
Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva 

Ir už rudenio debesio juodo, 
Tu benamių sūnų už kalvų ir kalnų 
Ir daina, ir viltis, ir paguoda.

Bern. Brazdžionis
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A. Gražiunas

J. A.V. ir lietuviu tauta
Amerikiečių tauta — daugiausia 

vaikaičiai tų, kurie iš Senojo Pa
saulio kėlėsi į naujai atrastą kon
tinentą, .ne tik ieškodami paken- 
čiamesnių medžiaginių gyvenimo 
sąlygų, bet dar daugiau iš nepa- 
kentimo Senojo Pasaulio įstatymų 
žiaurumo, valstybių despotizmo, 
netolerancijos ir persekiojimo.

Si laisvės meilės, tolerancijos 
bei žmoniškumo dvasia ir liko 
būdingieji ilgainiui susidariusios 
amerikiečių tautos bruožai. Senojo 
Pasaulio imperijos bandė ši kraštą 
žiūrėti savo įprastiniu būdu — kaip 
į naują erdvę savo imperialistinei 
ekspansijai, iš kurios turėjo joms 
plaukti lengvai pasiekiamo pelno 
srovės, bet amerikiečių tautoje li
ko gyva jų senolių dvasia, ir ji 
paskatino vaikaičius tų, kurie ne- 
pakęsdami smurto, neteisybės ir 
priespaudos plaukė per vandeny
ną, savo šalyje nepakęsti to, nuo 
ko jų tėvai ir senoliai pasitraukė 
iš Senojo Pasaulio. Sukilusi ameri
kiečių tauta karžygiškai apgynė 
savo laisvę ir, pati paėmus į savo 
rankas savo likimą, ėmėsi kurti 
laisvą, pažangų ir žmonišką gy
venimą. Ir ne tik sau jie kūrė tą 
naujo daugumai Senojo Pasaulio 
visai svetimo stiliaus gyvenimą. 
Ką Senajam Pasauly smaugė nepa
keliamas vargas, kam nepaliko 
tėvynėj vietos žiaurus pavergėjas, 
kas kentė socialinę neteisybę, kas 
buvo persekiojimas dėl savo įsiti
kinimų — visi tie galėjo rasti 
Amerikoje žmoniško gyvenimo ga
limybes, apsaugą nuo persekiojimo 
ir smurto, laisve gyventi, tikėti ir 
veikti pagal savo įsitikinimus.

Šjie amerikiečių dvasios, tvarkos 
ir gyvenimo būdo ypatumai turė

jo didelės reikšmės ir daugelio 
Europos tautų gyvenime. Užkietė
jusių konservatorių užguiti, naujų 
idėjų atstovai Amerikoje galėjo 
pasakyti pasauliui naujas pažangias 
mintis kultūros, socialiniais ir po
litikos klausimais, o persekiojimų 
ir pavergtų tautų patriotai čia ga
lėjo kurti tautinės veiklos židinius, 
iš kurių ir per platų vandenyną 
geresnių laisvų dienų viltis pasiek
davo pavergtąsias tautas, stiprin
dama sunkioj kovoj jų jėgas. Tuo 
būdu daugelio Europos tautų kul
tūrinio, socialinio ii politinio gyve
nimo raida artimai susijo su Ame
rika. Ypatingai su Amerika yra 
artimai susijusi lietuvių tautos 
naujųjų laikų istorija. Būdingas ir 
simboliškas yra faktas, kad pas
kutinis didis istorinės Lietuvos vyras 
.Tadas Kosciuška garbingai kovojo 
už amerikiečių tautos laisvę tarsi 
nujausdamas, kad ateity ta tolimo 
užjūrio šalis daugelio jo tautiečių 
bus antroji tėvynė, kad toje toli
moje šalyje ras prieglaudą sveti
mųjų persekiojami jo tautiečiai, 
kad joje bus ugdoma Lietuvos 
laisvės idėja, kad pagaliau pati ši 
šalis pakels balsą, gindama visų 
didelių ir mažų tautų teises gy
venti laisvą gyvenimą.

Jau sukilimo dalyviai, kuriems 
po pralaimėtų kovų nebelikę buvo 
vietos tėvynėje, ne vienas rado 
prieglaudą tolimose J.A.V. Siau
čiant euraziniam carų smurtui, kai 
lietuvis buvo persekiojamas už sa
vo tikėjimą, kalbą, spaudą ir savo 
tautos bei tėvynės meilę, už kiek
vieną pastangą ginti jos teises ir 
kurti šviesesnę ateitį, J.A.V. buvo 

I vieta kur galėjo rasti prieglaudą

Baltieji Rūmai Vašingtone

tie mūsų kovotojai, kuriems nebe
liko vietos ne tik tėvynėje, bet 
kuriems ramybės jau nebebuvo 
nei kaimyninėse valstybėje, nes 
dėl mažos pavergtos tautos kovo
tojų galingo caro kaimynai neno
rėjo pyktis su juo dėl teikiamos 
tiems kovotojams prieglaudos.

Ir J.A.V. buvo ne tik persekioja
mųjų mūsų kovotojų prieglaudos 
vieta. Ten jie, jau nebebijodami 
jokio persekiojimo, galėjo dirbti 
tautinį darbą. J.A.V. yra šalis, kur 
susikūrė pirmosios lietuvių tauti
nės ir kultūrinės draugijos, gausi 
spauda, J.A.V. yra šalis, kur ga
lėjo būti išleisti J. Basanavičiaus 
gausūs tautosakos rinkiniai, Pie
tario, Šatrijos Raganos, Vinco 
Kudirkos ir kt. mūsų rašytojų raš

tai, kuriems Lietuvoje anuo metu 
pasirodyti nebuvo jokios vilties. 
J.A.V. yra taip pat šalis, kur pir
miau, negu kur kitur, buvo pas
kelbtas nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo šūkis. Dar nė neįpusėjęs 
buvo pirmasis Pasaulinis karas, 
kai Amerikos lietuviai viešai pa
reikalavo Lietuvai laisvės. Ir nie
kas ten nebandė jiems užčiaupti 
burnos. Priešingai, milijonas ame
rikiečių, pasirašė J.A.V. preziden
to raštą, prašanti paremti lietuvių 
tautos pastangas išsilaisvinti. Pa
galiau prezidentas Wilsonas iškil
mingai deklaravo Amerikos rei
kalavimą visoms tautoms leisti pa
čioms spręsti ir tvarkytis savo 
ateitį. O ši deklarcija ir buvo pa
grindas, kuriuo remdamosi, pa
vergtosios Europos tautos po pir
mojo Pasaulinio karo galėjo at
statyti savo nepriklausomas tauti
nes valstybes.

Tarp kitų anuo metu išsilaisvi
nusių tautų buvo ir lietuvių tauta. 
Ir J.A.V. ne tik pripažino visoms 
tautoms nepriklausomo gyvenimo 
teisę. Pirmoji parama besikurian
čiai mūsų valstybei taip pat buvo 
Amerikos suteikta’. O kai gausūs 
priešai grėsė vos • atsistatančiai 
mūsų valstybei, atsirado tos laisvės 
šalies sūnij, kurie atvyko į tolimą ir 
jiems mažai pažįstamą šalį padėti 
apginti nuo grėsmės mažos tautos 
laisvę, nes jie laikė jos reikalą 
visos tautos ir laisvę mylinčios 
žmonijos dalies reikalu.

Naujojo pasaulinio kataklizmo 
metu, kada įvairių rūšių imperia
lizmas pradėjo mindžioti tautų 
laisvę, J.A.V. vėl pakėlė balsą. 
Prezidentas Rooseveltas vėl iškil
mingai priminė, kad J.A.V. reika
lauja visoms tautoms leisti laisvai 
pačioms spręsti savo likimą, nepri
pažino smurto veiksmu ir prieš 
agresines jėgas su triuškinančia 
pajėga stojo į kovą.

Pasibaigus karo veiksmams, J.A.V. 
savo tikslo sukurti visoms pasau
lio tautoms laisvą ir ramų gyveni
mą su atsidėjimu siekia tarptau
tinės politikos priemonėmis ir pa
čios rodo kelią į tokią laisvos ir 
taikios žmonijos ateitį. Būdingas 
šios rūšies pavyzdys yra šiomis 
dienomis J.A.V. suteikta Filipi
nams nepriklausomybė.

Kadangi pasauly vis dar gyva 
agresinga imperialistinė dvasia J. 
A.V.aiškiai pabrėžia ugdysią savo 
galią, kad tuo atveju, jei agresin
gosios jėgos nesiliautų grėsusios 
tautų laisvei ir pasaulio taikai, 
būtų įmanoma jas sulaikyti pakan
kamai galinga jėga, saugojančia 
šiuos geresnės žmonijos ateities 
pagrindus. Dėl to nenuostabu, kad 
visų tautų, kurios dar tebelaukia 
joms padarytų skriaudų atitaisymo 
akys nukreiptos į J.A.V. Ir Lietu
vių tauta, kuri savo istoriniame 
kely yra patyrusi tiek neteisybės 
ir smurto, savo viltis yra sudėju
si didžiojoj Laisvės šaly. Net ir 
sunkiausiais momentais mes nenu- 
leidžiame rankų, nes žinome, kad, 
kol plėvesuoja žvaigždėtoji vėlia
va, laisvės ir žmonijos taikios atei
ties reikalas nėra pralaimėjęs. Ir 
juo tvirčiau mes tuo tikime, kai 
matome, kad šalys, kurios nuėjo 
smurto ir neteisybės keliais, smun
ka visais atžvilgiais, o laisvoji 
žvaigždėtosios vėliavos šalis tam
pa, ne tik vadovaujantis tarptau
tinės politikos kraštas, ne tik di
džiausia pasaulio ekonominė ir ka
ro pajėga, bet kartu ir pasaulinės 
mokslo, meno bei socialinės pa
žangos vadovaujantis ir lemiantis 
veiksnys. Tad ne be pagrindo ga
lima tikėtis, jog šis kraštas pajėgs 
išvesti pasaulį į naują geresnės 
ateities kelią. O tokiu atveju ir 
mūsų tautos ateičiai J.A. Valsty
bės turės tokios pat didelės reikš
mės, kokios jau turėjo praeity.
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Seniausioji demokratine respublika
Šiandien pasaulio valstybių tar-1 įkurti koloniją tarp 38—45 paralė- 

pe visais atžvilgiais galingiausia, lės. Abiejų šitų bendrovių amžius
turtingiausia ir visur pirmąjį 
smuiką griežianti valstybė — Į 
J.A.V. liepos 4 d. — švenčia savo 
nepriklausomybės paskelbimo 170 ' 
jubiliejų. Beabejo, tai yra vienas 
įdomiausių pasaulio kraštų, išsis
kyręs iš mums įprastų formų tiek 
savo valstybine, tiek socialine, 
tiek ūkine struktūra, tiek kultūri
niu charakteriu, o pagaliau ir tau
tiniu savotiškumu.

Kai 15a gale gale buvo atrastas 
Amerikos kontinentas ten pirmie
ji įsikūrę europiečiai buvo kilę iš 
pietinių kraštų, pirmiausia portu
galai ir ispanai. Jie savo dėmesį 
buvo nukreipę į maždaug centro 
Ameriką. Šiaurinė Amerika sudarė 
sąlygas pasireikšti vakarų Euro
pos tautų ekspansyvumui bei kū
rybinėms galioms. Daugiausia čia 
pasireiškė anglai, prancūzai, iš da
lies vokiečiai ir kt. tautos. Bet to
ną davė ir Š. Amerikos ateities 
pagrindus sukūrė anglai.

Anglų kolonizacijos pradžios da
ta laikoma 1607 m., kada atvyko 
kapitono Kr. Newporto vadovauja
ma grupė, išlipusi Virginijoje. 
Nors pirmieji kolonistai naujojo 
krašto turtingumu bei malonumais 
neilgai tegalėjo džiaugtis — žuvo 
kain nepatyrę aukos nuo indėnų 
strėlių, tamahaukų ir buožių, — 
tačiau juos sekė naujos bangos 
ir visas rytinis pajūris labai greit 
atsidūrė europiečių rankose. Se
nieji krašto gyventojai, kurių ne
daug ir tebuvo — gal vos apie 
puse miliiono visame dabartinių 
JAV plotyje — sulindo i miškus 
arba pasitraukė i vakarus. Euro
piečiu kolonistu kovos su indėnais 
kai. kuriuose raionupse užsitęsė li
no kai. tačiau visur baicjdavosi in
dėnu kilčių sunaikinimu, nors ir 
iš europiečiu pareikalavo aukų.

Pirmieji anglų kolonistai buvo, 
vien vyrai, tačiau netrukus buvo 
pritraukta ir moterų. Taup susi
kūrė šeimos, stipriai įleidusios šak
nis į naująjį kraštą. Kolonistų an- 
plūdį ypač padidino įvairūs nera
mumai bei persekiojimai Europo
je. Į naująjį pasaulį kas kelinti 
metai atvykdavo ištisi laivynai 

i*ių nuo persekiojimo savo 
tėvynėje negalinčių pasilikti žmo
nių. Buvo tai Anglijoje persekio
tieji puritonai, airiai, nuo abso- 
lutistinio despotizmo bėgą olandai,' 
Prancūzijos hugenotai, Liudviko 
XIV karių iškankinti pareini© vo
kiečiai ir 1.1. Visi jie ieškojo teiš
vesnio oro, buvo nusistatę sukur
ti sau naują gyvenimą. ’•‘Susidarė 
tautų mišinys, Tačiau su aiškia 
anglų persvara. Apskaičiuojama, 
kad JAV sukūrimo metu ten gy
venusių gyventojų ’/«, o gal ir 4/-> 
buvo angliškos kilmės.

Šiosios gi buvo kuriamos oficia
liai, pagal karaliaus privilegijas, 
teikiamas prekybinėms bendro
vėms. Pirmoji tokia privilegija bu
vo duota 1606 m. vad. „Londono 
Bendrovei" gavusiai teisę įkurti 
koloniją tarp 34—41 paralelės. 
Bendrovė gavo teisę paskirtyti ko
lonistams žemę, eksploatuoti že
mės, turtus, kalti pinigus ir pasi
rūpinti kolonijos gyventojų sau
gumu, atseit turėti ginkluotas pa 
jėgas. Tais pačiais metais panaši 
privilegija buvo duota vad. Ply
mouth©, Bendrovei, gavusiai teisę

anglai, laikę save ištikimais ka
raliaus valdiniais, nepametę vidu
jinio ryšio su imperija, nors jų 
tarpe buvo ne mažai ir politinių 
emigrantų. Kolonijų charakteris, 
nebuvo vienodas. Skirtingai gyve
no jau pajūrio kraštuose, bet dar 
skirtingiau toliau nuo okeano, kur 
teko grumtis su laukiniška gamta, 
beveik be ryšio su pasauliu. Prieša
kinėse kolonijose buvo tęsiamos 
angliškojo gyvenimo tradicijos 
tiek ekonominėje, tiek visuomeni
nėje veikloje, tiek kultūriniame 
gyvenime. Čia matėsi ta pati įstai
ga, tie patys puošnūs rūmai, tos 
pačios perukais papuoštos pudruo
tos galvos, tie patys papročiai, 
kaip ir Londone. Čia ir kultūrinis 
gyvenimas suklestėjo. Atsirado 
mokyklos, universitetai, spauda ir 
1.1. Tuo tarpu užnugario kolonijų

buvo neilgas (pirmoji buvo panai
kinta 1624 m. antroji 1635), tačiau 
pirmoji jų sukūrė Virginiją (1624 
m. perimta valdžios), o antrosios 
įkurtos smulkios kolonijėlės buvo 
pagrindas bent kelioms stambioms 
kolonijoms įsikurti. Massachusetto 
įlankos vardo bendrovės, privile
gija gavusios 1629 m., visas akci
jas nupirko puritonai, sugalvoję 
įkurti ir įkūrę savą atskirą valsty
bėlę.

Bendrovių arba atskirų asmenų, 
gavusių teisių į kuriuos nors kraš
to plotus, kuriamos kolonijos vi
duje tvarkėsi savarankiškai, nuo 
savivaldybinnių pereidamos beveik 
į atskirų valstybėlių formas. Nors 
ir buvo skiriami karaliaus guber
natoriai, tačiau faktiškais šeimi
ninkais visur pasidarė savivaldy- 
binės tarybos, leidusios vietinius 
įstatymus ir tvarkusios visą kolo
nijos gyvenimą. Gubernatorius pa
prastai anglas — daug ko negalė- 
io. Laisvės ieškoti išvykusių žmo
nių psichologija netiko centrali
zuoti valstybės tipui. Amerikoje 
iau nuo pat pradžių galima buvo 
verstis tik demokratiniais princi
pais. Ir kiekvienos kolonijos kon
fliktas su gubernatorių, baigdavosi 
kolonijos laimėjimu. Jau 17a ga
le atsirado net dvi formalios res- 
publikėlės kolonijų tarpe. Rhode 
Island ir Cennectient. Išviso ko
lonijų valstybėlių susikūrė 13.

Naujosios kolonijos gyventojų 
kilmės atžvilgiu buvo labai mar
gos, tačiau jose visose dominavo
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Žiburiai

gyvenimas vystėsi natūralaus pri- 
mityvo sąlygose. Tai buvo vargo 
ir pavojų kraštas, kultūriniam su
klestėjimui ilgai neturėjęs sąlygų, 
bet savo horizontus laipsniškai 
plėtęs vis tolyn ir tolyn į vaka
rus.

Besiplėsdamos angliškos kolo
nijos natūraliai susidūrė su pie
tuose išsiplėtusiom ispanų ir šiau
rėje prancūzų kolonijoms. Ispanų 
kolonijos buvo senesnės, prasidė
jusios dar 16 a., o 17 a. jau įsibro
vusios ir į dabartinių JAV sritis. 
Tačiau tai buvo visiškai kito tipo 
kolonijos. Nebuvo ten ispanų 
masių, bet pavienių nutrūktgalvių 
karių, pirklių ir nuotykių ieškoto
jų nukariautos sritys, kurių gy
ventojai feodaliniais sistemos pa
grindais turėjo vergauti nukariau
tojams. Saujelė konkvistadorų pa- 
vėrgė milijonus indėnų. Jokių ki- 
»ų tautybių kolonistų ten nebuvo 
isileidžiama. Visuomenę ten tuo 
būdu sudarė viešpataujanti ispa
nų klasė ir baudžiauninkai bei 
vergai vietos kilmės žmonės. To
lerancijai ir demokratijai sąlygos 
buvo visiškai nepalankios.

Prancūzų vėliava Kanadon buvo 
atvežta 1535 m., tačiau tikroji to 
krašto kolonizacija prasidėjo 1603 
m. Pradžią padarė buvęs kareivis 
S. Chaplain, kurio vadovybėje 
1608 m. buvo įkurtas ir Kvebekas, 
ninnasis Kanados miestas. Prancū
ziškoji kolonizacija buvo taip pat 
kitokio tipo, negu angliškoji. Ir 
čia nebuvo įkurta savarankiškų 
kolonijų, bqfe negausūs kolonistai 
naplito po milžiniškus plotus, vers- 
damisi medžiokle ir prekiaudami 
su indėnais brangiaisiais kailiais. 
Kai 18- am. vidury tarp ispanų, 
nrancūzų ir anglų pagaliau kilo 
atviras konfliktas, prancūzų tebu
vo čia apie 100.000, o anglų ko
lonijų gyventuoju skaičius jau bu
vo pasiekęs 1.500.000. Nežiūrint 
visų Prancūzijos pastangų, eilę me
tų užtrūkusi karą laimėjo Anglija 
arba, tikriau jos kolonijos. 1763 
m. taika Anglija gavo visa Kana
dą, o iš Ispanų-Florida. Šitie lai
mėjimai angliškųjų koloniių padė

ties nepakeitė. Naujieji Anglijai 
laimėti plotai buvo visiškai kito
kio charakterio, Jritokios politinės 
struktūros kraštai, kurie greit įsi
jungti į senųjų kolonijų gyvenimo 
vardą negalėjo. Betgi šitas karas 
senosioms kolonijoms davė pro
gos dar geriau pajusti savo vertę 
bei įsitikinti, kad ir jos net mili- 
tariškai kai ką gali, kad jų mili
cija gali stoti ir prieš reguliarę 
kariuomenę, net prieš tokios mi- 
litariška galybe pagarsėjusios 
Prancūzijos kariuomenę. O šito 
viso vertės pajautimo vaisiai buvo 
pagriežtėjimas santykių su metro
polijos vyriausybe.
Karas su Ispanais bei Prancūzais 
kolonijom iškėlė unijos mintį, ku
ri nebuvo realizuota, Jos liko pa
laidos. 8 iš jų buvo karališkosios 
kolonijos, dvi jau minėtos respu-
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Visa tai tuojau iššaukė reakci
ją Amerikoje. Žinių komitetas pa
varė gyvą agitaciją ir 1774 m. 
rugsėjo 5 d. sušaukė Philadelphi- 
joje kongresą, kuriame dalyvavo 
visos kolonijos, išskyrus Georgiją. 
Kongresas tarp kitko padarė nu
tarimą 3 mėn. iš Anglijos nieko 
neimportuoti ir 1 mt. nieko į ją 
neeksportuoti, o Massachusettą ir 
Bostoną visomis primonėmis pa
remti, jei būtų griebtasi prieš juos 
prievartos.

Karas buvo neišvengiamas. Kai 
parlamentas paskelbė Massachu- 
setta maistuojančiu ir kad jo nu
malšinimui vyriausybė galinti pa
naudoti visas imperijos pajėgas. 
Visose kolonijoje prasidėjo atvi
ras pasiruošimas karui, kuris iš 
tikrųjų prasidėjo 1775 m. balandy.

Gubernatoriai buvo pašalinti per 
keletą savaičių. Gegužės 10 d. su
sirinkęs antrasis kolonijų kon
gresas nutarė įkurti Amerikos ar
miją, kurios vadovavimą pavedė 
Jurgiui Vašingtonui, išnešusiam 
ant savo pečių visą sunkaus ir il
go karo naštą bei privedusiam jį 
prie laimėjimo. Padėtis buvo kri
tiška. Kariuomenės organizavimas 
buvo labai sunkus. Ne visos ko
lonijos rodė vienodo užsidegimo, 
o kur net už karalių kariavo. Be 
to, visiems trūko patyrimo, gin
klų, pinigų, o kareiviams draus
mės. Net ir užsidegėlius galima 
buvo išlaikyti vos trumpą laiką —

Kovos buvo pradėtos dar ne 
visai išryškėjusiais nepriklauso
mybės šūkiais. Iš pradžių dar bu
vo galvojama tik apie savarankiš
ką valstybinę organizaciją karū
nos ribose, bet greit buvo prieita 
prie visiško nepriklausomybės sie
kimo. Jos deklaracija buvo pri
imta Kongreso 1776 m. liepos 2 d., 
o paskelbta liepos 4 d. Joje nesi
tenkinama plika deklaracija, bet 
išdėstomos ir pagrindas, dėl ko 
taip elgiamasi. Išeinant iš žmogaus 
teisių filosofijos, nurodoma, kad 
Jurgis II esąs užsimojęs juos sa
vo tironijon pavergti. Deklaracija 
tuo būdu yra demokratijos filoso
fijos charakterio dokumentas.

Kai Anglija įsitikino karo nelai
mėsianti, 1783 m. buvo padaryta 
susikonfederafusioms valstybėms 
labai patenki taika. Sienos buvo 
pripažintos žymiai platesnės, negu 
faktiškai buvo užkariautos. Tai 
sudarė sąlygas naujai kylančios 
valstybės geriems ateities santy
kiams su Anglija ir laidavo ramią 
Kanados ateitį. Naujoji respubli
ka toliau plėtėsi vakarų kryptimi.

Nepriklausomybę Amerika gavo 
dar nekonsoliduota. Karo metu ji 
buvo priėmusi konfederacinę 
konstituciją ir neturėjo faktiškai 
beveik jokios centro valdžios. 
Valstybė buvo sucementuota į fe
deraciją ir sukurta centrinė val
džia tik naujos konstitucijos, pas
kelbtos 1787 m., ratifikuotos štatų 
1788 m. Valdžia pagal šią naują 
konstituciją pradėjo veikti 1789 m.

blikos (Rhode Island ir Connec- 
tient, kurių gyventojų savivaldybi- 
nės teisės buvo garantuotos stei
giamųjų privilegijų) ir 3 korpara- 
tyvinės (Pennsylvania, Delaware 
ir Maryland). Visų jų ekonominiai 
ryšiai su Anglija ir jos su kitomis 
kolonijomis buvo labai gyvi, ta
čiau politiniai santykiai nebuvo 
sklandus. Subrendusios kolonijos 
reikalavo sau vis didesnių ir di
desnių teisių, nenorėjo būti valdo
mos iš Londono. Tai neišvengia
mai turėjo privesti prie konflikto.

Britų imperija jau tada iš es
mės buvo fedaratyvinio charakte
rio valstybė. Nors pagal konstitu
ciją bei įstatymus ji visa turėjo 
būti valdoma iš. centro, visi įsta
tymai parlamento leidžiami, tačiau-* 
praktiškai ^entro valdžia sprendė 
tik bendruosius reikalus, o atski
rų kraštų lokalinės problemos bu
vo sprendžiamos tų sričių savival- 
dybinių organų, leidusių ir savus 
įstatymus. Tačiau kai po 1763 m. 
buvo pradėta rūpintis imperijos 
eorganizacija, ano meto Anglijos 

valstybės vyrai atsistojo ant cen- 
tralistinio pagrindo, visas teises 
nuteikiančio parlamentui ir kara
liui. Tuo tarpu kolonijos buvo li
kusios vien karalių tepripažinti, 
Kai kilo konfliktas, šitie priešingi 
nusistatymai padėtį pagriežtino ir 
orivedė prie visiško skilimo.

Konfliktą iššaukė kai kurie spe
cialūs parlamento paskelbti įsta
tymai, apsunkinę kolonijų preky
binę veiklą ir visus pliusus sutei
kė metropolijai, o kolonijas pri
vedė prie įsiskolinimo. Kolonijos 
bendė gelbėti padėtį savomis prie
monėmis, bet jų įstatymai parla
mento buvo panaikinti. Labai miš
raus sąstato gyventojus erzino taip 
pat anglikonų bažnyčios privile
gijos bei jos naudai renkami mo
kesčiai, privalomi net kitų sektų 
žmonėms. Erzino taip pat centro 
valdžios laikomoji kariuomenė 
(10.000), kurios išlaikymui % lėšų 
turėjo kolonijos duoti. Viso to už
teko, kad laisvę adoruojančioje 
Amerikos visuomenėje galėtų kil
ti sąjūdis savo teisių aprangai bur
tis. Anglija toli gražu nenorėjo 
kolonijų terorizuoti bei spausti, 
bet kurios jos priemonės buvo taip 
priimtos bei suprastos ir sukėlė 
audras.

Atviras konfliktas prasidėjo 
nuo —- . . . adatos. Išerzintai 
atmosferai ir to užteko. 1770 
m. panaikinant pakeltus muitus, 
išimtis buvo padaryta arbatai. 
Amerika ją ir toliau baikotavo. 
Kai 1773 m. ministerija vis dėlto 
leido Vakarų Indijos Bendrovei 
atgabenti žymų kiekį arbatos Ame
rikon, visur buvo sutiktas pasi
priešinimas, o Bostone ji buvo su
naikinta. Valdžia tai palaikė iššau
kimu * ir nutarė maištuo jantį mies
tą nubausti. Parlamentas išleido 
net 5- specialius tuo reikalu įstaty
mus, kuriais ne tik Bostoną baudė 
bei karinę valdžią įgaliojo tvarką 
įversti, bet net visos Massachuset
to kolonijos teises susiaurino.
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Du taikos apaštalai
Wilson ir Roosevelt

Taip likimas lėmė, kad taiką 
po dviejų, vienas už kitą baises
nių karų pradėjo organizuoti Ame
rikos prezidentai: Woodron Wilson 
ir Franklin Delano Roosevelt. Liki
mas taip pat lėmė ir tai, kad ne 
vienam iš tų dviejų taikos kūrė- 
jų-apaštalų nebeteko toliau fak
tinei dalyvauti taikos išgelbėjimo 
darbe, nebeteko jiems patiems 
praktiškai pasinaudoti tais taikos 
gelbėjimo instrumentais, kuriuos 
,tiek Wilsonas tiek Roosevėltas 
taip atsidėję, taip nuoširdžiai 
kalė. Tie instrumentai buvo „Tau
tų Sąjunga"“ ir JTO (Jungtinių 
Tautų Organizacija).

Wilsonas pasitraukė iš tarptau
tinės politikos todėl, kad US 
laimėjusi Europoj karą nebenorėjo 
toliau rūpintis Europos taikos rei
kalais (nutarė net nedalyvauti 
Tautų Sąjungoje). Gi Rooseveltą 
iš taikos organizavimo darbo at
šaukė pati mirtis. Wilsono darbas 
nepasisekė. Greitu, palyginti, lai
ku kilo dar žiauresnis, antrasis 
pasaulinis karas. Kokių vaisių 
žmonijai duos

Roosevelto darbai
Šitas klausimas ne tik įdomauja, 
bet ir jaudina visą pasaulį. Nejau
gi bus taip pat kaip su Wilsono 
pradėtuoju darbu? Savaime su
prantama, kad labai apgailėtina 
yra ta aplinkybė, kad tie kurie 
pradeda taiką kurti, dėl vienos 
ar kitos priežasties nuo to darbo 
nusišalina. Jų įpėdiniai gali į jų 
darbą įdėtos dvasiuos nesuprasti 
ir visą darbą su gadinti. Šiandien 
juk nėra jokios abejonės, kad abu 
tie taurūs Amerikos sūnūs, taikos 
darbą pradėjo kupini geriausių 
vilčių, kupini nuoširdžių teisin
gumo jausmų. Ir vienas ir kitas 
skelbė demokratinius pradus, skel 
bė laisvę bei nepriklausomybę 
tiek didelėms tiek mažoms tau
toms. Žinoma negana paskelbti 
gražius žodžius ir šūkius. Reikia 
imtis priemonių, reikia surasti 
tinkamas priemones tam, kad tie 
gražūs žodžiai būtų įgyvendinti. 
Pastebėtina, kad abu vyrai taikai 
ir tautų laisvei užtikrinti norėjo 
pavartoti vieną ir beveik vienodą 
įrankį. Jie tikėjosi visas tas gra
žias idėjas įkūnyti pej

Tautų Sąjungą (Wilsonas) 
Jungtinių Tautų Or
ganizacija (Rooseveltas).

Tautų Sąjunga buvo organi
zuota Paryžiuje. Tam reikalui bu
vo pašvęsta vienuolika naktinių 
posėdžių tarp 1919 metų vasario 
mėn. 3 ir 14 dienos. Posėdžiuose

Augsburgo - Haunstetteno lietuvių vaikų darželio išleistuvės Vidury 
darželio vedėja A. Trinkauskienė V. Račkausko nuotr.

jbūdu susidarė lig ir Italų-Pran- 
cūzų laivyno sąjungos įspūdis. 
Tai buvo Musolinį ir Lavai Kom
binacijos (To paties Lavai, kurs 
buvo neseniai pačių prancūzų su
šaudytas už bendradarbiavimą su 
vokiečiais ir tėvynės išdavimą). 
Toks jungtinis italų prancūzų lai-

dalyvavo tik to laiko didžiosios 
valstybės. Gi Jungtinių Tau
tų Organizacija buvo su
kurta Amerikoje San Francisco 
mieste 1945 metais per posėdžius, 
kurie įvyko tarp balandžio 25 d. 
ir birželio 26 d. Posėdžiuose daly
vavo 50 valstybių atstovai. Prieš 
tai dar buvo paruošiamoji konfe
rencija Dumbarton Oaks (1944 me
tais).

Amerika pirmą kartą 1919 m., o 
antrą kartą 1920 m. atmetė Wil
sono pasiūlymą būti Tautų Sąjun
gos nariu. Tuo tarpu 1945 metų 
liepos mėn. 19 d. Amerikos Sena
tas 89 balsais prieš 2 nutarė 
dalyvauti Jungtinių Tautų 
organizacijoje. Taip buvo įkurtos 
tos dvi taikai užtikrinti tautų or
ganizacijos. Dabar klausimas ko
dėl
Tautų Sąjunga nepasiekė tikslo?
Visų pirma Tautų Sąjungos oru
mą labai palaužė tas faktas, kad 
Wilsono kraštas atsisakė joje da
lyvauti. Toliau Tautų Sąjunga 
negalėjo pasiekti reikalingo job- 
bent kiek painesnių klausimų, 
nes buvo linkusi skaitytis su savo 
nariu, kad ir smerktinais, žygiais. 
Tautų Sąjunga nesugebėjo su-, 
drausti Japonijos Mandžiūrijos 
klausime. Ji platoniškai reagavo į 
Vilniaus klausimą. Ji
nesutrukdė Italijai užpulti Abisi

niją,
o juk abi: Italija ir Abisinija buvo 
Tautų Sąjungos nariai! Abisinijos 
karas buvo dar ir kitu atžvilgiu 
įsidėmėtinas. Italijos planams už
kariauti Abisinija buvo griežtai 
priešinga Anglija (Įdomu palygin
ti dabartinius įvykius. Anglai ir 
Sovietai yra abu Jungtinių. Tautų 
organizacijos nariai ir susiduria 
dėl trečiųjų valstybių: Persijos, 
Graikijos, Indonezijos).

’Taigi AĮbisinijos kare Italija 
turėjo prieš save, ne tik Tautų 
Sąjungą bet ir visai konkrečiai 
D. Britaniją su visa jos galybe. 
O vis dėl to Abisiniją užpuolė 
ir kariavo. Kodėl

Musolinį nepabūgo anglų?
Tam buvo dvi priežastys. Visų 
pirma Musolini sugebėjo „pavili
oti“ į ' savo pusę Prancūziją. Pa
starojo, kad ir būdama labai at- 
kyvus Tautų Sąjungos narys, ga
rantavo Musolini „laisvas ran
kas" Abisinijoje. O be to, mato
mai, dar pažadėjo „prižiūrėti“ 
Austriją, kad toji neprisijungtų 
prie Reicho tuo laiku, kai Muso
linį „darbuosis“ Abisinijoje. Tuo

vynas, aiškus daiktas jau galėjo 
anglams sukelti visai rimto rū
pesčio Viduržemio jūroje. Juo 
labiau, kad D. Britanijai karo lai
vynas buvo labai reikalingas ir 
Ramiajame vandenyne - Japonijai 
„prižiūrėti“.

Antroji Musolini drąsos prie
žastis buvo tas faktas, kad Angli
jai, kol ji išsijudina su kuo nors 
kariauti-reikia palyginti, ne ma
žai laiko. Ji turi tartis ir su savo 
imperijos nariais ir derintis savo 
tautos nuotaiką. Tas „išsijudini- 
mas“ ir užtrunka kiek ilgiau. Bet 
kai išsijudina, tai tol .„juda“, kol 
tikslą pasiekia. Dėl to „išsijudi- 
nimo“ ir Musolini buvo toks drą
sus, ir Hitleris planavo savo žai
bo karą ir gal dar ir dabar kai 
kas panašiai galvoja. Prancūzijai 
dėl šito „flirto“ su Musolini vė
liau teko labai gailėtis ir muštis 
į krūtinę, prašant Anglijos atlei
dimo ir pagalbos kare su Vokie
tija.

Kaip baigėsi Abisinijos karas 
visi dar gerai atsimename. Ilgiau 
ties juo sustota norint pavaiz
duoti, kokie dalykai iškasė duobę 
ir palaidojo iš pradžios buvusią 
tokią skaisčią Tautų Sąjungą. Va
dinasi išvada aiški: negana to, 
kad organizacija gerai sukurta- 
reikia, kad jos nariai būtų pado
rūs.

Dabar klausimas:
Kaip sutramdyti neklaužadas?

Šitas klausimas buvo numatytas 
ir Tautų Sąjungos statute. 
Buvo numatyta, kad tuo atveju, 
kai vienas jos narys yra užpultas, 
ji (Tautų Sąjunga) rekomen
duoja savo nariams padėti tam 
užpultajam. Žinoma, tai gana gera 
priemonė, bet persilpna. Čia nėra 
nei aiškumo, nei griežtumo. Pasa
kyta „rekomenduoja", o tos re
komendacijos galima ir neklausy
ti- tai vėl priklauso nuo narių 
geros valios ir solidarumo. Abisi
nijos karo atveju matome, kad 
kai kurie nariai gali ir net visai 
priešingai pasielgti. Todėl Jungti
nių Tautų organizacijoje tas rei
kalas sutvarkytas aiškiau ir griež
čiau. Numatyta, kad Jungtinių 
Tautų Organizacijos

Saugumo Taryba
yra įgaliota pavartoti karo pajėga 
visais tais atvejais, jei kuriame 
nors pasaulio krašte kiltų karo 
pavojus. Kiekvienas tos organi
zacijos narys-valstybe turi laikyti 
tam tikrą savo karo pajėgų dalį 
eventualiai Saugumo Tarybos a dis
pozicijai. Greta Saugumo Tarybos 
bus

Pasaulio Generalinis štabas, 
kuriam priklausys šefais, gene
ralinių štabų: Amerikos, D. Brita
nijos, Sovietų Sąjungos, Prancūzi
jos ir Kinijos. Bus taip pat suda
ryta pasaulinė policija, kuri bus 
Saugumo Tarybos dispozicijoje.

Iš' pastarųjų nuostatų aiškėja, 
kad Rooseweltas buvo pasimokęs 
iš Wilsono sukurtos Tautų Są
jungos nesėkmingos praktikos. 
Rooseweltas pasiekė to, kad ne
sant pakankamai geros valios, ga
lima pavartoti ir jėgą ir prie
vartą. Tai didelė pažanga, tai lai
das, kad Jungtinių Tautų Orga
nizacijos orumas gali būti išlai
kytas. Tačiau Rooseweltas taip 
pat visko nepasiekė Jungtinių 
Tautų Organizacija (vaizdžiai sa
kant),

gimė jau su „širdies yda“, 
dėl kurios pati organizacija, jei ji

Augsburgo - Haunstetteno kolnijos lietuvių vaikų darželis. Iš kairės 
stovi darželio vedėja A. Trinkauskienė, greta auklėtojos: Paleliūnienė 
ir Abromavičiūtė V. Račkausko nuotr.

nebus švelniai globojama ir bus 
perdaug varginama, gali staigiai 
ir netikėtai mirti. Kas gi ištiktųjų 
yra ta taip pavojinga yda? Čia 
vėl reikia žvilgterėti į Statutus. 
Reikia pažiūrėti, kas Jungtinių 
Tautų Organizacijoje turi teisę 
spręsti tuos visus ’ pavojingus 
klausimus, kaip karo pavojaus 
nustatymas, karo1 jėgos prieš 
kurią nors valstybę pavartojimo 
ir panašius klausimus. Kokie yra

svarbiausieji organai
Jungtinių Tautų Organizacijos? 
Du.: visuotinas susirinkimas ir 
Saugumo Taryba.

Pastarosios vyriausioji funkci
ja: rūpintis pasaulio saugumu. 
Wilsono Tautų Sąjungoje buvo 
panašiai. Ten buvo vyriausieji or
ganai: susirinkimas ir Taryba. To
kios aiškios Saugumo Tarybos su 
tokiomis aiškiomis ir griežtomis 
funkcijomis visai nebuvo. Tautų 
Sąjungos Taryba rinkdavosi tris 
kartus per metus, o Saugumo Ta
ryba yra

nuolatiniai veikiąs organas.
Senosios Tautų Sąjungos (Wilso
no) Taryboje buvo iš pradžių tik 
keturi nuolatiniai nariai. D. Bri
tanija, Prancūzija, Italija ir Japo
nija (Įsidėmėtina, kad kaip tik 
patys nuolatiniai Tarybos nariai 
pirmutiniai tarp savęs „susiėmė"), 
ir keturi nenuolatiniai vėliau nuo
latiniais nariais, buvo priimti V o- 
kietija ir Sovietų. Są
jungą. Prieš 1940 metų įvykius, 
Vokietija, Italija ir Japonija pasi
traukė (vadinasi kai „nebeįdomu“ 
galima sudiev pasakyti-visai kaip 
„geru“ kaimynu tarpe). Sovietų 
Sąjunga buvo paprašyta apleisti 
Tarybą. Tuo būdu beliko tik du- 
nuolatiniai nariai: D. Britanija ir 
Prancūzija. Užtat nenuolatinių na
rių skaičius buvo padidintas net 
iki lo (Pervėlai, — tas nieko jau 
nebepadėjo).

Roosewelto sukurtoje Saugumo 
Taryboje yra 5 nuolatiniai nariai. 
Amerika, D. Britanija, 
Prancūzija, Sovietai ir 
Kinija. Be to 6 nenuolatiniai 
nariai, kuriais dabar yra Austra
lija, Brazilia, Egiptas, Meksika, 
Olandija, ir Lenkija.

Dabar prieiname prie paties 
svarbiausiojo klausimo. Būtent.

Kaip daromi nutarimai Saugumo
• Taryboje?

Senosios Tautų Sąjun
gos Taryba svarbesnius nuta
rimus galėjo daryti tik visiems 
balsams balsuojant už (Ma
žesnės svarbos klausimams sprę
sti buvo galima ir kita procedūra). 
Vadinasi, buvo duota kiekvienam 
Tarybos nariui veto teisė. Kitaip 
sakant, ' jeigu vienas balsuoja 
prieš-nutarimo nėra. Tai žinoma 
didelis Tarytos silpnumas-sunku 

nutarti. Bet vis dėlto veto teisę 
turėjo visi — ir nuolatiniai ir ne
nuolatiniai nariai.

Naujojoje Jungtinių Tautų 
Onganizacijos Saugumo Pa
rytoje balsavimo sutvarkymas 
yra painesnis ir išeina nenuo
latinių narių nenaudai. 
Visais svarbiais klausimais turi 
balsuoti už 7 nariai iš visų 
11 narių. Tačiau tu 7 narių tarpe 
būti visi penki nuolatiniai 
Saugumo Tarybos nariai. Tik taip 
nubalsavus, nutarimas bus teisė
tas, vadinasi kiekvienas 
nuolatinis Saugumo Tarybos 
narys turi veto teisę, o nenuolati
nis neturi. Čia tai ir yra ta „šir
dies yda“. Būtent: nenuolatinių 
narių balsavimas yra daugiau dėl 
pagražinimo, o visą reikalą nu
lems vienas nuolatinis Tarybos 
narys. Tad jeigu kiltų konfliktas 
tarp nuolatinių tarybos narių 
(kaip tatai matėme senoje Tautų 
Sąjungoje) arba jei užpultų nuo
latinis narys nenuolatinį narį 
(taip irgi buvo anoje Sąjungoje), 
tai čia teisingai karo priemonių 
pavartoti nebūtų galima. Todėl 
apgailestaujant tenka konstatuoti, 
kad ir Rooseveltui nepasisekė nu
kalti visai tobulo ginklo prieš už
puolikus ir teisės laužytojus. Su
prantama, kad tokį ginklą nukalti 
sunku ar stačiai neįmanoma. Juk 
kiekviena didžioji valstybė dėda
masi į tokią organizaciją pirmoje 
eilėje galvoja apie tai, koks turi 
būti jos statutas, kad jai pačiai 
netektų nuo jo nukentėti, ir kad 
ji per tą organizaciją galėtų ki
tus pakreipti savo naudai. Tai yra 
egoistinis veiksmas, bet kitaip 
vargu kada nors ar bus. Mažo
sioms valstybėms nėra išeities 
kaip tik dėtis į jau sukurtą or
ganizaciją (Jei, žinoma, priima).

Baigiant vis dėl du dalykus 
reikia džiaugsmingai suminėti. 
Visų pirma reikia džiaugtis, kad 
Amerika duoda tokių taurių ir 
žmoniškumo idėjų kupinų vyrų, 
kurie nepaisant nepasisekimų vis 
dar bando gelbėti žmoniją nuo 
karo viską naikinančios ugnies. 
Wilsono, o gal labiausia Roose
velto vardą pasaulis niekad ne
nustos su pagalba minėti. Kitą 
vėl vertus, tiek Tautų Sąjunga, 
tiek- Jungtinių Tautų Organizaci
ja pavirto tomis arenomis, kur pa
saulis nebe taip jau sunkiai gali 
pamatyti ir įsitikinti kas yra žmo
nijos priešas ar kas draugas.

Jeigu kurs taikos ardytojas ar 
užpuolikas ten formalaus pasmer
kimo gali ir išvengti (dėl balsa
vimo procedūros ar kitų triukų), 
tai tylaus, pasaulio sąžinės pas
merkimo jis kiekvienu atveju 
susilauks. O tai ir yra dvidešim
tojo amžiaus taikos apaštalų 
Woodron Wilsono ir Franklin De
lano Roosevelt neišdildomi nuo 
pelnai.
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malūnas, jo alkanas, geležinis riks
mas sudrebino perverdamas, ne 
tik ramų slėnį,, bet ir seno* malūni
ninko širdį. Savo baisiu, galingu 
šniokštimu dūsaudamas, jis sunkiai 
užgulė malūnininko krūtinę, neduo
damas laisvai atsikvėpti ir ramiai 
užmigti. Ar tik neprašys tas alka
nas šniokštimas malūno ir tos slė
nio laimės, kuri buvo tokia graži?

Prasidėjo žūtbūtinė kova. Nors 
niekas jos išoriniai nematė ir net 
nepastebėjo, bet ji buvo įtempta, 
kieta ir atkakli.

—> Na kaip, malūnininke, ar tas 
garinis neatims tau duonos? — tei
ravosi ūkininkai, pastebėję kaskart 
vis tuštesnį malūnininko kiemą.

Sugnybdavo malūnininkui kaž
kas širdį ir tuoj atrėždavo:

„Ar atims, tai dar pažiūrėsimi 
Bet kas nori sugruzdusių miltų 
duoną valgyti, tegu sau sveikas, 
ten važiuoja! . . . Juk tai ne mano 
dalykas, — mesdavo kartų šmeištą 
gariniam malūnui ir nueidavo 
džiaugdamasis, kad daugelis tuo 
tiki ir garinio malūno vengia.

Bet darbo pakako abiem ir duo
nos nė vienas iš antro nebūtų pa
veržęs, jei senasis malūnininkas 
nebūtų sužinojęs ir pats neįsitiki- 
nęs, kad garinio malūno, vis dėlto 
valcaį tikrai geresni ir prieš šven
tęs prie pikliavonės ten eilė •žy
miai ilgesnė.

— Pamatysite, koki bus mano 
naujieji valcai! Už sniegą bailesnį 
pyragą valgysite, — pradėjo vi
siems skelbti senas malūnininkas ir 
dažnai ėmė važinėti į miestą, rū
pindamasis banko paskola. Tiesa, 
ją gavo, įtaisė naujus valcus, ge
resnius, net už garinio malūno, bet 
kafrtu užtraukė ir savo malūnui 
pražūtį. Skola jį ėmė spausti vis

Vyt. Tamulaiiis

Atsisveikinimas
Vanduo sidabro purslais krito 

nuo didelio malūno rato ir šniokš
damas tiško ant mauruotų akme
nų. Malūnas vėl ūžė ir drebėjo. Jis 
dainavo atsisveikinimo dainą savo 
senam šeimininkui, kuris paskutinį 
kartą stovėjo su miltuotu švarku 
prie siauro, apyniais apipinto ma
lūno lango. Atsirėmęs ąžuolinės 
sijos, jis klausėsi vandens šniokšti
mo, su kurio sraunia srove, pro 
žaliais mauraus apaugusią malūno 
kertę, prabėgo, nuplaukė tiek daug 
metų, pilnų kentėjimų, džiaugsmo ir 
vilčių, iš kurių šiandien nebeliko 
nieko, tik vienas miltuotas švarkas, 
kurį taip pat paskutinį kartą vil
kėjo. „Kiek daug žmogus paneša 
ant savo pečių . . mąstė senas 
malūnininkas, skausmo suspausta 
širdimi.

Nuleidęs galvą, klausėsi sunkių, 
akmeninių girnų dainos, kuri anks
čiau nuo ryto aušros ligi vėlaus 
saulėleidžio sklisdavo pro malūno 
langus į slėnį, pripildydama širdį 
ramybe ir taika. Plaukė ji ir dabar 
tokia pati, ilgesinga, ir liūliuojanti, 
bet malūnininko širdyje ji neatgai
vino to, ką jis jausdavo anksčiau, 
stovėdamas čia prie šito lango, per 
kurį tolumoje matydavo baltuojan
tį kelią, pilną girgždančių vežimų, 
pamažu besileidžiančių į slėnį. I

Kelias dabar buvo tuščias, už
mirštas ir tylus. Slėnis ištuštėjęs, 
lyg apkurtęs malūno dainai, kuri 
skambėjo tik kaip atgarsis anų pa
laimintų diepų, kurios negrįžtamai 
nusinešę kartu Jr seno malūno 
laimę.

Kai tik už bažnytkaimio pamiš
kėje sušvilpė pirmą kartą garinis 

stipriau. Nors darbo netrūko, ma
lūnas ūžė savo dainą, bet ne taip 
pajamos plaukė kaip anksčiau. Ir 
su kaina už malūną reikėjo varžy
tis, k^i konkurentas buvo po šonu, 
ir su darbu ne taip visi skubėjo, kai 
galėjo ir čia ir ten lengvai pritilpii. 
Ne tie buvo laikai, kai malūnininkui 
ar tai žąsį, ar tai kiaušinį vieną 
antrą deįimtį nešė ūkininkas vien

Juozas Mikuckis

SVETIMTAUTEI
i

Ak, tu gėlė ne mano skonio: 
Perdaug jau tavo spalvos ryškios! 
Esu šiaurės aš palikuonis — 
Tu mano meile nesiriškil

Mane vis šauks snieguoti toliai. 
Ledais sukaltų upių lygiai, 
Tau audros svetimos lig šiolei, 
Pusnynai jūs kalnams prilygę.

Ir lauks manęs ten gelsvakasės 
Sniegulių krašto moteriškės . . .
Grožybė . . . Tau šalna pakąs ją — 
Tu mano meile nesiriškil . .

II
Nesuprantamais man žodžiais 
Primeni tu mano kraštą, — 
Apie .mūs girias ir sodžius 
Tu žinai iš knygų, rašto.

Kam tai pasakoji visą*
Nirto audros mane blokšti
Nuo aukštų krantų Dubysos 
Ligi svetimųjų bokštų.

Jokis raštas, jokios knygos 
Nenupieš man gimto krašto: 
Ar jam žydint, ar užsnigus, — 
Jį nupiešti — nėra rašto . . . 

už tai, kad tik per ilgai nereiktų 
laukti eilės.

O vasaros sausra dar pagreiti
no malūnininko katastrofą, kai 
darbas sustojo ištisomis savaitėmis. 
Ir galų gale senis turėjo prisipa
žinti, ko labiausiai bijojo: kovą jis 
pralaimėjo. Jo malūnas buvo pas
kelbtas parduoti iš varžytynių. Ir 
tai tik per senio kvailą pasikarščia
vimą su naujais valcais, kuriuos 
lengvai galėjo pasispaudęs įsitai
syti ir daug vėliau, bet ne taip stai
giai, užsispyrusiai, daugiaudš am
bicijos, o ne iš reikalo. Klaida bu
vo jau padaryta. Ir atitaisyti buvo 
per vėlu. Kad čia vien tik jo buvo 
kaltė, tą senasis malūnininkas ge
rai žinojo, už tai niekaip negalėda
mas sau to dovavoti. Tas senį su
lenkė, sukūprino, pražildė pasku
tinius plaukus, ant veido išspaus
damas gilias sielvarto raukšles. 
Jis neteko pusiausvyros, noro gy
venti ir dirbti, išblėso paskutinė ki
birkštėlė vilties.kada nors vėl tvir
tai atsistoti ant kojų. Veltui jį duktė 
ramino ir guodė, kad gal nušvis 
dar jiems laimė, gal įvyks stebu
klas. Bet jis visiškai tuo netikėjo ir 
nekreipė net dėmesio.

Uū—ūū dejavo jo širdis dabar 
kartu su pabalusiais malūno ak
menimis, iš po kurių tiesiai į at
kištas rankas tekėjo balta srovelė 
miltų kuriuos leido per savo del
nus paskutinį kartą. Sulinkęs prie 
girnų jautė, kaip labiau ir labiau 
ima drebėti jo rankos, pro kurias 
štai aiškiai, regimai bėgo ir bėro 
jo gyvenimo laimė, kurią sulaikyti 
savo pirštuose buvo bejėgis.

„Kad bent viskas greičiau baig
tųsi" pusbalsiu ištarė ir pakilęs 
priėjo prie lango. Jau buvo pa
vakarė. Varžytynės turėjo seniai 
pasibaigti. Juk niekas kitas nega
lėjo malūno nupirkti, kaip tik ga

rinio malūno savininkas. Jau se
niai turėjo pasigirsti apačioje jo 
sunkūs žingsniai, sugirgždėti du
rys ir jis pasirodyti čia, su savo 
užgesusia pypke dantyse, išdidus, 
šaltas, kietais veido bruožais su 
išsišokusiais žandikauliais. Įėjės 
ir aštriu žvigsniu apmetęs malūno 
vidų, ana va, sustos prie naujųjų 
valčių ir jo patenkintos akys stai
ga nukryps ant jo palinkusios gal
vos. Ir kaip lengvai tos kietai su
čiauptos svetimos lūpos ištars 
tuos baisius lemtingus žodžius: tai 
aš naujasis šeimininkas. Ir su ta 
Pačia šalta, ledine ramybe paims 
malūną didžiųjų durų raktą.

„Sudiev", ištars senasis malū
nininkas ir daugiau nebus malū
nininkų, kuriam visi stengdavosi 
pirmieji nuimti kepurę, prakalban
ti, didžiuodamiesi jo ištartu žodžiu, 
paduota ranka.

Malūnininkas pasižiūrėjo pro 
langą, bet kelyje vis dar nesimatė 
garinio malūno savininko gelto
nos bričkos. Pakelėje vis vieniši 
beržai baltavo pamažu mosuoda
mi savo baltomis šakomis. Malū
nininkas sustabdė malūną, norė
damas nusileisti apačion, kai stai
ga sugirgždėjo varteliai. Į kiemą 
įėjo dar jaunas aukštas tvirtų pe
čių vyras, su skrybėle rankose. 
Senis godžiai žiūrėjo į svečią 
karto jo nepažindamas. Tik kai 
vaikinas atsuko galvą į malūno 
langus, dairydamasis ir apžiūrė
damas kiekvieną daiktą pasiilgu
siom akim į senio veidą apipylė 
raudonumas.

— Kad tu nesulauktum!- — iš
košė pro dantis. — To dar betrū
ko .. ., ir pyktis išsipylė jo veide.

Tai buvo vargšas vaikinas, prieš 
šešetą metų tarnavęs jo malūne 
gizeliu, kurį visi vadino Joneliu. 
Puikus buvo vyrukas, linksmas,
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vikrus darbe, juosvom plaukų gar
banom ir mėlynom lino akim. Su
manesnio ir gabesnio padėjėjo 
malūnininkas niekada neturėjo. 
Ir pasimokęs buvo, ir mandagus, 
tvarkingas. Dėl to malūnininkas 
nieko jam negalėjo prikišti, o vis 
dėlto, išvijo jį iš savo malūno su 
keiksmais lūpose. Prie šio trumpo 
ir kartaus juodviejų atsisveikini
mo privedė nelaiminga vaikino 
meilė, kurią jis ėmė vos paste
bimai rodyti malūnininko vientur
tei dukteriai. Senis pradžioje tylė
jo, bet jį visai išvedė iš pusiausvy
ros, kai jis pastebėjo, kad jo duk
tė vaikiną visur savo ilgesingom 
akim vedžioja, vis dažniau atei- 
dinėja į malūną pas tėvą, kur 
skambiai prie girnų stovėdamas 
dainuodavo linksmas ir drąsu 
berniokas su Užkritusiom garba
nom ani aukštos kaktos.

Radęs artimiausią progą, senis 
reagavo tiesiai, griežtai ir naiki
nančiai. Sekmadienio pavakaryje, 
sutikęs juodu kartu paežeryje, su
sikibusius rankomis senis be įžan
gų, griausmingai ir greitai drėbė:

— Verute, namo! O tu, — krei
pėsi į sumišusį vaikiną, kai mer
gaitė išraudusi nubėgo, lauk iš 
mano malūno, karvių ganyt, o ne 
paskui merginas bėgioti. Kaip 
darbininkas, tu puikus vyras. Ne
priekaištauju šito, bet kėsintis į 
malūnininko žentus, perdaug aki
plėšiška ir drąsu.

Vargšas vaikinas, taip staiga 
užpultas glamžė rankose kepurę 
ir žiūrėjo į rūstų malūnininko vei-* 
dą savo nekaltomis akimis, bevil
tiškai ieškodamas kelio į kietą 
malūnininko širdį.

— Šeimininke, — prabilo dre
bančiom lūpom nuraudęs, — ne
bausk. Taip skaudžiai. Juk aš ne
kaltas, jei Dievas sukūrė tokį nuo
stabųjį grožį, kurį matau toje 
skaisčioje mergaitėje. Ir jei mano 
širdyje rastum ką nors piktą, ti
krai nevertas būčiau mindžioti šio 
gražaus slėnio kelio.

Tu žinai, kad malūną myliu, kaip
savo antrą gimtinę. Ir išvyti mane 
su keiksmu, kaip nusikaltėlį, bū
tų per žiauru ir neteisinga. Nepyk 
šeimininke . . . vaikino akys pas
ruvo ašarom. Jis žiūrėjo į malūni
ninko veidą tokiu žvilgsniu, kuris 
išreiškė dabar visą jo gyvenimo 
laimę, viltis, pasiryžimą kentėti ir 
visą savo jaunystės jėga dirbti ir 
siekti, tos aukštos viršūnės, kur 
vedė širdis.

— Lauk! — trumpai lediniu bal
su pakartojo malūnininkas. Pas 
mane iau vietos nėra, — ėmė dre
bėti jo rankos

(Bus daugiau)

Lietuvių liaudies mena^ ir liaudies dirbiniai DP parodoje Baden-Badene

Operos soliste i 
15 metu

Spauda paminėjo Lietuvos Val
stybinės Dramos ir kelių paskirų 
menininkų bei visuomenės veikėjų 
veiklos sukakti. Laikantis šios 
tradicijos, reikia paminėti meno 
darbo sukaktį ir žinomosios mūsų 
operos solistės Elzbietos Kardelie
nės, kuri Lietuvos Valstybės Ope-

E. Kardeliene 
scenoje
gonininką, kad kartą klebonas, iš
girdęs juos begiedant, paprašę pa
šaukti iš Raciborskų savo vargoni
ninką . . . Devynerių metų Elzytė 
giedojo Piatigorsko bažnyčios cho
re, o mišparus altu — viena pa
punkčiui su vargonininku.

roję pradėjo dirbti 1930 met. Sce
niniam jos darbui jau sukako 15 
metų, kurie yra davę žymių vaisių.

Tenka patirti, E. Kardelienė sce
noje atsirado ne pripuolamai. Iš 
pat vaikystės ji dainuoja, scena do
misi nuo pat pirmųjų mokyklinių 
dienų. Ne sąmoningai, bet prana
šingai ji siejasi su dainavimu ir 
vaidyba. Kad ir trumpas jos kelio 
į valstybės Ciperos sceną peržvel- 
gimas geriau atskleidžia jos sieki
mus ir paskirtį.

E. Kardelienė gimė Kaukaze, 
Piatigorske, kaime, Jos tėvas Jonas 
Raciborskas atlikęs karinę prie
volę, pasiliko dirbti siuvėju (iš Bi- 
laišių kaimo, Dusetų valsčiaus, Za
rasų apskrities). Vėliau vedęs Ma
rijoną Dubinskaitę. Raciborskų šei
ma Piatigorke buvo aiškiai lietu
viška. J. Raciborskas kasmet, kai 
pasirodydavo naujokai, susirasda
vo lietuvius karius ir visą laiką juos 
globodavo. Jis buvo susipratęs ne 
tiktai lietuvis, bet ir susipratęs 
darbo žmogus. 1905—7 m. jau da
lyvavo laisvės sąjūdyje. Kazokai, 
kurie malšino sąjūdį, sušaudė tau
tinę vėliavą, kairią jis buvo iškėlęs 
prie savo durų.

Elzytė iš mažų dienų prisiklausė 
iš motinos pasakojimų apie Lietu
vą, tartum žavingų pasakų: apie 
sraunias upes, krikštolinius ežerus, 
ošiančias girias, margus rūtų dar
želius; apie jos žmones, jų vaišin
gumą, jų būdo gerumą. Elzytė sva
jojo apie Lietuvą, kurios dar nebu
vo mačiusi. O tuo tarpu augdama
lankė vidurinę Piatigorsko moky
klą, giedojo bažnytiniame chore ir 
žaidė Mašuko papėdėje, tiksliau — 
„vaidino" su vaikais pačios sukom
binuotus vaidinimus: baisingus, su 
prisikėlimu iš numirusių, dvasių 
pasirodymu . . . Bevaidindama ir 
žiūrovus išgąsdindavo ir „aktorius" 
— prašmatniai apsirengusius vai
kus — išbaidydavo. Paskui ir pati 
bijodavo įeiti į „teatrą" — aplei
stą trobesį —, kurį pasirinko 
„spektakliams", viliojusiems ir kai
mynus. Arba su jaunesne sesute 
Veronika ir broliukais Pranu ir Al
binu taip imdavo pamėgdžioti var-

ypač karo metu. Vieną ji paguodą 
turėjo — nueidavo į Vaičkaus lie
tuviškus vaidinimus, koncertus. 
Taip jai įdomūs buvo tie vaidinin- 
mai ir koncertai. Retkarčiais žavė
josi dideliu grožiu, bet pačiai tada 
apie sceną sunku buvo ir svajoti. 
Jau buvo paruošta kitai specialy
bei — masažistė, kosmetikė, gim
nastė ir gailestingoji sesuo. Kaip 
gabi, buvo palikta pačiame Can- 
dero Institute praktiškojo masažo 
lektore.

Valst. operos solistė Elzbieta Kardelienė

Bet mirė šeimos maitintojas tė
vas, ir motina su vaikais sugrįžo 
į vaikų iš svajotą Lietuvą. Tačiau 
neilgam. Bežemiams ir benamiams 
nebuvo kas veikti Bilaišių kaime. 
Dėdė Iz. Raciborskas Elzytę išk
vietė į Petrogradą ir įstatė į Can- 
dero Institutą dirbti ir mokytis. 
Sunkios ten buvo dienos jaunutei 
betystančiai, dar neturinčiai darbo 
teisės ir slaptą dirbusiai Elzytei,

Bet, kaip sakoma, nuo savo li
kimo sunku žmogui pabėgti. Po 
karo grįžo Lietuvon ir Bilaišiuose 
pradėjo organizuoti vaidinimus 
chorą. Vėliau, Zarasuose, betar
naudama ligoninėje, dalyvavo J. 
Kardelio vedamuosiuse choruose, 
„Akstino" draugijos teatre, kur pir
mą kartą dalyvavo M. Petrausko 
operetėje „Consilium takultatis*. 
Su J. Kardeliu, kuris pastebėjo ge- 
vus jos balso duomenis, ji paruošė 
ir pirmuosius savo solo numerius, 
kuriais debiutavo „Akstino" teatro 
scenoje. Tačiau pasilikti mėgėja, 
reiškė likti ir be ateities, be rim
tesnio darbo perspektyvų. Ir E. 
Kardelienė meta viską ir vyksta 
į Kauną pasiryžusi stoti Konser
vatorijom Art. J. Bieliūnas, patikri
nęs jos balsą, randa jį gražų ir pa
taria imtis mokslo darbo. E. Kar
delienė mokosi atsidėjusi, kruop
ščiai ir baigia pilną Koservatoriios 
kursą su visais privalomais daly
kais ir operos klasę, konstatuojant 
žymius jos vaidybinius duomenis, 
ne tiktai balsinę medžiagą. Jos 
dainavimo mokytoja buvo prof. V. 
Grigaitienė, operos klasėje — J. 
Tallat-Kelpša, P. Oleka, A. Sutkus, 
B. Dvarionas. Vėliau, jau dirbdama 
valstybės Operoje, ji trejus metus 
iš eilės išvykdavo į Romą ir ten 
pas žymią prof. Ghibaudo specia
lizavosi, dar daugiau lavino savo 
balsą-kolaratūrą, pasižyminčią ska
mbesio tyrumu, švelnumu ir tembro 
malonumu.

Valstybės Operon stojo 1930 m. 
pavasarį ir buvo priimta po ban
domojo spektaklio „Traviatos“ 1-jo 
veiksmo ir kitų operų dalių, ku
riose dalyvavo kiti absolventai — 
Dičiūtė, Mažeika, K. Orantas, Iva
nauskas. Paskui jau sekė opera po 
operos. Pėr 15 metų ji dalyvavo

22-se operose. Operinį E. Karde
lienės repertuarą sudaro: 1. „Tra
viata“ (Violeta, per 60 spektaklių), 
2. „Žydė" (Eudokija), 3. „Fra Dia- 
volo' (Cerlina), 4. „Lakmė“ (Lak
inė), 5. „Sevilijos kirpėjas" (Rozi
na, per 50 spektaklių), 6. „Car Sal
tan" (Gulbė), 7. „Hofmano pasa
kos" (Lėlė), 8. „Marta" (Marta), 9. 
„Manon“ (Manona), 10. „Mignon“ 
(Filina), 11. „Don Paskval" (Norina), 
12. „Rigoletto" (Džilda), 13. „Romeo 
ir Julija“ (Julija), 14. „Figaro vestu
vės" (Siuzana), 15. „Bohema" (Miu- 
zeta), 16. „Gražina“, 17. „Hugeno
tai", 18. „Luiza", 19. „Pikų dama", 
20. „Parduotoji nuotaka", 21. „Či
gonų baronas", 22. „Perikola". Šių 
operų ji turėjo apie 500 spektaklių, 
kurių dalį dainavo su prancūzų, 
italų, vokiečių dirigentais.

Iš sukurtų jos rolių, ypač yra 
ryškios Violeta, Julija, Lakmė, Ro
zina, Manona, Filina, Džilda, Lėlė. 
Beveik visus tuos 15-ka metų E. 
Kardelienė buvo beveik vienintelė 
valstybės teatre kolaratūra, nešusį 
ant savo pečių visą kolaratūrinį 
Operos repertuarą, ką įrodo impo
zantiškas ir operų, ir pirmaeilių 
jose partijų, ir spektaklių skaičius. 
Sukurtieji jos vaidmens — Violeta, 
Julija, Lakmė, Rozina ir k. — pa
sižymi dideliu nuoširdumu, ir žiū
rovui sudaro įtikinamą vaizdą. Ji 
yra viena iš palyginti nedaugelio 
tų operos solisčių ir solistų, kurie 
sugeba vaidinti, — todėl operose 
ji visuomet gyva asmenybė, kas
kart skirtinga ir savaiminga. Ne 
be to, kad jai kai kada teko pa
kelti net kovą su visais tais, kurie 
reikalauja trafareto ir rutinos. Sce
noje ii visuomet aktorė-kūrėia, ku
riai nepriimtinas, bet kuria forma 
primetamas štampas.

E. Kardelienė dainavo daugiau
sia Kauno teatre, bet dainavo ir 
Vilniuje („Traviata" su ja ir K. Pe
trausku pastatyta Vilniuje), ir Klai
pėdoj, ir kituose Lietuvos miestuo
se — Šiauliuose, Panevėžy, Tel
šiuose, Vilkavišky.

Antra tiek, kiek spaktakių, ji yra 
dainavusi koncertų, apie 500. Kon
certų ji turėjo ne tiktai' Lietuvoje, 
bet ir užsieniuose — Romoj, Ry
goj, Taline, Kaukaze.

Turėdama interpretacinių gabu
mų, ji sėkmingai pildo ir liaudies 
dainas ir individualinę kompozito
rių kūrybą. Todėl daugelio mūsų 
kompozitorių bei jų kūrybos minė
jimai buvo reikalingi jos dalyva
vimo — VK. Banaičio, E. Lau- 
menskienės, A. Kačanausko, J. 
Nabažo, N. Martinonio ir k.

Daug ji yra dainavusi jaunuome
nei, ypač studentijai, ir buvo išrink
ta Lietuvos Universiteto Studentų 
choro garbės nare drauge su V. 
Grigaitiene, V. Jonuškaite ir K. Pe
trausku.

Ištrėmime ji jau yra turėjusi per 
30 koncertų — Freiburge, Tiibin- 
gene, Tutlingene, Detmolde, Kasely 
ir kitose vietose. Tuo tarpu dirb
dama vien koncertinėje srityje, E. 
Kardelienė nemaža dirba ir yra dar 
daugiau išlavinusi kolaratūrinę 
techniką ir dar efektingiau pasi
reiškia koncertuose, negu anksčiau.

Dabartiniu metu ji gyvena Det
molde. Freiburge subombarduota 
ir visko netekusi, ji repalūžo, daly-, 
vauja Lietuvių Menininkų Kolek
tyve, kuris ne tiktai koncertuoja, 
bet ir konkrečiai ruošiasi prie ope
ros pastatymo. Šis karas nutraukė 
jos darbą operoje pačiame jėgų ir 
talento išsivystyme.

j. Alintas.

Žvejai šventojoj
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Žemaitis ko paskelbti nubalsuotą įstatymą,

Amerikos konstitucija
Paprastai nežinoma, kad, iš es

mės paėmus, Amerikos konstitu
cija yra išaugusi iš prancūzų idė
jos. Ji yra garsiosios valdžių ats
kyrimo teorijos vaisius. Si teorija 
ypač buvo įsigalėjusi Europoje 18 
šimt. ir patekusi Amerikon, kur 
viešpatavo doktrinų laisvė, ji ten 
rado puikiausią dirvą būti inte
graliai pritaikinta gyvenime, tuo 
tarpu, kai senoje Europoje dėl 
daugybės politinių tradicijų ji neį
stengė pilnumoje pasireikšti.

Minėtos teorijos autoriumi yra 
žymusis prancūzų filosofas Mon
tesquieu, gyvenės 1689-1755 m. 
Jo svarbiausio veikalo .Esprit des 
lois' (Įstatymų dvasia) pagrindinė 
mintis yra ta, kad kiekvienos val
stybės įstatymuose atsispindi tar
tos charakteris, kuris savo ruožtu 
priklauso nuo gyvenimo aplinkos, 
klimato, ir. kitų krašto savybiųv 
veikimo. Žodžiu kad fizinė gamta 
formuoja ir ugdo žmogaus psichi
ką, o ne atvirkščiai. Montesquieu 
minėtam veikale išskiria kiek
vienoje suvereninėje valstybėje 
tris pagrindines valdžias: .Įstaty
mų leidžiamąją galią, vykdomąją 
dalykų galią, priklausančių nuo 
žmogaus teisių ir vykdomąją galią 
reikaluose, priklausančiuose nuo 
civilinės teisės“. Modemiškoj kal
boj ir aiškesnėje formoje mes tai 
šiandieną vadiname įstatymus 
leidžiamąja, vykdomąja ir teismo 
valdžia.

Montesquien nori, kad tos trys 
valdžios būtų viena nuo kitos 
atskirtos. Štai ką jis sako tuo 
klausimu savo minėtam veikale: 
.Jei viename ir tame pačiame as
menyje arba viename ir tame pa
čiame magistrate yra sujungtos 
įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji 
galia, tai tada nėra laisvės, nes 
atsiranda pavojus, jog tas pats 
monarchas arba tas pats senatas 
gali išleisti .tironiškus įstatymus 
ir juos tironiškai vykdyti. Taip 
pat išnyksta laisvė, kada teisia
moji galia nėra atskirta nuo įsta
tymų leidžiamosios arba vykdo
mosios galios. Jei teisiamoji galia 
būtų sujungta su įstatymų leid
žiamąja galia, tai piliečio gyvybei 
ir laisvei gręstų sauvalė, nes tei
sėjas tuo pačiu metu būtų ir įsta- 
timdavėju. Kitą vertus, jei teisia
moji galia būtų sujungta su vyk
domąją, tai teisėjas galėtų panau
doti priespaudą. Viskas būtų pra
rasta, jei vienas ir tas pats žmo
gus arba viena ir ta pati žmonių 
grupė turėtų savo rankose visas 
aukščiau minėtas tris valdžias“.

Reikia pasakyti, kad amerikie
čiai buvo dideli 18 šimtmečio filo
sofinių teorijų garbintojai ir todėl 
Montesquieu teoriją jie pasisten
gė realiai pritaikinti savo konsti
tucijoj. Taip, pav. Jungtinių Ame
rikos Valstybių vykdomoji vald
žia yra koncentruota prezidento 
asmenyje, kuris nepriklauso nuo 
įstatymus leidžiamosios valdžios. 
Kiekviena atskira valstybė visu
otinio balsavimo keliu išrenka sa
vo atstovus į Kongresą. Šie iš
rinktieji atstovai (elektoriai) turi 
imperatyvinį mandatą balsuoti už 
vieną ar kitą kandidatą į prezi
dentus. Tokiu būdu Amerikos pre
zidento paskyrimas įvyksta visu
otino balsavimo keliu.

Amerikos prezidentas patsai pa
sirenka sau ministrus ir juos at
statydina savo nuožiūra. Nei jis, 
nei jo paskirtieji ministerial įsta- 
timdavystės srityje neturi jokios 
iniciatyvos. Ministerial neatsako 
prieš parlamentą, o tik prieš val
stybės prezidentą. Jaip pat jie ne
gali būti rūmų nariais, ir vadinasi, 
juose negali sakyti kalbų. Iždo 
sekretorius, kurio funkcijos pri
lygsta prancūzų finansų ministe-

riui, palaiko ryšį su kongresu ar 
parlamentu per raštišką praneši- 
mą.kuriam išdėstomos viešos pa
jamos ir išlaidos bei įvairūs finan
siniai projektai, per metinį laišką, 
kuriame pažymimos numatytos 
įvairių departamentu išlaidos ir 
per žiniaraštį, kuriuo prašoma nu
balsuoti vienokio ar kitokio dyd
žio kreditai. Tačiau pačio finansų 
įstatymo balsavimas išimtinai pri
klauso kongresui.

Prezidentas skiria valdininkus 
ir jis veda derybas dėl sutarčių 
sudarymo su kitomis valstybėmis 
Taigi, atrodo, kad Amerikoje vyk-

tai pastarasis grąžinamas kongre
so rūmams, kurie gali iš naujo jį 
persvarstyti. Jei abieji rūmai */• 
balsų dauguma vėl priima grąžin
tą įstatymą, tai tada prezidentas 
privalo jį paskelbti. Reikia paste
bėk, kad Amerikos prezidentas 
konstitucijos jam suteikta veto 
teise dažnai pasinaudoja. Žymes
nių politikų nuomone, dėl drąsaus 
veto teisės panaudojimo preziden
tas įgyja populiarumo savo tau
tiečių tarpe.

Pagal Amerikos konstituciją, 
trečioji valdžia, yra teismo val
džia. Kad pilnai įvykdžius trijų 
valdžių atskyrimą, vietos teisėjai 
nėra skiriami nei prezidento nei 
parlamento, o jie yra renkami.

I Yra nemaža politikų, kurie mano,

priklausomumą bei jo darbą. Si I pasiųsti, arba dar geriau, atvežti į
blogybė žymiai atitaisoma tuo, 
kad federalinių teismų teisėjai 
nėra renkami, o respublikos pre
zidento paskiriami iki gyvos gal
vos. “

Tokia yra, bendrais bruožais 
imant, Jungtinių Amerikos Val
stybių konstitucija. Kaip matome, 
ji yra gana komplikuota, bet ati
tinka pagrindinę konstitucijos 
idėją- trijų valdžių atskyrimą 
valstybėje. Šioje sistemoje viena 
kuri valdžia niekad nqgali nu
stelbti kitų dviejų valdžių ir todėl 
konstitucijoje garantuotos piliečio 
teisės ir laisvė yra stipriai apsau
gotos.

Šią valstybės sistemą kai kas 
dar vadina prezidentiniu režimu,

Bendras lietuvių skyriaus vaizdas DP meno parodoje Baden-Badene

kdomoji valdžia nuo įstatymų 
leidžiamosios valdžios -yra abso
liučiai atskirta. Tačiau nereikia 
perdėti vykdomosios valdžios ne
priklausomumo Amerikos konsti
tucijoje.

Pirmiausia reikalingas senato 
sutikimas galutinai paskiriant 
aukščiausius valstybės valdinin
kus, pav., ambasadorius. Taip pat 
prezidento vedamų derybų keliu 
sudarytos sutartys */» narių balsų 
dauguma privalo būti patvirtintos.

Taigi, pati valstybinio gyveni
mo praktika nustatė tarp vykdo
mosios ir įstatymus leidžiamosios 
valdžių tam tikrą nuolatinį ryšį, 
kuris praktiškai vykdomas per se
nato ir atstovų rūmų nuolatinius 
komitetus. Tokiu būdu vykdomo
sios valdžios atskyrimas nuo įsta
tymus leidžiamosios gyvenimo re
alybėje nėra jau toks absoliutus. 
Tik konstitucijos tekstą skaitant 
gaunamas įspūdis, kad minėtos 
valdžios yra viena nuo kitos ab
soliučiai atskirtos.

Įstatymus leidžiamosios valdži
os funkcijos vykdomos per atsto
vų rūmus ir senatą. Pirmasis 
visuotinu balsavimu išrenkamas 
dviems metams Paprastai sakoma, 
kad jis yra tautos reprezentantas.

Senatą renka atskirų valstybių 
įstatymų leidžiamieji rūmai, kurių 
kiekvienas išrenka du senatorius. 
Pastarieji išrenkami šešeriems 
metams, bet dalinis atnaujinimas 
įvyksta kas dveji metai. Į senatą 
žiūrima kaip į atskirų valstybių 
reprezentantą.

Įstatymus leidžiamieji organai 
turi pilnas įstatymų iniciatyvos ir 
balsavimo teises, kurios yra kiek 
susiaurintos respublikos prezidento 
veto teise. Jei prezidentas atsisa-

jog toji sistema neduoda laukia
mų vaisių. Vietos teisėjų rinkimus 
vykdant, jų paskyrimas patenka 
į politinių partijų rankas ir, pa
prastai, išrenkami tie asmenys, 
kurie daugiausia yra nusipelnę 
politinei partijai. O tas jau gali 
neigiamai atsiliepti ir į teisėje ne-

tuo norėdami pažymėti didesnes 
Amerikos prezidento teises už 
kitų parlamentarinių kraštų prezi
dentų teises. Kad Amerikos kon
stitucija yra pavyzdinga, už tai 
kalba jos senumas ir jai reiški
ama tos valstybės piliečių didelė 
pagarba.

Sutelkime jėgas Paryžiaus Parodai
Šauo laiku mes buvome atstovau

jami dviejose parodose: Baden-Ba- 
dene ir Schongau. Dabar, paėmus 
šių abiejų parodų eksponatus ir 
juos atitinkamai papildžius, rengia
ma nauja paroda Paryžiuje, šią pa
rodą organizuoja UNRRA Team 
206 Freiburg im Breisgau. Ir ją su
organizuoti numatoma artimiausiu 
laiku. Ypatingai tie darbai padidė
ja dėl to, kad spėjama, jog Pary
žiuje patalpos parodai bus žymiai 
didesnės, negu, kad jos buvo Ba- 
den-Badene.

Parodoje bus suorganizuoti sky
riai: istorinis, liaudies meno ir 
šiandieninių meno kūrinių. Dėl to 
įvairūs daiktai ir meno kūriniai, 
galį tikti bet kuriam šių skyrių, 
yra labai pageidautini. Rengėjai 
ypatingai laukia, kad parodai bū
tų pateikti lietuviški pašto ženklų 
rinkiniai, P. Rimšos medalių ko
lekcija arba pavieniai jo medaliai, 
Nepriklausomos Lietuvos pinigų 
kolekcija, gražieji mūsų leidiniai, 
būtent: M. K. Čiurlionies monogra
fija, ^K. $klėrio monografija, V. 
Petravičiaus „Gulbė karaliaus pa
ti", K. Donelaičio „Metai", Mairo- 
nies, Vaižganto monografijos ir kt.

Liaudies meno skyriui labai pa
geidautini seni ir naujesnieji lino 
arba margaspalviai audiniai, bū-

tent: rankšluoščiai, staldengtės, lo
vatiesės, juostos, rankų darbo ska
ros, milo arba milelio rankų darbo 
audiniai, kilimai, nertiniai, vilno
nės pirštinės, kojinės, prijuostės, 
dėžutės, gintaro dirbiniai arba ats
kiri gabalai, karoliai, sagtys, apy
rankės, dėžės, plunksnakočiai irkt. 
Medžio dirbiniai ir drožiniai, seni 
liaudies dievukai, nauji medžio 
drožiniai statulėlės, riešutams 
spaustukai, šaukštai, lietuviškų 
kryžių pavyzdžiai, papuoštos me
dinės dėžutės, seni liaudies meno 
raižiniai ir kit.

Taip pat reikalinga, kad meno 
skyriuje būtų atstovaujami visi mū
sų dailininkai, tiek jau pasireišku- 
sieji, tiek pradedantieji. Maža me
no kūrinių iš Lietuvos atsivežėme, 
maža ir ištrėmime sukūrėme. Todėl 
parodai reikalingas kiekvienas, kad 
ir mažo formato kūrinėlis. Jis bus 
branginamas ir laukiamas.

Kai kurie mūsų pasireiškusleji 
tapytojai ir grafikai, kaip V. Viz
girda, A. Valeška, J. Bagdonas, J. 
Steponavičius ir kt., šiandieninėse 
parodose yra visai nesutinkami. O 
ių pasyvumas, atsimenant jų pa
jėgumą, daro didelę žalą ir palieka 
neužpildomą spragą parodose. To
dėl šį kartą visi dailininkai yra 
prašomi nedelsti ir savo kūrinius

Freiburgą. Ta proga prašomi visi 
asmenys ir pareigūnai, kurie gali 
padėti dailininkams, neatsisakyti 
nuo talkininkavimo. Reikalinga dai
lininkams sudaryti lengviausias są
lygas pristatyti jų kūrinius, arba, 
mažiausia, nors paskatinti juos 
prisidėti prie kultūrinės veiklos, 
kuri ir taip su dideliu vargu vos 
įmanoma.

Rengėjai ypatingai kreipiasi į 
tuos asmenis, kurie kaip šventeny
bes saugo iš savo krašto pasiimtą 
močiutės ar mamos išaustą audinį, 
gautą gintaro dovaną, savo ranka 
padarytą medžio statulėlę arba 
atspausdintą knygą. Juk visiems 
gerai žinoma, kokiu vargu tai iš
saugota ir kiek mums asmeniškai 
visa tai reiškia. Mes taip pat su*- 
prantame pašto ženklų, medalių ar 
kitų kolekcijų rinkėjus. Niekas iš 
jų nenori su savo pamėgtais daik
tais ar .daikteliais bent valandėlei 
persiskirti. Tačiau, jei mes visi 
būsime aklinai užsidarę ir neno
rėsime nieko matyti, kas aplink 
mus dedasi, tai be abejonės ir visi 
geriausi norą’ bei pastangos atsi
trenks lyg į kinų sieną ir mes nie
ko nelaimėsime. Mes esame kaip 
tas užkastas žmogus, kuris savo 
gyvybės ženklus gali parodyti ju
dindamas paviršiuje pasilikusios 
rankos pirštus. Mes galime paju
dinti, tad ir judinkime kiek pajėg
dami. Didelius darbus mes galime 
nudirbti tik bendromis jėgomis. Ką 

’mes galime atsiekti surengdami 
gerą parodą Prayžiuje, Briuselyje 
ir Londone, tesprendžia kiekvienas 
susipratęs lietuvis. Tokį tad lietu
vį mes kviečiame ne tik paskolinti 
savo turimus eksponatus, bet taip 
pat jų parinkti ir pas savo pažįs
tamus. Taip pat labai prašoma su
rinktus eksponatus nelaikyti pas - 
save ir nelaukti, kol organizatoriai 
atvažiuos jų pasimti, nes jiems 
dažniausia tai neįmanoma padary
ti, bet patiem nedelsiant organizuo
ti jų pristatymą. Tik tokia talka 
mus įgalins tinkamai ir pilnumoje 
svetur parodyti mūsų mylimą Lie
tuvą ir mus, kuriė'ją myli.

Renkant daiktus parodai, rinkė
jai prašomi sudaryti išsamų daik
tų sąrašą ir pagal sąrašo numera
cija prisiųsti, priklijuoti arba kitaip 
pritvirtinti prie eksponato lapelį su 
eilės numeriu, darbo technika, se
numu. daikto kilimo vieta, daikto 
savininko vardu ir pavarde, da
bartine jo gyvenamąja vieta ir 
tiksliu adresu, kuriuo reikalinga 
daiktas grąžinti parodai pasibai
gus. Be to, būtina daiktus įkaino
ti bet kuria valiuta.

Parodos organizatorius, UNRRA 
Team 206, pilnai atsako už daiktų 
apsauga, jų draudimą ir kt. UNRRA 
Team 206 adresas: Freiburg i. Br.’, 
Hildastr. 66. Jei vietinėms UNRRA 
Įstaigoms kiltų kokių nors abejonių 
ar neaiškumų dėl parodos, pasta
rosios visada gali susisiekti telefo
nu su nurodyta Freiburgo UNRRA.

Visus eksponatus su sąrašais 
siųsti šiuo adresu: V. K. Jonynas, 
Freiburg i. Br., Zasiusstr. 122. Re
tais atvejais pranešti telegrafu, kur 
yra surinkta didesni kiekiai eks
ponatų, kurie be auto priemonių 
neįmanoma pervežti. Pirmuosius 
eksponatus numatoma paimti iš 
Tiubingeno liepos mėnesy. Paroda 
bus atidaryta rugpiūčio mėn. 1 d. 
tai su eksponatų rinkimu ir siun
timu negalima nė valandėlės gaiš
ti. Būtų geriausiu, jei organizato
riai visus eksponatus turėtų pas 
save jau liepos pirmo dienomis. 
Tačiau tie, kurie nespės to atlikti 
nurodytu laiku, labai prašomi eks
ponatus siųsti tučtuojau, kai tik 
jie galės tai padaryti.

Meno paveikslai gali būti neįrė
minti.

Visiems, kurie vienu ar kitu bū
du prie šio darbo prisidės, mūsų 
padėka, be abejonės, yra per ma
ža. Jiems bus dėkinna tėvvnė.

r V. K. Jonynas
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LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Augsburgo - Haunstetteno kolonijoj 

vaikų darželio išleistuvės

Kolonija kiek senesnė ir mažes
nė kaip Hochfeldo, bet gražiai su
sitvarkius. Be. gimnazijos aukštes
niųjų klasių, pradinės mokyklos, 
yra ir vaikų darželis, kuris, itin 
gražiai, pavyzdingai vedamas. Kas 
svarbiausia, tai vedėjos A. Trin- 
kauskienės nuopelnai. Sena auklė
toja, pedagogė, Nemeikšaitės au
klėtinė, dirbusi su darželiais Kau
ne, Klaipėdoje ir Vilniuje dešimt 
metų, turinti puikios praktikos tad 
ir nestebėtina, dėl konkurencijos. 
Bet ne tas pedagogui reikšminga, 
o svarbu — gera mokykla, prakti
ka, darbas ir pašaukimas.

Darželį lankė 38 vaikai ir baigė 
— 11. Birželio 27 d. buvo vaikų 
darželio metų užbaigimas ir, kar
tu — išleistuvės, šventėje, be vai
kų tėvų ir svečių, dalyvavo UN- 
RRA atstovai Ms. Founcour, Anna 
Maria De Waal Malefyt ir kt. Pro
gramoje ėjo scenos vaizdelis, tau
tiniai šokiai, baletas, dainos, mu
zika ir skanūs užkandžiai. Kalbėjo 
darželio vedėja A. Trinkauskienė, 
kolonijos švietimo vadovas dipl. 
inž. Jurskis ir pradinės mokyklos 
vedėja Rudaitienė. Baigusieji buvo 
apdovanoti krepšeliais, gėlėmis ir 
palinkėta pasisekimo moksle. Gė
lėmis andovanoti UNRRA atstovai 
ir vedėja. Išleistuvės praėjo links
moje, lietuviškoje nuotaikoje.

Sekminių proga, apsilankė J. E. 
vysk. Padolskis. Ta proga, stovy
klos mažiesiems suteikė Sutvirti
nimo Sakramentą.

J. E. vyskupo garbei buvo su
rengtas koncertas, kuriame Dro- 
gramą išpildė vietos meno ansam
blis „Dainava“.

Atsisveikinimo proga, seklyčioje, 
stovyklos gyventojai suruošė arba
tėle, kurioje, be kitų sakytų kalbu, 
aukštasis svečias padėkojo, tautie
čiams, už malonų priėmimą, paro
dytą nuoširdumą ir lietuviška vai
šingumą. Sg.

Dinkelsbiihle. Lietuvių kolonija 
mažai težinoma. Motiniškoj UNRRA 
direkt. p. Colley globoje gyvena 
per 150 lietuvių. Yra įsisteigęs 
snorto klubas „Tauras", kuriam 
vadovauja VI. Šneideris. Veikia 
tautiniu šokių grupė. Yra pradine 
mokykla, anglų kalbos kursai. Jau
čiamas prityrusių lektorių trūku
mas. Liepos men. 6 d. ruošiama 
tautodailės parodėlė.

Northeimas (Hann.) — Gražioj 
provincijoj, tarp kalnų, prie Har- 
co, susispietęs nedidelis lietuvių bū
relis apie 100 žmonių.Gyvena priva
čiuose numuose. 5 lietuviai tarnauja 
vietos „UNRROJ". „UNRROS" di
rektorius p. Poliakas didelį dėme
sį kreipia į lietuvius ir teikia 
j items visokeriopą pagalbą. Komi
tetą sudaro: pirm. — inž. P. Dau
nius, pavad. — J. Nasvytis, ižd — 
Z. Stonkus, sekr. — G. Daugelytė 
ir stovyklos ūkio vedėjas Mikel- 
kevičius. Kontrolės komisija: agr. 
Totoraitis, Žebrauskas ir K. Vai- 
čionis. Apylinkės teisman taiejais 
išrinkti: K. Kazlauskas, Vi. Ag
linskas, M. Namikas, K. Vaičioms. 
Veikia pradinė mokykla, angių, 
vokiečių ir rusų kalbos kursai. 
Mokyklai vadovauja mokyt V. 
Kazlauskienė ir mokyt. K. Kazlaus
kas. Veikia ir šoferių kursai, sū
riems vadovauja inž. P. Daunius. 
Z. Stonkūs ir M. Namikas. Vieną 
laidą jau baigė, prasidėjo antra. 
Neseniai įsteigtas sporto klubas, 
kuriam vadovauja V. Klimanssis. 
Įvyko ping-pong rungtynės su 
stipria Moringeno lenkų komanda 
Laimėjo Northeimas — 3:2. V. K.

Ansbache
Š. m. birželio mėn. 6 d. stovy

kloje debiutavo Ambergo meninis 
kolektyvas, vadovaujamas Pus- 
dešrio. Buvo statoma liaudies dai
nų ir šokių, pagal J. Strazdo piešę 
„Sugrįžo“, montažas. Beveik visi 
menininkai pasirodė gerai. Šiam 
jaunam meno kolektyvui belieka tik 
palinkėti ir toliau šioje srityje la
vintis ir tobulėti. Po vgidinimo me
nininkai buvo apdovanoti gėlėmis.

Tremtinys

rinkimuose išsipasakoti turimus 
teoretinius bei praktiškus patyri
mus ir kolektyviai papildyti meške
riojimo priemones. Į valdybą iš
rinkti: pirmininku — A. Gruzdys ir 
sekretoriumi — P. Aleknavičius.

Kelbukas.

Mūncheno DP rinktinė — Lenkai 
10:0

DP bokso rinktinė, kuri sausai 
nugalėjo lenkų rinktinę buvo su
daryta iš: čekų, rusų, lietuvių, 
jugoslavų ir rumunų.

Techniškos pasekmės sekančios:
1. Večera (plunksnos sv.) — Le

cho vič 2:0,
2. Arlov (lengv. sv.) — Kovalski 

4:0,
3. Severinas (pusv. sv.) — Niecove 

6:0,
4. Skoba (vid. sv.) — Chudra 8:0,
5. Opria (vid. sv.) — Anders 10:0.

Visi laimėjimai DP rinktinei 
pripažinti dėl aiškios taškų pers
varos.

Dinkelsbiihle. „Tauras“ sporto 
klubas apima krepšinio ir orinio, 
stalo teniso, šachmatų ir futbolo 
sekcijas.

Gegužės mėn. 18—19 d. d. yra 
suruošė vietos DPs sporto šventę, 

’kurioje iš 5 varžybų laimėjo 4 pir
mąsias vietas: stalo tenise visus 
varžovus nugalėję ^sausai“ po 5:0, 
krepšinyje-finale nugalėję latvius 
41:15. Tas pat šachmatuose ir šaš
kėse.

Klubas turėjęs išvykų ir žaidęs 
su Ndrdiingeno, Traunšteino ir 
Chiemingo sportininkais. Bendras 
iki šiol sužeistų rungtynių balansas 
sekantis: Stalo tenisas: iš 9 rung
tynių pralaimėta vienos — Traun
šteino lietuviams 3:5; Krepšinis: iš 
6 susitikimų 3 laimėti. Bendras 
krepšių santykis 188:132. Šachma
tai: iš rungtynių 7 laimėtos bendra 
pasekme 33*/s:17M. Futbolas: su 
viet. ukrainiečiais sulošta 2:2 ir su 
viet. latviais laimėta 3:0.

Sportas
Red. V. Gerulaitis

Tfibingeno krepšininkų gastrolės I
Tūbingeno .Vyties" krepšiniu- Į 

kai buvo išvykę ilgesnių gastro
lių. Wiesbadene „Vytis" nuga
lėjo vietos .Litu anie a* 36-35. Pir
mam kėliny neginčijamai vyravo 
svečiai (24-8), bet po pertraukos, 
vytiečiams įleidus .pakaitus, ini
ciatyvą perėmė Wiesbadenas. Taš
kai: Vytis Saladžius II (14), Dar- 
gis (9), Ošlapas II (4), Cenkeliū- 
nas (3), Petrauskas (3), Alinskas 
(2), Ponelis (1). Lituanica: Miški
nis (11), Landsbergis I (10), Blan
kus (7), Labanauskas (4), Afanase- 
vas (3). Su Hanau dėl rungtynių 
nepavyko susitarti, tad buvo pa
sukta į Wūrzburgą. Pirmose rung
tynėse .Vytis" nugalėjo Wūrz- 
tnrrgiečius 35-20. Taškai: , Vytis - 
Alinskas (13), Ošlapas II (9), Cer- 
keliūnas (8), Petrauskas (3), Dar- 
gis (2), Saladžius II nežaidė; Wūrz- 
burgas: Černiauskas (9), Idzelevi- 
čius (5), Paškevičius (5), Vasaris 
(1), nežaidė Umevičius, Elsb ergas. 
Daug įdomesnės ir aukštos klasės 
buvo antrosios rungtynės, kur su
sikovė abi komandos pilnų sudė
čių. Tokių rungtynių, kaip teigia 
vietiniai, Wurzburge dar nėra bu
vę. Po permainingos ir pagaunan
čios kovos normalus rungtynių 
laikas rodė lygiąsias 32-32. Pra- 
tėsime per plauką laimėjo Tū- 
bingenas 46-45. Puikiais metimais 
blykstelėjo Saladžius II (1), Els- 
bergas (W). Taškai: Vytis-Salad- 
žius II (17), Ošlapas II (9), Pe
trauskas (7), Dargis (6h Cerkeli- 
ūnas (4), Alinskas (3); Wflrzbur- 
gas: Umevičius (13), Elsbergas 
(12), Idzelevičius (10), Černius (6), 
Aukštuolis (4). Grįždami tūbin- 
geniečiai dar žaidė Ansbache ir 
nugalėjo vietos lietuvius, kurių 
komanda dabar sustiprinta keliais 
žaidikais, iš Lūbecko 28-26. .Vy
tis” žaidė nepilnos sudėties. Iš lai 
mėtoj ų daugiausia taškų pasiekė 
Noreika ir Sakevičius (po 8).

Lankėsi lietuvių reprezentacinė 
krepšinio komanda

Seedorfas. Viešėdama anglų sri
ties didesniuosiuose lietuvių gyve
namuose centruose lietuvių krepši
nio reprezentacinė komanda „ša- 

I runas", lankėsi ir Seedorfo sto
vykloje, sužaisdama čia draugiš
kas rungtynes su lietuviais ir lat
viais. Svečiai mūsų stovykloje da
lyvavo viso 170 kartą rungtynėse, 
gyvenant ištrėmime. Su Seedorfo 
lietuvių komanda „Šarūnas" lai
mėjo 72:14 (36:8), su latviais lai
mėjo 83:10 (33:4). Svečiai per dvi 
dienas gausiai susirinkusiai sto
vyklos visuomenei davė progos 
oamatyti tikrai meistrišką žaidi
mą. Mūsų stovyklos sportininkams 
tai buvo graži krepšinio pamoka. 
Lietuvių sportininkų vardu „Ša
rūno’ komandos kapitonui buvo 
Įteikta gėlių.

Meškeriotojai organizuojasi
Ingolsiadto stovykloje įsisteigė 

lietuvių tremtinių meškeriotojų 
draugija, kurios tikslas savo susi

Pranešimai
Mūnchen'o Apygardos gimnazi

jų ir progimnazijų p. p. Direkto
rius ir pradinių mokyklų p. p. 
Vedėjus prašoma skubiai pranešti 
Mūnchen'o Apygardos Švietimo 
Skyriui kiek egzempliorių norėtų 
įsigyti Tūbingene išleistos „Lietu
vių kalbos gramatikos" gimnazi
joms ir tikybos vadovėlių pradi
nėms mokykloms. Gramatika kaš
tuoja po 6,— RM; tikybos vadovė
lis p<? 3,— RM.

Liet. Tremt. Bendr. Mūnchen’o 
Apygardos Valdybos Komitetas.

Liet. Tremt. Bendr. Apygardos 
Komiteto raštinėje randasi žemiau 
išvardintiems piliečiams laiškai, 
kuriuos prašoma galimai greičiau 
atsiimti.

Ciprijauskas, Sirtautienė Stasė, 
Stetkienė (Sriubaitė) Genovaitė, 
Laukaitis Juozas, žibinskas Kazys, 
Gencevičiūtė M., Petrauskienė Ade
lė, Jacevičienė Stasė, Br. ir J. Mi- 
siams, Marija Robert, Elisabeth 
MerkeL Juozas Klišius, P. Kirve- 
taitis, Katilienė Aldona, Giniotis 
Romualdas, Stripeika, Hildegard 
SchSfer, Budginas Bronius, Lava- 
nauskas Bronius, Petrauskas Vik
toras, Weber, Lands Aug., Miel- 
dažius Jonas, Dr. A. Gylis, Sodei
ka V., Kenstavičiūtė K., Valančius 
Izidorius, Kanaukienė-Martlnkienė 
K., Bichnevičins VL, Ringevičius 
Ed., Jurgilas V., Kairys Stepas.

Liet. Tremt. Bendr. 
Mūnchen’o 
Apygardos Valdybos 
Komitetas.

Pranešama,
Kad Stasiaus Račiukaičio (buv. 

Norvegijoj) vardu iš Amerikos 
yra gauti du laiškai. Atsiimti Liet 

Raud. Kryžius, Tūbingen. Karl- 
str. 11.

Kas turi
1) P. Gaučo išverstas į lietuvių 

kalbą Goethės „Verterio kančias" 
arba naują šio veikalo vertimą;

2) M. Urbšienės išverstą prof. 
Wittembacho „Lokį" (prancūziškas 
pavadinimas „Prosper Merimėe) 
arba naują šio veikalo vertimą į 
lietuvių kalbą.

Labai prašomas pranešti apie 
tai šiuo adresu:

V. K. Jonynas, Freiburg im Br., 
Zasiusstr. 122.

Paieškojimai
2742. Arminienė Ona, gyv. Ha

nau, liet stovykla, ieško sūnaus 
Edvardo* Armino gim. 1925 m.

2743. Vaičaitytė Elena Povilal- 
tienė, gyv. Danmark, Henriksholm 
D.RJC. Vedback, ieško brolių ir se
serų: Juozo, Vlado, Zigmo, Stasės- 
Slavinskienės, Marijos-Mykolaitie- 
nės.

2744. Žadeikis Juozas, gyv. Dan
mark, Henriksholm D.R.K. Ved
back, ieško Valaičio, Natalijos Jur
gaitienės.

2745. Abromaitis Mečys, gyv. 
Muna-Munster bei Dieburg Camp 
559, ieško Genovaitės Abromaitie- 
nės, Ninos Abromaitytės-Vencko- 
vienėnės.

2746. Barakauskas Leonas, gyv. 
Muna-Munster bei Dieburg, Camp 
559, ieško Barakausko Alfonso, 
Ciuprinsko Juozo ir pažįstamų.

2747. Kubilius Albertas, gyv. 
Muna-Munster bei Dieburg Camp 
559, ieško žmonos Kubilienės-Vai- 
čiūnaitės Emilijos bei pažįstamų.

2748. Ieško giminių ir pažįsta
mų: . Balundis Viktoras, Peter
sonas Juozas, Rukuiža Vytautas, 
Tautelis Albertas, Tamoliūnas 
Bronius, Rimkus Juozas, Stanišaus- 
kas Adomas, Bandža Pranas, Pad- 
leckas Vaclovas, Vilkauskas Ka
zys, Antanėlis Algimantas, Mark- 
valdas Juozas, Leipus Kostas, Ci- 
jūnelis Kazys, Valeckas Antanas. 
Pranešti: Tūbingen, Karlstr. 11, 
Liet. Raudonasis Kryžius.

Lietuviai karo belaisviai gyv. 
Regensburg K. b. lageryje, ieško 
savo artimųjų:

2749. Juozas Rimkus, ieško žmo
nos Eugenijos Dumčytės-Rimkienės 
ir tėvų Onos ir Kazio Rimkų, bro
lio Prano Rimkaus.

2750. Vilhelmas Kirva — žmo
nos Elenos Kirva, gim. Mehlau, 
paskutinė gyv. vieta Wilkomschen, 
Kr. Heidekrug, Klaipėdos kraštas.

2751. Jurgis Prekschat — žmo
nos Marijos Prekschat, gim. Kilius 
ir vaikų. Pask. adresas: (5b) 
Rooken ūber Anglohnen, Klaipė
dos kraštas.

2752. Zikas ar Sikas Pranas — 
žmonos Mortos Zikas ir sūnaus 
Henriko, bei dukters Renatos. 
Pask. adresas: b/Kuschnig Lehn- 
gut (8) Langenžls, Kr. Reichenhoch 
Eilenge. Bz. Breslau. Iš ten išvyko 
į vakarų Vokietiją.

2753. Pranas Wenius — žmonos 
Brones Weniefies — Zaksaitės ir 
dukters Vidutės., Jono Piečiukai- 
čio ir Vinco Kauno.

2754. Leonas Baltrukonis — bro
lio Antano Baltrukonio ir Petro 
Račkausko.

2755. Juozas Šiugždinis — An
tano Padlecko, Andriaus Dagilio ir 
Emilijos Grataitienės.

2756. G. Bublaitis — motinos 
Pask. adresas: Post Borkenfriege, 
Kr. Anklam (4).

2757. Simas Sakys — žmonos 
Cecilijos Jucaitės-Šakienės, brolio 
Stepo Šakio, brolienės Elzbietos 
Šakienės, svainio Stasio Jucio.

2758. Johann Bruders — žmonos 
Marijos Bruders — Stasaukaitės

Kapelmeisterio F. Valeikos ini
ciatyva, Ulme organizuojamas lie
tuviškas dūdų orkestras. Buvę jo 
auklėtiniai, orkestre griežę, pra
šome registruotis, atsiunčiant šias 
žinias: pavardė ir vardas, amžius, 
DP numeris, smulkus dabartinis 
adresas, kokiu Instrumentu griežia. 
Reikia surašyti ir savo šeimos 
narius, patiekiant tas pačias žinias. 
Sąlygos geros. Pageidaujama turėti 
savo instrumentus. Rašyti šiuo 
adresu: F. Valeika, Augsburg- 
Haunstetten, Rechenstr. 47—2.

paskutinis adresas (4) Koslin, Pom- 
mem.

2759. Juozas Bagdžius — Juozo 
ir Jono Bundžių, kun. Juozo 
Pranckaus.

2760. A. Stanišauskas — žmonos 
Stefanijos Stanišauskienės, d. Ka
zio, gimusios 1922.

2761. Augustinas Raubertas — 
žmonos Elenos Raubertienės ir 
vaikų Stasio gim. 1928 m., Zenono 
g. 1924, Liudviko g. 1927, Petro g. 
1928, Valentinos g. 1931, Vytauto, 
Kazimiero ir Reginos, pask. adre
sas: Erfurt, Johannes Platz 15.

2762. Maksas Lange — žmonos 
Viktorijos Lange, pask. adresas: 
Pohl i/V. Reichenbach Land.

2763. Vaclovas Prūsas — Petro 
Bakanausko, gyv. apie Bamberg, 
Dr. V. Didžį, žmonos E. Prūsas 
gyv. Waltershausen b. Gothy, 
Thūring. AdeBar. 5/6.

2764. J. Baltrušaitis — žmonos 
Kazės Baltrušaitienės gyv. apie 
Magdeburgą.

2765. Jonas Valaitis — žmonos 
Juzės Valaitienės — Butkevičiūtės 
su sūnais Jonu, Vytautų ir Česlo
vu, tėvų Jono ir Petronėlės Cerne- 
vičiūtės Valaičių, svainio su žmo
na Juštinu Linkevičiaus ir Liauka- 
dijos Valaitytės Linkevičienės, 
brolių Juozo ir Prano Valaičių.

2766. Simas Deimantavičius — 
žmonos Elenos Deimantavičienės 
— Tumaitės g. 1904, ir sūnaus Vy
tauto Deimantavičiaus g. 1926.

2767. Stasys Cizauskas — žmonos 
Magdalenos Cižauskienįs Stankū
naitės, gyv. (10) Zscherben, Karl- 
Voglerstr. 7.

Lietuviai karo belaisviai, atvežti 
į Regensburgą, ieško šeimų ir arti
mųjų.

2768. Veselis Kazys, ieško Skre- 
butėnaites Viktorijos gim. 1925 m., 
Barstyčiuose, Mažeikių aps. ir kun. 
Veselio Leono, kunigavusio Švėkš
nos parapijoje.

2769. S. Juodžiukynas — Kedy- 
tės Onos ir Vlado Kazlausko.

2770. Antanas Blazukas — žmo
nos Elenos Blazukienes.

2771. Kazys Rudaitis — žmonos 
Rudaitienes Dominikos Kaunaitės) 
su dviem dukrelėm Daliute ir Zi- 
tute, ir svainės Kaunaitės-Juškie- 
nės.

2772. Matas Žilinskas — Motie
jaus Žilinsko, Onos Žilinsko, Onos 
Žilinskienės, Danutės’ ir Onos Ži- 
linskaičių.

2773. Sergijus Radzvickas — 
Broniaus Bendoraičio su žmona, 
Viktoro Jurkūno ir Radzvickienės 
Natalijos.

2774. Juozas Kniuipys — bro
lių Jono ir Benedikto Kniuipių, 
Skuodo pašto viršininko Juozo 
Viskanto.

2775. Jonas Valaitis — žmonos 
Juzės Butkevičiūtes-Valaitienės su 
sūnais Jonu, Vytautu ir Česlovu.

Žinias apie paieškomus asmenis 
prašome siųsti Lietuvos Raudona
jam Kryžiui, Tūbingen (14b),Karl- 
strasse 11.
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Is lietuviu gyvenimo
nėra. Ir taip korespondentai jau
čiasi daug laimingesni už bepo- 
sėdžiaujančius Saugumo Tarybos 
vyrus.

Saugumo Tarybos posėdžių žiū
rovai labai įvairūs. Jau nuo pat 
ryto jie renkasi, kad kaip nors 
patekus į viena iš 45 eiliniams 
žiūrovams skirtų vietų. Netrūksta 
jaunimo, net mokyklinio amžiaus. 
Saugumo Tarybos posėdžių metu 
kai kuriose mokyklose daug mok
sleivių neatvyksta į pamokas. Jie

Churchillio atsakymas
Amerikos lietuvių organizaci

joms Churchillis per savo sekre
torių pranešė, kad jis savo kar- 
boje New Yorke, kur paminėjo ir 
Baltijos valstybes, jų nėra pripa
žinęs Sovietų Sąjungai, o tik kon
statavęs faktą. Churchillio sekre
torius taip rašo: ,,Mr. Churchillis 
prašo mane pranešti, kad jo pa
reiškimas apie Baltijos kraštų-So- 
vietų santykius, padarytas jo kal
boj New Yorke, tebuvo tik vienas 
iš neišvengiamų faktų konstatavi
mas. Iš tikrųjų jis visai neliečia 
teisinio ar moralino padėties as
pekto."

Savo kalboj Žemuosiuose Rū
muose per debatus užsienio poli
tikos klausimais apie Baltijos val
stybes Churchillis taip išsitarė:
.Baltijos kraštų gyventojų nebe-Į 
galima atpažinti, kad tai yra tie i 
patys, kurie ten gyveno prieš ka
rą. Jie perkentėjo dvigubą likvi
dacija: nuo vokiečių ir rusų ran
kų".

Amerikos lietuvių spaudos atsto-' 
vai Saugumo Tarybos posėdžiuose

Saugumo Tarybos posėdžiuose 
gavo leidimą dalyvauti ir trys 
Amerikos lietuvių spaudos atsto
jai: LAIC direktorius adv. K. R. 
Jurgėla, to paties LAIC narys ir 
dienraščio .Draugas" korespon
dentė M. Kižytė ir ,,Naujienų“ dien
raščio korespondentas. Lietuviai 
korespondentai Amerikos lietuvių 
spaudoje vaizdžiai aprašo Saugu
mo Tarybos posėdžių eigą.

Saugumo Tarybos posėdžius ga
li stebėti apie 650 žmonių, kurių 
didelė dalį sudaro visos pasauli
nės spaudos atstovai. Šiaip žmo
nėms pavestos tik 45 vietos. 24 
vietos skirtos karo invalidams. Be 
korespondentų, nemažą stebėtojų 
dalį sudaro ITO sekretoriato sve
čiai ir akredituotų pnganizacijų 
žmonės. Posėdžių pradžioje tuščių 
vietų nėra, bet vėliau atsiranda, 
nes dauguma korespondentų nuei
na į to pat namo požemyje įreng
tą barą, kur gurkšnodami įvairius 
gėrimėlius ir rūkydami, posėdžių 
eigą seka per specialiai įtaisytus 
televizijos aparatus su garsiakal
biais. Posėdžių salėje tų patogumų

Augsburgo-Haunstetteno kolonijos 
lietuviai persineša maistą

V. Račkausko nuotr.

randami beslankinėją prie saugu
mo Tarybos posėdžių rūmų, o kiti 
net į vidų patekę. Žiūrovų eilėse 
nuclat pasirodė auksu blizgančio
mis uniformomis pasipuošė keli 
rusų generolai — vieninteliai or
namentuoti žmonės.

Saugumo Tarybos vyrai sėdi 
prie pusiau apvalo stalo. Už jų, 
kitoje eilėje, sėdi no du artimiau
sius patarėjus. Trečioje eilėje 
matosi daugiau įvairių patarėjų.

Charakteringiausias Saugumo 
Tarybos vyras anglas Sir Cado
gan. Jis mažai kalbasi su savo 
patarėjais, kurių dažnai tebūna 
tik vienas ar-du, ir įtemptai klau
sosi visų kalbų. Jis labai šalto 
būdo ir jo veidas jokios reakcijos 
niekada neparodo. Esant reikalui,

A. Panemunės miškas (prie Kauno) J. P. Kedžio nuotr.

Sir Cadogan moka labai aštriai 
savo mintį pareikšti. Svarstant 
Ispanijos klausimą jis tarė: ,Be 
abejonės, Franco tuomet buvo įsi
tikinęs, kad Hitleris Europą nuga
lės. Iš to jis norėjo laimėti savo 
kraštui didžiausios naudos. Jis ne
buvo vienintelis šią klaidą pada
ręs", — baigė Cadogan, pro aki
nių viršių pažiūrėdamas į Gromy
ko, žvilgsniu primindamas žino
mąjį Molotovo — Ribbentropo pro
tokolą. Žiūrovai suprato anglo pa
žiūrėjimo prasmę ir kai kas gra
žiai nusijuokė.

Korespondentai Saugumo Tary
bos vyrus gaudo ne tik po po
sėdžių, bet ir prieš posėdžius, ir 
kiekvienas savais žodžiais aprašo 
jų nuotaikas ir veido išraiškas. 
Gromyko korespondentų vengia.

Popiežius priėmė BALFo pirminin
ką kun. dr. J. Končių.

Gegužės mėn. viduryje į Romą 
atvykusį Bendrojo Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondo pirmininką 
kun. Dr. J. B. Končių privačioje 
audiencijoje priėmė Popiežius Pi
jus XII.

Audiencijos metu Šventasis 
Tėvas pareiškė suteikiąs apašta
liškąjį palaiminimą BALFo valdy
bai, direktorių tarybai, įstaigų 
tarnautojams, visiems bendradar- 
bms, organizacijos nariams ir lie
tuvių šalpos geradariams.

Amerikos ambasadorius globos 
lietuvių šelpimą Italijoje.

Prezidento Trumano pasiuntinys 
pri^ Sv. Tėvo ambasadorius M. 
Taylor, BALFo pirm. kun. dr. J. B. 
Končiaus pakviestas, sutiko glo
boti lietuvių šelpimo darbą Ita
lijoje. Ambasadorius M. Taylor 
taip pat davė sutikiną būti BALFo 
garbės pirmininku Italijoje.

Gegužės 15 d. BALFo pirm. kun. 
dr. J. B. Končius ambasadoriui 
Taylor pagerbti suruošė priėmimą, 
kuriame dalyvavvo UNNRAos, 
katalikų, žydų, American Ralief 
for Italy, kooperatyvo CARE ir 
kitų Romoje esančių Amerikos 
šalpos organizacijų žmonės, taip 
pat Vatikano valstybės sekretori
ato atstovai, -/Lietuvos įgaliotas 
ministeris Vatikane St. Girdvainis 
ir kiti.

Baltijos draugų konferencija.
Gegužės mėn. New Yorke įvy

kusiame Baltijos - Amerikos drau
gijos .susirinkime nutarta 'spalio 
12 d. šaukti Baltijos - Amerikos 
draugijų ir Baltijos tautų draugų 
konferenciją. Į organizacinę komi
siją įeina: R. J. Caldwell, adv. K. 
Jurgela, adv. St. Briedis, Mildred 
Grube, R. Hermenson, J. Markus 
ir J. Kupekuu. Baltijos draugų 
suvažiavimo proga numatoma su
ruošti spaudos konferenciją, radio 
valandą, taip pat lapkričio mėn. 
dalyvauti New Yorke ruošiamoje 
Womens Interna tion Exposition 
parodoje, įrengiant bendrą baltie- 
čių liaudies meno kambarį. Paro
dai sudaryta komisija iš M. Kižy- 
tės, M. Grube ir Ber.

Prancūzijos ordenas Amerikos lie
tuviui

Amerikos lietuvis J. C. Varkala 
apdovanotas aukščiausiu Prancū
zijos atžymėjimu už narsiai atlik
tas pareigas Prancūzijai šio karo 
metu. J. C. Varkala tarnavo ir 
tebetarnauja JAV laivyne.

„Sandara“ apie Rytprūsių ateitį.
Amerikos lietuvių savaitraštis 

„Sandara" apie Rytprūsių ateitį 
rašo: „Kadangi trijų didžiūnų pa
sitarimai, padaryti Jaltoje ir Pots
dame, pradeda braškėti ... tai 
Karaliaučiaus, Įsručio, Gumbinės, 
Ragainės ir Tilžės atidavimas So- 

* vietų Rusijai nustos savo reikš

mės. Ypač kai tie plotai niekada 
nėra priklausę rusams. Amerikos 
visuomenės opinija ir klausyti ne
nori apie pripažinimą tų plotų ru
sams. Ir jie greičiausiai teks arba 
Lenkijai, arba Lietuvai, jei pasta
rosios sugebės išaiškinti istorinę 
kovą su kryžuočiais".

Toliau laikraštis rašo, kad dabar 
yra atėjęs momentas visam pasau
liui priminti apie Rytinės Prūsijos 
lietuvišką praeitį.

Lietuvoje 80 sovchozų
Vilniuje įvyko Lietuvos ūkio 

specialistų suvažiavimas. Jis tęsė
si penkias dienas. Dalyvavo skait
linga delegacija iš Maskvos. Su
važiavime buvo pasidžiaugta, kad 
Lietuvoje yra sutverta 80 sovcho
zų. Didesnieji sovchozai yra Mi
lašaičių, Lentvario, Kaišiadorių, 
Kuršėnų . . . Sovchozuose dirba
ma pagal planą . . .

Švedų karališkojo teniso klubo 
treneriu yra lietuvis.

Švedų karališkojo teniso klubo 
treneriu yra lietuvis Bronius Pur- 
vėnas. Jis iš Lietuvos. išvyko 
1940 m., o nuo 1943 m. pasidarė 
šio garsaus klubo treneriu. Prieš 
antrąjį pasaulinį karą, gyvenda
mas Lietuvoje, Bronius Purvėnas 
buvo Lietuvos jaunių teniso mei
steris.

e ry

Montgomery stovyklos D.T.B. komi
teto vienas iš išleistųjų pašto 
ženklų, vaizduojantis ,,Sopulingąją 
Gietuvą“ Dail. J. Steponavičiaus 

piešinys

Lietuvių tremtinių žurnalistų atsi
šaukimas į pasaulio sąžinę.

Amerikos lietuvių spauda rašo, 
kad didysis amerikiečių dienraš
tis „The New Yoiik Times" paskel
bė lietuvių tremtinių žurnalistų 
atsišaukimą į pasaulio sąžinę rei
kalaujant atskleisti tiesą apie pa
dėtį Lietuvoje. Atsišaukime sako
ma, kad joks laisvojo pasaulio 
spaudos atstovas nebuvo įsileistas 
į Lietuvą.

Wall street — viena didžiųjų gatvių New Yorke
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