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Konferencija be Rytu Europos valstybių
Paryžius (Dena). Galutinai paaiškėjo, kad 

Iš 22-jų anglų - prancūzų pakviestų valsty
bių Paryžiaus konferencijoje dalyvauja' 14-ka 
valstybių. Aštuonios atsisakė dalyvauti. Da
lyvauja: Austrija, Belgija, Danija, Graikija, 
Islandija, Airija, Italija, Luksemburgas, Olan
dija, Norvegija, Portugalija, Švedija, Šveica
rija ir Turkija. Atsisakė dalyvauti: Bulgarija, 
Vengrija, Lenkija, Rumunija, Jugoslavija, Al
banija, Čekoslovakija ir Suomija. Tuo būdu 
Paryžiuje nedalyvauja nė Sovietų s-ga, nė 
jos, taip vadinamos, „satelitinės” valstybės.

Kaip UP iš Helsinkio praneša, vienas suo
mių ministerių kabineto n^rys pareiškė, kad 
dėl šio klausimo kabinete yra kilę rimtų nuo
monių skirtumų.

Galutinas skilimas
Paskutinieji įvykiai Rytų Europoje, kaip 

praneša United Press iš Vašingtono, patvir
tina amerikiečių diplomatinių sluoksnių pa
šius blogiausius būkštavimus, būtent: kad 
Sovietų s-ga be jokios atodairos Rytų vals
tybėms deda prie krūtinės revolverį, versda
ma jas boikotuoti konferenciją, kurioje svars
toma pasiūlytoji Europai parama pagal Mar- 
shallio planą. Čekoslovakijos nutarimas at
šaukti savo duotąjį sutikimą dalyvauti konfe
rencijoje yra padaręs nebepanaikinamą atsi- 
rubežiavimo liniją tarp Rytų ir Vakarų. Šiuo 
metu Maskvoje randasi Čekoslovakijos vy
riausybės delegacija su ministerių pirmininku 
Gottwaldu priešakyje, kuri tariasi su Stalinu 
ir Molotovu.

Sovietai siūlo savo nuomonę
Paryžius (AP). Britų užsienio reikalų mi- 

nisteris Bevinas, kalbėdamas Rotary klube, 
pakartotinai pabrėžė skubotumo reikalą ben
drajame atstatymo darbe ir pakartotinai už
tikrino, kad Anglija sutinka bendradarbiauti 
tu visomis kitomis valstybėmis.

Sovietai žygiuoja i Kiniją
Nankingas (UP). Generalissimus Čiangkai- 

šekas kreipėsi per radiją į kiniečių tautą ra
gindamas įtempti visas jėgas ir nugalėti 
komunistinius maištininkus. Vyriausybė su
prantanti gyventojų vargus, bet gyvenimas 
komunistinėje santvarkoje esąs dar blogesnis. 
Jis pripažįsta, kad su intensyvėjimu kovos 
prieš komunistus lygiagrečiai turi eiti ir 
administracijos reformos.

Anglija džiaugiasi princeses sužieduotuvėmis
Londonas. Trečiadienį vakarinė spauda pa- 

ikelbė apie princesės Elizabetos sužieduotu
ves su leitenantu Philipu Mountbattenu. 
Vestuvės įvyks rudenį, greičiausiai spalio 
mėnesį. Formalus karaliaus pritarimas įvyks 
sosto tarybos ypatingame posėdyje, daly
vaujant imperijos, parlamento h- bažnyčios 
atstovams. Ministeris pirmininkas Attlee ir 
dominijų ministerial pirmininkai apie kara
liaus pritarimą yra painformuoti.

Princesė Elizabeta gimė 1926 m. balan
džio 21 d., kaipo duktė tada buvusio Yorko 
iercogo. Nuo 1943 m. ji oficialiai skaitosi 
britų imperijos sosto paveldėtoja. Paskuti
niojo karo metu, nežiūrint savo tėvo prie- 
iingo nusistatymo, ji tarnavo anglų moterų 
Pagelbiniame korpuse.

Jos sužieduotinis gimė 1921 m. Koriu sa- 
bje, kaipo Graikijos princas Philipas. Jis

Sovietų radijas bei spauda daro priešingai 
ir skelbia kaltinimus prieš vakarų valstybes, 
jog jos mėginančios Europos paramą tam 
išnaudoti, kad galėtų kitus kraštus ekono
miniai pavergti.

Sovietų s-gos vyriausybė pavedė savo 
diplomatiniams atstovams Olandijoje, Belgi
joje, Švedijoje ir Danijoje {teikti notas, ku
riose išdėstomos sovietų pažiūros dėl Mar- 
hallio plano ir dėl Paryžiaus konferencijos.

Sovietu ultimatumas Čekoslovakijai
Aukštuosiuose čekoslovakų vyriausybės 

sluoksniuose pareiškiama, kad staigus Čeko
slovakijos nusistatymo pakeitimas rišasi su 
sovietų „ultimatumu”. Sovietų s-ga esą pa- 
grąsinusi nutraukti draugingumo sutartį, jei 
Čekoslovikijos vyriausybė siųs delegaciją j 
Paryžių. Šis sovietų grąsinimas buvo praneš
tas tiktai ketvirtadienio rytą ir jam apsvars
tyti terminas buvo duotas ligi 14 vai. Įvyko 
nepaprastas ministerių kabineto posėdis ir 
vyriausybė savo nusistatymą pakeitė pagal 
sovietų reikalavimus.

Lenkijos priekaištai
Paryžius (Dena). Lenkijos notoje, kurioje 

atmetamas kvietimas dalyvauti Paryžiaus kon
ferencijoje yra išdėstyti Lenkijos priekaištai. 
Lenkija esanti susidariusi {spūdį, jog Pary
žiaus konferencijoje numatoma atgaivinti 
prieškarinę Europos ūkio struktūrą, kurioje 
Vokietijai vėl skiriama ypatinga reikšmė. Tas 
gi, esą sudarytų sąlygas vėl atsigauti vokie
čių imperializmui. Vokietija negalinti būti 
atstatyta pirmiau negu kraštai, kurie yra 
buvę aukomis nacinės agresijos. Todėl Len
kija negalinti dalyvauti jokioje konferenci
joje, kuri prisidėtų prie Vokietijos pramo
nės pajėgumo atnaujinimo. /

Oficialiai patvirtinama, kad į Sinkiango 
provinciją įžygiavo vienas, sovietų armijos 
pulkas >r užėmė miestą Ta-Tscjieng, esantį 
per 25 km atstumo į rytus nuo sovietų — 
kiniečių sienos. Generolas Su Li Jen, na
cionalinės armijos vyr. vado Madžurijoje pa
vaduotojas, pareiškė, kad esą kiniečių komu
nistai siunčia į Sovietų s-gą transsibiriniu 
traukiniu maisto produktus ir už tai gauna 
iš Sovietų S-gos ginklus ir municiją.

t

Pranzūzų parlamento 
pirmininkas E. Her- 
riot (kairėje), lanky
damasis Londone, kal
basi su britų ministe
rių pirmininku Attlee.

yra Anglijoje išauklėtas ir nuo 1939 m. lankė 
jūrininkų mokyklą Dartmouthe. 1942 m. bu
vo paskirtas vieno naikintojo komendanto 
pavaduotojų; dalyvavo sąjungininkų armijų 
išlaipinimo operacijose Sicilijos saloje, o 
Vėliau buvo paskirtas Pacifico laivyno 
„Whelp” naikintojo komendantu. Nuo 1946 m. 
dirba Glendover jūrininkų mokyklos štabe. 
Jau 1944 m. jis atsisakė nuo Graikojos sosto 
įpėdinystės teisių. Prieš kelis mėnesius įgijo 
anglų pilietybę. Pasivadino pagal motiniškojo 
sūnėno, Indijos vicekaraliaus Mountbatteno, 
pavardę, kurio namuose jis yra užaugęs.

Prieš sužieduotuves Įeit. Mountbattenas 
atvyko į karališkuosius Buckinghamo rūmus. 
Princesei grįžtant iš arklių lenktynių ir vė
liau išvykstant į vieną pokilį, susirinkusi prie 
karališkųjų rūmų minia kėlė triukšmingas 
ovacijas. Nors lijo smarkus lietus, bet nega
lėjo sumažinti! jos tautiečių entuziazmo.

Londonas (BBC). Šešiolikos Europos'vals
tybių konferencija Paryžiuje praėjusį -šešta
dieni pradėjo savo darbą ir jau turėjo du 
posėdžius. Konferencijos darbo komisijos 
pirmininkas sekmadienį posėdyje pranešė, 
kad susitarta visais klausimais liečiančiais 
Bidaulto — Bevino pasiūlyto plano pakeiti
mus. Nutarta bendradarbiauti su JT įstai
gomis ir nevaržyti atskirų valstybių suvere
niteto, visas - tiek dideles, tiek mažas vals
tybės traktuojant lygiai. Konferencijos sluoks
niuose apgailestaujama, kad, sovietams ver
čiant, turėjo nuo numatyto konferencijoje 
dalyvavimo atsisakyti Suomija, Čekoslovakija 
ir Vengrjja.

Trukdo naftos gamybą
Londonas (Reuter/NZ). Gauti iš Bukarešto 

pranešimai pasitvirtina, kad rumunų vyriau
sybė užsispyrusiai reikalauja atleisti kai ku
riuos aukštus pareigūnus iš rumunų naftos 
bendrovių. Bendrovės gavo didokus sąrašus 
tarnautojų, kuriuos reikia atleisti iš tarny
bos ir kurie laike 5 dienų turi apleisti savo 
namus. Didžioji naftos pramonės dalis yra 
amerikiečių ir britų rankose. Vieną trečdalį 
gamybos kontroliuoja sovietų - rumunų kon
cernas „Sovrom”.

Graikijos komunistai ruošė perversmą
Atėnai (AP). Trečiadienio rytą Atėnų ir 

Pirėjaus srityje buvo suimta virš 2.000 as
menų, kurie yra nusikaltę už komunistinį 
veikimą. Suimtųjų tarpe randasi ir visi mi
nėtų sričių komunistų vadai. Suėmimai 
vykdomi pasiremiant ministerių -kabineto nu
tarimu ir saugumo policijos {rodymais, kad 
buvo ruošiamas sukilimas. Prieš kiek laiko 
buvo plačiai pasklidę gandai, kad komunis
tai ruošia sąmokslą.

Graikų ministerio pirmininko pavaduoto
jas Sopnokles Venizelos trečiadienio vakare 
paskelbė, kad šios priemonės prieš komu
nistus yra pavartotos su „sąjungininkų” pri
tarimu. Po dvi valandas užtrukusių pasitari
mų ministerių kabinėta, paskelbė tokį ko
munikatą: „Jau ilgą laiką vyriausybė stebė
jo nusikalstamą komunistų veikimą, kuris 
buvo išsiplėtęs ne tik sostinėje, bet ir ki
tuose miestuose. Dešimtys tūkstančių sąmok
slininkų buvo susirinkę į Atėnus bei į ki- 
tus miestus ir buvo pasiruošę vienu nusta
tytu laiku, būtent, liepos 10 d. 1 vai. nak
ties, pradėti veikti. Vyriaus yoė rado reikalo 
vykdyti suėmimus 4r pavesti teismo įstaigoms 
suimtuosius patikrinti. Policija praneša, kad 
Atėnuose ir provincijoje suėmimai yra vyk
domi toliau”.

De Gaulle griežtas pasisakymas
Paryžius (AP/NZ). Kalbėdamas anglų 

amerikiečių spaudos -susivienijime gen. De 
Gaulle Marshallio planą pavadino pasaulio 
išgelbėjimu. Ypatingai planas esąs girtinas 
tuo atžvilgiu, kad jis numato Europos neda- 
teklių suregistravimą ir be to remia kon- 
tinentalinio solidarumo supratimą. Jei iš to 
nieko neišeisią, tai Europa būsianti sovietų 
absorbuota ir tada Europos genijus pranyk- 
siąs sovietų hegemonijoje. Norint išvengti 
naujo didelio karo, pirmiausiai esą reikalinga 
atstatyti buvusiąją Europą su pagalba no
rinčių bendradarbiauti valstybių, nes tiktai 
lygsvara tarp Rytų ir Vakarų prisidėtų prie 
taikos išlaikymo.

Paryžius (NdeF). Gen. de Gaulle vėl pasi
sakė prieš individumo teisių bei laisvės pa
vojų, kurį sudaro SSRS, kaip tat jau yra at
sitikę didžiojoje Europos dalyje.

„Šiam pavojui reikia žiūrėti tiesiai į veidą 
ir jį pašalinti”, — pasakė gen. de Gaulle.

De Gaulle dėl Marshallio plano
Paryžius (UP). Gen. de Gaulle, kalbėda

mas anglų — amerikiečių spaudos susivieni
jime, pareiškė, kad Marshallio planas tei
kia vilties, jog trečias pasaulinis karas, ku
ris jau buvo numatomas dėl rusų įsigalė
jimo ’/s apimančioje Europos dalyje, gali 
būti išvengtas. De Gaulle gyrė Marshallio 
toli žvelgiančią iniciatyvą ir pažymėjo, kad 
plano pagrindinė reikšmė glūdi jo atsišau
kime Europai susivienyti. Anglija ir Pran
cūzija turinčios svarbiausiais klausimais su
sitarti ir paskiau nesiduoti nuo pasirinktojo 
kelio nukreipiamos.

Nepatinka Vakaru blokas
Londonas (UP). Maskvos radijo paskelbė

savo „Tass” agentūros iš Paryžiaus prane
šimą, kuriame sakoma, kad Vašingtono pa
liepimu D. Britanija ir Prancūzija yra nu- 
sistačiusios Paryžiaus konferenciją išnaudoti 
vakarų bloko sudarymui, kad tuo būdu su
skaidžius Europą į dvi dalis. Viena tų da
lių esanti numatyta tam tikrų amerikiečių 
sluoksnių užsimotai politikai įgyvendinti. Tos 
dalies Europos valstybės paskolų pažadais 
turinčios patekti JAV kontrolėn. Bet labiau
siai už visus, būdamas pilnas „Churchilliš- 
kos neapykantos” prieš sovietus, britų už
sienio reikalų ministeris Bevinas dedąs pas
tangas sovietus izoliuoti ... Esą aišku, kad 
dalis Europos tame plane tikrai nedalyvaus.

Bėga is sovietu zonos
Londonas (BBC). Žiniomis iš amerikiečių 

okupacinių sluoksnių vokiečių bėgimas iš 
sovietų zonos J amerkiečių zoną nuolat didė
ja. Vien į Bavariją atbėgusių skaičius siekia 
30.000. Nors iš jų apie 1000 grąžinta atgal, 
bet tpfimesniam bėgimui sulaikyti tai nepa
darė jokios įtakos. Visi atbėgusieji sakosi 
bėgą nuo pavojaus būti išvežtiems į Sovietų 
s-gą.

Graikų užsienio reikalų ministeris Tsal- 
daris, kuris dabartiniu metu landas" Vašing
tone, turėjo veik dvi valandas užtrukusį pa
sikalbėjimą su JAV užsienio reikalu minis- 
terijos aukštais pareigūnais apie dabartinę 
krizę Graikijoje. Prieš tai iis kalbėjo ir su 
užs. reikalų ministerių Marshalliu. Be to, 
jis taip ■ pat vedė pasitarimus su JAV užs. 
reikalų viceministeriu Robertu Lovettu, pa
tarėju Mormanu Amouru ir su ypatinguoju 
įgaliotiniu Dwightu Griswoldu, kuris yra 
paskirtas prižiūrėti Graikijai teikiamos pa
ramos sunaudojimą.

* JT komisija pasienio konfliktams stebėti 
išvyko iš Salonikų prie Graikijos — Jugosla
vijos sienos be sovietų ir lenkų atstovų.

(DPD)

T R U M P A I
• O. Mongolijos karinės pajėgos, lėktuvų 

remiamos, Sinkiango provincijoje paskutinė
mis dienomis keturis kartus puolė kiniečių 
nacionalinės armijos pozicijas. (Dena)

• Argentinos prezidentas Peronas per ra
dijo pareiškė, kad Argentina teiks paramą 
nuo karo labiausiai nukentėjusiems kraš
tams. (UP)

* Nežiūrint J buvusį tautos balsavimą, 
JAV ir D. Britanija lieka to paties nusista
tymo Franco valdžios atžvilgiu, t (Dena)

* Birželio mėnesį į Bavariją nelegaliai at
vyko 11.000 pabėgėlių iš sovietų zonos, t. y. 
dvigubai daugiau negu gegužės mėnesi.

_ (Dena)
Londonas (BBC). Kardinolas Greffin pa

siūlė Jugoslaviją traukti atsakomybėn pagal 
Nuernberge taikintus naujosios tarptautinės 
teisės nuostatus už nusikaltimus žmoniškumui. 
Jo žiniomis paskutiniuoju metu nužudyta 
280 kunigų iš jų 186 be teismo.

Londonas (BBC). Nutrūko britų - sovietų 
prekybos derybos.

Stuttgartas. AP žiniomis pirmieji interna
cionalinės komunistinės brigados daliniai iš 
Jugoslavijos peržengė Graikijos sieną. Vyksta 
mūšiai su graikų kariuomene netoli sienos.

Stuttgartas (DPD). Atsvėrimui Marshallio 
plano įtakos iš. Sovietų s-gos pusės, esąs 
sudarytas Molotovo planas Rytų Europos 
tautoms „remti”.

* Kitą savaitę Saugumo Taryboje bus na
grinėjamas Egipto skundas prieš Angliją.

(Dena)
• Čilės vyriausybė įteikė Maskvoje pro

testą dėl netinkamo traktavimo Čilės diplo
matų. Jei ji negaus patenkinamo paaiškinimo, 
tai Čilės diplomatai bus atšaukti. (Dena)
Čekoslovakijos atsidavimas sovietų blokui
Londonas (UP). Atvykę į Maskvą Čeko

slovakijos komunistinis min. pirm. K. Oott- 
waldas ir užs. reik. min. J. Mararykas, bu
vo iškilmingai sutikti. Aerodrome juos svei
kino Molotovas, Vyšinskis ir kiti aukštieji 
sovietų pareigūnai. Oottwaldas per radiją 
pareiškė: „Laisva ir nepriklausoma Čeko- 
lovakija be sąjungos su 3SRS yra neįsi
vaizduojama”, / N
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Prezidentas Trumanas apie taikos problema
Pagarsėję vokiečių pastorius Niemoelle- 

ris, kuris neseniai grįžo iš 6 mėnesius už
trukusios viešnagės Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, pereitą savaitę kalbėdamas su 
žurnalistais pareiškė, kad Amerikoje dar dau 
giau plepama apie karą kaip Vokietijoje. Rū 
pėsčiai dėl ateities perspektyvų atsispindi ir 
iš kai kurių kongreso finansų komisijos na- 
rių paklausimų gen. štabo viršininkui gen. 
Eisenhoweriui: Hr tikrai karo departamentas 
prileidžia, kad per artimiausius 12 mėn. ne
bus karo. Į ką gen. Eisenhoweris atsakyda
mas pareiškė, kad nors ir nenumatoma karo 
per artimiausius 12 mėn., tačiau toji gali
mybė nėra visai išskirta. Ir įžymūs ameri
kiečių fizikai, jų tarpe ir garsusis prof. Ein
šteinas, prisidėję prie atominės energijos ty 
rmėjhno, neseniai kreipėsi į JAV visuomenę 
nurodydami į pavojus, jei tuojau nebus susi
tvarkyta su atominės energijos kontrole. Tas 
atsišaukimas susilaukė didelio atgarsio visoje 
JAV spaudoje. Tuo tarpu kai vieni laikraš
čiai mokslininkams be rezervų pritaria, kiti, 
jų tarpe ir respublikonų partijai artimas 
„New York Herald Tribune” pastebi, 
kad mokslininkai reikalaudami pasaulio vy
riausybės, gal ir netyčia, blogai pasitarnavo 
F organizacijai, kuri vienintelė šiuo metu 
gali praminti takus į tą 
so pasauFio vyriausybę.

Todėl nenuostabu, kad 
manas š. m. liepos 4 d., 
JAV konstitucijos kūrėjų, Tomo Jeffersono, 

idealą — vieną vi-

ir prezidentas Tru- 
kalbėdamas vieno iš

natnuoBe, Charlottenvillėje (Virginijos valst.) 
irgi palietė pastovios taikos problemą. Pasak 
jo taiką reikia užtikrinti ne tik dabartinei 
mūsų generacijai, bet ir visiems laikams. „Mū 
są nepriklausomybės paskelbimas — “sakė 
prezidentas Trumanas — buvo ne tik demo-> 
kratiškog filosofijos, kuri buvo apėmusi re
voliucijos laikais Amerikos patriotus, ir ku
ri nuo tada visą laiką skatina vyrus iki mir 
ties kovoti už savo teises, išraiška. Jeferso- 
tnri Amerikos revoliucija buvo daugiau kaip 
kova už nepriklausomybę; ji jam buvo kova 
už demokratiją, kurią galima apsaugoti įstaty 
■naio. Prieš du metu — tęsė toliau Truma-

Į nas — JAV ir 50 kitų valstybių pasirašė 
I didįjį nepriklausomybės pareiškimą, kuris yra 

žinomas Jungtinių Tautų Chartos vardu. Mes 
pasiryžome tam žingsniui, nes supratome, kad 
tautos yra viena nuo kitos priklausomos ir 
kad sąryšio supratimas yra esminis, žmonijos 
gyvenimui, laisvei ir laimei. Mes žinoma ne
galime reikalauti, kad visos tautos, nepaisant 
jų skirtingų istorijos raidos institucijų ir ūki
nių santykių tuojau susitartų dėl bendrų ide
alų ir bendros politikos. Tačiau nereikalau
jama per daug, jei laukiama, kad visos tau
tos — ir būtent savo pačių sienose — sukur 
tų pagrindus visą pasaulį apimančiai harmo
nijai.”

Yra būtina reikalauti — aiski«> Trumanas 
— kad vyriausybės turinčios turėti tautos pa 
sitikėjimą ir jos pritarimą, tačiau deja tenka 
konstatuoti, kad to tikslo nevisose valstybė
se siekiama ir kai kur esą net priešingų 
veiksmų. Pažodžiui jis pasakė: „Jei mes no
rime turėti taiką, tai pasaulio tautos turi vie 
na kitą pažinti, varyti prekybą, viena kitai 
pasitikėti ir bendrai dirbti vienam idealui. Juo 
stipriau pasireiškia tautos balsas formuluo
jant politiką, juo mažesnis yra agresijos pa
vojus”. Toliau, esą aišku, kad taikos išlaiky
mą nulemia žmogaus teises. Jei jų nepaisoma, 
žmonija turi gyventi nuolatinėje baimėje dėl 
tų savo teisių ir saugumo. Diktatūra ir žmo
nių teisių suvaržymai 'veda prie karo, kaip 
tai įrodė Vokietijos, Italijos ir Japonijos pa
vyzdžiai. Jungtinių Tautų organizacijos sta- 
tute yra įrašytos tos pagrindinės teisės, ta
čiau nė vienas kraštas, nė pačių JAV neiš
skiriant, nėra pasiekęs to idealo. Tam rei
kalui reikėtų laisvai pasikeisti idėjomis, min
timis ir žiniomis, tai esą numatyta ir JT įs
tatuose, tačiau deja visa eilė kraštų dar te
bėra uždaryti tarptautiniam Judėjimui ’ ir 
žinių pasikeitimui Tų uždarytųjų kraštų 
piliečiai yra informuojami apie faktus ir 
įvykius už jų sienų esančiuose kraštuose 
tik specialiai parinktomis ar net išgalvoto
mis žiniomis. Ta organizuota nedorybė to
lina nuo taikos. Nežinia ir nepasitikėjimas 
tik tada galės būti nugalėti, jei bus sustab-

dyti propagandiniai kitų tautų puolimai.”
Tokiomis tik sąlygomis, pasak Trumano, 

galima taika visiems laikams, tačiau kasdie
nės žinios mumg vis rodo, kad kelias prie 
to idealo yra tolimas ir labai sunkus. Ta 
proga norėtųsi priminti D. Britanijos užsie
nių reikalų ministerio ta pačia proga — JAV 
nepriklausomybės metinėse — pasakytus ta 
pačia tema žodžius: „Man atrodo, kad dau
gelis mūsų draugų pasaulyje mano, kad mū
sų prisirišimas prie taikos yra toks, kad jie 
gali nesiliauti provokuoti. Iš tikrųjų gi, pa
skutinieji du karai įrodė, kad provokacijas 
galima nuvesti per toli. Tautos gali 
dieną pasakyti, kad joms tai nusibodę, 
momentas, kada mums pakaks.”

vieną 
Ateis
VM

i Sta-* Austrų komunistų partija kreipėsi 
liną prašydama paleisti austrų belaisvius.

(UP)

Tekstilės pramones perversmo išvakarėse
Jau kartą naujosios mašinos padarė 

perversmą audimo pramonėje. Sprendžiant 
pagal ūkinės technikos specialistų naujau
sius išvedžiojimus, kurie vis dažniau pasi
rodo užsienio spaudoje, prileidžiama, kad 
šiuo metu ruošiamas antras tokio pat dy
džio perversmas šioje srityje.

Audinių gamybos principas liko nepasi
keitęs jau apie 6000 metų. Tą patvirtina 
Iškasenos vienose egiptiečių kapinėse. Sis
principas yra: iš vilnos, medvilnės, ar šilko 
suverpia siūlus ir iš šių siūlų išaudžia me
džiagą — „audinius“. Dabar tekstilės tech
nika ruošiasi nuo šio principo atsisakyti ir 
gaminti iš žaliavos tiesioginiu būdu, be 
verpimo ir audimo proceso, vartojimui 
tinkamą medžiagą, kurią iš tikrųjų nebus 
galima vadinti „audiniu“. Tai reikštų, kad 
turėtų likti milijonai nenaudojamų verpimo 
ir audimo mašinų, pakeitus tuos gamybos 
procesus, kurie suteikė darbą milijonams 
žmonių. Jei naujasis atradimas virstų tikre
nybe, tai to įvykio ūkines, pramonines, fi
nansines ir socialines pasekmes būtų sunku 
įsivaizduoti

1945 m. viename JAV fabrike buvo pa
gaminta nauju būdu 2 milijonai metrų me
džiagos. Panaudota naujai išrasta mašina, 
kuri iš medvilnės pūkų gamina tiesiog me
džiagą. Mašina pūkus įčiulpia ir iš jų pa
gamina metro pločio ir apie 8 milim. storio 
medvilnės masės juostą, kuri prilygsta 
medvilnės vatai. Leidžiant tarp volų šią 
masę suspaudžia iki reikiamo storio ir po 
to apdirba su skysčiu, kuris sutvirtina 
kiekvieną atskirą’medvilnės pluoštą. Sky
stis yra bespalvis arba spalvotas, taip, kad 
pagal norą galima kartu su audinio „fiksa
vimų“ padaryti norimą raštą. Dažytą me
džiagą karštuose voluose išdžiovina ir su
suka išsiuntinmi.

Si neverptoji, neauštoji tekstilė yra žy
miai pigesnė už dabartinę ne dėl to, kad

Wallace kritikuoja sovietus
Naujorkas (UP). Savo leidžiamame laikraš

tyje „New Republic” Wallace rašo, kad so
vietai turėtų išnaudoti progą ir dalyvauti 
Paryžiaus konferencijoje. Kai šiuo atžvilgiu 
sovietai laikosi nuošaliai, jie didina pavojų, 
kad Marshallio planas gali pastūmėti pasaulį 
prie didesnio susiskaldymo. Straipsnyje toliau 
sakoma: „Kaip internacionalistai mes smer
kiame Trumano doktriną, kurį teikia paramą 
antisovietiniai nusistačiusioms vyriausybėm*. 
Bet mes palaikome už reikalų ministerio 
Marshallio sukurtą programą, nes ji principe 
pripažįsta ūkinę paramą tokioms tautoms, ku
rios yra pasiruošusios bendradarbiauti dėl 
pasaulio atstatymo.”

•JAV Atlantiko laivyno vadas admirolą* 
Blandy paskelbė, kad paimtus iš vokiečių 
povandeninius laivus sovietai naudoja kaipo 
modelius savo povandeninių laivų statyboje.

atpuola apie 12 įvairių procesų, bet ir to
dėl, kad žaliavos sunaudojimas yra tau
pesnis. Iš kilogramo medvilnės naujuoju 
būdu galima pagaminti tris kartus daugiau 
medžiagos kaip pagal senąjį metodą. Nau
josios medžiagos paviršius yra visiškai ly
gus. Iki šiol tuo būdu gaminta daugiausia 
vaikams vystyklai, pieno filtrai, medicinos/ 
personalo aprangos, medžiaga avalinės pra
monei ir kitos reikmenys, kurioms iki šiol 
buvo naudojama celulozė ir popieris. Me
džiagos kaina yra žemesnė, negu kainuoja 
nešvaraus dalyko išskalbimas. Todėl ga
lima pranašauti, kad greitu laiku, pav. no
sinių, staltiesių, nedidelių užuolaidų dau
giau niekas nebeskalbs, bet po sunaudo
jimo išmes. Baltiniams arba paklodėms 
naujoji medžiaga dar per silpna, nes 
pluošto kryptimi gana lengvai plyšta, bet 
pluošto kryžiavimu numatoma greit ir šį 
trūkumą pašalinti. Jau statomos naujos 
mašinos, kurios gamins pagerintas medžia
gas.

Taip pat ir pačios medvilnės padėtis 
jau pavojuje: medvilnė gali prarasti savo 
monopolinę padėtį gamyboje, nes moksli
ninkai konstatavo, kad beveik visų kiau
šinių baltymų — proteinų molekulinė su
dėtis yra tokia, kuri leidžia juos perdirbti 
į tekstilės pluoštą. Šitokio pluošto jau gauta 
iš kiaušinių, žemės riešutų, žuvų alyvos, 
vištų plunksnų ir medžio žievės. Jei ty
rinėjimai pasirodytų praktikoje pritaikomi, 
tai tas vėl reikštų perversmą tekstilės 
ūkyje, ypač svarbiausiose medvilnės ga
mintojų valstybėse: JAV, Indijoje, Kini
joje, Sovietų s-goje, Egipte. JAV prieš 
karą gaudavo kasmet apie 2,3 mil. to me
dvilnės, tuo tarpu viso pasaulio bendra ga
myba buvo virš 5 mil to. Tuo pačiu metu 
visame pasaulyje buvo darbe 154 milijonai 
verpimo špūlių, iš jų vien Anglijoje - apie 
43 ir JAV apie 30 milijonų. (Ltv.)

P o s ikėsinimas į atomo pas! a p t i
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RAŠO RICHARDAS HIRSCHAS, 
JAV karo departamento generalinio štabo kari
nės žvalgybos divizijos pulkininkas leitenantas

— Žmogeliai, ką jūs čia veikiate? — pa
klausė Walshas.

Pavlova^ ištraukė savo kortelę ir pasakė, 
kad visi čia esantieji yra ambasados štabo 
nariai, kurie čia ieško oficialių dokumentų.

— Buto savininkas išvyko iš miesto, bet 
mes turime jo sutikimą įeiti ir pasiimti, ko 
mums reikia.

Walshas nurodė pirštu į išlaužtą užraktą, 
kurio dalys tebegulėjo ant grindų.

— Kaip žmonės, turį leidimą įeiti į butą, 
jūs tam pasirinkote tikrai juokingą būdą.

Pavlovas trūktelėjo pečiais.
— Pamėtėme raktą, — atsakė jis. — Bet 

tas butas yra sovietų nuosavybėje, ir mes 
galime daryti ką patinkami. Tamstas prašo
me iš čia pasitraukti.

Pareigūnai1 papurtė galvomis,-
— Kol inspektorius atvyks, nesitrauksime.
Konsulas Pavlovas pasita'ė su savo grupe 

ir nusprendė išeiti. Policija nesistengė su
laikyti jų, ir jie nukeliavo į sovietų amba
sadą.

Per naktį Guzenkos paliko b.bute, rūpes
tingai saugomi miesto policijos.

Rugsėjo 7 d., vos išaušus, Guzenkos su 
dokumentais buvo nugabenti į Kanados ka
rališkosios raitosios policijos (RCMP) vy
riausiąjį štabą. Komisaras S. T. Woodas 
pat8 painformavo minister) pirmininką Mac 
kenzie Kingą apie praėjusios nakties įvykius.

Ministeris pirmininkas ir vėl nurodė rei
kalą veikti atsargiai.

— Žiūrėkite, kad to žmogaus motyvai bū 
tų be įtarimo šešėlio, o dokumen*''i — tikn.

‘ Pirmas dalykas, kurį nustatyti pasistengė

pats komisaras Woodas, buvo motyvai, dėl 
ko Guzenka nuprendė mesti sovietų amba
sadą.

— Paaiškinsiu su mieliausiu noru tams
toms, — atsakė.

Čia pateikiame jo pareiškimą, nes jis yra 
pamoka kiekvienam galvojančiam žmogui.

„Aš, Igoris Guzenka, savo laisva valia 
darau šį pareiškimą: Atvykęs į Kanadą 
prieš dvejus metus, pačiomis pirmosiomis 
dienomis nustebau visiška asmens laisve, 
kuri viešpatauja Kanadoje, bet kurios nė
ra Rusijoje. Neteisingas demokratinių 
valstybių dergimas, vis labiau ir labiau 
kalamas į galvas Rusijoje, kas dieną sklai
dėsi, nes melagiška propaganda negali 

atsilaikyti prieš faktus.
Tarptautinėse konferencijose vis išlįs- 
dama su plepiais pareiškimais apie taiką 
ir saugumą, Sovietų' S-ga lygiagrečiai 

ruošiasi slapta trečiam pasauliniam ka
rui. Jam ruošdamsi SS-ga kuria demokra

tiniuose kraštuose, jų tarpe ir Kanadoje, 
penktąsias kolonas, kurių organizavime 

dalyvauja net SS-gos diplomatiniai atsto
vai.
Gyvendamas Kanadoje mačiau, kaip ka
nadiečiai ir jų vyriausybė, norėdami pa
dėti tarybiniams gyventojams, siuntė pa

ramą į SS-gą, rinko pinigu* rusų tautos 
gerovei, aukodami savo sūnų gyvybes, ku

rios žūdavo pristatant šalpas per van
denyną, o vietoje padėkos už suteiktą pa
galbą SS-gos vyriausybė vysto š"’"inė- 

I jimo veiklą Kanadoje ,ruošdamasi duoti

Kanadai smūgį iš užnugario, visa tai dary
dama be rusų tautos žinios.

Būdamas įsitikinęs, kad tokia dviveidė 
SS-gos politika demokratinių valstybių 
atžvilgiu nesiderina su rusų tautos in
teresais, aš nusprendžiau nutraukti santy
kius su sovietų režimu ir viešai paskelbti 
savo sprendimą.”

Kitas klausimas buvo patikrinti dokumen
tus, išversti juos ir nustatyti jų autentišku
mą. Popierių buvo masės, visokių spalvų, 
pavidalų ir dydžių, ir pareigūnams buvo iš 
vieno pažvelgimo aišku, kad- rūšiavimo ir 
tikrinimo uždavinys vyks sunkiai.

Buvo nuspręsta tam darbui įsteigti specia
lų štabą RCMP barakuose Rockcliffe. Kon
tržvalgybos rinktinė, vadovaujama inspekto
riaus Johno Leopoldo, čia pradėjo narplioti 
intrigos, sąmokslo ir išdavimo aferą, kokios 
dar nebuvo buvę Siaurės Amerikos žvalgy
bos istorijoje.
"Sovietų ambasada irgi nesnaudė. Domini

jos vyriausybei rugsėjo 8 d. įteikė nota. 
Joje buvo parašyta:

„Ambasados bendradarbis, Igoris Ser- 
gejevičius Guzenka, rugsėjo 6 d. nebeat- 
vyko į tarnybą. Vėliau nustatyta, kad I. 
Guzenka pasigrobė tam tikrą ambasadai 
priklausančią pinigų sumą ir su savo šei
ma pasislėpė.

TSRS ambasada prašo užsienio reikalų 
ministeriją imtis skubių žygių Guzenkai 
surasti, areštuoti ir perduoti jį depor
tuoti.”

Kanados vyriausybė paprašė nurodyti 
smulkmenas apie pavogtos sumos dydį. Am
basada neatsakė nieko. Užuot paaiškinę 
rugsėjo 14 d. atsiuntė antrą notą, kurioje rei
kalo svarba buvo dar labiau akcentuojama. 
Ji skambėjo šiaip:

„Remdamsi TSRS vyriausybės instruk
cijomis ambasada atkartoja savo prašymą
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Kanados vyriausybei, kad ji surastų Gu- 
zenką su jo žmona ir be tardymo juos 
perduotų ambasadai deportuoti į TSRS.”

Tuo metu Kanados vyriausybė nebeturėjo 
intencijos Guzenką kam nors perduoti. No
rint nustatyti dokumentų tikrumą ir auten
tiškumą, jis buvo tardomas įmantriausiais bū
dais ir iš tos kryžminės ugnies išėjo iškelta 
vėliava.

Dokumentai nebuvo falsifikuoti. Tuzinai iš 
jų buvo rašyti ranka rusų kalba. Guzenka 
pareiškė, kad tai esą pulk. Zabotino, pulk. 
Rogovo ir pulk. Matinovo rankraščiai. Tar
dytojai pasitikrino įvairiuose namuose, kur 
tie karininkai buvo lankęsi. Vienuose medžio
klės namuose buvo gauta svečių knyga. Joje 
buvo daugelio valdžios ir diplomatinės tar
nybos pareigūnų parašai, kurie buvo čia sve
čiavusį — jų tarpe ir tų trijų karininkų pa
rašai. Rašysenos ekspertas visiškai lengvai 
konstatavo, kad Guzenka buvo atnešęs tikrus 
sovietų pareigūnų rankraščius.

Buvo daroma ir kitokių tikrinimų. Guzen
ka atnešė keturis slaptų telegramų nuorašus, 
kurios buvo siųstos iš Londono į Ottavę. Jos 
buvo datuotos tik prieš kelias savaites, bū
tent, rugpiūčio 24, 25 ir 31 d. Greitai žvilg
terėjus į oficialias vyriausybės bylas, paaiš
kėjo, kad tai buvo tikri nuorašai apie itin 
slaptus dalykus, apie kuriuos buvo manoma, 
jog jie težinomi tik Britanijos ir Kanados 
vyriausybėms.

Dabar problema buvo ne Ouzenkos tikrumo 
konstatavimas, o reikalas pašalinti sovietinę 
šnipų votį, iškilusią pačiuose vidujuose Ka
nados vyriausybės kanaluose. Vo3 tik doku
mentą išvertus, jis tuojau buvo dedamas į 
atitinkamos kategorijos aplankę. Patys pa
vadinimai, jei teminėsime jų tik keletą, buvo 
b’ogą pranašaują: Atominiai ginklai — Ra
daras — Slaptos sprogstamosios medžiagos 
— Falsifikuoti pasai. (B. d.)

.■m
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^mnnniniiiiiiirifliiinmriifHmininiiiimnmHiiimiiiiiii Privatines ar valstybines mokyklos?
Nepriklausomoje Lietuvoje šis klausimas 

atvejų atvejais buvo diskutuojamas: vieni 
įrodinėjo tik privatinių mokyklų reikalingu
mą, kiti rėmė valstybinių mokyklų idėją. 
Praktiniame gyvenime mes turėjome du mo
kyklų laikotarpius. Pirmasis pasižymėjo 
valstybinėmis ir kai kurių rūšių, ypač 
aukštesniojo laipsnio bei amatų privatinėmis 
mokyklomis, o antrasis laikotarpis būdingas 
tik valstybinėmis mokyklomis. Mokyklų su- 
valstybinimas tam tikros ideologijos šalinin
kams davė progos reikšti labai didelį ne
pasitenkinimą ir jo pasėkoje užvirė aštri ko
va tarp privatinių mokyklų šalininkų iš vie
nos pusės ir tarp valstybinių mokyklų ša
lininkų iš kitos pusės, šitos kovo8 atgar
siai, kai kalbama apie būsimos Lietuvos 
švietimą ir kultūrinę veiklą, tebesklinda dar 
ir šiandien rotatorinėje tremties spaudoje. 
Tas įsakmiai parodo ir patvirtina mūsųant- 
galvinio klausimo svarbumą. Taigi, privati
nės ar valstybinės mokyklos?

Norėdami atsakyti į šį klausimą mes ne
galime operuoti, kaip kas mūsiškių bando 
daryti, kitų kraštų (Olandijos ar kt.) mokyklų 
pavyzdžiais. Negalima aklai paimti kurios 
nore šalies mokyklinę sistemą ir perkelti ją 
į Lietuvos žemę. Kiekvienas kraštas, kiek
viena tauta turi skirtus siekius, skirtingus 
tikslus ir skirtingas apystovas, todėl ir mo
kyklų sistema esti skirtinga. Ją apsrendžia 
daugelis veiksnių, kurių svarbiausi švietimo 
pagalba visos tautos siekiamas tikslas, ir 
tam tikslui siekti turimos galimybės. Kokias 
galimybes turi Lietuva pravesti visuotiną 
švietimą privatinių mokyklų pagalba? Visi 
sutinkame su nuomone, kad Laisvoji Lietuva 
bug žymiai didesnė tiek savo plotu, tiek gy
ventojų skaičiumi už buv. nepriklausomą 
Lietuvą. Į būsimos Lietuvos teritoriją neat
skiriamai bus įjungtas Vilniaus kraštas, Klai
pėda su atitinkamomis ir neginčijamai Lietu
vai priklausančiomis Rytprūsių sritimis. Nau
jai atgautosios, nuo amžių Lietuvai priklau
siusios teritorijos padidins lietuvių tautos 
narių skaičių. Bet šis tautog padidėjimas 
įlies į mūsų tarpą ir naujų faktorių religiniu 
ir tantinėj galvosenos atžvilgiu. Į juos mes 
negalėsime neatsižvelgti. Pirmuoju - religi
niu atžvilgiu negalės būti niekam primetama 
kokia nore prievarta ar spaudimas iš kitų, 
tegu ir gausesnių konfesijų pusės, tuo tarpu 
tautinio sąmoninimo reikale mokykla atliks 
svarbiausią uždavinį. Vadinas, tie tautiečiai 
ir jų busimieji vaikai per mokyklas pilnu
tinai susipažins su amžinosiomis lietuvių 
tautos idėjomis, jomis persiimg ir pilnutinai 
susilies į vieną vieningą sąmoningą lietuviš- 
Sl šeimą. Šiuo atžvilgiu privatinės mokyklos, 

airių ideologijų vairuojamos, niekuomet ne
galės prilygti valstybinėms mokykloms. Visai 
kitas reikalas grynai religiniams tikslams 
steigiamos privatinės mokyklos: jos turi tu
rėti autonomines teises ir kiekviena kon
fesija čia negali būti vienaip arba kitaip 
kontroliuojama.

Kiekvienas lietuvių tautos narys galės nau
dotis pilnutėle jo tėvų tikėjimo laisve ir 
tam tikėjimui palaikyti steigiamomis moky
klomis. Tuo būdu grynai religiniams tiks
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PRAGARO POŠVAISTĖS
g. Ištrauka iš romano,

Su manimi darosi kažin kas negera, aš 
vis labiau paklystu savo jausmuose ir min
tyse. Kad moteris galėtų vaidinti tokį liki- 
minį vaidmenį vyro gyvenime, aš maniau tik 
romanuose esąs galimas dalykas. Su šypsena 
skaitydavau laikraščių kronikas apie žudy
nes iš meilės ir laikydavau tuos žmones ne 
visai normaliais. Tiesą sakant, aš ir dabar 
savo nuomonės nepakeičiau, bet anie žmo
nės man pasidarė suprantamesni...

Aš nė kiek sau nepataikauju ir nevaikščio
ju aplink savo jausmą įsispyręs į šilkines 
kurpaites. Savęs garbinimas man visada bu
vo svetimas dalykas. Aš tik noriu surasti sa 
vo išgyvenimų logiką ir prasmę. Trafaretiš
kai galvojant, gal tai ir nesunku būtų pada
ryti. Juk jei gyvendamas Lietuvoje, aš bū
čiau nustojęs mylimos moters, man dar būtų 
likęs mano darbas, draugai, pilietinės parei
gos ir tt. Jei visi tie dalykai man ir nebūtų 
atstoję prarastos laimės, jie vis dėlto būtų 
buvę bent šioks toks pakaitalas, padėjęs man 
užsimiršti.

Labai paprasta ir aišku, bet manęs ta 
mieščioniška logika nepatenkina. Juk, pabė
gus iš Lietuvos, mano pareigos tėvynei ne
pasibaigė, priešingai, gal jos kaip tik dabar 
prasidėjo. Juk gaisrininkui tikrasis darbas 
prasdeda tik tada, kai kyla gaisras. Šiandien 
aš esu priverstas bejėgiškai žiūrėti į savo tė
vynės nelaimę, bet argi neateis laikas jos 
gelbėti? Ar aš neturiu būti tvirtas ir nepa
lūžti? Ar ne valia ir pasiryžimas gelbėti tė
vynę turėtų būti geriausias vaistas nuo vi
sokių sentimentalių širdies karštligių? Juk 
tėvynei galima padėti ne tik kulkosvydžiu, 

lams skiriamos mokyklos, steigiamos religinių 
bendruomenių, gali išsilaikyti privačia ini
ciatyva, nes tokių mokyklų skaičius, palygi
nus su kitų rūšių mokyklomis, nebus gausus. 
Tuo tarpu tautinio auklėjimo ir sąmoninimo 
atžvilgiu privatinių mokyklų steigimo idėja 
yra visiškai nepriimtina. Vien sritiniai imant 
privatinės mokyklos tautinio auklėjimo dar
bą vykdytų skirtingai: Vilniaus srities lie
tuviai, ilgą laiką buvę pietų kaimyno valdžio
je, vienaip vykdyg tą darbą, Didžiosios Lie
tuvos pasaulėžiūrinės organizacijos kitaip, 
Klaipėdos ir Rytprūsių teritorijos bendruo
menės vėl skirtingai. To pasėkoje mes susi
lauktume ne vieningos pažiūros i lietuviškus 
siekius, bet keleto skirtingų požiūrių, dažnoje 
vietoje viens su kitu susikertančių. Atsimin
kime tik brolių klaipėdiečių pažiūrą: „Mes 
ne lietuviai, ne žemaičiai, bet lietuvninkai — 
„memellSnderiai”, arba kai kurių „didlietu
vių” postringavimą: „Ką tie klaipėdiečiai 
„vokietininkai” ... Tokioms pažiūroms kero
ti Laisvoje Lietuvoje negali būti vietos ir to 
kerojimo piktžole8 tegali išrauti ne privatinė, 
bet valstybinė mokykla, iš anksto turinti pa
ruošusi ir visoms Lietuvos sritims priimtiną 
bendrą planą tautiniam auklėjimui.

Privati iniciatyva, pasišovusi vykdyti visuo
tiną tautos švietimą, privalo turėti pakanka
mai didelius finansinius išteklius moky
kloms steigti ir joms išlaikyti. Ar daug bu
vo nepriklausomoje Lietuvoje organizacijų ar 
draugijų, galėjusių išlaikyti, sakykime, kelias 
dešimtis aukštesniųjų ir amatų mokyklų ir 
keletą šimtų pradinių mokyklų bei „vaikų 
darželių”? Ar daug buvo organizacijų ar 
draugijų galėjusių tinkamai paruošti toms 
mokykloms reikalingų mokytojų ir auklėtojų? 
Tur būt nebūtume radę nė vienos bent pa
kenčiamai pajėgiančios vykdyti platesnio 
masto švietimo operacijas.. Ir kur tada ir ko
kiu stebuklu Laisvoje Lietuvoje staiga išdigs 
tokių institucijų ar multimilijonierių-mecena- 
tų, pajėgsiančių vykdyti visuotiną tautos švie
timą? Sveika nuovoka tokios galimybės-jokiu 
būdu negali numatyti. Todėl labai fantastiškai 
skamba vienos ideologinės grupės svajonės? 
„Mokyklos pirmoje eilėj turi būti privatinės. 
Tik ten, kur privatinė iniciatyva negali auklė
jamojo ir mokomojo darbo atlikti, pagalbon 
ateina valstybė." („M. Židinys” 1946 m. NT. 
11, psl. 39). Jeigu valstybė privatinėms mo
kykloms, nepajėgiančioms atlikti auklėjamojo 
ir mokomojo darbo, ateina pagalbon, tai 
valstybė turi teisę tą auklėjimą ir mokymą 
savaip kontroliuoti. Tuo būdu privatinė mo
kykla savaime virsta valstybine. O finansi
niu atžvilgiu silpnoms draugijoms ar organi
zacijoms valstybė, pagelbėdama išlaikyti pri
vatines mokyklas, turi teisę kontroliuoti toms 
įstaigoms skiriamų lėšų sunaudojimą ar ne? 
Jeigu ne, — tada kokiu pagrindu remdamosi 

,valstybė gali skirti lėša^ ir kaip ji turi pasi
aiškinti prieš tautą? Jeigu ta teisė valstybei 
pripažįstama, tada ir vėl privati iniciatyva 
atiduoda pirmenybę valstybei. Ir' šiuo atžvil
giu privatinės mokyklos virsta valstybinėmis. 
Vadinas, ar šiaip ar taip žiūrėsime į visuo
tino tautps švietimo reikalą, prieisime logiš
kos išdavos; kad tą švietimą gali sėkmingai 
vykdyti tik valstybinės mokyklos. Amerikos

bet ir plunksna. Aš galėčiau toliau rašyti sa
vo veikalą. Yra žmonių, kovojusių tėvynės 
labui per visą gyvenimą ir net gyvybę pa
aukojusių, kodėl aš negalėčiau būti to gar
bingo legijono eilėse? Ne dėl savęs aš turė
čiau gyventi, bet dėl tėvynės. Ką reiškia ma 
no sielvartas prieš mano tautos tragediją? Tik 
lašas jūroje. Užmiršti save kitų vardan! Kil
nus šūkis. Dėl jo kovojo daugelis vyrų, įsi
gijusių nemirštamus didvyrių vardus! Te
gyvuoja pasiaukojimas!* Tegyvuoja tėvynės 
meilė!

Ir vis dėlto tie skambūs šūkiai mato šian
dien atrodo kaip barškinimas į medinę len
telę. Gal ne dėl to, kad aš nebetikėčiau jų 
realumu bei kilnumu, bet dėl to, kad šian
dien aš nebejaučiu aukštų, polėkių žavėsio. 
Gal būt, aš ir matau spindinčią viršūnę, bet 
nebeturiu jėgų ir noro į ją kopti. Aš jaučiuo
si per daug pavargęs. Darbas? Darbo poe
zija dingo. Mes ją palikome Lietuvoje. Jei 
dar kas šiandien galvoja apie darbą, tai .tik 
kaip apie vergiją arba neišvengiamą pragy
venimo šaltinį. Niekas mūsų nenori nei savo 
smagenimis nei raumenimis statyti vokiečių 
galybę. Dirbti kam? Dirbti ką? Mes jaučia
mės taip sumaigioti viesulo, kad nebegalime 
džiugtis kūrybiniais polėkiais. Susiteltki dar
bui dabar reikėtų antžmogiškos valios. O kas 
ją šiandien turi?

Tėvynė kraujuose ir griuvėsiuose, o kas 
man beliko? Nieko daugiau, kaip ieškoti kur 
nors pagelbos, kad katastrofa būtų lengviau 
išgyventi. Tą pagelbą aš ga'ėčiau rasti tik 
Aldonos meilėje. Gal būt. tai yra iu-krngn. 
gal tai yra egojistiška ir ne vyriška ieškoti (

užuovėjos moters glėbyje, bet taip yra. Jos 
buvimas šalia manęs padėtų apsiginti man 
nuo tų visų prakeiktų problemų, kurios ne
nustoja manęs kamavusios. Tik šalia jos aš 
dar pajėgčiau rasti gyvenimo šilimos ir jau
kumo, tik ji viena galėtų būti mano vienat
vės draugas. Jei aš dar laikausi ant pavir
šiaus ir nepasiduodu slibinams, kurie nori 
nutempti mane į pesimizmo bedugnę ir ten 
iščiulpti mano gyvybės sultis, tai tik dėka to 
spinduliuojančio regėjimo, kurį paliko mano 
dvasioje ta moteris. Kartais aš save lyginu 
su kartonine dėžute, iš kurios viskas išbyrė
jo, bet paliko didelis, žėrįs brilijantas. O tai 
yra mano meilė, o gal dar daugiau kaip 
meilė. Aš ja didžiuojuos ir džiaugiuos. Mano 
skurde ji atrodo dar didesnė ir šviesesnė, ji 
man atrodo, lyg balta lelija, plūduriuojanti 
žmogaus kraujo ir neapykantos pritvinkusioje 
gyvenimo pelkėje. Bet tai yra ir mano di
džiojo sielvartao neišsenkama versmė ...

Kažin kodėl žmonės didžiausiu turtu laiko 
gyvybę: mirtis jiems yra didžiausia nelaimė. 
Dažnomis akimirkomis man mirtis pasidaro 
laukiamas svečias ...

Kun. Rimgaudą radau namie. Jis gyveno 
kukliame kambarėlyje, kurio sienos vietomis 
buvo suskeldėjusias nuo bombardavimų. Ma
tyt, nuo bombų smūgų viename kampe nu- 
birėjo nuo lubų tinkas. Ant stalo gulėjo at
skleista, ką tik skaityta knyga, ant sienos 
prie lovos kabėjo meniško darbo sidabrinė 
Kančia. Kambarys man iš arti priminė vie
nuolyno celę, kurioje sukniubęs meldžiasi 
vienuolis.

'Mano atėjimas Gudinęs klebono nenuste
bino ir nenudžhmino. Jis paspaudė man ran
ką gan šaltai. Tikrai, jis buvo labai sunykęs. 
Prieš mane sėdėjo buvusio Gudinės klebono 
griuvėsiai. Jo žandai giVai įdubo ir po žan- 
d'kav’iais kabėjo sunl’tlškus'. pageltusi oda. 
Būdingas, kampuotas smakras atrodė dar la- 1

Jungtinėse Valstybėse, tame tūkstančių ga
limybių krašte, mokyklos yra privatinės, ta
čiau jų veikimas ir egzistavimas šiandien 
stovi labai apverktinoje padėtyje. Argi mūsų 
galimybės yra keleriopai didesnės už turtin
giausio pasaulio krašto galimybes? O gal 
mūsų privatinės mokyklos pralenks kitų kraš
tų mokyklas tarpusavio tolerancijos plėtimu 
ir bent šiuo motyvu galės pretenduoti į tau
tos švietimo iniciatores? Oal mūsų ideologi
nės organizacijos, trokštančios paimti švie
timą į savo rankas, turi idėjų daug platesnių 
ir vertingesnių už valstybinę ir tautinę Lie
tuvos misiją? Oal tos ideogoginės organiza- 
cijos pajėgs ir turės noro įgyvendinti tikrąją 
vienybę su kitomis ideologinėmis organiza
cijomis? Praktinio gyvenimo patirtis kol kas 
šių vilčių nepatvirtina, bet duoda priešingų 
rezultatų. Štai, praeitais metais vienu laiko
tarpiu labai karštai buvo imta kelti pasau
lėžiūrinių organizacijų J mūsų mokyklas 
įsileidimo reikalas. Pabrėžiame, buvo kalbama 
ne apie vieną kurią pasaulėžiūrinę organiza
ciją, bet aplamai apie pasaulėžiūrinį auklė-

Truputis apie ejL,v, ta Švedijoje
Karo andrų nepaliesta Švedija galėjo ne

pertraukiamai plėtoti sporto veiklą ir daug 
kur užsikariavo vyraujančias pozicijas, iš ku
rių kitiems juos išblokšti nėra ir nebus taip 
lengva.

Sportas Švedijoje įgavo itin plačius apybrai
žas. Beveik kiekvienas švedas, paėmęs laik
raštį į rankas, pirmiausia paskaitė sporto 
skyrių. Nors paskutiniu laiku popieriaus 
kontigentas ir švedų laikraščiams yra ribotas, 
vis dėlto laikraščiai paprastai leidžiami iki 
30 puslapių.

Sporto reikalams dažnai skiriama S —10 
puslapių (vakarinėse laidose), o politiniai 
įvykiai užsienyje aptariami gana kukliai — 
kartais užtenka ir vienintelio puslapio. Visur 
galima įžiūrėti nusistatymą: daugiau tauraus 
sporto ir mažiau negarbingos politikos.

I klausima, kiek daug švedų užsiima sportu, 
atsakymas yra paprastas „hela Sverige” — 
visa Švedija. 1947 m. balandžio 1 d. Švedi
joje buvo 6. 774. 98Q gyventojų. Visam krašte 
išbarstytos sporto aikštės gali priglausti dau
giau kaip septynius milijonus žiūrovų, taigi 
kiekvienam švedui sporto aikštėje yra rezer
vuota vieta. Kiekvienas penktas švedas turi 
telefoną, kaip ir kiekvienas penktas švedas 
yra įsirašęs i sporto sąjungą. Viso krašto 
sporto sąjungos prezidento rinkimai savo 
reikšme nei kiek neatsilieka nuo ministerio 
pirmininko pasikeitimo. 

jimą. Datiar tos kalbos ir tie ugningi rašiniai 
iš mūsų spaudos skilčių, kažkokio magiko 
lazdelės pamoti, dingo. Kodėl? Mat, viena 
pasaulėžiūrinė grupė save- tikslą pasiekė-gavo 
švietimo valdybos aprobatą darbuotis moks
leivijos tarpe ir visa šiuo reikalu akcija 
nebereikalinga. Dar kartą pasitvirtino tai
syklė, kad mūsų pasaulėžiūrinės organizaci
jos ’avo idėjas stato aukščiau už bendruo
sius lietuviško jaunimo auklėjimo reikalus. 
Tat pats kartotųsi ir Laisvoje Lietuvoje, jei 
privati iniciatyva gautų pirmenybę prieš val
stybinę iniciatyvą visuotino tautos švietimo 
reikale. Mes čia pat pabrėžiame, jog nesame 
susirišę nė su viena partine ar ideologine 
grupe, todėl nevengėme, nevengiame ir ne
vengsime sakyti tiesą apie kiekvieną tokią 
grupę ar sambūrį, geidžiantį panaudoti šven
tuosius lietuvių tautos ir lietuviško jaunimo 
auklėjimo reikalus siauriems savo pasulėžiū- 
riniams tikslams.

Privačios iniciatyvos nepajėgumą ir netin
kamumą tvarkyti auklėjimo ir mokymo rei
kalus yra įrodęs pats gyvenimas, todėl Lais
voje Lietuvoje privačios mokyklos užleis pir
menybę valstybinėms mokykloms. Ir šiam dar
bui ruoštis mes privalome jau dabar, trem
tyje gyvendami. J. Jalinską*.

Pati švedų vyriausybė J sporto gyvenimą 
žiūri labai rimtai. Užtenka fakto, kad nese
niai nutarta prie Švedijos diplomatinių atsto
vybių užsienyje turėti ir sporto attache. Jis 
turės sekti sporto gyvenimą viename ar kita
me krašte, plėsti švedų sporto santykius su 
tuo kraštu ir globoti atvykusius švedų sporto 
reprezentantus.
• Švedų sporto įvykių viršūnėse yra tradici

nės ėjimo rungtynės Švedija — Suomija. 
Šiose rungtynėse dalyvauja milijonas mėgė
jų ir galima drąsiai tvirtinti, kad rungtynių 
dieną abu kraštai yra „ant kojų”. Per karą 
buvo itin mėgiami masiniai bėgimai, kuriuo
se dalyvaudavo apie 500.000 sportininkų. Vy
rai turėjo prabėgti 15 km. o moterys ir jau
niai po 10 km. Šalia mažųjų bėgdavo 85 
metų seneliai. Niekam nebūdavo keista ar 
nuostabu, kad bėgimuose matydavo ir kara
liškosios šeimos narius. Bėgdavo ir švedų 
parlamento nariai (kartą tokių dalyvavo visa 
šimtinė).

Daug dėmesio kreipiama į jaunuosius. Itin 
populiarios yra mokyklų olimpiados. Geriau- 
sieji mokiniai suvažiuoja į Stokholmą ir čia 
išbando savo sportinį pajėgumą. Dešimties 
metų berniukai, be jokių palydovų, moder
niuose miegamuose vagonuose į šias varžy
bas atvyksta iš pat šiaurinės Laplandijos 
(daugiau kaip 1000 km.) ir atstovauja savo 

(Nukelta į 4 pusi.)

biau pasidavęs į priekį. Paausyse užsilikę 
plaukų kuokštai dar labiau žiltelėjo. Giliai 
įkritusios, mažos akys degė kažin kokia 
sausa, labai patvaria ugnele. Be abejo, jis 
galėjo taip sublogti nuo išgyventų sukrėtimų, 
bet tai galėjo būti ir askezės pasėkos. Jis 
sėdėjo nuleidęs galvą ant krūtinės ir, sunė
ręs rankas ant kelių, nervingai suko nykš
čius. .

— Taip, taip, viskas žuvo... Kaip tamsta? 
sumurmėjo jis, nepakeldamas akių.

— Kaip ir visi, visų toks pat likimas, — 
atsakiau nerimaudamas.

Ir vėl tyla. Kun. Rimgaudo laikysena mane 
varžė. Aš jaučiausi panašiai, kaip pas Ku- 
rapkaitį Lūšiuose. Man buvo aišku, jog šei
mininkas nori, kad aš ko greičiausiai išsineš
dinčiau, bet to padaryti negalėjau, nepasitei
ravęs apie Aldoną. Tas klausimas man mai
gėsi ant Jiežuvio galo, bet kažin kodėl dro- 
vėjaus jį pasakyti; O juk tik tam aš pas jį 
ir atėjau. Atrodė, kad šeimininkas pats turė
tų mane apie tai pasiteirauti, tačiau jis ne 
tik vengė apie tai kalbėti, bet, matyt, neno
rėjo, kad ir aš apie tai užsiminčiau. Juk ir 
Gudinėje jis atkakliai vengė kalbėti apie 
mano sužadėtinę.

Kai tyla pasidarė visai nebepakenčiama, 
jis vėl paklausė:

— Ar Berlyne pasiliksite, ar važiuosite to
liau?

— Tuo tarpu pasiliksiu Berlyne. Iš čia 
galiu geriausiai ieškoti savo sužadėtinės ...

— Apie ją neturite jokių žinių?
— Ne, neturiu.
— Taip, taip ... z
— Pasakyk, klebone, gal tamsta turi ko

kių žinių apie Stepą Dzedulionį? — paga
liau aš paklausiau.

Kambaryje kuri laika viešpatavo visiška 
tvla. Mano klausimas tartum įkrito į be-' 
dugnę. (B. d.)
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L-JI AKADEMINE SKAUTU, STOVYKLA
STUDENTAI SKAUTAI IS 5-K1Ų VOKIETIJOS UNIVERSITETŲ

Lįą stotom ilnę skautų stovyklą, kuri įvyko 
Morriėburgo (Ragainės) miškuose', prie Ham
burgo, reikia vertinti kaip vieną iš svarbiau- 
etųjų įpyfcių mūsų tremties skautijos gyveni
me. Girdėjome mes pavienių un-tų studentus 
skautus 
skautų 
būdavo 
gaištoje

stovyktaujant, pvz.: Freiburgo stud, 
draugovę, bet visos šios stovyklos 
ruošiamos „saviems namams”. Ra- 
susitiko 70 skautų-čių iš sekančių 

Vokietijos Un-tų: Pabaltijo, Stuttgarto, Frank
furto, Darmstadto ir Hamburgo Hansos. Sto
vyklautojų tarpe buvo eilė skautų abiturien
tų. V.D.Un-to Korp! „Vyčio” ir stud, skau
čių draugovės filisterių. Šie supažindino jau
nuosius su Nepr. Lietuvos Un-tų akademinių 
vienetų tradicijomis ir darbo 
vykioje buvo diskusijų keliu 
(kantų organizaciniai reikalai, 
skaičių reikia laikyti nemažu, 
je dabar vykstantį darbą Vokiečių Un-tuose 
ir ypač sunkų tarpzoninį susisiekimą, bei di
delį atstumą, r ■ -

Stovykla turėjo poilsio pobūdį. Po įtempto 
mokslo darbo auditorijose ir laboratorijose, 
nuolat kovojant su nedatekliais ir pergyvenant 
įvairiausius mūsų globėjų mums improvizuo
jamus pokštus, gamta, juokas, daina ir pui
kus maistas,' buvo tartum pati Dievo palaima. 
Dienos metu sporto varžybos, skautiški miško 
žaidimai, pašnekesiai skautiškumo temomis, 
vakarais nuotaikinguose laužuose daug dai
nų, jumoro, pagaliau mūsų lyrikos gabalė
lių ir galiausiai tylus susikaupimas maldoje, 
laužo liepsnai gęstant — tai buvo šitos sto
vyklos f programa. Studentai skautai įrodė, 
kad nėra jie kabinetiniai skautai, studijuo
jantieji skautybę tik iš knygos, bet — tikri 
miško, laukų skautai. Jie gali su paaugliais 
dainuoti primityvią ‘ dainą ir jiems vadovau
ti. Jie gali diskutuoti rimtus visuomeniškus ir 
valstybiškus klausimus, miške jie gali šliaužti 
tykančios panteros žingsniais ir įsliuogti į 
aukščiausią pušį, o un-to aulose ir auditori
jose gali būti geriausi, savo sritimi besidomin
tieji, studentai. Skautiška uniforma tinka ne 
tik mažam skautukui, bet taip pat ir vyčiui. 
Keičiasi metodai, idėja palieka ... O juk ma
tėme, jau pas mus Lietuvoje net profesorius 
skautiškoje uniformoje. Ką jau bekalbėti apie 
skautybėg tėvynę Angliją?! Ten mūsų skau
tai . ras Lietuvai daug draugų ...

Stovyklos pašnekesių temos buvo labai mar
gos. Pašnekesiai buvo dažniausiai pradedami 
su diskusijomis, kaip kad buvo įprasta aka
deminiuose skautų vienetuose Nepr. Lietuvoje.

Pašnekesius laikė: Brolijos vyr. skautinin
kas prof. dr. V. Cepaj „Skautybė ir sroviš- 
kumas” ir „šių metų pasaulio skautų jam
boree”, vyr. skautininke Čepienė „skaučių se
serijos aktualūs klausimai”, „Skautų Aido” 
redaktorius, vyr. skautu. Krausas „Skautiškos 
spaudos reikalai”, pasktn. V. Bražėnas „Korp! 
Vyčio dvasia”, Skauto, prof. St. Kaitys '„V.D. 
Un-to Korp! „Vytis”, prof. dr. K, Valteris 
mediciniška tema „Mus tyką pavojai”, pasktn. 
V. Stasiškis „Stovyklavimas ir iškilavimas 
skautiškoje mokykloje”, sktn. Stasiškiene

metodais. Sto- 
aptarti stud. 
Stovyklautojų 
turint minty-

„V. D. Un-to Stud. Skaučių Draugovė”. 
YMCA/YWCA. Vietos direktorius p. Radzins 
„YMCA/YWCA istorija, tikslai ir metodai”, 
Ir Kairienė „Mūsų tremties lyrika” ir kt.

Didysis laužas Įvyko Joninių išvakarėse, 
dalyvaujant visai eilei svečių iš apylinkių ir 
vokiečių visuomenės. Vyriausias taužavedys- 
pasktn. V. Bražėnas, senas vytiečių vilkas, 
vadovavęs. Tautinės Stovyklos laužams 1938 
m. Panemunėje ir parašęs tai stovyklai dai
ną. Šios pirmosios akademinės skautų sto
vyklos dainos autorius yra vėl tas pats V. 
Bražėnas. (Muz. St. Kairio).

Birželio mėn. 21 d., šeštadieni, stovykloje 
buvo švenčiamas sekmadienis. Tas buvo pa
daryta turint mintyje susisiekimo suvaržymus 
sekmadieni. Iš Pinnebergo atvykęs Pabaltijo 
Un-to ir skautų S! „Vytis” kapelionas kun. 
Krasauskas laikė šv. Mišiag ir pasakė atitin
kamą pamoklą.

Stovyklos vadovybę sudarė: Skautu, prof. 
St. Kaiiys-viršininkaS, jūrų sktn. VI. Šarū
nas — pavaduotojas, pasktn. Alg. Liubin- 
skas — skautų stovyklos komendantas, 
pasktn. Am. Kalvaitytė — skaučių stovyklos 
komendante, vyr. skilta. Ev. Fedaravičius — 
ūkio viršininkas, vyr. skilta. J. Matulaitis — 
pavaduotojas.

Stovykla buvo pabaigta uždaru laužu, ku
riame keletas S! „Vyčio” junjorų davė sen
jorų pasižadėjimus.

Birželio mėn. 26 d. stovyklautojai paliko 
Pinnebergą.

Stovykla, reikia manyti, paliks visiems sto
vyklautojams geriausių prisiminimų. Puikioje 
nuotaikoje, atsilsėję, vėl kibs jie j sunkų 
studijų darbą. Neužmirštamuose laužuose 
skautišką dvasią gaivinę, jie dar tvirčiau žy
giuos Dievo, Tėvynės ir Artimo tarnybos ke
liu. „Ad meliore” — ,4 gėri, j grožį, į saulę 
ir J žvaigždes!”

N. B. Akademinių skautų vienetų Lietuvos

Un-te įsteigimo data yra 1924 m. Tada pra
dėjo darbą mišri stud, skautų-čių Draugo
vė. Tai buvo viena iš seniausių studentų or
ganizacijų. 1932 m. šis vienetas skilo, duoda
mas pradžią V. D. U. Stud, skaučių Dr-vei ir 
Korp! „Vytis”. Abu vienetai plito ir bujojo 
iš šalies niekieno nei stipendijomis, nei pri
vilegijomis neremiami. Skautiški vienetai 
ėjo vidurio keliu, per daug nesidarydami nei 
kairėn, nei dešinėn. Jų pobūviuose ir paren
gimuose visų studentiškų organizacijų atsto
vai būdavo mieli svečiai J<o apie kitus pa
sakyti nebuvo galima. „Unitas in varietąte” 
buvo K! „Vyčio” šūkis. Sroviškumas korpo- 
rantams nebuvo svetimas bet tik tiek, kiek jis 
derinosi su skautu, su trimis kertiniais skau
tiškosios ideologijos, punktais. Korp! „Vyčio” 
narių skaičius svyruodavo semestruose SO
SO, o studenčių skaučių Dr-je 80—160 (!).

Kelių paskutinių metų eigoje akademiniai 
skautų vienetai turėjo vieną — du savo at
stovų V. D. U. skautų atstovybėje. Berods, 
1938/9 m., Korp!-„Vyčio” senjoras ir drauge 
filisteris, Algirdas Jurskis (vėliau adjunktas, 
Vilniaus Un-to" prodekanas, sovietų • suimtas 
ir išvežtas) buvo studentų atstovybės pirmi
ninku.

Korp! Garbės Nariais yra a. a. Lindė— 
Dobilas, prof. prel. Cėsnys, prof. kun. Mer
kelis, prof. Končius, 
Alekna.

Buvęs Korp! vadas 
vydas žuvo partizanų 
Korp! vadas — sktn. V. Kastanauskas, adj. A. 
Jurskis, adj. V. Jurgutis ir eilė kitų ištremta 
į Rusiją.

1942/3 m. m. V. D. ir Vilniaus Un-te dir
bo 19 Korp! filisterių (baigusių Un-tą) kor- 
porantų, jaunesniojo ir vyresnio personalo 
eilėse.

„Vyčio” Sambūris tęsia Korp! if iš dalies 
stud, skaučių Dr-vės darbą tremtyje. V. K.

prof. Kolupaila, dr.

dipl. inž. adj. J. Mil- 
kovose 1941 m. Buvęs

Hanau Vaiku Teatra Atidarant
Liepos mėti. 4 dieną hanaviečiai turėjo pro

gos dalyvauti Manau vaikų teatro pirmajame 
spektaklyje. Spektaklio pradžioje tarptautinės 
stovyklos gerovės vald. Tercijonienė padarė 
trumpą Įžangą, supažindindama susirinkusius 
į spėktaklj žiūrovus apie vaikų teatro pa
skirti. Pasirodo, vaikų tarptautinis teatras 
pasistatė sau ki!nius tikslus, būtent: — ko-’ 
voti su pasireiškiančiomis vaikų negerovė
mis, su amorališkais vaikų reiškiniais.

Susirinkę kviestiniai svečiai ir vaikai tikė
josi pamatyti gražius, pamokinančius vaikų 
pasirodymus, apgaubtus meniška, 
skraiste.

Pirmojo spektaklio programoje 
latvių, lietuvių ir ukrainiečių vaikų 
šokiai, solo, piano ir akordiono 
duetai ir k', t.

Uždangai pakilus, pirmieji pasirodo estų 
vaikai. Tautiniai šokiai kuklūs, dvelkia nuo
bodumu ir reikalingi geresnio paruošimo. 
Akordiono ir pianino muzika lengva, išpildo-

švelnia

— estų, 
tautiniai 
muzika,

ma geriau. Tačiau programėlės dėmesio cen
trą suspindi nuotaikinga 7 metų solistė 
Preuhl, gražiai padainuodama dvi estų liau
dies daineles. Bendrai, estų vaikų pasirody
mas žiūrovui mielas, nors iki gero pasi
rodymo dar daug tektų padirbėti.

Po estų programą tęsia latviai. Si kartą 
latviai, atrodo, į atidaromąjį spektaklį at
vyko visiškai nepasiruošę. Tautinius šokius 
ir valsą šoka ne vaikai, bet jau suaugę ir 
pats apsirengimas . daugiau tiktų sporto 
aikštėje, bet ne vaikų teatre. Gi mažųjų kvar
tetas nebuvo paruoštas ir viešam pasirody
mui netikęs.

Lietuviams vaikams teko kiek ilgesnė pro
gramos dalis. Sį kartą lietuviai užsirekomen
davo neperblogiausiai. Tautiniai šokiai atlikti 
gerai. Nuotaikingai išpildomas suktinis - 
duetas. Solo - valsas (Sližytė) išpildytas pri
deramu lengvumu ir dvelkė gražūs plastiški 
judesiai. Neblogai paskambino pianu N. Jo-

ausytė ir akorionu Z. Cerneckaitė. Gi Mal- 
canaitė, dainuodama solo, gerokai skubėjo ir 
nesugebėjo sudaryti su pianu gražesnės har
monijos. Pabaigoje gana nuotaikingai išpil
domas „Jrokdarys ir Katinas”.

Paskutinėje programos dalyje pasirodė 
ukrainiečių vaikai. Iš dviejų atliktų dalykėlių 
paminėtinas (mergaičių) „Gėlių šokis”. Jis 
išpildytas dinamiškai, tačiau švelnai ir su 
būdingu ukrainiečiams įsijautmu.

Bendrai tektų pasakyti, kad šio pirmojo 
spektaktio programa sudaryta atsitiktinai ir 
paskubomis. Išpildyti dalykai (tautiniai šo
kiai) neišskiriant nei vienos tautybės jau po 
kelioliką kartų matyti ir nuobodūs. Pačioje 
programoje jaučiamas atsitiktinumas ir kaip 
vaikų teatrui tokia programa visai netinka. 
Galima būtų laikyti tik tai vienkartiniu pa
sirodymu, bet ne vaikų teatro spektakliu.

Vaikų teatrų paskirtis tikrai yra labai graži 
ir tokiems teatrams medžiagos galima būtų 
surasti daug ir vertingos. Paprastai, vaikų 
teatrai būna malonūs ne tik vaikams, bet 
ir suaugusiems, tik reikia parinkti tinkamą, 
repertuarą ir įdėti daugiau darbo.

Nors Hanau stovykla liepos mėn. 4 dieną 
ir proklomavo šį atsitiktiną vaikų pasirody
mą, kai tarptautinio vaikų teatro atidarymą, 
tačiau toli gražu tai nereiškia, kad jau teat
ras egzistuoja. Pirmoje eilėje tektų visoms 
tautybėms gerai apsvarstyti teatro programą, 
ją gerai paruošti ir tik tada, atlikus pirmąjį 
ir gerą bandymą, bus galima apie tvirtą 
vaikų teatrą galvoti.

Pati teatro įkūrimo mintis yra graži Ir 
remtina. Iš paskirų pasirodymų, atrodo, kad 
pajėgų tokiam vaikų teatrėliui pakaktų. Gi 
vaikams tai duotų neabejotinos naudos ir 
pasirinktas tiktas būtų dalinai atiektas.

Pagaliau tektų patarti ir vadovams, kad šie 
pasistengtų ieškoti ką nors naujo ir nebe
kartotų to, kas visiems šimtus kartų yra 
matyta ir žiūrovą veikia neigiamai.

Nebūtinai šokti ir šokti „Blezdengėlę” ar 
„Malūnėlį”. Yra ir daugiau tautinių šokių, 
galima ritmiškų judėsiu dėka atkurti mūsų 
mažųjų daineles, sukurti gražių vaidinimėlių, 
kurie turėtų pamokinančios prasmės. Steng
tis sudaryti vaidinimėlius, į kuriuos inter
pretuoti būtų galima ir šokėjus ir solistus ir 
deklamatorių ir kitas pajėgas. Tokie monta
žai teikia gyvumo ir sudaro gražesnį sceno
vaizdį, gi vaikams kaip tik duodama progos 
orentacijoje ir bendrai vispusiškai lavintis.

Tačiau nežiūrint viso to ir šių kelių mano 
pastabėlių, hanaviečių žygį tektų sveikinti ir 
palinkėti sujungtomis visų tautybių jėgomis 
ir meile šiam darbui įgyvendinti pilnai už
sibrėžtąjį tikslą - įkuriant stiprų ir pajėgų 
tarptautinį vaikų teatrą. J. Janušaiti*.

Sporto pasaulis
. Atkelta

mokyklos spalvas. Spauda šių olimpiadų lai
mėtojams nepašykšti vietos ir pagerbia juos 
kaip ir suaugėlių olimpiadų didvyrius.

Dėl palankių gamtos sąlygų, švedai daug 
kur gali treniruotis beveik iki pat vidur
nakčio. Vasarą karaliauja futbolas. Švedijos 
pirmenybių rungtynes stebi per 1,5 milijono 
žiūrovų. Per paskutiniuosius dešimt metų 
švedų futbolininkai iškopė į pirmaujančias 
pozicijas ir Europoje laikomi vieni iš stip
riausių. Savo aukšta klase švedai užakcen
tavo daugelyje pokarinių tarpvalstybinių 
rungtynių, o neperseniai Anglijoje viešėjusi 
Norrhbping vienuolikė pačių anglų buvo 
apšaukta kaip geriausia klubinė komanda iš 
kontinento. Tarp kaimyninių kraštų švedai 
atkakliai sukovoja tik su danais, o norvegai 
bei suomiai paprastai nėra lygiaverčiai (sa
vo pajėgumu) varžovai. Prieš kelias savaites 
švedai viešėjo Kopenhagoje ir Danijos rink
tinei atskaitė 4—1. Dar šiemet numatomos 
rungtynės Švedija — Anglija, apie kurių 
svarbą ir reikšmę jau dabar daug kalbama. 
Nėra abejonės, kad šios tarpvalstybinės nu
blokš į šešėlį nesėkmingą bandymą D. Bri
tanija — likusioji Europa.

Kita švedų stiprybė yra lengvoji atletika. 
Švedai dabar be vargo pirmauja visoje Euro
poje, o jų vidutinių nuotolių bėgikai yra bene 
geriausi' visame pasaulyje. Didžiosios leng
vosios atletikos rungtynės švedam, yra daug 
svarbesnis įvykis už ministerių kabineto krizę 
Prancūzijoje, kokį didelį streiką S. Amerikoje 
ar revoliuciją pietinėje Amerikoje. ,

Iškilieji sportininkai yra itin gerbiami. 
Kai sportininkai vyksta į užienį, jie vadinami 
sporto ambasadoriais. Jų mėgėjiškumas la
bai stropiai pržiūrimas, ir švedai, kad ir už 
mažesnius nusižengimus negai’esfngai bau
džia net tuos, kurie olimpiadoje <"■ tarpvalsty
binėse rungtynėse savo kraštui atneštų ne

iš 3 pusi.)
vieną pergalę. Taip buvo diskvalifikuoti pa
saulio rekordininkai Gunder Haegg, Arne 
Andersson ir kt. Galima pastebėti, kad šių 
sportininkų nusižengimai yra tokie, už ku
riuos kituose kraštuose niekas nė negalvoja 
kokių priemonių imtis.

Stropiai sportu domisi ir švedų moterys. 
Didžiosios įmonės ir fabrikai sportui teikia 
ko palankiausias sąlygas. Pramoniniam Norr- 
kbpingo mieste (80.000 gyventojų) yra 60. 
sporto aikščių. Jas visas įrengė ir palaiko 
pačios įmonės. Kankinyje švedai itin stiprūs 
ir per paskutiniuosius 15 metų pas save nėra 
pralaimėję nė vienerių tarpvalstybinių rung
tynių.

.Žiemą visi grebiasi slidžių' ar pačiūžų. 
Jau ne pirmieji metai, kai 29 metų medkir
tys Nisse Karsson yra pramintas slidžių ka
raliumi. Ilguose nuotoliuose jis neturi prie
šininkų ir švedai daug iš jo tikisi artimuo
siuose žiemos olimpiniuose žaidimuose (St. 
Moritze).

Be to žiemą švedai entuziastingai žaidžia 
bandy. Tai švedų ir suomių žiemos futbolas, 
panašus i ledo ritulį (tik vartai didesni, 
žaidžia vienuolika čiuožikų). Bandy ir dabar 
Skandinavijoje populiaresnis už ledo ritulį, 
nors ir ledo ritulyje švedai viehi iš stipriau
siųjų Europoje.

Daug halių įgalina švedus ir žiemą aktyviai 
darbuotis bokse, imtynėse ir tenise. Bokso 
pažiba yra sunkiasvoris Gile Tandberg. Im
tynėse švedai vieni iš pirmųjų visame pa
saulyje, nors paskutiniu laiku imtynių sportas 
sutraukia mažiau žiūrovų. Rūpinamasi šią 
žiūrovų krizę įveikti, o patys imtyninkai kol 
kas krizės nejaučia.

Labai populiarus žiemą yra tenisas halėse. 
Čia stipriai pasireiškia jaunasis Berge'in ner- 
nai sėkmingai žaidęs daugelyje vakarų. Eū-

ropos žaidynių. Praeitais metais Daviso tau
rės varžybose Švedija buvo..............“
pos zonos nugalėtojo vardą.

Krepšinis Švedijoje dar tik 
sius žingsnius. Krepšiniui 
kerta rankinio simpatikai. Vis dėlto pasku
tinę žiemą ir čia žymu posūkis. Po propa
gandinių rungtynių, kuriose pasirodydavo 
amerikiečių karių bei baltijiečių komandos, 
ir švedai į krepšinį pradėjo daugiau dėmesio 
kreipti. Daug čia pasitarnavo mūsų žymusis 
krepšininkas Kučinskas, kurio žaidimas šve
dams taip patikęs, kad jie jį pakvietę į vieną 
Stokholmo klubą būti krepšinio treneriu. Ti
kimasi, kad su laiku krepšinis Švedijoje per- 
sirgs vaikiškąsias ligas ir įgaus visas pilie
tines teises. Iš kitų žaidimų, k’.tie Švedijoje 
nepopuliarūs, galima pažymėti rugby. Tuo 
tarpu stalo tenise švedai yra stiproki, galėjo 
įsitikinti ir mūsų žaidikai, dar Nepriklau
somybės laikais Stockholme gavę neeilinės 
pylos, o mūsų žaidikai, o mūsų stalo teni
sininkai juk buvo geros klasės.

Iš viso, Švedija yra tipiškas sporto kraštas 
ir kaip ten tvarkomasi daugelis iš mūsų gali 
tik pavydėti. Apžvelgus švedų sportinį .gy
venimą ir vyriausybės jam teikiamą paramą, 
liūdna stebėti kai kuriuos mūsų, kad ir trem
tyje, senamadiškus pareigūnus, kurie sporto 
negali ir nenori suprasti. Liūdna, kad tokių 
archyvinių egzempliorių, kartais ir žymiuose 
postuose, vis dar pasitaiko, nors ir ne taip 
daug kaip anksčiau. .Tikimės, kad tokių at
silikėlių gyvenimas neilgas, o kol kas mes 
pasauliui galime pasidižiuoti ne iik krepši
ninkais, bet ir tais atsilikėliais, kurie savo 
visuomeninę ir kitokią padėtį išnaudoja 
slėpdami sporto judėjimą. Gaila tik, kad tas 
pasidižiavimas tais atskalūnais yra vis'škai 
kito stiliaus kaip mūsų krepšininkais. Mat, 
galime pirmauti ne tik priešaky, bet ir at
silikime. Tai aktas, kur' netrukus pats gyve
nimas nu^ukdys į dugną ir juo gre-'čiau 
juo geriau. K. Ck.

laimėjusi Euro-

oiadeda pirmuo- 
plėsti kelią už-

Ir mes nenzmlrstaml
Klein Buelten. S. m. birželio mėn. 25 d. 

Klein Buelteno lietuvius vizitavo Jo Eksc. 
Vysk. Padolskis. Koks buvo didelis tikin
čiųjų džiaugsmas, kai mažutė, skurdi ir už
kampyje užgrūsta lietuvių stovyklėlė Gany
tojo nebuvo pamiršta. Kiek gyvenimo sąlygos 
leido, gerb. svečias buvo sutiktas iškilmin
gai. Po sutikimo gerb. svečias tarė į tikin
čiuosius žodį. Ragino būti visus pavyzdin
gais ir prašė visur ir visuomet neužmiršti 
kančiose skęstančios tėvynės ir vargstančių 
jos vaikų. Po sutvirtinimo Sakramento vai
kučius apdovanojo kukliomis dovanėlėmis. Po 
poros svečiavimosi valandų išvyko, ne8 ir 
kitur buvo labai laukiamas. J. M.

NAUJI. LEIDINIAI
LSB Spaudos Skyrius išleido vadovams du 

„Skautybės” (10 ir 11 nr.) numerius. Viena
me atspausdinti žaidimai (28 pusi.), kitame— 
skiltininkams apie skilties dvasią. Taip pat 
išleistas liepos mėn. „Skautų Aidas” su spal
vingu dail. A. Žmuidzinavičiaus viršeliu.

Skautų albumas atiduotas spausdinti. A. Kr.
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