
•Spauda - viJuomeneJ pulJaJ
Šimtinio numerio proga norim labai ku

kliai kalbėti, nes esame labai dar jauni, la
bai maži ir menki, kad galėtume žvelgti į 
praeitį. Mūsų žvilgsnis yra nukreiptas į 
ateitį, J tuos sunkius, erškėčiuotus kelius, 
kurie laukia Lietuvos ir mūsų, kaip lietu
vių.

Norėtume, kaip ir visi kiti spaudos žmo
nės, išleisti laikraštį kaip Daily Mail, Da- 
gens Nyneter, kur dirbtų keli šimtai redak
torių, kur būtų kelios dešimtys skyrių, nau
jausios informacijos, gaunamos radijo ban
gomis, puikiausios iliustracijos. Deja, tie 
mūsų norai atsimuša į nuogą realybę: radi
jo priimtuvų, techninių priemonių nėr, cin- 
kografijos nėr, popieriaus mažai ir tas pats 
prastas. Taigi, ne taip vyksta, kaip mūsų 
žurnalistai trokšta, bet taip, kaip pokario 
gyvenimas diktuoja.

Spauda, paprastai, yra visuomenės veidro
dis. Jei visuomenė yra apmirusi, negyva, ta® 
ir spauda yra anemiška. Juo aukštesnė vi
suomenės kultūra, juo ir spaudos lygis 
aukštesnis. Iš kiekvieno straipsnio, iš kiek
vienos eilutės trykšta kraujas arba vanduo, 
intelektas- arba vidutinybė, atvira širdis 
arba veidmainystė, kultūra arba erzacas. 
Kodėl švedų spaudos kultūra yra aukšta? 
Todėl, kad jų visuomenė yra kultūriškai 
aukšto lygio. Ten paprastas darbininkas yra 
išėjęs liaudies universitetą, ten kiekvienas 
aktyviai reaguoja ir dalyvauja spaudoje. 
Ten spauda plaka visuomenės pulsu.

Mūsų visuomenė į spaudą žiūfi labai kri
tiškai, bet pati joje aktyviai nedalyvauja. 
Ji laukia, kad pateptieji žurnalistai jai vis
ką sugromulotų ir tiesiog į bruną patiektų. 
O tie žurnalistai laukia, kad jiems kas ge
resnes sąlygas sudarytų. Jie redakcijose 
laukia, kad kas geresnių straipsnių atsiųstų. 
Ir taip tas amžinas laukimas teduoda tokius 
vaisius: mūsų spauda nėra organizuojama 
ir negyva. Jei visuomenė gyvai reaguotų j 
kiekvieną reiškinį ir jį spaudoj keltų, tai ir 
spauda būtų daug gyvesnė.

Mūsų didžiausias noras — spaudos sugy- 
vinimas ir jos kultūros pakėlimas. Bet tai 
priklauso ne nuo mūsų gerų norų, bet ir 
nuo visuomenės pulso tvaksėjimo. Jei vi
suomenė jautriai reaguos į kiekvieną mūsų 
tautą liečiantį klausimą, jei ji domėsis vis
kuo, kas dedasi pasauly, Lietuvoj ir lietuvio 
širdy, jei ji su kiekviena nauja mintimi, 
idėja, sumanymu ateis į laikraštį, tai ir 
spauda pasidarys gyva ir kultūringa.

Spauda praeityje iškovojo mūsų tautai 
savarankumą ir Nepriklausomybę. Šiandien 
taip pat svarbiausias spaudos uždavinys ko
voti dėl mūsų tautos ir valstybės laisvės ir 
savarankumo. Tačiau ir mūsų kova dėl Ne
priklausomybės bus tiek sėkminga, kiek 
mūsų spauda ir visuomenė bus tvirta, at
kakli ir kultūringa šioje kovoje. Jeigu vi
suomenės pulsas nustos plakęs tikėjimu į 

ateitį, įsiviešpataus apatija, sustingimas, tai 
ir spaudos pulsas taip pat bus silpnas ir 
mirtį pranašaująs.

Spaudos uždavinys — visuomeninė tarny
ba. Ir mes uoliai tarnausime mūsų visuome
nei. Tik trokštume, kad ir ji gyvai reaguotų 
į spaudos balsą ir kartu siektų to pačio 
tikslo: spaudos gyvybės ir jos kultūros, kad 
bendromis jėgomis greičiau atkovotume 
laisvę. '

Su galingu spaudos žodžiu ir gyvu, pla
kančiu pulsu visi iš vien, nepriklausomon 
ateitin!

Paryžiaus konferencijoje - sutarčių ir 
sienų problemos

Paryžiaus, Užsienių reikalų ministeriai 
pirmadienio posėdžiuose aptars Austrijos- 
Italijos ir Prancūzijos — Italijos sienų 
klausimus, o taip pat ir taikos sutarčių 
pasiūlymus su Italija ir Rumunija. Taip 
pat pirmadienį bus sprendžiamas ir Itali
jos laivyno likimas. Molotovas Byrnes pa
siūlymą sušaukti taikos konferenciją liepos 
15 dieną atmetė, bet pritarė Bevino pasiū
lymui šį klausimą iš naujo dar aptarti. Nu
rodoma, kad vėliau kaip liepos’15 dieną 
taikos konferencijos negalima šaukti, nes ji 
gali susikryžiuoti su rugsėjo mėn. 3 dieną 
įvykstančiu JTO pilnaties posėdžiu. Nuo 
pirmadienio ministeriai posėdžiaus p 2 kar
tus per dieną. Taip pat nutarta vėl infor
muoti spaudos konferencijose apie pasita
rimus. Triesto klausime dar nieko konkre
taus nepasiekta.

La Guardia DP klausimu
Naujorkas. Trečiadienį Jungtinių Tautų 

ūkio ir socialinių reikalų taryba svarstė 
pabėgėlių reikalus. UNRRA generalinis di
rektorius F. La Guardia pažymėjo, jog ta
ryba turėtų paskubėti įkurti tarptautinę 
pabėgėlių organizaciją, kad š. m. gruodžio 
31 d. sustabdžius UNRRA pagalbą, nebūtų 
likęs rūpinti „neįsivaizduojamas kalnas 
vargo“. \
'JT pabėgėlių ir išvietintųjų komisija, 

kuri du mėnesius Londone posėdžiavo, pa
tiekė 200 puslapių išsamų pranešimą. Pra
nešime yra dalykų, kuriuose nepasiekta 
vieningos nuomonės, kaip tarp kitų ir 
klausime, ar pabėgėliai gali būti prieš jų 
valia verčiami grįžti į savo, kraštą.

La Guardia pasisakė už tai, kad taryba 
turi nekurti pabėgėlių reikalams tvarkyti 
atsakingą įstaigą ir priminė, kad vienomis 
rezoliucijomis klausimas negali būti išsprę
stas. Jei nebus greit veikiama, pabrėžė jis, 
ir pabėgėliai per 6—9 mėnesius nebus grą-

ITALAI RINKS PREZIDENTĄ
Roma. Susirenkantis Italijos naujasis 

parlamentas pirmame posėdyje išrinks Ita
lijos prezidentą, kurio kadencija tęsis vie
nus metus.

BANDYS ATOMINES BOMBAS
Vašingtonas. Iš JAV pranešama, kad 

baigti visi pasirengimo darbai atominių 
bombų veikimui išbandyti. Tam tikslui pa
naudojami laivai su gyvuliais, kurie bus 
apsaugoti ypatingais skysčiais. Bandymai 
įvyks Pacifike ir arčiausiai bandymų vie
tos tebus tik keli ypatingomis priemonė
mis apsaugoti žmonės. Bet ir jie bus tik 
už 16 kilometrų o kiti žymiai toliau.

TRIESTAS — NEPERKANDAMAS 
RIEŠUTAS

Paryžius. Neformaliame ir neviešame 
posėdy užsienių reikalų ministeriai aptarė 
Triesto klausimą. Apie tai jokio komuni
kato nepaskelbta, tačiau netiesioginiai ko
respondentų pranešimai nurodo, kad tilo 
reikalu dar nesusitarta. Bidaųlt būk pa
siūlęs šį klausimą traktuoti ne kaip Jugo- 
slavijos-Italijos sienos ginčą, bet laikyti 
tarptautinės kontrolės žinioj. ,

NEĮSILEIDŽIA KORESPONDENTŲ
Vašingtonas. JAV užsienių reikalų vice- 

ministeris pareiškė, kad kreipiamasi į So
vietų Sąjungą, kodėl ši neįleidžia JAV ir 
britų korespondentų į Bulgariją, kuriems 
ta teisė yra numatyta pagal Potsdamo su
sitarimą.

žinti namo arba naujai įkurdinti, jie mėne
siais ir metais liks internuoti.

Iš 1.600.000 Europoj esančių pabėgėlių ir 
išvietintųjų 837.000 asmenų yra UNRRA 
stovyklose aprūpinami, ir jis mano, jog 
iš jų 600.000 nenori grįžti į savo kraštus. 
La Guardia pasisakė už tai, kad šie asme
nys nebūtų verčiami grįžti, ir pasiūlė, kad 
negrižtantieji pagal apgyvendinimo ga
limybes būtų paskirstyti tarp JAV, Kana
dos, Meksikos, Argentinos, Brazilijos, Chi
les, Kalumbijos, Venezuelos, Peru, Naujo
sios Zelandijos ir Australijos. Jungt. Tau
tos neturėtų laistyti dėl pabėgėlių vargų 
savo ašarų, jei pačių pabėgėlių neprima. 
JT turėtų pasiruošti gruodžio 31 d. 
(UNRRA uždarymas) kiekvieniems 100.000 
pabėgėlių, esančių UNRRA stovyklose, 
kasmet išleisti 30.000.000 dolerių. Toliau jis 
pasisakė už tai, kad į savo kraštus grąži
nami pabėgėliai būtų aprūpinami 90 dienų 
ir kad jie tikrai būtų grąžinami į ju gimtinę.
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Kas es esą
Prieš penkis metus mes vadinomės lie

tuviais arba Lietuvos piliečiais. Nė galvon 
neateidavo, kad galim dar kitokiais būti. 
Tačiau nuo 1940 metų birželio mėn. 15 die
nos, naujų laikų riteriai — atėjūnai ■ „iš
laisvintojai“ mus pradėjo įvairiai krikštyti. 
Lietuviai ir Lietuvos piliečiai gavo „ku- 
lokų“: „buožių“, „buržujų“, „kraugerių”, 
„liaudies priešų“ ir t. t. pravardes. Kažką 
analoginio randame šventame rašte, kur 
sakoma, kad atėjusi pikta dvasia geron 
dirvon pasėjo pikžolių ir neapykantos sėk
lą. Taip ir čia. Paskui daugelį iš mūsų 
trėmė, kaip gyvulius, „plačiojon tėvynėn“ 
ir vadino: „šiukšlėmis“, „vagimis“, „tu
likais", „prostitutėmis“ — taip pat ir „liau
dies priežais — reakcionieriais“.

Po to, vieno „išlaisvinimo“ tragikomedija 
nutrūko ir prasidėjo „išvadavimo“ farsas. 
Čia mes vėl gavome pirmiausia naują „ost- 
landiečių“ vardą. Vėliau buvome vadina
mi: „čiabuviais“ — kažkas panašaus į Af
rikos laukinius. Dar vėliau pavadino: „il
gaplaukiais skudurliais“, Suminkštėjusi 
„išvaduotojų“ širdis jau buvo besiūlanti 
suteikti „savanorių“ vardą, bet rūsčiai su
pykusi dėl tokios malonės nepriėmimo pa
vadino „banditais“ ir neišverčiamu žodžiu: 
„Sch . . . .“

„Išlaisvintojai“ ir „išvaduotojai“ ragino 
pasiduoti rekruton ir kaip jaučias eiti sker
dyklom Ir tas turėjo būti daroma už „tė
vą ir mokytoją . . už „plačiąją liaudies 
tėvynę“ ir vėliau už „naująją* tvarką“, 
„Naująją Europą“ už „Išlaisvintoją“, kurio 
tiek daug rudų paveikslų mums buvo at
siųsta ir už ... Už ką? Už: „tautų lais
vę“ — plakatai skelbė.

Paskui mes buvome vadinami „auslende- 
riais“, „ostarbeiteriais“, retkarčiais įsimaišę 
bendrojon masėn dar — ,’,pabėgėliais“. 
Naujose pasuose mums rašė, kad mes nei
šaiškintos tautybės ir pilietybės arba „ank
sčiau buvęs lietuvis“, arba „anksčiau Lie
tuvos“ — atseit pilietis.

Užėję patvyniai siautėdami drąskė ir 
nešė mus įvairiais sūkuriais risdamiesi, — 
įvairiomis kryptimis bloškė. Vienus į tai
gas, į Sibirą — Kazakstaną, į prievartos 
liaudies karius — rekrūtus; kitus į įvairias 
tarnybas (Dienst’us), į „pagalbininkus ir 
talkininkus“ ir į su SS batalionų pagalba 
sugaudytų vergų eiles. Kitus paėmė ne
laisvėn, nuginklavo, užvilko uniformą, kaip 
belaisvius išvežė -ir išdavė „savanorių“ 
knygutes. Čia daugelis nešiojosi „pagalbi
ninko“, „talkininko“, „savanorio“ vardą.

Bet farso scena nuo’ bombų sugriuvo ir 
mes gavome naują krikštą. Dabar jau iš
girdome muš vadinant „ištremtaisiais“, „iš- 
vietintais“. Tai buvo vardas atitinkąs, iš- 
reiškiąs daugiau/mūsų padėtį, o ne mūsų 
prigimtį.

Atrodė, kad sukilę potvyniai nurims ar 
nurimsta ir, kad mes.iš antros žmonių ka
tegorijos, jei tokiais dar kieno kartais bu
vome laikomi, galėsime vėl grįžti žmonių 
— taigi į žmonių tarpą ir vadintis tokiais, 
kokiais esame atėję į šį pasaulį, kaip ir 
visi.

Bet -. . . bet pasirodo, kad ėriukas kaltas 
todėl, kad jis ėriuku gimė. Ir ot, kol jis 

stovi pavandeniui, tol vilkas negali gerti 
nesudrumsto vandens.

Išgirdome naujus „karo nusikaltėlių“ ir 
„fašistų“ primetamus mums vardus net iš 
tų, kurie „vadavo“ mus iš mūsų krašto 
šunų ir SS batalionų pagalba.

Psichologijos mokslas sako, kad pavogtą 
daiktą pavogusis visada privengia vadinti 
jo vardu ir prisibijo jį ištarti. Tad jis tąi 
daiktą pavadina taip; kas jį, jo manymu, 
atitolina nuo dalyvavimo vagystėje. Pana
šiai elgėsi ir Raskolnikovas.

Sis šešėlis krinta ant tos vokiškosios ir 
rytietiškosios akcijos prieš tariamąją 
„reakciją“ — kažkur tai susispietusią.

Rods nieko ijeužpuolėme, niekam karo 
neskelbėme ir niekam ultimatumo nesiun- 
tėme. Sakėme, kad viskas turi būti išsprę
sta taikiu būdu. Ir štai daugeliui, net iki 
ašarų, skaudu girdėti ir suprasti, kaip žmo
gus buvęs nacių KZ vėl gali būti tremia
mas į kitą toli rytuose esantį koncentraci
jos lagerį. Minėta vilko ir ėriuko pasakė
čia — geriausias atsakymas.

Sauerveinas mums paliko: „Lietuviais 
esame mes gimę . . .“ Tokiais mes ir 
esame. Mes mateme kaip daug kad kilo 
ir griuvo. Tačiau nematėme, kad tiesa 
griūtų, tik matėme kaip ji buvo mindoma 
kylančiųjų ir vėliau griūvančiųjų. Mes

Vokietijos ūkiniai sunkumai
Pagal Potsdamo susitarimą, nežiūrint į 

okupacinių zonų paskirstymą Vokietija 
turėjo likti vieningas ūkiškas vįentas, kad 
galėtų išsilaikyti be pašalinės paramos ir 
kad po tam tikro laiko pajėgtų mokėti re
paracijas. Bęt nepaisydami visų susitari
mų rusai per vidurį Vokietijos nuleido „ge
ležinę uždangą“ ir visą rytinę Vokietijos 
dalį atskyrė. Rytinė dalis yra rečiau gyve
nama ir turi gerai išvystytą žemės ūkį., O 
vakarinė dalis yra labai tirštai gyvenama 
ir čia vyrauja pramonė.

Kas dedasi rytinėje Vokietijos dalyje, 
mes to „nežinom1. Bet kad yra didelių sun
kumų vakarinėje dalyje, tai jau tikrai ma
tyti. Nors jau daugiau kai metai prabėgo 
po paliaubų, mes pastebim labai lėtai vyk
stantį krašto atstatymą, ki pat šiol dar 
jokių pramonės gaminių rinkoje beveik ne
matyti. Jei čia vokietis juda, kruta ir dir
ba, tai dažniausiai tik kasdieniniams rei
kalams: kad turėtų maisto, butą, kuro, 
šviesos ir apdaro. Apie didesnius užsimo
jimus čia niekas negalvoja.

Dabar vis dažniau vokiečių spaudoje 
yra keliamas pramonės ateities klausimas. 
Reikia neužmiršti, kad prieš karą vien- 
eksportas davė pragyvenimo šaltinį ąštuo- 
niems milijonams žmonų. Dabar jokio ek
sporto nėra. Vokietija ūkiškai yra atskirta 
nuo viso pasaulio, nes jos pinigas užsie
nyje neturi jokios veętės. Vokiečių pramo
nei yra būtinai reikalinga kai kurių žalia
vų iš užsienių, bet nėra mokamųjų priemo
nių toms žaliavoms įsigyti. Yra faktų, kad 
daugelis pramonės įmonių paskutiniuoju 

paliksime lietuviais prie Nemunėlio ir lie
tuviais vadinsimės. Taisybės vardan nelei
sime tam vardui pražūt. O visokį krikštai 
ir šūvaiai rekošetu grįš į neįgaliotų 
prokurorų ir krikštytojų veidą. Prie Ne
muno auga ąžuolai ir prie Nemuno gyvena 
lietuviai. Mes esame tie lietuviai o ne 
kažkokį naujavardžiai — naujais vardais, 
kurių tiek daug svetimieji mums davė ir 
duoda. Ir jeigu mūs kas kitu vardu nori 
pavadinti, tai tas elgiasi taip, kaip tas, 
kuris bijo pasisavintą daiktą pavadinti 
tikruoju vardu. Žinoma, kad skaudi yra 
rakštis,, jei tūkstančiai žmonių — besivadi
nančių lietuviais — negali gyvanti savam 
krašte — Lietuvoje. Lengviausia juos ap
šaukti kitu vardu. Tačiau dar ne visas 
pasaulis serga daltonizmu, tai yra ^neturi 
dar tokių akių, kurios tik vieną spalvą są
moningai ar nesąmoningai temato. O mes 
ir esame toji lietuviška, taikios ir darb
ščios žemdirbių tautos spalva.. Mes esame 
lietuviai ištrmties padėtyje, esame liudi
ninkai tiesos ir laisvės sumindymo, bet 
taip pat liudininkai ir daugelio galiūnų 
sic transit ...

Daug pereivų ėjo per mūsų žemę. Tik
tai Nemunėlis ir ąžuolai, žinoma neiškirsti, 
palieka.

T. B. Tarailis.t

laiku, stokai žaliavų pasireiškus, savo ga
mybą sustabdė, o kitos irgi netrukus sus
tabdys. Todėl bedarbių skaičius dar lai
biau padidės.

Sis būvis vakarų sąjungininkais sudaro 
daug rūpeščio, nes, norint išlaikyti okupuo
tose zonose tvarką ir rymybę, vokiečiams 
yra reikalinga nuolatinė parama, ypač 
maisto produktais. Jau dabar okupuotųjų 
zonų išlaikymas anglams kainuoja aštuo- 
niasdešimts milijonų svarų, o amerikie
čiams — du šimtai milijonų dolerių me
tuose. Ir tiktai tada, kada' amerikiečiai 
pagrąsė sustabdyti pramonės įmonių iš- 
montavimą ir perdavimą rusams repara
cijų sąskaiton, šiomis dienomis pavyko 
Berlyne susitarti dėl kai kurių žaliavų 
pasikeitimo tarp rusų ir amerikiečių val
domų zonų. •

Bet šis susitarimas yra menkos reikšmės 
įvykis dideliame ūkio problemų komplek
se. Svarbiausias dalykas čia yra „erdvės“ 
problema. Jei prieš karą Vokietijoje vie- 
neme kvadratiniame kilometre gyveno 133 
žmonės, tai dabar gyvena per 200, nes Vo
kietija apkarpius jo plotas sumažėjo 22°/o, 
o dėl visokių repatrijacijų gyventojų skai
čius padidėjo 18°/o.

Mes matėme, kaip sunku buvo sąjungi
ninkams nugalėti ašies valstybes. Mes 
matome dabar, kaip sunkiai sekasi orga
nizuoti pasaulio taiką. Bet tai dar ne vis
kas. Užvis sunkiau bus sutvarkyti įvairių 
kraštų ūkiškus klausimus, nes tie klausi
mai visuomet buvo ir bus nepaliaujamų 
karų priežastis. \ VL Bs.
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DAILĖ <@>LITERATUDA<fB MOKSLAS'
Literatūrinė anemija '

Nenormaliais laikais visokios ligos užpuola 
žmogų: ir ęholera, ir venerinės, ir geltligė ir 
„švabiški gurkliai“, tačiau baisiausia liga 
tai dvasinė anemija. Ji skverbiasi visur: į 
spaudų, į literatūrą, į dailę, į muzjką, į filo
sofiją, į moralę. Ji, kaip vėžys, graužia mū
sų tautos kultūrinius pagrindus. Si anemija 
ypač įsisukę į mūsų literatūrą ir iš jos 
plaukia į kitas sritis. Tai baisi liga, baisesnė 
už keltų ligą, kuri gali ne vieną peranksti 
supūdyt. ' 1 ’

Kokia šios ligos bacila? Biauriausia — ji 
vadinasi rašytojavimas — kaip amatas. Tai 
nesuvaldomas noras būti rašytoju, nors jis 
aiškiai pats žinotų ir kiti jam pasakytų, kad 
jis negali juo būti, nes rašytojui nepakanka 
tik rašyti, o svarbiausia reikia talento ir 
kultūros. Talentas, žinoma, subjektyvus da
lykas, dėl jo gali kiekvienas ginčytis ir 
skelbtis, kad jis esąs ne tik vienintelis ta
lentas, bet ir genijus, bet dėl kultūros stop! 
— čia kiekvienas skaitytojas pasakys, kad 
šitam ar anam rašytojui stinga kultūros, jis 
yra visu šimtu ar net keliais šimtais metų 
atsilikęs. O literatūra, bent jos kritika yra 
žiauri, z ji nemėgsta jokio atsilikimo, jokios 
pakartotos svetimos frazės, jokių pakartotų 
svetimų formų, jokios literatūrinės vagystės 
ar šventvagystės, idėjų ir žodžių be kraujo 
ir be dvasios. ' .

Mūsų dabartinės sąlygos yra labai pa-
lankios patriotizmui. Rašytojai kaip tik ir 
taikosi į šią skaitytojų silpnybę. Tačiau jie 
klaidingai supranta ir išreiškia patriotinę 
idėją ir šiuos jausmus. Jei rašytojas kiąjc- 
vienam eilėrašty po kelis kartus minės tė
vynę, dar prikraus nuvalkiotų epitetų 
brangi, miela ir pabaigs eileraštį sušukimu: 
o kaip aš tavei be galo myliu, tai toks ra-, 
šymo būdas ne tik nesužadins patriotinių 
jausmų, bet, atvirkščiai,, sukels skaitytojo 
nepasitikėjimą rašytojo nuoširdumu ir 
estetinį pasišlykštėjimą. Va, ne naujokas 
poetas Petras Babickas, kurį savu laiku ver
tinom, kaip savaimingą poetą, šiandien taip 
nusirašė, kad net gaila jo plunksnos:

Kada, o kada prablaivės mums dangus? 
Kada vėl sugrįš tai, kas miela, brangu? 
Kada, kaip širdis, Lietuva bus arti?
Kada pasibaigs nedalia ši karti?

Poetas gali pavažiuoti į Švediją, užuot išvy
kęs į Italiją, ir Lietuva bus arti. Tačiau, ši 
eilėraščio posmą išrašiau ne dėl to, o tik 
norėjau parodyti, kaip mūsų poetai darosi 
oratoriais, advokatais, bet ne poetais. Žino
ma, jeigu tokie „seniai“ kaip M. Vaitkus, P. 
Babickas nuolat dainuoja ir verkšlena dėl 
tautos likimo, tai visi jaunieji ansambliu 
panašiai dainuoja:

Pravirko dangus ir nuliūdo žiedai, 
Kai nešdama saulę atslinko mirtis, 
Kas vyko, lietuvi, tuomet tu žinai?

» Meni dar siaubingas baisiąsias naktis?
Mes esam bejėgiai, be valios, be meilės, 
Mums reikia vienybės, ryžtingos drąsos.

B. Kemežaitė „Mūsų Kelias“ Nr. 3 (12).

Kai poetiškai sakoma, kad pravirko dangus, 
tai gali pamanyt, kad ėmė lyti. Kokią saulę 
neša mirtis, taip pat nekiekvienam • aišku, 

nors suprantame, ką poetė norėjo tuo pa
sakyti. Tačiau visiškai nesuprantame pas

kutinių dviejų eilučių idėjinio jovalo ir ko
dėl toki posmai dedami į eilėraštį, kai jie 
yra gryniausia publicistika. Visa tragedija 
ir yra tų patriotinių poetų, kad jie ne- 
atskira poezijos nuo publicistikos. Ir dabar
tinėj spaudoj įsigalėjo toks poezijos nieki- 

. nimas, toks patriotinis „nusiVerkšlenimas“, 
kad ši liga gali baigtis liūdna poezijos krize.

Tai dedasi todėl, kad rašytojas nejaučia 
atsakomybės už spausdintą žodį. Be abejo, 
čia kalti ir tie redaktoriai, kurie jaučia pa
triotinę pareigą išspausdint kiekvienam nu
mery po kelis patriotinius eilėraščius, nežiū
rėdami jų meninės vertės. Žinoma, kal
čiausi rašytojai. Jie atsako už savo kūrinius. 
Jeigu jie serga rašymo manija, anemija, 
kultūrine trumparegyste, tai jie gali leng
vai pasigydyti: rašyti tik savo ir jų draugų 
malonumui, bet ne spaudai, nė viešumai, 
kuri negali būti anemikų sąšlavų dėžė.

Literatūra yra meno, kultūros poraiška. 
Rašytojas nėra tik tas, kuris rašo, bet juo 
gali būti tik tas, kuris meniškai ir stilingai 
rašo. Jis turi dalyvauti naujausiam litera
tūriniam gyvenime, sekti viso pasaulio lite
ratūrines sroves, pažinti* vyriaujančias da
barties ir, kaip pranašas ar kovotojas, 
skelbti ateities idėjas. Jis negali pamėgdžioti 
vakarykščių formų ar sustingti savo pasi

Lietuvos mokslas
„Paimkim arklą, knygą, lyrą
Ir eikim Lietuvos keliu“. - Maironis.

Rašo Dr. A. Rukša
1. Senovės Lietuvos mokslas

Jei civilizacijos pažiba naujumas, moder- 
niškumas, tai kultūra dažnai vertinama pa
gal jos senumą. Nors mokslas ir turi ben
drumo su moderniškumu ir civilizacija — 
civilizacijd naudojasi mokslo išradimais, 
mokslininkas, norėdamas moksle pasireikšti, 
turi būti susipažinęs šu paskutiniaisiais 
mokslo laimėjimais, — bet vis dėl to moks
las neatsiranda staiga, kaip deus ex machi- 
na, o yra šimtų ir tūkstančių metų 
kruopštaus darbo vaisius. Mokslas yra ne
atskiriama kultūros dalis ir, kaip ir pasta
roji, turi rimtą pagrindą didžiuotis savo se
na praeitimi, senomis savo tradicijomis.

Ar turėjo Lietuva senovėje savo mokslą? 
— Toks klausimas būtų beveik tolygus klau
simui: „ar turėjo Lietuva savo kultūrą?“ 
Viduriniais amžiais lietuvių tautos sukurtoji 
galingiausia Europos imperija nuo Baltijos 
iki Juodųjų jūrų nebuvo koks laukinių van
dalų ar gunų padaras. Tai buvo kultūringa 
valstybė. Tatai aiškiai liudija, kad ir tokie 
mūsų istorijos sukurti paminklai, kaip gar
susis „Lietuvos Statutas“ ir Zigmanto Au
gusto valakų žemės reforma. Tokioj valsty
bėj turėjo tarpti ir mokslas.

Net nuo XIV amžiaus daugelis Lietuvos 
didikų sūnų lanko Krokuvos ir kitas Va
karų Europos aukštąsias mokyklas. Paga
liau, 1570 m. jsteigiama -Vilniuje ir pirmoji 

rinktose formose. Jo požvilgis ne siauras, 
vidutiniškas, jis turi plačiai aprėpti gyve
nimą, pažinti jam artimas kultūros sritis: 
filosofiją, dailę, muziką, socialinį ir politinį 
gyvenimą. Kiek jo bus aukšta kultūra ir 
kiek jis bus pajėgus meniškai, tiek jis bus 
stiprus rašytojas. Jurgis Baltrušaitis visą 
amžių rinko įvairiausių kultūrų vaisius, kad 
senatvėje duotų pačias gražiausias kūrybos 
idėjas, formas.

Mūsų literatūros lygis ir tautinė savigarba 
reikalauja, kad mes negrįžtume į amžių ir 
nekompromitubtūme lietuviško žoždžio, bet 
susirūpintume mūsų literatūros renesansu, 
jos kultūros kėlimu. Šiam tikslui pasiekti 
siūlome:

1. Visų laikraščių redaktoriams nespaus
dinti nevertingos, meniškai atsilikusios lite
ratūros.

2. Rašytojams nesiveržti į spaudą, nespaus
dinti tokių kūrinių, kurie nėra verti litera
tūros vardo.

3. Jausti atsakomybę už kiekvieną litera
tūros kūrinį, už kiekvieno kūrinio žodį.

4. Ugdyti literatūrinę kultūrą, idėjiškai ir 
formiškai kelti ją aukštyn.

5. Gydytis nuo literatūrinės anemijos. 
Kas anemiška, tas nešpausdintina.

• 6. Sudaryti literatūrinį sąjūdį, kurio tiks
las mūsų literatūros šuolis į pasaulį, nuola
tinis kultūrinis kilimas, naujų kelių, naujų 
idėjų, naujų formų ieškojimas, viską grin
džiant savo tautos dvasia.

St. Vykintas.

Lietuvos aukštoji mokykla.
XVI a. pabaigoje ir XVII pradžioje jau 

girdime tokius žinomus vardus, kaip M. 
Daukšos, Sirvido, Sarbievijaus. XVIII a. pa
baiga duoda Počebutą ir kitas garsenybes, 
pasireiškusias daugiausia gamtos matemati
kos moksluose, ypač astronomijoje. XIX a. 
pradžioje Vilniaus Imperatoriškajame Uni
versitete, Vilniaus akademijos tęsiny, ypa
tingai išgarsėja klasikinės filologijos moks
lais Grodekas, istorikas Lelevelis ir dauge
lis kitų.

Koks gi buvo senovės Lietuvos mokslas 
tautiniu atžvilgiu? Buvo jis daugiau tauti
nis, savo uždaviniu turėjęs lietuvių kalbos 
ir kultūros ugdymą ar tarptautinis, tarnavęs 
daugiau bendriems žmonijos interesams?

Pirmaisiais dešimtmečiais po Vilnius aka
demijos įkūrimo Lietuvos moksle aptiksime 
nemaža ir tautinių pradų. Humanizmo, tiky
binių kovų ir Lietuvos didikų nepasitenkini
mo Liublino unija įtakoje atsirado ir sub
rendo vadinamoji Palemono teorija, skel
bianti, kad Lietuvos bajorai esą romėnų 
ainiai, atkeliavę senovėje į Lietuvą ir įkūrę 
Lietuvos valstybę, kad lietuvių kalba esanti 
ta pati lotynų kalba, tik kiek pagadinta. Šią 
teoriją Lietuvos istorijos mokslas tuo metu 
laikė tikra ir ja naudojosi Lietuvos bajorai 
politinėje kovoje su lenkais. 1600 metais ka
nauninkas M. Daukša savo „Postilės“ įžan- 
gojė apgailestavo, kad lietuvių kalba esanti 
paniekinta, pripažindamas, kad tik gimto-(Nukelta į 7 psl.)

3



MINTIS Nr. 100 4 psi. Pirmadienis 1946 m.* birželio 24 d.

DAILININKU SILUETAI
V. Petravičius - moderniosios grafikos pradininkas 

(40 M. SUKAKTIES PROGA)
Viktorą Petravičių kai kurie senosios mo

kyklos profesoriai norėjo išmesti iš Meno 
mokyklos už tai, kad jis netinka dailininko 
keliui. Laimei, kiti, akylesni, pastebėjo jo 
meninius kūrybinius gabumus, jį apgynė ir 
paruošė Paryžiui. O šioje meno Mekoje V. 
Petravičius pačių žymiausių ir kultūringiau
sių pedagogų ir estetikų buvo įvertintas, 
kaip menininkas, kuris „turi puikią meno 
dovaną: kompozicijos skonį, ritmo jausmą 
ir plačią išraišką“. (J. Beltrand).

V. Petravičius, gimęs 1906 m. gegužės 
12 d. Bedalių km, Šakių valsč. ir apskr., me
ninius polinkius yra paveldėjęs iš tėvo, ku
ris mėgo dailius drožinius, skoningus bal
dus, įvairius knibinius. Jį veikė ir lietuviš
kosios tautodailės kūryba. Kryžiai, smuike
liai, audiniai buvo jo kasdieninė estetinė 
duona. Elementarius pagrindus padėjo meno 
mokykla, prof. V. Dobužinskis, prof. Ad. 
Galdikas. Šalia mokyklos didelį įspūdį į 
būsimą menininką darė Čiurlionis, jo misti
ka, jo korųpozicijos, spalvų kultūra. Tačiau 
galutinai V. Petravičius subrendo Paryžiuje, 
kur moderniosios srovės jį užkrėtė kūrybine 
drąsa, individualizmo dvasia. Jis, iš savo 
dvasios gelmių lietuvis, Paryžiuje pamatė, 
kad primityvios tautos meno bruožams ga
lima suteikti individualią ir stiprią formos 

išraišką. Jis lietuviškai dvasiai išreikšti 
paieškojo naujų, individualių meno priemo
nių ir formų.

Prieš keliolika metų Paryžiuje gimė du 
stambūs V. Petravičiaus grafikos kūriniai: 
„Gulbė — karalius pati“ ir „Marti iš jau
jos“. Maža pažymėti, kad vienas iš jų — 
pirmasis-gavo „Grand Prix“, bet, svarbiau
sia, kad jie mūsų grafikai pradėjo naujus 
kelius. Juose mes matome, lietuvių tautodai
lės pradus: mūsų skrynių, mūsų audinių 
raštus, sujungtus su labai individualia ir 
įdomia kompozicija. Dar daugiau: dailininko 
užsimojimai, vidaus ugnis, psichologiniai 
motyvai, dinamika yra tokia individuali, 
gaivališka, kad tik meno atsilikėlis gali šių 
dalykų nepastebėti. „Jaunikio pabroliuose“ 
iškelta jaunuolio ranka, važiuojančiųjų ne
nulaikomi arkliai rodo dinamikos, veržlumo 
ir mosto stiprybę. Grafikas, nesigilindamas į 
smulkmenas, viena linija, judėsiu ar mostu 
išreiškia nuotaiką, žmogaus ar gyvulio eks
presiją. Šviesių ir tamsių linijų suformavi
mas, šešėlių sutvarkymas, kruopštus smul
kių taškelių išdėstymas, estetinis kompozi
cijos apipavidalinimas rodo, kad grafikas 
yra ir kruopštus darbininkas ir individualus 
kūrėjas, gilios kultūros menininkas.

V. Petravičius yra ne vien grafikas, bet ir 

tapytojas. Jis paskutiniu metu yra sukūręs 
karo tematikos ir šių dienų siaubingo tra
gizmo kūrinių. Jis čia yra ir filosofas, ir ly
rikas, mistikas kuris su dideliu jautrumu 
sprendžia lietuvio pabėgėlio ir žmogaus be
dalio likimą. Tačiau dailininkas ir čia yra 
estetinės krypties kūrėjas,’ kuris tematikos 
nepaaukoja propagandai, bet ją panaudoja 
estetiniams, kūrybiniams kompozicijos, var
sų derinio, nuotaikos uždaviniams. Jis kiek
vienam kūriny ieško naujų kompozicinių ir 
spalvinių galimybių.

V. Petravičius daug kam atrodo nemokša, 
kuris nesugeba žmoniškai piešti. Bet jis, 
„nemokėdamas piešti“, gyvena troškuliu 
kurti ir kuria naująją dailę, kuri kartu su 
kultūra eina iš Vakarų.

Dailininkas yra prancūzų moderniosios 
mokyklos vaikas, kuris, susipažinęs su se
nųjų meistrų, modernistų, Egipto menu, pa
dėjęs pagrindan lietuviško skonio pradus, 
ieško, randa ir išreiškia mūsų individualios 
grafikos ir dailės savumus, esmę ir formas.

M. Sarg.

Ben. RutkUnas x

'Bėgli kūdikystė
Aš jaučiu, kaip siela alky vysta, 
ir verkiu, kad juokas jaunas miršta---- —
Sugrąžinkit mano gyvą kūdikystę, 
kur taip greit nuraškė skausmo pirštai — 
mano džiaugsmo lėlę — kūdikystę!

JAUNIKIO PABROLIAI VIKTORAS PETRAVIČIUS

Rūdys, piktos rūdys — kandžios, aitrios, 
sopulingi žemęs kaltės pūliai 
ryja žydinčių žarijų kaitrą, 
ryja dainą, laužia širdį, gula — 
mano giedančios krūtinės kaitrą!

Leiskit, leiskit man iš čia išskristi, 
paSiėmus skardų rytgonio lumzdelį: 
gal pavysiu savo bėglę kūdikystę, 
lūkinčią manęs ant vėjų kelio — 
lakią sodo kregždę — kūdikystę!

Ant, ji žaidžia šalia šaltinėlio — 
šviesiaplaukis, saulės glostomas vaikytis — 
Suka ratą baltos ramunėlės, 
aplink galvą dūzgia aukso bitės — 
mano šventos godos — aukso bitės!

Žvelgia akys, it kristalas grynos, 
ir pro laiko dulkes vėl mane pažįsta — 
Ir tvirtai man kaklą '.rankom apkabina 
mano atrastoji bėglė kūdikystė — 
mano ryto žiedas — kūdikystė!

PRANCŪZAI STATO LIETUVIŲ POETO 
PJESĘ

Prancūzų literatūros ir meno savaitraštis 
„Les lettres francaises“ šio mėn. 6 d. nu
mery rašo, kad Rennos meno trupė į savo 
repertuarą įtraukė 1939 m. mirusio lietuvių 
poeto Milašiaus pjesę „Miguel Manara“, 
kuri Prancūzijoje statoma pirmą kartą.

Pažymėtina, kad statant šią pjesę tenka 
susidurti su dideliais techniškais sunkumais, 
dėl pjesės komplikuotumo.

„Mes prieš šį šedevrą jaučiamės visai 
maži, — pareiškė vienas iš kolektyvo“ — 
rašo toliau laikraštis. „Bet mes jaučiamės 
išdidūs, pirmą kartą pergalėdami Milašiaus 
stilių įr jėgą. Niekas nėra geriau už didįjį 
lietuvių poetą įžvelgęs ir supratęs to meilės 
riterio sielos“.
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KULTŪRINES NAUJIENOS
MOKSLAS. Moteris - akademikė. Prancūzų Medicinos Akademija pon. Lucie Randoin išrinko savo nariu. Ji yra antroji moteris akademike, pirmoji buvo p. Curie. Ji išgarsėjo kaip vitaminų specialistė.
Monge sukaktuvės. Prancūzai gegužės mėn. atšventė šimto metų Monge, gimimo sukaktuves. Monge yra žinomas kaip aprašomosios geometrijos kūrėjas.
Newtono sukaktuvės. Anglai liepos mėn. minės Newtono pavėluotas 300 m. gimimo sukaktuves.

LITERATŪRA. Amerikiečių autoriai prancū
zą spaudoj. Pastaruoja metu prancūzai labai daug verčia ir spausdina amerikiečių rašytojų kūrinius. „Les Nouvelles Littėraires“ spausdina Louis Bromfied romaną „L’Hom- me Comblė“, „Les Lettres francaises“. John Steinbeck romaną „Les Raisins de la Colėre“.

Nauja G. Duhamel knyga. Žinomas prancūzų rašytojas Georges Duhamel, kurio vertimų buvo išleistų ir lietuvių kalba, parašė naują beletristinį kūrinį „Souvenirs dė la du parądls“ (Rojaus gyvenimo atsiminimai).Kas naujo švedų literatūroj. Prieš šį karą švedų literatūroj reiškėsi nauji vardai: Wilhelm Moberg, Harry Martinson, Blomberg. Karo metu iškilo jau anksčiau žinomas rašytojas Per Lagerkvist. Jis yra didelis humanistas, demokratas, gilios kultūros rašytojas, kurio veikalai yra verčiami į svetimas kalbas. Greitu laiku jo naujas romanas „Noin“ pasirodys prancūzų kalba.
IDAILĖ. Prancūzų realistas. Prancūzijoj vėl labai gyvas meninis veikimas. P. Picasso, Gischia virto dienos ir diskusijų temomis. Kovoja abstraktizmas su realizmu, modernizmas su nuosaikiuoju inodernizmu. Pastaruoju metu vyksta dviejų realistų: Marcei Gimond ir Edouard Pignon parodos. M. Gi- mond yra garsus skulptorius, portretistas. E. Pignon yra tapytojas, intelektualistas, realistas, su dideliu lyrizmo polinkiu. Jo „Pleu- rense“ (Verkiančioji) ir k. kūriniai jį iškelia kaip darbštų ir kūrybingą dailininką.

,,Hanau Lietuviams" antrieji metaiNetrukus po Hanau lietuvių stovyklos įkūrimo ten pradėtas leisti savaitinis iliustruotas sieninis laikraštis „Hanau Lietuviai“. Birželio 16 d. suėjo metai nuo pirmojp „H. L.“ numerio. Ta proga išleistas puošnus ju- biliejimis 42 (18) Nr. Pirmuoju „Hanau Lietuvių“ redaktorium buvo Algirdas Gustaitis, antruoju Aleksandras Merkelis, trečiuoju ir dabartiniu yra Vincas Urbonas. „H. L.“ yra vienas įdomiausių tremtinių sienlaikraščių. Prie jo iliustravimo dirba dail. Jezerskas, L. Špokevičius ir kt. 'v
Visų lietuvių vardu sveikina „Min- f 
tį“, sulaukusią'lOO-jo numerio ir lin
ki ir toliau progresuoti.

Memmingeno-Airporto
L. T. B. Komitetas.
 • )

Tūkstantmečio Reicho palikimas...Prieš trylika metų, kada naciai paėmė valdžią į savo rankas, Vokietijos ūkis buvo dideliuose sunkumuose. Tuomet galingoji vokiečių pramonė buvo atsidūrusi prieš didelius eksporto suvaržymus, nes visuose pasaulio kraštuose buvo jaučiamas prekių perteklius. Sumažėjusios eksporto galimybės tuomet paraližavo visą Vokietijos ūkį, nes vienas trečdalis visų pramonės' dirbinių buvo gaminamas eksportui. Tada Vokietijoje buvo kėli milijonai bedarbių, kurie, netekdami darbo, kartu buvo neteką ir duonos, nes, sumažėjus pramonės gaminių eksportui, turėjo sumažėti ir importas, t. y. maisto produktų įvežimas. • .Ilgą laiką blaškėsi vokiečiai, negalėdami surasti šiai problemai tinkamo sprendimo. Tiktai Hitleris viską labai greitai „išsprendė“. Jis metė šūkį, kad tie visi ūkio sunkumai yra kilę dėl Vokietijos priešų varomos „apsupimo“ politikos. Jis labai greitai atsipalaidavo nuo visų tarptautinių įsipareigojimų ir pradėjo negirdėto masto ginklų ir karo reikmenų gamybą. Bedarbių milijonai bematant išnyko ir tuojau atsirado darbininkų trūkumas. Kad būtų galima užsuktą karo mašiną finansuoti, — be pertraukos buvo spausdinami vis nauji markių banknotai, o finansiniai‘sluoksniai kūrė vis naujus vidaus paskolų projektus. Ir kada jail pradėjo atsirasti neišvengiamas maisto ir žaliavų trūkumas, — jis pradėjo „vaikščioti“ po visus Europos kraštus. Kaip žinome, jo galutinis tikslas buvo nugalėti visus kraštus ir įsigalėti pasaulyje taip, kad naciams būtų sudarytos sąlygos nevaržomai naikinti kitas tautas, o jų turtus ir išteklius panaudoti neribotos hegemonijos sustiprinimui. Ir jeigu jam šis planas būtų pasisekęs, tai tada vokiečio kitaip ir neįsivaizduok: jo dantyse būtų visuomet cigaras, o rankoje — bižūnas.
DP meno ir darbo paroda Baden-Badene

S. m. birželio mėn. 1 d. Baden-Badene, 
Prancūzų okupacinės zonos sotinėje, kur
hauzo patalpose, buvo atidaryta DP meno 
ir darbo paroda.

Paroda globoja generolas Koenig vyriau
sias prancūzų pajėgų vadas Vokietijoje.

Garbės komitetą sudarė: gęn. F. Lanclud, 
pulk. Marchal, gen. Marguerittes dit Lise, 
pulk. Mercier ir kit.

Organizacinį komitetu sudarė: pirm, 
pulk. A. Thomasset (Freiburg), dr. E. J. 
Bastiaenen Freiburgo UNRRA-os direkto
rius, karininkė p-lė Marissal Freiburgo 
UNRRA-os, p-lė J. Cerbier UNRRA-os di
rektorius ir p. Fity UNRRA-os direktoriaus 
pavaduotojas.

Darbo ir meno komitetą sudarė tauty
bių delegatai prie Freiburgo UNRRA-os, 
kur Lietuva atstovavo V. K. Jonynas ir 
A. Staneika.

Į parodos atidarymą atvyko daug kvie
stų aukštų karinės valdžios ir UNRRA 
atstovų. Atidarymo kalbą pasakė gen. 
Lenclud, nušviesdamas išeivio sunkias eg
zistencijos sąlygas, UNRRA-os norą padėti 
ir globoti, o taip pat pastangas išeivį įvesti 
į darbą ir tuom pačiu jam grąžinti kiek 
galint normalesnes gyvenimo ir kūrybos 
sąlygas.

Po parodos atidarymo, visi svečiai buvo 

Vokiečiams tada daugiau niekas būtų nerūpėję kaip: gerti, valgyti ir valdyti. Žinoma, jų vadas dar būtų užkrovęs „sunkią“ pareigą — gausinti tautos prieauglių. Nėra abejonės, kad tuomet premijos už kiekvieną naujagimį būtų keleriopai pakeltos.Bet, deja, likimas lėmė čia kitaip.Nors „genejalios“ strategijos planų laikytasi, Vokietija buvo perblokšta ir nugalėta, be centrinės valdžios ir keturių sąjunginių kariuomenių, okupuota. Jau yra statistikos specialistų apskaičiuota, kad tiktai 35% vokiečių tautos neturėjo nuostolių, 40% prarado beveik viską, o 25% yra likę visiškai be jokio turto. Be to, valstybės iždo skolos šiuo metu siekia 800 milijardų markių, o apyvartoje yra apie 60 milijardų markių banknotų, kurie neturi jokio realaus padengimo. Pinigas dar turi šiokią tokią vertę tiktai todėl, kad okupaciniai organai neleidžia spausdinti naujų banknotų ir kad griežtais potvarkiais yra reguliuojama darbo atlyginimo, algų ir prekių kainų politika. Normaliais laikais Vokietija turėjo apyvartoje tiktai 6 milijardus markių banknotų, todėl dabar 54 milijardai markių yra per daug, kurie sudaro gerą dirvą spekuliacijai ir trukdo krašto ūkio atstatymą. Valdantieji sluoksniai, norėdami pinigų perteklių iš apyvartos išimti, pradėjo didinti mokesčius. Ryšium su tuo pigiausia cigaretė dabar kainuoja 20 pfenigų, o pusė litro alaus — 38 pfenigai. Tai yra oficialios kainos. O darbininkas už savo sunkaus fizinio darbo valandą vidutiniškai gauna nuo 52 iki 65 pfenigų. Tai yra taip pat oficialios kainos. Išeina, kad darbininkas, dirbdamas per dieną, „normaliai“ gali uždirbti tik rūkalams.Šitokie ir panašūs faktai rodo, kad ūkinis' būvis ne gerėja, o blogėja. V . B .
pakviesti į surengtą parodos proga priė
mimą — vaišes.

Parodoje dalyvauja Lietuva, Latvija, 
Estija ir Lenkija ir Ukraina. Viso paro
doje dalyvauja 89 dailininkai išstatė 225 
meno kūrinius ir 176 liaudies meno eks
ponatus. Iš lietuvių dalyvauja dail. Augis, 
Galdikis, Janusas, Jonynas, Kasiulis, Košū- 
ba, Ratas, Petravičius, Staneika, Varnas, 
Valius ir Vilimas.

Dėl vietos stokos, paroda kiek prikimšta. 
Ją papildžius Schongau ir kit eksponatais, 
numatoma perkelti i Paryžių, Briuselį ir 
Londoną. L. B.

» ♦ *
MŪSŲ kalba

J. Mikeliūnas rašo „Žingsnių“ Nr. 2 ir 3 
apie įžymaus šių dienų lenkų kalbininko 
žodžius, pasakytus prieš 2 metus Vilniuje: 
„kada baigsis šis karas, lietuviai, važiuo
dami į pasaulinę taikos konferenciją, turė
tų būtinai nusivežti I-jį Lietuvių Kalbos 
Žodyno tomą (išėjęs 1941 m. Vilniuje, per 
1000 pusi., „Raidės“ A. B.; viso žodyno bū
tų apie 10 tomų taigi 10.000 pusi. Lietuvių 
tauta privalo gauti savarankišką laisvą 
gyvenimą dėl to, kad turi taip nuostabiai 
senovišką ir tokią turtingą kalbą, be ku
rios sunku būtų aiškinti indo-europiečių 
prokalbę ir jų senų senovę“.
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Algirdas dėl savo rūpesčių daug tarda
vosi su kaimynais. Dažniausia jis užbėg
davo pas Adomonį, nes šis buvo arčiausias 
ir senas jo tėvo bičiulis. Adomonį darbo 
dienomis galėjo rasti namie arba anksti 
rytą arba jau gerokai pietų. Ilgiausią ir 
geriausią dienos tarpą jam atimdavo vir
šaičio pareigos.

Adomonis uolus buvo visuomeniniame 
darbe, taip pat rūpestingas ir darbštus sa
vo ūkyje. Grįžęs į namus tuojau nusivilk-, 
davo visą savo, anot jo, ponišką apdarą ir 
orumą, lįsdavo į paprasčiausią drabužį ir 
stverdavosi degančio darbo.

, Šį kartą Algirdas surado jį gyvulių tvar
te. Didžiulės dvipusės ruimingo mūrinio 
tvasto durys buvo visai atlapos. Daugumas 
gyvulių buvo lauke. Tvarte žvygavo par
šai, kriukseno kiaulės, bliūvavo pirmame
čiai veršiukai, tiesdami kaklus į šviežią 
saulėtą orą. Atskirame garde prunkštavo 

žvali, veislinė dveigė kumelaitė. Ji grakš
čiai kapstė kojomis ir šmeikštavo uodega, 
besigindama nuo abuojų musių. Visai že
mai, palubėje daugybėje kerpėtų, lizdų 
gurkštavo raudongūžės kokietiškos kreg
ždės. Čia jos švaistėsi po tvartą sugrieb- 
damos musę, čia jos, nuolat švilpdamos ir 
skardžiai čvikdamos, šaudė pro duris. Ant 
stogo burkavo įvairiaspalviai karveliai. 
Pakildami garsiai suplakdavo sparnais ir 
dumdavo smarkiais ūžtelėjimais. Leisda
miesi ant to pat stogo ar kieme prie pauk
ščių būrio, savotiškai švelniai švilpaudavo.

Keletą valandėlių Algirdas, įsigilinusio į 
darbą Adomonio nepastebimas, stovėjo 
prie durų ir žiūrėjo į šį. augalotą, stambų, 
kiek nutukusį, amerikoniško tipo vyrą. Al
girdui šiuo metu jies pasirodė kažkoks 
nžujas, savotiškas. Lengvais, bet smagiais 
smūgiais, aukštai užmesdamas kirvį ir vi
sas pasvirdamas į priekį varė gardo baslį. 
Beveik iki pusės savo ilgų guminių darbo 
batų aulų buvo įklimpęs į patižusį mėšly
ną. Dirbo vienmarškinis. Jo paties užsa
kymu pasiūti, anot jo namiškių, bobiški 
marškiniai atvirai rodė mėsingą diržingą 
sprandą, plačius pečius, sveiką raudoną, 
gerokai įdegusią krūtinę ir drūtas raume
ningas rankas.

Namų drobės marškiniai buvo labai 
trumpom rankovėm, be jokios apikaklės, 
plačiu apvaliu iškirpimu ant pečių ir vi
sai palaidi. Jokio perkirpimo nei susegimo 
krūtinėj nebuvo. Užteko to vieno iškirpi
mo viršuje, kad velkami lengvai prąlįstų 
pro galvą. Adominio įsitikinimu, tai buvo 
ideališkiausi darbo žmogui vasariniai 
marškiniai. Jo žmona dėl to gana ilgai 
šlykštavo ir nuolat murmėdavo:

„Nei šis, nei tas, kaip koks pajuokas . . . 
Gėda net dėl padoresnio žmogaus, kai tave 
tokį aptinka prie darbo.“

Vytas tuojau atsikirsdavo: „Argi tik 
miesto ponaičiai ir visoki sportininkai te
gali sveikai ir lengvai dangstytis? Darbo 
žmogus , pagal tave, dėl prasimanytų pa
dorumų amžinai turi vargti ir šusti savo 
paties užnuodytam prakaite.“

Žmona nenutildavo:
„Negi tu vienas toks. Juk kiti irgi dirba. 

O vis tik tokių komedijų nedaro.“
„Juk ne visiems Ponas Dievas po lygiai 

proto ir nusimanymo davė. Daugelis, žiū
rėk, kad ir kvailiausio savo tėvų įpročio il
gai negali pamesti. Pagaliau, kai, nusižiū
rėję į kitus, pamėgina, labai patenkinti 
lieka. Taip ir dabar, kai pamėgins, visi 
prie darbo tik tokiais marškiniais ir tevil- 
kės- Paminėsi mano žodį.“

„Et . . .! Tu vis už kitus gudresnis ir 
išmintingesnis. Vadinasi, tik mes ir visi 
kiti kvaili. O kuo gi daugiau tas tavo gud
rumas jau taip ypatingai pasirodė?“

Šioje vietoje Adomonis, paprastai, nutil
davo ir pasitraukdavo. Patyrimo pamoky
tas jis gerai žinojo,,kad po tokios įžangos 
kils tuščias, piudąs ginčas, su ilgomis re- 
kursijomis ir plūsmų leksikonu. „Kaip vil
ko neprijaukinsi, taip užsispyrusios moters 
nenuginčysi“, — baigdavo erzinantį pasi
kalbėjimą.

Sis dalykas Algirdui gerai buvo žinomas. 
Juk retai nuslepiama tarp gretimų namų 
kad ir labai nemaloni smulkmena.

Tačiau ne apie tai dabar Algirdas gal
vojo. Jis žiūrėjo į dirbantį Adomonį ir 
gėrėjosi šituo žmogum, kuris, rodos, tik 
tam ir buvo sutvertas, kad lengvai nuga
lėtų kiekvieną fizinį darbą. Jo nuomone, 
ir darbe Adomonis buvo tik ponas, o ne 
vergas.

Algirdas buvo matęs Adomonį ir vals
čiaus raštinėj, ir svečiuose pas kaimynus, 
ir jo paties namuose tarpdarbio metu. Jis 
visur tiko ir visur imponavo. Mėgino pa
lyginti su savo tėvu. Beveik vienmečiai, o

koks skirtumas. Anas apžilis, nuolat iš
vargęs, visada susirūpinęs, o šis — gražiais, 
tamsiai gelsvais plaukais, ramus, maloniu 
skaisčiapilniu veidu, lyg užtekąs pilnatyje 
mėnulis. s ■

Adomonis pagaliau pajuto arti stovinčio 
žmogaus buvimą ir žvilgsnius.’ Jis grįžte
lėjo truputį ir vėl tęsė savo darbą.

— Tai tu čia, Algirdai? Ko taip spok
sai iš pasalų? Gal ką pikta esi sumanęs, 
kad nenori pasisveikinti?

Jaunuolis truputį sumišo.
— Ne, dėde, priešingai . . . Užsižiūrėjau 

ir kažkodėl užsimiršau . . ,
— Matai, kokia netvarka. Tvarte mar

malynė, kuilys išvertė gardą ir dūksta da
bar po laukus. O šiąnakt vos nepasimaugė 
kumelaitė. Rytą radom prakišusią galvą į 
avių gardą ir parklupusią. Blogai, brolyti, 
kai nėra nuolatinės tikrojo šeimininko 
akies ir rankos. Jau tikrai, sakau, kad tas 
viršaičio darbas sužlugdys mano ūkį . . .

Suvaręs baslius pradėjo derinti šonines 
gardo lentas. Algirdas tebestovėjo prie 
durų. Adomonis pasijuto nemandagus. Jis 
atsiprašinėjo:

— Dovanok jau tu man . . . Įklimpęs į 
mėšlyną nebenoriu braidžioti nebaigęs 
dareo. Pikčiausia, tas kuilys reikia suvaryti.

—Niekis, dėde, palauksiu. Man nelabai 
skubu . . .

' — Ką tu čia, „dėde ir dėde“, — lyg su
bardamas, nutraukė Adomonis: — Suau
gai, žentu rengeisi būti, koks aš tau be 
dėde ...

—, Pykši ar jnepyksi, o aš vis tiek taip 
vadinau ir vadinsiu, nes man geresnis už 
daugelį tikrųjų dėdžių. Tiesa, būčiau tėvu 
vadinęs, bet dabar . . .

Algirdas tuo metu jau šokinėjo tvarte 
nuo vieno mėšlo kupsto ant kito, lyg klam
pyne eidamas. Priartėjęs pamatė iš tikro 
surauktą ir nepatenkintą Adomonio veidą. 
Iš pradžių pamanė, kad tai dėl jo, bet vei
kiai paaiškėjo.

— Juk tik dėl savo tarnybos ir tinkamos 
kiaulidės nespėjau pasistatyti. Ir medžia
ga paruošta, ir planas yrą. Argi čia tvar
ka, kai viskas vienam tvarte?

Algirdas tylėjo. Adomonis, suprasdamas 
jį, atvirai kalbėjo:

— Žinoma, kad tau tokie dalykai mažai 
tesuprantami. Tau daugiau gydytojo moks
las ir miestas terūpėjo.

— Kodėl? Aš ir apie'mkį nusimanau, 
■— tarytum įsižeidęs prieštaravo Algirdas.

— Ką tu nusimanysi, kaip žąsinas apie 
vištas. Juk tau ūkis buvo tik pramoga ir 
smagios' atostogos ne mokslo metu.

Algirdas atlyžo.
— A, žinai, dėde, tavo teisybė. Šiandie 

nenoroms turiu prisipažinti, kad man leng
viau kariauti arba mokytis negu ūkinin
kauti. Nors aš tik aspirantu baigiau karo 
mokyklą, bet patyriau, kad neblogas bū
čiau vadas.

— Gali būti ... — abejingai pasakė 
Adomonis.

Algirdas staiga -pakeitė kalbos toną ir 
tefnpą. Jis pasipiktinęs ir purkštaudamas 
skundėsi:

— Bet ką tu pasakysi? Visos mano da
vatkos sustreikavo. Šiandie griežtai ir ka
tegoriškai pasakė, kad daugiau nebedirb
siančios ir nuo rytdienos nebeateisiančios.
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— Suprantu, suprantu. Man ir tai ne
lengva susitvarkyti, o ką gi jau bekalbėti 
apie tave. f

Adomonis plačiai išskėtė rankas, vienoje 
laikydamas kirvį, antroje — vinis.

— Vagi, būtinai reikia darbininko ir 
darbininkės, o niekur negaunu, nors už
simušk . . .

Prie tvarto durų suprunkštė arkliai, ir 
sustojo vežimas. Tarpduryje mataravo ran
komis ir mermekliavo Augustinas.

— O kad tave kur devynios...! — pra
trūko pykčiu Adomonis, bet vėl staiga' su- 
sitramdė.

— Matai,-kas daros, — teisinosi prieš 
Algirdą: — liepiau šiaudų pakratoms at
vežti, o jis man dobilų pristatė. Juk .se
niai galėjo tai padaryti, be jokio liepimo. 
Pernykščių šiaudų, kiek tik nori. Be nau
dos guli. Tvartas, kaip patalas, galėtų 
būti sausas. Ir mėšlo daugiau. Et! nuolat 
ragink, tik ragink, kaip kokį kuiną . . .

Adomonis pertraukė kalbą su Algirdu ir 
atsigręžė į Augustiną. Visai panašiai, kaip 
ir šis, veido mimika, mikčiojimu ir rankų 
gestikuliacija aiškimo jam, kad dobilus 
išverstų prie daržinės ir kuo skubiausiai 
vežtų šiaudus ir kratytų ant mėšlo. Augu
stinas susitraukė, lyg šunelis baramas, gai
lestingai murksėjo mažomis drėgnomis 
akimis ir, rodos, atsiprašinėjo. Po to stai
ga suspurdėjo jis visas ir, rodydamas, kad 
jau tikrai suprato, sudavė keletą kartų 
sau į kaktą.

Algirdas susidomėjęs sekė visą šitą sce
ną ir atidžiai žiūrėjo į Augustiną:

— Man rodosi, kad jis smarkiai pablo
gėjęs. Pirmiau protingesnis buvo.

— Ir aš nebepažinau pargrįžęs. Saliute 
skundėsi, kad nuo išvežimų dienos jam 
kažkas pasidarę. Sako, paprašanti vandens 
parnešti, o jis velkąs žabų kūlį, siunčianti 
į lauką, kad galvijus perkilotų, o jis ark
lius parsivedąs. Taigi, ir gaila ir pikta. 
Pirmiau buvo neblogas, rūpestingas darbi
ninkas, o dabar jau nebegalima juo vienu 
pasitikėti.

— Šeimininke, ar ne metas būtų pava
karių?

Į tvartą įšliapsėjo stambi nutukusi Sa
liute. Ji stųvėjo ir laukė atsakymo.

— Gerai, gerai . . . Tuojau ... — atsi
liepė Adomonis: — Va, tik vieną, skersinį 
prikalsiu,, kad Stirna nenusisuktų sprando, 
i Jis stovėjo prie kumelaitės, tapšnojo ją 
per pečius ir glostė. Kumelaitė irgi mei
linosi. Ji baksnojo savo minkšta švelnia 
pursna į jo veidą, trynėsi pakakle į petį 
ir žvaliai karpė ausimis.
. — Gražuole, tu mano! Stirna, Stirnele .. 

— džiaugėsi Adomonis: — Po bolševikų 
vis dėlto šis tas pasiliko. Kažin ko toliau 
susilauksime ... , . '

Saliute stovėjo ir nerimavo:
— Gal paskubėtum, šeimininke. Man 

trukdosi ir Naujokas senis laukia. Sako 
turįs svarbų ir skubų reikalą.

— Gerai, gerai . . . Tuojau . . .
Vėl tą pat pakartojo Adomonis ir dirbo 

savo darbą. Saliute nepatenkinta pasižiū
rėjo ir nulingavo per kiemą.

Algirdas susidomėjo, išgirdęs Naujoką 
minint. Jis pasiteiravo:

— Tiesa, kaip gi su tais sklypininkais, 
kuriems bolševikai buvo suskaldę tavo 

lauko atliekamą normą? Naujokas, kiek 
aš atsimenu, irgi buvo- gavęs ir dar geriau
sioj vietoj?

— Labai paprastai, — abejingai dėstė 
Adomonis: .-r Svetimo užgrobiamas tol te
silaiko, kol remia jį jėga. Paspruko bolše
vikai, išbėgiojo ir jų malone apdovanoti. 
Visada taip yra: ligos parblokštą kūną ap
stoja visoki negerumai ir šašai, bet kai 
tas kūnas atsigauna, ima sveikti, tuojau 
visi šašai nubyra. Panašiai atsitiko su Nau
joku ir su kitais sklypininkais.

—- Vadinasi, varyti nereikėjo ir jokių 
bylų nekėlė?

—Pamėgintų! — piktai pagrasė Ado
monis.

Iš tvarto išeinantį šeimininką staiga su
laikė didžiulis vilkų veislės šuo. Jis pašo
ko nuo savo būdos, žvangindamas < tvirta 
grandine, ir gulo po kojom. Tiesė prieša
kines kojas, šliaužė pilvu, paspaudęs uode
gą, ir gailestingai cypė, pasukdamas į vir
šų čia vieną čia antrą savo akį. r

Adomonis maloniai prašneko:
— Žinau, Tigrai, ko tu nori. Bet palauk, 

vėliau, dar anksti tau palaidam būti.
Nuo namų sienos, kur laukė atsirėmęs, 

atsiskyrė Naujokas. Iš tolo, smulkiais 
žingsniais artėdamas, nusiėmė kepurę, 
abiem rankom suėmęs paspraudę ją žemiau 
pilvo ir nusilenkė vos ne ligi žemės:

— Sveikas, ,pone viršaiti . . .
1 — Sveikas, sveikas, Naujokai . . . Bet 
kam taip .

Adomonis atsiminė šunį ir vos neprasi
tarė, palygindamas jį su šunim. Jam taip 
šlykštu buvo žiūrėti į Naujoką. Laiku su
sigriebęs jis tik subarė rūsčiai:

— Užsidėk kepurę! Juk aš negi vysku
pas koks . . . Prieš keletą savaičių tuman 
kumštis panosėj kaišiojai, o dabar . . .

Naujokas užsimaukšlino kepurę, bet vis 
dar nusižeminęs tebelinkčiojo: '

Lietuvos
(Atkelta iš 3 psl.) 

sios kalbos išlaikymu. tautos esančios stip
rios. Sirvydas, davęs lietuviams studentams 
žodyno „Dictionarium trium linguarum“ 
tris laidas, laužė galvą, kaip įvairias, iki 
tol lietuvių kalboj nevartotas, sąvokas gra
žiais lietuviškais žodžiais ir posakiais iš
reikšti. Net mozūras Sarbievijus, beeidamas 
Vilniuje mokslus ir vėliau Kražiuose, Vil
niuje ir kitur Lietuvoje . beprofesoriaudamas, 
buvo užsikrėtęs Lietuvos dvasia ir viename 
savo bičiulio, taip pat mozūro vyskupo Lu- 
bienskio laiške turėjo patirti šį priekaištą: 
„Italus palik italams, lietuvius - lietuviams, 
o tu, mozūre, turi išgarbinti mūsų, mozūrų, 
darbus!“ Sarbievijus lotyniškai rašytais, 
Horacijaus vartotais metrais, išgarbina ne 
tik Lietuvos didikus, Lietuvos gamtos gro
žį, bet ir buvo nepaprastai susižavėjęs Lie
tuvos -sostine Vilniumi, „didžiojo Palemono 
sostu“, Gedimino pilim — Lietuvos Kapito
lijum, darbščiųjų Kviritų statutu. Vintai — 
didžių Lietuvos visuomenės sąjūdžių ir Pa
lemono teorijos atgarsis. • •

Tautinių pradų rasime nemaža ir XIX a. 
pirmosios pusės Vilniaus Imperatoriškajame 
Universitete. Tuo metu Lietuvos visuomenės 
viršūnės jau buvo labai aplenkėjusios ir ta

Bern. Brazdžionis.

Dakare
Iš visų kelių keleiviai grižta
Į šiltuosius tėviškės namus,'
Tikta man širdis iš skausmo plyšta —
Kas priglaus ilgoj kelion ėj mus?

Vakarais ten degė žiburėlis
Kaip malonė Viešpaties dangaus, 
Po kokiais, po svetimais šešėliais 
Pasilsėt šią riakti kojos gaus?

Už langų lingavo baltos vyšnios 
Ir serbentų kekės sviro ten . . .
Ak, kada vėl tėviškė matys mus
Ir kokiai nuklysim dar kraštan

Lijo lietūs, siautė pusnys šaltos, 
O nameliuos gera — zkaip danguj. 
O aplink, kaip žiedas, baltas baltas 
Skendo Kaunas sniego prieblandoj. A

O dabąr kada sukursim .šviesų
Židinį ant Nemuno krantų
Ir kada sugrįšim pasilsėti
Ant sutryptų karo pamatų? ..

— Užmirškim, kaimyne, kas buvo . . . 
Sukvailėjo kiti, ir aš buvau apkvaišęs . . . 
Bet dabar vienas tik tamsta mūsų viltis ir 
išganymas . . .

Adomonis nekantriai nutraukė:
— Sakyk, ko nori?
Naujokas su nepasitikėjimu pažvelgė į 

Algirdą ir vėl maldaudamas žiūrėjo į Ado- 
monį. Sis suprato ir pasakė Algirdui: 
' — Tu užeik į vidų ir palauk. Aš tuojau 
pareisiu.

—Gerai, — sutiko Algirdas.
(Bus daugiau)

mokslas
lenkystės dvasia buvo smarkiai puoselėjama 
ir Vilniaus Universitete. Greta tačiau ran
dame nemaža pradų, pranašaujančių ir nau
jos, lietuviškos sąmonės atbudimą. Tai — 
romantinis gėrėjimasis lietuvių kalba, pap
ročiais, Lietuvos istorija. Tuo laiku atsi
randa didelių darbų iš Lietuvos istorijos ir 
kitų su Lietuva susijusių mokslo sričių.

Vis dėl to senovės aukštoji Lietuvos mo
kykla, ypač jezuitinė Vilniaus akademija, 
išgyvenusi kone iki pat XVIII a. pabaigos, 
tiek profesorių ir studentų sudėtimi, tiek 
dėstomąja lotynų kalba ir dėstomųjų moks
lų pobūdžiu ir dvasia buvo daugiau tarptau-, 
tinė, internacionalinė, negu tautinė. Kitaip 
negalėjo ir būti. Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos garbė reikalavo, kad ir Lietuva 
dalyvautų Vakarų Europos kultūros kuria
majame darbe, o dideli valstybės ištekliai 
leido paremti plačius mokslinius užsimoji
mus, kaip sakysim, garsiosios Vilniaus uni
versiteto observatorijos moderniškiausių 
įrengimų statyba. Bendra visai Vakarų Eu
ropai dėstomoji lotynų kalba ir jėzuitų ko
legijų tarptautinis pobūdis traukė į Vilnių 
ne tik profesorius bet ir studentus ne tik iš 
visų Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos že
mių, bet ir iš tolimiausių Europos šalių.
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— Birželio 12 d. iš Neustadto j Šlezvigą buvo atvykęs „Tėvynės Garsų“ ansamblis. Miesto teatro-operetės salėje suruošė koncertą, kuri? pasiklausyti apie pusę publikos susirinko nelietuvių. Salė (500 vietų) buvo pilna. Pirmojoje dalyje duota liaudies dainų ir šokiai, o antroje J. Krumino vieno veiksmo vaizdelis „Pabaigtuvės“. Lietuvių atvyko iš viso Šlezvigo apskrities ir iš Rendsburgo.— Birželio 8 d. Neumuensterio priemiestyje įvyko skaudi,katastrofa su šlezvigiečių lietuvių lengvąja mašina. Susidūrus su sunkvežimiu, visi keturi važiavusieji lietuviai buvo Sužeisti. Neumuensterio progimnazijos mokinė Eugenija Kronaitė po 12 valandų nuo sunkaus sužeidimo mirė- Jos kūnas buvo parvežtas į Šlezvigą ir čia birželio 13 d. iškilmingai palaidotas. Laidotuvėse dalyvavo ne tik Šlezvigo aps. lietuviai iš visų stovyklų, bet UNRRA pareigūmį ir daug nelietuvių: latvių, estų ir lenkų. Ant kapo iš viso vainikų sudėta 37, bet to, daugybė gėlių puokščių ir iš gėlių padarytų įvairių emblemų. Skautai dalyvavo organizuotai, nes ir pati velionė buvo vyr. skautė. Žuvusioji dar tik 16 metų jaunuole kilimo ky- bartietė.— Birželio 7 d. Tolko skautai su svečiaisflensburgiečiais ir neumuensteriečiais skautais baigė 12 dienų stovyklavimą Brelingo miškelyje. Stovyklavimo metu surengti du laužai ir išleisti du numeriai stovyklos laikraštėlio „Į Stovyklą“. S. B.Truputis statistikos(„Minties“ Nr. 1—100)Išspausdinta buvo 162 straipsniai įr straipsneliai. Suskirstėme juos pagal tarp, bibliogr. klasifikacijos sistema, plačiai vartotą Lietuvos bibliotekose.Bendrybėms (0) tenka 9 straipsniai, visi spaudos reikalais (poskyriai 05 ir 07).Filosofijos (1) skyriuje 13 straipsnių, tai vis etikos klausimais rašyta.Religijos (2) temos paliestos 4 straipsniuose.Visuomenės mokslų (3) straipsnių daugiausia 54. Iš jų daugiausia parašyta edukacijos (325.2) reikalais — 29 straipsniai ir politikos (32) klausimais — 11 straipsnių.Kalbotyrą (4) atstovauja tik 1 straipsnis.Griežtųjų mokslų (5) skyriuje 2 straipsniai apie atomo energiją.Taikomiems mokslams (6) skirta 7 straipsniai, daugiausia Schongau parodos reportažai, apie amatus ir amatininkus (68) — 2 ■ straipsniai.Meno ir sporto (7) dalykus nušviečia 11 j straipsnių, daugiausia rašoma apie scenos 1 (792) meną — 7 str.Literatūros (8) kūrinių 45. Lietuva - poetų šalis, taigi eilėraščių (8-1) turime 29, apysakų ir romanų fragmentų 11.Istorijos (9) temomis rašyta 7 straipsniuose, geografijos (91) tik 1 straipsnyje, biografijų ir memuarų (92) — 8 straipsniai.
Bibliografas.

Lietuviškai parodai Paryžiuje reikalingi 
eksponataiUNRRA Team 206 Freiburg im Breisgau organizuoja Paryžiuje, o vėliau gal būt' ir kitur, didesnio masto lietuvišką parodą. Tos parodos pagrindą sudarys Baden-Badeno ir Schongau parodų eksponatai. Tačiau norint pilniau ir tinkamiau reprezentuoti savo kraštą ir jo kultūrinius laimėjimus, dabartinius eksponatus būtina papildyti naujais, juo labiau, kad Paryžiuje numatomos didesnės patalpos, negu kad Baden-Badene.Parodoje bus trys skyriai: 1. istorinis, 2. liaudies meno ir 3. šių dienų dailininkų kurinių.Parodos organizatoriai pageidauja visų eksponatų, kurie gali tikti vienam arba kitam skyriui. Ypač pageidautinos lietuviškų pašto ženklų kolekcijos, P. Rimšos medalių kolekcija arba pavieniai jo medaliai, gražieji mūsų leidiniai, kaip M. K. Ciurlionles mohografija, K. Sklėrio monografija, V. Petravičiaus „Gulbė karaliams pati“, K. Donelaičio „Metai“, Maironiės, Vaižganto monografija ir kt.Liaudies meno skyriui reikalingi seni ir naujesni lino arba margaspalviai audiniai, kaip rankšluoščiai, staldengtės, lovatiesės, juostos, rankų darbo skaros, milo arba milelio rankų darbo audiniai, kilimai, nertiniai, vilnonės pirštinės, kojinės, prijuostės ir kt. Gintaro dirbiniai arba atskiri gabalai, karoliai, sagtys, apyrankės, dėžės, plunksnakočiai ir kt. Medžio dirbiniai ir drožiniai, seni liaudies meno dievukai, nauji medžio drožiniai-statulėlės, riešutams spaustukai, šaukštai, lietuviškų kryžių pavyzdžiai, papuoštos medinės dėžutės, seni 1 liaudies meno raižiniai ir kt.Visiems aiškų, kaip brangus savininkams yra iš Lietuvos atsivežtas močiutės arba mamos išaustas audinys, gauta gintaro dovana, savo rankomis padaryta medžio statulėlė, kruopščiai surinktas pašto ženklų rinkinys, medalių ar' kita kolekcija. Niekas nenori su jomis nė valandėlei skirtis. Tačiau prieš mus stovi ir mūsų tėvynės reikalai. Jei mes visi būsime užsidarę ir nenorėsime matyti, kas aplink mus darosi, visos mūsų pastangos atsimuš tarsi į kinų sieną. Bendram reikalui turime aukoti ir tai, kas mums brangiausia. Kiekvienas savininkas atgaus savo brangenybę atgal.Visi pasireiškusieji ir pradedantieji dailininkai prašomi nedelsiant siųsti savo kūrinius šios parodos meno skyriui praturtinti. Tegul čia bus atstovaujami visi mūsų dailininkai. Ligšiolinėse parodose mes pasigedome eilės pasireiškusių tapytojų ir grafikų, kaip V. Vizgirda, A. Valeška, J. Bagdonas, J. Steponavičius ir kt. Toks didelio pajėgumo dailininkų pasyvumas daro- didelės žalos ir palieka neužpildomą spragą parodose. Šį kartą visi be išimties dailininkai prašomi savo kūrinius atsiųsti, arba, geriausia, atvežti parodos rengėjams į Freiburgą. Meno paveikslai gali būti ir neįrėminti.Ta pačia proga prašomi visi . asmenys ir pareigūnai, kurie gali kuo nors dailininkams padėti, neatsisakyti talkininkavimo ir nuo- širdtiai jungtis prie bendro darbo savo visokeriopa parama. Nedera niekam pasilikti nuošalyje mūsų kultūrinės veiklos, kuri ir taip su dideliu vargu vos teįmanoma. Ką mes galime atsiekti surengdami gerą parodą 

Paryžiuje, Briuselyje ir Londone, tesprendžia kiekvienas susipratęs lietuvis. Toks lietuvis ir yra kviečiamas į talką ne tik paskolinant savo turimus eksponatus, bet ir parenkant jų pas pažįstamus. Taip pat labai prašoma surinktus daiktus nelaikyti pas save ir nelaukti, kol rengėjai atvyks jų pasiimti, nes jiems dažnai tai neįmanoma padaryti, bet patiem organizuoti jų ' pristatymą. Tik tokia talka mus įgalins trumpu laiku ir tinkamai parodyti svetimiesiems Lietuvą ir jos laimėjimus.Eksponatų rinkėjai privalo sudaryti tikslų surinktų eksponatų sarašą ir pagal to sąrašo numeraciją prisiųti, priklijuoti arba kitaip pritvirtinti šitokias žinias: sąrašo eilės numeris, darbo technika, senumas, daikto kilimo vieta, daikto savininkas, jo dabartinė gyvenamoji vieta ir tikslus adresas, kuriuo daiktą reikės grąžinti parodai pasibaigus. Taip pat būtina kiekvieną daiktą įkainoti kuria nors valiuta, nes rengėjai atsako už eksponatų draudimą.Jei eksponatų surinkimui ar pristatymui susidarytų kokių nors kliūčių dėl to, kad vietinės UNRRA įstaigos reikštų abejonių, joms galima pasiūlyti susisiekti telefonu su UNRRA Team 206 Freiburge.Visus eksponatus su sąrašais siųsti šiuo adresu:V. K. Jonynas, Freibufg Br., Zasiusstr. 122.Retais atvejais galima pranešti telegrafu, kur yra surinkti didesni eksponatų kiekiai, kurių negalima pergabenti be auto pagelbos. Su auto eksponatai bus paimami iš Hanau iki birželio 27 d., iš Tiubingeno — ikiliepos 1 d. Kas nesuspės iki to laiko, prašomas siųsti juos vėliau, tačiau nė vienos dienos bereikalingai nesugaištant.Visiems, kurie vienu ar kitu būdu prie šio darbo prisidės, mūsų padėka, be abejonės, yra per maža. Jiems bus dėkinga tėvynė.Gautomis dabar žiniomis, paroda Paryžiuje bus atidaryta mėnesiu vėliau, todėl eksponatms rinkti yra daugiau laiko; į Freiburgą juos reikia pristatyti Iki rugpiūčio 1 d. V. K. Jonynas.

REFERENDUMAS LENKIJOJE
Varšuva. Visi lenkai dar prieš tautos at

stovybės rinkimus turės atsakyti į tris da
bartinės vyriausybės pastatytus klausimus, 
kurie nulems pagrindines būsiančių val
stybės organų formas "ir iš anksto dar 
prieš tautos atstovybės išrinkimą turės 
sankcijonuoti kai kuriuos dabartinės vy
riausybės veiksmus. Visoje Lenkijoje pra
vedama plati akcija dėl netrukus įvyk
stančio referendumo. Organizuojami mi
tingai ir juose išnešamos rezoliucijos, ra
ginančios j pastatytus klausimus atsakyti: 
„taip“.
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