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Herojiškomis kovomis estai su
kūrė savo nepriklausomą valsty
bę. Per įstisus šimtmečius estų 
tauta turėjo vienintelį didžiausį 
troškimą — išlaisvinti kraštą iš 
svetimųjų priespaudos. Pagaliau 
jų troškimas prieš dvidešimt de
vynerius metus išspildė. Jauna 
valstybė tuoj griebėsi darbo: vi
same krašte įkurta tūkstančiai 
naujų sodybų, griuvėsių vietoje 
dygo naujos modemiškos įmonės, 
atrasta mineralų, steigėsi ekono
minės ir kultūrinės institucijos. • 

Milžiniškas dabras buvo atlik
tas mažos estų tautos dideliu jė
gų įtempimu ir darbu.

Šimtmečius vergovės , pančius 
nešę estai norėjo atgauti žemę, 
kuri yra intelektualinės pažangos 
ir ekonominio gerbūvio pagrin
das. Todėl nestebėtina, kad že
mės reforma buvo pirmutinis 
žingsnis, atliktas įkūrus reikalin
giausias valstybės įstaigas. Kai 
1919 m. pradėta vykdyti žemės 
reforma, didieji žemės savininkai 
turėjo 2.428.100 ha. žemės arba 
58% ir mažažemiai tiktai 1.761.000 
ha. arba 42% Estijos teritorijos. 
874 didikų dvarai ir 256 ūkiai, 
priklausę 619 savininkų, buvo pa
vesti valstybei. 260 ūkių priklau
sė bažnyčioms ir vienuolynams,— 
165 valstybiniai dvarai priklausė 
Rusiins valstvbei, 37 Rusens 'Že
mės Bankui ir t. t. viso 96,6% jų 
priklausė didiesiems žemvaldži
ams. Iki 1938 m. 56.203 nauji 
ūkiai buvo įkurti ir 23.700 anks
čiau buvus’u nuomo’amu ūkių 
buvo grąžinta dirbantiesiems, 
14.300 ūkių buvo apkarpyti — 
viso 96.100 sodybų buyo įkurta 
arba sutvarkyta. Apie pusę visų 
Estijos gyventojų buvo paliesti 
žemės reformos.

Prieš pirmąjį Pasaulinį karą 
(1Qoq—1913) buvo nastatvta 12.500 
žemės ūkio trobesių, bet per 1919 
—1929 m. dešimtmetį pastatyta 
per 40.000 gyv. namų, per 40.000 
tvartų ir per 165.000 kitų įvairių 
pastatų, kurių vertė siekia apie 
190 mil. estų kronų. Atsimenant, 
kad ekonominės krizės metu ši 
statyba buvo susilpnėjusi, per 
visą nepriklausomo gyvenimo lai
kotarpi pastatų skaičius pasiekė 
350.000, apie 250—300 mil. estų 
kronų vertės. (1938 m. estų krona 
lygi Lt. 3,04). Kraštas įsigijo daug 
naujų mašinų, ir elektrifikacija 
labai išsivystė. Trūksta davinių, 
kad galėtumėm duoti pilną išsi
vystymo vaizdą, bet palyginimui 
paimame kalėtą pavyzdžių, susta- 
tydami greta 1920 ir 1937 metus: 
sėjamųjų mašinų 1920 m. buvo 
990, o 1937 m. jau 4310, plauna
mųjų mašinų 1920 m. 6.070 ir 1937 
—12.150, šienpiūvių 1920 m. 8470, šaka. Iš jo tikėtasi gauti daugiau 
o 1937 m. — 35.260. Galima dar 
pridėti, kad nepriklausomo gyve
nimo metus apie 10.000 kuliamųjų 
maš>nu nakeitė rankines kulia
mąsias mašinas. Šių patobulinimų 
dėka išaugę estų žemės ūkis ir 
pakilo žemės ūkio produktų ga
myba. Prte to nrisidėio ir *emės 
ūkio organizacijos su dideliu že
mės ūkio mokyklų tinklu. Kartu 
su ūkto progresu išs;wstė 
ir arklių, galvijų, avių, kiaulių ir 
paukščių ūkis.

Jau pirmaisiais estų nepriklau-

Trumpu laiku buvo sukurta pa
jėgi pramonė, kuri ne tik pajėgė 
patenkinti vidaus rinką savo ga
miniais įstengė tuos gaminius pa
ruošti ir eksportui. Greit išaugo 
alyvos pramonė (dirbo per 6.000 
darbininkų, pagaminta 9 mil. to
nų alyvos alūnų, 500.000 tonų ne
apdirbtos alyvos ir' 55.000 tonų 
gazalino), neatsiliko ir fosfatų, 
metalų, tekstilės ir popierio pra
monė. Daugiau negu pusė šios 
pramonės buvo įkurta nepriklau
somo gyvenimo metais 1939 m. 
Estijoje veikė 15.000 prekybos 
įmonių. Kooperatyvai suvaidino 
svarbų vaidmenį Estijos ekono
miniame ^vvenime. Eksportas 
augo ir didėjo kartu su žemės 
ūkio ir pramonės išsivystymu.

Per dvidešimt metų prekybinis 
laivynas patrigubėjo: per 150 
okeaninių la’vu su 200.000 tmų 
ir 200 pakrančių laivų. Estijos 
prekybos laivynas pajėgė per
vežti per metus tris milijonus 
tonų prekių tūkstančiais kilome
trų nuotolio. Be to. nereikia pa
miršti ir keleivių transporto ir 
trumpų pakrančių kelionių. Esti
jos vėliava ir vardas yra pasie- 

___ _ o__j...-, — o__ ___ „__  kės tolimiausias pasaulio vietas, 
pakankamai gyvuliams pašaro. 1937 m. prekybos laivynas turėjo 
Dėl šios priežasties galvijų ūkis 20 mil. kronų pajamų. Valstybė 
paverstas pagrindine žemės ūkio iš to tos sumos gavo 6 milijonus.

dija. Estija turėjo moderniausią 
siųstuvų sistemą visame Pabal- 
tyje. Pėr metus pasikeisdavo per 
100 mil. pašto siuntų, telegramų

Baltijos valstybių klausimas
D. Britanijos Atstovu

somo gyvenimo metais mūsų že
mės ūkio gamyba ne tik pajėgė 
aprūpinti Estijos vidaus pareika
lavimą, bet atsirado reikalas ieš
koti ir rinkų užsieny. Rinkos* bu
vo atrastos, ir estų bekonas, svie
stas ir kiaušiniai buvo pirmieji 
estų produktai užsienio rinkoje.

Nauji reikalavimai, išaugę 
kartu su nepriklausomo gyveni
mo gerbūvio kilimu, pastatė ir 
naujus uždavinius žemės ūkio 
pramonei. Suorganizuota naujos 
gamybinės įmonės. Atkritus Ru
sijos rinkai, surastos naujos rin
kos Vakarų Europos kraštuose. 
Šie kraštai statė įvairius naujus 
reikalavimus, ir gamyba turėjo 
prie jų prisitaikinti. Šis faktas pa
reikalavo naujų bandymų, ku
riuos estai turėjo atlikti. Vakarų 
Europos rinkos labiau pageidavo 
gyvulių ūkio produktų. Estų kli
matas ir estų žemė tam yra tin
kama. Jie turi daug gerų natū
ralių ganyklų ir gali išauginti

Tautos švietimui įsteigta 5.000 
įvairių tnokslo įstaigų. Liaudies 
švietimas buvo ugdomas per mu
zikos mokyklas, mažuosius tea
trus, paskaitas, kursus, skaityklas 
(1938 m- — 736 viešos skaityklos), 
per liaudies universitetus. 250 
viešiesiems reikalams pastatų 
(1938 m.) ir 280 mokyklų patalpų 
leido laisvai švietimui išsiplėsti.

Estų literatūra, menas, teatras 
ir muzika išaugo į didelį dvasinį 
lobyną.

Per tą trumpą laiką galima pa
justi didelį skirtumą formos ir 
stiliaus atžvilgiu literatūriniuose 
kūriniuose. Palyginus „Felix Or- 
mussoną“ (1915 m.) arba „Mae- 
kūlos pienininką (1916) su Tamm- 
saares „Tiesa ir teisingumas“ 
(1916—1933 m.) gaunamas milži
niškas skirtumas. Nesilpnesnė 
yra ir Marie Under, viena žino
miausių šio dienų lyrikė. Ėstų 
knyga per nepriklausomo gyve - 
nimo laikotarpį padidėjo trigu
bai. To buvo galima pasiekti tik 
nepriklausomoje valstybėje ir jo
kiu būdu ne svetimos valstybės 
svetimųjų valdomoje provinci - 
joje. x

Rūmuose
Nuo Baltijos valstybių okupaci

jos 1940 m. valstybių likimo klau
simas kartas nuo karto vis iške
liamas. Anglijos Atstovų Rūmuose 
(Atstovu Rūmai ir Lordu Rūmai 
sudaro britų parlamentą). Britų 
vyriausybė tvirtino, kad ji Balti
jos valstybių teisinės padėties 
pasikeitimo po 1940 m įvykių ne
pripažįstanti, nors, kaip paskuti
niu metu buvo mūsų spaudoj 
skelbta, britai Baltijos valstybių 
įjungimą į Sov. Rusiją pripažino, 
bet tik de facto, o ne de iure. 
Tokiu savo nusistatymu D. Bri
tanija Baltijos valstybių atžvilgiu 
skiriasi nuo JAV ir kitų valsty
bių, kurios visiškai nepripažįsta 
smurtu įvykdytos šių valstybių 
inkorporacijos.

Paskutinį kartą britų Atstovų 
Rūmuose Baltijos valstvblu klau
simas buvo paliestas vasario mėn. 
10 d. Konservatorių partijos at
stovo prof. Savory paklaustas, 
vyriausybės vardu ministeris 
Hector Me Neil pareiškė, kad 
britų vyriausybė Baltijos valsty
bių — Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos — įjungimą i Sovietų Sčjun- 
gą yra pripažinusi tik de facto, 
b°t ne de iure. Toliau minėtas 
atstovas dar paklausė, ar mini- 
steriui yra aišku, kad šių trijų 
nepriklausomų valstybių aneksi
ja sudaranti aiškų Atlanto Char- 
tos pažeidimą. Po to darbiečių 
partijos atstovas M. P. Price pri
minė, kad šie trys kraštai prieš 
1918 metus daugiau kaip 200 me
tų sudarė vieną Rusijos galį. (De- 
na-Reuter, Schwab. Landeszeit., 
14. II.)

Mums ne visai aišku, kodėl bri
tų vyriausybė rado reikalą Balti
jos valstyb’u smurtu nadarvtą 
įjungimą pripažinti kad ir de fac
to. Mes esam įsitikinę, kaip ir 
konservatorių partijos atstovas 
prof. Savory, kad. šis įjungimas 
siK^<ar*o aišku Atlanto Chartos na- 
žeidimą. Tačiau mums nesu
prantama, ką darbiečių atstovas 
M. P. Price norėjo pasakyti, nu-

doti visas 
riosz ilgus 
reikšti.

Nereikia
jos sportininkų: plaukimo pasau
linio čempiono E. Pūtsep, Euro - 
pos meisterių A. Wiiding, I. Kot- 
kas, A. Kreek, geriausio pasauly 
Olimpiados atleto K. Palusalu, 
pasaulinio šaudymo meisterio ir

dvasines pajėgas, ku
rnėtus negalėjo pasi-

pamiršti ir gerų Esti-

pelno. Javų buvo auginama tiek, 
kad patenkintų vidaus pareikala
vimą. Kitų produktų (linų, dar
žovių ir t. t.) gamyba buvo regu
liuojama pagal rinkos pareikala
vimą. Gamybos šakų didinimas ir 
intensyvinimas palietė žemės ūkio 
produktų gamyba 1920—1937 m. 
pakilo 64%. 1920 m. iš vieno ha. 
buvo gaunama apie 10 kvintalų 
javų, o 1937 m. vidurkis siekė 13 
kvintalų. Pieno produktų gamvba 
per paskutinius 17 metų padidėjo 
du su puse karto.

Įrengta naujų jūros prieplaukų, 
sureguliuoti vidaus vandens, iš
plėstas geležinkelių tinklas (ben
dras ligis 1919 m. s’ekė 1.056 klm. 
ir 1938 m. 1.434 klm.), geležinke
liai sumoderninti, nutiesta naujų 
kelių ir seni atremontuoti, išsi
plėtė auto susisiekimas (per 20 
metų naudojimasis motorinėmis 
susisiekimo priemonėmis pakilo 
45 kartus, vienas dviratis teko 
aštuoniems žmonėms). Įrengta 
aerodromų ir įsteigtos oro linijos. 
Ryšį su pasauliu Estija palaikė 
paštu, telefonais, telegrafu ir ra-

Estijos socialinės ir sveikatos 
isntitucijos buvo puikiai sutvar
kytos, gerai organizuotas turiz
mas ir t. t.

su AiuMauo MtuMjaauo. Žodžiu, laisvosios Estijos nuei-
žino, ar nėra girdėjęs šių Estijos tasis Per nepriklausomo gyveni- 
tapytojų grafikų, skulptorių ir ki- Ino laikotarpį kelias era aiškus 
tų'meno šakų atstovų pavardžių: įrodymas, kad ir maža tauta, pati 
N. Truk, K. Magi A. Laikmaa, savarankiškai tvarkydama savo 
P. Burman, A. K. Vabbe, Kr. valstybinį ir tautinį gyvenimą, 
Raud, Ed. Wiiralt, H. Mugasto sukurti daug ekonominių ir 
įr f į dvasinių vertybių.

Estijos drama, opera, operetė Estų tautai švenčiant savo dvi- 
ir baletas buvo pasiekę tarptau- dešimt devintąją nepriklausomy- 
tinio lygio. Ir šito pasiekti buvo bės švente, palinkėkime jai turėti 
galima tik tautai gyvenant lais- gvvą tikėjimą į naują Estijos pri
vės dienas, leidžiant tautai išnau- sikėlimą. V. R.

Nors maža estų tauta, bet savo 
menininkais gali drąsiai lygintis 
ir su kitomis tautomis. Kas ne-

1
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Vytautas Prancinkus

POKARINĖ NORVEGIJA
Kiekviena valstybė po antrojo 
pasaulinio karo atsidūrė prieš eilę 
sunkiai išsprendžiamu problemų. 
Spaudoje pilna rėkiančių žinių 
apie viešpataujančias socialines 
ir politines krizes. Iš kiekvieno 
Europos kampo kasdien išgirsta
mos vis naujos žinios ir gan re
tai geros. Gal mažiausia iki šiol 
spaudoje buvo rašyta apie Nor
vegiją. Nejaugi ten viskas pui
kiausiai vyksta? Ar kraštas, ku- 
rin invazija pradėjo antrąją karo 
fazę ir iš kurio kilo „kvislingo“ 
vardas taip greitai grižo į nor
malias vėžes? Negalima sakyti, 
kad Norvegijoj jau pamiršti visi 
karo triukai, tačiau sveika iš
mintis ir blaivumas, kuris pasi
reiškė Norvegijoje, neduoda žur
nalistams rėkiančiu temų, ko tuo 
tarpe nestinga apie visus kitus 
kraštus.

Nors Norvegija mažiau nuken
tėjo už Lenkiją. Olandiją ar 
Prancūziją, tačiau ir čia liko daug 
skaudžių žaizdų. Jau 1940 metais 
patvs didžiausi miestai buvo vo
kiečių aviacijos išgriauti, o vė
liau, traukdamiesi iš Suomijos, 
naciai visiškai sunaikino šiauri
nes Norvegijos provincijas. Pre
kybos laivynas, kuris savo dydžiu 
b’rvo ketvirtas nasaulvie. suma
žėjo iki pusės. Žaliavų stoka su- 
paraližavo pramonę, o degamosios 
medžiagos trūkumas visai sustab
dė žuvininkvstę. Neužtenka to, 
karn meto infliacija daugiau kaip 
penkis kartus padidino apyvar
toje esančių pinigų skaičių. Nors 
nuo visiško bado apsaugojo ma
žas maisto produktų importas iš 
Švedijos ir Danijos, tačiau mai
tinimas krito iki minimumo, žy
miai pakenkdamas tautos sveika
tingumui ir padidindamas susir
girnų skaičių. Vietoje drabužių 
turėio pasitenkinti mažiausios 
vertės „erzacais“, arba sulopytais 
skudurais. Batai buvo siuvami iš 
popierio. Žmonių darbingumas 
krito. Ilgalaikis teroras tiek pa
veikė psichologiškai žmones, kad 
į darbą pradėjo žiūrėti gan skep
tiškai. Be to. karo metu norve-

rodydamas, kad Baltijos valsty
bės prieš savo nepriklausomybės 
paskelbimą buvusios per 200 me
tų Rusijos dalimi. Jei jis tuo no
rėjo sugestijonuoti pateisinimą 
mūsų laikų gėdingo smurto prieš 
tris Baltijos valtsybes, tai yra la
bai liūdnas dalykas.

Pirmiausia pats M. P. Price 
konstatavimas, kad Baltijos val
stybės daugiau kaip 200 metų bu
vo Rusijos dalim, yra neteisingos. 
1721 m. prie Rusijos buvo pri
jungta tiktai Estija ir maža dalis 
Latvijos (Vidžeme), o Lietuva bū
va navereta tik 1795 m. kartu su 
didžiąja dalimi Lenkijos. Tat Lie
tuva ir dalis Latvijos vergavo ne 
200 metų su viršum, bet tik 123 
metus. Iš kitos pusės pateisini
mas smurtinio prijungimo tuo, 
kad tie kraštai kai kuri laiką yra 
buvę atitinkamos valstybės oku
puoti. neatrodo nuoseklūs. At
virkščiai, tai prieštarauja gyveni
mo praktikai, tautų laisvo apsis
prendimo teisei ir, pagaliau At
lanto Chartai. Tokio pateisinimo 
nesilaiko ir patys britai, nes jie 
pripažįsta nepriklausomybę jų 
valdomiems kraštams, kurie tik
rai daugiau kaip 200 metų suda
rė britų imperijos dalį.

Apskritai -atstovo M. P. Price 
pareiškimą tenka laikyti nesusi
pratimu. ir reikia stebėtis, kaip 
jis galėjo būti padarytas britų 
Atstovų Rūmuose. Jam nėra pri- 
duotina ir ypatingos svarbos, nes 
tai tik vieno darbiečių parti ios 
atstovo, bet ne britų vyriausybės 
pareiškimas.

gai sąmoningai stengėsi sabotuoti 
savo pramonę, kad tuo galėtų pa
kenkti vokiečių militarinei maši
nai, m po> paro darbininkai, įpra
tę simuliuoti, sunkiai buvo pri
pratinami prie darbo, tuo labiau, 
kad nenormali valiutos apyvarta 
buvo taip pat stabdančiu veiks
niu.

Praslinkus metams nuo išsilais
vinimo. Norvegijoje matėsi didelė 
pažanga. Nors ir šiuo metu su 
drabužiais yra sunkoka, nors 
stinga mėsos, kiaušinių ir pie* 
produktų, tačiau gyventojų aprū
pinimas ir maitinimas yra paken
čiamoje būklėje. Jau 1945 metų 
gruodžio mėn. pasitraukus pas
kutiniams anglų okupaciniams 
daliniam? (maži amerikiečių oku
paciniai vienetai Norvegiją pali
ko dviem mėnesiais anksčiau), 
norvegai pasijuto visai savaran
kūs bei pradėjo kraštą tvarkyti 
ir politinėje srityje. Nors kai kas 
priekaištauja, kad perdaug del
siama su vokiečių bendradarbiais 
ir kitais išdavikais, tačiau reikia 
pastebėti, kad šioje akcijoje nor
vegai vadovaujasi ne tik įstaty
mų paragrafais, bet ir jų dvasia.

Veik visos egzilinės vyriausy
bės, kurios karo metu prisilaikė 
Londone, grįžusios i savd kraštus, 
buvo daugiau su kritika nei sim
patija sutiktos. Kai buvęs Norve
gijos ministeris pirmininkas Jo
han Nvgaardsvold 19*5 metų ge
gužės mėn. su savo kabinetu lipo 
Londone i laivą grįžti į Norvegi
ją. tain nat nemaža abejojo io 
laukiančiomis simpatijomis. Ta
čiau jie Norvegijoje buvo sutikti 
su didelėmis ovacijomis, o po sa
vaitės laiko, kai grįžo karalius

Estų naftos fabrikas Kohtloje

Haakon, buvo visas mėnuo pas
kelbtas norvegų džiaugsmo šven
te. Sis reiškinys, prisiminus nor
vegų šaltumą, tampa dar charak- 
teringesniu. Nors buvo ir mažų 
politinių trynimus!, tačiau visa 
tauta egzilinei vyriausybei pripa
žino jos tinkamą laikymąsi Lon
done buvimo metu. Nežiūrint to
kio nuoširdaus sutikimo, tuojau 
pat, kai tik buvo sušauktas par
lamentas, egzilinė vyriausybė at
sisakė. Laikiną vyriausybę suda
ryti pavedė Vyriausiojo. Tribuno
lo teisėjui Paal Berg, kuris oku
pacijos metu buvo slaptosios nor
vegų „Tėvynės fronto“ organiza
cijos vadu. Paal Berg norėjo šū

daryti koalicinę vyriausybę, į ku
rią turėjo įeiti taip, pat ir egzi
linės vyriausybės du nariai, už
sienių reikalų ministeris Trygvie 
Lie ir krašto apsaugos ministeris 
Oscar Torp. Tačiau konservato
rius partijos pirmininkas ir tuo
laikinis parlamento pirmininkas 
C. J. Hambro šiam gestui pasi
priešino, nes, jo manymu, egzili
nės vyriausybės darbai dar turėjo 
būti tautos išanalizuoti. Berg ap
sivylęs savo kandidatūrą atsiėmė. 
Tačiau Hambro pergalė tęsėsi 
neilgai. Spalio mėnesi įvykusiuo
se balsų dauguma gavo darbinin
kų partija, ir koalicinę vyriausy
bę sudaryti pas’ėmė darbinmkų 
partijos pirmininkas Einar Ger- 
hardsen. Tai yra pirmasis toks di
delis darbininkų partijos laimėji
mas. Šiuose rinkimuose dešinio
sios partijos smarkiai pralaimėjo, 
kai tuo tarpu kairiosios žymiai 
pašoko aukštyn. Komunistai, ku
rie iki šio laiko nebuvo turėję 
parlamente nei vienos vietos, per 
šiuos rinkimus gavo 11 ir tapo 
ketvirtąja partija parlamente. 
Tiesa, nuo to laiko, kai pasitari
mai tarp darbininkų ir komunistų 
partijų dėl susijungimo nuėjo 
niekais, santykiai šių dviejų gru
pių nėra geri.

Darbininkų vyriausybė vieno
dai kreipia dėmesį i privačius sa
vininkus ir į vyriausybės inicia
tyvą. Nors savo priešrinkiminėje 
kalboje dabartiiiis ministeris pir
mininkas Gerhardsen reikalavo 
anglims, cukrui, benzinui, medi
kamentams ir pakrančių laivybai 
valstybės monopolio, tačiau vy

riausybė dar iki Šiol panašaus 
įstatymo išleisti nesiskubino. Sa
vo porinkiminėje kalboje jis pa
brėžė, kad kiekvienas privatus 
savininkas privalo atkūrimo dar
bą rodyti nemažesne iniciatyva, 
kaip valstybė, kartu pabrėždamas, 
kad atkūrimo darbas neturi reik
štis sauvališka konkurencija.

Gerhardsen šiuo metu yra 48 
metų . amžiaus. Savo Jaiku buvo 
paprastas darbininkas gatvių sta
tyboje. tačiau visuomet pasižvmė- 
jo mokėjimu sugyventi su kiek
vienu kraštutiniu kairuoju ar de
šiniuoju. Būdamas ' darbininkų 
partijos < pirmininku, visa laiką 
dirbo už komunistų ir darbiečių 
susijungimą, nors kiti tai laikė 
beviltišku dalyku. Savo laiku bu
vo Oslo miešto burmistru, įrody
damas visiems savo organizaci
nius sugebėjimus. Karo metu bu
vo vokiečių kalinamas.

Dabartinis Gerhardsen kabinę-* 
tas daugiausia susideda iš jaunų 
vyrų. Šeši nariai yra jaunesni, 
kaip 35 metų. Krašto apsaugos 
ministeris Jems Christian Hange 
turi vos 30 metų, tačiau okupa
cijos metu suskubo pasižymėti 
pogrindžio veikime.

Daugumas politikų mano, kad 
norvegų tauta, kuri pirmoji po 
karo sugebėjo pasirinkti savo 
krašto atstatymui protingą ir 
blaivią kryptį, pati pirmoji susi
tvarkys ir atsikurs. Norvegų 
darbštumas, kultūringumas ir šal
tumas dar kartą įrodė savo svar
bumą ir reikšmę.

(Neue Auslese 11)

ningo darbo svarba mes čia ilgai 
neapsistosime, nes jis jau pasi
darė aksioma. Šiandien bandoma 
planuoti pasaulinį ūkį; apie ūkio 
planavimus daug kalbama dide
liuose kraštuose, kur gyvenimas 
sudėtingas. Pasauly ir didelėse 
šalyse, spėju, planavimo darbas 
iš karto daug vaisių neduos, bet 
mažam krašte ir ypatingai to
kiam,. kur ūkis ir gyvenimas ne
komplikuoti, gyvenimo eigos pla
navimo ir organizavimo darbas 
nebus ypatingai sunkus, ir jis tu
rėtų duoti gerų vaisių.

Aukščiau minėjome, kad, norint 
galimai ^greičiau ir geriau atsta
tyti kraštą, visų pirma reikia at
statyti ūkio gamybą, nes jos vai
siuose slepiasi dideli turtai, kurie 
bus reikalingi kraštui atstatyti ir 
ūkiui bei kultūrai ugdyti.

Paskiri piliečiai paprastai rū
pinasi savais reikalais; bendrieji 
be priminimo jiems mažai su
prantami; jie patys į juos dažnai 
neatkreipia dėmesio, nežiūrint 
į tai, kad dažnai jie ne be reikš
mės ir jiems patiems. Besirūpin
dami jais, finansiškai pajėgesni 
piliečiai atliekamus pinigus nere
tai paleidžia kanalais, kurie vi
suomet ir kraštui naudos ne
duoda.

Prisiminkime pirmąjį dešimt
metį po 1-mo pasaulinio karo. 
Kas tuomet sekė gyvenimą, tas 
atsimena, kad: a) miestuose, mie
steliuose ir kaime atsirado užsie
ninių prekių, kurios nebuvo būti
nai reikalingos, arba kurias gali
ma buvo pasigaminti krašte; b) 
Kaune ir kituose stambesniuose
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TIK ORGANIZUOTAS IR PLANINGAS
DARBAS DUOS GERU VAISIU * *

Jei mes prisiminsime pirmuo
sius metus po 1-jo pasaulinio karo 
turėsime pasakyti, kad tada mū
sų žmonės kraštą atstatė patys 
savais ištekliais, savomis jėgomis 
ir sava išmintimi: vyriausybės ir 
visuomeninis aparatas tuomet bu
vo per silpnas, kad galėtų efekty-

sėtinai ir/palyginti greit atsistatė, 
bet vis dėlto turime dabar pripa
žinti, kad tas atstatymas vyko be 
plano, vaizdas išėjo margas, daug 
dalykų atsiėjo brangiau nei galė
jo atsieiti, ir, kas svarbiausia, per 
daug vargo ir kentėjo tie žmonės, 
kuriuos karas buvo skaudžiausiai

viai piliečiams padėti. Iždas ir 
bankai neturėjo atstatymui lėšų.

Kaip bus su finansiniais ištek
liais po dabartinių karų ir 'oku- 
pacijų, niekas nežino, bet viena 
mes galime teigti: Lietuvos gy
ventojų ir ypatingai valstybinio 
bei visuomeninio gyvenimo prie
kyje stovinčių žmonių pajėgumas 
darbus planuoti ir gyvenimą or
ganizuoti po 20-ies nepriklauso
mo gyvenimo metų turėtų būti ki
tas nei jis buvo 1920—26 m; jie 
turėtų būti pajėgesni šį uždavinį 
atlikti.

Tiesa tai, kad po 120 metų tru
kusios okupacijos ir po pirmo pa
saulinio karo audrų Lietuva pu- 

palietęs. Jei mes aprašytume karo 
metu labiausiai nukentėjusių 
žmonių kančias ir vargus, padė
tus gyvenimą atstatant, gautume 
šiurpų vaizdą. Karas ir okupaci
jos yra bendra visų žmonių nelai
mė, todėl visi turi prisidėti prie 
jų pasekmių pašalinimo. Ir po 
paskutinių metų negerovių — bus 
žmonių ir ūkių, kurie mažai nu
kentėjo; jie greit atsigaus ir im
sis patvarkymų, kurie pirmame 
atkūrimo laikotarpyje nebus ak
tualūs. To reikėtų išvengti, kon
centruojant jėgas ir išteklius ten, 
kur bus patys opiausi ir svar
biausi reikalai.

Ties iš anksto apgalvoto ir pla-

miestuose atsirado liuksusinių 
apdarų, automobilių ir kt., t. y., 
daiktų, kurie brangiai atsiėjo, o 
nedaugiausia teduodavo naudos; 
vadinasi, buvo be didelio reikalo
išmetami į užsienį pinigai; c) kas 
vartė Statistikos Metraštį, tas tu
rėjo pastebėti, kad vien iš užsie
nių atvežamai manufaktūrai mes 
tuomet kasmet išleisdavome po 
50—60 mil. lt., o kartais net dau
giau. Tais laikais, kada ūkis ir 
mes patys buvome silpnučiai, tai 
buvo didžiulė suma! Be to, atvež
ta prekė netekdavo plačiosioms 
gyventojų masėms, o tik saujai 
turtingesniųjų miestiečių, ir tik 
mažmožiai eidavo eiliniams ūki
ninkams ar darbininkams.

Sitokie reiškiniai anuomet ne
buvo kraštui naudingi, o ateity 
jie negali būti jokiu atveju ken
čiami. Šiandien kuriami tarptau
tiniai bankai, daug kalbama apie 
suderintas ar bendras priemones 
sunaikintiems kraštams atstatyti, 
bet vieno dalyko niekas negalės 
lengvai išspręsti, gal būt, nega
lės net efektyviai sumažinti sun
kumus įsigyti svetimos valiutos. 
Jos gali kiti kraštai paskolinti 
(bet ir tai, kaip anksčiau sakyta, 
nedaug), bet negali duoti; jos rei
kės pasirūpinti patiems. Ji gau
nama už išvežamas į užsienius 
prekes ir už įvairius patamavi- , 
mus kitų kraštų piliečiams ar fir
moms. Pastarieji visuomet mums 
duodavo minusus, t. y., mes dau
giau išmokėdavom nei gaudavom 
iš kitų valstybių už laivininkystės 
patarnavimas, perdraudimus, oro 
susisiekimą, pasiuntinybių išlai
kymą ir t. t. Pagaliau svetimuos 
kraštuose mes neturėjom in
vestuotų kapitalų, o kiti kraitai 
pas mus jų kiek buvo įdėję (šve
dai, belgai) ir kasmet pasiimdavo 
dividentus bei procentus.. Mūsų 
užsienių prekybos balansas — an
tra valiutos apyvartos pozicija — 
turėdavo būti aktyvus, t. y., rnes 
turėdavome prekių išvežti už di
desnę pinigų sumą nei atsivežda- 
vome, nes priešingu atveju va
liutos apyvarta nesibalansuotų. 
Tai buvo neigiama mūsų ūkio sa
vybė.

Kraštą iš griuvėsių atstatant ir 
neturint namuose daugelio būti
nai reikalingų dalykų, neturint 
geros pramonės, svetima valiuta 
bus nepaprastai svarbi ir brangi, 
todėl, planuodami krašto atstaty
mą ir viso ūkio tvarkymą, mes 
privalome ja rūpintis, iš vienos 
pusės stengdamiesi išvežti į užsie
nius galimai daugiau dalykų, už 
kuriuos gaunama valiuta, iš an
tros pusės iki galimų ribų siau-
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rindami tuos kanalus, pro ku
riuos ji kraštą apleidžia. Kadan
gi pirmais atstatymo metais daug 
ko į kitus kraštus mes negalė
tume išvežti, o įvežti bus kas, vi
sų pirma mes turime ruoštis iki 
galimų ribų mažinti tas išlaidas, 
kurios susiję su valiutos eikvoji
mu: pirmais atstatymo metais- 
turėsime išsiversti su minimaliais 
užsieninės manufaktūros kiekiais, 
turėsime mažai pirkti ir užsieni
nių prekių, kaip pa v., mažiau rei
kalingų smulkmenų, cemento, 
etemito ir kitokių statybinių me
džiagų. Tokiomis aplinkybėmis 
mes negalėsime vykdyti pastovios 
ir masyvios statybos mieste ir 
kaime tol, kol mes reikalingų me
džiagų nepradėsime gaminti na
muose, arba kol neišplėsime eks
porto tiek, kad nebus sunkumų 
užsieniuose nusipirkti tai, ko tik 
mes panorėsime. Sitai sulaukti 
bus sunku, todėl savo statybos 
medžiagų, tekstilinės ir kitokios 
pramonės auginimas bus labai 
aktualus.

Vėliau, iš pat pirmųjų metų, 
turės būti atkreiptas dėmesys į 
tai, kad atgaivinti, eventualiai *lr 
auginti eksportines ūkio šakas; 
suprantama, pirmoje vietoje at
sistos žemės ūkis ir ypatingai jo 
linininkystės, kiaulininkystės, 
pienininkystės ir paukštininkys
tės šakos. Atitinkamų prekių ga
myba turės būti plečiama iki ga
limų ribų ir, be to, bent iš pra
džių galimai pigesnėmis priemo
nėmis.

Netikslu siūlyti Lietuvos žmo
nėms prasčiau maitintis, kad tuo 
būdu sutaupyti maisto eksportui. 
Nepriklausomo gyvenimo laiko
tarpy šiuo požiūriu lietuvis sto
vėjo ne prastai; po karų ir oku
pacijų reikia dėti pastangų, kad 
ir ypatingai darbininko ir ūki
ninko mityba ne pablogėtų, bet 
toliau gerėtų. Tinkama mityba 
yra žmonių. darbingumo, geros 
nuotaikos ir net intensyvesnės 
kultūrinės veiklos pagrindas. Ja 
reikės rūpintis iš pat pirmųjų 
laisvo gyvenimo metų.

Nežiūrint į tai, kad šiuo metu 
Lietuva žiauriai plėšiama, atei
nančios iš tėvynės žinios sako, 
kad kolkas ten bado nėra. Yra 
pagrindo manyti, kad ir ateity jo 
nebus: Lietuva per daug turi 
maisto, kad kas nors galėtų pri
versti jos žmones badauti. Vis 
dėlto reikia ruoštis • visokiems 
eventualumams. Reikia atminti, 
kad, mitybos požiūriu sunkiems 
laikams atėjus, labai svarbios pa
sidarė bulvės ir įvairiausios dar
žovės. Bulvių hektaras, pav., nor
maliais laikais duoda trigubai 
daugiau maisto kalorijų, taip tas 
pats duoninių javų plotas, be to, 
iš jų greit pasidaro riebalai, ka
da jas perleidi per gyvulio orga
nizmą; šie dalykai žmogaus išlai
kyme vaidina didelį vaidmenį.

Dar daugiau kalorijų (ir vita
minų) iš to paties ploto duoda 
daržovės. Jų plotų išplėtimu rei
kėtų rūpintis, imantis ir tokių 
priemonių, kurios iki šiol pas mus 
nebuvo praktikuojamos, bet ku
rios duoda gerų vaisių. Pav., būtų 
pravartu, jei kiekvienas miestie
tis, kuris nori ir netingi dirbti, 
netoli savo gyvenamos vietos vi
sai pigia kaina galėtų įsigyti skly
pelį žemės daržui ir sodui. Sis daly
kas pas mus nesunku sutvarkyti, 
reikia tik, kad visuomenė reikalą 
suprastų ir kad įstatymus lei- 
džiantieji organai jį įstatytų į tin
kamą teisinę vagą. Tokie prie
miesčių sodai — daržai miestie
čiams svarbūs normaliais laikais; 
dar svarbesni jie bus pirmais 
laisvo gyvenimo metais: jie galė
tų padaryti neturtingesnių jų 
miestiečių mitybą sotesne, svei
kesne ir, be to, sudarytų sąlygas 
daugiau žemės ūkio produktų iš
vežti į užsienius, t. y., prisidėtų 
prie taip svarbaus dalyko — va
liutos -rūpinimo.

Iš pasakyto seka, kad atstatant 
Lietuvą reikės dirbti planingai, 
iš anksto reikalus apgalvojant, 
stengiantis atstatymo darbus ir 
visą gyvenimą organizuoti. Tam 
tikslui turės būti įkinkytos į dar
bą senos, dar užsUikusios organi
zacijos; reikės kurti ir naujų.

Pedagogika — iš auklėjimo 
praktikos gimęs mokslas asmeny
bių ugdymui. Tad, nors ir didžios 
paskirties, tačiau jokia prasme 
negali savyje talpinti meno sąvo
kos, kurią kai kurie pedagogai 
mėgina jai prisegti. Nors pedago
gas kūrybos kely ir dažnai panau
doja subtilųjį jausmą, vienok šis 
jausmas jokiu būdu negimdo ir 
negali iššaukti jokių naujų meno 
formų; jo tikslas — dėmesingai

sekti ir padėti augti jau prigim
tinėje užuomazgoje esančiai as
menybei. Genialus pedagogikos 
mokslininkas kuria auklėjimo 
sistemas, gi menininkas — genijus 
— niekad nebepasikartojančius 
meno kūrinius. Pedagogika apima 
teoretine ir praktinę auklėjimo 
sritį, bet niekad neprakalba meno 
kalba. Pedagogika ir menas — tai 
du jau prigimtyje skirtingi daly
kai. Savo tikslui atsiekti pedago
gika ne tik privalo semtis ugdan
čiųjų galių gamtos, sociologijos, 
filosofijos ar teologijos moksluose, 
bet taip pat gerai išsitrinkti ir 
meno jūroje. Juk kaip būtų gali
ma įsivaizduoti pasaulėjautos ug
dymo principą be meno ugdan
čiųjų galių? Be meno—kokia gi 
būtų šio principo vedama širdies 
bei sąžinės kultūra, ir kaip, pa
galiau, švitėtų pedagogikos tiks
las — asmenybė? Menas juk yra 
ryškiausias aukščiausiųjų žmo
gaus dvasios apraiškų liudytojas. 
Nors kartais atskiruose indivi
duose ar net ir ištisose tautose ši 
galingoji dvasia meno formoje 
nevienodai ryškiai prabyla. Ta
čiau tai įvyksta tik auklėjimo 
pasekmėje. Individas ar tauta, 
nors ir turi paveldėjime daugelį 
meno pradų, bet savo augime jų 
nepuoselėju, neugdę, brendime 
nesugeba išreikšti. Tai dalinai 
atitinka ir mums. Juk mūsų mo
kyklose menas buvo prastumtas 
lyg ir pro šalį. Tad ir dabar, jeigu 
menas pats nesiskverbia į peda
gogikos sąvokos nagrinėjimą bei 
jos nustatymą, tai dar nereiškia, 
kad jis būtų nepajėgus ir nerei
kalingas ugdymo darbe. Iki šiam 
laikui mūsų auklėjimo sistemoje 
menas vaidino tik povainikio 
rolę, ir dabar jau pats laikas šią 
žalingą klaidą šalinti. Todėl šiuo 
atveju ir imuos pasvarstyti mu
zikos, kaip vyresniosios meno 
dukters, reikalingumą bei galimu
mus mūsoje gyvenimo mokykloje.

Muzikos meno veiksnys auklė
jime reikalingas ne vien tik lie
tuvio muziko genijaus paruošimui, 
bet ir kiekvienam eiliniam žmo
gui. Ne tik atskleidimui muzikos 
kūryboj pasaulio bendram išsila
vinimui, bet ir sugebėjimui įsi-
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jausti bei išreikšti gimtąją kalbą. 
Lietuvių kalbos grožis, viliojan
tis kitataučius mokslininkus, slypi 
jos skambume ir muzikalume. 
Skambieji tonai — balsiai, dvi
balsiai, šnabždieji bei sprogsta
mieji priebalsiai. Melodingumas 
reiškiasi nuostabiai besikaitalio
jančiu kirčiavimu. Skambi, švie
si, harmoninga kiek dailiojoj li
teratūroj, tiek ir kasdieniniame 
jos vartojime. Norėdami susida

Kaunas žiūrint iš Aleksoto V. Račkausko nuotr.

ryti ryškesnį gimtosios kalbos 
muzikalumo vaizdą, perskaityki
me iš Maironio ar kito žinomo 
poeto poezijos bent vieną posmą. 
Skaitykime su poetiniu polėkiu. 
Po poros minučių pertraukos tą 
patį posmą paskaitykime be jaus
mo, be balso jėgos bei tono kai- 
taliojimosi ir be jokių pauzų. Da
bar palyginkime ir rasime di
džiausią skirtumą, kurį jautriau 
išgyvens gerai muzikaliai išlavin
tas. Iki dabar į klausos bei muzi- 
kalinį lavinimą mūsų pedagogika 
kreipė per maža dėmesio. Patikri
nimui nereikia leistis į muzikos 
meno literatūrą, bet įsitikinimui 
užtenka pasekti dažno inteligento 
nemokėjimą įsijausti bei išreikšti 
savo motinos kalbą. Tai vienas, 
visiems suprantamas, labai ryš
kus muzikalinio auklėjimo kaip 
būtinybės pavyzdys. Panašių būtų 
galima ir daugiau duoti, bet tuo 
tarpu kreipiu dėmesį į evangeli
joj minimų talentų vietą.

Neginčytina, kad lietuvių tauta 
muzikos talentu ryškiausiai apdo
vanota. Vaizdingiausias pavyzdys 
— kalba ir dainos, kurių dėka 
daugeliu atveju Herderis, Goethe, 
Schilleris, Belmontas ir kiti savo 
raštuose išreiškė žavesį ir nuste
bimą lietuvių tautos muzikaliniu 
geniališkumu. M K. Čiurlionis 
ilgėjosi ir laukė ateinant lietuvio 
muziko genijaus, kuris tas nuosta
bias, originalias melodijas panau
dotų tematine medžiaga simfoni
jų bei kitų didžių muzikos meno 
kūrinių kūrybai. Genialusis M. K. 
Čiurlionis suprato, kad tik tokiu 
būdu šis mūsų tautos talentas ga
li save pateisinti — išgarsinti Lie
tuvą ir pagarbinti Amžinojo Me
no Priežastį. Išsiugdyti muzikos 
genijų — tai įdėti vieną iš gra
žiausiųjų perlų į mūsų kaip tau
tos aukščiausiojo tikslo karūną.

Ar galima abstraktų muzikos 
meną pritaikinti ugdyme? Ar yra 
iš jo kokia nauda? Kai kurie mū
sų pedagogai, ypač iš medikų tar- 
'po, teigia, kad vaikas muziką pra
deda suprasti tik nuo brendimo 
periodo. Taip, jaunuolis persilau
žimo metais jau pradeda įsigy
venti į muziką, bet tai jam priei

muzikalinimo dėka. Kitaip net 
pati primityviausioji muzikos ap
sireiškimo forma, jau ir nekal
bant apie turinį, jam visiškai bu
tų svetima ir nesuprantama. Ly
giagrečiai muzikos meno auklėji
mui, statau tikėjimo tiesų moky
mą, kurios taip pat nemažiau ab
strakčios ir vaikui sunkiai suvo
kiamos. Tačiau bažnyčios Tėvai, 
Popiežiai atskirais raštais bei en
ciklikomis apie tikybos pamokų 
reikalingumą auklėjime vaizdin
giausiai yra atsakę ir įrodę. Visi 
modernieji pedagogai teigia, kad 
dvasinės galios jau nuo pat ma
žens būtų ugdomos kuo rūpestin
giausiai. Muzika gi taip pat pri
klauso dvasinių galių kategorijai. 
Lietuvė motina, dainuodama lop
šinę, išugdė mums taip gražų ir 

nama tik nuo mažens sistemingo 
vertingą dainų lobyną. Todėl mū
sų pedagogika lopšinės natūralų 
muzikalinį auklėjimą privalo tęsti.

Gyvenimo mokykla reikalauja 
iš tėvų jau pirmaisiais kūdikio 
gyvenimo metais sudaryti reikia
mą aplinką, kurioje kūdikis galėtų 
muzikaliai gimti. Aplinka gana 
paprasta — motinos daina, radijo 
ar kurio kito gerai valdomo in
strumento muzika. Pirmojo, t. y., 
nuo % metų maždaug iki 4 m. 
periodo pradžioje įmanomas tik 
švelnus dainavimas bei muzika, 
nes didelis garsas gali pakenkti. 
Švelni melodinga muzika gali kū
dikį migdyti ir žadinti. Lai ji 
skamba, nors ir pradžioje kūdikis 
garsui dar neskiria aktyvaus dė
mesio. Gaivinančios muzikos vaiz
dai teveikia kūdikį periodiškai 
kasdien ir ištisais metais. Norma
liam 3—4 metų vaike pasireikš 
tikri tokio auklėjimo rezultatai, 
nors vaiko tėvai ir nebūtų kilę iš 
muzikų šeimos. Žinoma, be muzi
kalinio išsiauklėjimo tėvai šiuos, 
nors ir labai gerus rezultatus gali 
pastebėti ir kiek vėliau. 4—7-siais 
metais galima pradėti mokyti 
skambinti pianinu, bet tik prity
rusio muzikos pedagogo priežiū
roje. Šios pamokos laiko atžvilgiu 
sutinka su vaiko interesu. Noras 
skambinti bus didesnis, jei jis bus 
įpratęs kasdien girdėti ir matyti 
mamytę, tėveli ar broliuką sesu
tę — tą patį darant. Maždaug 7—9 
metų amžius jau leidžia kartais ir 
griežtesnę tvarką įvesti. Nusta
tyti darbo laiką maždaug nuo % 
iki 1-nos valandos ryte ir >4—1 ną 
valandą, vakare prieš gulant. Kitų 
pamokų ruošimo metu, pertrauko
mis, paieškoti radijo bangomis 
lengvos muzikos: J. Straus, Le- 
har, Caikovski, Puccini, Bizet ir 
kit. Muzikos klausymo metu 
stengtis įjungti visą vaiko pasaulį 
su lėlytėmis bei visais žaislais. 
Tai lyg ir pakels mažojo auklė
tinio autoritetą, suaktyvins dė
mesį bei paskatins dažnesniam 
muzikaliniam užsiiminėjimui. 9- 
ais—12-ais metais fantastiškasis, 
įvairiais gyvenimo reikalais užim
tas vaiko pasaulis yra labai gyvas 
ir judrus. Šiuo metu jis sąmonin-

gai gali pradėti muzikos pamokų 
vengti, teisindamasis įvairiais už- 
siiminėjimais. Reikalinga labai 
racionaliai suskirstyti darbo laiką, 
kad vaikas galėtų ir fantazijos 
pasaulyje pagyventi bei pažaisti. 
Muzikos pamokoms galima betgi 
prisilaikyti %čių—1-os valandos 
ryte ir tiek pat laiko vakare. Į 
muzikos pusvalandžius įvesti ir 
muzikos istoriją, pasakojant sa
vųjų bei didžiųjų kompozitorių 
linksmesniuosius gyvenimo bruo
žus, vaiko fantazijai artimai per
statyti liaudies dainas, jų atsira
dimo istoriją ir pamokyti dai
nuoti. Atsiradus sąlygose, kuriose 
nėra radijo ar kitos lengvai geros 
muzikos, apsieiti galima tik su 
liaudies dainomis, kurių visuomet 
turime mokėti kiek galima dau
giau. Kviestini ir kaimynų to pa
ties amžiaus vaikai, su kuriais sa
vieji ne tik padainuoti, bet ir gra
žiai pažaisti gali. Visa taip orga
nizuoti, kad šie muzikaliniai už
siėmimai būtų mėgstamiausiais 
vaikų išgyvenimais. Muzika nu
vargintą vaiko mąstymo aparatą 
atgaivina ir užgrūdina. Tai pamo
kos — nereikalaujančios nei pro
to, nei jėgos, tik truputį laiko ir 
valios. Jos stiprina valią, lavina 
klausą, melodinių ir harmoninių 
dirksnių pagalba formuoja mu- 
zikalinį sugebėjimą - inteligenciją. 
12-ji—14-ji tai labai jautrūs, į 
vaiko vidų žvelgiantys metai. 
Dažnai rengti rimtesnės muzikos 
(Mozart, Beethoven, C. Frank ir 
kit.) pusvalandžius. Galimai dau
giau išmokyti liaudies dainų. 
Truputį padidinti darbo laiką prie 
pianino ir smuiko. Vengti ir ša
linti progas šliagerių muzikos 
aidams, nes šliagerių tikslas ne 
auklėti muzikalumą, bet daugiau 
veikti į erotinius jausmus. Apskri
tai, mokyklinio amžiaus jaunuo
menei šios rūšies muzikos klausy
tis nepatartina, juo labiau dai
nuoti. Galima kartais atkreipti 
dėmesį, bet tik kaip j ritminį vie
netą. Suaugusiems šliageris kar
tais pagreitintai veikia ir atleidžia 
nervų sistemą nuo persitempimo 
darbe. Radijo muzikos pusvalan
džiuose daryti pasikalbėjimus, at
pasakojant įvairius iš muzikos 
istorijos įvykius, atkreipiant dė
mesį į didžiuosius muzikos geni
jus bei į jų skambančias melodi
jas, iš kurių ryškesniąją radiją 
momentui išjungus, visiems kartu 
paniūniuoti. Supažindinti su har
monijos pagrindais, jei tai moky
kloje dar nebuvo padaryta. Taip 
pat jau galima vieną kitą mintį 
atskleisti ir iš muzikos estetikos.

15-us muzikalinio auklėjimo 
metus tenka skaityti laiku, kuria
me pakankamai išryškėja kiek
vieno jaunuolio gabumai muzi
koje. Tėvai su muzikos auklėtoju, 
šiek tiek atsižvelgdami ir į jau
nuolio norą, gali nustatyti toli
mesnę muzikalinio auklėjimo 
programą. Maždaug iki brendimo 
periodo muzikalinis auklėjimas 
yra daugiau tėvų iniciatyvoje. Gi 
gyvenimo mokyklos pedagogika 
glaudžiai bendradarbiauja su mo
tinos mokykla. Iš mokyklos suolo 
tolimesni muzikos meno gilinimą 
perima koncertinės estrados, be
sikartojančios iki garbingos žilos 
senatvės. Kamerinės bei simfo
ninės muzikos koncertai — auk
ščiausia auklėjamoii muzikos me
no institucija, dieviškųjų spindu
lių židinys.

Nejuntamai įsijungiame į tai la
bai švelniai, melodingai banguo
jančią, tai vėl didingai skamban
čią simfoniją, kurios ritmas tūk
stančius širdžių sujungia bendram 
pulsavimui. Kaio būtų gera ir 
gražu, jei šis ritmas ne tik kon
certe, bet ir gyvenime pulsuotų 
ištisų bendruomenių, tautų, visos 
žmonijos kūne. O tai žmogaus gy
venimo prasmės horizontuose mi
lijonus karių vertesnis dalykas 
už valstybių muitų sistemas, įvai
rias sutartis bei politines kombi
nacijas. S’ nuostabioji vertybė 
glūdi auklėjimo sistemoje, anie 
kurią pedagogai daug kalba, rašo, 
visokių nurodymų duoda, tik pas- 
lant’es taryt neatskleidžia.’ Di
džioji šiųdienės žmonijos išs’va
davimo paslaotis — Kristaus 
evangelija ir menas. Gi, oaslao- 
tis pilnai atsiskleisti gali tik tada, 
kai viso pasaulio tautos savo gy
venimo mokykloje įgyvendins 
meilę menui ir Kristui.
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Seniai jau, kai buvau dar ma
žas, kasmet tarp durpiakasio ir 
rugiapiūtės važiuodavome į sve
čius pas Silbalių dėdę. Gyveno ji
sai už poros mylių, anapus miesto, 
ir kelionė trukdavo valandą su 
kaupu laiko.

Ligi Vilkaviškio visos vietos 
buvo man pažįstamos. Kiekviena 
svirtis kieme, kiekvienas šuo prie 
būdos, kiekvienas šienpiūvys lan
koje ir kiekvienas takelis per vil
nijančius kviečių laukus buvo 
tiek sykių matytas.

Nauji paveikslai atsiverdavo, 
susilyginus su miestu, kurį ap
lenkdavom iš žiemių šono. Dabar 
man kitaip atrodė ir kareivinės, 
ir namai, o ypač bažnyčia, kurios 
bokštus visados iš pryšakio ma
tydavau plačius ir atokiai stovin
čius nuo vienas antro; dabar jie 
vis siaurėdavo, plonėjo ir abu su
siliedavo į vieną laibą bokštą.

Po valandėlės tėtis mostelėdavo 
botagu į baltus mūrus anapus 
miesto ir sakydavo, atsigręžęs į 
mamą ir mane:

— Dvaras, kur Napoleonas ru
sui paskelbė karą.

Jis nutildavo, ir mes, nė žodžio 
netarę stebėjome dvarą ir dva
sioje jautėme kylant iškilmingą 
pagarbą: po šimto su viršum metų 
mūsų kaimo ir visos apylinkės 
vyrų kalbose, ilgais žiemos vaka
rais, nebuvo didesnio žmogaus už 
Napoleoną.

Aplinkui, kiek tik akys apėmė, 
liūliavo rugių ir kviečių lysios, 
tarp kurių krutėjo raudonais 
marškiniais darbininkai ar tarš
kėjo šienpiūvė mašina, kurią pa
matę mūsų arkliai karpydavo 
ausimis.

— Na-a! — suniūkdavo jiems 
tėtis ir stipriau sugniauždavo va
deles, o mama priglausdavo mane 
prie savęs, kad kartais pasibaidę 
arkliai nepradėtų nešti.

Nuostabiausias dalykas man 
toje kelionėje būdavo kukurūzų 
laukas dvaro žemėse ir didelis vė
jinis malūnas, kurį pravažiuoda
vome beveik po pat sparnais, 
aukštai besigraibstančiais po orą 
ir vėl krentančiais žemyn su iš
pūstu ir plezdenančiu audeklu. 
Ratų girgždėjimas, storas vele
nas, prie kurio laikėsi sparnai, 
miltais apdulkėję langeliai, durys, 
pro kurias karojo nuleistos gran
dinės, ir sienojas malūnui į vėją 
atsukti buvo man toki įdomūs ir 
paslaptingi, kaip pasaka.

Už gerų varsnų nuo malūno 
sukdavome į šunkelį ir toli jau 
pamatydavome Silbalių dėdės 
triobas. Tuoj išskirdavom jas iš 
aplinkinių ūkių, nes gale pirkios 
augo ten, ąžuolas, aukštesnis už 
viso sodžiaus medžius ir šu nu
karšusia viršūne. Visados, kai tik 
išvysdavau Silbalių namus, akys 
man nusišviesdavo ir širdis links
mai šokteldavo: gera ir smagu 
buvo žiūrėti į tuos beržus, kurie 
baltavo aplink visą sodybą.

Kol tėtis ir mama bučiavosi su 
dėde ir dėdiene, kol jie vaikščio
jo, žiūrėdami pirmdėlės karvės ir 
šiomečių kumeliukų, arba ranko
mis skėsčiodami gėrėjosi kvie
čių lauku, aš sų Silbalių vaikais 
lenkčiui bėgdavome į galulaukes.

Lėkdavome šniokšdami, kas 
pirmutinis pasieksime Kartuvių 
kalnelį. Dykas buvo tas kalnelis, 
be medžio, išraustas ir akmenų 
pilnas. Savo vardą buvo gavęs 
nuo to, kad ant jo baudžiavų lai
kais korė žmones. Mums, ma
žiems padaužoms, jisai labai tiko, 
nes čia ligi soties galėjome slaps
tytis duobėse, gaudytis, akmeni
mis laidyti į pakalnę, kasinėti la
pės olą, kurios galo niekados ne
prieidavai. Vieną vasarą ten ra - 
dome švediškų pinigų, pažaliavu
sių ir vos beįskaitomų. Sušilę ir 
pailsę, pūkšteldavome į Kregždės 
upelę, kuri skaidri gurguliavo per 

akiYienis, ir klegėdami maudėmės, 
taškydamiesi ir vienas kitą niur
kydami į vandenį. Kartais Silba
lių vaikai pakriaušėmis kaišiojo 
rankas į urvus, ieškodami vėžių, 
ar bandė rasti po akmenimis py
plių ir vėgėlių, kurių uodegas su
traiškydavo į tą pat akmenį.

Nusibodus pliauškytis upelėje, 
visi eidavome vaikščioti po ak
menų lauką.

Tarp Kartuvių kalnelio ir 
Kregždės upeliuko buvo loma, 
pilna akmenų, kurie gulėjo ten 
dideli, kaip avinai. Išsimaudžius 
mūsų darbas ir buvo visą daubą 
peršokuoti akmenimis, nepalyp- 
stėjUs koja žemės. Taikydavos, 
kad paslydę nusibrėnydavome 
blauzdas, prasiskeldavome kelį ar 
kaktą.

Mūsų džiaugsmas buvo neišpa
sakytas. Mes šaukėme kaip patra
kę, šokinėjome, siautėme ir žai
dėme laukiniais. Toji dyka dirva, 
lapių urvais išraustas kalnelis ir 
ramiai čiurlenantis upokšnis buvo 
mūsų karalystė, niekam kitam 
nenaudinga, ir mums nė į galvą 
neatėjo, kad kada nors mes šio 
savo žaismų tyrlaukio netektume.

Bet taip atsitiko.
Atsimenu, vieną vasarą mes, 

kaip visados, nulėkėme prie ak
menų lauko. Omai ties Kartuvių 
kaineliu Silbalių Motiejukas sus
tojo, lyg įbestas. Jis buvo visus 
pralenkęs, ir jam turėjo atitekti 
garbė pirmajam užkopti į viršūnę.

— Ko jis nelipa? — laužėm gal
vas ir lėtinome savo risčią.

Kai pribėgom, Motiejukas, su
mišęs ir lyg sugėdintas, pasakė:

— Tėtis užvakar pardavė ak
menų lauką.

— Pardavė? — paklausiau ir, iš 
to nustebimo išsivėpęs, žiūrėjau į 
pusbrolius.

— Tikrai, — patvirtino jie ir 
nudūrė akis žemyn.

— Ir kalną pardavė? — tariau, 
net mikčioti pradėjęs iš to apglu- 

'šimo.
— Ir kalną.
— O upelį? .
— Upelį? — sudvejojo Motie

jukas. — Upelio gal nepardavė — 
jis juk iš toli atbėga.

Man graudu buvo. Išsyk supra-
tau, kad j taukinų žaismų dirvą 
jau vartai užkelti.

— Ar galima ten eiti? — dar 
paklausiau.

— Nežinau, — numykė Motie
jukas ir pasižiūrėjo į brolius, ar 
jie netars žodžio.

Jie tylėjo ir kojos nykščiu 
krapštė žemę.

— Galėtume pabandyti, — pats 
svyruodamas, prabilo Motiejukas. 
— Kai išvys, tai išvys.

Jis žengė pirmas, o paskui jį 
žąsele nusekėme ir mes, bailiai 
dirsčiodami, ar neišlįs koks žmo
gėnas iš už Kartuvių kalnelio ir 
ar nepradės mūsų vytis ir plūsti.

— Kad tik šuns nepaleistų, — 
niurnėjo Jeronimukas, Silbalių 
mažiausiasis, pačioje uodegoje 
kiurklinęs — Dar gali įkąsti...

Apsidairėme visi, ar nematyti 
kur beselinančio šuns. Nieko ne
regėdami, vėl traukėme tyliai.

Prieėjome šviežiai sukrautą ak
menų krūvą ir sustojome, žadą 
prikandę.

— Man rodos, kad kažkas teh 
krebždenasi, — sušvagždėjo po 
valandėlės Motiejukas.

— Gal šuo... — nusigandęs at
siliepė Jeronimukas.
Susispietėm į daiktą ii; laukėm. 
Iš tikrųjų anapus krūvos kažkas 
brūžinosi, lyg į akmenis trinda
masis. Neilgai laukus, pasirodė 
strėnos, paskui pakilo galva ir 
rankos, kurios ant viršaus uždėjo 
naują akmenį.

Iš anapus krūvos į mus žiūrėjo 
vaikas, maždaug mūsų amžiaus. 
Mes išpūtėm akis, nes berniukas 
buvo toks rudas, kaip niekados 
dar nebuvau regėjęs. Jo plaukai 
buvo raudoni, kaip liepsnelė, vei
das taip strazdenomis nubertas, 
kad rodėsi lyg sukapotas, o ir 
rankos buvo šlakuotos ir apaugu
sios žvilgančiais plaukais.

—He! — tarė berniukas ir nu
sibraukė sau prakaltą nuo kaktos.

Mes žengėme prie jo ir vėl 
sustojome.

— Kur einate? — prabilo ruda
sis vaikas.

Styrojom kaip pagauti.
Berniukas pasirėmė alkūnėmis 

ant akmenų ir žvitriomis akimis 
tyrinėjo mus. Mums buvo taip 
nesmagu, kad nors ėmęs ir smek 
į žemę. Man pačiam, lyg po sun
kaus darbo, baptelėjo prakaito 
lašas nuo kaktos ant nosies galo.

Atsigręžėm į kitą šoną: iš ten 
pasigirdo skardus ir linksmas 
balsas.

— Kęstuk, kaip matau, talkos 
susilaukei, — skambėjo tas balsas.

Aplink didelį akmenį triūsė t^i 
vyras su geležine lazda ir pupsėjo 
trumpą pypkutę. Jis taip pat bu
vo rudas ir su gauruota krūtine, 
kuri juodavo iš ančio. Išsitraukęs 
pypkutę, jis nušvirkštė seilę pro 
dantis,ir kalbėjo:

— Na, Kęštuk, prašyk svečius į 
talką. Greičiau eis darbas!

Kęstučiui betylint, Motiejukas, 
išidrąslnęs, paklausė:

— Dėde, o ką reikia daryti?
Jam prašnekus, mes visi atsik

vėpėm palengvėję.
— Ogi akmenis rinkti ir į krūvą 

nešti, vaikučiai.
— Akmenis rinkti, — paantrino 

ir Kęstutis.
— Smagus darbas, vaikučiai, — 

juokavo anas vyras, — kodėl ne
pamėginus?

— Mes galim, dėde, — atsakėme 
vienas po kito, raitodamiesi ran
koves.

Vėl buvo mums gera ir šviesu. 
Kaip žvirbliai Į grūdus, puolėmės 
ant akmenų. Pradžioj klykėme ir 
šaukėme, iš kailio nerdamiesi vie
nas kitą aplenkti. Vien Jeronimu- 
kui nesisekė, nes jisai nusitvėrė 
beveik už save didesnį luitą ir tą
sėsi, kaip skruzdė, kol visi suspitę 
jam pagelbėjom. Neilgai trukus, 
aš pat? jau buvau sumuręs, prie 
nugaros limpančiais marškiniais 
ir apdaužytais krumpliais. Iškai
tęs tempiau akmenis į krūvą ir 
kaip įmanydamas, stengiausi neat
silikti nuo savo bičiulių.

Po valandos mūsų visai nebuvo 
girdėti. Raudoni, kaip iš krosnies 
išlindę, su prilipusiais plaukų 
kuokštais ant kaktos, kaskart lė
čiau bepaslinkom.

Pirmutinis pasidavė Jeronimu
kas. Jis atsisėdo ant akmens ir ra
miai tarė, lyg jau baigęs darbą:

— Aš negaliu.
Motiejukas tingiai dribtelėjo 

atnešęs akmenį ir paklausė:
— Dėde, ar leisit upelėj maudy

tis?
Žmogus, išsiėmęs pypkę, nusi

juokė ir atsakė:
— Kodėl ne! Jei tik vandens 

neišgersit...
.Ir patenkintas jisai kikeno žiū

rėdamas, kaip mes, iš nuovargio 
linkčiodami per pakinkius, gūri- 
nom prie srovės.

— Oha! — staiga suspigo Kęs
tutis, kuris buvo likęs prie darbo.

Sulig savo riksmu jisai pasilei
do bėgti prie vandens, šokinėda
mas, kaip kumeliukas, pirmą sykį 
išleistas į lauką.

Ir mes suklikom < ir metėmės 
prie Kregždės upokšnio. Pribėgo
me visi kartu. Valandėlę žiūrėjo- 
mės, drovėdamiesi prie svetimo iš
sirengti, bet kai Kęstutis pirmas 
ėmė trauktis marškinius per gal
va, mes nieko nelaukėm ir tuojau 
vandeny burbuliavom. Taškyda
miesi ir rėkaudami, vis dėbčiojom 
į Kęstutį; jo pečiai ir nugara bu
vo taip šlakuoti, kad atrodė, lyg 
kokiais žvynais aplipę.

Vakare, važiuojant namo, tėtis 
kalbėjo mamai:

— Tai, mat, Silbalių dėdė ne
blogai pardavė tam Baltrui Žirge
liui ... Žemė ten nė ketvirtos rū
šies neverta.

Prisiglaudęs prie mamos, aš 
snūduriuodamas galvojau apie 
kalnelį su lapių urvais, anie šve
diškus pinigus, apie skaidrų 
upokšnio vandenį ir apie akmenis, 
kurie pradėjo man visame Bal
traus Žirgelio lauke krutėti ir 
glaustytis, kaip garbiniuotų avių 
kaiminė kaitrų vasaros vidudienį.

2.
Kitais metais Baltraus Žirgelio 

dirvos išsyk nė nepažinau. Akme
nų buvo belikę tik viename kam
pe, o visur kitur jau žėlė miežiai; 
rugiai ir avižos. Ant pat upokšnio 
kranto stovėjo pirkia ir tvartas, 
iš akmenų ir molio pastatyti. Tai 
buvo man naujiena, kadangi mūsų 
apylinkėje ūkininkai namus ręs
davo iš sienojų ir vien tvartą nu- 
sikrėsdavo iš molio.

Baltrus Žirgelis dengė kluoną. 
Kęstutis stovėjo apačioje ir pada
vinėjo tėvui kūlelius.

— Sveikučiai, sveikučiai! — rik
telėjo Baltrus Žirgelis nuo stogo. 
— Tai dar neužmiršote manęs?

— Ne, dėde! — visi kartu pra-

A. Tyruolis

Ilgesys
Gal būt ten už žvaigždžių geriau, 
Ką galime žinoti mes?
Trumpai tetenka čia keliaut: 
Gal būt jau einame į jąs.

Kelionė ta ilga, klaidi,
Kai mintimis į ją veržies, 
Bet kaip lengvai į ten skrendi 
Sparnais pastigusios širdies.

Gal būt kas ilgis iš tenai, 
Iš tų didžiųjų tolumų, 
Atskristi ilgesio sparnais 
Į žemėj vargstančius čia mus.

Taip nardome visi jau mes, 
Mes kibirkštys Agnios širdies, 
Pabirę po visas žvaigždes 
Iš laužo amžinos ugnies.

gydome ir žiūrėjome, kaip jisai, 
apsižergęs kraigą ir atsispyręs į 
lotas, rišo kūlelį.

— Su kuo ten šnekiesi, Baltrau?
— atsiliepė moters balsas kluone.,

— Kaimynai į svečius atėjo, 
motin! — pasakė vyras ir nusi
traukė nuo karties kūlelį, kurį 
Kęstutis laikė iškėlęs.

Susimetėm prie kluono durų ir 
pamatėm Žirgelio žmoną. Ji klū
pojo šiauduose ir rišo kūlelius. 
Ant grendymo sėdėjo maža mer
gaitė ir užvertusi galvą žvelgė į 
tėvą ant stogo.

— Sveiki, vaikučiai, — tarė mo
teris ir suko grįžtę, kuria paskui 

, suriš kūlelį. ,
Darbas nebuvo jai lengvas: vie

ną galą ji laikė abiem rankom ir 
gręžė, o antrą buvo įsispraudusi 
tarp kelių, ir reikėjo būti labai 
atsargiai, kad kojos išlaikytų ve
jamą ryšį. x

— Dėdiene, jums padėsiu, — pa
sisiūlė Motiejukas.

— Dėkui, sūneli. Nagi, paban
dyk ...

Kol Motiejukas laikė ryšį, aš 
žiūrėjau į moterį ir mergytę. Ste
bino mane, kad Žirgelis turėjo 
žmoną, nes per kiaurus metus 
mintyse man stovėjo tik jisai pats 
ir Kęstutis. Man niekados nė į 
galvą nebuvo atėję, kad jų šeimos 
dar kas daugiau būtų. Man keista 
taip pat darėsi, kad jo pati, buvo 
visai neruda ir -nestrazdenota, 
kaip jisai su sūnumi. Jinai buvo 
juodbruvė, rausvų skruostų ir mė
lynų- akių’ kurios jai labai tiko 
prie tamsių plaukų. Mergytė buvo 
gyva mama — juodplaukė ir mė
lynakė. apvilkta raudona šlebute. 
Ji žvalgėsi čia į mus, čia į tėvą, 
ir kartais susijuokusi puldavo 
kniūpsčia į šiaudus šalia mamos. 
Tur būt, mažytei linksma buvo, 
kad jos tėtis taip aukštai sėdi.

— Na, šiandien užteks, — po 
geros valandos tarė moteris ir at
sistojusi nupurtė šiaudus iš sterb
lės.

Ji nuėjo į pirkią su mergaite, 
kuri, įsikibusi į motinos ranką, 
bandė taip atsispirti, kad kybu
riuotų ore.

— Neišdykauk, Viktutė, — su
barė mama, — dar kojukę nikste
lėsi.

Viktutė juokėsi ir vis mėgino 
pakibti. Taip išdykaudamos, jiedvi 
ėjo. kol pradingo pirkios duryse.

Mes stojom į talką Kęstučiui ir 
iš eilės kėlėm kartį su kūleliu prie 
kraigo, kur Baltrus Žirgelis nut
verdavo ji ir šūktelėdavo:

— Gerai, sūnau!
Išbaigus kūlelius, jisai tarė Kę

stučiui:
— Dabar aprodyk svečiams ūkį.
Silbalių vaikams nebuvo tai 

naujiena, bet aš išpūtęs akis žiū
rėjau į šulinį, kurio rentinys bu
vo akmeninis, žiūrėjau į medelius, 
kurie užveistam sode aplink pir
kią dailiai žaliavo gležnais lape
liais, ir į javų laukus, iš lėto vil
nijančius, padvelkus vėjeliui te
nai, kur neseniai riogsojo akme
nys ir kerojo dagiai. Jfusivedė 
berniukas mus ir pas žalmargę, 
kuri buvo pririšta paliai upelį.

— Arklio dar neturim, — pasa
kojo Kęstutis, su pasididžiavimu 
žiūrėdamas į karvę, — bet kai tik 
užsidirbsim pinigų, tėtis pirks 
arklį. O dabar turime skolintis ...

— Je, — atsiliepė Motiejukas,— 
pavasarį mes davėm arklius, ir
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ten bernas, beardamas, nulaužė noragą į akmeni, — jų ir po žeme pilna.— O kur dėjote akmenis? — paklausiau.— Na, ar akis kaktoj turi, ar ką! — supeikė mane Motiejukas. — Matai gi, kad dėdė iš akmenų pasistatė pirkią ir tvartus ...— Aha! atsakiau nuraudęs dėl tokio savo neapdairumo.Kregždės upelis ramiai gurguliavo. Ant skaidraus jo dugno raibuliavo akmenukai, skleisdami nuo savęs geltonus ir juodus ratilus, kai tik vėjas sukeldavo smarkesnę vilnį.Netrukus mes pliūškėme vandeny, rėkdami ir skandindami vieni kitus, lygiai kaip senomis akmenų dirvos dienomis, kada rflės čia žaidėme laukiniais.Pakeliui į namus tėvelis kalbėjo, pašmigodamas sarčiams:— Taigi, kam Dievas nepagaili proto, tam visur sekasi. Kad ir Baltrus Žirgelis! Iš prasto berno susikrovė skatiko... Ir kas ten buvo — akmenys! O dabar pažiūrėtum! Triobos šimtą metų laikys ... Ką su lauku padarė! Seniau ten nė grikis ar lucema nebūtų dygę, o šiandien — kviečiai auga! Tik gaila, kad kumelės neturi, o Silbalių dėdė sakė, esą, dar ir skoloj Baltrus sėdįs. Bet su tokia galva žmogus nepražus ... *Klausėmės tylėdami. Ir pats tėvelis ne tiek mums pasakojo, kiek pats sau vienas šnekėjosi, čia nusistebėdamas, čia rankomis skėstelėdamas. Po valandėlės ir jis nutilo. Bet iš jo pečių trūkčiojimo, iš galvos kraipymo supratome, kad jis nesiliovė posmavęs apie Baltrų Žirgelį ir akmenines jo triobas.Saulė, raudona ir didelė, grimzdo už girių. Pamiškiu, su dalgiais ir grėbliais ant pečių, ėjo vyrai ir mergos ir dainavo. Jų daina lėkė per laukus, kartojosi tarp girios ąžuolų ir liūdnai liūliavo mane. •Man liūdna ir sykiu gera buvo klausytis tų nutęsiamų balsų, vienodo ratų trinksėjimo ir vėjelio bešlamant drebulėse prie kelio.Nuo paskutinių saulės spindulių debesys pasruvo krauju, buvo nykūs ir baisūs.Daina nutilo.Mamytė pasižiūrėjo į tuos kruvinus debesų kalnus ir ramiai tarė:— Matyt, audra ateina...

3.Paskutinio karto, kada buvau Žirgelio namuose, dar nė šiandien negaliu pamiršti ir niekados nepamiršiu. Man vis šmėkšo jisai, persikoręs ant tvoros, su kadaruojančiomis rankomis. Ir gėda man, lyg aš pats būčiau prisidėjęs prie tos neteisybės, kuri žlugdo žmones.Buvo karas. Gyvenome prie stoties, kurią vokiečiai apšaudydavo iš armotų. Mūsų pirkios langai nuo granatų išbyrėjo, ir pieva buvo lyg kiaulių išknista ten, kur buvo sprogęs sviedinys.Vieną dieną, po smarkaus šaudymo, kada mes lindėjom drebėdami savo apkase tarp sodo medžių, tėtis mus, vaikus, ir mamą nuvežė pas Silbalių dėdę, gyvenusį atokiau nuo karo ugnies.Mūsų pasirodymas Silbalių kieme buvo nepaprastas. Kai įriedėjom pro vartus, prie tvarto, ant pamestų šiaudų, pamatėm išpūstais šonais nuvirtusią karvę. Jos gerklė buvo perpjauta. Šviežias kraujas gliurgė jai iš žaizdos, ger- damasis į šiaudus ir žemę.Už kūgio pastebėjom Baltrų Žirgelį. Jis šiaudų gniūžte šluostė nuo dalgio kraują, lygiai taip, kaip dobilienoje piovėjas, prieš pasiga- ląsdamas savo dalgį. Toliau stovėjo Silbalių dėdienė su vaikais. Visi jie buvo nusigandę.— Kas atsitiko? — iš ratų iššokęs, nuskubėjo prie dėdienės tėtis.— Jėzau, Jėzau! — dejavo moteriškė, abiem rankom žiurstą susiėmusi. — Tokia nelaimė! Geriausia mūsų karvelė...— Taigi, matau, kad šėmoji... — tarė tėvelis. — Veislinė karvė..— Dobiluos persiėdė. Ir ko nedarėm, kiek nevaikėm — nieko negelbėjo. Taip gaila, kad nors verk.— Ką darysi, — ramino Baltrus Žirgelis, — bent mėsa dar nežuvo. Se, Motiejuk, nunešk dalgį.— Ak, tuščia jos, tos mėsos! — dūsavo dėdienė. — Bet einam į pirkią. Ir tu, Baltruk...— Reikėtų kailį nudirti. Kai sustings, bus sunkiau. •
— Nors atsikvėpti užsuk, — iš gonkų atsiliepė Šilbalis. *Ir lyg pasiteisindamas, kodėl jo lig šiolei čia nebūta, jisai pridėjo:— Aš neturiu širdies karvei piauti. Kiaulę bežviegiant dar nudursiu, bet karvutę... Ačiū, kaimyne, kad pagelbėjai...

NAKTIES PSALMĖ„ . . . mes atėjome ik beprotybės marių." St. SantvarasNuėjom mes lig beprotybės marių, Nuėjom mes lig tų tamsos krantų, Kur sostuose tironai, tartum vyną, geria Našlaičių kraują, ašaras tautų.Ir šaukia žemė: — Nematau aš saulės.Ir šaukia siela: — Nematau žvaigždžių . . .Ir aš regiu, kaip miršta šis pasaulis Ir kaip nebeplaka širdis, girdžiu.Ir tartum ašaros benamės žvaigždės krenta, Paklydus kryžkelėj po dideliais skliautais, Ir tartum skęstantis, toli nuo žemės kranto, Tikiu: dangaus stebuklas dar ateis!Ir nevilty dainuoju viltį didžią, Mirties agonijoj — gyvenimą randu Ir naktį nykstančią žmogaus širdy tolydžio, Kad rytas šviestų tūkstančiais žiedų.Pro pelenus sudegusių sodybų,Pro negyvųjų miestų kvartalus, Kaip žarija pro gūdžią tamsą žiba Dienos grįžimas šventas, tolimas, tylus . . .Pro maldą atgailos, pro nekaltųjų kraują Ir pro tauty, mirt pasmerktų, skausmus Skelbiu ateinant dieną didelę ir naują Į šį pasaulį ir į mūsų mirusius namus!
GYVASIS DIEVASKas tarė: — Dieve, Tu mirei? — Tu gyvas! Tu gyvas sieloj žemės ir žmogaus.Ir ten, kur Tu kaip milžinas žengi, ves Mus Tavo žingsniai lig dangaus.Ir nesiūbuos po mūsų kojom marios,Ir mūsų kelio neužstos kalnai,Ir kaip plaštakės, efimerinės ir marios, Tavy bus mūsų dienos gyvos amžinai.Kas tarė: — Tu negrįši? — Tu sugrįžęs, Kaip tvanas didelio gyvenimo esi.Ir kaip išganymas man spindi Tavo kryžius Vidurnakčio juodžiausiam debesy.Ir aš seku Tave, tartum šešėlis,Ir kaip drabužis dengs mane Tava drąsa, Nes Tu esi žmogaus ir žemės sielos šviesa.

IŠ JAUNYSTĖS SLĖNIOIš jaunystės slėnio pievų Plaukia upė jazminų Iš padangių mėlynų Spindi akys gero Dievo,Visa reginčios — ir norus, Ir svajones, ir kelius, Ir atodūsius tylius, Ir maldas prieš kapo morus . . .Iš baltų jaunystės sodų Skrenda bitės į laukus, Ir jaunų dienų šnekus Vėjas šildo skaudų gruodą.Ir tave, keleivi, lydi Atminimai, kaip jauni Jazminai žaliam slėny, Ir pasaulis žydi, žydi . . .
AUŠRAPro rūsčiai budinčią vidurnakčio sargybą Aš praėjau, ir nepaklausė ji manęs,

Baltrus Žirgelis pasitraukė kelnes ir pasakė:— Ir velnią paplaučiau, kad tik nustverčiau.Aš pažiūrėjau į mamą, nežinodamas, ar juoktis, ar nusigąsti-dėl tokių žodžių. Bet vyrai paėmė tai geruoju ir nuėjo į pirkią, kur ir mes pradėjom kraustytis savo patalynę.Pirkioje Silbalių dėdė pylė deg

tinės nuo šaknų Baltrui Žirgeliui SU tėčiu, kalbėdamas:— Baltruk, aš pats galėčiau paskolinti vieną kitą dešimtinę. Sakyčiau, užsimokėk, ir viskas. Negi paduosi valdžią į teismą!— Negaliu, dėde, negaliu, — kratėsi anas. — Nors užmušk mane, o negaliu.— Turėk protą: ar bus geriau,

Kas mano žingsniuose, tarytum žvaigždės žiba Ir kam nešu žibintą rytmečio ugnies.Iš labirintų pikto, keršto ir apgaulės Aš išėjau, tarytum angelas šviesi, Ir patikėjo man gyvenimą pasaulis, Ir savo sielas man atidavė visi.Vergai, karaliai, nuotakos ir jaunikaičiai, Ir atsiskyrėliai, ir popiežiai seni, — Nes aš nešiau jų ryto dovanas jų kraičiui, Nes savo dienai rado raktą jie many.Ir skaitė jie žvaigždėtos mano knygos Maldom ir giesmėm žydinčius lapus, Nes mano pirštuos bunda kanklių stygos, Ir aš supu saulėtekio varpus.
CONFITEOR— Gana elegijų! — man šaukia nedraugai,— Gana širdies! — man recenzentai rašo.— Kam formą dailini. Be reikalo. Blogai. Tėvynės meilės kad daugiau nė lašo!— Vis ilgesys, vis Lietuva ir vis tėvynė, Kaip amžinatilsį senais „Auszros" laikais, Įgriso iki gyvo kaulo ta birbynė,Kaip pats giedodamas ant kojų dar laikais.Kad būtum knygą tą išleidęs pernai metais, Mes būtum skaitę, būtum verkę su tavim, Dabar, kai vaikštome apsiavę UNRROS batais, Gali giedodams taip keliaut sau po šunim.O jei klausyt norėtum mūsų patarimo, Tai pamėgink ką nors taip sakant l’art pour Tart, Pieno miltelių užbarstyk tirštai ant rimo. Kiekvieną žodį pakartok bent po du kart.Susipažink su vakarų literatūraIr su jaunųjų mūsų dainių veikalais, Knygelę pavadink, sakysim, „Camera obscura". Tai bus ir meniška ir nauja, po galais!Arba, jei nori, pranašauk, kaip kad kadaise Apie karus, apie marus pranašavai, Vaizduok mūs ateitį netolimą (nebaisią), Sau vardą pranašo ne veltui juk gavai.Tiesa, jūs esat du, daugių daugiausia trys, Bet kalbat už visus ir ė prioriIr manot, vargšas, tas daugiau giedot nedrįs Ir džiaugiatės voratinkly pakorę.Bičiuliai, ačiū, ačiū, iš visos širdies,Tikrai be jūsų būčiau aš visai paklydęs, Tie patarimai man nepaprastai padės Ir nuo tėvynės meilės manijos pagydys.Ir su šaknim iš nemoderniškos krūtinės Ir žemę protėvių ir ilgesį išraus, Tikrai gailiuos jums apetitą sugadinęs Jausmais poeto iš tiesų neapdairaus.Gailiuosi rašęs kruvinom nuo darbo rankom, Gailiuose verkęs draug su verkiančia tauta, Gailiuos gailėjęsis, kad laisvės nebetenkam, Gailiuos širdy nenumarinęs to slapta.Gailiuos, kad draug verkiau su broliais ištrem - taisiais, Kad karčią ašarą braukiau su jais kartu, Kad su Satyru, laurų lapais apsikaišęs, Nedainavau jums himnų, šokdamas ratu . . .Confiteor, Omnipotentes . . . Mea culpa, Bet jau, deja, nebepasukt atgal galvos, Kad nepavirščiau su jumis į druskos stuipą, Jūs, pseudo meno sibaritai, emeritai Lietuvos!

kai išvaržys, tavo gyvulį parduos? — įtikinėjo dėdė.— Parodysiu gyvulį parduoti! Jų koja nepastovės ant mano kiemo. Atsiuntė, matai, raštelį, kad tą ir tą dieną... Tegul pasirodo jie!— Sakau, Baltruk: prieš valdžią nešok, vis tiek nelaimėsi.(Bus daugiau)
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J. Girnius su kuriais visą laiką drauge gy
veni. Panašiai ir iš viršaus atei
nąs įsakymas būti visuomeniš
kiems tegali savuosius liesti, nes 
visada toks įsakymas bus siau
resnės ar platesnės, bet visada 
uždaras, bendruomenės autoritete 
(seniūno, viršaičio, apskrities vir
šininko ar pagaliau valstybės vy
riausybės) įsakymas. Tuo tarpu 
lietuvio draugiškumas nėra apri- __ ____ _________ __________
botas vien artimaisiais bei savai-' čiau už ją numirti, bet negaliu 
siais. Ir kiekvienas tolimasis bei .... •
svetimasis, atsidūręs lietuvio kie
man, paprastai ras žmonišką priė
mimą — atvirą širdį. Jokiu at
veju abejingumas tolimiesiems 
ar neapykanta svetimiemsiems 
niekada lietuvio širdyje negalės 
tiek įsikeroti, kad būtų pamiršta, 
jog kiekvienas žmogus, kiek toli
mas ir svetimas jis nebūtų, visų 
pirma yra žmogus. Būtų permaža 
pasakvti, kad lenkai nebuvo lie
tuviams simpatiški. Bet kada len
kų kariai, priešo persekiojami, 
pasirinko peržengti mūsų sieną, 
jie buvo mūsų priimti ne tik ko
rektiškai, bet net šiltai — ne kaip 
lenkai, o kaip žmonės. Tasai „ar
tumo“ ir „savumo“ ribų nežinąs 
lietuvio širdingumas ir suteikia 
lietuvio draugiškumui tikro žmo
niškumo rangą, nes iš tiesų tik 
visuotinis žmoniškumas yra šio 
vardo tikrai vertas. Artimiesiems 
ir saviesiems draugiškumas tėra 
paprastas bendruomeniškumas.

Tačiau, iš antros pusės, visuo
tinis lietuvio žmoniškumas, kuris

rusu ir prūsu, betarpiškais jo kai
mynais. Iš tiesų, pirmuoju bruožu 
(prigimtiniu širdingumu) lietuvis 
išsiskiria nuo prūso, antruoju (in
dividualizmu) — nuo ruso.*)

Ruso sieloje visuotinė žmogaus 
meilė gali glūdėti šalia lygiai vi
suotinės žmogui paniekos. Būdin
gai šita prasme yra kartą prisi
pažinęs vienas Dostojevskio per
sonažų: myliu žmoniją, kad galė-

kad jautresnių klausykloje žmo
nių, kaip lietuviai, ypačiai vyrai, 
jis niekur pasaulyje neradęs. Gi 
rusuose visą laiką buvo sektų, 
kurios praktikavo viešą išpažintį. 
Lietuviui tai neįsivaizduojama. 
Nors ir draugiškai atviras, lietu
vis visada drauge išlieka santū
rus, pavydžiai saugąs savo vidų 
nuo profaniško aikštėn išvilkimo. 
Lietuvis, atviras intymiai sielos 
su siela komunikacijai, tačiau 
kaip tik dėl to lyg iš anksto žinąs, 
kad patsai vidinio intymumo lai
davimas reikalauja išsaugoti tam 
tikrą atstumą. Dėl tokio savo in
tymaus santūrumo pašaliečiui lie
tuvis, nežiūrint savo šiltumo, gali 
daryti net nepasitikinčio žmogaus 
įspūdį. Tačiau, apskritai, lietuvis 
nėra nepasitikįs, greičiau tik sub
tiliai santūrus, nenorįs pergreit 
kitam ant kaklo užsimesti.

_ _ Ir jei lietuvis, nežiūrint tokio
Tuo tarpu lietuviškojo žmonis- gilaus individualizmo, vis dėl to 

kūmo versmė yra kita, — ne pa
prastas tai pačiai žmonijos kai
menei priklausymo jausmas, o tik 
giliame savo individualybės ir 
tuo pačiu vienatvės pergyvenime 
išsiskleidžianti žmogiškosios as
menybės nelygstamumo sąmonė. 
Lietuvį daro žmogui atvirą ne 
instinktinis mhsės žmogaus rei
kalas būti draugijoje, o tik pri
gimtinė žmogui pagarba. Lietu
vis, išeidamas iš savęs, labiau 
ieško žmogaus, negu žmonių. Šita 
prasme anksčiau, niuansuodami 
posakį, ir sakėme, kad lietuvio 
žmoniškumas labiau kreipiasi į 
kiekvieną, negu į visus. Vadinasi, 
jei rusas labiau myli žmoniją, ne
gu atskirą žmogų, tai lietuvis, 
priešingai, labiau myli atskirą 
žmogų, negu žmoniją. Kitais žo
džiais, jei rusas myli žmogų tik 
per žmonijos meilę, tai lietuvis 
myli žmogų betarpiškai, vadinasi, 
kaip žmogų, ne tik kaip žmonijos 
atstovą. •

Gali šitas niuansavimas iš kar
to pasirodyti beprasmiška loginė 
subtilybė, paprastas žodžiais žai
dimas. Tačiau taip nėra. Nevis- 
tiek, ar žmoniškumas grindžia
mas atskiro žmogaus ar žmonijos 
meile. Jei žmoniškumas tęs įremia 
žmonijos meile, tai atskiro žmo
gaus aukojimas ant žmonijos lai
mės bus paprasčiausias dalykas. 
Tas ir yra sovietinio humanizmo 
paradoksas — žmogaus prievar
tavimas žmonijos vardu. Ir šita 
prasme bolševizmas nėra, kaip 
kartais manoma, tik išorinis „ge
ro“ rusiškojo žmogaus nuslopini- 

vienos pusės talka nėra papras- daro lietuvį visiems ir kiekvie- mas, o greičiau tik viena rusiško-

Lietuviškojo charakterio problema III

ŽMONIŠKUMAS, KAIP PAGRINDINIS

LIETUVIO DVASIOS BRUOŽAS
Pagrindinį lietuvio dvasios 

bruožą teisingai yra pastebėjęs 
jau senasai 11 š. kronininkas Ado
mas Bremenietis, kada jis mūsų 
krašto žmones charakterizavo 
žmoniškumu — homines huma- 
nissimi. Šitas bruožas — žmoniš
kumas — išlikęs ir šiandieninia
me lietuvyje, nes jis tarsi įrašytas 
pačion lietuvio prigimtin. Iš tie
sų, jei žinomąją E. Sprangerio ti
pologiją (kuri pagal tai, kurios ; 
vertybės labiausiai vertinamos, 
skiria politinį, ūkinį, teorinį, este
tinį, religinį ir socialinį tipą) tai
kyti ir tautų tipologinei charak- į 
teristikai, tai lietuvį labiausiai . 
tektų charakterizuoti socialiniu ' 
žmogumi. Lietuviui aukščiausioji , 
vertybė yra patsai gyvas žmogus, ,
— ne politinė ambicija, ūkinis in- . 
teresas, teorinė tiesa, grožinis ' 
apipavidalinimas ar net religinis ■ 
ilgesys. Nenorime tuo pasakyti, 
kad visos šitos vertybės lietuviui 
būtų abejingos, o tik norime iš- • 
kelti, kad visos jos lietuvio sielai 1 
tampa vertingos tik ryšium su 1 
pagrindine socialine vertybe — ■ 
žmoniškumu. Šitą vertybę lietu- 1 
vis giliausiai pergyvena. Ji ryš- : 
kiaušiai apsprendžia visą lietuvio 
mąstyseną bei laikyseną daiktų ir 
žmonių atžvilgiu. Žmoniškumas 
savo antspaudu paženklinęs ir

-kasdieninius gyvenimo santykius 
*bei papročius, ir kultūrinio reiš

kimosi linkmę bei pobūdį, ir pa
galiau politinį tautos charakterį. 

Meskime pirmiausia žvilgsnį į 
patį kasdieninį mūsų gyvenimą, į 
mūsų kaimo kasdieninius papro
čius. Kiekvienas mūsų kaimas — 
lyg viena šeima, ir visi kaimynai
— lyg giminės. Užsidaryti vien 
savo šeimos rate lietuviui neįma
noma. Kiekvieną laisvą valandą, 
nuo darbo atitrūkęs, lietuvis mie
lai panaudoja kaimynams aplan
kyti, nors ir nebūtų jokio specia
laus reikalo. Sakome: „reikia 
žmogui su žmogumi susitikti“. Su 
žmogumi pabuvimas lietuviui tu
ri panašią prasmę, kaip kurio ki
to krašto žmogui viešosios pra
mogos: kinas, cirkas, sporto rung
tynės ir pan.

Ypačiai šitas žmogaus susitiki
mo reikalas gyvai jaučiamas jau- • 
nųjų. Visi, kuriems teko jaunystę 1 
praleisti kaime, bent atostogoms Į 
sugrįžtant, niekada neužmiršime • 

•anų vakarų, kai, baigę darbus 5 
subatvakariais, o kartais ir pa- 1 
prastų darbo dienų vakarais, 1 
skubėdavome susitelkti, kad jau- ’ 
nystės nerimo ilgesį daina išlie- ! 
tume. Ir skambėdavo daina iki i 
gilaus vidunakčio, ir grįždavome 1 
namo tokios šviesios nuotaikos s 
kupini, tardami „gražus gyveni- J 
mas“. 1

Taip vertinant žmogaus su j 
žmogumi susiėjimą, suprantamas , 
ir mūsų rūpestingumas svečiui J 
priimti. Ypatingą lietuvių vaišin- j 
gumą visi pažįsta. Kiekviena šei- . 
ma rūpinasi visas savo šventes 1 
atšvęsti, kiek galima, labiau pa- ; 
siruošusi svečiams priimti (kaip 
sakoma, „iš pačių paskutiniųjų“, 
vadinasi, nuo savęs pačių atitrau- 1 
kiant). Nesenas juk dar laikas, 1 
kai mūsų kaime (bent rytų aukš- 1 
taičiuose) vestuvės su visomis pa
pročių apeigomis, dalyvaujant < 
veik visam kaimui, buvo šven- 1 
čiamos ištisą savaitę. Tiesa, ra- ! 
cfonalesnė laiko dvasia šiandien < 
daug ką keičia, „tikslina“: nebe- i 
vaidina vestuvių dramos ir mūsų < 
kaimas visą savaitę, o pasitenki- i 
na trimis ar pora dienų. Dažnai j 
vestuvės ir iš viso „nebekelia- 1 
mos“, vadinasi pasitenkinama ] 
vien artimiausių bičiulių pakvie- i 
timu vienam vakarui. Tačiau, ] 
aplamai imant, senasai vaišingu- ( 
mas lieka ir toliau prigimtinis ’ 
lietuvio charakterio bruožas. i 

Iš šalies būtų galima lietuviui į . 
prikišti, kad sugaištama perdaug draugiškumas tebūtų artimaisiais 
laiko svečiavimuisi, kad nusi- ‘..............................  *■’* ”
kalstama taupumui perdideliu 
vaišingumu. Galimas dalykas, kad 
neretai toksai priekaištas ne bū
tų be pagrindo. Tačiau lietuvį jis

maža tepaveiktų. „Su saule negy
vensi, ir visko su savimi nenu- 
sineši“ — atsakytų lietuvis į „lai
kas — pinigai?4 pamokslą. Visa 
tik nauda matuoti ir visą laiką 
drebėti dėl nuostolių, 
praleisto ......................
žmogaus 
nuotaika 
pilkajam 
žavesį, jei jo nešildytų, jei jame 
nežėrėtų žmoniška širdis?!

Lietuvio žmoniškumas 
vien šventinis vaišingumas, bet 
ir kasdieninis pagalbai paslanku
mas, atseit, ne tik nuotaikinis 
žmogui atvirumas, bet ir aktyvus 
pagalbai pasiruošimas. Turiu gal
voje mūsų talkas. Nors moder
ninė laiko dvasia, gyvenimą be- 
racionalizuodama, daug ką nuslo
pino, tačiau talkos (nors iš dalies 
ir „subiznintos“) dar ir šiandien 
tebėra gyvos. Gali šitas paprotys 
iš pradžių atrodyti visiškai ne
reikšmingas lietuvio charakteris
tikai. Bet pamėginkite talkos žodį 
išversti į kurią nors vakarietinę 
kalbą ir — pamatysite, kad šisai 
žodis neišverčiamas, nes šiose 
tautose talka nepažįstama. Iš

,, .,veltui“ 
laiko lietuviui atrodo 
neverta. Utilitaristinė 

jam svetima. Ir kas gi 
Lietuvos kaimui teiktų

nėra

savo kambaryje žmogaus pakęsti 
nė vienos paros. Rusas gali ir save 
patį nuoširdžiai niekinti. O save 
niekinant, nėra pagrindo nė ki
tam gerbti. Todėl ruso nusistaty
mas žmogaus atžvilgiu visada ir 
svyruoja nuo meilės į panieką, ir 
nuo paniekos vėl į meilę. Ruso 
meilė žmogui visada slepia ir 
slaptą panieką, bet iš rusiškosios 
žmogui paniekos vėl trykšta slap
tas meilės ilgesys.

lieka žmoniškai šiltas bei drau
giškai atviras, tai tik dėl to, kad 
jis žmogų pergyvena kaip pačią 
aukščiausią vertybę. Tačiau tai, 
kad lietuvio individualizmas ne 
paneigia jo žmogui atvirumo, o 
greičiau kaip tik padaro jį žmo
gui atvirą, nurodo, kad lietuvio 
individualumas yra skirtingas 
nuo individualizmo įprastine to 
žodžio prasme. Pavartojant mo
deminį terminą, lietuvio Indivi
dualizmas yra esmiškai persona- 
listinio charakterio. Iš tiesų, kai 
individualizmas įprastine prasme 
labiau reiškia savimi pasitenki
nusį uždarumą, tai personalizmo 
prasmė yra tiesa, kad žmogiško
sios asmenybės vertė slypi jos at
virume kitam žmogui. Kaip indi
vidas yra užsidarymo ir savimi 
pasitenkinimo, taip asmuo yra 
atsiskleidimo ir meilės sinonimas. 
Šita prasme lietuvis ir yra labiau 
personalistas, negu individualis
tas, nes lietuvį aštri savo indivi
dualybės sąmonė neverčia savyje 
užsidaryti, liekant kitiems abe
jingu, o priešingai, nuteikia jį bū
ti žmogui atviru.

Šituo personalistiniu charakte
riu lietuvio individualizmas ryš
kiai išsiskiria nuo prūso indivi
dualizmo. Prūsiškojo individua
lizmo pagrindas — paprastas sa
vimi pasitenkinimas, lietuviškojo 
— savigarba, suprasta žmogui sa- 
vyje pagarbos prasme. Todėl prū
sas yra uždaras, nes jis paprastai 
pasitenkina savimi pačiu, nema
tydamas gilesnės prasmės žmo
gaus žmogui atvirume. Lietuvis 

----- - „„j,...- .................................. „ ........................................ ™ _...........----gi yra atviras, nes gerbdamas sa- 
tas darbo santykis, nes taikinė nam draugišką, nėra tik naivus jo humanizmo apraiška. Boise- ve kaip žmogų, jis savaimingai 
pagalba nesiejama su atlyginimu, masės žmogaus širdingumas. Sa- vizmas — specifiškai rusiška ap- vertina ir kitą žmogų, žmogui at- 
Baigtuvių vaišės ir nuoširdus vo sielos pagrinde lietuvis nėra raiška. Ivanas Žiaurusis ir Lėni- virume matydamas ir savo pa- 
ačiū — visas atlyginimas. Pasiū- masės žmogus. Jis — gilus indi- nas — abu tos pačios rusiškosios ties asmenybės tikrąją vertę. St- 
lyti atlyginimą būtų lygu talki- vidualistas. Lietuvio žmogui šir- dvasios atstovai, kaip ir Dosto- ta prasme lietuviui žmoniškumas 
ninką įžeisti. Iš antros pusės tai- dingumas yra daugiau, negu tik jevskis bei Solovjovas. Plati ru- yra tarsi tiesiai pačios prigimties 
ka nėra nei vokiečių Gemein- paprastas masės žmogaus reika- siškoji siela — visi keturi Kara- duotas. Tuo tarpu savimi pasi- 
schaftshilfe. Pastaroji paprastai las būti draugijoje drauge su vi- mazovai joje broliškai telpa: ir tenkinusiam prūsui žmoniškumas 
iš viršaus įsakoma kaip valstybi- ............ .  .....  
nė prievolė. Gi talkon ateinama 
savarankiškai — ne tik iš viršaus 
neįsakius, bet kartais net pačiam 
pagalbos reikalingajam nepapra
šius. Ateinama talkon ne dėl at
lyginimo ir ne dėl įsakymo, o dėl 
savaime jaučiamo reikalo padėti uuauai. z-muguo a^onm-ai, nu- zjuusisausiub aaiucujrwB vcivm— , . .
darbo tam, kuris tokios pagalbos galįs turėti individualaus veido, o gurno sąmone. Lietuvis — gilus kategorinis 
kuriuo metu reikalingas. Ir šita tik šitas ar anas žmogus, kaip in- individualistas. Naiviai užsimirš- 
prasme talkininkas yra ne kas ki
tas, kaip svečias — 
šventės, o darbo metu.

Kristijono Donelaičio gimtinė Tolminkiemyje (Pilkalnio aps.)

x vmias i.iauiuois 11 xjciii- .----------- ------“---------— -- ----- --- *■ -
abu tos pačios rusiškosios ties asmenybės tikrąją vertę. Si-

-----  -------------O-   iiiae.uvai JUJU uiunonai. — ■ •» , »• • . i , T»- . 
sais kitais. Lietuviškojo žmoniš- Aljoša, ir Dimitrijus, ir Ivanas, ir tyiri būti is aukščiau įsakytas. Kai 
kūmo pagrindas — individualis- Smerdjakovas! lietuvis savaime yra žmoniškas,
tinis žmogaus nelygstamo vertin- Trumpai tariant, jei rusiškasai Pr_^as. turi sąmoningai steng-
gumo pergyvenimas. Pagal tai humanizmas labiau pagrįstas ko- butl zn}oniskas. Bendruome-
būtų galima sakyti, kad lietuvis lektyvistine žmonijos solidarumo aiškumas (zmoniskumas savosios 
yra atviras ne tiek anonimiškai sąmone, tai lietuviškasis žmoniš- bendruomenes ribose) prusui is- 
visiems, kiek kiekvienam indivi- kūmas pagrįstas individualistine ?.yla *! .Kai?.ls Is ayKs-
dualiai. Ne žmogus apskritai, ne- žmogiškosios asmenybės vertin- *’n" nta,nant,c

bendruomenės ribose) prūsui iš-

čiau ateinantis reikalavimas, kaip 
„Gemeinnutz vor 

imperatyvas. Vado- 
_ s šiuo imperatyvu prūsui 

reiškia atlikti kilnią pareigą, lie
tuviui — savaime suprantamą

—— —-— — —---- <Z>—> ——C- — "-u. v muanohao. naiviai uLauiuia- —
dividuali asmenybė — štai kas ti, masėje paskęstant, lietuviui

tik nebe lietuvį atveria. Kitais žodžiais? neįmonoma. Aštrus savo indi vi- rP,,i 13
lietuviškojo žmoniškumo pagrin- dualybės ir tuo pačiu vienatvės ;--------------- „ * . . ‘

Tačiau dar maža pasakyti, kad das — ne abstrakti ar mistinė jausmas lietuvio sieloje niekada ™o??eSška“ “gdamSis ’ labiau
lietuviai yra žmoniški. Tenka iš- žmonijos meile, o konkreti ir be- neišblėsta. Rusiškas iš savęs issi- ruomemskai elgaamasis, lamau
ryškinti:'kuo lietuvių žmonišku- tarpiška gyvenimo kelyje sutikto laisvinimas išpažintiniu savęs nu- 
mas yra savotiškas? F”"“"*’." ^*7 7’“ ~

Pirmiausia, lietuvio žmogui .. . :h.raktPri atskleidžia ‘na- draugiškumą charakterizuoja tai, oiarakten. atskleidžia, pa- , j ?. . .,7 . . ... _ vvznznn. lietuvio nusistatvmaskad lietuviškojo žmoniškumo pa
grindas yra ne utilitarinis apskai
čiavimas ar racionalinis paklusi
mas iš viršaus įsakomai pareigai, 
o visų pirma prigimtinis širdies 
gerumas. Lietuvio žmogui drau
giškumo neišaiškinsi vien papras
tu kaimietiniu gudrumu (pagal 
priežocų „ranka ranką prausia“, 
vadinasi gera už gerą, pagalba už 
pagalbą). Lygiai neišaiškinsi lie
tuvio žmogui draugiškumo nei 
vien paklusimu iš viršaus atei
nančiam visuomeninės pareigos 
įsakymui. Abiem šiais atvejais

larpissu gyveiuuiu iiviyje sujau laisvinimas ispazimmiu savęs nu-
žmogaus meilė. Būdingai šitą lie- nuoginimu lietuviui svetimas. Ne Pareigingą aukštesniam sakymui 

ti tuviskojo žmoniškumo individua- be reikalo vienas mūsiškių misi-
” .. . --... ..__ jonierjų, plačiai pasaulyje buvo

jusių, perspėjo savo konfratrus,vyzdžiui, lietuvio nusistatymas 
karitatyvinės veiklos atžvilgiu. 
Tokia anoniminės socialinės pa
galbos akcija, kaip vokiečių žie
mos pagalbos rinkliava, lietu
viuose mažai pasiseka. Ne dėl lie
tuvio egoistinio šykštumo, o tik 
dėl to, kad lietuvis nori pats be
tarpiškai rasti tą, kuriam jo pa
galba reikhlinga. Todėl, iš antros 
pusės, ir pastanga pašalinti elge
tavimą labiau pasisekė tik mies
te, kur ši pastanga buvo paremta 
policinėmis sankcijomis. Gi kai
me, kur policinės sankcijos nebu
vo efektyvios, asmeninis pavar- 
Sėlių šelpimas ir toliau liko lie- 

i tuviškąja socialinės globos forma,vadinti paprastu bendruomenis- °
kurnu, negu žmoniškumu. Iš tie- Konkretesniam šių dviejų lie
sų, draugiškumą apmokant drau- tuviškojo žmoniškumo bruožų iš- 
giškumu galima laukti tik iš tų, skleidimui palyginsime lietuvį su

paklusimą. Lietuvį gi džiugina ne 
tai, kad jis įstatymui ar pareigai 
pakluso, o kad žmogui padėjo, — 
vadinasi, kad patsai žmogus bu
vo! Atlikti ką nors vien dėl to, 

♦) Suprantama, lietuvio charak- kad tai įsakyta, lietuviui reiškia 
teristikai paliesdami kitas tautas, prarasdinti savo veiksmo vertę ir 
vadovaujamės tik psichologiniu, tuo pačiu save nuvertinti. Todėl 
o ne moraliniu požiūriu. Siekiame lietuvis ir nepaslankus išoriniam 
išryškinti tik psichologinį skirtin- įsakymui, visokiam valdiniam so- 
gumą ir visiškai nesiimame mo dalinės veiklos organizavimui 
ralinio vertinimo. Pirma, tiesą Čia ir yra tas pagrindas, kodėl* 
sakant, iš viso galima morališkai lietuvis, būdamas jautrus artimo- 
vertinti tik atskirus asmenis, o ne jo vargui, tiek mažai paslankus, 
tautas. Antra, psichologinės sa- kaip anksčiau užsiminėme, iš vir- 
vybės moraliniu požiūriu yra šaus vykdomoms anoniminėms 
neutralios — galima jas geram socialinės akcijos pastangoms, 
panaudoti, bėt lygiai jos gali ir šitai bendrajai lietuviškojo 
blogam patarnauti. Ir todėl: jei žmoniškumo charakteristikai kon- 
kai kurios sąvokos, kurias teks krėčiau išryškinti nušvieskime 
vartoti, drauge turi ir psįcholo- detaliau, kaip lietuvis santykiauja 
ginę, ir moralinę prasmę, tai vi- su atskiru žmogumi ir su objek- 
sada mintyje turėsime tik pir- tyviu autoritetu. Ir būtent, šiam 
mąją. t uždaviniui, kaip ir anksčiau, te-

6
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Iz. Vasyliuno lietuviskos 
muzikos koncertas

Vasario 16-tosios išvakarėse 
Dillingeno lietuviai ir jų bičiuliai, 
susirinkę didžiojoj miesto salėj, 
išklausė lietuviškų kūrinių kon
certo, kurio visas pelnas buvo 
paskirtas L. R. Kryžiaus vajui.

Lietuviška smuiko literatūra 
pasižymi folkloriniu mūsų so
džiaus charakteriu. Melodijos yra 
plačios, gilia rauda persunktos, 
tai vėl gyvos ir linksmos. Har
monija naudojama modeminė, 
paliekant dažniausiai klasinę for
mą.

Koncertas buvo pradėtas Bro
niaus Budriūno Rauda-gilaus, 
nuotaikingo charakterio dalyku, 
kuriame atsispindi mūsų likiminė 
rauda.

Antanas Račiūnas, kurio buvo 
išpildyti trys dalykai: „Rymojo 
mergelė“, „Nesileisk!, saulele“ ir 
ilgas saulėtas „Iš tėviškės“ pasi
rodė romantiškai lyrinėje for
moje. Lūkesčių ir svajų kupinos 
melodijos žadino mūsų prisimini
mus.

Gaidelio „Verpėja“, „Be tėvy
nės“ ir „Lietuviškas šokis Nr. 1“

dalis, kurioje buvo panaudotos 
mūsų sutartinės, paliko neišdil
domo įspūdžio. Šio veikalo ne tik 
melodika, bet ir ritmika yra ori
ginaliai lietuviškos.

Kiekvieno kompozitoriaus kū
riniams buvo paruošti paties so
listo paaiškinimai, kuriuos gra
žia tarsena ir aiškiai skaitė Juo
zas Šalučka. Paaiškinimų tikslas 
buvo palengvinti klausytojams 
įsigyventi į lietuvių kompozito
rių kūrybą.

Kompozitoriai yra mūsų dienų 
žmonės..Dauguma jų sukurtų vei
kalų tebėra rankraštyje. Nėra jo
kių nurodymų nei tradicijos pali
kimo, kaip kuris veikalas atlikti
nas. Tai ne ilgamečiai Mendelsoh- 
no- ar Čaikovskio kūriniai, ku
riuos yra groję šimtai geriausiųjų 
menininkų. Jų interpretacija yra 
užfiksuota ir tradicija palaikoma. 
Mūsų kompozitorių kūriniai gi at- 
sitoja prieš interpretatorių kaip 
parašyta, dar nepraskambėjusi 
gaida. Čia daug laisvės pačiam 
menininkui.

Budriūno Raudos melodija,
Augsburgo lietuvių dramos teatro sausio mėn. 16 d. statyto spektaklio „Melagėlis" scena

V. Račkausko nuotr.

supažindino klausytojus su mūsų 
naująja moderniąja muzika. Gai
delio savotiškumas glūdi jo har
monijoje, jo nuolatinėje modulia
cijoje iš vienos tonacijos į kitą ir 
jo savotiškoj išraiškoj. „Be tėvy
nės“ ir „Lietuviškas šokis“ išpū
dyti pirmąjį kartą.

Antroje dalyje girdėjome Juozo 
Gruodžio „Sonatą D-moll“. Tai 
didinga savo turiniu ir forma 
poema. Kiekvienoje dalyje girdė
jome mūsų liaudies motyvus, 
meistriškai perdirbtus. Paskutinė

prasidėjusi giliu, sxnkiu, monoto
niniu atspalviu, augo aukštyn, 
veržėsi tolyn. Platūs, raudą tonai 
išnyko beribėje tolumoje, palik
dami skausmo ir raudos įspūdį. 
Račiūno veikalus atlikdamas 
lengvu, žaismingu charakteriu, 
arba plačiu ramiu mostu, solistas 
parodė gilų ir nuotaikingą lyrinės 
lietuviškos muzikos supratimą. 
Gaidelio modernius ” ’ 
smuikininkas parėmė 
frazuote, logiškai apipavidalin
damas ne tik kiekvieną temą, bet

net atskirus tonus. Gaidelio ori
ginalumas išryškėjo visoje pilnu
moje.

Vasyliūno tonas, ekspresija, vi
dinis pakilimas ypačiai prasi
veržė Gruodžio sonatoje D moli. 
Įvairios, įdomios, spalvingos ir 
nuolat bekintančios temos bei jų 
perėjimai šios sonatos interpre
tatoriaus buvo šiltai atverti ir 
gaiviai perteikti.

Iz. Vasyliūnas programą atliko progos savųjų kūrybos klausytis, 
pakilia nuotaika ir dideliu įsijau- ’ ’ 
timu į visus kompozitorių veika
lus. Būdingos smuikininko žymės 
— didelis, platus tonas ir loginis 
veikalo apipavidalinimas.

šis pirmasis lietuvių kompozi-

torių koncertas yra sveikintinas, 
kaip naujas ir gražus mūsų muzi
kinės kultūros pasireiškimas. Tu
rime juk prisipažinti, kad grynai 
lietuviškos muzikos koncertų net 
pačioje Lietuvoje bemaž nesigir
dėjo, o čia štai, tremty, kurios są
lygos mažiau galimumų teikia 
(užtenka priminti vien instru
mentams savų kūrinių stoką!), iš
tisą valandą su viršum turėjome

ta žole ir žemais krūmais, tin
kama galvijams ganyti. Negrai 

—— neskaitlingasgano juose savo 
bandas.
Didžiausius plotus 
kuriose neblogai _  ,
krūmai ir neaukšti medžiai, daž
niausiai akacijos ir mimozos.

Tikrųjų miškų P. Afrikoje ne 
tiek daug. Didesnė miškų dalis 
auga Drakonų Kalnų pašlaitėse 
ir arčiau vandenyno. Iš vietinių 
medžių paminėtini—įvairios pal
mės ir milžinai baobabai, daug 
storesnį už mūsų ąžuolus. Euro
piečiai atvežė nemažai medžių 
rūšių iš Europos, kurios dabar 
gražiai bujoja po Afrikos saule. 
Lietuvio akis pradžiugins seni 
pažįstami: ąžuolai, pušys, topo
liai, eglės. Net iš tolimos Austra
lijos atkeliavę įvairūs eukaliptai, 
turintieji per 100 m. aukščio, čia 
jaučiasi labai jaukiai. Europie
čiai atvežė ir daugybę vaisme
džių ir įkūrė didelį skaičių įvai
riausių plantacijų, kuriose tarps
ta apelsinai, kriaušės, obuoliai, 
citrinos, vynuogės, 
abrikosai, bananai, 
mango ir kt. Seniau 
garsėjo savo turtinga

, fauna, buvo tikslas ir svajonė 
J kiekvieno medžiotojo, šiandieną 

visa naikinanti baltojo žmogaus 
ranka ir čia pašeimininkavo. 
Žmogus užima vis didesnius že- 

labai mės P^otus’ ° gvyuliai gauna pa
sitraukti, ir neretas visiškai iš
nyksta.* Kadaise labai gausus ir 
visiems žinomas žvėrių karalius 

uyKuiua. oiuje siuyje My- ^s pasidarė retas Drambliai 
ventojų maža, beveik visi negrai, žirafos ir hipopotamai pasitraukė . ... XT . ... , ,■ i einnra rarriau ntisiauink n aniejia Centrinėje Uniono dalyje klima-

kalnių, vietomis siekiančių 2.000 tas jau geresnis, subtropinis. Zie- 
m. rytinėje Uniono, dalyje, arčiau mą (tada pas mus, Liatuvoje-va- 

__ -_ _ sara) visiškai nelyja. Lietų sezo-
dinga Drakonų Kalnų virtinė, nas prasideda tik lapkričio mėn. - • •Lietus užeina staiga ir neilgai nkai dar skaitlingi, turimas ir 

bet neįmanoma jo kia 3660 ir 3350 m. nuo jūros ly- trunka, bet. užtat lyja „kaip iš ga’lėtumė
' Gali priešas gio. Šiaurėje, arčiau i pusiauji, kibiro“. Rytinėje dalyje, del van- a™’- paukščių tarpe galėtume

užima stepės,
auga žolės,

veikalus 
smulkia

Reikia tikėtis, kad smuikininkas 
Vasyliūnas, kaip lietuviškos mu
zikos perteikimo tremtyje pra
dininkas, ir ateityje dirbs 
vių kompozicijų skleidėjo

lietu- 
darbą.

NS.
tamauja palyginimas su tais pa
čiais kaimynais: rusu ir prūsu.

Rusas, masės žmogus, visada 
širdingas — ir meilėje, ir neapy
kantoje. Jam visi broliai. Išdidus 
pasipūtimas rusui tiek pat mažai 
įmanomas, kiek prūsui mažai 
įmanomas širdingumas. Prūsas, 
savimi patenkintas individualis
tas, šaltai išdidus prieš žemiau 
stovintįjį ir lygiai šaltai paklus
nus aukščiau stovinčiajam. Tuo 
tarpu lietuvis tarsi savyje jungia 
ir širdingumą, ir išdidumą. Šir
dingas yra lietuvis, nes atviras 
žmogui, ir drauge išdidus, nes ži
nąs ir savo paties žmogiškąją 
vertę. Toksai širdingumas, kuris 
neaMremia į žmogiškosios asme
nybes nelygstamo vertingumo są
monę, lengvai iš nuoširdžios 
žmogui meilės gali išvirsti į tiek 
pat nuoširdžią žmogui panieką. ... , . , _ ...
Gi savigarba pagrįstasai lietuvio Palties, kaip dažnai jėga neina 
išdidumas lietuvi nuo šitos grės- drauge su tiesa Kad lietuvis nuo- 
mės apsaugo. Bet drauge lie- ji^nai ‘F ,o.Jal!al Pakl«‘ų, yra 
tuviškusai išdidumas nepaneigia būtina, jog įsakymas butų ir jo 
širdingumo, nes lietuvis išdidus ne PaVes įsakymas. Kai prūsas ir sa- 
dėl to, kad jis kitus niekintų, o v,<Hl valdomas faktiškai vergau- 
tik dėl to, kad jis pats save ger- la-. nes kiekvieną jsakymą vergo 
hia Tndėl lietuvio ir lieka kuklus naivumu pergyvena kaip pliką ---- .. - - .
- ne nežiūrint savo išdidumo, bet jėgos išraišką tai lietuvis ,ir sve- Indijos vandenio iStyla ispu- 
kain tik dėl savn išdidumo Sa- timųjų pavergtas išlieka savo vi- dingą Drakonų Kalnu virtine, 
vimi sirtiq _  lietuviui svetima duie laisvas: galima lietuvį iš- kurių aukščiausios viršūnės sie-vimi gims -— lietuviui svetima. . w rrro ir 3350 m. nuo ifirnc lv-Ir jei ką lietuvis iš tiesų niekina, prievartauti, c 
tai tą, kuris tuščiai Pučiasi (Tas Į“1’ jįaštą bet joširdi Uniono” ribas' siekia Kalahari dy- denyno artuma ir dėl šiltos van- ■ - . • .ir yra pagrindas, kodėl lietuviui tjosird, UnionQ ba tąjį.gandre irkregždę Ropliai

nesnds. ne toks sausas ir karštas. Jaučiasi gana gerai, nemažai uar jt., .. ... . . . • • Hinalitt rtmn-in rrininAin
Krūmais, tau uar ne VISISKa uy- oxcvji aura Jia i.aiin.iauiiai a^j- .’j.,;'1, . J -1
kurna. Didžiausia problema nes- gyventa. Vidutinė vasaros tem- Krokodilai, kūnų seniau būdavo 

, .. , . •- Kaulingiems gyventojams yra peratūra yra 25—27 laipsniai C. daugybe visose upese, dabar is-
Nepaslankus lietuvis nimožiūra ir būtų galima pava- vandu0. Charakteringas šios sri- Šalčiausiais mėnesiais to siekia į®}1.^0. 1 slaurS- Skėriai, _ skruz- ai e»T7o« nrnraosnriai j:_*i------ —is„4s~s„ u—_  _ 0 ........ «« C deles ir muse ce-ce mažai be-

. Humanizmu, nes lietuviui kiek- škaičiuT',SloW'žemff'ldlAimu, Lietaus,“bendrai paėmus, ture- vargina žmogų: su skėriais jau 
laisvam vieno žmogaus vertinimas ir tuo turinčiu dubens pavidalą. Per lie- tų pakakti, nes Ha lyja nemažiau, išmokta kanauti. o musė ce-ce------ X--------- U . p ą . kalp pasprųko , drėgnesnės Transvaa-

giai familiariškai tituluojami, bet 
lygiai abu cezariškai dievinami.

Tuo tarpu lietuvio santykiui su 
autoritetu būdingas gilus sava
rankiškumas. Kai rusui „valdžia 
geriau žino“, tai lietuvis jaučiasi 
lyg įpareigotas pirma, negu pa
klusti, patsai dalyką kritiškai 
persvarstyti. Autoritetinis įsaky
mas neatpalaiduoja lietuvio nuo 
asmeninio apsisprendimo. Jam tė-« 
ra tas autoritetas ir tas įsakymas, 
kurį jis pats laisvai priima.

“Šituo lietuvis skiriasi ir nuo 
prūso. Prūsui autoritetas yra lygu 
valdžia bei jėga, ir įstatymas ly
gu sankcija. Lietuviui gi nereiš
kia nei autoriteto vien faktinis 
valdžios turėjimas, nei moralinio 
įpareigojimo vien formalus įsta
tymo paskelbimas. Perdaug gerai 
žino lietuvis iš savo skaudžios

PIETŲ AFRIKA
Spaudoje pasirodžius gen. Smutso 

' pareiškimui apie reikalą plačiai 
atverti Pietų A^kos duris bal
tiesiems imigrantėms, jų tarpe ir 
DP, vertėtų mesti žvilgsnį į „Juo
dąjį Kontinentą“, kurio pietinė 
dalis, gal būt, ir mums galėtų 
tapti laikinąja prieglauda, grįži
mo į tėvynę belaukiant.

P. Afrikos šiaurinė riba natū
raliai eina rytuose Sambesi upe, 
o per vidurį ir vakaruose-Ku- 
bango ir Kunenes upėmis. Ta
čiau P. Afrikos Uniono šiaurinė 
riba eina Limpopo ir Oranje 
upėmis. Kitas P. Afrikos ribas 
sudaro Atlanto ir Indijos van
denynai. Vidurinė šalies dalis 
yra sudaryta iš aukštų plokšta-

Norv.

gytus Europos krantus, todėl na
tūralių uostų nėra. Daugelyje 
vietų plokštakalnių uolos stat
menai nusileidžia į vandenyną ir 
sudaro sunkiai prieinamas sienas. 
Todėl žmonės padėjo daug darbo 
ir didžiulius kapitalus, kad galė
tų įrengti dirbtinius uostus. P. 
Afrika turi 11 uostų, kurių žy
miausi yra Durbano, Kapštato, 
Simonstowno, Port-Elisabeth ir 
kt.

Klimatas P. Afrikoje 
įvairuoja. Vakarinėje dalyje vieš
patauja tikras sachariškas klima
tas, kurio įtakoje atsirado Kala
hari dykuma, šioje srityje gy

persikai, 
ananasai, 

P. Afrika 
ir įvairia

į šiaurę (arčiau pusiaujo), o apie 
seniau tokius retus gyvulius kaip 
okapi ir net tapira, dabar jau 
nieko nebegirdėti. Gana daug 
liko įvairių rūšių antilopių. Grau-

tai tą, kuris tuščiai pučiasi (Tas dY?slJ Pav®rgJl-. ....... .. n-ziTYiTi lioTiuiin Vrn

paukščiu pasaulis (apie 1000 rū
šių). Paukščių tarpe galėtume 
pamatyti ir svečių iš Lietuvos-

— niekada! Lietuvis savo prigim- kurna. Šita Uniono dalis yra ne- 
timi ne pavaldinys, o laisvas derlinga, apaugusi reta žole ir -- ----- ------_ -
žmogus. krūmais, tad dar ne visiška dy- Šitoji sntis yra tankiausiai ap-

Todėl suglaustai lietuvio gyve- kaithngkms ~"gyventojams

tiek mažai simpatiškas lenkas). 
Dėl to vidinio kuklumo net tai, 
kuo lietuvis iš tiesų galėtų di
džiuotis, svetimiesiems lieka ne
pažįstama. I — — . **m**v-*mj.— **■ 1 vanduo. cm aran [ėringas sios sn- oeuciuusuns uitnica
ir objektyviai savęs propagandai, amt! personalistiniu humanizmu. ties pažymys yra gana didelis 10—12 laipsniu C. 
tam.. .taMm tantm. roHmat v------ ------ nes lietuviui kiek- skaičius gilokų žemės įdubimų, ’ -■

yra didelių driežų ir gyvačių.

bet dar dažniau jautrus svetimai
savireklamai. Atviras 1 ——........ — turinčių uuuens p«*viuaią. r-er ue-
santykiavimui, bet nepasiekiamas pa(-ju kiekvienam žmogui atviru- taus periodą jie prisipildo van- autoritetinei prievartai. -------------- *- —- v - - ■ -

Pastaruoju konstatavimu
mas yra pati aukščiausioji verty- dens ir’iaiidnarpffengvina žino- kad Lietuvoje, tačiau karšta sau- Uo vietas.

pa- bė. Personalistiniu humanizmu, nėms vandens klausimą, tačiau lė veikiai išgarina vandenį, todėl, P. Afrika apima arti 3 mil. kv. 
liečiame naują klausimą — san- nes lietuviškasai humanizmas karšti saulės spinduliai greit tuos visumoje, drėgmenų kiekis yra žmonių, km.; čia gyvena apie 11
tykį su autoritetu, „valdžia“. Ru- pagrįstas ne kaimynine žmonijos dubenius išdžiovina. Šitie įdubi- mažesnis nei Lietuvoje. Užtat mil. žmonių. Pietų Afrikos Unio-
sui „juo caras toliau, juo geriau“, meile ir ne paprastu bendruome- mai yra įvairaus dydžio, kartais saulėtų dienų skaičius yra dvigu- no plotas yra apie 1,25 mil. kv.
nes juo laisvės daugiau. Vadinasi, ninio pareigingumo įsakymu, o net kelių dešimčių km ploto. bai didesnis, nei Lietuvoje. Tokiu km., kur gyvena 9,5 mil. žmo-
autoritetą rusas pergyvena kaip žmogiškosios asmenybės nelygs- Upių yra gana daug, didžiau- būdu matome, kad klimatas čia nių. Tankumas vienam kv. km. 
Varžtą, (būdinga masės žmogaus tarno vertingumo pergyvenimu, sios yra Limpopo su intaku Oli- kad ir sausesnis, bet sveikas, yra tik 7,8 žmonių. Baltųjų žmo-
mąstysena). Tačiau, antra vertus, Lietuviui žmogus yra vertingas fant ir Oranje su intaku Vaal. ypač geras džiovininkams. nių tėra tik 2 mil., taigi, jie su-
kadangi sunki ir laisvės našta, ru- kaip jis pats, ne tik kaip žmoni- Mažesnės upės ir upeliai pasitai- P. Afrikos augmenija atitinka daro tik 1/5 visų gyventojų. Nors 
so sieloje autoritetas gali įgyti ir#jos atstovas ar tautietis. Kai ru- ko pajūriuose, ypač-rytinėje da- klimatines juostas ir gali būti P. Afriką atrado portugalai, bet
mistinę pagarbą — laisvės naštos sas su žmogumi santykiauja tar- iyje. Tačiau upės, kad ir van- padalinta į dykumų, stepių ir ją kolonizavo 17 šimtmetyjenuėmimo ir tuo pačiu nuo anar- -*--------«-*•-- «.----- »*- —*---- - - ................................... ••• —•------ ---- J--’--------- -J-s ’—•- —- ---- _j»__
chijos grėsmės išgelbėjimo pras
mę. štai kodėl rusas gali ir ver
giją mistiškai garbinti kaip išlais
vinimą iš laisvės: „Tėvelį carą“ 
pakeitė „tautų tėvas" — abu ly-

_ _ „ _ _ _____ __- - .___________ , ______ .. - . .4 kolonizavo 17 šimtmetyje
si per mistinę žmonijos vienybę, deningos, laivininkystei beveik miškų regionus. Tikros dykumos olandai, kurie čia save vadino 
o prūsas per bendruomeninės pa- visiškai netinka, kadangi jų va- padengtos labai reta augalija kak- boerais (būrais). Kiek vėliau juos 
reigos įsakymą, tai lietuvis betar- gos yra perkirstos krioklių ir tusais; pavyzdžiu gali eiti Narni- pasekė britai. Olandams britai

x * .................. bu dykuma (Pietvakarių Afrika), nepatiko, ir jie pasitraukė į ša-piškai — kaip žmogus su Žmogų- slenksčių-rėvų. 
mi, kaip savita asmenybė su savi- “...............
ta asmenybe.

P. Afrikos krantai yra nesu- Kalahari nėra tikra dykuma, tai lies gilumą, kur įsteigė 2 savo 
karpyti, visiškai nepanašūs į ran- yra aukšta plokštakalnė, padeng- respublikas. Bet britai, patyrę,

7
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jog būrų žemėse buvo rasta dei
mantų ir aukso, pasekė juos ir 
pradėjo labai nepopuliarų Euro
poje karą. Po ilgo ir sunkaus ka
ro, kuriame menkai ginkluoti 
būrai nesyki mušdavo britus, per
galė liko pastarųjų pusėje. Bri
tai P. Afrikos respublikas pri
jungė prie Britų imperijos. Il
gainiui nugalėtieji būrai atlyžo ir 
susitaikė su britais. Būrai, arba, 
kaip jie dabar patys save vadi
na, afrikansai. sudaro 57% visų 
baltųjų Uniono gyventojų. Britai 
sudaro 34%, žydai — 4*/* it t. t.

Tikybos atžvilgiu didžioji dau
guma yra protestantai: reforma
tai — 60%, anglikonai — 20*/», 
katalikai — 4*/«, žydai — 4% ir 
t. t. Negrai, kurie sudaro 4/5 visų 
gyventojų, daugumoje priklauso 
bantų rasei. Jie yra stiprūs, iš
tvermingi, atletiškai sudėtį ir la
bai karingi. Žinomiausios šios 
rasės tautelės yra kafrai, zulu- 
sai, matabeliai. bečuanai ir kt. 
Yra likę ir senųjų šalies gyyen- 
tojų-hotentotų ir bušmenų, kurie 
priklauso geltonąją! rasei. Tiky
bos atžvilgiu negrai yra pago- 
nys-fetišistai. Tik nedidelė da
lis (14%) yra krikščionys-meto- 
distai. Pažymėtina, kad P. Afri
koje gyvena apie mil. indusų, 
kurie dėl savo ekonominio verž
lumo europiečių labai nemėgia
mi. Žydų dauguma yra iš Lietu
vos.

Švietimas baltųjų tarpe stovi 
aukštai. Analfabetų tėra 3%. 
Kraštas yra padengtas plačiu 
pradžios, vidurinių ir specialių 
mokyklų tinklu. Unionas turi 9 
universitetais. Žemės ūkis yra 
pagrindinis gyventojų užsiėmi
mas ir pragyvenimo šaltinis. 
Gyvulininkystė yra svarbiausio
ji žemės ūkio šaka, ir tai su
prantama: didelės stepės leidžia
auginti didžiules raguočių^ avių 
ir ožkų kaimenes; arklių skaičius 
siekia netoli 1 mil., ne ką ma
žiau yra asilų; be to, yra ir 
mulų.

Iš javų daugiausia sėjama ku
kurūzų, kurie eina maistu gyvu- „ 
liams ir negrams.

Antroje vietoje eina kviečiai, , 
o toliau-avižos, sorgai, miežiai : 
ir kt.

Vaisių daugybė. Gausingos i 
vaismedžių plantacijos patenkina 
ne tik vidaus rinkos paklausą, 
bet daug vaisių yra ir eksportuo
jama. Iš pramoninių augalų pa
minėtina cukrinė nendrė, kava, 
arbata, tabakas ir kt.
Pramonė yra gerai išsivysčiusi 
ir vis dar plečiama. Ypatingai po 
šio karo laukiama pramonės su- 
žydėjimo. Pagrindą pramonei iš
augti davė žemės turtų atradi
mas. P. Afrikoje gausu aukso, 
deimantų, akmens anglies, gele
žies rūdos, vario, sidabro, plati
nos ir kt. metalų bei mineralų 
kasyklų. Jose dirba gan^ daug 
baltųjų darbininkų, bet dar dau
giau negrų.
Gerai pastatytas žemės ūkis ir 
pramonė leido susikurti stipriai 
prekybai. P. Afrika turi preky
binius ryšius su visu pasauliu. 
Energingų asmenų vadovaujami 
prekyba palieka krašte daug ka
pitalų. Prekybinis balansas buvo 
visą laiką labai aktyvus, todėl 
P. Afrikos Uniono biudžetas ne
pažįsta deficito.
Kraštas yra išraizgytas gana tan
kaus geležinkelių tinklo; kelionė 
traukiniais čia yra pigi ir pato
gi. Sausumos keliai vietomis yra 
dar gana primityvūs, bet vieto
mis visai modemus, nelyginant 
Europoje.

Vaizdai iš Augsburge Įvykusio vasario 7—8 d. d. L.T.B. Mūncheno apygardos apylinkių pirmininku suvažiavimo. Kairėj — prezidiumas, vidury — apygardos komitęto 
‘ nariai ir dešinėj — suvažiavimo dalyviai

P. Afrikos Unionas turi dvi 
sostines: Kapštatą (būrų kalboje- 
Kaapstad, angluCapetown) ir Pre- 
torija. Kapštatas yra antras didu
mu miestas, jo gyventojų skaičius 
siekia 340.000. Sveikas klimatas, 
graži egzotinė augmenija, stilin
gi, Pietų Italijos miestus prime
nantieji statiniai pritraukia dau
gybę žmonių. Miestas yra mo
demus, turi universitetą, muzie
jus, meno galerijas, parlamento 
rūmus ir visą eilę kultūrinių 
Įstaigų.

Kitas didelis miestas yra Dur
ban, turįs apie 270.000 gyven
tojų. Jis yra labai svarbus pre
kybos uostas, per kurį vyksta 
Uniono eksportas ir importas.

Didžiausias miestas tačiau yra 
Johannesburg, kuriame gyvena 
netoli 0,5 mil. gyventojų. Šio 
miesto apylinkėse yra didelės 
aukso kasyklos. Aukso atradimas 
ir eksploatacija ir sukūrė šitą di
džiulį miestą. Kasmet prie Jo- 
hannesburgo iškasama aukso už 
milijardą litų.

Kiti miestai yra mažesni, bet 
taip pat labai svarbūs kraštui: 
Pretorija (130 t. gyv.), Port Eli
sabeth (100 t. gyv.), Benoni (90 t. 
gyv.), Germikton (80 t. gyv.), East 
London (75 t. gyv.) ir kiti. Čia 
tenka dar paminėti, kad baltie
ji ne visur gali pirktis žemės. 
Yra nemažos teritorijos, kur že
mė priklauso vien negrams ir yra 
lyg jų rezervatai. Jie turi ir savo 
grynai negriškus kaimus, mies
telius ir miestus. Didžiausias ne
grų miestas yra Serawe (35 t. 
gyv.).

Politiškai P. Afrikos Unionas 
sudaro Britų Imperijos dominiją. 
Karalių atstovauja iš Londono 
skiriamas general-gubematorius,

Pasiūlymas tremtiniam vykti i
anglių kasyklas Belgijoje

Kaip iš spaudos jau žinoma, at
sižvelgiant į vokiečių karo be
laisvių neišvengiamą paleidimą, 
Belgijos vyriausybė pasirašė su
tartį su USA armijos ir Tarpt. 
Pabėgėlių Komiteto atstovais dėl 
tremtinių iš amerikiečių zonos 
panaudojimo anglių kasyklose. 
Ryšium su tuo, buvo pasiūlyta 
sudaryti iš lenkų, ukrainiečių, 
lietuvių, latvių, estų ir jugoslavų 
atstovų delegaciją, kuri vietoje 
susipažintų su darbo sąlygomis. 
Vyr. LTB Komitetas buvo suda
ręs delegaciją iš 5 asmenų, tačiau 
dėl jam nežinomų priežasčių jos 
sudėtis kelis sykius buvo keičia
ma, ligi pagaliau į ją pateko du 
lietuviai. Ši delegacija iš savo ke
lionės jau sugrįžo ir įteikė Ar
mijai bendrą raportą, kurio tek
stą mes čia paduodame. Žemiau 
paduodame ir Belgijos vyriausy
bės pasirašyto su USA Armijos ir 
Tarpt. Pab. Komiteto atstovais 
susitarimo tekstą.

Pasiūlymas apgyvendinti Belgi
joje išvietintus asmenis, dabar 
esančius Vokietijoje, amerikiečių 

zonoje.

Šis dokumentas išaiškina vyk
stančių į anglių kasyklas asmenų 
teisinę padėti ir apsaugą, Belgi
jos Vyriausybės garantuotu.

Belgijos Vyriausybė garantuoja 
sutartį su Anglių Kasyklų Sąjun-

kuris kartu su ministerių kabi
netu sudaro vykdomąją valdžią. 
Įstatymus leidžia krašto parla
mentas, kuris yra -renkamas vi
sų baltųjų gyventojų ir yra dvie
jų rūmų.

Anglų ir afrikansų kalbos yra 
prieš įstatymus lygios ir priva
lomos visose įstaigose. Afrikansai, 
kad ir sudaro krašte daugumą 
ir galėtų legaliu keliu atsiskirti 
nuo Britų Imperijos, tačiau są
moningai lieka susirišę su Impe
rija. Dar nesenai afrikansų na
cionalistų partija siekė nutraukti 
tuos silpnus ryšius, kurie riša 
Unioną su Imperija, bet realy
bė privertė juos atsisakyti nuo 
visiškos nepriklausomybės. Rei
kalas yra tas, kad baltieji suda
ro tik 1/5 visų krašto gyventojų. 
4/5 yra negrai, dargi labai ka
ringi, kurie dar šao šimtmečio 
pradžioje buvo bandę išvyti bal
tuosius atėjūnus. Todėl posakis 
„juodasis pavojus“ čia visad lie
ką aktualus. Biologiniai stiprūs 
ntegrai pralenkia baltuosius; be 
to, juose vis stipriau pasireiškia 
tautinės aspiracijos. Todėl, aki
vaizdoje šio realaus „juodo“ pa
vojaus, afrikansai nesiskubina 
tapti nepriklausomais, ką jie 
lengvai galėtų pasiekti, bet pa
silieka Britų imperijos sudėtyje, 
nes toji imperija sugebės juos 
apginti.

Dar reikėtų keliais žodžiais pa
minėti lietuvius P. Afrikoje. Lie
tuvių yra keli šimtai, beveik visa 
gyvena miestuose. Johannesbur- 
ge_ jų yra apie porą šimtų. Jei 
mūsų organams pavyktų užmegs- 
ti su jais ryšį, galėtume gauti 
naudingos informacijos ir susi
daryti vaizdą apie šių dienų gy
venimo sąlygas. .

ga ir užtikrina reguliarų ir pasto
vų darbą. Sutartis apibūdina dar
bo sąlygas ir atlyginimą.

II
Asmenims, kurie niekad bet ko

kiu būdu nėra bendradarbiavę 
su nacių rėžimu ir kurie yra pri
imtini Belgijos „ Vyriausybei ir 
Tarptautinio Paregėlių Komiteto 
atstovams, yra tuoj pat pasiūlo
ma gera proga pradėti normalų ir 
laisvą gyvenimą Belgijoje.

III
Jie bus įleidžiami į Belgiją ir 

galės po 90 dienų atsikviesti savo 
šeimų narius (žmoną ir mažame
čius vaikus), kiti artimieji bus 
įleidžiami atskirais susitarimais 
su Belgijos Vyriausybe per Tarp
tautinio Pabėgėlių Komiteto 
Agentūrą. Visi asmenys, šiuo bū
du įleisti, bus raginami pasilikti 
Belgijoje, ir jiems bus duodama 
proga priimti, pagal Belgijos įsta
tymus, Belgijos pilietybę. Sava
norius, pasirašiusius sutartį, 
Amerikos įstaigos nugabens iki 
Belgijos Valstybės sienos. Jiems 
bus leidžiama pasiimti su savimi 
visą jų legaliai turimą turtą.

Anglių Kasyklų Sąjunga, Bel
gijos Vyriausybei padedant, yra 
atsakominga už jų pervežimą Bel
gijos ribose, taigi už apgyvendi
nimą, maistą ir darbą.

VI
Užsienio darbininkai turės vi

siškai tas pačias darbo ir gyve
nimo sąlygas ir atlyginimą, kaip 
ir Belgijso darbininkai, atliekan- 
tieji tą patį darbą, ir bus vieno
dai traktuojami. Jie laisvai, pa
gal jų pasirinkimą, gali įstoti į 
profesines sąjungas.

VII
Belgijos Vyriausybė garantuoja 

šiems asmenims visas teises ir 
laisves, jos suteiktas užsienie
čiams, nuolatos gyvenantiems 
Belgijoje.

VIII
Asmenų, pasirašiusių sutartį, 

teisinę ir politinę apsaugą perima 
Tarptautinis Pabėgėlių Komite
tas, veikiantis pagal potvarkius, 
nustatytus šiam reikalui.

IX
Darbininkui prašant, Belgijos 

Vyriausybė garantuoja sėkminga 
sutarties atnaujinimą. Be Vyriau
sybės patvirtinimo negali būti 
patarytas joks sutarties pakeiti
mas.

X
Sekančios sąlygos nustato ne

tinkamų asmenų grįžimą į Vo
kietiją:
a) darbininkai,- kurie sulaužo su

tartį dėl priežasčių kitų, negu 
sutartyje numatyta, arba ku
rie rasti netinkami darbui po 
žeme ar kitose Belgijos vieto
se, arba kurie savo veiksmais 
ar propoganda sudaro pavojų 
Belgijos viešajai tvarkai ir 
saugumui, gali būti sugrąžinti 
į Vokietiją, amerikiečių zoną, 
tol, kol US pajėgos yra atsa- 
komingos už išvietintus asme
nis Vokietijoje. J. U. S. Karo 
Įstaigos apibūdins savo atsa
komybę išvietintiems asme
nims bet kuriai įstaigai, kuri 
taps atsakominga už išvietin
tus asmenis Vokietijoje, ir pa
darys visa, kas yra jos galioje, 
kad paveiktų šio susitarimo 
pratęsimą;

b) kiekvienu atveju, pareiškiąnt 
grąžįnimą netinkamų asmenų 
į US zoną, Belgijos Vyriausybė 
praneš Tarptautiniam Pabė
gėlių Komitetui motyvus ir

. atsižvelgs į Tarptautinio Pa
bėgėlių Komiteto pretenzijas, 
pareikšta* 15 dienų laike. Bel
gijos Vyriausybė atliks per
gabenimą asmenų iš darbovie
tės ar gyvenamosios vietos iki 
sutarto Belgijos pasienio 
punkto, ir iš čia USA Įstaigos 
atliks jų pergabenimą į USA 
zoną Vokietijoje;

c) į šitokiu būdu sugrąžinto dar
bininko vietą Belgijos Vyriau
sybė sutinka priimti kitą.

XI
Po sėkmingo 90 dienų bando

mojo periodo vedusiems darbi
ninkams bus leidžiama atsivežti 
žmoną ir mažamečius vaikus Bel- 
gijon. Tuos asmenis arba kitus 
artimuosius, kuriuos Belgijos Vy
riausybė leis, USA Įstaigos per
gabens iki Belgijos sienos. Belgi
jos Vyriausybė yra atsakominga, 
kad Anglių Kasyklų Draugija at
liks pergabenimą Belgijoje ir su
teiks tinkamas gyvenamas patal
pas darbininkams ir jų šeimoms. 
Darbininkai gali sutartį nutrauk
ti, kaip tai sutartyje numatyta. 
Tuomet jie gauna iš Belgijos Vy

riausybės dokumentus, reikalin
gus apleisti Belgiją.
(pas.) už I.G.G.R. John S. Wood

Dep. Director, Germany & 
Austria

(pas.) už U.S.F.E.T. R. E. Neiman
Major, C.S.C.

(pas.) už Belgijos Vyriausybę 
Franz Finck

Chef de Cabinet

II. Delegacijos pranešimas
Mes, žemiau pasirašę atskirų 

D.P. tautybių delegatai, UNRRA- 
os skirti. P. Motor ir L. Brono- 
wiecki (lenkai), K. Krulikas (lie
tuvis), M. Veljkovitch (jugosla
vas), J. Konodzuhidze (lenkas), J. 
Luczyzin (ukrainietis), K. Feld- 
veber, K. Puidak (estai), E. Lis- 
kus (lietuvis), V. Manukalo, A. 
Szekeryk (ukrainiečiai), V. Korts, 
P. Grazis (latviai), pateikiame šį 
objektyvų pranešimą apie šios de
legacijos apsilankymą Belgijoje 
1947 m. sausio 19 iki 27 d. d. ry
šium su numatomu siuntimu DP 
darbininkų į Belgijos akmens 
anglių kasyklas.

Darbo sąlygos:
Belgijoje yra 5 akmens anglies 

klodai, iš kurių mes aplankėme: 
Liege, Charleroi, La Louviere, La 
Cimpinę. Kiekviename šiame plo
te buvo tiriamos darbo sąlygos 
kasyklose, o taip pat butai ir 
pragyvenimo galimybės. Kalbant 
apie kasyklas, pirma reikia pa
žymėti, kad jas reikia suskirstyti 
į dvi grupes: pirmąja grupę su
daro senesnės kasyklos Liege,- 
Charleroi ir La Louviere plotų 
kasyklos, o antrąją grupę — mo
demiškos kasyklos La Campine 
srityje.

Senesniuose baseinuose kasyk
los yra mažiau mechanizuotos. 
Jose yra daugiau anglies dulkių, 
anglies klodai atrodo plonesni, ir 
darbo įrengimai senoviški. Kai 
kuriose kasyklose klodų nuolai
dumas yra statesnio kampo. Tem
peratūra šachtose yra labai aukš
ta ir kai kuriose kasyklose siekia 
38° C.

Klodai, šiuo metu dirbami, guli 
nuo 600 iki 1.000 metrų gilumoj. 
Jaunesnės ir modemiškesnės ka
syklos La Campine srityje yra 
aprūpintos modemišku mecha
nišku įrengimu. Anglies klodai 
yra storesnį, kaip kituose basei
nuose (iki 1,5 m.), ir eksploatuo
jami turi mažesnio nuolaidumo 
kampą. Ten yra mažiau dulkių 
ir temperatūra normali (nuo 20° 
iki 25° C). Kasyklose yra nedide
liame kiekyje požeminio vandens. 
Dulkės naikinamos modeminiais 
Įrengimais, laistant vandeniu. 
Šachtose lubos yra pakankamai- 
stiprios ir nesudaro pavojaus dar
bininkams.

Aplankę Liege, Charleroi, La 
Louviere ir La Campine srityse 
esančias kasyklas, mes įsitikinom, 
kad tose kasyklose, su mažom iš
imtim, darbo sąlygos baltiečiams, 
lenkams, jugoslavams ir ukrai
niečiams yra patenkinamos.

Kasyklos dirba 24 vai. per die
ną, 3 pamainom po 8 vai. Kiek
viena pamaina atlieka specialų 
darbą, ir darbininkai visuomet 
dirba toje pačioje pamainoje, t. y. 
darbo pamainos nekeičiamos.

Darbo laikas* yra 6 darbo die
nos po 8 vai. savaitėje. Darbo lai
kas prasideda su nusileidimu į 
kasyklą ir pasibaigia su pasikė
limu į žemės paviršių.

Statistika parodo, kad nuo 
1869 iki 1870, arba metų laikotar-
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pyje, vidutiniškai per metus buvo 
26 mirties atsitikimai iš 10.000 
angliakasių, o 1931—1933 m. tik 
9,86 atsitikimai. Šis santykis šiuo 
laiku yra net mažesnis.
Atlyginimai.

Minimalus atlyginimas visoje 
Belgijoje yra nustatytas Vyriau
sybės potvarkiais ir, už normalų 
darbo laiką sudaro nuo 140 iki 
230 frankų požeminiam darbe ir 
priklauso nuo darbo rūšies. Dau
gelyje kasyklų darbas atliekamas 
akordiniai, taip, kad atlyginimai 
beridrai atitinka paminėtam mi
nimumui. Statistika parodo, kad 
vidutiniai angliakasys uždirba 230 
frankų per dieną.

Paminėti skaičiai liečia brutto 
atlyginimus, iš kurių socialiniams 
ir profesiniams reikalams daromi 
atskaitymai. Šių atskaitymų lygis 
yra šitoks: aukštesniems atlygi
nimams maždaug 20%, viduti
niams atlyginimams 11—12% ir 
žemesniems atlyginimams 10%. Iš 
šių atskaitymų 8% yra mokesčiai, 
kurie atskaitomi iš atlyginimų, 
nesiekiančių 4.000 frankų mėne
siui. '

Nelaimingų atsitikimų ar ligos 
atveju atlyginimai 'mokami pagal 
Belgijos nuostatus, pav., už pir
mas 22 dienas 50% nuo algos ir 
po to */s nuo ten esančio viduti
nio angliakasio atlyginimo. Mir
ties atveju sumokama 2.300 fran
kų palaidojimo išlaidoms ir 30% 
nuo vidutinio uždarbio už praei
tus metus. Pašalpa mokama naš
lei iki jos mirties, o vaikams iki 
18 metų amžiatis.

Pagal darbo sąjungif apskaičia
vimus, minimalės pragyvenimo 
išlaidos šeimai iš keturių asmenų 
yra 100' frankų dienai. Imant pa
grindu prekių, butų, rūbų ir kit. 
kainas ir kultūrini lygį mūsų re
prezentuojamų tautybių, mes pri
einame išvados, kad pragyvenimo 
minimumas 4 asmenų šeimai su
darys 160 frankų į dieną. Išeinant 
iš to ir remiantis angliakasių pa
reiškimais, mes turime pripažin
ti, kad viengungiai gali sutaupyti 
pinigų, bet didesnės šeimos gali 
tiktai išsimaitinti.
Kainos.

Pažvelgus į kainų lygį, reikia 
pripažinti, * kad pirmo reikalingu
mo daiktai yra net pigūs, bet kul
tūrinio gyvenimo daiktai ir butai 
yra brangūs. Maisto kainos yra 
nustatytos, ir maistas yra geras. 
Pav., užsieniečių bendrabutyje 
lova ir pilnas aprūpinimas kai
nuoja 40—60 frankų dienai.
Butai.

Paliečiant butų klausimą, mes 
turime pripažinti, kad sąlygos yr^ 
blogos. Didesnė dalis angliakasių 
gyvena barakuose su cemėntinėm 

Augsburgo lietuvių kolonija Vasario 16 d. minėjimą pradėjo išvakarėse suruoštu Dr. J. Basanavičiaus 
20 m. mirties sukaktuvių paminėjimu. Po to |vyko įspūdinga eisena prie lietuvių tremtinių pasta
tyto kryžiaus, kur buvo padėti vainikai. Pati Vasario 16-oji pradėta iškilmingomis pamaldomis. 
Popiet įvyko Lietuvos Nepriklau-somybės paskelbimo paminėjimo aktas ir koncertas. Atvaizde ma
tyti iškilmingo paminėjimo garbės prezidiumas; kalba Augsburgo L T B komiteto pirmininkas J.

Daugėla. V, Račkausko nuotr.

grindim. Namuose nėra apšildy
mui reikalingų įrengimų, ir mes 
pastebėjome trūkumą vanden
tiekio .Nėra, poilsio patalpų. Sa
nitariniai įrengimai yra labai 
blogame stovyje. '

Tiesa, dabar statoma šiek tiek 
naujų namų, bet vargu šie keli 
pastatai galėtų pagerinti esamą 
būklę.

Tuoj reikalinga sustabdyti dar
bininkų apgyvendinimą į garažus 
panašiose patalpose. Barakai turi 
būti perdirbti į mažesnes patal
pas taip, kad nedaugiau, kaip 7 
žmonės galėtų gyventi vienoj 
patalpoj.

Suvedant pastabas, reikia pri
pažinti, kad, skaitant visus nau
jus pastatus, nėra galima suteikti 
patalpų daugiau, kaip 4.000— 
5.000 darbininkų artimesnėje a- 
teityje. Jau dabar patalpos yra 
visiškai perpildytos, šeimoms vi
sai nėra patalpų. Užsieniečiams 
skiriamose patalpose sąlygos yra 
panašios. Ligoninės ir medicinos 
pagalba yra labai gerame sto
vyje.
. Baigiant pranešimą, mes norime 
pareikšti mūsų įsitikinimą ir lin
kėjimus, ‘kad mūsų žmonės ne
vyktų į Belgiją kaip sezoniniai 
darbininkai, bet kaip besitikin- 
tieji rasti nuolatinę gyvenamą 
vietą ir darbą, dirbdami Belgijos 
kasyklose, imant pagrindan, kad 
sveikiausi ir stipriausi vyrai iš
vyks iš mūsų tautinių grupių.

Turint šitai galvoje, mes tiki
mės, kad į žemiau pareikštus mu
sų norus bus kuo rimčiausiai at
sižvelgta:

1. kad galimai greičiau būtų ap
mokyti mūsų vyrai, kurie niekad 
prieš tai nedirbo kasyklose; mes 
tikimės, kad kiekvienos tautybės 
vyrai dirbtų viename kasyklų 
rajone. Tai svarbu, tvarkant kul
tūrini ir religinį gyvenimą;

2. kad išvengus rimtų susirgi
mų, kurių priežastis gali būti ne
žinojimas ir naujų darbininkų 
nepritaikymas darbo sąlygoms po 
žeme, mes pageidaujame, kad 
joks iš mūsų vyrų nebūtų pa
siųstas dirbti į tas kasyklas, ku
riose susidaro aukštesnis dujų 
kiekis, ar kuriose yra daugiau 
dulkių;

3. dėl tos pačios priežasties mes 
pageidaujame, kad tam tikras 
skaičius mūsų techninių pajėgių 
(inžinierių, dešimtininkų ir kt.) 
vyktų kartu su važiuojančiais į 
Belgiją darbininkais ir gautų 
darbą Belgijos anglies pramonėje;

4. atsižvelgiant į reikalą rūpin
tis kultūriniais, religiniais ir ki
tokiais mūsų tautiečių reikalais, 
mes norime, kad tam tikras skai-

, čius iš kiekvienos tautinės gru
pės intelektualinių pajėgų galė
tų įvažiuoti į Belgiją;

5. atsižvelgiant į reikalą išaiš
kinti su įstaigomis įvairius klau
simus, kurie kyla ryšium su įva
žiavimu didelio skaičiaus mūsų 
žmonių Belgijon, mes pageidau
jame, kad kiekvienai tautinei 
grupei būtų leista turėti savo ry
šininką. Šio reikalo svarbumas 
buvo pareikštas bendrame tauty
bių atstovų susirinkime, Briuse
lyje, 1947 m. sausio mėn. 25 d.;

6. Primindami Belgijos Vyriau
sybės pažadą pradėti statybos va
jų, pastatant angliakasiams 25.000 
namų, mes dar kartą norime pa
brėžti reikalą atkreipti į šį klau
simą didžiausią dėmesį, nes tik 
greitas šio klausimo išsprendimas 
gali išspręsti angliakasių įvažia
vimą į Belgiją.

III. Mūsų delegato įspūdžiai.
Vienas mūsų delegatų pasakoja, 

kad, pervažiavus Belgijos sieną, 
atsiduri lyg kitame pasaulyje. 
Kraštas atrodo mažai tenukentė- 
jęs nuo karo veiksmų, krautuvės 
pilnos visokių prekių, tik . . . rei
kia turėti pinigų. Dalis maisto 
produktų ir pram, prekių yra 
normuotos, kitos — perkamos 
laisvai. Normuotų produktų da
vinys vienam žmogui į mėnesį su
daro 152 frankus (doleris kainuo
ja apie 43 fr.), jis susideda iš 27 
kg. duonos (54 fr.), 300 gr. kavos 
(8,5 fr.), 250 gr. margarino (3 fr.), 
250 gr. sviesto (11,5 fr.), 100 gr. 
tirpyto sviesto (5 fr.), 1 kg. cu
kraus (11 fr.), 2 kg. mėsos (30 fr.), 
250 gr. taukų (2 fr.), 4 plyt, šoko
lado (8 fr.), 9 kg. bulvių (19 fr.); 
laisvoje rinkoje galima pirkti 1 
kg. jautienos už 25 Fr., 1 kg. sūrio 
už 20 fr., 10 kiaušiniu už 25 fj?-. 
Litras degtinės — 80—150 Fr., 
belgų cigaretės 4—14 fr. 20 št. 
Apelsinų kg. — 14 f r., citrinų — 
10 fr.

Drabužių kainos tokios: vyr. ar 
mot. paltai 1.000—2.000 fr., darbo 
kostiumas kasykloje 150 fr., vil- 
non. kostiumas 2.000—3.000 fr., 
išeigin. batai 300—400 fr., darbi
niai 200 fr. Juodoje biržoje kai
nos 4—5 sykius yra aukštesnės.

Belgai į svetimšalius žiūri pa
lankiai, bet labai nekenčia vokie
čių; tačiau be jokio nuoširdumo. 
Labdarybė ir užuojauta čia neži
nomi. Viską lemia pinigas, gera 
valia niekas nieko neduoda, už 
viską reikia mokėti.

Kai bus išspręstas delegacijos 
pageidavimų klausimas, į DP sto
vyklas atvyks belgų atstovai ir 
verbuos norinčius vykti į Belgiją 
anglių kasti. Tolimesnės tuo rei
kalu naujienos bus praneštos vė
liau. Visų tautybių delegatai ne
pasisako nei už, nei prieš vykimą, 
palikdami laisvai apsispręsti 
kiekvienam tremtiniui, atsižvel
giant į jo ateities planus.

Augsburgo lietuviai Vasario 16-sios išvakarėse padeda vainikus 
prie lietuvių tremtinių pastatyto kryžiaus V. Račkausko nuotr.

SOVIETŲ SĄJUNGA BOIKO
TUOJA TARPTAUTINĘ PABĖ

GĖLIŲ ORGANIZACIJĄ
Ženevoje susirinko 10-ties val

stybių, tame tarpe ir JAV, D. Bri
tanijos atstovai, sudarą Tarptau
tinės Pabėgėlių Organizacijos pa
ruošiamąją komisiją, apsvarstyti, 
ką daryti su pabėgėgiais ir iš
vežtaisiais, kai UNRRA baigs sa
vo šelpimo darbą.

Svarstant tremtinių, nenorinčių 
namo grįžti, klausimą dėl susida
riusių nuomonės skirtumų Rusija 
ir Rytų Europos valstybės pas
kelbė šios konferencijos boikotą. 
Šios valstybės yra nusistačiuosios 
prieš betkokią tarptautinę pagal
bą vadinamoms pabėgėlių ir iš
tremtųjų kategorijoms.

(N. Z. 2. 14)
AMERIKA NORI ĮSILEISTI DP

„Chicago Tribūne“ nagrinėja 
užs. reikalu min’sterio George C. 
Marsallio pasiūlymą, pagal kurį 
kongresas turėtų pakeisti įvažia
vimo įstatymą Europos tremtinių 
naudai. Laikraštis mano, kad 
tremtinių problema esanti tik Eu
ropos problema ir lengvai iš
sprendžiama. Europos kraštai, 
jaučia, darbo jėgos trūkumą, tu
rėtų pakeisti karo belaisvius ir 
išvežtuosius priimti kaip imi
grantus. Šitoks klausimo spren
dimas panaikintų visas dedamas 
viltis, kad JAV šią tremtinių 
naštą perims.

Visai priešingai šiuo klausimu 
rašo New York o „Herald Tribū
ne“. Laikraštis yra nuomonės, kad 
JAV mažiausiai bent dalį tos 
naštos turėtų pasiimti sau. Ši 
problema galėtų būti perduota 
Jungtinėms Tautoms, bet prieš 
tai JAV turėtų konkrečiai įrody
ti, kad jos savo inašą yra iau 
įnešusios. Turėtų būti pakeistas 
imigracijos įstatymas ir kvotos. 
Tokiu būdu JAV duotu pavyzdį 
kitiems kraštams, kaip britų do
minijoms bei Pietų Amerikos vai# 
stybėms, ir parodytų, kad, paly
ginti, nedidelio tremtinių skai
čiaus priėmimas iš tikrųjų jokių 
sunkumu nesudaro.

Panašios nuomonės yra ir 
„New York Times“. Jis primena, 
kad imigracija i JAV visada bu
vo pagrindinis neapmokytoę dar

bo jėgos šaltinis. Šios darbo jė
gos ir šiandieninė Amerikos pra
monė esanti reikalinga.

Įsileidimas i JAV 100.000 trem
tinių ne tik nesusilpnintų Ameri
kos ūkiško gyvenimo, bet ji dar 
sustiprintų. (N. Z. 2. 14)

„Dena“ praneša, kad darbams 
į Belgiją verbuos ir tremtinių 
transportu rūpinsis amerikiečių 
armija. Tremtiniams bus garan
tuotas mažiausiai dvejiems me
tams darbas, daugiausiai anglies 
kasyklose. Po dviejų metų jie ga
lės darbo sutarti savanoriškai 
pratęsti, kaip, imigrantai pasilik
ti Belgijoje, grįžti namo arba iš
keliauti į kitus kraštus. Jiems 
bus garantuotos tokios pat darbo 
sąlygos, kokias turi Belgijos pi
liečiai. Vedusieji po trijų mėne
sių galės parsikviesti savo šei
mas Darbin’nkai. kurie nepaten
kinamai dirbs, arba dalyvaus ne
ramumo kėlime prieš Belgijos 
vyriausybę, bus grąžinti į Vokie
tijos amerikiečių zoną ir pakeisti 
kitais tremtiniais. (N. C. 2. 14)

DP į Prancūziją
Frankfurtas. Taip pat laukiama 

atvykstant prancūzu delegacijos, 
kuri pradės derybas dėl 600.000 
vokiečių karo belaisvių, gaunan
čių atlyginimą iš JAV kariuome
nės, pakeitimo išvietintais asme
nimis. Prancūzija turi sugrąžinti 
namo visus karo belaisvius, da
bar dirbančius Šiaurinės Pran
cūzijos anglių kasyklose, Prane
šama, kad komunistu partija Pa
ryžiuje darė didelį spaudimą 
prieš antisovietiškai nusiteikusių 
DP darbininkų įsileidimą į Pran
cūziją, bet didelis vyriškos darbo 
jėgos trūkumas privertė juos at
sisakyti nuo savo pažiūros.

(N. Y. H. T., 2. 13)
ŽENEVA. Tarotautinės Pabė

gėlių Organizacijos paruošiamoji 
komisija išsirinko pirmininką gen, 
Įeit. Maurice Pope (Kanada).

Paruošiamosios komisijos pir
majam posėdy buvo perskaitytas 
Jungtinių Tautų generalinio se
kretoriaus Trygve Lie praneši
mas, kuriuo kviečiama visus de
legatus „imtis visu priemonių, 
kad ši organizacija kaip galima 
greičiau pradėtų darbą“.

(C. D. M. 2. 12)

9
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plačiai vadinamo tinkliniu. Čia 
daug galėtų padėti vilniečiai, tarp 
kurių šis sportas buvo populia
rus.

Į futbolą ir sportų karalienę — 
lengvąją atletiką atkreiptinas 
ypatingas dėmesys. Šių šakų mū
sų reprezentantai turėtų dėti di
džiausias pastangas įtraukti į 
darbą mūsų jaunius, kurie sto
vykloje jaučiasi mažiau suvarpy
ti, palyginus su suaugusiais, ir 
eina ne tais keliais, kuriais ei
nant mes juos norėtume matyti. 
Jau dabar mūsų sporto „šulai“ 
turėtų su jauniais ir jaunučiais 
aptarti darbo planus, paskirstyti 
tarpe jų vadovus ar t. t. Be abe
jo, visa tai turėtų atlikti - sporti
ninkas su autoritetu ir energija, 
o darbo vaisiai, be abejo, būtų 
našūs.

Vėl teks kada nors ginti mūsų 
trispalvę Europos ir pasaulio 
aikštėse, halėse, baseinuose. Bū
kime atviri: visi mūsų šiandieni
niai reprezentantai negalės jau 
garbingai atstovauti, o turėdami 
gerai išauklėtą ir sveiką jauni-

— JAV respublikonų partijos 
kalbėtojas John Foster Dulles 
pareiškė, jog jokio pagrindo nė- 
ia tikėti, kad rimtas tradicinės 
JAV užsienio politikos pakeiti
mas padarytų karą neišvengia
mu. Jis pasakė: „Yra rizikos, kad 
mes galim karą išprovokuoti at
sitraukimu, kuris gali sovietus 
pastūmėti prie neapgalvotumo. 
Didžiausias karo pavojus kyla iš 
galimo sovietų blogo apskaičia
vimo. Politiniai vadai, kurie yra 
dinamiški ir pradžioj turi pasi
sekimą, dažnai pasidaro per daug 
pasitikį ... Aš tikiu, kad sovie- _ 
tų dinamizmas bus išlaikomas mą, mes vėl skinsime laurus, gar- 
protingose ribose“ (NYHT, 11.12). “* ‘

— Britai pasirašė su graikais 
sutartį parduoti tam tikrą skai
čių britų lėktuvų Graikijai. Jie 
bus graikų vyriausybės panaudoti 
prieš sukilėlius. Koks skaičius 
lėktuvų yra parduotas, neskelbia
ma, o vieno graikų laikraščio 
paskelbtą skaičių (300 lėktuvų) 
britų pareigūnai pavadino perdė
tu. Anot laikraščio, perdavimas 
„moderniškų lėktuvų“* jau pra
dėtas (CDM, 11. 12).

— JAV buv. pasiuntinys Bul
garijoj ir karo laivyno atachė 
Tursijoj G. H. Earle parašė „Phi
ladelphia Enquirer“ straispnį, 
kuriame įspėja Ameriką gaminti 
galimai labiau žudančius ginklus 
kaip kontrapriemones prieš Rusi
jos panaudosimas atomines bom
bas. Jis rašo, kad 10% JAV gy
ventojų žus „per penkerius me
tus nuo šios dienos“ nuo rusų 
pagamintų atominių bombų. 
„Amerika", rašo jis to toliau, 
„turi dėti visas pastangas pasi
gaminti galimai mirtingesnius 

. ginklus ir juos paslėpti požemy, 
ir tuo duoti bolševikams žinoti, 
kad už ju pirmą ant Amerikos 

. numestą atominę bombą mes nuš- 
luosime jų kiekvieną miestą ir 
kaimą Rusijoj“. Vienintelė prie
monė prieš atominių bombų ga
minimą sunaikinti Ameriką, Earle 
sako, yra inspektuoti kiekvieną 
Rusijos ir kitų kraštų žemės pė
dą. (CDM, 11. U).

— JAV užs. reik. min. G. C. 
Marshallis spaudos atstovams pa
reiškė, kad pasaulis yra atsidū
ręs labai kritiškoj padėty. Jei 
Amerikos Kongresas nepaskirs 
tinkamos sumos pinigų buv. prie
šų kraštams maistui pirkti, oku
paciniams daliniams susidarys 
nepakenčiama padėtis. (NZ, 11. 
17).

— JAV karo laivyno ministens 
Forrestalis neoficialioj spaudos 
konferencijoj pareiškė: „Jei Kon
gresas karinį biudžetą sumažins, 
neatsižvelgdamas į pasaulinę pa
dėtį, tai jis numato, kad ateity 
įvyks katastrofa“ (NZ, 11. 17).

sindami Lietuvos vardą. Tik jau
nime ateitis!

Tad nesnauskime. Nors darbo 
sąlygos ir žymiai pablogėjo, ta
čiau, esant geriems norams, ir 
didžiausios kliūtys nugalimos.

Gel.

Pavasaris ateina .
Pavasaris ateina, bet mes dar 3^ 

miegam. Ar laikas bus galvoti jį „Baltica“ žaibė sekančios 
apie futbolą, lengvąją atletiką, sudėties: Ansons, Savo I, Vedė- 

\ plaukymą, kada šių sporto šakų Baronas, Lasdinš, Savo II ir 
sezonas bus jau įpusėjęs? Vokie- jančevskis. Geriausiai sužaidė 
j1-1 C™«mu£ns pavyz- vartininkas Ansons. kuris kartu
dzių: 20 arba net 25 , o jie zai- buvo geriausiu žaidėju aikštėje; 
aria ant smego• su trumpom kel- be to, geras buvo gynime ir nuo- 
naitem. Ach, bet mes genau už- Hme Savo H. Žiūrovų per 4.000! 
— kur aors į kamputį ir Laukiame tolimesnių pagaltiečių 
žaidziarn,.. pulką. „Tegul jie ten pasirodymų. Gel.cnarrtA iin rwnnr'itn“   XI.„j

deraitės Janūtės, Barškečio B., Na- 
raškevičiaus P., Puskunigio K., 
Kurilavičiaus Juozo, Kasulaičio 
Petro, Babinsko Vinco, Veteikio 
J., Misiūnienės Onos, Šimučio Juo
zo, kun. A. Vilkaičio - Raitelaičio 
J., Kriaučeliūnienės - Abramavičiū- 
tės Julijos, Veichelio Augusto, Ste
ponavičiūtės - Kęsgailienės Joanos, 
Dubinskaitės Genės, kun. Riaubos 
Jurgio, Radzevičiaus Balio, Žvirb
lio Stasio, kun. Katarskio V., Be- 
šio Marijono, Žurausko Juozo, Jon- „ , „
kaičio Jurgio, Medžikauskaitės Camp, ieško Zofijos Budrevjčie- 
Irenos, Predkelio Stasio, Maldučio nės. 
Juliaus, Kaminsko Petro, Beržans- A1 
kio Juozo, Mačiulaičio Stasio, 
Vaitkevičiaus Jono, kun. Jatulio 
Pauliaus, Karmuzos J., Jakio Vai
devučio, Slepowo - Mykolo, Greb- 
liūno Vinco, Šaipo St., Sinkevi- 
čienės-Blenkinaitės Valės, Jan
kausko Česlovo, Gustaičio. Jono, 
Jonyno Boleslovo, Tumozos Anta
no, Zizo Igno — ir daugelio kitų, 
kurių laiškus įteikiau ieškomiems 
asmenims. Skaudu, kad ne visiems 
galiu pasitarnauti, tačiau ne dėl 
nuo manęs pareinančių priežasčių.

Toliau gerb. kun. A. Arminas. f. . .. . _ . . iviunuer, i>eisier, oxvvx xiuspiiai*patena atkreipti tausų tautiečių zim 40 iešk0 Spelverytės Emos, 
dėmėsi j Argentiną, nę taip sau, l923 m
bet dėlei rimtų mūsų tautinės eg- 4190. Džiugelis Povilas, gyv. 
zistencijos išlaikymo priežasčių. Bayreuth-Wendelhofen Camp- 

Argentina — pažangiausias šito Mack, ieško Anelės Zamorytės.
kontinento kraštas. Mažumos turi 4191. Vaškevičiūtė Elena, gyv. 
savo spaudą, bažnyčią, organiza- Freising, Kochbackergasse 18* 
cijas, ko trūksta beveik visuose ieško Vaišvilos Vyto iš Panevė- 
kituose šio pusrutulio kraštuose. žio, buv. R.D.T.

Argentina įsisteigė Romoje ir 4192. Petras Šemežys, gyv. (21a> 
Madride specialias pasiuntinybes Lahde/Weser/Krs. Minden DP 
emigrantams atsikviesti. Camp 3, ieško brolio Jurgio Še-

Tuo tarpu kai Brazilijoje žmonių mežio, paskt. laiku gyv. Wusten- 
gyvenimas dar labai primityvus, istsh Post»Bad Dūrrenberg, Krs. 
ypač kaimuose, kur vyrauja dvarų Meserburg.
sistema ir išnaudojimas. 4193. Juozas Strikaitis iš Šdlu-

Nevienam tai patyrus ir plaukai vos, gyv. JAV Midlothian Ill, ieš- 
atsistotų ant galvos. Todėl ir ko- ko brolių Petro, Roberto ir Pra- 

. - „ munizmas pastaruoja laiku ten no. Kreiptis L.TLK. Seedorfo sky-
mino, gyv. E. S. Paulo, Brazilijoj, .smarklai piinta. Ten be portugalų rius.

a.. tu. kalbos ane. žingsnlo Net ir He. 4194. Antanas K. Masaitis, ki-
tuvių parapijoje S. Paula reikia 1qs iš Pakalniškių k. Veliuonos 
pamaldas laikyti ir pamokslai sa- valse. Kauno apskr., gyv. JAV 
kyti vietine portugalų kalba. Rei- Wesfiela Mass Hamlen Place 9. 
kia — nieko nepadarysi. 4195. L.R.K. Seedorfo skyrius

Taigi, taip rinktinai idealaus ir praneša, kadjauyra prisiųsta is 
patyrusio vado, kokiu yra didžiai TAxr 1 s
gerb. klebonas Arminas, pastabas, 
reikėtų priimti visu atidumu ir jas 
rimtai pasvarstyti pirm negu va
žiuojant į pietų užjūrius.

Reiškiu aukštą pagarbą 
Kun. Dom. Petrauskas

Mūnchen, 1947. II. 15.

Gervičkas 9-t., 7 ir 8-tą Vilutis ir 
Vaikutis po 7 t, 9-tą Janulevi- 
čius 61/* t.

Europos futbolo rinktinė
Gegužės 10 d. Glasgove numa

tomos didžiosios futbolo rungty
nės: Didžioji Bitanija — Konti
nentas. Paskutini kartą panašios 
rungtynės buvo 1938 m., ir didž. 
Britanija laimėjo 3—0. Dar ne
paaiškėjo Europos kontinento su
dėtis, bet kai kurie futbolo ži
novai jau siūlo rinktines, kurios 
galėtų tinkamai atstovauti prieš 
futbolo galiūnus britus. Prancū
zai siūlo tokią vienulikę: Da Rui 
(Prancūzija); Maroso (Italija) 
Steffen (Šveicarija); Caikovski 
(Jugoslavija), Parola (Italija), Ca- 
stigliano (Italija); Melchior (Au
strija), Nyers (Prancūzija). Mūsų 
supratimu, ši rinktinė nėra labai 
tobula. Prancūzų rinktinės var
tininkui Da Rui rimtu varžovu 
yra italas Sentiment! IV, tikra 
pantera vartuose. Tuo įsitikino 
paryžiečiai, kai Torino Juventus 
neseniai viešėjo Paryžiuje ir be 
vargo įkirto Racing 3—0. Bet o, 
neaiškus puskairio puoliko Ben 
Barek likimas. Ben Barek yra 
ne europietis, bet juodukas iš 
Afrikos ir vargu galės patekti į 
Europos rinktine. Atrodo, kad 
vieno švedų žaidiko rinktinėj per 
maža ir į ją bus įtraukta dau
giau, nes švedai dabar puikios 
formos.

Rinktinių bus sudaryta ir daur 
giau, bet jau dabar galima teig
ti, kad daugis iš dabar siūlomų 
bus sunkiai pakeičiami. Ck.

Kassel-Oberzwehren, Lager Mat- 
tenberg.

4184. Ūselienė-Unskinaitė Kazė, 
gyv. (13a) Weiden Opf„ Boelcke- 
str. 22, ieško brolio Alberto Uns- 
kino.

4185. Kazimiera Gurinskaitė- 
Paukštienė, gyv. Scheinfeld (13a), 
UNRRA Area 1042. ieško brolio 
Jono Gurinsko, gim. Kaune 1924 
m., giminių bei pažįstamų.

4186. Krasauskas Vytautas, gyv. 
Memm_ngen, Fliegersorst DP

4187. Ivaškevičienė-Grabaus- 
kaitė Domicėlė, gyv. (13b) Kemp
ten, DP Lithuanian Camp, ieško 
savo trijų dukterų: Zonios, Ele
nos ir Marytės.

4188. Buv. Dachau stovykloje 
besiranda lietuviai: Každaitis Do
mas, Juška Bronius, Januševičius 
Pranas, Kuncevičius Antanas, 
Lindžius Mykolas, Liūdžiuvaitis 
Augustas, ieško giminių bei pa
žįstamų. Kreiptis: kun. Vyt. Pik
turna, Lamonstr. 21, (13b) Mūn
chen.

4189. J. Stankaitis, gyv. Bad. 
Mūnder, Deister, BRC Hospital,

HCA — JC „Baltica“ 5:2 
(1:0; 1:1; 3:1)

S. m. vasario mėn. 12 d. Augs
burgo pabaltiečiu ledo ritulio ko
manda JC „Baltica“ sužaidė pir
mas ledo ritulio rungtynes su la
bai stipriu, plačiai Vokietijoj pa
garsėjusiu HC klubu, kuris prieš 
savaitę laimėjo su Frankfurtu net 
10:1, o pernai, Bavarijos pirme
nybėse, jis iškovojo 3-čią vietą. 
Buvo laukta vokiečių lengvos 
pergalės, nes jie šį sezoną yra 
jau sužaidę per 20 rungtynių, juo 
labiau, kad mūsų vyrai ne tik 
kad neturėjo rungtynių, bet ir 
treningo. Pasirodė, kad Baltijos 
pakrančių DP nėra lengvai įkan
damas riešutas — visose gyven. 
mo srityse — tad ir ledo ritulyje.

Vokiečiai laimėjimą išplėšė tik 
trečiam puslaikyje, kada mūsiš
kiai, žaisdami visą laiką be pa
kaito (!), buvo visiškai nuvargę.

Tenka pažymėti, kad vokiečių 
komandoje žaidė geriausias Augs
burgo ledo ritulininkas — latvis 
Konieckis ir dar vienas latvis — 
Ritums. Jeigu šie du žaidėjai bu
tų žaidę JC „Baltica“ — būtų 
neabejotinai laimėję pabaltiečiai, 
nežiūrint, kad šiose rungtynėse 
HCA komando buvo sustiprinta 
Vokietijos rinktinės žaidėju 
Schwarzu.

Pirmas puslaikis praeina su 
nežymia vokiečių persvara. Rung
tynių pradžioj smarkiai susižei
džia Baronas, tačiau, nesant pa
kaito. iš aikštės neišeina ir iki 
rungtynių pabaigos palieka tik 
„asistentu“, šitą puslaikį Koniec- 
kio įvarčiu vokiečiai baigia kė
linį 1:0. _______ ___  . .

Antram puslaikyje rezultatas Libermano (buv. Zivo fabr. Kau- 
pakyla iki 2:0, tačiau pabaltiečiai, ne savininko), prašome pranešti 
skatinami gausiai susirinkusios šiuo adresu: Innsbruck, Sūdtiro- 
Augsburgo kolonijos. Savo II lerplatz 10/11, Litauischer Ver- 

• gražiu solo prasiveržimu pasek- band, Austria.
mę švelnina į 2:1. Šis kėlinys ™
žaidimo atžvilgiu buvo lygus.

Trečiam kėlinyje vėl vokiečiai 
latvio Konieckio įvarčiu pasek
mę didina į 3:1. Žaibiškas Savo 
I prasiveržimas, nežiūrint Schwar- 
zo f aulo ir... įvartis 3:2. Gražiais 
Abele ir Jessy šūviais rungtynės 
baigiamos pasekme 5:2 (1:0; 1:1;. 
3:1). ' -

JC „Baltica“ žaidė sekančios

Laiškas Redakcijai
Visai neseniai, t. y. š. m. vasario 

15 d., gavau iš gerb. kun. A. Ar- 

nuoširdų laišką, kurtame tarp kit
ko rašo: „Manau, kad daug laiš
kų žūva kelyje; kiti grįžta, ne
suradę adresato. Jei šitas margas 
laiškelis pasieks Tave, būk geras, 
parašyk į „Žiburius", mano vardu, 
dėkodamas visiems, kurie man 
teikėsi parašyti. Kiek tai nuo ma
nęs parėjo, visus prašymus sten
giausi išpildyti. Labai sunku su 
paieškojimais, nes neturime čionai 
savo spaudos, ir rasti tautietį 9 
milijonų kvadratinių kilometrų te
ritorijoje lygu neretai supuolimui 
rasti adatą šieno vežime, ypač, 
kad daugelis tautiečių neturi savo 
namų ir kraustosi iš kampo į kam
pą, keisdami adresą dažniau, negu 
čigonas arklį.

Gavau laiška šių lietuvių: Bal- 
trukonienės Petronėlės, • . Pranke- 
vičiaus Vinco, Gudaičio Jurgio, 
Paltarzinsko A., Steponaitienės Sta
sės, Malinkevičiūtės Albinos, Nar
vilo Kazio, Karužos Kazio, Dun-

SKELBIMAS
Perku Lietuvos ir įeitų valstybių 

pašto ženklus: komplektais, puvi
nius ir rinkinius.

J. LIUBINSKAS 
Augsburg

Von Richthofenstr. C-4

Paieškojimai
4169. Kas žino apie likimą Zivo

spardo, jie pripratę“ — apatiškai " ' "
atsakome. • šachmatai. Hochfeldo lietuvių

Už poros savaičių Bavarijos stovyklos šachmatų turnyras pa- 
laukuose nematysime sniego, ir sibaigė. Iš pradėjusių turnyrą 18 
saulutės spinduliai vienodai švies dalyvių baigė lošti 15. Vietomis 
visiems Vokietijos miestams, vi- pasiskirstė sekančiai: 1,2 ir 3 vie
šoms DP stovykloms. Jau dabar tą pasidalino Karpuška, Norkus 
pagalvokime apie krepšinį; jeigu ir Karosas, surinkę po 11 taškų 
nėra dar aikštelės, suplanuokime iš galimų 14 — 4-tą Stančikas su 
ją. Nepamirškime taip pat orinio, 1Q t, 5-tą Stanaitis — 9*/» t, 6-tą

4170. Vincas Glinskis, gyv. USA, 
ieško Leono Petrausko. Marijo
nos ir Teresės Petrauskaičių. 
Pranešti: Cėsnai Juozui, gyv. 
DP Camp, Rebdorf (13a) bei 
Eichstatt.

4171. Arūnaitė-Kaunelienė Alek
sandra, gyv. (14) Oberleningen, 
Kr. Nurtingen, Markt Platz 2, ieš
ko brolių Arūnų Povilo, Antano 
ir Kamelienės Emilijos.

4172. Čiužas Ignas, gyv. USA, 
ieško svainio Bronislavo Vaičiu
lio ir Ciužas Stasys, gyv. USA, 
ieško žmonos giminių Steckių iš 
Telšių. Rašyti į Lietuvių Gimna
ziją, Nurtingen, Kirchheimerstr. 
41, DP Camp 657

4173. Povilas .A'aksonus, gyv. 
Kr. Minden, Ladne Lager 3, ieš
ko *“vų, brolio Prano ir seserų.

4174. Vizbaras Pranas, gyv. (24) 
Lubeck, Geninerstr 1», DP L. G., 
ieško Piliponio Zygmo, ir Liko 
Makso.

4175.. Pėstininkaitė Konstancija, 
gyv. (13b) Haag (Bay), Baltic 
Camp, ieško Pėstininkaičių-Vla- 
do, Juozo, Magdalenos, Šiaulie
nės Magdalenos. --

4176. Mockaitytė Ona, gyv. 
(13b) Haag (Bay) Baltic Camp, 
ieško brolio Broniaus, sesers Bo- 
reišdenės Zofijos ir Levendausko 
Kazio.

4177. Matijošaitis Jonas, gyv. 
(13b) Haag (Bay), Baltic Camp, 
ieško giminių ir pažįstamų.

4178. Kenigienė Petrė, gyv. 
(20b). Oker bei Goslar, Litauisches 
Lager „Kaunas“, ieško vyro Al
berto, giminių bei pažįstamų.

4179. Vytautas Grybauskas, gyv. 
Mūnchen SS Kaseme, Freimann, 
ieško brolio Stepono Grybausko, 
gim. 1925 m. 11. 5.

4180. Lukošius Kazys, gyv. 
(13b) Traunstein Obb., Parkhotel 
DP Camp, ieško Alekso Skirkos, 
buv. Šaukėnų ligoninės vedėjo.

4181. Kostė Purvinskaitė, gyv. 
N. Kungsgatan 29, Sweden, ieško 
Teodoros Ušpuraitės, apie 35 m. 
amž. ir Bronės Kervytės, apie 35 
m. amž.

4182. Ant Šimkus, gyv. Kav- 
lingevagen 3a V, Lund, Schwe- 
denSverige, ieško žmonos Elenos 
su dviem dukrom: Ona, gim. 1942 
ir Agniete, gim. 1944.

4183. Vacys Slotkus, gyv.. Ita
lijoje, ieško savo giminaitės Kos- 
tės Slotkutės-Ragauskienės, gyv. 
Vokietijoje su dviem vaikučiais. 
Atsiliepti: Jonas Petrulis, (16),

JAV pakietėliai šiems asmenims: 
Klimakienei E, Sadelienei Waks- 
man, Edvardui Behnkei, Emma 
Degiau,' Jansowskienei Elenei* 
Laschiwski Ida. Aukščiau pami
nėti asmenys prašomi atvykti at
siimti minėtų pakietėlių Į L.R.K. 
Seedorfo-Ceven lagerį, Krs. Bre
mervorde.

4196. Vanda Linkytė, mažame
tė, pasimetusi Rytprūsiuose nuo 
tėvų, gyv. Dorf Windeswohlde, 
Post Grafel, Krs. Bremervorde* 
ieško motinos Linkienės-Jonštai- 
tės, tėvo Linkio arba giminių bei 
pažįstamų. Kreiptis L.RK. See- 
dorfo skyrius.
' 4197. Povilas Salys, kilęs is 
Plungės, 13a Weiden Hammerweg 
ieško agm. Stanislovo Salio, ki
tų giminių bei pažįstamų.

4198. Juozas Drąsutis, gyv. 
Aabauerschaft 25 ū Rhein West f 
2. (21a), ieško pusbrolio Augustio 
Sparnausko, gyv. Berlyne, ir Vin
co Barkausko paskt.. laiku gyv. 
Halle-Saale, be to, giminių ir pa
žįstamų, ypatingai skuodiškių.

, 4199. Genė Vasiliauskaitė-S ur-
vilienė, gyv. Gesstacht Spacken- 
berg, Lit. Lager, ieško sesers Jad
vygos Vasiliauskaitės ir giminių

1 bei pažįstamų.
4200. Teodosia Grybaitė, gyv. 

Danijoje, Dansk Kors Hospital, 
Skodsborg, Danmark ieško sesers 
Stefanijos, brolių Liudviko, Sta
sio, Juozo ir draugės Elenos Ma- 

. taitienės

UNRRA-ns PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAI
GA, AROLSEN prie KASSEL’io, 

IEŠKO SEKANČIŲ ASMENŲ:
NEWLER Moshe, 35 metų, gyv. 

Vilkaviškis:
RUBIN Abraham, 57 metų, gyv. 

Kaunas;
RUBIN Feiqe, 17 metų, gyv. Kaunas;
RUBIN Judith, 57 metų, gyv. Kaimas;
RUBIN Mendel, 21 metų, gyv. 

Kaunas;
SCHUKSTELINSKIS Esther, 42 me

tų. gyv. Kaunas;
SCHUKSTELSKI Jankei, gyv. Kau

nas;
SLONIMSKI Sarah, 56 metų, gyv. 

Kaunas;
SHER Hirse, 34 metų, gyv. Salz- 

wedel;
SHER Izchok, gyv. Salzwedel.
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Alė Sidabraitė 
Dabar vistiekTu žiūri į mane, ir tavo žvilgsnis Toks šaltas, abejing’as ir ramus. Žinau, žinau — jau mudviem laikas skirtis, Užgeso jausmas, kurs kadaise jungė mus.

%.Žydrių akių nedrumsčia niekas,Jos giedrips tarsi mano tėviškės dangus. Atrodo tau vistiek, kad aš tave palieku; Sudievu tavo tylus, abejingas ir ramus.Ir nūn, kai krenta lapai nuo klevų Ir vieniša brendu jų kilimu raudonu, Aš savo sieloje taip pat neberandu To apgaulingoj b saldžiausio meilės meno.Jau tuščia širdyje kaip rudenio laukuos, Ir tik man gaila, neapsakomai man gaila, Kad iš tos pasakos tikėjimo šviesios, Kurioj kaip lelija pražydo mūsų meilė,Teliko stagarai, sausi, pajuodę, šlykštūs . . . Kodėl gyvenimo džiaugsmų tokia trapi gija, Kodėl likimo rankos tokios šykščios, Be gailesio taip greit sutrauko ją?!
Moters darbo reikaluPastaba: „Moterų žodžio“ redakcija yra maloniai nustebinta, kad ir vyrų tarpe atsiranda balsų, kurie stoja prieš nenormalią moterų būklę, jas apkraunant gausiu darbu. O pačios moterys nė nedrįsta judinti šią seną tradiciją, nes daugumas žmonių mano, kad kaip visada buvo ir todėl taip turi pasilikti. Todėl ypatingai dėkojame šio straipsnio autoriui.Iš seno yra susidarę papročiai, pagal kuriuos vyras ir moteris daugiausia dirba skirtingus darbus. Paprastai, moterys augina vaikus ir namų ruošą eina, vyrai gi dirba kitokį protinį ar fizinį darbą. Teoretiškai imant, toks pasiskirstymas ■atrodo visai tinkamas. Praktiškai gi imant, atidirbus nustatytą laiką arba baigus pasiimtąjį darbą, vyro raumenys ar protinis įtempimas atsileidžia. Moterys gi savo darbų galo nežino.. Vaikų auginimas ir ruoša atima jai visą laiką; blogiausia, tas darbas labai vienodas, besikartojąs ir nesibaigiąs: vystyklai, vaikų auginimas, kambarių tvarkymas, virimas, indų plovimas, skalbimas, lopymas, adymas ir kt. Šie darbai kasdien išeikvoja moterų fizines ir dvasines jėgas iki nervų pakrikimo. Jie prasideda rytą ir baigiasi — tik kartu su moters gyvenimu . . . Moteris dėl savo šeimos aptarnavimo turi savęs išsižadėti: dažnai ji turi išsižadėti sveikatos, poilsio, spaudos, lavinimosi, pramogų ir daug kitų jai priklausančių kultūrinio •žmogaus teisių .Daug gudrių išradimų padaryta, bet palengvinti moteriai jos kasdieniame gyvenime — labai mažai. Iki šiol tik pasiturinčios šeimos pasisamdydavo pagelbinę darbo jėgą. Dėl ekonominių sunkumų ■ar dėl jėgų trūkumo, daugumas mūsų moterų neša „moteriškąją dalį" iš reikalo arba iš nusistovėjusių tradicijų. J^>s neturi vilties iš jų išsjvaduoti. Net inteligentės labai dažnai kartu su ištekėjimu turi nustoti visų siekimų, — užsidaro tarp keturių sienų ruošos eiti. Ką nors kaltinti dėl tokios būklės negalima. Vis dėlto šis sritis reikaKnga organizuotos rimtos reformos. 'Tam reikalui galėtų būti įkurta tnoters globos įstaiga. Tos įstaigos žinioje būtų įvairių moterų darbui palengvinti praktiškų projektų pa

„ŽIBURIŲ" PRIEDAS MOTERIMS / RED. P. JANUTIENEgą ir energiją kitiems savo šeimos ar žmonijos' reikalams.Vyro pažiūra j moters darbą reikia pakeisti. Nemaža yra vyrų, kurie neįsigilina į sunkias moters darbo sąlygas. Iš šalies atrodo, ruoša kažin kįaip savaime pasidaro, tarytum taip reikia, tarytum moterys į ja neįdeda nei darbo nei laiko. Todėl dalis vyrų ir visai nė nebando moteriai padėti arba net gėdinasi. Ir dabar stovyklose yra vyrų, kurie neturi ypatingo darbo, o vis dėlto neprisiverčia moterį nors kame pavaduoti. Tai nevykusio auklėjimo pasėka. Ruošą ir minimum virti privalo mokėti ir mergaitės ir berniukai. Minimumą ruošos vyrai pramokdavo kariuomenėj būdami. Po šių karų kariuomenė, tikime, bus nereikalinga. Tad šią spragą turi užkišti bendro lavinimosi mokyklos ir pati šeima.. S. J. N.
Tremtines mergaitės

Šauksmas prasi versta 
pro geležine uždanga„Chicago Tribune Press Servu > ‘ sausio mėn. 10 dienos talpina vienos lietuvaitės laišką.Laiškas, kurį galime pavadinti „šauksmu iš dykumų",, po ilgai už- sitęsusios kelionės per gerai saugomą sieną išilgai rusų geležinės uždangos pasiekė Švediją. Jis rašytas pereitų metų rugpiūčib mėnesį vienos Lietuvos ūkininkaitės 20 metų amžiaus, kuri su daugeliu kitų lietuvių prieš kelis mėnesius buvo deportuota.Laiškas rašytas ant plono rudo suglamžyto popierio. Ant voko, padaryto iš to paties popierio yra Swerdlojrsko, esančio tolimam Rusijos regione, pašto antspaudas. Laiške pažodžiui skaitome: „Laukiu iš tavęs laiškų ir taip esu iš- silgus namų. Sveikink nuo manęs mūsų kaimynus, pažįstamus ir draugus. Pasveikink taip pat laukų gėles mūsų tėvynėj Lietuvoj ir paukščių čiulbėjimą, kurio aš daugiau nebegirdėsiu. Aš linkiu tau gero gyvenimo mūsų tėvynėje.Dabar gyvenu Uralo tvirtovėje, leur nėra jokių paukštelių ir kur negirdžiu jų čiulbesio. Mano gyvenimas yra toks sunkus, kad man trūksta žodžių jam aprašyti laiške, bet, manau, tu suprasi, koks gali būti belaisvio gyvenimas. Aš dirbu labai sunkiai, kilnodama ir nešiodama akmenis. Mano alga yra labai maža, ir iš jos dar turime mokėti mokesčius ir skirti tam tikrą dalį karo pramonei. Iš 180 rublių (apie 15 dolerių) mėnesinės algos moku 25 karo pramonei.’Maisto normos yra labai mažos, ir iš jų negalima pragyventi: puskilogramis kepalėlio duonos (klg. turi 2,p svarus), truputis rugių ir cukraus yra viskas, ką gauname dienai, o tie, kurie nepajėgia atlikti viso darbo, gauna tik pusę to Turgaus kainos yra fantastiškai aukštos, ir prekės parduodamos tik mažais kiekiais, net bulvės, kurių kilg. atsieina 10 rublių. Mėsa, jei jos būna, atsieina beveik mėnesinę algą — 160 rublių kilogramas. Aš galėčiau dar daug parašyti ir papasakoti apie savo kančias ir sunkumus, bet tai nieko nepadės. Čia mes neturime teisės šauktis pagalbos ir turime suprasti, kad niekas nenori mums padėti.Dėkoju tau už pinigus, kuriuos siuntei iš namų. Jei aš išeisiu iš šios vietos, tau grąžinsiu. Bet greičiausia aš pateksiu į tolimojo Uralo kapines, kur niekas manęs neaplankys. Prašau, rašykite, jei dar esate gyvi. Norėčiau v^l jus matyti, mano mielos draugės, ir vėl vaikščioti gimtojo kaimo gėlėtais

ruošimas ir jų įgyvendinimas. Pavydžiai :a) Įvairių moters darbą lengvinančių įrankių suprojektavimas ir jų platinimas palengvintomis sąlygomis;b) steigimas specialių jaunimui kursų;c) moterims praktiškojo laikraščio leidimas su įvairiais receptais, nurodymais, pavyzdžiais;d) priešmokyklinio amžiaus vaikų auginimo namie patariamasis skyrius ir kt.Tokios įstaigos teisė būtų įnešti įvairių įstatymų ar kitų sumanymų projektus atitinkamoms valstybinėms institucijoms, pav.:1) Nustatyti tam tikrą auklėjimo kryptį mergaitėms ir berniukams moters darbo atžvilgiu.2) Organizuoti smeigimą moters namų darbą pavaduojančių dirbtuvių.3) Įnešti pageidavimus dėl Lietuvos trobesių atstatymo projektų (ryšium su moters darbu) ir kt. Pasauliniai politikai rūpinasi sukurti taiką. Ateis laikas, kada bent didesnėj žemės daly taika įsigalės. Kartu su tuo išgriautas pasaulis sudarys labai daug progų žmonėms iš naujo įsikurti, savarankiškai gyventi. Įėjęs kiek į normalesnes vėžes gyvenimas įvairiose srityse daug darbininkų pareikalaus: atstatymas, prekyba, amatai, fabrikai, žemės ūkis, elektrofika- cija ir kt. Beveik visur bus dirbama nustatytą darbo laiką, tik vien moteris ir toliau liks dirbti be nustatytų darbo ir poilsio valandų; net pagalbinės darbo jėgos negalės pasisamdyti, nes pelningesnio ir lengvesnio darbo bus pakan - karnai.Iš čia kyla reikalas labai rimtai susirūpinti moters darbo palengvinimu. Idealas būtų artimiausiu laiku sudaryti patogumus, kad mūsų miestietė moteris mygtuko paspaudimu ar telefonu galėtų aprūpinti šeimą pietumis, vakariene arba išplauti indus ar pakeisti nešvarius skalbinius ir kt. Tokio amerikoniško gyvenimo mūsų moterys dar negreit sulauks. Vis dėlto planuojant, kuriant naująjį gyvenimą, to nereikia pamiršti. Išnaudoti kiekvieną progą, apskaičiuoti kiekvieną centime^ą, kad mūsų moterys, ruošą eidamos, sutaupytų žingsnius ir minutes, jė-

laukais ir žaliais takėliais. Kada aš pagalvoju apie praėjusį džiaugsmą ir sidabrinį juoką, apie dainas įr malonumą tėviškėje, man rieda per skruostus ašaros."
„Jusu nsmeny mes 

radom antra motina“S. mj sausio mėn. 28 d. Din- kelsbūhlio lietuviai šventė UNR- RA Team 565 veiklos ir savo stovyklos metinę sukaktį.Si šventė Dinkelsbūhlyje gyvenantiems lietuviams, latviams ir ukrainiečiams suteiktė progos pareikšti padėką ir dėkingumą savo nuoširdžioms globėjoms, taurioms humaniškoms asmeny- bėms-Teamo Direktorei Mrs. E. P. Colley ir jos pavaduotojai Miss A. Beri, kurios per ištisus jų veiklos metus tremtiniams nebuvo tik oficialūs pareigūnai, šaltai atlieką savo pareigas. Todėl netuščiai skamba visų trijų tautybių direktorei įteiktame sveikinimo adrese įrašyti žodžiai:„Nors motinos niekas negali pakeisti, vienok Jūsų asmenyje mes radome antrą motiną.“Mrs. E. P. Cooley ir Miss A. Beri, ištisus metus vadovavusios Dinkelsbūhlio UNRRai ir įgijusios visų, čia gyvenančių tremtinių pasitikėjimą ir meilę šiomis dienomis stovyklą apleidžia ir išvyksta j namus. Mrs. E. P. Col- ley-Londonan, Miss A. Berl-Pa- ryžiun. Su šiuo UNRRA-os pareigūnų išvykimu mes netekome asmenybių, kurios taip giliai su

sėti. Jos pirmasis dramos veikalas .Mirusiųjų šokis" neseniai buvo pastatytas HeidelbeYge. Anksčiau ji buvo išleidusi jau pora romanų ir keletą eilėraščių rinkinių.
Korėjos atstovėKorėjos Centralinės moterų aukštojo mokslo įstaigos prezidentė, kuri atstovavo Korėją UN- os pilnaties susirinkime New Yorke, iškėlė reikalavimą, kad visos svetimosios kariuomenės būtų pagaliau atitrauktos iš jos tėvynės. Marija SevenichSiaurinėje Vokietijoje (anglų zonoje) ypač pagarsėjo ši visuomenininke, kai ji buvo ėmusis bado streiko, tikėdamasi tuo būdu iškovoti badaujančiai ir šaltį kenčiančiai vokiečių visuomenei geresnes gyvenimo sąlygas.Vokietijos atstovė New YorkeDr. Gabriele Strecker, Frankfurto radijo moterų skyriaus vedėja, yra pirmoji vokietė, kuri po šio karo galėjo oficialiai atstovauti Vokietiją Amerikoje. Ji dalyvavo kongrese, kuris pernai įvyko New Yorke, kaipo Vokietijos moterų atstovė.Anglijos moterų suvažiavime, Anglijos moterų suvažiavime buvo pakviesta dalyvauti ir vokiečių moterų draugijų sąjungos pirmininkė Agnes von Zahn-Hamack.UN-o atstovėJauniausia UN-o delegatė yra 21 metų australietė J. C. Moore, kuri ypač gyvai pasireiškė debatuose apie socialines problemas.Laiko mada BerlyneBuvusioje Vokietijos sostinėje greta įvairių gyvenimo sąlygų paaštrėjimo, greta baisių medžiaginių griuvėsių, ir šeimos pastovumas net labai pagriuvęs. Pastebėtiną, kad dabartinės skyrybos (o jų 

Alė Rūta.
Mano sielaiAr tau mano drebančiame kūne nesušalti? — Audroje baisioj likimas mėto mano valtį, ir nei švyturio, nei laivo, nei krantų — Tiktai demonai kvatojas į ausis ir žviegia, ir lėtai jau kūną mano žudo ši naktis bemiegė, nors dar tyliai žadini mane gyventi tu —Nežinau, ar tau toj melo jūroje tikėti, o ir tu gal — netikra man užlipinta etiketė, gal daužaus tarp tų bangų be tikslo, be tavęs? — Nepalik, tačiau, manęs tu demonų naguose, tyliai taip kalbėk, kalbėk ir guoski ir Į krantą tolimą, nematomą, nuvesk.

ten daug) įvyksta be jokių dramatinių pergyvenimų. Vien žiaurus brutalumas, materialistinis egoizmas yra jų pagrindu. Teisme nekalbama apie jausmus, bet rūpinamasi, kuriam iš jųdviejų atiteks butas, puodai, antklodės ir t. t. Štai viena žmona ryžtasi skirtis dėl to, kad jos vyras, prieš karą turėjęs gerą tarnybą, šiandien tėra pagalbinis darbininkas prie statybos ir teuždirba vos 72 pfeni- gius per valandą. \Mirė miss WilkinsonGautomis žiniomis mirė Anglijos švietimo ministeris, žymi moteris visuomenininke — miss Wilkinson. Ji pasižymėjo ne tik dideliu išsilavinimu bei. sugebėjimu moksle, bet ypač kaip sumani ir saikinga administracijos posto valdytoja.
Moterų ir vaikų evakuacijaDėl nuolat įvykstančių teroro veiksmų Palestinoje Anglija iš- evakavo iš šio krašto visas civiles moteris ir vaikus. •

Moterys JaponijojePo šio karo įvedant demokratinį krašto valdymo būdą Japonijoje ir moterims yra suteikta balsavimo teisė.

prato mūsų reikalus ir tragišką būklę.Vasario mėn. 4 d. atsisveikinimo proga buvo suruoštas pobūvis, kurio meninę dalį atliko įvairių tautybių vaikai. Pobūvio metu išvykstančioms buvo įteiktos dovanos. Lietuviai Mrs. E. P. Coley įteikė dail. Rybakovo pieštą jos portretą su atatinkamu įrašu, o Miss A. Beri megstinį ir pirštines.Vakare ta proga suruoštame bendrame visų, trijų tautybių koncerte su pasisekimu koncertavo mūsų svečiai — solistai: A. Dambrauskaitė, St. Baranauskas ir pianistas Mrozinskas. d.
IS MOTERŲ PASAULIO

Antanina DambrauskaitėKauno Didžiojo Teatro operos solistė, š. m. vasario mėn. 27 d. 18 vai. dainuoja Mūncheno Radiofone. Koncertas užtruks tris ketvirčius valandos. Tokį mūsų menininkės esamomis sąlygomis pasirodymą, žinant jos puikius balsinius duonjenis, tenka laikyti dideliu reprezentaciniu laimėjimu.
Marija Liužė von KaschnitzTai rimta Vokietijos rašytoja, tik po šio karo pradedanti pagar-
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LIETUVIU SA VĄJ TRASUS

J. Butėnas

„Pirmasis žingsnis i taika44
* Amerikiečių rašytojas Ambrose 

Bierce savajame „Velnio žodyne“ 
ciniškai sakė, kad „Taika yra ap
gaudinėjimų periodas, įterptas 
tarp dviejų karų“. Šiandieniniai 
Bierce tautiečiai ir plunksnos 
kolegos tokios taikos nė nevadina 
taika. Po 21 mėnesio nuo euro
pinio karo pabaigos, vasario 10 d. 
Paryžiuje buvo pasirašytos taikos 
sutartys su buvusiais Vokietijos 
sąjungininkais. Bet „Washington 
Post", sako kad tai tik pirmoji tai
kos fazė, pirmas nedrąsus žingsnis 
taikos link. Mišriabalsis amerikie
čių spaudos choras, iš visų pusių 
bei {vairiais požiūriais įvertinęs 
naująsias sutartis, unisoniniu re
frenu konstatuoja, kad tai tik 
silpnos pradinės pastangos stabi
lizuoti isisiubavusius Europos 
santykius. „New York Times“ di
plomatinė bendradarbė Mc Cor- 
mick rašo, kad Europoje taikos 
sutartimis niekas nepatenkintas, 

•nes kiekvienas tų sutarčių nuo
statas yra kruvinu prakaitu iško
votas kompromisas. Žinome gi, 
kad keturių užsienių reikalų mi- 
nisterių tarybai protestus įteikė 
ne tik nugalėtieji — Italija, Bul
garija, ... bet ir nugalėtojai — 
Jugoslavija. Graikija. Iš nugalė
tųjų, rodos, tik vieni suomiai iš
didžiai tylėjo. Jų granitinė tauta 
tuoj po paliaubų įnyko kietai 
dirbti, pasiryžusi ko greičiausiai 
atsiteisti, likviduoti pralaimėjimo 
hipoteka ir tada su iškelta galva 
įsijungti į laisvų demokratinių 
tautų bendradarbiavimą. Tylus 
Suomijos išdidumas Vakarų de
mokratijoms neabejotinai impo
nuoja, — jai, atrodo, ir Vakarų 
pagalba bus mieliausiai teikiama.

Apstulbstam išgirdę, kad kone 
po dvejų pokario metų težengtam 
pirmą žingsnį į taiką. Šiandien 
paklaustas retas kas nesuklydęs 
išskaičiuos visas tarptautines kon
ferencijas, kurios įvyko per tuos 
nepilnus porą metų ir kurios bu
vo skirtos taikos problemoms 
spręsti arba atskiriems tų pro
blemų aspektams tirti. Sako, kad 
padaryta pažanga. Bet mums taip 
pat sako, kad kalno viršūnė dar 

neperžengta; į palaimintuosius 
tikrosios taikos klonius dar ne- 
pradėjom leistis. Minėtoji Mc 
Cormick byloja neabejotiną tie
są, kad vasario 10 d. pasirašytųjų 
taikos sutarčių tikroji vertė ir 
Europos taikos patvarumas te- 
paaiškės iš to, kaip seksis sudo
roti komplikuotąją Vokietijos (ir 
Austrijos) problemą. Gi jos iš - 
sprendimas sutvarkys Vidurio 
Europos padėtį, nulems Rytų Eu
ropos likimą, atsilieps Balkanuose 
ir Viduržemio jūros pakraštyje. 
Juk galima tarti, kad rytinių Vo
kietijos sienų stabilizavimas pa
reikalaus pagaliau pasisakyti ir 
dėl tebenutylimų Rytų Europos 
klausimų; visų okupacinių pajėgų 
atitraukimas iš Austrijos (Londo
ne sutarta tai padaryti per 90 
dienų nuo taikos sutarties pasira
šymo) savaime pareikalaus ati
traukti okupacines pajėgas ir iš 
Rumunijos bei Vengrijos. Kokiais 
manevrais bus einama prie tų ak
tų, kurie gi paprastomis akimis 
žiūrint, Vidurio ir Pietų-Rytų Eu
ropą paliktų laisvam visų didžių
jų valstybių jėgų ir įtakų žaidimui; 
tuo tarpu kai dabar tie regionai 
yra vienos galybės uždara me
džioklės sritis? Ligšiolinė pokario 
patirtis inspiruoja mintį, kad ši
tam Gordijaus mazgui narplioti 
dar reikės daug diplomatinio tą- 
symosi ir — laiko.

Vokietijos byla nėra vienintelė’ 
kliūtis didžiajame bėgime į taiką. 
Dabartiniai parengiamieji Londo
no pasitarimai ir busimoji Mask
vos konferencija, kad ir netiesio
giai, surišta su New Yorke vyk
stančiais karštais debatais dėl 
nusiginklavimo. JAV valstybės 
sekretorius Marshallis pareiškė, 
kad nusiginkluoti nebus galima, 
kol galutinai nesutvarkytas taikos 
klausimas. Bet kaip seksis sut
varkyti taikos klausimą, kol ne
surandama bendros formulės nu
siginklavimo istorijai užbaigti? 
Vienintelė išeities viltis yra di
plomatų kantrybė, pagrįsta jeigu 
ne liepsnojančia taikos meile, tai 
bent aišku visų nenorų šiuo metu 
pradėti naują karą. Jeigu kietumo

Estės, kurios kaip ir mes visi, neteko savo tėvynės

principas liudija, kad demokra
tiniai valstybės vyrai neišleidžia 
iš vyzdžio melsvuose toliuose 
spindinčio teisingos taikos idealo, 
tai kantrybės momento primini
mas įspėja, kad kelias į tą įdealą 
veda per klampų kasdieninės po
litinės tikrovės purvą. Būdingai 
„New York Herald Tribūne“ 
Marshallo pareiškimus išalkino, 
sakydamas, jog nesą garantijų kad 
JAV užsienių politikos taktika vi
sada eis ranka rankon su aukštai
siais JAV užsienių politikos princi
pais. „Lousville Courier Journal" net 
nukalė įdomų „praktinio idealiz - 
mo“ terminą. Teisingos taikos iš
troškęs pasaulis taip ir nežino, 
ar gėrėtis tolumoj žėrinčiu jos 
idealu, ar pabūgti į jį vedančio 
vingiuoto kelio pavojų.

New Yorko radijo komntatorius 
tą idealą — tą siekiamąjį tikslą- 
vasario 11 d. nusakė amerikieti- 
nėmis khtegorijomis. Amerikie
čių akimis, pagrindinis tikslas 
esąs JAV saugumas. New Yorko 
komentorius pasiskubino pridur
ti, kad JAV saugumas kartu yra 
ir visų demokratinių tautų sau
gumo laidas. Negali būti klausi
mo, ar jis bus atsiektas, kalbėjo 
jis; visas klausimas, kada ir kaip 
jis bus atsiektas. Nusiginklavimo 
sektoriuje JAV saugumo intere
sas kategoriškai reikalauja, kad 
būtų įvesta veiksminga tarptauti
nė atominės energijos kontrolė, 
ir nuo šito taško JAV politika 
nesileis nustumiama, tatai jau įti
kinamai patvirtino JAV vyriau - 
sybės vyrų pasisakymai ir jų at
stovo Saugumo Taryboje laiky
masis. Kitaip manantiems belieka 
arba sutikti su JAV nusistatymu, 
arba JAV bus priverstos dairytis 
kitų būdų savo saugumui laiduo
ti. Bet didžiosioms demokrati
nėms galybėms ne visi, kad ir 
principų požiūriu svarūs, dalykai 
turi tokią didelę tiesioginę reikš
mę. Antai, britų vyriausybė pri
pažino Bulgarijos vyriausybę de 
jure, nors savo notoj pasisakė ir 
toliau smerkianti bulgarų vyriau
sybės valdymo praktiką ir rin
kiminius metodus. „Times“ pasi
aiškino; britų vyriausybė priva
lanti galvoti platesniais horizon
tais; apie nepripažinimą būtų bu
vę galima kalbėti, jeigu iš to kur 
nors būtų buvę galima laukti ko
kios nors naudos. — suprantama, 
naudos ne vien D. Britanijai, bet 
bendrajam demokratijos reika
lui... Konkretus „praktinio idea
lizmo“ pavyzdys.

Šiuos realistinius motyvus dera 
turėti galvoj, tarptautinei politi
kai žengus pirmąjį taikos žings - 
nį ir rengiantis i tolimesne tai
kos kelionę. Bet niūriam realiz
mui neprivalu užtemdyti būtino 
tikėjimo galutine tikrosios taikos 
pergale.

Estų Meno Rūmai Taline

Amerikos lietuviu 
spaudos puslapius 

pavarčius
Lietuvos konsulo padėka didžia
jam spaudos leidėjui Hearstui
Hearsto vardas žinomas visa

me pasaulyje. Jis didžiausias 
Amerikos spaudos leidėjas. Jo 
tartas žodis pasiekia milijonus 
skaitytojų. Hearsto spauda visa
da rodo didelį palankumą Lietu
vai, primena neteisingą Lietuvos 
pavergimą, Lietuvos žmonių nai
kinimą ir reikalauja padarytos 
skriaudos atitaisymo. „Draugas“ 
JO nr. rašo, kad „Herald-Ameri- 
kan“ sausio 10 d- numeryje įsi
dėjo Lietuvos konsulo Dr. P. 
Dauzvardžio padėkos laišką, ku
riame jis dėkoja didžiajam spau
dos leidėju Hearstui už jo spau
dos nuoširdų talkininkavimą Lie
tuvos išlaisvinimo-rėikaJe.

Tame pat numeryje .Draugas“ 
rašo,' kad Čikagos lietuviai ba
landžio mėn. ruošia didelę dainos 
šventę. Šventėje dalyvaus visi 
Čikagoje ir jos apylinkėse esan
tieji lietuvių chorai. Bus išpil
dyta Sasnausko kantata „Bro
liai“. Ši kantata Amerikos lietu
vių tarpe buvo atlikta prieš 20 
metų. Kaip pirmą kartą, taip ir 
dabar jai diriguos komp. Pocius.

Prancūzai nori gauti tremtinių.. 
vokiečių belaisviams pakeisti
Sausio 15 d. „Draugas“ rašo 

apie prancūzų norą gauti dar
bams didesnį skaičių tremtinių, 
kurie pakeistų paleidžiamus vo
kiečių belaisvius. „Draugas“ taip 
rašo: Henry Wales, „Chicago Tri
bune" korespondentas Paryžiuje, 
rašo, kad šiomis dienomis Pran
cūzijos užsienių reikalų ministe
rijoje įvyko Jungtinių Valstybių, 
Didžiosios Britanijos ir Prancū
zijos atstovų pasitarimas kaip 
Prancūzija galėtų gauti tremtinių 
ir civilių vokiečių kasyklų ir že
mės ūkio darbams. Tie asmenys 
su laiku turėtų pakeisti 700.000 
vokiečių belaisvių.

Amerikos, Prancūzijos ir An- 
lijos atstovai tarėsi įsteigti „ben
dra keliavimo tarybą“ (combined 
travel board-CTB) su centru 

Berlyne. CTB išimtinai per sa
vo rankas leistų visus asmenis, 
turinčius teisę išvykti iš Vokie
tijos“. Toliau „Draugas“ rašo, 
kad toji taryba peržiūrėtų visus 
kur nors išvažiuojančius, kad jų 
tarpe nebūtų nacių. Jei tokia 
taryba būsianti įsteigta, ji pir
moj eilėj duosianti leidimus 
200.000 tremtinių išvažiuoti į Bel
gijos anglių kasyklas.

Vandenbergas apie UNRRAos 
tikrinimas.

Norman Thomas, Pokarinio 
Pasaulio Tarybos (Post World 
Council) pirmininkas, UNRRAi 
pradėjus tremtinių tikrinimą, 
Amerikos politikams parašė laiš
kus, kuriuose protestavo prieš 
UNRRAos vartojamus metodus. 
Senatorius Vandenbergas, kaip 
rašo „Draugas“ 4 nr. Norman 
Thomas, taip atsakė: „Aš nema
čiau to UNRRA-os įsakymo, apie 
kurį Tamsta kalbi. .Jei ten yra 
tokių galimumų, kaip Tamsta 
apibūdini, ir aš prisidėčiau prie 
to susirūpinimo. Šią padėtį aš 
tuojau ištirsiu. Mano supratimas 
buvo, kadi oficialus Amerikos 
nusistatymas nuo pradžios iki 
galo Europos tremtinių atžvilgiu 
buvo opozicija nesavanoriai re
patriacijai. t

Čia kalbama apie UNRRAos 
slaptąjį įsakymą Nr. 199. Tuo 
slaptu dokumentu liepta Sovietų 
Sąjungos žmonėms agituoti bal
tus grįžti į okupuotus savo kraš
tus. Dėl šio rašto protestavo vi
sos Amerikos lietuvių organiza
cijos. Kaip matom, prieš tokį 
UNRRAos norą, griežta!) pasi
sakė ir žymūs amerikiečiai. Pa
galiau karinė vadovybė ,UNRRA
os pradėtus tikrinimus sustabdė.

Apie gyvenimu Lietuvoje.
.Draugas“ 12 nr. rašo apie da
bartinį gyvenimą Lietuvoje. „Kuo 
sunkiau žmųgus dirba rusų oku
puotoje Lietuvoje, rašo .Drau
gas“, tuo mažiau uždirba, ūki
ninkai, kurie per ilgus metus tau
pydami ir sunktai dirbdami įsi
gijo gražias nuosavybes, yra va
romi per sovietų % spaustuvą, o 
tinginiai, niekuomet nenorėję 
darbo, kaip tik pritinka komunis
tų tikslui „sulyginti“ visus.
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