
A. Gražiunas

VELYKŲ 
DŽIAUGSMAS

Švenčiame Velykas, ir šviečiasi 
net labiausiai apsiniaukę veidai. 
Velykos-džiaugsmo šventė. Jas 
džiugiai sutinka ne tik kiekvienas 
krikščionis, bet ir kiekvienas ki
tas, kas tik yra išaugęs krikščio
niškos savo pagrinduose europi
nės kultūros dvasioje ir sU jos 
tradicija dar nenutraukęs ryšių.

Deja, mūsų laikais didelė žmo
nių dalis yra pasidariusi labai pa
viršutiniška, dėl to ji, nesirūpin
dama įžvelgti į dalykų esmę, o tik 
žiūrėdama į paviršutinius dalykus, 
viską subanalina ir suvulgarina. 
Tai tarp kitų dalykų ištinka ir 
šventes, tiek civilines, tiek religi
nes, neišskiriant nė Velykų. Tū
lam Valykos—pora laisvų dienų, 
proga pasikeisti banaliais sveiki
nimais bei linkėjimais, proga pa- 
sižmonėjimui bei pramogoms, ir 
daugiau nieko. Tuo būdu Velykų 
džiaugsmas lieka be gilesnės 
reikšmės,net tuščias ir vulgarus.

Šiais lūžtvės laikais toks vulga- 
riškas džiaugsmas yra kažin kas 
klaikaus — tai šokiai ant ugnia- 
kalnio, tai pasmerktųjų ir paka
ruoklių juokas. Girdint be giles
nio pagrindo triukšmingai džiū
gaujantį šios dienos dažnai be
namį, netekusį artimųjų ir net tė
vynės, nežinantį, kas jo jau rytoj 
laukia, žmogų, negalima kitokio 
įspūdžio susidaryti.

Sis konstatavimas, žinoma, 
nereiškia, kad mes Velykas turi
me sutikti rūškanais veidais. Tai 
mums tik rodo, kad mes turime 
giliau pažvelgti, kaip ir į kitų 
reikšmingų dalykų, taip ir į Ve
lykų esmė, jei norime bent ilgai- 
nui iš šiandieninio chaoso išsigel
bėti, nes iš tikrųjų į tą chaosą pa
saulį ir įstūmė paviršutiniškumo 
ir vulgariškumo dvasia.

Velykos — Prisikėlimo šventė. 
Ir krikščionio akimis tai ne tik 
istorinio Kristaus prisikėlimo pa
minėjimas, ne kokia simbolika, 
bet realinis visos krikščionijos 
prisikėlimas. Prisikėlimas, kuris 
reiškia blogio nugalėjimą ir gėrio 
triumfą. '

Taip žiūrint į Velykas, ir visas 
Velykų džiaugsmas įgauna gilios 
prasmės. Tai džiaugsmas, matant, 
kad blogis nėra koks nepakeičia
mas pasaulio likimas, bet gali būti 
nugalėtas ir faktiškai nugalimas. 
Be abejo, tai šios dienos išvargu
siam žmogui leidžia nušvisti veidą 
ir pakelti galvą.

Suprantama, kad ir šis konsta
tavimas ir džiaugsmas šiuo faktu 
būtų mažareikšmiai, jei iš to ne
būtų padarytos visos nuoseklios 
išvados. Iš fakto, kad blogis yra 
nugalimas, kyla ir pareiga jį nu-

rafael Kristaus Prisikėlimas

galėti Tuo būdu Velykos yra 
Paskatinimas nugalėti blogį pa
saulyje. Kitu gi atžvilgiu jos yra 
ir pamokymas, kaip blogis turi 
,ti nugalėtas. Prisikėlusi krikš

čionija blogį yra nugalėjusi mo
raliniu atsinaujinimu, grįžimu 
prie krikščioniškų principų. Tai 
rodo tikrąjį būdą blogiui nugalėti: 
pasauly blogis gali būti nugalė
tas, įgyvendinant krikščioniškuo
sius principus.

Šiuo atveju didelės reikšmės 
yra klausimas, kuriuo būdu krikš
čioniškieji principai turi būti pa
sauly įgyvendinti

Antrasis klausimas, kuriuo ten
ka susirūpinti, — kokios apim
ties turi būti pasaulio sukrikščio- 
ninimas.

Krikščioniškieji principai gi 
iš tikrųjų apima visą gyvenimą. 
Būtų, žinoma, klaida bandyti su
krikščioninti grynai autonomines 
ūkinio, politinio ar kultūrinio gy
venimo sritis, bet yra ir sričių, kur 
krikščionybės žodis yra ne tik ga
lintas, bet ir pageidaujamas, o 
dažnai ir būtinas. Krikščionybė 
nieko neturi pasakyti apie plie
no gamybos techniką nei apie per
spektyvą ir piešimo techniką, bet 
reikalinga, kad ji nurodytų, jog 
pramonei neleistina siekti tokios 
naudos, kuri aukštesnių interesų 
atžvilgiu daro žalą, ir įspėtų me
nininką, kad jis nepiktnaudotų 
savo talento. Taigi pasaulio su- 
krikščioninimas privalo neapsiri
boti asmeniniu pamaldumu, bet 
apimti ir viešąją moralę.

Dar neseniai su tuo buvo neno
rima sutikti, bet krikščioniškų 
principų paneigimas įvedė pasaulį 
į šiahdieninį chaosą, tad šiandien 
net vadovaujantieji pasaulio vy
rai šaukte šaukia, kad reikia prie

Velykų ryta “• Vaitkus

Aušta rožėm rytas, lyg svaja pražysta, — 
tai Velykų šventė tvįsta danguje;
atsivėrę sielos laukia švintant Kristų, 
kai, Saulutei tekant, spindulių gija 
lig erdvių zenito triumfingai trykšta. 
Ir šitai tolybėj — vos girdėti, vos — 
nei sidabro sriautai, nei krikštolo vilnys, 
nei bežodis himnas iš šalies šventos, — 
slėpiningo varpo švinta kvapo pilnis ... 
Iš dangaus gilybių ar iš Lietuvos?...

*
Virpame iš džiaugsmo, kaip aušra nušvitę, 
klausome maldingai... Argi būtų ji? 
Kiek iš jos išgirsti, kiek jai pasakyti 
trokštame pasilgę sūnūs ištremti, 
kai atsikėlimo saulė žemei švyti...
Ach, prabilk!... Ji tyli — ji nūn nelaisva, 
surakintos rankos ir užčiauptos lūpos, 
suveržta erškėčiais jos šventa galva, 
ir tamsus ir tirštas rūkas ją apsupęs...
Ne, dangaus tai varpas ... Tai — ne Lietuva ...

*
Švyti garsas, tvįsta, skelbia — atsikelsią, 
amžių rytui auštant, laimė ir žmogus. 
Aidi laiko žingsniai. Valandos nedelsia. 
Į šviesybę tiesias kelias įstabus, 
ir jį auksu barsto mirksniai, kaip žvaigždelės. 
Ei, skubėkim, bėkim tuo keliu kietuoju, 
kur už upių girių mūsų laimė rymo!
Rasi, ryto dieną, rasi, tuoj jau tuoj 
Susilauksim didžio mes atsikėlimo... 
Betgi gal danguj vien, o ne Liėtuvoj?...

tų principų grįžti. Ir tai kyla toli 
gražu ne iš tų vyrų kokio nors 
„klerikalizmo“. Vienas kitas jų 
mažai krikščionybe apskritai ir 
besidomi, bet ieško tik principų, 
kuriais galėtų būti suorganizuotas 

įmanomas žmonių gyvenimas pa* 
šauly, ir randa, jog vieninteliai to
kie principai yra krikščionybės: 
tai rodo ne tik sveikas protas, bet 
dar daugiau pati kultūros ir so
cialinė istorija. Vergijos panaiki
nimas, darbininkų apsaugos įsta
tymai, darbininkų ir darbdavių 
santykių sureguliavimas įvai
riuose kraštuose buvo pasiekta 
didžiąja dalimi vedovaujantis 
krikščioniškais pricipais ir krikš
čionių pastangomis. Visuomenės 
struktūros kritiką krikščionišku 
požiūriu taip pat įgalino šioj srity 
padaryti didelės pažangos.

Šie faktai rodo, kad ir tolimes
nei pažangai būtina grįžti prie 
krikščioniškų principų. Šio meto 
sąlygose, pa v., pirmoj eilėj turi 
pasaulio užuojautos susilaukti vi
si tie, kurie kenčia, kurie neturi 
namų, darbo ir duonos ir kuriems 
pasauly nėra kur įsikurti žmoniš
kom sąlygom. Turi būti taip pat 
tobulinama Socialinė ir ūkinė si
stema ir imamasi teisingumo var
du esamosios sistemos kritikos. 
Pagaliau turi būti siekiama tikrai 
natūralios pasaulio santvarkos, 
kuri atitiktų Kūrėjo valią. O tai ir 
yra krikščioniškųjų principų rei
kalavimai.

Visų geros valios žmonių pas
tangos tikrai pagaliau anksčiau 
ar vėliau nugalės pasauly blogį.

Tad ir vėl sulaukę Velykų, mes 
jas sutinkame su džiaugsmu mes 
ištremti ir pažeminti, benamiai 
ir persekiojami, bet mes žinome, 
jog ateis diena, kada blogis pa
sauly bus nugalėtas.
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VI. Vijeikis

Brazilija is arti
Dabar, kai emigracijos klausi

mais imta labai intensyviai do
mėtis, manau, kad keletas mano 
minčių, apie Brazilija ir jos žmo
nes bus naudingos bent tiems, ku
rie galvoja bandyti ieškoti lai
mės šiame palmių ir saulės 
krašte.

Brazilija valdosi panašiai kaip 
ir USA, pasidalinusi į atskiras 
valstijas (estadas), kurios renkasi 
sau gubernatorius. Ir iš viso Bra
zilijos politinis gyvenimas yra 
toks, jog susidaro įspūdis, kad čia 
kopijuojama USA sistema. Pirmą 
kartą po 15 metu Getullio Vargas 
diktatūros čia įvyko prezidento 
rinkimai, bet buvusio diktatoriaus 
„Trabalistų“ partija ir toliau ak
tyviai dalyvauja politiniame gy
venime, o pats Getulio Vargas iš
rinktas i šalies senatą. Kaip tik 
šiuo momentu baigiasi rinkimai 
Sao Paulo estadoje. kur renka
mas gubernatorius. Reikia pasa
kyti, kad šie rinkimai palyginus 
su europietiškais vyksta kažkaip 
neskoningai ir nekultūringai. 
Kandidatai rinkimine kampaniją 
varo savo lėšomis (išskyrus ko
munistus) ir ne juos stato parti
jos, bet jie sudarinėja partijas. 
Ir todėl nenuostabu, kad rinkimų 
laikui Adhemar de Barros (social- 
progresistas) susijungė su čia ne- 
skaitlingais komunistais, tikėda
masis laimėti valdžią. Užsienie
čiai ir beraščiai neturi teisės bal
suoti.

Emigrantams Brazilijos valdžia 
politinėje ir ekonominėje plotmė
je sunkumų nesudarinėja, išsky
rus įstatymą, kuriuo remiantis 
įmonės gali turėti tik. vieną treč
dalį darbininkų užsieniečių. Tai 
buvo padaryta todėL kad užsie
nietis darbininkas yra žymiai ge
riau vertinamas nei brazilas. Pre

siškai sustojęs. Dabar, kai Ame
rika vėl pradeda užversti rinką 
savo geros kokybės ir žymiai pi
gesnėmis prekėmis, mažosios įmo
nės pamažu ima tirpti. Tam ny
kimo procesui dalinai padeda ir 
Brazilijos įstatymai, kurie taip 
sudaryti, kad mažiausia samdo
ma darbo jėga yra apkrauta di
deliais mokesčiais ir įvairiais 
biurokratiniais sunkumais, ką gali 
ištesėti tik didelės įmonės.

Geriau įsitaisyti gali tikėtis 
amatininkai. Tuo tarpu gydyto
jai, advokatai, rašytojai, muzikai 
ir p. čia negali laukti didesnių 
perspektyvų.

Kultūrinis lygis labai žemas ir 
atsilikęs nuo Europos bent per 
150 * metų. Milijoniniame Sao 
Paulo mieste nėra muziejų, gale-
rijų. Tiesa, yra labai gražus bib
liotekos pastatas, tačiau knygų 
mažai, ir tos pačios labai nedi
delės kokybės. Meninis skonis la
bai primityvus ir europiečiui tie
siog nesuprantamas. Tautinės
Brazilijos kultūros visiškai nėra. 
Viskas pamėgždiojama iš USA ir 
Europos taip, kad kartais reikia 
stebėtis brazilų sugebėjimu pasi- 

^rinkti tai, kas yra žemiausio ly
gio. Kuo domisi eilinis arba vi
dutinis brazilas, labai sunku pa
sakyti. Pasikalbėjimų temos dau
giausia sukasi apie moteris (mo
terų apie vyrus),futbolą, šiuo me
tu apie gubernatoriaus rinkimus. 
Tačiau vienas Sao Paulo laikraš
tis paskelbė balsavimo kortelę, 
kurioje buvo parašyta: „Aš bal
suosiu tada, kai kandidatu bus 
užsienietis, nes tarp brazilų ne
randu nei vieno tinkamo.“ Tai 
atsiduoda jumoru, bet tai tiesa ir 
labai charakteringa tiesa.

Nevienas europietis maloniai 
kalba apie pieįų vaisius, kurių 
Brazilijoje tikrai netrūksta. Ba
nanai, apelsinai, figos, mangos, li
mos, citrinos ir tt. 'tačiau kaip 
keista, kad visi tie vaisiai čia 
neturi to kvapo ir skonio, kaip 
Europoje, o kriaušės, obuoliai im
portuojami iš Argentinos, vynuo
gės — iš portugalijos. Tačiau ir 
be to čia maisto įvairiausio ne-

kyba, pramonė, koncesijos, fabri
kai, elektra, susisiekimas daugu
moje yra užsienio rankose. Karo 
metu prieš užsieniečius buvo ki
lusi smarki reakciia. Buvo užda
rytos draugijos, laikraščiai. Tas 
labai žymiai paveikė ir lietuvių 
koloniją. Buvo uždrausta net kal
bėtis gatvėse svetimomis kalbo
mis. Dabar tai yra atšaukta, ir 
lietuviai: žada greit išleisti savo 
laikraštį.

Šitą užsienio įsigalėjimą ekono
miniame krašto gyvenime dalinai 
galima paaiškinti įgimtu brazilų 
nerūpestingumu. Brazilas nesi
stengia daugiau uždirbti, kad ga
lėtų įsitaisyti nuosavybę arba gy
venti taip, kaip tą supranta euro
piečiai. Jam užtenka uždirbti tik 
pragyvenimui. Didesniu atlygini
mu brazilo nesuviliosi ir jeigu 
kurią dieną jis uždirba daugiau, 
tai kitą dieną jis visiškai nedirba. 
Nors gatvėse jie mėgsta vaikščio
ti gražiai apsirėdę ir būtinai su 
kaklaraiščiu, kad ir saulė negai
lestingai kepina, bet čia pat ant 
šaligatvio guli baisiausiai apskurę 
žmonės. Niekas jų nepaliečia, ir 
visi rūpestingai apeina aplink. 
Daug baisiai atrodančių rachitikų 
elgetų, kurie šliaužioja šalia iš
taigingų dangoraižių ir brangak
meniais tvaskančiu vitrinų. Ir tai 
yra ne dėl socialinės nelygybės, 
bet dėl to, kad brazilas nemėgsta 
dirbti. O darbininkų čia visur 
trūksta, ir ne žmogus darbo ieško, 
bet darbai žmogaus.

Naujai atvykusiam įsitaisyti nė
ra lengva, nors sakoma, kad Bra
zilija yra galimybių kraštas. At
lyginimai nedideli, todėl visi sten
giasi pritapti prie prekybos arba 
įsikurti nedideles pramonės įmo
nes. Pastarasis pragyvenimo bū
das yra geras, tačiau tai buvo 
karo metu, kai importas buvo vi

trūksta, nors dar egzistuoja kor
telės cukrui, baltai duonai, jau
tienai mėsai ir alyvai. Bet įvai
rūs miltiniai, o taip pat mėsos 
gaminiai pardavinėjami laisvai, o 
restoranuose viskas be kortelių.

Prabėgomis apžvelgus brazilų

Innsbrucko lietuviai studentai prie Universiteto rūmų.

Pranas Kozulis

Prisikėlimo mintis
Slidus ir nuodėmingas mano kelias,
Bet aš visvien tolyn judu: —
Dar niekad nejutau taip širdį geliant
Ir neturėjau tiek žaizdų.
Žinau — iš ilgesio greit nenumirsiu.
Galbūt, nemirsiu nė badu;
Tarytum šmėkla vandenų paviršiuj:
Nei aš nuskęstu — nei skrendu.
Staiga vėl grįžta mano senos mintys,
Lyg žaibas ,į tamsias -akis;
Visi veidai pasaulyje nušvinta —
Vienok nedrįsta pasakyt:
„Štai, paskutinė ašara jau krinta —
„Ir blėsta kruvina naktis... —

gyvenimą, pravartu sustoti ties 
lietuviškosios kolonijos buitimi. 
Daugumas lietuvių čia gyvena jau 
senai. Kai kurie atvykę prieš 
20—25 metus. Daugumoje darbi

Klaipėdos nosto šoyturys

ninkai ir žemdirbiai, tačiau daug 
perėję į amatus, prekybą. Yra ir 
neblogai įsikūrusių, turinčių na
mus, įmones ir net fabrikus, bet 
tokių labai nedaug. Nuosavybė ju 
čia įgyta per didelį darbą ir pra

kaitą. Kad turėtų savo nuosavą 
kampelį, lietuvis nesigaili dar
bo, ir yra visiškas kontrastas bra
zilui, kuris mieliau nuomoja sau 
pastogę ir stengiasi nuomos ne
mokėti.

Kultūrinis lietuvių gyvenimas 
buvo smarkiai apgriautas dėl mi
nėtų įstatymų karo metu, tačiau 
dabar pamažu ima viskas atkusti, 
nors žmonių kultūrinei veiklai 
labai trūksta. Prieš karą ėję trys 
lietuvių laikraščiai įgriso žmo
nėms dėl nuolatinių rietenų ir 
barnių. Dažnai vaizduodami nei
giamai laisvosios Lietuvos gyve
nimą ir visiškai nesekdami jos 
kasdien daromo progreso daugelį 
mažiau galvojančiu nustatė prieš 
savo tėvynę. Todėl nemažai lie
tuvių pasidavė bolševikinei pro- 
pogandai ir šiandien aklai tiki 
jos žodžiais, gražiausiomis spal
vomis vaizduojasi sau dabartinės 
Lietuvos gyvenimą. Atsiranda 
tokių, kurie organizuoja kolekty
vinę pagalbą Lietuvai drabužiais 
ir pinigais, nors niekas dar nėra 
gavęs patikinimo, kad šie daiktai 
tikrai pasiekia lietuvius. Atsiran
da net tokių parsidavėlių, kurie 
pagal signalą iš Maskvos renka 
parašus, kad būtų uždaryti Lie
tuvos konsulatai Brazilijoje ir ki
tuose kraštuose, kad Brazilijos 
valdžia neįsileistų atvykstančių 
pabėgėlių, kuriuos vadina fašis
tais, buržujais ir kitokiais net 
jiems gerai nesuprantamais var
dais. Nemažai lietuvių vaikų jau 
nebekalba lietuviškai. Tai vis nei
giami ir lietuviams garbės netei
kiantieji faktai. Tačiau būtumėme 
neteisūs, jeigu pasitenkintumėm 
tik šia blogąja puse. Nevien yra 
griovikų. Daug yra ir pasišventu
sių statytojų, kuriems rūpi lietu
vių tautos ateitis.

Kolonijoje veikia keturios or
ganizacijos. „Lietuvių bendruo
menė“, „Lietuvių Sąjunga“, „Vy
čių S-ga“ ir „Lietuvių Raudonasis 
kryžius“. Šios organizacijos išlaiko 
arba remia kelias lietuviškas mo
kyklas, turi nuosavus namus, sa
les. Rūpinasi švietimo ir kultūri
niais kolonijos reikalais. Dabar
tiniu metu yra steigiama spaudos 
bendrovė, kuri leis lietuvišką lai
kraštį. Sparčiai rengiamasi Va
sario 16 d. šventės paminėjimui, 
kuriame dalyvaus lietuvių chorai. 
Visų, šių darbų siela yra Lietu
vos Konsulas Brazilijoje Alek
sandras Polišaitis ir Katalikų Pa
rapijos Klebonas Pijus Ragažins- 
kas. Meninį kolonijos gyvenimą 
tvarko muzikas Stankūnas ir Gir- 
dauskas. Siam judėjimui priklau
so visi kolonijos intelektualai ir 
šviesuomenė, o taip pat ir susi
pratę darbo žmonės, tikintieji į 
nepriklausomos Lietuvos atkūri
mą. Vietiniai kolonijos gyventojai 
įsitikinę, kad naujų emigrantų at
vykimas žymiai pagyvintų ir pra
turtintų kolonijos kultūrinį, gy
venimą, ko visi jau senai yra pa
siilgę.

Čia suminėti faktai apie Brazi
liją liečia dabartinį jos gyvenimą. 
Tačiau imant dėmesin, kad kraš
tas yra kultūriškai dar visiškai 
jaunas, ir atsižvelgiant į kasdie
ninį jo žengimą pirmyn, reikia 
tikėtis, kad iš jo'greit galima la
bai daug ko laukti. Ir Brazilijos 
vėliavoje yrą įrašytas šūkis: „Or- 
dem e progress©“, kas reiškia: 
„Tvarka ir pažanga“.

Sao Paulo, 1947. 1.28.
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T . • • 11* D-ras Jonas MatusasLietuviai išgelbėjo
nuo vokiečiu žiemryčiu Europa

I
Vokietija nukariauja 
slavų tautąs už Elbės

XII-XIII-me amžiais Vokietija 
pasidarė labai galinga. Krikščiony
bę ji naudojo kaip priemonę savo 
tautai iškelti. O kas gi anuomet 
buvo krikščionybė? — Tas pat, 
kas šiandien laisvė, demokratija, 
taika. Anais laikais ir mokslo, ir 
politikos vyrai Kristaus tikėjimą 
be jokių rezervų laikydavo aukš
čiausia gėrybe, galvojimo ir gy
venimo pagrindu. Vokietijos po
litikai, pasirėmę ir prisidengę šia 
niekeno neginčijama tiesa, sten
gėsi primesti savo valdžią kitoms 
tautoms ir jas pavergti.

Antra vidurinių amžių Vokieti
jos politikos priemonė buvo im
perija ir imperatorius. Nors šis 

dalykas nebuvo tokio orumo ir 
taip be sąlygų priimamas kaip 
krikščionybė, vis .dėlto jis turėjo 
nemažą politinį ir moralinį svorį. 
Tai kas toji imperija ir kas tasai 
imperatorius? — Kai V-me amžiuje 
puslaukinės tautos užplūdo Romos 
senosios imperijos visą vakarinę 
dalį, Europa pasijuto be stiprių rė
mų, be vienyjančios politinės val
džios. Dėlto popiežius Leonas III- 
ias, kaip vienintelis pastovus auto
ritetas ir graikų-romėnų garbingos 
kultūros atstovas, Frankų valsty
bės karalių Karolį Didįjį 800-ais 
metais vainikavo imperatorium. 
Bažnyčios supratimu, imperija tu
rėjo būti virš visų tautų. Juk pati 
Bažnyčia buvo tarptautinė, Frankų 
valstybė irgi ne tautinė (nes apė
mė vokiečius ir prancūzus), vaini
kavimas atliktas Romoje, pagaliau,

Bern. Brazdžionis

Prisikėlimas
Į namus

aš einu kas dieną ir tenai
Nerandu

nei pavasario, nei saulės, nei savęs, 
Rauda ten

blaškomi sodybų pelenai
Ir nakčia

kelia raganos ir kaukai vestuves.

Ir jaučiu —
po žiemos ledu nemiega upės, ne,

Ir girdžiu —
teka šneka jų srovė gili;

Pumpurai
po šiaurinio šalčio luoba ledine 

Vėl pabus .
atsigavę aukso saulės spinduly . . .

Apsnigti,
kaip senų motulių, varpinių varpai 

Suaidės,
ir sugaus pavasario malda,

Ir žydės
partizanų, tulpėm papuošti, kapai,

Ir dangaus
juodo skausmo vėliava juoda

Svies ir bers
į šventorius, giedančius linksmai 

„Aleliuja!
Aleliuja!“ žiedus ir gėles,

Ir dainuos
vėl gyvenimui pabudinti namai,

Ir žvaigždes —
sidabro uogas danguje —
sidabrinė laisvės paukštė les.

\_Į namus
iš pasaulio vieškelių visų

Grįš visi
ėję Viešpaties valia ištikimai,

Kam širdy,
kai aplinkui buvo juoda ir tamsu, 

Tartum saulė
"švietė Tėviškės Namai.

naujasis kūrinys pavadintas ne ku
rios esamos tautos, bet tradicinės 
Romos imperijos vardu.

Kuo gi vokiečių valdovai paver
tė Romos imperiją? — Grynai vo
kiška įstaiga. Imperijos vardu jie 
kariavo kruvinus karus su Ven
grija, Čekija, Lenkija, Prancūzija, 
Italija, pagaliau su įvairiomis sla
vų tautomis už Elbės upės. Kadan
gi imperija esanti tarptautinė, tai 
josios turinčios priklausyti vi
sos Europos valstybės ir tautos. 
Pagaliau, prieita iki to, jog vo
kiečiai Romos imperiją pavadino 
tiesiog „Romos imperija vokiečių 
tautos" (Romanum imperium Ger- 
manae nationis). Tai įvyko apie 
XIV-tą amžių.

Vokiečių istorikai visais laikais 
stengėsi įtikinti pasaulį, būk „Ro
mos imperija vokiečių tautos" bu
vusi visų tautų ir valstybių be 
niekur nieko pripažinta. Dar dau
giau — tai esanti viena iš viduri
nių amžių specifinių sąvokų. Im
perijos vardas dar if dabar links
niuojamas.

Ar jau taip iš tikrųjų buvo? — 
Ne. Vokiškos Romos imperijos nie
kuomet nepripažino Bizantija arba 
Romos rytinė imperija su Konstan
tinopolio sostine. Ji save laikė 
vienintele teisėta Romos imperija 
ir visų senosios Romos žemių val
dytoja. Iš tikrųjų, imperatorius 
Konstantinas Didysis 328-ais me
tais tebuvo perkėlęs sostinę iš Ro
mos į Bizantiją (kuri pagal jo var
dą praminta Konstantinopoliu), pa
ti gi imperija teisiškai niekuomet 
nebuvo suskaldyta. Rytinė ir va
karinė jos dalys atsirado grynai 
dėl valdymo tvarkos, t. y. admini- 
straciškai ir paskui dėl faktiško 
puslaukiniu tautų imperijos vaka
rinės dalies užplūdimo. Bizantijos 
imperatoriai dėl „Romos imperijos 
vokiečių tautos" buvimo per šim
tus metų siuntinėjo raštų raštus 
popiežiams. Ta linkme buvo dary
ta veiksmų, net ir karinių.

Romos vokiškos imperijos val
džiai niekuomet nepasidavė Angli- 
ja, Prancūzija, Skandinavija, Pirė
nų pusiasalio valstybės. Žinoma, 
joms prisėjo stipriai spirtis. Kai 
Anglijos karalius Ričardas Liūta
širdis XII-to amžiaus pabaigoje 
grįžo per Vokietiją iš 3-čio kry
žiaus žygio, tai Henrikas Vl-as jį 
porą metų laikė kalėjime ir vertė 
pasiduoti imperijai. Už Prancūziją 
stojo popiežius Inocentas III-sis ir 
paskelbė, kad ta valstybė nepri
klauso imperatoriaus. Pagaliau bu
vo tokių valdovų, pav., Pirėnų 
pusialalyje ir Bulgarijoje, kurie ir
gi pasivadino imperatoriais. O Ita
lija buvo tikra vokiškos Romos 
imperijos kankinė. Apytikriai skai
čiuojant, per 300 metų (936 — 1250) 
kas 10 metų čion atžygiuodavo vo
kiškas imperatorius su kariuome
ne, griaudavo miestus, liedavo 
kraują. Nebeturėdami ką daryti, 
popiežiai XIII to amžiaus pirmoje 
dalyje paskelbė kryžiaus karą prieš 
vokiečių viešpatavimą Italijoje. 
Visi kratėsi imperija, kadangi ji

Magdeburgas. Tuomet Danijos ka
ralius Kanudas Vl-as, palaužęs vo
kiečius, pasivadino „danų ir slavų 
karaliumi".

Bet Vokietijos valdovai veržėsi 
nežmonišku atkaklumu ir ištver
mingumu. Nors turėjo pilnas ran
kas darbo, bekovodami su savo 
sritiniais kunigaikščiais, su popie
žiais ir su Italija, tačiau rytuose 
žingsnis po žingsnio vėržėsi į prie
kį. Kur pačių vokiečių jėgos neiš
nešė, stengėsi pritraukti kitus Eu
ropos kraštus.

Žinoma, viską pridengiant gra
žia krikščionybės skraiste. Vėliau
siai nuo XII-to amžiaus vidurio 
prieš slavus pradėjo ruošti kry
žiaus žygius. Vadinasi, kryžiaus 
karai nuo Palestinos ir Kristaus 
karsto nukreipti prieš slavų tau
tas, atvirai kalbant, suvokietinti. 
Tai patvirtina, be daugelio kitų 
ir šitokis faktas. XI-to amžiaus 
pradžioje Henrikas II-as prieš' 
krikščionis lenkus ir jų karalių 
Boleslovą Chrobry panaudojo... 
pagonis lužičėnus.

Užimti, pavergti svetimą kraštą 
buvo permaža, jį reikėjo — suvo
kietinti (verdeutschen das Laųd). 
Taigi trečiojo Reicho vairuotojas 
šio termino neišrado, bet paėmė 
iš istorijos, Ką užimdavo rytuose, 
ant karštų pėdų ten įkurdindavo 
vokiečius kolonistus. Kolonizacija 
pradėta apie XII-to amžiaus vidurį 
ir truko maždaug porą šimtmečių. 
Pagal Elbę, Oderį ir dar toliau į 
rytus sodinta vokiečiai daugiausia 
iš Niederlandų ir nuo žemutinio 
Reino, Iki XIII-to amžiaus vidurio 
Silezijoje atsirado 30 vokiškų mies
tų, o į amžiaus pabaigą jų dar 
padaugėjo. Poznamė pradėta ko
lonizuoti kiek vėliau.

Kolonizaciją bei vokietinimą at
baigė rytuose naujai įsteigtos vys
kupijos ir vienuolynai. Iš vienuoli
jų čia lemiamu vaidmenį suvaidi
no cistersiečiai ir premonstratie- 
čiai. Patys vokiečiai to neslepia. 
Trečiojo Reicho laikais man pa
teko į rankas mokslo žurnalas 
„Benediktinische Studien". Čia be 
niekur nieko teigiama, girdi, Vo
kietijos benediktinai su krikščioni
nimu drauge varė ir vokietinimą 
arba germanizavimą. Jei anglai 
būtų taip elgęsi, pati Vokietija 
būtų buvusi suanglinta. Juk yra 
neginčyjama istorinė tiėsa, kad 
vokiečius sukrikščionino Anglijos 
misionieriai. Jų vardai — Kolum- 
banas, Gallas, Winfrydas-Bonifa- 
cas, Alkuinas, Lullus . . . Žymiau
sias jų tai Winfrydas-Bonifacas 
(680 — 754), kuris nusipelnė vokie
čių tautos apaštalo vardą.

iš tarptautinės pavirto tautine, iš 
tradicinės romėniškos — siaurai 
vokiška, iš idealinės bei morali
nės — savanaudiškai smurtine.. 
Valstybės, norėdamos išvengti ge
ležinių vokiškos imperijos varžtų, 
pasiduodavo popiežiaus globai, at
sieit, kaip jo lenininkės. Taip bu
vo kurį laiką su Anglija, Vengri
ja, Sicilija, Lenkija, net ir Lietuva.

Vokiečių imperatorių vienas pa
čiu svarbiausių siekimų buvo ver
žimasis j rytus. Vokiečių — kalba 
tam turi specialų terminą „Drang 
nach Osten". Karolio Didžiojo lai
kais, t. y., iki IX-to amžiaus vo
kiečiu siena rytuose siekė tik iki 
Elbės" upės. Paskutinės vokiškos 
sritys rytuose buvo Saksonija ir 
Tūringija. Toliau gyveno slavai. 
Jų buvo įvairiausių giminių: po- 
labai — prie Elbs, hevelai — prie 
Havelio, lužičėnai (Lausitzer) — 
tarp Spree ir Neissės, pamarėnai — 
į pietus nuo Baltijos jūros, kašu
bai — Dancigo apylinkėse. Slavų 
kalbos pėdsakai tai iki šių dienų 
išlikę upių, vietovių pavadinimai 
ir gyventojų pavardės. Kašubų 
gyvos kalbos likučių yra ir dabar 
į vakarus nuo Dancigo, o lužičė- 
nų — tarp Spree in Neissės. Luži- 
čėnų kalba iki Hitlerio laikų buvo 
net leidžiamas laikraštis. Pagaliau, 
eilinis tokio Drezdeno Būrgeris dar 
XX-to amžiaus pradžioje kiekvieną 
iš Breslau’jo atvykusį svečią va
dindavo einen Polen, atsieit, lenku.

Tie slavų plotai buvo užvaldyti 
kardu ir krauju. Jau vokiečių 
valstybės kūrėjas Henrikas I-as 
ikiX-to amžiaus vidurio nukariavo 
sritis iki Oderio. Slavai sukilo ir 
išvijo vokiečius. Bet Orionas I-is 
(t 973) juos numalšino. Vokiečių 
valdovai elgėsi sistemingai ir at
kakliai. Išeinamuoju punktu slaviš
kiems rytams pavergti buvo ga
linga Magdeburgo pilis ant Elbės. 
Nukariautuose plotuose ant karš
tų pėdų statydavo mažesnes pilis. 
Taip atsirado Merseburgas (ant 
Saalės), Quedlingburrgas, Meisse- 
nas ir dar keliolika. Tačiau apie 
X-to amžiaus pabaigą, Oriono III-jo 
laikais siūbtelėjo galinga sukilimo 
banga ir vokiečių viešpatavimas 
panaikintas. Griauta deginta pilys, 
bažnyčios, vokiečių kolonistų so
dybos . . .

Paskui per 200 metų rytuose 
kunkuliavo ir liepsnojo., Vokieti
jos valdovai, tokis Henrikas II-as, 
Lotaras, Fridrikas I-as Barbarossa 
vis ir vis stengėsi atsigriebti ir be- 
sipurtančioms tautoms užmesti sa
vo valdžią. Sukilėliai spietėsi apie 
Lenkijos ir Danijos karalius. XI-to 
amžiaus viduryje sudeginta Ham
burgas, XII-to pabaigoje apsupta
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Kuo gyvena Londono teatrai
Pereitais metais teatro naujie- derobo. Garderobu anglai nesisie-

nos Londone vėl virto viešaisiais 
įvykiais. Teatruose vėl rodosi ilgi 
vakariniai drabužiai su didžio- 
siom dekolte damoms, o vyrai iš
trauki frakus iš dėžių, kur jie 
gulėjo nuo 1939 m. Klasinis spor
to kraštas nemažiau yra teatralų 
kraštas. Teatro lankytojas nelieka 
tik šaltas nepajudinamas žiūrė
tojas, kaip esame pratę apie ang
lus galvoti. Tragiškose vietose 
nosinuko siekia ne tik moterys. 
Daugiau kaip 60 didžiųjų teatrų 
vaidina kasdien, išskyrus sekma
dienius (sekmadienis visuotinio 
poilsio ir šventės diena!), vaidina 
perpildytoms salėms. Kai ku
riuose bilietai išpirkti kelias sa
vaites prieš spektaklį. Pvz., kas 
norėjo pamatyti gegužės 15 d. 
Šekspyro „Henriką IV“, turėjo 
apsirūpinti bilietais balandžio 
pradžioje. Vėliau teįmanoma gauti 
tik nenumeruotų vietų galerijose. 
Galerijoms vietos parduodamos 
spektaklio dieną. Gatvėje stovi iš
rikiuotos mažutės sudedamosios 
kėdutės, kuriose uodegas sudaro 
kandidatai į galerijas ir kėdutes 
išsinuomoję nešasi į teatrą. Iš to 
pajamos, kaip kontinente iš gar- 

Vaiciukiškės km., Švenčionių apskr.

loja. Apsiaustą susisuka ir pasi
deda po kėde. Ten pat ir kepurę, 
jeigu jos nepaliko namie. Kad ap
siaustas bus dulkėtas ar dėmėtas- 
nieko; tai priklauso geram tonui. 
Iš grakštučio apsiausto londonie- 
tis pažins užsienietį.

Teatre nėra tokios radikalios 
reformos kaip socialiniame gyve
nime paėmus darbiečiams, ir pra
dėjus gyvenimą valstybinti. Lon
done nėra valstybinio ar miesto 
teatro. Teatras tebėra komercinė 
įstaiga kaip ir kinas. Scenose do
minuoja senasis Šekspyras, Ypa
tingai pernai buvo populiarus jo 
„Henrikas IV“. Tarp kitų figūruo
ja Oscar Wilde, Somerset Maug
ham, Noel Coward, Shaw.

Anglų scenos nevengia betgi ir 
aktualiųjų problemų — savo laikų 
kritikos. Spauda mini Ronald 
Millar, kuris 1943 m. buvo debiu
tavęs, o pernai pasirodė su antru 
veikalu „Frieda“, kuri, manoma, 
negreit išeisianti iš scenos. Frieda 
— jauna vokiečių gailestingoji se
suo, įsimyli britų lakūną belaisvį 
ir padeda jam pabėgti. Juodu pa
siekia Angliją (1945 m. balandžio 

mėn.), ir karininkas daugiau iš 
dėkingumo nei iš meilės nori sa
vo gelbėtoją vesti. Seimą nenori 
įsileisti tautos priešo. Ypačiai vi
suomeniniais patriotiniais moty
vais — kad neužmigdytų anglo 
budrumo prieš vokiečių pavojų 
ateityje. Bet pasirodžiusi Frieda 
nėra tokia monstrum, kaip ją bu
vo namiškiai a priori įsivaizdavę. 
Ji kukli mergina, jokia nacė, net 
jų priešas, taigi vos ne aliantas. 
Šeima persilaužia. Bet tuo metu 
pasirodo jos brolis, kurį anglai 
buvo paėmę į nelaisvę iš Kessel- 
ringo armijos. Jis kilęs iš Pozna
nės. Tuo pasinaudodamas, jis bu
vo įstojęs į lenkų armiją, bet po 
lenkiška uniforma jis tebenešioja 
hakenkreuzą, kurį įspraudžia ne
žymiai į delną Friedai kaip jos 
sutuoktuvių dovaną. Sesuo baisiai 
pasipiktinusi. Netrukus vienas 
anglas, buvęs vokiečių nelaisvėje, 
jį dešifruoja labai žiauriai elgusis 
su belaisviais kaip prižiūrėtoją. 
Visas kaimas nusistato prieš lakū
ną, kuris nori įsivesti į bendruo
menę tokius nacius. Frieda ap
sisprendžia grįžti į Vokietiją, kad 
jos mylimasis atsiskyręs galėtų 
šaltai apsispręsti. Taigi, proble
mos sprendimo autorius nėra pa
tiekęs. Dar per anksti tarti galu
tinį žodį dėl tolimesnių anglų-vo
kiečių santykių.

Kita dienos problema, kuri jau
dina ne tik Anglijos, bet ir Ame
rikos rašytojus, tai dabartinio 
jaunimo klausimas, kuris duoda 
pagrindo sociologams, moralistams 
bei pedagogams manyti, kad su 
dabartine civilizacija yra netvar
ka. Populiariausia šiais klausi
mais anglų teatruose yra jauna 
amerikietė rašytoja Elsa Shelly 
su savo „Pick-up-Girl“ (gatvės 
mergina). Cenzūra buvo šią pjesę 
uždraudusi moraliniais sumeti
mais. Bet tokiais atvejais pjesė 
eina į klubų scenas, kur cenzūros 
nėra. Milžiniškas pjesės lankymas 
tuose klubuose įtikino cenzorius, 
kad viešas vaidinimas nebus ža- 
lingesnis kaip uždaras. — Pjesės 
visi trys aktai vyksta jaunuome
nės teismo salėje Amerikoje. 
Sprendžiama, ar kaltinamoji še
šiolikametė turi liktis pas tėvus, 
jų globoje, ar atiduota į pataisos 
namus. Siame fone nagrinėjami 
seksualiniai pergyvenimai ir viso
kiausi tos rūšies nuotykiai-maža- 
metės suvedžiojimas, jos pameti
mas, lytinės ligos, jos seksualiniai 
svajojimai ir tt. Kaip jaunoji 
„herojė“ į tuos nuotykius įsivėlė, 
ji jr pati nežino. „Iš dalies ją trau
kė, iš dalies ji skendo“. Liudinin
kai negailestingai liudija jos kal
tę. Daug ko ji iš tų liudijimų ir 
nesupranta. Ji tik tiki, kad jau
nuolis, kuris tikėjo jos „nekaltu
mu“ ir kuris jos nepamesiąs, kuris 
net dabar jai nori padėti pabėgti, 
gal būt, jos palauks, iki ji bus 
paleista iš pataisos namų. Ar pje
sės pasisekimas remiasi tuo, kad 
ji nagrinėja degančią šių dienų

■ auklėjimo (tikriau, neauldėjimo!) 
problemą, ar tuo, kad joje „vis
kas“ parodoma ir žiūrėtojas su
gestionuojamas pergyventi tą 
pat, kaip ir „herojai“ — kas žino..

Daugiausia publikos ir kritikos 
palankumo susilaukė Terence 
Ratigan, kurio jau šešios pjesės su 
pasisekimu iš eilės ėjo Londono 
ir užsienio scenose, pernai pasiro
džiusi septintoji „The Winslow 
Boy“ (Kariūnas Winslow). Kritika 
ją pavadino „klasine“, „genialia“, 
„šedevru“ ir tt. Medžiaga jai 
paimta iš realaus anglų gyvenimo 
nuotykių, iš 1908—10 m. Pjesėj ta 
medžiaga šiaip sudorota. — Ketu- 
riolikametis Ronny Winslow, ka
riūnas, apkaltintas pavogęs drau
go perlaidą ir ją sufalsifikavęs, 
kad išgautų pinigus. Ronny iš mo
kyklos pašalintas dideliausiam jo 
garbingos šeimos sielvartui. Sū
nus betgi neprisipažįsta kaltas; 
esą tarnautoja turėjusi jį su kuo 
kitu supainioti. Tėvas, banko tar
nautojas pensininkas, stoja sū
naus ginti. Iškelia bylą admirali
tete. Pralaimi. Nenusileidžia. Jis 
nori apskųsti karališkąjį admira-

A. Tyruolis

JEI, DIEVE, APLEISI
Jei, Dieve, apleisi 
Mane, aš nuklysių 
Kaip rudenio lapas: 
Nuskintas, be tikslo.

Tu mano šaka, 
Kurios aš laikausi, 
Nors virpu ne sykį 
Ir audroj ir vėtroj.

Tu mano kamienas!
Audra nebaisi man:'
Jo niekas negali 
Per amžius išrauti.

Jei, Dieve, apleisi
Mane, aš nuklysiu 
Kaip rudenio lapas: 
Nuskintas, be tikslo.

litetą. Samdo geriausią ir bran
giausią advokatą. Advokatas žada 
imtis bylos ginti tik tuomet, kai 
pats įsitikins vaikino nekaltumu. 
Su visu šaltu negailestingumu jis 
priremia Ronny prie sienos. Vai
kinas privestas iki ašarų. Tėvas 
jau suabejoja. Bet kaip tik tada 
advokatas sušunka, kad vaikinas 
nekaltas, ir apsiima jį ginti. Ta
čiau įspėja tėvą Winslow: laimėti 
prieš admiralitetą, prieš vyriau
sybę, prieš karūną . . . šansų veik 
nulis; Winslow gali visko netekti, 
turto, vardo, vaikų. Winslow, tas 
vidutiniškas anglas, bet atkaklus 
nepalaužiamas teisybės ieškoto
jas, skelbia individo kovą prieš 
imperiją. Ir eina bylos epizodai — 
į teismą, į parlamentą, į spaudą 
ir viešąją opiniją. Winslow pra
laimėjo visur. Draugai jį meta. 
Byla suardo jo turtą ir sveikatą. 
Vienas sūnus turi mokslą mesti. 
Duktė turi atsisakyti geros par
tijos. Winslow mato pralaimėjęs. 
Didžiausios depresijos metu kaip 
tik ateina žinia, kad byla laimėta. 
Vyriausybė nugalėta. Net akme
ninis advokatas verkia. Verkia 
pirmąsyk savo karjeroje. Ne dėl 
to, kad jo klientas laimėjo, bet 
kad laimėjo tiesa..— Visą tą me
džiagą autorius suėmė labai'trum- 
pai: tik dešimt asmenų ir viena 
dekoratcija — Winslow butas.

Winslow aktualus šiais laikais, 
kaip antitezė tarp Europos kon
tinento tikrovės, kur žmogaus 
teisė ir tiesa valstybės yra visiš
kai paneigta; kaip idealas asme
nybės su pilietine drąsa. Jei tokių 
Winslow būtų persvara, pasauliui 
nuriedėti į dabartinę prarają jie 
nebūtų leidę (Das Goldene Tor).

Antanas Vaičiulaitis

Lokys Ir Vovere
Per Baltuosius Kalnus vieną 

rudens popietę keliavo lokys. Die
na buvo graži ir saulėta. Raudon- 
gūžės lakstė ore ir mėlynoji 
paukštė lingavo pušies šakoje.

2vėris apžiūrinėjo kiekvieną 
krūmokšnį, kupstą ir išgriuvusį 
medį pakeliui. Jis rūpinosi ir di
džiuliu akmeniu, ir barsuko urvu, 
ir skruzdėlynu. Jisai buvo šių 
aukštumų karalius ir turėjo viską 
žinoti ir iššniukštinėti.

Grįžęs prie savo irštvos, jis iš
sitiesė prie upelio. Pasidėjęs gal
vą tarp letenų, jis mąstė apie sa
vo galybę, apie žiemos naktis, ka
da sniegai užklos jo laužą, ir apie 
tai, koks dailus nūn jo kailis, kaip 
žiba jo gaurai ir kaip visas jis 
taukais aptekęs, kad net miela 
laižytis šonus ir paslėpsnas.

— O, au-o! — nusižiovavo lokys 
ir įsiklausė, kaip širdis vis lėčfau 
tvaksi.

Upelis, kurio vaga buvo prigar- 
mėjus akmenų, tyliai čiurleno ir 
gurguliavo. Lokys klausėsi srovės 
Čiurlenimo, šildėsi saulės atokaitoj 
prie savo lindynės ir didžiavosi, 
jog jis toks galingas, kad jo visi 
bijo ir kad jisai savo viešpatystėj 
kiekvienam gyvam sutvėrimui, 
jeigu tik nori, gali kaulus sutriuš
kinti. Jisai net suunkštė iš dži

augsmo, pro susnūdusias savo 
blakstienas pamatęs, kaip stirna 
atbėgo čia žolelės pasirupšnoti ir 
staiga nunėrė atgal į girių tankmę 
vos pastebėjus rudą lokio skrandą.

— Visi manęs bijo ir klauso! — 
suniurzgė jis, ir per visą jo nu
garą nusmelkė toks geras šiur
pulys, ir miegas valandėlei išsi
blaivė.

Pasiraivęs, kad net sprandas su
traškėjo, jis atsisėdo ant pastur- 
galinių kojų ir taip jau išpuikęs 
pakėlė šnipą aukštyn, lyg jis sa
vo valdžioj būtų laikęs ne tik Bal
tuosius Kalnus, bet ir visą mėly
ną dangų su pilkais debesėliais.

Vos tik jisai iškėlė nosį, kaip 
kietas daiktas iš viršaus takštelėjo 
į pat jos galiuką. Lokys suurkštė 
ir pašokęs apsidairė, kas jį taip 
įžūliai užsikabino. Skaudėti jam 
nė neskaudėjo, bet buvo pikta ir 
apmaudu, kad jį, tokį galingą, drį
so ar paukštis, ar žvėris, ar paga
liau nors ir bitė kiršinti.

Jis mažomis, iš įtūžimo žioruo
jančiomis akutėmis pasižiūrėjo į 
girią, pasižiūrėjo į raudongūžes ir 
net į tamsų plyšį didelėj uoloj prie 
upokšnio, — ir nieko nepamatė.

Tada jis išgirdo, kaip ties jo 
galva sukrebždėjo šaka, ir tiesiai 
viršum savęs eglėj jis išvydo vo
verę.

Nustėrusi visa, išskėtusi pirma- 
galines kojytes, jinai buvo taip 
išsigandus, kad nė sprukti į šalį 
nebepajėgė.

— Tai tu man į šnipą akmeniu 
paleidai! — sugriaudėjo lokys.

— Kur čia akmeniu — tik rie
šutėliu ... — pridususi iš baimės, 
sušvirkštė voverėlė.

— Aš tau parodysiu riešutėlį! 
Lipk greičiau iš pušies: žinosi 
mane užsikabinėti!

— Aš gliaudžiau riešutėlį ir jau 
buvau benešant! į savo klėtaitę, 
štai čia pat drevėj. Ėmė ir išsprū
do man iš rankučių.

— Girdėjai ar ne, kad liepiau 
kriošintis iš medžio! — taip rikte
lėjo meškinas, kad apstulbus vo
verėlė, pati neišmanydama ką da
ranti, pradėjo sluokti žieve žemyn 
tiesiai žvėriui į nasrus.

Gaila būtų buvę gyvulėlio, nes 
iš tikrųjų daili gi buvo toji voverė 
—didelės akys, stiprūs ir ilgi dan
tys, švelnus ir žvilgėte žvilgos kai
liukas, o tas uodegos gražumėlis 
— tai jau ir žodžiais neišpasakosi! 
Plati buvo toji uodega, žilstelėjusi 
prieš žiemą ir, iš tolo žiūrint, pas
mėlusi pačiuose pakraštėliuose, 
lyg dūmelis, iš pypkės papūstas. 
Taigi lipa vargšelė, krebždenasi 
eglės žieve, tokia nelaiminga, to
kia silpnutė, kad jai pačiai savęs 
pagailo, ir stabtelėjus nusitrynė 
ašarą nuo žando. Pagalvojo ma
želė apie savo uodegą, tokią leng
vą kaip pūkelis, pagalvojo, kiek 
daug gražiausių riešutų ir net 
kaštonų kelias rieškutes prisiga- 
beno į savo namelį, pagalvojo apie 
save, kaip grakščiai skubėdavo iš 
ąžuolo viršūnės i beržą, ir taip

pagalvojus apsisuko, pamažėle 
krutėdama aukštyn, vis dar nelai
minga, vis dar menkutė ir vis dar 
tokia nusikaltus jausdamosi.

Lokys net išsižiojo.
— Greičiau kraustykis žemėn! 

— sukriokė jis. — Aš tau parody
siu man nosį riešutais daužyti!

Voverė įsliuokė į pačią eglės 
viršūnę, atsitūpė, išpūtus uodegą, 
ir nusišluostė sudrėkusius žandu
kus, kada ji pati savęs buvo ver
kusi. Tada ji atsikvėpė giliai, pa
žiūrėjo j tūkstančius raudonų, gel
tonų, rudų, žalių ir dar visokių 
visokiausių varsų rudens miškuo
se, į visus tuos ąžuolus, skroblus, 
beržus, pažiūrėjo į saulę ir mėly
ną dangų ir pasispyrusi nuskrido 
oru į dar aukštesnę pušį. Ir pui
kus buvo tas šuolis, nes taip toli, 
kol gyva, ji nebuvo dar nušokusi, 
ir lekiant aliai vienas jos išsipū
tusios uodegos plaukelis pleveno 
nuo lengvo pavakarės vėjelio.

Ji lakstė nuo šakos ant šakos, 
nuo viršūnės ant viršūnės, lakstė 
ir krykštavo džiaugdamosi, kad 
laiku atitoko ir iš lokio letenų iš
sisuko. Ji siautė ir švirkštė, links
mybės pagauta, ir tik saulei lei
džiantis anapus kalnų ir girių, 
grįžo į savo gūžtą ir tuoj užmigo, 
visai nesirūpindama, kad meški
nas siunta ir kriokia, net uolos 
dreba.

Kai voverė miegojo, lokys pa
sišaukė vilką, papasakojo savo 
skriaudą ir tarė:

. — 2inau, visados tu buvai geras,

tai ir dabar tą biaurbyę kaip rei
kiant nubausi.

Vilkas klausėsi, nudelbęs akis, 
pabrukęs į tarpkojį uodegą, ir 
paskui atsakė:

— Tai jau bus padaryta, nesi
rūpink ...

Jis sukaleno dantinis ir nus
lampino į savo urvą.

Kai kalnuose aušra tekėjo ir 
paskutinės žvaigždės geso, vilkas 
išlindo iš savo migio, čekštelėjo 
iltimis ir atidilbinęs rado voverę 
eglės viršūnėje tupinčią ir riešu
tus traškinančią. Jis sustaugė taip 
nykiai, kad net šernai, gretimais 
ten giles šniaukštę, liovėsi kriuk
sėję.

Tarė jis:
—Krimsk, krimsk riešutus, kad 

soti būtum, nes šiandien paskutini 
kartą juos lukšteni. Saulė nenusi
leis, o aš jau tavo kaulelius triuš
kinsiu ir tavo žila uodega sau ur
vą šlavinpsiu.

— Vargas man, vargas man! — 
sudejavo voverė ir pasispyrusi 
vėl nuskriejo oru taip dailiai, lyg 
dūmų kamuolėlis ten būtų lėkęs.

Ji šokinėjo kiaurą dieną iš me
džio į medį, o vilkas žemai ten 
skuodė paskui ją ir vis laukė, ka
da jai koja pasprūs ir kada varg
šelė tiesiai jam į koserę nukris. 
Bėgo jis išsižiojęs nuo ryto ligi 
vakaro ir taip jau nusivarė,’ kad 
temstant stibikaulius vos bepa
vilko.

— Ar pagavai voverę? — pa
klausė jį lokys.

4
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Musu „auksiniai vartai66
Amerikiečiai pagamino, paly

ginti, neblogą filmą, kurią pava
dino „Auksiniais vartais“. Filmą 
vaizduoja, kiek daug žmonių nori 
patekti į išsvajotąjį kraštą-Ame
riką, deja, tik nedidelei tų lai
mingųjų daliai pasiseka pras
prūsti pro „auksinius vartus“. 
Tokia paprasta filmos mintis, 
paįvairinta gražiais išgyvenimais, 
pirmaeilių artistų meilės nuoty
kiais ir panašiais skanėstais. To
kių „auksinių vartų“ turi kiek
vienas kraštas, turime juos ir 
mes XX amžiaus DP. Mūsų se
neliams, dėdėms, pusseserėms ir 
kitiems tolimiesiems bei artimie
siems giminaičiams jie nebuvo 
tokie žiaurūs: gaudė ruskis į ka
riuomenę, varė į Sibirą, tad ir 
bėgo žmonės po visokių „kra- 
kusmečių“ bado ir maro metu, 
nuo visokios negerovės į Vaka
rus. Sprūdo pro „žaliąją sieną“, 
gavo „šipkarte“ — ir kūrėsi, kaip 
kas išmanė. Kūrėsi daugiausia 
pačiose pavojingiausiose vietose, 
pačiose sunkiausiose sąlygose: 
akmens anglių kasyklose, sker
dyklose. Ką ten su kirtikliu ar 
plika raumenų jėga išvertei — ir 
buvo tavo. Sunkus tai buvo dar
bas, niekas už jį neglostė, o vis 
dėlto didžioji mūsų tautiečių ma
sė nežuvo — susikalė centą prie 
cento, susitaupė, nusipirko kas 
namuką, kas graborystę įsitaisė. 
Sakysime, kokia Marytė tarnavo 
prie ūkininko samdine — būtų 
visa amžių vargusi ir nieko 
neužkalusi, nebent šiaip taip pra
gyvenusi. Tuo tarpu Amerikoje, 
tiesa, prakaitą liejo, bet vis dėl
to, taupiai gyvendama, susidėjo 
tiek, jog, parvažiavusi į senąją

ris kraštas turi pasyvų užsienio 
prekybos balansą, bet aktyvų mo
kamąjį. O jį išlygina siųsdami: 
„namo“ iš viso pasaulio kraštų 
gėrybes į savąjį anglai. Panašiu 
būdu prie mūsų mokamojo ba
lanso „išlyginimo“ keletą metų 
yra prisidėję ir Amerikos lietu
viai. O antrasis panašumo aspek
tas, primenąs angliškąjį, tai anot 
buvusio vieno lenkų ministerio 
žodžių, jo supratimu, per šį karą 
tik dvi tautos taip sugebėjusios 
išsaugoti per tokias katastrofas 
savo žmones — tos tautos — tai 
britai ir lietuviai. O dabar se
noji tėvynė vėl ' kreipiasi į juos 
bėglių akimis žvelgdama: padė
kite mums įsikurti. Niekas darbo 
nebijo, tik kad toji pradžia tokia 
sunki. Ir Amerikos lietuviai ti
kriausiai padėtų, jei nebūtų imi
gracinių suvaržymų, net ir visą 
tremtinių mase ten įkurdinti.

Ten yra jau nuvykęs visas bū
rys veikėjų ir kultūrininkų: Dr. 
K. Grinius, Grigaičiai, prof. Ži
linskas, prof. A. Salys, prof. Dr. 
Padalskis, prof. J. Baltrušaitis, 
adv. R. Skipitis, prof. A. Star
kus, Dr. J. Pajaujis, Dr. Br. Kaz
lauskas, Dr. V. Juodeika, gyd. Vi
leišis, skulpt. Kosuba, rašyt. St. 
Zobarskas, keliolika kunigų ir vi
sa eilė kitų kultūrininkų. Su lai
ku jų eilės dar patirštės. Tokiam 
plote, tiesa, tat yra nedaug, bet 
vis dėlto jau šis tas. Vieniems iš 
jų pavyko geriau įsikurti, kitiems 
blogiau, bet vis dėlto visi gyvena. 
Ir gyvena neblogiau nei gyventų 
kitame krašte. Gal kartais kiek 
atrodo neįprastos sąlygos ir keis
toka kartais moralinė atmosfera. 
Sakysime, keistai skamba, kai 
išgirsti, kad buv. Lietuvos un-to 
ilgametis profesorius turėjo nu
eiti savu darbo ieškoti i veidrodžių 
fabriką, gydytojas — į laikro
džių fabriką, žymaus veikėjo sū
nus — geležies liejykloj tekinti 
peilius etč., bet su laiku ir jie pra
kuto: jau turi savo automobilių, o 
mūsų akimis žiūrint, tat jau šį 
tą reiškia.

Ne vienas gauna darbo ir pagal 
savo profesiją: vienas profesorius 
dėsto un-te rusų kalbą, kitas — 
vokiečių, gyd. G. neblogai verčia 
si ligoninėje, o jo žmona susirado 
darbo kaip pianistė, pora buv. 
turtuolių šeimų įsitaisė vištų fer
mas etc. Kai kas net ruošiasi 
persikelti į Kanadą ir ten pradėti 
versti dar nepakeltą velėną. Kaip 
kad Amerikoje įsigalėję lietuviai, 
taip Kanadoje latviai, kurie yra 
ten pasiekę visai neblogų rezulta
tų. O kodėl negalėtų to pat pa
rodyti ir mūsiškiai? Už pirmuo
sius pionierių darbus tremtinių 
masė jiems bus tik dėkinga. Bet 
pasitaiko ir disonansų. Tai dėlto,

tėvynę, galėjo jau pirkti dvaro 
centrą arba neblogą namuką. Ir 
šiandien neviena iš tų buvusiųjų 
tarnaičių su džiaugsmu, bet jau 
(mūsų šios dienos akimis žiūrint) 
kaip ponia priimtų savo buvu
siąją senąją šeimininkę. O kokia 
amerikiečių lietuvių jaunoji kar
ta: privalgę vitaminų, visi tie
sūs, aukšti, geri sportininkai. 
Rachltininkų, susikūprinusių, var
go prie žemės prispaustų veik 
nepamatysi, nors, žinoma, spau
da ir knygos nieko nerašė apie 
tuos, kurie bekovodami už savo 
skaistų rytojų, ten ir žuvo arba 
būtų, kad galėję, pėsti per At
lantą grįžę namo. Sunkus pir
mųjų kolonistų gyvenimas, ta
čiau reikia pripažinti, kad jie vis 
dėlto yra pionieriai. O tai reiš
kia — iniciatyvos žmonės, kurie, 
kad ir nenuoramomis apšaukia
mi, betgi nesibijo vargo, kietos 
dalies, nepriteklių ir patys sten
giasi savo rankomis kurti savo 
ateitį. Jie žino, kad likimas yra 
ne tai, ką gauni, bet tai, ką pats 
susikuri. Ir tie mūsų senosios 
kartos aktyvistai siuntė į Lietuvą 
ne tik fotografijas,’ rodančias 
juos ir išglaistytomis, kaip dal
gis kelnėmis, puikiausios medžia
gos surdutais, išstatytomis akiai 
(būtinai!) auksiniu laikrodžių 
grandinėmis, prie kurių nykštį 
įbedusi rymojo pūslėta lietuvi
ninko ranka, tarytum bylodama: 
matai, matai, aš net atokį jau 
turiu, bet ir vieną po kito do- 
lerukus, kurių per metus dėjosi 
net impozantiški milijoniniai skai
čiai, padėdami senąją tėvynę net 
ir antru atžvilgiu padaryti pa
našią į Angliją, būtent: retai, ku-

Eichsatto-Rebdorfo lietuvių choras, vadovaujamas Zenono Jonušo.
Viduryje—UNRRA-os direktorė Tomson. J. Kondroto nuotr.

kad nevienas iš amerikiečių visai 
nematę Lietuvos, o apie ją turė
dami supratimą tik iš tam tikros 
spaudos, dažnai raudonos ar raus
vos, visai jos realios nė neįsivaiz
duoja. Nevienam senukui tikrai 
keista, lyg koks sapnas, atrodo ta 
visa Lietuvos valstybė ir jos val
džia, jos kariuomenė; jis negali 
tikėti, kad jį būtų turėjusi tiek 
universitetų, mokslo ir meno įs
taigų, tiek išleidusi apsišvietusio 
jaunimo ir kultūrininkų. Ir jie vi
su tuo džiaugiasi — ir daugiausia 
dolerių lietuviškam reikalui iš
spaudžia. Bet yra ir tokių, ku
riems, kaip kad Brazilijoj ar 
Argentinoj, į rankas net per poli
ciją neįteiksi sūnaus ar žmonos 
tremtinės laiško iš Vokietijos. Sa 

Henrikas Radauskas

Čiurlionis
Tarytum ežero dugne nugrimzdęs klonis, 
Kur liūdi žaluma pavargusioj mėlynėj, 
Nutilo sienose žaliuojantis Čiurlionis, 
Ir žiba fosforu vijokliai vandeniniai.

Čia amžiai baigėsi1, čionai sustojo laikas, 
Pražydo pasakoj karališki pelėsiai.
I pienę miegančią vos gimęs žydras vaikas 
Rankas užsnūdusias per žalsvą miglą tiesia.

Žvaigždynų soduose, kur sidabrinės lingės
Beveik nesisupa, kur pumpurai nesprogsta, 
Ant svyrančių šakų linguojas žvaigždės tingios 
Ir mėnesio šviesoj numirusioj prinoksta.

Tylus švytėjimas pražydusios nirvanos 
Sutirpsta rūbuose medūzos krištolinės, 
Ir ūžiančiom gelmėm kartoja Okeanas 
Galingą ilgesį dainuojančios undinės.

ko — ko jie nori, tegu grįžta na
mo, aš apie jį nieko nenoriu ži
noti. Taip pasitaiko ir čia: nuke
liavo vienas našlaitis, keliolika 
metų nematęs ir neatmindamas 
tėvo, pas jį, į Ameriką. Motina 
liko Lietuvoje. Tėvas — raudonas 
turi 5 namus ir porą saliūnų. Su
sidėjęs gyvena su kita. Ir pirmasis 
klausimas buvo ne „kaip gyve- 
veni“, bet

— O ką tas Smetona jums da
vė?

Nebuvo sūnus „smetonininkas“, 
priešingai, net nuo jo nukentė
jęs buvo, bet toks tėviškas pa
sveikinimas jį siaubu nukrėtė. Ir 
visa atmosfera pasirodė tokia 
šalta, šalta — nesušildė jo nė 5

Trakų ežeras

— Vaje, imsi, matai, ir taip 
greit pagausi, kaip kokį paršiuką,
— suniurzgė vilkas.

Supykęs meškinas kad atsi
moję jo ir kad cvanktelėjo savo 
prieteliui tiesiog į ausį, jog tas 
net išvirto ant šono. Atsikėlęs, jau 
daugiau Baltuosiuose Kalnuose jis 
nesirodė: neturėdamas kur akių 
dėti iš gėdos, išbėgo jisai ir apsi
gyveno dykumose prie didžiųjų 
Saskatčevano ežerų.

Pasivadino tada kalnų karalius 
lapę ir tarė jai:

— Gudri tu ir sukta, ir aštrius 
dantis turi, — kas tada voverę 
prisivilios ir nubaus, jei ne tu!

Laputė apsilaižė, pavizgino uo
dega ir, nubėgusi po egle, varta
liojosi ir šokinėjo, ir taip meiliai 
lojo, ir dar tūkstančius visokių 
gudrybių prasimanė. Voverei tos 
linksmybės labai patiko. Ji nus- 
triuoksėjo į pačias apatines ša
kas ir grožėjosi lapės žaidimu. Ir 
kai lapė prašneko, tai tartum ne 
žodžiai, tik medus ir pienas iš jos 
snukio varvėjo:

— Širdele tu mano, branguolėle,
— ji kalbėjo, — kad tu žinotum, 
kaip aš tave myliu, kaip tavęs iš
siilgstu! Nori tu — tikėk, nori — 
netikėk manim, bet kad tu pama
tytum, kiek sūrio, kiek vištienos 
mano urve prikrauta, o riešutų 
tai ištisi aruodai ten užversti. Oi, 
privaišinčiau aš tave, mylėte pri- 
mylėčiau, jei tu, voverėle, i sve
čius pas mane ateitum...

Taip ji šnekėjo ir melavo nuo 

saulėtekio ligi pat dienovidžio, ir 
taip jau suko, taip jau dailino, 
kad net lokys, kuris įlindęs į krū
mus klausėsi, iš džiaugsmo kulšis 
letenomis gremžėsi ir pats vos 
nepatikėjo gryniausius teisybės 
žodžius girdįs.

Suokė, čiauškėjo lapė, kol ėmė 
ir apglušino voverėlę, kuri nieka
dos ilgai galvoti negebėdavo. Tad 
ir tarė vargšelė:

— Ar iš tikrųjų tiek daug rie
šutų tavo aruoduose?

Lapė vėl kad papliups meluoti, 
ir gerą valandą tratėjus, baigė:

— Einam, širdele, — pati pa
matysi.

Neiškentė voverėlė, nušoko nuo 
šakos ir tarė:

— Einam.
— Tu bėk pirma, — mokė ją 

lapė.
— Kad aš kelio nežinau ..
— Gerai jau, gerai, — sutiko 

lapė, nors jai gaila buvo palikti 
voverę užpakalyje.

Perbrido juodvi per upelį, uode
gas aukštyn papūtusios. Keliavo 
jos ilgai per krūmus, per griovas, 
pakriaušėmis ir dideliais, kaip 
kalnas, akmenimis. Voverė ir 
pailso jau, ir tie riešutai jau taip 
labai netraukia jos, ir eglynai 
perdaug tamsūs ir nykūs jai ėmė 
rodytis. Visą tą kelią lapė nestojo 
pasakojus ir meilinusis, vogčiomis 
vis dėbteldama, ar jos viešnia dar 
nepailso, ar neatsiliko ir nepakly
do kur tarp šiekštų, išvartų ir su
tręšusių kamienų, kurie čia su

griuvę jau daugel metų puvo.
Išsivedė ją lapė į didelę pievą, 

kur nei medis, nei krūmas neaugo, 
ir prašneko:

— Anapus šios pievos aš gyve
nu, ir kad valgysim, kad lepinsi- 
mės!...

Pažvelgė voveraitė į tą pievą, ir 
jai taip nesmagu pasidarė.

— Man kojelę skauda, — su
unkštė ji ir jau mėgino trauktis į 
girią.

— Sėsk man ant nugaros — pa
nėšėsiu, — pasisiūlė lapė.

— Gal dar pašlubuosiu...
Ir ji nuspūdino paskui lapę, vis 

atokiau laikydamos ir vis dažniau 
į girią dairydamos.

Kai jau buvo aikštės vidury, 
lapė staiga atsigręžė ir taip išsi
šiepė, kad visas voverėlės kailis 
pašiurpo, ir ji taip nusigando, kad 
nė pati nepajuto atgal dumianti, 
kiek tik kojelės neša. Bėgo ji, kaip 
niekad nebuvo dar bėgusi, ir vis 
žiūrėjo, ar giria toli, ar-nėra ša
kos, į- kurią pasišokėtum. Urnai, 
davusi gerą šuolį, lapė stvėrė vo
verę. Jos dantyse liko dailiausias 
plaukų žiupsnis, bet pati voverė 
kaip tik tą akimirką stryktelėjo į 
ąžuolą ir neatsižiūrėdama lėkė 
medžių viršūnėmis ligi savo gūž
tos, į kurią įlindusi visą naktį ne
migo.

Anksti rytą iškerėplino lokys iš 
irštvos, pavilgė snukį upelyje ir 
pasižiūrėjo patenkintas į savo ka
ralystę. Ir pirmoj vietoj jis pa
matė voverę, kuri, atitekusi nuo 

vakarykščio išgąsčio, vikri šoki
nėjo eglės viršūnėje, su dideliu 
riešutu dantyse.

— O kur lapė? — suniurzgė 
meškinas.

— Vargiai ji tau į akis rodysis, 
— atsiliepė voverėlė ir, atsitūpusi, 
lukšteno riešutą: — jai nepasisekė 
vakar manęs sučiupti. Tik uode
gos galiuką iškando. Gal jau liau- 
tumeis mane persekiojęs ...

Jeigu lokio snukis nebūtų bu
vęs juodas ir žandai rudi, tai iš 
pykčio jis būtų paraudęs, kaip 
žarija. Jis užrėkė ant visos girios:

— Ir aš moku po medžius lai
pioti, ir tokių kaip tu galiu šim
tais prisigaudyti!

Jis įsikorė į eglę, kur voverė 
tupėjo, ir švokšdamas kopė nuo 
šakos ant šakos, bet iš rūstybės 
jam akys buvo taip apdujusios, 
jog jis neapsižiūrėjęs užsigulė ant 
patręšusio žagaro ir, triokštelėjęs, 
šlumštelėjo tiesiai į upelį.

Jis gulėjo paslikas, kol saulė iš 
anapus kalnų išlindo, nušviesda
ma medžius ir išdrikusį žvėrį, kol 
visos voverės iš girių susirinko ir 
šakas aplinkui nutūpusios dūsavo, 
kad toks galingas ir didelis, o guli 
be kvapo, kaip koks rąstas. Jos 
aimanavo ir gailėjosi meškino, ir 
jau tarėsi, kokias laidotuves jam 
keisiančios, kai tasai subruzdėjo, 
atsikėlė ir, iš skausmo inkšdamas, 
nušlubavo į savo landynę.

— Toks galingas ir taip smar
kiai susimušė, — gailavo voverės, 

ant papūstų uodegaičių sėdėdamos 
medžiuose.

— Toks galingas ir taip snukį 
susikruvino, — garsiai kalbėjo 
žvėrys, kurių ištisa kirbynė pri
gužėjo aplink lokio laužą.

Buvo ten ir briedis, ir barsukas, 
ir žebenkštis, ir ežys, ir žiurkė, ir 
tūkstančiai kitų, didelių ir mažų, 
gauruotų ir plikų. Net ir skunke 
buvo atšleivojusi, bet šernai 
kriuksėdami ją nuvijo ir dar ap- 
koliojo.

Sustoję visi jie laukė, ar lokys 
neims smarkiau raudoti, arba gal 
kartais, iškišęs galvą pro laužo 
skylę, pagirs juos, kad toki gailes
tingi ir ištikimi jie esą.

Meškinas betgi tą dieną ir tais 
metais neišlindo iš savo guolio. 
Jam besergant, atėjo žiema. Kal
nai ir girios, ir lokio irštva, ir 
voverės gūžta buvo sniego skraiste 
užkloti. Vienas jų kietai miegojo 
savo lauže, antra gi susirietus 
kiūtojo drevėje ir sapnavo baltus 
žiemos sapnus.

Geri tie sapnai buvo: kai vieną 
pavasario rytą sulysęs lokys iš- 
rioglino iš landynės, išsigydęs vi
sus skaudulius, pirmutinę, jis pa
matė voverę, kuri kruopštinėjo 
aplink savo namelį, ir linksmai 
jis suniurzgė jai.

Ir voverė giedriai sušvirkštė 
meškinui: po baltų žiemos sapnų 
nė vienas juodviejų neatsiminė 
senų savo skriaudų ir pykčio, ir 
linksmai vienas antrą sveikino • 
kaip mokėdami
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namai su saliūnais. Ir skundžiasi 
jis laiške draugams, kad nebūtų 
Atlanto, eičiau pėsčias pas jus į 
Vokietiją arba kad ir i tą keikia
mą prieškarine Lietuvą. Kaip ta 
žaliakalnietė. kuri susižavėjusi 
pasakojimais apie Prancūziją, ga
liausiai pasiryžo „įsigyti savo pra
kaitu vynuogyną Prancūzijoje“ ir, 
negavusi gerai nė vynuogių už
kąsti, prieš kelias dešimtis metų 
pėsčia pagal geležinkelio bėgius 
parėjo į Kauna. Arba kaip tas 
aviatorius N., kuris Brazilijoje 
panoro pamėginti susirasti laimę 
prie deimantų. Teka ten viena 
upė, kurios dugnan nusileidęs na 
ras su tam tikru samčiu gali pri
sisemti neapdirbtų deimantų. Pa
mėgino ir jis — bet vos galo ne 
gavo, apsisukęs lynu už kažkokio 
kelmo. Ir nutarė duoną ateity 
pelnytis tikresniu keliu — ir da
bar su broliu turi jau tris įmonė
les. O verstis, kol prasimušė, te
ko įvairiausiais verslais. Bet nū
dieniai emigrantai, kurie darbo 
nebijo, galės daug ir su galva iš
nešti. Juk yra sričių, kur, pavyz
džiui, lietuviai galėtų net graikus 
su armėnais lenkti — sakysime, 
kad ir privačios prekybos ... ki
tas, sveiką kailį išnešęs net ligi 
dešimties kartų iš fronto ugnies, 
neišneš jos kur nors didelių gali
mumų krašte ... Kad tik gerai 
prasmuktų kur pro „aukso var
tus“.

Kaip gi iš tikro atrodo tie mū
sų „aukso vartai“? Jie yra Mūn- 
chene, šiauriniame jo priemies
tyje, pavadintame Freimann. Ten, 
kur buvo pats ištikimųjų rudųjų 
partinių ir juodųjų esesininkų 
centras, nūnai įsitaisiusi didžiulė 
6.000—7.000 žmonių DP stovykla. 
Veik pusiaukely, važiuodamas vo
kiečių autobusu, rasi nežymų ke
lią, vedantį į dešinę. Prie stulpo 
prikabinta kreiva lenta su užra
šu: „Funk-Kaseme“. Tai yra pats 
tikrasis kelias i minimuosius 
„aukšto vartus“ Aplinkui apdau
žyti namai, griuvėsiai, skeveldros. 
Bet ir nenuostabu, juk Mūnche- 
nas buvo „Hauptstadt der Bewe- 
gung“, tad, kaip tokiam, jam są
jungininkai maždaug kartą per 
savaitę ir „užmesdavo“ nuo 1.000 
ar 1.500 keturmotorių bombone
šių. Tad ir namų ar pastatų svei
kesnių liko daugiausia prienjes- 
čiuose. Išliko apysveikės ir mini
mosios Funk kareivinės.

Prie vartų — dviguba sargyba. 
Stovi vienos tautybės žmonės — 
ir gaudo muses. Tik saulėgrąžų 
betrūksta. Palieki, asmens doku
mentą, gauni raščiuką, meti akį į 
didžiulę lentą, kurioj sužymėtos 
valstybės, į kurias gali repatri
juoti, ir eini į blokus ieškoti sa- 
vo lankomųjų. Repatrijuoti gali į 
visus kraštus, net į plačiąją tė
vynę, o emigruoti iš čia kol kas 
tik į JAV. „Emigrantai“ atskir
ti nuo „repatriantų“ ir laikinai 
įkurdinti keliuose blokuose, vir
šum kurių iškeltas milžiniškas 
užrašas „Emigrantai“, šlapdri
ba, einant batai žliugsi, paniuręs 
dangus, paniurusi ir visa aplin
ka. Būstai ir visa kita čia taip 
prasta, jog žmogus po tokio

Ansbacho lietuvių virtuvėje dalinami pietūs J. Gaidžio nuotr.

maisto ir patalpų patekęs i Ame
riką tikrai turi pasijusti į išsva
jotą šalį pakliuvęs. O Augsbur
gas arba net ir SS kareivinės po 
Funk atrodo kaip po „dvariokų“ 
lindynių švari kaįmiečio seklyčia. 
Pagaliau, ir tvarka nepavyzdin- 
giausia.

Visi svarbiausieji įvykiai skel
biami tam tikroj lentoj. Ten ra
dęs įraštyą savo pavardę žino, 
kur, kiek ir kokius „skryningus“ 
jis turi pereiti. O jų yra nevie
nas — ir tai nekartą „žiaures
nis“ negu stovyklose darytieji. 
Pats paskutinis ir baisiausiasis 
esti konsulate. Ten kartais taip 
„iščiupinėja“, jog žmogui vos 
galva į kitą pusę neatsisuka. Tik
rina ir sveikatą, ir politines ligas, 
ir praeitį, ir tinkamumą Ameri
kos pilietybei gauti. Ir tai ne bet 
kaip, bet — amerikoniškai. Žmo
gus kitą sykį tiesiog susigaudyti 
neįstengia, ko iš jo nori. Pavyz 
džiui, vieną kažkuris valdininką? 
paklausė, kas užmokės už jo ke
lionę. Tas iš džiaugsmo išdidžiai 
pasakė: — Ui, mano giminės, juk 
jie tokie turtingi. — Blogai, „ne
pataikė“, nes Amerikoj tinginių 
nieks nenori. Kitam liepė nu
eiti, atidaryti duris ir atsisėsti ant 
slenksčio. Tas, įpratęs visų klau
syti, su džiaugsmu nuėjo ir drib
telėjo. Ir vėl blogai: nes koks 
gali būti laisvos valstybės laisvę 
mylįs pilietis, jei tokių įsakymų 
kaip avinėlis klauso... Trečias, 
tai žinodamas, kibo konsului į 
akis kaip širšė, bet ir vėl blogai, 
nes kibo už neteisingą reikaliu
ką... Todėl kiti eina — ir jau 
dreba iš anksto. Atvažiavo du pi
liečiai iš toli, toli, iš Rytų. Su
rašė blankus, atsakė i klausimus
— ir laukia, kada pakvies vizai 
duoti. Ir jie laukia, ir Amerikoj 
jų laukia V/t milijono dolerių 
turtas.

Bet kažkas pasidarė neaišku. 
Kviečia papildomai. Grįžta varg
šai namo nusiminę, lyg nesavi. 
Blogai: kažką ne taip pasakė ar 
parašė. Sukasi galvos, mane 
prašo: „Gal, ponas, turi miltelių
— nuo galvos“... Duodu — bet 
ir matau, kaip tie l*/t milijono 
tik pažaliavo jų akyse ir ištirpo 
kaip dūmas ... Kitas užkliuvo 
su plaučiais: gydytojas sako — 
ten kažkokios dėmės, reikia ant
rą kartą peršviesti. Bet šis „gu
dresnis“ — nutarė „pataisyti“, 
plaučius rentgenograma. Kam jis 
eis pats, jei plaučiai tokių nege
rų dalykų rodo, tad pasiunčia 
vietoj savęs į kliniką kitą. Tas 
nueina, ir dabar plaučiai puikiau
si, be jokių dėmių. Eina dabar 
žmogelis i konsulatą laimingas ir
tariasi visokias tvoras peršokęs. 
Bet čia jį ištinka staigmena — 
vos spėjo užverti duris ir prieiti, 
kaip konsulas jam ir sako: duok 
čia tą žmogų, kuris už tave nusi
fotografavę per 24 vai., o jei ne 
— tai abudu atsidursite už devy
nių durų... Vargšui ir visos blu
sos numirė. Panašių epizodų esti 
ir daugiau. Žodžiu, kandidatai ne
paprastai stropiai tikrinami ir 
iškvočiami. Iš kvostųjų pasako-

Lietuvių Elektros-radijo kursai Ansbache J. Gaidžio nuotr.

jimų susidarė įspūdis, kad žiūri
ma, jog nepatektų kur nereikiant 
invalidai, sergą užkrečiamomis li
gomis ir visokie naciai ar kiti pa
našios rūšies totalistai arba karo 
nusikaltėliai.

Su šia partija išvyksta ir kele
tas lietuvių, tad einame su jais 
atsisveikinti. Į Bremena išvyko 
prof. Krėvė-Mickevičius, prof. 
Ražaitis, gyd. V. Tumasonis, pia

Henrikas Nagys

Rudenio upes
Žemės nuostabių gelmėj skaidrioj 
mirguliuoja žaidžiančių žuvų sidabras, 
ir nuplėšti paskutinės vasaros audros, 
saulėje liepsnojusiųjų sodų lapai...
Gal, tai ašaros manų draugų liūdnų: 
Nuo puošnių tiltų žiūrėjo jie į srovę, 
matė atspindžius namų ir bokštų svetimų 
ir svajojo apie pilką kaimą šiaurėje: jis stovi 
vienas vėjuje ir darganoj-našlaitis, 
ir pro nulapojusius beržus į dangų žiūri: 
lyja šaltas rudenio lietus jam į akis ...
O širdy paslėptas stebuklingas kraitis: 
jų skurdžios vaikystės dainos liūdnos 
ir n€grižtančių legendų žodžiai padriki.

nistė J. Rajauskaitė su savo vyru 
ir dar keletas kitų.

Prof. Krėvė-Mickevičius pasi
tinka kaip paprastai, su šypsena 
lūpose. Kadaise buvo norėta jį 
su jo „Skirgaila“, „Šarūnu“ ir ki
tais kūrybos šedevrais pasiūlyti 
kandidatu Nobelio literatūros 
premijai gauti. Siūlytojai nieka
dos netikėtų savo akimis, kad jį 
kada nors būtų užtikę gyvenant

panašiame „būste“ ir kad jame jis 
jaustųsi esąs patenkintas. Per 
pastaruosius metus jis visko ma
tė ir išgyveno, buvo trankytas, 
po visokias stovyklas ir stovyklė
les. Paskiausiai gyveno prie 
Salzburgo, iš ten gavo įsakymą 
vykti į Mūncheną, į Funk ka
reivines ir ruoštis kelionei į Ame
riką. Kambarys mažutis, geležinė 
krosnelė, šešios lovos,‘bet kam-

levės- benediktino L. von Rudloffo 
pasauliečių dogmatiką. Dabar 
vyksta 4 Ameriką toliau dirbti 
pastoracinio ir dėstomojo darbo.

Ilgametį Vytauto D. Un-to chi
rurginės klinikos vyr. asistentą 
V. Tumasonį su žmona, dantų gy
dytoja, ir šeima randame gyve
nantį antrajame 14-j o bloko 
aukšte su vienu našlaičiu lietuviu 
ir viena este, taip pat laukian
čia savo eilės išvykti. Kambarė-
lis irgi mažytis, jame stypso keli 
lagaminai, lovos taip pat „dvi
aukštės“; gelež. krosnelės kami
nas, tarytum pypkės kandiklis, 
išvestas pro langą, kurio viršuti
nė dalis vietoj stiklo užkalta pa
prastu kietu popierių. I Ameriką 
dirbti jį kviečia katalikų Santa 
Maria Hospital Rochestery, N.Y. 
Ir lietuvoje, ir čia. Vokietijoje, 
yra padaręs visą eilę sėkmingų 
operacijų. Yra operavęs prof. kun. 
M. Krupavičių, 1055 UNRRA-os 
Teamo direktorių australą Tomp- 
soną, anglų karininkę Miss Phyl
lis Walser ir daugelį kitų. Vieno
je dirbo prie garsiųjų prof. Fin- 
stererio ir prof. Schonbauerio. 
Anksčiau tremtyje, užėjus ame
rikiečiams, dirbo Wincery, nuo 
1946 m. balandž. mėn. iki 1947 m. 
sausio 15 d. Eichstatte UNRRA-os 
ligoninėj, padarydamas apie 780 
operacijų. Chirurgui visa eilė li-
gonių yra dėkingi už jiems išgel
bėtas rankas, kojas ir gyvybes: 
vokiečiai chirurgai norėjo jau jas 
amputuoti, bet jis nesutiko ir vi
są eilę jų išgelbėjo. Į Eichstattą 
prie jo operuotis buvo suteikta 
teisė vykti iš visu zonų lietu
viams, bet apie 60*/« pacientų su
darė latviai. Latviai: atsisveikin
dami į savo laikraštį įdėjo apie 
jį gražų straipsnį.

Vietoj išvykusiu su transportu 
kviečiami nauji kandidatai, nors 
kvota tokia rūgšti — tik 170 visai 
amerikiečių zonai. Austrijai — tik 
apie 60, ten net su affidavitais 
naujų pareiškimų nepriima. Iš
kviesta naujų ar liko senų apie 
50 lietuvių, tarp jų gyd. Snieška 
su šeima, p. Košubai, gyd. Ur
banavičiūtė ir kt. Kiti gaus 
kraustytis kitur. Po Amerikos 
daugumo simpatijos krypsta į 
Kanadą, Australiją ar Pietų Afri
ką, Argentiną. Bet yra ir tokių, 
kurie pasišovę keliauti į Vene- 
cuelą, Kolumbiją, pas dėdę mili
jonierių, turintį kelis tūkstančius 
avių, į Patagoniją, gerą batų dirb
tuvę įsitaisiusį pusbrolį Costa Ri
koj ir Čilėj etc. Ir vėl dėsis taip, 
jog kada nors keleivis, užklydęs 
į kokį nors tolimiausią žemės 
kampelį, netikės savo ausimis, 
kaip kad netikėjo šio karo me
tu, išlaipintas, sakysime, tokiame 
nuošaliame Tirolio kaimely, kur 
nors prie Worglio ar Reitho, kai 
išgirdo savo tautiečius lietuviš
kai vieną kitam šaukiant:

— Kur lipi? Rakiau. kad lipk 
ne į šitą traukinį, o į kitą.,. Ko 
man nešaukti lietuviškai — juk 
vis tiek tie kalniečiai nesupran
ta... A. Viržis.

bario gyventojai „laimingi“, kad 
gyvena tik keturi. Ir nieks nesi
skundžia, visi patenkinti.

Profesorių kviečia Filadelfijos 
universitetas rusų k. ir literatū
ros dėstyti. Su savimi vežasi krū
vą savo rankraščių, kuriuos su 
žmona saugojo kaip savo akį. 
Užsiminus apie 'literatūrą, pro
fesorius lyg jausdamasis kate- 
droj-senuosiuos Vytauto D. Un
to rūmuose, Humanitarinių Moks
lų Fakultete, pradeda visu veidu 
šypsotis ir visai įsismagina šne
kėti. Šiais keršto ir neapykantos 
laikais jam rūpėję duoti didelį 
meilės pavyzdį, todėl ir ėmėsi to
liau dailinti su visu širdies įkarš
čiu savo „Dangaus ir žemės sū
nų“. Šio didžiausio veikalo cen
trinę figūrą sudaro Kristus. Vei
kalas dar nėra baigtas, bet auto
riaus supratimu, tai turįs būti 
pats geriausias jo kūrinys. Gal 
išleis Amerikoje. Ten pat ims ir 
atsiminimus /rašyti. O jų galėtų 
tikrai įdomių ir vertingų duoti. 
Amerikoje sueis į artimesnį kon- 
kdntaktą su A. Vaičiulaičiu ir J. 
Kossu-Aleksandriškiu: ten pro
jektuoja leisti literatūros žurna
lą. Bet gali tekti visokio darbo 
imtis. Tačiau profesorius nenusi
mena: sako, kaip Dievas duos, 
taip ir bus. Apie politiką nenori 
šnekėti: tačiau reiškia įsitikini
mą, kad vėliau ar anksčiau, ta
čiau vieną kartą tikrai visi vėl 
susirinksime Lietuvoje.

Prof. M. Ražaitį čia tekdavo 
rečiau matyti. Eidamas Liet. R. 
Kryžiaus ir Balfo įgaliotinio pa
reigas, sukūrė Mūnchene įstaigą, 
gerai ją sutvarkė ypač studentų 
šelpimą, išvertė populiarią Ger-
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DP Svajones apie Aliaska
(Prof. K. Pakšto nuomonė apie Įsikūrimo ir gyvenimo galimu

mus tame krašte)
Apie didelį, šaltą, retai apgy

ventą ir nepaprastai turtingą že
mės plotą, vadinamą Aliaskos 
vardu, ir ten įsikūrimo ir gyveni
mo galimumus lietuvių spaudoje 
jau buvo rašyta. Ne vienas bena
mis baltas pagalvoja, gal priim
tinesnis Aliaskos šaltis, negu 
Afrikos ar Pietų Amerikos kaitra.

Prof. K. Pakštas Amerikos lie
tuvių spaudoje paskelbė išsamesnį 
straipsnį apie galimumus baltams 
įsikurti Aliaskoje. Su mums gerai 
pažįstamo profesoriaus mintimis 
verta susipažinti, nes jos ne tik 
išsamios, visapusiškos, bet mums 
ir skirtos. Prof. K. Pakštas į 
Aliaską pažvelgia mūsų akimis, 
mūsų požiūriu.

Prisiminkim, prof. K. Pakštas, 
seniai pramatąs antrojo pasauli
nio karo galimumus ir jausdamas 
dabar Lietuvą ir lietuvius užgriu
vusias nelaimes, jau prieš kelio- 
liką metų pradėjo nuoširdžiai rū
pintis dalies lietuvių tautos per- 
keldinimu kur nors kitur, kur 
nors į kitą kontinentą. Dabar 
matom, kad prof. K. Pakšto bai
minimasis buvo teisingas, o jo pa
dėtos pastangos — kurs nors su
rasti lietuvių tautos daliai ramią 
ir saugią vietelę — labai nau
dingos. Prieš kelioliką metų, ke
liaudamas aplink Afriką, prof. K. 
Pakštas kruopščiai ieškojo lietu
viams tinkamo kampelio milžiniš
kame Afrikos kontinente. Dabar, 
sklindant gandams apie Aliaską, 
prof. K. Pakštas dėsto savo nuo
monę apie įsikūrimo ir gyvenimo 
galimumus šaltojoje Aliaskoje. 
Aliaskos šaltis tik svajonėse . . .

Prof. K. Pakštas rašo, kad bent 
tuo tarpu nieko nenumatoma apie 
Aliaskos apgyvendinimą plates
niu mastu. Didesnio tremtinių 
skaičiaus įsikurdinimo Aliaskoje 
galimybė yra daugiau svajonė, 
negu apytikrė tikrenybė. Įvažiuoti 
į Aliaską veikia tie patys suvar
žymai, kaip kad ir į Ameriką. 
Nėra ženklų, kad imigracijos 
įstatymai būtų greitai pakeisti. 
Amerika nesiskubina, gerai daly
ko neištyrusi ir jo visapusiškai 
neapsvarsčiusi. Aliaskoje klima
tas šaltas, todėl ten vežami žmo
nės turi turėti gerus šiltus dra
bužius ir gyvenimui tinkamus 
butus. Be stiprios savos organiza
cijos, be galingos svetimos finan
sinės paramos Aliaskoje įsikurti 
negalima. Atvykę naujieji gy
ventojai susidurtų su dideliu šal
čiu, o tose vietose, kur klimatas 
pakenčiamesnis, ateivius apipultų 
milijardai pikčiausių uodų. 
Bepinigiai žmonės Aliaskoje vien 
tik savo pajėgomis ir darbu įsi
kurti negalėtų. Šalčio karalystėje 
galima gyventi tik įsigijus šiltus 
drabužius, pasistačius tinkamus 
namus ir turint finansinių gali
mybių pradėti vienokį ar kitokį 
uždarbiavimą.

Prof. K. Pakštas sako, kad Bal
tijos tremtiniai, kolonizuodami 
Aliaską, turėtų imtis visai naujų, 
kai kam gal netinkamų profesijų. 
Jie turėtų virsti žvejais, reikėtų 
bent trečdalio žemdirbių, miško 
kirtėjų, medžio pramonės, staty
bos darbininkų, kailinių žvėrelių 
augintojų ir geologų. Pelningiau
sias verslas žvejyba. Stipriam 
Lietuvos jaunimui Aliaska gal ir 
patiktų, kaip didelių galimybių, 
lobių, laimėjimų, kartų ir dide
lio vargo ir nesuskaitomų gam
tos stebuklų kraštas. Bet... tuo 
tarpu Aliaska tik svajonėse.
Amerikiečiai susispietę pietinėje 

dalyje
Amerikiečiai Aliaskoje daugu

moje gyvena susispietę jos pieti
nėje dalyje, Kanados pasienyje. 
Klimatas pakenčiamas, tik labai 
didelis lietingumas. Lietaus iš
krinta keturius kartus daugiau 
kaip Lietuvoje. Kanados pasie
nyje žiemos temperatūra kaip 
Klaipėdoj ir Dancige, bet vasaros 
šiluma tik tokia, kaip Suomijos 
Laplandijoj. Nėra labai šaltos žie
mos, bet dar labiau nėra ir vasa
ros.’. Klimatas žmogaus gyvenimui 
-čia daug reikšmės nevaidina, nes

dėl nepaprasto kalnų statumo čia 
žemdirbystė neįmanoma, ūkiškai 
kolonizacijai vietos nėra. Gyven
tojai verčiasi išimtinai žvejyba.

Kiek skirtingą klimatą turi pie
tinės Aliaskos dalies vidurys. Ten 
yra įsįkūrę Cordova, Valdėz, Se
ward, Anchorage ir Matanuska 
miesteliai. Žiemos šalčiai panašūs 
kaip ruože nuo Zarasų ligi Dan
cigo. Vasaros šiluma labai men
ka. Nedažnai termometras parodo 
12 laipsnių šilumos. Slėniuose vie
tomis bandoma gyvulininkystė ir 
daržovių auginimas.

Bendrai, Aliaskoje yra vietų, 
kur žiema lengvai pakeliama, bet 
beveik visur nėra vasaros.

Aliaskos turtai
Aliaska turi daug vandeningų 

ir nepaprastai žuvingų upių. Daug 
randama pačių brangiausių mine
ralų. Aliaskoje turi ateitį miško 
pramonė. Tiesa, Aliaskoje miškai 
sudaro tik vieną ketvirtadalį vi
so ploto. Daugelyje vietų dėl bai
saus šalčio miškai augti negali. 
Didžiausia® Aliaskos turtas-lašiša

atominis, bet ir poliarinis. Sovie
tai šitą geopolitiką gerai supran
ta ir jai sparčiai ruošiasi, priversti
nai apgyvendindami poliarinius 
kraštus? atkreiptus prieš Kana
dą ir Aliaską. Arti Kamčatkos caqa 
slaptasis vergų miesfSs Magadan, 
turįs milijoną gyventojų. Vorku
tos centre yra sutelkta per 250.000 
vergų. Keli vergų centrai yraKo- 
lymos upės baseine, Ledinuotojo 
vandenyno srityje. Rusijai labai 
svarbu tose vietose turėti kaip 
galima daugiau aklimatizuotų gy
ventojų. Manoma, kad sovietai 
tolimosios šiaurės vergų stovyklo
se jau turi kelis milijonus vergų. 
Pasinaudodama Kanados ir Alias
kos tuštuma, Rusija gali ten bri- 
autis. Baltiečiai tremtiniai, jei jie 
tikrai įsikurtų Aliaskoje, grei
čiausiai turėtų patirti pačius pir

muosius ir pačius baisiuosius bu
simojo karo smūgius.

Pabaigoje prof. K. Pakštas sa
ko, kad geopolitika Amerikos 
moksluose dar nėra svarbus da
lykas. Kai Amerika prabus prieš 
didžiąją realybę, ji labai ieškos 
žmonių, kurie sutiktų Aliaskoje 
dideliais skaičiais pastoviai gy
venti. Dabar tokiomis iliuzijomis 
gyventi dar per anksti. Ameri
koje, o labiau Aliaskoje, vyrauja 
stiprus nusistatymas prieš naują, 
padidintą imigraciją. Demokrati
jų skeveldroms dabar, įsikurti 
Aliaskoje, labai maža vilčių. O gal 
jų ir visai nėra.

Iš prof. K. Pakšto samprotavi
mų matyti, kad apie turtingąją ir 
šaltąją Aliaską galima tik svajoti. 
Realiai apie Aliaską galvoti dar 
gerokai per anksti. sd.

torė Eva Adams yra baigusi teisių 
fakultetą.

Kartais senatorių sekretoriai yra 
jų šeimos nariai. Taip Minnesota 
sen. Bal sekretoriumi yra jo žmo
na, Louisianos sen. Voerton — jo 
duktė, o New-Mexico — sūnus.

Kas geresni sekretoriai — vyrai 
ar moterys? Pastebėta, kad mo
terys labiau atspėja rinkimų reak
cijas, geriau įsigilina į klientų 
užpakalines mintis, yra kantresnės, 
mandagesnės.

Ar sekretoriai pakankamai ap
mokami? Sakoma, kad yra sekre
torių, gaunančių 20.000 dol. į me
tus, tačiau iš valstybės iždo jiems 
neskiriama daugiau kaip 6000 dol., 
nes, mat, senatoriai gauna iš 
valstybės ne tik alga, bet ir tam 
tikrą sumą savo raštinei ir per
sonalui išlaikyti. Metinė suma
įvairuoja tarp 21.860 ir 30.000 dol.,

Sena toriai ir j u sekretoriai

Prof. Kazys Pakštas

ir kita žuvis Jaunas tvirtas žvejys 
Aliaskoje turi galimybę pratur
tėti. Per metus Aliaska ekspor
tuoja žuvies daugiau kaip už 60 
milijonų dolerių, skaitant už sva
rą tik po 8 centus. Saujelei Alias? 
kos gyventojų tai milžiniškas tur
tas. Gerą pragyvenimą turi ir 
medžiotojai. Visokiausių žvėrių ir 
paukščių knibždėte knibžda. Bet 
gyvenimo ir darbo sąlygos turtin
goje Aliaskoje nelengvos ir senes
niam žmogui dažnai nepakelia
mos. Žemdirbystei bent šiek tiek 
tinkamo ploto Aliaskoje yra tik 
apie 160.000 kv. kilometrų.
Kaip Aliaską galima apgyvendinti

Prof. K. Pakštas konstatuoja, 
kad amerikiečių skaičius Alias
koje ne tik nedidėja, bet mažėja, 
nors amerikiečiai ir yra dideli 
biznio mėgėjai. Amerikiečiai 
į Aliaską nesiveržia todėl, 
kad savo krašte turi daugiau 
žemės ir kitų gėrybių negu reikia. 
Amerikietis nuvyksta į Aliaską 
tik laikinai, pamedžioti, paieškoti 
aukso, ir išbandęs laimę, dažniau^ 
šiai ir praturtėjęs, skuba grįžti 
atgal.

Jei Baltijos tremtiniai būtų ten 
nugabenti, sako prof. K. Pakštas, 
tai ir jų žymi dalis vėliau išbėgio
tų į JAV, ieškodami lengvesnių 
gyvenimo sąlygų. Jie bėgtų nuo 
uodų, ilgos žiemos, šaltos vasaros 
ir nuo izoliacijos. Aliaskai apgy
vendinti K. Pakštas randa tik 
vieną būdą: paversti ją JAV do
minija su atskira pilietybe ir ne
leisti jos piliečiams masiniai emi
gruoti į JAV. Tokioje dominijoje 
galėtų būti įsteigti ir Baltijos tau
toms ir jų kultūrai rezervatai.
Ar Aliaska saugi nuo busimojo 

karo?
Baltijos tremtiniai, atsidūrę 

Aliaskoje, neišvengtų busimojo 
karo baimės. Prof. K. Pakšto nuo
mone, busimasis karas bus ne tik

Senatorius įveda klientą į savo 
raštinę ir sako savo sekretoriui:

— Bjli, štai Joe Jones, mano 
rinkikas. Jį radau prieškambary jis 
turi kokį tai reikalą.

Kreipdamamsis į klientą sena
torius sako:

— Mano sekretorius viską tams
tai sutvarkys. Tamsta gi žinai 
mano šūkį: „viskas rinkikui“. Da
bar atsiprašau, turiu svarbų reikalą 
ir turiu jus palikti.

Jones dėsto sekretoriui savo rei
kalą:

— Aš skaičiau laikrašty, kad 
senatorius yra didelis Eyalyn Walsh 
Me. Lean draugas. Ji gi turi dei
mantus, apie kuriuos kalba pasau
lis. Mano žmona, kuri yra atvy
kusi kartu su manim, labai no 
retu tuos deimantus pamatyti. Ar 
negalėtumėt taip reikalą sutvar
kyti, kad mes būtume pakviesti 
pas ją pietų.

Bilis visaip atsiprašinėja ir bė
gioja nuo vieno telefono prie kito, 
kurie beveik visi skamba vienu 
metu. Vienas rinkikas klausia, kur 
būtų galima vienai dienai išsinuo
moti kostiumą; kitas norėtų vieš
buty kambario; trečias reikalingas 
senatoriaus pagalbos labdaringai 
loterijai.

O čia dabar vidaus telefonu pats 
senatorius isako:

— Bėk greitai į laivyno mini
steriją ir sužinok, kas trukdo 
sklypo pardavimą ligoninei. Pas
kui ruošime interpeliaciją apie 
Balkanus.

Iš kito kamario vėl skamba tele
fonu moteriškas balsas:

— Aš čia turiu dvi delegacijas, 
kurios nori matyti senatorių. Viena 
jų puola kainų kontrolės įstaigą, 
o kita gina.

Kiek apsiraminus telefonams, Bi
lis puola prie rytmetinio pašto. 
Pirmasis laiškas šitaip prasideda:

„Mielas senatoriau, aš sužino
jau, kad jūs esate užsienių reikalų

žiūrint atstovaujamos provincijos. 
Senato komisijų pirmininkai gali 
turėti valstybės apmokamą štabą 
iki 15 asmenų. Jų tarpe būtinai bus 
vienas juristas.

Senatoriai turi ir privačių sekre,darbui vertinami pagal tai, ar se- ..... ........... .....,____ ,
natoms perrenkamas, ar ne. Tam tonų, žinoma, iš savo privačių lė- 
uždaviniui pasiekti jis tarnauja šų apmokamų.
kūnu ir siela. Kur dedasi sekretorius, jei jo

— Ko jūs reikalaujate iš ma- patronas pralaimi rinkimus? Jų
nęs? — paklausė 1940 m. vienas ateitis dažniausia šviesi. Jų mie- 
sekretorius, pradėdamas eiti parei- lai ieško įstaigos ar,privačios fir- 
gas. ’

— Kad 1946 m. atnaujintume
tarnybos sutartis-atsakė senatorius.

Todėl tie sekretoriai yra dau
giau negu sekretoriai — jie yra 
diplomatai, įvairiausi tarpininkai, _ ____ ___________
kabineto šefai, patarėjai. Tai pat- Šavo~nuomonę tuo ar kitu^ senate

_j t- svarstomu klausimu. Kai kurių
senatorių raštinės kasdien išsiun-

mos; jie nekartą tampa ir sena
toriais, jų patronams užimant kitas 
vietas.

Publikos susirašinėjimas su sena
toriumi yra nepaprastai didelis. 
Jei ko nors neprašo, tai praneša

virtiną šis laiškas, adresuotas Te
xas senatoriui:

— Daug mano dukters draugių čia po 600 , laiškų — atsakymų, 
yra pakviestų į Annapolio laivyno Yra momentų, kada laiškų užplūdi- 
savaitę, tačiau mano duktė ne. Ar mas yra pasakiškai didelis. Gin- 
negalėtumėt paprašyti kurį nors, čams dėl kainų kontrolės prasidė- 
laivą, kad ją pakviestų? —

Štai dar vienas laiškas:
— Be religijos aš turiu 

vieną aistrą — archeologiją- 
labai prašau parūpinti man akmenį 
nuo Ararato kalno, ant kurio buvo 
sustojusi Nojaus arka. —

dar
Aš

jus, New Yersey senatorius Smith 
vieną dieną gavo 3000 laiškų, 
neskaitant 4.000 atviručių ir 700 
telegramų. Tai yra pasakiški skai
čiai, tačiau tas liudija apie tas 
sunkenybes, su kuriomis žmonės 
susiduria ir ieško jų išrišimo. Be

komisijos narys. Anglai pradėjo
auginti leghornus. Būkite malonus
išrašydinti man kiaušinių vienam 
perinimo lizdui“.

Šitaip prasideda diena senatorių 
aplinkoje. Nė konstituciją, nė sta
tutai šitos veiklos nenumato, ta
čiau ji sudaro jų egzistencijos pa
matus. Senatoriaus darbo savaitė 
susideda iš šešių darbo dienų, o 
diena iš dešimties darbo valandų. 
Jie gauna begalybę laiškų, turi 
priimti daugybę lankytojų, beveik 
nepertraukiamai kalbėti telefonu- 
dieną ir naktį trukdomi svarbiais, 
o kartais ir juokingais reikalais.

Jiems tenka dažnai sutrum
pinti ir atostogas, nes iš savo 
rinkiminės apylinkės dažnai tenka 
bėgti poilsiui atgal į Wašingtoną. 
Jų sekretoriai gi dažnai miršta 
darbo vietoje. Senatoriaus Bilbo 
sekretorius išėjo iš proto, nes be 
senatoriaus pareigų Bilbo turėjo 
dar ir Columbia distrikto komisi
jos pirmininko pareigas, tat jojo 
raštinė turėjo nepaprastą „apy
vartą“.

Pirmasis sekretoriaus tikslas yra 
rūpintis savo patrono populiarumu 
ir pasisekimu. Jojo sugebėjimai tam

Iš Seligenstadto lietuvių stovyklos parodos

Sekretorius jai išsiuntė atitin
kamą uolieną.

— Matyt toji uoliena buvo pa
naši į norėtąją, kad ji atsiuntė 
senatoriui entuziastingą pądėkos 
laišką ir pažadėjo vėl už jį bal
suoti — išsitarė sekretorius ne
diskretišką valandą.

Sekretorių amžius yra labai 
įvairus — nuo 25 iki 75 ųietų. 
Trečdalis jų yra moterys. Būtina 
sąlyga tapti sekretoriumi — reikia 
būtinai būti kilus iš senatoriaus 
provincijos ir gerai tą pfovinciją 
pažinti. Dažniausia tai būna geri 
draugai, biznip dalininkai, kartais 
buvę žurnalistai, bet dažniausiai 
jau prityrę toj srity specialistai, 
buv. senatorių sekretoriai. Dabar
tinio Illinois senatoriaus Brooks 
sekretorius J. C. Mason jau ket
virtą kadenciją užima tą vietą.

Sekretorių profesijos ir išsila
vinimas įvairus. New-Jersey sena
toriaus Smith sekretorius buvo 
Bostono futbolo komandos narys. 
Nevados sen- Mc. Carran sekre-

pasitaikančių ir kvailo turinio 
laiškų, daugiausio betgi yra rim
tų. Daugiausia klausimų žmonėms 
yra pripainiojęs karas ir jo pasek
mės. Senatoriaus adresuojami 
laiškai dažniausiai sukasi apie 
našlių pensijas, kare dingusių 
paieškojimą, paleidimą iš kariuo
menės, skundus dėl karo teismų 
sprendimų ir 1.1. Kad senatoriai 
greičiau galėtų savo klientams 
atsakyti, sausumos kariuomenės ir 
laivyno ministerijos Kapitelio rū
muose įrengė specialius ofisus, 
kurie tuojau ir ten pat teikia 
senatoriams įvairiausias žinias.

Tačiau net šiandien senatoriai 
gauna ir tokių laiškų:

— Tuojau bus mano dukters 
vestuvės, ir iškilmėms norėtume 
turėti palmių. Ar tamsta negalė
tumei padaryti intervenciją pas 
žemės ūkio ministerį, kad jis mums 
jų paskolintų. Aš pats nuvykčiau 
savo mašina jų atsivežti. *

Gal toji Amerika ir keista, ta
čiau reikia pripažinti, kad ji gy
venimiška ir jos etiketas demo
kratiškas.
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Dr. A. Čerškus

Tarptautine kova su ligomis
Ligų plitimo greitis ypatingai 

padidėjo pagerėjus susisiekimui; 
visomis moderiausiomis susisieki
mo priemonėmis naudojasi netik 
žmogus, bet ir jo priešai — įvai
rūs mikrobai. Iš čia pasidarė rei
kalas higienos ir sanitarijos prie
mones išdirbti ir pritaikyti tarp
tautiniu mastu. Jeigu bendrai 
medicina yra tarptautinis moks
las, tai jo šaka — sanitarija ypač 
žmonių masių judėjimo laiku ir 
išmodemėjusio susisiekimo gady
nėje yra tarptautiška. Kalbėsime 
konkrečiais daviniais palyginda
mi tuos laikus, kada susisiekimas, 
lyginant su dabartiniu, galima va
dinti primityviu. Grįžkime šimtą 
metų atgal. 1840 m. Amerikoje 
ant Misisipės kranto įsisteigė 
naujas miestas St. Louis ir greitu 
laiku šį miestą lankė 1700 laivų 
per metus, Tų pačių metų, t. y. 
1840 m., pavasaryje kitame pa
saulio krašte Kalkutoje kilo cho
leros epidemija. Atrodo, kokią gi 
reikšmę galėjo turėti Indijos cho
leros epidemija per tokį didelį 
atstumą Misisipi kranto miestui 
St. Louis. Tačiau po 9 metų šiame 
mieste mirė kiekvienas dešimtas 
žmogus nuo choleros. Patyrinė
kime choleros bacilos kelią iš In
dijos į St. Louis.

Anglų Rytų Indijos Bendrovė 
turėjo jau 100 metų Indijos opium 
išvežimo monopolį. Nežiūrint ki
nų valdžios draudimo įvežti 
opium, ši bendrovė iš Kinijos už 
opium gaudavo virš *2,5 milijono 
sterlingų pajamų į metus. 1839 
metais kinai konfiskavo anglų 
laivus ir dėl to kilo karas tarp 
D. Britanijos ir Kinijos. Britų ka
reiviai iš Kalkutos iškeliavo ir čia 
choleros bacila pradėjo savo mar
šą. Choleros epidemija greit per
sikėlė iš Indijos į kinų uostus. 
Trejus metus ji rado daug sau 
maisto Pietinėj ir Vidurinėj Kini
joj, greit išsišakojo į Burmą ir 
Siaurės Rytų Indiją, iš čia įsiveržė 
| Kašgarą, į Jarkendą ir į Bucha- 
rą jau Rusijos Azijoj. Iš čia su 
prekyba ji persimetė į Kabulą Af- 
ganistanan, kita epidemijos šaka 
iš Indijos slęnio persimetė į Ka
rachi ir iš čia esamo Britų karei
vių pulko mirė 400 kareivių. Su 
karavanais ir piligrimais ji per
simetė į Teheraną, iš čia 1846 m. 
pasiekė Tiflisą, Astrachanę, iš
siplėtė visoj Pietų Rusijoj ir tų 
pačių metų rudenį pasiekė Mas
kvą. Daugiau kaip milijonas ru
sų mirė pirmaisiais epidemijos 
metais. Liepos mėnesį, 1848 m. 
cholera pasiekė Berlyną, dviem 
mėnesiais vėliau pasiekė Breme
ną ir Hamburgą, iš čia davė šuolį 
per Atlanto vandenyną į Ameriką.

Palangos-šventosios pajūrio žvejų pašiūrės

Tais pačiais metais Vokietijoje 
kilo revoliucija ir jos pasėkoje 
300.000 vokiečių pabėgėlių iškelia
vo į Ameriką. 1848 m. spalių mėn. 
12 d. laivas su 250 keleivių iš
plaukė iš Hamburgo. Po 55 dienų 
kelio, prieš atplaukiant į New 
Orleaną, daug keleivių mirė nuo 
choleros ir buvo išmesti į jūrą. 
Kitas laivas iš New Orleano per 
Misisipi plaukė į St. Louis. Po il
gos kelionės atplaukęs jau turė
jo ant borto 30 sergančių cholera. 
Pirmas St. Louis gyventojas užsi
krėtė cholera 1849 m. sausio mėn. 
5 d. ir sekančios dienos rytą mirė. 
Mirimų skaičius sparčiai augo kas 
mėnuo ir liepos mėnesį jau mirė 
nuo choleros 145 asmenys. St. 
uouis burmistras ėmėsi visų dra
koniškų priemonių epidemijai 
sustabdyti ir ryšy su tuo įsteig
tas atplaukiantiems laivais ke
leiviams karantinas. Pagaliau 
epidemija buvo nugalėta, bet iš 
50.000 miesto gyventojų mirė 4557 
žmonės.

Taigi mes matėme visą chole
ros bacilos kelią nuo Kalkutos iki 
St Louis Amerikoj. Prieš 100 me
tų jai reikėjo keliauti 9 metus, o 
kiek laiko bereikėtų jai keliauti 
dabar? Iš to išeina viena gana 
aiški išvada; jokia valstybė ar 
vietinės sveikatos įstaigos negalės 
apsaugoti nuo epidemijos, jei ji 
nežinos, kada, kur ir kokiomis 
aplinkybėmis ši epidemija atke
liauja. Maždaug nuo to laiko vi
sur buvo įvedami griežti karan
tinai visiems atkeliaujantiems, 
šiandien be karantinų jau yra ir 
daugiau apsisaugojimo priemonių.

Kalbėjome apie cholerą, bet yra 
baisių dalykų ir daugiau. Savo 
išsiplatinimo apimtimi didžiausia 
visų ligų yra maliarija. Skaičiuo
jama, kad 300.000.000 žmonių pa
saulyje serga maliarija. Vien In
dijoj, manoma, ji turi 100.000.000 
aukų, kituose kraštuose dar blo
giau, pav. ištyrus 7.000 žmonių 
Para mieste Brazilijoje, rasta 45% 
sergančiu maliarija, o Salomonų 
salose Britų Malonezijoje yra ligi 
90% čionykščių gyventojų sergan
čių šita liga. Kitos ligos irgi smar
kiai siaučia įvairiuose kraštuose. 
Kinijoj yra 35.000.000 žmonių su 
aktyviu tuberkuliozu, 4.000.000 
raupsuotų ir 15.000.000 aklų nuo 
trachomos, ra*upų ir triperio. 
Graikijoj skaičiuojama apie 
2.000.000 maliarijos atsitikimų ir 
1.500.000 Dengue karštinės. Gy
ventojų mirtingumas, bendrai 
imant, Javoj siekia 20 ir Indijoj 
24,8 tūkstančiui tuo tarpu Ame
rikos Jungtinėse Valstybėse tik 
10. Mirtingumas nuo dėmėtosios 
šiltinės Batavijoj Olandų Indijoj

siekia 365 ant 100.000 asmenų. 
Siaurinėj Afrikoj nuo Kasablan
kos iki Port Saido 1943 m. buvo 
užregistruota nemažiau kaip 
125.000 dėm. šiltinės atsitikimų.

Apie kurio nors krašto sveika
tos stovį sprendžiama ir iš kitų 
davinių, pav. kiekui gyventojų 
tenka vienas gydytojas, kiek turi
ma ligoninėse lovų. Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse vienam gy
dytojui tenka 745 asmenims, Cei- 
lone 6400 asmenų, Indijoj 10.000 
ir Kinijoj 45.000 asmenų. USA tu
ri 1000 asmenų 9,7 lovas ligoni
nėse, Ceilone — 1,7, Indijoj — 0,3 
ir Kinijoj 0,06.

Prie gero sanitarinio sutvarky
mo tos epidemijos, kurias perduo
da žmogus žmogui, pav. cholera, 
ne taip sunku sutvarkyti, bet 
daug sunkesnė kova su tomis, 
kurias perneša kiti gyviai, pav. 
maras, pernešamas žiurkių ir ki
tų graužikų. Amerikos Jungti
nėse Valstybėse maras pasirodė 
1900 m. kiniečių tarpe San Fran- 
cisko. Tais metais Amerikoj už
registruota 499 žmonės sergą ma
ru ir iš jų 314 mirė.

Geltonasis drugys, kuriuo už
sikrečia žmogus nuo žmogaus ir, 
spėjamai, nuo gyvulių bet dau
giausiai nuo moskitų taip vad. 
Aedes aegypti pasireiškia daugu
moje prie vandenų, taigi didžiuo
siuose uostų miestuose, pav. Bar- 
celonoje 1821 m. mirė 20.000 žmo
nių, Philadelphijoj 1823 m. — 3900, 
New Orleane — 1878 m. per 4000 
ir New Yorke tarp 1791 ir 1807 m. 
buvo 13 epidemijų jose žuvo de
šimtadalis visų gyventojų. Pasku
tinė epidemija 1928 — 1929 m. 
Rio de Janeiro pareikalavo 435 
aukų. Napoleonas, norėdamas už
kariauti Haiti salą 1800 m. pa
siuntė ten savo kariuomenę, kuri 
labai nukentėjo nuo geltonojo 
drugio, vėliau panašiai jo armi
ją Rusijoj išžudė dizenterija ir 
šiltinės. Dabar geltonojo drugio 
epidemijos labai sumažėjo pradė
jus smarkų naikinimą uodų pe- 
rinimosi vietų, bet tropikuose 
pilnai jų išnaikinti nepavyksta. 
Brazilijoj, pravedus uodų perini- 
mosi vietų naikinimą, nuo 1926 m. 
iki 1937 m. nuo moskitų apsikrė- 
timų geltonuoju drugiu kaip ir 
nebebuvo.

Nauji išradimai transporto ir 
susisiekimo srityje ligų perneši
mo problemą padarė aktualia ir 
svarbia. Lėktuvai didelius nuoto
lius atlieka dienomis ar net va
landomis. Jei prieš 100 metų iš 
Hamburgo laivas plaukė į New 
Orleaną 55 dienas, tai šiandien 
lėktuvu kelias sutrumpėjo ne
paprastai. Prieš 100 metų išplau-

Iš Seligenstadto lietuvių stovyklos parodos: stalių dirbtuvių me
niškieji darbai. K. Vasyliaus nuotr.

Difteritas: Dar daug yra juo 
susirgimų įvairiuose Vakarų Eu
ropos kraštuose.

Vid. šiltinė: Ji yra labai išbujo
jusi įvairiuose kraštuose.

Tuberkuliozas: Susirgimų skai
čius Europoje smarkiai padidėjo.

Lytinės ligos: įvedus griežtų 
kontrolę jos labai sumažėjo.

Maliarija: Ji epideminį charak
terį turi Graikijoj. Laukiama, 
kad planingai apipilant balas 
DDT milteliais maliarijos epide
mijos pavojus Graikijai bus su
mažintas arba visai nugalėtas.

Epidemijų kontrolės dalies prie 
centralinio UNRRA sveikatos 
skyriaus šefas dr. G. Stuart 1945 
m. lapkričio mėnesį galėjo pra
nešti, kad Europos sveikatos sto
vis yra geresnis negu po ano pa
saulinio karo tuo pačiu laiku ir 
kad epidemijos tarptautiniu mas
tu negręsia.

Metę žvilgsnį į platųjį pasaulį, 
norime pastatyti sau klausimą, 
koks gi sveikatingumo stovis bu
vo ir yra Lietuvoje. Sunku atsa
kyti į šį klausimą neturint sta- 
tistirtių davinių ar kokių nors ži
nių iš dabartinės Lietuvos. Tenka 
pasitenkinti tik savo atmintimi ir 
spėjimais, todėl žinios liečiančios 
Lietuvą gali būti labai netikslios. 
Prieškarinėje Lietuvoje sveikatos 
stovis kas kartas gerėjo, gydytojų 
skaičius didėjo ir vienas gydyto
jas vis dėlto teko daugiau kaip 
3000 gyventojų. Ligoninių tinklas 
plėtėsi, jos tobulėjo, lovų skaičius 
didėjo, bet vis dėlto vienam tūk
stančiui gyventojų lovų skaičius 
buvo toli gražu nepakankamas ir 
vargu viršijo jau minėtą Ceiloną. 
Pradėjus organizuoti ir verti ko
vą su tuberkuliozu, Veneros ir ap
krečiamomis ligomis, jos pradėjo 
nykti, plačių epidemijų nebebuvo, 
vaikų ir bendrai mirtingumas ma
žėjo.

Dar sunkiau pasakyti ką nors 
tikslesnio apie dabartinį Lietuvos 
sveikatingumo stovį. Žinių nėra, 
bet reikia spėti, kad, plaukiant 
svetimoms kariuomenėms per 
kraštą ir judant žmonių masėms, 
venerinių ir apkrečiamų ligų 
skaičius padidėjo. Skurdas, var
gas ir nedatekliai padidino tuber- 
kuliozo skaičių, o kova su šitomis 
blogybėmis, pašalinus ar pasiša
linus tokiam dideliam gydytojų 
skaičiui, negali būti nei planinga 
nei sėkminga, todėl grįžusius gy
dytojus ir bendrai medicinos 
personalą laukia didelis ir sun
kus darbas. (Naudotasi ,^meri- 
kanische Rundschau“ Nr. 5.)

kęs su žmonėmis iš Hamburgo 
laivas, keliaudamas 55 dienas, ga
lėjo jau kelionėje išskirti sergan
čius, nes daugumos ligų inkuba
cijos periodas nėra ilgesnis kaip 
55 dienos. Dabar gi žmogus mos
kito ar utėlės įkastas iš Indijos, 
Kinijos, Afrikos, Pietų Amerikos 
į USA ar į Europą gali atkeliauti 
ir daug dienų sveikas būti iki 
praeis jo inkubacijos periodas ir 
pasireikš liga.

Dar blęgiau yra negu apkrėstas 
žmogus, keliaująs „slaptas kelei
vis“ — koks nors gyvis. Maliari
jos uodas pasislėpęs lėktuvo kam
pe lengvai perskrenda didžiausius 
atstumus ir naujoj vietoj apkre- 
čia žmones. Tokiais atsitikimais 
vien karantinai padėti nebegali, 
čia yTa išrasta ir vis išrandama 
naujų kovos būdų, pav. dezinfek
cija. 1942 m. lapkričio mėnesį 
amerikiečių armija išsikėlė Siau
rės Afrikoj. Čia buvo užregistruo- ( 
ta 125.000 atsitikimų, sergančių 
dėmėtąja šiltine vietinių gyven
tojų. Pravedus skiepijimus ir daž
ną dulkinimą DDT milteliais, dė
mėtosios šiltinės atsitikimų ka
reivių tarpe buvo labai mažai. 
Panaudojus visas apsisaugojimo 
priemones, 1943 m. balandžio mė
nesį amerikiečių kariuomenėje 
nebuvo nė vieno susirgimo gel
tonuoju drugiu, maru, miego liga 
ar grįžtamąja šiltine ir labai ma
žai maliarijos atsitikimų.

Dabar kyla klausimas, ar šių 
dienų medicinos mokslas gali su
valdyti didžiąsias epidemijas. At
sakoma — taip. Paimkim vieną 
pavyzdį. 1943 m. pavasarį Nea
polyje kilo dėmėtosios šiltinės 
epidemija. Energingai įsikišus 
afnerikiečių kariuomenės tifo ko
misijai, gyventojai buvo moksliš
kai ir sistematiškai nuutėlinti, pa
vartotas serumas ir epidemija 
sustabdyta.

Apsaugoj amo j i medicina apkre
čiamų ligų išsiplėtimą paskuti
niais laikais yra suvaldžiusi. Me
tus žvilgsnį į Europai gręsiančių 
epidemijų stovį 1945 m. gauna
mas toks vaizdas.

Raupai: Skiepijimais jie yra iš 
Europos išvaryti. Dar pasireiškia 
jais susirgimų Italijoje.

Dėmėtoji šiltinė: Amerikos ir 
Anglijos zonose ji yra išnaikinta 
panaudojant DDT miltelius. Da
lis Slovakijos, Vengrijos, Jugo
slavijos, Lenkijos ir Rumunijos 
dar yra jos paliestos. Šita epide
mija, sistematiškai ir intensyviai 
naudojant DDT miltelius, galima 
sulaikyti ir išnaikinti.
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Lietuviai Uragvajuje
Šiomis dienomis vienas tautie

tis gavo iš Uragyajaus laišką, ra
šytą š? m. kovo mėn. 7 d. kuriame 
rašoma:

„Kiek mūsų sąlygos leidžia, dir
bame Lietuvos laisvinimo ir var
gingos tremtinių būklės lengvini
mo darbe. Sį mūsų darbą ir čia 
sunkina NKVD apmokami lietu
viai.

Uragvajus —» nedidelės terito
rijos, bet didelės ateities kraštas. 
Be to, didelių laisvių, tolerancijos 
ateiviams ir jau gerai organizuo
tas kraštas. Kas nebijo fizinio 
darbo, tsft žūti čia negali, nes vis
ko yra, o kai išmoksta vietos kal
bą, susigyvena su šalies papro
čiais ir visuomene, tas gali iškilti 
iki aukštų ir atsakingų pareigų, 
kaip firmų taip ir vietos darbuose. 
Kalba yra ispanų. Religija — ka
talikų. Visi ateiviai yra lygiai 
traktuojami prieš įstatymus kaip 
ir vietiniai ir viskuo naudojasi ly
giai su vietiniais. Kiek sunkiau, 
kad pramonė nedidelė, o ir ši yra 
anglų rankose, taigi kas moka 
angliškai, tas greičiau ir geresnį 
darbą gauna. Prekyba daugumoje 
žydų rankose, kaip ir visose Pietų 
Amerikos respublikose. Darbo 
gauti nesunku. Atlyginimas vidu
tinis, bet ir pragyvenimas* nebran
gus. Anksčiau atvykę lietuviai jau 
visi susigyvenę su šalimi ir apsi
rūpinę. Turime jau ir stambių 
biznierių bei pramonininkų. Daug 
čia gimusio lietuvių jaunimo lan
ko vidurines ir aukštąsias mokyk
las. Klimatas Uragvajuje yra ge
resnis europiečiams, negu visose 
kitose Pietų Amerikos respubliko
se. Suprantama, pradžioje teks fi
ziniai padirbėti fabrikuose, 'Dar
bininkų labai daug reikalaujama 
prie ūkio darbų, bet niekas nefiori 
j kaimus vykti. Vietiniai'yra ne
žmoniški tinginiai, o jau įsigyvenę 
lietuviai nemėgsta laukų monoto
nijos. Visa šalis turi truputį dau
giau nei 1.000.000 gyventojų, bet 
jų dauguma susigrūdę į sostinę ir 
provincijos miestus.

Čia lietuvių yra per 10.000, bet 
organizuotų mažai. Turime patrio
tinę Kultūros Draugiją,- kuri turi 
geras patalpas, leidžia žurnalą, 
„Laisvoji Lietuva“ ir išlaiko pra
džios mokyklą. Turime ir lietuvių, 
kuriuos remia Maskvos konsula
tas finansiškai, kad trukdytų mū
sų darbą. Lietuviai komunistai lei
džia dvisavaitinį „Darbą“ ir čer
voncų dėka įsigijo patalpas. Su 
jais vedame mirtiną kovą. Šitoj 
kovoj mums labai trūksta inteli- 
gentinių pajėgų, todėl ypatingai 
visi patriotai laukiame, kad nors 
desėtkas, kitas atvyktų iš Europos 
ir gyvu žodžiu padėtų mums tau
tiniame ir Lietuvos laisvinimo 
darbe.

Uragvajuje apsigyveno Lietuvos 
ministras Pietų Amerikai, Dr. Ka-

metais Niūronių kaime, Anykščių 
valsčiuje. Bendradarbiavo „ūki
ninke“, „Varpe”, „Darbininkų Bal
se", „Vienybėj Lietuvininkų" ir ki- 

______ ___ ____ toje ano meto lietuvių spaudoje, 
niečiai ir kitų tautybių dailininkai. Stipriausiu Jono Biliūno beletristi

kos, kūriniu laikoma žinomoji „Li
ūdna Pasaka'\ Mirė džiova 1907 
metais Zokopanėj, kur ir palaido
tas. Paskutiniaisiais Lietuvos nepri
klausomybės metais buvo daromi 
žygiai Jono Biliūno palaikus per
kelti į Lietuvą, į Anykščius, kur 
autorius norėjo būti palaidotas, 
bet kilęs antrasis pasaulinis karas 
sumanymo įgyvendinimą sutrukdė.

— Amerikos lietuvių spauda gra
žiai paminėjo rašytojo kun. Kazi
miero Urbonavičiaus 50 metų ku
nigavimo sukaktį. Kun. K. Urbo
navičius yra atidavęs nemažą duo
klę lietuvių grožinei literatūrai. Be 
paskirai išspausdintų eilėraščių ir 
bažnytinių giesmių kun. K. Urbo
navičius yra parašęs keletą apysa-

— Dali. Liudas Vilimas balandžio 
12 d. įvykstančios Tarptautinės DP 
dailės parodos Nūmberge plakatų 
konkurse laimėjo pirmąją premiją. 
Parodoje dalyvavo latviai, ukrai-

— „Tremtinių Mokyklos" redak
torius At Kairys š. m. kovo lo d. 
išvyko į Amerika. Savo redaguotu 
žurnalu At. Kairys atliko didelės 
kultūrinės reikšmės darbą. „Trem
tinių Mokykla" buvo vienintelis 
tremtyje mokslinis žurnalas. Šio 
žurnalo išėjo šeši numeriai ir prie
do dr. A- Maceinos „Didysis Ink-, 
vizitorius". Be to, A. Kairys reiš
kėsi ir savo paties poezija: iš
spausdino „Blaškomus lapus" ir 
dalyvavo „Verpetų" almanache.

— Šiais metais sueina 40 metų, 
kai mirė rašytojas Jonas Biliūnas, 
vienas iš stipriausiųjų priešnepri- 
klausomybinių laikų Lietuvos bele
tristų. Jonas Biliūnas gimė 1879 

zys Graužinis. Jis atstovauja dar 
nepriklausomą Lietuvą. Be to, ko
vo mėn. 7 d. buvo didelė šventė, 
nes naujai išrinktas Uragvajaus 
prezidentas Dr. Tomas Bereta pe
rėmė valdžią. Mus džiugina tas, 
kad mūsų ministras Dr. Graužinis 
buvo oficialiai pakviestas ir atsto
vavo Nepriklausomą Lietuvą. 
Kremliaus ministras Gorcielkin 
dėlto protestavo, norėjo atstovauti 
Paleckio ir Gladkovo Lietuvą bet 
jiems tas nepasisekė. Lietuva nė
ra mirusi, ji dar kelsis. Pasaulio 
opinijoj ima dažniau skambėti jos 
vardas, o visi pasaulio laisvieji 
lietuviai nesnaudžia, ypač šiaurės 
Amerikos. Tik kantrybės, vieny
bės, ryžtingumo ir darbo!“

iš 
ir

„Pagal gautas žinias (laišku 
Lietuvos) vysk. Borisevičius 
vysk. T. Matulionis išgabenti į 
Rusiją. Vysk. A. Karosas ir kan. 
V. Vizgirda gyvena Mariampolė- 
je. Kun. Jonas Grigaitis prieš tris 

Kovo 10—bado dieną Kempteno lietuviai buvo organizuotai susirinkę prie vėliavos. Viduryje matyti 
tariąs žodį prof. Kolupaila.

metus išvykęs toli. Taip pat ku
nigai: Ylius, Adomaitis, Mielda- 
žys, Šliumpa, Sakių klebonas Vaiš
nora. Laiške rašoma, kad dar ir 
daugybė kitų. Pilviškiuose dirba 
jaunutis kun. Ambrasas, Prie - 
nuošė — kun. Voveraitis. Mari
jampolėje gyvena ir darbuo — 
j as i kun. Klem. Kačergius MIC. 
Prienų klebonas preL Valaitis 
mirė. Šios žinios yra tikros ir visai 
naujutėlės. Laiškas rašytas va
sario pradžioj.“ 

kaičių ir apsakymėlių, kaip „Bajo
ro uošvis", „Vaizdeliai", „Mūsų 
socialistai", „Jono Kmito eilės", 
„Kun. J. Navickis- jo gyvenimas 
ir asmens bruožai". Didžiausias 
Kun. K. Urfionavičiaus beletristinis 
kūrinys, parašytąs tik 1946 metais, 
yra apysaka iš lietuvių tautos kovų 
„Vytis ir Erelis". Jis į lietuvių 
kalbą yra išvertęs keletą pasau
linių rašytojų veikalų. Daug kas 
nežino, kad kun. K. Urbonavičius 
yra parašęs žinomąją giesmę „Prieš 
Tavo altorių nužemintai klūpom", 
kurią hormonizavo St. Šimkus.

— Balandžio mėn. 27 d. sueina 
penkeri metai, kai mirė „Atžalyno" 
autorius Kazys Binkis. Kazys Bin
kis laikomas vienu iš stipriausių 
lietuvių poetų. Vienas iš ketur- 
vėjinįnkų vadų, bet paskui nuo 
keturvėjininkų žanro nusisukęs. 
Yra išleidęs „100 pavasarių", saty
rinę poemą „Tamošius Bekepuris" 
ir kita. K. Binkis rašė ir vaikams- 
Yra palikęs nespausdintą scenos 
veikalą Mirė 1942 m. Kaune. Pa
laidotas Kauno kapinėse-

— Poetas Bernardas Brazdžionis 
yra parašęs ir parengęs spaudai 
naujausių eilėraščių „Siaurės Paš-

Atvyksta UNRRA-os vyriausias 
direktorius

Gen. UNRRA-os direktorius 
gen. maj. Lowell W. Rooks kovo 
mėn. 25 d. lėktuvu atvyko iš JAV 
į Londoną. Iš čia vyr. direktorius 
pradės Europos UNRRA-os sky
rių lankymą.

Jis numato aplankyti visus 
kraštus, kur veikia UNRRA, taip 
pat Gudiją ir Ukrainą. Daug 
UNRRA-os misijų savo darbą 
Europoje jau yra baigusios. 
(NYHT. 47. 3. 28)
Jungtinės Amerikos valstybės ir 

pabėgėlių problema
Prez. Trumanas patarė kongre

sui „įgalioti JAV išpildyti joms 
priklausomą prievolę“, priimant 
Europos pabėgėlius. Tikėdamasis, 
kad JAV duos pavyzdį, preziden
tas pasiūlė tam reikalui panau
doti tam tikro laikotarpio neiš
naudotas kvotas. Tuo atveju ga
lėtų apsieiti be jokio imigracijos 
įstatymo pakeitimo.

Europos imigracijos kvota yra 
tvirtai nustatyta, bet ji nei vie
nais metais nebuvo pilnai išnau
dota. Tačiau neišnaudotomis kvo
tomis negali būti operuojama atei
nančiais metais, nei vieno krašto 
kvota perleista kitam. Tokia ju
ridinė padėtis yra atrama dauge
lio planų, siekiančių palengvinti 
imigraciją i JAV.

Buvo pasiūlymas — neišnaudo- 

vaistės" vardu. Spaudoje paskelb
toji kūryba rodo, kad naujieji eilė
raščiai parašyti su giliu kūrybiniu 
pajautimu. Jo Vytės Nemunėlio 
slapyvardžiu išleistoji priešmoky
klinio amžiaus vaikams „Mažoji 
Abėcėlė" turi nemažą pasisekimą.

— Lietuvių tremtinių spaudos 
bendradarbis Ant. Škėma šią va
sarą žada pasirodyti su beletristi
kos rinkiniu.

— Anglų zonoje gyvenąs poetas 
Juozas Kruminas serga ir jau ku
ris laikas gydosi ligoninėje.

— Prisidengęs A. Tolio slapy
vardžiu pirmosios sovietų okupa
cijos metu buvęs politinis kalinys 
Amerikos lietuvių dienraštyje 
„Drauge" išspausdino savo atsimi
nimus, pavadintus „Mirties Kolo
nos" vardu.

Poetas Jonas Kuosa Aleksandriš- 
kis-Aistis, dabar gyvenąs Ameri
koje, aktingai bondradarbiauja lie
tuvių spaudoje. Turi paruošęs spau 
dai naują eilėraščių rinkinį.

— Šį pavasarį |vyks Lietuvių 
Tremtiniu Rašytojų Draugijos su
važiavimas. Suvažiavimo vieta ir 
data artimiausiu laiku bus pas
kelbta spaudoje.

. K. Daugėlos nuotr.
V 

tas kvotas, nežiūrint į jų paskirs
tymą pagal kilmės kraštus, per
leisti Europos pabėgėliams, visai 
neliečiant dabartinių kvotų.

Kitas JMisiųlymas buvo — suda
ryti tarffautinį susitarimą, pagal 
kurį kiekvienas kraštas priimtų 
tam tikrą skaičių DP. Šitoks susi
tarimas turėtų būti JAV apribo
tas. nes jos laikosi nustatytų imi
gracijos kvotų.

Gal būt, bendriausio pobūdžio 
pasiūlymas kongrese buvo pada
rytas atstovo Emanuel Celler, de
mokrato. iš New Yorko, kuris 
siūle įsileisti 200.000 pabėgėlių 
pagal neišnaudotas kvotas nuo 
1924 metų.

Atstovas Stephen Pace iš Ge- 
orgijos atstovavo kitą griežtą pa
žiūrą — visai sulaikyti imigraciją 
į JAV, nes ten bedarbė esanti pa
siekusi labai aukšto laipsnio. Tik 
ta priemonė galėtų išlaikyti ata
tinkamą krašto gerbūvio lygį. ___

Be šių dviejų pagrindinių pa- Schmid, tvarkos palaikymo vir- 
žiūrų buvo padaryta ir daugelis - • • 
kitų pasiūlymų.

Skaičiuojama, kad yra daugiau 
kaip 1 milijonas pabėgėlių ir DP, 
kurie nebegali grįžti namo ir no
ri emigrudti. To skaičiaus 20% 
sudaro žydai. (NYTON, 47. 3. 23)

— Vokiečių atominės energijos 
mokslininkas, kuris pasisakė ne
seniai „išsivadavęs“ iš Sovietų 
valdžios laboratorijos Maskvoje, 
pareiškė, kad Sovietų Sąjunga

yra „labai arti“ prie atominės 
bombos atradimo.

„Iš to, ką aš mačiau, aš tikiu, 
kad Rusija turės panašią bombą 
kaip JAV per trejus, penkerius 
metus“, pasakė jis.

Šis fizikas yra pirmasis vokie
čių mokslininkas, kuris atsisakė 
dirbti atominės energijos srity 
Rusijai ir, rizikuodamas savo gy
vybe, sugrįžo i Vokietiją, iš kur 
tikisi galėsiąs išvažiuoti į Jungti
nes Amerikos Valstybes. (NYHT, 
47. 3. 27).

PRANCŪZŲ DARBO MISUA 
VOKIETIJOJE

Prancūzijos darbo ministerijos 
delegacija atvyko į okupuotąją 
Prancūzijos zoną ieškoti darbo 
jėgos Prancūzijai.

Kai baigs darba Prancūzijos 
zonoje, delegacija numato savo 
veiklą išplėsti ir kitose Vokieti
jos zonose.. (NYHT, 47. 3. 24). •
KANADA PASIRUOŠUSI PRI
IMTI 800 DP Iš VOKIETIJOS
Kanados karinė misija praneša, 

kad bus duotas leidimas apie 800 
iŠvietintų asmenų, kurie turi gi
minių Kanadoje, įvažiuoti i Ka
nadą. Galimas dalykas, kad išva
žiuoti galės dar ateinantį mėnesį. 
Misija paneigė vokiečių spaudoje 
paskleistą žinią, pagal kurią i šią 
programą būsią įtraukta ir 2.000 
vokiečių. Pareigūnai pasakė, kad 
vopiečiai neįeina į Kanados imi
gracijos politiką. (NYHT, 47. 3i 24)

DAR APIE IMIGRACIJĄ 
KANADON

Tarpvyriausybinis Pabėgėlių 
Komitetas praneša, kad Kanada 
leido įvažiuoti tiems DP, kurie 
turi artimu giminių Kanadoje. 
„Artimi giminės“ suprantami: 
žmonos, nevedę vaikai, tėvai, mo
tinos, seserys, broliai ir Kanados 
piliečių našlaitės dukterėčios ir 
brolvaikiai iki 16 metu amžiaus.

šis planas, kaip tikimasi, pa
lies keletą tūkstančių DP asmenų 
Vokietijoje ir Austrijoje.

Pareiškimų jau gauta apie 2.000, 
ir pirmoji grupė manoma galės 
išplaukti „Aquitanijos" laivu ba
landžio mėn. 4 d.

Tarpvyriausybinis Pabėgėlių 
Komitetas įsakmiai pabrėžia, kad 
pareiškimai gali būti įteikti tik 
giminių, gyvenančių Kanadoje, 
Kanados imigracijos departamen- 
tan ir kad jokie pareiškimai vie
tinių valdžios atstovų nepriimami.

Giminės turi garantuoti, kad 
imigrantas netaps visuomenės 
našta. (S & S, 47. 3. 21).

UNIFORMOS IR RŪBAI DP 
ASMENIMS

Heidelberge įvyko pirmoji DP 
uniformų „madų paroda“, kurioje 
buvo išstatyti įvairūs rūbai, pa
gaminti pagal projektus visoje 
amerikiečių zonoje, šias unifor
mas gautų visi išvietintieji as
mens, dirbą stovyklų administra
cinį darbą.

Naujos tamsiai žalios spalvos, 
vilnonės uniformos dabar jau ga
minamos iš buvusiųjų vokiečių 
kariuomenės madžiagų.

Uniformos bus išdalintos maž
daug 15.000 DP asmenų, kai jie 
perims stovyklų administracinį 
darbą iš UNRRA-os.

Benjamin Horowitz, UNRRA-os 
darbo direktorius ir rūbų projek
to organizatorius, pasakė, kad 
UNRRA senai galvojusi „padary
ti, kad DP patys save tvarkytus!, 
nes tuo būdu palengvintu Ameri
kos mokesčių mokėtojams“.

Jau šiuo metu daugiau kaip 500 
apmokytų darbininkų dirba deš
imtyje DP centruose, pagaminda
mi apie 5.000 vaikams rūbų per 
savaitę. Direktorius pridūrė, kad 
šis skaičius bus dar padvigubin
tas.

Apie 75 kviestinių svečių, tame 
tarpe ir gen. maj. William R.
šininko pavaduotojas, ir brig, 
gen. R. E. Duff. 7750 DP opera
cinių grupių viršininkas, aplankė 
parodą, kurioje išstatyti pilni vi
sų modelių rūbų pavyzdžiai. De
šimt DP vaikų buvo panaudoti 
kaip modeliai.

Rūbai pagaminti iš Amerikos 
kariuomenės duotos medžiagos ir 
greičiausia bus duodami vaikams 
nuo 16 m. amžiaus visoje ameri
kiečių zonoje. (S & S, 47. 3. 24).
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apie 70 moterų. E. Žižienė padarė 
pranešimą apie I-mąjį Pabaltijo 
moterų suvažiavimą Esslingene. 
Be to, šiame susirinkime išrink
tas moterų komitetas, į kurį įeina: 
E. Žižienė (pirmininke), V. Ga
linienė ir A. Liūdžienė. V-gas

Pranešu giminėms ir pa
žįstamiems, kad š. m. kovo 
mėn. 24 d. 9,30 Vai. po ilgos 
ir sunkios ligos Hamburge — 
Marijos ligoninėjė mirė mū
sų brangus ir mylimas Vyras 
ir tėvas

PROF. DR. JURGIS 
KRIKŠČIŪNAS.

Žmona, dukterys ir sūnūs.

Liūdesio valandoje, š. m. 
kovo mėn. 26 d. mirus vie
nam pažangesniųjų Laisvo
sios Lietuvos ūkininkų — 
a, a. Jonui Eidukevičiui, gi
liausios užuojautos reiškia 
poniai M. Eidukevičienei ir 
ponAm N. ir B J Gaidžiūnams
Augsburge gyveną kaimynai 

ir pažįstami

ją; Ruzgio vadovaujami krepši
ninkai nugalėjo Europos meisterį 
Čekoslovakiją, vicemeisterį Ita
liją; tenisininkas Petra laimėjo 
Wimbledono turnyrą; europiečių 
viltis į vidutinio svorio pasaulio 
bokso meisterius yra prancūzas 
Cerdan; prancūzai nuraškė keletą 
pergalių Europos lengvosios atle
tikos pirmenybėse; sėkmingai dar
buojasi jų rugby komanda, dabar 
laikoma pati stipriausia Europoj; 
irkluotojai ir dviratininkai pirma-

vo tarptautinėse pirmenybėse. 
Atrodo, tai yra graži, karo audrų 
šešėlyje išbujojusi pradžia, ir bus 
įdojnu pasekti, ar prancūzai ir to
liau daug kur išlaikys pirmavimą, 
juo labiau, kad smarkiai atkunta 
kitos tautos, iš kurių savo pasau
liniais pasiekirpais stalo tenise ir 
ledo rituly dabar atkreipia dėmesį 
čekoslovakai. Šiaip ar taip, pran
cūzų sportininkai yra padarę žy
mų šuolį, ir tą reikia priimti dė
mėsiu. K. Ck.

— Gen. Dvight D. Eisenhover 
numato šį pavasarį, kai bus pa
lankus oras, inspektuoti JAV Ark
tikos gynybos linijas. (St. & Str„ 
47 3. 24.

— Užs. reikalų min. pavaduoto
jas Dean Acheson Wašingtone 
pareiškė: „JAV — bių saugumui 
yra pavojinga bet kur turėti 
komunistų dominuojančią vyriau
sybę". Šį pareiškimą jis davė, at
sakydamas į Atstovų rūmų užsienio 
reikalų komisijos paklausimą apie 
komunistų valdžias Pacifike (St. & 
Str. 47 3. 22.).

— Stanislovas Mikolaičyk pra
nešė, kad dauguma lenkų ūkinin
kų partijos narių, buvusių suimtų 
prasidedant sausio mėn. 19 d. rin
kimams, esą paleisti. Jo skaičia
vimu, ūkininkų partijos narių bu
vo suimta 50.—100.000, saugumo 
ministerija tvirtina, kad mažiau 
kaip 2.000,. ir tik tie, kurie turėjo 
ryšių su pogrindžio gaujomis. (St. 
& Str., 47 3. 22.).

— Buvęs ambasadorius Maskvo
je William Bullitt Amerikos Vyk
domajam komitetui ne amerikie
čiams sekti pranešė, kad” jei Rusi
ja turėtų atominę bombą, tuoj ją 
numestų ant JAV".

Anksčiau Bullitt buvo painfor- . r------ ------ _______
mavęs Komitetą, kad komunistų oficialus prancūzų zonos meisteris, susitikimas su viet. šachmatinin- 
p arti j a yra sovietų agentūra, T': 1
kurios tikslas silpninti Jungt. 
Amerikos Valstybes, nes „Sovie
tų vyriausybė numatanti padaryti 
lemiamą užpuolimą ant JAV — 
bių.

„Šiuo metu mes (JAV) esame 
stipresni už Sovietų Sąjungą, 
bet. •. laikas dirba prieš mus. Ru
sai išvysto savo oro pajėgas. Jie 
gamina tik karui. Jie stiprinasi 
kraštuose, kuriuos dabar užėmė", 
pridūrė buv. ambasadorius. (NYHT, 
47 3. 26.).

Studentei Janinai Liustikai- 
tei liūdesio valandoje, jos 
mylimai motinai mirus, reiš
kiame gilią užuojautą.

Mūnsterio Universiteto 
Studentai Ateitininkai

Pranešimai

SPORTO ŠVENTĖ TŪBINGENE
Kovo 22—23 d. d. Tūbingene bu

vo surengta didesnio masto sporto 
šventė. Programoje buvo krepši
nio turnyras ir stalo teniso bei 
tinklinio varžybos. Dėmesio cen
tre buvo krepšinio turnyras, kur 
dalyvavo keturios stipresnės 
prancūzų zonos komandos. Buvo 
žaidžiama taškų sistema.-Turnyre , , . i j- • jų laipv xi nuviliąs saciuiia-
dalyvavo ir Tubingeno akademi- tų meisteris Skibiniauskas. Tai 
nio sporto klubo Vytis komanda, buvo pirmas mūsų šachmatininkų 

vytiečiai ^ais ir draugiškas jėgų išbandy- 
studen- mas. Girdenis

Dinkelsbūhlo šachmatininkai
Kovo 16 d. 14 vai. „Goldener 

Hirsch“ salėje įvyko mūsų šach
matininkų su viet. vokiečiais įžan
ginio pabūdžio turnyras, kuris 
baigėsi nežymia persvara mūsiš
kių naudai. Geriausia sulošė Kor- 
ženiauskas, tuo nulemdamas lai
mėjimą; likusieji 4 sulošė lygio
mis, jų tarpe ir žinomas šachma- 

‘ ------ 5. Tai

Pirmose rungtynėse i. 
įkirto Tubingeno latvių studen
tams 61 — 14 (30 — 6), o toliau 
laimėjo prieš Tubingeno prancū
zų rinktinę 66—31 (31 — 11). Per 
abejas rungtynes vytiečių naudai 
taškų pasiekė: Ošlapas II (38), 
Alinskas (24), Cerkeliūnas (23), 
Dargis (19), Saladžius (16), Ponelis 
(6), Petrauskas (1). Kitas stiprusis 
turnyro dalyvis, Ravensburgo 
YMCA, nugalėjo Tubingeno lat
vių studentus 39 — 28 ir po pra
tęsimo įveikė Tubingeno prancūzų 
rinktinę 16 — 14. Dvikovė tarp 
Tubingeno Vyties ir Ravensburgo 
YMCA buvo kulminacinis turnyro 
taškas ir išlukšteno aukštos kla-

Dinkelsbūhl (Bavaria). — Šią sės kovą. Ravensburgo komanda 
stovyklą pirmą kartą aplankė Tė- šioms rungtynėms buvo papildy- 
vas Bružikas, kovo mėn. 19—22 ta dviems latviais iš Esslingeno. 
dienomis viet. vienuolyno bažny- Vis dėlto to buvo per maža, kad 
čioje pravesdamas Tautines Misi- būtų galima įveikti gerai nusitei- 
jas. Šio žymaus pamokslininko kusius ir puikius metimus de- 
misijas lankė labai gausus tikin- monstruojančius vytiečius. Ra- 
čiųjų vietos tautiečių skaičius, vensburgiečiai nedaug ką pešė ir 

, Misijų išvakarėse 4-se lietuvių sto- gavo gana skaudžiai pralaimėti 
vykios blokuose pasirodė plakate- 20 — 43 (12 — 16). Taškai: Tū
liai — „Tepavasarėja mūsų šie- bingeno Vytis: Saladžius (14), 
los“, kviečią visus dalyvauti mi- Alinskas (7), Petrauskas (6), Dar- 
sijų atidaryme Didžiojoje R.K. gis (6), Cerkeliūnas (6), Ošlapas 
Bažnyčioje. II (4); Ravensburgo YMCA: Ozols

šių misijų metu visi dalyviai ,Puri?|. ?a"
pasirašė prašyme i Šv. Tėvą pas- onskas (2), Rublis (l).WRungty- 
kirti viso pasaulio katalikams uių žiurėjo per 200 žiūrovų, kurie ------ ,
Maldos dieną mūsų Laisvės ir Ne- laimėtojus šiltai sutiko. Lietuvių priemonė siekti fizinės ir dvasi- 
priklausomybės atgavimo in- At^vvha Vv- _x------ - ------- x___
tencija.

— Kovo 11 d. Apyl. Komiteto

LIETUVIAI VOKIETIJOJ

Prancūzijos sportininkų pažanga
Vienas iš žymiųjų anglų futbolo 

trenerių Jimmy Hogans neseniai 
yra pareiškęs, kad futbolo dievai 
tikrai dosniai yra palaiminę Pran
cūziją, kuri talentingo prieauglio 
stoka negali nusiskųsti. Panaši 
padėtis ir kitose sporto šakose. Čia 
gali pasipinti klausimas — iš kur 
toji išimtina padėtis, juo labiau, 
kad daugis kitų kraštų prieauglio 
stoka labai skundžiasi. Atsakymas 
gana paprastas. Ja(i nuo 1936 m. 
prancūzų jaunuomenės tinkamu 
sportiniu paruošimu įtikinamai 
susjdomėjo .vyriausybė, ir tas su
sirūpinimas netruko įgauti kon
krečias formas. Nereikia suprasti, 
kad vyriausybė į jaununomenės 
paruošimą sportiniam gyvenimui 
įsikišo diktatūrinėm priemonėm ir 
atliko policinį vaidmenį. Liūdna 
patirtis totalitarinio rėžimo kraš
tuose prancūzų buvo tinkamai su
prasta ir jie pasuko švelnesnėn 
kryptin. Vyriausybė skatino, rė
mė, patarė ir nesivaikė dirbtinų 
priemonių. Sportas ir fizinis la
vinimas buvo suprastas kaip dė
kingas faktorius jaunuomenės 
sveikatingumui, kaip dėkinga

6. A. Zujus (gyv. Ravensburg) — 
„Plonometrijos vadovėlį“.

7. Dipt inž. Tamošiūnas (gyv. 
Seligenstadt) — „Tekstilės apžval
gą“ siuvėjų kursams.

8. Pėteraitis (gyv. Augsburg) — 
„Lietuviškai-anglišką žodyną“.

9. P. Gaučius (gyv. Hanau) — 
„Lietuvių - ispanų kalbų žodyną“.

10. Dipl. inž. Alf. Semėnas (gyv. 
Hanau) — „Radiotechnikos pa
grindai (radio mechanikams)“. 
Vadovėlis jau atspausdintas rota
torium 239 pi. su 317 brėžiniais, 
22 lentelėms ir 8 monogramomis.

11. Dr. A. Čerškus (gyv. Nur
tingen) rašo „Įvadą į chirurgiją“, 
Knyga taikoma gydytojams ir stu
dentams.

12. P. Leonas-Leonavičius — 
„Lotynų kalbos pratimai“, „Loty
nų kalbos sintaksė su pratimais“, 
Trumpa lotynų kalbos gramatiką 
ir „Lotynų autorių ištraukos“. Lie
tuvių gimnazijos Oldenburge lei
diniai, spausdinti rotatorium. Be 
to, tas pat autorius rengia „Loty
nų-lietuvių kalb. žodyną“, apie 
6000 žodžių.

13. Br. Keturauskas (gyv. See- 
dorf) — „Diferenc. ir integral, 
skaičiavimo pagrindus“.

Išvardintų vadovėlių Š.V.K.Lei- 
dimo Komisija dar nėra aproba
vusi. 9

14. Prof. Ig. Končius (gyv. Of
fenbach) — „Fizikos vadovėlį“,

___________ Aukštesnėms gimnazijos klasėms, 
ir mokykloms. Tas pats autorius Šį vadovėlį Š.V.K.L.Komisija jau 
parašė „Lietuviškai - vokišką žo
dyną“.

4. Dr. A. Kimša (gyv. Ravens
burg) — „Visuotinės istorijos va
dovėlį“, vyresnėms gimnazijos 
klasėms.

5. Ad. Petraitienė (gyv. Ravens
burg) — „Fizinės geografijos va
dovėlį“.

Paskutiniu laiku daug kas pra
dėjo rašyti mūsų tremties mokyk
loms bei įvairiems kursams vado
vėlius. Dažnai pasitaiko, kad tokį 
pat vadovėlį rašo keli autoriai. 
Nors Nepriklausomoje Lietuvoje 
tas buvo plačiai praktikuojama, 
bet tremtyje, kada vadovėlių iš
leidimui daromi įvairus trukdy
mai, kada yra popierio trūkumas, 
pats gyvenimas verčia šį reikalą 
tvarkyti ir normuoti. Norint iš
vengti to paralelizmo, prašome 
visus vadovėlių autorius ir vertė
jus pranešti Šv. Vald. Knygų Leid. 
K-jai, kokius vadovėlius jie ren
gia mokykloms bei kursams. Ra
šomų ir parengtų vadovėlių są
rašai bus skelbiami spaudoje. 
Taip pat primenama, kad para
šytą padovėlį reikia siųsti apro
buotų Š.V.K.L.Komisija nei leidė
jams, nei autoriams aprobatų, ne
patikrinus rankraščio, neduoda.

Ta proga, pranešame, kad va
dovėlių yra parašę bei iš kitų 
kalbų išvertę šie asmenys:

1. Muzikas J. Gaubas (gyv. Dil- 
lingen) — „Muzikos teorijos va
dovėlį gimnazijoms“.

2. B. Babrauskas (gyv. Ravens
burg) — „Skaitymų knygą“, vi
soms gimnazijos klasėms.

3. J. Paškevičius (gyv. Mūn- 
chen-Freimann) — „Vokiečių kal
bos vadovėlį“, taikomą patiems 
mokytis, vokiečių kalbos kursams

yra aprobavusi.
Kassel-Mattenberg, 1947. III. 24.
' Š.V. Knygų Leidimo Komisija.

Gautas laiškas Maksvytis Ste
fanijos vardu iš Čekoslovakijos, 
Bratislava.

Kreiptis i Lietuvių Komitetą 
Augsburge-Hochfelde.

Paieškojimai

studentų centrinė atstovybė Vy- ngS pusiausvyros. Sportas tapo ir 
ties komandai įteikė dovaną. _ buvo suprastas kaip visiems priei- 

Stalo teniso rungtynėse Vyties namas tautos kultūros reikalas. O 
žaidikai laimėjo prieš kombinuotą prieš tai ir Prancūzijoj, kaip irriinesriu atiriarvta ir nradėin z<uulK-rtl *<uiucjv pucs auiuvuiuvtų prieš tai ir Prancūzijoj, kaip ir 

veikti žaislu gaminimo iš tėkšti- Ttibingen° ir Ravensburgo latvių daug kitur, sportas buvo daugiau veikli žaislų gaminimo iš tėkšti komandą 7 — 2. Įdomu, kad uz igrinktuiu narirodvmas ansirihn- les kursai, kurie vyksta viet. pr. Vytį žaiĮ. vienį motįris> Dar. '
gytė, kuri savo vyrišką priešiniu- skaičiumi, ir jų rungtyniavimas 
ką latvį Sprūdį nugalėjo 2 — 0. tebuvo daugiau vaidybinio pobū- 

AuEsbursas _  Š m balandžio Dar^ytė taiP pat žaidė dvejete. džio — kitiems pasižiūrėti, bet neAUgSDurgas &. m. paianazio Vvf. nmvtvnėse atstovavo: ___ :
7 d. Hochfeldo stovykloje atida
roma Lietuviškos knygos paroda.
Paroda bus atidaryta ligi balan
džio 12 d.

— Kovo 27 d. Haunstetteno sto-

lės kursai, kurie vyksta viet. pr. 
mokylos patalpose. Juos lanko 20 
klausytojų. Girdenis.

jęs tik negausiu sportuojančių

Dievulių kaimo Gegužinės valsč., 
iš Jėzenų kaimo Titvinskių ir iš 
Budrių kaimo Antaninos Arba- 
čiūtės. Smulkiau apie 4253 ir 4254 
nr. informuoja Antanas Jankaus
kas, (13b) Kempten (Allgau), Li- 
tauisches Lager, Postfaęh 229.

4255. Valentinas Kryževičius ir 
Viktoras Šuchvastovas, gyv. Ober- 
ursel/Taurus, Haus „Fruhlings- 
traum“, ieško Julijos Caplikaitės.

4256. Juozas Tamašauskas, Kas
sel Oberzwehren Mattenberg DP 
Lager, Mattenberg-Strasse 46, ieš
ko Jono Rapolavičiaus, Juozo 
Statkaus ir kitų giminių bei pa
žįstamų.

4257. Rozalija Bejnar ieško Al
fonso Jokubėno, gyvenusio Šven
čionių apskr. Gauta žinių apie jo 
žmoną. Rašyti Lietuvių Komite
tui, Augsburg-Hochfeld, DP Bal
tic Camp.

4258. Malvina Efronaitė, Mūn- 
chen 19, Padnowstr. 7, ieško Emi
lijos Bajoraitės.

4259. Balčiūnas Stasys, 26—38 
Street Long Branch, Toronto On
tario, Canada, ieško Algirdo Bal
čiūno, 21 m. amžiaus.

4260. George B. Puidokas, 858 
Glenmore Ave, Brooklyn, N.Y.

4247. Vrubliauskas Jonas, gvy. 
Monks Common Camp Near 
Horsham, Sussek England, ieško 
Vosyliūtės Stasės, Petrausko Ed
vardo, Masėno Juozo, Ališausko 
Prano, Šarūno Kazio su šeima, 
taip pat mokslo draugų bei pa
žįstamų iš Ukmergės, Panevėžio, 
Vilniaus ir Jonavos.

4248. Grigas Jonas, gyv. Monks 
Common Camp Near Horsham 
Sussėk England, ieško Grigo Pe
tro ir Jono su šeima, Brazausko 
Kazio ir Juozo su šeima, Viena
žindžio Antano ir Stasio su šei
ma, taip pat mokslo draugų bei 
pažįstamų iš Ukmergės, Kauno, 
Kretingos ir Vilniaus.

4249. Ramanauskas Pranas, gyv. 
Monks Common Near Horsham 
Sussek England, ieško giminių ir

, pažįstamų.
4250. Šalavaitis Jonas, gyv. 

Monks 'Camp, Near Horsham, 
Sussek England, ieško giminių ir 
pažįstamų.

4251. Henrikas Rudinskas, gyv. 
(24) Gluckstadt (Elbe) DP Hospital, 
ieško Vilko Vinco ir Vilko Ta- 
landzevičiaus.

4252. Baltinienė, gyv. Schwein
furt DP Camp 253, ieško Baltinio . .
Alfonso, gim. 6911 m. Kretingos. USA, ieško Zenono Kemzūros iš 
aps., gyv. paskt. laiku Kaune. •»»>-•—x >- i_x. w

4253. Benediktas Buinevičius, 
3444 Mercer St. Philadelphia Pa 
USA, ieško Valerijono Buinevi- 
čiaus Saugliškių kaimo, Jonavos 
vals. Kauno aps.

4254. Stanislovas Mockus, 3279 
Bielgrad St. Philadelpia Pa 3034

Vytį šiose rungtynėse atstovavo: patiems bandyti ir aktyviai į 
Petrauskas, Saladžius, Ponelis, sportą įsijungti. Sporto supopu- 
Pesliakas, Juška, Krikščiūnas, narinimas ir sėkmingas jo sklei- 
Dargytė. Tinklinio rungtynėse dimas plačiuose sluoksniuose įga- 
Ravensburgo YMCA, pastiprinta vo piačjas apybraižas, ir dabar, po

, -- - -.--rr' keliais kitais žaidikais iš Bodeno vienuolikos metų, Prancūzijos
S?ieJS° lata«° Pricž Tubin- sportininkai gali pasidžiaugti pla-
tuvių solistų koncertas. Rimtą geno latvius 2 — 1. ,-r dėkingu užnugariu iš kurion™2r^to%Škaoli5Sa?On7u^ P° VarŽybų UNMA batalp“9e išsilukštena talentafir tautos re- 
programą atliko solistai. Juze sportininkams buvo surengto^ Drezentantai 
Krįštolaltytė (sopranas), Janina vaišės Buvo iteiktos vertingos Prczentanlal- 
Seštakauskienė (mezzosopranas), aovanos lr diplomai. Individualiai, Nė patys didieji karo sukrėti- 
Aleksas Ambrazaitis (klarnetas), įaip geriausias žaidikas baigmi- mai nesugniuždė Prancūzijos spor- 
Stasys Baranauskas (tenoras), ir nėae krepšinio rungtynėse buvo tinės jaunuomenės, ir jau dabar ji 
Antanas Paukštys (baritonas), atžymėtas Juozas Saladžius (Vy- vis daugiau pasireiškia ir sistema- 
Solistams akompanavo muz. Jero- tįs> be to stain tei ’ ’ ’’’ Ge
nimas Kačinskas. gytė (Vytis). Sporto

— Š. m. kovo 27 d. Hochfeldo gražių prisiminimų, —---------------------- . -
stovykloje įvyko lietuvių moterų nuoširdžioj sportinėj dvasioj ir cūzai nustebino pergalėmis prieš - — - - - - . . -
misi rinkimas, kuriame dalyvavo draugiškume. Ck. Angliją, Čekoslovakiją ir Austn- USA, ieško giminių iš Padegu ir

lininkė Dar- tingai raško naujas pergales. Paš
ventė paliko kutinieji laikai prancūzų sportui 
aįp praėjusi buvo itin sėkmingi. Butbole pran-

Vizbutų k., Celiškės valsč., Kauno 
aps.

4261. A. S. Varsha, 1535 N. Ca
lifornia, Chicago 22, Ill., ieško 
Alinos Bonasewicz 56 m. amž., 
Vytauto Minkevicz 45 m. amž., 
abu iš Pamarnakų dv., Panavėžio 
aps., ir Mary Budrys 23 m. amž.,. 
gyv. Kaime. y
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„ŽIBURIŲ" PRIEDAS MOTERIMS / RED. P. JANUTIENE

* ’ < E. Vasyliunienė

Moters kultūrinis inasas
nutolęs nuo pirmykštės instinktų 
bei nesąmoningų refleksų fazės, 
kiek jis yra ištobulinęs savo vidi
nį moralini ir intelektualinį „aš“, 
kiek jis pakilęs aukščiau gyvuliš
kų pradmenų savyje, tiek aukšta 
ir vertinga yra jo kultūra. Žmogus 
gali skraidyti lėktuvais ir nau
doti televizijos aparatą (tai civili
zacijos sritis), bet esmėje gali likti 
toks pat nekultūringas, žiaurus, 
pasiduodąs žemesniems savo pri
gimties įgeidžiams, kaip pirmykš
tės džiunglių tautelės. Kultūrinis 
lygis yra žmogaus dvasios evoliu
cijos rodyklė, jos sielos tobulumo 
lygmuo.

Kultūros išsivystymo eigoje mo
ters rolė kiek kitokia, kaip civili
zacijos darbe. Jei civilizacijos au
gimo bėgyje, moteris tėra pagal
binis asmuo, kultūros darbe ji yra

Kiekvienoje gyvenimo apraiš
kos formoje susiduriame su kul
tūra ir civilizacija. Kultūra — tai 
vidinio, dvasinio žmonijos išsi
vystymo laipsnis, kurį žmonija 
pasiekė amžių bėgyje. Civilizacija 
— tai jos išorinis apsįšarvavimas, 
jos įrankių tobulumas, jos me
džiaginė apranga. Tarp kultūros 
ir civilizacijos esama tam tikros 
proporcijos ar disproporcijos, nuo 
kurių bangavimo priklauso ben
dras žmonijos gyvenimas ir net 
likimo keliai.

Šių dviejų milžiniškų verpetų 
sankryžoje stovi ir moteris. Ir ji, 
kaip žmonijos dalelė, įneša savo 
duoklę bendran žmonijos lobynan 
—tiek kultūros, tiek civilizacijos.

Žvelgdami civilizacijos išsivys
tymo eigon išimtinai tematome 
vyrą. Jis skelia ugnį iš akmens, 
jis pagamina įrankius ir juos to
bulina. Jis stato amžiams nesu
griaunamas piramides, jis skaptu
ku įamžina .šalto marmuro akme
nyje gyvąjį grožį, jis išranda pa
raką, elektrą, suskaldo atomą. Jis, 
visur jis. Jo vardas įrašytas seno
vės tautų istorijoje, jo vardu mi
nimi viduramžiai, naujais amžiais 
jis stato ir griauna savo paties 
rankomis ir protu padarytus civi
lizacijos kūrinius. Ir—tik jis.

Kur gi ji? Kur moteris? Koks 
jos vaidmuo milžinišką civilizaci
jos rūmą statant ir griaunant?- 
Kur buvo ji, kai vyras kovojo 
pirmykščiais laikais su žiauria 
gamta? Padavimai sako, esą ji 
saugojo šeimos židinį, virė valgyti, 
slaugė ir globojo. Jos saugomo ži
dinio prieglobsty vyras ilsėjosi, 
kaupė jėgas kitos dienos vargams 
ir darbui. Senovė, viduramžiai ma
to ją kaip šešėlį kažkur už vyro 
pečių beslankiojančią, kaip gyve
nimo būtybę, kuri net žmogaus 
vardo neturėjo. Ji vadinosi tik 
moteris. Ji neturėjo jokių teisių, 
o pareigų—begales. Kažkas že
mesnis, silpnesnis, mažavertis bu
vo vadinamas moters vardu, kaž- 

\kas, kuo atsiremti pasipildyti tu
rėjo vyras. Keistas paradoksas. 
Moters niekur nefhatome, o ji vi
sur yra. Trojos karai vedami jos 
vardu, karalių vaidai ir net nau
jos religijos steigiamos dėl moters.

Didįjį civilizacijos rūmą kuriant 
moteris aktyviai nedalyvauja. Pir
mykščių amžių laikotarpy, kada 
žmogus atranda pirmus civilizaci
jos įrankius bei juos tobulina, 
moters vaidmuo pagelbinis. Se
novės laikais-Egipto, Asirijos, Ba
bilonijos, Graikijos, Romos—mo
ters reikšmė iš esmės nesikeičia. 
Ji — tyli pagalba vyrui. Tas pats 
viduramžiais. Nežiūrint didelių 
laimėjimų visuomeninėj plotmėj, 
viduramžių moteris civilizacijos 
darbe nėra plačiai žinoma. Nau
jieji laikai atneša moteriai dau
giau socialinės laisvės, ir ji išeina 
į aktyvųjį kūrybinį darbą. Mote
riai leidžiama užimti vyro pro
fesijas, dirbti ir tobulinti didžiulį 
civilizacijos rūmą. Deja, tą darbą 
•dirba tik kai kurios, mažesnį nuo
šimtį sudarančios moterys. Dau
guma ir šiandieną tebėra kūrėjo
mis kitos gyvenimo formos, kuri 
šalia civilizacijos vadintina * kul
tūros vardu.

Civilizacijos jėgą pajuntame 
medžiagoje, nes ji remiasi medžia
gos apvaldymu, pavergimu, me
džiaginės galios išugdymu iki 
aukščiausiųjų ribų. Kultūros galia 
glūdi dvasioje. Dvasios galybė, 
moralinis jos tyrumas bei atspa
rumas, jos tobulumas sudaro 
kultūros esmę. Kiek žmogus yra

1946 m. gale išėjo iš spaudos 
J. Augustaitytės Vaičiūnienės eilė
raščių rinkinys „Skeveldros“

Juozė Aug. Vaičiūnienė, kilimo 
suvalkietė, jau 28 metai dirba pe
dagoginį darbą gimnazijoj. Lietu
vių kalba ir lieteratūra, sportas, 
organizacijos — jos veiklos sritys. 
Ji pati pirmoji į Kauno K. Kult. 
Rūmų stadioną per pedag. varžy
bas atvedė tautinių šokių grupę, 
(iš 44 asmenų) ir už tai gavo pir
mąją dovaną.

Daug rūpesčio skiria skautėms. 
1938 m. Pažaislio stovykloje buvo 
Sūduvos Rajono viršininkė, o 1946 
metais visuot. skautų suvažiavime 
Augsburge ' išrinkta vyriausia 
skautininke. Tose pareigose bū
dama stengiasi konkrečiais bū
dais sukelti tautinio auklėjimo 
sąjūdį, kad mūsų jaunuomenė 
tremtyje išvengtų nutautimo pa
vojaus.

Literatūros pasauly jau seniai

aktyvus pionierius, dirbąs šalia 
vyro.

Pirmieji žmogaus dvasinio su
siformavimo daigai bręsta vaikys
tėje. Ten slėpingoje priešmokykli
nio periodo fazėje yra sėjama sė-
kla tolimesnėms pažiūroms ir 
ypač įpročiams bei poelgiams su
sidaryti. Auklėjimo darbas visais 
laikais buvo ir tebėra moters ran
kose. Priešistoriniam laikotarpy, 
apie kurio gražųjį primityvumą 
mėgstama daug kalbėti ir rašyti, 
vienintelė vaiko auklėtoja (bent 
iki 7 metų amžiaus) yra motina. 
Tas pats yra senovės laikotarpyje. 
Skaitome žymaus Platono valsty
binio auklėjimo projektą, kur vai
kas nuo 7 metų yra atiduodamas 
valstybės auklėjimo įstaigoms, ži
nome Spartos auklėjamąją siste
mą. Bet visos jos iki pirmojo per
silaužimo (t. y. iki 7 metų) palie
ka vaiką globoti ir auklėti moti
nai. Iš tikro vaikas lieka motinos 
žinioje ir toliau, nors nuo 7 metų 
šalia atsiranda ir kiti veiksniai 
(mokykla, organizacijos ir kt.)

Juozė Augustaitytė-Vaičiūnienė

visų žinoma ir mėgiama lyrikė- 
lietuviškos gamtos jautri simbo- 
likė, gyvenimo daiktų ir faktų 
švelni vaizduotoja.

Pirmasis rinkinys „Su baltu 
nuometu“ Nepr. Lietuvoje parodė 
mums 'jau savaimingą, savo kelią 
suradusią poetę. Bet „Laukų gies
mes“ išspausdinti nesuspėjo-už- 
klupo okupacija ... „Skeveldros“, 
kuriomis pasidžiaugėme šią žie
mą, gimė sunkiose sąlygose — 
autorei gyvenant rūsyje ... Trem
tyje parašytos ir „Lietuviškos ve
stuvės“, kurias stato Wurzburgo 
choras.

Yra dar baigiama rašyti didelė 
drama, geras pluoštas eilėraščių 
ir — daug gražių projektų ryto^ 
jaus darbams. Bet mūsų moterims 
kūrėjoms termtyje ypačiai žiau
rios sąlygos sutrukdo geriausius 
norus. Tad palinkėkime autorei 
palankesnių aplinkybių ir sėkmės! 
O už „Skeveldras“ — didelis dė
kui!

Auklėjamąjį darbą istorijos bė
gyje dirba ^moteris. Ji deda pa
grindus atskiro žmogaus dvasi
niam gyvenimui, ji žiebia pirmuo
sius grožio, tiesos, meilės daigus 
žmogaus sieloje.

Ar ji būtų išlavinta ir protinga, 
ar ji pasiliktų kukli ir ribotų ga
bumų, ji dirba tą milžinišką, gal 
būt, didžiausiąjį visų darbų — 
dvasinio formavimo darbą. Kur ir 
kaip pakryps jos pasėti sieloje 
daigai, vėliau, gal būt, nulems 
aplinka.

Žvelgdami visumon, plačiųjų 
masių gyveniman, į tą sraunųjį 
kasdieninio gyvenimo * verpetą, 
matome moterį kaip kasdienybės 
formuotoją ir kūrėją. Esame įpra
tę težvelgti į ypatingus, pavienius 
įvykius gyvenime, į didelius atra
dimus, žymius meno kūrinius, 
mokslines retenybes. Bet tai gėlės, 
kurios išauga iš kasdienybės, iš 
jos prasiveržia ir spindi jos fone. 
Didžiausia ir svarbiausia realybė 
tai kasdienybė, kuri išugdo reto 
grožio meno kūrinius ir didelės 
vertybės atradimus. Kasdienybė 
yra dirvožemis, iš kurio semiasi 
sau jėgos didieji kultūrinio gyve
nimo reiškiniai; ji yra irgi kul-

Keli žodžiai
Leiskit man pasakyt nors kelis 

žodelius!
Taip neoškit miškai ir neūkit ke

liai ...
Aš pati negirdžiu savo balso per 

' jus...
Jeigu galit, klevai, jūs šlamėkit 

tyliai!
Kai einu pandanais, horizonto ta

kuos
Vos matyti laivai, lyg taškeliai 

balti...
Ar mane beišgirs, kai paklausiu 

aš juos:
— Ar į tėviškę vis vartai dar už

kelti?
Jeigu plauksite jūs Baltijos pak

raščiais, — \
Ar nematėt žvejų su šilkiniais 

tinklais?
Ar Jūratės pilies neišbirę langai?
Ar girdėti daina ten tyliais vaka

rais?

tūrinio gyvenimo apraiška, nes 
nūo jos sutvarkymo priklauso ir 
pats kultūrinis gyvenimas.

Išeidami iš kasdienybės matome 
moterį, kaip vieną aktyviausiųjų 
kūrėjų, dirbančių tylųjį, kasdienio 
gyvenimo herojinį darbą. Jo vai
sių nežymi mokslinės knygos nei 
senovės kronikos ir raštai. Bet 
pro kasdienybę negalime praeiti 
tylomis: ten, kur kasdieniniam 
gyvenime nėra ramios, -giedrios 
nuotaikos, negali gimti didesni, 
gražesni kultūriniai darbai. Ne
rami, pilka kasdienybė pakerta ne 
vieną talentą arba jį nukreipia 
kitur. Čia, kasdieniška nuotaiką 
kuriant, ruošiant dirvą gražioms 
mintims ir geriems darbams kles
tėti, moteris yra visais amžiais 
svarbiausias veiksnys.

Kultūrinis žmogaus lygmuo 
reiškiasi jo darbais ir kūryba. Du 
pradai jungiasi ir pinasi, vienas 
kitą papildydami; vyriškumo ir 
moteriškumo. Kartais matome 
vyraujant daugiau jėgą, valią, 
protą, bet mažiau širdį ir intu
iciją. Kartais prasiveržia jausmas, 
nuskaidrinąs šaltą logiką. Visur, 
ištisoje kultūrinio gyvenimo ei
goje šalia geležinio įstatymo, kie
to žiaurumo, spindi meilė ir pa
siaukojimas. Klystama tvirtinant, 
esą moteris, uždaryta siauram 

šeimos rately, nežinoma pasauliui, 
neturėjo reikšmės ir bendram 
kultūriniam gyvenimui. Gal būt, 
šiandieną neįmanoma jos vaidme
nį ryškiai nušviesti, suskaičiuoti 
jos milijono darbų darbelių, tokių 
mažų, o kartu didelių. Jei vi
duramžių kronikos surašė • vyrų 
didvyriškus darbus, tai tūkstan
čiams moterų jų antkapiuose bu
vo paliekamas kuklus parašas — 
„buvo pamaldi ir verpė“. Ir nieko 
daugiau. Tik tiek. Ką davė jos pa
maldumas, jos vidinis grožis ap
linkai, ką ir kiek aprūpino jos 
darbščios rankos? Tai tik kasdie
nybė, pilka, blanki, miglota.

Naujais amžiais moteris išeina 
į viešumą. Ji įneša savo duoklę ci
vilizacijai. Ji lieka ir toliau for
muoti kultūrinio gyvenimo barą. 
Kaip prieš šimtmečius, taip ir 
šiandieną klutūros rūmą stato tiek 
vyrai, tiek moteris. .Čia jų nerašy
tos teisės vienodos; nuo jų abiejų 
dvasinės vertės, nuo jų moralinio 
lygio priklausys didinga visuma, 
kultūros vardu vadinama.

Is moterų pasaulio
Lietuvaitės trupė Amerikoje

Jaunutė Genė Paulauskaitė, ba
leto ir dainos meno mokiusis Ar
gentinoje, sudarė trio trupę „An- 
Ro-Je“ ir sėkmingai gastroliuoja 
pirmaeiliuose Lotynų (Pietų) Ame
rikos teatruose. Drauge gastrolėse 
dalyvauja ir garsioji Libertad 
Lamarque. Jie pasirodė San Sal
vador, Hondurase, Nicaraguoj, 
San Jose, Panamoj ir kitur. Pasto
viai trupė dirba Meksikos „Follies 
Berger“.

Vaikams ir gimdyvėms
JT Organizacija praneša, kad ji 

pasirengusi prašyti valstybių vy
riausybes sudaryti 450 milijonų 
dolerių fondą, iš kurio būtų ga
lima maitinti ir aprengti 20 mili
jonų Europos vaikų bei gimdyvių. 
Sį projektą paruošė JT tarptauti
nio vaikų fondo direktorius Mau
rice Pate.

Gimė karalaitė
Iš Amsterdamo ateina žinia, 

kad Olandijos karalienei gimė vėl 
duktė. Si valstybė jau per keletą 
kartų valdoma moterų karalienių.

Gabi režisierė
Ravensburgo lietuvių kolonijoje 

aktorė režisierė Al. Gustaitienė 
yra suorganizavusi Dramos Stu
diją ir jai sumaniai vadovauja. 
Neseniai paštete premjerą — 
„Pirmasis skambutis“, kuri visa
pusiškai gerai pavyko. Žiūrovai 
buvo nepaprastai patenkinti. Visi 
žavisi Al. Gustaitienės energija, 
gabumais ir linki jai dar dides
nio pasisekimo.

„Lietuviškos Vestuvės"
Wurzburgo stovyklos choras, 

vedamas muziko V. Šimkaus, ren
giasi kovcf mėnesio viduryje pas
tatyti poetės J. Augustaitytės- 
Vaičiūnienės parašytas „Lietu
viškas Vestuves“.

Rooseveltienė vadovauja
Jungtinių Tautų žmogaus teisių 

komisijoje pirmam posėdy Eleo
nora Roosevelt buvo išrinkta pir
mininku. Ji savo trumpoje kal
boje pareikalavo, kad žmogaus 
teisių komisija nustatytu laiku 
išpildytų visus savo uždavinius 
bendrajai visos žmonijos gerovei.

Normaliais laikais
Normaliais laikais Jungt. Ame

rikos valstybėse moterys per vie
ną mėnesį išperka daugiau negu 
43 milijonus porų šilkinių kojinių.

Apgailėtina teroristė
Tartum keršydama už Pola 

miesto priskyrimą Jugoslavijai, 
kai visi italai išsikraustė iš to 
miesto, palikdami jį beveik visai 
tuščią, italė Marija Pasquinelli 
nušovė generolą R. W. Wintoną, 
anglų brigados vadą, kuris buvo 
Pola garnizono komendantu.
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„Ankstosios politikos siaubas44
Pasaulio politika Prisikėlimo minčių fone

„Aukštosios politikos siaubo“ 
terminą ne mes nukalėm: ji pa
vartojo laikraštis vieno iš didžių
jų kraštų, kuriuos jų pasaulinė 
galybė yra pašaukusi tą „aukštą
ją politiką“ vesti. S. m. vasario 
8 d. vienas iš svariausiųjų JAV 
dienraščių, „New York Herald 
Tribūne“ įsidėjo Baltijos regio
nui skirtą vedamąjį. Jame vie
nu akies užmetimu greitosiom 
perbėgama tos srities tautų isto
rija, išmarginta germanų ir sla
vų kovomis dėl tos Rytų ir Vaka
rų kryžkelės. Amerikiečių publi
cistas randa įspūdingą žodi iš
reikšti savo pasigėrėjimui „nepa
laužiamaisiais lietuviais“ — the 
unbeatable Lithuanians“, kurie 
vieni nesidavė germanų pajun
giami. Jis konstatuoja, kad šian
dien tame mažai žinomame Bal
tijos katile tautos vėl intensyviai 
maišomos ir virinamos. „Taip, 
tai |domu, rašo „NYHT“. Bet tai 
nebūtų teisingas žodis tam pro
cesui apibūdinti, jeigu pakanka
mai suvoktume tą klaikią žmonių 
išravimo ir perkilnojimo trage
diją. Tiems žmonėms pernelyg 
dažnai teko išgyventi karų siau
bą. Bet dabar mums dera pagal
voti apie juos kaip apie aukšto
sios politikos siaubo aukas.“

Tų aukų tragediją aukštosios 
politikos galijotams stengiamasi 
kiekviena proga priminti. Bet tų 
pačių amerikiečių „Chicago Tri
būne“ neseniai smulkiai pranešė 
kaip vadovaujančiųjų lietuvių 
tautos organų memorandumas 
klajojo po Jungtinių Tautų kan
celiarijos departamentus, kol vėl 
atsidūręs pas generalinį sekreto
rių buvo benueinąs ad a c ta. Tik 
Amerikos lietuvių energingos in
tervencijos dėka jis pagaliau- 
nukreiptas į žmogaus teisių ko
misiją. Bet ir tos komisijos pro
cedūrinis aparatas pakankamai 
sudėtingas, kad nemalonus mili
joninės tragedijos priminimas iš 
naujo užsimestu biurokratijos 
kanaluose.

Ak, tos Jungtinės Tautos! Tū
las valstybės vyras nubraukė 
džiaugsmo ašarą, kai 1945 m. 
birželio 26 d. San Franciske, ho- 
livudiškai surežisuotame akte, 52 
tautos iškilmingai deklaravo savo 
„pasiryžimą išgelbėti busimąsias 
kartas nuo karo rykštės“, patvir
tino „tikėjimą pagrindinėmis 
žmogaus teisėmis, žmogaus as
mens vertingumu, didelių ir mažų

tautų teisių lygybe“, sutarė „su
kurti sąlygas teisingumui ir tarp
tautinių įsipareigojimų gerbimui 
išlaikyti“. Bet iš kokiu tamsos 
šaltinių išplaukia pikto pradas, 
jeigu nuo to akto nepraėjus nė 
dvejiems metams vėl reikia už
siminti apie išraunamų tautų 
tragediją?

Pasakėme „užsiminti“: daug 
mieliau išminties vardu tylima, 
ir ties geležine tylinčios pasaulio 
sąžinės uždanga rezignuodami 
sustoję prisimenam, kokią aktua
lią ir didžią tiesą prieš pusantro 
šimtmečio pasakė Prancūzų Re
voliucijos kankinys ir žirondistų 
kovotojas Andrė Chėnier: „Bai
mė, vienas iš pirmųjų žmogiško
sios veiklos akstinų, pasivadina 
išminties vardu, prieš vyraujan
čius Ji tyli, traukiasi atgal, tiesą 
tesako per pusę, ir visa tai ji de
dasi daranti, kad nepakenktų ge
ram reikalui. O ištižimas skatina 
įžūlių narsuolių saujelės užsimo
jimus; šiems gi nerūpi, ar dorieji 
juos gerbia ir ar jiems pritaria: 
jiems tesvarbu, kad- anie tylėtų 
ir leistų jiems nekliudomiems 
veikti“.

Kiekviename žingsnyje susidu
riame su tokios „išminties“ atsto
vais. Nuošaliai jie užjaučia žmo
nių ir tautų tragediją; bet ne 
chartose įrašytieji principai ap
sprendžia jų viešuosius žodžius ir 
veiksmus, o rūpestis, kad nenu
kentėtų tai, ką jie vadina „di
džiuoju reikalu“. Ištižimas, baimė 
ir tylėjimas šiandien tariasi dir
bą taikos pergalei. Nuplėšus jų 
kaukę, kaip padarė vienas iš įtai- 
gingiausių šios gadynės revoliu
cinių publicistų, Arturas Koestle- 
ris, pasirodo, kad „tai makiaveliz- 
mo, teroro ir cinizmo pergalė, to 
cinizmo, kuris tarptautines konfe
rencijas paverčia Taikos juodąja 
rinka“.

Iš didžiosios Vakarų spaudos 
ryškiai matyti, kaip klaikiai pa
sijuto daugelis suaugusių moder
niojo pasaulio vaikų, kai juos, 
užsiliūliavusius JTO chartos žodžio 
entuziazme, kovo 12 d. griausmu 
pažadino prezidento Trumano 
realistinis įspėjimas, nors ir jis 
kol kas tiesą atskleidė tik per pu
sę. Labai nenoromis pasaulis bun
da iš iliuzijos, kad pergamente 
įrašytos chartos pakaks sukurti 
tikrai ir pastoviai taikai, kurioje 
žmogaus genijaus atpalaiduota 
atominė energija padės sukurti 
neregėtą visuotinę gerovę. Jis

Jėgų pusiausvyra
New York Times Oversees Weekly

Žiburiai

Tremtyje prisimenant lietuviškas Velykas... .R. Račkausko nuotr.

širsdamas beviltiškai bando nu
tildyti priminijnus, kad už puoš
naus JTO politikos fasado bu
joja klaiki ir fatališka tautų tra
gedija. Atrodo, lyg jis tikėtų, kad 
tragiškosios realybės paneigimas 
įamžins jo iliuzinį rojų. ,

Prieš šimtą dešimtį metų, savo 
gadynės didžiųjų žmogaus min
ties laimėjimų pagautas. Victor 
Hugo savo „Les voix interieures“ 
poemoj taip pat entuziastiškai 
sveikino ateinantį „didį ir galin
gą amžių“, kuriame „žmogus mąs
to, ieško ir kuria, aklą medžiagą 
pajungia jam tarnauti". Tačiau 
begiedodamas himną pažangai 
poetas staiga su pranašišku įkvė
pimu sušunka: „Visame apaki
nančiame šito amžiaus spindėjime 
vienas dalykas. Jėzau, slapčia 
mane gąsdina: kad vis silpnėja 
Tavo balso aidas“.

Praeitas „didysis amžius" sėk
mingai nutildė dieviškojo balso 
aidą, ir „realiosios politikos“ šu
lai tik paniekinamai šypsojosi, 
kai 1939 m. rugpiūčio pabaigoje, 
antrojo pasaulinio karo išvakarė
se, Pijus XII Kristaus Kraujo 
vardu šaukė valstybių vyrus gel
bėti taiką. Toji panieka atsiėjo 
pasauliui dešimčių milijonų žmo
nių kraujo praliejimą, o sugriu
vus totalistinės „jėgos politikos“ 
fasadui atsivėrė visa žvėrim pa
verstojo žmogaus klaikuma.

Nūn „aukštosios politikos siau
bas“ tebėra didžioji mūsų gadynės 
realybė.

Reuteris pranešė, jog kovo 19 
d. britų Westminsterio arkivysku
pas kard. Griffinas Birmingame 
pasakytoj kalboj konstatavo, kad 
Atlanto chartos principai didelėj 
Rytų Europos daly visiškai igno
ruojami, ir lietuvių, latvių ir estų 
tautų tragedijos pradus jis nuro
dė glūdint pasaulio moralinėj 
krizėj. Ji kilusi iš „žmogaus at
sitolinamo nuo Dievo duotųjų įsa
kymų ir iš noro visas problemas 
spręsti grynai materialiniu po
žiūriu, visiškai nepaisant žmogaus 
teisių“.

Jeigu nepatiktų sakyklinė šito
kių priminimų kilmė, pakaks pa

siklausyti aukštosios politikos 
tribūnos, iš kurios kalba už tautų 
ir pasaulio likimą atsakingi val
stybės vyrai. Paryžiaus konferen
cijos protokoluose užfiksuotas jos 
anuometinio pirmininko, kinų užs. 
reik, ministerio Quo-tai Chi bai
giamasis žodis, kuriame jis 1946 
m. spalio 15 d. taikos išlaikymo 
vardu įsakrfiiai reikalavo visas 
tautas ir visus žmones priimti 
krikščioniškuosius idealus“. O vi
siškai neseniai, kovo 26 d., pris
tatydamas parlamentui naująją 
Belgijos vyriausybę, min. pirm, 
socialistas Spaakas pareiškė esąs

Vasario 16-oji džiunglėse
Kinų jūra nerami. Ji pyksta, 

šėlsta. Ir tik šiandien jinai taip 
pasišiaušė. Visados ji buvo rami. 
Spindėdavo lyg koks didingas vei
drodis.

Užsidegu cigaretę ir vėl stebiu 
šėlstančias bangas. Nors vaizdas 
nelabai viliojantis, tačiau lieku 
vietoje. Susitariu su Vytu čia su
sitikti, tad turiu likti čia. Šiandie 
Vasario 16-osios išvakarės. Nors ir 
maža mūsų čia, vis dėlto rengia
mės kaip nors šią šventę minėti.

Saulutė leidžiasi, slepiasi už ne
toli esančių kalnų. Kažkur tolu
moje nusikvatoja kulkos ... Sun
kiai atsidūsta patranka... Kaž
kaip klaiku — nejauku. O Vyto 
vis nėra. Pagaliau metu-paskutinį 
žvilgsnį į tą svetimą jūrą ir sku
biai nužingsniuoju savo kuklių 
namelių link.

Vos tik įžengiu į kuklią bambu
kų gūžtą, pastebiu čia nemaža 
triukšmo. Pasirodo, Vytas su ki
tais penkiais draugais jau valan
dėlę belaukiąs manęs. Trumpai 
pasisveikinąme ir bandome žmo
niškiau „pasitalpinti“ gana auk
štoje landynėje. Tai vyksta ne
sunkiai, nes legionierius pasiten
kina visu kuomi ir visur jaučiasi 
gerai. Ant Taiklaus stalo atsiranda
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įsitikinęs, kad Europos ateitis 
pareis nuo socializmo ir krikščio
nybės derinio.

Politikų žodžiuose neieškome 
dogminio tikslumo. Išgyvendami 
košmarą, mes aistringai ieškom 
jo kilmės ir godžiai klausomės 
politinio atsakingumo ir išminties 
padiktuotos diagnozės.

O toji diagnozė kategoriškai 
šaukia sutramdyti žmoguje atpa
laiduotą žvėrį ir grąžinti žmogaus 
širdin dieviškąjį pradą. Tik tada 
sutarčių ir chartų žodžiai įgys 
realų turinį ir prasmę.

keletas bonkų, Stiklų bei kitų 
„priemonių“.

Visų veidai ramūs, šalti. Akyse 
matyti kažkas skaudaus, nesu
prantamo ... Žodžiai springsta,, 
sunkiai pasakomi . . .

— Prašau minutei susikaupti 
mūsų žuvusių brolių prisiminimui-
— kietai pasako vienas atsistoda
mas.

Lyg suakmenėję veidai . . . 
Mintys skrenda kažkur toli, toli, į 
Lietuvos miškus. Visur, kur tik 
šiandien yra supiltas vargingas 
kapas mūsų likimo brolių . . .

Sėdamės. Prisipildome stikliu
kus. Pagyvėja nuotaika. Po ilges
nės valandėlės suskamba graži 
lietuviška daina . . .

. . . „Leiskit į tėvynę“ . . . ty- 
liai kartoja duslus aidas, grįžda
mas ‘nuo netoliese esančių kal
nų .. . Ir taip iki pusiaunakčio 
skamba sveikas, linksmas, lietu
viškas juokas. Bet tarnyba lieka 
juk tarnyba. Kietai spaudžiame 
ranką ... Ar susitiksime vėl ka
da. Širdy gi linkėjimas tik vienas
— susitikti lemiamoje kovoje ant 
Nemuno ir Dubysos krantų.

Lietuvis legionierius 
St. Radavičius
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