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KultūrininkaiŽmogaus reikalai labai nevienodo intensyvumo. Nevalgęs žmogus jau ligi vakaro didžiai išalks, o per keletą dienų numirs badu. Nelankęs gi mokyklos, neskaitydamas knygų, nelankydamas teatro ar meno galerijų, jis gali gyventi nors ir šimtą metų. Ir net gali būti, kad. tą šimtą metų išgyvenęs, žmogus, nė nepajus reikalo mokytis ar gėrėtis menu. Vis dėlto tai nereiškia, kad tie intensyvieji reikalai yra toki mažaverčiai ir mažareikšmiai. O, antra vertus, ir to paties reikalo intensyvumas yra lygstamo pobūdžio — vienam žmogui jis yra mažiau, kitam daugiau intensyvus. Tiesa, biologiniai reikalai — maisto, apdaro, pastogės ir panašūs — visiems maždaug'vienodai intensyvūs. Skirtumas tik tas, kiek ir kokių reikmenų žmogus, naudoja, šiems savo reikalams patenkinti, atsižvelgiant i jo kultūros ir ūkinio gyvenimo lygį. Bet dvasinės kultūros, visuomeninių, tautinių ar politinių reikalų intensyvumas svyruoja labai plačioj skalėj. Primityvus džiunglių gyventojas kartais nė nuovokos neturi apie knygą ir per visą gyvenimą nepajunta reikalo kovoti už socialini teisingumą, tautos reikalus ar tobulesnę pasaulio santvarką. Gi aukštos kultūros žmogus dažnai atsisako nuo skanesnio kąsnio ar puošnesnio drabužio, kad galėtų nusipirkti naują knygą, dailės kūrinį ar nueiti į teatrą, dažnai sutinka vargą vargti, kad tik apsaugotų savo žmogiškąją vertę ir laisvę, ne kartą eina net mirti už tiesą, tobulesnę pasaulio santvarką ir geresnę ateitį. Ir tai daro todėl, kad tuos reikalus jis jaučia visai intensyviai. Jis jaučia reikalą lankyti mokyklą, skaityti knygas ir imtis kitų panašių dalykų net ryšium su jo medžiaginių reikalų patenkinimu, nes jis beveik jau negali gyventi be viso to. ką medžiaginiams reikalams patenkinti yra sukūrusi modernioji civilizacija, nors primityvus žmogus tūkstančius metų be to gyveno ir tebegyvena. Nemažiau intensyviai jaučia ir dvasinių vertybių bei socialinių reikalų intensyvumą. Mokslo, meno, moralės pažangos reikalą jis jaučia beveik lygiai intensyviai, kaip ir reikalą kasdieninės duonos. Be knygos, paskaitų, meno parodų, teatro, kultūrinių pramogų kultūrinis žmogus darosi beveik dvasinis ligonis, demoralizuojasi, netenka dvasinės pusiausvyros.Pereidami į mūsų, tremtinių, gyvenimo tikrovę, turime konstatuoti mus gana keistai nustebinantį reiškinį. Esame kultūros žmonės. Ir jos lygį reikia laikyti gana aukštu. Tai pirštu prikišamai rodo faktas, kad esame žmonės, kurie pasirinkom vargo dalį todėl, kad už viską aukščiau pastatėme galimybę išlaikyti savo žmogiškąją vertę ir laisvę, savo kultūrą ir savo kultūrinius idealus. Juk esame čia ne todėl, kad būtume tikėjęsi čia galėsią geriau pavalgyti ar geresnį bu-

A. Gražiunas

ir visuomenetą turėti. Jei būtume sutikę parduoti savo laisvę, sąžinę, garbę, tiesos meilę, būtume galėję ne vienas medžiaginiu atžvilgiu net laimėti. Vis dėlto tenka pastebėti, kad gana daug kam iš mūsų šiandien su didžiausiu intensyvumu jaučiami, pasakytume, grynai biologiniai reikalai, o kultūriniai. tautiniai, socialiniai yra beveik visai nustoję aktualumo. Ne vienas net ne visai garbingu 

PETRAS KIAULENASbūdu griebia visomis jėgėmis plutą duonos, skudurą, visas savo mintis yra sutelkęs tik į tai. kaip kur nors įsitaisyti, o visa kita gali nors ir tvanas nuplauti.Šitai, žinoma, lengva suprasti. Kai iškyla pavojus pačiai jo egzistencijai, žmogus daug ką meta į šalį ir pradeda ginti ją. Tą grėsmę jaučiame ir mes, todėl nenuostabu, kad esame susirūpinę savo egzistencija. Bet yra didelis reikalas ir net laikas priminti, kad tokiam vienašališkam ir kraštutiniam susirūpinime glūdi ir vienas didelis pavojus: jei mes visa savo dėmėsi sutelksime tik į savo egzistencijos išlaikymą, tai galime didžiai pakenkti ir mūsų tautiniam reikalui ir savo pačių, net tai pačiai savo egzistencijai.Būdami čia tremtyje, lesame gana daug pasiekę. Mes ligi šiol dar nebuvusiu mastu išgarsinome pasauly savo tautos reikalus 

ir įsigijome jai daug nuoširdžių draugų, kuriu ne vienas turi pasauly net labai žymaus svorio. Taip pat mes patys įgijome gerą vardą visų p'adorių žmonių tarpe. Tai ne pasigyrimas, bet tik fakto konstatavimas. Užtenka tik prisiminti, kaip net anglosaksų parlamentuose ir kitose reikšmingose įstaigose mes viešai vertinami.Kuo visa tai remiasi?^Teisingai neseniai prof. M. Krupavičius, stovėdamas pačiose atsakingiausiose mūsų tautai pareigose. pareiškė, jog „dalyvavimas mūsų tautiniame kultūriniame gyvenime yra tokios pat svarbos, kokios yra ir dalyvavimas 

visų lietuvių tremtiniu Lietuvos laisvinimo politinėj veikloj“. Ne- suklysime pasakę, jog viso to pasiekėm savo asmeniniu kultūringumu ir savo kultūrine veikla. Politinio pasireiškimo galimybės mums yra ribotos. Bet kultūrine savo laikysena ir veikla esame daug pasiekė.Sutelkimas viso dėmesio tik į vieną savo beveik tik biologinės egzistencijos išlaikymą gali sunaikinti ir mus pačius ir mūsų Igi šiol pasiektus rezultatus. Tokiu atveju mūsų suprimityvėji- mas ir smukimas žemyn būtų neišvengiamas. O tai būtų tikra tragedija: neapdairiai pražudy- tume tai, ką didžiausiai brangindami išėjome tremtinio keliais, būtent savo asmenybe ir kultūringo žmogaus verte. Bet dar didesnė iš to būtų tragedija, kad bloga rekomendacija pakenktume visai mūsų tautai ir jos didiesiems tikslams. Mūsų tautos 

ateitis nemaža dalim priklausys nuo to. kaip pasauly bus vertinama mūsų tauta, o ją pasauliui šiuo metu ir dabartinėse sąlygose reprezentuojame mes.Šitokioj situacijoj mūsų pačių kultūringa laikysena ir kūltūrinė veikla įgyja didžiausios reikšmės. Ypatingai pastarasis, kultūrinės veiklos, reikalas. Pirmiausia tai turi mus apsaugoti nuo gresiančio kultūrinio charakterio praradimo, o, antra vertus, ir toliau atlikti tą vaidmenį mūsų tautos likiminėj kovoj, kurį ligi šiol atliko. Bet kad mūsų kultūrinė veikla liktų gaji ir deramo svorio, reikia būtinai tam tikrų sąlygų.Pirmiausia reikia gilesnio mūsų

Senas tiltaskultūrininkų darbo, jo sąlygų ir vertės supratimo ir kad iš to supratimo išaugtų bent tos jų darbui sąlygos, kokios šios dienos aplinkybėse yra įmanomos.Reikia pripažinti, kad daug kas iš mūsų į savuosius kultūrininkus net labai linkę paleisti stiprų žodelį, beveik, pasakytume, net akmenį. Mes nesakysime, kad nėra atvejų, kada jų vienam ar kitam arba net visai kokiai grupei tikrai už ką nors reikia ištrinkti galvą. Jie taip pat žmonės, turi silpnybių ir daro klaidų. Bet labai didelė neteisybė yra daroma, kai net smulkmenos išpučiamos ir dėl jų piktai šūkaujama, bet nematoma jų darbo, o jei ir matoma, tai sakytume tik fasadas, bet nepasidomima, kas už jo yra.Mūsų rašytojai leidžia savo- raštus, mokslo vyrai, savo veikalus, turime eilę liaudies ansamblių, operą, dramos teatrą, baletą,

chorus, mokyklas ir ,.kit kultūrines institucijas. Ar daug kas pasidomi, kokiomis sąsygomis jos susikūrė ir dirba, ko jos reikalingos ir kuo joms galima padėti? Ne vienas įsikarščiavęs pradeda mūsų kultūrininkams statyti reikalavimus, kuriais ,reikalaujama iš jų ne ko kito, kaip herojizmo. Mes norime pabrėžti, kad nėra tokio moralės kodekso, kuris leistų iš žmogaus herojizmo reikalauti. Galima reikalauti tik pareigos atlikimo. Heroj izmas yra asmeniškos aukos laisvai atliekamas aktas. Bet kartu mes turime iškeltį, kad daugeliu atvejų mūsų kultūrininkai — ne kieno nors, žinoma, reikalavimams nusilenkdami, bet iš asmeninio pasiaukojimo — tikrai rodo herojizmo. Rašytojų suvažiavime buvo pranešta, kad vienoj stovykloj žinomi mūsų profesoriai turi rašyti, pasidėję ant prausyklos lentos gabalą. Skaitėme neseniai kaip Se- ligenstadte gyvena Tautinis Lietuvių Ansamblis. Skaitėme „Žiburiuose" režisierės pasipasakojimą, kaip tenka dirbti Augsburge Dramos Teatrui. Dabar išeina į viešumą Lietuvių Baleto Teatras. Kas žino, kokiose sąlygose tie žmonės dirba, negali nesistebėti jų atkakliu ryžtu ir kantrybe. Palikę viską, net šeimas, susirinko jie į vieną vietą ir, susispaudę mažiausioj erdvėj, trūkdami net pavalgyti ir bent įmanomų sąlygų visam savo darbui, nemeta užsimoto darbo ir neišbėgioja, nors galėtų ne vienas žymiai daugiau tuo laiku laimėti ir žymiai lengvesnėmis sąlygomis. Pavyzdžių nenorime daugiau minėti, nors jų galima prirašyti ilgas eiles. Norime tik paklausti, ar tai nėra hero- j izmas, kurį įvairūs mūsų čia suminėti ir nesuminėti kultūrininkai rodo? šio akyvaizdoj kartu norime ir paklausti tuos, kurie taip drąsiai mūsų kultūrininkams savo reikalavimus stato, ar jie atliko bent savo pareigą. Manome, kad gana daugelis menkai, o gal tiek pat ir visai ne. Tokiai nuomonei pagrįsti mes turime net su kaupu labai iškalbingų duomenų ir iš paskirų asmenų laikysenos ir net iš vienos ar kitos mūsų įstaigos. •Visi šie dalykai mus skatina kreipti visų mūsų tautiečių dėmesį į mūsų kultūrinius reikalus. Jie yra gyvybiniai mums, tremtiniams, ir visai mūsų tautai. Mūsų kultūrininkai, šiaip ar taip kalbėsime, savo srityse labai dažnai atlieka daugiau, negu pareiga iš jų reikalauja. Reikia, kad ir visa visuomenė tuo reikalu deramai rūpintųsi, reikiamai įvertintų jo svarbą ir ‘— kas svarbiausia — atliktų šioj srity savo pareigas. Jų čia smulkiai nenagrinėsime. Atvejų atvejais įvairių sričių mūsų kultūrininkai aiškiai yra išdėstę, kokios pareigos kultūrinio darbo atžvilgiu tenka visuomenei toje ar kitoje srityje. Reikia tik, kad mūsų visuomenė siaurakaktiškai, nepasiduotų tariamam savo egzistencijos gynimui tokiu būdų, kuris galiausiai pažeis ir visos tautos ir jos pačios egzistencijos pagrindus, ir kad ji, reikalaudama iš kitų net herojiškumo, pati neužmirštų atlikti bent savo pareigos.
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Nerimstanti Burma
Beveik viso Burmos ministerių 

kabineto išžudymas atkreipė pa
saulio dėmesį į šį tolimą kraštą. 
Sis žiaurus atentatas sietinas su 
siekiančio nepriklausomybės Bur
mos krašto politine raida ir iš jos 
kylančiais vidaus bei užsienio san
tykiais. Burmiečiai deda visas pa
stangas išstumti iš savo krašto 
europiečius, su kuriais jie istorijos 
raidoje yra susirišę, bet dėl poli
tikos nei jie savo tarpe nesutaria, 
nei užsienio politinės jėgos visos 

■ yra vienos pažiūros į dabartinę 
politinę krašto raidą.

Burmos kraštą europiečiai jau 
seniai aptiko ir įtraukė į savo in
teresų sferą. Portugalai pirmieji 
įkėlė koją j Burmą 1560 metais, 
įsteigdami prekybines bazes. Juos 
neužilgo pasiekė anglai, 1612 m. 
įkurdami savo K panašias preky
bines bazes, o 1796 metais Ran- 
gune jau apsigyveno pirmasis 
anglų atstovas. Vietos gyvento
jams pasipriešinus nuolat augan- 
čiant britų dominavimui jų krašte, 
kilo karai, kurių metu Burmos 
provincijos viena po kitos buvo 
okupuotos. 1885 m. visa Burma jau 
buvo britų aneksuota ir paversta 
Indijos provincija. Tokioj padėty 
Burma pasiliko iki 1937 metų, ka
da buvo nuo Indijos pagaliau 
atskirta ir tapo savarankiška bri
tų kolonija. Išskirti Burmą iš Indi
jos valstybės britus privertė sti
prus burmiečiu tautinis sąjūdis, 
kuris ypatingu būdu buvo nukreip
tas prieš Burmos sujungimą su In
dija. Iš 1,5 mil? Burmos gyvento- 
tojų 90% yra čiabuviai. Jie savo 
religija, rase, kalba ir socialine 
struktūra griežtai skiriasi nuo in
dų, ir britų prie Indijos Burma 
buvo prijungta tik dėl patogumo, 
kartu administruoti abu kraštus, 
bet Bunnai tai buvo žalinga ir 
tautiniu ir juo labiau ekonominiu 
atžvilgiu. Ekonominiu atžvilgiu 
Burma užima svarbią vietą pa
saulyje. Ekonominis momentas nu-' 
lėmė ir jos santykių su europie
čiais istorinę raidą. Burma yra 
žinoma savo nafta ryžių ūkiu. 
Prieš karą tik Indijon Burma kas
met išveždavo apie 1,5 mil. tono 
ryžių. Bet visas Burmos ūkis bu
vo atsidūręs didelėje Indijos 
priklausomybėje. Apie 58% viso 
krašte investuoto svetimo kapi
talo sudaro Indijos kapitalas, 
kuris savo galia užgniaužia bur- 
miečių ūkinę iniciatyvą. Krašto 
prekyba yra beveik išskirtinai in
dų ir kinų rankose. Tad jau ir 
vieni ūkiniai sumetimai skatino 
bunniečius kovoti, kad būtų 
atskirti nuo Indijos. Bet tai ne

buvo jų galutinis tikslas. Pakilus 
tautiniam susipratimui ir pasiekę 
politinėj srity laimėjimų burmie- 
čiai pradėjo kovą ne tik dėl at
siskyrimo nuo Indijos, bet ir už 
visišką savo krašto laisvę. Šiuo 
keliu burmiečiai kantriai eina, pa
galiau artėdami į savo krašto 
visišką nepriklausomybę.

Pirmas reikšmingas įvykis Bur
mos kelyje į nepriklausomybę bu
vo Government of Burma Act 
paskelbimas 1935 metais. Jis at

skyrė Burmą nuo Indijos, sudary
damas bunniečių vyriausybę Ran- 
gune. Vyriausybės priekyje at
sistojo britų gubernatorius, kuris 
rūpinosi daugiau gynybos reika
lais, religiniais klausimais, už
sienio politika ir teise. Vidaus 
reikalai buvo perduoti bunniečių 
ministerių kabinetui, kuris turėjo 
gana didelę veikimo laisvę. Ka
binetas, britų pavyzdžiu, buvo 
atsakingas dvejų rūmų parlamen
tui. Tačiau rinkimai į abejus rū
mus buvo oerokai varžomi didelės 
valdžios intervencijos. Dėl to šio
ji rinkimu sistema, patenkindama 
konservativiuosius sluoksnius, ne
patenkino plačiųjų masių. Tai 
paskatino Nacionalinės partijos 
įsikūrimą, kuri reikalavo visiškos 
Burmos nepriklausomybės. 1940 
metais anglų kolonijų ministeris 
Amery pažadėjo Burmai po karo 
suteikti dominijos statutą. Japonai,
1942 metais įžygiavę į Burmą, 
patraukė nacionalinę partiją į sa
vo pusę ir sudarė sau palankią 
vyriausybę. Netrukus tačiau bur
miečiai japonais nusivylė, ir jau
1943 metais prasidėjo rezistencinis 
sąjūdis, vadovaujamas U-Aung- 
Sau. 1944 metais britai, paėmę

Burmos valdžią vėl į savo rankas, 
išleido baltąją knygą, kurioje bu
vo patiektas Būnnos kelio į ne
priklausomybę planas. Jis apėmė 
tris fazes. Laikotarpy iki 1948 me
tų buvo numatyta sudaryti provi
zorinę vyriausybę su britų guber
natorium priešaky. 1948 metais, 
po numatytųjų rinkimų, Bunnoj 
privalėjo įsigalėti 1935 metų Go
vernment of Burma Act, kurio 
galiojimo metu turėtų būti ruo
šiama naujoji krašto konstitucija. 
Trečioje fazėjo Burmai turėjo bū
ti pripažintas dominijos statutas.

Tuo metu rezistencijos šalinin
kai susibūrė į Antifašistinę Lais
vės Lygą, kuri britų valdžiai 
įteikė reikalavimus, kad britų gu
bernatoriaus kompetencija būtų 
aprėžta, paliekant jam tik krašto 
atstovavimą, ir kad būsimuose 
rinkimuose būtų išrinkta konsti- 
tuanta, o ne paprastas parlamen
tas, kaip buvo numatyta. Be to, 
buvo pareikalauta uždrausti krašte 
veikti visoms svetimoms firmoms, 
jei į jas nėra investuota 75% vie
tos kapitalo. Britams šiuos rei
kalavimus atmetus, Antifašistinė 
Laisvės Lyga pareiškė ginsianti 
savo teises ginklu. Dėl to buvo 
paleistas naujasis Burmos kabine
tas ir parlamentas. Naujas mini
sterių kabinetas nebuvo sudarytas. 
Šios represijos neišgąsdinę A- 
Aung-Saįi, ir jis 1946 metais mani
festu pareikalavo iš D. Britanijos 
vyriausybės, kad britai iki 1947 
metų sausio 31 dienos visiškai 
paliktų Burmą.

Britų vyriausybė nutarė nusi
leisti ir 1947 metų sausio 13 d. 
pakvietė Burmos atstovus į Lon
doną deryboms.

Kvietimas buvo priimtas. Dery
bų metu buvo nustatyta konsti- 
tuantos rinkimų dpta (1947 metų 
balandžio 9 d.) Konstituanta turė
jo nuspręsti, ar Burma nori toliau 
pasilikti britų tautų bendruomenė
je, ar ne. Pasienio sričių klausi
mas sudarė ypatingų sunkumų. 
Ten gyvenantiems čiabuviams bu
vo pažadėta neprimesti jokios 
centrinės Burmos valdžios be jų 
sutikimo. Britanijos karalius, o 
vėliau ir U-Aung-Sau pilnai sutiko 
duoti tiems kraštams autonomij'ą, 
jei jie to pareikalaus. Tačiau Lon
done neprieita tuo klausimu 
vieningos nuomonės, ir tas daly
kas buvo atidėtas ateičiai. Taip 
pat britų karinių bazių Burmoje 
klausimas Londone nebuvo iš
spręstas.

1947 metų vasario 9 d. britų ir 
bunniečių atstovai vėl susitiko 
Panglone. Burmoje. Si kartą daly
vavo ir pasienio sričių atstovai. 
Atidarydamas konferenciją, Hu— 
Aung—Sau pažadėjo atsižvelgti į 
pasienio šričių gyventojų reikala
vimus ir duoti jiems autonomiją.

Visi šie nutarimai tegali įsi
galioti, jei visos politinės Burmos 
partijos sutiks juos priimti. Bet to
kio sutarimo bunniečių tarpe nėra. 
Jau Londono derybų metu krašte 
vyko demonstracijos. Vasario mė
nesį Antifašistinės Laisvės Lygos 
taryba pareiškė sutinkanti su dery
bų nutarimais. Net komunistai 
pareiškė sutinką. Tačiau Myochit 
partijos komitetas, vadovaujamas 
U-Saw, pareiškė nedalyvausiąs 
konstituantos, rinkimuose.

Nors ir nepasiekus visų burmie- 
čių susitarimo, Antifašistinė Lais
vės Lyga, stipriausia Burmos parti
ja, bendradarbiavo su britais su
tartoj plotmėj, ir darbai buvo tiek 
pastūmėti priekin, jog birželio 
16 d. konstituanta jau galėjo pri
imti rezoliuciją, kuri skelbė Bur
mą suverenine respublika, ir bu
vo numatoma iki spalio mėn. 
paruošti krašto konstituciją. Bri
tai Burmos vyriausybę jau nuo 
vasario mėn. traktavo faktiškai 
bevaik kaip dominijos vyriausybę, 
ir jau šešis mėnesius ji reiškėsi 
gana nepriklausomai. Opozicijoj 
Antifašistinės Laisvės Lygos 
vyriausybei buvo kraštutinių na
cionalistų Myochit partija ir ko
munistai, kurie buvo nepatenkinti, 
kad taikus ir ramus Burmos klau
simo išsprendimas mažina įtem
pimą ir tuo trukdo jų pasisekimą, 
kuris tokiais įtempimais remiasi. 
Ši kraštutinių grupių opozicija, 
kaip galima spręsti iš esamų duo
menų, ir yra žiauraus atentato

kaltininkė. Ypač didelis įtarimas 
krinta Myochit partijai, kurios va-- 
dą U-Saw suimant, įvyko tikras 
mūšis tarp policijos ir tos parti
jos narių ir pas kurį rasta daug 
įvairių ginklų. Kiek ten yra prisi
dėjusios ir kitos jėgos, kurios sie
kia sutrukdyti taikų klausimo 
sprendimą, dar nėra paaiškėję.

Atentatas sukrėtė Burmos gy
venimą ir gali būti pradžia dides
nių ar mažesnių neramumų. Juo 
labiau, kad Burmos karinės jėgos 
yra mažos, vos 11 batalijonų, ir 
nedidelės karinės kokybės, o 
džiunglėse yra susispietusios di
delės gaujos banditų, susidedančių 
iš kraštutinių nacionalistų ir ko
munistų. Dėl to naujai sudarytasis 
Burmos kabinetas ir britai imasi 
visų priemonių išlaikyti krašte 
ramybei ir taikai. Gyventojų dau
guma yra pasipiktinusi žudikais 
ir jiems nepritaria. Atvežant į ka
lėjimą Myochit partijos vada U- 
Saw, minia reikalavo jį nulinčiuoti 
ir suplėšyti į gabalus. Darbininkai 
taip pat pareiškė savo pritarimą 
vyriausybės politikai ir pastan
goms. Tad kraštutinių elementų 
bandymas sutrukdyti ir pakeisti

Amerikos lietuvė p. Borchertienė 
prie paruoštų išsiuntimui siuntinių. 
Ji šelpia 18 šeimų, giminių, kuriems 
kas mėnesi siunčia maisto ir dra
bužių siuntinius. Greta Jos dukters 

dukrelė

likšiolinę politinės krašto raidos 
kryptį neturi didelių perspektyvų. 
Britų ministeris pirmininkas Atlee 
dėl to ir pareiškė, kad įvykdy
tasis atentatas Burmos politikos 
nepakeis.

Juozas Mikštas

LAIVO DENY
Nuo jūros vėjas draiko mūsų plaukus, 
Ir Elbės bangos šniokščia išdidžiai.
Taip greitai bėga laikas ... Uostą nejučiom priplaukus
Gal nežinia įsmigs širdin skaudžiai.

Bet aš dabar klausausi tavo žodžių,
Kaip muzikos, kaip muzikos tylios,
Žinodamas, kad vėl ateis man valandos nuobodžios, 
Ir nieks širdies nedžiugins, nevilios.

Ir būsi man kaip nuostabus miražas
Ištroškusiam keleiviui dykumoj,
Kur jį vilioja palmės ir vaizdai be galo gražūs, 
Staiga išnykstantčeji tolumoj.

Kai juoksis ir tyčiosis iš manęs žiaurus likimas, 
Kad aš tave mačiau tiktai sapne ...
Ir liks man tik trapus prisiminimas;
Jis kaip šešėlis nuolat seks mane,

Nuo jūros vėjas draiko mūsų plaukus.
Taip miela, gera kaistančioj širdy . . .
Tiktai kodėl nerimsta ji, ir nesiliauja šaukus:
— Rytojau mano, ką tu man žadi?! . . .

Ir namie rugiapiūtė netoli... V. Račkausko nuotr.
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J A V imigracijos įstatymu dvasia
„Pirmoji imigracija, prasidėju

si prieš tris šimtmečius, išimtinai 
buvo iš britų salų, Vokietijos ir 
Skandinavijos. Ji vadinama „se
nąja imigracija“ ir ii davė Ame
rikai anglosaksų pobūdį. Bet de
vynioliktame šimtmety jos vietą 
užėmė „naujoji imigracija“ iš 
pietinės ir vidurio Europos, įskai
tant ir lotynų, slavu ir rytų tau
tų žmones. Senoji imigracija“ 
įsikūrė kaip žemės savininkai ir 
žemdirbiai. „Naujoji“ betgi buvo 
pramoninio pobūdžio. Sis reiški
nys sukūrė imigracijos problemą 
ir iššaukė pasipriešinimo judėji
mą,, pasireiškusį tarp šiauriečių 
ir kitų elementų dėl rasės skir
tumų. Prasidėjo religiniai protes
tai prieš katalikų įtaką ir iš 
Amerikos darbo jėgos pusės eko
nominiai protestai prieš pigią 
Europos darbo jėgą; Ankstyves
nieji įstatymai buvo daugiau at
rankamieji, negu apribojamieji. 
Jie nenustatė įvažiuojančio į 
kraštą žmonių skaičiaus, bet sten
gėsi sulaikyti nepageidautinų įva
žiavimą. Dabartinai įstatymai, 
veikią nuo 1921 m. yra aiškaus 
apribojamojo ir dar griežtesnės 
atrankos pobūdžio. Pagal 1921 m.
liepos mėn. 1 d. imigracijos aktą 
nustatytas Europos imigrantų 
skaičius per metus nedaugiau 
kaip 160.000 asmenų. 1927 m. lie
pos mėn. šis skaičius sumažintas 
iki 150.000. Sis įstatymas nustato 
kiekvienam kraštui 2% kvotą, pa
gal 1890 m. gyventojų surašymą. 
Šių kvotų tikslas buvo sumažinti 
imigraciją iš rytų ir pietą Euro
pos. Surašymui buvo paimti 1890 
metai, nes jie rodė didesni šiaurės 
europiečių kilmės skaičių.“ Taip 
rašoma amerikiečiu enciklopedi
joj „The Concise Encyclopedea“.

Enciklopedija visai teisingai ir 
šaltai primena, kad 1924 ir 1927 
m. imigracijos įstatymų tikslas 
buvo ir yra atsikratyti ateivių iš 
katalikiškų ir nenordiškų kraštų.

Pirmojo pasaulinio karo metu 
(1915 m.) Amerikoje atgimė senai 
mirusi šovinistinė Ku Klux Klan 
organizacija ir pakreipė savo 
veiklą prieš negrus, katalikus ir 
žydus. Tdj pačioj enciklopedijoj 
apie ją sakoma:

„Swiftly extending throughout 
the country, it was a controlling 
political factor from 1920 to 1926.'* 
Žydai ir katalikai vienu kartu 
nuryti — jai buvo perdidelis kąs
nis: ji paspringo ir greit mirė. Bet 
vis dėlto ji padarė milžiniškos 
Įtakas į imigracijos įstatymų 
suredagavimą. Pavyzdžiui, koks gi 
būtų skirtumas lietuvių kvotoje, 
jeigu būtų imta pagrindan ne 1890, 
bet 1910 m. Amerikoje esančių 
ateiviu, skaičiai?

1890 m. Amerikos statistika ma
tomai priskaitė tik 19,300 lietuvių 
ateivių; mat iki to laiko dar ne
maža lietuvių užrašydavo rusais 
ar lenkais. Skaitant 2% nuo minė
to skaičiaus gaunama Lietuvai 
kvota 386 per metus.

Vien per devynerius metus 
(1901—1909 m.) pagal bficialinius 
Amerikos davinius atvyko čion 
135,000 lietuvių. Priskaičius visus 
seniau atvykusius, 1910 m. Ameri
koje turėjo būti bent 300.000 lietu
vių ateivių, o gal net žymiai dau
giau. 2% nuo 300,000 sudarytų 
Lietuvai kvotą 6.000, bet ne 386.

1921—1925 m. buvo varoma 
stipri agitacija už suvaržymą ar 
beveik sustabdymą imigracijos 
iš nemėgiamų rytinės bei pietinės 
Europos kraštų. Greta begalybės 
nacionalistinių straipsnių ir kalbų, 
prirašyta buvo ir daug knygų. Vis 
buvo įrodinėjama šios srities 
ateivių, menkystė: jie esą girtuok
liai, duodą daug kriminalistų ir 
visiškų beraščių. Viešai buvo 
reiškiama , baimės dėl katalikų 
padidėjimo, ogi diskreditiškai — 
buvo dar norima sulaikyti didelį 
žydų antplūdį iš Ukrainos, Lenki
jos, Lietuvos, Rumunijos ir Veng
rijos.

Du trečdaliu lietuvių ateivių 
sudarydavo ūkininkų vaikai, gau
su buvo žemės ūkio darbininkų, 
tik anie 5% lietuvių buvo jau dir
busių Europos pramonėje arba 
amatninkų. Lietuvių beraščių buvo 
net 49%, daug ir girtuoklių, bet 
kriminalistų ir sukčių labai ma
ža būdavo: šių dviejų amatų jie 
po truputį pramokdavo jau Ameri
koje. Ne visi apkaltinimai buvo 
teisingi. Bet buvo tvirtas nusista
tymas išlaikyti Amerikai ger
manišką veidą.

Dabartinė Amerikos kvota viso 
pasaulio ateiviams siekia 153,879. 
Dabar pažiūrėkime, kaip ji yra 
padalinta paskiroms valsybėms:

1. GERMANIŠKŲ KALBŲ GRUPEI: 
Britanijai ..............................  65,721

Vokietijai..................................  27,370
Arijai.............................................. 17.853
Švedijai........................................... 3.314
Olandijai........................................... 3,153
Norvegijai...................................... 2,377
Šveicarijai...................................... 1,707
Belgijai........................................... 1.304
Danijai ........................................... 1.181
Australijai. Dancigu!. Islan
dijai. Lichtenštein, Luxem
burg, N. Zelandijai. P. Afri
kai, P. V. Afrikai, Tangani- 
kai — po 100, viso.................... 900

Visai grupei 124,880
2. LOTINISKŲ KALBŲ GRUPEI:

Italijai ...........................................5,802
Prancūzijai.......................................3,086
Portugalijai .............................. 440
Rumunijai . .*......................... 377
Ispanijai........................................ 252

• Andorai, Monaco, San Ma- 
rinp — po 100 ................... 300

Visai lotinų grupei 10,257
3. SLAVŲ KALBŲ GRUPEI:

Lenkijai ............................................6.524
Čekoslovakijai ...... 2,874 
Sovietams ir jų kolonijoms . 2,712 
Jugoslavijai ...................... 845
Bulgarijai.................................. 100

Visai slavų grupei 13,055
4. BĄLTŲ KALBŲ GRUPEI:

Lietuvai   386
Latvijai 236

Viso baltams 642 
Graikijai....................................... 307
Albanijai ................................ 100

5. UGRO-FINŲ GRUPEI:
Vengrijai ................................ 869
Suomijai....................................... 569
Estijai............................................ 116

Visai grupei 1,554

Visai Azijai ir beveik visai
Afrikai lieka tik 3,084, gažniausia
po 100 kiekvienai valstybei ar ko
lonijai.

Germaniškon grupėn įskaitėm ir 
mišrių kalbų kraštus, kaip Belgija, 
Šveicarija ir Airija, kuri visa mo
ka angliškai kalbėti, bet dalis jos 
gyventojų pramoksta ir senosios 
keltiškos kalbos. Vis vien šiose 
trijose šalyse aiškiai vyrauja ger 
maniškos kalbos. Iš paminėtų 
Afrikos kolonijų atvyksta juk irgi 
tik germaniškos kilmės kolonistai, 
bet ne negrai.

Kvotų Filosofija
Kaip matome, daugiau kaip 50% 

visos kvotos tenka dviem angliš
kai kalbančiom salom, kuriom 
emigravimas į Ameriką nelabai 
aktualus, nes jos turi milžiniškų

Kybartų geležinkelio stotis

kolonijų kitur; jos ne dažnai sa
vas kvotas ir sunaudoja. Paskiau, 
beveik 20% tenka anglo-saksų 
seselei Vokietijai ir apie 8% ar
timiems giminėms skandinavams 
bei olandams-flamandams. Taigi 
beveik 80% visos imigracijos 
parenkama iš germaniškos kalbos 
bei kultūros kraštų, kuriems 
Amerikos valdantieji sluoksniai 
turi galingų simpatijų.

Stambiai slavų grupei tenka tik 
apie 8% ir lotinų grupei beveik 
7%. ^Baltiečiams ir ugro-finams 
skiriami tik labai menkučiai tru
piniai, nes jie irgi priskaitomi prie 
aiškiai nepageidaujamų tautų, 
kurioms Amerikoje retai kas turi 
simpatijų ar pagarbos.

Argumentai už germanus gana 
įvairūs. Jų pats svarbiausias ir 
tikriausias tai germanų kalbų 
giminingumas. Iš britų salų atvy- 
kusiems kalbos mokintis visai 
nereikia: nuo pirmos dienos jie čia 
jaučiasi kaip namie. Apie kitas 
tautas negalima būtu taip sakyti. 
Anot profesorių J. W. Jenks ir 
W. J. Lauck (žiūrėti knygą The 
Immigration Problem, New York. 
1912) nuo 1 iki 10 metų išbuvę 
Amerikoje ateiviai angliškai kal
bėti išmoksta ne visi ir nelygiai. 
Didžiausią pramokstančių procen
tą sudaro skandinavai ir kiti ger-
manai, būtent:

Norvegai 97%; Danai 96%: Švedai 
95%; Olandai 86%: Vokiečiai 87%: 
Žydai 75%: Kanados prancūzai 86%; 
Čekai 66%: Siaurės italai 56%; Ven
grai 45%: Suomiai 48%: Lietuviai 
48%: Pietų italai 45%: Meksikiečiai 
59%: Rusai 44%; Lenkai 39%; Grai
kai 32%; Ispanai 20%.

Gal būt ši lentelė ne visai 
tiksliai padėtį vaizduoja. Tačiau 
ji patvirtina seną tiesą, kad anglų 
kalbos greičiausia išmoksta gi- 

Įvairių tautybių asmens iš Ansbacho surinkimo punkto išvažiuoja | 
Belgiją darbams J. Gaidžio nuotr.

njįningi germanai (ir jidiš kalbą 
žydai), o taipgi labiau prasilavi
nusios tautos, kaip čekai. Kalbos 
pramokimas yra pirmas tvirtas 
žingsnis į assimiliaciją, nutautė
jimą ir susiliejimą su vietine mase.

1910—1930 m. periode Amerika 
buvo nuostabiai susirūpinusi grei
tu ateivijos nutautėjimu, daug 
apie tai rašė ir kalbėjo. Net ir 
dabar, prašau įsidėmėti, bet kuris

Kybartų bažnyčia

intelektualas ateivis Amerikos in
stitucijų teigiamai vertinamas pa
gal tai, kaip greit jis sugeba asi
miliuotis, prisiimti visus vietinius 
papročius ir sugeba nebekalbėti 
apie senąją savo tėvynę. Į dvi 
dali padalintos kultūros Amerika 
nemėgsta.

Bet Ame
rika šiuo atžvilgiu neturi ko neri- 
mastauti: čia ateiviai greičiau nu
tautėją negu bet kur kitur, nes 

jie labai susižavi stambiais ma
terialiniais laimėjimais, kad dva
sios reikalai jiems patampa an
traeiliu klausimu.

Imigraciją varžančios kvotos 
tai tik dalis sunkumų. Tiems sun
kumams sustiprinti ir pabrėžti 
yra išleista visa eilė patvarkymų,/ 
kurių tikslas atbaidyti prospek- 
tyvį imigrantą nuo minties va-

Aloyzas Baronas

Našlaitis
Jis gatvėm vaikščioja apskuręs, 
Ties krautuvėm dažnai pastovi, 
O tėvas kažkurioj ten jūroj 
Už kraštą ir už šeimą kovės.

Ir kovės ten narsiai, ir mirė, 
Štabuos kariu pirmuoju, skaitės. • 
Jo tėvas — žinomas didvyris, 
O jis — tik užmirštas našlaitis.

I

žiuoti Amerikon. Visi su tuomi 
susiję formalumai jau pasiekė 
senovinės Kinijos mandarinų 
prašmatnybes: užduodama dau
gybę bereikalingų klausimų ir 
visus juos reikia atsakyti ne vieną 
ar du kartu, bet net šešis. Šešis 
kartus reikia išpildinėti tą patį 
ilgą blanką apie 20 puslapių. Ar 
visiems, ar visą laiką taikoma ta 
pati keblumų procedūra — sunku 
pasakyti; pasitaiko laiks nuo lai
ko vis naujų pakeitimų, bet vizų 
procedūra nuo to daug nepaleng- 
vėja.

Affidavitų reikalavimas atima 
progas neturtingiesiems atsikviesti 
savo gimines ar draugus. Pavyz
džiui imkime Amerikos lietuvius. 
Lietuviškai kalbančių žmonių 
Amerikoje yra 140,000, o dar dau
giau yra savo kalbą visai ar dali
mi užmiršusių. Jų kvota 386. Bū
dami gana taupūs, Amerikos lie
tuviai daugumoje turi po gerus 
namukus ir trupučiuką pinigo. 
Nauji ateiviai jiems lengva suglo- 
boti, ne tik 386, bet gal ir dešimtį 
kartų daugiau. Ir tam čia nereikia 
affidavitų. Nauji ateiviai noriai 
stoja, darban ir tuoj gali užsidirbti 
pragyvenimą. Bet šio amžiaus 
keistenybė — affidavitas... Jį 
gali duoti tikrai turtingi žmonės. 
Štai, žinau kaimyną lietuvį, kurs 
nori parsikviesti savo artimų gi
minių šeimą bene iš penkių žmo
nių. Jis turi savo gerus namus 
keliolikos tūkstančių dolerių ver
tės ir pastovų darbą. Jis gali sa
vo giminėms ir pinigų kelionei 
paskolinti ir pirmą jiems paramą 
suteikti. Bet stambiai šeimai jo 
affidavitas netinka: permažas tur
tas...

Yra tautų , kurios iš Amerikos 
uždirba ir skubiai pralobsta; da
bartinė tvarka yra palankesnė jų 
įvažiavimui. Lietuviai yra tokia 
tauta, kuri pirmiausia Amerikai 
uždirba daug, o sau tik po truputį. 
Jų atvykimas čion labiau apsun
kintas, nes jie, kaip grupė, ma
žiau organizuoti; gana savystovūs, 
bet retai turtingi. („Vytis", Nr. 4).
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Pirmoji baleto premjera tremty
Liepos mėn. 28 d. Augsburgo 

lietuviai turėjo laimės būti liudi
ninkais dar vieno istorinio įvykio 
mūsų tremtiniškame gyve
nime: jiems teko Augsburgo 
„Ludwigsbau“ scenoje pamatyti 
pirmąją Lietuvių Tremtinių Ba
leto Teatro premjerą „Coppelia“. 
Tai iš tikrųjų buvo dvigubas įvy
kis: juo buvo ne tik duotas pir
mas „Coppelia“ pastatymas trem
ty, bet taip pat atžymėtas Lietu
vių Tremtinių Baleto, Teatro įsi
kūrimas.

„Coppelia“ premjera įvyko to
kiose sąlygose, kad daugis lietu
vių spektaklio dieną dar netikėjo, 
kad jis įvyks. Nežiūrint to, susi
domėjimas spektakliu buvo dide
lis. Didžiulis „Ludwigsbau“ tea
tras prisirinko pilnutėlis, ir kai 
uždanga pakilo ir scenos švie
soje pasirodė pažįstami lietuviški 
veidai, atrodė, kad mes esam ne 
svetimam krašte, slegiančioj 
tremty, bet namie, Kauno Valsty
bės Teatre.

Baletmeisteriui E. Bandzevičiui 
teko nelengvas darbas išvesti į 
sceną „Coppelia“. Nors tremty 
yra nemažas skaičius lietuvių ba
leto artistų, bet jam neabejotinai 
teko susidurti su tinkamų žmonių 
trūkumu. Taip pat jo darbą sun
kino pačių baleto artistų išsisklai
dymas po visas tris zonas. Neiš
vengiamai turėjo pasitaikyti, kad 
„Coppelia“ repeticijos turėjo 
vykti nepilna artistų sudėtimi. 
Nežiūrint visų aiškiai numatomų 
sunkumų, reikia pripažinti, kad 
E. Bandzevičiui „Coppelia“ at
naujinimas gerai pavyko. Jis 
perstatė daug šokių ir padarė eilę 
naujų įvedimų Del to atrodo,kad šis 
„Coppelia“ atnaujinimas yra nau
jas jos pastatymas. Ir drąsiai ga
lima tvirtinti, kad jis yra žymiai 
įdomesnis ir įvairesnis, negu 
Kaune ėjusi „Coppelia“.

Dirigentas žinomas jaunas mu
zikas A. Kučiūnas balete turi pa
tyrimo: jis vieną laiką buvo ba
leto koncertmeisteriu Kaune ir 
baleto dirigentu Drezdene. Spek
taklio metu buvo jausti, kad laz
delė yra prityrusio dirigento ran
koje. Siame spektakly A. Kučiū
nas prie esamų sąlygų ir su tokiu 
orkestru, kokį jis turėjo, padarė 
visa, ką galėjo. Malonu būtų 
A. Kučiūną, matyti ir ateity dir
bantį prie naujo baleto pastaty
mo, nes jis yra vienintelis, kuris 
gerai pažįsta baletą ir tai sričiai 
tinka.

Dail. L. Vilimo dekoracijos bei 
kostiumai atlikti gerai. Jam pa

LIUDAS VILIMAS Baleto „Coppelia“ I pav. dekoracijų eskizas

vyko duoti scenoje, daug lengvu
mo ir optinės erdvės, kas baleto 
dekoracijose yra vienas iš svar
biausių uždavinių ir ne taip gerai 
buvo pavykę išspręsti ankstyves
niuose „Coppelia“ pastatymuose 
Lietuvoje. Linkėtina dail. L. Vili
mui ir toliau su baletu nenu
traukti ryšių ir sekančiuose pas
tatymuose pasiekti dar didesnių 
laimėjimų.

Pirmaeilę Svanildos partiją iš
pildė T. Babuškinaitė. Ji šiai rolei 
tinka visa savo struktūra, ir šia
me spektakly ji pasirodė tikra 
Svanilda. Techniškai ir vaidy- 
biškai ji buvo savo aukštumoj ir 
pasirodė kaip prityrusi mūsų bale
to pirmaeilė artistė.

S. Velbasis Franco partijoj taip 
pat pasirodė kaip prityręs baleto 
solistas. Jis puikiai susišokęs su 
savo partnere Svanilda. Jo šokis 
yfa lengvas ir patrauklus. Vaidy- 
biškai jis taip pat buvo savo 
aukštumoj. Gaila, kad tokiam ge
ram artistui baletas „Coppelia“ 
neduoda progos pasirodyt visu 
savo pajėgumu.

Coppeliaus rolę vaidino P. Ma
želis. Tai svarbi ir žymiausia mi-
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mišką rolė „Coppelioj“. Jis, kaip 
nesenai įsijungęs į baletą, joje 
matomas pirmą kartą. Matyti, kad 
jis turi medžiagos mimiškoms ro
lėms, tik reikia jam daugiau pa
dirbėti. Apskritai P. Maželis pa
sirodė gerai. Linkim jam sėkmės 
ir sveikinam, kaip naują baleto 
narį.

savo vertingą dalį. Tačiau norė
tųs, kad jos būtų daugiau susišo- 
kusios ir sudarytų patikimesnį įs
pūdį, kad šoky jos pasireiškia 
kaip darnus vienetas.

Malonų įspūdį padarė J. Draz- 
dauskaitė su savo partneriu 
S. Modzeliausku charakteringose 
solo partijose. Jie kaip partneriai

Baletmeisteris 
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Burmistro rolėj J. Vasiliauskas, 
kaip visada buvo savo vietoj ir 
davė tikrą burmistro vaizdą.

Svanildos draugių partijas iš
pildė V. Adomavičiūtė, G. Ceglo- 
kovaitė, N. Kaliskienė ir J. Šodze- 
vičiūtė. Savo energija, gabumais 
ir prityrimu jos įnešė į spektaklį

Dirigentas
ALEKSANDRAS KUČIŪNAIS 
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vienas kitam labai tinka. Matyti 
buvo, kad kiekvienas gestas buvo 
išdirbtas. Šokiai buvo iėpilrfyti 
švariai ir su nuotaika. Linkėtina 
jiems tokia pat energija pasiro
dyti ir kituose baleto pastaty
muose.

Kordebalete šoko T. Dobertaitė, 
R. Drazdauskaitė, E. Kepalaitė, 
J. Makūnaitė, T. Pagodinaitė, Z. 
Smolskaitė, J. Ambrazas, Z. Bau
blys, M. Bruneizeris, B. Cunovas, 
J. Puodžiūnas ir L. Žygas. Tai 
yra maišytas kordebaletas ta 
prasme, kad į šią sudėtį įeina se
nų ir jaunų, tremty pradėjusių 
baletė profesiją, artistų. Kaip ži
nome, baletas be kordebaleto ne
gali egzistuoti. Tai svarbiausias 
baleto branduolys. Jo darbas yra 
nelengvas, nes šokama grupiniai 
šokiai. Todėl kordebaletui reikia 
lygiai šokti ir išlaikyti linijas. 
Šiame spektakly kordebaletas pa-

L. Vilimas

„COPPELIA“ 
IŠLEIDŽIANT

Premjera Augsburgo Tremtinių 
Dramos, premjera Lietuvių Tau
tinio Ansamblio, premjera ir te
atro atidarymas Lietuviu Tremti
nių Baleto. Nenuostabu, kad mū
sų spauda pilna nuotraukų ir re
portažų: pilkajam tremties gy
venime poros savaičių laikotar
pyje išleidžiami trys nauji veika
lai, kurie išjudės iš savo lizdų ir 
lankysis miestų ir miestelių tea
truose ir barakuose, suteikdami 
džiaugsmo ir naujų vilčių.

Tik praūžus karo audrai ir pa
bėgėliams grupuojantis stovyklo
se. augo kaip grybai po lietaus 
ansambliai, chorai ir dramos tru
pės. Mes visais įmanomais bū
dais norėjome primygtinai įro
dyti savo tautos kultūrą. Taip bė- 
go dienos ir metai, keitėsi žiūro
vų sąstatas, nuotaikos kilo ir blėso. 
Viltys bulviakasiui grįžti neišsi
pildė, užtat jo vieton iškilo naujų 
kelių ieškojimas. Mėgėjiškais pa
grindais sukurti teatriniai kolek
tyvai pergyvena krizę. Jų vado
vai bei nariai ateities užsitikri- 
nimui ima ieškoti sau praktiškes
nių profesijų arba grįžta savon, 
skirstomas! ir grupuojamas! į pro
fesines grupes. Dėl to liepos 28 d. 
pasirodo ir Lietuviu Tremtinių 
Baleto teatras su Delibes ..Coppe
lia“. Paskiros trupės ir pavieniai 
aktoriai, su pasisekimu dirbę įvai
riose stovyklose, susibūrė į vieną 
vienetą, tikėdamiesi geriau pasi
priešinsią srauniai srovei. Visi įsi
tikinę, kad tk meniškai aukšto ly
gio profesiniai kolektyvai turės 
sėkmės ir atliks dideli meninį 
propagandinį darbą. Tokių minčių 
vedami, rinkosi buvusio Kaimo 
Baleto Teatro aktoriai, kviečiami 
kelių iniciatorių, ir, štai, turime 
šiandien naują teatrą jau ne mė
gėjų. bet profesionalų.

Bėdų niekad ir niekur netrūk
sta. Buvo jų ir Lietuvių Baleto

Daillninkas
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sirodė su visa energija ir stengėsi 
padaryt visa, ką galėjo.

Programoje taip pat buvo ma
tyti režisūros pad. A. Butkaus 
pavardė. Jo darbo žiūrovai ne
matė ir nematys, nes jis jį turi 
atlikti užkulisy. Tačiau jo dar
bas yra svarbus, ir be jo būtų 
buvę neįmanoma išlaikyti tokį 
spektaklio lygį, kokį mes ma
tėme.

Apskritai visa „Coppelia“ praė
jo su pakilia nuotaika ir buvo 
dažnais plojimais pertraukta. 
Pasibaigus spektakliui visi „Cop
pelia“ dalyviai buvo užversti gė
lėmis kaip retai kada. Premjeros 
proga baleto kolektyvą taip pat 
pasveikino eilė mūsų svarbiausių 
organizacijų atstovų. O. P.

Teatrą kuriant. Tremty mes pa
sidarėme nervingi. Ir jaudinamės 
ne ten. kur reikia. Kartais nepa
tenkinti ir savim. Kartais net mū
sų buvimas trukdo kitiems, bet 
ar tai ne visuotinė ..didžioji nuo
dėmė“. Ši nuodėmė vienodai per
sekioja „mirtinguosius“ ir „ne
mirtinguosius“. kol jie vaikšto 
šioje ašarų pakalnėje. Bet noras 
egzistuot nugalėjo viską. Mes už
gulėme su savo reikalavimais IRO. 
Lietuvių Komitetą, Tr. B. Komi
tetą ir eilinius Augsburgo stovy
klos gyventojus — kiekvieną, ku
ris mums buvo reikalingas ir iš 
kurio mes galėjome ko nors ti
kėtis.

Nebuvome, tur būt. ir nebūsi
me malonūs gyventojai, bet pra
šome neužmiršti, kad mes pra
dedame kovą už mūsų egzisten
ciją. Mes tvirtai tikime, kad tik 
išsimiegoję ir sotūs būsime pajė
gūs atlikti didįjį uždavinį.

Mes džiaugiamės ir • didžiuoja
mės tuo, ką padarėme, bet ne
same akli ir matome, kokios kli
ūtys ir sunkumai laukia ateity.

Aš, asmeniškai, bijau perdide- 
lio entuziazmo, nes tai gali pri
vesti prie kraštutinumų, bet tvir
tai tikiu, kad naujasis teatras su
ras draugų, kurie padės visus sun
kumus nugalėti. Baletmeisteris 
Bandzevičius, dirigentas Kučiū
nas, administratoriai Cunovas ir 
Butkus — visi seni teatro vilkai, 
kurių kiekvienas savo funkcijas 
be priekaišto atliks.

Didžiausias darbas atliktas. 
Spektaklis įvyksta, o ar sekantis 
ir dar sekantis eis — priklausys 
nuo jų ir kolektyvo.

Jeigu mums pasisekė iš kelias
dešimt kolektyvo narių keliolika
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apgyvendinti, tai reiškia didelę 
laimę, bet galutinai klausimo neiš
sprendžia. Tie keliolika maitina 
likusius. Sakau., perdidelis entu
ziazmas. Ilgiau vargu ar taip pa
jėgs. Mecenatai? Gerų ir pasiš
ventėlių žmonių buvo visais lai
kais ir bus.’ Dalis visuomenės ir 
dabar rodos galėtų pamaitinti 
„privažiavėlius“. bet ar to mes 
galime iš ko nors reikalauti? Jei
gu vienas kitas atsiranda, mes 
didžiai dėkingi. Taip kad ši prem
jera įvyksta visų noru ir valia ir 
kai kurių ypatingu pasišventimu 
bei savęs atsižadėjimu. Mane jau
dina, kai p. Babuškinaitė — Va
siliauskienė, penkis kartus mė
toma iš kampo į kampų, įsikuria 
virtuvėje ir vis dėlto nuotaikos 
nepraranda. Mane jaudina ir tas 
bendras pasiryžimas egzistuoti. 
Ką gali padaryti vienos minties 
vedamų žmonių pasiryžimas, la

Henrikas Radauskas

Naujas lietuviu beletristas
Antano Škėmos literatūrinis debiutas

Mūsų literatūra, turėdama — 
tiek praęity, tiek dabar — visą 
eilę talentingų poetų, yisuomet 
nedaug teturėjo gerų prozaikų. 
Kad beletristikos reikalai, ypač 
nekaip stovi tremtyje, parodė 
faktas, jog už pernykščius 
metus paskirtosios literatūros 
premijos teko vien poetams. 
Tiesa, beletristikos knygų pernai 
iš viso labai maža tepasirodė.-

Ir šiemet teišėjo vos keli pro
zos tomai, jų tarpe ir Antano Škė
mos pirmas novelių rinkinys „Nuo
dėguliai ir kibirkštys“ (išleido 
„Patria“), kuriame telpa ir vie
naveiksmė pjesė ..Vieną Vakarą“.

Atskleidus pirmą rašytojo kny
gą, mums rupi sužinoti, kokia yra 
jo kūrybos specifika, ką ir kaip 
naujasis autorius savo veikale 
vaizduoja) Iš pat pirmųjų pusla
pių patiriame, kad Škėmą daugi
ausia domina žmogiškosios bui
ties tragizmas, ir tą įspūdį patvir
tina visa jo knyga.

„Pirmoj novelėj („Nakties Ty
la“) veikia ne gyvi žmonės, o mi
rusiųjų šešėliai. Tačiau dėlto, kad 
jie yra mirę, jų likimas jaudina 
mus nemažiau už gyvų žmonių 
likimą, — žmonių, turinčių kūną 
ir kraują ir vaikštančių vidudie
nio saulės ryškiai nušviesta žeme. 
Priešingai, tai, kad jie ir mirę ne
suranda ramybės, kad jų . pomir
tinės kančios yra dar didesnės, 
negu jiems esant gyviems, nes 
jie tėra pasyvūs savo nelaimės 
liudininkai, neturi jokio galimu
mo kaip nors pakreipti savo li
kimą, — tai daro jų neviltį dar 
didesnę ir jų tragizmą dar gilesnį, 
negu gyvųjų. Kas kaltas tuo nie

bai ryškiai rodo Oberamergau mie
stelio pavyzdys. Idėja, taip mei
striškai išplėsta, padarė jį pasau
linio garso. 80% miestelio gyven
tojų Oberamergau vaidinimai pa
sidarė egzistencijos šaltinis. Va
lia ir tikslas randa priemones. 
Tikime naujų pasiryžėlių pergale. 
„Coppelia“ atidarytasis Kauno 
Baleto Teatras nuvedė i Londoną 
bei Monte Carlo, išgarsindamas 
mažos atsikuriančios tautos auk
štą meninį lygį. Tą pačia „Coppe
lia“ atidaroma’ir šis teatras trem
ty.

Šiandien labiau negu kada nors 
mums reikalinga propaganda. Mes 
ne savo noru atsidūrė užsieny, ne
turim užsidaryti geležine siena ir 
atnašaut tik savo masei. Mes ryž
tamės viską aukoti meniškai 
stipraus vieneto sulipdymui, nes 
tik tai duos garantiją mūsų toli
mesnei sėkmingai veiklai.

kad nesibaigiančiu žmogaus ken
tėjimu? — klausia autorius ir at
sako. Piktoji Lemtis, Blogasis Die
vas. nugalėjęs gerąjį. Ir tuojau 
pat, nusigandęs savo atsakymo, 
priduria: „Gal prisikels Šviesusis 
Dievas“. Tačiau mums aišku, kad 
Škėma pats tuo netiki, kad tai 
tėra isteriška viltis žmogaus, pa
siutusiu greiturrfu riedančio nuo
žulnia ledo plokštuma i bedugnę 
ir besiviliančio, kad dar pavyks 
už ko nors užsikabinti ir sustoti 
ant- bedugnės krašto.

Savo filosofinei novelei auto
rius rado reikiamą formą. Jis Nak
ties Tylos vardu kalba antruoju 
asmeniu („Tu pramerki akis ..“) 
į skaitytoją. į žmogų, kuris rytoj 
gal bus toks pat, kaip jo novelės 
veikėjai, begalinei kančiai pas
merkti, negali numirti šešėliai. 
Jis kalba vaizdais, sugestyviu sti
liumi, išvengdamas (tiesa, nuolat 
jam gresiančio) sentimentalumo 
pavojaus.

Novelėj „Egoistas“ Škėma nori 
demaskuoti egoistine nacizmo ide
ologiją. skelbiamą Lietuvos vo
kiečio profesoriaus lūpomis. Pas
tarasis sako. „Aš esu egaistas. Aš 
turiu būti toks“. Ir, paklausus jį, 
kodėl, tęsia.“ Visų pirma, aš tia
rai žinau, kad gyvenu. Aš norft 
valgyti, miegoti, juntu skausmą, 
pasitenkinimą ir t. t. Tai man yra 
faktas...

Klausytojams įterpus: „O mes?“, 
— profesorius atsako: .. Jūs... 
neaiškios rūšies faktai esate ... 
Jūs egzistuojate, kol su jumis su
siduria. Paskui išvykstate už ap
linkos ribų........ Toliau profeso
rius dėsto stipriojo ir silpnojo ir
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jųdviejų santykiavimo filosofiją. 
Tiek jo, tiek ir kitų kalbėtojų sam
protavimai labai' negilūs, žinomi 
kiekvienam, kas yra bent šį tą 
girdėjęs apie Nietzsche ir Darvi
ną, apie kraštutinio individualiz
mo ir kovos dėl būvio teorijos 
(čia gerokai suprirriityvintos) iš 
vienos pusės ir apie asmens lais
vės ir demokratijos principus — 
iš kitos. Tad ir profesoriaus klau
sytojų pabrėžtai aistringas reaga
vimas į jo žodžius neturi, jokio 
pagrindo. Nevelė akivaizdžiai rodo, 
koks pavojus gresia rašytojui, ku
ris meno veikalą grindžia socia
linių (ar bet kurių kitų) teorijų 
dėstymu ir pliku ginču dėl jų. 
Man pačiam keista, kad kalbė
damas apie beletristikos kūrinį, tu
riu vartoti tokią sausą ir nelite- 
ratūrišką terminologiją, tačiau ją, 
deja, diktuoja rašytojo duodamoji 
medžiaga.

Novelėje „Pagautas“ Škėma 
naudoja mūsų literatūroje dar, be- 
berods, neliestą medžiagą: žydų 
ghetto ir jų naikinimą, kartu ro
dydamas stambių nacių valdinin
kų riebų gyvenimą Lietuvoje, o 
taip pat jų moralę ir, taip sakant,“ 
principus“. Čia autorius ne samj 
protauja, o vaizduoja ir išeina nu
galėtoju. Novelės pradžioj gerai 
perduota nuotaika buvusio žy
maus nacių pareigūno, kurį bai
mės jausmas, kaip žvėrį į narvą, 
uždarė į mažą virtuvėlę, kuris vi
sas gyvena savo plėšikiškos pra

eities sapnais, sklaidydamas senus 
„Wehrmachto“ numerius. Neuž
mirštamos ghetto scenos, vien
marškinė sena žydė — skeletas, 
besikasanti ir iš baimės besišyp
santi žiūrintiems pro langą unifor
muotiems vokiečiams: jaunas žy
das, kurio žmona imama i privatų 
butą „ekstra darbams“, stovįs vei
das į veidą prieš tuos pat vokie
čius: jo užpakaly sudėtos rankos 
nejuda, „tik trupučiuką kruta rau
menys aukščiau alkūnių“; esesi
ninkas, po žydų šaudymo keliąs 
iš žolės savo numestą tebesmilk
stančią cigaretę. Gera taip pat 
Kranco beprasmiško blaškymosi 
ir jo suėmimo scena. Autorius ne
vengia nelengvų apdoroti mo
mentų ir vykusiai duoda psicho
logines veikėjų „plonybes“.

Prie geriausių knygos dalykų 
priklauso taip pat kita realisti
nio pobūdžio novelė „Ligoninė
je“, vaizduojanti sergančios ma
žos mergaitės perygvenimus ir jos 
mirtį, nuliūdusių ir sumišusių 
tėvų vizitą pas ją ir dar vieną 
trejų metų vaiką ligonį, pas
merktą beprasmiškam kentėji
mui. ^Autorius gerai sukūrė be
viltiškai liūdesingą nuotaiką, su
sidorojo su nelengva vaikų psi
chologija ir vykusiai perdavė li
goninės atmosferą.

Kompoziciniu atžvilgiu įdomi 
novelė „Suknia", pasakojanti apie 
tai, kaip žuvusio per miesto bom
bardavimą lakūno našlės suknelė 

per rūbų dalinimą tenka Vokie
tijoje našlei lietuvei kurios vy
ras buvo užmuštas ano lakūno 
numestos bombos. Tik be reikalo 
autorius įvedė absoliučiai neįti
kimą sceną, kurioje lakūnas Dže
kas bombardavimo metu lėktuve 
rodo negrui žmonos fotografiją. 
Kas skaitė lakūnų pasakojimus 
apie jų pergyvenimus bombarda
vimo metu, veikiant priešo apsau
gai, tas žino, koki antžmogišką 
nervų įtempimą tenka jiems pa
kelti, ir niekad nepatikės, kad 
įgulos nariai tuo metu galėtų' 
kalbėtis apie savo žmonas ir net 
jų sukneles. Rašytojas turi sto
vėti žemėje ir kontroliuoti save 
ir tada, kai jo veikėjai skrenda 
ties degančiais miestais. Novelės 
veiksmas labai sumaniai filmiš
ku principu kilojamas iš Ameri
kos į Europą ir atgal.

I romantizmo pusę Škėma pa
suka novele „Šypsena“, kur ži
nomos skulptūros-Egipto kara
lienės ftofretetės šypsena lydi 
herojų per visą apsakymą, dary
dama netgi stebuklingos įtakos 
jo likimui. Graži poetinės prozos 
stilium (labai pavojingas žanras!) 
parašyta pasaka — legenda apie 
Egipto karaliene, einanti pakai
tom su įsimylėjusiojo žodžiais, 
kuriuos jis sako savo mylimajai 
slėntuvėįe bombardavimo metu.

Trumpoj pjesėj „Vieną vakarą“ 
Škėma pasirodo kaip dramatur
gas, gerai valdas dialogą ir vei-
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Alė Sidabraitė
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Šiandien Kornelijai sukako 15 
metų. Iškilmėsna sukviesti visi 
garbingieji kaimynai, visa para
pijos diduomenė. Iš pat ankstyvo 
ryto teta Joasė skardžiu balsu 
tvarko virtuvės merginas. Puikūs 
tortai, tetos Joasės pasididžiavi
mas, išsirikiavę puošia virtuvės 
bufetą. Teta jaučiasi nepaprastai 
išdidi ir laiminga. Juk mažoji 
Kornelija liko jos globoje vos 
penktus metus pidama', kai ve
lionė sesuo amžiams užmerkė 
akis tolimajam Šveicarijos kalnų 
kurorte. Tai buvo švelnutis 
grakštus vabalėlis, toji Kornelija. 
Toks bejėgis ir meilus. O dabar, 
štai, išaugo jau visa puse galvos 
aukštesnė už tetą Joasę. Tokia 
liekna, gražiai nuaugus, gelton
kasė. Tikra pana. Teta Joasė pla
čiai nusišypso mintyse spindin
čiam dukterėčios vaizdui, bet 
staiga pajunta keistą kvapą, plin
tantį nuo krosnies.

— „Mare, Mare, sausainiai 
dega!

Mergina galvotrūksčiais šoka 

gelbėti tetos kulinarinio' meno 
stebuklą. Virtuvėje karšta ir 
triukšmingą O tuo tarpu valgo
majam girdėti svečių klegesys, 
taurių žvangėjimas ir linksmas 
juokas. Baigia valgyti rimtuosius 
patiekalus ir kavutės gerti per- 
sikraustoma į svečių kambarį, 
kur rpaži staliukai, nustatyti 
gražiais porceliano puodukais ir 
tetos kulinarinio meno stebuklais 
— saldumynais ir vaisiais, laukia 
linksmosios draugijos.

— Kornelija, tu šiandien visai 
kaip angeliukas iš to paveikslo, 
kuris kabo mano mamos kam
bary, — sako Evaldas. Jis jau
čiasi tikras kavalierius. Juk jau 
septintos klasės gimnazistas ir 
šešiolika pavasarių slegia jau
nuoliškus pečius.

Kornelija purto auksines gar
banas.

— Tu vis juokiesi iš manęs, 
Evaldai. — sako ji papūtusi lūpe
les, — bet palauk, kada nors aš 
tau atkeršysiu už viską!

— Ir už Dievo karvutes?
— Ir už negailestingai nukan

kintas Dievo karvutes!
— Jeigu tai buvo jūrų plėšikai, 

kuriuos reikėjo pakarti?!
Abu linksmai nusijuokia.
— Tu žavi, mano angeliuk!
— Valdai!
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kėjų psichologiją, mokąs ypač 
kurti nuotaikas (ta patį matome 
ir jo novelėse) ir savo veikėjų 
lūpomis pasakyti daugiau, negu 
sako jų žodžiai.
, Vienas iš pavojų, kurie tyko 
autoriaus, tai — sentimentalumas. 
Vos išvengęs jo „Nakties Tyloj“, 
Škėma pasiduoda jam apsakymę 
„Beržas ir žmogus“, vesdamas 
leitmotyvu per visą novelę labai 
jau nutrintą pseudopoetišką vaiz
dą vėjo verkiančio dėl savo „bi
čiulio“ — nulaužto beržo.

Nors autorius linkęs į jausmin
gumą, jis gali susilaukti visai ki
tokio pobūdžio priekaištų, būtent 
— kad jis esąs „žiaurus“, kad jis, 
kaip vienas literatūros mylėtojas 
išsitarė, „dilgina nervus žiauriais 
kriminalais“. Iš tikro, vaizduo
damas žmogaus tragizmą, Škėma 
nevengia aštrių linijų, o kartais 
ir šiurkščių natūralistinių deta
lių. O kaip patiktų rausvai dažytų 
pasaldytų gėrimų mėgėjams Joy- 
ce’o, Kafkos ar Hemingvayaus 
veikalai, po pirmojo pasaulinio 
karo, turėję didžiausios įtakos 
naujajai Europos beletristikai? 
Visa bėda, kad mūsų prozos vys
tymasis žymia dalima eina nuo
šaliai nuo didžiųjų pasaulinės li
teratūros kelių.

Stiliaus srity Škėmos novelėse 
dar ne viskas tvarkoj. Štai kad 
ir pamėgimas žodžio „slystelėti“: 
čia ir spinduliai slysteli vijokli
ais, ir oro srovė įslysta į kambarį, 
ir tonas išslysta, ir žvilgsnis slys
teli, ir neapykanta lysteli, ir net 
sakinys nuslysta. Daugiau negu 
abejotinos vertės įvaizdį „pado
vanoti šypseną“ (čia nieko nepa
deda nė autoriaus ironija) Škėma 
vartoja net keliose novelėse. Tas 
pats pasakytina ir apie „mėlynus 
akių ežerus“ ir apie įšiltą sąmo
jį“ bei „šiltą naujieną“. Pasitaiko 
ir tokių nemaloniai įmantrių sa
kinių: „Ir kaip plakate pakaušinė 
mintelė ryškiai spausdino blai
vius, racionalius sakinius“. Škė
ma kaip stilistas geras ten, kur 
jis, vengdamas efektų, duoda 
emocionaliai nudažytą, kiek poe
tizuotą sakinį. Štai vakaras Ame
rikos didmiėsty: Spinduliuojan
čios įvairiaspalvės raidės įsižieb
davo stagiai viena po kitos, ir 
žvaigždėtas kramtomos gumos 
pavadinimas lyžteldavo šviesiai 
dažytus moters plaukus“. O štai 
rudens diena vaikų ligoninėje: 
„Švabiškas ruduo rėmus’ir šiltas, 
vokišku įpročiu čia langai dažnai 
atdari, vaikų gerklininkų palata 
ketvirtame aukšte, ir anapus 
stypso auksinė kaštono viršūnė“. 
Abu sakiniai išsyk sudaro reikia
mą nuotaiką ir gerai charakteri
zuoja aplinką, kurioje vyksta no
velės veiksmas.

Jei norėtume Škėmą klasifikuo
ti, priskirti prie kurios nors lite
ratūrinės srovės, tatai būtų ne
lengva. nes impresionistiški ar

Dr. J. MikelėnasDR. MARTYNAS YČAS
1886. 10. 13.

Čia, tremtyje sužinome, kad 
prieš 6 metus Rio de Žaneiro 
mieste, Brazilijoje, mirė Marty
nas Yčas.

Jis buvo gimęs Simpeliškių 
kaime. 4 km nuo Biržų, kaip 
ketvirtas ir jauniausias vaikas 
reformatų tikybos ūkininko šei
moje.

Prie Apaščios upės krantų pra
bėgo jo kūdikystės dienos.

Vos 5 metų sulaukęs, jis lieka 
liguistos motinos globoje, nes tė
vas išvyksta į Ameriką.

Jį išmokslino vyresnysis jo

romantiški elementai jo novelėse 
eina paraleliai su realistiškais. 
Tačiau daugeliui rašytojų sunku 
užklijuoti etiketę. Svarbu, tai, 
kad Škėma stengiasi vengti 
įprastų beletristiniu trafaretų, 
dažnai ima sunkias, mūsų litera
tūroje nenaudotas temas, nebijo 
aštrių psichologinių susidūrimų, 
rūpinasi novelės kompozicija, rū
pinasi žodžiu. Svarbu, kad per jį 
kalba rūsčios dabarties žmogus, 
kad jis kaip rašytojas turi savo 
veidą, kad, pradėję periodikoje 
skaityti jo novelę, išsyk galime jį 
pažinti.

LIUDAS VILIMAS Baleto „Coppelia“ kostiumų eskizai: Coppelius, burmistras

— 1941. 4. 5.

brolis Jonas, kuris, pabaigęs 
Mintaujos gimnaziją ir Istorijos- 
Filosofijos Institutą Petrapilyje, 
mokytojavo Tomsko valstybinėje 
gimnazijoje. Taip pat daug šia
me darbe prisidėjo ir jo dėdė 
poetas Stanislovas Dagilis, Sum- 
nų gimnazijos mokytojas.

Pradžioje jis lanko ano meto 
slaptą kaimo mokyklą, vėliau ru
sišką Biržų pradžios mokyklą, 
„učilne“ vadinamą. Dar visai ma
žas būdamas, skaito Kvyriškyje, 
pas kaimyną Lapienę, uždraustą 
lietuvišką spaudą. Vėliau kelis 
metus mokosi Pernavos gimnazi
joje ir eksternu baigia gimnaziją 
Tomske. Teisių fakultetą Tomsko 
universitete baigia su aukso me
daliu už parašytą darbą „Evan
gelikų reformatų bažnytinė san
tvarka“.

Dar gimnazistas būdamas, pra
deda rodytis visuomeniniame gy
venime. Po lietuviškos spaudos 
atgavimo pirmuose laikraščiuose 
pasirodo jo maži straipsneliai, 
korespondencijos.

1906 metais jis Biržuose subu
ria negausią lietuvių visuomenę 
ir besimokantį jaunimą ir suren
gia pirmą didelį lietuvių vaka-' 

rą. Suvaidina „Audra giedroje“, 
„Dėdė atvažiavo“, sudaro skudu
čių ir ragų koncertą. Pats vaidina 
ir deklamuoja ilgą poeto aušri
ninko Stanislovo Dagilio veikalą 
„Parovėjos karčiama“.

D r. Martynas Yžas

Toliau jo veikimas vis plečiasi. 
Jis nepaprastai linksmo būdo, 
visuomet geros nuotaikos, greitos 
orientacijos, didelio proto ir pla
čių užsimojimų žmogus. Tvirtai 
gina savo nusistatymą, neskelb
damas niekam karo, bet visur, 
kiekviename žmoguje, nors būtų 

ir visai priešingo nusistatymo, 
mato tiktai žmogų, apeliuoja į jo 
sąžinę, protą ir žmoniškumo 
jausmus.

Studijų metu Tomske M. Yčas 
vėl vadovas ir cementuotojas vi
sų ten besimokančių lietuvių. 
Susirinkimuose, pobūviuose skai
to prof. Dambrausko „Draugiją“, 
Maironio ir kitų lietuvių rašy
tojų raštus, o taip pat ir savo 
vertimus iš rusų rašytojo Čecho
vo, ukrainiečio Korolenkos, len
kų rašytojo humoristo Junošos ir 
kitų rašytojų raštų. Susirinkimuo
se atsilanko ten likimo atblokšti 
lietuviai: valdininkai, gera valia 
atvykę ten laimės ieškoti, ar dar 
ankstyvesniais laikais rusų ten 
ištremti knygnešiai, lietuvių vei
kėjai. Drąsiai skamba lietuvių 
kalba bei lietuviškos dainos gar
sai, išspausdami kiekvienam pa
siilgusiam tėvynės lietuviui dži
augsmo ašaras.

Jo ilgi straipsniai, tuo metu 
pavadinti „Laiškai iš Siberijos“, 
su slapyvarde „Mažutis“* „Sim- 
peliškietis“, arba pasirašomi ti
krąja pavarde, dažnai pasirodo J. 
Tumo ir A. Smetonos redaguo
jamame ir Vilniuje išeinančiame 
laikraštyje „Viltis“.

Kasmet atostogų metu vyk
damas į Lietuvą, palaiko glau
džius ryšius su tuolaikiniu vi
suomeniniu ir bažnytiniu gyve
nimu. Dalyvauja Mokslo Draugi
jos suvažiavimuose ir evangelikų 
reformatų sinodų susirinkimuose. 
Renka medžiagą sinodo archyve 
savo rašomam universiteto dar
bui. Vilniaus sinodas daro išimtį 
savo senoms lenkiškoms tradi
cijoms ir išrenka jauną studentą 
lietuvį M. Yčą savo nuolatiniu 
sinodo nariu kuratoriumi, kai tuo 
tarpu anksčiau ten buvo renkami 
tik lenkai ir. be to, bajorai.

Per savo, palyginti, trumpą 6 
metų buvimą Tomske M. Yčas 
iškyla į, nepasiekiamais jaunam 
studentui aukštybes. Jis susiar
tinta su tuolaikiniu generalgu
bernatoriumi baronu Nolkenu, 
kuris, pasirodo, irgi Vilniaus si
nodo narys-kuratorius.' o per jį 
ir su kitais aukštais valdininkais.

Apie M. Yčą Tomske kalbama 
kaip apie didelį lietuvį. Jis įta
kingas žmogus: padeda lietuviams 
gauti vietas ir pastovias tarny
bas Tomsko gubematoriume, prie 
geležinkelio ir kitose įstaigose.

Baigęs universitetą, jis persi
kelia į Kauna ir ten dirba kaip 
prisiekusio advokato padėjėjas 
pas advokatą P. Leoną. Čia, tarp 
kita ko, išgauna iš gubernato
riaus Veriovkino leidimą įsteig
ti spaustuve Biržuose ir leidimą 
kompozitoriui M. Petrauskui su 
p. p. Neįmanytomis rengti kon
certus Lietuvos miesteliuose ir ■ 
bažnytkaimiuose. Pats važinėja 
su koncertantais po visą Lietu
vą ir ruošia dirvą besiartinan
tiems rinkimams i Rusijos tuo-

— Ką?
— Kiek kartų aš tavęs prašiau 
manęs taip nevadinti!

— O kaip?
— Kipšiuku.
— Na, na, atleisk, aš visai pa

miršau, kad tu visa panelė. Juk 
tau jau penkiolika metų! — šai
posi Evaldas. — Gal tuoj tekėsi?!

— Tuoj! Tik, žinoma, ne už 
tavęs!

— O kodėl gi jau ne? Aš gi 
būsiu inžinierius!

— Didelio čia daikto! Aš pati 
galiu būti inžinierius, ir dargi la
kūnė!

— Vieni juokai! Nei tėvas, nei 
teta Joasė tau to neleis!

— Ot ir leis, abu leis! O ypač 
tėtis. Jei tik aš panorėsiu.

— Kas čia per ginčas, mano 
vaikai? — paklausia prieidamas 
Giedrys. \

— Kornelija žada būti lakūnė, 
o aš sakau, kad tamsta ir teta 
Joasė jai to neįeisite, tai ji 
pyksta.

■ — Mano pupelė žada skraidyti? 
O ką veiks senas tėvas? Jo šir
dis plis iš baimės, belaukiant mielo 
vabalo krintant iš už debesų. Na, 
na, vaikai, meskite ginčus, vaisiai 
laukia, kavutė šąla, o labiausiai 
tetos Joasės tortai ir sausainiai 
liūdi, jūsų dantukų nesulauk

dami. Naikinkim tetos meną! 
Prie darbo! Aš jums padėsiu.

Jis prisėda prie jų stalelio. Te
tos Joasės menas valandžiukei 
pakerėja visą svečių minią. Visi 
tylėdami gurkšnoja kavą, naiki 
na tetos sausainius ir tortus.

Prabėgo vasara. Artėjantis ru
duo atnešė Giedrių šeimai ne
lauktą smūgį. Staiga susirgo 
teta Joasė. Sukviesti gydytojai, 
vienas jų net iš Kauno, nieko 
aiškaus nepasakė, tik liepė vis
kam pasiruošti. Savaitę teta 
Joasė degte degė. Pagaliau, pa
vargus nuo aukštos temperatūros, 
širdis neatlaikė, ir ji paliko šį 
pasaulį.

Kornelijos sielvartas buvo tiek 
nenumalšinamai gilus ir audrin
gas, kad Giedrius pabūgo. Jį 
nusiaubė ne tiek triukšmingi to 
skausmo pasireiškimai, kiek gi
lūs ir ilgi tylios melancholijos 
priepuoliai, kai susimąsčiusi 
Kornelija dienomis prarymodavo 
kapinėse prie tetos kapo arba 
slankiojo šešėliu po namus ir 
sodą.

Išsigandęs to tylaus liūdesio, 
Giedrys pradėjo kalbinti Korne
liją tolimesnėms studijoms va
žiuoti į Šveicariją. Ten jis turėjo 
pažįstamą dar iš studentavimo 
laikų šeimą, kurios globai be bai

mės galėjo pavesti savo vien
turtę.

Pradžioje Kornelija nė klausyti 
nenorėjo jo apie išvykimą, vėliau 
apsiprato su ta mintimi ir net lyg 
nudžiugo. Giedrys susirašė <su 
drauginga šeima, ir pagaliau iš
vykimo diena atėjo. Sunkiausia 
Kornelijai buvo atsisveikinti su te
tos Joasės kapu. Pageltęs raudo
nų rožių krūmas glaudėsi prie 
balto kryžiaus su klūpančio kū
dikio stovyla. Didysai klevas 
rausvai auksiniais lapais klojo 
balto marmuro lentą. Kornelija 
tyliai kuždėjo tetos kapui:

— Mano geroji tetute, aš vi
sada svarstysiu, ar patiktų tau 
tai, ką aš ruošiuosi padaryti. Su
diev, brangioji. Aš išvažiuoju ir 
ilgai negalėsiu atlankyti tavo ka
po. Bet, kai žiūrėsiu į baltas kal
nų viršūnes, aš mąstysiu apie 
tave. Kas vakaras melsiuosi už 
tave ir vargšą tėvelį. Juk dabar 
jis pasilieka vienui vienas. Su
dieu, tetute!

Ji pabučiavo šaltą marmuro 
lentą. Pakilo ir liūdnom akim ap
žvelgė kapus. Dar kartą glamo
nėjančiu žvilgsniu palietė antka
pio lentą ir palengva nuėjo take
liu. Prie kapinių vartų jos laukė 
pora juodbėrių, įkinkytų į lengvą 
jos mėgiamiausią lineiką. Dvyli

ka kilometrų iki stoties prašvyta- 
vo stulpais. Suspiegė paskutinį 
kartą traukinys, atskyrė Korne
liją nuo tėviškės.

Po trejų metų Kornelija grįžo į 
namus: Viskas buvo taip pat. Tos 
pačios liepos puošė seną so
dą, tie patys topoliai juodavo ties 
kapais . . . Bet Kornelijai pasi
rodė, kad salės lubos įlinkusios, 
kad susitraukė jų senojo namo 
langai ir kažkaip per maža tuose 
kambariuose saulės ir erdvės. Bet 
išėjus į sodą tarp žydinčių rožių 
krūmų senojoj kaštanų alėjoj ar 
Ifiaidžiojant paupiais, jos širdis 
atsigaudavo, o akys su meile gla
monėjo marguosius pievų kili
mus.

— Kaip gražu čia! — atsidus
davo Kornelija.

Raudžių Evaldas dažnai vaka
rais užklysdavo pas Giedrius. 
Vakaro prieblandoj sutartiniai 
smuiko ir fortepiono garsai plauk
davo pro senosios sodybos rūmų 
langus į plačiųjų laukų tolumas.

Tie vakarai surišo jų širdis 
švelniu meilės jausmu. Ir rude
niop, nuraudus klevams, kai Kor
nelija pradėjo ruoštis Paryžiun, 
Evaldas keletą dienų visai nesi
rodė Giedrių sodyboje. Gale sa
vaitės, kai Kornelija, sunėrimus 
jau pati ruošėsi vykti pas Rau

džius, spėliodama, ar nebus Eval
das susirgęs, staiga atsirado jis 
pats. Kiek sumenkęs jo veidas 
buvo dar gražesnis juodųjų gar
banų rėmuose.

— Kodėl taip ilgai nesirodei, 
Evaldai, — paklausė Kornelija. — 
Buvau sunėrimus, maniau sergi..

— Svarsčiau kai kuriuos daly
kus, Nelli, daug galvojau ir pa
mačiau, kad gyvenimas be tavęs 
nebetenka man prasmės —, rim
tai atsakė jis.

Ji šyptelėjo.
— Mielas Valdai, aš niekad 

nepastebėjau tavyje palinkimo į 
paeziją, bet tokį tave ir neįsivaiz
davau . . .

— Kokį? — paklausė jis nuste
bęs.

— Tokį šaltai viską apsvars- 
tantį . .

— Tu manęs nesupratai, Nelli 
— aš . . .

’— Tiek to, mielas Valduk, aš 
jaučiu tave tokį artimą ir savą, 
tokį brangų man . . .

Jis pagriebė jos ranką ir be žo
džių prispaudė prie lūpų. Valan
dėlę juodu tylėjo.

Pirmoji prabilo Kornelija.
— Bet vis dėlto, Valduk, aš 

turiu išvažiuoti. Man reikia pa
siekti užsibrėžtą tikslą. Reikia 
baigti studijas.

9
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laikinį parlamentą — Valstybinę 
Dūmą. Prasidėjus priešrinkiminei 
kampanijai, priešingos politinės 
srovės, norėdamos pravesti savo 
kandidatus į Durną, spaudoje 
puola M Yčo kandidatūrą. Už 
jo kandidatūrą gana ilguose 
straipsniuose pasisako A. Sme
tona. Tomsko dekanas Demikis ir 
rodos, J. Tumas.

M. Yčas dėl iam daromų spau
doje priekaištų tylėjo; tai charak
teringas jo būdo bruožas, kuris 
pasireiškė per visą jo gyvenimą: 
nereaguoti į jam spaudoje daro
mus priekaištus. Jei kartais bu
vo bandoma jį prikalbėti para
šyti, atsikirsti, jis su jam cha
rakteringa išdidžia šypsena pa
modavo ranka ir pacituodavo se
nos ev. reformatų bažnytinės 
giesmės žodžius: „Pasikelia dū
šia mano aukščiau svieto šiojo.“

Jis tapo išrinktas i V. Durną ir 
įstojo į kadetų frakciją, pasilik
damas sau teise visais lietuvius 
liečiančiais klausimais veikti ne
varžomai jokiais kadetų frakci
jos nuostatais. Durnos posėdžių 
pertraukų metu vyksta drauge su 
Dr. J. Basanavičium į ^Ameriką 
ir ten renka aukas mokslo ir dai
lės draugijos namams statyti Vil
niuje. Aukų surenka per. 17 tūk
stančių dolerių. ♦

Karo metu, drauge su Durnos 
frakcijos atstovų delegacija, lanko 
sąjungininkų valstybes: Belgiją, 
Anglią, Prancūziją, Italiją. Čia 
gausių rautų ir audiencijų metu 
M. Yčas turi progos pasaulinėje 
arenoje iškelti ir lietuvių vargus 
ir norą būti nepriklausomais. Tų 
kelionių metu jis. bene pirmas 
pasaulietis lietuvis ne katalikas, 
priimamas Popiežiaus audien
cijoje. Čia jis pagal etiketą bu
čiuoja žiedą ir plačiai išdėsto 
lietuvių reikalus.

Pirmas pasaulinis karas skau
džiai paliečia lietuvių tautą. Apie 
pora šimtų tūkstančių lietuvių 
bėga iš tėvynės. Paplūsta pabė
gėlių bangomis plačios Rusijos 
užkampiai. Žmonių be duonos 
pilna visur. Skurdas didžiausias. 
Steigiama draugija nukentėju- 
siems nuo karo šelpti. Jos prie
šakyje stoja M. Yčas. Čia jo jau 
pasižymėjusi asmenybė daug le
mia gerojon pusėn. Pabėgėlių 
šelpimui išgaunamos lėšos iš Ru
sijos iždo, savivaldybių ir Tat
janos komiteto. Organizuojami 
šelpimo komitetai, steigiami ben
drabučiai, mokyklos (Voroneže 
M Yčo vardo gimnazija), Jalto
je ant Juodųjų jūrų kranto įstei
giama sanatorija, leidžiamas Pet 
trapilyje lietuvių laikraštis „Lie
tuvių Balsas“, spausdinami mo
kykloms vadovėliai. . maldakny
gės. Per savo įgaliotinį Ąukštuo- 
lį Stokholme draugija siftiriša su 
užsienio lietuvių veikimu. Orga
nizuoja Petrapilyje didelius lie
tuvių suvažiavimus. M. Yčui pa-

Klein Witensee gimnazijos abiturientai su .mokytojais S. F. nuotr.

vyksta išgelbėti nuo Rusijos mo
bilizacijos didelį skaičių šelpi
mo komitetuose dirbančių lietu
vių, ju tarpe nemaža visuomenės 
darbuotojų.

Draugijos lėšų padidinimui M. 
Yčas, lydimas J. Žiliaus, vyksta 
antrą sykį ir jau tolimiausiu ke
liu, per Sibirą, Japoniją, į Ame
riką pas brolius amerikiečius au
kų rinkti. Šios kelionės metu 
veda Dr. Jono Šliūpo jaunesniąją 
dukterį Hypatiją ir drauge sų vi
sa Šliūpų seimą atvyksta į Pe
trapilį.

1917 metais, po įvykusio Rusi
joje perversmo. V. Durna perima
valstybės vairą į savo rankąs. 
M. Yčas pakviečiama's švietimo 
viceministeriu.

Po bolševikų perversmo M. 
Yčas drauge su kitais lietuviais 
veikėjais areštuojamas ir sėdi Vo
ronežo kalėjime. Iš kalėjimo jam 
pavyksta išsilaisvinti ir pasiekti 
Vilnių. Ten jis įsijungia į Nepri
klausomos Lietuvos kūrimo dar
bą. Vadovauja pabėgėlių grąži
nimui iš Rusijos. Kviečiamas pir
muoju Nepriklausomos Lietuvos 
finansų ministeriu ir išrenkamas 
prekybos ir pramonės banko di
rektoriumi. Vėliau dirba visuo
meninį darbą. Išleidžia plačius 
savo „Atsiminimus“ ir šiaip daž
nai parašo spaudoje.

M. Yčas, rašydamas universi
teto darbą, gal vienintelis pasau
lietis Lietuvoje, buvo giliai susi
pažinęs su evangelikų, o ypač su 
ev. reformatų bažnytine santvar
ka ir istorija. Iki pat mirties jis 
gyvai domėjosi tų bažnyčių gyve
nimu ir nenuilstamai dirbo jų 
naudai. Jo pastangomis buvo įs
teigtas Nepriklausomos Lietuvos 
evangelikų reformatų sinodas su 
buveine Biržuose, nes. lenkams 
pagrobus Vilnių, ten nuo amžių 
buvusis reformatu tikybos cen* 
tras — ’sinodas pasidarė nebe
prieinamas. Šiuo savo pastangų 
vaisium — sinodu jis nepapras
tai rūpinosi. Beveik kasmet jame

pirmininkavo, stengėsi padaryti 
sinodo posėdžius iškilmingesnius, 
kviesdamas menines Lietuvos 
viršūnes, kaip M. Petrauską, Nau- 
ragį ir kitus iškilmingų pamaldų 
metu giedoti. Jo pastangų dėka į 
sinodo posėdžius lankosi broliai 
klaipėdiečiai bei jų atstovai su jų 
nusipelniusiu vyru profesorium 
Gaigalaičiu priešakyje. I sinodus 
atsilanko ir Lietuvos evangelikų 
liuteronų atstovai ir žymūs užsie
nio svečiai: prof. Good iš Ame
rikos, Anglijos vyriausybės Ry
tų klausimais tarėjas, M. Yčo as
meninis draugas, jo vaikų krikš
to tėvas prof. Simsonas ir kiti.

Jis drauge su žmona Hypatija 
Yęiene redaguoja ir leidžia pirmą 
Lietuvoje ev. reformatų žurnalą 
„Pasiuntinys“. Tik M. Yčo dėka 
buvo atidarytas prie Kauno uni
versiteto evangelikų teologijos 
fakultetas, pats skaitė paskaitas 
— docentavo. Už jo nuopelnus 
evangelikų teologijos fakultetas 
suteikė jam daktaro laipsnį. Lie
tuvos evangelikų santykiuose su 

Kempteno lietuvių kolonijoje prof. k an. Meškauskas šventina kryžių.
A. Jaro nuotr.

katalikais M. Yčas sustiprino pa
sitikėjimo ir bendradarbiavimo 
dvasią. Jis neieškojo, kas mus 
skiria, bet kas mus jungia, kas 
yra naudinga bendriems tautos 
reikalams. Jis glaudžiai bendra
darbiavo su katalikiškosios visuo
menės Įžymybėmis ir vadovau
jančiomis asmenybėmis: vysku
pu Karevičiujn, kunigais Miro
nu, Tumu. Prapuoleniu ir kitais.

Jis vyksta su pilnu pasitikėji
mu pas buvusį Kataliku Veikimo 
Centro pirmininką ir tuo laiku 
ministerį pirmininką Antaną Tu
mėną, išdėsto jam apie evange
likų teologijos fakulteto reika
lingumą ir gauna pilną pritari
mą. Katalikiškoji vyriausybė įs
teigia evangelikams teologijos fa
kultetą. Vietoj iš seno jaučiamo 
nepasitikėjimo vyko susiprati
mas, artėjimas ir bendradarbia
vimas tautos labui.

Paliečiau čia tik svarbesnius 
M. Yčo veiklos etapus, nesijaus
damas tiek turįs sugebėjimų, kad 
pilnai jo veikimą įvertinčiaū. Gal 
atsiras žmonės, kurie sugebės ge
riau tai padaryti.

GYVENIMAS ANGLIJOJE
Laiškas iš Anglijos

Gegužės 6 d. kartu su pora 
šimtų pabaltiečių palikau numai- 
tinlą Greveno DP stovyklą, ir 
per Mūnsterį bei Seedorfą 16 d. 
vakare jau atplaukiau i Hullio 
uostą.

Gegužės 18-birželio 3 d. su dar 
gausesniu keleiviu skaičiumi gy
venau vienoje didžiulėje perei
namojoje stovykloje, iš kur bir
želio 4 d. pasiekėm dabartinę 

Jo jau nebėra mūsų tarpe. 
Prieš šešerius su puse metų, už
plūdus rusams Lietuvą, jis 1940 
metais birželio mėn. 25 dieną 
pasitraukė į Vokietiją, iš ten į 
Ispaniją ir Portugaliją ir per 8 
mėnesius pasiekė Braziliją.

Ilgų kelionių ir cukraus ligos 
suvarginta jo širdis ten po dvie
jų savaičių sustojo. 1941 metų ba
landžio mėn. 25 dieną anksti ry
tą, apsuptas šeimos — sūnaus ir 
trijų dukrelių, ant mylimos žmo
nos rankų atsiskyrė su šiuo pa
sauliu.
. Kilęs iš samanotos kaimo pir
kelės, su aukštai iškelta galva, 
kaip lietuvis ir evangelikas re
formatas, jis lyg meteoras praėjo 
pro visas pasaulio viršūnes, pro 
Lietuvos Nepriklausomybės prieš
aušrį, jos1 sunkų kūrimosi laiko
tarpį ir užgeso.

Palaidotas Rio de Žaneiro Sv. 
Jono Krikštytojo kapinėse, aukš
tai ant Corcovado kalno terasos.

Ant to kalno stovi didelė, iš 
tolo matoma, su išplėstomis ran
komis Kristaus statula, kuri; 
gaubdama kapą, lyg šnabžda: 

„Nurimkite, audros, jie ilsis.“

J. Kuzmickis

darbovietę. Iš karto čia atvažia
vau su 66 lietuviais: dabar mūsų 
skaičius nukrito iki 60: vienas 
susirgo ir gydosi ligoninėje, pen
ki persikėlė į kaimyninę sto
vykla.

Pagyvenus Anglijoje daugiau 
nei mėnesį, galima buvo susida
ryti bent apytikri naujo gyveni
mo vaizdą, dėl to noriu su gerb. 
skaitytojais pasidalinti kai ku
riais įspūdžiais.

Darbo sąlygos ūkyje
Anglijoje ūkis administruoja

mas mums neįprasta ^tvarka. 
Dažnai sunku susivokti, kas yra 
to ar kito ūkio savininkas, nes 
stambūs ūkiai išnuomojami ke
liems nuomininkams, kurie ne 
kartą turi dar ir smulkesnių nuo
mininkų.

Viensėdžių čia galima užtikti, 
bet dažniausiai ūkininkai gyvena 
kaimuose. Keliai visur geri, asfal
tuoti, tad ir į giliausią užkampį 
nesunku nuvažiuoti. Reikia gi 
žinoti, kad kiekvienas stambes
nis ūkininkas turi nuosavą maši
nėlę, su kuria kasdien atvažiuoja 
pasidairyti po laukus.

Visi vienos apylinkės ūkiai yra 
Žemdirbystės Komiteto žinioje. 
Ir taip, pavyzdžiui, minėtas Ko
mitetas samdo ūkio darbininkus, 
globoja jų bendrabučius, iš savo 
kasos atlygina dirbantiems už 
darbą. Patys ūkininkai iš savo

— Tu žiauri, mano Nelli. Juk 
dar dvejus metus teks mudviem 
gyventi taip toli vienam nuo kito.

— Argi tikrajai meilei dveji 
metai toks didelis laiko tarpas? 
Ko tu bijai, Valdai?

— Pats nežinau. Bet aš nenoriu 
tavęs paleisti į Paryžių. Aš bijau 
jo, to triukšmingojo miesto. Ko
dėl, pats negalėčiau tiksliai nu
sakyti. Gal liktum, Kornelija?! — 
jo akys maldaujančiu žvilgsniu 
tyrė jos veidą.

— Ne, mielas, bet po dvejų 
metų mudu susituoksim?

— Gal būt, bent dabar aš ma
nau, kad taip. — Ji šelmiškai 
pažvelgė į jo liūdnas akis. — Bet 
kas gali žinoti, kas bus po dvejų 
metų. Gal tu pamilsi kitą, gal aš. 
Tai bus mudviejų jausmo bandy
mas!

— Nejuokauk taip, Nelli, ne
reikia!

Jis švelniai ją apkabino ir pa
bučiavo į lūpas.

Po savaitės Evaldas atlydėjo 
Korneliją į stotį. Jis ilgai bučiavo 
jos rankas, žiūrėjo į žydras akis 
ir kuždėjo:

— O gal vis dėlto liksi, Korne
lija, gal liksi?! —

— Nebūk nuobodus, Valdai. Jei 
galėsiu, parvažiuosiu vasarą, bet 
tikrai neprižadu, teks daug mo

kytis, daug dirbti. Juk geriau 
kartą baigti tą mokslą ir laisva 
galva važiuoti namo. Tu lauksi 
manęs?

— Tu dar klausi, Kornelija!
— Sudieu, Valduk!
— Sudieu, miela, parašyk greit!
Traukinys išnyko, palikęs plo

ną dūmų juostą. Peronas ištuš
tėjo. Prabėgo apšepęs šuo.

— Ir aš kaip jis — vienišas ir 
apleistas, — karčiai pagalvojo 
Evaldas ir ilgai be tikslio tuščiu 
žvilgsniu žiūrėjo į bėgius.

Pagaliau vis dėlto reikėjo eiti. 
Jis palengva išėjo iš stoties. Ly
nojo.

— Kornelija, juk tu myli ma
ne? — mašinaliai kartojo jis pats 
sau.

Pravažiavęs miestelį, pasuko į 
vieškelį, vedantį į namus.

O gal aš klystu ... — metė jis 
klausiamą žvilgsnį senai eglei, 
rymančiai kryžkelėje ties Rūpin
tojėliu.

Sulingavo šakos. Suklykė iš
gąsdintas paukštis ir pakilo į orą-

— Ne, nemyli, aišku ji manęs 
nemyli. Jei mylėtų, neišvažiuotų!

Jam pasidarė šalta. Pasistatė 
apykaklę ir jau beminčiai linga
vo lineikoje iki pat namų.

Po kelių dienų ir Evaldas išva
žiavo Kaunan tęsti mokslo. Kau

ne buvo tuščia ir nuobodu. Jokie 
pasilinksminimai jo neviliojo. 
Dienos nusitęsė ilgesingu laukimu. 
Praėjo mėnuo, bet iš Kornelijos 
nebuvo jokios žinios. Darbas su
kaupdavo ir nuramindavo pakri
kusiai nerimstančias mintis. Po 
kurio laiko pradėjo lankyti tea
trą ir kinus. Bet ir tai neatnešė 
paguodos. Dramoje nuobodžiai 
kaitaliojosi „Užtvanka“ su „Ne
žinomąja“. Operos ir baleto jis 
nemėgo, o kinuose kvailos opere
tės džiovino smegenis. Buvo troš
ku ir vieniša.

Marija visai netikėtai įėjo jo 
gyveniman. Liekna tamsiaplaukė 
mergiotė patraukė jo dėmesį. Ji 
pirmoji prakalbino jį kartą, kai 
jie netikėtai susitiko kine. Pasi
taikė, kad juodu sėdėjo greta. 
Pašnekesys užsimezgė, ir po kino 
per girgždantį sniegą gražų žie
mos vakarą jis palydėjo ją namo. 
Jie pradėjo dažniau susitikti. Jos 
akys nuolat juokėsi, o balsas bu
vo minkštas kaip katinėlio nu
gara. Iš pradžių tai buvo svarsty
mai visokių klausimų, vertybių 
pervertinimai, filosofija. Bet ne
jučia užsimezgė švelnus širdin
gumo tinklas ir apsiautė juodu 
jaukiu artumo jausmu. Balandžio 
mėnesį, vieną gražų vakarą Ma
rija pasisakė Evaldui savo di

džiąją paslaptį. Po trijų savaičių 
įvyko jų vestuvės.

Evaldas jau pradėjo jaustis 
laimingas. Kornelijos vaizdas vis 
rečiau lyg pro miglas teužklys
davo jo sąmonėn. Bet pradžioje 
birželio atėjo Kornelijos laiškas.

— Valdai, — rašė ji, — supra
tau, kad myliu tave labiau už 
viską. Gyvenimas be tavęs ne
tenka man prasmės- Jis nuobo
dus ir tuščias. Buvau kvaila, pa
likdama tave taip ilgai abejo
nėms ir nerimui. Atleiski man. 
Tai buvo gal neprotingas, bet ti
krai nuoširdus tavo ir mano jaus
mų bandymas. Pasiilgau. Dar šį 
mėnesį grįšiu. Parvykimo dieną 
pranešiu telegrama. Tavo Korne
lija.

Tą dieną Evaldas negrįžo namo 
pietų. Jis ilgai slankiojo Nemuno 
pakrantėmis, bet pavasarinis vė
jas neišblaškė viską temdančio 
Kornelijos vaizdo-

— Ji grįžta, — tvaksėjo smege
nyse.

— Ji grįžta, — klykė kažkas 
verkiančiu balsu širdyje.

Tą vakarą jis užmiršo pabu
čiuoti savo žmoną. Jo išbalęs vei
das išgąsdino Mariją.

— Tu sergi, Evaldai?

— Ne, nesirūpink manimi, mie
la, man bent kiek skauda galvą. 
Praeis!

Įvairiausių -ir priešingiausių 
minčių ir jausmų kamuojamas, 
laukė jis Kornelijos parvykimo 
dienos. Laikas prailgo, bet paga
liau jis gavo telegramą. Par- 
vykstu dvidešimt penkto Pary
žiaus greituoju. Kornelija“.

Atvykimo diena buvo saulėta, 
dangus žydras, kaip laukiamosios 
Kornelijos akys. Žaliuoju tiltu 
dundėjo traukinys. Tas dundesys 
atsiliepė Evaldo širdyje, karšta 
kraujo banga užliejo jo veidą.

— Evaldai! — išgirdo jis Kor
nelijos balsą.

Ji apkabino ir pabučiavo jį. Jis 
pritrūko drąsos pasakyti jai tiesą. 
Jiedu atsisveikino Lietuvos vieš
bučio vestibiulyje.

— Pailsėk, Kornelija, aš užeisiu 
pavakary.

Betikslis slankiojimas gatvėmis 
neatnešė nei ramumos, nei pa
guodos. Vakare jis paskambino 
Kornelijai.

— Šiandien toks gražus vaka
ras, žvaigždės tokios skaisčios. 
Ar nepasikeltum į kalną Korne
lija, aš skambinu tau iš Vytauto 
Parko. Lauksiu ant suoliuko prie 
didžiojo tako viršuje.

7
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Prie Platelių ežero VI. Viliamo nuotr.

kišenės tik už viršvalandžius 
moka. Žinoma, savu keliu jie 
sumoka atitinkamus mokesčius ir 
Komitetui.

Apylinkės Komiteto atstovai 
pasiima reikalinga žemės ūkio 
darbininku skaičių iš pereina
mųjų stovyklų ir įkurdina juos 
atskiruose bendrabučiuose (po 60, 
100 ir daugiau žmonių). Nevisuo- 
met žiūrima kad bendrabutyje 
gyventų vienos tautybės žmonės, 
bet kartais ir i tai atsižvelgiama. 
Keletas dirbančiųjų sudaro ben
drabučio administracija. Ju tar
pe yra virėjų, kambarių tvarky
tojų, vienas vertėjas ir gerbūvio 
vedėjas arba stovyklos viršinin
kas. Kartu gyvena ir anglas ūk
vedys, kuris dažnai vadinamas 
komendantu.

Likusieji žmonės Komiteto iš
skirstom! i atskirus ūkius po du, 
penkis. net dešimti ir daugiau. 
Kadangi ūkiai nevisuomet esti 
arti bendrabučio. kiekvienam 
darbininkui išduodama po dvi
ratį, kuriuo jis važinėja i darbo
viete.

Kiekvieną savaite darbininkas 
pildo tam tikrą darbo lapą, ku
riame pažymimos darbo pradžios 
ir pabaigos valandos, patvirtina
mos ūkininko parašu. Savaitėje 
ūkyje reikia dirbti 48 vai.: šio
kiadieniais po 8 vai. 30 min. 
Kiekvienos darbo valandos ar iš
tisos dienos praleidimas žymimas 
lape, nurodant viso to priežastį 
(pavz., lietų, ligą, dviračio suge
dimą ir p.). Pagal šitas darbo 
lapo žinias kiekvieną penktadie
nį išmokamas atlyginimas.

Darbininkų visus reikalus ben
drabutyje atstovauja Komiteto 

. skiriamas darbo vedėjas. Jis pri- 
žiūri ir padeda sutvarkyti darbo 
lapus, jis aplanko darbdavius, į 
jį ūkininkai kreipiasi, prašydami 
darbininku viršvalandiniam dar
bui ir p.. Darbo vedėjas ūkyje 
nedirba.

Kasdiena darbininkai keliasi 
apie 6 vai.. Jie turi susitvarkyti, 
pasikloti lovą, pavalgyti pusry
čius, pasiimti priešpiečius ir tuo
jau dviračiu spausti i darbą, ku
ris pradėdamas 7—7.30 vai. Ūki
uose darbas įvairus: tai reikia

— Ar turiu dabar tuoj ateiti?
— Aš labai laukiu. Turiu tau 

ką labai svarbaus pasakyti.
— O ką tokio?
— Sužinosi — tai laukiu. La

bai!
Kornelija greit išsirengė ir vi

su keliu negalėjo suprasti, kodėl, 
būtent, Evaldas išsikvietė ją, o 
neatėjo jos pasiimti, ir pagaliau 
kodėl tas užsispyrimas tokiam 
keistam rendez-vous po tiek laiko 
nesimatymo. Evaldas pasitiko ją 
didžiajam take.

Jie pasirinko suolelį išgaubime 
prie pat pakriaušės. Apačioj kaip 
dangaus atspindys tūkstančiais 
žiburių švietė Kaunas. Juodavo 
skliautų aksome Įgulos bažnyčios 
siluetas. Jiedu kurį laiką tylėjo. 
Pagaliau Kronelija paklausė:

— Aš laukiu tavo pasisakymo, 
i Evaldai.

— Man nedrąsu, Kornelija, aš 
bijau, kad tu manęs nesuprasi. 
Aš norėčiau ... — jis pritrūko 
žodžių.

— Kas tokio, Evaldai? — pa
klausė ji, švelniai glausdamos 
prie jo.

— Prieš du mėnesius aš susi
tuokiau.

Žiburiai

Rūbams kiekvienas gauna ati
tinkamus »kuponus. Tik atvažia
vus. kiekvienas gavo po 54 kupo
nus, iš kurių jau galima buvo 
naudoti 24. Liepos mėn. pradžioje 
išduoti nauji kuponai, kurių dalis 
pradės galioti, rodos, rugsėjo mėn.

Vyriškiems pusbačiams ar ba
tukams reikia 6—9 kuponų (kaina 
įvairi—24—40 šil.). kostiumui 21 
kupono, vyr. kojinėms — 2 k„ 
moteriškoms 1,5 kup. (kaina keli 
šilingai).

Rūkalai neracionalizuojami, tik 
jų kaina, palyginti aukšta: 20 ci
garečių — 3 šil. 2—8 pensai.

Šokoladas ir saldainiai perkami 
taipgi pagal specialius kuponėlius. 
Kiekvieną mėnesi galima nusi
pirkti po 8 vidutiniško didumo 
šokolado plyteles ir sumokama 
labai nedaug. •

Dviratis kainuoja 10—20 šil. Ga
lima laisvai gauti kiekviename 
didesniame miestelyje. Laisvai 
parduodamos ir skrybėlės.

Kultūrinė veikla

išravėti daržoves, bulves ar ja
vus (nuo piktžolių), tai šieną vež
ti. tai bulves rinkti, tai runkelius 
kaupti... Ir taip kasdien iki vi
durdienio, kada padaroma 30 min.
— 1 vai. pertrauka užkąsti. Po 
pertraukos vėl dirbama iki 16
— 16,30 vai. ir, jei nereikalau
jama viršvalandinio darbo, dar
bininkai grįžta į bendrabutį. Ta
da jie apsaprausia, persirengia, 
papietauja ir visą likusi laiką 
naudoja savo nuožiūra.

Specialių rūbų žemės ūkio dar
bininkai negauna. Darbo rūbus ir 
batus patys turi nusipirkti if, kai 
kur tam sudaromos palengvinan
čios sąlygos.

Pragyvenimo galimybės
Normaliai dirbdamas, suaugęs 

(pradedant 21 metais) darbinin
kas savaitėje uždirba 4 svarus. 
Jaunesniųjų atlyginimas propor
cingai mažėja: nuo 16 iki 17 m. 
gauna 2 sv. 3 šil.. nuo 17 iki 18— 
2 sv. 11 šil., nuo 18 iki 19—2 sv. 
18 šil., nuo 19 iki 10— 3 sv. 4 šil., 
nuo 20 iki 21 m. 3 sv. 10 šil.

Iš šitos pagrindinės algos ats
kaitoma už bendrabuti ir maistą: 
nuo 16 iki 17 m.— 1 sv. 2 šil., nuo 
17 iki 18 m— 1 sv. 5 šil. 9 pen
sai ir nuo 18 ir daugiau— 1 sv. 
7 šil. 6 pensai. Be to. šiek tiek at
skaitoma draudimui nuo ligos.

Tokiu būdu suaugęs darbinin
kas kiekviena penktadienį gauna 
į rankas 2 sv. 9—12 šil. už nor
malų darbo laiką. Kartais kita 
tiek jis gauna už viršvalandžius 
(šiokiadieniais už 1 viršvalandi 2 
šil. 1 pensą, šeštadieniais ir sek
madieniais — 2 šil. 6 pensus.)

Už gaunamus pinigus kiekvie
nas perkasi sau reikalingų daly
kų: rūbų, batų, baltinių, rūkalų, 
saldumynų ir k.

Muilas, rankšluostis, dvi pak
lodės, pagalvės apvalkalas ir 
trys antklodės (dekiai) gaunamos 
bendrabutyje nemokamai. Apsis
kalbia kiekvienas individualiai 
arba už nedidelį atlyginimą tai 

'atlieka viešosios skalbyklos ar 
atskiri skalbėjai. Bendrabutyje 
gaunami dalykai skalbiami ne
mokamai kas savaitė.

Ji atsitiesė ir nieko nesupran
tančiomis plačiomis akimis paž
velgė į jį.

— Aš kitaip negalėjau. Tu taip 
ilgai nerašei, Kornelija, — teisi
nosi jis. — Tiek mėnesių nebuvo 
iš tavęs jokios žinios. Nė žodžio!

Ji tylėjo. Palengva atitraukė 
nuo jo žvilgsnį ir pasuko miesto 
pusėn. Per skruostus nuriedėjo 
ašaros, bet ji nejudėjo ir sėdėjo 
tyli, įsmeigusi žvilgsnį į blizgan
čią tolumoj Nemuno juostą.

— Kornelija, miela, pasakyk 
gi ką nors, bark, smerk mane, bet 
netylėk! — maldavo jis.

— Evaldai, Evaldai! — vos gir
dimai prašnabždėjo ji ir nutilo.

Bet tam šnabždesy buvo tiek 
sielvarto, kad jis puolė jai į ko
jas.

— Kornelija, mano Kornelija!
— kuždėjo jis pro ašaras.

— Kelkis, Evaldai, — lyg toli
mas aidas jos balsas buvo jau 
šaltas ir ramus. — Kelkis . . . 
Svetimi žmonės . . . gali kas pa
matyti! Kelkis jau. Gana!

Jis atsistojo ir palengva ne- 
beatsigręždamas nuėjo takeliu 
žemyn.

Taip gražiai išaugusi kultūrinė 
veikla Vokietijos stovyklose čia 
iš karto susilpnėjo, nes. svarbiau
sia, trūksta laiko ir priemonių.

Visoje Anglijoje išeina vienas 
4 psl. savaitraštis — „Išeivių drau
gas“. Dabar jo leidėjai projektuo
ja įsigyti geras spausdinimo ma-

Sveikatos prie
švaros bei higienos reikšmę žmonės 

pripažino jau žiloje senovėje. Švaros 
jausmas yra įdiegtas instinktan net 
gyvuliams.

Prieš Kristaus gimimą garsios ro
mėnų pirtys buvo taip puošniai Įruoš
tos, kad jose net poetai savo eilėraš
čius skaitydavo. Dabar tokių pirčių 
vargiai berasime ir turtingose valsty
bėse. Taigi švaros klausimais domė
tasi ir senovėje, kada dar nebuvo 
išrastas mikroskopas. Išradus mikro
skopą ir jo pagalba pamačius visą 
bakterijų pasaulį, švaros reikšmė bu
vo dar labiau iškelta.

Yra nustatyta, kad bakterijos, kaip 
ir visi patamsių gaivalai, švaros ne
mėgsta. Bakterijoms geriausios vietos 
yra visokios nešvarios, tamsios, drėg
nos kertės ir mėšlynai. Iš tokių neš
varumų ligų sukėlėjai, augdami ir 
daugindamiesi, ima maistą. Tuo tar
pu dauguma apkrečiamų ligų sukėlė
jų sausoje vietoje ir dar saulės spin
duliuose per keletą valandų žūsta.

Ligotiems, o kartais ir sveikiems 
žmonėms, vadinamiesiems bakterijų 
nešiotojams, kvėpuojant, kosint, čiau- 
dant ir kalbant. į orą sėjami bakte
rijų diegai, kurie prisikabina prie 
dulkių ir kartu su jomis laikosi ore. 
Gatvėsę viename kub. metre oro ap
skaičiuojama apie 500 bakterijų. Kam
bariuose juo daugiau žmonių gyvena, 
juo daugiau bakterijų. Į tą skaičių 
įeina ne tik patogeniniai, t. y. ligas 
iššaukiantieji, bet ir nepavojingi, va
dinamieji saprofitiniai, mikroorganiz
mai. Lauko oras yra laikomas prak
tiškai neapkrečiamu, nes čia mikro- 
organizmai dėl nuolatinio oro judėjlA 
mo prasiskleidžia. Didesnėse aukštu
mose (kalnuose), ant jūros, miške oras 
yra be mikroorganizmų. Gatvės dul
kių reikėtų privengti ypač dėl gali
mumo apsikrėsti tuberkulioze.

Kambariuose dulkės didžiausiame 
kiekyje atsiranda nuo grindų. Išdžiū
vęs grindų purvas bevaikščiojant pa
kyla dulkių pavidalu į kambario orą. 
Iš čia kartu su oru į plaučius įkvė
puojamos ir dulkės su prie jų priki
busiais ligų sukėlėjais. Iš oro dulkės 
arenta ant drabužių, valgio produktų. 
Kartu su valgiu jos praryjamos. Dė
lei to daugiau kaip 80% žmonių būna 
apsikrėtę džiova, dažniausiai amžiuje
vaikų persirgę. Rentgenu šviečiant 
plaučius, retai randami jie visiškai 
švarūs — be jokių dėmių. Tai vis 'pa
sekmės buvusios ar esamos infekci
jos.

Kuro ir tabako dūmai, įtraukti į 
plaučius, iš dalies juose pasilieka, ir 
ilgaipiui plaučiai nuo jų įgauna tam
sią spalvą, nes plaučiuose pasilikęs 
anglis čia impregnuojasi. Dabartinėse 
gyvenimo sąlygose, kada viename 
kambaryje gyvename po keletą ar ke
liolika žmonių, dulkių ir taip pakan
ka. Todėl dar jas papildyti pypkės, 
durnais nevertėtų. Tuose kambariuo
se, kur yra vaikų, rūkyti visai nerei
kėtų, nes jaunas, gležnas organizmas 
yra kur kas jautresnis, negu suaugęs. 
Nuo kambarių švaros visiškai priklau
so musų ir mūsų vaikų sveikata. Sva
rai palaikyti laiko pakanka, tik reikia 
daugiau vertinti švarą sveikatingumo, 
estetikos bei kultūros požiūriais.

Maisto, virtuvių ir maisto sandėlių 
švarumas turi ypač didelės reikšmės. 
Nešvariai laikomas maistas genda ir 
tuo būdu sudaro nuostolį, nes jis val
giui pasidaro nebetinkamas. Ypač 
svarbi vasaros metu maisto produktų 
apsauga nuo musių. Musės laksto po 
mėšlynus, ten ieško sau maisto, ten 
deda savo perus ir nuo ten tiesiog 
užtūpia ant maisto produktų. Tuo 
būdu jos dažniausiai išneštoji vidurių 
šiltinės bakterijas.

Kūno švara, galima sakyti, tai svei
kata. ' Žmogaus oda atlieka dideles 
funkcijas. Per sveiką, nesužalotą odą 

šinas, tad reikia tikėti, kad neto
limoj ateity jis žymiai sustiprės. 
Jau dabar „Išeivių drauge“ ben
dradarbiauja apsčiai naujų plunks 
nos darbininkų.

Iniciatorių būrelis Londone 
įsteigė Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjungą, kuri žada būti ne
partinė ir savo tikslui siekti už
sibrėžė:

a) jungti vieningam darbui vi
sus lietuvius, gyvenančius D. Bri
tanijoje;

b) leisti periįodinius ir neperi- 
jodinius leidinius; organizuoti 
kursus, parodas, darbo biurus; 
rinkti ir teikti nariams visas in
formacijas;

c) atstovauti savo narių reika
lus įvairiose įstaigose dr visais 
prieinamasis būdais ginti jų tei
ses;

d) sudaryti fondus iš narių mo
kesčių ir kitokių pajamų ir pa
naudoti S—gos ir jos narių rei
kalams;

e) organizuoti visokia pagalbą 
savo narių socialinei ir materia-
linei būklei pagerinti;

f) palaikyti tamprų ryšį ir de
rinti savo veikimą su kituose kra
štuose gyvenančiais lietuviais; 
bendradarbiauti su kitų tautų pa
našiomis organizacijomis.

Turime vilčių, kad ilgainiui ga
lima bus įmanomai susitvarkyti 
svetingoje Anglijoje.

Dr. Savičiunas

ssai ir draugai
jokia bakterija neprasiskverbia į or
ganizmo vidų. Taigi žmogaus oda tie
siog apsaugo nuo apsikrėtimo ligomis, 
— tai lyg iš gamtos gautau apsiaustas. 
Tas „apsiaustas“ vaidina žymų vaid
menį persišaldymų atvejais: reguliuo
ja šilimos atidavimą iš ‘mūsų organiz
mo į aplinką. Per odą su prakaitu 
pasišalina daug kenksmingų medžia
gų. Tuo būdu oda žymiai palengvina 
inkstų darbą, nes žmogus visą laiką 
prakaituoja, nors ir prakaito lašų ant 
odos nematyti. Svari oda šiek tiek 
padeda ir plaučių darbui: yra konsta
tuota, kad žmogus truputį ir per odą 
kvėpuoja. Bendrai, oda yra svarbi 
žmogaus organizmo dalis, todėl ne- ' 
nuostabu, kad žmogui, trečdalio odos 
netekus (pvz., nusiplikinus), jau yra 
pavojus numirti. Odos švarumas turi 
daug reikšmės visai žmogaus sveika
tai ir jo grožiui.

Higienos mokslo knygose yra skai
čiuojama, kad kiekvienas kultūringas 
žmogus sunaudoja kasdien apie ketu
ris kibirus vandens. Į tą kiekį įeina ir 
tie skysčiai, kuriuos žmogus išgeria,/ 
o likusis vanduo sunaudojamas šva
ros palaikymui. Bendrai, yra sakoma, 
kad, juo kultūringesni žmonės, juo 
daugiau naudoja vandens švaros pa
laikymui. Minėtas vanduo sunaudoja
mas ne vien kūno prausimu!, bet ir 
kambarių švaros palaikymui. Yra 
kraštų, kur net namų sienos iš oro 
kartkarčiais yra plaunamos.

Mūsų sąlygose kambarių Svarinimui 
per daug vandens naudoti negalima, 
nes musų kambariai daugumoje ne
atitinka higienos reikalavimų. Neda
žytos grindų lentos ir jų plyšiai prisi
geria vandens, kuris — taupiai kū
renant krosnis ir dar žaliomis malko
mis — ilgai neišdžiūstą. Taip padidi
namas, ir taip jau prisotintas vandens 
garais, kambarių oro drėgnumas. 
Drėgmė yra ne mažiau kenksminga, 
kaip dulkės. Nuo drėgmės greitai pri
simeta reumatinės ligos, greitai persi- 
šaldoma, silpnesnieji greitai gali su
sirgti džiova.
v Vėdinti kambarius geriausia iš ryto, 
kada vyksta kambarių ruoša ir kūre
namos krosnys. Per gerai įrengtą 
krosnį, kūrenant ją sausomis malko
mis, kambario oras irgi vėdinasi. Hi
gienos mokslo yra ištirta, kad išvė-
dintas kambarių oras greičiau įšyla. 
Dėl to ir patariama pirmiau išvėdinti 
kambarį, paskui šildyti. Žinoma, ge
ležinės krosnelės, kokias mes daugu-

Iš Kasselio „Lituanica“ viešnagės Gūttingene. Kasselio ir GOttingeno krep
šininkai prieš rungtynes.
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ma dabar naudojame, orą daugiau ter
šia, negu valo. Prie įkaitintos geležies 
krentą dulkės svyla ir gadina orą. 
Pagaliau, ir nepaprastai didelis kam
barių oro temperatūros svyravimas 
higienos atžvilgiu yra smerktinas 
Bendrai imant, stovyklų gyvenimas 
higienos atžvilgiu tai musų organizmo 
sveikatos egzaminas.

Blogas butų bei kambarių oro kva
pas priklauso nuo tuose butuose gy
venančių žmonių ir nuo organiškų
statybos medžiagų. Seniai žinoma, kad 
iš odos, ypač kada ji yra nešvari ir 
blogai prižiūrima, eina kvapai. Pas 
smarkiai prakaituojančius asmenis šie 
kvapai yra ypač ryškus. Pažastų ir 
kojų •prakaitui susimaišius su skylan
čiais (pūvančiais) negyvais (atšoku
siais) viršutiniais epitelio sluoksniais, 
gaunasi vadinamoji sviestinė ir kitos 
rukštys. Šių rūkščių kvapas yra ypač 
nemalonus. Blogus kvapus duoda ne
prižiūrima burna, išgedę dantys, ne
prižiūrimi plaukai (skylant plaukų 
riebalams). Minėtuose skilimuose (pu
vimuose) dalyvauja bakterijos. Kva
pas gaunasi ir iš drėgnų kilimų, grin
dų lentų, senų drabužių (taip pat mi
kroorganizmams dalyvaujant).

Nesugedęs maistas oro negadina. 
Priešingai, gerai pagamintas maistas 
kambario oro kvapą gali. dar page
rinti ir žmonėms apetitą sužadinti. 
„Blogo oro“ pasekmės, ypač vaikams, 

’ kurie laikomi uždarose patalpose, yra 
išblyškusi išvaizda ir bendras kūno 
silpnumas.

švaros palaikymui didelis pagalbi
ninkas yra tvarkingumas. Tvarka lau
ke, kieme, kambariuose, tvarka apsi
rengime, darbe ir elgsenoje ne tiktai 
palengvina palaikyti nuolatinę švarą, 
bet dar priduoda grožio, lavina este
tinius jausmus. Tvarkingumas leng
vina darbą, priduoda gyvenimui har
monijos. Tai yra išraiška vidinės 
žmogaus kultūros.

Apie gyvenamus namus, kiemuose 
šiukšlės ir ypač maisto liekanos ter
šia dirvožemį ir orą, sudaro geras 
sąlygas tarpti įvairiems kirminams bei 
vabzdžiams. Išvengimui apkrečiamų 
ligų atsiradimo bei jų plitimo sąšla
vos ir maisto liekanos yra pilamos į 
betoninius, tam tyčia įruoštus Šuli
nius arba dubbes. Kad musės neįlįstų, 
duobės turi būti iš viršaus sandariai 
uždaromi. Nesant tinkamų dangčių, 
reikėtų užpilti chlorkalkėmis arba 
bent užberti smulkių žemių. Iš surin
kimo duobių sąšlavos turi būti kas 
6 —7-ta diena išvežamos. Tai daroma 
todėl, kad kartu su sąšlavomis būtų 
išvežami ir musių perai, — kolei iš jų 
dar neišsiritę mažos muselės. Iš peru 
muselės išsirita maždaug per 8 — 9 
diehas. Apskaičiuota, kad naminės 
musės (mus domestica) nuo savo gim
tos vietos nenulekia, toliau 2-jų kilo
metrų. Taigi, jei atmatos naudojamos 
dirvų tręšimui, tai jos turi būti iš
vežamos ne arčiau 2-jų kilometrų nuo 
miesto ar gyvenamos vietos.

Baigdami, švaros reikšmę galime la-
bai trumpai apibūdinti, būtent: švara 
— tai sveikata, švarumas — estetikos 
ir grožio pagrindas, švara — kultūros 
pažymys.
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Prezidento Trumano pareiš
kimas del DP įsileidimo i ĮAV

Liepos mėn. 7 d. JAV prez. 
Trumanas įteikė Kongresui pa
reiškimą apie Europos išvietin- 
tuosius asmenis, prašydamas 
priimti juos į JAV imigrantais. 
Prez. Trumanas kreipėsi į Kon
gresą tokio turinio pareiškimu:

Įvairiomis progomis aš esu pra
šęs Kongresą suteikti galimybę 
tam tikram išvietintųjų asmenų 
skaičiui imigruoti į JAV. Savo 
nuomonę tuo reikalu aš pabrėžiau 
atidarant Jungtinių Tautų Visu
mos susirinkimo antrąją sesiją.

Pastaruoju laiku vykdomieji 
organai daro visa, kas yra gali
ma esamųjų įstatymų ir nustaty
tųjų kvotų ribose, bet jiems rei
kalinga Kongreso pagalba naujo 
įstatymo pavidale. Aš raginu 
Kongresą atkreipti dėmesį į šią 
pasaulinės reikšmės problemą ir 
pasistengti surasti būdą, kuriuo 
mes galėtume padėti tūkstanči
ams įvairių tikėjimų benamių ir 
kenčiančių pabėgėlių.

Mano gilų pritarimą Kongre
sui dėl jo jau atliktų žygių šiuo 
klausimu sustiprina nuolat augąs 
plačiosios masės supratimas mū
sų pareigų.

Atsižvelgdamas į reikalo svar
bą, aš norėčiau dar sykį atkreipti 
dėmesį į kaikuriuos esminius da-- 
lykus. Mes atsistojome prieš 
karo pasėkoje iškilusią bėdos 
problemą-tam tikros grupės karo 
aukų, patekusių po karo Europoj 
į Vakarų sąjungininkų rankas, 
padėtį.

Mes neturime užmiršti, kokiu 
būdu jie pateko į mūsų rankas. 
Nacių armijos, praūždamos per
Europą, išplėšė iš namų milio- 
nus vyrų, moterų bei vaikų ir 
privertė juos dirbti Vokietijos 
karo pramonei. Milijonus tų žmo
nių naciai sunaikino nežmoniš
kom gyvenimo sąlygom ir perse
kiojimais. Tuos, kurie išliko gyvi, 
Vakarų ’ sąjungininkai ėmėsi glo
botų kai tik priešas buvo nugalė
tas. Nuo karo pabaigos iki šiai 
dienai okupacinė kariuomenė su
grąžino į namus 7 mil. šių žmo
nių. Tačiau vakarinėse Vokietijos 
zonose, Austrijoj ir Italijoj yra 
dar apie 1 mil. DP, kurie dėl po
litinių įsitikinimų ir persekio
jimų baimės nenori grįžti į savo 
tėvynę. Daugumas tų žmonių yra 
kilę iš Pabaltijo, Lenkijos, Rusų, 
Ukrainos ir Jugoslavijos.

Naujoji IRO organizacija, re
miama JAV ir kitų valstybių, 
rūpinsis šių asmenų įkurdinimu. 
Tačiau IRO tėra tarnybinė orga-
nizacija. Ji neturi galios į sakyti 
valstybėms, nors šios ir būtų jos 
nariai. Mes tol turėsime išlaikyti 
ir remti šią organizaciją, kol šių 
benamių problema nebus iš
spręsta.

Negalima apie tąi net ma
nyti, kad DP neribotam laikui 
būtų palikti Europos stovyklose. 
Mes taip pat negalime jų išstum
ti į vokiečių bendruomenę, ka
dangi tai yra žmonės, kurie juos 
anksčiau persekiojo. Be to, vo
kiečių ūkis yra tiek karo nualin
tas ir taip perpildytas vokiečių 
kilmės žmonių iš kaimyninių 
kraštų, kad artėdamas į ekono
minę depresiją, jis pats sudaro 
mums vieną sunkiausių proble
mų. Išstūmimas šių žmonių į tą 
chaosą reikštų nelaimę jiems ir 
neigiamai paveiktų mūsų reika
lus Vokietijoje.

JAV valdžia iki šiol griežtai 
atmetė bet kokį pasiūlymą prie
varta grąžinti šiuos asmenis na
mo, nes jų nenoras grįžti yra pa
grįstas politiniais įsitikinimais ir 
persekiojimo baime. Šiuo klau
simu, aš tikiuosi, turiu jūsų pri
tarimą.

Šių karo ir priespaudos aukų 
žvilgnis yra nukreiptas į demo
kratiškus kraštus, iš kurių jie ti
kisi pagalbos jų gyvenimui atsta
tyti ir vaikų ateičiai užtikrinti. 
Mes turime jų neapvilti. Mes tu
rime suteikti jiems galimybę 
įleisti šaknis draugiškoje žemėje. 
Kai kurie Vakarų Europos ir Lo

tynų Amerikos kraštai jau ati
darė savo duris tam tikram skai
čiui šių DP. Kitur yra daromi 
planai juos įsileisti ir apgyven
dinti. Mūsų pareiga yra prisidėti 
prie tų kraštų, šią tragišką prob
lema sprendžiant.

Mes patys turėtume įsileisti 
tam tikrą skaičių imigrantų. Iki 
šiol mes negalėjome to padaryti, 
nes mūsų kvotos, skirtos Rytų 
Europos sritims, iš kurių dau
giausia yra šie žmonės, yra visiš
kai nepatenkinančios šio reikalo. 
Turi būti išleistas naujas įstaty
mas specialiai šiam bėdos atve
jui.

Aš noriu pabrėžti, kad tai nėra 
pasiūlymas iš pagrindų pakeisti 
imigracijos politiką. Aš nesiūlau 
pakeisti ar sumažinti mūsų dabar 
veikiančius įstatymus dėl imi
grantų tinkamumo. Tie, kuriems 
bus leista įvažiuoti, turės pagal 

'veikiantį įstatymą atitikti visus 
imigranto reikalavimus. Įstaty
mas teikia atitinkamas garantijas 
prieš kriminalistų, tų, kurie gali 
tapti visuomenei našta, ar iš viso 
nepageidaujamų asmenų įsilei
dimą.

Išretintieji žmonės yra darbš
tūs ir energingi, priešingu at
veju jie nebūtų išsilaikę. DP su
rinkimo centrų kartotekos rodo, 
kad išretintieji yra įvairių pro
fesijų ir verslų žmonės. Jie yra 
žmonės, kurie priešinasi totali
niam rėžimui ir dėl savo karšto 
tikėjimo demokratijos ir laisvės 
principais yra kentėję neapsako
mą priespaudą ir sunkumus. Ka
dangi jie nėra komunistai ir stovi

Spakenbergo lietuvių stovyklos vaikučiai po pirmos komunijos
V. Augustino nuotr.

Montherland grįžta j literatūrą
Prancūzų rašytojas Monther- 

land, pasibaigus draudimui leisti 
jo raštus, vėl grįžta į literatūros 
pasaulį su luksusiniu leidiniu 
„Les Jaunes Filles“ ir drama 
„Le Maitre de Santiago“. Andre 
Rousseau, rašydamas apie jį „Fi
garo“ sako: „Rašytojas, kuris sa
vo gyvenimą ir plunksną skyrė 
tragiškosios tikrovės užginčiji- 
mui, tarp mūsų yra diskvalifi
kuotas. Mes, gal būt, jį dar ir 
skaitysime, jei jis mums nenusi
bos, tačiau tikėti juo jau nebeti
kėsime.“ 20 metų laikotarpy 
Montherland vardas buvo mini
mas šalia Drieu de la Roche. 
Pastarasis mirties dėka išvengė 
pasmerkimo ir, nežiūrint jo klai
dų. tur būt. bus minimas geres
niu žodžiu už Montherland.
Tarptautinė teisė ir literatūra
Šveicarų leidykla, kuri išleido 

Fabre-Luce dienoraštį ir Dumou
lin de Laborthete. „Temps des 
Illiusions“, kreipėsi į teisininką, 
klausdama, ar prancūzų valdžia 
gali uždrausti Prancūzijoje par

jam opozicijoje, jie griežtai prie
šinasi visokiariopoms pastangoms 
grąžinti juos į komunistų kon
troliuojamas sritis. Pagaliau jie 
yra buvę mūsų sajupgininkai 
karo metu.

Atsižvelgiant į milžinišką skai-
čių žmonių, atvykusių iš įvairių 
kraštų, kurie naudingai reiškiasi 
mūsų tautiniam gyvenime, tam
pa aišku, kad mes galėtume įsi
leisti palyginti mažą skaičių tų 
išvietintųjų. Mes neturėtume už
miršti, kad mūsų tautai pagrin
dą davė imigrantai, kurių. dau
guma pabėgo nuo priespaudos ir 
persekiojimų. Mūsų jėga ir glūdi 
tame, kad tarp mūsų yra įvairių 
tikybų, rasių ir tautybių atstovų.

Daugelis DP stovyklų gyvento
jų jau yra stipriai su šiuo kraštu 
susirišę giminyste, religija ar 
♦autine kilme. Jų profesinis pa
siruošimas rodo, kad jie greitu 
laiku gali tapti naudingi Ameri
kos bendruomenių nariai. Jų gi
minaičiai JAV yra suvaidinę 
svarbų vaidmenį ūkiuose ir įmo
nėse per kartų kartas. Jie yra 
įnešę didelį įnašą ir j mūsų meną, 
mokslą bei politinį'gyvenimą. Jų 
vardai garbingai įrašyti šalia kitų 
mirusių už Amerikos laisvę. DP 
problema yra pasaulinio masto 
problema, tai yra pasaulio trage
dija. Prisiminkime, kad jie yra 
žmonės kaip ir mes, dabar gyve
ną tokiose sąlygose, kurios žudo 
bet kokią viltį. Jiems yra neįma
noma be mūsų pagalbos pradėti 
kurti sau ir savo vaikams naują 
gyvenimą. Jų likimas yra mūsų 
rankose ir dabar turi būti iš
spręstas.

Aš raginu Kongresą atsižvelgti 
į šį klausimą ir kuo greičiausiai 
išleisti atitinkamą įstatymą.

Harry S. Truman, 
Baltieji Rūmai, 1947 m. liepos 7 d.

davinėti užsieny leistas knygas, 
išreiškiančias buvusios Vichy 
vyriausybės tendencijas. Abu mi
nėtieji autoriai yra Dabėgę iš 
Prancūzijos Vichy rėžimo šulai. 
Teisininkas atsakė, kad, pagal 
tarptautinį susitarimą Berne, 
kiekvieno leidinio kilmės kraštu 
laikomas kraštas, kuriame jis pa
sirodė. Antra vertus, kiekvienas 
autorius naudojasi teise, kad jo 
knygos kilmė yra statoma aukš
čiau už jo tautinę kilmę. Dėl to, 
teisininko nuomone. Fabre-Luce 
ir Dumoulin de Laborthete teisės 
yra garantuojamos lyg jie būtų 
šveicarai. Jų veikalų uždraudi
mas Prancūzijoje reikštų pran
cūzų šveicarų prekybinių santy
kių pažeidima.
I
1.000 metų prancūzų knygrišybai

Tokiu vardu Bibliotheųue Na- 
tionale surengė parodą, kuri Pa
ryžiuje susilaukė didelio pasise
kimo. Dabartis yra atstovaujama 
6 menininkų, kurie su 20 biblio
filų sudaro „Societe de la Re- 
liure Originale“. Istoriniai paro
dos, eksponatai yra sugabenti iš

MQncheno Ė.R.K. dantų kabinetas: Dr. Trimakienė prie paciento
V. Rasiūno nuotr.

nacionalinės bibliotekps. viešųjų 
institutų ir privačių rinkinių.

Penkto ir šešto amžiaus puoš
menys iš dramblio kaulo, emalio 
ir aukso, dešimtojo amžiaus 
dramblio kaulo dirbiniai ir try
liktojo amžiaus kaltas metalas 
nužymi kelią meno, kuris pilnai 
išsivystė renesanso epochoje. 
Devynioliktą amžių reprezentuo
ja romantikos ir neoklasikos 
įrišalai. Iš viso ši paroda yra 
didelės kultūriškai istorinės ver
tės.

Atomo tyrimai Prancūzijoje
Prancūzų atomo tyrimo komi

sariatas steigia eilę laboratorijų 
šiam energijos šaltiniui išvystyti. 
Šio komisariato programa apima 
išskirtinai tik atomo energijos 
panaudojimą taikiems tikslams. 
Tarp jau įsteigtų arba planuoja
mų. šios rūšies įstaigų minėtina 
tyrimų laboratorija Fort Chatil- 
lon netoli Paryžiaus, urano valy
mo įmonė Poudrerie de Bonchet 
prie Senos ir atominei energijai 
gaminti įmonė Saclay netoli Pa
ryžiaus. Pastaroji įmonė yra pa
naši į anglų atominės energijos 
įmonę Harwell. Fort Chątillon 
tyrimų laboratorija jau pilnai 
veikia. Vyriausias visų prancūzų 
atomo tyrimo darbu vadovas yra 
Nobelio premijos laureatas ir 
vienas pirmųjų atominės fizikos 
mokslininkų prof. Joliot-Curie.
Išaiškintas žemės magnetizmas
Savo darbais bangų mechani

kos srity žinomas prof. Schro
dinger sukūrė naują teoriją, kuri 
yra žymiai platesnė už Einšteino 
reletyvumo teoriją ir apima taip 
pat visus elektromagnetinius 
reiškinius, kurių ligšiolinėn teo- 
rijon negalima buvo įglausti. 
Naujoji teorija įgalina išaiškinti 
žemės magnetizmą, tuo būdu yra 
įveikta 30 metų nepavykusi iš
spręsti problema. Schrodingerio 
teorijos neįmanoma žodžiais at
pasakoti. Ji tegali būti išreikšta 
matematiniais simbolias.

— Dalyvaujant resp. viceprezi
dentui ir kardinolui Arteagai, 
Havanoje (Filipinuose) atidary
tas Sv. Tomo iš Villanovos vardo 
katalikų universitetas. Kardino
las Arteaga ta proga pabrėžė ka
talikiškų principų reikšmę šiais 
materialistines dvasios įsigalėji
mo laikais.

— Paderbomo miesto savival
dybė pasiūlė' Nordheim Westfa
len krašto valdžiai įkurti Pader- 
borne universitetą. Anksčiau Pa
derbomo miestas yra turėjęs 
universitetą (1614—1844), kuris 
tęsė ark i vyskupiškosios akademi
jos tradicijas.

— Dr. William Walker Strong, 
septyneris metus tyrinėjęs įvairias 
iškasenas, priėjo išvados, kad fi
nikiečiai 371 metais prieš Kris
taus gimimą jau buvo įsitaisę 
Susquehana slėnyje.

Archeologai turi 400 įvairių 
akmenų, kurie turi finikiečių jū
reivių įrašus. Yra pagrindo ma
nyti, kad finikiečių laivai plaukė 
į Susquehana upės pakraščius 
geležies rūdos ieškoti.
Tarpplanetinis susisiekimas dar 

mūsų amžiuje
Yale universiteto profesorius, 

žinomas astronomas, dr. L. Spit
zer kalbėdamas New Havene, 

pareiškė, kad dar mūsų amžiuje, 
būsią galima susisiekti su kito
mis planetomis. Kadangi mėnu
lis yra arčiausia žemės, tai pro
fesorius mano, jog atomine ener
gija varomu erdvės 'laivu pir
miausia būsią galima pasiekti šį 
dangaus kūną. „Bet mes žinome 
toliau profesorius pareiškė, kad 
„mėnulis yra miręs ir neturi oro, 
todėl nusileisti į jį nebūtų pras
mės.“ Tarpplanetinis susisiekimas 
greičiausiai pirma bus išbandy
tas su Marsu.

Išleis knygą apie Rooseveltą
Apie buvusį prezidentą velionį 

F. D. Rooseveltą. prabilo James 
F. Farley, Kuris, daugiau nei kas 
kitas, įvedė jį į Baltuosius Rū
mus 1932 metais. Farley, būda
mas Demokratų Nacionalio Ko
miteto pirmininkas, vadovavo 
1932 ir 1936 m. prezidento rinki
minėms kampanijoms. Jo santy
kiai su Roose veltu nutrūko 1940 
m. Svarbiausia priežastis, kuri 
juodu išskyrė, sakoma, buvo Far
ley nepritarimas trečiajam ter
minui, nors to fakto jis niekad 
nėra pripažinęs.

Ištylėjęs septynerius metus, 
Farley dabar ruošia knygą apie 
Rooseveltą kaip politiką ir tuo 
pačiu kartu paaiškina, kodėl jo 
bendradarbiavimas su preziden
tu nutrūko. Knyga bus išleista šį 
rudenį ir tai bus stambus vei
kalas.

Farley knyga rašoma iš jo pa
ties dienoraščio, kuriame, iki 
mažiausios smulkmenos, jis yra 
surašęs kiekvieną susitikimą ir 
pasikalbėjimą su Rooseveltu, įs
kaitant ir savo įspūdžių santrau
ką. Nenuostabu, kad ta knyga tu
rės net 150 tūkstančių žodžių!

Farley rašo be aistros. įvertin
damas Rooseveltą, kaip žmogų su 
visomis nuodėmėmis.

Pirmuose straipsniuose, Col
lier’s žurnale, Farley iškelia 
daugeli užkulisinių įvykių ir, be 
to, Roose velto santykius su Kon
greso nariais.

Stiprėja Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos veikla

Tėvynės Mylėtojų Draugija se
niau buvo viena iš didžiausių 
mūsų kultūrinių organizacijų su 
apie 4,000 nariu. Dabar vėl jos 
kultūrinė ir organizacinė veikla 
atgijo. Šiemet išleido pirmąją 
knygą, Balio Gaidžiūno „Pake
liui į Mirtį“. Tai jau 42 TMD lei
dinys.

TMD Centro valdyba ir Seimo 
Komisija rūpinasi išleisti dau
giau raštų.Taipgi planuoja veik
los programą sekamam rudens 
sezonui.

Lietuviai Amerikos tautiniam 
šokių festivaly

Šiemet 13 metinis amerikiečių 
tautinių šokių festivalis buvo St. 
Louis, Mo., mieste.

Festivaly dalyvavo dvi lietu
vių grupės: viena Bostono jauni
mo, vadojaujama Onos Ivaškie- 
nės kuri išpildė savo lietuviškų 
šokių programą vieną vakarą, o 
antra, Vytauto Beliajaus vado
vaujama Chicagiečių suaugusių 
šokikų, ateitininkų grupė, šoko 
kitą vakarą.

Pažymėtina, kad to festivalio 
programoje buvo tik du atvaiz
dai — ir vienas iš jų buvo lie
tuvių šokikų poros tautiniuose 
rūbuose.
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„Musu aiskus įsipareigojimas reika-
lauja isspresti šia tragiška problema“

Užpraeitos savaitės Kongreso 
paskutinių pastangų Aiinutės 
prieš jo išsisskirstymą buvo skir
tos išvietintųjų asmenų reika
lams. Nors Kongresas tą klau
simą svarstys ir ateinančių sep
tynių dienų laikotarpy, bet klau
simas, kuris neišspręstas net per 
dvejus pokarinius metus, bus 
greičiausiai atidėtas ateinantiems 
metams.

Ministerial Marshallis ir Pat
terson abu išvystė didelį aktyvu
mą, prisidėdami prie prez. Tru- 
mano prašymo, kuriame pareiš
kiama: „Mūsų aiškus įsiparei
gojimas reikalauja susijungti su 
kitomis tautomis sprendžiant šią 
tragišką problemą“. Kadangi čia 
laikas sudaro problemos esmę, 
min. Marshallis sako,, kad jis pa
laikąs „substantišką“ įsileidimą 
daugiau negu apibrėžto DP as
menų skaičiaus. Jo pareiškimas 
yra praktiško pobūdžio.

Kas ir kodėl?
Kongresas, svarstydamas šį 

klausimą šešias savaites Rūmų 
pakomisėj prikimštose patalpose, 
sustojo ties dviejų dalių klausi
mu: „Kas yra DP ir kokia yra 
Amerikos atsakomybė?“

Vakarų Vokietijos zonose gyve
na 850.000 išvietintųjų asmenų, 
Austrijoje 148 000 ir apie 100.000 
Italijoje. Išplėšti iš jų namų, iš
likę gyvi iš koncentracijos sto
vyklų,priverčiamo darbo ir getų 
vergai, daugiausia politiškai per
sekioti, biją arbą esą priešingai 
nusistatę prieš jų tėvynėse esa
mas valdžias.

65 •/• yra katalikai, 25 % žydai 
iš daugelio kraštų, 10 % yra pro
testantai. Didžiausią tautinę gru
pę sudaro lenkai — 30 •/•; 17 % 
sudaro estai, latviai ir lietuviai, 
paprastai vadinami baltais; 7 % 
yra jugoslavų, likusiuosius suda
ro rusai, rumunai, vengrai ir be 
pilietybės. Pusę visų DP sudaro 
moterys ir vaikai. Iš vaikų 
150.000 yra jaunesni negu 18 me
tų, iš kurių mažiausiai 7.000 karo 
našlaičių.

Pasikeitimai nuo 1945 metų
Išvietintųjų asmenų rūpinimas, 

palyginus su 1945 m., nuo stovy
klų įkūrimo yra radikaliai pasi
keitęs. Tada apie 12 mil. pabėgė
lių lindėjo bombų išdaužytuose 
vokiečių kariuomenės barakuose,v 
kuriems trūko apšildymo ir apš
vietimo. Vaikai bastėsi ligoti ir 
apleisti. Šiandie, sąjunginių ka
riuomenių ir UNRRA dėka, visi, 
išskyrus šį paskutinį milijoną, 
grįžo namo. DP stovyklas sudaro 
išvalyti barakai su sutaisytais 
stogais ir sudėtais langų stiklais 
arba tam tikra vokiško kaimo 
dalis, apimanti penkiasdešimt ar 
šešiasdešimt namų ar bendrų pa
talpų. Daugelis stovyklų tvarkosi 
pačios.

Didelis pasikeitimas yra įvykęs 
ir pačiuose žmonėse. Daugelis jų 
geriau fiziškai atrodo, laiminges
nieji vaikai gavo specialų 
UNRRA maistą vaikų stovyklose. 
Bet jų psichologinis veikimas per 
šešerius karo metus, jų gyveni
mas stovyklose yra tartum liūd
nas varpo skambėjimas.

Stovyklų alternatyvą sudaro: 
1. rusų reikalaujama priverstina 
repatriacija, kuriai Vakarų de
mokratijos pasipriešino, 2. užda
ryti stovyklas ir DP įjungti į 
vokiečių ūkį, 3. palikti stovyklas 
neapibrėžtam laikui arba, 4. per
kelti DP į kraštus, kurie nori 
priimti imigrantus.

IRO pažanga
Noras juos įkurdinti yra Ame

rikos oficiali politika. Ji ameri
kiečių buvo įtraukta ir į JT po
litiškai ar religiškai persekiotų pa
bėgėlių statutą, kuriant IRO pe
reitų metų gruodžio mėn. Kokią 
pažangą padarė IRO?

Teoretiškai perimdama UNRRA 
ir IGC (Tarpvyriausybinio Pa
bėgėliai Komiteto) darbą IRO 

Trumanas prašo įsileisti DP 
į Ameriką

Vašingtonas užsiėmęs išvietin
tųjų ašmenų problema. Preziden
tas Trumanas prašė Kongresą 
priimti specialų įstatymą, pagal 
kurį būtų įsileista kiek Europos 
pabėgėlių į tą kraštą. Sis kreipi
masis buvo paraginimas Kongre
sui, kuris jau svarstė šį įsta
tymą, bet dar nenubalsavo. Apie 
850.000 DP gyvena stovyklose 
Vokietijoje, Italijoje ir Austri
joje. Jie gauna truputį valgyti ir 
turi vietą apsistoti, ir tai yra 
viskas. '

Stovyklos buvo įkurtos ameri
kiečių ir britų kariuomenės. Apie 
550.000 gyvena amerikiečių sto
vyklose. Šie karo iš šaknų iš
plėšti žmonės tapo benamiai. Dėl 
įvairių priežasčių, kaip, pav. dėl 
baimės, jie nenori grįžti į savo 
gimtąsias pastoges.

Ar jie komunistai? Trumanas 
sako-ne. Jis sako, kad jie yra 
priešingai nusistatę komunizmui 
ir nenori grįžti į savo namus ko
munistų kontroliuojamose srtyse.

Sis kraštas turi įstatymdis 
nustatytą kvotų sistemą, pagal 
kurią tam tikras imigrantų skai
čius gali kasmet atvykti. Bendra 
metinė kvota sudaro 154.000. Bet 
atvykstančiųjų skaičius per daug 
metų yra mažesnis negu bendroji 
kvota.

Kvotos buvo nustatytos 1924 
metais. Didžiausias skaičius gali 
atvykti iš Britanijos, būtent 
65.721 asmuo per metus. Bet bri
tai nėra DP.

Kitų kraštų kvotos yra žymiai 
mažesnės už Britanijos, Pav.,

pagrindinai skiriasi nuo H. R. 
2910. Jame nėra nurodyta jokių 
skaičių, motyvuojant, kad IRO 
nurodys kiekvienam nariui, kokį
tautybių kiekį priims. Jo autorius 
senatorius Homer Ferguson iš 
Michigan©. Autorius 1945 m. yra

pergyveno ilgą ir painų gimimo 
periodą.

Nežiūrint daugelio kliūčių, IRO 
perėmė DP .globą ir „tęsia dar
bą“. Ji labiausiai dėmesį koncen
truoja į suradimą DP namų. Kai 
kurios programos jau yra eigoje.

Atvyksta misijos iš Anglijos, 
Belgijos, Prancūzijos ir Pietų 
Amerikos kraštų į stovyklas ieš
koti DP savo darbo jėgai padi
dinti.

Šiuo atveju JAV vaidmuo kaip 
pirmaujančios valstybės, yra 
menkas. Ihiigracjjos kvotos, pa
grįstos 1920 m. tautybių statisti
ka, lieka per daugiau kaip dešimt 
metų neišpildytos; pagal įstaty
mą kasmet gali į kraštą atvkti po 
154.000 imigrantų, tai reiškia, 
kad nuo 1930 m. birželio mėn. 
30 d. iki 1946 m. birželio 30 d. pa
gal kvotą turėjo atvykti 2 600.000 
asmenų, o ištikrųjų atvyko ma* 
žiau negu 600.000.

Pasiūlymas Kongresui priimti 
DP panaudojant neišnaudotas 
kvotas (jos pagal dabartinį įsta
tymą pasibaigia kiekvienais me
tais) ir atidaryti duris karo naš
laičiams. Iš visų projektų, Strat- 
tono projektas H. R. 2910, stipriai 
palaikomas administracinių ir 
tautinių organizacijų, įskaitant ir 
Amerikos dąrbo federaciją (A'FL), 
pramoninių organizacijų kongre
so (CIO) ir religinių grupių, pir
mauja nuo pereito balandžio 
mėn., kaip jį Kongresas gavo, 
Laikinos priemonės, kurios nepa
kenktų veikiantiems imigracijos 
įstatymams, būtų, jei JAV „įneštų 
gražų įnašą“ įsileisdamos 400.000 
DP per ketverius metus.

Bipartizaninis projektas
Antras lygiagretus projektas 

S. 1563, nesenai įteiktas senatui,

lankęsis DP stovyklose. Jis sako: 
„Pasirašyti taikos sutartis ir pa
likti šias stovyklas ir toliau būtų 
gėdingas reikalas“.

Laikas bėga. Paskutiniai argu
mentai prieš Strattono projektą 
yra šie: opozicija, įskaitant Ame
rikos Legioną, Užsienio karo ve
teranus ir Amerikos Revoliucijos 
dukteris, pabrėžia, kad mums ne
bereikalinga daugiau imigrantų, 
pas mus pačius didėja nedarbas 
ir DP ją dar padidins; jie sukom
plikuos dar labiau mūsų butų 
problemą, DP neasimiliuosis, mes 
už juos nesame atsakingi ir jie 
reikalingi Europos atstatymui.

Paskutiniai pranešimai apie 
pabėgėlius

Projekto palaikytojai teigia, 
kad šio krašto istorija rodo, jog 
JAV labiau praturtėjo didžiau
siais imigiracijos metais. To prie
žastimi buvo naujų mokytų pre
kybos ir amatų pajėgų įsiliejimas. 
DP sumažintų darbo trūkumą 
žemės ūky, konstrukciniuose dar
buose, tekstilėje, odos, vario ir 
plieno pramonėje. Kad įsileidimą 
remia darbo organizacijos, ne
darbo baimė yra visai be pa
grindo. Butų trūkumas būtų'su 
pabėgėliais ir be jų ir 18.000 ap
mokytų instrukcinių darbininkų 
iš DP tarpo galėtų padėti trūku
mą sumažinti. Jie asimiliuotus 
daug greičiau negu ankstyves
nieji imigrantai, parodydami, kad 
jie savo politinę ir religinę laisvę 
stato aukščiau savo asmeninio 
saugumo. Jiems tinginystė yra 
svetimas dalykas. JAV kariuo
menės brošiūroje „Army Talk 
151“, sakoma. „Dauguma išvie
tintųjų asmenų nori bendradar
biauti su mūsų karine valdžia“. 
(NYTOW, 47.7.20)

(Graikija turi 300 ir Bulgarija 100 
asmenų kvotas.

Atvykstąptieji išvietintieji as
mens, jei Kongresas priims spe
cialų įstatymą, bus neišnaudotų 
kvotų s-ton. ,

Atstovas William G. Stratton 
pasiūlė įstatymo projektą 400.000 
DP po 100.000 per ketverius me
tus. Strattonas projektą patiekę 
balndžio mėn. Po mėn. Atstovų 
Rūmų pakomisė pradėjo jį svars
tyti. Svarstymas tęsėsi savaitė
mis.

Trumanas nenurodė jokio skai
čiaus. Jis apie tai Kongresui bu
vo anksčiau kalbėjęs. Jo naujasis 
pareiškimas buvo tiktai paragini
mas. (S&S, 47.7.19)

„Vatikano Emigracijos Centras.“, 
— Vienas iš EUCOM pareigūnų 
pranešė, kad įkurtas „Vatikano 
Emigracijos Centras“ Romoj su 
valstybės pasekretoriu monsinj. 
Montini priešaky. Jo padėjėjas, 
atstovas Vokietijoj ir Austrijoj ir 
atstovas prie IRO — tėvas Kil
lian, reziduosiąs Ženevoj Vokieti
joj (JV zonoj). Jį pavaduos Capt. 
Mc Davitt. kuris iš EUCOM ne
trukus pasitraukia. Provizoriškai 
numatyta atidaryti (JV zonoj) ke
turias agentūras („voluntary 
agencies“) Mūnchene. Stuttgarte, 
Regensburge ir Frankfurte. Smul
kesnė organizacijos schema dar 
neparengta; tendencija — kad 
tautybių atstovai bus ne prie 
centro (capt. Mc Davitt), bet prie 
agentūrų. (E.)

Naujas screeningas. — Iš EU- 
COM’o pranešė, kad IRO pradė
jus veikti po liepos 21 d. trem
tiniai dar kartą bus tikrinami jų

„bona fide“ nustatyti. Po to bus 
išduoti pasai, ir tik su jais bus 
galima emigruoti pagal IRO sche
mą Patikrinimo procedūra EU- 
COM*e svarstoma.

Jau išscreeninguotiesiem IRO 
centre esą daug simpatijų. Gali
mas daiktas, kad naujoji patikri
nimo komisija jiems individuąliai 
grąžins DP statusą ir išduos pa
sus. (E.)

Amerikos Raudonasis Kryžius pa
deda išvietintiesiems ąsmenims
Amerikos Raudonasis Kryžius 

yra numatęs išvietintiesiems as
menims, gyvenantiems už ame
rikiečių zonos ribų, paskirstyti 
turimų „malonumo gėrybių“. Pir
masis toks padalinimas įvykdy
tas Belgijoje, Herbestahlio vie
tovėje, kurioje gyvena 400 DP, 
besiruošiančių pagal Belgijos iš
vietintųjų asmenų įkurdinimo 
programą angliakasių amatui.

Šias skirstomąsias gėrybes su
daro daugiausia komforto reik- 
mens: cigaretės, muilas, dantų 
šepetukai, dantų pasta, skutimosi 
peiliukai ir prietaisai, šukos ir 
kortos. (S&S, 47. 7. 21) ’

Amerika ieško savo piliečių, 
išvežtų į Sibirą

JAV valstybės departamentas 
tiria Sovietų atsisakymą pranešti 
Amerikos ambasadai apie dingi
mą Amerikoje gimusių moterų.

Kiek anksčiau giminės reika
lavo dviejų Amerikoje gimusių ir 
buvusių Lietuvos pareigūnų žmo
nų, kurios Sovietų esančios laiko
mos Sibire.

Viena iš jų ponia Voldemaras 
Čarneckis, 55 metų amžiaus. Jos 
vyras buvo Lietuvos min. pirmi
ninkas tuo metu, kai rusai oku
pavo kraštą. Buvo kreiptasi į am
basadą, ir Vašingtono pareigūnai 
pranešė, kad Amerika buvo suti
kusi duoti jai ' ir jos penkiems 
vaikams įvažiavimo dokumentus 
į JAV. Visos pastangos susisiekti 
su ja buvo užblokuotos Maskvoje.

Antroji moteris, ieškoma gimi
nių iš Worcester, buvo Mrs. Sta
ley Kairukštis, kurios vyras bu
vo Lietuvos Švietimo minlsteris.

Mrš. May Aldrich, ponios Car- 
neckienės sesuo, pranešė, kad jos 
penki vaikai buvo užregistruoti 
Vašingtone, kaip Amerikos pilie
čiai ir kad vaikai kartu su jų 
motina esą laikomi kalėjime. 
(S&S, 47. 7. 21)

Nenori leisti nė anglių kasti
Britų ąnglių kasykloms kas sa

vaitė paruošiama po 300 lenkų 
savanorių. Bet pareikalavimas 
yra mažesnis, negu šis nurodytas 
skaičius, nes kai kurios kasyklos 
priešinasi duoti lenkams darbo.

Tautinė angliakasių sąjunga 
sutiko priimti užsieniečių darbi-, 
ninku. Jos vądovai daro visas 
pastangas priešingai galvojančius 
narius įtikinti, kad pakeistų savo 
nusistatymą.

Iki šios savaitės apie 8.000 len
kų savanoriškai užsirašė anglių 
kasykloms, bet tik 2.721 buvo ap
mokyti. Iš šių 2.042 jau gavo dar
bą. Apmokymas prasidėjo kovo 
mėn. pabaigoje.

Davinius apie lenkus pranešė 
Kuro ir Energijos, ministeris Mr. 
Shinwell pareiškime Žemiesiems 
Rūmams (The D. Th„ 47. 7. 19) '

Bremenhavenas — DP svajonių 
uostas

Vis didėjantis Vokietijoje gy
venančių išvietintųjų asmenų 
skaičius trokšta, kad jų svajonės 
šiame Amerikos kariuomenės 
uoste virstų realybe.

Iš čia jie siunčia atsisveikinimo 
linkėjimus Europai, kur per me
tų eilę jie kentė karus ir badą. 
Jie plaukia į Naująjį Pasaulį, 
trokšdami, kad kuo daugiausia 
kraštų atidarytu savo duris jiems. 
Atvyksta su šypsniu veiduose, 
bet ne su visai pilnu pasitikėji
mu. Jie negali įsitikinti, kad dar 
yra pasauly vietų, kur galėtų 
pakankamai pavalgyti. Jie, vaikš
čiodami po patalpas, rūpestingai

renka duonos ir sūrio trupinėlius, 
gulinčius tarp jiems priklausomų 
daiktų.

Jie taip pat ima ir mažučius 
maisto likučius, eidami valgyti į 
laivą, manydami, kad gali atsi
tikti, jog visiems maisto neužteks.

Tiktai po kelių dienų puikaus 
maisto, jie palengva įsitikina, kad 
maisto netruks. Tuo pat metu jie 
atsikrato bėda po bėdos. Jie vie
ną ar porą dienų teiraujasi, ar 
negali būti padarytas toks pokš 
tas, kad laivas, vietbn plaukęs į 
Vakarų Pusrutulį, pasuktų i 
šiaurę.

Bet, kai laivas praplaukia per 
Gibraltaro sąsiaurį ir pasuka piet
vakarių kryptimi, keleiviai ima 
jų akordeonus, pradeda dainuoti 
ir šokti ir visus rūpesčius padeda 
i šalį.

Keleiviai atrenkami atstovų tų 
kraštų, į kuriuos jie vyksta. Ke
lionėje juos globoja Tarpvyriau
sybinis Pabėgėlių Komitetas, kurį 
dabar pakeitė Tarptautinė Pa
bėgėlių Organizacija.

Jie surenkami netoli Hannove- 
rio, britų zonoje, iš kur perveža
mi traukiniais į uostą, amerikie
čiu kariuomenės vadinamą „var
tais į Europos Kovos lauką ir 
namo.“ (S&S, 47. 7. 15)

Emigracija sumažintų esamą 
įtempimą tarp JAV ir Sov. S-gos

Užsienių reikalų min. Marshal
lis liepos mėn. 16 d. Atstovų Rū
mų Imigracijos klausimais pako
misėje reikalavo, kad Kongresas 
greitai priimtų įstatymą, pagal 
kurį būtų nustatyta įsileisti į 
JAV po 100.000 išvietintųjų as
menų kasmet per ketverius me
tus iš eilės. Marshallis pareiškė, 
kad toks įstatymas sumažintų 
nuomonių skirtumus tarp JAV ir 
Sovietų S-gos. Sis įtempimas su
sidaręs dėl JAV atmetimo Sovie
tų reikalavimo prievarta grąžinti 
išvietintuosius asmenis į jų kil
mės kraštus.

„Vienintelis jų ūkinių proble
mų išsprendimas tik išvažiavus 
nuo 10 iki 15 milijonų vokiečių ir 
maždaug tiek pat olandų* ir ang
lų“, pareiškė pagal Associated 
Press didelės išsiuntimo firmos 
tarybos pirmininkas Robert E. 
Wood. Į šiuo reikalu atitinkamą 
klausimą, jis atsakė: „Aš manau, 
kad didele dalimi Vakarų Euro
pa iš tikrųjų yra sunaikinta ir 
nebepajėgi.“

Pagal Dena-Reuter, australų 
imigracijos ministeris Calwell pa
reiškė, kad dar šiais metais 
Australija turinti priimti 70000 
imigrantų Australijai apsaugoti 
ir atstatyti krašto ūkiui (Neckar 
Ztg. 47. 7. 14)

Amerikos prokuroras užtaria DP
Prokuroras gen. Tom C. Clark 

pranešė Kongresui, kad įsileidi
mas 400000 karo išvietintųjų as
menų į JAV per sekančius ketve
rius metus nesudaro jokios ko
munistų infiltracijos grėsmės.

Rūmų teisinei pakomisei jis 
pareiškė, kad jis turįs „gabiausių 
vyrukų“, kurie- sugebės šią pro
blemą išspręsti. Clark, pasisaky
damas už šį įstatymo projektą, il
gai buvo klausinėjamas atstovo 
Ed. Gosset (D. Texas) apie galimą 
pavojų JAV, įsileidus šiuos as
menis, kuriuos „Rusija apmok i- 
nusi atlikinėti sabotažo veiks
mus.“

Atsakydamas į Gossetto tvirti
nimą, kad ten yra mažiausiai, 
100 000 rusų žydų DP stovyklose 
ir kad jų dauguma esą komuni
stai, Clark atsakė, jog jie paliko 
Rusiją dėl komunizmo ir jis abe
jojąs, kad DP stovyklos turėtų di
delį raudonųjų kiekį. (S&S, 47. 
7. 20)

27 DP laikraščiai ir žurnalai
EUCOM praneša, jog per pas- 

kautinius šešis mėn. amerikiečių 
zonoje buvo duoti leidimai pen
kiems DP laikraščiams ir 27 žur
nalams. Tuo būdu amerikiečių zo
noje šiuo metu spausdinami 27 
DP laikraščiai ir35 žurnalai.

Laikraščiai spausdinami deš
imčia kalbų. (S&S, 47. 7. 22)
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Atėnai. Graikų kariuomenė pra
neša apie vyriausybės kariuomenės 
pasiektus laimėjimus prie Konitzos 
miesto. Sukilėliai, prieš kuriuos bu
vo panaudota lėktuvai ir artilerija, 
buvo , priversti trauktis. Jie turėjo 
nemaža nuostolių žmonėmis ir karo 
medžiagomis Pagal paskutinius gau
tus pranešimus sukilėliai grupuojasi 
priė Presbos ežero, kuris yra tarp 
Albanijos, Jugoslavijos ir Graikijos. 
Per naujai įsigytą radio siųstuvą 
Graikijos šiaurinėje pasienio dalyje, 
sukilėlių vadas „generolas" Markos 
reikalavo sudaryti laikiną demokra
tišką vyriausybę „išlaisvintose sri
tyse“. Jugoslavija kategoriškai de- 
mentavo paskleistą žinia apie jų 
krašte tarptautinės brigados 
darymą (L. Fr. Presse, 47. 7. 19).

SU-

Istambulas. Britų karo laivų 
vienetas, vadovaujant’ admirolui Sir 
Algernon Willis, vyriausiojo Vidur
žemio laivyno vadui, atplaukia | 
Istambulą.

Sis atsilankymas yra pirmasis ofi
cialus Britų laivyno vizitas Istam- 
bule po karo pabaigos. Baigiami ga
lutiniai pasirengimai priimti karo 
laivus.

Laivyno vienetas susideda iš krei
serių „Liverpool“ ir „Leander", 
„lėktuvnešių" „Ocean“ ir „Triumph“ 
bei naikintojų „Raider", „Chequers“,

Chaplet“ ir „Chevron“.
Adm. Willis iš Istambulo skris i 

Ankarą * atlankyti perezldento Isme-‘ 
ta, Innonu. (S & S, 47. 7. 21).

VaŠingtonas. Senatorius Bourke B. 
Hickenlooper, Jungtinio Kongreso 
Atominio Komiteto pirmininkas pa
reiškė.' kad Civilinė Atominės Ener
gijos komisija artimai bendradarbiau
ja su kariniais vadovais.

„Iš visko matyti, kad mūsų santy
kiai vystosi patenkinamu būdu“, 
pareiškė jis po dviejų valandų po
sėdžio su gen. Dwight D. Eisen- 
howeriu, admirolu William D. Leahy 
ir kitais.

Hickenlooper pasakė, kad ato
minių bombų gamybos įmonės esan
čios paruoštos dalyvaujant jungtinių 
štabų viršininkams perduoti prezi
dentui. Pagal įstatymą prezidentas 
nurodo komisijai .atominių bombų 
skaičių, kuris turi būti pagamintas.

Senatorius pareiškė, kad buvo at
siklausta karinių vhdovų. ar jie 
nenumato daryti kokių nors santy
kių pakeitimo tarp komisijos ir gin
kluotųjų pajėgų. Jie atsakė „ne“.

Susirinkime dalyvavo ir gen. Carl 
A. Spaatz ir adm. D. C. Romzey, 
laivyno operacijų Viršininko pava
duotojas. (S & S, 47. 7. 20).

Kempteniškiai (teikę gen. L. D. Clay 
paveikslą

Liepos 12. d/Augsburge buvo įteik
ta „LIBERATION ■ I‘ amerikiečių 
zonos gubernatoriui gen. Clay. Per 
aktualijas (vykstančias kas sekma
dieni (domių įspūdžių papasakojo 
komiteto pirm. Dr. Kaškelis, kuris 
yra dalyvavęs to paveikslo (teikimo 
delegacijoj kartu su vienu amerikie
čių kapitonu iš Kaufbeureno, PC 
IRO dir. Wattleworth, dali. M. 
Paškevičiumi ir trimis tautiniais rū
bais pasidabinusiomis merginomis: 
Kaukoriūte, Klimaite ir Valavičiūte. 
Kaip matyti iš pasakojimo, Kemp- 
teno kolonijos seniai turėtasis tiks
las Visiškai gražiai ; nusisekė, ir 
generolas buvęs patenkintas, tikrai 
pažadėdamas liepos 26. d. net ap
lankyti musų stovyklą. Dėl to prieš 
akis dabar stovi dar vienas skubus 
uždavinys — pasirengti kaip reikiant 
sutikti dideli ir brangų svečią. Komi
teto nario šviet. ir kultūros reika
lams Pročkailos pareiškimu, svar
biausias reikalas yra parengti iki 
svečio atsilankymo musų stovyklos 
dvejų metų gyvavimo apžvalginę 
parodą, guriai jau nuo seniau ren
giamasi. Susirinkimas pareiškė pa
dėką dail. Paškevičiui už dideli dar
bą, kuriūo buvo (manoma taip gra
žiai parodyti lietuvių dėkingumą 
amerikiečių armijai už išlaisvinimą; 
taip pat dail. Rutkauskui už ati
tinkamo adreso gen. Clay nupiešimą,. 
Prof. Simoliunas susirinkusiųjų dė
mesį atkreipė į tai, kad paveikslo 
(teikimas lietuviams yra didžios 
reikšmės (vykis, kuris turįs būti pa
ženklintas išleidžiant atitinkamą su 
nuotraukomis albumėlį. Profesorius 
taip pat pažymėjo pirm. Dr. Kaškelio 
nuopelnus to paveikslo (teikimui. 
Per aktualijas jau baigė gana išsamių 
paskaitų ciklą apie Braziliją V. Ce- 
marka, kuris gale priėjo išvados, jog 
dėl klimato emigruoti Brazilijon 
nėra pavojaus, tačiau Įmanomai ga
lės tenai kurtis tik žmonės su ama-

vyrių garbei paminklo susirinko 
gausiai stovyklos gyventojai. Degant 
laužui, pasakė tos dienos iškilmėms 
pritaikintą kalbą paskautininkas 
Brazauskas, apibudindamas žuvus
iųjų žygius ir jų reikšmę Lietuvai. 
Po to didvyrių garbei buvo padėtas 
vainikas ir atlikta trumpa skau
tiška programėlė. Betemstant laužas 
buvo užbaigtas Lietuvos himnu.

Liepos 17. d. 10 vai. stovyklos ko
plyčioje stovyklos kapelionas kun. 
P: Karalius atlaikė už žuvusiuosius 
didvyrius iškilmingas gedulingas pa
maldas ir pasakė pamokslą. įvertin
damas savo žodyje Dariaus ir Girėno 
atliktus žygius, pažymėjo, kokias 
aukas jie sudėjo savo tėvynei ir 
Lietuvos vardui išgarsinti, pabrėž
damas, kad ten. kur nėra aukos, yra 
mirtis ir skatino jaunimą aukotis 
DIEVUI, tautai ir artimui.

V. Pavasakys

mavo Vietto (Prancūzija), jam ant 
kulnų lipo Brambilla (Italija), Ron
coni (Italija), Fachleitner (Prancųzi- 
ja), Robic (Prancūzija), Comellini 
(italas), Impanis (Belgija), Iš tų vie
nas ir turėtų laimėti Tour de Fran
ce, bet galutines pasekmes surašysim 
kitam numery. Komandomis pirmavo 
1. Italija, 2. Prancūzija, 3. Prancūzi
jos vakarų lokalinė komanda. Lenk
tynes pradėjo 100 dviratininkų ir iki 
17-to etapo nutrupėjo 45%. Vieni 
iškrito dėl |v. sunkumų, kiti buvo 
eliminuoti, nes neišpildė laiko mini
mumo (atskiruose etapuose). Tarp eli
minuotųjų yra ir Šveicaras Kūbler, 
spėjęs laimėti du etapus. Ck.

Hanau sporto žinios
S. m. liepos 23 d. Frankfurto apy

gardos YMCA-os suruoštose krepšinio 
pirmenybėse, laimėtėjų rate, Hanau 
Perkūnas susitiko su estų YMCA. 
Tenka pažymėti, kad tai pajėgiausias 
estų vienetas US zonoje, nes nuo sto
vyklos įsteigimo žaidžia tame pačia-

12) Smulkesnė programa bus pra
nešta vietoje.

•Visuomenės žiniai
Sąryšy su LTB Vokietijoje Lengvo

sios Atletikos Pirmenybėmis Lengvo
sios Atlekikos sekcija, prašo, kad 
jvairios organizacijos, firmos, bei pri
vatūs asmens, atskirų rungčių nuga
lėtojams paskirtų dovanų-premijų. Tai 
būtų tikrai puikus mūsų sportininkų 
pagerbimas. Ypač nepamirškime jau
nųjų mūsų sportininkų-klų.

Tikimės, kad mūsų gerbiamoje vi
suomenėje atsiras tokių aukotojų, ku
riems mes iš anksto siunčiame nuo
širdų sportišką padėkos žodi.

Dovanas siųsti ar apie jas pranešti 
šiuo adresu:

Alg. Bielskus Max-Joseph-Pl. 4, 
Tele 688, (13b) Rosenheim (Obb.)

Pranešimai

Ansbachas. — Liepos 21. d. dides
nioji dalis lietuvių buvo perkelta į 
Rebdorf (prie Eichstatt). Pasilikusioji 
Ansbacho stovykloje lietuvių ben
druomenė išsirinko naują apylinkės 
komitetą ir Raudonojo Kryžiaus Val
dybą. Komiteto pirmininku yra p. 
Šilkas Vladas. Taip pat pasiliko 
Ansbache ir kooperatyvas „TAUPA“.

Arimas.

SchwSbisch Gmūnd. Liepos 15. d. 
lietuviu stovykloje „Gedimino Pi
lies" ir „Gabijos“ tunto jaunieji 
skautai, skautai ir skautai vyčiai 
suruošė įspūdingą metini Dariaus ir 
Girėno mirties minėjimą. Stovyklos 
sporto aikštėje prie meniškai pa
vaizdavimui paruošto žuvusiųjų did-

Moksleivių ateitininkų stovykla 
Obere Kaltėje

Moksleiviai ateitininkai šiemetinę sa
vo vasaros stovyklą suruošė Bavari
jos Alpėse, netoli Imenstadto Obere 
Kalle vietovėje. Stovykla prasidėjo 
liepos 10 d., tačiau jau 9 dieną po
piet pradėjo rinktis stovyklautojai. 
Nors lietus pila kaip iš kibiro, ta
čiau tas nebaugina jaunųjų keliau- 
tojų-jie kopia į kalną ir maždaug 
po pusantros valandos pamato savo 
„viešbutį“, kuriame jie praleis ištisą 
dešjmtį dienų. Kitą rytą MAS Dva
sios vadas kun. Patlaba atlaikė šv. 
Mišias. Tai buvo oficiali stovyklos 
pradžia. Paprasta' stovyklos dieno
tvarkė tokia: iš ryto 7 vai. keltis, 
po to mankšta, šv. Mišios (gamtoje 
ar salėje), pusryčiai, paskaitos, pie
tūs. Po pietų pasirodymai, pratybos, 
laisvalaikis, vakarienė, vakarinės mal
dos ir 22,30 vai. ramybė.

Stovyklautojai išklausė visą eilę 
įdomių paskaitų ideologinėmis, religi
nėmis, organizacinėmis temomis.

Stovykloje be rimtosios programos 
— posėdžių, paskaitų — buvo daug 
laiko skirta ir linksmajai daliai. Prie 
laužo stovyklautojai maloniai vieni 
kitus pralinksmindavo iki ašarų, gi 
„Telyčios skambalas“ vakarais pa
tiekdavo dalyviams aktualijas jumo
ristine forma.

Neužmirštas buvo stovykloje ir spor
tas. Mergaitės Turėjo progos pažaisti 
tinklini, gi berniukai mėgo paspar
dyti futbolą. Gi maloniausias buvo 
plaukymo sportas kalno papėdėje 
esančiame Alpensee ežere.

Stovyklai baigiantis, buvo suruošta 
ekskursija į Oberstdorfą. Stovyklos 
pabaigoje buvo pagerbti įvairių sto
vykloje paskelbtų konkursų laimėto
jai. Stovyklautojai, atsidėkodami už 
naudingai ir linksmai praleistą laiką, 
savo vadovus apdovanojo gėlėmis.

me sąstate ir padarė žymią pažangą. 
Pažymėtinas korektiškumas, kurio 
anaiptol nepastebėsime susidurdami 
su kitomis tautomis. Rungtynės bai
gėsi 56:43 (24:21) Perkūno pergale, 
kuri gan sunkiai buvo iškovota.

Perkūnui taškus pelnė-Paransevičius 
ir Bagdonas po 15, Kepalas — 12, 
Kalvaitis — 6, Supronas — 5, Pilve
lis —2, Dragunevičius — 1.

Estams-Kujan — 11, Paide — 9, Ari- 
ke —9, Pūdo —8, Luksepp — 3, Ju- 
rinac —3.

Po šių rungtynių Perkūnas iškopė 
į finala ir susitiks su latvių repre
zentacine’YMCA, dėl Frankfurto apy
gardos nugalėtojo vardo.

Perkūno jauniai, po intensyvaus 
darbo, latvių YMCA Jaunius nugalėjo 
užtikrintu rezultatu 43:22, ko pernai 
jie pasiekti negalėjo. Apart jaunių 
yra net dvi komandos jaunučių, besi
varžančių tarpusavyje. ___ Dr.

„L“ kl. KREPŠINIO PIRMENYBĖSE
1947 m. Lietusių Krepšinio Pir

menybių „L“ klasės varžybos pra-
dėtos š. m. VII. 6. Jau yra pažengu
sios | priekį. Pirmenybėse dalyvau-
ja 7 „L“ — kl. komandos.

KOVAS (Scheinf ), ASK — VYTIS 
(Tūbing.), LITUANICA (Kass.) GSK 
(Kempt.), PERKŪNAS (Hanau). YM- 
ČA (Gtttting.) ir VYTIS (Wūrzb.).

Atskirų rungtynių pasekmės: Ko
vas — Tūb. Vytis 51:31, Kovas — Li- 
tuanica 81:37 (29:14), GSK — Getting. 
YMCA 42:34 (20:17), Perkūnas — GOt. 
YMCA 50:28 (19:11) ir Lituanica — 
GOt. YMCA 49:30 (22:11).

Turimais 1947. VH. 22. Vvr. .Kreo- 
šinio Komiteto daviniais komandos 
rikiuojasi:
Kovas 2 rungt. 4 tašk. 132:68 kr.
Perkūnas 1 rungt. 2 rašk. 50:28 kr.
GSK 1 rungt. 2 tašk. 42:34 kr.
Lituanica 2 rungt. 2 tašk. 86:111 kr.
Tūb. Vytis 1 rungt. 0 tašk. 21:51 kr.
Gūtt.YMCA 3 rungt. 0 tašk. 92:141 kr.
Wūrzb.Vytis0 rungt. 0 tašk. —kr.

1947 m. Lietuvių Krepšinio pir
menybių I—Jį „L“—kl. varžybų ra
tą numatoma užbaigti š. m. VIII. 17. E.

Vašingtonas. Iš Vašingtono praneša
ma, kad kongreso nariai Thomas ir 
Rankin, kurie vadovauja tyrinėjimą 
komunistų veikimo šioje šalyje, ga
vo grąsinančius laiškus, kad jie bus 
nužudyti, Jeigu nepaliaus tęsti tyri
nėjimų.

Komunistams pasidarė karšta, ir jų 
drąsesnieji ėmėsi šitos priemonės, ma
nydami užkirsti tyrinėjimams kelią.

Birželio 23 d., Unamerican Komite
tas pradės tardymą komunistų įsi
veržimo | unijų vadovybę.

New Yorkas. Paskutiniais mėnesiais 
tūkstančiai maisto siuntinių atėjo | 
Ameriką iš Viduržemių Jūros pakraš
čių.

Graikija, kurioje dabar siaučia di
džiausias badas, prisiuntė didžiausią 
maisto siuntinių skaičių. Muitinės tar
nautojai gavo daug nusiskundimų iš 
žntanių, kurie nenori n?okėti specialių 
mokesčių už neprašytą maistą.

Vyrauja įsitikinimas, jog tai yra 
komunistų propagandos vaisius. Ko
munistų kontroliuojama spauda, no
rėdama atkreipti dėmėsi nuo jų oku
puotose srityse balsaus bado, pasa
koja apie nepaprastai didelius strei
kus ir badą Jungtinėse Valstybėse!

Graikai,' patikėję komunistine spau
da, pasigailėjo savo giminaičių Ame
rikoje ir siunčia jiems džiovintą sūri, 
grybus ir aliejų,. nors jiems patiems 
šis maistas labiau reikalingas.

Clevelandas. Adolph A. Berle Jr., 
buvęs vienas iš State Departmento 
sekretorių buvo pakviestas kalbėti In
ternational Ladies Garment Workers 
unijos (AFL) konvencijoje. Šią uniją 
jis pagyrė kad pajėgė apsiginti ko
munistų pasikėsinimų ją užvaldyti, ir 
tikrino, kad iš dabartinio didžiausio 
istorijoje svetimų žemių grobimo kils 
karas, jei tie grobimai nebus skubiai 
sulaikyti.

Liepos mėn. visa Prancūzija buvo, 
kaip sakoma, ant kojų. Milijonai 
bloškė j šalt daugi didesnių ar ma
žesnių rūpesčių, problemų ir galuti
nai atsidėjo didžiausioms pasaulyje 
dviračių lenktynėms — Tour de 
France. Po daugelio metų pertraukos, 
šiemet tos lenktynės vėl buvo atnau
jintos. Atsižvelgiant ( pokarinius sun
kumus, tai yra didelis prancūzų žy
gis. Ir jei prieš karą buvo kalbama 
apie vokiečių organizacinius sugebė
jimus Berlyno olimpiadoje, tai nema
žiau reikia paminėti prancūzus, ku
rie, nežiūrėdami sunkumų, vėl ryžosi 
surengti Tour de France.

Tour de' France 1947 tai yra 4640 km, 
kurie suskirstyti | 21 etapą. Tour de 
France tai nėra sekmadieninis pasi
važinėjimas Prancūzijos vieškeliais, 
bėt lenktynės, kurios iš važinėtojo 
pareikalavo visko, tiek fiziškai, tiek 
dvasiškai. Jei kitose sporto šakose 
svarbu sekundės, minutės arba, pa
vyzdžiui auto lenktynėse, valandos, 
tai Tour de France viso to reikalau
ja Ištisą 21 dieną. Be to, klimato ne
lygumai taip pat ne juokais įveikia
mi. Važiuojant vieškeliais, nestinga 
dulkių, kartais pašėlusiai karšta, po 
to gali lyti, gali būti audra, iš žemu
mų kopiama | kalnus, vėl leidžiamasi 
— visa tai važiuotojas turi gerai su
vokti ir priderinti savo jėgas. ,

Didelių sunkumų > lenktyninkams 
telkia Alpės ir Pirinėjai. Jei kopiant 
i kalnus yra atiduodama daug jėgų,

Berle įrodinėjo, kad planai užgrobti 
Europą buvo padaryti prieš Japoiąi 
pasidavimą. „Tarp sąjungininkų pra
sidėjo didelis savitarpinis varžymasis 
1945 metais. Amerika Ir Britai su
valdė savo imoerialistus. Tačiau ki
taip dalykai ėjo su Rusija, kurios 
reakcinis komunistų partijos sparnas 
pagrobė kontrolę ’ ir pradėjo pra
muštgalviškai groblnėti Europos ir 
Azijos sritis."

šitaip dalykams esAnt, ’ Berle tikri
na, „ši šalis žiūri jau į kanuolių 
gerkles laukdama kito pasaulinio ka
ro."

tai leidžiantis, ir karta’s kr_ 
sparta, būtina budriai orientuotis iv 
nemažiau įtempti dėmesį, kad sekun
dės dalis nereikštų avarijos. O kas gi 
norėtų iš Tour de France pasitraukti, 
iš tų lenktynių, kurioms ištisus mė
nesius. metus ruošiamasi ir kuriose 
ištverti iki pat pabaigos, net ir ne
laimėjus pirmųjų vietų, jau daug ką 
re’škia.
.Tour de France lenktynininkus už

sienyje vadina „vieškelių gigantais“. 
Tikrai yra gigantiška, ka tie dvira
tininkai parodo per 21 važiavimo die
ną. Ir jei kasdien radijo bangomis

etapo 
laimėtojas, tai kiekvienas sportiškai 
galvojąs suprasdavo, klek daug slėp
davosi už tų kuklių žodžių. Supras
davo ir savyje pagerbdavo tuos dvi
račių didvyrius.

Laimėti Tour de France yra didėlis 
dviratininko uždavinys, tai jo didžių
jų svajonių vainikavimas. Kitiems tai 
pavyksta ir jų, kaip dviratininkų, 
sportinė karjėra prieina aukščiausiąjį 
tašką, kiti daug kartų dalyvauja ir 
nors jiems nesiseka iškopti | pirmuo
sius, vis tiek jie ne mažiau pager
biami ir Įvertinami.

Didieji prancūzų laikraščiai Tour 
de France skiria .ištisus puslapius. 
Sporto dienraštis „L’EųUlpe-Elans“, 
vienas didžiųjų lenktynių kaltininkų, 
yra suorganizavęs keliasdešimt žur
nalistų, foto reporterių ir kt. kurie 
automobiliais, motociklais lydi lenky- 
ninkus ir iškedena visas smulkmenas. 
Tas pats sporto dienraštis savo ži
nioje turi porą lėktuvų, kuriais ži
nias ir nuotraukas pristato | Paryžių 
ir kasdien ta medžiaga užpildo tris 
didelio formato puslapius. „L’EųUlpe- 
Elans“ dabar yra tapęs bene pačiu 
didžiuoju sporto dienraščiu, kasdien 
jo spausdinama apie 600.000 egzem
pliorių.

Iki šias eilutes rašant, pavienius 
Tour de France 1947 etapus yra lai
mėję šie lenktynininkai: 1) Pary
žius—Lille Kūbler (Šveicarija), 2. 
Lille—Brūsselis Vietto (Prancūzija), 3. 
Brūsselis—Luksemburgas Ronconi (Ita
lija), 4. Luksemburgas—Strasburgas

Visiems sporto klubams
Sąryšy su Lietuvių Lengv. Atletikos 

n’rmenybėmis, Lengv. Atletikos sek
cija praneša:

1) Pirmenybių rengimo komitetą su
daro: Alg. Bielskus, Adamkavlčius ir 
Jašinskas.

2) 'Dalyvių registracija nukeliama 
iki rugpiūčio mėn. 2 d. Kai kurie 
klubai vis dar miega ir nėra davę 
jokių žinių. Todėl visus dar kartą 
kviečiame sukrusti ir savo lengva- 
atletus-tes įregistruoti. Pakartotinai 
prašome neužmiršti jaunių ir mergai
čių, nes šių metų Pabaltijos kraštų 
Olympiadoj, rugsėjo mėn. 19—20 d. 
Augsburge lengvoji atletika bus tik 
jauniams ir mergaitėms. Registraci
jos prašome nevilkinti, nes rengėjai 
sąršy su nakvyne ir maistu nori 
bent savaitę anksčiau žinoti dalyvių 
skaičių.

Pastaba: Registruotis galima ir pa
vieniai.

3) Pakvietimai bus išsiuntinėti tik 
užsiregistravusiems asmenims.

4) Už I. II ir III vietas bus duodami 
originalūs diplomai, Taipogi tikimasi, 
kad paskirų rungčių nugalėtojai bus 
apdovanoti ir vienkartinėmis dovano
mis.

5) Kievienas dalyvis ar palydovas 
turi pasiimti sausą maisto davinį 3 
dienom ir atiduoti Rosenheime į vir
tuvę. Sporto Apygarda iš savo pusės 
pridės papildomą davinį. Taip pat ti
kimasi, jog ir IRO parems.

6) Nakvyne bus aprūpinti 3 nak
tim. Patartina pasiimti po 1—2 dekes.

7) Žiūrovais specialiai nebus rūpi
namasi. Nebent atsirastų vietos. Tai
gi. žlūruvai gali važiuoti tik savo ri
zika.

8) Dalyvių atvykstant bus laukiama 
VIII. 8 ir VHI. 9 iki pietų. Stotyje 
bus iškabinėti ženklai. Beto dalyvius 
pasitiks palydovai bei uniformuoti ’ 
skautai.

Robic (P), 5. Strasburgas—Besancon 
Kūbler (S). 0. Besancon—Lyonas Teis- 
siere (P), 7. Lyonas—Grenoblis Robic 
(J), 8. Grenoblis—Briancon Camellinl 
(italas, startuojąs už užsieniečius, gy
venančius Prancūzijoje), 9. Brian
con—Digne Vietto (P), 10. Dlgne—Nica 
C«mmellini, 11. Nica—Marselis Fach- 
leitner (P), 1?. Marselis—Montpellier 
Massal (P), 13. Montpellier—Carcas-
sone Teissiere (P). 13. Carcassone— 
Luchon Bourlon (P), 15. Luchon—Pau 
Robic (P), 16. Pau—Bourdeaux Tacca 
(J), 17. Bordeaux—Sables d’Olonne 
Tassin (P). Bendroj klasifikacijoj pir

9) Dalyvių pageidavimu, programa 
vyrams papildoma 1500 m. bėgimu.

10) Varžybų programa numatoma 
vykdyti sekančia tvarka:

šeštadieni, VIII. 9, 14 vai. 30 min.
vyrams: 100 m. (užb), 200 m. (užb), 

400 m. (fin), 1500 m. į toll, šuolis su 
kartimi, diskas.

Jauniams: 100 m. (užb), į aukštį, ietis, 
rutulys.

Moterims: 100 m. (užb), į aukštį, ietis 
rutulys.

Mergaitėms: 600 m. (užb) į tolį, ru
tulys.

Sekmadieni VIII. 10 d. 14 vai.
Vyrams: 100 m. > (fin), 200 m. (fin), 

800 m„ 3000 m., 4X100, | aukšti, 
trišokls, rutulys, ietis.

Jauniams: 100 m. (fin), 1000 m. į toll, 
diskas, 4X100 m.

Moterims: 110 m. (fin), 500 m., 4X100 
m. i tolį, diskas.

Mergaitėms: 60 m. (fin). 4X60 m. | 
aukšti, beisbolo sviedinukas.

Pranešame pradinių mokyklų- 
ir gimnazijų vadovybėms, kad tu
rime atspausdintus šiuos vado
vėlius:

1. J. Kaplano ir L. Dambraus
ko kirčiuota sintaksė VI pradinės 
mokyklos skyriui ir I—II klasės 
gimnazijos kursui eiti.

2. M. Šikšnio „Algebra“ IV da
lis. t. y. neapibrėžtoji analizė, iš
tęstosios trupmenos, progresijos, 
logoritmai, junginiai, newtono bi- 
nomas, funkcijos ir jų grafikos.

Šio vadovėlio atspausdinta tik 
300 egz. Užsakant ši vadovėlį 
prašome nurodyti tikslų VI, VII, 
ir VIII kl. mokiniu skaičių. Užsa
kymus atsiųsti ne vėliau š. m. 
rugpiūčio mėn. 15 d.

S. V. Knygų Leidinio
Komisija

Taikomosios Dailės Instituto Freiburge 
PRANEŠIMAS

T. D. Institutas Freiburge liepos 12. 
d. užbaigė pirmuosius mokslo metus 
ir surengė studentų bei klausytojų 
darbų parodą. Parod- buvo užėmusi 
7 kambarius — sales, kuriose buvo 
išstatyta grafikos, keramikos, au
dinių. skulptūros ir tapybos studijų 
darbai.

Čia išvardintų specialybių naujieji 
mokslo metai pradedami rugsėjo 
mėn. 1 d.

Į Institutą studentais priimami bai
gę gimnazijas arba išėję tolygų 
mokslą specialinėse mokyklose. Klau
sytojais priimami tur| gabumų pai
šybai ir amatams. Visi jaunuoliai ir 
jaunuolės 16—40 metų amžiaus gy
venantieji Prancūzų ' okupacinėje zo
noje paduoda prašymus direktoriaus 
vardu ligi rugpiūčio mėn. 15. d. šiuo 
adresu — Ecole des Arts et Metiers, 
Freiburg 1. Br. (17b), Wonnhaldestr. 1
(Rebhaus).Prie prašymo turi būti 
pridėtas gyvenimo aprašymas ir dvi 
paso foto nuotraukos. Prašymai pa- 
deidajama paduoti kiek galint grei
čiau. Iš kitu zonų galės būti priima
mi, išsirūpinę patys savo zonose 
persikėlimui leidimus.

Mokslas Institute tęsiasi 4 metus. 
Pirmieji du metai skiriami meno 
amatui išmokti, ir studentai bei klau, 
sytojai. baigė visus dėstomus daly
kus, gauna kvalifikuoto specialisto 
pažymėjimą. Baigę 4 metus ir išlaikę 
egzaminus gauna mokyklos diplomą 
ir dailininko vardą.

T. D. Instituto Direktorius

T. D. INSTITUTO FREIBURGE 
PRANEŠIMAS

Taikomosios Dailės Instituto F'rei- 
burge grafikos studijai yra reika
lingas kvalifikuotas knygų rišėjas — 
lektorius. Pageidautina asmuo dirbęs 
mokytojo darbą šioje specialybėje 
Lietuvoje.

Norintieji šią vietą užimti praneša 
raštu savo gyvenamą vietą, kartu 
pridėdami gyvenimo aprašyma, 
kuriame būtų pažymėta, kur. kada 
ir kokį mokslą išėlo ir kur bei kiek 
laiko vertėsi savistoviu ar mokytojo 
darbu.

Prie pareiškimo turi būti pridėta 
šeimos sudėtis, kuri sutiktų oerši- 
kelti gyventi i Freiburgą. Institutas 
lektoriui mokės nustatytą atlygini
mą markėmis ir gaus visas Instituto 
lektoriams teikiams picmenybes.

Pareiškimus siųsti šiuo adre«u — 
Ecole des Arts et Metiers, Wonn- 
haldeltr. 1 (Rebhaus), Freiburg i. Br. 
(17b).

Asmuo, kuris bus priimtas dėstyti 
gaus per Institutą visus reikiamas 
jam ir jo šeimai persikėlimui doku
mentus. nežiūrint, kurioje zonoje jis 
gyventų.

V. K. Jonynas
T. D. Instituto Direktorius

Paieškojimai
P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSFN PRIE KASSEL’io. IEŠKO

SEKANČIŲ ASMENŲ:
GAUBAS Ignas, 60 metų, Kaunas;
GAUBAS Joseph, 60 metų, Kaunas;
r-ELMAN Anschil. 70 metų;
GFLUMBAUTZKY Helene, 21 metų, 

iš Oelsnitz;
G^ISCHONOWITSCH Moritz, 56 tne- 

tų, iš CC Auschwitz;
NORKAITIS Kazimiera, 45 metų, iš 

Bavaria;
NORVILLE Charles, iš Aachen;
NORVILLE Mary, iš Aachen;
NORVILLE Edmund, iš Aachen; /.
NORVILLE Nevla, iš Aacheh. »•'

11



12 psL Žiburiai 1947. VIII. 2. Nr. 31 (90)

J. Butėnas

EUROPA - PASAULINIO
VYKSMO PARAŠTĖJE

Su. pražūtim kovojanti Vakarų 
Europa dar neišgelbėta. Ji dar 
labai atstu, nuo demokratinės 
JAV pagaltx>s laivo, kurio blikty 
stovjs Marshallis jai žada išmesti 
gelbstimąją plūdę. Ji dar tebesi- 
plaka prie pat sovietinio galerų 
laivo, kuriame prie irklų prira
kinti jau „saugiai“ sėdi rytiniai 
kraštai.

Dar tebėra atviras klausimas, 
ar demokratinis Vakarų Europos 
likutis iš viso bus išgelbėtas. 
JAV kongresas greičiausia tik 
ateinančių metų pradžioj ims 
svarstyti didžiosios finansinės pa
galbos planą. Ligi tol Europai 
pačiai vienai teks dorotis su to
lydiniu savo ūkio krikimu ir su 
jo iššaukiamais socialiniais sun
kumais, kuriuos meistriškai iš
naudoja Rytų ranka. Šalia pra
nešimų apie nepertraukiamą 
darbo konfliktų grandinę Pran
cūzijoj skaitom žinias apie gai
vališką Italijos masių raudonė- 
jimą. Niekas neguldo galvos, kad 
Ramadier ir de Gasperi vyriau
sybės atlaikys ateinančią nepri
teklių ir skurdo žiemą.

Paryžiaus 16 valstybių konfe
rencijos sklandumas negalėjo 
paslėpti kai kurių niūrių šešėlių. 
Britų ir amerikiečių paskelbtas 
naujasis Vakarų Vokietijos pra
monės lygmuo prancūzams pri
minė, kad vokiečių plieno pra
monei bus leista pasiekti apie 60
proc. jos 1939 m. gamybos — apie 
12 mil. tonų per metus, tuo tarpu 
kai prancūzų plieno gamyba da
bar tesiekia 11 mil. tonų. Kad ir 
Vašingtono raminama, Prancūzi
ja negali užslopinti baimės dėl 
beužsimezgančios naujos „ket
virtojo reicho“ grėsmės jos sau
gumui.

Dar labai netikras dalykas, ar 
pats JAV kongresas sutiks pat
virtinti milijardinius kreditus 
Europai, kai jų sąmatą jam pa
tieks Marshallis. Pažįstantieji 
kongreso nuotaikas tikina, jog, 
jeigu Marshallio planas dabar 
atsidurtų prieš kongresą, abeji 
rūmai jį didele dauguma nu
verstų. Kalbama, jog Marshallis 
galvojąs specialią komandą su
daryti iš geriausiųjų valstybės 
departamento galvų, kurioms bū
sią pavesta kongresmonus „pe
rauklėti“ — jiems juodu ant bal
to parodyti, ką Europos žlugimas 
reikštų Jungt. Valstybėms. Ką 
jis reikštų pačiai Europai, mums 
labai aišku, o anapus .Atlanto 
atrodo, tat neperlabiausiai rūpi.

Vienas JAV politikas, kurį la
bai gąsdina kongreso opozicija, 
vaizdingai sako, jog Marshallio 
pagalbos pasiūlymas Europai esąs 
lygus paakinimui, kad Bidault, 
de Gasperi bei kiti nekomunis
tiniai Europos politikai gera va
lia atsistotų prie sienos prieš nu
manomų egzekutorių šautuvų 
vamzdžius. Tai tokia doro euro
piečio dalia Europos žlugimo at
veju. Iš antros pusės, broliai Al- 
sopai cituoja „vieno iš aukščiau
sių JAV valstybės vyrų“ pareiš
kimą, pagal kurį sovietinis Euro
pos apvaldymas būtų, „didžiau
sias strateginis pralaimėjimas 
JAV istorijoje“. Minimieji ame
rikiečių publicistai nedvejodami 
mini Italiją ir Prancūziją kaip 
neuralginius punktus, kurių su- 
b raškė j imas nulemtų, visos Euro
pos katastrofą, ir pavaizduoja, ką 

tai reikštų Jungt. Valstybėms: 
„Jeigu Europa žlugtų, JAV turė
tų tuoj pat užimti belgų Kongo 
su jo uranijaus kasyklomis ir 
Dakarą su jo strateginėmis po
zicijomis Pietų Atlante“. Tai 
būtų, be abejo labai brangi ope
racija, bet ir tai dar ne viskas: 
„Anglai tada būtų priversti arba 
tuoj pat susikauti, arba jaustis 
laimingais, priimdami Kremliaus 
padiktuotas sąlygas . . . Visa tai 
tik padidintų įtempimą ir galutinį 
lūžį . . . Prancūzijoj ir visur ki
tur Europoj susidarytų antiko
munistiniai partizanai, kurie, be 
abejo, prašytų stambios JAV pa
galbos. Rezultatas būtų — di
džiulė, neaprašoma, neįsivaizduo
jama katastrofa. Žmonės, kurie 
Vašingtone dešifruoja slaptas te
legramas iš Europos, tai labai ge
rai žino; dokumentai verčia juos 
tuo tikėti. Štai, dėl ko tie, kurie 
formuluoja JAV politiką, linkę 
dabar nesigailėti jokių išlaidų“.

Marshallis šūktelėjo: „Europa, 
gelbėkis pati, tada ir mes, JAV, 
tau padėsim“. JAV norėjo padėti 
Austrijai, sušelpdama ją šimtu 
milijonų dolerių, bet tą pagalbą 
emergingai pasižadėjo sabotuoti 
sovietai. „Kremlius turi pakan
kamai diplomatinių, administra

cinių ir karinių priemonių bruta
liai pakeisti, jei tik panorės, są
jungininkų santykių padėtį Vie
noj“, rašo iš to miesto „Le 
Monde“ korespondentas. „Jeigu 
Maskva panorės, ji gali nukirsti 
kanalą, kuriuo diplomatiniai, ad
ministraciniai ir kariniai D. Bri
tanijos, JAV ir Prancūzijos ats
tovai Vienoje susisiekia su Va
karais, ir tada jiems su visa 
austrų vyriausybe teks iš ten 
kraustytis ir ieškoti kitos sosti
nės — kur nors Salzburge ar 
Innsbrucke“. Atrodo, kad tai ne 
vien baimės vaidinys. Vienas 
austrų vyriausybės narys kaž ku
riam ten svečiui iš Vakarų atvi
rai paaiškinęs: „Mes jau žinom, 
kad mums teduotas trumpas ato
dūsio terminas. Mes lekiam į sen
sacingus ir tragiškus įvykius“. 
Tokius tragiškus sensacijų žen
klus matom visuose Europos 
kampuose. „New York Herald 
Tribūne“ korespondentas, grįžęs 
po poros mėnesių atostogų į Ber
lyną, nustebo, radęs ten nepa
prastai sutirštėjusią pesimizmo 
atmosferą. To paties laikraščio 
Stockholmo korespondentas rašo, 
jog švedai gyvena šūkiu „valgyk, 
gerk ir žaliuok, nes rytoj vistiek 
mirsi“. Tokius pat įspūdžius žmo
nės parsiveža ir iš Šveicarijos, 
kurios turčiai šeimas su brange
nybėmis stengiasi išsiųsti „atos
togų“ ar „studijuoti“ į užjūrius. 
Europiečio dvasia nėra fanatiš
kai nusiteikusi gelbėtis; nelabai 
jis pasitiki ir kitų pagalba. Savo 
ruožtu ir tie „kiti“ Europos išsi
gelbėjimą atsisako laikyti neabe
jotinu, ir „dėl viso, ko“, jie in
tensyviai kuria planus — jau be 
Europos.

Rugpiūčio m. Rio de Žaneiro 
įvyksta Pan-Amerikos konferen
cija. Šią vasarą, atsimenam, pre
zidentas Trumanas pasikeitė vi
zitais su Meksikos prezidentu 
Alemanu, su pompa lankėsi Atta- 
woje, patiekė savo kongresui 
viso Vakarų pusrutulio karinio 
bendradarbiavimo įstatymo pro
jektą. JAV paskubomis likvidavo 
nemalonų įtempimą su „fašistine“ 
Argentina. Savo ruožtu buvo su
sitikę pasitarti Argentinos, Bra

zilijos, Uragvajaus ir Čilės vals
tybių galvos. Nėra abejonės, kad 
Rio de Žaneiro koferencijoj bus 
aptariamas didžiulis viso Vakarų 
pusrutulio politinio bei ūkinio 
bendradarbiavimo ir bendros gy
nybos planas, į kurį įtraukiamos 
visos abiejų Amerikos kontinen
tų valstybės. Išimties nesudarys 
nė Kanada, raktinė Arktikos gy
nimo erdvė. Galimos ilgesnės 
tarptautinės krizės akivaizdoje 
JAV nori užtikrinti savotišką Va
karų pusrutulio autarkiją,. kuri 
Amerikos kontinentus apsaugotų 
nuo visą likusį pasaulį apimti 
gresiančio chaoso. Britų liberalų 
„Manchester Guardian“ ryšium 
su tuo rašo apie „gynybos siste
mą, kuri šalia visų Naujojo Pa
saulio kraštų apims ir britų im
periją; tokiu būdu bus sukurta 
milžiniška galybė ir toks poten
cialas, kokio dar niekad nėra 
buvę karo metu“. Toji galybė 
atstovaus antrajai suskaldyto pa
saulio pusei . .

Mirė vysk. A. Karosas
Liepos 19 d. Vatikano radio lie

tuviškoje transliacijoje paskelbė, 
kad liepos 7 d. Marijampolėje mi
rė J; E. vysk. Antanas Karosas- 
Vilkaviškio vyskupas.

Kilme jis buvo anykštėnas, il
gametis Žemaičių Kunigų Semi
narijos profesorius ir vyskupo 
sekretorius. Trejis metus buvo Ži- 
tomiro vyskupu pagelbininku ir 
37 metus Seinų-Vilkaviškio Vys
kupijos Ordinaru.
(Sekančiame numery bus plačiau)

Mirė lietuviu draugas
Bostone mirė David I. Walsh, 

ilgametis senatorius, sulaukęs 74 
metų amžiaus. Massachusetts val
stijai senate jis atstovavo 26 me
tus. Buvo kilęs iš paprastų dar
bininkų gausios šeimos, vienas iš 
dešimties vaikų.

Senate vadovavo laivyno ko
misijai. Buvo didelis Lietuvos ir

Buvęs Burnos min. pirmininkas U-Saw 
šiuo metu suimtas ryšium su 7 mlnis- 
terių nužudymu Rangūne. Nuotrau
koje U-Saw savo apsilankymo' metu 

Londone.

lietuvių draugas. Daug kur parė
mė Lietuvos reikalus. Buvo 
BALF garbės nariu; Lietuvos 
Vyčių 1946 metų seime dalyvavo 
ir pasakė įspūdingą kalbą apie 
Lietuvą ir lietuvių tautą. Jis 
kvietė tada lietuvių kilmės jau
nimą branginti lietuvių kalbą.
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