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Ir dėl Austrijos nesutariama
Maskva. Po trumpų debatų anglies klausi

mais Ministerių Taryba svarstė Austrijos su
tartį. AP iš Londono praneša, kad anglų de
legacija išvyks iš Maskvos balandžio 22 d. 
Reuteris praneša, kad ir Marshallis tą pa
čią dieną išskris lėktuvu. (NZ).

Londonas. (BBC). Užsienio reikalų ministe
rial Maskvoje (arėsi dėl vokiečių kilmės tur
tų Austrijoje. Marshallis pareiškė pageidavi
mą būtinai dar šioje konferencijoje išsiaiškin
ti kas gali būti laikoma vokiečių turtais, nes 
nuo šio išaiškinimo priklauso sutarties su 
Austrija sudarymo pasisekimas. Jis siūlė vo
kiečių turtais telaikyti tik nuosavybes, kurios 
Vokietijai ar vokiečių piliečiams priklausė 
preš anschliusą ar buvo po to garbingu bū
du įgytos. Šių nuosavybių sąrašas turėtų bū
ti tuojau parengtas ir jos turėtų būti per
leistos sovietų reparacijų reikalams, išimant 
ja« iš Austrijos įstatymų- žinios. Tokias vo
kiečių nuosavybės reparacijų reikalams betgi 
sovietai tegalėtų gauti tik iš savo zonos ir 
ii savo sektoriaus Vienoje. Galutinas sovietų 
nusistatymas dar nežinomas, bet iš Molotovo 
pareiškimo sprendžiant, atrodo, jog jis bus ne 
suderinamas su JAV nuomone. Posėdyje bu
vo išklausyta ir Austrijos atstovo nuomonė. 
Jis atmetė Jugoslavijos teritorinius ir karo 
.nuostolių padengimo reikalavimus, motyvuo
damas, jog Austrija negali būti laikoma prie
šo kraštu, kadangi ji niekad nebuvo Vokie
tijos sąjungininkė, bet priešingai — naciš
kos agresijos auka. Jugoslavijos nuomonę 
palaikė sovietai ir prancūzai. Tik amerikie
čiai ir anglai nelaiko Austrijos buvusiu prie
šu, todėl ir nelinkę kam nors pripažinti karo 
nuostolių padengimo reikalą.

Stuttgartas. Maskvos konferencijoje laike 
sekmadienio posėdžio "dar susitarja 8 Svar
biais sutartį su Austrija liečiančiais, klausi
mais. Galutini sutarties tekstai, kurie eis kaip 
originalai, tebus parengti anglų, rusų ir

prancūzų kalbomis. Buvo numatyta ir tekstą 
vokiečių kalboj laikyti originalu, bet Bidault 
užprotestavus nuo to atsisakyta. Sutarta dėl 
vokiečių natūralizacijos, dėl uždraudimo bu
vusiems naciams stoti į austrų kariuomenę 
ir dėl karo nusikaltėlių išdavipio.

Londonas. (BBC) Užsienių reikalų ministe
rial Mąskvos konferencijoje tarėsi sutarties 
su Austrija reikalu. Nęrs čia pasikalbėjimai 
ir vyksta sklandesnėje ir labiau draugiškoje 
nuotaikoje, nei Vokietijos reikalu, bet irgi 
nėra jokios vilties, kad sutartis būtų pa
ruošta dar šioje konferencijoje. Ketvirtadie- 

' nį buvo išklausyta Jugoslavijos nuomonė. Ju
goslavijos atstovas Kardei pakartojo seniai 
žinomus jo krašto reikalavimus Austrijos at
žvilgiu. Daugiausia ginčytinas yra reikalavi
mas Kernten — Steiermarko priskyrimas Ju
goslavijai. Sovietai šį reikalavimą remia !r 
siūlo paskirti komisiją jo įgyvendinimui. Gi 
britai, prancūzai ir amerikiečiai yra nusir 
statę prieš bet kokį 1938 m. buvusių sienų 
keitimą, nežiūrint kieno naudai ar nenaudai 
tai būtų atliekama.

-Veteranu pirm, prašo Įsileisti DP
Vašingtonas (UP). Amerikos Veteranų Ko

miteto Pirmininkas Charles G. Bolte krei
pėsi į Kongresą dėl skubaus priėmimo įsta
tymo, pagal kuiį bū*1! įsileista į JAV 400.000 
išvietintų europiečių 4 sekančių metų bėgy
je- .

Savo laiške kongreso vadovaujantiems as
menims jis pareiškė, kad Amerika, įsileisda- 
ma šiuos asmenis, atliktų savo žmoniškumo 
pareigą, šis skaičius užimtų tiktai dalį tų 
kvotų, kurios liko neišnaudotos karo metu.

* Londonas. (BBC) Ateinančią savaitę iš 
Hamburgo uosto išvyksta dafbams į D. Bri
taniją pirmoji DP partija. Iki metų galo bus 
išvežta apie "100.000 DP daugumoje pabalti
jiečių ir ukrainiečių.

* Venezuelos vyriausybės delegacija, kuri 
tyrinėja emigracijos sąlygas, atvyko į Romą; 
šiomis dienomis ji išvyksta į Austriją.

* Iki gegužės 1 d; JAV Vokietijai prista
tys 175.000 tonų sėklinių bulvių. Jau keli 
laivai atplaukė.

* Demonstruojantieji bedarbiai Romoje ap
stumdė užsienių reikalų ministerį grafą Sfor- 
zą.

Neaiški padėtis Japonijoje
United Press korespondentas iš Tokio pra

neša, kad Japonijos vidaus padėtis kasdien 
vis labiau darosi neaiški. Palyginus su prieš 
kariniais laikais pramonėj gamyba siekia tik 
l/> prieškarinio kiekio. Plieno pagaminama tik 
’/« kraštui reikalingo kiekio. Norint patenkin
ti visą- pareikalavimą anglių turėtų būti pa
gaminama dvigubai daugiau. Trūkstą dirbti
nų trąšų ir kitų pirmojo reikalingumo pre
kių. Sunki vidaus padėtis susidarė dėl' šių 
priežasčių:

1. Potsdamo susitarimu nuo Japonijoj bu
vo atskirta Mandžiūrija, Korėja, Formosa, 
Sachalino pietinė dalis ir Kurilų salos. Dėl 
tų apkarpymų Japonija neteko 40"/» maisto 
ir žaliavų šaltinių. »-
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Vašingtonas. JAV užsienio reikalų minis
terija paskelbė, kad po kelių paraginimų So-- 
vietų s-gą sutiko pradėti pasitarimus dėl at
siskaitymo už karo metu suteiktą jai skolini
mo .— nuomavimo pagalbą, kurios vertė sie
kia 11 su virš milijardų dolerių. Pasitarimai 
prasidės kai grįš iš Maskvos Sovietų s-gos 
pasiuntinys N. W. Novikovas. Amerikiečių 
delegacijos pirmininku paskirtas užs. reikalų 
ministerijos pasekretorius W. Thbrp. Kaip ' 
Dena (Reuteris) praneša, sovietų užsienių rei
kalų ministeris Molotovas jau vasario mėne
syje JAV pasiuntiniui Maskvoje, generolui 
leitenantui W. B. Smith, yra užtikrinęs, jog 
sovietų vyriausybė atsiskaitymo klausimą iš
tirs. Bet JAV vyriausybė į savo, praėjusiais, 
metais rugsėjo, spalio ir gruodžio tfiėn. įteik-

2. Kol nėra , išspręstai reparacijų klausi
mas pramonė negali išvystyti gamybos, nes 
nežinia kurie fabrikai liks, o kurie turės bū
ti išmontuoti.

3. Potsdamo deklaracijoje išreikštas pasi
žadėjimas patiekti Japonijai reikalingų užsie
nio žaliavų, nėra išpildytas.

4. Japonų vyriausybė iki šiol nepajėgia 
konsoliduoti vidaus politinę padėtį, nes 
ventoji) sluoksniuose nėra vieningumo 
vyksta susiskaldymas.

Kad išvengus dar didesnio ūkiškojo ir 
litinio gyvenimo suirimo yra reikalinga 
atidėliojant sudaryti taikos suta į. -

— Japonijoje per 46-ių prefektūrų guber
natorių rinkimus konservatoriai gavo 27 vtt- 
tas, progresistai 3, liberalai 2, socialistai 3, 
mažosios partijos 3, komunistai, kurie rinki- 

. muose surinko l°/o visų balsų, neišsirinko nei 
vieno gubernatoriaus.

Muenchenas. Norvegijoje, Oslo mieste, 
' rūmams buvo pateiktas Įstatymo projektas, ' Wallace vėl pasakė politinę kalbą maždaug 
pagal kurį turėtų būti sustabdyti visi išveži
mai į Sovietų s-gą, kol ji nesureguliuos Atsi
skaitymą už karo metu paskolintus 95 preky
binius laivus. / (NZ)

Londonas. (BBC) Sovietų komunistų pari
jas organas „Pravda” neigia, kad sovietų — 
britų sutarties praplėtimo pasiūlymai yra 
nukreipti prieš JAV. Savaime aišku, jog so- į 
vietų s-ga norinti garantijų, kad susitarian
čios šalys, taigi ir pati Sovietų s-ga, nesuda- 
rinėtų sutarčių su kitomis valstybėmis, ku
rios, kad ir netiesioginiai būtų nukreiptos 
prieš sušįtarimo partnerį. Sovietų s-gos kri
tika D. Britanijoje

tas notas iki šiol nėra gavusi jokio atsakymo. 
Ryšyje su tuo, š. m. kovo mėn. 4 d. atstovų

turėtų būti nutraukta.

DP turi apsispręsti
„Die Neue Zeitung” straipsnyje „DPs am 

Sdieidenweg” tarp ko kito taip rašo:
„Sąlygos, kurios savo laiku leido teikti ne- 

sprėžtą pagalbą išvietintiesiems, nebeegzis
tuoja ir karinė valdžia negali versti Ameri
kos mokesčiųjnokėtojus kas mėnesį šiam rei
kalui išleisti- milijonus. Todėl DP’s turės 
trinnpu laiku apsispręsti, kur jie ateičiai pa
tys savo pragyvenimui reikalingas sumas už
sidirbs. Beabejo, jei jie po pakartotino pa
grindinio apgalvojimo vis tik galutinai nu
spręs į savo kraštus nebegrįžti, ras savo 
padėties supratimą priimančiose šalyse, taigi 
ir Vokietijoje. Bet savaime aišku, jog bus iš 
jų teisėtai reikalaujama, kad jie kaip savo 
noru begyveną užsieniečiai pasiduotų šeimi
ninkų šalies įstatymais ir prisitaikintų gy
venimo sąlygoms”.

Londonas. (BBC) JAV senato užsienio ko
misijos pirmininkas Vandenbergas pasisakė 
prieš siuntimą sovietams rafinerijų įrengimų 
iki sovietai neatsiskaitys už tiekimus karo 
metu.

Londonas. (BBC) Viename konservatorių 
partijos susirinkime Churchillis pasakė kalbą. 
Joję kritikavo Wallace politinę liniją ir pa
brėžė, kad santykiai su Sovietų s-ga turi rem
tis savo galybę jaučiančiu draugiškumu, bet 
ne bailiu nuolaidumu.

Stuttgartas. Britų kontrolinės įstaigos Vo
kietijai ir Austrijai Viršininkas ministeris 
Hynd pakeistas lordu Johann Packengham ir 
pati įstaiga pavesta užsienio reikalų ministe
rijos žinion. Tai nėra ypatinga naujovė. nes 
ir lig šiol Bevinas daug reikalų lieė:»n’-iu 
Vokietijos okupaciją, pats tvarkė, nors įstai-

ga formaliai buvo
Londonas. (BBC)

jas aviacijos generolas Milch - tarptautinio 
teismo Nuernberge nubaustas kalėti iki gy
vos galvos. Jo gynėjas padavė skundą vy
riausiam amerikiečių pajėgų vadui Europoj* 
prieš šį teismo sprendimą.

Londonas. (BBC) Britų valdžia mano 26.000 
lenkų tautybės belaisviams Vokietijoje suteik
ti DP statusą. Tačiau jų padėtį greičiausi* 
nebūsią galima sulyginti su tų lenkų padėtim, 
kurie kovojo anglų pusėje.

* Britų iždo kancleris Hugh Dalton patie
kė žemiesiems rūmams 1947/48 m. biudžeto 
projektą, kuriame krašto apsaugos reikalams 
numatyta 899 milijonai svarų, sterlingų išlai
dų. Praėjusių metų biudžete krašto ąpsaugos 
reikalams buvo skirta 1.653 mil. svarų (UP)

* Tarp provizorinės Indijos vyriausybės ir 
Sovietų s-gos užmgesti diplomatiniai santy
kiai. Neužilgo bus paskirti ir pasiuntiniai.

* Marshallio pasikalbėjimas su Stalinu tę
sėsi 90 minučių Tame pasikalbėjime iš ame
rikiečių pusės dalyvavo pasiuntinys W. B. 
Smith ir vertėjas C. Bohlen.

Londonas. (BBC) Tel Avive žydų teroris
tams metus bombą į pravažiuojantį britų po
licijos sunkvežimį sužeisti du britų policijos 
karininkai. Taip pat atliktas pasikėsinimas 
prieš vieną britų armijos sandėlį netoli Hai- 

fos.
Londonas. (BBC) Saugumo Taryboje Kubos 

atstovas pasiūlė paskirti Balkanų reikalams 
komisiją iš 4 didžiųjų ir dar kitų trijų vals- 
•vbių atstovų. Si komisija turėtų galutinai iš
spręsti esminius Balkanų tarpusavio ginčus.

karo ministerijos žinioje. 
Buvęs Goeringo padėjė-

2.000 žmonių susirinkime. Joje jis gynė so
vietų santvarką ir teigė, jog būtų didelis 
smūgis pasaulio taikai ir kultūrai, jei ši sant 
vayka būtų pašalinta. Klausytojai dėl tokių 
samprotavimų pateikė eilę klausmų.

V •'
Zydiidemonstraclja Miinchene
Aįuenchenas. Apie 2.000 žydų padarė de

monstraciją prieš anglų konsulatą. Minioje 
girdėjose šūkiai prieš anglų vyriausybę ir 
prieš Beviną. Buvo ir tokių šūkių: „Salin 
anglų korikai Palestinoje!” „Tegyvuoja ko
votojas už teisingumą, prezidentas Truma- 
nas!” „Tegyvuoja nepriklausoma žydų vals
tybė Palestinoje!” (Dena)

* Amerikiečių vyr. būstinė esanti Frankfur 
te, praneša, kad okupacinės pajėgos nebe
naudoja jokių vietinių .gamybos maisto pro
duktų. Daug reikalingų kariuomenei maisto 
gaminių perkama Italijoje, Olandijoje, Belgi
joje, Danijoje, Sveicdrijoje, Prancūzioje ir 
Čekoslovakijoje, o 
atvežama iš JAV.

visą kita trūkstama dalis

Ir vėl kartojasi -
Nuo to mrio, kai mes buvome" išblokšti iš 

savo krašto, prasidėjo mūsų nelaimės, var
gai, nežinios dienos ir sinkios grumtynės su ■ 
gyvenimu. Nesigilindami plačiau į tas prie
žastis, dėl kurių mes atsiradome Vakaruose, 
vis dėlto turime pripažinti, kad mūsų vidinis 
jausmas besąlyginiai tik čia numatė mūsų iš
sigelbėjimą, atjautimą ir vispusišką mūsų vi
sų reikalų supratimą. Kiek tolį mes buvome 
klaidingi savo tikėjime, jau šiandien, turėda
mi užpakaly tam tikrą įvykių perspektyvą, ga
lime apie tai pasidaryti gan objektyvius 
sprendimus. Ir išjungę kai kuriuos jausmus 
bei atsipalaidavę nuo kai kurių sarilprotavi- 
mų, galime visai realiai vertinti dabartinę 
padėtį. Tenka konstatuoti, kad nevisur ir ne- 
visada pasiteisino tie lūkesčiai ir sprendimai, 
kuriuos mes visi nešiojame savo širdyse tuo 
laiku, kai dar karo sukūrių buvome blaškomi. 
Pagrindinis mūsų tikėjimas nepalūžo ir šian
dien jis toks pat tvirtas išliko, tačiau kad jis 
buvo ir yra išstatytas kietam bandymui -*■ 
mes jau turėjome progo

Jei pirmuose po karo 
jome lyg atsikvėpti po 
tai po to prasidėjo tokie 
žiau ar daugiau pradėjo 
lengvą mūsų gyvenimą, 
mums gerai žinomą nužmoginimo procesą. 
Ir pasipylė visa eilė apkaltinimų, mūsų var
dą žeminančių šmeižtų, kad teko apsišarvuo
ti kantrybe, nuosaikumu ir permatymu. viso 
to, kas mus ateįty gali ištiktu

Kas nuo pat pradžių siekia mus sukoni- 
promituoti, išprovokuoti ar kitaip apjuodin
ti kitų akyse — mums yra gerai žinoma, nes 
mes buvome ir likome tuo krislu akyje, ku
ris nuolat primena apie padarytas mums ir 
mūsų tautai skriaudas, neteisybes, prievarta
vimus ir žudynes. Tik todėl mes esame apšau 
kiaipi tokiais vardais, kurie dėl susidariusių 
laikinų pokario aplinkybių yra vienašališkai 
respektuojami ir kol kas jų sąvokos sumai
šomos. Dar gėrio ir blog-o sąvokos dažna's 

"atitikimais turį priešingas prasmes.
Kad tie šmeižtai eina iš mum, visiemš ge 

rai žinomo šaltinio- — mus netiek stebina. Ne 
gi jie galėtų kitaip elgtis? Tačiau mes vi
siškai nesuprantame, kai vokiečių spaudoje 
laikas nuo laiko pasirodo aiškiai tendencin
gų ir išgalvotų straipsnių tremtinių atžvilgiu, 
kurių tikslas — žeminti esančius Vokietijoje 
tremtiniui, apšaukiant juos nacių bendrinin
kais, kitokiais niekadėjais ir net kriminalis
tais. Dažnai yra sakoma, jeigu nori apsisau
goti nuo pavojaus būti apkaltintam — pra
dėk pats pirmas kitą pulti. Tik tuo galima 
būtų pateisinti vokiečių šmeižtus. Mes labai 
gerai žinome, kokiais sentimentais gyveno 
vokiečių tauta iki karo pabaigos — pralai- į 
mėjimo ir kokios nuotaikos vokiečių tautoje 
kursuoja dabar. Tačiau mes esame nuomonės 
nesirūpinti kitų bėdomis ir nuolatos sirgti 
svetima liga. Kas jau padaryta — nepakeist, 
neantaisysi skriaudos, ar neužgydys! žaizdos. 
Ateitis ir laikas tars apie tai savo žodį. Šia 
prasme sutikome mes anuomet daromus iš 
vokiečių pusės priekaištus, griežtai reagavo
me ir tik iš to pasidarėme atitekamas išva
das tų atžvilgiu, kurie mums it mūsų tautai 
padarė nepagydomos žalos.

Nukelta f- 4 psl.

Apie sukilimą Paragvajuje
nedidelė pietų Amerikos

įsitikinti.
metuose mes galė- 
sunkių išgyvenimų, 
reiškiniai, kurie ma- 
sunkinti ir taip ne- 
bei atgaivinti jau

Paragvajus yra 
valstybė turinti 1.140.000 gyventojų ir api
manti 163.000 kv. mylių žemės plotą. Ji ran
dami tarp Brazilijos, Bolivijos ir Argentinos. 
Jos politinė istorija yra nužymėta rūmų re
voliucijomis ir kariniais perversmais. Per 
paskutinius penkiasdešimt metų tik trys Pa
ragvajaus prezidentai jšbuvo prezidento pa
reigose, pagal konstituciją, pilną 4-rių metų 
laiką. Prieš porą savaičių ir dabartinis pre- _ ragvajaus upę iki Argentinos sienų. Patvirti- 
zidentas gen. Higinio Morinigo susidūrė su 
rimta, vis didėjančia, revoliucija prieš savo 
režimą. - ‘

Gen. Morinigo perėmė krašto valdžią 1940 
m. Jo partija vadinasi Colorado (raudonųjų) 
vardu ir amerikoje šitas 
pat juokingai skamba, 
bėtų Franco Falangos 
mas komunistais. Gen. 
mas dalies ginkluotų 
skaičiaus labai turtingų šeimų.

Prieš mėnesį laiko Febreristo partija — 
atskala Colorados partijos — pradėjo gink
luotą sukilimą prieš vyriausybę. Febreristus 
remia kai kurie karininkai ir dauguma Pa
ragvajaus bemokslių, kurie mano, kad bet- 
kuris pasikeitimus valdžioje galės atnešti pa-

gerėjimą. Yra kalbama, jog už Febreru u 
partijos pečių stovi Argentinos prezidentas. 
Juan Domingo Peron. Argentina turi labai 
didelius finansinius interesus Paragvajuje, be 
to, Argentina stengiasi sudaryti lotynų Ame
rikos valstybių, orientuotų į Buenos Aires 
bloką.

Paskutinę savaitę revoliucija, kuri prasidė
jo krašto šiaurėje, išsiplėtė į pietus pagal Pa-

pavadinimas tiek 
kaip juokingai skam- 
Ispanijoje pavadini- 
Morinigo yra remia- 
pajėgų ir nedidelio

narna, kad dalis upės laivyno perėjo pas su
kilėlius. Krašto sostinė Asuncion yra tiesio
giniai puolimą. Sukilėliai taip pat sudarė 
provizorinę vyriausybę.‘"Sukilimas įgavo pi
lietinio karo pobūdį.

Muencbenas. Britų zonos srityje rinkimai 
į Landtagus praėjo ramiai. Dalyvavimas rin
kimuose svyruoja tarp 40—85*/». Pirmauja 
socialdemokratai.

* Spaudos konferencijoje Frankfurte, gen. 
L. D. Clay pareiškė:,, aš nesu tikras, kad 
SĖD susitvėrė demokratiniais metodais”.

Muencbenas. Prancūzijos komunistų parti
jos vadas Thorez, de Gaulle pavadino reak
cijos tribūna prieš prancūzų respubliką. De 
Gaulle partija ikurta 50 departamentų, Pa
ryžiuje atidaryti keturi nauji skyriai.
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Areštas vieno iš smulkiųjų ūkininkų parti
jos vadų ir po to [vykęs pasikeitimas noto
mis tarp Sovietų s-gos ir JAV dėl užvirusios 
kovos Vengrijos vyriausybės koalicijoje pa
rodė, kad didžiosios valstybės Vengrijos po
litines kovas laiko savo kovomis. Po Ameri
kos notos ir prezidento Trumano kalbos dėl 
pagalbos Graikijai ir Turkijai, kurioje jis 
davė suprasti jog kartu kalbąs ir dėl Vengri
jos, daugelis smulkiųjų ūkininkų manė atėjus 
laikui nebepasiduoti kairiojo bloko spaudi
mui.

Kovacs areštas iššaukė smulk. ūkininkų 
pa.tijos nepasitenkinimą ir 120 atstovų griež
tai protestavo prieš ministerių'kabineto pa
keitimą. Tas buvo padaryta paties smulkiųjų 
ūkininkų premjero ir jo partijos prestižo 
sąskaitom kapituliuojant prieš kairiųjų b:o- 

- ko spaudimą, kad pagerintų santykius su oku 
pacine valstybe Rusija, ir* galvojant, kad kai
rieji nesikėsina visiškai panaikinti koalicijos.

Tačiau nei kairieji, nei dešinieji nesijaučia 
stiprūs. Kairieji įžiūri galingus horthis'.us 
po smulkiųjų ūkininkų (mažažemių) partijos 
priedanga. Komunistų taktika paskatino prie 
stipresnės, nors vis dar tylios, masių reak
cijos, kuri mieliau duotų pirmenybę reak
cionierių konsolidacijai, negu demokratiniam 
neramumui. Manoma, kad padėtis iki Mask
vos konferencijos pabaigos nesikeis, taz au 
revoliucinio pobūdžio pasireiškimai galimi.

Proporcionali globa
Keturios pripažintos koalicijos partijos, 

kurios 1944 m. sudarė Tautinį Nepriklauso
mybės Frontą, yra stipriausios institucijos 

' krašte. Jos yra net galingesnės, kaip pati 
valstybė, kuri yra tik arėmai joms operuoti. 
Atlyginimai yra toli gražu per žemi, kad ga
lėtų iš narių mokesčio padengti partijos iš- 

v laidas, vienok partijoms buvo duota kiti šal
tiniai savo išlaidoms padengti. Jos gauna 
tam tikrą dali vengrų radijo pajamų ir taip 
pat paskirstoma joms daugumas kino teatrų 
licenzijos. Eksporto ir thiporto licenzijos yra 
kitas pajamų šaltinis, nes išduodant tokias li
cenzijas teikiama pirmenybė partijų žinioje 
esantiems kooperatyvams prieš privačius pre
kybininkus.

Proporcionalės globos sistema praktikuo
jama ir civilinėje tarnyboje. Partijos nariai, 
einantieji ministerijose atsakingas pareigas. . 
daro reguliariai pranešimus savo partijoms ' 
įvairiais svarbiais klausimais. Ministerijose 
kartais net rezervuojamos vietos atskiroms

■■i

Koalicijos krize Vengrijoje
partijoms. Diplomatiniai postai paskirstomi 
tuo pačiu principu — Stockholmas —' socia
listui, Belgradas — komunistui, Ankara — 
mažažemiui. Žmonės, prisidėdami prie tam 
tikros partijos, — gali gauti darbą bei užim
ti atitinkamą vietą. \

Partijos nepasitiki senaisiais tarnautojais, 
kurie pradėjo darbą dar Horthy laikais. Daž
nai seni pareigūnai pakeičiami naujais, sa
vais žmonėmis ir kada vis labiau matoma, 
jog politinių jėgų pasiskirstymas krašte at
sispindi ir administracijoje. Dėl stokos tin
kamo civil, tarnybai personalo, iš jaunesniųjų 
buvo pakeista tiktai vienas ketvirtadalis. Par
tijos stengiasi, darant ir toliau personalinius 
pakeitimus, kuo daugiausiai įsprausti savų 
šalininkų. Pradžioje žymus žydų skaičius bu
vo priimtas į valstybines tarnybas. Salinin
kai senojo režimo tuo nepatenkinti, nes valst. 
tarnybą jie laiko savo prerogatyva.

KARALIAI
Kiekvienas karas pakeičia valstybių sant

varas. Tai neaplenkia ir monarchijų.'Pasau
liniu laiku vėl pradėta gyvai kalbėti apie 
karalių sostus. Anglijos karališkoji pora ke
liauja po Afriką. Pagal vieną belgų juristų 
nutarimą, yra pavesta peržiūrėti karaliaus 
Leopoldo III laikyseną nuo jo vokiečių be- 
laisvėn paėmimo dienos, t. y. nuo 1940. V. 18 
d. Danijos karalius Kristijonas X, dėl savo 
ligos paskyrė savo vyresnį sūnų kronprincą 
Fridrichą Danijos regentu. Graikijos karalius 
Jurgis II š. m. balandžio 1 d. mirė širdies 
liga. Jo brolis kronprincas Paulius, užėmė 
sostą. Ispanijoje gen. Franco nori įsteigti re
gentų tarybą ir grąžinti tariamą monarchiją, 
dėl ko sosto įpėdinis Don Juan .Alfonso 
griežtai protestuoja.

Kokia monarchijų padėtis Europoje? Ang
lija yra pavyzdys, kur monarchija evoliucijos 
keliu perėjo į konstitucinę demokratiją. Sis 
procesas tęsėsi kelis šimtmečius ir karalius 
vis daugiau savo piliečiams duodavo teisių. 
Teoretiškai dar ir dabar karalius turi teisę, 
be parlamento sutikimo, paleisti kariuomenę, 
parduoti jūrų karo laivus, tarnautojus atleisti, 
nusikaltėlius amnestuoti, visas bažnyčias už
daryti ir tt„ tačiau praktiškai, joks karalius 
ta teise nepasinaudoja. Anglijos karaliaus 
sostas liko stipriu jungiančiu elementu visai 
britų imperijai. Koks stiprus yra šis momen
tas, ryškiai rodo dabartinė karališkosios .po
ros su 2 savo dukterimis kelionė po pietų 

' Koalicijoje yra keturios partijos: mažaže
miai, socialistai, komunistai ir taut, ūkinin
kai. Šios trys pajutimosios sudaro kairįjį 
bloką. (Taut, ūkininkai yra revoliucinė parti
ja susidaranti iš ūkininkų ir intelektualų, ku
rie svajoja apie ūkininkų kultūrą ir ūkininkų 
internacionalą pietryčių Europoj). Visos par
tijos stengiasi, absorbuoti, taip vadinamus, 
naujus narius, kurie skubėjo iš' požeminio 
veik.mo, betarpiai pereiti į partijas.

į Kairiosios partijos
Socialistai su profesinėm sąjungom, ture-| 

jusiom net Horthy laikais apie 6U.OOO narių, 
yra partija turinti senas demokratines tra
dicijas, mokanti saugoti savo nepriklausomą 
poziciją. Partijos’vadovybė visgi nėra tvir
ta, nors iš išorinės pusės atrodo vieninga, 
faktiškai yra susiskaldžiusi dėl artimo bend
radarbiavimo su komunistais. Neseniai įvy-

EUROrOJE
Afriką, kur jie vietinių gyventojų nuoširdžiai 
sutinkami ir net apdovanojami, nežiūrint į 
tai, kad Pietų Afrikos Unijoje vyksta sepera- 
tistiniai judėjimai. ,

Ypatingų interesų čia randa sosto įpėdinė 
princesė Elžbieta, kuri š. m. balandžio 24 d. 
švenčia savo 21 m. gimimo dieną. Plačiai 
kalbama apie tai, kad dar šiais metais prin
cesė susižieduos su Graikijos princu Pilypu. 
Princesė Elžbieta augo didelėje priežiūroje, 
tačiau jai nebuvo uždėti jokie ypatingi kara
liaus dvaro varžtai. Viename Reuterio prane
šime buvo pasakyta, kad ji bus XX amžiaus 
karalienė, kaip Viktorija buvo XIX šimtmečio.

Belgijos monarchija išgyveno dramatines 
Iva'andas. Karalius Leopoldas III užėmė sostą 
1924 m. vasario 23 d., kai jo tėva8 Albertas 1 
kalnuose žuvo. Sekančiais metais per auto
mobilio katastrofą žuvo jo žmona Astrida. 
Hitlerio-kaimas palietė ir Belgiją. 1940. V. 28 
jo vadovaujama belgų kariuomenė kapitulia
vo ir jis buvo paimtas vokiečių nelaisvėn. 
Ekzilinė belgų vyriausybė ir parlamentas ne
patvirtino šio karaliaus žygio. Labiausiai vi
sus belgus nustebino, kai Leopoldas III, 1940 
m. lapkričio titėn., lankėsi pas Hitlerį Berch- 
tesgadene, jo pareiškimu, pagerinti belgų be
laisvių sąlygas ir kai jis 1940. IX. 11 d., ap
sivedė su buv. belgų ministerio Hendrik

Nukelta į 3 psl.

kusiame partijos kongrese, pramonės ministe- 
ris Ban,as, buvęs liejyklos darbininkas, iški
lo kaip, galimas dalykas, būsimas partijos 
lyderis. ,

Komunitai turi neabejotinai gabiausius va
dus. Net užsienio diplomatai sako, kad~vice 
premjeras Rakosi yra didelė figūra. „Mes tu
rime jau 110 metų kalinimo kreditą, o visi 
tokie kaip jūs, tarnavo”, pareiškė anglų ko
respondentui komunistas Vas, ekonominės 
tarybos pirmininkas. Komunistų vadovybės 
tvirtumas pas *»škia tame, kad jie yra užsi
spyrę įvykdyti savo programą nors agresy
viai, bet lanksčia taktika.

Komunistų vadovybė labai stengiasi pa
skubinti reparacijų mokėjimą Rusijai ir įvyk
dyti ekonominę rekonstrukciją, nes ji žino, 
kad gerovės suspindėjimas bus ūkininkijos 
laikomas jų nuopelnu. Partijos reputacija nu
kentėjo nuo naujų narių abejotinos praeities. 
Rakosi tą paskutinėje kalboje pats pripažino. 
Nežiūrint Į tai, kad jie tegavo 17°/o visų bal
sų, komunistai užima daugumą atsakingiau
sių vietų ir jų koalicija tuo būdu atsveria 
mažažemių ' partiją. ,

Koalicija bus išsaugota, kadangi ji reikalin 
ga, bet kiekvienas partneris nori ją išsaugoti 
savo receptais. Kieno receptai bus geresni 
parodys netolima ateitis. Reikia manyti, kad 
busimieji visuotini rinkimai daugiausia nu
lems.

„Manchester Guardian"

Mirė Petras Veriovkinas, 
paskutinis L etų vos gubernatorius

Siaurės Italijoje prie Lago Maggiore mi
rė 85 m. amžiaus sulaukęs Petras Veriovki
nas, Rusijos imperatoriaus rūmų kamerheril 
ir paskutinysis Lietuvos gubernatorius Rusi
jos imperijos valdymo laikais. Jis ilgus me
tus valdė Kauno, vėliau Vilniaus guberniją.

.Romos „Lietuvių Balsas” rašo apie velio
nį: „Dėka didelio kultūringumo bei takto ir 
Lietuvos reikalų supratimo, nekliudė lietu
vių tautos atgimimo darbo, dažnai pro pirš
tas žiūrėdamas į daugelį tautinės kovos pa
sireiškimų, kurie kitų gubernatorių būtų bu
vę palaikyti nusikaltimu. Tomis ypatybėmis 
velionis įgijo didelių lietuvių simpatijų...”

Velionis iki pat paskutinio karo pradžios 
ūkninkąvo Lietuvoje. Vėliau paliko gimtąjį 
kraštą ir gražiai tvarkomą ūkį ir išvyko su 
visa šeima į užsienį. K-is

Londonas. (DPD). Dėl šalčių buvęs sustab
dytas- vokiečių iškėlimas iš žemutinės Silezi
jos dabar vėl pradėtas. Ateinančią savaitę 
laukiama pirmųjų transportų.

1 " į

'Dar vienai pava^arid
■ || " __________________ ■ ROBERT

P'TTW1 • . === Vertė V

Ir ji su nauju smalsumu vėl išklausė tos 
istorijos.

Gerai, galvojo ji vėliau dėdama buljoną 
užvirti, kad Mr. Sheridaųas surastas; ji tikė- 

. josi vėl pamatyti savo pinigus. Gal būt ne 
visus; [staigoj jai buvo pasakyta, kad ji neat
gaus visų — bet dalį. Bet ir dalies užtektų 
užsimokėti už buljoną, tvarsčius ir daktara.

O pavasarį Mykolui nauji vilnoniukai.
Taigi Dievas vėl buvo danguje virš įstai-- 

į gos pastatų.
Rytai, iš savo lovos Elzbieta stebėjo 

žvirbliuką narvelyje ir klausėsi' tingiai miesto 
garsų; žaidžiančių ’ gatvėje vaikų šauksmų, 
pelenams skardinių barškėjimo kieme, auto
mobilių garsų ir tolimo keltuvo šniokštimo; 
visa tai nebuvo per stipru ir įkym ir susiliejo 
l daiktą, lyg prisitaikytų prie jos silpnumo, 
panašų į bičių dūzgimą saulėje. Tai vertė 
ją prisiminti vaikystę, kada ji per kiaurą 
dieną, neturėdama ką veikti gulėjo aukštel- 
ninka šiltose žaliose pievose, klausydamosi 
bičių ir sapnuodama ... ji stebėjosi, apie ką 
ji sapnavo. Apie meilę ir džiaugsmą ... ir 
apie laisvą paukščių skraidymą . . .

Vargšas žvirbliukas, nelaimingas ir vieni
šas narvelyje. Kad galėtų jį paleisti atgal, 
kur aštrūs jo draugų barniai, atgal Į parką, 
kuris taip greit vėl bus žalias ir mielas? 

’ Tačiau nusimintų dėlto Mrs. Sweeny, kuri 
jo taip norėjo . . .

Visuomet būdavo kas nors, kuriam žvirb
lio skridimas reiškia nuostolius ir skausmą-j- 
kas nors, kuriam nužeminta širdis grąžino 
laisvę ir sapnus. Net jei jam ir ne daug ko 
trūko ... net jei pūti ir visai ' nieko ne
trūko ...

Sunku buvo žinoti, kas daryti — ką dau- 
' giau mylėti ar ko gailėtis.

Vidurdienį Mr. Rosenbergas sugrįžo su 
taksi-. Jo drabužiai buvo suglamžyti; jissun- 
kiai kvėpavo; jis laikė rankose ryšulį, su
suktą į jo apsiaustą, iš kurio veržėsi silpni 
nelaimingi kquktelėjimai. Tai buvo . kiaulė 
iš zoologijos sodo.

„Bjojau, kad neturėdama pakankamai ką 
valgyti numirsite. Praėjusią naktį prisimi
niau ) tą kiaulę; kai Otkaras užmigo, išėjau 
patamsiais pasižvalgyti. būti ten
Elzbieta matyti:-pirmiausia kaip aš šliaužiau 
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kaip indėnas žeme, praėjau pro meškų ir 
tigrų narvus — čia Mr. Rosenbergas susi- 
kubrino prie žemės kaip medžiotojas — 
„žvalgydamas į visas puses, ar nėra polici
ninko. Tai nieko nereiškė, buvau drąsus kaip 
liūtas. Priėjęs prie tvoros tiesiog perlipau 
per ją ... kaip mat buvau paukščių kieme; 
buvo tamsu ir tylu. Ant galų pirštų vaikš
čiojau tarp gyvulių... Staiga vienam 
kampe pamačiau, mečiaus ant jo, tai buvo 
kiaulė. Buvau pasirengęs; akimirksniu suvy
niojau ją į apsiaustą; tada grįžau namo ir 
padėjau prie lovos neto!) Mr. Otkaro. Ryt
metį pamačiau, kad jų abiejų nebuvo; kiaulę 
suradau po lova. Kokia medžioklė! . ...”

Jis atsitojo ir atsisėdo šalia jos. „Su visa 
kiaule”, tarė jis ramiai, „jūs greitai vėl 
sustiprėsite”, Ir atsidusęs pridūrė: „Su tokiu 
obuolių sosu, kaip mano mama padarydavo”.

Elzbieta bejėgė spoksojo į kiaulę. „Žiūrėk, 
ji bėgioja. Ji nori grįžti namo, Morisai”.

Mr. Rosenbergas patraukė pečiais. „Tai 
nesvarbu Man nesvarbu, ko ji nori. Darykit 
ką norit su ja, tik nereikalaukit grąžinti jos 
atgal Į zoologijos sodą. Tuo atveju paliksiu 
jus, Elzbieta, su šilčiausiais jausmais; rytoj 
galbūt, jei jums nuobodu, ateisiu pagroti 
smuiku”.

Su tais žodžiais Mr. Rosenbergas išėjo. Su 
plakančia širdimi ji atsisėdo laukti Mr. Ot
karo.

Jis sugrįžo vėlai, kai gatvės jau buvo pa
mėlynavusios ir nuo dulkių apsitraukusios 
ūkana, o ore buvo vakaro garsai. Įėjo ra
miai ir susmuko kėdėje šalia jos. „Kaip lai
kais, Elzbieta?, tarė beveik susigėdęs. „Kaip 
jaučiatės šiandien?”

„Puikiai, ačiū”, tarė Elzbieta.
Ji atsisėdo lovoje, Įsisupusi į Mrs. Sweeny 

flanelinį chalatą, su aprišta galva ir su ma
loniu žvilgsniu ir viltimi veide.

„O jūs, kaip jums sekasi?”
„Puikiai”, atsakė Mr. Otkaras ir tylėda

mas Įbedė akis į grindis.
Ji parodė jam kiaulę. „Kaip jūs galvojate. 

Ar jis ne gudrus? Morisas pavogė iš zoolo
gijos sodo. Jis manė, kad man reikia maisto”.

Mr. Otkaras pa'ngavo galva. „Žinau. Aš 
buvau atsibudęs, kai jie atėjo ... jis įgriuvo

į vidų ir tuojau paslėpė ją po lova, šaukda
mas: „Otkarai, gelbėk mane”.
, Jie abu nusijuokė ir vėl nutilo.

„Kalbėjausi visą rytą su žvirbliuku. Da
bar, kai atėjo pavasaris, jis vėl nori būti 
laisvas. Prašysiu Mrs. Sweeny, jį paleisti, kai 
tik pasirodys žali lapai”.

„Taip”, tarė Mr. Otkaras. Ir sunkiai pri
dūrė: „Jūs taip pat norit palikti mus pava
sarį, Elzbieta”. >

„Galbūt”. Ir jie sėdėjo nekalbėdami, kiek
vienas galvodamas apie pavasarį.

„Otkarai”, tarė ji pagaliau.
„Taip brangioji”, pasakė švelniai Mr. Ot

karas.
„Jūs pavadinote mane brangiąja”.
„Taip. Ir daug kartų Tik širdyje; tylomis”.
Ji giliai atsikvėpė. „Kodėl tylomis, bran

gusis?” paklausė.
Valandėlei Mr. Otkaras nieko nesakė. Ta

da jis tarė: ,
„Aš jau senas, Elzbieta — arba beveik. Ir 

jei prieš savo valią pamilau jus, esu pakan
kamai 'išmintingas, kad turėčiau dėl to ko
kių nors iliuzijų. Žinau, kad jums patrnku- 
kaip jums patinka visi gyviai; ir kad jūs dė
kinga man. Tačiau tai kas kita, brangioji ... 
Nebandyk parduoti man meilę. Nieko netu
riu kuo užmokėti . . . nei turtų, nei vilties, 
nei pažadų, nei jaunatvės”.

Elzbieta įsmeigė į jį akis, kurios pasidarė 
dar juodesnės ružavai baltame veide. „Nieko 
neturiu, ką galėčiau parduoti, mielasis”, tarė 
ji jam. „Aš atidaviau jums viską — .veltui”,

Silpnai sušukdama ji pridūrė: „Už nieką, 
Otkarai?”

Ir ji ištiesė abi rankas į jį, labai susijaudi-, 
nusi:

„Ką galiu jums duoti, vaikeli?” atsakė jis 
atsidusdamas.

„Esu kaip tas žvirbliukas benamis. Nei 
vilčių nei tikėjimo”.

.Netiesa”, pasakė' ji drąsiai. „Jūs tikite 
gyvenimu, Otkarai. Gyvenimu ir žmonėmis; 
mielumu ir geraširdiškumu . . . Šiandien 
vargšas ir jaučiatės senas; rytoj galbūt bū
site turtingas ir aš priversiu jaustis vėl 
jaunu”.

Mr. Otkara nulenkė savo galvą ant jos 
rankos. „Jūs, o ne aš tikiu geraširdiškumu”.

Ji nusijuokė ir prisitraukė jį arti. „Ne, aš 
tikiu meile”.

Ir ji ji pabučiavo, o jis nors ir alkanas 
nesupyko. > , '

XVII skyrius ,
Tulpės vėl nražydo soduose prie ežero, o 

pau-al parko ąieną vyšnios apsipylė smulku- 
ra-s rausvais žifda's. Hienos raityčio; o 
' •<'vi*-e veiksi *a'dė 'k vaki* ■•■n Vysi 
be reikalo, o tuo tarpu jų auklės šypsojosi 

arba barėsi saulėje, taršė viena kitai plau
kus, arba spyrė viena kitai į užpakalį; o ap
linkui šviežioj kvapnioj žolėj raudongurklės 
zylės giedojo laimingiausias dainas.

Tik' (rankinė buvo tyli ir apleista. Prany
ko didelė su girliandomis lova; Mr. Otkaras 
pagaliau surado jai pirkėją. Ji stovėjo išnaši 
ir didinga Mr. Sheridano miegamajam; nau
jai apmušta ir rūpestingai nupoliruota ji 
vaizdavo istoriją. Mr. Sheridanas '’miegojo 
joje kasnakt; jam rodėsi, kad kai jis užmig
davo Elzbietos ir Mr. Rosenbergo šešėliai 
buvo su juo drauge. Rytais jis eidavo į įs
taigą kaip visada. Taupomųjų Kasų bankas 
rengėsi atidaryti duris; o Teksaso gazo ir 
elektros bendrovė nenušalino jo iš direktorių.

Kadangi bankininkai padėjo jam, gelbėda
mi viską, ką galėdami, jis norėjo tuo pačiu 
atsilyginti Mr. Otkarui, Elzbietai ir Mr. Ro- 
senbergui.' Dėl to jis pasiūlė Mr. Otkarui 
vietą banke. Tačiau Mr. Otkaras atsisakė 
tos vietos, ne3 jis nebenorėjo grįžti į tą pa
saulį, kuriuo jis nebetikėjo. „Aš' truputį pa
ragavau laisvės ir šio to pasimokiau. Tikė
damas gyvenimu Smogus neturi bijoti, jei tas 
gyvenimas pasirodys per žiaurus ir per sun
kus. Jis susideda iš netikėtumų; ir reikia juo 
pasitikėti, nes jis pilnas meilės ir džiaugsmo, 
o taip pat kančios. -

Mr. Otkara3 ir Elzbieta apleido miestą. 
Vasara, ir jie pietuose. Jiems nieko netrūks
ta: jie turi gyvenimą ir mix ę; jie turi vie
nas kitą. Valgyti nėra per .daug; tačiau šil
ta ir jie miega laukuose. Žiema toli; jų ne
gąsdina. Labai kvaila; visur badas ir iki 
sekančių metų jie taip pat badaus. Tuo tar
pų jie laimingi — ne tik iki pavakarių, bet 
visą dieną; jie apsikabina ir užmiega.

Jie tetiki gyvenimu — tik meile ir vienas 
kitu. Tai, rodos, jiems daugiau negu gana 
O Mr. Rosenbergas laiko juos nepraktiškais.

Jis pasiėmė savo dali už lovą ir lanko pas
kutinius sezono koncertus. Jis atsisėda apa
čioj su apsiaustu, ir lankstos kiekvienam. 
Pertraukų metu dalinasi pastabomis su ta
riamais draugais. „Jis patenkinamas, mėgsta 
jis sakyti; po to jis apsižvalgo ir, lyg, ro
dos priduria: aš esu taip pat patenkinamas.

Ateitis jo taip pat negąsdina, nes jis turi 
globėją. Mr. Sheridanas kurio namuose jis 
kartais pietauja, leidžia jam tikėti, kad jis 
vieną dieną padės jam surengti koncertą. - 
Vis dėlto jis pirma nori įsitikinti, kad tai 
duos jam pelno. O tuo tarpu jis planuoja 
surengti rečitalį ydraugams pas save Tie bus 
pakviesti paklausyti talentingo iauno žmo
gaus. kuris la-mėjo nirma wt«i Paryžiaus 
konservatorijoje.

Rečitalis turės ’ '• jekimą.
Pabaiga

2
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Tik atsimintina štai kas; dauguma mo
kinių auklėjimui naudojamų prieiti. u*ų 
pagraudenimai, pamokymai, pabarimai, el
gesio pažymio mažinimai, ir kt., yra 
pasyvios mokinio atžvilgiu. Jas auk
lėtinis gauna iš aukščiau (iš mokytojo, 
klasės auklėtojo, mokyklos inspektoriaus ar 
direktoriaus) ir jo teigiamas ar neigiamas 
reagavimas į • tai priklauso nuo jo valios, jo 
vidinio inteligentiškumo, jo būdo ar prigim
ties. Bet šiaip ar taip, tos priemonės jam 
y.a tam tikras „diktatas”, neišplaukiąs iš jo 
iniciatyvos, iš- jo vidinio geismo būti , kiu, • 
kokį jį norėtų matyti mokykla ir olimesniuo- 
se jo žygiuose realusis gyvenimas. Visai Ki
tokioje plotmėje stovi fizinis auklėjimas: ja
me glūdinčias ir per jį teikamas auklėjamą
sias vertybes moksleiviai, nors nesąmoningai, 
tačiau savo noru, jaunatvišku užsidegimu ir 
energija pasisavina. Pav., žaisdamas mokinys 
ne vien fiziniai stiprėja, bet savo noru persi
ima susiklausymu, ugdo atsakingumo jaus
mus, savanoriškai paklūsta žaidimo taisyk
lėms, p.-, karščiavimo ar pykčio momentais, 
verčiamas susivaldyti; jis — moksleivis žai
dimo metu, prof. Karl Grosz teigimu, dvasi
niai nusiplauna vidine3 dėmes, atlieka „aris
totelišką katarzį”. Dar pažiūrėsime, kokiu 
užsidegimu stengiasi moksleivis nugalėti bai 
tnės jausmą šokdamas per kliūtį į aukštį ar 
atlikdamas įmantresnį veiksmą ant prietaisų; 
pasekime bėgimų ar ėjimo rungtynėse lenk
tyniaujančius ir stebėkime, kokios valios jė
gas jie deda pasiekti užsibrėžtą tikslą. Kiek
vienoje fizinio lavinimo šakoje, šalia fizinių 
galių plėtojimo, eina dvasinių galių veiks
mai. Svarbiausia tai, kad moksleiviai visa tai 
atlieka ir visu tuo persiima neperdėtu, natū
raliu savanoriškumu, kitaip sakant, išviršinis 
ir vidinis auklėjimasis vyksta ne vyresniųjų 
diktuojamas ar peršamas, bet pačių auklėti
nių troškimu. Tai yra savarankiško veikimo, 
lavinimosi ir auklėjimosi dirva, teikiama fi
zinio auklėjimo priemonėmis, o pats fizinis 
auklėjimas buvo ir pasilieka ne tiek kurio 
nors pobūdžio žinių pertiekjmo priemonė, 

'kiek grynai auklėjanti3 dalykas. Aišku savai
me, šia prasme vykdomas jis tūri būti pla-. 
taus masto pedagogo ir savos specialybės 
gero žinovo rankose. Šią tiesą ne visi ar
čiau švietimo Reikalų tvarkymo stovį asmens 
supranta, todėl jis (fizinis auklėjimas) mūsų 
mokyklose šiandien traktuojamas, kaip „ne
išvengiama blogybė”, dėl tos pat priežasties 
ir šio dalyko mokytojai daugelyje mokyklų

• yra parinkti pripuolamai, nekreipiant reikia
mo dėmesio Į jų kvalifikacijas bei pedagogi
nius sugebėjimus. Tas pats siauras požiūris 
bus padiktavę! įsitikinimą ir draudimą moks

J. Jašinskas

Fizinio auklėjimo reikalai
leiviams dalyvauti nemokykliniuose fizinio 
lavinimosi sambūriuose ar sporto klubuose. 

. Toks draudimas būtų pateisinamas tada jei 
mokyklos turėtų pakankamai gerų ar bent 
vidutiniškų priemonių ir patalpų. Dabar vi
so to nėra, o nemokykliniai sambūrėliai jų 
šiaip taip „susikombinuoja”. Pagaliau, gry
nai tautinės reprezentacijos' reikalai kalba už 

, tokio draudimo beprasmiškumą. Vadinas, mo 
kykliniai ir nemokykliniai interesai prikiša
mai rodo, kad mūsų fizinis auklėjmas šau- 

j kiasi nuoseklesnio ir geresnio tvarkymo. į 
šį darbą nedelsiant privalo aktyviai įsijungti 
fizinio auklėjimo specialistai ir jame patyrę 
darbuotojai. Tokių turime pakankamą skai
čių: mūsų apskaičiavimu tremtyje yra apie 
50 fizinio auklėjimo ir sporto sričių darbuo-, 
tojų; iš jų virš 20-ties baigusių aukštąjį 
mokslą,'kitaip sakant, ko ne visą Nepriklau
somoje Lietuvoje buvusį fizinio auklėjimo 
elitą. Su tiek pajėgų nedvejojant galima
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pradėti ir platesnio masto fizinio' auklėjimo 
tvarkymo ir reorganizavimo 'darbą. Siam 
reikalui pradžia buvo padaryta praeitų metų 
rugsėjo mėnesį, išrenkant „Lietuvių Tremti
nių fizinio auklėjimo ir sporto organizacinį 
komitetą.” (Žiūr. „Žiburiai” nr. 11-70, „Kaip 
tvarkomas sporto gyvenimas tremtyje”). Iš 
gražių to komiteto užsimojimų bei sumany
mų iki šio laiko gauti labai menki rezulta
tai. Kyla baimė, ar asmeniškos ambicijos 
bei kitokie „svarbesni” reikalai neįsimaišė I 
degančius fizinio auklėjimo ir sportinio gy
venimo rūpesčius. Imkime mokyklinę sritį: 
suprojektuoti ir numatyti šių metų saus o 
mėn. antroje pusėje pravesti mokytojams pa
sitobulinimo kursai nepravesti; fizinio lavi
nimo metodikos vadovėlis nežinia kada pa
sirodys, nors mūsų turimomis žiniomis, jam 
medžiaga praeito karo metu surinkta; apie 
mokyklinių fizinio lavinimo būrelių steigimą 
ir jiems tvarkyti nuostatų išleidimą nieko ne

girdėti, draudimas moksleiviams priklausyti 
nemokykliniams sporto vienetams tebegalio
ja. Vargu ar geresnė padėtis nemokyklinio 
jaunimo tvarkymo reikaluose. Labai gražus 
noras turėti panašaus pobūdžio įstaigą i 
Lietuvoje buvusius Kūno Kultūros Rūmus, 
bet dabartinėse sąlygose vargiai tas įvykdo
ma, nes Suburti į vieną vietą didesnį skaičių 
auklėjimo specialistų bau' įmanoma. Reika
linga, manome, daugiau remtis atskirai gy
venančiais specialistais, paskiriant jiems kon 
krečius darbo uždavinius; reikalingas taip 
pat dažnesnis suvažiavimų rengimas, — pa
sitarti, išsiaiškinti, darbą pasiskirstyti ir 
dirbti jį taip, kad, jis būtų prasmingas ne 
tik dabarties sąlygose, bet ir į Laisvą Lie
tuvą sugrįžus. Tikrai pagirtinas žygis — 
nuolatinis sportinės veiklos aprašymas mūsų 

■laikraščiuose. Jis, tiesa, dažnai'būna šablo
niškas, bet pamažu ir šis trūkumas, tekėki
me išnyks. Sis konkretus fizinio auklėjimo 
srities darbuotojų žygis duoda pagrindo vil
tis, jog ir visi kiti fizinio auklėjimo reika
lai išjudės iš nejudrios padėties ir ris J 
priekį vis greičiau ir plačiau.

Javaliaiial Ntliru ir „Indijos
J. Nehru yra gimęs 1891 metais. Tai vienas 

iš žymiausių Indijos dabartinių vadų, arti- 
miausias Gandhi bendradarbis, didelis Angli
jos priešas, indų tautinės jaunuomenės vadas. 
Šiuo metu jis yra laisvosio3 Indijos tarp- 
mistinės vyriusybės viceprezidentas. Jo asme
nybėje 'Indų tauta, nors ir būdama, beveik, 
200 metų svetimųjų valdoma, nepaliovė troš
kus būti laisva. Šiandien tas jų troškimas 
virsta realybe. <

N. N. Brailsdorf*) rašydamas apie nau
jausiąjį Nehru veikalą „Indijos atradimas”, 
sako: „Kalėjime jis rašė knygą „Indijos atra
dimas”,’ šios knygos išleidimo data pridėta 
šalia įžangos, rodo, kad ta knyga buvo pa
rašyta pereitų metų paskutiniomis dienomis. 
Štai, kaip greitai iš visiško bejėgiškumo jis 
pakilo į valdžios viršūnes.

Aš prisimenu tą pirmąjį įspūdį, kurį paty
riau, lankydamas ii Pr*eš daugelį metų.' Ir 
tada jis buvo kalėjime. Jis sėdėjo vienos se
nos Mogulų tvirtovės bokšte. Mūsų pasikal
bėjimo metu aš stebėjau to tvirtą ir greitą 
žingsnį, atletišką ūgį. Jo proto ir orientaci-

•) Anglų rašytojas, gimę, 1873 m., socija- 
listas, bendradarbis, „Manchester Guardian”, 
„New Statsman und Nation” ir kt. Daug ke- 
levęs po Indiją ir labai gerai pažįstąs Indi
jos gyvenimą.

jos lakumai mane tiesiog stebino. Aš jaučiau, 
kad tai buvo vyras, kurį išugdė pati gamta 
veiksmui ir nuotykiui ir apdovanojo gero 
kalbėtojo bei meninko dovana.
’ Kai kurie inteligentai lengvai pripranta prie 

kalėjimo, jei tik jie turi pakankamai rašy
mui popierio ir knygų. Bet Nehru, nežiūrint 
jo didelės meilės literatūrai ir mokslui, buvo 
labiau kovotojas ir tautos vadas, negu moks
lininkas ir jo temperementui laisvės nete
kimas buv0 s'ėgiąs. Netekęs laisvės,, jis taip 
kaip ir kiti jo primtakūnai panašiomis sąly
gomis, įsigilino į istorijos mokslus.

Kalėjime jis nebegalėjo matytu Indijos kai- . 
nų ir upių, tos Indijos gražiausios panora
mos, kurią Nehru taip labai mylėjo.

Tik Indijos mėnulis praslinkdavo ir vėl 
grįždavo pro jo kalėjimo langą, apie ką jis 
švelniai ir jaudinančiai pasakoja vienoje savo 
knygos vietoje. Darže, kur Nehrui buvo leista 
kasinėti, kartais jo kastuvas iškasdavo Indi
jos krašto praeities fragmentus, kaip puikiai 
išdroštą lotoso žiedą ar senovės kartuvių pa
matus. Sąmoningai ir metodiškai jis kūrė 
veikalą: padedamas savo išminties lobių jis 
stengėsi atkurti Motinos -*■ Indijos praeities 
paveikslą, dėl kurios jis ir buvo kalėjime.

„Indijos atradimas” nėra pilna, vispušiška 
Indijos istorija, nors ir apima penkių šimtų 
metų laikotarpį.. Tai yra bandymas surasti

Per kelerius Lietuvos okupacijos metus, lie
tuvių tauta, nežiūrint, kad ji niekam nebuvo * antrų mokiniai. Juk nesvarbu 
karo paskelbusi ir frontuose nekariavo, bet žmones: ar Adolfas, ar Benito, a 
žmonių aukomis turėjo milžiniškų nuostolių. 
Daugelis jos tauriausiųjų sūnų žuvo nuo 
klastingųjų okupantiškųjų budelių kulkų ar 
buvo palengva nukankinti. O kiek tokių buv. 
kankinių, išblyškusiais veidais, dar vaikšto 
mūsų tarpe, kurie šiaip taip išliko gyvi? — 
Tikrai niekas tiksliai nežino ir, jeigu nebus 
paskubinta mums patiems ir pasauliui tai pa
rodyti, tikrai niekas tiksliai tų kankinių skai
čiaus ir nežinos.

Žinoma, nieko čia ir stebėtino. Iš kur gali 
žinoti pav. koks nors svetimtautis, kiek tokių 
asmenų mūsų tautoje buvo, jeigu ir mūsiš
kiai, paskiri asmenys, to nežino. Nekalbant 
jau apie tuos mūsų tautiečius, kurie patys 
nacių laikais nebuvo pakliuvę į nacių kalėji
mus, reikia būti tikriems, kad ir tie, kurie 
buvo kalinti bei kankinti, tikrai nežino koks, 
būtent, nors apytikris skaičius buvo , tų kan
kinių. Kitaip, žinoma, ir negali būti. Buvęs 
nacių politinis kalinys — tegali žinoti tik 
pat3 apie save, gali žinoti kelis ar keliolika 
savo likimo draugų, kurie, buvo kalinti ki
tose vietose. O tų vietų — pas nacius buvo 
pakankamai.

Na, ir kas gi reikia daryti, kad mes patys 
tiksliai, o jei tas būtų negalima, nors apy
tiksliai tai sužinotume, ir sužinotų pasaulis, 
sužinotų tie, kurie nors gyvena demokratiš
kuose kraštuose ir važinėja luksusiniais auto
mobiliais, bet vistiek save vaizduoja „saloni
niais” totalistų rėmėjais. Jie neišsivaizduoja 
ka pridarė, arba ka daro pasauliui diktatūri
niai rėžimai'... Tam pavyzdžių yra pakan
kamai ir jų č'a neminėsiu.

Tam, kad mes patys nors apytiksliai su
žinotume savo tautiečių aukas, kurie dūmais 
išėjo per naciškuosius krematoriumų kami
nus ir kurių jau gyvųjų tarpe nebėra, o tai
pogi ir apie tuos, kurie buvo nacių kaukimai, 
bet dar gyvi tebėra — skubiai turime užbaigti 
regiriraciją ir jų pavardes, išleisti ..tskira 
knyga — atskiru leidiniu.

Žinoma,' ne vien naciai mūsų tauta niokojo, 
ją ir dabar kiti tebeniokoja ir tebenaikina, bet 
apie tai ko! kas mes nekalbėsime.

Jeigu mes skubiai sureg's*ruosime i: 
skelbr/me juodu ant balto narių aukas, tai 
iiiakigiškai ats’ąn''"’čs ir kitų pasaulyje dar 
tebeegzistuojančių diktatorių kruvini darbai.

Juk urs patys'gerai ž’nome, o taipogi ir 
pasaulis tą nors apytikriai žino, kad diktato-

ną-

riai — yra vienas antro ’papildiniai ir vieni 
i kas engia 

i, ar -įeitu kokiu 
vardu besivadinąs neribotų teisių totalistas..

Nekalbant jau apie pasaulinio masto „did
vyrius” nacius ar fašistus, kurie jau daugu
moje pakibo kartuvėse, iš praktikos gerai ži
nome, kad yra ir mažesnio kalibro „nariukų”, 
kurie, nors daug žalo3 yra pridarę žmonijai, 
bet šiuo metu, dėl mokėjimo „laviruoti”, dar 
vaikšto laisvi ir mėgina dargi nekaltus žmo
nes juodinti.

Žinome iš patirties, kad mūsų atžvilgiu 
pav. ir vokiečių spaudoj yra buvę brutalių 
užmetimų, iš kurių, padėties nežinančiam, ga
lėtų atrodyti, kad mes, kurie perėjome per 
nacių kalėjimus, kurie buvome kankinti rau
donųjų tardytojų rūsiuose, kurių broliai, se
serys, vaikai, žmonos ir seni tėvai šaltuosius 
Sibiro plotus nusėjo savo kaulais, kurie perė
jom vokiečių fabrikuose vergiškas „šerengas”, 
kurie netekom savo gimtojo krašto dėl kitų 
kaltės — esame didesni naciai, fašistai, ar 
kitokie totalistai už tuos, kurie jau pakibo 
kartuvėse ar dar. pakibs . .; »

O kiek mums panašių priekaištų yra pa
darę kad ir patys vokiečiai asmeniškai?' — 
Tą tik vienas Dievas ir mes patys težinome, 
kiti to nežino . . ..

Žinoma, tuos priekaištus spaudoje arba 
gyvu žodžiu rašė ar išreiškė ne ribentropai, 
ne gdringai, nes jievtam laiko neturėjo (rei
kėjo kiek galint savo kailį gelbėti, kurio, de
ja, neišgelbėjo), bet mažesnieji, atseit, didžių
jų buvusieji „klapčiukai”.

Formaliai, žinoma, vokiečių spaudoje šiuo 
metu nariai nedalyvauja, bet niekas neužgin
čys tų tendencijų, kurios dar iš jų pusės 
reiškiasi. Yra iš jų tokių, kurie, prisidengę 
demokratiškumo skraiste, užsimaskavę ir 
apgaulingu būdu nuslėpę savo praeitį, pri
lenda prie jos. Kartais suklaidindami ir inspi
ruodami ir padorius vokiečių tautos žmones.

Žinokime, kad kas nori nuslėpti savo juodus 
darbus, turi juodinti kitus. Tai yra sena ir 
išmėginta kaltųjų taktika ... .

Gi jeigu turėtume po ranka išleistą sąra- 
• šinę (pavardėmis) mūsų kankinių knygą, tuo

met kiekvienam mūsų vardo dergėjui, išdrį
susiam iškišti savo nešvarų veidą, į dienos 
šviesą ir šmeižiančiam mus, galėtumėm pa
rodyti, kur didelė dalis tų „nacių” ir „fa
šistų” „atostogavo” nacių laikais.

Buv. politinių kalinių sąrašinė knyga, nors 
ir lietuvių kalboj, būtų akivaizdus liudinin
kas nors ir kitataučiams. Joji knyga, netgi

lo neišversta į kitas kalbas, būtų suprantama 
visiems. Nebent koks nors komentaras — ne
būtų suprantamas, o pačių pavaldžių — gi ir ■ 
neišversi į kitą aklbą.

Be to, dar reikėtų išleisti kokį nors buv. 
politinių kalinių atsiminimų metraštį, ar ki
taip kaip pavadintą knygą, kur daugeli3 buv. 
politinių kalinių, nors trumpais bruožais, ga
lėtų atvaizduoti savo pergyvenimus ir kan
čias, iškentėtas nacių kalėjimuose ar KZ la
geriuose. Tokią knygą galima būtų išversti 
ir į kitas kalbas.

Na, o mūsiškiai, ar daug ką ta kryptimi 
padarė? — Galimas daiktas, kad ir nemažai, 
gal jie savo „archyvuose” ir daug medžiagos 
jau turi, bet . . . praėjus tiek laiko nuo karo 
pabaigos, ko nors konkretaus — taip ir ne
matome . . .

' Su džiaugsmu turime konstatuoti faktą, kad 
vis dėlto yra įsisteigusi Antinacinės Rezisten- 

, cijos Politinių Kalinių Sąjunga, kuri dar te- 
beregistruoja narius, na, yra ir Tautinės 
Mortirologijos Skyrius. Ką tas skyrius. nu
dirbo — mums dar neląbai aišku. Tik žimSme, 
kad pernai metais jis paskelbė spaudoje 
vieną atsišaukimėlį, o šiemet — kitą. Ar ką 
jau tas skyrius tur* surinkęs apčiuopiamo — 
galima gi buvo ligi šiol nors spaudon pla
čiau „brūkštelėti”. Mes tai pasiskaitytume ir 
pasidžiaugtume. Matytume, kad dirba ir turi 
ryškėjančius darbo vaisius, bęt, deja . . .

Reikia žinoti, kad mūsiškiai žmonės, ypač 
šiuo metu, kuomet taip reikalinga mūsų per
gyventų kančių ir dabartinės nedalios pa
vaizdavimo propaganda, yra jautrūs tuo rei
kalu ir jie laukia . . . Bet laukiant — norisi

■ ir sulaukti ... < •
Baigdamas turiu pabrėžti,, kad' paminėtų 

leidinių išleidimas, o, jų dar negalint išleisti 
— mūsiškės spaudos platus informavimas kas 
tuo reikalu padaryta^ —' yra degantis reika-. 
las. Tas gi negali tęstis dar kelis metus.

Mūsų pergyventų kančių ir’vargų išsamus 
nušvietimas, tai yra šio meto aštriausias mū
sų ginklas. Juk reikia manyti, kad ateis lai
kas, kuomet pasaulis supras, jaf šaudomam, 
žudomam, kankinamam, ištremtam iš 
krašto ar kitaip teriojamam būti — 
vienam būtų nekoks malonumas ...

Vienkart norisi pabrėžti, kad šiao 
straipsniu, anaiptol, nenorėjau kokių

tą šventąjį siūlą, sujungusį šimtmečius, su
liejusi Arierą ir Dravidą, Islamą ir Indą — 
tą įvairumų ir skirtumų babelį į vieną yienin* 

. telę Tautą.
Gyvai domėjausi ilgos istorijos ta dalimi, 

kuri ir Nehrui suteikė intuityvinio įsijautimo 
dovaną. Mogulų ir vėlesnį britų viešpatavimą 
nesunku suprasti ir čia Nehru išvadose nėra 
nieko' nelaukto ar ypatingo. Kaip, bet gi, 
įvyko Arier ir, Dravidų susivienijimas? Kaip 
atsirado toks gyvenimo būdas, kurį mes va
diname hinduizmu ir kodėl jis sustingo 
griežtoje luomų sistemoje?1

Nehru mažai munjs pasakoja apie kilimą ir 
smukimą praeinančių valstybių bei karalių, 
jam daugiau rūpi indų kultūrinių epochų klea 
tėjimas ir bendruomeniško gyvenimo plėtotė. 
Nors skaitytojas ir sustos, stebėdamasis Ties 
kaikuriais klausimais, kurie tik dabar bus 
mokslinio tyrimo objektu, vis dėlto, ši kny
ga padės suprasti tai, kodėl Indijos istor'a 
europiečiui atrodo tokia 
išmatuojama.

Ryšium su tuo,' Nehru 
kalbėjimą su Malraux, 
metus. Malraux kaip'ir 
slaptingu ir nesuprantamu hinduizmo laimė
jimą ir budizmo nusmukimą. Kas keliauja 
per Indiją, dar ir dabar mato garbingus1 
tūkstantmečio budizmo ženklus: skulptūras, 
reljiefus, freskus, puikių šventovių griuvėsius. 
Tos monumentalinės liekanos daro dar di
desnį įspūdį, kaip palaptingas ir savitas kil
nios kultūros grožis.

Jūs esate sujaudinti budizmo etiniu pagrin
du, sukėlusiu taip didelį huim-istinį judėji
mą, jo švelnią išraišką, lygybės supratinut ir 
tikros taikos idealo. ,

Sis judėjimas nusisuko nuo puošnumb ir 
šio pasaulio tuštybės, prakeikė kovas dėl ga
lybės, bet nenustojo džiaugsmo ir humoro 
sąvokos. Freskai, kuriuos Buddos vienuolių 
kartos (generacijos) savo uolose — Ajautoje 
išdažė, pradžioje, gal būt, dėl savo grožio ir 
gyvumo bei puikaus meniško išbaigimo savo
tiškai veikia, bet tučtuojau sukelia ir kitus 
jausmus. Šie paveikslai, vaizduoją žmonių 
gyvenimą pirmųjų mūsų skaičiuojamojo lai
kotarpio šimtmečių, piešia jį džiaugsmingą, 
gražų, lengvą ir laisvą — laimingesnį, negu 
kadac nors-prieš tai'arba po to Indija gyveno. 
Ir taip turėjo būti, nes kit kas yra mums 
nežinoma.

paslaptinga ir ne-

cituoja vieną past- 
{vykusį prieš kelis 

mes visi, laikė pa-

(B. d.)

savo 
kiek-

savo 
jiois 

priekaištų daryti tiems asmenims, kurie tą 
registraciją veda arz kokį nors kitą darbą dir
ba toje srityje. Mano nuoširdus noras būtų 
paprašyti, kad tas darbas, kaip galint būtų 
paskubintas.

Pr anytą Alšėftjįa

KARALIAU..
Atkelta iš 2 psl.

Baels-' dukterimi Mary Libane Baels. 
Belgai būtų Jabiau patenkinti, jeigu jų 
karalius ir būtų likęs belaisviu ir karo metu 
nebūtų vedęs. Ypatingai belgai pyksta už tai, 
kad karaliaus dvaras apie tas vedybas tol tylė 
jo, iki vokiečių okupacinės kariuomenėj va
das Belgijoje apie tai prapešė. Belgijos kara- 

, liaus grįžimo klausimas iki šiol neišspręstas, 
o kairieji tam grįžimui priešinasi, norėdami 
į sostą pasodinti karaliaus brolį ir dabartinį 
regentą princą Charles, arba Leopoldo III, 
19 m. sūnų kronprincą Bandoin.

Olandijos karalienę Wilhelminą ir princesę 
Julijoną, olandų komunistai taip pat puola, 
kad jos laike karo buvo palikusios savo 
kraštą ir nesidalino su savo tautiečiais ben
dromis nelaimėmis per sunkų okupacijom 
laiką.

Jokio priekaišto nesusilaukė Danijos kara
liaus sostas. Netenka abejoti, jog karalius 
Kristijonas I yra vienas populiariausiu ir 
mylimiausiu karaliumi visoje Europoje. Ir 
laike vokiečių okupacijos, jis be jokios ap
saugos, jodinėjo ir laisvai vaikščiojo Danijos 
sostinėj gatvėse. Tokių pat simpatijų turi ir 
jo brolis Norvegijos karalius Haakonas VII. 
Laike okupacijos jis gyveno Anglijoje. Karui 
pasibaigus, grįžo į Norvegiją ir norvegų 
tautos buvo džiaugsmingai sutiktas.

Taigi, ir šis karas palietė daug karalių 
sostų ir niekas negali numatyti, kokių per
versmų Europos monarchijoms atneš netoli
ma ateitis, (DZ) x H4
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(MINTIS") Ne taip dunda akmenėliai, patkavom daužyti, kaip vaitoja mūši/ broliai

šiaurėn išvaryti. A. Baranauskas

aš niekad daugiau nebeišgirsiu“//
Amerikos lietuvių dienraštis „Draugas” Nr. 

Nr. 10 praneša apie vienos lietuvaitės laiš
ką, kuris pasiekė Švediją iš tolimų Rusijos 
dykumų.

Laiškas rašytas pr. metų rugpiūčio mėnesį. 
Laiško autorė — 20 metų amžiaus lietuvąitė 
ūkininkaitė, kurji su daugeliu lietuvių buvo 
išvežta vergijon keletu mėnesių anksčiau.

Laiškas parašytas ant plono, rudo vynio
jamo popierio. Laiško vokas, padarytas iš to 
paties popierio, turi Sverdlovsk rajono ants
paudą. Siame tragiškame laiške skaitome:

„Laukiu laiškų nuo tavęs ir esu taip pasi
ilgusi namų. Pasveikink nuo manęs kaimynus, 
pažįstamus ir draugus. Pasveikink taip pat 
tėvynės Lietuvos laukų gėles ir paukščių 
čiulbėjimą, kurio aš niekad daugiau nebeiš
girsiu. Linkiu tau laimingo gyvenimo mūsų 
tėvynėje.

Aš gyvenu dabar Urale, kur nėra paukščių 
Ir nesigirdi dainų. Mano gyvenimas yra toks 
sunkus, kad aš neturiu žodžių jam aprašyti. 
Aš manau, kad tu supranti, koks yra kalinio 
gyvenimas čia. Dirbu labai sunkiai, kilnoda
ma ir nešiodama akmenis. Atlyginimas yra 
labai menkas, tačiau ir nuo jo mes turime 
mokėti mokesčius ir skirti tam tikrą dalį 
karo pramonei. Iš 180 rublių (apie 15 dol. 
oficialiu kursu) mėnesiui karo pramonei tu
riu skirti 25 rublius.

Maisto gauname labai mažai ir iš galina
mo maisto pragyventi negalima. Duonos ke
palėlis, maždaug pusė kilogramo (apie vieną 
svarą), truputis rugių ir cukraus, — tai vis
kas, ką mes gauname vienai dienai. Kurie ne- 

. gali dirbti, gauna, tik pusę šio davinio.
Rinkos kainos yra fantastiškai aukštos, o 

prekės parduodamos tik mažaįs kiekiais — , 
net Wvės, kurių kilogramas kainuoja 10 rub
lių. Mėsa, jeigu pasitaiko, kainuoja beveik 
visą mėnesio* algą — 160 rublių kilogramas.

Aš galėčiau’ tau ilgai rašyti ir pasakoti 
apie mano kančias ir sunkų gyvenimą, bet 
tai juk nieko nepagelbės. Mes čia neturime 
teisės šauktis pagelboę ir turime suprasti, 
kad mums niekas nenori padėti. /.

Dėkoju už pinigus, kuriuos man atsiuntei. 
Jei aš kada nors iš čia išsivaduosiu, aš Tau 
atsilyginsiu. Bet gal būt man teks atsigulti į 
kapus tolimajam Urale; kur-manęs niekas ne
aplankys. Rašyk man, ar Tu'dar tebegyveni.

Aš taip norėčiau pasimatyti su jumis, ma
no brangūs draugai ir draugės, vaikščioti 
gimtojo kaimo žydinčiais laukais ir žaliomis 
pievomis. Kai aš prisimenu praeities džiaugs 
mus it Sidabrinį juoką, dainas ir visus ma
lonumas; ašaros pradeda bėgti mano skruos
tais”.
'Toliau dienraštis „Draugas” pažymi, kad 

šis laiškas buvo įdėtas laikraštyje „Chicago 
Tribune” pirmame puslapyje ir prideda tokį 
prierašą:

Sis laiškas, kurį skaitant taip pat ašaros 
pradeda bėgti, sujaudjna ir uždega mus. Mes 
girdimė jos ir tūkstančių mūsų tautiečių pa
gelbės šauksmą ir norime jiems padėti! Mes

norime, kad jie grįžtų į savo gimtąjį kaimą, 
mes norime, kad nė vienas daugiau nebebūtų 
išvežtas vergijonl

Dabar eina Amerikos Lietuvių Tarybos pa
skelbtas vajus Lietuvai gelbėti. Kiekvienas 
lietuvis turi prisiminti, kad jo auka priartins 
tą valandą, kada visi ištremtieji grįš į gim
tąją pastogę, ir apsaugos Lietuvoje likusius 
tautiečius, kad jiems netektų pasekti kruvinu 
keliu tų 40.000 tautiečių, kurie 1941 metais 
buvo išvaryti į Sibirą, kurie ir dabar be pa
liovos varomi vergijon. Nėra kilnesnio tikslo, 
kaip gelbėti savo brolį ir seserį iš vergijos 1

Amerikoje išėjo nauja kun. dr. K. Urbona
vičiaus knyga — „Vytis ir Erelis”

Kun. dr. K. Urbonavičius, slapyvarde Koli
tas, parašė 570 pusi, knygą „Vytis ir Erelis’^ 
Tai yra pati storiausia knyga lietuvių kal
ba Amerikoje. Tik naujai išleista kun. dr. 
Oečio „Katalikiškoji Lietuva” puslapių skai
čiumi lenktyniuoja su Kmito „Vyčiu ir Ere
liu”. Siame veikale autorius pavaizduoja 
Lietuvos nepriklausomybes kovas: lietuviško 
Vyčio grumtynes su rusų, lenljų, iš dalies ir 
su vokiečių ereliais. Pavaizduojami tų kultu-, 
rų susidūrimai bei jos atstovaujančių žmonių 
rungtyniavimas Lietuvos žemėse. §1 veikalą 
galima pavadinti istorine apysaką, o iš dalies 
romanu, nes veikalas yra parašytas pasako
jimo forma ir jam skirta vietos jaunųjų šir-

' džių susipynimams.- (vj)

„Draugas“ ragina vengti 
komunistu t

Čikagoje leidžiamas katalikų dienraštis 
„Draugas” 20 Nr. talpina straipsnį: „Veng- 
kime komunistų”. Jame visai pagrįstai pra
šoma Amerikos lietuvių susilaikyti santykia
vus su Amerikos lietuviais komunistais. Ra
šoma: „Nė vienas lietuvis neprivalo eiti į 
komunistų parengimus ir su jais kalbėtis. Jei 
jie Maskvai dirba, tai tegul Maskva juos pa
laiko, lietuviams šventa pareiga jų vengti kaip 
maro... Toliau rašoma: „Skaudu žiūrėti į 
žmones, kurie šioj laisvės šalyje gerai gy
vendami/ gerai uždirbdami, gerai valgydami, 
vilkdamiesi, turėdami savo namus ir automo- 

■ bilius, o remia komunistus^ Komunistams įsi
galėjus jie ne tik namus ir automobilius pra
rastų ir pavalgyti sočiai negalėtų, bet jąu ir 
marškinių su balta apykakle nebedėvėtų, nes 
tokius baltinius nešiojantieji laikomi pas juos 
buržujais”. (vj)

Kaip priėmė lietuvių našlaičius 
Amerikos lietuviai?

. Kaip žinome, grupė lietuvių našlaičių iš 
Vokietijos buvo ’ išgabenta į Ameriką. I ų 
našlaičių pergabenimu rūpinuosi Sv. Pran
ciškaus Akademija. Atvykę lietuviai našiai-, 
čiai buvo dėmesio centre, netik .lietuvių tar
pe, bet ir amerikiečių laikraštyje „Michigan 
Catholic” Alice Therese Diehl buvo oatai- 
pintas straipsnis ir našlaitės Donos Vasi
liauskaitės nuotrauka. Čikagos lietuvių ji. 
buvo apdovanota dovanomis ir spėjo susipa
žinti su vietos jaunimu. Viena lietuvių šeima 
ilgesnį laiką našlaitę globojo. Dabar našlai
čiai gyvena Šv. Pranciškaus Akademijoje, 
Pittsburge.

DP našlaičiu baletas
Prięn m. Veikia per šį karą netekusių tėvų 

našlaičių prieglauda, kurioj dauguma priimti 
kilę iš rusų Įtakoje esančių kraštų įvairių 
tautybių našlaičiai. Vaikai suskirstyti stovyk
lomis pagal amžių, lytį ir sveikatingumą ir 
mokomi įvairių specialybių pagal vaikų pa
linkimus ir sugebėjimus.

S, m. kovo 30 d. tos prieglaudos trupė - 
gastroliavo Traun^teine. Buvo pastatytas mu
ziko J. Bertulio sukurtas ir jo paties vado
vaujamas dviejų veiksmų baletas — suitė 
„Das Arme D. P. Maedel”. Pirmas veiksmas 
miške. Veikėjai su įvairių šokių numeriais 
pasirodė: ūkininkas, D. P. našlaitė, snaigės, 
miško kirtėjai, kiškiai, voveraitė ir . lokys. 
Antrame veiksme vaizduojamas prieglaudos 
gyvenimas. Prpgramon įėjo įvairių tautų šo
kiai: jugoslavų — „Kolo”, latvių — „Tudi- 
liu — tagadyn”, lietuvių — suktinis, klumpa
kojis ir Noriu miego, ukrainiečių „Arkan” ir 
kt. Dar šalia keletos mergaičių dainelių ir 
auklėtini, A. Manes smuiku pagriežė p. J. 
Bertuliui akompanuojant keletą veikalų:

Pagrindinė veikalo mintis, — našlaičių da
lia. Pirmame veiksme našlaitė paklydusi miš
ke. Ją išvargusią ir sukniubusią radęs ūki
ninkas paguldo ant šakų krūvos, savo švar
ku’’apkloja ir pasišalina. Jai bemiegant pasi-

Gyvas meninis gyvenimas
DiUingeno lietuvių stovykla ypač gausi me
nininkais, kurie savo dažnais koncertais pa
įvairina, ne tik vietos stovyklos niūrųjį gy
venimą, bet dažnai sudaro gražios progos 
vietos vokiečiams ir kitų stovyklų gyvento
jams jais pasigėrėti. Gyviausi, tai instrumen
talistai p. p. Iz. Vasyliūnas, SauliusM.,* Ma- 
tiukas Pr. ir Gabrijolovičius, o- nuo jų ne
atsilieka ir solistai — vokalistai p. p. Rukš-. 
telienėE„ Sabaliauskienė VI., Vyt Bakūnas 
ir J. Salučka. Be šių, labai intensyviai dirba 
J. Startos reprez. vyrų choras, kuris laiks 
nuo laiko, kaip ir visi šioj stovykloj gyveną, 
lietuvių visuomenei gerai pažįstami meninin
kai, pasirodo ir. kitose stovyklose. Buvęs Vil
niaus konservatorijos inspektoriuš prof. J. 
Gaubas, daugiausia laiko pašvenčia vargo
nininko darbui ir liaudies dainų harmoniza
vimui. Kiek lėčiau pulsuoja taip vadinamas 
vyrų kvartetas, vedamas p. Statkevičiaųs.

Atskirai minėtinas dailininkas p. A. Rukš
lelė, kuris, ne tik Vasario 16 d. proga su 
savo kūriniais dalyvavo vietos stovyklos pa
rodoje, bet labai aktyviai dalyvauja ir kitur, 
ar. tai mūsų'dailininkų, ar kitų tautybių dai
lininkų ruošiamose parodose.

Šia proga tenka pasidžiaugti įvykusiu ba
landžio 10 d. Dillingene dalies solistų koncer
tu, kurį suruošė p. p.: Sabaliauskienė Vl.t Iz. 
Vasyliūnas ir Juozas Salučka. Koncertas bu
vo suruoštas pillingeno miesto teatro salėje.' nusimena ir žengia pirmyn ir duoda progos

Solistai pirmoje koncerto dalyje pasirodė su ~ . . . . .
lietuvių autorių kūriniais, o antroje dalyje iš
pildė svetimųjų kompozitorių kūrihius.

Vertinant atskirai, tenka pastebėti, kad p. 
Iz. Vasyliūnas ir šį kartą žavėjo publiką smui 
ko tono 
išbildant 
kūrinius,

gilumu ir švarumu. Puiki technika, 
sunkius ir komplikuotus smuikui 
jungėsi su giliu muzikalumu ir

nuostabiu įsijautimu į atliekamą kūrinį. Ra
mus, pasitikįs savimi, pagautas įkvėpimo, sa
vo sielą sugeba įlieti į smuiko nuostabius gar 
sus, prabildamas tiesiai į klausytojų širdis. 
P. VI. Sabaliauskienė, ypač pastaruoju me
tu yra padariusi didelę pažangą ir jau rodo 
rimtos, žinančios savo- kelią solistės charak
terį. Švelnus, lengvas, šviesus ir šilto (embro 
bei plataus diapazono balsas jau iš pat pra
džios įgyja kiekvieno klausytojo simpatijas. 
Reikia konstatuoti, kad išpildyme p. Saba
liauskienė sugeba parodyti daug kultūros ir 
muzikalumo bei smulkmeniškai įsijausti į iš
pildomą kūrinį. Patartina atkreipti dėmesį į 
alsavimą, kuris ne visada .lygus ir kartais 
pastebimas. Pačias aukštąsias gaidas, V. Sa
baliauskienė turėtų šiek tiek tamsinti. < ■'

J. Sahičkos išpildyme, ypač pirmoje dalyje, 
jautėsi nedrąsa, kas atsiliepė ir į balso ly
gumą. Iš prigimties J. Salučkos sultingas, ma
lonaus tembro baritonas praskambėjo lais
vai, be jokio įtempimo. Intensyvus darbas iš
lygins, neabejotinai, kai kuriuos trukumus iš
pildymo ir tonacijos .švarumo atžvilgiu.

Visi solistai publikos buvo priimti labai 
šiltai.

Tenlta tik pasidžiaugti, kad apskritai pa
ėmus, mūsų menininkai, kad ir sunkiose DP 
dienose, neturėdami jokių sąlygų darbui, ne-

--- — —• —-- O-— I---- ‘J — ““ f——— “.r* — 
pasidžiaugti savo sunkaus darbo rezultatais 
ne tik savo stovyklos ribose, bet ir kitur. Pa
minėtina, ,kad ir kiti- šios stovyklos meninin
kai ruošiasi viešiems pasirodymams, o po
nai instrumentalistai dalyvaus J. Kačinsko 
diriguojamame didž. simfonijos koncerte 
drauge su kitų tautybių instrumentalistais, 
balandžio 26 d. Augsburge.

/(vi)

rodo pakaitomis miško žvėrys: kiškiai, vo
veraitė ir lokys. Jie pastebėję mergaitę, 
užuot kai kurie pabėgę, arba ją užpuolę, 
mėgina susidraugauti. Pagaliau pastebi ją 
miško kirtėjai ir išveda iš miško. Tai pavaiz
duojama, kad ir'žiauriose karo sąlygose ne
žuvo ir palankaus likimo dėka lieka išgelbė
ta ir atsiranda prieglaudoje. Iš antrame veiks 
me, programoj atliktų dalykų sudaromas 
vaizdas, kaip paniekinti ir karo sąlygose už-- 

-fguiti našlaičiai išvedami gyvenimo viešumon 
ir padaromi žmonėmis. 1

Našlaičiu likti yra didelė nelaimė,, nes kad 
ir kažin kaip juo kas rūpintųsi ir jį globotų, 
niekas motinos neatstos. Jo gyvenimo džiaugs 
ma5 kitų malonėje. Todėl teisingai p. Bertu
lis elgiasi našlaičius ne tik mokydamas, bet 
ir į pramogas įtraukdamas. Našlaičių vienin
telis troškimas tai, kad juos kiti suprastų. 
Todėl reikia leisti jiems 'parodyti savo neda
lią ir sielos gelmes. Materialinę našlaičio ap- ■ 
linką galima pavaizduoti stilizuotai gyvųjų, 
paveiksiu, arba baleto pavidale, kaip kad da
bar imtasi p. Bertulis, bet vidinis pasaulis ryš 
kiausia teišreiškiamas vaidyboj^ tik drama. 
Kadangi našlaičiui vaidybinė našlaičio dra
ma atpuola, atskleisti jo jausmams belieka ieš 
koti kitų būdų. Žodžiu išsipasakoti papras- 

-čiausia, bet tai tik ne scenoje. Reikia tai at
likti meno formoje. Gal tikslingiausia būtų

Ir vėl kartojasi
"Atkelta iš 1 psl.

Deja, tuo reikalas nesibaigė. Nenurimo tie, 
kam ištikrųjų reiktų tik tylėti ir rūpintis sa
vo reikalais. Štai vėl šio laikraščio pusla
piuose skaitėme žinutę apie Memmingeno 
karinės valdžios įspėjimą vokiečių gyvento
jams ir apie tariamą užsieniečių prašymą — 
padaryti apiplėšimą Memmingeno mieste.

Sis faktas yra tų pačių šmeižtų tęsinys, tik 
jau yra pakeista taktika. Jeigu pirmuoju at
veju jie prasidėjo iš viršaus, nuo spausdinto 

■žodžio, tai šį kartą — tas pats pasikartojo iš 
, apačios. Nepavyko apjuodinti viešai, gal pa
vyks išprovokuoti slaptai. Paleisime gandą, 
kad jie ruošiasi mus apiplėšti, gal patikės ir 
juos visus (ne vieną , ar grupę) tada sutvar
kys. >
. Mes tik galime apgailestauti, kad dar iki 
šiol vokiečių tautoje atsiranda asmenų ar gru
pių, kurios užsiima tokiomis nešvankiomis 
kombinacijomis žeminti mūsų vardą ir nuo 
lat drumsti gerėjančią savitarpio sugyvenimo 
atmosferą. Šitokiais metodais nėra grindžia
mas tūtų sugyvenimas, o priešingai — vis 
didinama praraja ir užtrenkiamos durys bet 
kuriam bendradarbiavimui.

Atrodo, šitoks bandymas iš anksto pasmerk' 
tas nepasisekimui, nes jail likusis 
baigia įsitikinti, kodėl mes šio karo 
je pasilikome benamiais žmonėmis ir 
DP vardą. Vis daugiau surandame 
mo ir užtarėjų ir visokie mėginimai diskre
dituoti mūsų-vardą ras didesnį pasipriešini
mą visoje sveikos žmonijos sąžinėje ir jų ki
limo siūlus ves į visiems mums žinomą šal
tinį.

Iš savos pusės, mes privalome daf labiau 
derinti savo veiksmus ir, nuolat eiti tuo ke
liu, ktiris veda į mūsų tiesioginį tikslą — 
grįžimą laisvon Tėvynėn, kad niekas nega
lėtų turėti nė mažiausio pagrindo daryti prie
kaištus.

Žinokime gerai, kad provokacinis ginklas 
nevisuomet pasiekia savo tikslo — ateis lai
kas ir daug kas pasijus patatytas už tų ribų, 
kurios dar šiandien yra daugelio garbinamos.

'Henr. Žemelis

pasaulis 
pašėko- 
gavome 
suprati-

Norintiems važiuoti it Belgija^
Yra išaiškinta, kad išscreenfnguotieji ne 

dėl koloboravimo galės vykti darbams Bet
gi jon. Tuo reikalu paduoti prašymus raštu, 
anglų kalba, adresuotus: Intergouvernmental 
Committee of Refugees. Prašyme reikia pažy
mėti prašytojo tikslus - antrašas, ir kad iš- 
screeninguotas dėl nežinomų ar neaiškių 
priežasčių, ir prašyti patikrinti tinkamumą 
vykti Belgijon. Ta pačia tvarka gali kreip
tis ir lietuviai tremtiniai, nebuvę O. P. Apy
linkių Komitetai ir spauda prašomi apie tai 
painformuoti suinteresuotuosius. Prašymus 
siųsti: LTB, (16) Hanau, D.P. Camp Lithua
nian 2a—40.

~ Pranešimas
Vyrai, užsirašę angliakasiais į Belgiją, jau 

pradėti gabenti. LTB Vyr. Komitetui labai 
svarbu turėti žinias apie visus išvykusiuosius. 

............... _ ............. .... ........_.......   Todėl visų Apylinkių Komitetai prašomi 
sudaryti iš pačių našlaičių kūrinių montažą:' tuojau sudaryti'išvykstančiųjų arba jau jš- 
muzika, eilėraščių deklamavimas, jų meniš- -•••’•—  *— J 1 •••— - -
kai sukurtų pergyvenimų pasakojimai, juos 
įpinant kitų dalykų tarpan ir kt. Taip, kad 
ta pynė sudarytų vientisą meninį veikalą. Bet 
dėl kalbos keblumų tokie montažai tebūtų 
galima sudaryti tik iš vienos tautybės našiai- ■, 
čių ir atitinkamos tautybės mažąjai publikai 
pasirodyti. Reikia tikėtis, kad p. J. Bertuliui 

• nugalimos visos kliūtys ir šia prasme linkė
tina dar. didesnio pasireiškimo. VL V.

Skaityto!“’"ai

vykusiųjų sąrašus, nurodant vardą, pavardę, 
vedęs — nevedęs ir amžių.

Šiuos sąrašus prašoma siųsti betarpiai 
šiuo adresu: LTB, (16)' Hanau, D.P. Camp 
Lithuanian 2a—40.

Pranešimas
Norintieji įsigyti dail. Kulviečio darbo 

lietuviškų kryžiukų prašomi kreiptis į Rut- 
kūną, Nuertingen, Katharinenstr. 31. (Wuer- 
temberg),- Amerikiečių zona. . , r •-

Išnaudokime proga
Nors gyvename neįprastose sąlygose, bet 

kaskart baugiau apsiprantame. Apylinkę daž
nai puošia ne vien margas, mūsų akiai sve
timas, bet gražus gamtovaizdis, bet, šen -ar 
ten, pasitaiko įspūdingas kultūros paminklas 
arba didingo kalno viršūnėje įsirioglinusi 
masyvinė pilis. Toks statinys daugiausia ma
tomas iš plačios apylinkės ir naujai atvyks
tantiems kelia susidomėjimą. Svečiui,~ turint 
progos ilgiau pagyventi jį sudominusio kū
rinio aplinkoje, kasdieną matant tuos pačius 
piįies bokštus ir išdidžiai dangų remiančius 
kuorus, ir pats vaizdas tampa kasdieniškas 
ir nebeįdomus. Tada jau ir noro nebeatsi
randa į tą viską iš arčiau pažiūrėti. Geriau
siai tai pastebėti dabar" "ise sąlygose, jei 
mūsų stovykla yra panašioje apylinkėje įsi
kūrusi, ar net pačią pilį užėmusi. Kiek pra
džioje buvo giriamasi, tiek paskiau paprasta 
ir neįdomu tapo.

Su apgailestavimu tenka pasakyti, kad tuo 
savo nerangumu mes daug ko nustojame. 
Kad ir tokią pilį paėnius. Arčiau susipažinę 
realiai pajusime jos praeities didybę. Tu
rėsime progą iš arti-stebėti viduramžiu sta- 
• ’ i. r-almti ano m'-*o statytojus ir r ' ' — r 
s.us dailininkus, kuriij kūriniai stebina ir šių

laikų meno žinovus. O meno vertybių rasi
me kiekvienoje pilyje. Iš archyvo sužinosime 
apie tos šalies valdovus ir jų žygdarbius, 
kurie, tiesioginiai ar netiesioginiai, turėjo 
rekalų su' mūsų protėviais. Matysime pilies 
pergyvenamus priešų puolimo atvejais, ku
rių pasėkoje ne kartą buvo sugriauta arba 
sudeginta, bet rūpestingųjų šeimininkų atsta
tyta dar stipresnė, dar didingesnė. Požemi
niai tuneliai savo drėgme ir sunkiu pelėsių 
kvapu bus gyvi tų laikų liudininkai, kai pi
lies gynėjai turėjo naudoti, kritišku momen
tu, jų paslaptingais išėjimais.

Tai patyrę, netik atsitiktinam svečiui pa
klausus, mes neturėsime progos nuraudę pri
sipažinti nieko nežiną apie šią įžymybę, bet 
pasisemsime, ar pagilinsime savo žinias.

Šiąm žygiui, atrodo, daugiausiai iniciaty
vos turėtų imtis broliai skautai. Jie savo 
jaunatvišku .entuziazmu plrmiejj iškels ekskur
sijos idėją Šiauresniuose, bendruomenės ra
teliuose, o vėliau, reikalui' esant, atstos ne
pakeičiamus vadovus.

Tad broliai skautai su šūkiu: „Iš arčiau 
pažinkime nors svetima, bet, savo praeities 
vertybėmis, įdomų krašią!”

S. Meškuitis
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