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Liepsningai aš tave myliu, — 
Tėvyne, tėviškėlę brangią, 
Visvien kurioj esu padangėj, 
Kuriuo beeičiau aš keliu.

Juozas Mikuckis
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Juozas Girnius

TAUTIMO SOLIDARUMO
MORALINIAI PAGRINDAI

Niekada vienybė nėra taip rei
kalinga, kaip tokią nelaimės va
landą, kurią dabar pergyvename. 
Ir žydų tauta, tasai nuostabusai 
tautinio atsparumo pavyzdys, už 
savo tautinės gyvybės išlaikymą 
ypatingai turi būti dėkinga savo 
mokėjimui išlikti vieningai. De
ja, paprastai tačiau svetur kaip 
tik labiau riejamasi, negu namie, 
— riejamasi, kol visus suvienija 
tik bendras nutautėjimas!

Šitos grėsmės akyvaizdoje at
siminkime: Lietuva įrašyta kiek
vieno mūsų kaktoje, Lietuva pul
suoja kiekvieno mūsų krauju, Lie
tuva plaka kiekvieno mūsų širdi
mi. Lietuva — kiekvienas mūsų. 
Mylėti Lietuvą — tai mylėti lie
tuvius, mylėti kiekvieną lietuvį. 
Lietuvos meilė neatskiriama nuo 
meilės lietuviui. Tai vienas ir tas 
pats dalykas. Kas sakytųsi mylįs 
Lietuvą, bet stokotų meilės lietu
viui, tasai pats liudytų, kad jo 
patriotizmas tėra tuščia deklama
cija.

Todėl visuose mūsų tarpusavio 
santykiuose, net pačiuos kasdie- 
niškiausiuose, turime nepamiršti, 
kad susitinkame lietuvis su lietu
viu. Mūsų broliškam sugyvenimui 
grėsmė ateina dvejaip. Iš vienos 
pusės — labai dažnai liekame akli 
mūsų artimųjų vargams bei rū
pesčiams. Bet užtat esame labai 
akylus pastebėti kiekvieną, tikrą 
ar tik tariamą krislą ant kito. 
Pirmuoju atveju nusikalstame 
meilės pareigai, antruoju — tie
sai. Neištiesiame pagalbos rankos 
reikalingiesiems, bet uoliai puo

lame kiekvieną, įtardami visu ga
limu, nesvarbu — būtu ar nebū
tu. Tada ir pasidarome panašūs į 
besiriejančių elgetų gaują, kur 
kiekvienas, patsai saują užgniau
žęs, dairosi, ar neras ant ko už
sipulti ir ką nors iš kito išplėšti.

Mintis, kad Lietuva yra gyva 
kiekviename lietuvyje, nėra tik
tai poetinė metafora, o konkreti 
mūsų kasdieninių santykių meile 
grindimo norma. Konkrečiai ta
riant, ji skelbia:

Neištiesimas pagalbos rankos 
jos reikalingam tautiečiui, yra ne
ištiesimas rankos pačiai Lietu
vai. Savo tautiečio apsukimas yra 
pačios Lietuvos apvogimas, nes 
sunaikinimas lietuvio lietuviu pa
sitikėjimas. Savo tautiečio ap- 
šmežimas yra purvo drėbimas pa
čios Lietuvos veidan. Savo tau
tiečio melagingas įskundimas, yra 
pačios Lietuvos priešui išdavimas.

Tačiau nebūtų didesnio meilės 
lietuviui išniekinimo bei supro- 
fanavimo, jei jos vardan būtų rei
kalaujama užsimerkti prieš mūsų 
tarpan besibraunančias negeroves. 
Meilė žmogui ir meilė jo ydoms 
— tai du ne tik nesusiję, bet taip 
nat vienas antram priešingi da
lykai. kaip tiesa ir melas. Kas 
ka tikrai myli, negali būti jam 
abejingas, vadinasi, užmerkti akis 
prieš jo netobulybes. Senu Plato
no žodžiu tariant, meilė yra ne 
kas kita, kaip patsai mylimajam 
tobulumo troškimas. Gėris yra 
meilės esmė. Ir meilė todėl iš 
t>esų reiškiasi ne abejingu prieš 
blogį akių užmerkimu, o gėrio 

reikalaujančiuoju atvirumu. To
dėl ir mūsų meilė lietuviui neturi 
virsti abejingumu jo tykojančiai 
nuosmūkio grėsmei, o turi žėrėti 
skaidriu reikalavimu, kad ir šian
dieninis lietuvis liktų tauriai di
dingas, koki buvo mūsų tėvai, ne- 
žūrint jų kaimietiškai šiurkštaus 
paviršiaus. Vienu žodžiu, mylėti 
lietuvį, — tai rūpintis, kad jisai 
visose sąlygose liktų žmogus kil
niausiąja šito žodžio prasme.

Akcentuoju tai visa jėga, turė
damas prieš akis faktus, kaip la
bai dažnai tai pradedama mūsuo
se užmiršti. Prisimenu vieną laik
raštėlį, kuris kuo ramiausiai pro
testavo, kaip drįstama viešai rū
pintis kova su beįsiveisiančiomis 
mūsų tarpe negerovėmis, nes tuo 
esą mes matys kenkiame geram 
lietuvio vardui. Tačiau gėda ne 
su negerovėmis kovoti (jei reikia 
— ir viešai), o į jas ramiai žiūrėti 
bei teisinti sąlygomis (sąlygomis 
galima visa pateisinti). Ne kova 
su negerovėmis kenkia geram mū
sų vardui, bet pačios negerovės. 
Kad visur visko pasitaiko, kiek
vienas supras, net pašalietis. Bet 
nesirūpinimo ir abejingumo — 
niekas nepateisins. Ir tai, kas, 
mano nuomone, šiandien turi teik
ti mums daugiausiai rūpesčio, yra 
ne pačių negerovių grėsmė, o fai, 
kad mes prarandame vertės ma
tus, užmigdome savo sąžines ir 
nebelaikome blogybių blogybėmis.

Tai ir yra didžiausiasai pavo
jus. Labiau imame jaudintis ne
be dėl pačių blogybių, o tik dėl 
jų aikštėn iškėlimo. Pradedame 
pagaliau „tolerancijos“ vardan 
ramiai pakęsti net ir viešas ne
geroves, bet užtat „gero lietuvio 
vardo saugojimo“ bei „tautinio 
solidarumo“ vardan šokame pulti 
kiekvieną, kuris prieš viešąsias 

negeroves drįsta ir kovą viešai 
pradėti. Lyg blogybė nebebūtų 
blogybė ir lyg viskas būtų leista, 
išskyrus prabilti sąžinės balsui. 
Ir šita nuotaika tiek įsigali, kad 
ji užkrečia net tas institucijas, 
kurios specialiai pašauktos tau
tos moralei saugoti.

Ir tačiau moralinis atsparumas 
yra pati tautinio atsparumo sąly
ga. Todėl, kas griauna moralinį 
atsparumą, skelbdamas, jog mo
ralinis palaidumas tėra kiekvieno 
„privatus reikalas“, iš tiesų drau
ge griauna ir tautinio atsparumo 
pagrindus, laidoja mūsų tautinės 
gyvybės išsaugojimo viltį. O 
dangstyti šitą moralinį reliatyviz
mą lietuviui meilės vardu yra 
lygu ciniškai išpažinti lietuviui 
panieką — lietuviškumą sutap- 
dinti su moraliniu palaidumu.

Vienu žodžiu mūsų tautinio so
lidarumo pagrindu turi būti ne 
kas kita, kaip visų mūsų bendra 
pastanga kovoti už mūsų morali
nio lygio išlaikymą, nes tai ir yra 
visų pirma tikroji lietuviui mei
lės prasmė. Meilė lietuviui — tai 
rūpestis, kad iš tiesų lietuvišku
mas būtų kilnausio žmoniškumo 
įkūnijimas.

Kada tai bus visų suprasta, sa
vaime sukultūrės ir vadinamosios 
visuomeninės kovos. Moralinė 
tautos kultūra — tikrasai tauti
nės vienybės laidas. Tautos vie
nybę ardo ne pati organizacinė 
diferenciacija, kuri yra netūrali 
demokratinė laisvės apraiška, o 
nepakankamai kultūringas tarpu
savio santykiavimas. Ir todėl rū
pinantis tautos vieningumu, ten
ka kilninti mūsų asmeninę ir vi
suomenine moralę o ne naiviai 
skelbti tokią vienybę, kuri tebūtų 
pagrįsta idėjiniu bei visuomeni
niu abejingumu.

Tautos skaldymo veiksniu or
ganizacijos virsta tiktai tada, kai 
jos išsigimsta į klikas.^ O klikos 
ir yra būdinga visuomeninės mo
ralės smukimo apraiška. „Savie
siems“ viskas leidžiama, ir kiek
vienas „savasis“ ginamas, net jei, 
dalyką objektyviai vertinant, tek
tų jį atvirai ir „saviesiems“ pas
merkti. Bet užtat su perdėtu uolu
mu ieškoma nuodėmių „svetimuo
siuose“, o nekartą melagingai 
drabstomi purvais žmonėms vien 
tam, kad būtų nukreiptas visuo
menės dėmesys nuo savųjų nuodė
mių. O kai nekartą panašiai at
sakoma ir iš antrosios pusės, ta
da ir gauni tą vaizdą, kurį lietu
viškai vadiname partinėms riete
nomis. Ir nėra kito kelio šioms 
rietenoms išveisti, kaip išmokti 
vertinti žmones ne pagal „savu
mą“ ar „nesavumą“, o visų pirma 
pagal asmeninį žmogaus padoru
mą. Tuo pačiu uolumu (ir dar di
desniu), kurio reikalaujame pa
dorumo iš „svetimųjų“, privalu 
jo reikalauti ir iš „savųjų“. Kai 
moraliniai reikalavimai bus ly
giai keliani visiems, neskiriant 
„savųjų“ ir „svetimųjų“, partinės 
rietenos nejučiomis pačios aptils, 
nes jas pakeis visų bendra pastan
ga kovoti už lietuviškosios bend
ruomenės moralini, ir tuo pačiu 
tautinį atsparaumą. Moralinis pa
dorumas — vienintelis tiltas, ku
ris mus visus gali jungti, užgrįsti 
visus vienus nuo antrų skirian
čius tarpeklius.

Trumpai suglaudžiant, tik mo
raliniu pagrindu pagrįsta meilė 
lietuviui bus tasai ryšys, kuris 
mus visus sutelks į vieną brolišką 
bendruomenę, valdomą ne egois
tinio fakto „sauve qui peut“ (te- 
sigelbi, kaip kas išmano!), o vi
suomeninio principo „vienas už 
visus ir visi už vieną“.
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Del galimybes atvykti Argentinon
Gaudamas daug laiškų iš mano 

malonių tautiečių, vargtančių Va
karų Europoje, beveik kiekvie
name laiške esu prašomas atsa
kyti maždaug į tuos pačius klau
simus. Del tų bendrųjų klausimų 
tenka pažymėti:
1. Vizos gavimo galimybės: Ne
sant tuo tarpu Vokietijoje Argen
tinos konsulų, šis klausimas at
sidūrė užburtame rate. Kai mes 
čia, Argentinoje, kreipiamės 
Imigracijos Direkcijon, mums ka
tegoriškai atsakoma, kad iš čia 
jokiu būdu negalima gauti įva
žiavimo leidimo, o norintieji at
važiuoti būtinai turi kreiptis 
asmeniškai į arti
miausi Argentinos konsulą vie
toje. Kitaip, sako jie, negalima, 
nes to reikalauja įstatymas, ir 
įstatymo jie laužyti negalį. Iš Vo
kietijos gi mums rašo, kad Tarpt. 
Pabėg. Komitetas Munchene aiš
kina kad vizą jie gali padėti iš
sirūpinti per Paryžiaus ar Švei
carijos Argentinos konsulatus, 
reikia tik vienos smulkmenos . . • 
tai — iš Buenos Aires Imigracijos 
Direkcijos leidimo. Kad galima 
būtų išeiti pagaliau iš to užburto 
rato, čia Argentinoje buvo kreip
tasi su atitinkama medžiaga j patį 
prezidentą Peroną su specialia 
peticiją. Buvo taipgi patiekta 
UNRRA direktorių, labai puikūs 
atsiliepimai apie lietuvius trem
tinius, rekomenduojant juos, 
kaip labai darbščius, kultūrin
gus, tvarkingus, švarius ir vi
sais atžvilgiais pavyzdingus 
žmones. Principe valdžia ir 
Imigracijos Direkcija yra geros 
nuomonės apie lietuvios ir su
tinka priimti mūsų nors ir visą 
šimtą tūkstančių, bet kai praktiš
kai reikia tik dėl vieno rūpintis, 
tai taip ir neįmanoma pralaužti 
formalumų sienos. Dėl to pa
sistengėm argentinų spaudoje 
parašyti atitinkamų aliarmuojan
čių straipsnių, peticijomis ir me
morandumais prašėme Vyriau
sybę pasiųsti Vokietijon specialią 
Argentinos komisiją DP atgabe
nimui. Ir toliau prašysim, belsim 
ir tikimės, kad bus atidaryta. Ra
šydamas šias eilutes gavau žinių 
iš Švaicarijos ir Romos, kad greit 
jau tokia komisija pradės veik
ti. Šiomis dienomis Argentinos 
spaudoje užtikau žinią, kad Trem
tinių emigracijai Argentinon tirti 
specialiai Europon pasiųstas Ar
gentinos atstovas Lutti jau pa
siekė pačią Vokietiją. Taigi, rei
kalai gali greit pajudėti iš vietos.

2. Darbo ir pragyvenimo klau
simas Argentinoje. Argentina yra 
šiandien tas laimingas kraštas, 
kuriame neegzistuoja nedarbo 
klausimas. Darbo yra, reikia tik 
norėti dirbti. Didelę tačiau daro 
klaidą tie mūsų tremtiniai, kurie 
vaizduojąs Argentiną kaip beveik 
laukinį kraštą ir tikisi, kad jie 

Rašytojai ir suvažiavimo švedai pietauja

čia gaus inteligentinį darbą. Ar
gentina turi savo didelius 6 Uni
versitetus (14-ai milijonų gyven
tojų), inteligentijos perteklius čia 
gana didelis. Gydytojų, dantų gy
dytojų, advokatų ir kitų tos rū
šies specialistų svetimi diplomai 
čia nepripažįstami. Inžinieriai 
(ypač mehanikai) ir technikai čia 
turi gana geras perspektyvas. 
Amatininkai, kaip staliai siuvėjai, 
šaltkalviai, tekintojai, — darbo 
gaus tikrai. Chemikai taip pat čia 
yra pageidaujami specialistai. 
Labai mielai įsileidžia ūkininkus, 
ir kas iš mūsų tikrai myli šią 
sritį, ūkininkaut galės neblogai. 
Žemė čia dar laukia žmonių. Jos 
derlingumas ir gerumas primena 
Ukrainą. Argentinos industrija vi
siškai dar jauna, bet plečiasi ne
paprastu tempu. Net, palyginti, 
ir visai maži fabrikėliai čia su
geba šiandien uždirbti milijonus. 
Fabrikuose darbo rasti nesunku. 
Darbininkui mokama neretai 
geriau, negu kanceliarijos tar
nautojui. Darbininkas uždirba 
nuo 7 ligi 13 pezų už darbo dieną. 
Pragyvenimas kainuoja maždaug 
tiek: pietūs 1,5—3 pezai, kamba
rys tolimam priemesty — 30—50 
pezu, butas 2 kambarių centre — 
apie 180 p. ir net daug daugiau, 
toli priemiesčiuose maždaug apie 
100; bet kiek švaresni butai, pa
lyginti, labai brangūs ir gaut la
bai sunku. Kostiumas vietinės

V. Augustino projektas ir nuotr.

A. Rūkas.

Spaudos peštynes, modernusis 
menas ir entuziasmas

Sakoma: nėra namų be dūmų. 
Tat turėtų reikšti, jog. ir gra
žiausiai sugyvenantieji jauna
vedžiai retkarčiais apsipeša. Na
tūralu, kad ir mes savo tremti- 
ninkiškos spaudos puslapiuose 
neretai išvanojame"' vienas an
tram kailį. Štai, Vytautas Alan- 

medžiagos kainuoja apie 200 ir 
daugiau, angliškos medž. — 400 
ir brangiau. Batai — 25—50 pezų. 
Marškiniai — 15—35. Gauti ga
lima visko, ko tik nori ir kiek tik 
nori. Maisto irgi yra tiek, kad 
nėra tikrai sotesnio krašto šian
dien pasaulyje už Argentiną.

Labai gerą vardą, čia turi lie
tuvės virėjos. Kartais net lai
kraščiuos tenką užtikti skelbimus, 
kad ieškoma virėja lietuvė. Dau
gumas mūsiškių čia nuo seno dir
ba pas turtingus argentiniečius, 
kaip tarnai bei tarnaitės, kurie 
turi ypatingai gerą vardą, yra 
mylimi, gauna labai gerą išlai
kymą ir dar nuo 80 ligi 150 pezų 
mėn. atlyginimo. Daug geriau ir 
švariau negu fabrike. Nemažai 
mūsiškių dirba porterais (duri
ninkais) prie didelių namų. Jie 
irgi neblogai čia apmokami. At
virai reikia pasakyti, kad ir mū
sų tremtinių laukia panašus liki
mas, tik fantastai gali guostis 
svajonėmis apie inteligentinį dar
bą. Man pačiam žiauri realybė 
seniai jau išdulkino iš galvos tas 
svajones.

Visais tais klausimais tokia yra 
mano asmeniška nuomonė. Gali
mas dalykas, kad aš klystu, kad 
sprendžiu per subjektyviai, bet 
tuo tarpu mano emigrantinis pa
tyrimas šiame krašte toli gražu 
negalima paišyti rožinėm spal
vom, nors pati Argentina man 
patinka ir nesigailiu čia atvažia
vęs, nes puikiai žinau, kad niekur 
niekas mūsų. nelaukia . . . Atva
žiavau čia vienas, dabar jau tu
riu nuolatinį savo draugą ir.paly- 
dovą-vargą, ir rūpestį, kuris bet 
gi nėra toks blogas, nes gaivina 
šviesią viltį, kad gyventi čia bus 
galima, ypač kai čia tiek daug 
laisvės ir ateities galimybės to
kios didelės. Kai Europoj žmonės 
piaunasi dėl žemės centimetro, 
čia per neužmatomus žemės plo
tus skrenda laisvas vėjas ir neša 
viltis naujo, laisvo ir sotaus gy
venimo darbą mylinčiam žmo
gui .. . Henr.

tas, neaiškiai prasitarė, jog netu
rįs ko daug mokytis iš Vakarų; 
tuoj užpuolė jį „Žiburių“ bendra
darbis ir iškočiojo. Stasys Sant
varas išleido eilėraščių knygą, 
kuri nepatiko Leonui Miškinui, 
ir pastarasis taip jį sutašė, kad 
rodos, jog ir atsikelti nebeįma
noma. Prof. Vaclovas Biržiška 
išpėrė kailį J. Girniui, o su prof. 
Pranu Skardžium žada net ne
besisveikinti . . . Tai tik kelios 
nuotrupos „peštynių“, pasitaikiu
sių mūsų spaudoje.

Ir boksininkai, ir imtininkai, ir 
visokie kitokie peštynių meistrai 
nesimuša kaip pakliuvo, o laiko
si tam tikrų taisyklių. Reikėtų, 
atrodo, ir spaudos peštynėse bent 
elementariausių mandagumo ir 
spaudos etikos dėsnių laikytis. 
Deja, šis reikalas triūsuose daž
nai ir šlubuoja. Nenuostabu, nors 
ir neleistina (to turėtų redakto
riai žiūrėti), kad jaunikliai pa
sikarščiuoja ir prikalba devynias 
galybes piktų ir nereikalingų 
žodžių, bet kai profesoriai . . . 
ęia turiu galvoje prof. J. Balio 
labai neskanų ginčą su moder

Lietuvių Rašytojų Tremtinių suvažiavimo darbo posėdis
Don šulaičio nuotr.

nistais dailininkais, Alfonso Dar- 
gio „Lietuviškų vestuvių“ knygos 

. pasirodymo proga.
Apie etnografiją nieko neišma

nau, ir jeigu prof. J. Balys būtų 
rašęs tik tuo klausimu, nieko ir 
nesakyčiau. Bet reikalas eina ne 
apie etnografiją, o apie modernųjį 
meną, kur prof. J. Balio autorite
tu jau nebegaliu pasikliauti. Ta
čiau dėl to irgi nebūtų dar reikalo 
rašyti; o priežastis yra, ir visai 
kita.

Laikau save dar labai jaunu, ir 
jaunimo rūpesčiai tebėra ir mano 
rūpesčiai. Ir kai jaunimas, prof. 
J. Balio autoritetą pagarbinda
mas, bet dalyko iš esmės neišsi
aiškinęs, labai jaunatviškai puo
la į entuziazmą, nereaguoti ne
galiu, — sąžinė neleidžia. Kalba 
čia eina apie Bonos universiteto 
lietuvius studentus, kurie, per
skaitę prof. J. Balio nelabai ko
rektišką straipsnį, išreiškė net 
viešą padėką spaudoje. Ačiū Die
vui, kad tai padarė tik Bonos 
universiteto studentai ir, kiek 
man teko nugirsti, ne viešame 
susirinkime nutarę, o tik privačiu 
būdu surinkę parašus. Dar kartą 
ačiū Dievui, nes vieni Bonos 
universiteto studentai lietuviai 
juk nereprezentuoja mūsų stu
dentijos kultūrinio lygio ir meni
nio skonio.

Moderninio meno esmės, dva
sios ir formos aiškinti čia nesi
imsiu, tai mažiau ar daugiau pa
darė patys menininkai (P. Au
gius, ir L. Vilimas). Man rūpi ki
tas klausimas būtent —, mūsų 
meno santykis su Vakarų .menu, 
su kuriuo mums daugiau masiš
kai tenka susidurti tik dabar, 
atsiradusiems Vakaruose ir ga
lintiems, kad ir nepilnai, tą Va
karų meną pažinti iš arčiau (me
no parodos Munchene, Tūbinge- 
ne, Stuttgarte ir kitur, modernių 
amerikiečių, prancūzų, anglų au
torių veikalai vokiečių teatruose, 
prancūzų, amerikiečių ir anglų 
žurnalai ir. kt.).

Kaip ne kaip, mes gyvename 
ant Rytų Europos slenksčio, į Va
karus. Istorijos būvyje ne vieną 
kartą atkakliai gynėme Vakarų 
kultūrą nuo Rytų barbarizmo, ir 
tie nuopelnai ankščiau ar vėliau 
mums turės būti užskaityti. Bet 
taip pat reikia sutikti, kad mūsų 
kultūroje yra daug rytietiško ele
mento, kurį mums suteikė ilga
metė valstybinė ekspansija į Ry
tus ir ilgi metai, išgyventi Rusų 
imperijos vergijoje. Nepaneigda
mi didelių rusų kultūros laipnė- 
jimų praeityje, konstatuojame jų 
visokiariopo meno „suvalstybini- 
mą“ į „socialistinį realizmą“, ku
ris mums, pačios prigimties gel
mėse laisvos tautos žmonėms, 
yra visiškai svetimas Menas, ti
krasis menas, amžinai buvo indi
vidualus, ir jo į vienokius ar ki
tokius rėmus įkeldinimas yra 
drauge ir jo pažangos stabdis.

Deja, vyresnioji mūsų karta me
ninį skonį įsigijo daugiausia kaip 
tik tose pačiose meno sferose, iš 
kurių dabartinė Rusija ir sufor
mavo savo socialistinį realizmą, 
nepažengiantį nė vieno žingsnio 
į priekį. (Juk ne paslaptis, kad 
rusų dramos teatras, antrajame 
šio amžiaus dešimtmetyje stebi
nęs Europą, šiandieną gyvena tuo
met pasiektais laimėjimais, ir K. 
Stanislavskio „Vyšnių sodo“ pas
tatymo per porą dešimtų metų nė 
per nago juodumą nėra pralen
kęs). Todėl ir šiandieną gerai at
simename, koks triūkšmas kilo 
pas mus tuomet, kai būrys jau
nųjų dailininkų, studijavusių Va
karų Europoje ir pasivadinusių 
„arsininkais“^ parsivežė naujas 
meno idėjas Ir naują skonį.

Anuometinis triukšmas supran
tamas — arsininkų menas buvo, 
maždaug, bomba sentimentalių 
romantikų ir realistų meno pa
saulyje. Bet panašus triukšmas 
šiandieną — jau nesusipratimas, 
ar, geriau pasakius, nesuprati
mas.

Atrodo, naivu būtų manyti, kad 
mūsų (kalbu apie žmones, puo
lančius modernųjį meną) meninis 
skonis ir meno supratimas yra 
tobulesnis ar tikresnis už visos 
eilės Vakarų Europos kraštų, kaip 
Prancūzija (jau ilgas laikas pir
maujanti tapybos ir grafikps me
nui pasaulyje), Anglija, Italija, 
Amerika, pagaliau Vokietija. Ne, 
čia reikia ieškoti kitur pakasto 
šuns. O priežastis, tur būt, yra 
toji, kad mes nesame pasiruošę 
modernųjį meną suprasti ir pa
jausti, bet patys sau ir kitiems 
nenorime to prisipažinti.

Kokiame meno pasaulyje bren
do mūsų vyresnioji karta, jau 
kalbėjome. Nenuostabu, kad jai, 
su nedidelėmis vakariečių išimti
mis, ir liko brangus, artimas ir 
gerai suprantamas romantizmas 
bei realizmas visokiame mene. 
Vidurinioji karta, turiu galvoje 
tuos, kurie auklėjosi jau Nepri
klausomoje Lietuvoje, deja, tapy
bos ar grafikos menui pažinti bei 
pajausti neturėjo ir tinkamų są
lygų, meno gyvenimui susikon
centravus tik Kaune, o gimna
zijų bei kitų viduriniųjų moky
klų mokytojams paišybos pamo
kas paskyrus daugiau praktiškam 
piešimui, o ne supažindinimui 
mokinių su meno istorija ir sti
liais. (Štai, kas kaltas dėl Bonos 
universiteto lietuvių studentų ne
apdairaus entuziazmo).

Panašiais atvejais turėtume bū
ti santūresni ir turėti pakanka
mai asmeninės savigarbos prisi
pažinti, kai ko nors nesupran
tame ar nejaučiame, o ne — kas 
dar blogiau — svaidytis piktai žo
džiais dėl vertybių, kurios dau
gelio tikrai už mus ne žemesnio 
kultūrinio lygmens žmonių ku
riamos ir branginamos.
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Vertos paminėti sukaktys
tautinei padėčiai jau kiek apri
mus — 1922 m. Mūsų nepriklau
somybės laikotarpy šie metai yra 
neabejotinai patys didieji. Nėra 
reikalo juos lyginti su kruvinųjų 
aukų 1919—1920 m., nes tai nely
ginami dalykai. — Čia kūryba 
ir kietas darbas, ten šven
tas entuziazmas ir pasiauko
jimas. Mes turime prisiminti tuos 
metus, jų įnašą mūsų tautos gy
venimui, galime drąsiai vadinti 
juos didžiaisiais metais, ir tuo 
neižeisime kraujo aukų. Mes juos 
dirbtinai pamiršome pęr 13 pas
kutiniųjų nepriklausomo gyveni
mo metų, kai demokratinis par
lamentinis laikotarpis oficialiųjų 
sferų buvo neigiamas, kai jį gėru 
žodžiu prisiminti buvo nepatogu. 
Taip iš valstybės kuriamojo lai
kotarpio šviesios teliko vien ne
priklausomybės kovos. Tačiau 
šiandieną jau galime ir plačiau 
pakalbėti. Tik, deja, kažkodėl vėl 
neišdrįstame. Ar gal jau taip esa
me išauklėti, kad giliau panagri
nėti nebesugebame.

Mes juk esame labai pratę vis
ką paminėti, jubiliejus rengti, ne
pamirštame gana smulkių įvykėlių, 
buvusių prieš 10—15—20 ar 25 m., 
tačiau anų valstybinio rūmo ker
tinių akmenų sukaktuves vos be
prisimename. Nežinau, kaip tai 
paaiškinti. Ar mes datas pamirš
tame, ar vis nedrįstame išeiti iš 
įprastojo viešojo gyvenimo sti
liaus? O šįmet juk daug ką tenka 
minėti.

Štai keletas faktų, keletas įsi
dėmėtinų 1922 m. įvykių. Vasa
rio 16 d. įkurtas Liet, universite
tas Kaune. Kovo 29 d. priimtas 
didžiosios žemės reformos įstaty
mas; rugpiūčio 16 d. priimtas sa
vosios valiutos įstatymas, o rug
sėjo 25 d. pasirodė apyvartoje 
mūsų litas; spalio 10—11 įvyko 
rinkimai j pirmąjį seimą, kuris 
susirinko lapkričio 13 d., o gruo
džio 21 d. išrinko pirmąjį konsti
tucinį prezidentą.

Tais pačiais 1922 m. buvo pa- 
pasiekta visa eilė laimėjimų san
tykiuose su pasauliu: liepos 28 d. 
pripažino Lietuvos valstybę de 
jure Jupgtinės Amerikos Valsty
bės, lapgričio 10 d. popiežius, o 
gruodžio 20 d. D. Britanija, Pran
cūzija, Italija ir Japonija. Tie pa
tys metai mums primena ir skau
džių įvykių. Štai vasario 1 d. Vil
niuje susirinko Želigovskio smur
to žygiais prieš kelioliką mėnesių 
sukurtos „Vidurinės Lietuvos“ 
(Litwa Srodkowa) seimas (išrink
tas nedalyvaujant rinkimuose 
Vilnijos lietuviams ir žydams), 
kuris to paties mėn. 20 d. paskel
bė Vilniaus krašto įsijungimą į 
Lenkijos valstybę ir kovo 28 d. 
išsiskirstė. Pagaliau tais pačiais 
metais susiformavo anie nelem
tieji mūsų tarpvalstybiniai san
tykiai su Lenkija. Šiai atsisakius 
priimti vasario 22 d. pasiūlymą 
perduoti ginčą spręsti Tarptauti-

Ne iš dangaus iškrito mūsų ne
priklausomybė. Ji buvo iškovo
ta pasiryžusiųjų tautos sūnų var
gu ir išpirkta krauju, gausiai iš
lietu nepriklausomybės kovose. 
Jų aukos tauta nepamiršo ir am
žiais nepamirš. Ji bus minima, 
kol bus gyvas bent vienas sąmo
ningas tautos sūnus.

Tačiau iš nepriklausomybės lai
kotarpio pasididžiavimo, savo 
vertės supratimo ir ateities vil
tims pagrindo teikia ne vien ne
priklausomybės kovose parodytas 
entuziazmas ir pasiaukojimas. 
Tas šviesusis laikotarpis, leidęs 
išbandyti jėgas, {tikino mus ir pa
rodė pasauliui mūsų Kūrybinius 
sugebėjimus bei pajėgumą pa
tiems tvarkytis. Pirmojo pasau
linio karo išvakarėse ir valsty
bės kūrimo pirmuosiuose me
tuose pasauly kiekviena proga 
dar buvo reiškiame abejojimo 
dėl mūsų tautos subrendimo sa
varankiškam politiniam gyveni
mui. Šiuo atžvilgiu nerimo kir
minas, tur būt, įsigrauždavo net į 
pačių kovotojų širdis, nes ištikrų- 
jų dirva buvo labai platį ir įžėlusi, 
darbininkų maža. Kai kurioms 
gyvenimo sritims nebuvo jokių 
patyrusių specialistų. Valstybė 
turėjo kurtis blogiausiose sąly
gose, nesant jokio administraci
jos aparato, perimdama sugriautą 
ūkį. Ir dar tokį ūkį, kuris atsi
minė tik atsilikusias formas, ku
riame beveik nebuvo žmonių su 
platesniais užsimojimais, siekian
čių pažangos ir tam pasiruošusiu. 
O vis dėlto buvo drįsta imtis dar
bo. žengti į naują šviesesnį tau
tos rytojų. Šiandieną mes su pa
sididžiavimu konstatuojame, kad 
buvo nuveiktas didelis darbas, 
kad buvo išvarytas platus ir skai
drus baras, apimąs visas gyveni
mo sritis. Šito laikotarpio mes ne 
tik gedime, bet juo didžiuojamės, 
laikome ji tautos brandos atesta
tu, kurio negali paneigti jokie 
nedraugai.

Tačiau šitą vargo vaikų darbą 
mes per retai beprisimename. 
Tarytum visa tai būtų savaime 
pasidarę, po šilto lietučio suža
liavę. Oi„ ne. Buvo daug dirbama, 
sielojamasi, studijuojama ir ryž
tamasi. Buvo ryžtamasi, nes rei
kėjo pateisinti geriausiųjų tautos 
sūnų aukas, jų pralietąjį kraują. 
Jis negalėjo būti veltui išlietas. 
Jei jų kraujo kaina atgintoji 
valstybė savo tautai nepajėgusi 
būtų nieko geresnio duoti, veltui 
būtų buvusi jų auka.

Valstybės vidaus gyvenimo pa
grindų nustatymas, kaip ir ne
priklausomybės deklaracijoje bu
vo numatyta, priklausė Steigia
majam Seimui. Jis savo darbą 
pradėjo dar tebevykstant kovoms 
su išorės priešais. Tad supran
tama, kad pirmieji jo rūpesčiai 
buvo susiję su tomis kovomis, o 
valstybės vidaus statybai kerti
niai akmenys buvo padėti tarp

Jaunųjų rašytojų grupė prie alučio posėdžių pertraukos metu: K. Bra- 
dūnas, J. Girnius, H. Nagys, A. Njka—Nillunas, dail. V. Petravičius J. 
Kaupas, M. Bavarskaą Don Sulaičio nuotr.

Lietuvių Rašytojų Tremtinių suvažiavimas atidarymu metu. Viršui — bendras vaizdas, apačioj — iš kairės į 
dešine: Bernardas Brazdžionis, Stasys Santvaras, ukrainiečių rašytojų atstovas Samčuk, Juozas Mikuckis ir 
latvių rašytojų atstovas Emils Skuje nieks , Don Sulaičio nuotr.

niam Hagos Tribunolui, Lietuva 
paskelbė su tokia kaimyne nepa
laikysianti jokių santykių.

Vis tai ne eiliniai įvykiai, o 
mes jų nė neprisinemame. Ar ne
tenka rausti, kad ir dėl universi
teto? Juk viešai jo sukaktuvės 
liko beveik nepaminėtos. O kiek 
lygios vertės institucijų mes esa
me turėję? Arba ar buvo mūsų 
gyvenime reikšmingesnių arba 
bent lygios reikšmės faktu kaip 
žemės reforma, iš pat pagrindų 
pakeitusi krašto ūkio formą, so
cialinius santykius ir sodybų vaiz
dą, žymia dalimi išlikusį dar iš 
XVI a. Atsiminkim tik, kad prieš 
nepriklausomybės laikus buv. 
Kauno ir Vilniaus gubernijose 
net apie %, o Suvalkų gub. */» vi
sos žemės priklausė nutautusiems 
dvarininkams, kai krašte buvo 
daugybė bežemių ir mažažemių 
lietuvių, kurių daugelis dalyva
vo nepriklausomybės kovose. Pa
gal žemės reformos įstatymą buv0 
sukurta 35.000 naujų ūkių, 25.576 
sklypai buvo paskirti mažaže
miams, 03.370 sklypų buvo pa
vesta miestų ir miestelių valdy
boms jų plėtimosi reikalui. Ne
mažai sklypų buvo paskirta mo
kykloms, įvairioms kultūros ir 
labdaros organizacijoms, kurios 
šiaip žemės vargu ar būtų pajė
gusios įsigyti.

Jau vien šie skaičiai rodo, kad 
tai buvo milžiniško masto ope
racija. Ji mūsų krašto ūkį iš 
stambaus pervedė į smulkų, ji 
sušvelnino socialinį klausimą ir 
įgalino sėkmingiau veikti eilę 
kultūrinių organizacijų. Ir jei 
1940 bei 1944 m. nelamės Lietu
va būtų sulaukusi be šios refor
mos, padėtis būtų daug blogesnė, 
negu ji yra šiandien. Ši reforma, 
nors iš dalies pašalindama aną 
didžiulę socialinę anomaliją, sut
virtino mūsų tautos vidinį atspa
rumą ir vis dėlto nepakenkė kraš
to ūkinei evoliucijai. Perėjimas 

iš' stambaus ekstensyvaus ūkio į 
smulkų ir intensyvų buvo pada
rytas tinkamiausiu momentu, kai 
dvarų ūkis dar buvo nespėjęs at
sigauti po karo. Vietoj atkurti 
senajai ūkio formai, ta pati ener
gija ir tie patys ištekliai buvo 
panaudoti naujajam ūkiui kurti.

O kokios milžiniškos reikšmės 
krašto ūkiniam atsigavimui yra 
turėjęs savo valiutos įvedimas, 
pačiu paskutiniu momentu įvestas 
litas? Juk tuo pat metu kulmi
nacinio taško pasiekusi vokiško
sios markės infliacija jau tempė 
mūsų kraštą į ūkinės anarchijos 
prarają.

Nė vieno iš suminėtų ano meto 
didžiųjų mūsų gyvenimo įvykių 
čia, žinoma, neįvertinsim. Norė
josi tik juos priminti, atkreipti į 
juos mūsų visuomenės akis ir pa
prašyti atitinkamų 1 sričių specia
listų įvertinamojo žodžio. Metai 
jau persirito į antrąją savo pusę, 
bet iki šiol dar nebuvo girdėti 
tuo reikalu jokio balso. Tik Ame
rikos lietuvių iškeltas sumany

Rašytojų Suvažiavimo dalyviu gruoė. Iš kairės | dešinę: dail. Osmolskis, 
A. Nyka - Niliūnas. B. Gražulis, K. Bradunas. S. Santvaras, B. Brazdžio
nis, knygų leidyklos „Patria“ savininkas S. Lenktaitis, V. Ramonas, A.

Škėma ir K. Nagys

mas iškilmingai paminėti de jure 
pripažinimo sukaktį tėra sukėlęs 
šiokio tokio atgarsio, ir kai ku
rios čionykštės kolonijos rengiasi 
ją paminėti. Bet ar to jau pakan
ka? Ar negalima buvo paminėti 
ir visos bendruomenės mastu, 
vadovaujant centriniams orga
nams? Ar tai nėra reta proga ir 
čia, Vokietijoje, esantiems JAV 
atstovam priminti tuos šiltus 
jausmus, kuriuos sukėlė anas 
1922 aktas, ir tautos mūsų dėkin
gumą, kad ir šiandiena jis tebe
laikomas galiojančiu? Pagaliau 
tai tilę vienas momentas iŠ anų 
didžiųjų įvykių. Mūsų tautos val
stybingumo sąmonės ugdymui jie 
visi neužmirštini. Sąmoningai tau
tai nepakanka didžiuotis heroiš- 
kais žygiais, ji turi būti sąmo
ninga ir dėl didvyrių kraujo aukų 
sudarytų sąlygų išnaudojimo, nes, 
jei kraujo aukomis pirktoji lais
vė ir nepriklausomybė nebūtų 
buvusi panaudota savajai kūrybai 
ir tautos ateičiai, tai veltui būtų 
buvę kovota ir kraujas lietas.
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Vydūnas, nežiūrint ilgos ir sunkios kelionės, iš Detmoido atvykęs rašyto
jų suvažiaviman Augsburge Don. šulaičio nuotr.

RAŠYTOJU SUVAŽIAVIMAS 
AUGSBURGE

Liepos 11—12 dienomis lietu
viai rašytojai tremtiniai buvo su
sirinkę Augsburge jau į antrąjį 
metinį savo suvažiavimą. Visose 
okupacinėse Vokietijos zonose iš
sklaidytiems mūsų rašytojams bu
vo ypatingai sunku i suvažiavimą 
susirinkti, vis dėlto didžioji da
lis nugalėjo visus sunkumus ir į 
suvažiavimą atvyko. Ir tai ne tik 
jaunesnieji ar patys jaunieji, bet 
net 80 metų naštos slegiamas dr. 
Vydūnas nepabūgo ilgos kelionės 
vargų.

Šis mūsų rašytojų suvažiavimas 
buvo sušauktas ne tik aktualie
siems klausimams ir organizaci
niams reikalams svarstyti, bet 
ypatingai 400 metu lietuviškosios 
knygos sukakčiai paminėti. Dėl 
to ir jo programa buvo ypatingai 
pritaikinta didžiajai mūsų knygos 
istorijos sukakčiai paminėti ir 
pati suvažiavimo nuotaika' buvo 
ypatingai rimta, darbinga ir kar
tu pakili. Tuo būdu suva
žiavimo dienos virto ne tik 
rimto ir intensyvaus darbo 
dienomis, bet kartu ir gražia 
mūsų tautinės kultūros švente.

Suvažiavimas buvo pradėtas 
iškilmingomis pamaldomis, kurio
se dalyvavo ne tik patys rašyto
jai, bet ir didelė dalis Augsbur
go lietuvių kolonijos gyventojų. 
Pamaldų metu įspūdingą pamoks
lą apie rašytojo pašaukimą ir to 
pašaukimo realizavimą pasakė 
lietuvių tremtinių rašytojų są
jungos narys prof. kun. St. Yla. 
o pamaldų iškilmingumą dar pa
didino savo giesmėmis J. Kačins
ko vadovaujamas Augsburgo lie
tuvių choras ir vietos lietuviai 
solistai.

'Šios iškilmingos pradžios su
darytą pakilią nuotaiką palaikė 
ir dar sustiprino visa eilė kitų 
iškilmingų suvažiavimo momen
tų. Pirmasis suvažiavimo posėdis 
buvo skirtas paminėti lietuviško
sios knygos 400 metų sukakčiai. 
Gausiai dalyvaujant suvažiavu
siems rašytojams ir vietos lietu
vių stovyklų gyventojams, drau
gijos pirmininkas St. Santvaras 
įspūdingu žodžiu atidarė posėdį, 
kurio metu susikaupimo minute 
buvo pagerbti visi, kurie per 400 
metų kūrė lietuviškąją knygą ir 
už ją kovojo bei aukojosi, o prof.

Pr. Skardžius paskaitė visų su di
deliu susidomėjimu išklausytą 
paskaitą apie M. Mažvydo vietą ir 
reikšmę mūsų bendrinės kalbos 
istorijoj. Tą pat dieną buvo su
rengtas ir literatūros vakaras, ku
riame dr. Vydūnas paskaitė su 
jam būdingu turiningumu ir gilu
mu paskaitą apie rašytojo užda
vinius. o mūsų Dramos Teatro 
aktoriai Z. Kėvalaitytė, B. Puke- 
levičiūtė. A. Brinką. H. Kačins
kas ir J. Palubinskas, deklama
vę mūsų rašytojų kūrinius, gau
siai publikai visame grožyje pa
rodė lietuvių rašytojų sukurtą žo
džio meno lobyną. Tokia pat gra
ži lietuviškojo meno šventė buvo 
ir rytojaus dieną įvykęs koncer
tas. kuriame dalyvavo J. Kačinsko 
vadovaujamas Augsburgo lietuvių 
choras ir vietos solistai J. Krišto- 
laltytė, J. Šeštakauskienė. St. Ba
ranauskas ir A. Paukštys.

Darbo posėdžių metu rašytojai 
su visu rimtumu svarstė ir spren
dė mūsų literatūros bei apskritai 
kultūros klausimus ir savo drau
gijos organizacinius reikalus.

Vienu svarbiausiu suvažiavimo 
svarstytų ir spręstu mūsų kultų- 
ros klausimų buvo kultūros fondo 
steigimo klausimas. Jau ir ne
priklausomybės laikais daug kar
tų keltas ir svarstytas kultūros 
fondo reikalas šiandien, kada 
kultūrinė veikla yra vienas mū
sų tautos likimą lemiančių veiks
nių, yra pasidaręs degantis rei
kalas. Plačiai ši reikalą apsvars
tę, rašytojai ryžosi imtis iniciaty
vos steigti kultūros fondą ir net 
išrinko tam reikalui komisiją, ku
ri tuojau pradės fondo darbą, ti
kėdamiesi, kad jų iniciatyva bus 
visų kultūrininkų paremta, ir 
Kultūros fondo darbas ilgainiui 
galės išsiplėsti ligi deramos apim
ties. Šalia fondo organizavimo 
darbo rašytojai yra užsmoję tuo
jau pat pradėti ir konkretų kult, 
fondo darbą, organizuodami pir
miausia mūsų knygos leidimą bei 
platinimą. Klausimą referavęs ra
šyt. J. Dovydėnas suvažiavimui 
pranešė eilę visai realių galimy
bių palengvinti sunkų lietuviško
sios knygos kelią, bendradarbiau
jant su mūsų tautiečiais JAV, 
Anglijoj. Pietų Amerikoj ir ktur.

Fondo steigimas, išrodo, susilauks 
ir kitų pritarimo. Vos nutarus 
Kultūros Fondą steigti, „Patrios“ 
leidyklos sav. p. Lenktaitis pir
masis paaukojo Fondui 1.000 RM. 
Gauta jau aukų ir iš 'kitų.

Suvažiavimui susirenkant, pa
sirodė ir mūsų rašytojų metraštis 
„Tremties metai“, kuris yra vie
nas įspūdingiausių mūsų rašyto
jų pastangų rezultatų. Ši daugiau 
kaip 600 puslapių dailiai išleista 
knyga, kurioje dalyvauja 70 au
torių su savo įvairių žanrų raštais 
ir 15 dailininkų, yra tikras džiaugs
mas tiek patiems rašytojams, 
tiek kiekvienam lietuviškos kny
gos mylėtojui. Gražaus pastan
gų rezultato paskatinti, padėkoję 
už pastangas redaktoriui B. Braz
džioniui ir ,,Patrios“ leidyklai, 
rašytojai nutarė stengtis matraš- 
tį išleisti ir ateinančiais metais.

Besidžiaugiant laimėjimais, ne
galima būtų, tas kliųtis pašalinti 
kurios trukdo mūsų rašytojų kū
rybos darbą. Buvo svarstyta, kaip 
galima būtu tas kliūtis pašalinti 
arba bent sumažinti. Valdyba bu
vo įgaliota daryti žygių, kad sto
vyklose ir kitur gyvenantiems ra
šytojams mūsų visuomenė ir įs
taigos sudarytų bent minimalines 
kūrybos darbo sąlygas, o taip pat 
kreiptis į mūsų globėjus šiuo rei
kalu.

Ne mažiau aktualūs rašytojams 
yra mūsų spaudos ir knygų lei
dimo reikalai. Šioj srity yra eilė 
labai svarbių reikalų. Suvažiavi
mas tad šiuos dalykus gana pla
čiai ir rūpestingai svarstė. Labai 
svarbu, kad mūsų rašytojų raštai 
būtų išleidžiami, o iš. antros pu
sės. lygiai svarbu, kad nebūtų 
leidžiami menkaverčiai raštai, ku
rių vis dar pasitaiko ir kurie ken
kia mūsų knygai ir mūsų litera
tūrai. Taip pat rašytojai susirū
pinę knygos išorine išvaizda bei 
jos iliustravimu. Yra pasirodę 
knygų ir šiaip labai neestetiskos 
išvaizdos, ir labai nevykusiai iliu
struotų. Tų pačių trūkumų pasi
taiko ir mūsų periodinėje spau
doje. Turėdamas tai galvoj su
važiavimas nutarė, kad rašytojų 
sąjunga, sueidama i kontaktą su 
leidyklomis ir redakcijomis. į vi
sa tai dar daugiau atkreiptų šių 
įstaigų dėmesį ir joms šioj srity 
talkininkautų. Kartu buvo pa
geidaujama, kad ir pačios re
dakcijos bei leidyklos būtų šiais 
atžvilgiais rūpestingesnės, negu 
kartais jos yra.

Kartu su knygos leidimo klau
simu buvo paliestas ir išleistų 
knygų vertinimo klausimas. Šis 
net kiek opus pasidaręs klausimas 
ir diskutuotas buvo gana karštai, 
gal kiek net per karštai. Ne vi
sai be pagrindo buvo nusiskųsta, 
kad kartais be pakankamo ob
jektyvumo ir atsakomingumo 
jausmo kalbama apie paskirą au
torių ir jo kūryba arba net ir ap
skritai apie mūsų literatūrą. Taip 
pat ir dėl takto stokos net ir kai 
kurių mūsų įstaigų. Gaila tik, kad 
tie paskiri, nors gal net kiek per 
gausūs reiškiniai, buvo diskusijose 
vieno kito perdaug totalizuojami, 
kas darė neteisingą įspūdį. lyg 
visose mūsų įstaigose ir redakci- 
jose būtų susirinkę vieni literatūros 
nrofanai ir priešai. Šiaipjau buvo 
keliamas pageidavimas objekty
vios ir kultūringos kritikos bei 
daugiau apdairumo ypatingose 
musų sąlygose.

Neužmirštas buvo ir mūsų lite
ratūros bei rašytojų atstovavimas 
plačiame pasaulyje. Pasiryžta dė
ti pastangų, kad būtų daugiau iš
leidžiama lietuvių literatūros 
vertimų įvairiomis Vakarų kalbo
mis. Taip pat nutarta sustiprinti 
dar neišplėstus santykius su mū
sų kaimynų ir šiaip mums arti
mesnių tautų rašytojais (latvių, 
estų, lenkų, ukrainiečių) ir dėti 
pastangų išsiaiškinti dėl lietuvių 
tremtinių rašytojų dalyvavimo 
kai kuriose tarptautinėse rašyto
jų organizacijose. Demokratinio 
pasaulio rašytojai bus deramai 
painformuoti apie lietuvių ra
šytojų ir lietuvių literatūros liki
mą šiuo tragišku lietuvių tautai 
metu.

Tvarkant organizacinius lietu
vių tremtinių rašytojų, reikalus, Mykolas Vaitkus suvažiavime

Dievo bažnyčioj, 
kur skendi naktyj slėpiningoj, 
tamsio patyčių, 
giliojoj tyloj apsupta, 
indo skaistlyčio 
prigludusi rožėj žavingai, 
Dievo boknyčioj 
blikčioja liepsnelė šventa.

Žvaigžde-liepsnele, 
kur spinksi priecš Dievo altorių, 
tiesdama kelią, 
į Jojo malonių duris, 
aukso takely 
plasnoja, kaip bitė į korį, 
žvaigžde-liepsnele, 
pasilgusi mano viltis . . .

Liepsna-žibute, 
praskleidusi juodąją naktį, 
auštančią būtį 
pravėrusi man ateity, 
svaja bekliūtė, 
aušrinė viltie auksaraktė, 
liepsna-žibute, 
nauja amžinai ir skaisti!

didelis žingsnis pirmyn padaryta, 
priimant sąjungos įstatus. Tik ne
labai malonų įspūdį sudarė dis
kusijos. kas gali būti sąjungos na
riu. Po ilgų diskusijų vis dėlto 
dalykas buvo išsiaiškintas ir nu
tarta. jog sąjungos nariais gali 
būti buvusieji Lietuviu Rašytojų 
Draugijos nariai, asmens, išleidą 
bent vieną dailiosios literatūros 
dalyką arba šiaip pasireiškę sa
vaiminga kūryba, ir literatūros 
kritikai, istorikai bei teoretikai.

Lietuvių tremtinių rašytojų są
jungos garbės nariais išrinkti dr. 
Vydūnas, kun. M- Vaitkus, V. 
Krėvė, M. Biržiška. V. Biržiška ir 
Vilkutaitis-Keturakis. Priimti į 
sąjungą ir 7 nauji nariai. Ligi 
šiol sąjunga turėjo 76 narius.

Išrinkti įr nauji draugijos va

Don. šulaičio nuotr.

M. Vaitkus

Žiburėlis tamsoj
Kaip gi aš trokščiau, 
kad auštum šviesos tikrenybe, 
kur auksabokščiai 
pleventų man rūmai alkuos, 
soduos kur šniokščią 
sroventų fontanos sužibę . . 
Kaip gi aš trokščiau! . . 
Bet niekas jos, niekas neduos!

Jeigu ir duotų 
man rankon svajotą tikrovę, 
mažąjį luotą, 
kur neša mirtin pamaži, 
trumpąją puotą, 
kur nuobodžio statula stovi: 
jeigu ir duotų, — 
ar būtų tokia ji graži? . .

Liepsna — žibute, 
praskleidusi juodąją naktį, 
auštančią būtį 
pravėrusi man ateity, 
svaja bekliūtė, 4
aušrinė viltie auksaraktė, 
liepsna — žibute, 
palik neliesta ir,skaisti! . .

dovaujamieji organai. Į naująją 
valdybą išrinkti St. Santvaras, H. 
Radauskas, A. Nyka-Niliunas. P. 
Andriušis ir B. Brazdžionis, į re
vizijos komisija J. Dovydėnas, J. 
Švaistas ir J. Žukauskas. Garbės 
teismą sudaro kun. M. Vaitkus, 
F. Kirša ir Augustaitytė-Vaičiū- 
nienė.

Suvažiavimas susilaukė iš visos 
eilės įstaigų ir asmenų sveikinimų 
ir nutarė pats pasveikinti mūsų 
vadovaujančias ištaigas, brolius 
amerikiečius, įvairiuose kraštuose 
išblaškytus lietuvius rašytojus ir 
kitus draugijai brangius .asmenis.

Suvažiavimas buvo baigtas 
draugišku suvažiavimo dalyvių ir 
jų svečių pobūviu.

A. Gr—as.
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Tautiniai mūsų ženklai yra per
dėm originalūs ir daugiakalbiai. 
Vieni jų siekia gilios senovės, 
kiti — atmenamų laikų kūrinys. 
Ką jie reiškia kokia kalba į 
mus prabyla? Simboliai retai turi 
rašytinius savo šaltinius ir ko
mentarus. Juos reikia atsekti iš 
bendros simbolių kalbos. Mes 
bandom šitai daryti, turėdami 
tuo tarpu dėmesyje jaunąjį skai
tytoją, kuriam rūpi pažinti s a- 
v a s — lietuviškas kelias.

Linijos, tarsi kokie rašmenys, turi savo kalbą. Tiesios statmeninės gotiko linijos kelia į aukštumas, simbolizuodamos amžiną žmogaus dvasios lakumą. Lanksčios banguojančios baroko linijos mena žmogiškos būties žaismingumą ir nerimą. Užlaužtų rankų linijos kalba apie skausmą. Banguojančių veido raukšlių linijos išduoda glūdintį dvasioj rūpestį.Linijų kalbą turi ir mūsų gedi- mininiai stulpai. Mums negana, kad jie savi, originalūs, kad lyg raudona gija įsibrėžę mūsų istorijos puslapiuose. Šviesusis ir taikingasis Gediminas pasirinko šį ženklą ne taip sau, ir tauta visais laikais laikė jį savu ne tik iš tradicijos, bet juose įžvelgė savos tautos ir valstybės išreikštus siekimus.Gedimino stulpuose pabrėžta dvejetas linijų — plokštinė ir stat- meninė. Į plokštinę, kaip į pagrindą, atsiremia keturios statmeninės, sudarydamos lyg trejus vartus — du kraštinius ir vieną vidurinį. Kraštiniai vartai yra atviri, vidurinis uždaras.Plokštinė ir statmeninės išreiškia tautos veržlumo krypčių santykį. Plokštinė kryptis — materialinis tautos pradas, statmeninės

Stasys Ylakryptys — dvasinis. Pirmasis yra pagrindas ir atrama antrajam, kaip plokštinė linija — stątmeninėms. Dvasinis tautos veržlumas turi atsiremti į savą žemę, tik tada jis galės įgauti triumfalinės didybės ir grožio pavidalus, atsiveriančius į šalis ir žavesiu apjuosiančius patį centrą. Negalima tatai užmiršti žemės ir joje glūdinčių vertybių, tačiau visa tautos didybė yra jos dvasios išsiskleidime į aukštį ir šalis. Tautos dvasios negalima priploti prie žemės, jos susiaurinti, užsklęsti ankštoj erdvėj. Ji turi būti laki ir atvira. Pro atvertus vartus turi ateiti dvasiniai pradai iš šalių, bet pro juos tomis pačiomis kryptimis turi veržtis savoji dvasia.Treji vartai — tai trys valstybės ir tautos keliai: du atviri, kaip atviros galimybės veržlumui į šalis, ir vienas uždaras ir ribotas, kaip ribotas etnografinis valstybės pagrindas, kaip ribota savos žemės erdvė, kaip apibrėžtas savasis charakteris.Rytų ir vakarų vartai — tai kontinento ir jūros kryptys. Tautai svarbu viena ir antra. Kontinento trauka mūsų istorijoje, tiesa, nugalėjo jūros trauką. Užuot ėjusi abiem kryptim, tauta sutelkė visas jėgas kontinentui laimėti ir dėl to jai pavyko pasiekti didesnių vaisių, negu normaliai buvo gali- *ma. Tačiau sulaužytas, pusiausvyros principas atsimokėjo skaudžiausiu būdu — tauta prarado jūros pozicijas, o ilgainiui neteko ir tų pačių kontinentinių laimėjimų.Eidama pro atvirus vartus, tauta neturi pamest iš akių vidurio kelio. Jis yra centrinis, kaip širdis, ir tik jis paženklintas kuoru, ant kurio skirta plevėsuoti tautinei vėliavai. Kaip statmeninės linijas jungia viena plokščioji, taip tautos pasireiškimo kelius turi jungti vienas grindžiamasis. Šalutiniai keliai netektų ryšio su centru ir nueitu kas sau, jei šis — centrinis neturėtų aiškios apibrėžties, vedamųjų gairių, pagrindinio ir išcentrinio vadovavimo. Trejopa tautos ir valstybės valia — įstatyminė, vykdomoji ir teisminė — netenka vienumos be jas 'apjungiančio vieno autoriteto ir vieno tikslo. Pa

našiai būtų suskaldyta ir tautos veržlumo valia — veržlumo į šalis — be tvirto, darnaus, vienalytiško, gerai sucementuoto etnografinio pagrindo.Gedimino stulpai yra kaip koks architektūrinis pastatas, pagrįstas proporcijų ir tikslingumo pradais. Užtenka prasilenkti su atramos taškais, kaip pažalojama pusiausvyra, ir gražus rūmas ima skilti ir griūti.

VYTISRiterių amžių pergyveno daugelis tautų, tačiau riteris kaip simbolis įėjo tik vienos mūsų tautos istorijon. Kodėl? Į tai atsakyti istoriškai mums būtų nelengva. Gal dėl to, kad vienur tas riteriškumas išsigimė į plėšikiškumą, kitus* į avantiūrizmą. Beveik visur jis virto kasta, uždara ir nuo tautos visumos atskilusia. Mūsų gi tautoj riteriškumas buvo kito pobūdžio. Jis netapo atskiravklase, bet buvo bendras visai tautai, visiems jos nariams. Jis suaugo su pačia tautos dvasia, geriau sakant — glūdėjo pačiame tautos charakteryje, ir jam neteko pasidarvti tiktai išoriniu. Pagaliau jis išliko taurus ir neišsigimė nei i vieną, nei į antrą kraštutinumą.Tipiškas lietuvio riterio pavyzdys buvo Kęstutis — tiesus ir atviras, tačiau drąsus, ryžtingas ir atkaklus teisingoj kovoj. Jo kovingumas z be klastos ir veidmainystės, tačiau be nuolaidų ir baimės.Mūsų tautinį riteriškumą simbolizuoja baltasis vytis. Jis yra lyg priešingybė juodajam — klastos ir smurto riteriui, kurį gerai pa- 

žipojo mūsų istorinės kovos. Lietuvis, pakėlęs daug aukų ir patyręs daug skriaudų iš tamsiojo riteriškumo pusės, rodos, brėžtę_pa- brėžė šviesiojo riteriškumo idealų.Šita dvejopo riteriškumo sąvoka sąmoningai ar nesąmoningai išaugo iš Apokalipsės, kur baltasis raitelis atstovauja gėrio pradui, o juodasis — blogio. Lietuvių tauta, pasirinkdama baltąjį riterį savo ženklu, pasistatė* sau uždavinį vykdyti apokaliptinę misiją — kovoti už tiesę ir gėrį.Kovingumas tatai yra pagrindinis vyčio bruožas. Sitai rodo ir dinaminė yvyčio pozicija. Jis nestovi vietoje, bet lekia, skriete skrieja. Iškeltas kardas rodo jį esant pasiruošusį kirčiams. Jis visas šarvuotas ir apsiginklavęs — jo neužklups joks netikėtumas. Jo skyde, kuriuo reikale gali prisidengti, yra dvigubas kryžius — dvigubo tikėjimo į pergalę ženklas.Istorijos bėgyje šita baltojo vyčio pozicija kiek keitėsi. Išorinė kova su tamsiuoju riteriškumu ilgainiui perėjo į išvidinę kovą. I kraštą atslinko priešas, kaip devyngalvis slibinas. Tautos gyvybei ėmė grėsti išvidinis pavojus. Riterio kovoj su šiuo pavojum mažai ką begalėjo padėti kardas. Dinaminė kova pasiliko, tik ji pakeitė savo kryptį. Iš gynimo savo žemių ir teisių reikėjo pereiti į gynimą savos dvasios ir savo charakterio. Tauta turėjo susitelkti ties savimi ir savo vidinėse galiose ieškoti atsparos. Moralinis tvirtumas pasidarė vienintelis ginklas prieš piktąjį ir galingąjį žvė-rį. Taip karinis riteriškumas pasikeičia į etinį riteriškumą, ir riteris karys darosi riteriu šventuoju. Į Lietuvos bažnyčias ir trobas vytis įeina pakeistu pavidalu, kaip šv. Jurgis, Lietuvos laukų ir ūkininkų globėjas. Kas gi beliko Lietuvai, jei nę ta viena ūkininkija, lietuviško charakterio ir genijaus saugotojaiBundant laisvei, tautos vizijoj vėl iškyla pirminis vytis — karys, tačiau dar naujesniam, lig šiol nepakartotam pavidale. Čiurlionio vytis nėra karys įprastine prasme. Jis kažkas tarp realaus ir sudvasinto riterio. Jo šuolis ne žemės šuolis, bet erdvių. Aiškiai matyt, kad jis lekia iš praeities, bet visas j% startas į ateitį. Nuo primityviškų kalnelių skardžio — nuo senojo praeities žemėvaizdžio jis daro šuolį per griovį, kuriame dunkso cerkvių boniom paženklinti laikai. Jis daro šuolį per tą rusifikacijos ir vergovės laikotarpį ir šoka į statų skardį, ant kurio tolumoj matyt baltieji rūmai, bokštai, arkados, tiltai. Vyčio rankoj ne kardas ir ne ietis, bet kažkokia vėduoklė.Tai trečias tautos riteriškumo pavidalas — kūrybinio riterišku

mo! Tauta, išlaikiusi nepažeistą savo dvasią, nors jos želėje ir liko svetimos -dvasios išorinių ženklų, nūnai ima stiebtis į kultūros ir civilizacijos aukštumas, į dvasinius — statmeniškuosius laimėjimus.Šitą laikotarpį — pilną kūrybinių atradimų, dinamišką, kaip tetai kurioj tautoj, mes pergyvenom prieš šį pastarąjį karą. Tauta išstatė rūmus ir arkas, savo kultūrai davė šviesias ir dar neregėtas formas, iš gilios praeties išaugusias, bet ir visu veidu į ateitį nusigręžusias.Bebręstant ir besivystant tautos dvasiai, pereinant bandymus ir krizes, šviesusis mūsų riteriškumas nesustojo viename laipsnyje, bet ir nepakeitė esminio savo charakterio. Karinis dinamizmas, nestiprinamas etinio dinamizmo, ilgainiui išsigema į brutalumą, darosi liguistas ir pačiai tautai pražūtingas Etinis dinamizmas apsivaisina, prasitęsdamas į estetinį, kūrybinį. Kuriančioji tautos valia daro naujus užkariavimus, kurie eina ne tiek į plotį, kiek į aukštį ir gylį. Tačiau visi trys elementai — fizinė jėga, moralinis atsparumas ir kūrybinė galia lieka neatskiriami, Ifaip jie buvo, gal mažiau išryškinta forma, neatskiriami praeityje.Šviesusis riteriškumas tatai iškris tai izuo j a mūsų istorijoje, atsiremdamas fiziniais pradais, tačiau siekdamas savo ekspansyvumą visoj pilnumoj realizuoti dvasinėse vertybėse. Šitą mūsų riteriškumą daug kartų bandyta sutrypti ir sunaikinti tų, kurie tarnauja tiktai fizinei jėgai ir medžiagai. Tačiau jis vėl iškildavo kaip žaibas ir sušvisdavo ne tik mūsų akims, bet ir platesniam pasauliui. Kaip baltojo apokalipsės raitelio kova su juoduoju yra amžina, bet pergalė priklauso pirmajam, taip ir mes, nuolat besigrumdami su tamsos „riteriais", neabejojam pergale — kuri bus lemiama ir galutinė.

19 amž. lietuviSko gyvenamojo namo 
stogo fragmentas Mažojoj Lietuvoj, 
Labguvos apskr.,, Įsės km. (Iš Bot- 

tlcherlo)Šatrijos Ragana
I Qtlios tzai/t dija

Įbėgus į kalnelį sodno gale ir pamačius, kad saulė jau tik puse veido težiūri pro savo auksinio rūmo angą, Irka skubiai surinko savo lėles ir nuėjo namo. Ji niekados ■ neužmiršta teleidžiama būti sodne lig saulutei nusileidus. Kartais dar butų, darbo prie namelio arba taip būtų gera dar valandėlę palakstyti \ su Džimu, bet ką padarysi? Mamyte taip liepia, o mamytės klauso visi mandagūs vaikai. Antra vertus, Irkai malonu daryti ką nors drauge su saulute. Saulutė, pri- sižaidusi ir prisijuokusi visą dieną padangėse, tuojau pasislėps savo namuose, ir Irka, prisibėgiojusi ištisą dieną sodne ir .kieme, taip pat pasislėps savo- namuose. Ji sparčiai sparčiai kilnoja kojytes, nenorėdama pasiduoti saulei pralenkiama. Paskui ją trypsi savo baisiai kreivomis ir trumpomis kojomis Džim, jos širdingiausis prietelis ir vienintelis draugas, juodas, kaip aksomas, taksas ilgu melancholingu -veidu ir ausimis ligi žemės. Irka 

pagautomis akimis žiūri į saulutės nfimą. Ak, jo gražumas! Visas auksinis, auksitelaitis, o stogas rausvas, kaip rožės žiedai, o langai violetiniai, lyg žibutės. Prieš namą vartai įvairiaspalviai, spinduliuota karūna papuošti. Šviesu, linksma turi būti tame name. O Irkos namai štai tokie niūrūs, ir tamsūs ir tušti... Mamytės nėra, tad pryšakinės durys užrakintos ir Irka gauna eiti aplinkui. Po virtuvę bruzda Li- udvė, su kuria Irka turi didelio noro pasikalbėti, o Džim tuo tarpu pašmirinėti po slaptingus virtuvės kampus. Bet Liudvei reikia eiti į ledinę, į malkinę, į dešimtį kitų vietų, tad Irkai nieko daugiau nebelieka, tik eiti toliau. Ji eina per visą eilę didelių, tuščių, apmirusių, kambarių, kuriuose brėkis, išlindęs jau iš kampų, slenka į vidurį. Mergelės žingsnelių aidas lekia iš vieno kambario į kitą, žadindamas miegančius baldus. Jie bunda, purtos ir tiesias, tikėdamiesi su džiaugsminga viltim tuojau ką nors, ant jų atsisėsiant. į juos at- siremsiant, šiltą, gyvą ranką ant •jų padėsiant, maloniai jais pasigrožėsiant, laukdami tuojau išgirsiu linksmą pašnekesį ir juoką. Bet aidas akimirksniu tilsta ir jie vėl, sukniubę, nerias į sa

vo miegą. Tik valgomajame budriai tikčioja laikrodis, o kažkur kitame užklydęs uodas dainuoja savo aukštu diskantu.Įėjus i erdvą veiku kambarį su viena tiktai našlaitiškai baltuojančia lovele, Irka tuojau ėmėsi darbo. Reikia kuo greičiausiai guldyti lėįes, nes vaikams nesveika gulti vėlai. Pataisius joms lavos, ji klupdo jas poteriauti. Nors jai mamytė niekados neliepia mesltis, ji dėlto žino, kad taip reikia, ir jos lėlės meldžia^ kiekvieną vakarą. Pati atsiklaupus greta, ji balsu kalba maldos žodžius: Tėve mūsų, kursai esi danguje... ir duok mums duonos ... ir atleisk mūsų kaltes. Amen.Irka žino, kad ten yra dar dau- gau žodžių, bet niekaip jų neatsimena. Liudvė dabar vis neturi laiko ją pamokyti, o mamytė, jos prašoma, sako, kad kaip ji užaugsianti ir norėsianti melstis, tai ir išmoksianti. Bet kad ji dabar nori, kaip kiti vaikai kad daro.Tuo tarpu visai subrėško ir kelios žvaigšdutės žvilgterėjo pro langą. Irka skubiai klosto lėles ir, paėmusi Džimą, kurs jau buvo besnaudžiąs savo pintinėje, kelia jį ant lango, o paskui pati įsilipusi, sėdas greta jo.

Į padanges jau išbėgo gerokas žvaigždučių būrelis i r priešais langą, virš seno maumedžio, jau uoliai mirkčioja Irkai jos mylimiausioji žvaigždutė. Mylimiausia dėlto, kad visados žiūri į pat Irkos langą ir kad taip linksmai linksmai kinknoja jai auksine galvele. Bet Irka myli ir kitas — vilas, visas — nuo to laiko, kaip išgirdo nuo Liudvės, kad žvaigždelės — tai mirusieji ir nuėjusieji į dangų vaikai. Jiems ten labai, labai gera. Dievulis yra jų tėvelis, o Dievulio Motina jų mamytė. Ir jie visados yra drauge — ne taip, kaip Irkos tėveliai. Ji čia su mamyte, o tėvelis toli toli Kaune. Kai jie visi buvo drauge, buvo, taip linksma. Paskui ji ir mamyte atvažiavo čia. Buvo žiema, šalta. Paskui buvo Kalėdos. Irkai mamytė parėdė eglelę, bet buvo nelabai linksma, nes tėvelio nebuvo. Paskui atvažiavo tėvelis ir atvežė daug daug dovanų. Paskui tėvelis parašė pasiilgęs Irkos ir ji važiavo i Kaimą su tetule Brone. Su tėveliu matė kinematografe eiūtą ir dramblį, gėrė tokio saldaus šokolado cukrainėje. Paskui tėvelis vėl atvažiavo ir atvežė Džimą... Dabar nebeatvažiuoja ir nebeatva- žiuoja... Ir nei Dievulis, nei Dievulio Mamytė niekados nesi

važinėja su visokiais reikalais — Dievulis turi daug angelų ir siuntinėja juos, kur reikia. O Irkos mamytė vis tai šen, tai ten ir bevažinėjanti. Dabar, mat, tokie sunkūs laikai, reikia visiems patiems darbuotis — nebėra ką siuntinėti. Ir tie žmonės tain baisiai vagia, reikia pačiai mamytei vis saugoti ir prižiūrėti. O danguje tikriausiai niekas nevagia. Į dangų tas teeina, kas neturi nuodėmės, sako Liudvė. O vogti — nuodėmė. Irka žino: ko mamytė neleidžia daryti, tai yra nuodėmė. Danguje yra tie vaikai, kurie klausė mamytės; jie visi ten labai mandagūs ir geri. Ir kaip toms žvaigždutėm linksma danguje — jų tiek .daug, tiek daug! Kad kartais išbėgs visos pažaisti į dangaus pievą, tiek jų yra, kiek gėlių toje pievoje pas malūną. Net mamytė sakosi jų negalinti suskaityti. Nebent tėvelius ... Kai tėvelis atvažiuos, ji paklaus . . . Ak, kuomet atvažiuos tėvelis! Jau taip seniai seniai yra buvęs — kai atvežė Džimą — tuomet buvo pavasaris ir juodu ėjo žibučių mišką, o dabar jau ir obuoliai prinokę, jau ruduo. Koks tėvelis geras, kad jai atvežė Džimą! Ji taip myli savo tėvelį. Ji prašė, kad jis nebevažiuotų į Kauną, kad čia drauge
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Dr. Igną Skrupsketi prisiminus naikindami visą Lietuvos kultū
rinį gyvenimas, uždarė ir Dr. 
Igno Skrupskelio kūdikį — „XX 
Amžių“, reikalaudami į paskuti-

Skaudų prisiminti liūdnus ir 
skaudžius įvykius. Jų tiek daug 
ir toki baisūs. Jų pasėkos kaip 
sunkiausia našta slegia musų 
tautos kūną. Apverktinai skaudu 
prisiminti tuos žmones, kurie la
bai per anksti, pačiame amžiaus 
viduryje ir jėgų tvirtume nena
tūralia mirtimi buvo išplėšti iš 
mūsų tautos kaYnieno, ir kurių 
darbai ir sugebėjimai šiandien 
būtų taip reikalingi. O tokių iš
plėštųjų eilės' paskutiniųjų sep- 
tynerių metų laikotarpyje pa
sidarė labai didelės. Daug 
daug ąžuolų išversta. Skaudu pa
galvojus, bet būtų nusikaltimas 
jų neprisiminti. Nors ne vienas 
išverstųjų ąžuolų neilgai gyveno, 
bet savo didžiais darbais daug 
nusipelnė mūsų kraštui, mūsų 
kultūrai, viso mūsų gyvenimo 
pažangai. Dr. Igno Skrupskelio 
vardas įrašytas tų žmonių eilėse, 
kurie prievarta turėjo palikti gy
vuosius ir savo didžius darbus ir 
užsimojimus nutraukti pačiame 
jėgų tvirtume.

Dr. Ignas Skrupskelis priklauso 
tai veikliųjų Lietuvos vyrų eilei, 
kurių darbai reiškėsi ne Lietuvos 
valstybę atstatant, bet jau atsta
tytoje nepriklausomoje Lietuvo
je. Gimęs dabartinio šimtmečio 
pradžioje Dr. Ignas Skrupskelis 
anksti įsijungė į visuomeninį dar
bą. Atgimusios Lietuvos pirmųjų 
dienų gyvenime dirvonų buvo 
daug visose srityse. Ignas Skrups
kelis iš pat mažens buvo tų dir
vonų nepailstamas purentojas. Jau 
gimnazistu būdamas Ignas Skrups
kelis veikliai dalyvauja ateitinin
kų sąjūdyje, vis labiau kildamas į 
paviršių ir užimdamas vadovau
jamas vietas. Studijuodamas Kau
no universitete, Ignas Skrupskelis 
jau pirmaeilis ateitininkų veikė
jas ir organizatorius. Jo kultūrinė 
veikla vis plečiasi. Išvykęs studi
jų gilinti į užsienį, Ignas Skrups
kelis i Lietuvą grįžta parsivežda
mas daktaro, laipsnį.

Pilnas jėgų ir idealizmo Dr. 
Ignas Skrupskelis dar su didesne 
energija stoja į visuomeninį ir 
kultūrinį darbą. Nepertraukiamai 
rašo straipsnius, skaito paskaitęs,. 
seka visuomeninį ir politinį gy
venimą, aktingai dalyvauja kul
tūrinėje veikloje. Pradėjęs reda
guoti „Židinį“, jį dar labiau pa- 
turtina, galutinai jį suformuoja ir 
padaro europinio pasididžiavimo 
žurnalu. Dr. Ignas Skrupskelis 
daug pasidarbuoja ruošiant pir
mąjį Lietuvos Euchoristinį Kon
gresą. Dr. Igno Skrupskelio orga
nizaciniai sugebėjimai buvo labai 
naudingi ir daug prisidėjo prie 
didžiausio Lietuvoje kongreso pa
sisekimo.

Palyginti tylus, nepaprastai 
mėgstąs darbą, rimto kultūros 
žurnalo redaktorius pasirodė esąs 
ir labai praktiškas žmogus, gerai 
suvokiąs būtinuosius smulkiuosius 
gyvenamojo momento reikalavi
mus. Pradėjęs redaguoti „XX Am
žių“ Dr. Ignas Skrupskelis pradė
jo žengti nepaprasto pasisekimo 
ir nepaprastų laimėjimų keliu. 
„XX Amžius“ pasidarė dina
miškiausias, populiariausias ir 
gyvenimiškiausias Lietuvos dien
raštis. Nepaprastas tiražo kilimas

Dr. Ignas Skrupskelis 19040 m. liepos 
12 d. suimtas, išveržtas j koncentraci
jos darbų lagerį Vorutoj ir ten žuvęs

rodė, kad dienraštis pasirinko 
tikrą kelią, kad skaitytojas juo yra 
patenkintas. Ir bendradarbių skai
čius augo ir augo. Kas pabandė 
truputėlį su Dr. Ignu Skrupskeliu 
pabendradarbiauti, tas jau nuo 
jo nebenutolo. Dr. Ignas Skrupske
lis nuo „XX Amžiaus“ nieko ne
atbaidė, bet visus prie jo viliojo.

Didįjį darbą sutrukdė ir sugrio
vė kiti veiksniai, kurie Lietuvai 
atėmė laisvę, o Dr. Ignui Skrupske- 
liui ir gyvybę. 1940 metų birželio 
mėn. per Lietuvą pradėjo riedėti 
svetimos šalies tankai. Kelias die
nas jie riedėjo tik per mūsų lau
kus ir miestus, bet greit jų plie
ninė letena užgniaužė visą lais
vos Lietuvos gyvenimą.

Liepos 12 d. svetimieji oku
pantai Dr.Igną* Skrupskelj suėmė. 
Niekam nepasakė už ką. Dar po 
kurio laiko tie patys okupantai,

nįjį numerį įdėti redakcijos var
du pasirašytą okupantų prisiųstą 
paskutinį žodį, kad „XX Amžius“ 
pats sava valia užsidaro ...

Kalėjime Dr. Ignas Skrupskelis 
buvo sunkiai tardomas. Niekada 
Dr. Ignas Skrupskelis nsužinojo, 
kuo gi jis nusikalto, nes visi kal
tinimai buvo išgalvoti. Okupan
tai panoro pirmoje eilėje sunai
kinti pačius veikliausius ir įta
kingiausius lietuvius. Dr. Igno 
Skrupskelio čia ir buvo „kaltė“, 
kad jis buvo populiarus ir turėjo 
didelį pasitikėjimą lietuvių tauto
je, kuriai buvo pašventęs visas 
savo jėgas ir sugebėjimus.

Tuo metu, ' kai Dr. Ignas 
Skrupskelis ir tūkstančiai kitų 
nekaltų lietuvių sunkiausiose są
lygose buvo kalinami, svetimieji 
okupantai ir jų pakalikai visa 
gerkle šaukė, kad . tik dabar Lie
tuva pradeda teisinga gyvenimą ...

1941 metų ankstyvą pavasarį 
Dr. Ignas Skrupskelis buvo nu
teistas. Į „teismą“ jis nebuvo nė 
pakviestas. Niekas nedavė nė pa
siaiškinti. Dr. Ignas Skrupskeljs 
apie nuteisimą sužinojo tik tada, 
kai vieną dieną jam paskaitė 
„teismo“ sprendimą, kad jis yra 
nuteistas 8 metams priveičiamųjų 
darbų Sovietų Sąjungos gilumo
je. Kaip nebuvo pašauktas į 
„teismą“, kaip nebuvo leista pasi
aiškinti, taip ir „sprendimą“ skai
tant nebuvo pasakyta, už ką nu
baustas.

Toks buvo ir dabar yra tarybi
nis „teisingumas“.

Toliau Dr. Igno Skrupskelio 
kryžiaus keliai mažai žinomi. 
Viena aišku, kad jie nepaprastui 
sunkūs. Jis buvo išvežtas į Vor
kutą. Sunkiausias rėžimas ir ne
pakeliami darbai Dr. Igno Skrup
skelio nepalaužė. Kantriai kęsda
mas savo sunkią dalią jis vis dar 
nenustojo vilties, kad kada nors 
vargo dienos baigsis. Deja . . . 
Dr. Ignas Skrupskelis vargo die
nas baigė gyvybės kaina. Kartą, 
grįžęs po sunkaus darbo, neišgir
do švilpuko keltis. Minutę pavė
lavo. Pribėgęs sužverėjęs NKVD 
prižiūrėtojas brutaliai nuo antro 
aukšto narų nutraukė ant cemen
tinių grindų. Dr. Ignas Skrupske
lis krito galva žemyn. Išsekusios 
jėgos nepakėlė, ir Dr. Ignas 
Skrupskelis tolimoj ir baisioj Vor
kutoj baigė liūdnas gyvenimo ir 
vargo dienas kankinio mirtimi.

Dr. Ignas Skrupskelis niekada 
nebesugrįš į tėvynę, iš kurios jis 
jėga buvo išvežtas. Niekas neras 
ir jo kapo amžinuose Vorkutos 
pusnynuose. Bet jo neilgo gyve
nimo brandūs darbai niekada 
niešnyks iš Lietuvos kultūrinio 
labyno. St. Daunys.

Algirdas Landsbergis

Vidurnakčio šuo mėnesienoje
Kada visi padorūs šunes eina miego 
Ir dailios kalės užskleidžia blakstienas, 
Sužvilga tavo akys, didelės, paliegę, 
Sužvilga, kaip išalkusios, sulysę dienos, 
Našlaičių šonkaulių aštrumas mėnesienoj.

Tu sudrebi vidurnakčiui į širdį lašant. 
Ir posmai ima lietis prė godžius dantis.
Praryt mėnulį žiojasi nasrai šalti, 
Ir laimės niekad neužuodusiu šlapiu snukiu 
Iš lėto ritasi jo sidabrinės ašaros.

Vidurnakčio šunie, tu dienomis skurdus be galo, 
Tave aplenkia sotūs šunes ir išdidžios kalės, 
Bet mėnesienos apšviestam akimirkos miraže 
Tu spindintis visų šunų, žmonių karalius, ~ 
Nes šio pasaulio tau tada per maža.

„Amerika Pirtyje“ autorius 'p. Vilku taitis — Keturakis atvyksta lydimas 
p. Gedvilos i suvažiavimo atidarym? Don. Sūlaičio nuotr.

gyventų. Bet tėvelis sako: „Ne
galima, Irka reikalai taip liepia, 
niekę nepadarysi“. Fe! bjaurūs, 
bjaurūs tie reikalai! Irka jų ne
kenčia.

— Juk pas jus danguje nėra 
reikalų? — klausia ji žvaigždelių.

Žvaigždelės šypso, krato gal
veles ir, akelėmis mirkčiodamos, 
kugžda:

— Nėra, Irka, nėra!
Irka, sunkiai atsidūsėjusi, len

kias prie Džimo.
Ar matai, Džim, danguje nėra 

reikalų. Laimingos žvaigždutės!
Bet Džim nieko negirdi. Nega

lėdamas lydėti savo ponios į sva
jonių karalystę, jis nuvyko kitur 
— į sapnų šalį, ir saldžiai miega, 
padėjęs ant Irkos kelių savo 
smailų snukutį. Tad Irka, neno
rėdama vyti savo favorito iš to 
laimingojo krašto, švelnitėlaičiai 
glosto jį savo mažute rankele ir, 
vėl atsikreipus į žvaigždes, tęsia 
toliau savo pasakojimus.

Dabar mamytei su reikalais iš
važiavus, jai nebėra taip ilgu, 
nes ji kiaurą dieną žaidžia su 
Džimu, o vakare kalbasi su jo
mis. Tik kai lytus lyja ir Die
vulio Mamytė neišleidžia žvaigž
dučių pabėgioti, — taį jai taip 
ilgu ilgu.

Irka merkia akis ir žiūri į sa
vo mylimiausiąją žvaigždutę. Ir

mato ilgus auksinius siūlus be- 
drykstant nuo žvaigždutės lig 
savęs pačios. Ir rodos Irkai, kad 
žvaigždutė tiesia jai savo ranke
les ir meiliai ją glamonėja. Pas
kui taip pat ji žiūri į antrą, į tre
čią — ir visos taip myluoja ir 
šypso, ir kugžda. O, nulėkė viena 
žvaigždelė žemyn ... o, ir antra! 
Kai žemėje kokiam vaikui labai 
ilgu, ir jis neturi su kuo žaisti, 
ir sėdi vienui vienas savo kam
baryje, tai Dievulis leidžia ko
kią nors gjęlestingą žvaigždę 
lėkti pas jį pažaisti. Ar neatlėks 
kuomet -nors ir pas Irką? Juk ir 
ji tokia vienui viena. Tiesa, ji 
turi Džimą, bet kad jis nieko ne
moka kalbėti — nė vieno žodelio, 
o sp žvaigždžių vaiku ji šnekėtų 
daug daug apie viską ...

Už lango sudundėjo, ir Irka, 
nebepaisydama, kad toks ūmas 
sujudinimas gali pakenkti Džimo 
sveikatai, akimirksniu nušoko 
nuo lango, nukėlė favoritą ir 
šaukdama: mamytė parvažiavo! 
lyg kamuolėlis nuriedėjo per 
tamsius kambariuš į priemenę. 
Atrakino duris ir puolė įeinan
čiai motinai į glėbį. Pasiilgusi 
bučiavo jai rankas, kabinosi jai 
ant kaklo, glaudės.

— Irka, meldžiamoji, ne taip 
smarkiai — juokėsi motina. — 
Leisk nusivilkti.

Kad Irka taip be galo pasiilgo 
mamytės.

— Ka gi veikia mano dukra? 
Ar sveika, ar linksma?

— Labai labai linksma, nes 
mamyte parvažiavo. Aš, mamyte, 
ir šiandien parlėkiau namo kartu 
su saulute — ji į savo, aš į savo. 
Juk Irka mandagi, mamjrte? O 
ar tavo reikalai buvo šiandien 
mandagūs?

— Ak. Irka, jie niekuomet nė
ra mandagūs. Vis tik įžūlūs ir 
nepaklusnūs.

Tad Irka ėmė guosti motiną, 
kad, kai ji užaugsianti, padė
sianti suvaldyti visus tuos ne
mandagiuosius reikalus. Paskui 
papasakojo, ką daręs šiandien 
Džimi, koks jis esąs protingas ir 
mandagus. Čiulbėjo, lyg paukš
telis, ir jos raudonos, lyg rožės 
pumpuras, lūpelės nesičiaupė nė 
sekundei. Bet netrukus motina 
pertrauke ją.

— Visa tai labai puiku, Irka, 
bet dabar valgyk greičiau vaka
rienę, o paskui — gulti. Zinai, 
kad vaikams jau seniai laikas.

Irkos linksmos lūpelių vyšne
lės ūmai ištyso žemyn.

— Mamyte, aš dar norėčiau 
pasikalbėti! Aš dar turiu tiek 
daug papasakoti!

— Juk daug papasakojai, o kas

liko, pasakysi rytoj. Rytoj niekur 
nevažiuosiu.

Irkos tamsiose, aksominėse, 
panašiose į našlelių gėles, akyse 
žybtelėjo ašaros. Bet kadangi 
mamytė verksmo nemėgo, tai 
jos neišriedėjo ant skruostelių.

Sį kartą gal ji ir nebūtų jų 
pastebėjusi, nes kaip tik atsidė
jusi kalbėjo su šeimininke, liep
dama jai tuojau patiekti skanios 
vakarienės. Bematant atvyksiąs 
ponas Gurskis, važinėjęsis jos 
reikalais į apskritį.

— Su ponu Gurskiu tu dar il
gai ilgai kalbėsi, mamyte? — ta
rė Irka neva teigdama. — O man 
reikia eiti gulti.

— Kas per klausimas, Irka! 
Žinoma, kalbėsiu. Užaugsi, ir tu 
galėsi kalbėti nors lig vidurak- 
čio.

Valandėlę Irka tylėjo, gerdama 
arbatą.

— Mamyte, kuomet atvažiuos 
tėvelis?

— Nežinau.
— Taip-seniai, taip seniai be

buvo! Gal koks šimtas metų. Tur 
būt, reikalai neleidžia, mamyte?

— Gal reikalai . . .
— Mamyte, juk žvaigždutės. 

turi sparnelius — tokius mažy
čius, aukso plunksnelių? Juk ki
taip kaip gi jos galėtų taip la
kioti?

— Ak, Irka, kokias tu pasakas 
plepi! Vis tai Liudvės mokslas. 
Palauk, žiemai būtinai tau pai
eškosiu mokytojos. Imsies mo
kytis ir sužinosi, ar žvaigždėms 
yra sparnai, ar ne.

Irkos galvelėje ūžė dar visas 
spiečius minčių ir klausimų, bet 
ne vienas jų negavo iš ten iš
lėkti, nes motina, greituoju ma
žumą užkandus, nuėjo įį savo 
kambarį. Irka, viena pasilikusi, 
greit pabaigė vakarienę ir tuo
jau nuėjo gulti. Įėjus pas motiną 
pasakyti laba naktis, rado j š be
sivelkančią gražų baltą rūbą. 
Irkai jis labai tiko, nes pro ažū
rinius įsiuvus taip gražiai gie
dravo mamytės rankos ir su juo 
mamytė panešėjo į baltą rožė.

— Ponas Gurskis nevalgys nė 
skanios vakarienės, tik vis žiū
rės į tave, mamyte, •— tarė ji 
rimtai, apžiūrėjus motiną.

— Ak, kaip tu daug šneki, 
tarškute! Eik greičiau gulti.

— O kai aš užaugsiu, taip pat 
pasisiūdinsiu tokį rūbą su įsiu
vais ir kalbėsiuos su svečiais il
gai, ilgai, ilgai.

Pasklido dundėjimas, ir ponia 
Sofija skubiai ėmė baigti savo 
tualetą. O kai Irka nepuolė 
smarkiai jai ant kaklo labai nak
čiai, kaip gebėdavo, tik pabu-
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. Baltijos Valstybių reikalas 
britu Z. Rūmuose

DEBATAI 1947 M. GEGUŽES 23 D.
(Tęsinys)

Baltam puoselėju 
didžiausią pagarbą

Sir Patrick Hannon: „Aš 
norėčiau trumpai paremti tai, ką 
mano garbingasis draugas Kara
lienės Universiteto Belfaste at
stovas (prof. Savory) išdėstė par
lamente. Jau seniai aš čia esu, ta
čiau nemanau, kad būčiau kada 
nors girdėjęs dėstant reikalą to
kiais jaudinančiais žodžiais. Man 
yra tekę turėti ryšių su Baltijos 
valstybėm pačioje jų evoliucijos 
pradžioje po pirmojo pasaulinio 
karo. Aš nuolat jose lankyda- 
vaus ir kukliai pasidomėdavau jų 
ūkine raida, paskolų derybom, 
pagalba jų vietiniam reikalam ir

jos. Mūsų pareiga yra nuolatos 
daryti žygius, kokius tik šio meto 
diplomatiniai galimumai leidžia“.

Jie savo nuotaiką išlaikė 
nuostabiu ir pasigėrėtinu būdu
Sir Arthur Salter: „Ašno

riu keliais žodžiais ko stipriau
siai paremti kreipimąsi dėl baltų 
traktavimo mūsų zonoje Vokieti
joje. Aš lankiau jų stovyklas, ir 
aš tiesiog negaliu nusakyti to įs
pūdžio, kuri man padarė tų vyrų 
ir moterų kokybė. Praeityje jie 
paliko tragediją, o kai aš pas juos 
buvau jie prieš save Jematė.nykų 
ateities netikrumą, tačiau jie sa
vo nuotaiką išlaikė nuostabiu ir

jų įsivestais žemės ūkio metodais. 
Dar prieš rusam negailestingu 
būdu tas valstybes absorbavus aš 
puoselėjau jom didžiausią pagar
bą. Tos trys mažos valstybės, iš
buvusios šimtametėj rusų tironi
joj, išlaikė savo tradicijas, kalbą 
ir tėvynės meilę, kokią reta at
rasti bet kurioj kitoj tautoj. Aš 
apgailestauju, kad mano garbin
gasis ’ ir mokslingasis draugas 
Northamptono atstovas (Mr. Pą- 
get) atrodo primiršęs istorijos pa
mokas.

Britų vyriausybė yra susitepusi
Aš prisimenu, kaip kartu su 

kilniąja ponia lady Muriel Paget 
išleidom atsišaukimą rinkdami 
knygas Tartu universitetui Esti
joje. Mūsų krašto gyventojai dos
niai atsiliepė. Tų trijų mažų val
stybių pastangom atstatyti savo 
tautjnę kultūrą būdingas entuzi
azmas, su kuriuo jų universitetai 
įsivedė vakarietinius tyrinėjimų 
ir profesinio parengimo metodus. 
Manding, labiausiai apgailėtinas 
faktas naujausiojoj istorijoj yra 
tas, kad britų vyriausybė, stovint, 
ant humaniškumo, teisingumo ir 
padorumo principų, yra susitepusi 
tų trijų valstybių prijungimo prie 
Rusijos pripažinimu d e facto. 
Tai viena iš mūsų meto tragedi
jų. Juo labiau gaila darosi, kai 
prisimenam, ką tos trys mažos 
valstybės yra padariusios ano 
tarpkario metu savo tautinei kul
tūrai ir ūkiui pakelti iki tokio 
laipsnio. Aš prisidedu prie pasta
bos, kad dosniai, su užuojauta ir 
supratimu turėtų būti traktuoja
mi tie žmonės kurie yra išblaškyti 
po Europą. Bet tuo pačiu metu 
mes, kurie visą laiką kovojom 
dėl laisvės, negalim pripažinti tas
tris valstybes ištikusios tragedi- Lietuvių Rašytojų Tremtinių suvažiavimo atidaromojo posėdžio fragmentas

pasigėrėtinu būdu. Jie turėjo pit- Deputatas rado Lietuvoj 1933 m. 
maeilį chorą, neturėdami knygų . ...sukilimą
nei popierio mokė savo vaikušrJulius Silverman: 
buvo įsirengę maldos namus. Jie „Garbingojo Karalienės Univer- 

i—i.A siteto atstovo (prof. Savory) isto
rinė apžvalga buvo vienašalė ir 
netiksli. Jis stengėsi sudaryti įs
pūdi, kad tos Baltijos respublikos 
prieš 1939 m. buvo mažos nepri
klausomos vakarietiškai demo
kratinės valstybės. Iš tikrųjų jos 
tokios visiškai nebuvo. Nuo 1920 
m. iki 1933 m. jos gal kiek panė
šėjo — kad ir vien tik paviršuti
niškai — j vakarines demokrati
jas. Jose buvo rinkimai, taip pat 
buvo ir šiek tiek kritikos laisvės. 
1933 m. visose trijose respubliko
se tai pranyko, ir istorikai gali 
pasamprotauti, kodėl visur tais 
pačiais 1933 m. — tais nelemtai
siais metais, kada Vokietijoje 
Hitleris atėjo į valdžią, — kiek
vienoje iš tų respublikų jvyko 
perversmai. Demokratija buvo 
Sunaikinta, ir 1939 ar 1940 m. ten 
tikrai demokratijos nebuvo. Kiek
viename iš tų kraštų buvo mil-

sumaniai palaikė aukštą moralę 
ir rodė aiškų troškimą imtis bet 
kokio racionalaus darbo, koks tik 
jiem buvo leistas. Aš čia krei
piuos ypačiai del to, kad mano 
įspūdžius patvirtino kiekvienas, 
su kuriuo tik aš kalbėjau ir ku
rie turėjo ilgametį patyrimą Vo
kietijoje. Tas reikalas šiandien 
itin tinka iškelti, nes mes turim 
planą kai kuriuos iš jų parsiga
benti čia. Reikalas eina apie tai, 
ar mes jų čia perkelsim daugiau 
ar mažiau ir kaip' interpretuosim 
savo išleistuosius nuostatus bei 
taisykles. Mes norėtume kiek 
daugiau lankstumo, ir aš prašau 
vyriausybę verčiau priimti dau
giau tremtinių negu mažiau, ypač 
tokiais graudžiais atvejais kaip 
tas, kurį minėjo mano garbinga
sis draugas Karalienės Universi
teto Belfaste atstovas (prof. Sa
vory)“. 

\

Don. SulaiClo nuotr.

žiniška politinių kalinių masė. 
Latvijoj, kurią aš lankiau praei
tais metais, 1940 m. buvo du ar 
trys tūkstančiai politinių kalinių 
iš bendro 2,5 milijonų gyventojų 
skaičiaus“.

Maj. Tufton Beanish: „O kiek 
jų ten dabar?“

Mr. Silverman: „Maždaug tiek 
pat“.

Majoras Beanish: „O kiek Si
bire?“

Mr. Silverman: „Pagal garbin
gojo atstovo apskaičiavimus, visi 
gyventojai išsiųsti j Sibirą arba 
pabėgo. Tikėkit man, Ryga ir kiti 
Latvijos miestai pilni — “

Prof. Savory: „Mongolų iš Ru
sijos“.

Mr. Silverman: „Apie tai aš pa
kalbėsiu, jeigu garbingieji atst^ 
vai man leis. Mano silpnoji pusė 
yra ta, kad aš tuose kraštuose bu
vau ir juos mačiau. Gal dėl to aš 
negaliu kalbėti su tokiu svoriu 
kaip tie garbingieji atstovai, ku
rie tuos kraštus stebi iš tūkstan
čio mylių atstumo.

Pastebėjimai deputato, kurį po 
Rygą vedžiojo NKVD guidas 
Tiesa, ten nėra tokios demo

kratijos, kokią mes kad pažįstam 
Vakaruose; negalim norėti, kad 
po revoliucijos būtų tokios libe
ralinės ir demokratinės teisės, 
kokias turim čia, tačiau tie kraš
tai toli gražu nėra ūkiškai asimi
liuoti likusiajai Sov. S-gos daliau 
Man buvo įdomu pastebėti, kad 
tai buvo viena iš mano lankytų 
Sovietų S-gos vietų, kur dar te
bebuvo privačių krautuvininkų. 
Kokie 30% Rygos prekybos buvo 
smulkiųjų krautuvininkų ranko
se. Provincijoj dar tebešeiminin
kauja individualūs ūkininkai. Že
mė išdalinta. Vokiečių ir kolabo
rantų žemė išdalinta gyventojam, 
ir tokiu būdu vyriausybė užsitar
navo žymią vietos ūkininkų pa
ramą. Ir ne tik tai. Yra dar vie
nas jdomus dalykas. Kare išvien 
su raudonąja armija kovėsi viena 
latvių divizija, apie 30.000 vyrų. 
Be abejo, didelė jų dalis žuvo. 
Toji divizija iki šiol išaugo l 
ištisą armijos ' korpusą, suside
dantį iš keturių divizijų, kurias 
sudaro vieni latviai. Aš primenu 
garbingiesiem atstovam, jog iš 
to, ar tautai galima patikėti gin
klus, galima spręsti, ar krašto 
vyriausybę gyventojai palaiko. 
Kai šis armijos korpusas bus su
kurtas, grynai rusiškoji armijos 
dalis paliks kraštą.

Aš nesakau, kad per kelių die
nų vizitą tokiame krašte kaip 
Latvija aš ar kas kitas gali pa
justi politinę atmosferą ir tiks
liai susekti opozicijos pajėgumą. 
Opozicija yra. Jai neleidžiama 
pasireikšti. Aš negaliu pasakyti, 
kiek ji stipri. Bet aš gavau įspū
di, kad gyventojų dauguma, 
kiekvienu atveju didžiulė pra
monės darbininkų dalis, stovi už

ciavo ranką ir, paėmus žvakę, 
nuėjo į savo kambarį.

Čia,. kaip visados, pirmų pir
miausia nusiuntė pro langą labą 
naktį žvaigždelėms, paskui pa
žiūrėjo, ar ramiai miega lėlės, 
pagalios pabučiavo į snukutį 
Džimą. Bet viskas buvo ne taip 
malonu, kaip visados. Irka juto, 
kad kažkas graužia ją krūtinėje, 
ir jai buvo skaudu.

Mamytė tikriausiai neateis su
šukuoti jai galvelės nakčiai, nes 
beveik niekados nateina, viešint 
ponui Gurskiui. Nė Liudvė nea
teis, nes turi paduoti vakarienę. 
O Irka pati dar nemoka šukuo
tis .. . Et, dėl galvelės tai nie
kis, bet vienai taip liūdna.

O gal šįvakar kaip tik mamytė 
ims ir ateis. Tik vienai, vienai 
minutėlei. Tegu ponas Gurskis 
skaniai valgo sau vakarienę per 
tą minutėlę, o mamytė bematant 
ir pareitų . . .

Negera mamytė, negera — 
skamba giliai giliai Irkos sieloje. 
Kad tas ponas Gurskis nebūtų 
atvažiavęs, ateitų. Kam jis atva
žiuoja? Mamytė sako, kad jis 
geras ir padedąs tvarkyti reika
lus, bet Irka jo nemyli, nemyli 
ir nemyli.

Įlindus į lovelę, Irka atsi
klaupė ir ėmė melstis.

— Tėve mūsų, kursai esi dan
guje . . .

Bet tolimesni žodžiai kažkodėl 
šį kartą niekaip nesinėrė iš at
minties!. Tik iš sopamos širde
lės gilumos išsiveržė karštas 
meldimas:

— Dievuli, duok, kad visi tie 
bjaurūs reikalai galą gautų, ir 
kad ponas Gurskis negreit vėl 
atvažiuotų, ir kad tėvelis greit 
atvažiuotų. Žvaigždutės, papra
šykit! Amen.

Bet įsigūžinus į minkštą ant
klodę, Irkai vėl rados linksma. 
Ji ėmė mastyti, kaip bus gera, 
kai žiemą atvažiuos mokytoja, ir 
ji pradės mokytis, ir išmoks ra
šyti, ir rašys laiškus tėveliui. 
Rašinės kasdien, ir tėvelis jai 
atsakinės. Ji seniai jau nori mo
kytis, bet mamytė vis užsiėmusi 
tais reikalais ir sako, kad ji dar 
suspėsianti.

Paskui atsiminė, kad mamytė 
sakės rytoj niekur nevažiuosi
anti. Ji paprašys, kad eitų su ja 
į mišką. Ir Irkos širdelė patvino 
tekiu džiaugsmu, kad jame pas
kendo visi jos vargai ir skaus
mai. Ji užmigo linksmai besišyp
sodama.

Ryto metą Irka, pavalgiusi 
pusryčius,- nubėgo su Džimu i 
savo namelį sodne. Lauke buvo 
taip gražu, saulėta ir šilta, kad 

nė mąstyti nenorėjai apie kam
barį. Irka betgi, pažaidus! kurį 
laiką, nubėgo namo, spėdama 
mamytę jau būsiant pabudusią 
ir skubėdama jai pasakyti labą 
dieną. Kambariuose sutiko Liud- 
vę kaip tik benešančią pusry
čius poniai į lovą, tad, žinodama 
motiną jau nebemiegant, šokte 
įšoko į jos kambarį, lyg jauna 
įsilaigiusi* ožkelė, ir smarkiai 
nubučiąvus tebegulinčią lovoje 
mamytę, ėmė skambėti kaip si
dabrinis varpelis.

— Mamytė, Džim ir aš! Ak, 
šiandien eiti į mišką su tavim. 
Ar eisi, mamyte?

— Gerai. Tuojau po pietų. Pa- 
siimsime pintinėlės, gal rasime 
grybų. .

Irkos akys sužibo neapsakoma 
laime.

— Mamyte, Džim ir aš! Ak, 
kaip bus linksma!

Valandėlę patylėjus, paklausė 
nedrąsiai:

— Mamyte, o ar ponas Gurskis 
šiandien neatvažiuos?

— Kodėl klausi? Tur but ne. 
Tur būt ne. Juk vakar buvo... 

Ar ir šiandien vėl?
— Gražu, Irka! Jei myli ma

mytę, tai turi džiaugtis, ponui 
Gurskiui atvažiavus. Jis toks ge
ras mamytei, — tiek man pade

da. Ir tau geras. Ar seniai džiau
geis jo skaniais saldainiais?

— Et, jau seniai jų nebėra! Ir 
nebenoriu daugiau. Nes, kai jis 
atvažiuoja, mamytė manęs nebe
myli. Aš noriu, kad atvažiuotų 
tėvelis.

— Niekus plepi, Irka. Vaikų 
noro niekas neklauso. Kaip ma
myte nori, taip ir turi būti. Jei 
taip imsi reikšti savo norus, tai 
iš tikro tuomet tavęs nebemy- 
lėsjp.

Irka prižadėjo būti labai man
dagi ir nuvedė motiną pas savo 
namelį parodyti naujų įrengimų 
ir naktį jos darželyje pražydt^sių 
gėlių. Paskui mamytė nuėjo na
mo, o Irka, pasilikusi sodne, ėmė 
dirbti iš smilčių darželį prieš 
savo namelį ir kaišyti jį gėlėmis. 
IŠ pradžios viskas ėjo puikiau
siai, bet paskui Džim ir prasi
manė žaidimą: ėmė traukyti iš 
darželio savo ponios {daigstytas 
gėles. Ponia barė jį ir norėjo jas 
išrauti jam iš snukučio. Jis bėgo 
nuo jos, ji vijos — ir buvo gai- 
niojimos, linksmybės ir džiaugs
mo be galo, be krašto. Irkos juo
kas ir Džimo lojimas skardeno 
visą sodną. Taip nardės juodu 
saulėje, lyg žuvys vandenyje, kol 
Liudvė atėjusi pašaukė Irką 
piėtų.

— Ar Irka žino, kad yra sve
čių? — tarė Liudvė. — Ką tik 
atvažiavo ponas Gurskis.

Irka nežinojo, ūmai jos links
mumas užgeso, lyg užpūsta 
žvakė.

— Gal mamytė neis dabar i 
mišką, — dingtelėjo jai į galvą.

Ponia Sofija ir p. Gurskis sė
dėjo jau už stalo valgomajame. 
Padavus svečiui rankelę ir klup- 
terejus, Irka atsisėdo savo kėde
lėje.

— Ką gi veikia panelė Irena ir 
jo malonybė Džim? — paklausė 
p. Gurskis, kreipdamasis į Irką-

— Aš nesu jokia panelė Irena. 
Aš esu sau Irka ir gana, — at
sakė Irka kažkokiu šauniu balsu.

P. Gurskis nusijuokė:
— Originali moteriškė užaugs 

tamstos duktė, ponia Sofija. 
Užuot džiaugusis panele vadina
ma, kaip suaugusi, ji už s įgauna.

— Mano duktė pradeda truputį 
kaprizytis — tarė p. Sofija, šau
niai pažvelgus į Irką.

Irka nieko jau nebesakė per 
visus pietus. Pavalgiusi ir pri
ėjusi prie motinos padėkoti, ji 
paklausė:

— Mamyte, ar eisim į mišką, 
kaip prižadėjai?

(Bus daugiau)
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vyriausybę. Aš noriu parlamen
tui priminti, kad 1905 m. Talino 
ir Rygos darbininkai sukilo kar
tu su Maskvos ir Leningrado dar
bininkais ir surengė revoliuciją. 
Tas pats buvo 19J7 m. Sovietinės 
respublikos tuose kraštuose buvo 
1919 m. sutriuškintos ne pačių 
gyventojų, bet vokiečių ginklų, ir 
gen. von der Golte į kraštą (Lat
viją) įžygiavo, rodos, su 11.000 
vokiečių karių“.

Sir P. Hannon: „Gal garbinga
sis džentelmenas leis man primin
ti, kad tuo pačiu metu anąsyk 
britų armija išgelbėjo tą respu
bliką nuo likvidavimo?“

Mr. Silverman: „Taip, bet 
svarbu, kad von Golta pajėgos 
užslopino sovietinę revoliuciją 
tSme krašte. Kokis dabar yra tų 
kraštų valstybinis statusas? Gar
bingasis Karalienės Universiteto 
atstovas pasakė, kad JV nėra de 
facto pripažinusios tų šalių in
korporavimo. Aš drįstu nesutikti. 
Aš norėčiau remtis ne tuo, kas 
buvo pasakyta Maskvoj, bet tuo, 
kas pasakyta Potsdame, nes 
Potsdame buvo pasiektas susita 
rimas, kuris gerokai nušviečia 
šią bylą. Jis turi ryšį su Kara
liaučiaus miesto ir kaimyninės 
srities inkorporavimu į Sov. S-gą. 
Konferencijoje, kurioje dalyvavo 
amerikiečiai, lygiai kaip ir britai, 
„buvo sutarta dėl sovietų vyri
ausybės pasiūlymo galutinai per
leisti Sovietų S-gai Karaliaučiaus 
miestą ir sritį, su rezervu, kad 
dabartinės sienos bus peržiūrė
tos“.

Prof. Savory: „Aš norėčiau 
pastebėti, kad Karaliaučius buvo 
Rytprūsių sostinė. Karaliaučius 

\neturi nieko bendra su Baltijos 
valstybėmis. Potsdame tikrai bu
vo sutarta, kad Karaliaučius per-

I

duodamas“.
Mr. Silverman: Taip, elemen

tarūs geografijos faktai man nė
ra visiškai nežinomi. Ką aš norė
jau pasakyti, tai, būtent, kad ne
galėjo būti manoma tą nedidelę 
Rytprūsių sritį priskirti Sov. 
S-gai taip, kad ji nesusisiektų su 
kuria nors kita sovietų teritori
jas dalimi. Išvada aiški. Kadangi 
toji sritis susisiekia su sovietų 
Lietuvos teritorija, išeina, kad 
Baltijos valstybės pripažintos 
sovietinėmis. Aš nematau, kaip 
tos išvados kas nors galėtų ne
prieiti. Tiesa, Sov. S-ga to punk
to neiškėlė Taikos konferencijoj, 
ir, būtent, dėl dviejų priežasčių. 
Pirma, ji tarė, kad tos teritorijos 
buvo Sovietų S-gos dalis dar 
prieš Sovietų S-gai įstosiant į 
karą. Sovietai neketino ginčytis,

BAIGIANT POLEMIKA SU 
. PROF. V. BIRŽIŠKA

H

Prof. V. Biržiškos straipsnis „Dėl 
p. Girniaus ir vyskupo Valančiaus“, 
įdėtas „Žiburių“ 25 Nr., verčia mane 
atsakyki:

1. Be pagrindo prof. Biržiška sten
giasi įteiginėti ir mane, ir „Žiburių“ 
skaitytojus, kad paliesdamas jo ku
riamąjį Valančiaus vaizdą esu įlin- 
dęs į ne savą sritį. Niekada ir niekur 
nesiėmiau istorijos, nes ji iš tiesų 
nėra mano specialybė. Ir prof. Bir
žiškos atstovaujamąjį Valančiaus 
vaizdą prisiminiau vienu sakiniu ne 
kokiame istpriname straipsnyje, o 
tik iliustracijai, kaip kartais pas mus 
tautiškumo bei patriotiškumo sąvo
kos persiaurai suprantamos ne tik 
kasdieniškai, bet ir mokslinėse studi
jose. Gi tautiškumo bei patriotizmo 
sąvokoms analizuoti nereikia būti 
istorijos specialistu, nes tai ne archy
vinės dokumentacijos, o loginės są
vokų analizės dalykas. Todėl šitam 
uždaviniui, nors ir nebūdamas isto
riku, turiu nemažesnę teisę, kaip 
prof. Biržiška.

2. Tiesa, prof. Biržiškai teigiant, 
kad aš jo pažiūrą į Valančių klai
dingai supratęs (jo paties žodžiu ta
riant, „sufalsifikavęs“), pastačiau 
prof. Biržiškai klausimą, koks gi iš 
tiesų jo nusistatymas į Valančių. 
Pastačiau šį klausimą ne kaip isto
rikas specialistas, o tik kaip savo 
tautos praeitimi besidomintysai, vi
siškai nemanydamas, kad prof. Bir
žiška dėl to įsižeis, palaikys tai jo 
traukimu į teismą ar egzaminavimu. 
Gaila tačiau, kad mano iškeltųjų jam 
klausimų prof. Biržiška neatsakė. Vi
sa tai, ką jis savo ilgame straipsnyje 
pripasakojo, daro įspūdį į jautrią 
vietą pataikyto žmogaus, kuris, ne
rasdamas į klausimą atsakymo ar ne
norėdamas tiesiai atsakyti, stengiasi 
išsisukti pasakodamas (ir labai uo
liai!), kas tik į galvą ateina. Iš tiesų. 
Turėdamas mintyje prof. Biržiškos 
teigimą, kad „negalima dafyti išvadų

,ar toji teritorija yra Sov. S-gos 
dalis, kaip mes neketinam ginčy
tis dėl Indijos ar amerikiečiai dėl 
Filipinų statuso. Antra, aš įtariu, 
kad Sovietų S-ga manė, jog to 
dalyko nedera paversti mainika
vimo objektu, kuris galėtų būti 
prieš jas panaudotas derybose. 
Vis dėlto aš manau, jog sovietai 
būtų išmintingiau padarę, jeigu 
jie mum ir amerikiečiam būtų 
atvirai pasakę: „Mes norim, kad 
tas teritorijas pripažintumėt kaip 
Sov. S-gos dalį“. Turint galvoj, 
kas yra įvykę, nėra abejonės, kad 
tada mūsų vyriausybė būtų suti
kusi tai padaryki.

Dar yra 'kitų dalykų, kuriuos 
aš pastebėjau Latvijoj. Visų 
valdžios vietų latviai, latvių žur
nalistai ir tie, kuriem pavesta 
tvarkyti fabrikus, nori žinoti, 
kam buvusiem Baltijos kraštų 
diplomatam teikiamos diploma
tinės privilegijos. Tai labai smul
kus reikalas, bet jis duoda 
akstiną tam tikriem nesklandu
mam ir susirūpinimui. Latviai 
nori žinoti, ar jie gali lengviau 
prieiti prie savo DP ir papasakoti, 
kokios dabar Latvijoj gyvenimo 
sąlygos. Tokie tat tie nedideli da
lykai, dėl kurių tikiuos, pasekre- 
toris pasisakys.“

Vyriausybės atsakymas
Mr. Mayhew (valstybės pase- 

kretoris užsienių reikalams): „Šie 
debatai, į kuriuos turiu atsakyti, 
buvo kieti. Garbingasis Karalie
nės Universiteto atstovas (prof. 
Savory) pareiškė, kad jis protes
tuoja. Jis pasakė, kad mes gal ir 
negalim labai daug ko padaryti 
tuo reikalu ir kad mes gal ir tu
rime sutikti su fait accompli. Jis 
savo kalboje visiškai nepatiks
lino, kur vyriausybė negerai ką
daro ir ko norima, kad ji darytų. 
Debatų pagrindinis tikslas duoti 
ministeriui galimumą atsakyti į 
jo darbų kritiką, priipti sugesti
jas, ką jis turėtų daryti, ir išklau
syti papeikimą už jo jau pada
ryta. Britų ministeriui, ypačiai 
ministeriui šios vos dvejis metus 
tepabuvusios vyriausybės, labai 
sunku atsakyti į labai didelę dalį 
to, kas buvo pasakyta šiuose de
batuose. Gal aš geriausiai paaiš
kinsiu padėtį duodamas trumpą 
visiškai nepagražintą ir neišdai
lintą paveikslą įvykių nuo 1940 
metų. Tų metų pradžioj tos val
stybės buvo nepriklausomos neu
tralios šalys. Karo metu sovietų 
spauda jas apkaltino išvien su kai 
kuriomis kitomis šalimis rengus 
sąmokslą prieš SSSR saugumą.

(Bus daugiau)

apie Valančiaus lietuvišką patriotiz
mą“, nes „ir prieš ir po 1863 m. jis ko
vojo ne už mokyklų lietuviškumą, 
bet tik (mano pabraukta — J. G.) už 
katalikybę“, pastačiau klausimą: ar 
yra pagrindo kvestionuoti Valančiaus 
lietuviškumą vien dėl to, kad Valan
čius lietuviškąjį darbą dirbo katalikų 

vyskupo soste, vadinasi, turėdamas 
katalikiškus motyvus. Bet prof. Bir
žiška, užuot klausimą tiesiai atsakęs, 
tepripasakojo, kaip 18 š. dvasininkai 
žiūrėjo t liaudies meną. O turėdamas 
mintyje Biržiškos teigimą, kad Va
lančius „liovėsi tos lenkiškos propa
gandos tik iš apačios kunigams ir da
limi jo raštinei pasipriešinus", drįsau 
pridurti abejonės forma antrą klau
simą: kodėl gi lietuviškoji „apačia“ 
vėliau, būdama daug gausingesnė, ne
privertė lietuviškai nusiteikti vėles
niųjų vyskupų, pvz., Paliulionio? Bet, 
deja, prof. Biržiška ir šį klausimą 
nusuko į šalį, Isileisdamas pasakoti, 
kad daugelį, ir būtent blaivybės idėją 
Valančiui pakišę bendradarbiai. Kad 
Valančius turėjo bendradarbių, vi
siems žinomas dalykas, ir ne apie tai 
ėjo klausimas. Aš vieno teklausiau: 
ar iš tiesų „Žemaičių Vyskupystės“ 
autorius, atsisėdęs Į Žemaičių vysku
po sostą,buvo pasidaręs tokiu lenky
bės propagandistu, kad reikėjo apa
čios poveikio jam vėl atversti į lie
tuviškosios spaudos ir knygnešių ini
ciatorių? — Daug įdomybių pripasa
kojo prof. Biržiška, bet to, ko klau
siau, neatsakė.

3. Apgailėtina, kad prof. Biržiška 
visą savo straipsnį persunkė savęs 
aukštinimu, o manęs (ir ne tik ma
nęs, bet ir savo kolegų, kitų istorikų) 
žeminimu. Nebuvo tam reikalo: nors 
gal būt ir niekas nebuvo suskaičia
vęs. kad prof. Biržiškos mokslinių 
darbų skaičius siekia 13.000 rekordą, 
bet ir be to visi žino jį esant uolų 
archyvinės medžiagos rinkėją. Ir dar 
mažiau buvo .reikalo įrodinėti, kad 
aš nežinau istorijos, nes niekada ši
tos pretenzijos ir nereiškiau. O tokia 
autoritetinė (savęs aukštinimu pa
grįsta) argumentacija, nors psicholo
giškai ir pateisinama amžiumi, ob
jektyviai visada lieka demagoginė, 
vadinasi, į masę nukreipta argumen
tacija: tik masę galima įtikinti vien 
autoritetu. Ir kas blogiausiai: auto
ritetinė argumentacija neišvengiamai 
kiekvieną polemiką iš objektyvios 
diskusijos nužemina į beprasmišką 
dviejų asmenų gnaibymąsi viešumos 
akyse. Taip atsitiko ir šį kartą.

4. Pozityviu šios polemikos rezulta
tu telaikau tai, kad ji davė prof. 
Biržiškai progą pasisakyti, kokią 
prasmę jis teikia daugiaveidiškumo 
sąvokai: kiekvienas didelis žmogus 
esąs daugiaveidis. Gerai: žinosime, 
kad taikindamas Valančiui daugiavei-

IS POLITINIU KALTNIU 
VEIKLOS

PATIKRINTI ŽUVUSIŲJŲ 
FLOSSENBURGE SĄRAŠAI 
Amerikiečių teismo esančio 

Dachau, žinioje randasi kacetų 
medžiaga, bet kol kas neleidžia
ma viešai naudoti. LARPKS ban
dė gauti leidimą vietoje pati
krinti žuvusių lietuvių sąrašus. 
Centro Valdybos pirmininkui, ly
dimam Dachau kacetinio kun. 
Pikturnos, pavyko birželio 25 d. 
prieiti prie Flossenburge žuvusių 
mūsų tautiečių sąrašų. Iš penkių 
tomų medžiagos tėra žinios tik 
apie 97.000 kalintųjų, tačiau tai 
toli gražu nėra pilnas skaičius.
Šeštas tomas yra dingęs. Dėl to 
pilno lietuvių sąrašo nustatyti ne
įmanoma. Pagal esamus duome
nis žuvusių lietuvių procentas yra 
pats didžiausias (46,5), lyginant su 
kitų tautybių šiame kacete kalin
tųjų mirtimis.
FLOSSENBURGE ŽUVUSIŲJŲ 

URNA Į JAV
Kaip brangi mūsų tautos kan

kinių relikvija, Flossenburge žų-

Augsburgo Dramos Teatras veikalo „Žmogus, kurį užmušiau“ repetici
jos metu. Iš kairės į dešinę: Z. K ė Valaitytė, B. Pūkelevičiūtė, J. Pa
lubinskas ir H. Kačinskas Don. Sulaičio nuotr.

džio titulą, prof. Biržiška tenorėjo jo 
didumą pabrėžti, o ne nuneigti. Ta
čiau principiškai aš šituo daugiavei
diškumo aiškinimu abejoju, nes ne 
kartą didieji žmonės .daugiaveidžiais“ 
virsta tik istorikams, nepajėgian
tiems jų suprasti. Didelei asmenybei 
suprasti reikia ir jai tolygaus istori
ko, pajėgiančio ne tik archyvinę me
džiagą surankioti, bet ir gilesniu dva
sios žvilgiu sutelkti ją į vieningą 
vaizdą. O kai šito žvilgio stokojama, 
tai paklystama faktų gausoje ir ne
berandama kitos išeities, kaip grieb
tis daugiaveidiškumo teorijos.

Juozas Girnius
P. S Tuo šį ginčą „Žiburiuose“ ir 

baigiame. Red.

vusiųjų pelenų urna iškilmingai 
įteikta gegužės 25 d. Pol. Kalinių 
S-gos atstovams, šiuo metu yra 
Centro Valdybos žinioje. Netru
kus ji bus pasiųsta į Ameriką, 
kad ten mūsų tautiečiai ją iš
saugotų, iki bus galima grąžinti 
į laisvą tėvynę. Norima ją pa
vesti vienai Amerikos lietuvių 
mokslo įstaigai, kurioje būtųprie- 
nama platesniems lankytojų 
sluoksniams.

SIŪLOMAS LIET. POL. KALINIU 
SUVAŽIAVIMAS FLOSSEN

BURGE
Lietuvių politinių kalinių su

važiavimas numatomi š. m. rug
pjūčio viduryje. Flossenburgo ka- 
ceto dabartinis tvarkytojas prof. 
E. Więgelski patarė lietuvių Pol. 
Kalinių S-gos pirmininkui šį su
važiavimą pravesti pačiame Flos
senburge, pažadėdamas vispusiš
ką savo paramą ir globą. Ta pro
ga suvažiavimo dalyviai galėtų 
susipažinti su visais darbais, ku
rie atliekami žuvusiems įamžinti.

IS LIET KACETININKŲ GYVE
NIMO KITUOSE KRAŠTUOSE
Šiomis dienomis gautas laiškas 

iš buv. Stutthofe pol. kalinių, 
esančių Švedijoj. Tarp kitko rašo
ma: „Gero pas mus nieko. Savi
jauta, pasitikint sava atmintim, 
ne geresnė kaip Stutthofe ... Apie 
savo privatų* gyvenimą daug ne
kalbėsiu. Metus laiko išdirbau 
kaip langų valytojas, fabrike ge
ležų krovėjas. Jau 7 mėn.' kaip 
dirbu kontoroje. Gaunu Kr. 360 
mėn. Dirbu nuo 9—17. Kambarys

Don. Sulaičio nuotr.Lietuvių Rašytojų Tremtinių suvažiavime dalyvavę lietuviai žurnalistai

Kr. 100, maistas 120, mokesčiai 
Kr. 60. Vos verčiamasi. Esu bie- 
dnas. susenęs, suvargęs. Nieko tu
rėti ir nenoriu... Švedijoje mums 
visai nesaugu. Čia yra vieną iš 
nesaugiausių vietų.“

— Penki Švedijoj esą mūsų po
litiniai kaliniai atsiuntė Centro 
Valdybai anketas jr prašo politi
nio kalino pažymėjimo.

— Į Jungtines Amerikos Vals
tybes yra išvykę iš Europos apie 
keliolika buv. .politinių kalinių, 
jų tarpe du dabartinės C. Valdy
bos nariai: Bronius Budginas ir 
prof. Adolfas Damųšis. Greitu laiš
ku jiems bus pasiųsti įgaliojimai 
tvarkyti ten nuvykusių pol. kalinių 
reikalus ir atstovauti LARPKS.

JAV-bių labdaros organizacijos, 
turinčios reikalų su Europos trem
tinių šelpimu, reiškia susidomėji
mą politiniais kaliniais. Prieš 
kiek laiko gautas iš prof. Pa- 
dalskio laiškas, kuriuo jis per
duoda NCWC (National Catholic 
Welfar Conference) centro penkis 
klausimus, liečiančius lietuvių 
politiniu kalinių skaičių, kalinimo 
priežastis ir kitą. Atsakymą C. 
Valdyba yra jau pasiuntusi.

— Keletas pol. kalinių šiuo me
tu iš Anglų zonos yra išvykę į 
AngliiM. Ryšys su jais dar neuž- 
megztas.

RYŠIAI SU KITŲ TAUTŲ 
KZ ORGANIZACIJOMIS

Praėjusį mėnesį Liet. Pol. Ka
linių S-gai pavyko užmegzti pir
muosius ryšius su lenkų ir vo
kiečių pol. kalinių organizacijo
mis. Vokiečių organizacija „Ver- 
einigung der Verfolgten dės Nazi- 
regimes e. V. (WN)“ savo įsta
tuose yra įtraukusi net specialų 
punktą, bendradarbiauti su ana
logiškomis užsieniečių organizaci
jomis ir turėti su jomis gerus 
santykius. Be kitko, pabrėžtina, 
kad Bavarijos vyriausybė vidaus 
reik, ministeriui Dr. Auerbach 
yra pavedusi rūpintis ir globoti 
kacetininkus ir jų organizaciją.

— Prancūzijoje veikia ministe
rija karo belaisvių, deportuotųjų 
ir pabėgėlių reikalams, kuri taip 
pat rūpinasi politinių kalinių rei
kalais. Ar ne metas būtų ir mūsų 
atitinkamoms žinyboms į savo rū
pesčių sritis įjungti ir šią, nes 
dauguma buv. politinių kalinių 
yra palaužtos sveikatos, o ne vie
nas atsidūręs sanatorijoj; be to 
yra kitų uždavinių, kurie taukinės 
veiklos požiūriu yra svarbūs, bet

s
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vienos Politinių Kalinių S-gos 
priemonėmis neįvykdomi.

LIET. VISUOMENES INASAS 
FLOSSENBURGO PAMINKLŲ 

STATYBOJ
Per mėnesį visi paminkliniai 

darbai mūsų kankinių atminčiai 
įamžinti bus baigti. Išlaidos šiuo 
metu yra žymiai prašokusios prieš 
pusantro mėnesio .numatytą są
matą. Šiuo metu sąmata siekia 
jau 25.000 RM. Visuomeninės in
stitucijos, kreipiantis šiuo reika
lu į jas Pol. Kalinių S-gai, yra 
suaukojusios: LTB Vyr. Komite
tas 12.500 RM, VLIKas — 3.000, 
Weideno Liet. Komitetas ir vi
suomenė 3.000 RM, V. T. — 2.000 
RM, S v. Sosto Delegatūra — 1.000 
RM. Ateitininkų Federacija — 
1.000 RM ir LTB Wuertenbereo 
anvlinkė — 1.000 RM (viso 26.500 
RM).

Šia proga Pol. Kaliniu S-gos 
Centro Valdyba dėkoja visiems 
aukotojams ir ypatmgu būdu Wei
deno komiteto pirmininkui C. 
Petrikui už nenuilstamą rūpestį 
tvarkant visus reikalus vietoje.

LIET. POLITINIŲ KALINIŲ 
S-gos ĮTEISINIMAS

S. m. birželio 26 d. įteiktas Ame
rikiečių Karinės Valdžios skyriui 
„Information and Investigation 
Branch“ pranešimas apie Lietu
vos Antinacinės Rezistencijos Po
litinių Kalinių S-gos įsikūrimą ir 
veikimą, apibrėžiant jos charak
terį ir tikslus (pridėta S-gos įsta
tu vertimas) ir pridedant duoda
mų pol. kaliniams pažymėjimų 
pavyzdį.

PARUOSTI KACETININKŲ
ŽENKLELIAI

Pol. Kalinių Centro Valdybos 
nutarimu, ruošiami specialūs liet, 
kacetininkų — pol. kalinių žen
kleliai: raudonas trikampis su L 
raide viduryje. Jų pagaminimu 
pavesta rūpintis Valdybos nariui 
Povilui Žičkui Augsburge. S-gos 
suvažiavimo proga visi nariai ga
lės juos įsigyti.

POLIT. KALINIŲ KAPŲ 
TVARKYMAS

Ne vienas mūsų tautiečių, išė
jęs iš kalėjimo ar kaceto, yra 
miręs Vokietijoje ir palaidotas be 
ypatingo ženklo. Pol. Kalinių S- 
ga kreipiasi pirmon eilėn į savo 
narius ir jų seniūnijas, o kur jų 
nėra — į vietinius komitetus, 
prašydama sutvarkyti mirusių 
polit. kalinių kapus, parūptinti 
antkapius ir jų tolimesnę priežiū
rą suorganizuoti vietose. Pol. Ka
linių S-ga būtų dėkinga, jei visu 
tuo, kas šiuo reikalu yra ar bus 
padaryta, būtų ir ji painformuo
ta. Tokių kapų nuotraukos pra
verstų ruošiamam tautos kanki
nių leidiniui.

PRANCŪZIJA PRIIMA VIRS 
50.000 DP|

Tarpvyriausybinis Pabėgėlių 
Komitetas liepos mėn. 7 d. pra
nešė, kad yra pasirašytas susita
rimas pagal kurį virš 50.000 DP 
iš amerikiečių zonos bus priimti 
kaip pramonės, žemės ūkio ir na
mų darbininkai. Priėmimas bus 
pradėtas, kai tik Prancūzija ga
lės pasiųsti savo komisijas į sto
vyklas.

Susitarime nustatyta, kad DP, 
kurie bus priimti kaip darbinin
kai, su savo šeimomis galės nau
dotis tomis pačiomis teisėmis, ko
kias turi prancūzų darbininkai ir 
gaus tą pačią algą. Prancūzija 
taip pat garantuoja, kad įvažia
vusiems DP bus pripažintos tos 
pačios teisės ir laisvės, kokios yra 
teikiamos kitiems Prancūzijoj gy
venantiems svetimšaliams.

Pažymėtina, kad verbavimui 
darbininkų į anglių kasyklas nėra 
nustatyta jokio skaičiaus, kaip tai 
buvo padaryta susitariant su Bel
gija. Vyrų, kurie dirbs anglių ka

SPECIALUS „ŽIBURIŲ“ NR-is 
KZ REIKALUI

Susitarta su vyr. „Žiburių“ re
daktorium p. Vitėnu išleisti spe
cialų ntimerį apie kacetus ir lie
tuvių kančias bei aukas juose. 
Pol. Falinių S-ga yra kreipusis į 
kai kuriuos savo narius, pirmoj 
eilėj žurnalistus ir rašytojus, kad 
greitu laiku atsiųstų reikiamos 
medžiagos. Rašantieji prašomi ne
kartoti to, kas jau buvo kitur 
rašyta, duoti trumpas ir ryškias 
savo kaceto ar kalėjimo apybrai
žas. Prašoma taip pat kacetinės 
poezijos, beletristikos ir nuotrau
kų arba pieštu (atkurtų) vaizdų. 
Siųsti C. Valdybos vardu: (14a) 
Kirchheim-Teck, Steingaustr. 18.

TAUTINES MARTIROLOGIJOS 
SKYRIAUS DARBAI

T. Martirologijos Skyrius, va
dovaujamas Jono Rimašausko, 
baigia ruošti medžiagą specialiam 
leidiniui anie kacetus. priverčia
mojo darbo stovyklas ir kalėji
mus. o taip ndt apie juose kalin
tus ir žuvusius lietuvius. Iš tos 
mpd*ia«ns žmoma. kad lietuviai 
yra kalėję 16 kacetų. 13 priver- 
č’amųių darbų stovyklose ir 74 
sunkintu, darbų ir policijos kalė
jimuose (viso 103). Per juos yra 
praėję 29.500 asmenų.

PASIKEITIMAI CENTRO 
VALDYBOJE

Vietoj susirgusio džiova Karo
lio Drungos įždininko pereigas 
perėmė Povilas Žičkus. Šiomis 
dienomis į Ameriką išvvkus se
kretoriui inž. Adolfui Damušiui, jo 
vieton kooptuotas Dr. Grigas Va
lančius.

nų į JAV priimti. Jis dėlto reika
lavo, kad Kongresas priimtų spe
cialius palengvinimus išvietin- 
tiems asmenims įvažiuoti. Prez. 
Trumanas nurodė, kad nuo karo 
pabaigos daug išvietintų asme
nų sugrįžo į , savo gimtuosius 
kraštus, tačiau vakarinėse Vokie
tijos ir Austrijos zonose bei Ita
lijoj dar yra apie milijoną išvie
tintų asmenų, kurie daugumoj yra 
kilę iš šiaurinių Baltijos sričių, 
Lenkijos, Ukrainos ir Jugoslavi
jos ir del politinių priežasčių į 
savo tėvynę nenori grįžti. Nau
joji Tarptautinė Pabėgėlių Orga-

valdžiose, tikybinės neapykan
tos ir ekonominės eksplotacijos. 
JAV turi būti pavyzdys ir pa
siūlyti šiems išlikėliams iš na
cių koncentracijos stovyklų nau
ją gyvenimą.“

Earl G. Harrison. Citizens 
Committee on Displaced Person 
pirm, ir buv. imigracijos komisi- 
jonierius, teigia, kad „paskutinie
ji 850.000 Europos tremtinių turi 
rasti kraštą pastoviai įsikurti. Vi
sokie kitokia pagalba, nežiūrint 
kaip būtų ji reikalinga, nesiūlo 
šio pagrindinio klausimo sutvar
kymo.“ „Vienybė“ 47. 5. 30.

Baltijos Un-to studentų skautų „Vyties“ vėliavos krikšto tėvai: prof. V. 
Čepas ir p. O. Krikščiūnienė (laiko rankoje vėliavos pašventinimo aktą). 
Toliau sambūrio valdybos nariai ir dvasios vadas kun. R. Krasauskas

Iš Baltijos U-to studentų skautų sambūrio „Vyties“ gyvenimo. Sambū
rio vėliava po pašventinimo ir korporantams Juostų — spalvų (teikimo 

A. As. nuotr.

syklose, šeimos galės atvykti po 
60 dienų, o visų kitų darbininkų 
— po 90 dienų.

Jei DP nutrauks sutartį „be 
rimtos priežasties“, Prancūzijos 
vyriausybė jį grąžins IRO žiniai 
į amerikiečių zoną, o jo vieton 
paims kitą asmenį. Taip pat į sto
vyklas galės būti grąžinti tie, ku
rie pasirodys netimkamais dirbti 
Prancūzijoj arba kurie savo vei
kla kenks Prancūzijos viešajam 
saugumui (S&S, 7. 8).

PREZ. TRUMANAS RAGINA 
KONGRESĄ ĮLEISTI DP 

Į AMERIKĄ
JAV prez. Trumanas liepos 

mėn. 7 d. vienoj kolboj ragino 
Kongresą priimti specialų įstaty
mą, kuris sudarytų galimybę įva
žiuoti į Ameriką didesniam skai- 
piui išvietintų asmenų. Jis pareiš
kė, kad dabar nustatytos įvažia
vimo kvotos Rytų Europos kraš
tams, iš kurių dauguma išvietin
tų asmenų yra kilę, yra nepakan
kamos didesniam skaičiui asme- 

nizacija perims išvietintųjų globą, 
tačiau ji yra tik laikino pobūdžio. 
Neįmanoma," kalbėjo prez. Tru
manas, kad šie žmonės neapibrėž
tą laiką būtų laikomi stovyklose. 
Kai kurie Vakarų Europos ir Pie
tų Amerikos kraštai jau atidarė 
sienas išvietintiems asmenims. Ir 
Jungtinės Amerikos Valstybės yra 
įpareigotos bendradarbiauta su 
kitomis tautomis šiai tragiškai 
pasaulio problemai išspręsti.

Prez. Trumanas nenurodė, kiek 
turėtų būti kvotos padidintos. Jis 
pabrėžė, kad jis nesiūląs Ameri
kos imigracinės politikos bendros 
revizijos, bet prašąs pakelti įsi
leidimo skaičių (NZ, 11.7 ir S&S, 
7. 8).

Žymūs amerikiečiai dėl DP 
įsileidimo i JAV

William Green. American Fe
deration of Labor, pirmininkas, 
pareiškė: „Manau, kad JAV turi 
įsileisti bent 400.000 šių visoke
riopų religinių ir politinių per
sekiojimo aukų. Sis skaičius yra 
mažesnis, nei pusė tu imigrantų 
skaičiaus, kurie galėjo legaliai 
atvykti, bet neatvyko, per šio 
karo metus.“

Philipp Murray, CIO pirminin 
kas, sako: „Mes esam sūnūs ir 
dukros tų. kurie atvyko j šią ša
lį. vengdami absoliutizmo savo

A. As. nuotr.

Schw. Gmūnde. Iš šios naujai su
kurtos stovyklos užsirašiusieji į Ka
nadą miško kirsti 28 stipriausi vyrai, 
perėję per visas komisijas, 14. VII 
išvyko jau į pereinamąjį lagerį.

Be draugiškų ir šeimyniškų šiems 
vyrams išleistuvių, stovyklos kle
bonas kun. Karalius 13. VII sekma
dienį) 9 vai. atlaikė už išvykstan- 
čiuosius šv. mišias su pritaikytu pa
mokslu, palinkėdamas geros sėkmės 
ir prašydamas laikyti tinkamoj auk
štumoj lietuvių vardą užjūry ir nuo
lat būti jaunos dvasios. Be to, juos 
apdovanojo škapleriniais medalikė- 
liais — katalikiškumo ženklais. J. Sk.

Augsburgas, š. m. liepos mėn. 8 d. 
Augsburge įvyko Moksleivių Atei
tininkų Sąjungos Vokietijoje kuopų 
atstovų suvažiavimas, tikslu aptarti 
nūdienius aktualius moksleivių atei
tininkų organizacinius, spaudos, spor
to ir kt. reikalus. Suvažiavimas 
praėjo labai darbingoje nuotaikoje. 
Suvažiavę kuopų pirmininkai gyvai 
domėjosi naujais Centro Valdybos 
planais ir aktyviai dalyvavo dėl jų 
diskusijose. Suvažiavimas baigėsi 
kuklia vakariene, kurios metu buvo 
perskaitytos ir priimtos rezoliucijos.

A. K.
Hanau. „Atžalynas“ stato A. Gehri 

9 pav. pjesę „Šeštame Aukšte". Tai 
giedras Paryžiaus gyvenimo fragmen
tas. Režisuoja akt. Vyt. Valiukas, de
koruoja dali. K. Jezerskas. Premjera 
— rugpiučlo pradžioje.

DARNUS
BALTŲ BENDRADARBIAVIMAS

Hanoveris
Hanoverio DP Baltų stovykloje lie

tuviai tesudaro tik mažą dalį gyven
tojų, nes dabar tebelikę vos apie 300 
lietuvių (viso gyventojų yra apie 
1200 žm.), daugumoje moterys ir vai
kai, nes apie 70 darbingiausių vyrų 
jau išvažiavo į Didžiąją Britaniją 
darbams. Tačiau ir dabar kultūrinis, 
visuomeninis gyvenimas čia judrus, 
kaip ir dera centrinei Britų zonos 
lietuvių kolonijai.

— Šią mažytę ir menkučiuose ba
rakuose gyvenančią lietuvių koloniją 
jau antrą kart aplankė Ciurlionies 
Ansamblis ir Hanoveryje davė net 
du koncertus: liepos mėn. 4 dieną 
mieste, puikioje Bethoveno salėje, 
kur dalyvavo tik kviestiniai svečiai? 
britų ir vokiečių administracijos aukš
tieji pareigūnai, Veterinarijos bei 
Technikos Akademijų profesoriai, 
daugeljs studentijos (čia studijuoja ir 
apie 40 lietuvių studentų) ir kita 
rinktinė Hanoverio visuomenė. Lie
pos men. 5 dieną buvo koncertuoja
ma DP Baltų kolonijos salėje, kur 
vieningai dalyvauja kolonijos gyven
tojai lietuviai, latviai, estai ukrainie
čiai ir daugelis kviestųjų svečių. 
Daugelis lietuvių atsilankė ir iš kai
myninių kolonijų, kurios neįstengė 
pas save visą Ansamblį parsikviesti. 
Koncertų metu specialus Sąjunginin
kų žurnalistas čiurlioniečius foto

TREMTINIŲ DALYVAVIMAS 
IRO DARBE

Likviduojamos UNRRA-os pa
reigas perima IRO. Naujoji glo
bos įstaiga dar tik organizuoja
ma. Gegužės mėn. Šveicarijoj pa
rengiamosios komisijos konferen
cijoje populiarūs buvo du šūkiai: 
taupumas ir tremtinių grąžinimo 
akcija. Pirmasis šūkis davė gerą 
progą tremtinių privačiom globos 
organizacijom pasiūlyti IRO savo 
bendradarbiavimą. Baltų ir sla
vų organizacijos įteikė savo 
bendrą memorandumą, žydai savo 
memorandumą skyrium. Memo
randumų tikslas — įtikinti IRO 
parengiamąją komisiją, kad trem
tiniai patys gali atlikti visą glo
bos paskirstymo darbą. Tuo budu 
administracinis aparatas supa
prastėtų ir atpigtų. Šitas argu
mentas buvo rastas labai pa
grįstas ir konferencija nutarė 
priimti patį principą, kad tremti
niai butų įtraukti i IRO darbą.

Tremtinių įtraukimo idėjai 
konferencijoj reiškėsi palankiai 
pats paruošiamosios komisijos 
pirmininkas Ponsot, nepalankiai 
gėn. sekretorius Altmayeris ir jo 
patarėjai.

UNRRA buvo pasiūliusi per
imti naujai organizacijai 1900 
tarnautojų. Po tam tikrų prie
kaištų buvusiam UNRRA-os vei
kimui sutikta su kompromisu: 
priimti tuos tarnautojus laikinai 
3 mėnesiam.

Tremtinių globos organizacijų 
atstovai dalyvavo šioje konferen
cijoje kaip stebėtojai. Visi laikėsi 
labai vieningai, Lietuviams atsto
vavo min. E. Turauskas. Kitoje 
konferencijoje visiems baltams 
atstovaus LRK pirmininkas (E).

grafavo ir buvęs UNRRA direk
torius Mr. Binard (belgas) nuošir
džiausiai už koncertus Ansamblio va
dovui ir jo bendradarbiams padėkojo. 
, — Birželio mėn. 28 dieną Hanoverio 
lietuvių kolonija surengė iškilmingą 
atsisveikinimą, pagerbimą buvusiam 
šios didžiulės stovyklos komendantui 
lietuviui Inž. Griškėnui. Pobūvyje 
dalyvavo apie 200 įęviestinių svečių. 
Čia netik lietuviai, bet' broliai latviai, 
bičiuliai estai ir ukrainiečiai pasakė 
nuoširdžių kalbų, kur iškėlė inž. 
Griškėno ir visos lietuvių grupės 
nuopelnus stovyklos kultūriniam ir 
visuomeniniam gyvenime. Pobūvyje 
dalyvavo stovyklos šefas Mr. Nelson, 
kuris savo kalboje pasidžiaugė taip 
nuoširdžiu Baltų ir kitų čia gyvenan
čių tautybių bendradarbiavimu. D? 
bar stovyklos komendantu išrinktas 
latvis, nes jie čia sudaro absoliutinę 
daugumą.

— Birželio mėn. 23 dieną Hanoverio 
lietuvių koloniją lankė J. E. Vysku
pas Padolskis ir teikė Sutvirtinimo 
Sakramentą. Pažymėtina, kad šio 
garbingo ir pirmą kart atsilankiusio 
Katalikų Bažnyčios Hierarko sutiki
mui kruopščiai pasirengė ne tik lie
tuviai, bet ir visa didžiulė stovykla. 
Prie specialiai parengtų ir gražiai iš
puoštų didžiulių vartų, kur spindėjo 
reikšmingas parašas SALVE PATER 
ET PASTOR Ekscelenciją sutiko mi
nia įvairių tautybių žmonių ir pui
kiai pasirengęs jaunimas, moksleiviai. 
Pamaldas laikė ir Sutvirtinimo Sa
kramentą telkė išpuoštoje didžiulėje 
stovyklos salėje, kur dalyvavo įvairių 
tautybių ir net įvairių tikybų koloni
jos gyventojai, kur atsilankė ir sto
vyklos šefas Mr. Nelson.

Vakare, lietuvių progimnazijos 
salėje Ekscelencijos pagerbimui buvo 
surengta arbatėlė, kurioje dalyvavo 
per 70 kviestinių iš įvairių tautybių 
ir tikybų rinktinių žmonių.

Šia proga Ekscelencija priėmė bro
lių latvių pakvietimą ir aplankė jų 
tradicines Jonines, kurios vyko gam
tos prieglobstyje. Zvainys

Hannoveris. — Iš čia dalis lietuvių 
išvyko į Angliją. Jie rašo, kad nuo
latinio darbo dar nėra gavę, o laiki
nai dirba pas Ūkininkus. Kvykusiųjų 
šeimos išvažiuoja šiomis dienomis.

Hannovery likusiųjų gyvenimas eina 
sava vaga. Birželio 22 d. hannoverie- 
čius vizitavo J. E. vyskupas Padols
kis. Aukštojo svečio atsilankymas 
lietuviams sutelkė paguodos, o ki
toms- tautybėms paliko gilų (spūdį.

Liepos 12 d. čia 3 kartą debiutavo 
Ciurlionies ansamblis. Į ansamblį bu
vo atvykęs iš Berlyno lietuvis USA 
karo korespondentas, kuris ansamblį 
nuolat filmavo.

Į išvykusių Anglijon vietą atkėlė iš 
kitų stovyklų — daugiausia latvių. Su 
Jais apsigyveno ir buvęs paskutinysis 
Rygoje Latvių — Lietuvių Vienybės 
pirm. p. Julius Bracs, kuris čia įkūrė 
šios organizacijos skyrių ir ruošias 
plėsti šią organizaciją visose britų 
zonos stovyklose.

9
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Tarp mėgėjų ir profesionalų
Jau ne pirmieji metai, kai eina 

karšti ginčai, nustatant sportininkų 
mėgėjų ir profesionalų ribas. Kai 
kurie kraštai į tai žiūri ypatingai 
griežtai, kiti ne taip stropiai, ir dėl 
to tarptautiniame sporto gyvenime 
nestinga didesnių ar mažesnių ne
susipratimų. Kaip žinome, švedai 
pasistengė diskvalifikuoti iš mėgėjų 
tarpo du pasaulio rekordininkus 
Arne Anderssoną ir Gunder Halggą. 
Naujajai dailiojo čiuožimo pasaulio, 
Europos ir Amerikos meisterei Bar
barai Ann Scott jos gimtasis Ottavos 
miestas buvo padovanojęs liuksusini 
geltoną automobili. Devyniolikametė 
mergaitė su ašaromis akyse nuo do
vanos atsisakė, nes kai kas pradėjo 
kelti balsą, kad mėgėjai automobilis 
per stambi dovana. O mėrgina taip 
nori dalyvauti 1948 m. žiemos olim
piadoje St. Moritze. Po iš įvykio 
Ottawos burmistras štai ką pareiškė: 
„Mes ši automobilį pastatysim mu
ziejuje ir parašysim, kad Jis buvo 
skirtas mūsų numylėtinei, o ji ne
galėjo dovanos priimti, nes to nepa
geidavo kai kurie žmonės".

Neseniai ties painiais mėgėjiškumo 
paragrafais suklupę ir geriausia pa
saulyje tenisininkė Pauline Betz 
(JAV). Praeitais metais ji buvo lai
mėjusi Wimbledono žaidynės, dau
gelyje Europos ir Amerikos kraštų 
žaismingai tapo tų kraštų tarptau
tine meistere ir be šešėlio buvo lai
koma geriausia žaidike.

Šiemet Pauline Betz buvo išsiren
gusi | kelionę ir buvo pasiekusi Eu
ropą, kaip daugis JAV teniso žy
mūnų kad dažnai daro. Bežaidžiant 
jai Monte Carlo su rumune Rurak, 
per pertrauką viešbučio pasiuntinys 
jai (teikė telegramą iš New Yorko. 
Žaldikė, nenugalėta nei Wimbledone, 
nei Forest Hills, neperseniai laimė
jusi JAV halės meisterės vardą pa- 
vienui ir su Krameriu mišriam dve
jete, pralaimėjo prieš neperstlpriau- 
saą rumunę Rurak. Ir pralaimėjo 
vien dėl telegramos. Joje USLTA 
(JAV teniso sąjunga) ją apkaltino 
nusižengus tnėfeėjų taisyklėms ir už
draudė jai toliau startuoti.

. Kodėl? Kuo ji nusižengė? Ogi tuo, 
kad 1939 m. Wimbledono baigminin- 
kas Cooke vienu raštu pakvietė Betz 
dalyvauti jo profesionalų žaidikų tru
pėje ir būk tai Betz principiniai suti
kusi. Tai ir viskas, šis jvykis yra 
pirmas istorijoje, kad tenisininkė ( 
diskvalifikuojama dar neperėjusi l 
profesionales ir nė karto neėmus! 
pinigų. Argi pasiūlymas jau yra 
nusižengimas? — taip daug kas už
klausė JAV teniso sąjungą. Pasiūly
mas, kuriam iš karto nepasakoma 
„Ne“. Jęi taip, tai turėtų būti 
diskvalifikuoti veik visi teniso žy
mūnai, pirmoj eilėj amerikiečiai: 
Kramer^ Schroeder, Parker ir 1.1., 

MOTERS PAREIGOS SOCIALI
NIAME IR POLITINIAME 

GYVENIME
(Alkelta iš 11 psl.)

kitas: ji nesupranta vis labiau įsi
galinčių ekonominio ir nacionalinio 
dominavimo užmačių, nežiūrint kuri
ais sumetimais tai būtų teisinama. 
Ji puikiai žino, kad šitokia politika 
atidaro vartus užpuolikų gaujoms 
arba aiškiam pilietiniam karui, di
džiai sunkiai ginklavimosi naštai ir 
nuolatiniam karo pavojui. Ji žino iš 
patyrimo, kad šitokia politika, ko
kia ji bebūtų, galutinėj sąskaitoj 
išeina šeimos nenaudai, nes šeima 
ją, tokią politiką, turi apmokėti 
brangia savo turtų ir kraujo 
sąskaita.

štai dėlko nė viena protinga mo
teris nepritaria klasių kovos ir karo 
politikai. Jos žingsniai l rinkimų 
urną yra taikos, žingsniai. Ir todėl 
moteris, turėdama galvoje savo šei
mos interesą ir gerovę, visuomet eis 
savu keliu ir neatiduos savo balso 
už nė vieną tendenciją, iš kur ji 
beateitų, kuri norėtų paaukoti gū
džiam valdymo egoizmui tautos vidu
jinę ir išorinę ^aiką.

Taigi drąsos, katalikės moters ir 
mergaitės! Dirbkite be atvangos, 
nenusimindamos dėl sunkumų ir 
kliūčių, kurios pasitbiko! Gyvuokite 
Kristaus Karaliaus vėliavos šešėlyje 
ir garbingosios Motinos, Motinų Ka
ralienės. šeimos židinio ir visuo
menės atgaivintojos globoje!

Tenužengia ant jūsų gausios Dievo 
malonės, kurių vardan su visu Mūsų 
tėviškos širdies meilingumu Mes 
jums teikiame apaštališkąjį palai
minimą.

Lietuvos Inžinierių Tremtinių Draugijos nariui
dipl. inž. JUOZUI SlMOLlUNUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo šeimos nariams ir ar
timiesiems.

L.J.T.D. Centro Valdyba

kuriems viliojančių pasiūlymų per
eiti j profesionalus niekad nestinga. 
Po Daviso taurės baigminių rung
tynių (JAV—Australija 5—0) Krame- 
riui buvo siūloma šešerių skaičių su
ma. Jis atsakė, kad dar nori paban
dyti laimę Wimbledone. O paskui? 
Bet pagal Pauline Betz pavyzdi, ir 
Kramer turėtų būti jau dabar iš mė
gėjų išmestas.

Perry apie ši Įvyki galvoja, kad 
gera, jei teniso sąjunga griebiasi 
griežtų priemonių. Bet kodėl gi nu
taikyti | Betz? Kodėl pradėti nuo 
moters, jei kiti žymiai daugiau nusi
žengė? O gal tausojami vyrai, nes 
nenorima pralaimėti Daviso taurė?

Po įvykio Monte Carlo Pauline 
Betz išvyko pailsėti | Šveicariją. Bet 
tenai ji ilgai neišlaikė: „Aš negaliu 
ramiai lindėti nuošaly. Jei negalėsiu 
žaisti kaip mėgėja, žaisiu kaip pro
fesionalė". Į žurnalistų klausimą, ar 
ji tikrai nusprendė būti profesio
nale, Pauline Betz. kaip ir visos mo
terys, ypatingai gražios ir garsios, 
neatsakė nei „taip", nei „ne“.

Yra aišku tik viena — Pauline Betz 
nežada mesti rakėtės — ji turi žaisti, 
ji ir žais. O Wimbledone žiemet jos 
jau nebuvo . . . Ck.

Suniokota olimpinė idėja
Savo spaudoje vokiečiai nerimsta, 

kad jiems,- atrodo, nebus leista daly
vauti 1948 m. Londono olimpiadoje. 
Pasisakoma, kad toks draudimas su
luošina tauriąją olimpinę idėją, kad 
vokiečiams užkertamas kelias įsijung
ti i taikiuosius žaidimus ir pan. Ret
karčiais pasitaiko ir santūresnių bal
sų, kurie teigia, esą vokiečiams dar 
per anksti galvoti apie dalyvavimą. 
Šie svarstymai leidžia pasidomėti, 
kaip su ta olimpine idėja buvo ne
tolimoj praeity.

Kai 1897 m. prancūzų baronas Pier
re de Coubertin olimpinius žaidimus 
atgaivino, buvo visais atžvilgiais pa
sinešta l olimpiadų taurųjį pobūdi. 
Ne be to, kad ta kryptimi buvo daug 
kas padaryta, nors nestigo ir tam tik
rų šešėlių.

Prisiminkime tik paskutinę olim
piadą Berlyne (1936 m.) Ar toji olim
piada buvo išlaikyta rėmuose, ku
riuos nubrėžė Pierre de Coubertin 
ir kurie diktavo toną ankstesniuose 

, pasaulio sportininku susibūrimuose?
Jau Garmisch - Partenkircheno žie

mos olimpiadoje anglų ir italų sporti
ninkai vieni su kitais nekalbėjo nė 
žodžio. Priežastis — italų ir abesinų 
karas. O Berlyne? Amerikiečių 1500 
m. bėgikas Zamperini (vėliau jis bu
vo lakūnas, majoras ir trejus metus 
vargo japonų nelaisvėje) dienos me
tu pasilipo l vienos ministerijos Un- 
ter den Linden pastatą ir nuplėšė 
hitlerinę vėliavą. O pačiam stadione? 
Hitleriui buvo pristatomi visi nuga
lėtojai, bet negras Ovens, vienas iš 
pačių žymiausių, to nesusilaukė: jis, 
mat, ne tos rasės. Berlyno olimpiadoj 
nedalyvavo eilė žymesnių žydų spor
tininkų. JAV olimpinis komitetas il
gai svarstė, ar vykti l nacionalistini 
Berlyną, ar likti namie. Nedalyvavo 
nė ispanai, nes juos siautė pilietinis 
karas.

Reikia pripažinti, kad Berlyno olim
piada buvo gana įspūdingai suorgani
zuota. Bet kas iš to, jei visa tai 
tarnavo daugiau nacionalsocialistinei 
propagandai, o ne tikriesiems olim- 

'piadų siekiams. Kai policininkas Woell- 
ke rutuli nustūmė keliais centime
trais daugiau nei priešininkai, vokie
čiai jį pakėlė l leitenantus. Kai gim
nastas Schwarzmann ėjo į varžybas, 
jis buvo tik puskarinin.kis, o jas bai
gęs ir užėmęs pirmą vietą, jis buvo 
jau viršila, o kitą dieną iškopė j 
leitenantus. Ką visa tai turėjo ben
dro su sportu, su olimpiniais žaidi
mais?

Posakis: „Nėra svarbu laimėti — 
svarbu fair kovoti!“ Berlyno olim
piadoje dėl rengėjų fanatiškumo bu
vo žiauriai suniokotas. Sportas vo
kiečių akyse buvo tapęs politiniu 
ginklu, politine propaganda. Taikos 
idėja Berlyne buvo nusmukdyta iki 
labai žemo lygmens, kai kuriais at
žvilgiai tai buvo tikrosios olimpinių 
žaidimų paskirties profanacija.

Yra svarbu, kad po karo atgaivin
tos olimpiados netarnautų politiniams 
tikslams — patirtis Berlyne parodė, 
kad 1936 m. olimpiada gerokai pasi
tarnavo nacionalsocializmui tiek kraš
to viduje, tiek svetur. Yra svarbu, 
kad ruošiant olimpiadas būtų griež
tai prisilaikoma visų klasiškų sporto 
taisyklių. Graikai per olimpiadas su
stabdydavo kovas tarp atskirų mies
tų ir vakar karo lauke buvę priešai

šiandien sporto aikštėje būdavo ly
giateisiai varžovai dėl laurų vainiko. 
Reikia tikėtis, kad ir Londono olim
piada bus kitokio atspalvio nei ber
lyniškė ir tikrai daug patarnaus ba
rono Pierre de Coubertin idealui, o 
vokiečiai, atrodo, dar galės lukterti 
ir pasistengti tokiems žaidynėms pri
bręsti. K. Ck.

LINKSMAS SOVIS PRO SALĮ
„Žiburių“ Nr. 28 (87) p. Tadas Ma

tulevičius išpylė ilgesni rašinį „Dėl 
sporto žinių bei pastabų“ apie sporto 
žurnalisto Ck. pražangas, ypatingai 
aprašant krepšinio žaidynes Schein- 
felde. Galima p. T. MatuFevičiui pa
linkėti geros sėkmės ir toliau bandy
ti savo humoristinius sugebėjimus. 
Ne tiktai sporte, bet ir kitose srityse. 
P. T. M tikrai teisingai galvoja, kad 
sportas ir humoras turi daug ką 
bendro. Ir vienur, ir kitur vyrauja 
žaismas., tik vienur kamuoliu, kitur 
žodžiais. Gal būt, netrukus p. T. M. 
pavyktų ir su Pulgiu Andriušiu bent 
iš tolo pasivaržyti. Kol. kas jam ne 
taip jau lengvai vyksta — kiekviena 
pradžia ir grubi, ir sunki. Lauksime 
tolesnių p. T. M. humoreskų —, gal 
jos bus gėresnio sukirpimo!

O tuo tarpu p. T. M. įsisibuoja 
taip toli, kad praranda bet koki sai
ką ir susipainioja savo paties sufa
brikuotuose išvedžiojimuose. Jis kal
ba apie „labai aiškius tikslus“, kurių 
ženkle Ck. siekia „iškelti“ Tūbingeno 
ASK Vyties komandą“ ir „nuplėšti 
garbę žaidynių rengėjams“. Patarčiau 
p. M. T. atidžiau perskaityti visus 
Ck. rašinius, ir tąsyk paaiškės, kad 
p. T. M. teigimai skaudus nesusipra
timas. Niekas nė negalvoja, pav., 
„nuplėšti garbę žaidynių rengėjams", 
bet priešingai — Ck. yra pažymėjęs, 
kad „Scheinfeldo stovykla parodė, 
kad didesnės žaidynes ji moka ir 
tikrai puikiai suorganizuoti". („2" 
Nr 24 (83). Yra buvę ir tam tikrų ne
tikslumų, bet jie, kaip tas pats Ck. 
yra pažymėjęs, „nesiaurina žaidynių 
sėkmės ir svarbos“. („Z" Nr. 24(83).

Ko verti p. T. M. darbai, rodo ci
tatos. Pav., imkime pačią pirmąją. P. 
T. M. cituoja be kabučių ir citatai 
prideda „svorio“ .grynai savo inicia
tyva ir savo žodžiais. Pagal p. T. M. 
sporto žurnalistas Ck. apie Scheinfel
do Kovą yra taip rašęs: „Kovo sti
prybė yra sparta ir geri mėtymai, 
tačiau kokių nors išmaningesnių de
rinių, stiliaus bei išbaigtumo nema
tyti — tai dar ateities dalykas; reikia 
tikėti, kad Kovas noriai dirbdamas 
pažangės“. („Z“ Nr. 24)

O pats Ck. „Žiburių Nr. 24(83) yra 
taip rašęs: „Didžioji Kovo stiprybė 
yra sparta ir gerai išdirbti mėtymai. 
Kokių nors • išmaningesnių derinių 
nedaug buvo galimas pastebėti, ir 
šioje srityje koviečiai .dar turi daug 
padirbėti. Pagaliau negalima nė no
rėti, kad per kelis mėnesius butų pa
siektas tikras išbaigtumas — tai dar 
ateities dalykas".

Palyginkim tikruosius Ck. žodžius 
ir p. T. M. sufabrikuotą citatą. Leng
va pastebėti, kad mintys iškraipytos, 
kai kurie žodžiai išmesti, kai kur 
naujų žodžių įterpta, ir taip išėjo 
mišrainė, kurioj tik pats vienas p., 
T. M. gali susivokti ir kitus sąmo
ningai klaidinti.

Su kitomis citatomis panaši istori
ja. Galima tik tiek pasakyti, kad Ck. 
yra atsakingas tik už savo sakinius, 
bet ne už p. T. M. iškraipymus. Be 
to p. T. M. suplaka tariamus Ck. žo
džius su savo samprotavimais ir ne
aišku, kur čia Ck. žodžiai, o kur p. 
T. M.

Būtų beprasminga ir užimtų per
daug brangaus laikraštinio popierio, 
jei mes iškedentumėm visas p. T. M. 
klaidas — tektų rašyti naują rašinį!

Maža pastebėlė — gal p. T. M. dar 
atsimena, kas po pirmųjų Scheinfel
do Kovo-vKempteno Sarumo rungty
nių iškėlė koviečius, kurie sugebėjo 
pasiekti tokio lygio, jog gali sėkmin
gai sudrebinti mūsų reprezentaptus? 
Ir tai padarė ne vienam laikrašty, 
bet keliuose? Tąsyk buvo palinkėta 
koviečiams, kad „pažangos kelias yra 
beribis, ir būtų gera, kad naujieji 
krepšinio elito atstovai juo eitų to
kiu pat giedriu stiliumi ir neapsvai
ginta galva, kaip jie iki šiol yra da
rę. Apdairumo neturėtų užmiršti pa
tys žaidikai, kaip ir jų vadovai, nes 
paklysti ne taip jau sunku, bet pak
lydus vėl l tą patį kelią grįžti ir sa
vo dvasią prašluoti, nėra taip jau 
paprasta" („T. G.“ Nr. 67).

Koviečius pažįstame kaip kuklius 
vyrus, ir jie, atrodo, išsilaiko ir išsi
laikys aukštumoj. P. T. M., regis, 
nėra nei žaidikas, nei vadovas, tad į 
jo pastangas, kad ir humoristiškai 
(bet vis dėl to piktai!) sujaukti dar
nią darbo nuotaiką ir kiršinti ko
mandas. galima pažvelgti su apgai
lestavimu. P. T. M. pastangos vis dėl
to turi ir gerąją pusę. Ypatingai šiais 
laikais, kai spaudoje taip gausu liūd
nų ir pęsimistinių straipsnių, p. T, 
M. žygdarbis | spaudos skiltis įblokš
ti humoro, neturėtų būti neįvertintas. 
P. Tadas Matulevičius savo linksmu 
rašiniu daug nusipelnė paįvairinda
mas pilkąsias tremtinių dienas.

Kęstutis Cerkeliūnas

■KASSELIO .LITUANICOS* 
SPORTINĖ VEIKLA

Futbolas. Vieno iš labiausiai Kasse- 
lyje mėgiamų ir gana aukšto lygio 
pasiekusių sporto šakų yra futbolas. 
Šiais metais „Lituanicos“ futbolinin
kai žaidė 27 rungtynes. Pirmoji ko
manda yra sužaidusi 17 rungtynių, iš 
kurių dešimt laimėjo, perkerlas su
žaidė lygiomis ir tik dvejas pralai

mėjo. Įvarčių santykis 69:37. Daž
niausia žaidžiama buvo su stipriomis 
vokiečių Landesligos bei Bezirks- 
ligos komandomis. Daugiausia kartų 
pirmoje komandoje žaidė: Adoma
vičius, Afanasjevas, Baltramonaitis, 
Sabaliauskas po 17 kartų, E. Ližaitis, 
Moleris po 15 kartų, K. Miškinis ir 
Petravičius po 14, Sipavičius 13, Sa
kalauskas 9, Juras 7, Mandeikis 6. 
Daugiausia įvarčių įkirto: Adoma
vičius su Sabaliausku po 17, K. 
Miškinis 8, Moleris ir Sakalauskas po 
7, Sipavičius 4, Baltramonas 3. An
troji „Lituanicos“ komanda turėjo 
10 rungtynių: trejas laimėjo, trejas 
sužaidė lygiomis ir ketvertas pralai
mėjo. Įvarčių santykis 17:21. Dau
giausia įvarčių yra įkirtęs Bytau
tas — 3.

Krepšinis. Sąlygos krepšiniui, apač 
žiemos metu, buvo labai nepalankios: 
neturėta salės ir beveik visos rung
tynės žaista svetimose vietose. „Li
tuanicos“ pirmoji komanda turėjo 
davynerias rungtynes iš kurių 
penkerias laimėjo ir keturias pralai
mėjo. Krepšių santykis 417:333. Ko
mandoje daugiausia žaidė ir taškus 
pelnė: K. Miškinis 119, A. Landsber
gis I—114, Varkala 47, V. Miškinis 32, 
Aižinas 25, Afanasjevas 13, Bag- 
džiūnas 13. Atsikėlus Fuldos sto
vyklai, krepšininkų skaičius dabar 
siekia jau per 50. Suruoštose sto
vyklos krepšinio pirmenybėse, kur 
krepšininkai buvo susiskirstę į pen
kias komandas, pirmą vietą laimėjo 
„Peskūnas*.* su 14 tšk., krepšių san
tykis 352:139, toliau seka „Neris“ 12 
tšk. 257:210; 3, „Tauras“ 8 tšk. 
145:294; 4. „Dobilas" 6 tšk. 207:281; 5. 
Atžalynas-* o tšk. 145:294. „Perkūno“ 
komandoje žaidė ir taškus pelnė: 
Ralkevičius 51, A. Landsbergis I 85, 
K. Miškinis 79, Pranckūnas 29, Pakal
nis 24, Afanasjevas 22, Štreimikis 2.

Stalo tenisas. Pirmuoju „smuiku 
groja“ VI. Adomavičius, kuris du 
kartus laimėjo stovyklos turnyruose 
pirmas vietas ir, be to, skaitomas 
vienu geriausių žaidėjų ameiikiečių 
zonoje. Turėta ketverios tarpklubinės 
rungtynės, iš kurių laimėta trejos,, 
taškų santykis 26:9. „Lituanicą“ at
stovavo VI. Adomavičius, Molezis, 
Mandeikis Skomantas, J. Ližaitis, E. 
Ližaitis, Simonaitis.

Boksas. Turima gerų boksininkų, 
iš kurių pažymėtini: Artičkonis, Švil
pa ir Dailidė, kurie taip pat sėkmin
gai boksuojasi ir už vokiečių klubus 
Turėta dvejos rungtynės su vokie
čiais: vienos laimėta, antros baigėsi 
lygiomis. r

Lengvoji atletika. Surengtos leng
vosios atletikos kontrolinės rungtynės, 
nežiūrint labai blogų aikštės sąlygų, 
davė visai gerų pasekmių. Techniškos 
pasekmės: vyrų grupėje — 100 m„ 1. 
K. Miškinis 11,9, 2. Vodopalas 11,9; 3. 
Aižinas 12,1; 1500 m.: 1. Kazakevičius 
5:25,2; šuolis į aukštį: 1. Aižinas 1,61;
2. Vodopalas 1,57; šuolis į tolį: 1. Ai-, 
žinąs 6,29; 2. K. Miškinis 5,90; rutu
lys: 1. Vodopalas 12,64; 2. V. Pu- 
zinauskas 11,51; diskas: 1. Vodopalas 
36,56; 2. V. Puzinauskas 33,99; 3. Kri
vickas 33,45. Moterų grupėje: 6(1 m.
1. Meškauskaitė 8,9; 500 m.: Matulai
tytė 1:45,7; šuolis į tolį: 1. Meškau
skaitė 4,22; 2. Žemaitytė 4,17; šuolis 
į aukštį: Preikšaitytė ir A. Milašiūtė 
po 1,25. jkm.

Hanau sporto žinios
1947 m. VII. 6 d. Hanau įvyko L 

klasės krepšinio rungtynės tarp Ha
nau Perkūno ir Gdttingeno YMCA. 
Rungtynes laimėjo Perkūnas 50 :28 
(19 : 11). Perkūnui taškus pelnė: Pa
ransevičius — 27, Bagdonas — 11, Dra- 
gunevičius — 8, Kalvaitis — 4, Supro- 
nas, Melinavičius, Salčiūnas. Gdttin- 
genui — Šutas —1, Ignatavičius — 10, 
Grėbliauskas — 2, Stasiųlis — 1, Šu
kys — 13, Paltarokas — 1.

Stalo teniso rungtynės Hanau Per- 
kunas-Gottingeno YMCA baigėsi 5:1 
Hanau Perkūno naudai. Žaidė ir taš

Paieškojimai
4426. Vanagas Jonas, s. Antano, Lie

tuvoj gyvenęs Utenos ap. Užpalių v. 
dabar gyvenąs (23) Uchte, Kr. Nien- 
burg/Weser, Lager „Vytis“, ieško 
brolių Juozo, Prano ir Broniaus bei 
pusbrolių Juozo Gaidžio, s. Jono.

4427. Vanagas Jonas, s. Antano, Lie
tuvoj gyvenęs Utenos ap. Užpalių vi. 
dabar gyvenąs (23) Uchte, Kr. Nien- 
burg/Weser, Lageris „Vytis“ ieško 
Lapieniaus Petro, Latvėno Jono ir 
Gražio Juozo.

4428. Adelė Kirkutienė. dabar įgy
venanti Lenkijoje, prašo atsiliepti 
Stasę Purvinienę iš Telšių. Joną Bal
takį iš Panevėžio, Teklę Pirkutyte iš 
Telšių — Schonlankes, Augustą Ra
manauską iš Telšių — Kauno, Vandą 
Stankienę iš Telšių. Jai rašyti šiuo 
adresu' W. Kaminski, Blernatowo, 
Pow. Pila, Woj. Poznanske, Polska - 
Polen.

4429. Juozas Šeduikis, dabar gy
venantis U.S.A., ieško savo tautiečių 
Vakarų Europoje, kilusių iš Simienų 
km., Skaudvilės vlšc., Raseinių apskr. 
Rašyti jam šiuo adresu: Mr. Joseph 
M. Cheduikis, 115 South 11 th. St. 
Clinton, Indiana, U.S.A.

4430. Palčiauskas, gyv. Oberursel 
(Taunus), Motorenfabrik, US Urmy, 
ieško Elenos Adomaitytės — Žiliūnie- 
nės kuri paieškoma iš JA Valsty
bių.

4431. Petras šCePanaviiius> gyv. 
Švedijoje, Lerum — Sverige, Fro- 
dingsėlle 14, ieško Starkutės Janinos 
iš Kauno.

4432. Balsys Jonas, gim. 1925 m., 
gyv. Haag (Obbay.) DP Camp ieško 
savo giminių bei pažįstamų. 

kus pelnė: Januškis — 2, Ignatavi
čius — 2, Surkevičius — 1.

Frankfurt — Darmstadt YMCA apy
gardos suruoštose lengv. .atletikos 
pirmenybėse, įvykusiose Hanau lie
pos 5 — 6 d. d., dalyvavo keturi „Per
kūno" lengvaatletal, kurie pasiekė 
sekančias pasekmes:
1. Supronas — 100 m. bėg. III vieta

— 11,9, šuolis į tolį I vietą — 6,06, 
ieties metimas I vieta — 47,40.

2. Pocius (Jaunius, dalyvavęs senjorų 
grupėje) 15b0 m. beg-. II vieta — 4.32 8.

3. Jakubauskas — ieties metimas III 
vieta — 39,90.

4. Ciūžas — 3000 m. III vieta — 11.32,0.
Alg. Dragunevičius

— šių metų Anglijos futbolo pir
menybėse ilgą laiką pirmavo Wolver
hampton Wanderers, ir buvo beveik 
tikra, kad jiems atiteks ir meisterio 
vardas. Deja, šešerius mėnesius pir
mavę „vilkai“ pralaimėjo prieš Li
verpool 1—2 ir palaidojo visas viltis. 
Kitas pirmenybių didžiūnas, štoke 
City, daug savaičių nenugalėtas, krito 
prieš Sheffield United taip pat 1—2, 
ir tokiu būdu meisterystė atiteko Li
verpool vienuolikei. Liverpool mei
sterio vardu pasipuošė penktą kartą. 
Arsenai liko tryliktoj vietoj.

— Dviračių lenktynes aplink Ispa
niją laimėjo belgas van Dyck, bet ne 
ilgą laiką pirmavę ir favorizuojami 
ispanų lenktynininkai.

Atsiusta paminėti
TREMTIES METAI, lietuvių rašy

tojų metraštis, 1947. Red. B. Brazdži
onis. Išleido „Patria“, Tūbingenas, 
606 psl. Kaina 25 RM.
Benys Rutkūnas, SPARNUS MAN 
META PAUKŠTES. Ketvirta lyrikos 
knyga. Išleido „Atžalynas“, 1947 m.. 
158 psl. Kaina 6 RM.

Pranas Lembertas, BALTIJA SALIN
KI A, Antroji lyrikos knyga. Išleido 
„Lithuania“ 1947 m., 47 psl. Kaina 
nepažymėta.
„ŽVILGSNIAI“, neperiodinis leidinys, 
Nr. 3, 1947 m. birželio mėn. 60 psl. 
Kaina 10 RM, Spausdinta rotatorium. 
Red. Jonas Mekas ir redakcinė ko
legija.

„AIDAI“, mėnesinis kultūros žur
nalas, Nr. 3, 1947 m. birželio mėn., 
97—144 psl.

„TĖVYNĖS ŠEŠĖLY", mėnesinis 
kultūros žurnalas. 1947 m. Nr. 1, 32 
psl.

„STUDENTŲ VARPAS“, 2 ir 3 Nr. 
Spausdinta rotatorium.

Maldeikis — Maceina, LYCiŲ PRO
BLEMA, fiv. sosto Delegaturos leidi
nys Nr. 3, 32 psl., Kaina, 2,5 RM.

Pranešimai
Liet'. Gen. Konsulas New Yorke 

praneša ieškantiems giminių adresus:
1. Silvestrui Vytautui Pašakarniui 

— Mr. Stanley USIS (Uosis), 288 E. 
Street S. Boston, Mass. U.S.A.

2. Katrei Orvidlenei — Kaledaitel — 
vieton Magdės KLIMA VlClENES — 
Kaledaites — Mrs. A. Alisauskas 46 
Aetna Street Worcester 4, Mass. 
U.S.A, ir

3. Viktorijai Langienei — Baravy- 
kaitei — Barąvyko puseseres Mrs. 
Anna LUKAS 629—54 Street' Pitss- 
burgh 1, Pa. U.S.A.

Be to yra gauti laiškai Vytautui 
Silvestrui PAŠAKARNIUI ir Juliui 
KAZĖNUI. Atsiimti — L.R.K. Vyr. 
Valdyboje, Reutlingene, Lederstr. 94.

Kun. J. Cekavičius prašo paskelbti 
jo adresą Amerikoje: 207 York St. 
Brooklyn 1, N. Y. USA.

4433. Amerikos liet. Juozas Kepalas, 
gyv. 10911 Olis St. Lynwood Calif. 
USA, ieško brolių Antano. Petro ir 
Jono, kilusių iš Kalvojų km. Kama
jų valsč. Rokiškio apskr.

4434. Algimantas Cibavicius, Hoch- 
stiidtD, Bahnhofstr. Nr. 425, ieško 
Petro Narbuto iš Vilniaus I gim
nazijos.

4435. Kazimieras Praškevičius (Ra- 
žansko), kilęs iš Kazokų km. Kruo
niu ir pažįstamų kruoniškių. Rašyti 
gentinoje, Buenos Aires, ieško gimi
nių ir. pažįstamų kruoniškių. Rašyti 
A. Valavičius (24) Stade, Lithuanian 
DP Camp (Am Pulverweg).

4436. Juozas Kalėda, (14b) Biberach 
(Riss), Pradies Str. 8, prašo atsiliepti 
p. Jankauskaitę Eriką ir p. Valiuką 
Henriką.

4437. Steponas Kovsas, gyv. (16) 
Hanau a. M., Litauisches Lager, pra
šo atsiliepti žinančius apie likimą 
Klaipėdos . mieste gyvenusios Basės 
Kurcaltės — Lušienes (Lusckis).

4438. Justine Michaels, 2581 Elm
hurst Detroit 6 Mich. U.S.A., ieško 
Algirdo Žiedo iš Panevėžio.

4439. Juozas Baikauskas ir jo žmo
na Magdalena. 617 St. Clair. Ave, 
Sheboygan, Wise. U.S.A., ieško Va
liukų (Viščiulių) ir Žemaičių iš Pa
sienių km., Zilionių — iš Giviškių 
km. ir Dudonių, Gabrevičįų ir Šul
cų iš Topeliškių km. Visi Sasnavo 
valsč. Marijampolės apskr.

Atsiliepus susisiekti su ieškotojais 
ir pranešti savo adresus Liet. Gen.- 
Konsului p. J. Budriui, 41 West 82nd 
Street, New York 24, N.Y. ir Lietu
vos Raudonajam Kryžiui, Reut
lingene, Lederstr. 94.
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„ŽIBURIŲ“ PRIEDAS MOTERIMS /RED. P. JANUTIENE

MOTERS PAREIQOS
SOCIALINIAME IR POLITINIAME GYVENIME

(Vienoje kalboje, pasakytoje 500- 
tams Italių Katalikių Akcijos mo

terų vadėms, Popiežius Pijus XII 
kreipėsi į katalikes moteris, kvies
damas jas palaikyti ir stiprinti sa
vo prigimtąjį vertingumą, daly
vauti socialiniam, ir politiniam sa
vo krašto gyvenime. Tikras žmo
nos vaidmuo yrą šeimos židinyje; 
jos balsavimo kortelė yra didelės 
galybės ginklas, kuriuo ji privalo 
pasinaudoti. Ji turi plačią veikimo 
sritį šiandieniniame politiniame ir 
socialiniame gyvenime).

Jūsų didelis susibūrimas aplink 
Mus, brangiosios dukros, įgauna da
bartinėse sąlygose ypatingą reikšmę, 
nes, jei visuomet Mums yra malonu 
jus priimti, jus laiminti ir jums duoti 
Mūsų tėviškų patarimų, tai ypač šią 
svarbią valandą jaučiu reikalo, ati
tikdamas jūsų didelius prašymus, kal
bėti jums pagrindinės reikšmės šių 
dienų klausimu, apie moters pareigas 
socialiniame ir politiniame gyvenime.

Mes linkėjome Mums panašios pro
gos, nes baimę sukeliančios dabarties 
smarkus judėjimas, ir dar daugiau 
rūpesčiai dėl netikros ateities iškelia 
ypačiai svarbų klausimą tiek mo
teriai, tiek Jėzaus Kristaus bei Baž
nyčios draugams ir priešams. Pridur- 
sim, kad mums moters klausimas tiek 
savo visuma, tiek savo atskirais as
pektais, gludi išlaikyme ir didinime 
moters vertingumo, kurį ji gavo iš 
Dievo. Be to, šis klausimas mums 
svarbus ne tik grynai iš teisinės ar 
ekonominės, pedagoginės ar biologi
nės, politinės ar statistinės pusės, bet 
ir dėl to, kad jis, turint galvoje jo 
sudėtingumą, yra nepadalinamai su
augęs su šia problema: kaip išlaikyti 
ir stiprinti šį moters vertingumą, 
ypač šiandien tose aplinkybėse, į 
kurias Apvaizda mus yra pastačiusi. 
Kelti šį klausimą kitu budu, svarstyti 
jį vienapusiškai vienu kuriuo aukš
čiau minėtu atžvilgiu, būtų lygu jo 
visai vengti, neduodant bet kam ko
kios naudos ir mažiausiai pačiai mo
teriai. Atskirti jį nuo Dievo, nuo iš
mintingiausios Kūrėjo tvarkos, nuo 
švenčiausiosios Jo valios — reikštų ne
pažinti pačios klausimo esmės, t. y. 
tikrojo moters vertingumo, kurį ji 
yra gavusi iš Dievo ir kurį tik Die- 
vuje išlaiko. Suprantama, kad moterų 
klausimui tinkamai svarstyti netinka 
tos sistemos, kurios išskiria iš so
cialinio gyvenimo Dievą bei jo įsta
tymus ir užleidžia tikybos nuostatams 
tik labai kuklią vietą privačiame 
žmogaus gyvenime, štai dėl ko, ne
kreipdamos dėmesio į skambius ir 
tuščius žodžius, kuriais kai kas sten
giasi išreikšti feminizmo reikalavi
mus, jūs esat laimingu būdu susi
grupavusios ir silsi vienijusios moterys 
ir mergaitės, kad atitiktumėt kaip 
reikiant prigimties reikalavimus ir 
tikruosius jūsų lyties interesus.

Tai kasgi sudaro šitą moters ver
tingumą, kurį ji gavo iš Dievo? 
Klauskit * žmogaus prigimtį, kurią 
Dievas yra sukūręs, iškėlęs ir atpir
kęs Jėzaus Kristaus krauju. Vyras 
ir moteris, kaip asmens ir Dievo 
vaikai, yra visiškai lygūs, kaip juo
du yra visiškai lygiu galutinio žmo
gaus tikslo atžvilgiu, kuris yra amži
nas susijungimas su Dievu dangiš
koje laimėje. Tai yra nepraeinanti 
Bažnyčios garbė, kad ji šiai tiesai 
suteikė laipsnį ir garbę, kurie tai 
tiesai priklauso, ir kad išlaisvino mo
terį iš žeminančios priešingos jos 
prigimčiai verguvės. Bet vyras ir 
moteris tegali išlaikyti ir tobulinti 
savo vertingumą, tik atsižvelgdami į 
atskiras savybes, kurias prigimtis yra 
vienam ir antram suteikusi, nesunai
kinamas fizines ir dvasines savybes, 
nes yra neįmanoma taip suardyti 
santvarką, kad prigimtis be paliovos 
nesiektų ją atstatyti, šie skirtingi 
bruožai, kurie abi lytis skiria visų 
akyse tokiu aiškumu, kad tik aklas 
lengvapėdiškumas arba žalinga ir 
utopistinė pažiūra galėtų niekais nu
leisti ar nežinoti jų vertės socialinėj 
santvarkoj. Dar daugiau: abi lytys, 
jų skirtingų savybių dėka linksta 
viena į antrą tuo būdu, kad jų abi
šalis derinimasis daro įtakos visiems 
įvairiems žmogaus socialinio gyveni
mo pasireiškimams.

Mes pasitenkinsime priminti jums 
tik du ypatingai svarbius pasireiški
mus: moterystės gyvenimą ir laisvą 
atsisakymą nuo Jo, sekant Evangeli
jos patarimais.

II. šeimos židinys
Tikras santuokinio ęyvenimo vai

sius yęa ne tik vaikai, kai Dievas 
vedusiems jų teikia, bet ir materia
linės ir dvasinės gerybės, kurias šei
mos gyvenimas aukoja žnfonijai. Kul
tūra visose jos apraiškose, atskiri 
ir tautų susibendravimai, pati Baž
nyčia, vienu žodžiu, visos tikrosios 
žmonijos gėrybės patiria šių palai
mintų vaisių visur, kur klesti vedy
binis gyvenimas, visur, kur jaunimas 
pratinasi jį svarstyti, gerbti ir my
lėti kaip šventą idealą. 

sių pažackų: lygias teises su vyru, 
nėščių ir gimdyvių moterų globą, 
virtuves ir kitokius viešuosius pa
tarnavimus, kurie ją atpalaiduoja 
nuo namų rūpesčių naštos, nakvynės 
namus ir kitas institucijas, išlaiko
mas ir administruojamas valstybės 
ir savivaldybės, kurios ją atleidžia 
nuo motinos pareigų jos pačios vai
kams; nemokamas mokyklas, pagal
bą susirgus . . . Negalima paneigti, 
kad šios socialinės priemonės, jei 
tinkamai naudojamos, atneša ir gerų 
vaisių. Dar daugiau: Mes patys kita 
proga esame pažymėję, kad mo
teriai priklauso už tą patį darbą toks 
pat atlyginimas, kaip ir vyrui. Nežiū
rint to, esminis klausimo punktas ir 
toliau pasilieka tas phts: „Argi mo
ters padėtis pagerėjo?"

Teisių sulyginimas su vyru Jai pa
kenkia dviem atžvilgiais: ji priversta 
išeiti į darbą iš namų ir sutikti, kad 
jos darbas savo ilgiu ir kokybe būtų 
lygus vyro darbui. Pamirštas tik
rasis moters vertingumas ir normalu
sis jos teisių pagrindas, t. y. tik
rasis jos moteriškumo charakteris ir 
glaudusis abiejų lyčių derinimasis. 
Iš akių išleistas Kūrėjo numatytas 
tikslas žmonių visuomenės ir ypač 
šeimos gerbūvio atžvilgiu. Padary
tose moteriai nuolaidose visai lengva 
įžvelgti ir labiau totalitarinės val
stybės, kuriai viskas turi pasiduoti, 
ekonominės ir militarinės galybės 
protegavimą, negu pagarbą moteriai 
ir jos misijai.

Kita vertus, ar gali moteris kar
tais tikėtis sau tikro gerbūvio iš ne
varžomo kapitalistinio režimo? Mes 
nematome dabar reikalo jums kalbėti 
apie ekonomines ir socialines pasė
kas, kurios iš jo eina. Jus tai gerai 
pažįstate ir pačios nešate jų naštą, 
būtent: nepaprastas žmonių susikim
šimas miestuose; didžiųjų įmonių 
progresyvinis ir gresiąs perpildymu 
augimas; sunki ir netikra padėtis 
kitų pramonės šakų, ypač amatų ir, 
dar daugiau, žemės ūkio; keliąs 
nerimą nedarbas. Kiek galima grei
čiau sugrąžinti garbę, privalomą mo
ters ir motinos misijai šeimos ži
diny, — štai šūkis, kuris kyla iš visų 
pusių, štai aliarmo šauksmas, tary
tum pasaulis su išgąsčiu pastebėjo 
tikruosius materialinės ir techninės 
pažangos vaisius, kuriais kitąsyk taip 
didžiavosi.

VII. Liūdnos pasėkos dėl motinos 
nebuvimo šeimos židiny

štai motina, kuri, norėdama papil
dyti vyro uždarbį, išeina dirbti į fa
briką ir palieka apleistus namus. 
Pastarieji, galbūt, ir taip kuklūs ir 
ankšti, darosi dar menkesni dėl prie
žiūros stokos, šeimos nariai kas sau 
dirba visuose miesto kampuose ir 
įvairiomis valandomis; Jie beveik 
nesusitinka nei kartu pavalgyti, nei 
po dienos darbų pailsėti, dar mažiau 
— bendrai maldai. Kas tuomet pasi
lieka iš šeiminio gyvenimo? Kuo toks 
gyvenimas gali patraukti vaikus?

Prie šių apgailėtinų motinos nebu
vimo šeimos židiny pasėkų, prisi
jungia ir kita dar liūdnesnė pasėka: 
čia turime galvoje mergaitės auklė
jimą ir Jos paruošimą gyvenimo tik
rovei. Įpratusi matyti motiną visuo
met už namų ir pačius namus taip 
liūdnai apleistus, ji nepajėgs juose 
rasti mažiausio jaukumo; ji neįsigis 
jokio pamėgimo varginančiai namų 
ruošai; Ji nesupras jos kilnumo ir 
grožio, Ji netrokš kada nors kaip 
žmona ir motina Jai pasišvęsti. Tas 
tinka visiems socialiniams sluogs- 
niams, visoms gyvenimo sąlygoms. 
Supasaulėjusios motinos duktė, kuri 
matų visą namų tvarką pavestą sve
timoms rankoms ir savo motiną lei
džiančią laiką tuštiems užsiėmimams 
Ir pramogoms, paseks jos pavyzdžiu 
Ir kiek galima greičiau stengsis at
sipalaiduoti nuo namų gyvenimo 
vaizdų.

Kas liečia darbo klases, priverstas 
kiekvieną dieną užsidirbti sau duoną, 
moteris, Jei ji giliau pagalvotų, pri
eitų išvados, kad pati dirbdama na
muose, daug daugiau galėtų sutau
pyti, negu dirbdama ne namuose, 
uždirbti. Mergaitė, kuri eina dirbti 
už namų į fabriką, įstaigą ar biurą, 
judrios aplinkos apsvaiginama, ap
gaulingos prabangos apakinama, 
alksta malonumų, kurie ją išblaško, 
bet nepasotina ir neduoda poilsio. 
Pasilinksminimų salėse, kurios knibž
dėte knibžda įvairiausiais žmonėmis, 
norinčiais įtraukti jaunimą į par
tinę propagandą ar šiaip jį gadinan
čiais, mergaitė, kuri niekina sveikus 
gyvenimo principus, kaip ji galėtų 
liautis žiūrėti į savo kuklią šeimos 
pastogę, kaip į nesvetingus namus, 
dar liūdnesnius, negu jie yra iš tik
rųjų. Kad ji butų patenkinta, ji turė
tų ieškoti pagalbos vidujinio ir mo
ralinio gyvenimo rimty, religinio 
auklėjimo griežtume ir viršprlgim- 
tame ideale. Bet kokį gi religinį for
mavimąsi Ji galėjo gauti tokiose ap
linkybėse?

Ir tai dar ne viskas. Kai, metams 
bėgant, jos motina, be laiko pasenus, 
nuo varginančio ir jos jėgas prane
šančio blaškymosi, išsieikvojusi ir 
palužusl nuo ašarų ir nuo susikrim
timo, mato savo dukterį grįžtant vė
lai į namus. Ji neranda joje sau pa
galbos ir paramos ir turi atlikti vi
sus tarnaitės darbus akivaizdoje 
nesugebančios ir nepatyrusios namų 

Priešingai, visur, kur abi lytys, už- 
miršusios Dievo numatytą ir nusta
tytą harmoniją, nuklysta į pragaiš
tingą individualizmą; visur, kur jie
dvi savitarpio santykiuose nėra kas 
kita, kaip egoizmo ir ambicijos ob
jektas; visur, kur jiedvi abišaliu su
tarimu nebendradarbiauja žmonijos 
gerovei pagal Dievo ir prigimties su
manymus; visur, kur jaunimas, už
miršdamas savo atsakingumą, būda
mas nerūpestingas ir tuščias savo 
dvasioje ir elgesyje, morališkai ir 
fiziškai darosi netinkamas šventajam 
moterystės gyvenimui, bendroji žmo
nių visuomenės gerovė tiek dvasinia
me, tiek žemiškame gyvenime smar
kiai pažeidžiama ir pati Dievo Baž
nyčia bijo ne dėl savo egzistencijos 
(nes ji remiasi dieviškaisiais paža
dais), bet dėl savo misijos pakanka
mų vaisių. žmonių tarpe.
III. Laisvas atsisakymas nuo vedybų, 

sekant Evangelijos patarimais.
Bet štai, jau beveik dvidešimt šimt

mečių visose generacijose tūkstančiai 
tūkstančių geriausių vyrų ir moterų 
laisvai atsižada sukurti nuosavą šei
mą ir šventųjų moterystės gyvenimo 
teisių, norėdami pasekti Jėzaus Kri
staus patarimais. Ar šitai kartais ne- 
pastato i pavojų bendrąją žmonijos 
ir Bažnyčios gerovę? Visai priešingai: 
šitos kilniosios sielos pripažįsta dvie
jų lyčių susijungimą per bendrą san
tuoką, bet, jei jos pasitraukia nuo 
įprastinio gyvenimo, iš praminto ke
lio, jos anaiptol neapleidžia jo, bet 
pasišvenčia žmonijos tarnybai, visiš
kai pamiršdamos pačios save ir savo 
asmeninius reikalus ir išvysto nepa
lyginamai platesnį, totalinį ir univer
salinį veiklumą.

Stebėkite šiuos vyrus ir moteris: 
žiūrėkite į Juos, pasišventusius mal
dai ir atgailai, atsidavusius jaunimo 
ir bemokslių švietimui ir auklėjimui, 
pasilenkusius ant sergančiųjų ir mirš
tančiųjų lovų, atvertomis širdimis 
kiekvienam vargui ir kiekvienai silp
nybei, kad vėl pagydžius, sustiprinus, 
palengvinus, pašventus.
IV. Krikščioniškasis jaunimas, kuris 
ne savo noru lieka be santuokos.

Kada galvojama apie mergaites ir 
moteris, kurios savu noru atsisako 
nuo vedybų, kad pasišvęstų aukštes
niam maldos, pasiaukojimo ir gai
lestingumo gyvenimui, iš lūpų iš
sprūsta šviesusis žodis: pašaukimas. 
Tai yra vienintelis žodis, kuris savy
je slepia tokią kilnią prasmę. Šitas 
pašaukimas, šitas pilnas meilės kvie
timas pasigirsta įvairiausiais būdais, 
kaip be galo įvairios dieviškojo balso 
moduliacijos, kvietimai, kuriems ne
pajėgiama atsispirti, įkvėpimai, kurie 
taip maloniai jus žadina. Tuo tarpu 
jauna krikščionė, kuri be savo noro 
lieka netekėjusi, bet tvirtai tikinti 
dangiškojo Tėvo Apveizda, atpažįsta 
nepastovaus gyvenimo sūkuryje Vieš
paties balsą: „Mokytojas yra čia ir 
tave šaukia“ (Magister adest et vo- 
cat te). Ji atsako, ji atsižada saldžio
jo paauguolystės ir jaunystės sapno: 
turėti ištikimą draugą gyvenime, su
kurti šeimą. Ir, negalėdama ištekėti, 
ji pamato savo pašaukimą ir sunkia, 
bet pasidavusla širdimi Ji visiškai 
pasišvenčia įvairiems gailestingumo 
darbams.

V. Motinystė — natūrali moters 
funkcija

Ir vienoje, ir antroje būklėje mo
ters funkciją aiškiai apsprendžia Jos 
lyties susidomėjimo objektai, gabu
mai ir . atskiros savybės. Ji bendra
darbiauja su vyru jai deramu būdu, 
pagal jos prigimties polinkius. Ogi 
moters funkcija/ jos gyvenimo es
minis bruožas, Jos įgimtasis palin
kimas — tai motinystė. Moteris yra 
paskirta būti motina; motina fizine 
šio žodžio prasme arba dvasine ir 
kilnesne prasme, bet ne mažiau 
realia, šiam tikslui Kūrėjas paruošė 
savitą moters esmę: jos organizmą, 
ypač jos dvasią, o labiausiai jos gilų 
jautrumą, štai dėlko tikra prasme 
motina guli traktuoti arba iš pagrin
dų suprasti visas žmogaus gyvenimo 
problemas tik šeimos požiūriu, štai 
dėlko švelnusis jos vertingumo pa
jautimas pažadina jos nerimą kiek
vieną kartą, kai socialinė arba poli
tinė santvarka gresia pakenkti jos mo
tiniškai misijai ir šeimos, gerovei.

Tokios yra, deja, šiandiėn socialinės 
ir politinės sąlygos ir jos galėtų būti 
dar daugiau žalingos šeimos židinio 
šventumui ir tuo pačiu moters gar
bei. Jūsų valanda išmušė, katalikės 
moterys ir mergaitės! Viešajam gy
venimui jūs esate reikalingos.
VI. Nepalankios šeimos švėntumui 
ir moters garbei socialinės ir politinės 

sąlygos
Nepaneigiamas faktas. kad jau 

seniai viešieji įvykiai pakrypo nei
giama kryptim šeimos ir moters 
atžvilgiu ir kad įvairūs politiniai ju
dėjimai kreipiasi į poterį, kad paim
tų Ją savo reikalui. Kai kurios to
talitarinės sistemos siūlo jai gražiau

ruošbs darbuose dukters. Tėvo liki
mas negeresnis, kai, atėjus senatvei, 
negalavimai, ligos ar darbo stoka jį 
privers būti priklausomu nuo geros 
ar blogos savo vaikų valios. Taip ir 
sugriaunamas šventas tėvo ir mo
tinos autoritetingumas
VIII. Motinos pareiga dalyvauti šios 

dienos viešajame gyvenime
Taigi, ar padarysime išvadą, kad 

Jūs, katalikės moterys ir mergaitės, 
privalote pasirodyti atsparios judė
jimui, kuris, norite, ar nenorite, jus 
įtraukia į patį socialinio ir politinio 
gyvenimo sūkurį? Taip, iš tikrųjų, 
akivatdzdoje įvairių teorijų ir me
todų, kurie atitraukia moterį nuo 
Jos tikrojo pašaukimo, viliodami 
neaprėžtos emancipacijos miražu, 
kuris tikrovėje yra tik beviltis var
gas, ir išplėšia iš Jos asmens ir mo
tinos garbę, mes esame išgirdę pil
ną išgąsčio šauksmą, reikalaujantį 
sugrąžinti moteriai privilegijuotą Jos 
vietą šeimos židiny.

Motina iš tikrųjų dažnai būna pri
versta dirbti už namų ne vien dėl 
skelbiamosios emancipacijos, bet 
neretai ir dėl būtino reikalo uždirbti 
kasdieninę duoną. Todėl beprasmis 
butų reikalavimas grąžinti ją į šei
mos židinį, kol nepasikeis gyvenimo 
sąlygos, verčiančios ją ne kartą 
išeiti iš namų. Ir štai čia išeina 
aikštėn pirmasis aspektas Jūsų misi
jos socialiniame ir politiniame gy
venime, kuris prieš jus atsiskleidžia. 
Jūsų įžengimas į šį gyvenimą įvyko 
staigiai dėl socialinio rūgimo, kurio 
liudininkais mes esame. Jūs esate 
pašauktos jame dalyvauti. Argi Jūs 
paliksite monopolį socialinės organi
zacijos, kurios pagrindinis elemen
tas yra šeima, šeimos židinio ardy
tojoms arba to ardymo bendrinin
kėms? šeimos ir žmonių bendruo
menės likimas yra pavojuje: tai yra 
jūsų rankose. Dėl to kiekviena mo
teris be išimties, įsidėmėkite tai 
gerai, turi pareigą, griežtą sąžinės 
pareigą nepasilikti nuošaliai, bet įsi
jungti | veikimą visomis formomis 
ir būdu, kuris atitinka kiekvienos 
jūsų sąlygoms, šitokio veikimo tiks
las sulaikyti sroves, kurios gresia 
šeimos židiniui, būtų tas — kovoti 
su doktrinomis, kurios ardo šeimos 
pagrindus^ ruošti, rikiuoti ir į gerą 
lenkti Jos atstatymą.-

Prie šio motyvo, kuris stumia kata
likę moterį užsiangažuoti kelyje, 
šiandien atsivėrusiame jos veikimo 
plote, tenka pridėti dar antras, bū
tent: moters vertingumo motyvas. Ji 
privalo bendradarbiauti kartu su 
vyru žmonijos gerovei, išeidama iš 
fakto, kad savo vertingumu ji yra 
jam lygi. Abu turi teisę ir pareigą 
dirbti bendram visuomenės ir tė
vynės labui. Bet yra aišku, kad vyras 
pagal savo charakterį jaučiasi pa
lenktas į išorinius viešuosius reika
lus, tuo tarpu moteris, bendrai kal
bant, pasižymi didesniu įžvalgumu ir 
švelnesniu mokėjimu suprasti ir 
išspręsti jautriąsias namų ir šeimos 
problemas, sudarančias viso so
cialinio gyvenimo pagrindą. Tatai, 
be abejojimo, netrukdo kad kai 
kurios iš Jų parodo didelio sugebė
jimo bet kurioj viešojo veikimo 
srity.

Kai šitai sakoma, reikia manyti 
ne tiek apie skirtingą vyro ir mo
ters kompetentingumą. kiek apie 
skirtingą galvojimo būdą ir iš Jo 
einančius praktiškus pritaikymus. 
Imkime pav. civilines teises; jos yra 
šiandien lygios abiem, vyrui ir mo
teriai, bet jos vykdomos su tokiais 
skirtumais ir įtakomis, kad vyras Ir 
moteris papildo kits kitą. Būdingi 
moteriai jautrumas ir švelnumas, 
kurie galėtų ją palenkti jos įspū
džiams ir statyti ją į pavojų, ken
kiantį jos tikslų aiškumui ir jų pa
siekimui ir tolimų išvadų numaty
mui, priešingai čia yra vertinga pa
galba pastatyti į akiratį šeimos ir 
religijos reikalavimus, siekimus ir 
pavojus.
IX. Plati moters veikimo sritis dabar 

tiniam pilietiniam ir politiniam
gyvenime

Moters veikimas didele dalim pasi
reiškia namų gyvenimo darbuose ir 
užsiėmimuose, kurie daugiau ir 
geriau, kaip iš karto būtų galima 
manyti, pataikauja tikriems socia
linės bendruomenės interesams. Bet 
šie interesai reikalauta viso moterų 
legijono. kuris, turėdamas daugiau 
laiko, galėtų visiškai čia pasišvęsti. 
Kurios galėtų būti tos moterys, jei
gu ne specialiai — Mes nenorime 
sakyti išimtinai — tos, apie kurias 
mes čia jau kalbėjome, apie kurias 
vadovaujančios aplinkybės padiktavo 
šį paslaptingą pašaukimą, šios, kurias 
įvykiai pastūmėjo į vienatvę, jų 
neapskaičiuotą ir nenumatytą ir ro
dėsi. pasmerkė Jas nenaudingam, 
egoistiniam ir be orientacijos gyveni
mui. Ir štai — jų uždavinys pasi 
reiškia šiandien labai plačiai, panau
dojant visą jų energiją ligi to laips
nio. kad mažas kitų moterų skaičius, 
užsiimančių šeimos reikalais ir nuo- 
savių vaikų auklėjimu arba surištų 
šventais apžadais, galėtų įvykinti 
panašų uždavinį.

Ligi šiol kai kurios šių moterų su 
uolumu, dažnai labai žymiu, pasiš
vęsdavo parapijos darbui. Kitos, su 
daug platesniu akiračiu, pasišvęs-

davo didelės svai'bos socialinia/ns ir 
moraliniams gailestingumo darbams. 
Jų skaičius dėl karo ir jo sukeltų 
vargų žymiai padidėjo. Daug dar
bingų vyru krito žiauriam kare, kiti 
grižo invalidais. Didelis mergaičių 
skaičius veltui tikėsis ištekėjimo ga
limybės ir naujo gyvenimo sudarymo. 
Bet tuo pačiu laiku nauji reikala
vimai, kilusieji įėjus moteriai į pilie
tinį ir politinį gyvenimą, išplaukia 
į paviršių ir šaukiasi jos pagalbos. 
Kas gi čia, ar keistas ir pripuolamas 
sutapimas, ar šiame reiškinyje rei
kia matyti Dievo Apvaizdos surėdy
mai?

Kiekvienu atveju yra tokia plati 
veikimo dirva, kuri šiandien atsisklei
džia prieš moterį, ir ji, toji dirva, 
žiūrint kiekvienos moters gabumų ir 
charakterio, gali būti arba intelek
tualinė, arba labiau praktinė. Studi
juoti ir sąmoninti moters vietą ir 
veikimo sritį visuomenėje, jos teises 
ir jos pareigas; tapti savo seserų 
auklėtoja ir vadove, paskleisti idė
jas, išsklaidyti prietaringus įsitikini
mus, įnešti aiškumo painiavose; aiš
kinti Bažnyčios mokslą su tikslu juo 
tikriau naikinti klaidą, iliuzijas ir 
melą, juo vaisingiau niekais pavers
ti katalikiškosios dogmos ir moralės 
priešų taktiką, — visa tai yra di
džiulis ir šaukte šaukiąs darbas, be 
kurio karščiausias apaštalavimo 
troškimas duos tik menkučių vaisių. 
Tačiau ir tiesioginis veikimas yra 
reikalingas, jei nenorime, kad svei
ko mokslo tiesos ir tvirti įsitikini
mai nepaliktų platoniški arba tik la
bai menkų praktiškų vaisių atneštų.

Sis tiesioginis dalyvavimas, šis vai
singas bendradarbiavimas socialini
am ir politiniam veikime nė klek ne
keičia moteriai būdingo veikimo 
charakterio. Bandradarbiaudama su 
vyru pilietinių įstaigų srity, ji atsi- 
dės daugiausia 'klausimams, kurie la
biau reikalauja takto, švelnumo, mo
tiniško instinkto, o ne administra
cinio griežtumo. Kas geriau už ją 
gali suprasti, ko reikalauja moters 
vertingumas, mergaitės garbė ir kil
numas. *aiko auklėjimas ir globa? 
O kiek šie dalykai sukelia problemų, 
reikalaujančių valdžios ir įstatymų 
leidėjo įsikišimo? Tuo tarpu tik viena 
moteris, imkime pavyzdį, pajėgs ap
valdyti palaidumą savo gerumu, 
kuris nedarys įtakos jos veiklumui. 
Tik ji suras kelią, kuris išlaisvina 
nuo pažeminimo, tik ji galės ati
tinkamai garbei ir religinėms bei 
pilietinėms vertybėms auklėti mora
liai puolusį jaunimą. Tik Ji galės pa
daryti vaisingą patronato veiklą ir 
atstatys moralinį lygį išėjusių iš 
kalėjimo ir puolusių mergaičių tar
pe. Tik jos širdy nuaidės motinų 
klyksmas, kurioms totalitarinė val
stybė, visvlen kuriuo vardu ji vadin
tųsi, nori išplėšti jų vaikų auklė
jimą.

X. Kelios mintys pabaigai
a) Dėl moters paruošimo ir forma

vimo socialiniam ir politiniam gy
venimu.

Mes čia palietėme moters pareigų 
programą, kurios praktinis objektas 
yra dvejopas: paruošimas ir forma
vimas socialiniam ir politiniam gy
venimui ir šio socialinio bei politinio 
gyvenimo aktlngumo išvystymas pri
vačioj ir viešoj srityje.

Aišku, kad taip suprastas moters 
veikimas be pasiruošimo nesusikuria. 
Motinos instinktas joje yra žmogaus 
instinktas, nenustatytas prigimties 
iki paskutinių Jo pritaikymo detalių; 
Jis yra vadovaujamas laisvos valios, 
o pastaroji, savo ruožtu, yra protu 
remiama. Iš čia einą to instinkto 
moralinė vertė ir kilnumas, bet, an
tra vertus, ir jo netobulumas, kuris 
turi būti papildomas ir išperkamas 
auklėjimu. Mergaitės moteriškasis 
auklėjimas, labai dažnai ir moters, 
yra būtina jų paruošimo ir forma
vimo sąlyga gyvenimui, atitinkan
čiam Jų vertingumą. X

Žinoma, būtų idealu, kad šis auklė
jimas galėtų vykti nuo vaiko dienų 
ir krikščioniškoj šeimos židinio at
mosferoj, motinos įtakoj. Deja ne 
visuomet yra taip ir ne visuomet 
gali taip būti. Nežiūrint to. galima 
papildyti, nors ir dalinai, šią spra
gą. duodant mergaitėms, kurios yra 
priverstos dirbti už namu, užsiėmimą, 
per kurį Jos pasiruoštų ir įsitrauktų 
į gyvenimą, kuriam jos yra paskir
tos. Čia taip pat yra vienas iš tiks
lų, kurio siekia namų ruošos mo
kyklos, turinčios tikslą paruošti šių 
dienų mergaites būsimomis žmono
mis ir motinomis. Panašios įstaigos 
užsitarnauja daug pagyrimo ir pa
drąsinimo. Jos sudaro vieną iš progų 
pasireikšti ir skleisti jūsų Jausmams 
ir motiniškam uolumu, 1 ir tai yra 
viena iš puikiausių progų, nes gėris,. 
kurį jūs skleidžiate, spinduliuoja be 
galo.

Ir ką bekalbėti apie galybę kitų 
(reikimo apraiškų. kuriomis jūs 
einate į pagalbą šeimos motinoms, 
tiek jų intelektualiniam ir religi
niam formavime, tiek ir skausmin
gose jų gyvenimo sąlygose.

b) Dėl praktinio moters socialinio 
ir . politinio gyvenimo realizavimo.

Tačiau Jūsų socialinė ir politinė 
akcija daug priklauso nuo valstybės 
įstatymų ir savivaldybių administra
cijos. Štai dėlko rinkimų kortelė 
katalikės moters rankose yra svarbi 
priemonė atlikti griežtai jos sąžinės 
pareigai, ypač dabartiniu laiku.

iš tikrųjų, valstybės ir politikės 
griežta pareiga — aprūpinti įvairių 
socialinių klasių šeimas būtinomis 
egzistencijos ir plėtojimosi sąlygomis 
ekonominiu, juridiniu ir moraliniu 
atžvilgiu. Tuo būdu šeima bus gy
vybinis narvelis žmonėms, kurie pa
doriai siekia savo žemiškosios ir am
žinosios gerovės. Visa tai tikra mo
teris puikiausiai supranta. Viena, ko 
ji nesūpranta: kad politinėmis prie
monėmis viena klasė šlėktų pavergti 

(Derkelta į 10 psl.)
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Europos konferencijai Paryžiuj 
prasidėjus

Liepos 12. d. Paryžiuj prasidė
jusi konferencija vyksta be Rusi
jos ir jos įtakoj esančių kraštų. 
Konferencijos svarbiausias tiks
las yra sukurti organizaciją, kuri 
iki rugsėjo mėn. 1 d. sudarytų 
pagalbos Europai programą ir 
nustatytų atskirų Europos valsty
bių ūkinius reikalavimus.

Rusija iš savo pusės taip pat 
stengiasi sustiprinti tarpusavius 
ūkinius santykius jos dominuo
jamo j Rytų Europoj. .Atskiros 
valstybės tariasi tarpusavy ar su 
Rusija sudaryti dvišales preky
bos sutartis. Toks ūkinių santy
kių suintensyvinis tarp rytinių 
Europos valstybių yra laikomas 
pasiruošimu sudaryti Ryįų bloką, 
kuriam vadovautų sovietai.

Su Europos konferencija Pary
žiuj prasideda nauja pasaulio 
tautų sugyvenimo fazė. Išryš
kėja ne tik Rytų ir Vakarų blo
kai, bet tai pat patiekiami Euro
pos ūkinės atstatymo programos 
Marshall© ir Molotovo planų pa
vidale. Europos tautos turi aiš
kiai pasisakyti už tradicinę Va
karų Europos demokratiją, ar už 
Maskvos pjautuvą ir plaktuką.

„Šitą pasirinkimą šiandien turi 
padaryti netik tautos, bet dau
gely kraštų ir atskiri asmens. 
Kova tarp dviejų pasaulių šian
dien pasiekė kaimus ir šeimas“, 
rašo „New York Times“.

Pasaulio pasiskirstymas į du 
blokus nėra visai naujas dalykas. 
Britų laikrašty „The Sunday 
Times“ žinomas publicistas Scru
tator rašo: „Kai Rusiją uoliai or
ganizavo savo bloką, jos šūkis 
„Nereikia Vakarų bloko“ mus 
gąsdino nuo savojo bloko sukūri
mo“, ir toliau jis nurodo, kad da
bartinė padėtis turi kai kurio 
panašumo su padėtim po anglų- 
prancūzų sąjungos sudarymo 1904 
metais. „Tada Vokietija buvo jau 
vadovaujama užpuolimo specia
listų — admirolas Tirpitz statė 
savo laivyną užkariauti Anglijai, 
o grafas Schlieffenas ruošė savo

fatališką planą per Belgiją už
pulti Prancūziją. D. Britanija ir 
Prancūzija apie tai negalvojo: jos 
tarėsi ne kaip tam pasipriešinti, 
bet • kaip tarpusavy bendradar
biauti ir iš to pasiekti naudos. Si 
draugystė buvo kliūtis Vokietijos 
tamsiems tikslams, ir ji pradėjo 
prieš šią britų-prancūžų sąjungą 
grasinimus ir gąsdinančius ma
nevrus jai išardyti. Yra galima 
rašo jis baigdamas, „kad po gra
sinimo, su kuriuo Molotovas už
baigė Paryžiaus konferenciją, 
seks kiti ir dar smarkesni. Jei 
taip, tai mes turim laikytis tvir
tai ir būdami ramiai bei draugiš
kai nusiteikę turim atminti, kad 
glostymas dar niekada nesušvel- 
hino totalizmo“.

Nėra abejonės, kad Rusija turi 
sunkių ekonominių problemų. Jos 
gyventojams taip pat trūksta 
maisto ir pastogės, ir ji reikaŲn- 
ga Amerikos pagalbos nemažiau 
kaip kuri kita karo nuniokota 
šalis. Didelė dalis jos satelitų taip 
pat yra reikalingi Vakarų Euro
pos rinkų ir produktų. Dauguma 
stebėtojų sutinka, kad Rusija ka
ro nenori, mažiausiai bent šioje 
kartoje. Kodėl tad ji laikosi to
kios obstrukcines politikos, kuri 
veda prie blokų sudarymo? Ko 
iš tikrųjų Rusija nori?

Į šį klausimą „New York Ti
mes“ bendradarbis R. Daniell 
taip atsako: „Ji nori laiko ir sau
gumo įvykdyti komunistinį eks
perimentą ir savo sistemą išplės
ti visoj Europoj, nes pagal Krem
liaus filosofus „vienas pasaulis“ 
reiškia „marksistinį pasaulį“. So
vietų Rusija nori išplėsti savo 
valdžią visoj Europoj. Ekonomiš
kai ji nori iš savo satelitų ir bu
vusių priešų iščiulpti visa, kas 
tik galima pervežti. Jos aspiraci
jų svarbiausia kliūtis Europoj 
yra Jungtinės Amerikos Valsty
bės. Del to vienas iš svarbiausių 
Rusijos tikslų yra atstumti Jun- 
tines Amerikos Valstybes iš 
Europos. Ji taip pat norėtų ats-

Argentinos prezidentas Juan Domingo Peronas

kirti Angliją ir Prancūziją nuo 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
bet ji mato, kad tai dabar yra 
neįmanoma del Anglijos priklau
somumo nuo Amerikos maisto. 
Kitas, veiksnys sovietų galvojime, 
be abejo, yra įsitikinimas, kad 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms gresia depresija. Jei tai 
įvyktų, sovietų politikai tiki, kad 
materialistiškai galvojąs Kongre
sas priverstų Ameriką pasitrauk
ti iš Europos“.

Marshall© planas sovietų ma
nymu stengiasi šio krizio išvengė
ti; jis numato ne tik paremti 
Vakarų Europos valstybes, bet 
taip pat išvengti perprodukcijos 
ir nedarbo Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Tatai sustiprintų „ka
pitalizmą“, iškeltų demokratiją ir 
pakenktų komunizmui. Tai yra 
pagrindinės priežastys, kodėl Ru
sija nesideda prie Marshall© pla
no ir neleidžia kitoms, jos orbitoj 
esančioms, valstybėms dalyvauti 
Europos konferencijoj Paryžiuj.

„Jei ji negali sudaryti vieno 
komunistinio pasaulio, tai ji nori 
suskaldyti Europą ir daugelį kitų 
kraštų į prokumunistinius ir 
„prokapitalistinius“ pasaulius,
rašo britų publicistas Wickham 
Steed straipsny „Vienas ar du 
pasauliai“, tūpusiame „Sunday 
Empire News“ „Europos kraštai 
nieko nelaimėtų iš pramonės ir 
ūkio krizio Amerikoj“, tęsia jis. 
„Jie daugiau gali laimėti bendra
darbiaudami tarpusavy ir su

DP įsileidimas i Amerika atidedamas
Atstovų Rūmų teisinė pakomi

sė, paskutiniu metu svarstanti 
pasiūlymą įsileisti į šį kraštą kiek 
Europos išvietintųjų asmenų, šią 
savaitę, atrodo, pasiekė tokį pa
dėties tašką, kur šiuo klausimu 
nieko daugiau nebebus daroma 
prieš kongreso išsiskirstymą.

Pakomisė, dirbdama pagal nus
tatytą dienotvarkę, paskutinę sa
vaitę nagrinėjo H. R. 2.910 įsta
tymo projektą, patiektą Illinois 
respublikono atstovo Wiliiam G. 
Strattono. Šis įstatyino projektas 
siūlo laikinai panaikinti imigra
cijos stabdžius ir leisti ketvertų 
metų laikotarpyje įvažiuoti 
400.000 išvietintųjų asmenų.

Ateinančią savaitę turėjo būti 
baigti išklausyti likusiųjų liudi
ninkų pasisakymai. Vienai atsto
vų grupei pasisakius už kai ku
rių privataus pobūdžio projektų 
pirmumą, išvietintųjų asmenų 
įsileidimo klausimas užsidelsė.

Viso šito išdavoje paskutinė 
svarbių sprendimų sesija kaip tik 
sutapo su kongreso išsiskirstymu.

Nežiūrint į pagalbos reikalin
gumo skubotumą visiems tiems 
asmenims, kurie savo namus pa
liko dėl nacizmo ar komunizmo 
viešpatavimo, ir oficialių parei
gūnų paliudijimus, kai kurie at
stovai pareiškė norą aplankyti 
Europą ir patys savo akimis pa
matyti išvietintuosius asmenis.

Jei pakomisė ir pasisakytų už 
šias priemones ir komitetas pil
nai ją paremtų, įstatymo pro
jektas galėtų patekti į Atstovų 
Rūmų darbų planą, bet jis nebe
būtų pradėtas svarstyti šioje se
sijoje.

Senatas, kuris anksčiau visai 
nesidomėjo šia problema, taip 
kaip respublikonų rūmų vadovai, 
pereitą savaitę 6 respublikonai ir 
2 demokratai patiekė DP pro
jektą.

Būdami daug griežtesni imi
grantų patikrinimo atžvilgiu, jie 
duoda pirmenybę karo našlai
čiams, jaunesniems negu 21 metų 
amžiaus.

Pakomisė gavo daug prašymų 
iš tautą atstovaujančių asmenų 
-religinių, darbo ir civilinių orga
nizacijų, kurios nurodo, kad 
JAV-bės turėtų šį klausimą 
spręsti tarptautiniu mastu pasių- 
lydamos pastovią prieglaudą karo 
aukoms ir visiems prispaustie
siems, kurie daugiau kaip po 2 
metų po karo pabaigos vis dar 
tebegyvena stovyklose.

Dabartiniu metu Amerikos mo
kesčių mokėtojai, JAV-jbių ka
riuomenė ir tarptautinės para

D. Britanijos sosto įpėdinė princėse Elizabieta su savo sužadėtiniu lt.
Philip Mounbatten

Amerika. Ir kas numato, kad jie 
gali nugalėti savo sunkumus be 
Rusijos, tas gali jai pasakyti, kad 
jos svajonė apie komunistų vieš
patavimą yra tuščia ir kad „vie
nas pasaulis“ laisvėje yra vienin
telė alternatyva dviems pasau
liams grumtynėse“.

mos institucijos išleidžia milijo
nus, kad galėtų aprūpinti mažiau 
kaip 1.000.000 lietuvių, latvių, 
estų, lenkų, žydų, jugoslavų, 
ukrainiečių ir kitų be pilietybės 
asmenų maistu, rūbais ir pastoge.

Pritaria Strattono projektui ir 
nori, kad kasmet būtų įsileidžia-

Jeva Peron, Argentinos prezidento 
žmona, lankėsi Ispanijoje ir Italijoje. 
Romoje ji gavo privatinę audienciją 
pas popiežių.

ma po 100.000 išvietintųjų asme
nų pagal neišnaudotas jų kilmės 
kraštų imigracijos kvotas, argu
mentuoja, kad pabėgėliai, kaip 
ir daugelis garsiųjų imigrantų, 
atvykusių į šį kraštą anksčiau jų, 
galėtų pasiūlyti šiai šaliai daug 
didelių vertybių, netik pačioje 
JAV-bių širdyje, bet ir mažai ap
gyventose srityse, kaip Aliaskoje.

Jie atmeta kaltinimą, kad JAV- 
bių vyriausybė trukdo išvietin- 
tiems asmenims grįžti į jų gim
tuosius namus. Laikinas imigra
cijos palengvinimas išlaikytų 
amerikiečių tremties ir pris
paustųjų prieglaudos tradiciją 
bei praskintų kelią ir kitiems 
kraštams pasekti jų pavyzdžiu.

Kalbėdamas už Strattono pro
jektą, buvęs gubernatorius H. 
Lehman pereitą savaitę rūmų tei
sinei pakomisei pareiškė, kad jis 
pasisakąs už aktyvią visų žydų 
institucijų prisidėjimą prie fi
lantropinio ir bendruomeninio 

■ veikimo.

Jis nurodė, kad JAV-bių vy
riausybė ir kariuomenė yra atsa
kingos už sprendimą išvietintųjų 
asmenų, jei jie bijo religinių ar 
politinių persekiojimų, neversti 
grįžti į jų kilmės kraštus..

Jis toliau pridūrė, kad „mūsų 
veiklos didžiausias trūkumas pa
sireiškė planuojant, vadovaujant 
ir parodant mūsų tikrąjį atsako
mybės jausmą. Tai suteikė daug 
argumentų tiems, -kurie kaltina, 
kad amerikiečių tauta ir vyriau
sybė daug daugiau kalba negu 
dirba ir kad jie neįgyvendina tų 
principų, apie kuriuos anksčiau 
tiek daug kalbėjo.“

Opozicija, kurią sudaro Ameri
kos Legionas ir užsienio karo ve
teranai savo pasipriešinimą Strat
tono projektui grindžia butų ir 
darbo trūkumu. Amerikos revo
liucijos dukterys taip pat pareiš
kė savo nepritarimą.

Šią savaitę jų nuomonė buvo 
tipiškai išreikšta vieno kongreso 
opozicijos nario, demokrato at
stovo Ed. Gossett iš Teksas, jis 
savo kalboje iškėlė pavojingų 
agentų išvietintųjų asmenų tarpe 
klausimą ir taip pat su jų įsilei
dimu susijusiu nedarbu, skurdu, 
kriminaliniais nusikaltimais ir 
kitomis socialinėmis, politinėmis 
ir ekonominėmis aplinkybėmis. 
(NYTOW, 47.7.6)

Baleto „Coppelia" prem
jera liepos men. 28. d.
Lietuvių Tremtiniu Baleto Te

atro statomo 3 veiksmų baleto 
„Coppelia“ premjera įvyksta lie
pos mėn. 28 d. 20 vai. Augsburge, 
„Ludwigsbau“ salėje. Baletmei
steris E. Bandzevičius. dekorato
rius dail. L. Viliamas, dirigentas 
muz. A. Kučiūnas.

Premjeroje dalyvauja: V. Ado
mavičiūtė, T. Babuškinaitė, J. 
Drazdauskaitė. R. Drazdauskaitė, 
T. Doberkaitė, G. Ceglokovaitė, 
N. Kaliskienė. Kepalaitė, T. Pa- 
godinaitė. Z. Smolskaitė. J. Sa- 
dzevičiūtė, A. Slepetytė, J. Am- 
brazas, E. Bandzevičius. A. But
kus, M. Bruneizeris. Z. Baublys, 
B. Cunovas. A. Liepinas. S. Mo- 
dzeliauskas. P. Maželis, J. Puo
džiūnas. S. Vęlbasis. J. Vasiliaus
kas, Žygas.

Lietuvių stovyklos, norinčios 
patekti į šią premjerą, turi iš 
anksto pranešti pageidaujamą 
vietų skaičių šiuo adresų: LT Ba
leto Teatras Augsburg-Hochfeld, 
Baltic Camp.
LT Baleto Teatro administracija

Baltijos Tautų Sporto Šventė 
įvyks!

Liepos 13 d. Augsburge įvyko 
vietos lietuvių, latvių ir' estų 
sporto atstovų pasitarimas, baltų 
tradicinės sporto šventės reikalu.

Pasitarime buvo principiniai 
susitarta švente surengti Augs- 
burgė š. m. rugsėjo mėn. Tiksli 
šventės data ir programa bus 
nustatyta sekančiam posėdyje ku

ris įvyks liepos 22 d.
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