
Nauja vyriausybė Prancūzijoje
Paryžius. Ministeris pirmininkas Bidault 

sudarė naują Prancūzijos vyriausybę. Ko
munistų. lyderis Thorez ir socialistų lyde
ris F. Gouin naujojoj vyriausybėj yra mi- 
nisterio pirmininko pavaduotojais.

PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBES KRIZE 
DAR NEIŠSPRĘSTA

Paryžius. Kol kas ministeriui Bidault 
dar nepavyko sudaryti vyriausybės. Ko 
munistai įteikė Bidault rašta, kuriame rei
kalaujama pakelti atlyginimus ir pensi
jas ir, tik po to tesutinka aptarti vyriau
sybės sudarymo reikalą.

PRANCŪZŲ KOMUNISTAI APELIUOJA
Paryžius. Prancūzų komunistai paskelbė

atsišaukimą į prancūzus, kur kalbama apie 
reakciją, apie nedemokratiškų organizacijų 
dvasios atgijimą Prancūzijoje ir reikalau
jama išvalyti armiją, administraciją ir po
liciją.

GELEŽINKELIŲ TINKLAS PO 14 MEN. 
NORMALUS

Londonas. Vidur. Europos transporto or
ganizacijos pirmininkas spaudos konferenci
joje Londone pranešė, kad geležinkelių su
sisiekimas po 14 mėn. galės eiti normaliai.

VOKIEČIAI LAUKIA SAVO DIENŲ...
Vašingtonas (ONA). Užsienio reikalų mi

nisterijos pareigūnai teigia, jog pastebėta 
vokiečių prekybininkus užsieniuose laukiant 
dienos, kada Vokietija atsikels. O tuo tarpu 
jie laiko uždaviniu saugoti tai valandai ak
tyvus, techninius sugebėjimus, kultūrą ir 
ideologiją. Kai kurie jų ,tai daro atsargiai, 
o kai kaikuriuose kraštuose — įžūliai viešai 
skelbiamomis programomis.

Parengtas tarptautinės pabėgėliu 
organizacijos statutas

Londonas. Ūkio ir socialinių reikalų Ta
ryba svarstė sunaikintų sričių įvairiuose 
kraštuose atstatymo klausimą, sveikatos ir 
tremtinių problemas;

Šiai paskutinijai-žmoniškumo proble
mai sutvarkyti bus įsteigta tarptautinė pay 
bėgėlių organizacija, dėl kurios statuto jau 
sutarta ir jis bus perduotas JTO suvažia
vimui regsėjo mėn. priimti.

11 MILIJONŲ NAŠLAIČIŲ
Vašingtonas. Ryšium su 2 D. karo skerdy

nėmis ir išvietinimais Europoje badauja 
30 mil. vaikų, o 11 mil. liko našlaičių. Svei
kiausi vaikai yra Anglijoje ir Suomijoje, o 
blogiausios sveikatos — Lenkijoje. Prancū
zijos kaimų vaikai yra gerai maitinami, gi

ARGENTINA REIKALAUJA FALK- 
LENDO SALŲ

Buenos Aires (Reuteris). Radikalų partija 
įteikė rezoliuciją atstovų rūmams, kuria 
siūloma kreiptis į JT saugumo tarybą, kad 
pastarajai tarpininkaujant Falklendo salos, 
atrastos 1592 m. ir nuo 1771 m. valdomos 
Britanijos, būtų grąžintos Argentinai, pir
mykščiam jų savininkui.

MISIJA Į ARGENTINĄ
Londonas. Mėnesio gale britų misija 

vyks į Argentiną finansinių ir ūkinių klau
simų svarstyti. Jų tarpe bus diskutuojama 
Argentinos geležinkelių ateitis, į kuriuos 
Britanija yra investavusi 300.000.000 svarų.

„C. Daily Mail“ Nr. 16 101.

f Skilo Mikolaiciko partija
Varšuva. (Reuteris.) Mikolaiciko parti

joje (vyko skilimas — 5 nariai išėjo iš vyr. 
komiteto, pasisakydami balsuosią už se
nato pašalinimą. Jei ūkininkų partijos na
riai balsuotų pagal Mikolaiciko rodymą — 
už senatą — esą galima tikėtis kilsiant 
krašte pilietinį karą.

ITALIJOJE 1849 M. VĖLIAVA
Roma. Italijos respublikonų partijos pra

nešimu, vėl bus iškelta senoji Italijos respu
blikos vėliava, kuri 1849 m. buvo nuka
binta nuo Kapitolio. Vėliavą išsaugojo gari- 
baldininkų draugija.

ITALIJOJE AMNESTIJA
Roma. Sąryšyje su respublikos paskel

bimu Italijoje paskelbta plati amnestija 
paliečianti daug nubaustųjų, sumažinant 
jiems bausmes.

miestiečių vaikai vieni kauliukai. Jei Pran
cūzijoje visas maistas būtų lygiomis pas
kirstomas, jei neegzistuotų juodoji rinka, 
visiems būtų vidutiniškai po 1600 kai. 
dienoje.

Iš 14 mil. .italų vaikų mirtingumas po 
išvadavimo padidėjo dveja.

„N. Y. Herald Tribūne“ Nr. 19 707.

LENKAI NESIKURIA ŠKOTIJOJE
Londonas. (Reuteris.) Iš Anglijos jau iš

vyko 31.000, bet dar liko apie 60.000 len
kų Škotijoje, kurių daugumas nenori iši- 
kurti čia gyventi. Nenorintieji grįžti Len
kijon yra linkę emigruoti į JAV, Braziliją 
arba kurią nors iš dominijų. Jie įstikinę, 
kad ten didesnės galimybės ateičiai.

JAV VISUOMENE NUSIVYLĖ
Vašingtonas. Spauda ir JAV viešoji opi

nija, komentuodama Gramyko projektą 
atominės energijos kontrolės reikalu, reiš
kia nusivylimą sovietais. Pagal sovietų 
projektą kontrolė palieka suvereninės vy
riausybės rankose, kuri gali kiekvienu 
kontrolės pravedimo atveju užvetuoti. Pa
žymima, kad JAV planas yra didžiausias 
patarnavimas pasaulio civilizacijai.

AMERIKAI SIŪLO VADOVAUTI
Rymas. Kalbėdamas į sąjunkininkų ko

misijos tarnautojų amerikiečių grupę, kuri 
netrukus grįš į tėvynę. Popiežius pasakė, 
kad JAV turi pasiimti vadovauti pasauliui, 
ieškant geresnės tarptautinės visuomenės 
santvarkos, laisvos nuo pavydo, nepasiti
kėjimo ir „nelemtų ambicijų. „N. Y. Daily 
Herald“ Nr. 17 710.

NAFTOS DRUGYS PERUJE
Lima. Peruje, Andų papėdėje, geologai 

teigia, kur pasak jų slypi gausiausi pasau
lio naftos šaltiniai. JAV ir D. Britanijos naf
tos bendrovės drugiškai varžosi dėl konce-< 
sijų eksplotacijai. Šioje srityje jau veikia 
keletas naftos siurbiamųjų šulinių. JAV vy
riausybė ir kariuomenės vadovybė šį radinį 
laiko labai reikšmingu veiksniu strateginiu 
atžvilgiu, busimajame pasauliniame susi
rėmime. „N. Y. Herald Tribūne“ Nr. 19 708.

METALINIAI NAMAI SERIJOMIS
Viena. Britanijos įmonė Dagenheme sta

to naujoviškiausius namus, kur įrengtas 
šaldytuvas, elektrinis skalbtuvas ir viry- 
kla. Visas namas, sudėtas iš 3 miegamųjų, 
2 svečių kambarių, vonios kambario, su
derinto su virtuve, šildomas karšto oro 
radiatoriais iš centrinės krosnelės. Sienos 
nors ir metalinės, bet skoningai padarytos.
Tokio namelio kaina apie 1.050 svarų. Ga
vus sveikatos ministerijos leidimą, bus 
pradėta serijinė gamyba Anglijai ir Euro
pos benaminams.

„C. Daily' Mail“ Nr. 16101.

RAUDONARMIEČIAI ATKIRTO AMERI
KIEČIŲ AERODROMĄ VIENOJE

Viena. Raudonosios armijos vadovybė 
nesutiko atidaryti tiesioginio susisiekimo iš 
Vienos į amerikiečių aerodromą Tulne, už1 
Vienos miesto. JAV pajėgų viršininko 
Austrijoje prašymas tuo reikalu atmestas. 
Tą kelią, kuriuo anksčiau amerikiečių ka
riuomenė naudojosi, raudonarmiečiai už
darė prieš 6 savaites.

SĄŽININGA MOKĖTOJA
Vašingtonas. Suomija, vienitėlis kraštas, 

neatsisakąs mokėti pirmojo D. karo skolų 
JAV, dabar vėl sumokėjo 166.479 dol. ra
tą. Ir įmokėjo dieną anksčiau prieš ter
miną.
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J.ŠVA/STASt r/ta U ^tamartc-

Naujokas dar pasižvalgė, kol Algirdas 
dingo, paskum nedrąsiai, akis nuleidęs, 
pradėjo:
. — Matai, dėl sūnaus norėjau prašyti . . .

Jis staiga prisilenkė ir sugriebė Adomo
nio ranką. Šis atšoko:

— Pala, pala . . . Sakyk! )'
■— Man pasakė, kad vieno tamstos parašo 

užtenka, kad sūnus būtų paleistas . . .
— Tą reikalą aš galėsiu tik raštinėj at

likti. Reikia blanko, reikia antspaudo . . . 
Ateik ryt — pasikalbėsim.

Iš veido ir iš trepūkojimo aiškiai buvo 
matyti, kad Naujokas likosi nepatenkintas 
tokiu pasiūlymu. Oficialaus kelio jis bijo
jo nepasitikėjo. Geriausia jam rodėsi čia 
vietoje, privačiai viską sutvarkius. Todėl 
dar su didesniu maldavimu sulaikė jis 
nueinanti Adomonį:

Pasigailėk, pone ... Sūnus niekuo nekal
tas ir aš taipo pat... Už blanką neliksim 
skolingi... Dabar aš nieko negaliu ... Bet 
mes atidirbsim... Abudu su žmona, kada 
tik pasakysi, ateisim ... Ir Kazys neatsisa
kys ...

Adomonis jau buvo besirengiąs užtrenkti 
virtuvės prieangio duris, bet susilaikė:

— Ar tu, Naujokai, jau tokio gymio, ar 
visižkai sukvailėjai? Aš tau aiškiai pasa
kiau, tad nėra ko čia daug skalyti. Dėl 
darbo, jei jautiesi atliekamas, tai pasisiū
lyk Šinkūnų Algirdui. Jam verkiant reikia 
'darbininkų. Dideli patarnavimą atliktum 
žmogui. Aš tuojau jam pasakysiu, gerai?

— Ne, ne! — pasipurtė Naujokas: — aš 
vėliau apie tai , . .

Smarkiai susierzinęs įėjo Adomonis į 
valgomąjį kambarį.

— Bradas! Paskutinis bradas! Kada mes 
nuo jo apsivalysim? Aš jam nuoširdžiai, 
o jis man apie kyšį pradeda . . .

Prie stalo laukė Algirdas. Čia pat suki
nėjosi Saliute ir globojo svečią. Ji įdėmiai 
sukluso ir atidžiai sekė šeimininką. Be ga
lo knietė ją paklausti, dėl ko taip įširdęs 
Adomonis, bet neišdrįso. Ji labai nudžiu
go, kai tatai padarė Algirdas. —

— Įdomu, dėde, ko gi taip norėjo tasai 
Naujokas?

Adomonis abejingai numojo ranka, ta
rytum daugiau nebenorėdamas apie tai 
kalbėti:

— Kad sūnų padėčiau išvaduoti...
Algirdas pošoko:
— Ir padėsi?
— Kodėl tu taip klausi? — ramiai pa

žiūrėjo Adomonis.
— Aš tik stebiuosi, kad jis ligi šiol ne- 

sušaudytas dar. Mano nuomone, tokius rei
kėtų tik šaudyti, bet ne apie išvadavimą 
galvoti!

— Teisingai sako Algirdas. Ir aš prie jo 
prisidedu, — karštai palaikė Saliute.

Adomonis pasipriešino:
— Tad kuo gi besiskirtumėm nuo bolše

vikų, jei taip visus be atodairos šaudytu- 
mėm. Ten buvo raudonasis teroras, o čia 
pavadinkim mėlynuoju ar baltuoju. Bet 
koks gi skirtumas ir katras iš jų žmoniš
kesnis?

— Bet taip palikti negalima, reikia pa
mokyti! — spyrėsi Algirdas.

— Tik ne šaudymu. Ir bolševikai šaudy
dami nieko neišmokė. Priešingai... Kazys 
Naujokas dar jaunas vyras. Galėjo jis suk
lysti, bet gali ir pasitaisyti. Pasikarščia
vus lepgva žmogus nužudyti, bet paskum 
nebeprikelsi.

Visi nutilo, tarytum susimąstė. Adomo
nis pilstė alų ir ragino gerti:

— Skubėkim, nes išsivadės. Aš, teisybę 
sakant tikrai ištroškęs. ' Ne tiek valgyti, 
kiek gerti noriu.

— Taigi, koks čia bevalgymas, kai jau 
ataušo. Aš padėjau ir maniau greit prisi
šauksiu, — priekaištavo Saliute.

Vyrai godžiai' tuštino stiklines ir dėjosi 
į lėkštes po gerą lašinių gabalą paspir

ti. Brazdžionis

^Kareivio palaka
Ant upės kranto jie sėdėjo trys: 
Suva, piemuo ir sužeistas karys.

— Pirma iš daugelio diena tokia rami,.— . 
Ne lūpom tarė jis, nę žodžiais, širdimi.
— Aš prasimušęs tris kartus esu
Pro ugnį artilerijos ir apkasų,
Pro partizanų kerštą ir kratas
Pro sprogstančias lėktuvų bombas, granatas, 
Pro kūnus kritūsių karštoj kovoj draugų 
(Dabar jie miega amžinu miegu) 
Ir pro likimo valandas sunkias 
Gyvybės kaip išganymo šaukiąs.

Kai po kovos ilsėjaus vakare, v
Kaskart arčiau alsavo man giria, 
Tėvų laukai kvepėjo medumi
Ir pievos ūžė kaip giesmė graudi.
Ir pro aliarmų pavogtus sapnus
Vaidenos metų žaidžiantis sūnus, 
Žmona, namai ir pasakos jaunys . . .

Ir prie jų kojų sprogo sviedinys.
19. 7. 44. Alvitas.

gintą su kiaušiniais.
— Juk čia šviežias alus? — susidomėjo 

Algirdas: Kada gi, dėde, spėjai pasidaryti?
— Čia jau jos nuopelnas, — parodė į 

Saliutę ir paragino ją: — Kodėl gi dabar 
negeri?

Saliute tylėjo. Ji sėdėjo atstu nuo vyrų, 
beveik įžambiai, kitame stalo kampe ir 
prijuostės kerte spaudinėjo akis. Paspru
kusios ašaros siaura takeliu žvilgėjo apva
liam sveikai radonam jos veide.

— Na o čia kas dabar? — nustebo paž
velgęs Adomonis.

Graudingu balsu pro ašaras Saliute 
skundėsi:

— Nagi, mat, kvaila širdis. Nejučiomis 
prisiminiau savuosius... Mes čia valgom, 
geriam, o kaip jie ten, vargšeliai...

Jos balsas dar graudžiau suvirpėjo ir 

nutruko. Bematant ir ji pati pabėgo į savo 
kampelį.

— Et! —-nepatenkintas susierzinęs paly
dėjo Adomonis: — Bėda, kai samdiniai 
nejaukūs, svetimi, bet taip pat įkyru, kai 
jau perdaug skverbiasi, kur nereikia.

Algirdas stengėsi -pateisinti:
— Gal nieko nuostabaus. Ji čia visai 

kaip sava jaučiasi, ypač dabar. Aš net 
nebeatsimenu, kada jcs šiuose namuose 
nebūtų buvę! »
' — Teisinga, rūpestinga, darbšti ir sten
giasi, kaip sau. Kas gi dėl to ką nors sa
kytų. Duok Dieve, kiekvienam tokią sam
dinę turėti. Bet, vagi, kai grįžau, beveik 
kasdien tie patys priminimai ir ašaros. Jei 
aš apie tai nutyliu, matyt, jai atrodo, kad 
visai nejaučiu ir kančių neturiu ...

Adomonis nutilo, parėmė savo kaktą ant 
sunertų rankų ir nugrimzdo savyje. Jis 
kiek galėdamas tramdėsi, tačiau užgauta 
opi ir gili žaizda nebenurimo. Nejučiomis 
prasiveržė žodžiai:

— Tu gi pats supranti, Algi, kad kiek
vienas žingsnis, kiekviena vieta, kiekvie
nas daiktelis primena savuosius ir pakerta 
jėgas. Kiek čia pirmiau buvo džiaugsmo, 
paguodos ir gražių vilčių... Dabar nyku, 
tamsu ir juoda juoda. Eini ir dirbi, kaip 
nesavas. Nežinai, nei kam nei dėl ko. Jei 
ne tarnyba, nežinau, ar aš ištverčiau. Tar
nyboj išsiblaškau, užsimirštu, o namų bi
jau, Algi, kaip savo grabo.

— Suprantu, dėde, suprantu... Bet aš 
matau dar ir kita. Aš jaučiu, kad yra di
delis ir prasmingas gyvenimas. Jis turės 
būti gražus. Dėl to reikia gyventi, vadi
nasi, ir kentėti. Aš jaučiu visą savo kraštą, 
visus jo žmones. Daug jų žuvo, gali būti, 
kad nemaža žus dar, bet tauta gyvens. Ji 
turi gyventi!

Susimąstė ir Algirdas. Pats nepajuto, 
kaip staiga, bekalbant ėmė ryškėti visa 
praeitis. Ji stipriais argumentais ir aiškiais 
faktais parėmė tai, kas dabar jausmingai 
tik pasąmonės buvo padiktuota.

Algirdas daug stipresnis pasijuto ir drą
siau prabilo:

— Nelaimėse ir varguose turim būti dar 
kietesni ir atsparesni. Niekada mūsų kraš
to neglostė ypatinga malonė ar džiaugs
mas. Bet žmonės vis tiek atkakliai kovojo 
ir kantriai kentėjo, kad jiems ir būsian
čioms kartoms būtų geriau. Jei yra pasau
ly tam tikras nuosaikumas ir pusiausvyra, 
tad turi ateiti ir atpildo dienos, nes mes 
iš tikrųjų jau per daug kentėjom.

Adomonis paleido rankas ir pakėlė galvą.
■— Matai, Algi, tau kas kita, tau tikrai 

yra dar ateitis. Tujaunas, tu, galima sa
kyti, tik pradedi gyventi. O aš... Kas man 
beliko? Sūnų labai gaila... Supranti, 
sūnų...

Vėl nusviro Adomonio galva, o prig
niaužtas rankos įsirėmė į akių įdubimus 
ir braukė besiveržiančias ašaras. Jos už
plūdo be verksmo, jos sruvo ilgai ir kietai 
besi valdant.

Algirdas su nuoširdžia užuojauta pasi
žiūrėjo į savo kaimyną. Jis suprato jį, bet 
nenorėjo pritarti beviltiškam jo nusimini
mui. Algirdo nusistatymas vis tiek likosi 
nepajudinamas.

— Aš taip žiūriu, dėde: kiekvienam yra 
ateitis, kuris tikisi dar, o kas nustojo vil
ties, tam tikrai mažai kas belieka.
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DAILĖ <^LITERAT WAO1 MOKSLAS

LietuvosRašo Dr.
2. Atgimusios Lietuvos mokslasIlgainiui pasikeičia iš pagrindų Lietuvos gyvenimo sąlygos. Išbuvusi apie šimtą metų po rusų jungu, Lietuva netenka didėlių kitų tautų apgyventų plotų; Be to, ir tikrosios Lietuvos didelė dalis kalbiniai atitolo nuo lietuvių tautos kamieno. Pasėkoje to atgimusios Lietuvos mokslas nebegali remtis ne tik tarptautinės jėzuitų kolegijos organizacija, bet ir visu tuo ar kitu būdu nuo lietuvių tautos kamieno nutolusių Lietuvos sričių parama. Siaurėja Lietuvos plotas, siaurėja ir Lietuvos mokslo uždaviniai. Naujajam Lietuvos mokslui neberūpi išmokti rašyti lotyniškus eilėraščius, statyti milžiniškas observatorijas ar studijuoti tokius egzotinius dalykus, kaip arabų kalbą. Pagrindiniu mokslo objektu tampa Lietuva, vienas svarbiausių mokslo uždavinių yra išugdyti savitą tautinę lietuvių kultūrą.Po rusų japonų karo ir 1905 m. rusų revoliucijos atsikvėpus "kiek laisviau ir Lietuvai, Vilniuje įsisteigia „Lietuvių Mokslo Draugija“ su jos organu „Lietuvių Mokslo Draugijos Darbais“. Si draugija tiek prieš pirmąjį pasaulinį karą tiek karo metu reprezentuoja Lietuvos mokslą. Į šia draugiją buvo susispietusios visos gyvosios Lietuvos mokslo jėgos.Būtų per platu kalbėti, kurios mokslo institucijos įsisteigė ir ką jos nuveikė jau Nepriklausomojoje Lietuvoje. Svarbiausią vaidmenį, žinoma, čia vaidino Kauno (vėliau Vytauto D.) universitetas, vėliau ir Vilniaus universitetas su Lietuvos Mokslų Akademija. Daugybės specialių aukštųjų mokyklų Lietuviškosios Enciklopedijos, Lietuvių Kalbos Žodyno redakcijų nuveiktas milžiniškas darbas.Man čia rūpi ne tiek išryškinti, ką mūsų Nepriklausomosios Lietuvos mokslas yra teigiamą nuveikęs, kiek pastebėti kai kurias jo spragas ir priežastis, dėl ko jis šio ar to nėra padaręs, kad pastebėję vieną kitą klaidą, galėtume vėliau jų išvengti.Pagrindinė mokslinio darbo kryptis, atrodo, pasirinkta teisinga. Netekę daugelio plotų, būdami ilgos priespaudos, o vėliau * ir pirmojo karo išvarginti, turėdami politinių ginčų su kaimynais ir dėl to priversti būti pasiruošusiais karui, mes plačių uždavinių moksle siekti negalėjome. Kas kita, sakysim, tokiem olandam, švedam, jau sukūrusi em gan aukštą savo kultūrą, arba lenkam, ėmusiem syvus iš didelės valstybės. Jie turėjo ambicijų dalyvauti Europos kultūros kėlimo darbe. Jie stengėsi visas mokslo šakas išplėsti, visose mokslo srityse aktyviai pasireikšti. Jie siekė, kad jų vardas būtų minimas visuose moksluose. Maža, išvarginta Lietuva naujaisiais laikais buvo apsiribojusi daug kuklesniu uždaviniu.Tik ar idealiai ji ši savo uždavinį atliko? Deja, ne visai. Ir nenuostabu. Kūrėmės beveik iš nieko. Stigo paruoštų žmonių. Buvo kviečiami ir ėjo mokslinio darbo dirbti žmonės dažnai neturėdami specialaus pasiruošimo, o teturėdami tik gerus norus, o kartais gal ir tų stigo. Taip gaivališkai kuriantis 

mokslasA. Rukšamūsų valstybei, buvo visur spragų, pasitaikė jų ir mokslo organizme.Čia norėčiau nurodyti, mano supratimu, pagrindinius mūsų mokslui priekaištus.1. Per maža buvo kreipiama dėmesio į priaugančios mokslinės kartos paruošimą. Priežastis galėjo būti kartais konkurencijos baimė, kartais šio reikalo nesupratimas ar per didelis įsigilinimas į savo darbą ir ne- pastebėjimas kitų reikalų. Kai kada gal ir pašalines, su mokslu maža ką bendro turinčios priežastys.2. Neįtraukimas visų galinčių mokslinį darbą dirbti jėgų į kuriamąjį darbą. Lietuvoj buvo mada, kad jei kas baigia universitetą, tai jau nutraukia ryšius tiek su universitetu, tiek ir su mokslu apskritai.3. Ne visi ir patys profesoridi ištęsėjo iki galo savo darbe. Kiti gal net klaidingai buvo supratę savo pagrindinį uždavinį. Dar ir šiandien yra ginčijamas klausimas, koks pagrindinis universiteto uždavinys, nįoky- mas ar mokslo kūryba. Ar universitetas turi būti tik mokymo'institucija, o mokslu tesirūpintų tik mokslo akademijos ar kas panašaus. Tačiau Lietuvoje vis dėl to beveik visą laiką mokymas ir mokslinė kūryba ėjo ar bent turėjo eiti greta. Mokslų Akademija susikūrė gan vėlai, o ir jai susikūrus, mokslinės kūrybos darbas nebuvo atskirtas nuo mokomojo. Klausimas, kas svarbiau, ar gerai paskaitas skaityti, ar dirbti daugiau kuriamąjį mokslinį darbą? 
Nulenkime galvas pries Amerikos LietuviusMūsų broliai lietuviai amerikiečiai meilę senajai tėvynei ir mums nekartą yra darbais įrodę. Pirmajam pasauliniam karui pasibaigus, jie politiškai ir ekonomiškai gausiai parėmė Lietuvos atkūrimo darbą. Neprkl. gyvenimo metu milijonai dolerių plaukė par Atlantą į mūsų kraštą. Ir paskutiniu metu, kas gi jeigu ne jie, prisiminė mūsų tautos didžiąją nelaimę. Politinėje arenoje Lietuvos Nepriklausomybės idėją jie iškėlė iki aukščiausio laipsnio. Mus dažnai pasiekia žinios apie jų ruošiamus kongresus, suvažiavimus, vakarus, susirinkimus, mitingus Lietuvos reikalu. Amerikos senatorių, kongreso narių, užsienių reikalų ministerijos ir šiaip įtakingų to krašto žmonių durys- yrą nuolat varstomos mūsų veikėjų Lietuvos laisvės reikalu.Kas gi yra tie Amerikos lietuviai, kuriems mūsų krašto likimas yra jų vargo dalis? Gi prieš didesnį ar mažesnį metų skaičių išvykę iš mūsų krašto lietuvių tau tos žmonės. Ne profesoriai, mokslininkai, daktarai, advokatai, inžinieriai, direktoriai ar kiti inteligentai tuo metu apleido savo gimtąją žemę. Išvyko Lietuvos kaimo žmonės, dažnai nė rašto nepažinę, nelankę ne tik lietuviškosios (jos tada dar nebuvo), bet ir iš viso kokios nors mokyklos. Ne pyragus ar kitus skanumynus jie ten pradžioje valgė. Tik labai retas tegavo kiek lengvesnį darbą. Biuruose gal nevie

Būčiau tos nuomonės, kad pagrindinis profesoriaus uždavinys yra ne duoti studentams daug žinių, — jas susiras jie knygose, o išmokyti juos dirbti, nurodyti mokslo šaltinius, duoti metodą.-'Pats gi profesorius turi kūrybingai reikštis darbe, nes tik kūrybingas žmogus gali tokia pat dvasia uždegti ir savo auklėtinius ir juos įtraukti į tokį pat darbą. Tad viena iš pagrindinių kiekvieno profesoriaus pareigų yra nuolat, be pertraukos dirbti kuriamąjį darbą. Šitaip tik gali susidaryti atmosfera, kurią pavadintume „akademine dvasia“. Žinau gerai, kad daug turėjome tokių tikrai savo darbui atsidėjusių profesorių. Bet ar jau iš tikrųjų visi taip žiūrėjo į savo uždavinį? Rodos, kad ne.4. Gerai, kai dirbama daug, bet dar geriau jei dirbama tikslingai. Ar darbui būdavo visuomet pasirenkamos aktualios temos, ar visuomet būdavo stengiamasi sieti kuriamąjį mokslinį darbą su mūsų gyvenimu? Deja, ne visuomet.Rašau šias eilutes ne tam, kad iškritikuočiau Lietuvos mokslą ir mokslininkus, bet tam, kad paakinčiau kai ką daugiau dirbti ir tikslingiau sunaudoti laiką. Juk žmogaus jėgos ir amžius toks ribotas. Ištrėmime vieną kitą gali apimti apatija. O svarbu, kad visos tautos jėgos būtų visada veiklios. Trijose vakarų zonose turime apie 300 aukštųjų Lietuvos mokyklų mokomojo personalo narių. Dalis, apie 40, dirba Pabaltijo universitete. Labai svarbu, kad visi ir toliau tuo ar kitu būdu tęstų savo kūrybinį darbą. Neužmirškime, kad mokslas ir menas yra žiaurūs. Jie reikalauja ne pusės, bet viso žmogaus.
nas iš karto neatsisėdo. Jie sunkiai dirbo tvankiose anglies kasyklose, dvokiančiose skerdyklose, prie nelengvų statybos darbų. Kur sunkus darbas ten rasi ir lietuvį. Net toks pasaulinio mąsto rašytojas Upton Sin- clair’is viename savo geresnių veikalų („Pelkės“) sunkiai dirbantį ir labai vargingą herojų, o taip pat visko stokuojančią šeimą vaizduoja lietuvius esant... Ir tai neatsitiktinai.Vienok lietuvis ir čia nežuvo. Prasimušė. Jis kalba, pažino raštą, dar daugiau — išėjo aukštuosius tos valstybės mokslus. Šiandien ten rasi lietuvį netik „saliuninin- ką“, bet jau ir inžinierių, aukštesnio rango karininką, advokatą, fabriko savininką, ekonomistą, advokatą, žurnalistą. Vienas kitas mūsų tautietis jau ir į kongresą kandidatuoja.Mūsų Tėvynės nelaimė — šiandien didžiausi jų rūpesčiai. Brolių tremtinių Sibire ar Europoje rėmimas — vienas svarbiausių jų uždavinių. Šiam reikalui įsteigta net speciali didžiulė organizacija — Bendrasis Amer. Liet. Fondas (BALFas). Dėka jo ir tūkstančių mus mylinčių lietuviškų širdžių, mes susilaukiame gausios paramos ne tik politinėje srityje, bet ir ekonomiškai — drabužiais, avalyne. Laukiame knygų, mokslo priemonių, maisto ir t. t. (perkelta į 4 psl.)
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Buvę karininkai graso
Buvę wehrmachto karinin-'Hamburgas.

kai, dabar be darbo ir boikotuojami savo 
tautiečių, britų okupacinėms įstaigoms 
graso, kad vokiečių tauta „šiomis dienomis 
sukils prieš jus“, jei Vokietijai nebus su
teikta vienybė, laisvė ir lebensraumas.

Reino armijos intelligence tarnybos pas- 
kutiniąme pranešime sakoma, kad tie vy
rai „nėra susisaistę su jokia partija, neturi 
tikro darbo, jokios vilties ateičiai, o yra 
išdidūs, arogantiški ir pikti“.

Šių buvusių karininkų pažiūros daugiau 
ar mažiau sutampa su nacionalsocialistų 
ideologija. Ju nepasitenkinimo pagrindas

NULENKIME GALVAS PRIES 
AMERIKOS LIETUVUS 

(atkelta iš 3 psl.)
II-ji BAGFo siunta jau daug kur pasie

kė mūsų stovyklas. Iš gausių drabužių 
kiekio mes galime pajusti ne ką kita, kaip 
tik širdį ir meilę mums, Lietuvos žmo
nėms. Kiek pasiaukojimo reikėjo šiems 
daiktams surinkti, surūšiuoti, supakuoti, 
pakrauti į laivus ir išrūpinti leidimus. 
Kiek atsidavimo, supratimo tautiškosios 
pareigos parodė jie, daugumoje ne inteli
gentai, aukodami mums savo dzabužių 
dalį. Juk Amerikoje ne visada ir ne vi
siems „Amerika“... Ir ten, dėl karo meto 
sąlygų, yra daug vargo, nepridatekliaus; 
daug kas normuota. Jaučiamas daiktų, pi
nigų trūkumas. Ten taip pat rasime bedar
bių ir žmonių, kuriems daug ko stinga.

Jų suaukoti drabužiai, kaip sakiau, yra 
eilinių žmonių, ne kokių nors lordų dova
na. Vienok viskas, ką jie atsiunčia, yra 
švarūs daiktai; jeigu tai ir nėra nauji, 
tai bent jau gražiai sutaisyti, suadyti, iš
plauti. Teisybė, šiose siuntose mes nera
sime nei sidabrinių lapių, nei karakulinių 
paltų, nei krokodilų ar kitų brangiųjų gy
vačių odų bei kailių, bet rasime visko, kuo 
kiekvienas vargstantis žmogus, ypač trem
tinys, gali apsirengti.

Svarbiausia betgi tas, kad šioje dovanoje 
akylus ir geros valios tremtinys, gaunas 
drabužį, įžvelgs daugelio mūsų brolių ir 
seserų Amerikoje prisirišimą savo senajai 
Tėvynei. Šia proga mums prisimena lie
tuviai, kurie savo laiku grįždavo atgal į 
gimtąją žemę iš Amerikos. Jie parsivežda
vo netaip jau gal didelį per porą desėtkų 
metų uždirbtą pinigų kiekį. Bet ar žinai, 
mielas tautieti, kad jie nebeparsiveždavo 
iš ten savo plaučių... ir po metų kitų mir
davo Savo žemėje.

Todėl tu, mielas broli tremtiny, ar tu, 
miela sese tremtine, ar tu paprasta kai
mietė, ar direktorienė, inžinerienė, sky
riaus vedėjo žmona, policininkienė ar mo
kytoja būtum, kai gauni šią auką, daugiau 
apie ją pagalvok ,ir nulenk galvą tam ne
žinomam broliui, sesei, kuris tą daiktą 
paskyrė.

Mūsų dėkingumas ir meilė telydi brolius 
ir seses anapus Atlanto. Jeigu mūsų Tė
vynė vėl kada nors atgaus laisvę (tuo mes 
neabejojame), tai įvyks tik Lietuvoje kovo
jančių, anapus Atlanto gyvenančių ir iš
trėmime dirbančių lietuvių bendro darbo 
dėka.

, B r. Kviklys. 

yra'tas, kaip pranešime nurodoma, kad jie 
be kareiviavimo nemoka jokio kito verslo. 
Jauni karininkai, atnaujinę nutrauktą 
mokslą, universitetuose sudarinėja klikas, 
kur reikalauja rango privilegijų. Tokia 
praktika buvo atrasta Bonno ir Mūnsterio 
universitetuose.

„Gandai, ypač apie karą su Tarybų są
junga, randa palankią dirvą tokių buv. 
karininkų sluoksniuose“, konstatuojama 
pranešime. „C. Daily Mail“ 16 098.

400.000 CIV. LĖKTUVŲ
Los Angeles. Ats. gen. J. Doolittle spėja, 

kad 1955 m. JAV. bus 400.000 registruo
tų civilių lėktuvų. Aviacijos pramonėje 
gerai apmokamo darbo gausią 900.000 dar
bininkų.

Amerikos didikai iš Europos išsirašo 
lietuvių

Šiomis dienomis Hanau lietuvių stovyklos 
bevaikėms šeimoms per UNRRA leista už
sirašyti vykti į JAV namų ruošos darbams, 
darbe pasižadant Išbūti metus. Vieno aukšto 
amerikiečių kariškio pastangomis ir reko
mendacijomis, tie asmenys būtų patarnauto
jais amerikiečių didikams. Tuoj pat susidarė 
apie 150 užsirašiusių. UNRRA pavarčiusi 
sąrašą nustebo, nes rado visą eilę intelek
tualų ir baigusių aukštuosius mokslus as
menų pavardžių. Tačiau tada paaiškėjo, kad 
tuo tarpu tepageidaujama, berods, šeši as
menys.

LITERATŪROS VAKARAS MEMMIN- 
GENO DP STOVYKLAJE

Netikėtai Memmingenan atsilankė Lie
tuviai rašytojai. Mięli svečiai trečiadienį, 
birželio mėn. 26 d. Baltijos kavinėje; (sto
vykloje) 18.30 vai. širdingai sutiko daly
vauti literatūros vakare. Literatūros va
karo programoje dalyvaus: Pulgis Andriu
šis,' Ant. Gustaitis, St. Santvaras ir Stp. 
Vykintas.

Programoje patys aūtoriai skaitys gro
žinę poziją, beletristiką, feljetonus ir hu- 
moristihius eilėraščius. Programa trunka 
2 valandas. Bilietai gaunami pas blokų 
vedėjus ir prie įėjimo. Po programos ten 
pat įvyks šokiai.

Lietuvių Bendruomenės Maerzfeldo sto
vyklos nariui

Ats. Kpt. ADOLFUI KUBELSKIUI 
mirus, jo likusiai šeimai ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

Maerzfeldo lietuvių stovyklos 
gyventojai

. \ , A f A
Ats. Kpt. ADOLFUI KUBELSKIUI 

mirus, jo žmoną, dukrą ir kitus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame.

Maerzfeldo stovyklos 
Lietuvių Komitetas

JštTUlUi Quv&ximC
Lietuvos krepšinio reprezentacinė rinktinė 

anglų srityje
Šiuo metu, anglų valdomosios Vokietijos 

srityje gyvenančių lietuvių didesniuose vie
netuose vieši lietuvių reprezentacinė, turė
jusi dalyvauti' Europos krepšinio pirmeny
bėse Šveicarijoje, Kempteno komanda „Ša
rūnas“. Kaip komandos vadovas E. Vengi- 
auskas painformavo, ši krepšinio komanda 
savo darbu ndri išpopuliarinti Lietuvos 
vardą svetimšalių tarpe. Ligi 1946. 6. 15 
dienos komanda, būdama ištrėmime daly
vavo 170 rungtynių, niekados nepralaimė
jusi. Anglų srityje dalyvautose rungtynėse 
ligi to pat laiko žaista ir laimėta: su Ham
burgo Pabaltijos Universiteto meisteriu lat
vių komanda 64:19, su Hamburgo Universi
teto rinktine 58:11, su Lubecko lietuvių 
rinktine 52:26, su Lubecko latvių rinktine 
„Ryga“ 30:24, su visos Vokietijos latvių 
rinktinė 41:27. Ypač pažymėtina, kad šioje 
rinktinėje žaidė senieji latvių internaciona
lai: Arens, Justs, Hermanovski, Stam, Bar
tels ir Zabelinš. Šių rungtynių bilietai ka
štavę RM 12 ir vistiek publikos tiek daug 
prisirinkę, kad jų netalpinusi didžiulė salė, 
kurioje rungtynės vyko: Su Spakenbergo 
lietuviais sužaista rezultatu 63:19, „Šarūno“ 
naudai ir su Pabaltijo rinktine Gestachte 
(netoliese Hamburgo) laimėta 43:18.

„Šarūno“ komanda pasiryžusi aplankyti 
visus didesniuosius lietuvių gyvenamus cen
trus.

Lietuviški pašto ženklai
Buv. Montgomery stovyklos lietuvių ko

mitetas, norėdamas įamžinti lietuvių trem
tinių gyvenimą Vokietijoje: • Hassendorfo, 
Doer verdene (Montgomery vardo stovykloje) 
ir Seedorfo stovyklose, prisiminti iškentėtas 
vargo dienas be tėvynės ir kupinas vilties 
valandas bei norėdamas paskatinti lietuvio 
kūrybiškumą ir vienybės jausmus, kovojant 
už bendrą Lietuvos reikalą, 1946 m. ba
landžio mėn. 3 dienos nutarirųu pasiryžo 
išleisti specialius lietuviškus pašto ženklus. 
Pašto ženklų piešinius paruošė dail. J. Ste
ponavičius, atlikdamas ir spausdinimo pa
ruošiamuosius darbus, techninius leidimo 
reikalus sutvarkė Z. Raulinaitis. Ženklai 
neseniai išėjo iš spaudos. Yra trys pašto 
ženklų serijos. Pirmojoje vaizduojama Lie
tuvės kančia („Sopulingoji Lietuva“) 1940— 
1946 metais. Antrojoje vaizduojamas lietuvio 
veržimasis į laisvę (./Trimituojantis angelas“) 
ir trečiojoje serijoje vaizduojamas lietuvio 
ištvermės ir lūkesčių simbolis („Stilizuota 
vytis“). Norint simboliškai priminti tautie
čiams siekimo bei vilčių bendrumą, išleidži
ama ir IV pašto ženklų laida, kurioje visos 
šios trys mintys trispalve sujungiamos blok
uose Ženklai turi užrašą „Montgomery sto
vyklos Lietuvių Paštas“.
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