvo daug kal
bėta apie pereito karo metu ru
sų pramonės perkėlimą už Ura
lo, tačiau yra žinoma, kad Sov. 
Sąjungos pramonės širdis liko 
Europos Rusijoj. Toji tiesa lie
čia kaip tik svarbiausias karo 
pramonės įmones, lėktuvų fabri
kus, sprogmenų ir tankų fabri
kus. Jų buvo neįmanoma per
kelti dėl jų didumo. Be to, Krem
lius norėjo turėti juos savo pa
šonėje, kad galėtų kontroliuot jų 
veikimą. Dėl to yra apskaičiuo-

jama, kad apie 40% oro laivyno 
pramonės yra sukoncentruota 
Maskvos rajone.

Kyla klausimas, ar JAV turi 
pakankamai lėktuvų vesti oro 
karą su Rusija ir sulaikyti rau
donųjų ekspansiją iki Amerikos 
lėktuvų pramonė pasieks'1944 m. 
lygio, kai būdavo pagaminama 
96 000 lėktuvų per metus, t. y. 1 
lėktuvą per 5 min.

Oro pajėgų žinovų tvirtinimu 
šiuo metu Amerika dar nėra pa
kankamai tuo atžvilgiu pajėgi, bet 
netrukus ji bus pajėgi. Turimo
mis 55 lėktuvų grupėmis JAV 
negalėtų išsiversti iki tol, kol 
JAV karo pramonė bus pilnu 
tempu paleista į darbą, bet 70 
grupių galės tai atlikti. Aviaci
jos entuziastai tvirtina, kad Ru
sijos miestų subombardavimas

palauš raud. armijos galybę. Jie 
sako, kad tik stipriai industriali
zuotas kraštas gali vesti modernų 
karą, taigi subombardavus rusų 
pramonę, raud. armija turės 
žlugti.

JAV karo vadai, nesivadovau
dami tokiomis iliuzijomis, skaito 
Rusijos miestų tiombardavimęą 
tik pirmąją oro karo faze. Sekan
ti lemiampji fazė prasidės tik 
įjungus į karo veiksmus visas 
tris pajėgas, būtent, sausumos, 
oro ir jūrų kariuomenę.

JAV neketina prieš raud. armi
jos mases pastatyti savo kariuo
menės. Tą klaidą padarė jau Na
poleonas ir Hitleris: juos prarijo 
milžiniškos Rusijos žmonių ma
sės. Amerikos strategai galvoja 
apie Rusijos apsupimą iŠ oro pa
laipsniui spaudžiant ir spaudžiant 
apsupimo ratą, kol pagaliau ru
sai bus galutinai pasmaugti. Tai 
reiškia, kad sujungtomis JAV oro, 
laivyno ir sausumos kariuomenės 
pastangomis bus užkariaujama 
naujų bazių vis arčiau ir arčiau 
Rusijos širdies, o vėliau tos bazės 
bus panaudojamos bombardavi
mams bei raketinių ginklų ata
koms. Tuo pat metu oro pajėgos 
aprūpins ginklais tautas esan
čias raud. armijos užnugary. To
kiu būdu techniškoji JAV armi
jos persvara bus pastatyta prieš 
žmonių persvarą rusų armijoje. 
Šiandien tegalima tik spėlioti, 
kiek laiko truks, kol oro pajėgų 
persvara sugniuždys žmonių pers
varą („NW“).

JAV pirmauja 46 valstybių, 
pasižadėjusių priimti DP, tarpe, 
nuo 1946 m. kovo mėn. 1 d. įsi
leidusi 25.745 DP. Antroje vietoje 
stovi Belgija, priėmusi 24.845. 
(S & S).

AMERIKIECIŲ ZONOS STOVY
KLOSE BEGYVENA MAŽIAU 

NEGU 300.000 DP
Pirmą kartą nuo DP stovyklų 

įkūrimo amerikiečių zonoje jų 
skaičius pasiekė mažesnę negu 
300.000 ribą.

Pirmieji pranešimai IRO bū- . 
stinę Bad Kissingene pasiekė ba
landžio 15 d., kada bendras DP 
skaičius buvo praneštas 299.497 
asmens ir balandžio 30 d. rapor
tuose iš stovyklų nurodytos 298.240 
asmenų skaičius.

Peržvelgiant amerikiečių zonos 
DP stovyklų gyventojų judėjimą 
per paskutinius dvejus metus, bu
vo vis pastebimas bendras gyven
tojų mažėjimas, nors kartais skai
čiai rodydavo tendencijos kilti.
1945 m. rugpiūčio mėn. buvo pa
talpinta 692.000 DP stovyklose.
1946 m. repatrijacija šį skaičių nu
mušė iki 24.815. Bet tų pačių me
tų rugpiūčio mėn. infiltracija sto
vyklų gyventojų skaičių vėl pa
kėlė iki 400.584 gyventojų.

AMERIKOS SVETIMŠALIŲ LEGI- 
JONAS NESUDAROMAS

Pranešimas, kad jauni europie
čiai bus priimami į Amerikos sve
timšalių legijoną, iššaukė tokį 
milžinišką pareiškimų antplūdį į 
visų JAV pasiuntinių karinius at
taches Europoje, kad jos buvo pri
verstos išleisti paneigiančius at
sišaukimus. Šiuose dementi nuro
doma, kad JAV neverbuoja už- 

. sieniečių.
Visus šiuos gandus sukėlė sen. 

Henry Cabot Lodge įneštas pasiū
lymas priimti ir jaunus nevedusius 
europiečius JAV ginkluotųjų pajė
gų tarnybon. Po penkerių metų 
tokie kariai gautų pilietybę.

RESPUBLIKONAI UŽ DP 
ĮSGLEIDIMĄ

Atstovų Rūmų kalbėtojas Jo
seph Martin pareiškė, kad res
publikonų komitete vyrauja „pers
vara“, pasisakanti už 200 000 iš- 
vietintųjų asmenų įsileidimą į 
JAV per ateinančius dvejus me
tus.

Martin šį pareiškimą davė 
spaudai pasibaigus komiteto po
sėdžiui. Martin, kuris pats pa
laiko šį projektą, padarė infor
macinį balsavimą, norėdamas įsi
tikinti, ar projektas, kai bus pa
tiektas Kongresui, bus priimtas.

Atiduoti balsai parodė, kad DP 
įsileidimo į JAV įstatymas 
būti priimtai. (S & S)

Japonijos imperatorius kaip žmogus darbo metu

už neleistiną elgimąsi su 1945 m. areš
tuotais suomių karininkais. Parla
mentas reikalavo ministerl pasi
traukti. Sis, kur} laiką delsęs tai pa
daryti, pagaliau pasitraukė iš savo 
pareigų.

Politiniuose Suomijos sluoksniuose 
manoma, kad vidaus reikalų mlnlste- 
rio psltraukimas iššauks min. ka
bineto krizę, nes, solidarizuodami 
Lelno, gali pasitraukti iš kabineto ir 
kiti liaudies demokrąjų partijos ka
bineto nariai.

Bendrai vyrauja įsitikinimas, kad 
šis Suomijos parlamento žygis turės 
didelę reikšmę ateinantiems liepos 
mėn. rinkimams. Suomijos tauta nori 
išlikti nepriklausoma Ir narsiai prie
šinasi Rusijos komunistų užmačioms.

Palestinos gaisras įsiliepsnoja
„Šventasis karas" su nemažėjančiu 

(karščiu eina toliau. Palestiną arabai 
puola iš visų trijų pusių su stipriais 
pėstininkų ir artilerijos daliniais. 
Egipto aviacija bombarduoja Tel- 
Avlvą ir kariuomenės sutelkimo 
punktus. Žiaurios Jerusalės gatvės 
kovos Įgauna vis smarkesni tempą. 
Žydai dar laikosi senamiesty, kurio 
didesnę dali jau yra užėmę arabai. 
Politiniai stebėtojai mano, kad Pale
stinos kare Jeruzalė suvadins Stalin
grado vaidmenį.

Egipto, Transjordanijos Ir Sirijos 
'kariuomenės žygiuoja | Palestinos 
centrines sritis.

Naująją IzraeeliO' valstybę, pripa
žino sesios valstybės. Izraelio prezi
dentas dr. Haim Welzmann, kil iš 
Dardlno, turėjo pasimatymą su prez. 
Trumanu. Amerika dar neapsisprendė 
ar žydams tiekti ginklų ar ne. Žydai 
kaltina britus už ginklų tiekimą ara
bams.

Amerikos atstovas Saugumo Tary- 
boze Warren Austin reikalauja grieb
tis drastiškų priemonių karui Pale- 
stin'oje baigti. Politiniėse sferose 
bijomasi, kad Palestinos konfliktas 
nevirstų naujojo pasaulinio karo ug
niaviete. Paskirtasis JT tarpininkas 
tarp žydų ir arabų grafas Folke Ber
nadotte nedaug teduota vilčių susi
tarimui pasiekti.

R. Vaičiulis

AMERIKIEČIAI GERIAUSIAI AT- 
SILIEPA APIE PABALTIEČIUS 

BETTY GASKILL
Jei pasaulio tautos priimtų joms 

numatytus kiekius iš 1.500.000 Eu
ropos DP, Tarptautinė Pabėgėlių 
Organizacija mano, kad ši proble
ma galėtų būti išspręsta 1950 me
tais. Bet kol dauguma valstybių, 
kurios kenčia milžininką darbo 
jėgos trūkumą, ims tiktai DP dar
bininkus o ne visas jų šeimas, ši 
problema pasilieka atvira.

„Toks įkurdinimo būdas turi 
būti užbaigtas", pareiškė IRO pa
reigūnas, sugrįžę? iš Ženevds kon
ferencijos, kuroje buvo suplanuo* 
ta nauja pabėgėliams įkurdinti 
akcija. Kitokiu atveju mes nebe
turime vietos nedirbantiems šei
mos nariams, moterims, vaikams, 
ligoniams ir seniams. Yra tiesiog 
nusikaltimas mėginti šiuos žmones 
išskirti. Mūsų turi būti dedamos, 
pastangos atrasti jiems visiems 
vietos". ,

Prancūzija, Belgija, Olandija ir 
Anglija — visi kraštai jaučią dar
bo jėgos trūkumą — atidarė duris 
tūkstančiams nelaimingų žmonių. 
Pagal garsųjį „Operation West
ward Ho" britai priėmė 40.000 dar
bininkų, bet iš jų tik 600 turėjo 1 
savo šeimas.

Belgija priėmė tūkstančius 
anglių kasykloms, bet tiktai 500 
žmonų ir vaikų. Olandijos komisi
ja šiuo metu ieško darbininkų ( 
tekstilės ir plieno fabrikams, bet J 
šeimų kvota yra taip pat maža.

Vokietija iš tikrųjų yra tapusi 
pabėgėlių laikinoji apsistojimo 
vieta. Čia apie 600.000 bastosi Vo- 1

kietijoje, Austrijoje ar Italijoje, 
IRO neremiami ir patys išsilaiky
dami iš taip suvargusių kraštų 
ūkio. Praktiškai paėmus, visi nori 
iškeliauti ar tai dėl ekonominių, 
ar tai dėl politinių priežasčių.

Žydai, aišku, visi nori išvykti iš 
Vokietijos. Jie nori vykti į Pa
lestiną, bet kartu™ P™*"'* 
jotina, ar jie Palestiną pasirinktų 200 000 DP atvykti į JAV', per 
kaip pirmąjį sansą, jei JAV ati- -• • • '
darytų duris. Vien tik Vokietijos 
stovyklose gyvena 112.000 žydų.

Žydų vaikams Palestinos vardas 
įrašytas jų širdyse. Aš buvau liu
dininkas, vieno apie 200 žydų 
našlaičių pervežimo iš Berlyno į 
vieną Bavarijos stovyklą. Vos jie 
tik pajudėjo iš vietos, visi šaukė 
,4 Palestiną".

Lenkai sudaro didelę problemą. 
Jų neapkenčia vokiečiai, laiky-

gali

IR SENATAS UŽ DP
Informacinis balsavimas . 

rodė, kad daugumas senatorių 
balsuos už įstatymą, leidžianti

pa-

ateinančius dvejus metus.
Senatas numato svarstyti DP 

klausimą dar šią savaitė, kai pa-

baigs darbą su kontrolės projektų 
antplūdžiu.

Senatui yra patiektas 'teisinės 
komisijos projektas tik 100 000 
DP. Didelis senatorių skaičius yra 
numatę šį skaičių pakplti iki 
200 000 ir panaikinti įvairius su
varžymus, numatytus to paties 
komiteto.

Nevieši balsavimai parodė, kad 
mažiausiai 55 senatoriai yra pa
sirengę pasisakyti už 200 000.

Kalbėtojas esąs visai tikras, kad 
Senatas projektą priims dar šios 
savaitės gale, o vėliausiais atei- 
nančą savaitę.

Atstouų Rūmų teisinė komisija 
priėmė projektą, leidžiantį 200 000 
DP per dvejus metus įvažiuoti į 
JAV. (S & S)

Sovietu taikos ofenzyvaneaiskus
užkulisinis žaidimas

(Savaitinė apžvalga)

Buvęs Vengrijos min. pirmininkas Ferenc Nagy, gyvendamas JAV, nusi
pirko už savo parašytus memuarus ūk|. Nuotraukoje matome buvusi min. 

pirm, nešanti pieną | pieninę.

darni juos juodosios rinkos opera
cijų kaltininkais. 359.000 buvo 
grąžinti mano, 23,000 įkurdinti ki
tuose kraštuose. Dar yra likę 
164.000 lenkų, kurie nenori vykti 
namo, nenori Vokietijoje pasilikti 
ir kurių niekas niekur nekviečia.

Vokietijoje gyveną amerikiečiai 
geriausiai atestuoja pabaltiečius. 
Aš nesu niekur sutikusi IRO ar 
UNRRA pareigūnų, kurie gerai ne- 

'kalbėtų apie tuos žmones, kurie 
pabėgo iš jų rusų dominuojamą 
kraštų. Jų apie 80.000 dabar gy
vena Vokietijoje ir laukia naujų 
namų „kur nors". Jie visi jaučia, 
kad negali grįžti j Lietuvę, Estiją 
ar Latviją. Kada vyriausybės siūlė 
įvairių rūšių premijų ne žydų kil
mės lenkams grįžti namo, tokio 
spaudimo nebuvo taikoma pabal- 
tiečiams, kurie mano, kad jie susi
lauktų didžiausių persekiojimų.

Šiuo .metu Vokietija nieko ne
gali jiems pasiūlyti. IRO mano, 
jei Amerka ar Kanada jų ne
priims, ji pamėgins surasti pinigų 
ir įkurti kolonijas Centrinės Afri
kos aukštumose arba Pietų Ameri
kos viduryje.

Bet šis planas yra sunkiai reali
zuojamas, kol IRO šioms pastan
goms teturi 1.250.000 dolerių. Dau
giausia pinigų išeitų žemės ūkio 
amatininkų įrankiams įsigyti ir 
transportui. (CDM, 48. 5. 12).

Sovietų išprovokuotoji tariamoji tal
kos misija tarp Rusijos ir Amerikos 
ir pereitą savaitę tebebuvo vienas 
svarbiausiųjų politinių diskusijų ob- 
tektų. Amerikos komunistų simpatiko 
Henry Wallace laiškas Stalinui ir Sta
lino viešas atsakymas, kuriuos gali
ma laikyti tos pačios akcijos tęsimu, 
privertė JAV vyriausybę reaguoti ir 
pareikšti dar kartą savo nuomonę 
visais laiške Iškeltais klausimais. At
sakymas oficialiai nebuvo duotas 
valstybės departamento, bet visiškai 
neabejojama, kaip rašo „Daily Man", 
kad Jis išreiškia ir aukščiausių JAV 
vyriausybės autoritetų, kaip Trumano 
ir Marshalllo nuomonę. Atsakymas 
taip pat nepasiųstas formaliu ir 
įprastu keliu, kadangi ir Stalino tvir
tinimai nebuvo patiekti tiesiog JAV 
vyriausybei, o tik privačiam piliečiui
I Stalino-Wallace laiškų klausimus pa
punkčiui atsako valstybės departa
mentas. Kaip žinoma, Stalinas pastatė
II sąlygų, kurias įvykdžius, būtų ga
lima atnaujinti Amerikos Sovietų Są
jungos bendradarbiavimą. Čia patie
kiame tuos reikalavimus ir valstybės 
departamento atsakymus:

1. Ginklavimosi mažinimas
„Nuo 1946 m. šis reikalas priklauso 

JT Saugumo Tarybos ginklavimosi ko
misijos jurisdikcijai."

2. Atominė energija
„Sovietų Sąjunga, Lenkija ir Ukrai

na visą laiką trukdė sudaryti atomi
nės energijos tarptautinės kontrolės 
susitarimą. JAV vyriausybė ir dabar 
yra pasirengusi dalyvauti tikrai efek
tingoje tarptautinėje kontrolėje."

3. Vokietijos taikos sutarties suda
rymas

„Sovietų priešinimasis visom JAV, 
Anglijos Ir Prancūzijos patiektoms 
propozicijoms galutinai sutrukdė šio 
klausimo išsprendimą.'*

4. Japonijos taikos sutarties sudary
mas

„JAV buvo pasiūliusi tam reikalui 
sušaukti 11 tautų taikos konferenciją, 
kur būtų laikomasi dviejų trečdalių 
balsavimo .procedūros. Sovietų Są
junga laikė, kad šis reikalas priklauso 
užsienių mlnisterių tarybai. Kinija 
buvo linkusi sužaukti 11 tautų kon
ferenciją, bet reikalavo, kad „keturi 
didieji“ turėtų visiems sprendimams 
veto teisę."

5. Kariuomenės atitraukimas iš Ki
nijos

Šiandien Kinijoje tėra tik 1. 496 JAV 
kareiviai ir 4..125 laivyno ir Jūrų per
sonalo. Šios pajėgos paliktos prašant 
tautinei vyriausybei.

6. Kariuomenės evakuacija iš Ko
rėjos

Remdamasis JT visuotinio susirin
kimo pereitais metais išdirbtu planu 
valstybės departamentas pareiškė:

„SSSR atsisakė įsileisti JT komisiją 
l šiaurinę Korėją. Ji pati dėjo pastan
gas įgyvendinti savo planą, kuris su
daro pavojų pačius korėjiečius įtrauk
ti t pilietini karą.“

3. Tautinių suverenumo teisių gerbi
mas ir nesikišimas ( vidaus reikalus

„Faktai, kalbą apie š| reikalą, yra 
jau perdaug pasikartojanti. Slų dvie
jų vyriausybių veikla ir politika šiais 
klausimais yra virtę viešųjų praneši
mų objektų ir jie kalba patys už 
save.'*

pakankamas atsakymas | š| klausi
mą."

11. Žmoniškumo teisės
„JT Žmogaus Teisių komisija išdir. 

ba Šiuo metu deklaraciją ir taisykles 
šiam reikalui. Kadangi ir Sovietų Ru
sija ir JAV yra šios komisijos akty
vūs nariai, sunku yra pramatyti, ar 
šis reikalas galėtų būti kitame foru
me geriau išspręstas.

Tiek amerikiečių, tiek britų, tiek 
prancūzų didžioji spauda notų ir laiškų 
pasikeitimą komentuoja labai atsar
giai ir dar vis negali suvokti, ką iš 
tikrųjų ši Stalino taikos ofenzyva 
reikštų. „Daily Telegraph“ rašo: „Va
karų pusrutulio tautos su džiaugsmu 
sutiktų žinią, kad „šaltasis karas" su 
Rusija eina prie galo. Kiekviena šiuo 
reikalu iniciatyva, nesvarbu, iš kur 
ji bekiltų, reikalinga rūpestingo išty
rimo, nors ir atrodytų, kad tai teturi 
maža šansų pasisekti. Bet kas iš ti
krųjų slepiasi už Rusijos pradėtosios 
talkos ofenzyvos?“

„Notų pasikeitimas tarp JAV ir So. 
vietų Sąjungos", rašo „Times" yra, 
atrodo, per anksti įvykęs faktas, kad 
tuo galėtų pasiekti užčiuopiamus re
zultatus". Laikraštis mano, kad rusai 
nori tai panaudoti propogandai ir 
straipsni baigia: „Tur būt, visa rodo, 
kad Vakarų Sąjunga turi išsiplėsti ir 
virsti Atlanto Sąjunga, kol susidarys 
rimta ir patikėtina galimybė pasiekti 
susitarimo."

Norvegija ir Danija prašo ginklų
Norvegija ir Danija kreipėsi | JAV, 

prašydamos leisti pirkti ginklų ir mu- 
nicijos jų kraštų gynybai sustiprinti. 
Iš amerikiečių vyriausybės sluoksnių 
pranešama, kad JAV nieko prieš ne
turinčios. Abu kraštus labiausiai do
mina amerikiečių kulkosvaidžių, tanL 
kų, priešlėktuvinių pabūklų ir munl- 
cijos pirkimas. Iš Norvegijos prane
šama, kad ji šiuo metu negalėsianti 
apsiginti nuo išorinių puolimų, todėl 
jai skubiai reikalingi ginklai.

Narsioji Suomija gina savo 
suverenumą

Suomijos parlamentas išreiškė ne
pasitikėjimą vidaus reikalų ministe- 
rlui komunistui Leino V. Parlamentas 
smarkiai kritikavo minister! už 20 
asmenų išdavimą Sovietų Sąjungai ir

DP JUDĖJIMAS per balandžio 
MEN.

EUCOM civilinių reikalų skyrius 
iš Frankfurto praneša, kad per ba
landžio mėn. iš amerikiečių zonos 
repatrijavo 1.452 DP ir 6.725 buvo 
įkurdinti.' Iš repatrijavusių tiktai 
334 gyveno stovyklose, kiti gy
veno privačiai. Iš įkurdintųjų as
menų 5.903 gyveno stovyklose.

Didžiausios tautinės grupės, grį
žusios namo, buvo 652 austrai ir 
487 lenkai.

Įkurdinta buvo 1.816 lenkų, 1.677 
Lenkijos ukrainiečiai ir 1475 žy
dai. Anglija priėmė 1.974 DP, Ka
nada 1.047 ir JAV — 925. ,

8. Karinis bazės
„JT visuotinio susirinkimo nutari

mu, karinių .pajėgų laikymas Jung
tinių tautų nario teritorijoje yra pa
remtas laisvu Ir viešu sutikimu. JAV 
pasiūlė Saugumo Taryboje, kad gin
kluotos pajėgos, veikiančios Tarybos 
žinioje, turėtų neribotų judėjimo tei
sių Ir teisę naudotis bazėmis ten, 
kur jų reikia. Sovietų Sąjunga š| pa
siūlymą atmetė.“

8. Tarptautinė prekyba
Apžvelgdamas neseniai vykusių tarp

tautinių prekybinių konferencijų dar
bą Ženevoje Ir Havanoje, valstybės 
departamentas nurodė, kad Sovietų 
Sąjunga atsisakė dalyvauti tose kon
ferencijose.“

10. Pagalba karo nuniokotiems 
kraštams

„Parama, kurią JAV pasauliniu 
mastu suteikė kitjęms kraštams, yra

Robert Schuman Prancūzijos 
mln. pirm, ir MRP partijos lyderis

įvysią
SIŪLO SUDARYTI PABALTIJO VALSTYBIŲ EGZILINES 

VYRIAUSYBES
„The American Mercury" žurnale žinomas žurnalistas ir kelių veikalų apie 
bolševizmą autorius Eugene Lyons rašo, kad Staliną galima sustabdyti tiktai 
veiksmais, o ne žodžiais. Nutarimų, pareiškimų ir rezoliucijų jau esą pakan
kamai, dabar reikią veikti. Toliau straipsnio autorius nurodo, kad visos pas
tangos susitarimo keliu išspręsti Vakarų tautų ginčus su Sov. Sąjunga nuėjo 
niekais. Rusijos valdovai ir toliau tęsia savo ekspansinę politiką, laužydami 
pasirašytas sutartis ir neatsižvelgdami | jokius protestus bei (spėjimus. Bol
ševikai biją tiktai JAV galybės. Tiktai Amerikos pasiryžimas paremti savo 
nusistatymą griežtais veiksmais pasirodė esąs efektingas prieš sovietų agresiją. 
Taip, pav., ginklų pagalba, suteikta Graikijai ir Turkijai, sulaikė bolševikus 
nuo įsiveržimo | šias abi šalis.
Eugene Lyons savo straipsnyje nurodo taip fiat Ir veikimo programą JAV- 
bėms. Įsidėmėtinas yra trečias tos programos punktas. Jame skaitome: Va
šingtonas |ki šiol dar formaliai pripažįsta Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepri
klausomybę ir suverenitetą. Mums yra žinomas Jo pasipriešinimas „plėšikiš
kiems veiksmams“, kuriais Sov. Sąjunga šias šalis pavergė. Jau seniai yra 
pribrendęs laikas padaryti logišką išvadą iš to mūsų nusistatymo. Mes turė
tume paskatinti tų trijų Pabaltijo respublikų tremties vyriausybių sudarymą 
ir turime iškelti š| reikalą Jungtinėse Tautose. Šitoks mūsų žingsnis parodytų 
tikrąsias Amerikos antiimperialistines pažiūras ir sutelktų naujos vilties ir 
naujos drąsos rezistencijos sąjūdžiams visoje Sovietų užkariavimo sferoje.

VAKARAI NERAMŪS
Manoma, kad dar prieš Kongresui išslkirstant vasaros atostogų, bus prašoma 
JAV karinės paramos Vakarų Europai.
Greito ir didelio Benelux valstybių apsiginklavimo planas dar nėra užbaigtas. 
Jis nebus panašus | antrojo pasaulinio karo paskolos Ir nuomos planą. Pagal 
naująjį planą numatoma, kad Kongresas turės priimti rezoliuciją, suteikian
čią teisę prezidentui Trumanui parduoti ginklus Vakarų Europos valstybėms 
Iš Europos Atstatymo programos lėšų tuo atveju, jei toms valstybėms grėstų 
komunizmas. Sis potvarkis būtų lyg koks bėdos (statymas, taikomas tiktai 
V«karų Europai, kad ji tuo metu, kai bus renkamas Kongresas Ir preziden
tas, galėtų gauti priemonių savo saugumui užtikrinti.

BERLYNO FRONTE
Diplomatiniai stebėtojai nujaučia, kad dabartinė Berlyno fronto tyla nereiš
kia, kad rusai nedėtų pastangų savo pradėtąjį spaudimą tęsti toliau. Galimas 
dalykas, kad rusai savo spaudimą išvystys šiuo būdu: 1. nutrauks motorini 
transportą su Vakarais, 2. stabdys karinius transporto traukinius. Tai ypatin
gai kelia susirūpinimą britams ir prancūzams, kurie jaučia dideli transporti
nių lėktuvų trūkumą, 3. Berlyno oro koridorių užpildys rusų lėktuvais. Pa
gal taisykles yra uždrausta daryti karinio pobūdžio manevrus oro koridoriu
je, bet nedraudžiama atlikinėti paprastus skridimus. Šitokia savo elgsena 
rusai, oro koridorių perpildydaml savo lėktuvais, gali labai apsunktintl JAV 
lėktuvų judėjimą. Ir kaip paskutini žingsni diplomatiniai stebėtojai nurodo, 
kad rusai atkirs maisto tiekimą iš Vakarų Berlyno vokiečiams; Politikos 
akimis žiūrint, būtų labai negudriai pasielgta, manant, kad tuo būdu tikrai 
vakariečiai bus priversti Berlyną palikti. Vienoje pažymėtinoje radio kal
boje Sovietų propagandos šefas pulk. Tulpanow ta prasme ir kurstė berlynie
čius, sakydamas: „Nuo vokiečių demokratinių jėgų priklauso Ir Berlyno už
kariavimas, Berlyno kaip nedalomos, demokratinės ir talką mylinčios Vokie
tijos“.

POLITIKOS PINKLĖSE
Nors ir labai tylima, bet JAV svarsto galimybę pasirašyti sutarti su Franco 
Ispanija dėl oro bazių . .. Amerikos parama Graikijai kaskart darosi efek- 
tingesė. Kariniai ekspertai mano, kad šiuo metu Graikijos vyriausybė ir jos 
kariuomenė turi gerų šansų sulikviduoti sukilėlių pajėgas dar prieš žiemą . . . 
Kanada numato išplėsti savo oro pajėgas proporcingai JAV oro pajėgų vysty- 
uisi. Vienas iš slaptųjų Arabų Lygos tarybos nutarimų yra — suaktyvinti 
akciją prieš komunistų veiklą arabų kraštuose. Jau dabar daugelis arabų 
vyriausybių tam reikalui paruošė (statymus ir pradėjo Intensyvią antikomu
nistinę akciją •. ■ Britai siunčia 2.900 italų technikų ir prekybininkų, | Rytų 
Afrikos Kenijos sritį, kad Jie pagreitintų Didžiosios Britanijos naujųjų ka
rinių bazių .statybą. Šiuos vyrus suverbavo pati britų kariuomenė Italijoje . .. 
Kanadą nofi įrengti 25.000 kv. mylių oro bazes, esančias netoli Didžiųjų Lokių 
ežerų. Toje srityje yra dideli radioaktyvių rūdžių ištekliai....

'rusai NEGAUS ITALIJOS LAIVŲ
Šiuo metu Italijoje vyrauja toks didelis antisovietlnis nusistatymas, kad abe
jojama, ar iš viso bebus galima ištesėti tą taikos sutarties klausutę, kurioje 
reikalaujama tam tikrą Italijos laivyno dal| perduoti Rusijai. Dėl tos prie
žasties ir dėlto, kad nenorima padėti jau ir taip galingam priešui (slgyti 
dideli laivyną, JAV taip pat yra priešinga bet kokiam tiekimui Rusijai tol, 
kol Sovietų Sąjunga negrąžins visų JAV laivų, kuriuos paskolino karo metu.

ANTRASIS PASAULINI KARAS AMERIKAI ATSIĖJO 
383 000 000 000 DOL.

JAV Kongreso Referencijų Taryba praneša, kad Amerika nuo 1940 m. Iki 
1947 m., (skaitant Ir paskolos — nuomos keliu padarytas išlaidas užsienio 
valstybėms, išleido 69.000.000.000 dolerių. Jei prie šių sumų pridėti dar Ir 
lėšas, numatytas Marshalllo plano įgyvendinimui, bendroji suma pasiektų 
80.045.539.832 dolerių. —
Detalizuojant šiuos išmokėjimus, gautųsi šis vaizdas: užienlo paskoloms 
5.877.163.298, ' gėrybių kreditui — 2.492.098.897, avansiniams mokėjimams — 
1.003.331.297 pašalpai ir atsistatymo reikalams — 6.624.073.900 ir visiems kitiems 
išmokėjimams, įskaitant ir paskolos bei nuomos sutarti, — 52.777.679.106 do
lerių. Tokiu būdu antrasis pasaulinis karas JAV atsiėjo 383.000.000.000 dolerių.

SOVIETAI VALO ČEKOSLOVAKIJOS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS
Žiniomis, kurios be rusų cenzūros pasiekė Vašingtoną, komunistai Čekoslova
kijoje išvystė didelę akciją, norėdami apsivalyti nuo čekų intelektualų. Ka
rolio universiteto- rektorius atleistas, penki teisės profesoriai ir 12 filosofijos- 
profesorių vieną dieną buv> išvaryti, 2 muzikos profesoriai ir 40 kitų žinomų 
lektorių buvo paleisti „priverstinoms atostogoms“. Daugelis Bruno ir Brati
slavos universitetų profesorių susilaukė sunkių kaltinimų iš rusų pusės. At
leisti ir penki švietimo ministerijos administracijos viršininkai. Amerikie
čiai veteranai, studijuoją Čekoslovakijoje, kreipėsi | veteranų administraciją, 
prašydami leidimo persikelti studijuoti | kitus kraštus.

VIETON TRAKTORIŲ TANKAI
Rusija ir jos Rytų Europos satelitai, pagal naująją eksporto kontrolės pro
gramą, įsigaliojusią š.> m. kovo i d., gali pirkti kai kurių (rengimų bei mašinų 
JAV. Pav., gali pirkti žemės ūkio mašinas, išskyrus traktorius. Iš Rusijos 
gauti pranešimai rodo, kad sovietai savo traktorių fabrikus pavertė 
| tankų fabrikus, kadangi galėjo gauti amerikiečių modelių traktorių. 
Todėl visos sunkiosios pramonės mašinos, kurios gali būti panaudotos karo 
reikalui, eksporto kontrolės yra automatiškai uždrausta Išvežti. Prekybos de
partamentas paskelbė išvežtinų prekių sąrašą. Sąraše išvardintos tokios pre
kės, kaip arkliai, mulai, virtuvės (rengimai, (rengimai ligoninėms, peiliai, 
šakutės ir pan.

„KETVIRTASIS REICHAS“
„Newsweek“ nurodo, kad galima tikėtis, jog rusai padidins savo pastangai 

Vakarų sąjungininkus išstumti iš Berlyno. Maskva skubiai ruošiasi (kurti 
„laisvą, suvieitatą Vokietiją“ rusų zonoje su „tautine sostine“ Berlyne. Sis 
netikras „ketvirtasis Reichas“, aišku, būtų grynai komunistinis.

VOKIETIJA IR DEMOKRATIJA
Plačiai neskelbiamas pranešimas, kursuojąs Vašingtone, rodo amerikiečių 

pastangų nepasisekimą įdiegti vokiečiams demokratines idėjas. Sis doku
mentas. yra karo departamento viešosios opinijos analizė. Surinkti duomenys 
rodo, kad vokiečių skaičius, kuris nenori prisiimti atsakomybės už antrąjį 
karą, vis didėja, kad asmenų skaičius, palyginus prieš dvejus metus, yrą 
smarkiai pakilęs, kurie galvoja, kad nacizmas buvo „gera idėja, tik blogai 
pravesta“, kad beveik pusė visų gyventojų neskaito laikraščių ir nesiklauao 
radio, kad 80% gyventojų labiau domisi vyriausybės darbais, kurie užtikrina 
ekonomini saugumą, bet ne politinę Ir religinę laisvę. Pranešime sakoma, 
kad tiktai vienas dalykas ryškiai paslreiškląs yra tai, kad vokiečiai vis la
biau linksta atsisakyti betkokios politikos ar to, kas su Ja turi ryšio.
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