
Austrija reikalauja Tirolio
Paryžius. Taikos kongrese kalbėjo Austri

jos užsienio reikalų ministeris Dr. Gruberis. 
Jis išreiškė Austrijos norą prisidėti prie 
sukūrimo teisingos taikos, kuri jau nebūtų 
visai teisinga, jei kone vien austrų gyve
namas pietų Tirolis liktų Italijos teritori
joje. Ministeris patikino, jog pietų Tirolio 
priskyrimu Austrijai atveju, Austrija re
spektuos Italijos pretenzijas į jos lėšomis 
įrengtas įmones ir vandens jėgaines, leis
dama Italijai ir toliau jomis naudotis. 
Austrija gerbianti Italijos ministerio pirmi
ninko de Gaspario ir jo bendradarbių pa
stangas sukurti demokratinę Italiją, tačiau 
negalinti suprasti jo užsispyrimo neleisti 
pietų Tirolio gyventojams apsispręsti už 
pasilikimą Austrijos teritorijoje. Toliau mi
nisteris prašė suteikti Austrijai teisių 
nekliudomai naudotis Triesto uosto dalimi 
Austrijos užsienių prekybes reikalams ir 
leisti dalyvauti tarptautinės Triesto srities 
valdyme. Baigdamas savo kalbą dr. Grube
ris priminė Austrijos demokratinių partijų, 
sudarius darnią koalicinę vyriausybę, vie
ningumą visais tėvynę liečiamais klausimais.

Egipto atstovas pareiškė pretenzijų į kai 
kurių nuostolių padengimą iš Italijos pusės 
ir pareikalavo kai kurias Libijos sritis 
priskirti Egiptui, o pačiai Libijai duoti ne
priklausomybę.

Albanijos atstovas, ministeris pirmininkas 
gen Hoksa pareikalavo iš Italijos karo nuo
stolių padengimo, o taip pat protestavo 
prieš sutarties su Italija projekte numatytą

Didins maisto normas ir pašalpas
Londonas. Didžiosios Britanijos įgalio

tinis Austrijai ir Vokietijai Hyndas spau
dos konferencijoje pareiškė, jog, nors 
baigiasi maisto atsargos, per ateinančius 
2—3 mėn. maisto normos anglų ir ameri
kiečių zonose būsiančios pakeltos iki 1.550 
kalorijų dienoje asmeniui, jei pasaulio 
maitinimo būvyje neįvyksią naujų nenu
matomų komplikacijų. Esama britų zono
je 1.050 kalorijų norma sveikatos sumeti
mais nebegali būti ilgiau palikta. Kadangi 
numatomas derlius tegalėsiąs garantuoti 
900 kalorijų normą, tai teksią tarp spalio 
ir gruodžio mėnesių įvežti apie 30.000 to 
javų, taip pat bulvių ir daržovių. Per šį 
Ir ateinantį mėnesį didesnių kiekių įveži
mas nebesąs galimas, todėl reikia pasku
binti suimti vietinį derlių, kad papildytų 
beišsenkančias atsargas. Kaip įmanant 
stengiamasi pakelti anglių gamybą, nes 
nuo to priklauso butų šiltumas, susisieki
mo, taigi ir maitinimo laidas ateinančiai 
žiemai. Jei pavyktų gamybos padidinimas 
25"/«, tai būtų kas mėnesį apie 1 miL to 
anglies daugiau iškasama nei iškasta, ki- 
aip greičiausiai teksią sumažinti tiekimus 

per didelį Italijai kariuomenės skaičių. Jis 
prašė suteikti Albanijai sutartyje su Italija 
balsavimo ir parašo teisę. Tos pat teisės rei
kalavo ir Maskva.

BRITANIJOS NOTA DARDANELŲ 
KLAUSIMU

Londonas. Britanijos nota Dardanelų 
klausimu rugpiūčio 22 d. įteikta Tarybų 
s-gos ambasadoriui Londone. Notos turi
nys neskelbiamas. Bet manoma, kad lai
komasi tos pat pozicijos, kaip ir JAV. 
Pastarosios nuomone, sąsiaurio kontrolė 
turėtų būti susieta su Jungtinėmis Tauto
mis.

LENKAS NUTEISTAS MIRTI
Londonas. Duesseldorfe rugpiūčio 20 d. 

britų karinis teismas nuteisė vieną Lenki
jos pilietį mirties bausme už britų kapi
tono Pattersono nužudymą.

Ultimatyvus JAV reikalavimas Jugoslavijai
Vašingtonas. JAV vyriausybė įteikė Ju

goslavijos pasiuntinybės reikalų vedėjui 
notą, kuria reikalauja paleisti įgulas dvie
jų lėktuvų, kurie prievarta buvo nutup
dyti Jugoslavijoje. Jei reikalavimas nebus 
įvykdytas per 48 valandas, Amerika pra
šys tuojau susirinkti saugumo tarybą. Šie 
antpuoliai amerikiečių zonoje laikomi vie
nos sąjunginės valstybės pasipiktinimą 
keliančiais veiksmais. Vis tiek, ar ameri
kiečių lėktuvai perskrido Jugoslavijos te
ritoriją, ar ne, jie tebuvo paprasti trans
portiniai lėktuvai, skridę į Italiją, ir ne- 

kitiems kraštams, kurie iki šiol siekė 
950.000 to mėnesyje. Hamburgųi, kaip 
svarbiausiam uostamiesčiui, numatyta su
teikti daugiau pirmenybių, padarant jį 
britų zonos okupacinės valdžios būstine, 
kurioje galėtų britų valdininkai gyventi 
su savo šeimomis, kas savo ruožtu leistų 
sudaryti geresnį administracinį personalą. 
Dėl šeimų apgyvendymo jau esą susitarta 
ir su vokiečių įstaigomis. Vis dar tiki
masi, kad Prancūzija ir TSRS pagaliau 
sutiks ir savo zonos ūkiškai sulieti su ang
lų amerikiečių zonomis. Tai būvį ateinan
čiai žiemai, be abejo, dar pagerintų. Vyk
dant jau sutartą anglų amerikiečių zonų 
suvienijimą sudaroma abiems zonoms 
bendra vokiečių vadovaujama centrinė 
maitinimo ir ūkio įstaiga. Anglų admini
stracijos tarnautojų skaičius tesiekiąs 
7.000. Dėl pasklidusių gandų apie jų da
romas korupcijas vedamas tardymas, ta
čiau nemanoma, jog tai pasitvirtintų. 
Plieno ir geležies pramonė bus plečiama. 
Šiuo tarpu ji tesiekia tik 25—30*/« Pots
damo sutartyje numatyto maksimumo.

GRĄ21NS VOKIEČIUS 1S ISPANIJOS
Londonas. Ispanijos užsienio reikalų mini

sterija paskelbė, kad rugsėjo 1 d. Ispanija 
laivu grąžins Vokietijon 110 žymių asmenų. 
Jų tarpe yra buvusiu Vokietijos pasiur.t ny- 
bių reikalų vedėjų, šiaurinės Ispanijos 
NSDAP šefas, žvalgybos viršininkas Ispa
nijoje ir daug gestapo valdininkų.

Noel Bakeris žemuosiuose rūmuose pa
reiškė, kad Britanijos ambasada Madride 
spiria Franką imtis tolesnių priemonių vo
kiečiams išduoti, kurių grąžinimo į Vok e- 
tiją reikalaujama pirmoje eilėje. Lig šiol 
tesą išduoti 192 asmenys.

BENDRI LAIVYNŲ MANEVRAI
Londonas (AP). Britanijos admiralitetas 

praneša, kad svarstomas planas daryti ben
drus Britanijos Amerikos laivynų manevrus 
Europos vandenyse. Mintį iškėlę Amerikos 
laivyno vadai. Tai būtų pirmi tokie ma
nevrai taikos motu.

galėję jokios žalos padaryti Jugoslavijos 
teritorijai.

UNRROS TARNAUTOJŲ ŠNIPINĖJIMAS 
IŠPUSTAS

Londonas. Amerikiečių okupacinės ar
mijos vėdas Vokietijoje gen. MacNameys 
išreiškė amerikiečių nusistatymą ir to
liau globoti net nelegaliai atvykstančius 
žydus. Ju plūdimas nebeeinąs per Berly
ną, bet per Vieną, kurion per paskutines 
14 dienų naujai atvyko apie 19.000 žydų. 
Dėl apkaltinimo daugelio Unrraos tamau-
tojų šnipinėjimu TSRS naudai gen, Mc- 
Narneys pasisakė laikąsis La Guardijos 
nuomonės, kad tai esąs žymiai perdėtas 
dalykas. Lig šiol amerikiečių karinė val
džia teganti tikrai nustačiusi tik vieną 
atsitikimą. Jo kaltininkė - moteris, per
duota sovietų įstaigoms. Kiek dar esami 
įtarimai pasitvirtins, jis nežinąs, bet jų 
nesą daug.

RŪPINSIS NELEGALIAIS ATBEGELIAIS
Londonas. Gen. McNameys davė pareiš

kimą apie žydų bėgimą į amerikiečių zoną. 
Amerikos politika esanti rūpintis šiais atbė- 
gėliais, nors jie būtų atvykę ir nelegaliu 
būdu. Atbėgėlių skaičius per pastaruosius 
pakilęs nuo 8 000 lig 30 000.

ISPANIJA IŠDUODA DEGRELLĘ
Londonas. Ispanijos vyriausybė parei

kalavo, kad buvęs Belgijos reksistų (fa
šistų) vadas Leonas Degrellė per 8 dienas 
paliktų kraštą. Karui baigiantis Degrellė 
pabėgo į Ispaniją ir buvo ten internuotas. 
Iš Belgijos buvo gautas skundas, kad Is
panija atsisako Degrellę išduoti, kuris 1944 
m. už akių buvo nuteistas mirties bausme.
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GED. GALVANAUSKAS . .
■■■■’• Arabu/'

50 mil. arabų, Išblaškytų 8 mil km2 nuo 
Maroko ligi Persijos, pergyvena tautinio 
atbudimo ir socialinių reformų laikotarpį. 
Feodalizmas laidojamas. Tautinis antplū
dis kyla, lyg tai būtų pamėgdžiojamas 
Europos kai kurių tautų 19 a atbudimas.

Niekas taip puikiai nemoka žaisti arabų 
pasaulyje, kaip britai. Arabų atomaną, 
vokiečių draugą, Lawrence nuginkluoja. 
1915 m. spalių 24 d. britų komisaras Kaire, 
sir Henry Mac Mahon paskelbia, kad pa
laikys arabų nepriklausomybės sąjūdį. 
Britų pasauliui yra nepaprastai svarbi 
pakelė į Indiją. Ją valdo arabai, o pasta
ruosius britai siekia bet kokiomis prie
monėmis vadovauti. Tuo metu iškyla min
tis sudaryti sąjungininę arabų valstybę.

Kiek vėliau, 1917 m. lapkričio 2 d., Bal
four rašo lordui Rotšildui: „Jo Didenybės 
vyriausybė palankiai žiūri į sukūrimą Pa
lestinoje žydų židinio“. Sionistų judėjimas 
pra ■>. darbą. Mac Mahono ir Belfouro 
par imai sukūrė, maišatį. Palestinos 
klausimas tampa neišprendžiamas. Žydų

pasaulis
gos generalinis sekretorius Abd-er-Rah- 
man Azamas, Egipto užsienio reikalų mi- 
nisteris įgaliotas rūpintis tų kraštų ūkiniu 
bendradarbiavimu ir ginti tuos kraštus 
užpuolus.
Visiems, žinoma, kad Arabų Sąjunga da

bar yra britų įtakoje. Daugelis arabų aris
tokratijos yra britų draugai. Feodalinis 
konservatyvus elementas nustoja svorio. 
Britų įtaka artimuosiuose Rytuose nėra 
tam lygyje, kuriame ji buvo kadaise.

1942 m. pradeda rungtiniauti britai ir 
amerikiečiai. Ibn Saudas Arabijoje ame
rikiečiams suteikia dideles koncesijas aly
va naudotis. Lawrences šalis atitenka 
amerikiečiams, kurie Artmuosiuose Ry
tuose siekia reformų ir didesnės gerovės.

Palestinoje britų ir amerikiečių intere
sai dar labiau skirtingi. Vieni kovoja 
prieš sionistus, kiti palaiko. Gal ameri
kiečiai tuo būdu siekia gerų santykių su 
savais žydais. Visai įmanoma, kad ameri
kiečiai turi E. Bevino žodžiais dar ir kitų 
Yorką, bet į Haifą, į Jeruzalę.

Arabų Sąjungoje keli rungiasi dėl vado
vavimo. Ibn Saudą palaiko JAV, Abdul- 
lachą remia britai, kurie siekia sukurti 
Sirijos, Libano, Irako, Transjordanijos ir 
Palestinos sąjungą. Sovietai tęsia carinę 
politiką, norėdami pralaužti britų įtakos 
lanką Artimuosiuose Rytuose. Tuo tikslu 
talkininkauja gausybė agentų, kurių už
davinys sukiršinti bendruomenę ne vien 
Egipte ar Sirijoje. Nemažas skaičius as
menų, pabėgusių iš Turkijos, ateina tal
kon. Graikų atskalos priklauso Sovietų 
patriarchui Aleksiui. Jauni muzulmonų 
intelektualai, net turtingi nacionalistai, 
plaukia su komunistine srove. Hitlerio 
bendras Akrin ei Husseinas gerai įsijau
čia Maskvos gaidoje.

Kremlius naudoja įvairius metodus. 
Jais siekia kaip ir visuomet to paties 
tikslo. Jis nesvyruoja nė minutės. O tai 
liudija dabarties įvykiai. Ateityje jie gali 
dar labiau įkaisti. Karas? Nepasakyta. 
Bet ten, naujai sukurtuose Balkanuose, vi
suomet įmanoma grėsmė — įkaitusiam 
katilui sprogti, o ypač, jei kas to vyksmo 
įsigeistų.

įsiterpimas arabus erzina, o jų imigracija 
iššaukia kovą. 1922—1946 metais žydų 
skaičius Palestinoje ūgterėjo nuo 90.000 
ligi 585 000. O pastarasis skaičius jau da
bar siekia pusę Palestinos gyventojų. 
100.000 žydų įsileidimas Palestinon, nors 
tai remia prez. Trumanas, .sukuria gaisrą.

Arabų kraštai gauna nepriklausomybę! 
Egiptas 1922 m. Irakas 1930 m., Sirija ir 
Libanas 1945. Tuo tarpu lieka atviras Pa
lestinos klausimas, kuris yra neišspren
džiama tarptautinė painiava.

Arabų pasaulis susitelkia į Arabų Są
jungą, įkurdintą 1944 m. Pagaliau 1945 m. 
kovo 22 d. pasirašo protokolą, kad jai pri
klauso Egiptas, Irakas, Arabija, Jemenas, 
Transjordanija, Sirija ir Libanas. Sąjun- 
tikslų žydų bangą nukreipti ne į New-

Lietuviai
' Ukrainiečių laikraštis „Naše Zitia" š. m. 
rugpjūčio mėn. 3 d. patiekė malonų, drau
gišką, ir tikrai vertą mūsų spaudoje pa
minėti straipsnį.

Minėto straipsnio autorius, pirmiausia, 
pabrėžia, teisingiau, pavadina mus, lietu
vius, netolimais draugiškais kaimynais 
Tėvynėje, emigracijos vargą kenčiančius 
Vokietijoje, bet ir Amerikoje.

Autorius mano, jog lietuvių Amerikoj 
galį būti koks pusmilijonis. (Tikrai dau
giau. Red.). Emigracijos pobūdis ir prie
žastys įvairios. Masėmis pradėję vykti į 
užjūrį lietuviai nuo 1868 metų. Lietuvių 
emigrantai gerokai įleidę šaknis Ameriko-

Amerikoje
je ir ekonominiu požiūriu sudaro stiprią 
tautinę grupę. Autorius mano, jog dau
giausia lietuvių gyveną: Čikagoje, Bruk
line, Pensilvanijos valstijoje, Bostone ir
Filadelfijoj — tai tos sritys, kur daugi
ausia lietuvių susispiesta. Todėl dabar, esą, 
lietuviai JAV sudaro apie 125 katalikų 
parapijų (grynai lietuviškų). Kiekvienoje 
yra bent viena katalikų lietuvių mokyk
la. Be to yra ir aukštesnių lietuviškų 
mokyklų, akademijų, kunigų seminarijų 
ir t. t. .

Malonu skaityti objektyvaus ukrainiečio 
balsą, kuris byloja, jog mūsų broliai, lie
tuviai, Amerikoje sugeba leisti ir reda
guoti net 30 laikraščių, jų tarpe 4 dierr-

A. ROTULIETIS

Kas turi atlyginti nacių ir vokiečių karo aukoms
Nacių ir vokiečių viską naikinanti karo 

mašina susidėjo iš dviejų dalių: politinės 
ir karo. Viena ir antra per visą savo ne
sėkmingą 13 metų amžių pareikalavo mi
lijonus žmonių aukų ir milijonus paliko 
pusiau ar amžinais invalidais.

I vokiečių karo ir ginklų gamybos ma
linąs buvo įjungta milijonai įvairių pa
vergtų Europos tautų darbininkų, kurie 
privalėjo pasiduoti visiškai vokiškai dis
ciplinai ir darbo prievolei. Nebuvo žiūri
ma, ar kieno sveikata buvo jau palūžus, 
nėra tinkama reikiamui darbui ir pari., 
svarbu buvo, kad dienai kitai buvo gali
ma užkišti karo ir ginklų gamybos maši
nose kas dieną, vienokiu ar kitokiu būdu 
atsirandančias spragas. Negana to, visi 
vokiečių pavergtų kraštų žmonės, ne tik 
buvo naudojami sunkiausiems ir pavojin- 
giausiems darbams, bet ir orinio pavojaus 
metu nebuvo įsileidžiami drauge su vo
kiečiais darbininkais į slėptuves, nekal
bant jau apie tai, kad sėdimas prie ben
dro stalo su vokiečiais darbininkais už
sienio darbininkams buvo kuo griežčiau
siai uždrausta, ypač rytų tautų darbinin
kams. Be to, ne visų užsienio darbininkų 
maisto davinys buvo vienodas, nav ka>
kurių rytų tautų darbininkų maisto davl J

nys buvo pats blogiausias.
Nacių KZ lageriuose, ne tik milijonai 

žmonių buvo dirbtinai sunaikinti, bet ir 
milijonai, dėl nežmoniško rėžimo liko 
amžinais invalidais. Ir tai buvo daugiau
siai sunaikinti svetimšaliai, kurie nieko 
bendro neturėjč su vokiškuoju nacional- 
socializmu. Jie buvo naikinami ar sunai
kinti tik todėl, kad, nepasidavė vokiškai 
okupacijai, bandė kovoti su vokiškuoju 
imperializmu.

Įvairių tautų darbininkų dėl tokių pa
čių nežmoniškų priemonių, keli milijonai 
vokiečių fabrikų griuvėsiuose rado sau 
kapus ir keli milijonai liko pusiau ar 
amžinais invalidais.

Lietuvių tauta KZ lageriuose ir vokie
čių karo ir ginklų gamybos mašinose prie
varta taip pat paaukojo keletą desėtkų 
tūkstančių geriausių savo tautiečių.

Karas jau metai kaip pasibaigė. Laikas 
susirūpinti, kad šioms aukoms ar tų aukų 
likusioms šeimoms bent medžiaginiai kas 
nors atsilygintų. Apie moralinį skriaudų 
atlyginimą negali būti nei kalbos. Vokie
tija už šio karo padarinius privalo sumo
kėti Kai kurios valstybės jau ba’«ia tuos 
-.uostūlius iš V?kietiios paimti. Bet kas

v* uneila i 4 p.>

raščius. Seniausias Amerikos -lietuvių 
laikraštis „Vienybė“: išeina 60 metai.

Organizacinį lietuvių gyvenimą atsto
vauja gana daug įvairių pakraipų organi
zacijų; sąjungų, draugijų, klubų, liaudies 
namų, moterų draugijų, jaunimo organi
zacijų bei draugijų. Lietuviai yra su
sispietę, be to, į gausias ekonomines or
ganizacijas. Be įvairių ūkinių-ekonominių 
organizacijų, paskutiniu laiku veikia dvi 
stambios ir gausios politinės organizaci
jos, kurių pagrindą sudaro šūkis: — Ne
priklausomoji Lietuva!

Tas pats autorius pabrėžia, jog ukrai
niečiai lietuvių tarpe Amerikoje visada 
atrasdavo gerus bičiulius, kurie, esą, vi
sada suprasdavę ukrainiečių tautinius ir 
valstybinius siekimus. Dažnai įvykstan
čiose ukrainiečių manifestacijose jas pa- 
remdavę ir lietuviai: į tokias manifesta
cijas ar suvažiavimus lietuviai atsiųsdavę 
ištisas delegacijas — atstovus.

Straipsnio autorius prisimena ir Lietu
vos Respublikos Prezidentą Antaną 
Smetoną ir laiko jį geriausiu ukrai
niečių interesų gynėju ir bičiuliu. Auto
riui yra žinoma, jog A. Smetona žuvo 
emigracijoj, JAV, 1944 mt. rugpiūčio 9 d. 
Ukrainiečiai labai apgailėjo prezidento 
mirtį: jis jiems daug padėjęs asmeniškai 
>r- per konsulatus bei kitas valdines jstai-

Ižas. V. M.
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DAILE WJLITERATUBA^ IŠMOKSIĄS
STP. VYKINTAS

Pedagogikos ar filosofijos žurnalas 1
Auklėjimo klausimai yra labai aktualūs 

ne tik tremtinių mokyklai, bet ir visai lie
tuviškajai bendruomenei, kuriai reikalin
ga -daug pedagoginio takto, kad galėtų be 
įstatymų, be žiaurių taisyklių žmoniškai 
tvarkyti visuomeninį gyvenimą. Pedago
gikos žurnalas buvo laukiamas kiekvieno, 
kuriam rūpi mūsų tautos ateitis, jos jau
nimo ugdyba ir sveikų dvasinių pradų 
skiepijimas lygiai prieaugliui, lygiai su
augusiąja! kartai. „Tremtinių Mokykla“, 
žinoma, turi specialų pedagoginį uždavinį: 
parūpinti teoretinės ir praktikinės litera
tūros mokytojams ir mokiniams auklė
jimo klausimais.
Sveikindami šio žurnalo pasirodymą, vis 

dėlto norėtume iškelti kritikinių pastabų 
dėl jo pasirinkto kelio ir dėl atskirų 
straipsnių minčių. Pirmiausia krenta į 
akis, kad žurnalas yra ne redaktoriaus, bet 
bendradarbių vedamas, nes nėra jokio 
žurnalo plano ir užmanymo: kas ką pa
teikė, tai ir dedama. Todėl čia yra ir che
mijos dalykų, ir literatūros teorijos ir pu
siau medicinos. Bet daugiausia žurnale 
vyrauja filosofijos ar religijos probremos: 
prof. dr. A. Maceinos Žmogaus filosofijos 
vaidmuo“, Juozo Girniaus „Filosofijos pa
grindai“, P. Maldeikio „Žmogaus dvasinis 
harmoningumas“, Tautgino „Karas ir mo
ralė“. Tik vienintelis dr. A. Ramūno
straipnis „Pedagoginių mokslų krizė ir 
nauji keliai“ tegvildena tiesiogiai pedago
gines problemas. Suprantama, kad šiais 
laikais gautos žurnalui sąlygos išnaudoja
mos vadovėlių ir filosofijos veikalų spaus- 
dininko reikalui, bet kodėl pedagogika 
turi nukentėti dėl filosofijos. Tiesa, tarp 
filosofijos ir pedagogikos yra nemaža ry
šio, bet vis dėlto dar neteko pasauly ma
tyti, kad žurnalas, kuris turi vienintelį 
■pavadinimą „mėnesinis pedagogikos žur
nalas“ pavirstų beveik išimtinai filosofi
jos organu. Atrodo panašiai, kai poetas, 
neskirdamas poezijos nuo prozos, uždeda 
savo lyrikos rinkiniui romano pavadinimą.

Mūsų filosofija karo metu labai nuken
tėjo: pats gilusis filosofas ir taurusis žmo
gus, tikras pedagogas, kokių dar ir šian
dien neturime, prof. St. Šalkauskis pe- 
ranksti atsiskyrė su šiuo pasauliu dėl ide
ologinio teroro ir dvasinio smūgio. Prof. 
Iz. Tamošaitis, nors ir nebuvo originali, 
kūrybiška filosofinė asmenybė, bet buvo 
pakenčiamai pasiruošęs filosofijos dėsty
tojas, idėjinis kovotojas, kurio išvežimas 
į Sibirą taip pat labai didelis nuostolis 
mūsų jaunutei filosofijai. Be to, buvo su
naikinta daug jaunų, gabių filosofinių pa
jėgų, kaip K.' Dausa ir kit. Taigi, filosofi
jos srityje pasigendame stiprių, gilių sa
vaimingų, kūrybiškų asmenybių, kurios 
nesiverstų tik svetimų veikalų kompliaci- 
jomis^ Šia prasme, galima atleisti peda
gogikos žurnalui už jo sričių sumaišymą, 
tačiau tenka apgailestauti, kad mūsiškė

•) Tremtinių Mokykla. Mėnesinis peda
gogikos žurnalas. 1946 m. liepos mėn. 
Nr. 1, Nuertingenas, 94 pusi. Kaina 5 RM. 
led. dipl. ped. A. Kairys. 

jaunoji filosofija nėra reikiamoj aukštu
moj. Vienas iš stipriausių ir giliausių jėgų 
yra prof. dr. A. Maceina, kurio Žmogaus 
filosofijos vaidmuo“ yra parašytas su da
lyko pažinimu, problemos aktualumu, 
medžiagos gausumu ir naujumu ir dide
liu objektyvumu.

Žmogaus problema ne tik šiandien, bet 
juo labiau rytoj darysis gyva, nes nuo jos 
išsprendimo priklausys ir pasaulio atei
tis: posūkis į laisvą žmogų ar posūkis į 
suvaržytą, pririštą bestiją. Tačiau prof. A. 
Maceinos vienintelė tezė grindžiama tiek 
ilgai, kad atrodo dėl vienos tezės never
tėjo tiek medžiagos. Be to, mums labai lo
giškai įtartina straipsnio antraštė: „Žmo
gaus filosofijos vaidmuo“, kuri suponuoja 
ir gyvulio filosofijos vaidmenį. Mūsų filo
sofai, matyt, pagal lietuvišką patarlę: iš 
didelio rašto išeina iš krašto.

Šiek tiek liūdniau atrodo Juozo Gir
niaus „Filosofijos pagrindai“. Tiesa, auto
rius yra, matyt, labai pasiruošęs, savaip 
dėsto dalyką, tik visa nelaimė, kad savo 
forminį originalumą pražudo idėjiniu 
atsilikimu. Tai sprendžiame iš jo filosofi
jos suskirstymo, kur relegijos filosofiją 
iškeičia į teodicėją ir psichologiją nuvaro 
į antropologiją. Jis mums šio skirstymo 
motyvų nenurodo, bet mes patys nuvoki-

Jean Oiraudoux

Indu plovėjos apmastymai
Aš vadinuosi Irma Lambret. Aš neapken

čiu visa, kas biauru ir svajoju apie grožį. 
Aš esu iš Fursac, Creuse departamento. Aš 
biauriuosi piktais žmonėmis ir svajoju apie 
gėrį. Mano tėvas buvo kalvis — štai tenai, 
kur keliai tolumoje susibėga. Man nepatinka 
Baussac, aš svajoju apie Bourganeul. *) Ma
no sprandas, mėgdavo jis sakyti, yra kietes
nis už akmenį. Kartais aš susapnuoju, kad 
tėvas man užkerta ir mano akyse sužaliuoja. 
Žinoma, jeigu aš nebūčiau buvusi tokia kie
tasprandė, tai nebūčiau taip lengvai pra- 
sistūmus pro gyvenimą ir mačiusi tiek daug 
puikių dalykų. Pirmiausia Ouėret, mergai
čių gimnazijoje, aš kardavau rytais krosnis. 
Aš nekenčiu sutemų ir svajoju apie aušrą. 
Vėliau Dun-sur-Auron, pas vienuoles, aš 
skalbiau baltinius. Aš neapkenčiu velnio ir 
svajoju apie gerąjį Dievą. Dabar, štai, esu 
čią, kur plauju lėkštes ir kiekvieną ketvirta
dienį esu laisva. Aš svajoju apie laisvę ir 
nekenčiu vergijos. Būti patarnautoja Pary
žiuje tai juk nieko ypatingo. Tiesa, tai skam
ba gana gražiai, bet tame ir viskas. Tačiau 
veržiuosi visur, kur tik galiu rasti išgyveni
mų - raštinėje, terasoje, rūbinėje Moterų aš 
nmeėgstu perdaug, aš svajoju apie vyrus. 
Tačiau jie apie tai nieko nežino, nes aš 
niekuomet niekam nesakau, kad man kuris

*) Vietovės Creuse departamente, kurios pa-, 
brėžia gamtovaizdžio skirtingumą tarp niu-1 
rios šiaurės ir ir saulėtų pietų I 

ame, kad tai daroma teologijos faktultcto 
požiūriu. Juk koks modernus filosofas sų- 
tiks tokią gilią, svarbią ir savo medžiaga 
plačią filosofijos šaką kaip religijų filoso
fiją pakeisti teodicėja, seminarijiniu ob
jektu.
Galėtume taip pat prikišti filosofui logi

kos stoką, sakinių neaiškumą ir netiks
lumą. Pav., jis skelbia, kad išminties prie
šingybė ir yra ignorantas (tamsuolis, la
bai abejotina dėl sąvokos tikslumo), ta
čiau tolėliau jis tvirtina, kad išmintingu 
turime dažnai laikyti ir paprastą kaimietį. 
Liūdniau darosi paskaičius tokius sakini
us: „pirmiausia išmintis neprivalo eencl- 
klopedinės erudicijos, apie visa žinojimo“. 
Nevietoj paliktas „apie“ visiškai aptemdo 
mintį. Yra ir tokių netikslumų, kaip api
brėžimai, kad istorija apima žmonijos kul
tūrinę praeitį, ekonomika - ūkinį gyveni
mą, žurnalistika — dvasinių mokslų pa
žinčių panaudojimą ... O juk istorija 
liečia ne tik kultūrinę, bet ir medžiaginę, 
karų praeitį, ekonomika ne tik ūkį, bet ir 
prekybą, finansus, žurnalistai dažnai ne
turi jokių pažinčių su dvasiniais mokslais, 
nes jiem pakanka surinkti vietos kroniką 
ar įdomiai aprašyti krepšinio rungtynes. 
Vienas teigiamas Juozo Girniaus filosofi
nis savumas, jo sokratiškas kuklumas, jo 
ieškojimas filosofijai,, platumo fr gilumo. 
Tik gaila, kad jis neieško universalumo ir 
modernumo.

(nukelta į 4 p.)

nors patinka. Aš tai pasakysiu tik tani, kurį 
tikrai mylėsiu. Daugelis jų pykdavo, kad 
nieko nesakau. Jie apkabina mane ir mano, 
kad nieko nepastebiu, jie patapšnoja man 
per pečius ir galvoja, kad aš nieko nejau
čiu. Koridoriuose jie glaudžiasi prie manę* 
ir mano, kad aš apie nieką nesuprantu. Ket
virtadieniais jie kviečiasi mane pas save. Ji* 
duoda man išgerti. Tačiau aš šlykščiuosi 
viskiu. Aš svajoju apie likerį. Jie užlaiko 
mane ilgėliau pas save ir leidžia eiti namo. 
Pagaliau, man vistiek. Tačiau aš nesakau 
nei žodžio. Verčiau aš mirsiu, negu sakysiu 
jiems, kad juos myliu. Ir jie mane suprantat 
rasiu nė vieną, kuris nebesisveikina manęs, 
kuomet mes vėl susitinkame. Vyrai neapken
čia silpnumo, jie svajoja apie garbingumą. 
Jeigu jie yra prislėgti, aš nieko negaliu 
jiems padėti - jiems nereikėjo visiškai ir 
prasidėti su jauna mergina, nes ką gi apie 
mane pagalvos tas, kurio aš laukių, jeigu ai 
kiekvienam, kuris laiko mane glėby, saky
čiau: „Aš myliu tave“. Mano Dieve, juk aš 
teisingai apsisprendžiau, kad man reikia 
dirbti virtuvėje! Ir vieną dieną jis ateis, aš 
jau matau jo bruožus iš tolo. Jis atrodo 
kaip tas jaunas vyras, kurį jūs dažnai mėg
state piešti savo paveiksluose. Mano su
čiauptose lūpose jau įspraustas tas žodis, 
kurį aš jam pasakysiu, kai tik prieš save 
pamatysiu ir kurį jam kartosiu visuomet, 
kada tik jis to panorės, kol aš pasensiu, 
visuomet, nežiūrint, ar jis mane glostvis ar 
muš, mane globos, ar mane ’ūdys. Aš sva
iniu api" gyvybe, stumiu tolyn nuo savęs 
minti apie giltinę
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^Nuotrupos is siij dienų kelionių
Lietuvis nėr iš prigimties keliautojas, ge-

riau jam sėdėti namie ir šildytis sau prie 
židinio. Deja, su laiku viskas keičiasi ir 
žmogaus charakteris: ir štai iš tylaus artojo 
išvirto didpirkliai, iš sėslio — neregėto ma
sto keliautojai, galį konkuruoti su Kolumbu.

ir čia rašąs keliautojas, gyvenąs prie Bal
tijos, metė sėslio amatą ir pakilo keliauti 
t svetimą zoną pasikieminėti. Nutarti vieni 
niekai, o visai kitaip atrodo realybėj, kai 
tenka dabartinio keliautojo vargą patirti 
konkrečiai savo kailiu.

Prisilakstęs oficialaus leidimo peržengti 
amerikoniškąją „grencę”, žmogus jau čia 
pat atsisakytum, ką esi užsibrėžęs, ypač kai 
viskas veltui. Tačiau DP rankų dar nenu
leido, visad randa laimingą gerą išeitį. 
O toji išeitis tiktai viena incognito.

Vargais negalais įsibraunu į Hamburgo— 
Muencheno greitąjį. Per aštrią kovą laimi 
suolo sprindį, ir jau sau leki šiaurinės Vo
kietijos lygumomis. Keleiviai, iškaitą ir iš- 
raudą; jaučiasi ne jaukiau, nei silkės 
bačkoj. O vis dėlto karščio perblokšti kiti 
užima miego poziciją, o dar kiti kramto 
kasdieninės duonos plutą. Artėjant į-ame
rikiečių pusę keliaujančioji visuomenė at
gyja ir garsiau ima kalbėti apie Eichen- 
bergą ir Han. Muenden. Tai gan eiliniai 
vokiški miesteliukai, tiktai dabar jau pra
garsėję, kaip amerikiečių kontrolės punktai. 
Nerimas stiprėja tuose, kurie keliauja incog
nito, o tokie beveik visi DP; vokiečiai sau 
apidrąsūs: kiekvieno jų rankose oficialūs 
le:dimai. Ir imi žmogus rūgoti, kad pasauly 
teisybės labai maža . . .

"’'raukinys stabteli Eichenberge. Vokiška 
po’.icija iškrausto keliautojus ir pradeda 
tikrinti dokumentus. Rodos, visi pralenda, 
nors ir girdėti, esą negalima be tinkamų 
popierių važinėti po Vokietiją ... Sis lai
mingas tikrinimas dar nereiškia, jog esi jau 
tikrai atkeliavęs į amerikiečių zoną, juk dar 
viena tavo filtracija laukia Han. Muenden.

Po 10 minučių vėl traukinys stabteli ir 
mes esam „pabaisingoj” Han. Muenden. Iš 
viso čia atmosfera kažkokia neįprasta, neį- 

Kas turi . . .
. (atkelta iš 2 p.)
atlygins nacių ir vokiečių karo aukoms, 
kurios nepriklauso prie 4 didž. sąjungi- 
r ’-ų būrio, ypač vadinamiems DP, kilu- 
s iš vidurio ir rytų Europos?

nebūtų geriausia, jeigu susikurtų iš 
I speciali komisija ar organizacija, kuri 
tais klausimais turėtų užsiiminėti. Si or
ganizacija turėtų suregistruoti visas vo
kiečių ir nacių karo mašinos aukas ar tų 
aukų šeimas. Lietuvius DP gal geriausia 
galėtų atstovauti Lietuvos Raudonasis 
Kryžius, prie kurio turėtų būti sudarytas 
specialus tam reikalui skyrius.

‘ ėšas turėtų sudaryti visos tos valsty
bes, kurios atsiima ar atsiims iš Vokieti
jos atlyginimą už padarytuosius joms šio 
karo metu nuostolius. Ir visos tos lėšos 
liečiančios DP turėtų pereiti specialiam 
fondui prie JT, šelpti ir išlaikyti DP bu
vusioms nacių ir vokiečių karo aukoms.

Taigi, reikalas yra labai -aktualus ir 
neatidėliotinas

* !”•* V«
prasti ir vaizdai. Nėr čia jokių pardon: nė
turi „paper”, dumk iš kur atsidanginęs. 
Arti 100 stovi ir veizi, kaip jų expresas, 
juos palikęs, sau ramiausiai baigia pranykti 
iš horizonto.

Tiktai dabar persikapstęs pagaliau jauties 
atlikęs žygdarbį ir jau keliaująs amerikiečių 
„valstybėj”. Tačiau vis dar prisimeni britiš
kuosius džentelmenus . . .

Viesbadene
Parą pakeliavęs, jau esi pasiekęs tikslą; 

ir išlipi Viesbadeno stoty. Keliolika minučių 
paėjėjęs, randi kareivines, kuriose sau lai
kosi tremtiniai, daugiausia pabaltiečiai. 
Tarptautinė DP policija palydi į savo raš
tinę ir tuoj esi normalus Viesbadeno DP 
svečias.

Pats stovyklos rajonas nelabai vyliojantis. 
Dabar, beje, smarkiai tvarkomas ir greit 
įgaus prašmatnesnį charakterį. Aplink gan 
švaru. Tai rūpi pabrėžti ypač todėl, kad 
kitose stovyklose neretai šito atributo 
trūksta.

Šioj stovykloj kultūrinis ir kitoks gyveni
mas margas ir gan gyvas. Priešingai kaip

KANADOS KVIEČIŲ DERLIUS 
DIDESNIS UŽ VIDUTINĮ

Londonas. Kanados žemės ūkio ministe- 
rls pareiškė, kad kviečių derlius šiemet 
numatomas didesnis už vidutinį. Atei
nančiais metais Kanada be sunkumų ga
lėsianti atlikti pristatymų prievoles.

ATKASĖ 36 ŽYDŲ LAVONUS
Muenchenas. Tierschenreuthe (Bavari

joje) buvo atkasti lavonai 36 žydų, kurie 
žuvo bevarant iš vienos koncentracijos sto
vyklos į kitą. Lavonus' palaidojo žydų ka
pinėse. Prie lavonų atkasimo dirbo 100 
nacionalsocialistų, kurių buvo pareikala
vusi amerikiečių valdžią.

CIVILIO NEKLUSNUMO AKCIJA 
ATIDĖTA __

Londonas, žydų pasiruošimai pradėti 
civilio neklusnumo akciją, turėjusią imti 
veikti rugpiūčio 20 d., kuriam laikui ati
dėti, paprašius „Jewish Agency“ atsto
vams Londone. Palestinos valdžia prane
ša, kad iš po birželio 29 d. suimtų 3463 
asmenų lig šiol paleisti 2529.

GINKLŲ PRAMONE NESILIOVĖ
Londonas. Reuterio žiniomis iš Berlyno 

visi rytų zonos vokiečių ginklavimosi fa
brikai dirba skubiu tempu ir visu apkro
vimu. Apie 10 specialių fabrikų vokiečių 
inžinierių ir technikų priežiūroje gamina 
patobulintas, toli šaudomas, rakėtas, nau
jausio išradimo lėktuvus ir povandeninius 
laivus. Rakėtų greitis išvystytas iki 6.600 
km minutėje.

Vydūnas Liubecke
Mūsų korespondentas iš Llubecko tele

grama praneša, kad Vilius Storasta - Vy
dūnas prieš kelias dienas »įvyko iš Rytų 
į Liubecką. Mūsų visuomenei džiugu, kad 
žymusis filosofas ir rašytojas yra gyvas ir 
sveikas.

brituose čia stovykliniame gyvenime sti
priai įsiskverbęs lietuviškasis elementas, nu
stelbiąs ir latvius. Sis reiškinys gan mielas 
ir iš dalies nepaprastas, ypač jei esi gerokai 
paragavęs mielų šiaurinių kaimynų ragai
šio. Viesbadene, kaip atrodo, visas Dp-iškas 
gyvenimas yra po lietuviškuoju ženklu. 
____________ (bus daugiau) v______  
Pedagogikos ...

(atkelta iš 3 p.)”
Nenorėdami ištęsti recenzijos, neapžvelg

sime visų straipsnių, tik atkreipsime dė
mesį į vienintelį pedagoginį dr. Ą. Ramū
no straipsnį „Pedagoginių mokslų kri .i 
ir nauji keliai“. Tiesa, straipsnis nėra 
baigtas, atrodo, kad tai yra didoka studi
ja, parašyta seniau, kada galima buvo 
naudotis bolševikine literatūra, bet jis 
yra būdingas visokių krizių metu kaip 
įrodymas ne pedagogikos, bet mūsų for
muojančių pedagogų krizei. Straipsnis toli 
gražu nepasižymi tuo J. Girniaus iškeltu 
filosofiniu kuklumu, bet dideliu aplombu, 
ištisais puslapiais įvairiausių šaltinių nu
rodymu, nuo vokiečių iki tagalų kalbos, 
jumoristiškai kalbant. Žinoma, mokslin
gumas yra geras daiktas, bet perdidelis 
mokslingumas dažnai nuveda į košmariš
ką konglameratą ir perdidelį nuo gyveni
mo ir savos žemės atsijimą. Tiesa, turima 
pripažinti, kad dr. A. Ramūno straipsny
je yra daug originalių, modernių pedago
ginių idėjų. Bet taip pat pasitaiko ir tokių 
alkanų minčių „pasaulėžiūrinis bei idėji
nis bejėgiškumas ir lėkštumas paverčia 
žmogų vėjo į visas puses linguojama 
nendre, kuriai telieka arba pasiduoti kiek
vienam naujai pučiamam vėjuj arba vi
siškai palūžti“ (25 pusi.). Mes žinome, kad 
ir žymiems filosofams, bei pedagogams 
pasitaiko pavirsti vėjo pučiama nendre..

Dar didelis žurnalo kuriozas-tai Leono 
Miškino recenzija apie St. Santvaro .Lai
vai palaužtom burėm“. Mes sutinkame su 
L. Miškinu, kad kūryba yra nuolatinis 
priekin žengimas, nuolatinė kančia, bet 
mes negalime sutikti, kad St. Santvaras 
tai yra poeto-rentininko tipas. Kalbant 
silogizmais' išeitų taip: A. Kairys yra 
prastas poetas. St. Santvaras yrą dar 
prastesnis poetas, rentininkas. Taigi, St. 
Santvaras nevertas ir A. Kairio. Tai mo
derniausioji pedagoginio žurnalo kritika. 
Ką gi mūsų vaikai bedarys: tur būt jiems 
reikės Rutelionieną paskelbti klasiku, o 
Krėvę grafomanu. Juk galvojimo pažan
ga - būtina!

Nepaisant šių atvirų pastabų, „Tremti
nių Mokykla“ yra didžiai, naudingas dar
bas, tik jį gal reikėtų sistemingai, kritiš
kai ir plačiai nevienpusiškai, moderniai 
dirbti.
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