
Nutolusi pakrantė — Lietuva.

Žvelgiu i šiaurę — ten širdis jos plaka, 
Tenai ir sielvarte jinai tebėr gyva . . . 
Nespės, nespės pakirsti paskutinę 

sodų šaką —
Ir paukštė grįžtančio pavasario ten 

vėl giedos laisva!. ..
Stasys Santvaras
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K. Mockus

Bendruomeniškumo klausimu
I

Kasdieniniam stovyklų gyvenime 
neretai pasitaiko faktų, iš kurių 
matyti, kad tremtinių tarpe esama 
tokių, kurie nenori arba nesugeba 
įvertinti mūsų bendruomenės svar
bos. 2iūrėk — vienas galėdamas 
atsisako mokėti tą menką mėne
sinę duoklę — solidarumo mo
kestį, kitas vengia bendruomenėj 
aktyviai dalyvauti, nes, girdi, tai 
peštynių lizdas, trečias abejoja 
išviso, kam tai reikalinga ir pan. 
Nesakysime, kad tokių būtų daug- 
ne. Daugumas mūsų bendruomenės 
narių puikiai supranta savos bend
ros organizacijos reikšmę, tačiau 
pasitaikantieji abejotojai kenkia 
mūsų šiandieniniam solidarumui.

Kiekvienam, rodos, ir aiškinti 
nereikia, kad, prievarta didesne 
grupe svetur atsidūrę ir po sto
vyklas, stovyklėles išbarstyti, mes 
turime turėti tarp savęs nuolatinį 
ir glaudų ryšį. Būdami nariai savo 
tautos ir savo valstybės, tačiau 
šiuo tarpu nuo gyvojo tautos ka
mieno atskelti, mes turime išlai
kyti savo tarpe tautinį ir valsty
binį solidarumą. Gi tai yra įmano
ma tik turint organizuotą bendruo
menę. Mes turime šiandien įvai
riausių reikalų ir sunkumų, tu
rime palaikyti ryšius su įvairiais 
m ūs ų globė j ais, turime bendrauti su 
kitur po pasaulį išbarstytais savo 
tautiečiais — esame jų net šel
piami. Turime ir patys sukūrę eilę 
įstaigų, ypač švietimo—kultūros 
srity, kurių veikla be organizaci

nio bendrumo nebūtų nei naši nei 
tikslinga. Matome, kaip negerai, 
kad. pav., didžiausia mūsų tautos 
emigrantų kolonija Jungt. Ameri
kos Valstybėse, padėjusi savo or
ganizuotumo pagrindus dar tuo 
laiku, kai neturėjome savo vals
tybės ir kai tautinis solidarumas 
per stipriai buvo kliudomas srovi
nės diferenciacijos, ir šiandien dar 
neįstengia sukurti bendro organi
zacinio vieneto, nors tėvynės lais
vės kova ir tragiškasis mūsų 
krašto likimas to labai reikalauja. 
Panašių reiškinių matome ir kitose 
mažesnėse mūsų emigrantų kolo
nijose. Tat mums, pagal mūsų įsi
tikinimą laikiniems prievartos emi
grantams, šitos klaidos jokiu būdu 
nebūtų galima daryti. Jos nedaro 
ir kitų tautų panašaus likimo žmo
nės. Šiaip ar taip, , išaugę Ne
priklausomoj tėvynėj’ir per 20 su 
viršum metų brendę tautinio at
sistatymo dirvoj, mes me jokios 
abejonės sudarome pajėgiausią už 
tėvynės ribų tautinį vienetą, nors 
materialiniu atžvilgiu ir blogiau 
šiuo momentu stovime už jau 
iš anksčiau emigracijoj esančius. 
Tat yra svarbu, kad tas pajėgumas 
nemažėtų, kad tautinis solidaru
mas, pasireiškiąs bendruomeniniu 
darbo pavidalu, lydėtų mus ne tik 
čia, stovyklų rėmuose, bet kad ly
dėtų mus ir toliau, nors likimo bū
tume dar daugiau skaldomi į ma
žesnius vienetus ir turėtume lai
kinai pastogės ieškoti įvairiuose 

kraštuose. Dar tėvynėje gyvenda
mi juk buvome sukūrę Pasaulio 
Lietuvių Sąjungą. Esamos aplinky
bės savaime kelia tokios organiza
cijos reikalingumą. Visur po pa
saulį išbarstytiems lietuviams, 
anksčiau ar dabar atsidūrusiems 
už savo krašto ribų, tenka ieškoti 
bendro organizacinio ryšio, kuris 
pirmoj eilėj išlaikytų mūsų tautinį 
vieningumą. Tam neužtenka mūsų 
politines aspiracijas vaikiančio or
gano, tam reikia platesnės organi
zacijos, įgysiančios panašius už
davinius, kokius dabar sau stato 
mūsų tremtinių bendruomenė. 
Šiandieniniams mūsų bendruome
nės nariams tenka parodyti dau
giausia veiklumo, palaikant ryšį 
su visomis pasaulio lietuvių orga
nizacijomis,ir palaikyti jose vieny
bės mintį plačiausia prasme. Sa
kyčiau, kad negalime vien tik ran
ka numoti net ir j tas mūsų tautie
čių emigrantų grupes, kurios šian
dien stovi mūsų bendrajam reika
lui, nepalankioj įtakoj ir dažnai 
pakenkia bendrajam reikalui. 
Tačiau ir tų komunistiškai nusi
teikusių grupių mes neturėtume 
išsižadėti. Politiniai gyvenamojo 
laiko vėjai praeis, o tautinis ryšys 
turės likti. Ir šiuo metu ieškotini 
keliai tai negausiai tautiečių da
liai prie bendro reikalo pritraukti 
ir atitraukti nuo . kenkimo savo 
kraštui. Tam pirmoj eilėj turėtų 
tarnauti kultūriniai ryšiai.

Kultūrinių jėgų tremtinių tarpe 
turime nemaža. Jos atlieka savo 
vaidmenį dabar, atliks jį ir viso
kiose kitose aplinkybėse. Svarbu 
tik. kad išlaikytume nepažeistą 
bendruomeniškumo jausmą ir ša

lintume kliūtis, galinčias trukdyti 
jam reikiamai reikštis. Mūsų šian
dieninio stovyklinio gyvenimo 
praktika rodo, kad bendruomeniš
kumui tinkamai reikštis šiuo metu 
gali kenkti nesveikai suprastas 
ideologinis susiskirstymas ir paski
rų asmenų beatodairiškas palinki
mas į karjerizmą ar nesugvvenamo 
būdo nevaldymas. Tuos abu kliu
dančius veiksnius turime sugebėti 
išlaikyti nekenksmingais bendruo
meniškumui.

Visi vienos pasaulėžiūros žmo
nėms netapsim ir to demokratinės 
galvosenos atstovai ir nesiekia. 
Tačiau, besimokydami demokratiš
kai sugyventi, turime nusižiūrėti į 
tuos kraštus, kurie per šimtmečius 
panašioj santaikoj gyvena. Euro
poj tokiu pavyzdžiu gal labiausiai 
tiks D. Britanija. Noriu čia sumi
nėti vieną iš šiandieninio britų po
litikos vadų gyvenimo epizodėlį. 
Žinome, kokio temperamento yra 
šiandieninis britų opozicijos vadas 
W. Churchill, kaip aštriai jis mo
ka pulti dabartinę socialistinę vy
riausybę. Vieną iš tokių šiais me
tais pasakytų kalbų jis baigė žo
džiais. „Viešpatie, apsaugok mus 
nuo tokios vyriausybės.“ Tą pačią 
dieną jis buvo kvietęs vyriausybės 

galvą į savo šeimos šventę, ir šis 
dalyvavo. sį faktą minėjo britų 
spauda, kaip pavyzdį, kuris ryškiai 
pavaizduoja, kad pažiūrų skirtu
mai' netrukdo britams ne tik su
gyventi kaip piliečiams, bet net 
neardo ir asmeninių santykių.

Sis pavyzdys tinka ne vien po
litiniam reikalui. įvairūs ideologi
niai išsišakojimai yra savaime su

prantami kiekvienoj demokratinėj 
bendruomenėj. Tačiau tie išsišako
jimai neturi kenkti pačiai tai 
bendruomenei; nežiūrint kokio dy
džio ji būtų.*

Mūsų skurdžioj tremtinių dalioj 
pasaulėžiūriniai skirtumai turėtų 
ko mažiausiai rasti vietos reikštis 
bendruomenės plotmėj. įvairūs ša
lia bendruomenės susidarę studijų 
būreliai, turi tikslus ruoštis būsi
mam darbui krašte, yra visai svei

kintini, tačiau jie neturi išeiti per 
toli iš savo rėmų. Taip pat ir 
paskiri asmenys kartais įneša 
dezorganizacijos į bendruomenės 
gyvenimą ir ne taip jau lengva jų 
nusikratyti.

Iš viso, sprendžiant apie savo 
bendruomenę, nereikia pergreit 
daryti per liūdnų išvadų, kaip tai 
mėgsta kartais daryti jaunesnio 
amžiaus žmonės. Kaip sakoma, nė
ra trobos be dūmų. Kiekvienas so
cialinis junginys, pradedant nuo 
šeimos, baigiant didžiulėmis vals
tybėmis. turi savo negalavimų, ta
čiau tai nereiškia, kad būtų ne
reikalinga šeima ar valstybė. Gy
vendami savo krašte, juk taip pat 
kasdien ne rožėmis klotais keliais 
vaikščiojome. Tačiau kaip skais
čiai mums tos netolimos praeities 
net ir liūdnieji momentai šiandien 
atsimena.

Savaime aišku, kad turime ne
galavimų ir savo dabartiniuose 
susibūrimuose. Tačiau, ištvėrę vie
nybėje ir prigyvenę geresnius lai
kus, tik tada pamatysime, dėl ko
kių menkų dalykų kartais pešėmės 
ir kaip didelis yra tas ryšys, ku
riuo jungia mus kraujo ir tragiš
kojo likimo giminystė.
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H. Br.Kovojanti Indonezija
Tautinio sąjūdžio banga, išsilie

jusi visoj eilėj kolonijinių kraštų, 
nepaliko nuošaliai nė Indonezijos 
salyno. Ilgesnį laika ten vykstą 
neramumai, paskutiniuoju metu 
perėję į atvirus mūšius tarp indo
nezų ir olandų kariuomenės, liu
dija tvirtą indonezų pasiryžimą 
ištverti savo kovoje už laisvę.

Olandija jau senai yra įleidusi 
šaknis Indonezijoje. Jau 1596 me
tais olandai užėmė Javą, išvary
dami iš ten jau prieš juos įsikū
rusius portugalus. Po to jie atė
mė iš portugalų Borneo ir kitas 
salas ir, patyrę apie gausius In
donezijos žemės turtus. 1602 me
tais įkūrė garsiąją Olandijos-Rytų 
Indijos bendrove, tiems turtams 
eksploatuoti. Vėliau olandu inte
resai susikryžiavo su anglų inte
resais, kurie taip pat susidomėjo 
turtinguoju kraštu. Ikėlę koją i 
Indoneziją, anglai labai pakenkė 
olandų interesams, net Olandijos- 
Rytų Indijos bendrovė iširo. Olan
dijos sąjungos su Prancūzija lai
kais anglai buvo užėmė beveik 
visas olandų kolonijas Pietų Azi
joj. bet 1816 metais Olandija savo 
kolonijas vėl atgavo.

Indonezijos salynas su didžio
siomis Borneo. Sumatros. Javos. 
Celebes ir kitomis salomis apima 
1.904.400 k v. km. Gyventojų pris- 
kaitoma apie 67.829.000. Didžiau
sia sala yra Borneo (533.838 kv. 
km. su 2.669.000 gyventojų), tačiau 
tirščiausiai gyvenama ir daugiau
sia gyventojų turi Java (131.380 
k v. km. — 41.719.000 gyventojų). 
Java yra taip pat ir turtingiausia 
sala.

Indonezijos gyventojų skirtu
mas rasių, kalbos ir galvosenos 
atžvilgiu yra nepaprastai didelis. 
Pav.. Šventasis Raštas turėjo būti 
išverstas į 200 įvairių kalbų ir 
dialektų, kad būtų prieinamas 

, plačioms gyventojų masėms. Žy
mią gyventojų dalį sudaro ir-miš
rios kilmės gyventojai, kurių Ja
vos saloj priskaitoma apie 140.000. 
šalia 100.000 čia gimusių europie
čių. Be to, visame Indonezijos sa
lyne yra apie 1,5 mil. kinu, kurių 
itaka tiek politiniam tiek ūkiniam 
krašto gyvenime yra labai žymi.

Gausūs Indonezijos krašto tur
tai, kuriu eksplotacija yra išskir
tinai svetimųjų rankose, vra labai 
įvairūs. Šalia miškų, kurių gausu 
visame salyne, išskyrus N. Gvi
nėją, yra aukštos vertės kamparo 
medžių,- kokoso palmių, bananu, 
bambukų, gvazdikų ir figų. Šalia 
vietinių maistinių augalu-ryžių, 
turkiškų kviečių ir ankštinių vai
sių — yra auginami olandų į šį 
kraštą atgabenti augalai: kaučiu
kas. kava, indigo, alyvinės pal
mės. Žemėje slypi milijonai tonų 
geležies rūdos, vario, mangano, 
cino, švino ir kitų mineralų bei 
metalų. Taip pat naftos šaltinių 
yra visame Indonezijos salyne.

Iki karo Indonezijos valdžios 
prieky stovėjo Olandijos skirtas 
general-gubematorius. Jis valdė 
pagal Olandijos centro valdžios 
nurodymus, o jam pagelbėti buvo 
sudaryta 5 asmenų taryba, kuri, 
sprendžiant įvairius klausimus, 
turėjo tik patariamą balsą. Vie
nas tarybos narių paprastai buvo 
indonezas. skiriamas vadinamos 
tautos tarybos, kuri būdavo suda
roma iš dalies rinkimų būdu, iš- 
dalies gubernatorių skiriama. Ja
vos valdymo būdas skyrėsi nuo 
viso salyno. Java buvo padalinta 
į tris provincijas su atskiriais gu
bernatoriais ir provincijų tarybo
mis. Tarpininkais tarp gyventojų 
ir gubernatorių būdavo vadina

mieji regentai kilę iš aristokratiš
kų indonezų šeimų. Likusioji sa
lyno dalis padalinta į tris provin
cijas Borneo, Sumatrą ir ..Di
džiuosius Rytus“ — buvo tiesio
giai valdoma olandų gubernato
rių.

Krašto ūkiniam gyvenime, švie
time ir teisėje stipriai reiškėsi 
dualizmas. Šalia primityvaus čia
buvių žemės ūkio, pagrįsto senais 
indų kultivavimo metodais, kles
tėjo modernus kolonistų planta
cijų ūkis. Šalia primityvių čiabu
vių mokyklų krašte veikė moder
nios švietimo, įstaigos, skirtos 
europiečiams ir mišrios kilmės

gyventojams, kurie buvo lygiai jo prieš Japonijos grėsmę. Gy- 
traktuojami su europiečiais. Šalia ventojams mažai tesipriešinant, 
indonezų teismų, besivadovavu- jakonams pavyko okupuoti ją 
šių papročio teise, buvo olandų' 
teismai, skirti europiečių byloms 
spręsti Šis dualizmas ir buvo vie
nas svarbiausių veiksnių, išryški
nusių Indonezijos nacionalizmą. 
Sustiprėjusi tautinė indonezų są
monė ėmė reikštis vis didėjančiu 
nepasitenkinimu svetimaisiais ir 
pastangom iškovoti nepriklauso
mybe.

Akstiną tautiniam sąjūdžiui pir
miausia davė rusų-japonų karas. 
Jam pasibaigus, 1906 m. buvo 
įkurta darbininkų partija, reika-

Lietuviu Meno kolektyvas „Sietynas“, vad. Al. Kačanausko, liepos 21 d. koncertavo du kartus Heidelberge: 
vokiečių visuomenei ir U.S. armijos karininkams jų ramovėje. Koncertus surengė amerikieCių tarptautini? 
„Stardust-Club“ kontora. Borjeru nuotr.

lavusi tam tikrų reformų. Ją pa
sekė ir radikalusis Sarikat Islam, 
machometonų pirklių komercinė 
sąjunga. įsikūrusi kovai su pra
gaištinga kinų įtaka. Toji organi
zacija, ankščiau reikalavusi Indo
nezijai autonomijos, 1917 m. pa
reikalavo visiškos nepriklausomy
bės. Lemiamą vaidmenį indonezų 
kovose dėl nepriklausomybės su
vadino mišriakilmiai. Jiems olan
dų valdžia buvo suteikusi visas 
europiečių teises ir tikėjosi pa
daryti juos patikimais kolonijinės 
valdžios šalininkais. Ilgainiui ta
čiau jie olandus apvylė, tapdami 
indonezų tautinio sąjūdžio vadais.

Pirmieji plataus masto neramu
mai kilo 1926—27 metais. Jie dar 
labiau paaštrino ir šiaip nepuikius 
indonezų su olandais santykius. 
1930 metų ekonominę krizę indo- 
nezai panaudojo savo profesinėms 
sąjungoms praplėsti ir sustiprin
ti. Olandams besistengiant pra
vesti industrializacijos planą, ku
ris šalia ūkinių tikslų turėjo ir* 
strateginių, nukreiptų prieš indo
nezų tautinį sąjūdį, prasidėjo an
trasis pasaulinis karas. Dar prieš 
vokiečių žygį į Olandiją, olandų 
valdžia paskelbė kolonijos admi
nistracijos organus nepriklauso
mais nuo Haagos vyriausybės ir 
pavedė jiems patiems gintis už
puolimo atveju. 1940 metais, kai 
Olandija buvo vokiečių okupuo
ta, Indonezija viena pati atsisto-

Stovyklos sargyboje
P. Pauliuko nuotr.

per tris mėnesius. Olandu egzili- 
nė vyriausybė tuomet išleido de
klaraciją, išreiškiančia Olandijos 
laikyseną Indonezijos atžvilgiu ir 
nurodančia šių dvieju valstybių 
ateities bendradarbiavimo kelius. 
Tai buvo posūkis iš kolonijinės 
imperijos i Commonwealthą, kur 
Indonezija jau traktuojama ne 
kaip Olandijos kolonija, bet kaip 
savarankiška su pilna veikimo 
laisve valstybė, draugiškumo ir 
bendradarbiavimo santykiais su
sirišus su Olandijos karalyste.

. Japonijai kapituliavus ir alijan- 
’ tams įžygiavus Indonezijon, Olan

dijos vyriausybės gubernatorius 
’ išvyko į Indoneziją. Jo čia laukė 
. sunkūs uždaviniai, nes Indoneziją 
.. valdė dar japonų okupacijos lai- 
į kais sudaryta vyriausybė su Dr. 
. Soekamo priekyj. Krašte vykstant 

partizaninėms kovoms, alijantų 
okupacinė kariuomenė kreipėsi į 
Dr. Soekarno. prašydama suval
dyti partizanus, tačiau Dr. Soe
kamo atsakė neturįs galios sulai
kyti tautinio sąjūdžio kraštutinius 
elementus. Pirmyn žygiuojanti 
okupacinė kariuomenė sutiko stip
rų partizanų pasipriešinimą, kurių 
kova, ankščiau buvusi nukreipta 
prieš japonus, dabar nukrypo 
prieš alijantus.

Vykstant krašto okupacijai, su
siformavo nauja Indonezijos vy
riausybė su prezidentu Soekar
no ir ministru pirmininku Dr. Su- 
tan Sjahrir. Tai buvo naujoji In
donezijos respublikos valdžia. Su 
ja olandų valdžia 1945 metų lap
kričio mėnesį pradėjo derybas, 
dalyvaujant ir anglų atstovui. De
rybų metu ir po jų Indonezijoje 
nesiliovė partizaninės kovos. Jos 
nadarė daug nuostoliu tiek olan
dams tiek indonezams ir ypatin
gai skaudžiai palietė Indonezijos 
ūkį. Beveik visa transporto siste
ma suiro. Kai kurių javų derlius, 

. lyginant su 1941 metais, sumažė- 
l jo beveik pusiau. Visos olandų 
• pastangos palaikyti tvarką nuėjo 

veltui. O toji tvarka buvo labai 
i reikalinga, dėl to. praėjus rinki- 
■ mams į Olandų parlamentą, olan- 
l dų komisija išvyko i Bataviją de

rybų. Derybų rezultatas buvo 
Cheribono sutartis, pasirašyta 
1946 metų lapkričio 15 d. Sutar
timi buvo padėtį? Indonezijos 
Jungtinių Valstybių pagrindai. 
Indonezijos Jungtinės Valstybės 
drauge su Olandijos karalija su
daro Olandų-Indijos Sąjungą. 
Naujosios sąjunginės valstybės 

konstitucija turės būti konstituan- 
tos paruošta. Sąjungos prieky 
stovi Olandijos karalienė. Olan
diją Jungtinėse Indonezijos Vals
tybėse atstovauš aukštasis komi
saras, o Indonezijai atstovauti 
Olandijoje taip pat skiriamas ko
misaras. Galutinis tos Olandų-In- 
dų Sąjungos įkūrimas privalo bū
ti atliktas iki 1949 metų sausio 
pirmos dienos.

Kaip ir kiekviena politinė su
tartis, taip ir ši Olandų-Indijos 
Sąjunga tegali įsigalioti tik pil
nai ir galutinai abiem šalim ją 
akceptavus. Nors principe ir vie
ni ir kiti sutiko, tačiau liko dar 
daug neišaiškintų detalių. Dėl to 
derybos tęsėsi iki paskutiniųjų 
dienų. 1946 metų lapkričio mėne
sį buvo padarytos paliaubos su 
kovojančiais nacionalistais, o 
gruodžio 1 dieną britų okupaci
niai daliniai visai pasitraukė iš 
Indonezijos. Tačiau nesiliaudamos 
partizaninės kovos kėlė krašte 
nerimą. Nepaisant visų trukdy
mų, derybos dėl Olandų-Indijos 
Valstybių Sąjungos įkūrimo pa
mažu stūmėsi pirmyn. Daugelis 
klausimų jau buvo aptarta ir 
abiejų šalių priimta. Tik olandu 
pasiūlvmą įkurti bendrą olandu 
indonezų armija krašto tvarkai 
palaikyti ir pogrindžio veikimui 
suvaldyti indonezai atmetė. Po 
nepavykusių mėginimų pasiekti 
kompromiso, olandai liepos 20 d. 
UNO organzacijai oficialiai pa
reiškė turį griebtis griežtų prie
monių prieš teroro veiksmus. 
Liepos 21 d. olandų, kariuomenės 
daliniai pradėjo karinius veiks
mus prieš Indonezijos armiją. In
donezų kariuomene remia ūkinin
kai, apsiginklavę granatomis ir 
bambuko ietimis. Pogrindžio są

Indonezija

jūdžio nariai padegė milžiniškus 
Šocony Vacuum B-vės naftos 
sandėlius. Jei greitu laiku nebus 
padarytos paliaubos, pogrindis 
yra raginamas padegti apie 500 
didžiųjų gumos, kavos ir arbatos 
plantacijų vakarinėje Javoje. Šis 
staiga užsikūręs gaisras tebedaro 
abiem šalim daug nuostolių ir 
sukėlė susirūpinimą kitų valsty
bių tarpe. Britai, visą laiką tar
pininkavę abiejų kraštų dery
boms, ypatingai susirūpinę. Jiems 
Indonezijos įvykiai yra staigme
na, nes, sekdami visą laiką olan
dų indonezų pasitarimus, jie 
džiaugėsi derybų pažanga ir op
timistiškai vertino busimuosius 
rezultatus. Bevinas didžiai ap
gailestauja olandų žygi,) tačiau, 
nežiūrėdamas kai kurių senatorių 
raginimo, nesiima šio klausimo 
kelti saugumo Taryboje, iš paty
rimo žinodamas, kad visi klausi
mai, iškelti joje, lieka be rezul
tatų. Jis tačiau žada ir ateity per 
britų atstovus tarpininkauti olan
dų su indonezais ginčų sprendime. 
Indonezų vyriausybės galva Dr. 
Soekamo kreipėsi į pasaulį, pra
šydamas imtis žygių jsustabdyti 
tą beprasmį kraujo praliejimą, 
tačiau jis pabrėžia taikos sąlygą- 
visišką Indonezijos nepriklauso
mybę. Patys olandai sakosi esą 
pasiruošę tolimesnėms deryboms, 
kai tik padėtis Indonezijoje 
aprimsianti. Nežiūrėdami visų 
nesusipratimų, jie tikisi iki 1949 
metų sausio 1 dienos įkurti Olan
dų-Indijos Valstybių sąjungą.

2
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Kęstutis Cerkeliunas

Musu sportinio gyvenimogerovei
Gyvenimas tremties sąlygose 

nepalieka neigiama prasme neuž
kabinęs nė sportinio gyvenimo. 
Yra neginčytinas faktas, kad mū
sų jaunuomenė, gausiai susibū
rusi j sporto klubus ar kitus vie
netus, parodo daug ryžtingumo 
ir entuziazmo, populiarinant tau
rų sportiškumą ir savo pasieki
mais, kartu su įvairiopais meni
niais ansambliais daugiau nei 
kas kitas reprezentuoja lietuvius 
svetimųjų maišaty. Apie tai jau 
ne kartą buvo spaudoje užsiminta 
ir tinkamai pasisakyta. Betgi su
sirūpinimas išlaikyti mūsų spor
tuojantį jaunimą visais atžvil
giais pagarbioj aukštumoj, gal 
būt, ne visados pergalingais pa
siekimais, bet visados „fair“ žais
mu, verčia mus atkreipti dėmesį i 
tam tikrus nesklandumus, į tam 
tikrus nukrypimus, kurių reikia 
vengti, o šiems kur nors pasiro
džius, juos be gailesčio ir iš pat 
šaknų negrąžinamai išrauti.

Kai kurių mūsų intelektualų 
tarpe vir dar yra populiarus spor
to neigimas. Sis neigimas bene 
dažniausiai bus kilęs iš nesupra-

jog, pralaimėjus rungtynes, nu
kenčia tautos prestižas ir pan. 
Anglai pralaimėjimą sutiko su 
humoru. Dviem šveicaram, ku
rie prieš šias rungtynes buvo nu
vykę į Londoną ir ten stebėjo 
rungtynes Anglija - Prancūzija, 
kad orientuotųsi apie anglų žai
dimą, anglų Football Association 
gen. sekretorius Stanley Rous 
Zūriche po anglų pralaimėjimo 
juokaudamas pareiškė „Dviem 
metam jums yra draudžiama 
lankytis bet kurioj Anglijos fut
bolo aikštėj!“

Be to, tenka kartais pastebėti 
reiškinių, jog kai kurie senesni 
sportininkai kartais pavydi jau
nesniems pasiekimų ir juos, kad 
ir geresnius, stengiasi užmesti į 
šešėlį, jau nekalbant apie tai, 
kad jaunimui stengtųsi kuo pla
čiau atidaryti vartus į pažangą 
ir savo patirtim daug ko gero 
prieaugliui galėtų perteikti. To
kių reiškinių mūsų tarpe, dėkui 
Dievui, yra taip reta, kad ne vi
sados verta apie tai kalbėti. Bet
gi siauresniu mastu tokių pavydo 
reiškinių pasitaiko, ir dėl to vi-

nas, tik jo komanda žaidžia ti
krąjį krepšinį, kiti maždaug 
„plaukikai krepšinio aikštėje“ ir 
pan.

Ką galima pasakyti apie tokį 
egzempliorių, kuris dar ne su 
kiekvienu leisis į kalbas, ne kiek
vienam spustels ranką ir t.t. Apie 
tokį galima pasakyti: Labai gaila, 
bet toks egzempliorius negali bū
ti teigiamai vertinamas nei kaip 
tikras sportininkas, nei kaip žmo
gus. x

Kuklumas — didelė dorybė, 
kaip privačiam, taip ir sportiniam 
gyvenime. Gali būti, kad mūsų 
krepšininkai daugelyje Europos 
kraštų būtų pageidautini žaidikai, 
bet kažko ypatingo jie, ypatingai 
pavieniui, vargu ar parodytų. Jei 
būtų sudaryta mūsų rinktinė, 
greičiausiai, ji galėtų labai sti
priai pasireikšti. Vis dėlto nega
lima užmiršti, kad krepšinis Eu
ropoje daro pažangą ir, jei praei
tais metais Ženevoje žaidimo ly
gis buvo vidutinis ir mūsiškiams 
vargu būtų sudaręs daug rūpes
čio, tai šiemet Prahoje buvo kiek 
kitaip. Gyventi sena pažiūra, kad 
kiekvienam Europoje atskaitysim 
po keturiasdešimt, jau yra per 
drąsu. Geriau būti kuklesniems ir 
neužmesti darbo-visur dirbama, 
reikia — ir ne bet kaip! — pasis

timo, nors iš kitos pusės sportas 
mėgstamas neigti, pasigriebus 
vieno kito sportiniam gyvenime 
pastebėto netikslumo, kuris kai 
kurių asmenų mėginamas perdė
tai iškelti, ir taip, turint rankose 
kad ir nevisuotinį argumentą, 
pareikšti: „Štai, ką padarė spor
tininkas, štai, kas įvyko per tas 
ar kitas rungtynes ir pan. Mūsų 
pareiga visiems tiems nesklandu
mams užkelti vartus, pasitempti, 
kad tokių nesusipratimų būtų 
kuo mažiausiai, kad sportinis gy
venimas įgautų tikrai taurius rė
mus. Tąsyk ir sportinei idėjai bus 
daug kuo pasitarnauta, apvaly
sime savo sportavimą nuo juodu- 
sių ir tub pačiu išmušime kai ku
riems skeptikams paskutinį gin
klą. Žinoma, sportininkas yra 
taip pat žmogus, ir dėl to visko 
gali pasitaikyti-svarbu, kad nu
krypimai netaptų mada, neįsike
rotų į tradicijas, nebūtų kasdieni
nis reiškinys. O. tiems užkietėju- 
siems intelektualams galima at
sakyti anglų rašytojo ir Nobelio 
premijos laureato John Galswor
thy žodžiais: „Sportas, leidžiąs 
plėvesuoti idealizmo vėliavai, yra 
šviesus taškas dabarties pasau-
lyje. Kiekvienu atveju sportas re
spektuoja priešo teisę“.

Vienas iš sunkiausių dalykų, 
kurie ir mūsų sportininkams kar
tais sukelia daug vargo, yra su
gebėjimas garbingai pralaimėti. 
Anglai turi posakį, kad garbingai 
pralaimėti reiškia laimėti ir 
garbingas pralaimėjimas yra 
laikoma viena iš pačių didžiųjų 
tikro sportininko savybių. Gar
bingas pralaimėjimas apspren
džia charakterio stiprybę ir yra 
vertinga „fair play“ dvasinė 
išraiška. Iliustracijai galėtų 
tarnauti ne taip jau seniai 
Zūriche įvykusios tarpvalstybi
nės futbolo rungtynės Sveicarija- 
Anglija. Kai šveicarai netikėtai 
laimėjo, aišku, anglams, ypatin
gai po prieš savaitę pasiektos 
triuškinančios pergalės prieš li
kusios Europos rinktinę, nebuvo 
labai smagu. Betgi jau aikštėje, 
tuoj po baigminio švilpuko- ang
lų vartininkas, šiose rungtynėse 
itin gerai pasirodęs, spontaniškai 
griebė artimiausią šveicarų žai- 
diką ir jį nuoširdžiai pasveikino. 
Anglų komandos kapitonas taip 
pat pasveikino šveicarus. Šveica
rai iš savo pusės neaptemo didy
bėje, bet liko geri sporto draugai. 
Per vakarienę šveicarų futbolo 
sąjungos pirmininkas pareiškė 
šiuos įsidėmėtinus žodžius: „Šian
dien mūsų komanda laimėjo. Bet
gi ji jūsų nenugalėjo, — ji tik 
laimėjo šios dienos rungtynes“.

Iš šio epizodo galime daug ko 
pasimokyti. Ne paskutinėj eilėj 
tie, kurie yra klaidingai įsitikinę,

Blrštono vasarvietė prie Nemano

sam tam norime pastatyti prieš 
suomio Nurmi pavyzdį.

Suomiai savo sportine dvasia 
yra išskirtiniai pavyzdžiai. Ar
mas Vaiste, tas pats, kuris ruošia 
suomius 1948 m. Londono olim
piadai, savo patikėtiniams yra 
surašęs keletą nurodymų. Pavyz
džiui, „negalvok, kad savo srityje 
viską žinai. Atsimink, kad vis dar 
gali ir turi mokytis“, arba „ne
nusimink po pralaimėjimo, kaip 
perdaug nesididžiuok pergale“, 
arba „neužmiršk niekados, kad 
sportas pasaulyje nėra viskas. 
Garbė yra praeinantis reiškinys.“

Si paskutinė citata paskatina 
mus apie ją kiek daugiau pakal
bėti. Ne paslaptis, kad pasitaiko 
sportininkų, kurie vienoje ar ki
toje srityje daugiau pasiekę, ar 
bent galvoją, kad pasiekė, pra
randa bet kokį savo ir žmogaus 
ir sportininko vertės supratimą. 
Imkime, pavyzdžiui, krepšininką. 
Zaidikas jaunas, spėjo gražiai už
sirekomenduoti ir savo pasieki
mais aikštėje gali daug kuo 
ir daug ką džiuginti. Bet pakal
bėkime su tuo pačiu žaidiku po 
rungtynių, privačiai. Truputį kei
sta, kad jis įsikalęs į galvą, jog 
kitur Europoje krepšininkai 
silpni jis visur bus mielas sve
čias, dėl jo klubai varžysis, tad 
galimos emigracijos atveju jo eg
zistencija užtikrinta. Jis dabar 
vien pasišventęs krepšiniui, dau
giau kas nors jam nerūpi, nei 
mokslas, nei mintis išmokti ko
kio amato ar kalbų. Jis lengvais 
žodžiais suniekina kitų žymesnius 
pasiekimus. Atrodo, tik jis vie-

, F. B—us.

J. E. Antanas Karosas, Seinų 
ir Vilkaviškio Vyskupas

Po vysk. A. Baranausko mir
ties 8 metus našlavusi Seinų 
vyskupija 1910 m. susilaukė di
delio džiaugsmo — gavo naują 
vyskupą, J. E. Antaną Karosą. 
Atkelta jį į čia iš Zitomierio, kur 
nuo 1907 m. buvo sufraganu. Ta
čiau išvydusiųjų jį pirmą kartą 
taip kunigų, taip tikinčiųjų dži
augsmas kiek apsiniaukė. Ką gi? 
— pagalvojo ne vienas —, tokis 
mažutis, menkutis, kiek persi
kreipęs, truputį kuprotas ir jau 
nebe jaunas, nes peržengęs į an
trąją šeštojo kryželio pusę, berte 
ilgai jis gyvens. Po metų — kitų, 
tikriausiai, vyskupijai vėl teks 
gedėti . . . Niekam nė mintis ne
kilo,, kad Apvaizda kitaip lėmė, 
kad naujasis J. E. Seinų vysku
piją valdys 16,0 iš jos padarytąją 
Vilkaviškio net 21 m.

Naujasis Ganytojas tuojau 
griebėsi darbo. Jau ilgai ilgai 
buvo parapijos nelankytos, Sut
virtinimo sakramentas neteiktas. 
Juk vysk. A. Baranauskui vos 
trumpą laiką teleido caro valdžia 
atlikinėti tąją pareigą, o po jo 
8 metus suvis nebuvo vyskupo. 
Vysk. Antanas pirma vyko į lie
tuviškąją vyskupijos dalį ir, tik 
ją paskubomis apvažiavęs, į len
kiškąją. Tačiau nespėjus dar jam

pausti ir mums, nes nėra blogiau, 
kaip gyventi vien tik praeities 
didybe. Toji didybė praeity-gra- 
žus dalykas, bet vis dėlto tai tik 
praeitis. Dabartis mus įpareigoja 
naujiems uždaviniams. Per Sek
mines mūsų krepšininkai pabandė 
laimę Monaco—pavyko. Reikia 
palinkėti, kad tokių progų, kur 
galėtų pasireikšti patys pajėgiau
sieji, atsirastų daugiau.

O kol kas mūsų sportuojančiam 
jaunimui, tiek iškiliesiems, tiek 
mažiau žinomiems, galima pa
linkėti, kad ir savo tarpe būtų 
puoselėjamos tikrojo sportiškumo 
taisyklės, ne primestinės, bet išau
gusios iš vidaus, reikiamai įsi
jaustos ir suprastos. Sportinin
kas turi būti išbaigtas ne tik 
aikštėje, jis turi save pateisinti ir 
kaip žmogus. Tik šitokioj sporti
ninko ir privataus žmogaus har
monijoj mes rasime kelią j šviesą, 
į tai, kuo galėsim patys džiaug
tis ir kitus vertai džiuginti.

Dar šiandien susimąstykime, 
pergalvokim savo poelgius sporto 
aikštėje ir privačiam gyvenime 
ir pažiūrėkim, ar nėra kas taisy
tino, ar mes pasielgiame taip, 
kaip anglų ar šveicarų futbolinin
kai, kaip Nurmi, ar turime savyje 
įsirašę kažką panašaus, apie ką 
kalba suomių lengvaatlečių tre
neris. Pagalvokime!

visų parapijų aplankyti, kilo ana
sai karas. Seinų vyskupija, bū
dama prie pat Vokietijos sienos, 
turėjo tuojau patirti visų karo 
baisumų ir fronto besikaitalio- 
jimų. 1915 m. vasarą, prasidėjus 
galingam vokiečių veržimuisi į 
rytus, karinė rusų vadovybė įsakė 
vysk. A. Karosui, kuris tuomet 
lankė lenkiškąją vyskupijos dalį 
ir. buvo atkirstas nuo Seinų, ko 
greičiausiai vykti į Rusijos gilu
mą. Nebuvo kas daryti, kaip tik 
paklusti. Apsigyveno jis Petro
grade, į kur buvo taip pat at
blokštas nemažas Seinų Kunigų 
Seminarijos auklėtinių skaičius. 
Būdamas čia, jis visą laiką neri
mo ir, kiek begalėdamas, rūpinosi 
išgauti leidimą grįžti į išsilgtąją 
vyskupiją. Po poros metų įtemp
tų pastangų pavyko jam tai. Grį
žęs pirma apsistojo Vilkaviškyje, 
gi po kelių mėnesių persikėlė į 
Seinus. Pirmutinis jo rūpestis 
buvd . dabar atgaivinti Kunigų 
Seminariją, kuri nuo 1915 m. jau 
nebeveikė. Seminarija ėmė gra
žiai tvarkytis, ypač kai 1918 m. 
galėjo grįžti tėvynėn karo į Ru
siją nusviestieji profesoriai. Ta
čiau vėl nelaimė. Tuojau pradė
jo brautis į šitąjį krašta lenkai. 
1919 m. rudenį brutaliai suėmė 

jie klierikus ir profesorius ir, 
naktyje nugabenę už demarka
cijos linijos, išmetė. Neužilgo 
įsakę ir vysk. Karosui ko. grei
čiausiai apleisti Seinus ir vykti, 
kur bežinąs. Apsistojo jis Punsko 
klebonijoje. Bet, kadangi toji vie
tovė buvo anapus demark. linijos, 
keletą mėnesių gerokai pavarginę 
jį, lenkai iškraustė į Lietuvą. Ap
sigyveno jis dabar Marijampolėje 
tėvų marijonų vienuolyne.

Tuo tarpu Kunigų Seminarija, 
porą metų pabuvusi Zyplių dva
re, Sakių apskr., 1921 m. persi
kėlė į Gižus (Vilkaviškio apskr.) 
Čia bebūdama, gausiai kat. vi
suomenės paremta, įsigijo Vilka
viškio dvaro centrą. Sumanyta 
Vilkaviškį padaryti ir vyskupi
jos centru. Tai ir įvyko 1926 m., 
kuriant bažnytinę Lietuvos pro
vinciją ir sudarant naujas vys
kupijas. (Lietuviškoji Seinų vys
kupijos dalis gavo tuomet Vilka
viškio vyskupijos vardą). Taisiais 
metais vysk. A. Karosas persi
kėlė į Vilkaviškį. Visas dabar jo 
rūpestis buvo turėti šalia savęs 
Kunigų Seminariją, ypač kad Gi
žuose buvo patalpos jai per 
ankštos ir šiaip jau netinkamos. 
Didelėmis jo pastangomis pa
puošė Vilkaviškį 1930 m. gražūs, 
modernūs trijų aukštų rūmai, į 
kuriuos tuojau persikėlė įstaiga.

10 metų vyko ramus gyvenimas 
Vilkaviškyje. Vysk. A. Karosas, 
nors jau gerokai apsenęs, nors 
nuo 1926 m. turėdamas pagelbi- 
ninką, vysk. M. Reinį, pats valdė 
ir tvarkė vyskupiją, neapleisda
mas nė pareigos lankyti parapi
jas. Jokių atostogų jis nepripaži
no, jokių kurortų nežinojo.

Atėjo nelaimingieji 1940 m. 
Atžygiavusieji raudonieji pirma 
užgrobė Kun. Seminarijos rūmus, 
(mat „susipratusioj! liaudis“ juos 
jiems padovanojusi), o paskui pa
reikalavo, kad ir vysk. A. Karo
sas su visa Kurija išsikraustytų 
kur beišmanąs. (Vysk. M. Rei
nys buvo jau persikėlęs į Vilnių). 
Noroms nenoroms teko susigrūsti 
ir be to ankštoje klebonijoje. 1941 
m. karas užklupo jį Prienuose, 
belankantį parapijas. Naujieji 
okupantai nekliudė jam grįžti į 
savo namą. Niekiau buvo su Kun. 
Seminarija. Jos rūmai nemažai 
nukentėjo nuo šūvių, o, be to, 
buvo paimti pražygiuojančiosios 
kariuomenės reikalams. Tačiau 
tvirtu vysk. A. Karoso nusistaty
mu ji šiaip taip įsikūrė Vilkaviš
kyje ir galėjo veikti ligi 1944 m. 
pavasario.

1944 m. jau nuo ankstybo pa
vasario nieko gero nežadėjo. Nuo 
pat Velykų be paliovos ūžė ir ūžė 
plentu per Vilkaviškį visoki karo 
pabūklai ir vis į vakarus. Liepos 
mėn. pradžioje imta kasti prieš 
pat miestą prieštankinius grio
vius ir apkasus. Po savaitės — 
kitos susibrovė į vyskupo rūmus 
įvairūs kariuomenės daliniai, 
vysk. A. Karosui vos bepalikdami 
menkutį kambariuką. Paskutinę 
tojo mėn. dieną anksti rytą pasi
girdo raudonųjų šūviai į miestą. 
Kas tik kojas turėjo, spruko į 
laukus. J. E. vysk. A. Karoso ko
jos, deja, buvo jau per senos ir 
per silpnos. Priemonių jam išvež
ti niekur nebuvo galima gauti. 
Ir likosi jisai Vilkaviškyje su 
nespėjusiu išbėgti kan. V. Vizgir
da tarp kelias savaites trukusios 
ugnies. Atrodė, kad gyvas iš ten 
neišeis. Bet Apvaizda jį saugojo. 
Po kiek laiko pasistūmėjus fron
tui į vakarus, išvyko jis į Šuns
kus, o iš ten po metų — kitų į 
Marijampolę, kur, kaip pranešė 
Vatikano radijas š. m. 7 liepoj 
mėn. dieną apleido šįjį pasaulį, 
išbuvęs vyskupu 40 m., gi Seinų- 
Vilkaviško vyskupiją valdęs 37 
metus.

Norint J. E. vysk. A. Karoso 
asmenį ir darbuotę apibūdinti, 
reiktų prirašyti lakštų lakštus. 
Čia pasakysiu trumpai tik tiek: 
buvo tai gilaus tikėjimo, karštos 
Bažnyčios meilės, nepaprastai 
šviesaus proto ir geros širdies as
muo.

Amžinąjį atsilsį teduodie jam 
Viešpats!
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Scena iš pirmojo „Coppelia“ veiksmo. (L T Baleto Teatro pastatymas Augsburge) V. Račkausko nuotr.

Stasys Yla

TRISPALVĖ
Spalvos reiškia žmonių nuotai

kas, jausmus. Spalvų pasirinkime 
atsispindi tautų skonis, jų dvasia. 
Pas indoeuropiečius balta reiškia 
džiaugsmą, nekaltybę; juoda — 
gedulą, liūdesį; pas kiniečius — 
atvirščiai. Tautos turi savo spal
vų kalbą.

Kokiu spalvingumu reiškiasi 
lietuvių tautos dvasia?

Lietuvio akį labiausia pasotina 
žaluma. Be žalių girių, be lau
kų žalių ir sodų prailgsta jam 
baltoji žiema, nusibosta pilkasis 
ruduo. Nors tiek spalvingų gėlių 
turi lietuviški laukai, bet žalioji 
rūta jam tapo tautinė gėlė. Ir 
tautiniuos audiniuos, ir tapyboj 
ši spalva persveria kitas. Kodėl? 
Žalia — lygumų ūkio kraštų spal
va. Žali laukai, miškai, pievos 
persveria lietuvio žemėvaizdyje. 
Žali sodai ir daržai, rūtų žalių 
darželiai ir priebučiai vijokliais 
žaliais apsidengę, pagaliau paža
liavusios senosios šiaudinės pas
togės sudaro foną visos lietuvio 
namų aplinkos.

Žaluma kalba lietuviui ramu
mu, santūriu džiaugsmu, gyvybe, 
ilgesiu, viltim. Ji išreiškia nuo
taikas, būdingas jam — gamtos 
vaikui. Ir ne tik jo akį ‘žavi; jis 
džiaugiasi pačiu žalumos žodžiu. 
Žalia skamba mūsų kalboj retu 
savumu. Šituo žodžiu ataudžiama 
daugelis kitų sąvokų: iš žalia 
išauga želmuo, žolė, žolynai, at
žalynas, Žalgiris, žaltys, žaltvyks- 
tė. Ir mūsų liaudies dainoj ž a - 
1 i a skamba kaip dažnas melodi
jos akordas. Kad giria, lanka, rū
ta yra žalia — visiems aišku, o 
tačiau tai kartojama kaip nepa
keičiamas epitetas. „Tu girele, tu 
žalioji . . . Žalioj girelėj, ly
gioj lankelėj . . . Pasisėjau ž a - 
1 i ą rūtą . . . Žalioj lankelėj yr 
daug grėbėjėlių . . Žalias — 
reiškia jaunas, žalumas — jau
nystė.

Žalioji spalvp yra tat pagrin
dinė lietuvio spalva. Bet ji būtų 
sunki ir slegianti, jeigu jos ne
nuskaidrintų šviesioji saulė. Ža- 
liajan mūsų pasaulin ji pažeria 
giedros, teikia lengvumo. Pava
sarį ji išpuošia pievas geltonų 

pienių jūra; vasarą nudažo lau
kus geltonais javų rėžiais ir auk
sinėm varpom; rudenį paberia 
geltonų lapų.
Gyvendamas žalioj savo žemėj 
lietuvis, ilgisi šviesiojo dangaus. 
„Saulelė nusileido, mėnulis pa
tekėjo — liūdna graži mergelė 
pro langelį žiūrėjo . . . Aukštai 
dangus — šviečia žvaigždės, di
delės ir mažos . .

Kaip žalioji yra mūsų tikrovės, 
taip geltonoji — mūsų romanti-’ 
kos spalva. Svajonių ir didžių 
žygių pasaulyje mes randame 
aukso skrynias ir auksu žiban
čias bonias, aukso pasagas ir dir
žus, aukso lietus. Ir gintaras, mū- 
sasis auksas, atrodo toks nekas
dieniškas! Apie jo rūmus kalba 
mūsų pasakos ir jo karolius ap
dainuoja mūsų dainos. Geltonasis 
gintaras yra lietuvaitės svajonė. 
Ir geltona smiltis mūsų žalioj že
mėj šviti, kaip retas radinys. 
Mergaitės barsto ja rūtų darželio 
takus, jos raštais išaudžia grįčios 
aslą ir pilkąjį kiemą. Bet ne kas
dien jos šitai daro — tik šven
tėms atėjus, tik didžio svečio, ar 
bernelio laukdamos.

Geltonoji — tai mūsų sau
lės, pasakų aukso ir auksinių 
varpų, mūsų gintaro ir smilčių 
spalva. Tai mūsų ankstybų pava
sarių, brandžių vidurvasarių ir 
vėlibų rudeniu spalva. Tai spalva 
šviesos ir giedraus džiaugsmo, 
brandumo ir turtingumo, leng
vumo ir lakumo. Tai romantikos 
ir žaidžiančios jaunystės spalva, 
turtingo ir brandaus viduramžio, 
susimąsčiusios senatvės.

Šios dvi spalvos — geltona ir 
žalia — mūsų optiniame ir min
ties pasaulyje yra kaip du mata
vimo taškai — statmenims ir 
plokštinis, kaip dvi kryptys — 
saulės ir žemės, kaip du audinio 
elementai — žemės gija ir saulės 
ataudas. Geltona ir žalia, tai tarsi 
du lietuvio apdarai — vienas 
šventadieniškas, antras — kas
dieniškas; tarsi du pasauliai — 
vienas ilgesio, svajų, idealų ir 
antras — pilkasis, tikrovinis.

Į šiuodu spalvų pasauliu įsi
maišo tretysis. Lietuvis sako: kas 
raudona — gražu! Gražu, kai

laukų žalumoj pražįsta raudoni 
dobilai, kai raudoni bijūnai iš
siskleidžia žalių rūtų darželiuos, 
kai aguonos raudonos iškelia gal
vas motulių daržuos, ir tėvelio 
sode išsirpsta raudonos uogos. 
Gražu, nes reta. Ir be galo bran
gu, kaip kruvino prakaito lašai 
mūsų dirvose, kaip žaizdos mažos 
tautos kūne. Ir šiurpulinga, lyg 
dangaus pašvaistė, gaisro ar karo 
ugnims įsižiebus! Dangus nusi
dažo raudonai ir saulė atrodo lyg 
„kraujais aptekusi“. Lietuviui ji 
primena kovą, kraują mirtį: 
„Saulė leidos buvo kova — krau
jo daug tekėjo, mylimasis už tė
vynę galvą ten padėjo . . .“ Kai- 
kas, rodos, šaukia gelbėti ir gel
bėtis, ir tada lietuviui nestinga

LT Baleto Teatro artistai grimuojasi prieš „Coppelia“ premjerą v. Račkausko nuotr.

drąsos. „Kur dangus ugnim lieps
noja pro miškų gelmes, bėrus 
žirgus pabalnoję drąsiai jojam 
mes . . Raudonumas reiškia ir 
gyvastingumą, sveikatą, jaunystę. 
Raudonskruostės mergelės žadi
na bernelių, meilę; raudona — tai 
meilės spalva. „Putino uogelės 
raudonos“ — senas mūsų liaudies 
motyvas. Rytų kaimynuose puti
nas reiškia erotizmą ir jo dainos 
skamba svodbinėse apeigose. 
Raudonas putinas mums prime
na šeimą, gyvybės atsiradimą.

Raudona tatai kalba’ lietuviui 
dideliais kontrastais: grožiu ir
kančia, žavesiu ir baime, meile 
ir auka, gyvybe ir mirtim. Ir vis 
dėlto ši spalva lietuviui graži, 
kaip graži yra kova, vedama už 
savo žemę, kaip gražus kraujas, 
pralietas už savo tėvyne, kaip 
graži auka, išaugusi iš meilės. 
Kraujas pražįsta! — sako lietu
vis, — kaip ir vargas lapoja, ša
koją, vartuose žydi. Simbolinės 
priešingybės, kurių turi raudo
noji spalva, išsilygina ir susilieja 
kaž kuriam vienam prasmės taš
ke. Meilė apjungia ir įprasmina 
grožį ir žavesį, auką ir kraują, 
gyvybę ir mirtį . . .

Geltona -1- žalia — raudona tai 
spektras mūsų tautinės dvasios. 
Geltona — tai šviesusis mūsų 
tikėjimas į savo ateitį, ža
lia — tai nepalaužiama mūsų 

viltis dabarties kančiose ir 
varge, raudona — tai krauju 
pražydusi meilė idealams, išau
gusiems iš mūsų praeities.

Geltona — žalia — raudona 
vienoj mūsų vėliavoj, kaip trijų 
mūsų žemės dalių vienybė vieno 
likimo ir kovos Tėvynėje: švie
siųjų smilčių ir kalvų Aukš
taitija, žaliųjų laukų ir miš
kų Žemaitija ir raudonojo 
molio Suduva.

Geltona — žalia — raudona 
kaip trys didieji mūsų miestai — 
trys sostinės, menančios tęis vie
nos tautos veržlumo kryptis: 
šviesiojo baroko Vilniaus, 
nusikreipusio j rytus, žaliojo slė
nio Kauno, it širdies plazdan
čio Lietuvos centre, ir raudonojo 
gotiko K1 a i pė d o s, gyvenan
čios jūros erdvių ilgesiu.

Trys mūsų spalvos — tai vai
vorykštės spalvos; vaivorykštės, 
kuri, kaip triumfo ir taikos arka, 
apjungia mūsų žemę nuo vieno 
horizonto iki kito. Ir mūsų tau
tos dvasioj nebus kito didesnio 
troškimo, kaip triumfas, kyląs iš 
taikaus darbo . . .

Dr. Normantas

Lietuvos Vytis ir jo

istorine kilme
„Žiburių“ 29 Nr. tilpusiame 

straipsny: Tautinė lietuvių sim
bolika buvo pasakyta“, kad „ne
lengva būtų mums atsakyti isto
riškai, kodėl riteris kaip simbo
lis įėjo tik vienos mūsų tautos 
istorijon.“ Šita klausima norėčiau 
kiek pagvildenti.

Vytis, t. y. iškeltu kardu jo
jantis raitelis, viduramžiuj buvo 
žinomas netik Lietuvoj. Dar ši
andien turime kai-kurių pėdsakų 
ir liekanų. Helsingoero (Danijoj) 
pilies bokšto vėjo rodyklėj dar 
dabar matomas vytis, zovada jo-
jantis iškeltu kardu raitelis, nie
kuo nesiskiriantis nuo Lietuvos 
vyties. Pilies užveizdas paklaus
tas, negalėjo paaiškinti, iš kurių 
laikų šitas ženklas ir kokiu būdų 
jis pateko į pilies bokštą, bet pri
dūrė, kad tai senas danų herbas.

Schlesvig - Holsteino vakarinė 
dalis, vadinama Dithmarschen, 
dar ir šiandie tebeturi herbe zo
vada jojantį, iškeltu kardu rai
telį, niekuo nesiskiriantį nuo Lie
tuvos Vyties. Iškyla klausimas, 
kaip šitas Lietuvos herbas pateko 
į tolimą Dithmarschen.

Pagal istorinius davinius šitas 
kraštas apie 1400 m. buvo laisva, 
savo rūšies respublika. Vėliau, 
1559 m., jis buvo užkariautas Da
nijos karaliaus Friedricho II. Ka
ralius, norėdamas aiškiai atyaiz-
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duoti užkarautiems savo pergalę, 
panaikino jų senąjį herbą: Dievo 
motinos širdį ir davė jiems kal
bamą vytį, kuris liko jų simboliu 
ligi šių dienų. Dar šiandien prie 
valdiškų įstaigų tebematomas Vy
tis. Iš šito fakto matyti, kad Vy
tis tais laikais Danijoj buvo ge
rai žinomas ir buvo duodamas 
užkarautiems kaip pergalės žen
klas.

Senoji Lietuvos valdovų dinas
tija, kurios žymiausias eksponen
tas buvo Mindaugas, valstybiniu 
Lietuvos herbu skaitė: Hypocen- 
taurą (žmogaus ir arklio kombi
naciją, šaunantį striele). Ligi šiol 
hypocentauras paliko kelių iš 
Mindaugo giminės kilusių kuni
gaikščių ir bajorų herbu. Kaip 
mums iš istorijos žinoma, Min
daugo dinastija buvo jėga paša
linta nuo sosto ir jos vietą užėmė 
Gediminaičiai, kurių žymiausias 
eksponentas buvo Gediminas, iš
plėtęs Lietuvos ribas toli į rytus. 
O Gedimino dinastijos herbas jau 
iš ankstesnių laiku buvo „Vytis“, 
kuris pasidarė visos Lietuvos 
valstybiniu ženklu, nes visi vė
lesnieji Žemaitijos ir Lietuvos 
valdovai buvo Gediminai čiai. 
Vytis paliko Lietuvos valstybės 
herbu ir po Lietuvos susijungimo 
su Lenkija ta prame, kad šalia 
baltojo lenkų aro buvo matomas 
lietuvių baltas raitelis. Šitas 
kombinuotas herbas liko ligi Lie
tuvos-Lenkijos padalinimo.

Delko Gediminaičiai savo her
bu buvo paėmę karingąjį raitelį, 
sunku šiandien istoriškai pati
krinti. Bet galima spėti, kad to
dėl, jog Lietuvos kariuomenė tais 
laikais beveik be išimties buvo 
raita ir kad žirgas ir raitelis bu
vo tų laikų žemaitiškų kareivių 
simbolis. O iškeltas ir kertantis 
kardas simbolizuoja vėliau pasi
reiškusį Gediminaičių karingu
mą. Būtų galima daryti ir kitą 
išvadą.

Į heraldiką Lietuvos Vytis įėjo 
kaip „Pogon litewski“. Taip jis 
vadinamas visuose Lietuvos-Len
kijos bajorų sąrašuose. Gedimi
nas iš savo dviejų žmonų paliko 
sūnų, kurie kaip valdovai išsis
klaidė po visą rytinę Europą. 
Daug Lietuvos, Lenkijos ir Rusi
jos kunigaikščių, kilusių iš Ge
dimino, savo herbuose turėjo ar 
Lietuvos Vytį vieną arba kombi
nuotą su kitais herbais.

Heraldikoj ęiar žinomi Pogon 
ruski ir Pogon polski. Pirmasis 
yra mums pažįstamas Šv. Jurgis, 
kovojantis su smaku, ir antrasis 
iš debesio matoma šarvuota ran
ka su kertančiu kardu.

LT Baleto pirmasis viesas
pasirodymas

Po sėkmingus „Coppelia" prem
jeros LT Baleto Teatras, pakvie
stas Augsburgo miesto Teatro, rug
pjūčio mėn 3 d. davė viešą „Cop
pelia" spektaklį vokiečių publikai 
„Ludwigsbau" Teatre. Tuo LT Ba
leto Teatras iš uždaros stovykli
nės publikos išėjo į viešumą ir 
parodė lietuvių baleto meną sveti
miesiems.

Siame spektakly premjeros są
statas, tik svarbiausiąs Svanildos 
ir Franco partijas atliko A. Slepe- 
tytė ir A. Liepinas.

Si gabi jaunosios kartos šokėjų 
pora mums gerai pažįstama iš jų 
pasirodymų koncertuose. Todėl 
nenuostabu, kad ir daug lietuvių 
veržėsi į teatra, norėdami pama
tyti A. Šlepety tą ir A. Liepiną vy
riausiuose „Coppelia" vaidmeny
se, kuriuose jie šoko iš viso pir
mą kartą.

A. Slepetytės Svanilda buvo ma
loni nuoširdi ir apgalvota. Sokvie 
aiškiai pastelima gera klasikinio 
baleto mokykla. Josios technika 
puiki, ant pirštų stovi tvirtai, turi 
gražias techniškai ir išraiškiniai 
apvaldytas rankas, patvarias šo
kiui kojas. Josios „arabesgue" kal
ba pats už save; sunkusis techniš
kas pas „foyter" jai nėra kliūtis, 
kaskart vis labiau ir labiau užka
riaujama erdvė. Platūs judesiai 
graži laikysena, turi daug vaidy
binių duomenų. A. Slepetytė Sva
nildos vaidmeny pasirodė kaip 
viena stipriausiųjų mūsų baleto pa- 
jėgų.

A. Liepino sukurtas Francas įdo
mus ir patrauklus. Gera sceninė 
išvaizda padarė ji malonų.

Franco vaidmuo šokėjiškai ne
dėkingas, tačiau ir nedideliuose

svetimiesiems
fragmentuose A. Liepinas parodė 
savo meistrišką techniką, platų ir 
elastingai minkštą šuolį, pifikius 
daugkartinius suktukus. Užvaldyta 
erdvė yra vieta jo šokėjiškam plo
čiui, meistriškumui ir veržlumui.

Pajėgus fiziniai, geras ir atydus 
partneris.

Apskritai A. Šlepetytė ir A. Lie
pinas, nors šiose partijose šoko 
pirmą kartą, pasirodė stipriai ir 
egzaminus išlaikė labai gerai. Svei
kiname.

Svanildos draugės: V. Adoma
vičiūtė- G. Ceglokovaitė, N. Ka- 
liskienė, J. Sodzevičiūtė savo vaid
menis atliko gerai; scenoje laisvos, 
nuotaikingos, matyti darbas ir see 
ninė praktika.

Temperamentingoji solistų pora 
J. Drazdauskaitė ir S. Modzeliaus- 
kas solo ir masiniuose šokiuose 
buvo tikrasis spiritus movens. Ju
desiai išbaigti, šokiai atlikti pasi
tikinčiai ir nuotaikingai.

Mimiškąjį Coppelijaus vaidmenį 
P. Maželis pravedė dramatinėj li
nijoj. Jo Coppelijus buvo psicho
loginis, vidiniai išryškintas ir įti
kinantis, gerai suprastas turinys.

Corps de ballet sudarė: T. Do- 
bertaitė, R. Drazdauskaitė, E. Ke- 
palaitė, J. Makūnaitė, T. Pagodinai- 
tė, Z. Smolskaitė, J. Ambrazas, Z. 
Baublys, M. Bruneizeris, B. Cuna- 
vas, J. Puodžiūnas ir L. Zygas.

Jie tiek šokiuose tiek vaidybi
nėse scenose buvo darnūs, išlaiky
tos linijos, net temperamentingi.

Aplamai, šiame spektaklyje ma
žesnis nuovargis ir buvo pastebi
mas įėjimas į normalias vėžes.

Dirigentas A. Kučiūnas, turėda
mas pusę orkestro naujų žmonių,

- Vilnius, Pilies gatvė

negrojusių premjeroj, savo prity- Kaip teko patirti LT Baleto Tea
rusia ranka ir griežtu mostu spėk- tras, po sunkaus ir įtempto darbo, 
taklį pravedė tinkamoj aukštumoj, išsiskirsto atostogoms. Jų gastrolės

Spektaklio dalyviai buvo dažnai po stovyklas ir Vokietijos miestus 
palydimi plojimais; pabaigoje ap- prasidės rugsėjo mėnesio pradžioj, 
dovanoti daugybe gėlių ir dovanų. A. 2.

Juozas Kruminas

Tolimas draugas ]

Kai aš dabar stoviu prie savo 
kambario lango, kai aš čia taip 
stoviu ir klausausi kukuojančios 
gegužės — aš vėl ir vėl prisimenu 
tą žmogų. Keleri metai skiria mus, 
gerokas laiko tarpas, aš nežinau, 
koki vėjai užpusto dabar jo žings
nius, tiek yra pasikeitę mano gy
venime, daugelį mėnesių aš pra
gyvenau be jo, taip, tikrai. Dau
gelį savaičių aš negalvojau apie 
jį, ne, ne — tai buvo labai seniai, 
bet dabar aš ir vėl prisiminiau jį. 
Aš nežinau, kodėl šiandien jis vis 
ir vis grįžta į mano mintis, gal 
"kad daug. kas iš jo istorijos yra 
atsikartoję mano gyvenime, bet 
■dabar pavasaris yra pačiame žy
dėjime, žemuogės jau krauna pum
purus, aš stoviu čia, šitame nykia
me kambary ir mąstau:

„Mielas drauge, aš nežinau, kur 
man ieškoti tavęs, bet tu patikėk, 
-aš atsimenu tave, ir man sunku, 
kad daug ko aš negaliu tau pa
pasakoti, kaip kad tu man anuo
met pasakodavai. Ir kai aš galvo
ju, kaip tu nustebęs klausytumeisi

MQncheno mažytės šoka P. Pauliuko nuotr.

• Vladas Šlaitas

Nublukę puslapiai
v *

Puslapiai, nublukę puslapiai, ir puslapiuose 
tu ieškai žodžių, suraminimo ir Dievo.
Nublukę puslapiai palieka puslapiais, 
ir žodžiai — žodžiais.

Suraminimo
tau neatneš nublukę puslapiai, tik akys 
pavargs ir žodžiai susilies į vieną krūvą.
Ir dar sunkesnė nežinojimo našta 
tave užgrius ir plėšys.

O, mano Viešpatie,
Tavieji mostai platūs,
ir jų negali. sutalpinti nublukę puslapiai. 
Vėlybą rudenį. Tu dovanoji derlių, 
ir sodai vaisiais lūžta.

Užpūski žiburį, kad nematytų akys 
šitų nublukusių dėmių ir knygos puslapių: 
anapus puslapių prasideda dangus . 
ir ramios sodų eilės.

mano žodžių, aš žinau, jog tu sa
kytumei, kad aš pamiršau tavo 
istoriją ir atpasakoju ją savais 
žodžiais. Ak taip, Dieve mano, ką 
aš galėčiau atsakyai tau i šitokį 
priekaištą? Gal būt, aš tikrai pri
siminiau mūsų drauge gyventas 
dienas, gali būti — nes juk gyve
nime daug kas atsikartoja, atskiri 
įvykiai pereina iš vieno žmogaus 
į kitą, taip, tikrai, yra pergyve
nimų, surišančių du atskirus žmo
nes ir yra atsitikimų, bendrų visai 
svetimiems žmonėms.

„Ne, ne, tolimasis mano drauge, 
kai aš vis ir vis mąstau, ką aš 
galėčiau tau papasakoti, jeigu tu 
staiga atsirastumei dabar prie ma
nęs, aš tikrai žinau, kad atkarto
čiau tik buvusių dienų aidą, nieko 
naujo, nieko naujo, ne, ne, tai 
atsitiko su tavim, aš nesisavinu ši
tos istorijos, tikrai. Bet dabar vi
dudienis yra įkaitęs ir nejudrus. 
Ak taip, Dieve mano, kiek tokių 
vidudienių mes pragulėjome anuo
met pintose kėdėse vėsiame bal
kone, kiek tokių vidudienių ir po
piečių, ir vakarai būdavo tvankūs 
ir ilgi, ir naktimis mes ilgai ne
miegodavome, kiek tokių dienų ir 
naktų, visą aną pavasarį, visą va
sarą, tikrai. Ir kai atėjo^ ruduo, 
mes atsisveikinome su ašaromis, 
mes jaudinomės dėl išsiskyrimo 
tarytum silpnos moterys, tokios

buvo tada dienos, ir dabar aš ne
žinau, kur tu esi.

Ir. kai aš taip galvoju ir žiūriu 
į pavasarį, aš sakau sau: koks pa
našumas su anomis dienomis — ir 
medžių žalumas, ir dangaus mė
lynė, ir uodų zyzimas, ir gegužė. 
Ir tada užlieja širdį kažkoks keis
tas, neišaiškinamas jausmas. Aš 
pasikeliu, aš einu į mišką. Per
nykščiai lapai šlama po kojomis. 
Gal ir ne pernykščiai, gal dar iš 
anų metų, kai mes vaikščiojome 
drauge, gali būti, gali būti, nes 
juk pro daugelį dalykų laikas 
praeina nesustodamas, ir yra dau
gelis dalykų, kurie nesikeičia po 
jo našta.

Iš tikrųjų, tolimasis mano drau
ge, aš palenkiu lazdyno šaką ir 
vėl paleidžiu ją išsitiesti — taip 
tu darydavai aną pavasari. Aš 
sustoju ir švilpauju tavo mėgia
mas meliodijas, aš pakeliu nuo ta
ko mažą akmenuką ir stengiuosi 
jį lanku permesti per eglę — taip, 
taip, kai tu būdavai susimąstęs, tu 
negalvodamas mėtydavai į me
džius akmenukus. Medžiai yra tie 
patys, ir tako žvirgždas tas pats, 
tiktai kita ranka renka žvirgžde 
akmenukus, o tu esi toli, o tavęs 
gal iš viso nėra.

Kai aš tada atvažiavau į sanato
riją, Dieve mano, ar bereikėjo 
liūdnesnių dienų. Visas buvusis

gyvenimas pasiliko užpakaly, toli
mas ir nerealus, ir čia buvo kitas 
gyvenimas, ir dar labiau nerealus. 
Aš tau sakiau tada, mano drauge: 
ne, ne, aš neištversiu, tu pagal
vok, šita tyla, šis nejudrumas, ši
tas galvojimas, kad esi nesveikas 
ir uždarytas ilgam laikui vienuose 
rusvuose namuose — tikrai, žmo
gus gali daug pakelti, bet taip 
staiga iš margų ir triukšmingų die
nų būti gyvam perkeltam į kapų 
ramumą — ne, ne, aš ryt išvažiuo
ju, tegu būna, kas būna, aš nega
liu.

Ir kai aš dabar pro medžių la
pus žiūriu į upės tekėjimą, man 
rodos, aš matau tavo šypseną, ir 
vėjo dvelkime, rodos, girdžiu tavo 
žodžius, ir tu tada sakei:

— Kiekvienam pradžioje taip 
atrodo, bet praeina savaitės ir mė
nesiai, ir vėliau negali įsivaizduo
ti, kad gali būti kitoks gyvenimas. 
Ir tai, kad aplinkui tave vaikšto 
tokie pat pažeisti žmonės, tau pa
taiso nuotaiką, ir kai tu sutinki už 
save silpnesnį, tave apima piktas 
džiaugsmas, kad tu esi stipresnis. 
Šitie bruožai yra įsispaudę į ligo
nių psichologiją. Praeina daugelis 
laiko, o jie nenyksta, o jie yra 
visuomet ryškūs, tik vis priden
giami, tik niekad viešai nerodomi, 
tačiau jie vis ir vis prasimuša li

gonio žodžiuose ir veiksmuose. 
Taip yra. Ir tu priprasi prie to.

Tikrai, praėjo nedaugelis laiko, 
aš pripratau prie to, aš priėmiau 
šitą gyvenimą tokį, koks jis buvo, 
be jokįų rezervų, aš susipratau su 
nuolatiniais rentgeno peršvieti
mais, su sanatorine disciplina, su 
įvairiais mediciniškais terminais, 
taip, taip, čia nebuvo nieko bai
saus: savitas gyvenimas, ir jo už
darumas turėjo savo įdomių pusių.

Iš tikrųjų, pirmosios dienos 
dvelkė ligoninės gyvenimu, bet 
jos praėjo, ir tolesnis laikas buvo 
panašus į stovyklinį gyvenimą, 
tiktai čia akiratis buvo dar siau
resnis, prie jo prisitaikė visa gal
vosena ir visa nuotaika, taip, taip, 
viskas atrodė įprasta ir reikalinga, 
taip reikėjo, nieko kito negalima 
buvo sugalvoti, nieko geresnio. 
Mes keldavome aštuntą valandą, 
saulė jau būdavo aukštai, mes tik 
pažvelgdavome pro langą: — Šian
dien saulėta, — pasakydavome 
mes,, ir daugiau negalvodavome 
apie orą, arba: — Šiandien apsi
niaukę, — pratardavome mes, ir 
mums būdavo vistiek, ar šiandien 
šviečia saulė, ar lyja. O po pus
ryčių iki pietų mes privelėdavome 
gulėti, tikrai, to reikalavo sanato
rijos taisyklės — ne, ne, pradžioje 
tai buvo sunku, bet vėliau niekas 
negalėjo įsivaizduoti gyvenimo be
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Ka vokiečiai galvoja?
Šveicarų laikraščio DIEWELT- 

WOCHE bendradarbis apklausi- 
nėjo vokiečius iš visų zonų ir 
įvairių profesijų, norėdamas nus
tatyti, ką jie galvoja Vokietiją 
liečiančiais politiniais klausimai.

1. Ar tamsta tiki, kad Hitleris 
tikrai miręs?

Tik didesnė pusė klausiamųjų 
atsakė taip. Ir ne tik eilinis gat
vės žmogus tiki jo buvimu. Hit
leris esąs Ispanijoj ar Pietų Ame
rikoj.

2. Kaip ilgai Vokietija bus oku
puota?

Nė vienas netiki, kad aliantų 
kariuomenė pasitrauktų prieš 
1957 m. Akademikas, komunistas; 
„Juridinis okupacijos status truks 
keliasdešimt metų, nors kariuo
menės skaičius bus žymiai anks
čiau sumažintas“.

3. Jeigu aliantai dabar pasi
trauktų, ar naciai turi kokių šan
sų sugrįžti?

. Visi, išskyrus vieną, atsakė taip. 
Niekas nemano, kad iš karto jie 
paimtų valdžią. Bet būtų iš pra
džių didelis chaosas, kuriuo na
ciai pasinaudotų. Jei aliantai pa
sitrauktų. kiltu naminis karas.

4. Ar Vokietijai reikalingas sti- 
prios rankos vyras? Jei taip, kas
jis turėtu būti?

Tik du atsakė „ne“ pirmuoju 
klausimu. Daugumas sako taip, 
apsiribodami: „Tvirtos rankos 
vyras, bet ne diktatorius“. „Jis tu
rėtų būti visos tautos išrinktas“. 
Viena redaktorė: „Joks diktato

Pakeliui į Cili. Lietuviai kunigai svečiuojasi pas Buenos Aires lietuvių choristus. Sėdi iš kairės į dešinę kun. 
Narbutas, kun. Kardauskas, ketvirtas parapijos klebonas, kun. Vengras, kun. Griauslys ir kun. J. Zvirblys 

J. Kardausko nuotr.

rius, bet su diktatoriškom prie
monėm.“ Vienintelis toks kandi
datas — Dr. K. Schumacher.

5. Ar partijas atgaivinti Vokie
tijoje tuojau po karo pasirodė 
tikslinga ar ne?

Balsai skirstosi pusiau. Vienas 
studentas: „Mėginimas atgaivinti 
buvo tikslingas. Bet pasirodė, 
kad partijų programos persenu- 
sios“.

6. Ar manote, kad religija ar 
religiniai sąjūdžiai turės reikš
mės politiniam gyvenimui?

Tai patvirtino visi be išimties. 
Religija yra įtakinga politiniam 
gyvenimui Vokietijos pietuose, ka
talikiškoje dalyje, evangelikų 
kraštai šiuo atžvilgiu parodo ma
žiau aktyvumo ir intereso.

7. Kas atsakingas už dabartinį 
Vokietijos skurdą?

Išskyrus politiškai apsišvietu
sius ir intelektualus visi atsako; 
aliantai. Tai populiariausias at
sakymas. Neabejotinai taip pat 
galvoja ir minėtieji intelektua
lai.

8. Ar Vokietija turėtų būti cen
tralizuota ar federalistinė valsty
bė?

Berlyniškiai, tiek dešinieji, tiek 
kairieji, be išimties pasisako už 
centralizuotą valstybę. Pietų vo
kiečiai ir ypač bavarai pasisako 
už federalizmą. Bet ir Miunchene 
niekas nepasisakė už separatizmą 
(atsiskyrimą nuo Vokietijos). 
Kaip federalizmą supranta, ne
visai jiem patiem aišku. Bet dau

gelis pavyzdžių nurodo Šveica
riją.

9. Ar pritariat vokiečių mergi
nų fraternizacijai su aliantų ka
riais?

Intelektualai be išimčių su ja 
sutinka. Kurie išeina iš religinių 
motyvų, bent neprieštarauja, jei 
tai daroma „su rimtais tikslais".

10.. Nuo kurio įvykio jums 
atrodė, kad jau karas yra pra
kištas?

Atsakymai margiausi. Net kari
ninkai, kurie buvo nusistatę prieš 
Hitlerį, dar 1945 m. pavasarį ti
kėjo laimėjimu. Tik retas kuris 
pamanė, kad karo pradžia su Ru
sija Vokietijai turės lemiamų pa
sėkų. Dažniau įau suminimi Ber
lyno bombardavimai. Stalingra
das, invazija į Europą kaip karo 
pralaimėjimo ženklai. Vienas ar
tileristas, buvęs rytų fronte, pa
manęs apie pralaimėjima su bal- 
ševikų įsiveržimu į Rytprūsius, 
bet ir tada jis dar tikėjęs laimės 
pasikeitimu, kai tik ateis paslap
tingieji ginklai. įdomiausias at
sakymas tai vieno „volkssturmo“ 
dalyvio, kuris tada turėjo 15 me
tų amžiaus. įtraukto ginti Ber
lyno. Kai jis prie Potsdamo pa
kliuvo į nelaisvę ir buvo gabe
namas per Berlyną, vienas ber
lyniškis jam pakeliui sušukęs: 
„Fūhreris negyvas, mes kapitu- 
liavom!“ Į tai narsusis gynėjas 
atsikirtęs: „Žmogau, tau čia ne 
visi tvarkoj“. Jis prisipažįsta dar 
gegužės 8 d. nebuvęs tikras, kad 
jau karas pralaimėtas.

11. Ar riorit išemigruoti? Jei 
taip, į kurią šąli?

Rimtesnieji atsako ne. Jauni
mas daugiausia prisipažįsta no-

Lietuvos Banko rūmai Tauragėje

rįs mauti kaip tik galima grei
čiau. Ypač į neutraliuosius kraš
tus ar į Pietų Ameriką.

12. Ar laikote dabartinę Vo- 
kietijos-Lenkijos siena galutine?

Studentas: „Ne. Rusai bus pri
versti užtraukti iš Amerikos pas
kolą, ir amerikonai pareikalaus 
ir gaus kaip kompensaciją Ode- 
rio-Neisses sienų korektyvą“.Zur- 
nalistė iš Miuncheno: „Siena bug 
tol. kai bus dabartinė Lenkija. 
Taigi labai neilgai“. — Chemikas, 
komunistas, iš Berlyno: „Su ma
žom korektyvom: taip“. — Pra
monės* patarėjas, \ komunistas. 
„Jeigu anapus ir šiapus Oderio 
bus socialistinės vyriausybės, sie
nos neturės jokios reikšmės“. 
Daugumas dabartinių sienų ne
laiko normaliom, bet niekas ne
nurodo būdų, kaip jas koreguoti 
taikingu keliu.

13. Ar tikite, kad kils karas 
tarp SS ir ŪSĄ?

Beveik visi vienaip atsako 80 
%: „Taip, bet tik po 10—20 metų“. 
Tik komunistai, kurie laikosi li
nijos, atsako ne. Pažymėtina, kad 
ne atsako ir buvę hitlerjugendo 
aktyvistai. Vienas iš jų: „Ne, nes 
rusai turi perdaug respekto ame
rikonam, o pastarieji neturi jo
kio intereso kariauti“.

Baigęs atsakymus, laikraštinin
kas pastebi, kad radęs nepaprastą 
nesidomėjimą politiniais daly
kais. Esą net studentai, valdinin
kai, žurnalistai prisipažinę, kad 
jie niekados rimtai nepakvaršinę 
sau galvos tokiais dalykais kaip 
Vokieti j os-Lenki jos siena. Dau
giau sistemos, politinio parengi
mo galima buvę pastebėti tik 
tarp komunistų.

Vyt Gudauskas

Tos dienos kartais būna, skaudžiai geliančios — 
Širdin pripusto nerimo kartaus.
Prailgsta sutemoj suklupę valandos, 
Kai tolimi varpai paliauna gaust.
Įsiklausau tuomet į naktį tylinčią
Ir dainą, rodos, tolimą girdžiu, 
Iš ten, kur tyliai kenčiama ir mylima — 
Kur brolių pėdos laistomos krauju.
Daina tarytum skausmo upė liejasi
Niuansais liūdesio ramiai gilaus 
Ir mini laimę taip trumpai žydėjusią 
Melsvais žiedais pavasario dangaus...
Tai vėl, girdžiu, iš balto bokšto varpinės 
Lyg šaukia maldai vakaro varpai, 
Tik sutemos varinių dūžių karpomos 
Kartoja aidą taip liūdnai, liūdnai...
O, tėviške brangi, tave minėsiu vis — 
Pasaulyje tu man viena esi.
Melsvų linų toksai ramus žydėjųnas 
Žydės giliai giliai manoj širdy.

VAKARE

šito rytinio poilsio. Pietų pertrau
kos būdavo trumpos, popietinis 
poilsio metas trukdavo iki pusiau 
penktos, ir po vakarienės buvo 
leidžiama išeiti pasivaikščioti, ir 
tą vasarą būdavo daugelis gražių 
dienų, ir tik vienuoliktą vakare 
rusvieji sanatorijos namai vėl sus
kambėdavo grįžtančiųjų žingsniais.

Toks buvo čia gyvenimas, nerū
pestingas, gal būt, "kiek pavargęs, 
tačiau savitas ir uždaras. Ne, ne, 
čia nebuvo nieko baisaus, kaip tai 
atrodė pradžioje. Bet vienatvė 
vaikščiojo aplinkui mane kaip še
šėlis — ilgos popietės ir sidabri
niai vakarai, miškas stovi ramus, 
toli girdėti gegužė, upėje švilpauja 
garlaiviai, ateina naktis, ir mėne
siena žiūri iš kiekvieno šešėlių 
plyšio. Aš turėjau turėti draugą, 
ir vieną dieną tu atėjai pas mane 
ir pasakei.

— Eime pasivaikščioti, palik sa
vo knygas lietingoms dienoms.

Ir kai mes nuėjome toli mišku, 
tu kalbėjai man:

—■ Matai, mes praradome savo 
gimtinį kraštą, ir mes tapome ta
rytum sviedinukai kažkieno tan- 
kose. Kiekvienas mus gali mėtyti 
iš vienos vietos į kitą, ir gal nė 
vienas nepagalvoja, kad mes esa
me žmonės. O tačiau mes turime 
ir savo džiaugsmų, ir savus siel

vartus, ir šito niekas iš mūsų, ne
įstengs išplėšti. Ir kai sielvartas, 
mūsų asmeniškas sielvartas, tampa 
perdaug tamsus, mes labiau nulei- 
džiame galvas, negu dėl bendruo
meninių nepasisekimų. Būkime vi
sai atviri. Ir kai ateina didelis 
džiaugsmas — jis visiškai užvaldo 
mus. Toks yra gyvenimas šitame 
uždarame rate, tikrai. Šiandien aš 
turiu didelį džiaugsmą, tu pažiū
rėk, šita pušis šiandien man atrodo 
daug žalesnė, negu vakar. Tu gir
di, šiandien gegužė kukuoja daug 
garsiau — ne, ne, pasaulis yra pa
sikeitęs, viskas yra pasikeitę, tu 
patikėk, aš netrukus būsiu visai 
sveikas, ir tada bus dar gražiau.

Ach taip, tu ilgai kalbėjai apie 
savo džiaugsmą, aš ėjau šalia ir gal
vojau, kad gera yra klausytis lai
mingo žmogaus, nors neturėjau jo
kio supratimo apie tave užkritusią 
laimę. Tikrai, aš mąsčiau apie tai, 
kad tu esi man tapęs intymus 
draugas, tu daliniesi su manimi 
savo džiaugsmais ir rūpesčiais, aš 
mąsčiau apie tai, ir man buvo ge
ra klausytis tavęs.

Iš tikrųjų, juk aš pažinojau tave 
nuo pat mūsų vaikystės, mes perė
jome drauge per gyvenimo nege
roves, ranka rankon per karus ir 
ugnis, tikrai, mes niekad nebuvo
me išsiskyrę, ne, ne, nė vienai va

landai. Buvo visokių dienų, ir mes 
visuomet būdavome drauge.

Dabar aš ėjau ir galvojau, kad 
tu išgirdai gerą žinią apie savo 
sveikatą ir netrukus apleisi sana
toriją, ir man buvo nejauku, kad 
mes turėsime išsiskirti mūsų inty
mios draugystės pradžioje. Bet tu* 
tada nutilai, taip, tikrai, tu sus
paudei mano ranką, aš mačiau, kad 
tau sunku-kalbėti — ne, ne, galvo
jau aš, tu neprivalai stengtis, vi
siškai ne. Ir tu tada pasakei:

— Aš nežinau, aš neprivalėčiau 
šito kalbėti, ne, ne, aš labai gerai 
pažįstu tave, bet tu suprask, čia 
tokios sąlygos, ir aš manau, kad 
tu jau daug ką girdėjai. Tikrai, aš 
nenorėčiau, kad apie mane būtų 
kitaip galvojama, negu kad iš ti
krųjų yra, nenorėčiau, kad tu gal
votum kitaip. Tu gi žinai, mūsų 
skyriuje dirba sesuo Ilzė. Viešpa
tie, iš tikrųjų, ji nėra graži, tikrai, 
joje nėra nieko, kas patrauktų — 
o tu žinai, ji man taip patinka, 
jog atrodo, kad aš įsimylėjau ją.
Mes ėjome mišku, sanatorijos pas
tatas buvo likęs toli už musų, iš 
visų pusių jį juosė miškai, pie
tuose buvo upė, iš kitos pusės mė
lynavo nedidelio miestelio bokštai.

Mano tolimasis drauge, tu pasa
kei visa tai beveik vienu atsikvė

pimu, aš mačiau, koks tu buvak 
sujudęs, tu pasilenkei, prisirinkai 
iš žvirgždo akmenukų ir ėmei 
svaidyti juos nuo aukšto kranto, 
tiesiai per medžių viršūnes. Dieve 
mano, galvojau aš, šitas žmbgus 
išėjo iš proto — sesuo Ilzė? Ne, 
ne, tai neįmanoma — taip, tikrai, 
aš pažinojau ją, aš girdėjau kai 
kurias neaiškias kalbas apie ją ir 
tave, mano drauge, bet aš galvo
jau— ne, tai neįmanoma. Ji nebu
vo graži, platus veidas, blyškios 
akys, nerangi eisena, ji nebuvo 
net patraukli —Viešpatie, mąsčiau 
aš su nerimu, ir šitas žmogus įsi
mylėjo ją, čia, sanatorijoje, šito
kiomis sąlygomis — ne, ne, tai 
buvo neįmanoma.

Bet tu tada pasivijai mano min
tis:

— Tu stebiesi? — kalbėjai dus
liai. — Aš nežinau, iš tikrųjų, aš 
pats kartais tuo stebiuosi, bet nie
ko negaliu padaryti. Tai prasidėjo 
juokavimais, be jokios minties, be 
prasmės — kvaili juokavimai, nuo
bodumo užmušimas, nieko dau 
giau, nieko daugiau. Bet tada pro 
šituos juokavimus aš įmačiau joje 
žmogų, savitu, uždarą ir tiesų, ir 
aš nežinau — buvo daugelis drau
ge praleistų vakarų, buvo anksty
vo pavasario dienos, ir vieną kar

tą mes ėjome pasivaikščioti, ir po 
to aš ilgai galvojau apie ją, taip, 
tikrai, mes daug buvome kalbėję, 
ir aš mąsčiau — miela mergaite, 
kiek maža džiaugsmo tu esi turė
jusi savo'gyvenime, juodos dienos, 
vargingos dienos, jokios prošvais
tės. Ne, ne, tai nebuvo meilės jaus
mas, ką aš jai tada jaučiau, gal 
užuojauta, gal pasigailėjimas. O 
dienos ėjo.

O dienos ėjo, ir aš kasdien su
tikdavau tave, mano tolimasis 
drauge, ir tavo pirmasis džiaugs
mas buvo dingęs, ir juo toliau, juo 
tu buvai vis liūdnesnis ir liūdhes- 
nis, kažkas buvo ne taip, kažkas 
buvo negera, ne — galvojau aš — 
nejaugi jinai nemylėtų jo?

Aš ilgai stebėjau jūsų atsitikti
nus susitikimus sanatorijos korido
riuj:

„Labas rytas", — pasakydavai 
tu, ne, ne, savo veržimosi į ją tu 
nemokėdavai nuslėpti, ir —

„Labas rytas", — pasakydavo ji, 
taip, ji šypsodavosi visiems, ir aš 
negalėjau atskirti, ar tau skiriama 
šypsena buvo kitokesnė. Bet aš ži
nojau, kad jūs susitinkate kiekvie
na vakarą, ir kiekvieną ryta tu 
būdavai liūdnas, — ne, galvojau 
aš, nejaugi jinai nemylėtų tavęs?

(Bus daugiau)
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Ansbacbo lietuvių stovykla, iš kurios šiuo metu gyventojai perkelti |
Rebdorfą. J. Gaidžio nuotr.

C. Lester Walter

Atskleidžiami slaptieji patentai
Kažkas neseniai rašė Amerikos 

aviacijos centriniam archyvui 
Wright Fielde, kad. jis esąs girdė
jęs, jog JAV turį didelį rinkinį 
priešo karo patentų, kurių didelė 
dalis dabar esanti parduodama. 
Ar negalėtų būti jam taip malonūs 
pasiųsti visą medžiagą apie vokie
čių rakietines mašinas. Valdyba 
apgailestaudama prašymą atmetė: 
„Siuntinys būtų 50 tonų svorio."

Šie 50 tonų sudaro tik mažą dalį 
to, kas beabejo yra didžiausias 
rinkinys paimtų priešo slaptųjų 
patentų. Jis šiuo metu yra trijose 
vietose: Wright Fielde, Ohio vals
tybėje, Kongreso bibliotekoje 
Vašingtone ir JAV prekybos mi
nisterijoje. Tik Wright Fielde yra 
1500 tonų aktų kalnas. Technikos 
valdyba Vašingtone skaičiuoja, 
kad visos medžiagos „yra dešim
tys tūkstančių tonų". Turi būti 
sutvarkyta apie 1.000.000 paskirų 
dokumentų, kurie praktiškai maž
daug apima visa, kokių mokslo, 
pramonės ir karo paslapčių turėjo 
nacių Vokietija.

Didžioji medžioklė
Rinkinio pradžia siekia 1944 me

tų vieną dieną, kada jungtinis są
jungininkų štabas pradėjo oku- 
puotoseVokietijos srityse milžiniš
ką karui svarbių slaptųjų patentų 
ieškojimo akciją. Buvo sudarytos 
karių ir civilių komandos, kurios 
turėjo sekti pirmyn žygiuojančius 
dalinius ir įmanomai daugiau su
rasti karinių, pramonės ir mokslo 
paslapčių. Pagrindinis tikslas: ne
delsiamai panaudoti prieš japonus.

Dažnai atsitikdavo štai kaip. 
Kontroliuojantis pulkininkas jautė, 
kad vienam Wetzlaro optiniam fa
brike vadovybė kai ką nuslėpė, 
bet jos negalima buvo įkalbėti 
atiduoti: jie viską atidavę. Kitą 
dieną pulkininkąs grįžo su doku
mentu, kurį pasiūlė valdybos na
riams pasirašyti, kad firma jam 
perdavusi Visus mokslo ir pramo- 
nėsreikalus liečiančius dalykus. Po
dviejų dienų direktoriai su rūkščia 
mina pasirašė pareiškimą ir pa
rodė pulkininkui slėptuvę, kur ne
degamoje spintoje buvo bylos apie 
optinius instrumentus, mikrosko
pus ir taikiklius. Dviejų asmenų 
ieškotojų komanda vieną dieną 
pasijuto visiškai įstrigusi. įstaiga, 
kurios jie ieškojo, atrodė nuo že
mės paviršiaus dingusi. Buvo ir 
gandas, kad ji, gal būt, yra kur 
po žeme. Abu ieškotojai su jeepu 
apvažiavo visą apylinkę, bet ne
rado nieko. Vis dėlto bevažinėda
mi, jie aptiko mažą miško keliuką 
ties kuriuo, prie įvažiavimo į 
mišką, buvo lenta su užrašu „Dė
mesio! Minos!" Atsargiai, po cen
timetrą slinko jeepas pirmyn. 
Neatsitiko nieko. Jie taip pasiekė 
kalne įrengtą cementinį bunkerį, 
ant kurio vėl buvo lenta su įspė
jimu: „Atidarymą seks sprogi- 
masl" „Mes ryžomės" pasakojo 
vėliau vienas jų. Pririšę jeepo ly
ną prie bunkerio durų, sulaiky-: 
darni kvapą, paleido mašiną. Spro
gimas neįvyko. Ilgai ieškoti slapti 
dokumentai buvo rasti bunkery.

Vokiečių patentų valdyba tam 
tikrą kiekį savo svarbiausių slap
tų dokumentų buvo paslėpusi 500 
metų gilumoj, kasyklų šachtoj ir 
po to prigabenusi cilinderių su 
skystu deguoniu. Kai amerikiečių 
ieškotojų komanda dokumentus 
rado, buvo abejotina, ar juos bus 
galima išgelbėti. Jie buvo dar 
išskaitomi, bet jau tokiam blo
gam stovyje, kad, transportuojami 
į dienos šviesą, vargų būtų išsi
laikę. Dėl to buvo pasiųsta spe
ciali su foto aparatais ir kitomis 
pagalbos priemonėmis kopanda, 
kuri vietoje pagamino mikrofilmas 
visų rastų dokumentų.

Dešimtmečio šuolis pirmyn.
' „Ką mes radome? Jūs galite po

ra žymesniu pavyzdžiu iš mūsų 
vokiečių slaptųjų patentų rinkinio 
pamatyti."

Techninės pramonės žinių valdy
bos susisiekimo skyriaus vadovas 
ištraukė stalinę ir išėmė srovės 
lygintuvą, mažiausią kokį kada 
mačiau. Jis buvos pusės nykščio 
didumo.

— Žiūrėkite, tai ne stiklas, bet 
sunkusis porcelanas, taigi praktiš
kai nedūžtamas. Jis yra 1000 vatų 
ir 10 kartų mažesnis kaip ameri
koniškas. Dabar mūsų pramanė jau 
žino jo gamybos,paslaptį.

Tada jis man dar parodė kitą 
karo metu rūpestingai saugotą 
paslaptį: infraraudonų  jų spindulių 
aparatą, su- kurio pagalba vokie
čiai ir tamsiausią naktį galėjo 
matyti, ir mažytį generatorių, ku
ris aparatą aprūpino srove. Vo
kiečių kariniai automobiliai visiš
kai aptemdyti galėjo važiuoti bet 
kokiu greičiu, nes jie su infrarau- 
donųjų spindulių ir ekrano pa
galba kiekvieną daiktą per 200 
metrų galėjo matyti kaip dieną. 
Tankai, aprūpinti šiuo aparatu, ga
lėjo atpažinti taikinius per tris 
km. Vokiečių, šauliai su šio apa
rato pagalba visiškoj tamsoj ga

lėjo naudotis taikikliu, šaudydami 
į priešą.

Mažytis 12,5 cm. transformato
rius kišeninės lemputės baterijos 
srovę transformavo į 5.000 voltų! 
Itališko riešuto dvdžio motoras 
darė 10.000 apsisukimų į minutę 
— jis taip smarkiai sukosi, kad 
pradžioj jam netiko joki ligtoli
niai tepalai,' ir vokiečiai išrado 
naują: chloru paveiktą parafino 
aliejų. Juo tepamas, jis galėjo 
suktis3.000valandų. Visa aparatūra 
buvo įdėta palapinės medžiagos 
krepšin, kurį šaulys nešėsi ant pe
čių, o jo šautuvas turėjo du nu- 
leidikliu: vieną paleidimui gene
ratoriaus su stebėjimo skrituliu į 
darbą, antrą — šovimui.

„Dabar pažiūrėkit čia", tęsė jis, 
„Čia“ buvo iš metalo ir išrodė 
kaip painiai sudarytas lėlių name
lis be stogo. „Tai chasi vieno ra
dijo įtaiso. siam dalykui pagaminti 
Amerikos fabrikantas būtų turėjęs 
atlikti tuziną veiksmų — piauti, 
gręžti, formuoti, montuoti ir visa 
kita. cia yra presu vienu veiksmu 
atlikta, „šaltai gaminta", kaip 
techniškai sakoma. Mes Amerikoj 
irgi tai darome, kai metalas yra 
minkštas. * Bet vokiečiai šį būdą 
sugebėjo panaudoti šaltam plienui 
apdirbti. Tūkstančiai dalykų gąli 
dabar būti šiuo būdu pagaminta 
Produkcijos tempas padidėja tūks
tantį procentų.

Valgyk celiuliozę ir kvėpuok 
optimizmu

Nemažiau įspūdingi buvo ieško
tojų komandų aptikimai mitybos 
ir medicinos srity. Aviacijos ir 
vairuojamųjų šovinių srity jie pa
sirodė tiesiog alarmuojanti. Mity
bos srity, pav., naciai buvo išvystę 
metodus, kurių pagalba vaisių sul
tis galėjo be kaitinimo sterelizuoti. 
Sultys buvo filtruojamos, atšaldo
mos, prisotinamos angliarūkštės 
ir slegiamos iki 8 atmosferų. Bai 
giant angliarūkštė vėl buvo išski
riama, sultys dar filtruojamos, ir 
pilamos į butelius. Pieno pasteri- 
zacija ultravioletinių spindulių pa
galba kitose šalyse nepavyko. Vo
kiečiai, panaudodami ilgus švie
čiamuosius vamzdžius, surado 
tikrą kelią.

Prie maisto gaminių technikos 
naujienų priklauso ir metodas 
neaprėžtais kiekiais gaminti mie
les. Atliekamas celiuliozės fabri
kuose sulfito šarmas buvo veikia
mas, baktereologijoje žinomų 
„Candida arborea" prie temperatū
ros, kuri žymiai prašoka iki šiol 
mielių gamyboj naudojamą. Tai 
davė keturis kartus tiek kalorijų 
ir dukart tiek baltymų- kaip liesa 
mėsa.

Toliau vokiečiai turėjo naujus 
metodus maistui konservuoti slė
gimu ir patobulinta šaldymo tech
nika. Saldymo ir klimatiniai vo
kiečių povandeninių laivų įrengi
mai buvo tiek tobuli, kad laivai 
galėjo iš Vokietijos vykti į Pa- 
cifiką, ten du mėnesiu operuoti ir 
grįžti .namo, neprivalėdami nė kar
to įgulai rūpinti šviežio vandens.

Duona ir sūris buvo aptraukti 
plastine medžiaga, kurios sudėtis

Mašinraščio ir stenografijos kursai Ansbache prieš persikeliant i Rebdorfą J. Gaidžio nuotr.

Altorius lietuvių katalikų koplyčioje 
llanau J. Gaidžio nuotr.

buvo slepiama. Ji susidėjo iš poly- 
vinyl-aceto, kreidos ir talko. Iš 
krosnies išimta šviežia duona bu
vo merkiama į mišinį, džiovinama', 
dar merkiama ir tuomet pusę va
landos laikoma 285° temperatūro
je. Po 8 mėnesių ji buvo puikiau
siam stovy ir valgoma.

-Iš medicinos dalykų mūsų rin
kiny", pareiškė vienas gydytojas, 
„kai kurie Amerikos mokslinin
kams sutaupys metais laiko. Kai 
kurie jų turi perversminės reikš
mės, pav., priežiūra ligonių, kurie 
priversti ilgai išbūti šaltyje ir ku
rių atvejai paprastai beigdavosi 
mirtim. Taip pat didelės svarbos 
stebėjimai atlikti Frankfurte Kai
ser-Wilhelm biofizikos institute 
dr. Boriso Rojevski. sie stebėji
mai liečia ionų kiekio ore santykį 
su sveikata. Ten buvo nustatyta, 
kad pozityviai ionizuotas oras nei
giamai veikia žmogaus savijautą 
ir yra priežastis prislėgtos nuotai
kos, susidarančios krintant baro
metrui. Pozityviai ionizuotas oras 
daugeliui žmonių sukėlė astmą, 
slogas, nervų įtempimą, aukštą 
kraujo spaudimą ir nemalonius 
„kalnų ligos“ reiškinius: nuovargį, 
pagreitintą alsavimą, galvos svai
gimą ir mieguistumą. Neigiamai 
ionizuotas oras sukėlė priešingus 
reiškinius-jis žadino, kėlė veiklu
mo ir geros savijautos nuotaiką, 
šalino dvasinę depresiją. Tikro 
susirgimo atvejais jis gerino 
kvėpavimą, mažino kraujo spaudi
mą, šal|no elerginius reiškinius. 
Svarba aeigiamai jonizuoto oro vi
sur, kur žmonės gyvena, dirba ar 
ilsisi, gal būt, vieną dieną bus 
svarbiausias uždavinys klimatinės 
pramonės tokį orą gaminti.

Nuo V 2 iki A 9
Didžiausios vienok reikšmės atei

čiai turi nacių slaptieji aviacijos 
ir Vairuojamųjų šovinių patentai. 
Kaip mes dabar žinome, karo pa
baigoj vokiečiai turėjo 138 tipus 
vairuojamųjų šovinių, kurie buvo 
įvairiuose išvystymo laipsniuose 
ir aprūpinti visomis žinomomis to
limo vairavimo sistemomis bei 
degtuvais (radijo, radaro, akusti
nio impulso, infraraudonų spindu- 
lių-minint jau tik kai kuriuos) bei 
su visais galimais dūsenvarikliais, 
vienais mažesnio kitais didesnio 
už garsą greičio. Net sraigtiniams 
lėktuvams buvo pritaikinti dūsen- 
varikliai: degalai vamzdeliu tekėjo 
į pačiam lėktuvo gale įrengtas de
gimo kameras, kur vyko eksplo
zija ir tuo būdu suko sraigtus.

A 4 rakieta, kuri karo pabaigoj 
buvo pasiekusi masinės gamybos 
stadiją, buvo 15 m. ilgio, svėrė 
12.000 kg. ir skrido 370 km. Jos 
didžiausias greitis siekė 5976 km. 
į valandą - tris kartus didesne greitį 
už žemės sukimąsi ekvatoriuje. 
Jos skridimo paslaptis rėmėsi va
rikliu, kuriam buvo vartojamas 
degalas iš alkoholio ir skysto de- 
guonio. A 4 rakieta buvo vairuo
jama radijo bangomis arba joje 
įrengtu gyroskopu. Kadangi ji bu
vo greitesnė už garsą, jos atskri- 
dimo negalima buvo girdėti. Kita 
paruošimo stadijoje buvusi rakieta

buvo Peenemunde bandymų įstai
goj pagaminta A 9. Ji buvo dar 
didesnė (15.000 klg.), ir aprūpinta 
keliamąja plokštumą, kuri įgalino 
ją skristi 5.000 km. Ji buvo neįti
kėtino greičio—9390 km. į va
landą.

įsteigta lietuviu 
tremtiniu draugija

Chikagoj įsteigta Lietuvių Trem
tinių Draugija Amerikoje.

Kaip nusako šios draugijos įsta
tų 2 paragrafas, jos tikslas yra:
a) sujungti visus minėtus lietu
vius į vieną šeimą solidarmo ir 
tarpusavio pagalbos pagrindais,
b) išlaikyti jos narių tarpe lietu
vių tautinę ideologiją ir c) kelti 
jų dvasinį ir medžiaginį lygį.

Kiekvienas ‘ietuvis, II pasauli
nio karo pasėkoje turėjęs apleisti 
Lietuvą, atvykęs į J. A. V. ir čia 
pastoviai apsigyvenęs, gali būti 
šios nepartinės organizacijos na
riu, jeigu jis pritaria nurodytam 
draugijos tikslui.
Lietuvai Vaduoti Sąjungos seimas

Waterbury, Conn., įvyko LVS7 
metinis seimas. Delegatų dalyva
vo veik iš visų skyrių, ir visuo
menės veikėjų iš plačios Ameri
kos. Seimą pasveikinti, atidarymo 
dienoje, atvyko Waterburio 
miesto mayoro atstovas.

Seimas priėmė eilę rezoliucijų, 
tarp jų padėką Prezidentui Tru- 
manui už drąsesnį pasireiškimą 
Amerikos santykiuose su Rusija, 
ir tremtinių reikalų gynįme.

Seimas nutarė remti BALF va
jų visose kolonijose, patariant 
LVS skyriams aktyviai darbuo
tis ir remti.
Mirė muzikas V. J. Stasevičius
Providence staigiai mirė muzi

kas Vincas J. Stasevičius, 64 me
tų amžiaus, gyvenęs Smith St., 
buvęs Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos vargonininkas.

J. Stasevičius atvyko iš Lietu
vos, Lyginio pat, Veprių parapi
jos, Ukmergės valsčiaus 1904 me
tais į Pittsburghą ir ten pirmiau
sia vargonininkavo lietuvių para
pijoje. Taipgi vargonininkavo 
Grand Rapids, Mich., Norwood, 
Mass., New Havne Conn., Bayon
ne, N. J., ir Providence, R. I., apie 
keturis metus.
Lietuviai Toronto šokių festivaly

Birželio mėn. iš Čikagos buvo 
atvykę „Ateities“ grupės šokėjai 
dalyvauti ruoštam tautų festiva
ly Toronte.

Atgarsiai apie lietuvius šokėjus 
nepaprastai vertingi. Vietinė 
spauda dažnais atvejais skyrė lie
tuviams šokėjams ypatingą įver
tinimą, švelnų pagyrimą ir gilų 
susidomėjimą dėl šokių nuotaikos 
bei tautinių drabužių įvairumo.

Publika, stebinti įvairių tau
tų programą, visuomet labiau
siai susižavėdavo lietuviais. Ne 
kartą teko lietuviams komplimen
tai, kad „šis numeris buvo geriau
sias iš visos programos.“
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poeto Rainio

suvažiavimas

Lietuvių Tremtinių Dramos 
Teatro kolektyvas išvyksta gas
trolėms amierikiečių zonoj. Gas
trolės numatomos: Wurzburge, 
Seligenstadte, Scheinfelde, 
Schweinfurte, Bamberge, Hanau, 
Giessene, Kassely, Schwaeb. 
Gmūnd, Memmingene ir Kemp- 
tene. Bus statoma veikalai „Žmo
nės kaip ir mes" ir „Žmogus kurį 
užmušiau“.

Barbora Darlys, Amerikos lie
tuvė, praėjusį mėnesį koncertavo 
Michigan© valstybėje, JAV.

Naujai įsikūręs Fischbacho lat
vių teątras davė premjerą. — Ed. 
Vulfo „Šventė Skangalėje“.

Žymus latvių kompozitorius 
Juozas Medins, neseniai šventęs 
70 metų jubiliejų, mirė Latvijoj. 
Palaidotas šalia ' ” ‘
kapo.

Latvių rašytojų 
įvyksta rugpiūčio 16—17 d. Ess- 
lingene. Numatoma kad daly
vaus 24 latvių rašytojai. Pro
gramoje bus šeši referatai, rašy
tojų kūrinių skaitymas latvių 
knygos parodėlė. Suvažiavimas 
bus baigtas koncertu.

Pabaltiečiai muzikai nuvykę 
Anglijon negali gauti savo profe
sijos darbo, rašo „Lafviesu Žini
as“, nes pagal galiojantį Anglijos 
muzikų prof, sąjungos statutą, 
jos nariais gali būti tik Anglijos 
piliečiai. Pabaltiečių muzikai 
kreipėsi su atitinkamu memoran
dumu į sąjungą prašydami juos 
priimti prof, sąjungos nariais ir 
tuo būdu duoti jiems teisę dirbti 
savo srityje.

Lenkų rašytojų draugija Lon
done išleido atsišaukimą į lenkų 
rašytojus tremtyje, kviesdama 
juos nuolat tobulintis ir savo 
raštus stengtis išspausdinti tė
vynėje.

Ukrainiečių muzikų draugija, 
kviečia visus menininkus ir kul
tūriniu organizacijų skyrius mo
raliai ir materialiai padėti DP 
teisių netekusiems Augsburgo 
ukrainičiams menininkams.

Didelė estų dainų šventė įvyks
ta rugpiūčio 10 d. 14 vai. Augs
burge, Freilichtbūhne, kuriame 
dalyvaus anglų-amerikiečių zonų 
20 estu chorų su apie 900 daini
ninkų.

Pasaulinis esperantistu kongre
sas įvyko pereitą savaitę Berne, 
kur dalyvavo 21 kraštų atstovai.

Kritiko teisė anglų akimis
E. Arnot Robertson. Britų Ra

dio B-vės kino teatro kritikė, ne
seniai išpeikė Londone rodytą 
Metro-Goldwyn-Meyer filmą ,The 
Green Years“, sakydama, kad tai 
neišmintingiausia filmą, kokią tik 
ji kada mačiusi. Netrukus M—G.- 
M. parašė jai laišką, kuriame pa
vadino ją neturinčia jokio supra
timo apie kino teatro lankytojų 
skonį ir reikalavimus. Kritikė iš
kėlė dėd šmeižto bylą ir britų 
teismas priteisė jai 6.000 dolerių 
Ieškinį. Teisėjas Šir Malcolm Hil- 
bery, kalbėdamas apie kritiko už
davinius pareiškė, kad kritiko pa
reiga atkreipti visuomenės dėmesį 
į tai, kas yra vertinga, ir nu
kreipti nuo to. kas nevertinga. 
Jam esą neaišku, ar kino lanky
tojai gauna tai, ko jie norėtų. 
Atrodo, kad jie turi pasitenkinti 
tuo, kas jiems primetama.

Foto sintetinė medžiaga
Įvairūs mokslininkai ilgus me

tus dirba, stengdamiesi išaiškinti 
augalų augimo paslaptį. Chloro
filas yra gamtos mašina, skirta 
akumuliuoti augaluose vandenį, 
anglies dvideginį ir saulės ener
giją. Toji gyvybinių medžiagų 
sintezė, chlorofilo padaroma švie
sos pagalba, vadinama foto sin
teze. Kalifornijos universitete yra 
didelės laboratorijos foto sintezės 
paslapčiai tirti. Šviesa ten yra 
dirbtinė, o laukai-stiklo. Tyrinė
jimui skirti augalai yra miežiai. 
Oras, apsupąs augalus, yra pri
sotintas anglies dvideginio

Per kelis paskutinius mėnesius 
intensyvaus darbo yra susektos 
kelios svarbios chlorofilo proceso 
fazės. Pasak dr. Kalvin. Berkelf^ 
chlorofilo tyrinėjimo ištaigos di
rektorių. augalai suvartoja paly
ginti mažą procentą saulės ener
gijos. Jei būtų galima pakeisti 
procesą tiek, kad augalai galėtų 
sunaudoti dvigubai tiek energi
jos, tai proporcingai padidėtų ir 
užaugančio augalinio maisto pro
dukcija. Nors toji galimybė yra 
dar tolima, tačiau yra tikresnė 
už Margaret Sauger planą išlai
kyti pusiausvyrai tarp pasaulio 
gyventojų skaičiaus ir jiems rei
kalingų maisto išteklių. Neseniai 
Margaret Sauger, gimimų kon
trolės advokatas, pasiūlė įvesti 
dešimties metų gimdymų mora- 
torijumą alkanuose pasaulio kraš
tuose iki pagerės maisto ir ben
drai ekonominė padėtis.
Už paskolą amerikiečiai studijuos

Po karo Europoj ir Tolimuo
siuose Rytuose JAV vyriausybė 
pardavė likusi armijos maistą, 
mašinas, transporto priemones ir 

Ansbacho lietuvių futbolo komanda. Trečias iš dešinės komandos kapito
nas Br. Langevičius J. Gaidžio nuotr.

kitas sunkiai transportuojamas 
karo medžiagas tiems kraštams, 
kuriuose jos buvo. Kongresas da
bar pasiūlė 22 suinteresuotoms 
valstybėms lengvą skolos išmokė
jimo būdą: skolininkės valstybės 
sudarys sąlygas JAV studentams 
studijuoti savo universitetuose. 
Neseniai prez. Trumanas pasky
rė komisiją parinkti studentams, 
kurie studijuos užsienio universi
tetuose. Komisija, susidedanti iš 
karo veteranų administratoriaus 
gen. Omar N. Bradley. JAV švie
timo ministerijos atstovo John 
W. Studebaker ir kitų, jau yra 
gavusi 12.000 prašymų leisti stu
dijuoti užsieny. 1948 metų pabai
goje JAV studentai plauks į Eu
ropą ir Aziją. Su Filipinais, Kini
ja ir Burma jau beveik galutinai 
susitarta dėl mokymosi sąlygų. 
Valstybės departamentas apskai
čiuoja, kad esamas fondas suteiks 
galimybę gymiam skaičiui studen
tų studijuoti užsienio universite
tuose apie 20 metų.

— UNO šalia tarptautinės poli
tikos debatų ateinančiais metais 
numatomos diskusijos kalendo
riaus reformos reikalu. Klausimas 
išrodo taip pat bus nelengvai 
sprendžiamas, nes UNO šiuo rei
kalu yra gavusi 500 skirtingų ka
lendoriaus reformos projektų.

— Iš Baltimores John Hopkins 
universiteto praneša, kad ten 
mokslininkai suradę skiepus prieš 
vaikų paralyžių. Kol kas tie vais
tai buvo išbandyti tiktai ant bež
džionių ir jie visai apsaugojo gy
vulius nuo vaikų paralyžiaus.

— Olandų ginekologas Jules Sa
muel pranešė suradęs .naują me
todą visiškai išgydyti vėžio ligą. 
Savo išradimą žada pademon
struoti pasaulio mokslininkų su
važiavimo akyvaizdoje.

— Berne nuo liepos 26 d. iki 
rugpiūčio 2 d. įvyko pasaulinis 
esperantininku kongresas, kuria
me dalyvavo 31 šalies atstovai.

— Anglų Fabijų d—ja, kuri yra 
savo rūšies darbo partijos sme-

genų trestas, numato kontinento,tyje dirbamą darbą ir skatina 
ypatingai Rytų Europos, socialis
tų reikalams įkurti specialią mo
kyklą.

— Amerikoje vis labiau prade
da plisti televizijos aparatai. 
Apskaičiuojama, kad 25 mylių nuo 
Čikagos ratu ir pačioje Čikagoje 
jau 70.000 žmonių klausosi ir žiū
ri televizinių translacįjų. Nuo pra
eitų metų lapkričio mėnesio ligi 
šiol Čikagoje televizijos priimtu
vų skaičius išaugo iš 300 ligi 3.500 
ir kas savaitė dar įrengiama iki 
200 naujų.

Lituanistu nutarimai
Amerikiečių ir Prancūzų zonų 

gimnazijų ir progimnazijų lietu
vių kalbos ir literatūros mokyto
jų tarnybinė konferencija, įvy
kusi 1947 m. liepos 10—11 d. 
Wurzburge, išklausiusi praneši
mų ir aptarusi aktualiuosius lie
tuvių kalbos ir literatūros reika
lus mokykloje .ir gyvenime, kon
statavusi, kad gimtoji kalba, tau
tinė literatūra ir tautinės tradi
cijos yra pagrindiniai veiksniai 
tautinei gyvybei tremtyje ir emi
gracijoje palaikyti, nusprendė:

I.
Kreiptis į visus lietuvius mo

kytojus, auklėtojus, organizacijų

AMERIKIEČIU ZONOJE 
500.000 DP

EUCOM praneša, kad liepos 
mėn. pabaigoje amerikiečių zo
noje gyveno daugiau, kaip 500.000 
išvietintųjų asmenų stovyklose, 
vokiečių ūky arba dirbo kariuo- 

. menėje.
Iš bendrojo 518.258 skaičiaus 

37.289 dirbo sargybų ir darbo ba- 
talijonuose; 333.118 gyveno sto
vyklose ir 147.851 gyveno už sto
vyklų ribų, bet nedirbo nei ame
rikiečiams. nei negavo oficialaus 
aprūpinimo.

Nuo gegužės mėn. 1 d. išvietin
tųjų asmenų skaičius sumažėjo 
20.284. Liepos mėn. 1 d. didžiau
sia stovyklų grupė buvo žydų tau-

Viena DP su savo „turtu“

vadovus ir kitus kultūros veikė
jus bei veikslius, kad jie visu 
rimtumu susirūpintų gimtosios 
kalbos, tautinės literatūros ir 
tautinių tradicijų puoselėjimu ir 
ugdymu.

II.
Prašyti lietuvių tautos vado

vaujamuosius organus sudaryti 
konkretų planą ir rengti sąlygas 
lietuvių kalbai ir tautinei kul
tūrai saugoti visuose kraštuose, į 
kuriuos likimas lietuvius jau yra 
nubloškęs ar dar nublokš.

III.
Kreiptis į visus tuos lituanis

tus, kurie ligi šiol dar nėra įsi
jungę į aktyvų lietuviškos tauti
nės tremties mokyklos ir kalbos 
kultūros kėlimo darbą, ir prašyti 
juos stoti į šį darbą greta jau dir
bančiųjų lituanistų.

IV.
Konferencija didžiai vertina 

Lietuvių Kalbos Draugijos trem-

visus kultūros darbininkus jį ak
tyviai remti. ,

V.
Gyvenimas rodo, kad mūsų 

abiturientai, baigę gimnazijas tė
vynėje ar tremtyje, beveik nė 
vienas naujai nesiima studijuoti 
lituanigtikos. Mokytojų ir kitų 
kultūrininkų uždavinys yra šituo 
mūsų tautos ir kultūros ateičiai 
žalingu reiškiniu susirūpinti ir 
skatinti jaunimą universitetuose 
studijuoti ir lituanistiką. Litua
nistiką studijuojantiems studen
tams reikėtų skirti bent kelias 
specialias stipendijas.

TRUMANAS ŠIUO METU NIEKO 
NEGALI PADĖTI DP

Prezidentas Trumanas spaudos 
konferencijoje pranešė, kad jis 
buvo visai bejėgis palengvinti iš
vietintųjų asmenų įsileidimo į 
JAV akcija.

Jis pareiškė, kad buvo reikalin
gas papildomas įstatymas. Jei bū
tų buvę galima vykdomajai val
džiai veikti, pasakė jis. akcija bū
tų buvusi seniai išvystyta.

(S&S. 47. 7. 25.)

tybės asmenų, būtent: 121.118.*Ki- 
ta didžiausia grupė buvo lenkai 
su 58.000, po jų sekė latviai su 
40.929 ir lietuviai su 26.320 asme
nų. Kitos tautos buvo atstovauja
mos žymiai mažesnių grupių.

Per mėnesį grįžo namo 7.968 iš- 
vietinti asmens. Nuo karo pabai
gos repatrijavo 2.507.194 ir įkur
dinti 37.511 asmens.

(S&S. 47. 7. 24.)

VIS DAR VYKSTA I BELGIJĄ
EUCOM praneša iš Frankfurto, 

kad iš amerikiečiu zonos nuola
tos vyksta DP į Belgijos anglių 
kasyklas. Belgija norinti savo an
gliakasių pajėgas padidinti 20.000 
asmenų.

600 DP išvyko iš Hersfeldo ir 
1.200 iš Stuttgarto. Išvietintieji 
asmens, atlikę devyniasdešimt 
dienų bandomąjį laikotarpį, gali 
atsigabenti ir savo šeimas. Pir
mieji Belgijoje dirbančiųjų sei
mų nariai, viso 319 iš Vokietijos į 
Belgiją išvyko š. m. liepos mėn.

(S&S. 47. 7. 24.)

VI.
Prašyti švietimo Valdybą išly

ginti ir pataisyti lietuvių kalbos 
ir literatūros programą pagal 
konferencijoje iškeltus pageida
vimus.

VII.
Prašyti Švietimo Valdybą iš

leisti konferencijoje skaitytus 
pranešimus atskiru leidiniu.

VIII.
Kitų dalykų mokytojai, taisy

dami mokinių rašomuosius dar
bus ar klausinėdami juos žodžiu, 
prašomi taip pat atsižvelgti ir į 
lietuvių kalbos reikalavimus.

KANADA
PRIIMA MIŠKO KIRTĖJU
Liepos mėn. 23 d. iš Bremen- 

haveno uosto išplaukė buvęs 
amerikiečių kariuomenės trans
porto laivas Gen. M. B. Stewart 
su 730 DP į Halifaksą. iš kur jie 
vyks kirsti miškų Nova Scotia 
srityje. Šie pirmieji medkirčiai iš 
Europos yra lyg atsakymas j Ka
nados pareikalavimą gauti 2.700 
nevedusių išvietintųjų asmenų 
miškų darbams.

Britų pareigūnai mano, kad šie 
vyrai pirmiausia kirs medžius 
popieriaus gamybai ir padės su
mažinti popieriaus ir tuo pačiu 
laikraščių trūkumą.

Nedaug iš šių vyrų yra dirbę 
miškuose. Jie buvo atrinkti pagal 
fizines savybes ir amžių. Nei vie
nas negali būti senesnis kaip 35 
metų.

Kanados atstovybės, susidedan
čios iš gydytojo, imigracijos ka
rininko ir saugumo karininkų du 
mėnesius dirbo su vyrų pareiški
mais britų ir amerikiečių zonose 
Austrijoje ir Vokietijoje.

Be minimalaus atlyginimo apie 
100 dolerių, per mėnesį gero 
maisto ir geresnių gyvenimo sąly
gų, naujiesiems miško darbinin
kams bus suteikta galimybė tapti 
Kanados piliečiais.

Daugiausia medkirčių yra 
ukrainiečiai, toliau skaičiumi se
ka latviai, estai ir nedaug lenkų.

Stewarto laivas yra vienas iš 
3 transporto laivų, karo departa
mento paskirtų Tarptautinei Pa
bėgėlių Organizacijai išvietintųjų 
asmenų gabenimui i užjūrius. 
Skaičiuojama, kad per 20 dienų 
jis sugris ir paims naują miško 
kirtėjų (grupę.

(S&S, 47. 7. 25.)

AUSTRALIJA PRIIMS DP
Australijos Imigracijos ir in

formacijos ministeris Arthur A. 
Callwell Berlyno spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad Australija 
esanti pasiruošusi priimti kasmet 
12.000 išvežtųjų asmenų, iš kurių 
5.000 iš Vokietijos britų zonos. 
Susitarimas šiuo reikalu jau Že
nevoje pasirašytas.

Pagal Dena-Reuter pasitarimai 
dėl prezidento Trumano reikalau
jamo įstatymo priėmimo įsileisti 
500.000 išvietintųjų asmenų iš Eu
ropos į JAV bus Kongreso pra
dėti tik sekančiųjų metų sausio 
mėn.

Dena iš Brūsselio praneša, kad 
Belgijon priimtieji išvietintieji 
asmens, kurie delsa pradėti darbą 
Belgijos anglių kasyklose, bus at
gal grąžinti Vokietijon. (NZ, 47. 
7. 25)

Į Olandiją išvykusios pabaltietės 
patenkintos.

Daugumas nuvyko j Amsterda
mą ir dirba ligoninėse. Maistas 
geras. Viename kambaryje gyve
na 8 merginos. Patalinės — kaip 
sniegas. Jos ten jau hebe DP, nes 
gavo kitus dokumentus.

Kaip rašo ..Lątviesu Žinąs“ Nr. 
54, IRO pasirašė sutartį su Au
stralijos vyriausybe dėl tremtinių 
pabaltiečių priėmimo. Priimtųjų 
skaičius pareis nuo tam reikalui 
turimų transporto priemonių. Iš
vykti pirmenybė — nevedusiems 
ir be šeimų.

8



1947. VIII. 9. Nr. 32 (9D žiburiai 9 psi.

Del kai kuriu vestuviniu papročiu
„Žiburių“ 25 Nr-y buvo (dėta gana . III. Kad jaunamartei būdavo nu- 

plati mano knygelės „Litauische ’----------* -*•-----
HochzeĮtsbrauche“ recenzija. Pagir
tina laikraščio redakcija, paskyrusi 
lituanistikos darbui aptarti nemaža 
vietos, girtinas ir recenzentas p. A. 
Stanys, nes iš visa ko matyti, kad 
savo recenzuojamą knygą gana stro
piai perskaitė, kas ne apie visus 
recenzentus g'alima pasakyti. Tačiau 
recenzentui kyla kai kurie neaišku
mai ir abejojimai, pasibaigtą klai
dingais tvirtinimais, tad Juos noriu 
čia išsklaidyti. Mat, kai knygelė yra 
skirta pirmoj eilėj tautotyrininkams, 
tad ten neradau reikalo kalbėti apie 
gerai žinomus dalykus.

I. Recenzentas rašo: „Skyrelis apie
mirusiųjų vedybas yra visai nesu
prantamas. Juk jų Lietuvoje nėra . . 
O pažiūros | „senmerges" juk nepri
klauso vestuviniams papročiams.“ 
Kaip tik šiuodu dalyku yra tampriai 
tarpusavy susiję. Liaudis „davatkys
tės" nelaiko dorybe. Ir ne tik pas 
mus taip yra (žiūr.: P. Sartori, Sitte 
und Brauch, Leipzig 1910, Bd. I, p. 
121 t.) Priešingai, liaudis mano, kad 
negalima skirtis su šiuo pasauliu, 
kol dar ne viskas atlikta, kas nor- . 
maliai šios žemės gyventojui pri- cituoja 
dera, taigi ir vedybos, kitaip jis ne- PreuBische Gdtterlehre" (Riga 1936). 
turės kape ramybės, bus pavojingas Tos pat nuomonės esu* ir aš, turė- 
gyviesiems. Užtat eilėje tautų, jų J ~ x 1-1 1-‘‘
tarpe latviuose ir ypač rusuose, ran
dame tokius pirmu požiūriu keistus 
papročius, kad laidojant nevedusį ar 
netekėjusią prie kapo ir namuose 
esti atliekamos kai kurios vestuvinės 
apeigos. Tautotyrinėj literatūroj jos 
tiesiog taip ir vadinamos — „Toten
hochzeit“ (pig. Sartori ten pat p. 152 
t.) Aiškias šitokio tikėjimo ir apeigų 
liekanas randame ir pas mus, ne aš 
vienas tai pastebėjau (žiūr.: M. Al
seikaitė-Gimbutienė, Die Bestattung 
in Lltauen, Tūbingen 1946, p. 144 t.)

II. Recenzentui nežinoma ir kita
tautotyjinė sąvoka —„Laientrauung" 
(pasaulietiškos jungtuvės). Mat, pirm 
bažnytinių jungtuvių įvyksta dar na
minės sutuoktuvės. Tai yra teisinis 
aktas, galutinas naujos poros sujun
gimas bendram gyvenimui, tuo tar
pu bažnytinės jungtuvės seniau liau
dies buvo laikomos religiniu palai
minimu ir tik vėliau jis įgijo ir tei
sinės reikšmės. Naminės sutuoktuvės 
(vykdavo vakare prieš jungtuves 
bažnyčioje, užtat šis vakaras būdavo 
vadinamas „didvakariu" ir ne pri
puolamai randame paminėta, kad 
seniau tas didvakaris buvęs lai
komas svarbesniu, negu vestuvių 
diena. Sutuoktuvių apeigas pas mus 
atlikdavo trečias asmuo — piršlys 
(kitur dažnai nuotakos tėvas). Jis iš
kilmingai paklausdavo nuotakos tė
vus, ar jie sutinka išleisti dukterį, 
tada atsiklausdavo abu Jaunuosius, 
ar- jie nori tuoktis, jiems tatai pat
virtinus, abu suvesdavo draugėn, tar
damas: „štai nauja pora.“ Vėliau dar 
buvo (vestas pasikeitimas rūtų vai
nikėliais. Kadangi seniau po šios 
apeigos jaunieji jau buvo laikomi, 
kaip vyras ir žmona ir jie eidavo 
kartu i klėtį nakvoti, užtat ši apeiga 
labai nepatiko kunigams. Jau Triento 
konsiliumas priėmė nutarimą, drau
džianti sužadėtiniui prieš bažnytines 
jungtuves nakvoti sužadėtinės na
muose. Nieko nepadarysi, tokios šei
myninės sutuoktuvės yra labai seno 
papročio, kai dar nebuvo prigiję 
bažnytinės jungtuvės, liekana ir ta
tai nėra tik lietuvių išradimas (žiūr.: 
H. BSchtold, Die Gebršuche bei Ver- 
lobung und Hochzeit, Basei 1914, p. 
200—208; E. Schnippel, Ausgewahlte 
Kapitel zur Volkskunde von Ost- und 
WestpreuBen, Reihe 2, Kdnigsberg 
1927, p. 38 t.: Laientrauung). Mato
mai, Bažnyčios įtakoje ši apeiga bu
vo nukelta jungtuvių dienos rytui 
(tada jau nebebus sugultuvių prieš 
„šllūbą“), be to, sutuoktuvių oraci- 
Jon apie vainiko pynimą ir nešimą 
tapo prikaišiota visokių šventųjų 
vardų, net iškreiptų lotyniškų posa
kių: mat, norėta tai apeigai, kuri 
konkuruoja su bažnytine, suteikti 
„Šventumo" pobūdi. Todėl aš visiš
kai nebijau, Jeigu man tektų sveti
moje literatūroje užtikti teigimą, kad 
„Lietuvoje sugultuvės praktikuoja
mos bažnytinių jungtuvių išvaka
rėse", žinoma, pridėjus žodžius „se
niau buvo“. Vokiečiuose, taip pat 
Prancūzijoj ir Italijoj, seniau ga
liojo taisyklė, kad „Brautleute vor 
Gott Eheleute sind“ (sužadėtiniai 
prieš Dievą yra jau kaip vedę), tai
gi, sužadėtiniams laikė viską leisti
na (žiūr. BSchtold ten pat p. 209 ir 
231 t.) Pas mus sužadėtiniui lei
džiama žymiai mažiau: jis tik gali 
Jau be palydovo arba piršlio lanky
tis sužadėtinės namuose. O po nami
nių sutuoktuvių jau abu kartu ei
davo 1 klėt| gulti. — Manau, kad 
tokiam šiuo atžvilgiu jautriam re
cenzentui dar ne|tikimiau pasiskai
čius rimtame K. R. Wikmanno vei
kale „Die Einleitung der Ehe“ (Abo 
1937) apie vadinamus „kiltgang", ran- ____  „ — _ --------------- ----------
darnus Skandinavijoj ir kitur, kur .kimu, bet pasistengtų kiek plačiau 
yra ne paslaptis, bet paprotys, kai susipažinti su visa to klausimo prob- 
ir naujaisiais laikais berniokai (net lematika. Čia dabar kiekvienoj di
ne sužadėtiniai) ateina nakvoti pas desnėj bibliotekoj nesunku rasti to- 
merginas; nors miega vienoj lovoj kius naujus ir pirmaeilės vertės en- 
ir apsikabinę, tačiau jeigu kuris ban- ciklopedinius veikalus, kaip H. 
dytų peržengti leistinas ribas, toujau Bžchtold-Stšubli „Handworterbuch 
netektų visoj akylinkėj gero vardo dės deutschen Aberglaubens“, Has- 
ir tokio merginos nakvynėn jau ne- tingso „Enzyclopaedia of Religion 
be|sileidžia. Tokio papročio liekanas and Ethics", O. Schraderio „Real- 
randame ir pas mus, tai kamarų, lexicon der indogerm. Altertums- 
1 angelių ir klėtelių poezija, kai šven- kunde* (2. Aufl.). Ten pasiskaičius 
tavakarlais einama pas savo šimpa- atitinkamus straipsnius galima |sl- 
tljas „kamarinėti“ arba „pasimergi- gypti rūpimu klausimu bendros 
nėti“ (ten pat p. 214 t., žinių kny- orientacijos ir rasti nurodytos litera- 
gos autoriui suteikė kun A. Saba- tūros gilesnėms studijoms. Tuo bus 
liauskas). išvęngta naivių arba klaidingų tvir-

kerpami plaukai, daug abejoti nėra 
ko. Taip rašė ne tik Maletius, bet 
yra rimtų duomenų ir iš naujųjų 
laikų. Paprotys plačiai randamas sla
vuose, tad nėra jokio stebuklo ji 
rasti dar ne taip senais laikais ir 
Lietuvoje.

IV. Recenzentui, atrodo, nepatinka 
prietarų ir burtų gausumas. Nieko 

.nepadarysi, dar nėra išrasta tokia 
žolelė, kuri žmoniją pagydytų nuo 
šios „ligos“. Netrūksta prietarų ir 
naujaisiais laikais, jų yra moksle, 
mene, politikoj, religijoj. Ir kokios 
kruvinų aukų gausybės jie parei
kalauja šiandie — palyginus senovės 
prietarus su naujaisiais, tai tik ne
kaltas žaidimas. — Negalima viskuo 
aklai tikėti, ką rašė Maletius (16 a. 
vidury) ir Praetorius (17 a. gale), ta
čiau jų teikiami duomenys yra pa
naudotini, jeigu juos patvirtina kiti 
šaltiniai, pvz., tautosaka. Taip mano 
ir elgiamasi. Tokie kritiški autoriai, 
kaip A. Mierzynskis ir W. Mann- 
hardtas, abu Maleckiu ir jų veika
lus teigiamai vertino. Praetorių la
bai gausiai, nors ir su kritiškomis 
pastabomis, kaip mitologijos šaltini 

’ Mannhardtas savo „Letto-

tinimų ir bereikalingo rašinėjimo. 
Sakysim, jei recenzentas būtų pa
siskaitęs HDA (žymaus šveicarų tau
to tyriniko P. Geigerio straipsni „To
tenhochzeit" (VIII, 1068 tt.), tada 
nebūtų reikėję šauktukus dėlioti. O 
diskutuoti dėl diletentlškų nuomonių 
ar asmeniško skonio dalykų nevi- 
sados yra prasminga ir aš ateityje 
panašių*diskusijų vengsiu. J. Balys

Recenzento pastabos

damas po ranka žymiai gausiau tau
tosakinės medžiagos kontrolei, negu 
ankstyvesnieji autoriai.

V. Dėl mergystės simbolio rūtos 
turiu pastebėti, kad ji mūsų krašte 
nėra sena. Tai ne šiaurės kraštų

Dr. B. mano recenzijoje (žiūri 
nesenų diskusijų dėl vestuvinių . 
pročių atgarsi, esą norėta parodyti, 
kad „ir Balys nėra neklaidingas". 
Galiu daktarą užtikrinti, kad anoms 
jo tezėms kiek jos lietė vestuvinius 
papročius ir istorinę tiesą-visiškal 
pritariu. Jo neklaidingumo kvesti- 
Jonuoti neturiu nei reikalo, nei noro 
ir nejaučiu davęs pagrindo keistam 
įtarimui. Kalbamąją studiją nesvy
ruodamas vertinau teigiamai, tačiau 
nemanau, kad dėl to negalėjau pa
reikšti kai kurių abejonių ar pa
stabų.

Dr. B. mokina mane dėl kelių da
lykų. Jų dalis būtų atkritusi, jei sa
vo studijoje jis aiškiai būtų atskyręs 
praeiti nuo dabarties. Kadangi dar
bas yra paremtas daugiausia Tauto
sakos Archyvo medžiaga, vaizduo
jančia vidutiniškai 50—80 m. laiko
tarpio papročius, tai negi gali j| lai
kyti istorinių. O tuo tarpu Dr. B. 
tvirtina, kad kadaise lietuvių pa
pročiuose buvę ir mirusiųjų vedy
bos ir „pasauliet. Jungtuvės“ ir t. t. 
Kai kuriems iš tų dalykų aš tikiu. 
Manau, kad buvo dar daug ir kito
kių papročių, kurių Dr. B. savo, sto

anų 
pa-

S. m. birželio mėn. 26 d. Massachusetts valstybės gubernatorius Robert 
Bradford priėmė Bostono lietuvių Tag-Day delegaciją. Iš kairės | dešinę: 
V. Šimkienė, gub. Bradford aukoja savo dal| lietuvių tremtinių šelpimui, 

Ivanauskaitė ir Romanskytė

vėmis, kurių reminiscencijos be 
abejo ilgai išliko, tačiau vis dėlto 
negaliu sutikti, kad pageidavimas 
preciziškumo mokslinio darbo auto
riaus galėtų būti laikomas priekabe.

Ne prietarai ir burtai man nepa
tinka, bet abejoju, ar tikslu yra be
veik viską Jais aiškinti. Tautos pa
pročius, man rodos, saisto dar daug 1 
kitų psichinių elementų, ne vien 
burtai ar prietarai. O dėl minimų 
autoritetų dviejose eilutėse čia neiš
siaiškinsime.

Sena ar nesena mūsų rūta, bet vis 1 
dėlto rūta, ir Dr. B. baimė dėl mu- I 
siškės jos simbolikos man visiškai f; 
nesuprantama. Jei Ji neginčytina. Jei ' 
Ji figūruoja aprašomosiose vestuvi
nėse apeigose, tai nejaugi autorius 
sąmoningai ją nutyli? Dr. B. repli
koje peršamą mint| vystant toliau, 
juk prieisime štai kokių išvadų. Ka
dangi yra nepatogu mūsąją rūtos 
simboliką iškelti, tai ją nuslėpsim, 
o anie svetimieji mūsų vestuvinėse 
apeigose figūruojančią rūtą tegul 
savaip supras. Taip, kaip čia Dr. B. 
išdėstė. O man atrodo, kad Dr. B. 
šitokios minties neturi. Čia, matyti, 
pakalbėta apie Ispaniją, kad nerei
kėtų kalbėti apie Ameriką.

Kad tautotyrininkui nesvarbūs bū
tų vardą! ir jų etimologijos, taip pat 
nenorėčiau sutikti. Jei apeigų pras
mė svarbi, tai ir sąvokų-terminų-ne 
be reikšmės. Ir. Dr. B. kolytos 
žiurėjo j Kuršaičio žodyną. O kodėl 
negalima buvo pasižiūrėti ir | kitus 
žodynus? Ar tikslu pagaliau skolin
tus žodžius (vesti | svetimą litera
tūrą be jokios pastabos? Juk tas 
duos progos naujiems nesusiprati
mams, kai kiti pradės apie mus ra
šyti, medžiagos semdamiesi iš šiaip 
gražaus Dr. B. darbo.

Už „vertingus" leksikonų nurody
mus esu labai dėkingas, nors, rei
kalui esant, juos susirasti pajėgčiau. 
Dr|stu priminti, kad nei viename iš 
suminėtųjų mano keliamais klausi
mais nieko nerašoma. Sekančiose Jų 
laidose gal Jau bus ir lietuvių pa
pročiai plačiau minimi. Aš ir suabe
jojau, ar tie autoriai nepadarys klai
dų, Jei patys lietuviai rašys nepa
kankamai preciziškai, painios gyvus, 
mirusius j r gal net niekada nebuvu
sius papročius. Pagaliau ginčo ob
jektas materialiai yra labai nedide
lis. Ir Dr. Balys šitų momentų iškel- 
tinais nelaikė. Savo studijos baigia
mosiose išvadose, grupuodamas vestu
vinių papročių būdingąsias apeigas, 
nemini nei „Totenhochzeit“, nei 
„Laientrauung“, o pastarosios neiš
ryškina ir tekste. Nelšryšklno, nes 
nebuvo medžiagos. Tik dabar tos 
apeigos kažkodėl labai reikšmingos 
pasidarė.

Teisybė, laicus sum. Tačiau savo 
tautos kultūros dalykais domėtis Dr. 
B. vietoje nedrausčiau niekam. Gi 
pasisakyti dėl dėstymo metodo, ro
dos, gali dažnas, ne būtinai kurios 
disciplinos specialistas. O gal Dr. B. 
laikosi naujų metodologinių dėsnių.

A. Stanys

VAŠINGTONAS. Jungtiniai karo Ir 
laivyno departamentai paskelbė apie 
svarbią ir slaptą karinę operaciją, 
apie karinių pajėgų apmokymą pasi
naudoti atominiais ginklais.

Sis pranešimas buvo padarytas po 
ilgų tylėjimo metų. Gen. maj. Leslie 
R. Groves, buvęs karo metu Man
hattan atominių bombų įmonių direk
toriumi, paskirtas šios naujos įstaigos 
vadovu. Ądm. William Parsons, taip 
pat dirbęs prie atominių bombų, yra 
direktoriaus pavaduotoju.

šis pranešimas išėjo viešumon, pas
kelbus JAV planus panaudoti vieną 
misterišką Ramiojo Vandenyno salą, 
atskirtą nuo likusio pasaulio, kaip 
bazę išmėginti naujus laimėjimus ato
minių ginklų srity.

Jungtiniame kariuomenės — laivy
no pranešime sakoma, kad kariuome
nės ir laivyno slaptųjų ginklų bandy
mais yra naudojama Sandia bazė, ne
toli Albuquerque.

šios bazės komandieriuml yra brig, 
gen. Robert M. Montaque, buvęs 
priešlėktuvinės gynybos ir vairuoja
mųjų sviedinių centro Fort Bliss, Te
xas komendanto pavaduotojas.

Pranešama, kad jungtinė programa 
bus atliekama per šešis mėn. dirbant 
artimam ryšy su atominės energijos 
komisija.

Toliau pranešama, kad Jungtinių 
bandymų pajėgų pirmoji grupė, ve
dusi atominės bombos bandymus Bi
kinio saloje prieš vienerius metus, 
padeda išbandyti specialius ginklus.

(S & S. 47. 7. 26.)

Vašingtonas. Bernardas Baruch pa
tarė Kongresui priimti įstatymą, ku
ris įpareigotų kiekvieną šio krašto 
gyventoją dirbti arba kovoti, jei kil
tų naujas karas.

Baruch nemano, kad karas su So
vietų Sąjunga yra galimas artimoje 
ateityje, bęt jis pataria pasiruošti.

Turint galvoje moderniškus gink
lus, JAV gali neturėti laiko pasiruoš
ti naujam karui. Todėl reikia iš 
anksto šiuos reikalus aptarti.

augalas, ji yra pas mus per vienuo
lynų daržus atkeliavusi iš Pietų Eu
ropos (Viduržiemio pajūrio). Ji buvo 
gerai žinoma kaip vaistas antiki
niame pasaulyje, jos vardas lotyniš
kas ir visi daviniai kalba už tai, 
kad ji atėjo kartu su krikščionyste, 
per bažnyčią ir vienuolius daržinin
kus, kartu su „cnata“ ir „čystata“'. 
Vokiečiams rūta -žinoma, kaip ap
saugos priemonė nuo paraganavimo 
ir velnių kaip vaistas meilei sukelti 
ir priešingai — „ataušinti", dažnai 
ji vartojamą ir abortams iššaukti, 
žodžiu, tai moteriška vaistažolė. Tad 
nenuostabu, jei kai kur ji kaip tik 
turi blogą vardą, tai (žeidimas mer
ginai, Jeigu Jai jau rūtos prisireikė . . 
Todėl ir mums svetimųjų tarpę rei
kėtų atsargiai elgtis su rūtos simbo
likos reklama. — Aš abejoju, ar rūta 
buvo Lietuvoje žinoma seniau, negu 
kokie trys šimtai metų. Kai lelijos 
ornamentą randame krūtinės papuo
šaluose jau iš pirmųjų amžių po 
Kr., rūtos motyvo archeologinėse iš
kasenose visai nerandame, senuose 
liaudies audiniuose jos irgi nėra, 
randame tik naujesniuose baltuose 
siuvinėjimuose adatos pagalba (ska- 
relėse, galvoraiščiuosė), visai pana
šiai, kaip ir lenkuose. Visa tai rodo 
jauną rūtos amžių mūsų krašte. — 
Žinoma, tatai jau yra atskiras klau
simas, kuris giliau dar nenagrinėtas, 
aš čia tik nužymėjau kelią nuo ro
mantikos prie istorinės realybės.

VI. Vardai ir jų etimologijos yra 
filologų dalykas, čia ne mano sritis, 
todėl aš jų ir neliečiu.

VII. Būdingas yra recenzijai savo
tiškas prieskonis, atsiradęs sąryšy su 
kitomis diskusijomis vestuvinių pa
pročių tema, girdi: žiūrėkit, ir Balys 
nėra neklaidingas! Į neklaidingumą 
tai aš nepretenduoju, bet negaliu 
prisiimti tariamų klaidų. Tad baig
damas noriu visiems mėgąjams iš
reikšti pageidavimą, kad jie, rašy
dami tautotyros, papročių ar mito
logijos temomis, nepasitenkintų tik 
vienu kitu lietuviškos medžiagos 
faktu ir savo asmenišku nusitei-

Vašingtonas. „Rusija yra panaši | 
milžinišką ledyną, slenkanti iš Rytų 
| Vakarus ir naikinanti viską, kas 
pasitaiko —------ — -• —
Johnston, 
kas.

Sovietų 
kiekvieną . . ___  _______
negyvename naujoje ledų gadynėje, 
kurią sukūrė ne gamta, bet patys 
žmonės.

pakely,“ pareiškė Ericas 
filmų sąjungos pirminin-

vėdama politika verčia 
susirūpinti, ar mes kartais

New Yorkas. Amerikos kariuome
nės generalinio štabo viršininkas gen. 
Dwight D. Eisenhoveris išvyko | Alas- 
ką apžiūrėti Amerikos karinių įren
gimų. (NdF, 47. 8. 1.)

Kassel-Mattenberg lietuvių stovyklos mokykla ir gimnazija
V. Bulkaičio nuotr.

Vašingtonas. Gen. Marshallis, JAV. 
užsienio reikalų ministeris Atstovų 
Rūmų Užsienio Reikalų komitete tu
rėjo slaptą pasitarimą. Pasitarimas 
užtruko pusantros valandos. Jame 
dalyvavo komisijų pirmininkai, ban
kų. valiutos ir ginkluotų pajėgų ko
mitetų vadovai.

Vieninteliame pranešime, kur| pa
darė Mr. Lea, sakoma, kad jis „bu
vęs labai paveiktas to, ką Marshallis 
pasakė“ ir, kad tarptautinė padėtis, 
kaip ją apibudino užsienio reikalų 
ministeris esanti „rimta".

(DTh. 47.7. 29.)

dijoje nepalietė, tačiau ir po šios 
jautrios replikos tebemanau, kad 
mūsų gyvuosiuose papročiuose jų 
nėra. Norėdamas įrodyti visus tuos 
papročius mūsų tautoje buvus, Dr. 
B. turėtų rasti atitinkamu (rodymų, 
kurių nedavė nei savo studijoje, nei 
šioje replikoje. Visi jo čia suminėti 
autoriai juk rašė ne apie mus, tad 
jų prisiminimas neturi jokios vertės. 
Esą, mirusiųjų vedybos pripažįstanti 
ir Dr. M. Alseikaitė-Gimbutienė. Bet 
ir ji juk neduoda jokių (rodymų. 
Ji paseka Winteriu, rašiusiu apie 
latvių papročius, ir Dr. B. taip re
komenduojamu HDA. Pagaliau jai 
rūpėjo priešistoriniai laikai, kur iš 
tikrųjų daug kas yra prielaidų sri
tyje. O man Dr. B. gal leis likti 
prie savo nuomonės, kad iš moks
linių išvadų neginčytinos yra tik 
tos, kurios yra (rodytos faktais, ne 
analogijomis ar prielaidomis.

Dr. B. plačiai aiškina „Laientraung" 
sąvoką, bet, deja, vėl neduoda jo
kių (rodymų, kad jis būtų prakti
kuojamas lietuvių. Įsismaginęs auto
rius pamiršta, kad studijoje ten ir 
pats yra klaustuką padėjęs. Dabar 
Jis dėl to jau visiškai tikras. Kiti 
gali rašyti, kad Lietuvoje bažny
tinių jungtuvių išvakarėse sugultu- 
vės esą praktikuojamos, tik turi 
pridėti „seniau buvo“. Aš norėčiau 
tik paprašyti malonų daktarą duoti 
kam nors paskaityti savo studijos 
10 psl. skirsn. c ir pasiteirauti, ar 
ras ten ką. kas verstų tą „seniau 
buvo" (rašyti? Aš taip pat žinau, 
kad ir Lietuvoje kadaise bažnytinių 
jungtuvių visiškai nebuvo, vėliau jos 
varžėsi su pagoniškosiomis jungtu-

Ansbachiečial persikėlė j Rebdorfą
VII. 21 d. Ansbacho lietuvių ben

druomenė buvo perkelta | Rebdorfo 
stovyklą, esančią prie Eichstštto. Į 
Rebdorfą atvyko 409 lietuviai. Ans- 
bache pasiliko apie 180 ir | kitas 
stovyklas išsikėlė apie 10 lietuvių. 
Ansbache buvo palikti gyventi tik 
tie lietuviai, kurie tarnauja IRO PK 
Area Team 1041, kurie dirba nepa
keičiamą darbą ir jų šeimos.

Į Reddorfą atsikėlė: progimnazija, 
pradžios mokykla, vaikų darželis, 
elekfros-radijo mokyklos lietuvių -------
skyrius (čia jis žada vadintis Radi- vius, 
Jo-Technikos kursais) ir mašinraščio, Rebdorfo 
stenografijos ir fotografijos kursai. —,Ann 
Pilną gimnaziją turėjo Rebdorfas,

kalėjimas ir dabar dar kai kuriuose 
pastatuose vokiečiai ’—’“*
natinius kalinius. 

Rebdorfo lietuviai 
sutiko atvykstančius ______________
Stovyklos vartus išpuošė ąžuolo ša
kelėmis ir iškėlė plakatą „Svei
kiname atvykstančius tautiečius“. 
Rebdorfo skautai padėdavo kiek
vienam atvykusiam susirasti skirtą 
apsigyventi patalpos kampeli.

Rebdorfo pabaltiečių stovykla pa
verčiama lietuvių stovykla, nes ke
liomis dienomis prieš atkeliant lietu- 

buvo iškelti latviai ir estai. 
______ -fo stovykloj dabar gyvena 
apie 1000 lietuvių, įskaitant atvyku- 

____ , o______ ________ ______________ _ sius. Iš Rebdorfo ir Ansbacho lietu- 
todėl prie jos numatoma prijungti vių komitetų narių sudarytas bendras 
Ansbacho progimnaziją, Kai kurie komitetas, | kur| (eina iš abiejų ko- 
Ansbacho progimnazijos mokytojai mitetų atitinkamas narių skaičius 
dirbs Rebdorfo gimnazijoje ir tuo proporcingai nuo pilnamečių gyven- 
užpildys gimnazijos cenzuotų moky- tojų skaičiaus ir jis vadovaus lai- 
tojų sąstatą. Vietos pradžios mo- kinai ligi bus išrinktas naujas ben- 
kykla sujungta su atkeltąją, o Reb- dras komitetas. J. Gaidys
dorfo vaikų darželis bus ne tik, su
jungtas su atkeltuoju darželiu, bet 
dar ir praplėstas. , ----------------------- — ----------------- , -----

Ansbachiečiai j Rebdorfą kėlėsi dorfą, ansbachiečial nežada užbaigti 
nenoriai, nes Rebdorfo stovyklos pa- lietuvių kultūrinio gyvenimo Ans- 
talpos yra mažiausia nevillojančios. bache. Ansbache pasiliko gyventi 
Naciškos Vokietijos laikais čia buvo apie 180 lietuvių. Jau Išrinktas lai-

laiko krlmi-

džiaugsmingai 
ansbachiečius.

Ansbachas. Nors ir didelei lietuvių 
daliai išsikėlus iš Ansbacho | Reb-
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klnasis komitetas. Komitetas užsi
brėžė steigti pradžios mokyklą. Ža
dama steigti ir vaikų darželis. Yra 
bendra pabaltiečių biblioteka, kurią 
tvarko lietuvis. Be to, yra koplyčia 
ir lietuvis kunigas.

Bad WSrlshofen. Liepos 19 d. Bad 
Wdrishofene lankėsi Dr. Bleliackas, 
kuris vietiniams lietuviams skaitė 
paskaitą: „Lietuvio būdo ugdymas 
tremtyje“.

Pradžioje Dr. Bleliackas pareiškė, 
kad yra labai sunku pačiam save 
charakterizuoti, nes ne retai pats 
žmogus nepastebi savo silpnybių, o 
tik gerąsias buses. Jo manymu, lietu
vio būde galima Įžiūrėti rytietiškų ir 
vakarietiškų požymių. Lietuvis visuo
met kantrus ir jo pyktis Išsiveržia 
tik tada, kai jau toliau nebegali per
nešti visų neteisybių. Tada pyktis ar 
kerštas išsilieja visu savo smarkumu. 
Šiaip yra Įžiūrima kantrumo, nuolai
dumo ir didelės Ištvermės bruožų.

Kartais nenormalios gyvenimo są- 
lygps atsiliepia Į žmogaus būdą. Jis 
pasidaro nesukalbamas, žiauresnis ir 
ne taip kantrus.

Po paskaitos buvo lietuviai supa
žindinti su bendra pasaulio politine 
padėtimi. Daugiausia buvo paliesta 
opioji Pabaltijo problema, mūsų pa
dėtis dabar ir kitų valstybių nuo
monė apie mus.

Tą pačią dieną Bad Wftrishofeno 
lietuvius lankė Tėvas Bružikas.

Tenka paminėti, kad wdrishofenle- 
člal yra apsnūdę kultūros ir sporto 
srityje. Gyvendami tokiose karališ
kose patalpose, jie užmiršo visuo
menini ir kultūrlnĮ darbą. Neturi nei 
ansamblio, nei tautinių šokių šokė
jų grupės, neruošia' jokių kultūrinių 
paskaitų nei pramogų. Snaudžia ir 
sportas.

Esant kokiems nors pabaltiečių 
pasirodymams, programą išpildo lat
viai ir estai. Lietuviai tėra tik žiūro
vai.

Gali, žinoma, jie teisintis, kad jų 
mažai, bet, mano manymu, tereikia 
tik gerų norų. J. B.

Kemptenas. Kempteno lietuvių ko-
lonija dvejų metų stovyklinio gy
venimo sukakčiai paminėti surengė 
parodą, kurios atidarymas Įvyko lie
pos 26 d. Parodą atidarė PC IRO 
direkt. mjr. Wattleworth. Tą pačią 
dieną parodą aplankė Kaufbeurene 
esančio amerikiečių kariuomenės da
linio vadas pik. Gower, Kempteno 
komendantas mjr. Howlett, buv. 
Kempteno UNRRAos direkt. kpt. le 
Grand, „Minties“ ir „Tėviškės Garso“ 
redaktoriai ir daugelis kitų svečių iš 
aplinkinių lietuvių kolonijų. Kitą 
dieną parodą aplankė ir nemaža vo
kiečių. Parodoje yra šie skyriai: 
rankdarbių bei tautodailės, tvarko
mas Petraitlenės ir Cėsnienės, meno
— tvark. Janulevičiaus, amatininkų
— Šeškaus, spaudos — Skladaičlo, 
statistikos — inž. Tamašausko, fila
telijos — Cėsnos, foto — inž. Dau
gėlos. Panašias parodas surengė ir 
latvių bei estų kolonijos.

Prof. kun. St. Yla liepos 21 d. skai
tė kemptenlečiams paskaitą „Iš mei
lės psichologijos“.

— Liepos 22 d. sudarytas Kemptene 
esančių DP tarptautinis komitetas. 
Iš lietuvių Į tą komitetą Įeina: Pr. 
Sopaga ir J. Kaškelis. Paminėto ko
miteto pirm, išrinktas lietuvis — dr.
J. Kaškelis.

— Liepos 30 d. Kempteno skautai 
baigia stovyklavimą ir savo Įruoštą 
stovyklą netoli Pfronteno perleidžia 
Augsburgo skautams. L. Rytas.

Schwab. Gmūnd. Liepos 16 d. 
Schwab. Gmūnd stovykloje Įvyko 
rinkimai Į Schwab. Gmūnd L. T. B. 
Apylinkės Komitetą, Kontrolinę Ko
misiją ir Teismo tarėjus. Prieš rin
kimus ir laike rinkljnų stovyklos gy
ventojai parodė dideli rinkimais 
susidomėjimą. Patys rinkimai buvo 
stropiai paruošti ir demokratiškai 
pravesti. Rinkimai praėjo tvarkingai 
ir kultūringai. Balsų dauguma buvo 
išrinkti Į Apylinkės Komitetą: P. Jo
čys, J. Juodvalkis, B. Baikauskas, J. 
Grinius, M. Žilinskienė, P. Mačiulis 
ir H. Miliūnas, Kandidatais P. Sa- 
ladžius, P. Kliorys, Jgn. Pacevičius 
ir Ant'. Škėma; Į Kontrolinę komisi
ją L. Krumplys, V. Raullnaltls, A. 
Juozupavlčius, A. Alminauskas ir J. 
Andrius. Į Teismo tarėjus Z. Ivinskis,
K. Pažemėnas, R< Jurgutis ir A. Sau
lius.

Komiteto nariai pasiskirstė parei
gomis: Apyl. komiteto pirmlnlnkas- 
teis. P. Jočys, vicepirmininkas — dr.

Idėjos draugę stud. BRONĘ STANIONYTĘ, liūdinčią dėl 
tėvelio mirties pavergtoj tėvynėj, nuoširdžiai užjaučia

Korp! GAJA Tuebingen’e

Mūsų mielai idėjos draugei stud. BRONEI STANIONYTEI, 
jos tėveliui mirus, nuožirdžią užuojauta reiškia ir kartu

Tuebingeno Studentų
r Ateitininkų Draugovė

Mirus kolonijos kūrėjui dekanui kun. Stanislovui R a u- 
b a i. likusiai jo seseriai Monikai Stankaitienei, jos dukrai 
Danguolei Stankaitytei ir kitoms giminėms liūdesio valan
doje reiškia nuoširdžią užuojautą

z£.T. B. Augsburgo Apylinkės
Komitetas

P. Mačiulis, sekretorius — B. Bar
kauskas, iždininkas — H. Miliūnas. 
Pagal tvarkomąsias darbo sritis komi
teto nariai susiskirstė sekančiai: kul
tūros ir bendrojo švietimo reikalais 
rūpinasi — dr. J. Grinius, mokyklų 
reikalais — P. Mačiulis, maisto ir 
kuro — H. Miliūnas, adminlstraęljos, 
darbo Ir butų — J. Juodvalkis, 
aprangos — P. Saladžlus.

V. Pavasakys

Kemptenas. Liepos 18 d. Kemptene 
Kornhauso salėj koncertavo pasauli
nio masto estų smuikininkas Hubert 
Aumere.

— Liepos 17 d. kemptenlečiai pa
minėjo 14 metų sukaktĮ nuo Dariaus 
ir Girėno perskrldimo per Atlantą ir 
jųjų tragiškos mirties. Paskaitą skai
tė kpt. Cėsna, o nuleidžiant vėliavą 
stovyklos kieme žodĮ tarė aviac. pulk. 
N. Tautvilas.

— Nuo liepos 14 d. prie Pfronteno 
stovyklauja . Kempteno skautaL Sto
vyklaujančių nuotaika puiki.

— Prie Immenstadto stovyklauja 
apie 80 ateitininkų iš Įvairių lietuvių 
stovyklų Vokietijoje.

L. V-kas

Idėjos sesę O. DEVEIKYTĘ 
IR dr. A. NARBUTĄ, su
kūrusius lietuvišką šeimos 
židinį nuoširdžiai sveiki
name

Augsburgo Moksl. At-kų 
Kuopa.

Mūsų mylimam VINCUI KAZOKUI sukūrusiam šeimds 
židinį su stud. GENOVAITE BUDREIKAITE linkime sau
lėtų dienų

Stud. At-kų „Šatrijos“
Meno Dr-ja

Kasselio sportinis gyvenimas 
Kasselio apygardos krepšinio

I pirmenybės
Liepos 19 d. Bettenhausene prasi

dėjo Kasselio Apygardos krepšinio 
pirmenybės, kurios užtruko keletą 
dienų. Jose dalyvavo keturios koman
dos: Lithuanica I ir II ir dvi latviu: 
Bettenhauseno YMCA ir Fuldos YM
CA. Buvo žaidžiama taškų sistema 
ir surinkus trims komandos po ly
giai taškų, teko tarp savęs peržaisti. 
Pirmą vietą užsitikrino Lituanicos I 
komanda, kuri pakartotinėse rung
tynėse sukirto abu savo priešininkus 
Bettenhauseną 47:32 (22:10) ir Lituani
cos II 36:33 (18:12) Komandoje žaidė 
ir taškus pelnė: K. Miškinis 95, 
Landsbergis I 63, Ralkevičius 34, 
Pranckunas 33, Afanasjevas 26, Pa
kalnis 17, Volkas 16, Adomavičius 3.

Paskiros rungtynės;

Lituanica I — Lituanica II 55:59 (20:24)
Lituanicos pirmoji komanda turė

jo, žaisdama nepilnos sudėties, nusi
leisti savo antrajai, gana atkakliai ir 
ryžtingai sukovojusiai. Paskutiniame 
ketvirtyje pirmoji liko tik su ke
turiais žaidėjais ir vienu laiku dar 
buvo išlyginusi 49:49. Taškai: L. II — 
Mickevičius 17, Simonaitis 16, E. Li
žaitis 10, Valaitis 10, Kazakevičius 6. 
L—I— K. Miškinis 21. Ralkevičius 14, 
A. Landsbergis I —10, Pranckūnas 7, 
Volkas 2, Pakalnis 1.

Bettenhausenas — Fulda 56:24 (33:8)
Seimininkai, išvystę gerą spartą ir 

taikliai mėtydami, nesunkiai lai
mėjo prieš fuldiečius. Taškų dau
giausia pasiekė: Bettenhausenui S ven
ds 10, Fuldai — Streihart 11.

Freiburgo ateitininkai ekskursuoja. 
Semestro pabaigtuvėms ir mokslo 
vargų bei nepriteklių palaidojimui 
liepos 26 d. Freiburgo „Ateities“ 
draugovė suruošė linksmą ekskursiją 
Į vieną gražiausiųjų Schwarzwaldo 
vietovių — Tittisee. Traukiniu, o Iš 
dalies ir pėsčiomis per gražius kal
nagūbrius ir pakalnes jau gnkstyvą 
rytą pasiekėm ekskursijom’ tikslą. 
Esančioje prie ežero bažnytėlėje Frei
burgo kolonijos kapelionas kun. J. 
Petrėnas atlaikė ekskursijos daly
viams pamaldas, o po to-užkandis ir 
į valtis, Į ežerą . . .
/ Kiaurą dieną Tittisee skambėjo lie
tuviškos dainos ir jaunatviškas 
džiaugsmas, kol vėlai vakare atsira
dome namuose.

Padėka
Haunstetteno Kolonijos gyven

tojai Vyt. Janulaitis ir Ant. Šim
kus Liet. Raudonajam Kryžiui 
paaukojo 500 RM. L. R. K. Augs
burgo Skyriaus Valdyba širdin
gai aukotojams dėkoja.

Sukūrusius lietuvišką šei
mos židinį klasės draugę 
O. DEVEIKYTĘ IR dr. A. 
NARBUTĄ nuoširdžiai svei
kina ir linki skaidraus šei
myniško gyvenimo

LGA Septintoji klasė.

Lituanica II — Fulda 56:42 (35:23)
Fuldiečiai stipriau pasipriešinti su

gebėjo tik pirmame ketvirtyje, o to
liau aiškiai vyravo Lituanica, paro
džiusi techniškai geresnį žaidimą. 
Taškai: Lit. II — Mickevičius 17, Si
monaitis 13, E. Ližaitis 12, Valaitis 6, 
Kazakevičius 4, Bunys 4, Fuldai dau
giausia taškų pelnė — Gudovic, Ezer- 
inš I ir Ezerinš II po 8.

Lituanica I — Bettenhausenas 60:53 
(29:14)

Tai buvo pačios Įdomiausios pir
menybių rungtynės. Prie labai griežtų 
teisėjų. abiejų komandų apleisti 
aikštę už baudas turėjo po keturis 
žaidėjus. Lituanicos I komandai ne- 
atsivežus daugiau žaidėjų, teko nuo 
antro kėlinio pradžios žaisti su ke
turiais, o vėliau su trim žaidėjais. 
Taškai L—K. Miškinis 18, A. Lands
bergis I 13, Pakalnis 10, Pranckūnas 
9, Volkas 9, Afanasjevas 5, Bettenh. 
— Paegle 8 ir Ludeks su Ozolinš I 
po 7.

Lituanica I — Fulda 64:46 (27:25)
Be didelių pastangų Lituanica nu

galėjo fuldiečius 18 tašk. skirtumu, 
nors pirmame kėlinyje, silpnai den
giant, pastarieji sugebėjo išlaikyti 
pasekmę gana padorią Taškai L 
I-A; Landsbergis 24, K. Miškinis 
24, Afanasjevas 6, Pakalnis 5, Volkas 
5, Pranckūnas 2.

Lituanica II — Bettenhausenas 36:41 
(11:11)

Įtemptoje ir gana permainingoje 
kovoje Lituanica II, tik po pratę
simo, turėjo nusileisti. Normalus lai-
kas davė lygiąsias 31:31 ir pratęsime 
latviai greitai užmetė kelis metimus, 
nusvėrusius laimėjimą jų naudai. 
Taškai: L II — Mickevičius 14, E. Li
žaitis 8, Simonaitis 5, Kazakevičius 5, 
Bettenh. daugiausia pelnė — Skri- 
bis 14.*

Lituanica I — Bettenhausenas 47:3? 
(22:10)

.Lėtai, bet užtikrintai ir gerai deng
dama, Lithuanicos pirmoji pelnė per
galę prieš Bettenhauseną, kuris 
neĮstengė stipriau pasipriešinti ir 
trečdalį’ taškų pelnė gerai išnaudo
damas baudas. Taškai: L I — K. 
Miškinis 17, Pranckūnas 9, Afanas
jevas 8, Ralkevičius 6, A. Landsber
gis I 3, Adomavičius 3, Pakalnis 1; 
Bettenh. daugiausia Įmetė — Svencis 
10 ir Ozolins I 8.

Lituanica I — Lituanica II 56:33 (18:12)
Pirmame kėlinyje Lituanicos antro

ji sugebėjo stipriau pasipriešinti, ta
čiau antrame neišlaikė didelės pir
mosios komandos spartos, kuri tai
kiais metimais greitai pakėlė pa
sekmę 20 taškų skirtumu. Taškai: L I 
— K. Miškinis 15, Ralkevičius 14, A. 
Landsbergis 13, Afanasjevas 7, Pranc
kūnas 6, L H — E. Ližaitis 8, Si

monaitis 7, Kazakevičius 7, Valaitis 
7, Mičiulls 4.

— Liepos 17 d. Lituanicos futbolin
inkai viešėjo Hohenkircheime, kur 
su vietos vokiečiais sužaidė dvejas 
futbolo rungtynes. Antroji komanda 
nesunkiai sukirto savo priešininką 
5:0 (3:0). Įvarčius kirto: Sipavičius 2, 
Bruneizeris, Melys ir Bytautas po 
vieną. Pirmoji komanda, nuvykusi 
be kelių nuolatinių savo žaidėjų prieš 
kelių kitų komandų žaidėjais susti
printą Hohenkircheimo vienuolikę 
pasiekė lygiąsias 3:3 (1:2)ė Įvarčius 
pelnė: Sabaliauskas, Bruneizeris ir 
Norvilaitis I.

— Liepos 24 d. Kasselyje Įvyko 
bokso rungtynės tarp Lituanicos - 
Oberzwehreno vokiečių kombinuotos 
ir Hohenkircheimo komandų. Rung
tynės baigėsi 16:4 kombinuotos nau
dai. Keturi lietuviai: Artičkonis, šir
vaitis, Viruišis ir -Zujus . pelnė per
gales k. o.

— Naujoji Lituanicos sporto klubo 
valdyba pareigomis pasiskirstė: Pr. 
Šalkauskas pirm.‘P. Pilka — pavad., 
Pranckunas — reikalų vedėjas, V. 
Grigaliūnas — sekr. ir K. Šalauskas — 
kasininkas. j km.

„Šarūnas“ paminėjo savo 2 metų gy
vavimo sukakti

Liepos 17 d. „Šarūnas“ paminėjo 
savo 2 metų gyvavimo sukaktĮ. Ta 
proga sužaidė krepšinio rungtynes su 
vietos GSK. Prieš šias rungtynes gau
sių žiūrovų aky vaizdo j e išsirikavu- 
siems šarūniečlams. Puzinauskui, Ma
ckevičiui, Bagdonui, Duliūnui, Nor
kui I, Norkui II, Radavičiui ir Var- 
kalai sveikinimo žodį tarė komiteto 
narys Kūltūros^ir švietimo reikalams
L. Pročkaila. Paskui šaruniečius svei
kino Dr. J. Kaškelis-kolonijos vardu, 
vice-dir. J. Eidėnas gimn. vardu pulk. 
N. Tautvilas^LRK Kempteno skyriaus 
vardu ir Jonynas-,,Gintaro“ koopera
tyvo vardu, kartu Įteikdamas ir do
vaną. Po oficialiosios dalies buvo su
žaistos ’ krepšinio rungtynės su GSK. 
GSK šiose rungtynėse jau pasirodė 
sustiprintos sudėties — su buv. ša- 
rūniečlais Andriuliu II ir Andriuliu 
III, todėl šarūniečlams tik tik pasi
sekė laimėjimą išplėšti. Bendra rung
tynių pasekmė 32:31 (20:15) šarūniečių 
naudai. Per dvejis savo gyvavimo 
metus „Šarūnas“ yra laimėjęs 84 
rungtynes su bendruoju krepšių san
tykiu 4359:1909 savo naudai. Iki 1946 
mėtų pabaigos šarūniečių reikalų ve
dėju buv. Ed. Vengianskas, o jam iš 
tų pareigų pasitraukus, iki šiai die
nai komandai vadovauja S. Macke
vičius ir komandos globėjas J. Ši
leikis.

Kempteno GSK — Gottingeno YMCA 
42:34 (20:17)

Liepos 20 d. Kempene. Įvyko L. 
klasės krepšinio pirmenybių rungty
nės tarp vietos GSK ir GOttingeno 
YMCA. Kempteno GSK Į pirmenybes 
išėjo sustiprinta dviem buv. šarūnie- 
čiais: Andruliu II ir Andruliu III. 
Gūttingeno YMCA krepšinio komanda 
yra' gana stiprus vienetas — anglų 
zonos krepšinio meisteris. Pirmo pus
lankio pradžioje gdttingeniečiai kiek 
išsiblaškę, iniciatyva GSK rankose, 
bet puslankio pabaigoje pasispaudžia 
ir tik 3 taškais pralaimi. Antrame 
puslankyje gdttingeniečiai gerokai 
„Įkaitina“ GSK, bet rezultato išly
ginti ir persverti savo naudai jiems 
nepavyko. Bendra rungtynių pasek
mė 42:34 (20:17) GSK naudai. Taškų 
pelnė: GSK — Andriulis II — 13, An
driulis III — 5, Krutulis.— 10, Sven- 
tickas — 10, Makauskas — 2, ir 2 taš
kus kemptenlečiams pelnė gūttinge- 
nietis Šutas; Gdttingeno YMCA — 
Šutas — 6, Ignatavičius — 13, Šukys 
— 12, Paltarokas — 2, Stasiulis — .1.

Paieškojimai
4440. Palčiauskas, gyv. Oberursel 

(Taunus), Motorenfabrik US Army, 
ieško Elenos Adomaitytės-Ziliūnienės, 
kuri paieškoma iš J. A. Valstybių.

4441. Feiferis Juozas, gyv. Bamberg 
Solokistr. 12, lietuvių stovykla, ieško 
Urbanavičiaus Antano ir sun. Prano.

4442. Adelė Kirkutowa, gyv. Poland, 
Siedlisko 74, pow. Pita, ieško ir pra
šo aukščiau nurodytu adresu atsi
liepti šiuos asmenis iš Kauno Liudą 
TaujenĮ ir iš Telšių-Ceslovą. PetronĮ, 
Vandą Stankiene ir Joną AtkočaitĮ.

4443. Juozas Gedvilas, USA. paieško 
sesers sūnaus Vinco šūkio, kilusio iš 
Tryškių vai.,’ Tauragėnų km. JĮ patį 
arba žinančius apie jo likimą prašo 
atsiliepti: Z. Romulis, Pinneberg b. 
Hamburg, Baltic University.

4444. Klemensas Kryžanauskas ieško 
savo sesers Pranės Kryžanauskaitėą- 
Pocienės iš Pleikių km., Kruppių 
valsč. Ziną apie ją prašomi pranešti 
šiuo adresu: Mr. Klemensas Kryža
nauskas, 620 Main Street, Oakville, 
Conn. USA.

4445. Madame Veuve, O. Jonelaltė- 
Deherve, Marchin, Chemln du Comte 
44, Belgien, ieško dr. Pr. Mockaus,
M. Pečkaičio, Ant. Laukaičio, D. Dal- 
ganto, J. Urbono, Pet. Katausko, Ša
blevičiaus, Alberto Budovo, Klemen
so Jūros, kun. K. Dekavičlaus, kun. 
Brako ir kun. J. Armono.

4446. Juozas Ir Uršulė Virkščiai, gyv. 
1424 So. Marston Street, Philadelphia, 
Pa., • U. S. A., ieško Jono Šinkūno iš 
Banlškių kaimo Rumšiškių v.

4447. Magdalena Zilionlenė (Dreve- 
liūt'e), gyv. 620 Brandyvlne Street, 
Philadelphia, Pa., U. S. A., ieško se
sers Agotos Neceskienes iš Bučinavo 
km., Alvito parapijos.

Rungtynes pravedė Ed. Vengianskas 
ir M. Duliūnas.

L. V-kas

Hanau sporto žinios
Liepos 27 d. L klasės krepšinio pir

menybių rungtynėse susitiko Hanau 
Perkūnas — Kempteno GSK. Nuo 
pradinio švilpuko padiktuotas abipu
sis tempas neatslūgo per visas rung
tynes. Visą laiką lygus rezultatas Į 
kėlinio galą padidėjo 21:16 Perkūno 
naudai. Po pertrauko GSK susigrie
bia ir gan greit jau 23:23. Antrame 
kėlinyje dėl baudų apleidžia aikštę 
Andriulis m, kuris Perkūno gyni
mui sudarė daug vargo. Greit po to 
Perkūnas nustojo geriausio puoliko 
Paransevičiaus, o GSK — Krutulio. 
Liko žaisti nepilnos keturios minutės, 
o GSK lieka keturiese, bet nė kiek 
nepakrinka. Paskutinėj minutėj Per
kūnas veda trim taškais. Andriulis II 
veržiasi vienas — yra ir dar bauda. 
Liko penkios sekundės, rezultatas 
43:42,. Andriulio II rankose lygiosios. 
Baudos neįmeta.

Publika šaukia, ploja. Perkūnas, at
kakliai ir ambicingai sukovojęs, pel
nytai laimi 43:42 (21:16).

Perkūnui taškus pelnė: Gasiūnas — 
14, Bagdonas — 9, Paransevičius — 8, 
Kalvaitis —6, Supronas — 4, Kepa
las — 2, Dragunevičius — 0. GSK — 
Andriulis — 14, Sventickas — 12, An
driulis II — 7, Krutulis — 6, Šlepe
tys — 3.

Priešžaismyje moterų tinklinio 
rungtynės Perkūnas-esčių YWCA bai
gėsi esčių laimėjimu 2:0 (15:6) (15:13).

Dr.

1947 m. „L“ klasės I—jo rato 
KREPŠINIO PIRMENYBĖSE

Pagal turimus 1947. vm. 1. Vyr. 
Krepšinio Komitete davinius I—jo 
rato krepšinio pirmenybėse koman
dos „L“ kl. varžybose rikiuojasi:
Scheinf. Kovas 4 
Hannau

Perkūnas 3
Wiirzb. Vytis 3
Kassel'.

Lituanica 2
Tūbing. Vytis 3
Kempt. GSK 4
Gotting. YMCA 3

rungt. 8 tašk. 277:126

rungt. 4 tašk. 126:135
rungt. 4 tašk. 80:104

rungt, 2 tašk.' 86:111
rungt. 2 tašk. 85:76 
rungt. 2 tašk. 84:137
rungt. 4) tašk. 92:141

Pranešimai
VAŽIUOJANČIŲ Į PARAGVAJŲ 

DĖMESIUI.
Lietuvos Raud. Kryž. Amerikos 

Zonos Generalinio Įgaliotinio Įstaiga 
Mūnchene praneša Jonui Liutkui- 
Liutkevičiuf, Juozui Morkūnui, Kos
tui Stropui, Anicetui Demeniui, Pe
trui Eidukui, Izidoriui Jasmantui, 
Pranui Andrijauskui ir Broniui Am
brasui, jog jų užsienio pasams gauta 
Paragvajaus Konsulato vizos Įvažiuo
ti Į minėtą šalį. Prašoma šiuos asme
nis neatidėliojant atvykti Į minėtą 
Įstaigą (Mūnchen, Rauchstr. 20) at
siimti savo užsienio pasus su vizomis.

Lietuviškai vokiškas žodynas jau 
atspaudintas ir užsisakiusiems jau 
išsiųstas.

Žodynas, vieton numatytų 20.000 
žodžių, padidintas virš 24.000 žodžių 
ir turi 734 pusi. Įrišto su kietais 
viršeliais žodyno pardavimo kaina 
RM. 30.00. Platintojams, užsisakiusiems 
nemažiau 10 egz., duodama 10% nuo
laidos.

NorĮ žodyną gauti, stovyklų gyven
tojai prašomi kreiptis Į spaudos pla
tintojus, o ne stovyklose gyveną 
prašomi kreiptis Į leidyklą šiuo adre
su: SUDAVIJA, AUGSBURG, Hoch- 
feld, Baltic Camp, Block 10—24.

Knygų leidykla SUDAVIJA

4448. Sesuo (vienuolė pranciškietė) 
ieško Balio Garmaus iŠ Jonavos, Že
maičio Antano iš Kampiškių km., Pa
nemunės parapijos; Felikso Alfonso 
Kaupelio iš Buivydžių km. Pandėlio 
parapijos, Vencislavos Silagalienės 
Suvaizdžių km., Pandėlio parap; Elz
bietos ir Pranciškaus Kylių, Kilpiškių 
km. Pandėlio parap. Rašyti: J. Ceka- 
vičius, 207 York St. Brooklyn, N. Y., 
USA.

4449. Remeika Pranas, gyv. Hanau, 
ieško brolių Remeikų Juozo ir Ju
liaus (Alytaus apskr) ir Kreivėnaitės 
Janės iš Kauno.

4450. Hubert Spannagel, gyv. Stutt
gart-Wangen, Ludwig Blumstr. 8 ieš
ko dipl. inž. Algirdo Mošinskio ir 
pik. Michelevičiaus.

4451. Fred Lau, gyv. Fūrth 1. Bay., 
Erlangerstr. 42/1, ieško Juozo Rygilio, 
gyv. Fūrth.

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN prie KASSEL’io, IEŠKO 

SEKANČIŲ ASMENŲ:
KRAUSE Melitta, 14 metų, iš Goten- 

hafen; ’
SCHLIONYS Emilis, 28 metų, iš Koe- 

nigsberg;
SCHLIONYS Mikas, 40 metų, iš KZ 

Buchenwald;
SCHMIDT Lion, iš Landsberg;
STEMBOKAS Edvardas, 21 metų, iš 

Prussia;
SVAINIEKAS Hanna, 17 metų, iš Šil- 

ninų;
SVAINIEKAS Regina, 7 metų, iš Šil- 

nlnų
SVANAUSKAS Kazimiera, iš Hanau; 
TOMKEVICIENE Galina, 43 metų, iš 

Vilniaus;
WEISS Jęhn, 57 metų, iš Prussia;
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Keturiasdešimties metu visuomeninio ir 
trisdesimties politinio darbo sukaktis

Mažiau reikalaukime, bet 
daugiau duokime kitiems

Įvairių žmonių sutinkame šia
me pasaulyje. Vieni visą gyveni
mą praleidžia savimi besirūpin
dami, kiti gi, pamiršę save, visas 
jėgas pašvenčia visuomenei. Bet 
ir visuomenininkų tarpe rasime 
įvairių. Vieni iš jų plačiai žinomi, 
nes apie juos daug rašoma ir kal
bama, kiti gi tyliai, nesigarsinda- 
mi, dirba didelį visuomeninį dar
bą. Tokių kuklių visuomenininkų- 
politikų tarpe randame p. Mag
daleną Galdikienę, kuri švęsda
ma šįmet 56-ius amžiaus metus, 
švenčia dar dvi gražias ir nuo
pelningas sukaktis, būtent 30 
metų politinio ir 40-ties metų vi
suomeninio darbo. Šie skaičiai 
mums aiškiai parodo, kiek laiko 
savo gyvenime moteris yra paš
ventusi visuomenei ir tėvynei. O 
tačiau kaip kukliai ir kaip neno
romis apie juos užsimena pati 
jubilijatė. Mat, josios nusistaty
mas: kuo mažiau reikalauti iš vi
suomenės .ir kuo daugiau * jai 
duoti.

Minint šią gražią sukaktį, ne
siimsime plataus ir išsamaus dar
bų įvertinimo ar panegyrikos, bet 
duosime trumpą jubilijatės gyve
nimo santrauką, nes josios gyve
nimas ir darbai kalba patys už 
save:

Magdalena Galdikienė gimė 
1891 m. rugsėjo mėn 26 d., Vilka
viškio valse. Barzdauskuose. Jau 
nuo pat jaunų dienų, gimnazistė 
būdama, ji reiškiasi kaip visuo
menininke, aktyvi veikėja. 1907— 
1911 m. m. aktyviai dalyvauja 
„Žiburio“ ir „Saulės“ draugijose. 
Vienoj dirbo daugiau katalikišką 
ideologinį kultūrinį kitoj meno, 
lietuviškos dainos ir lietuviško 
žodžio darbą. Čia ji buvo aktyvi 
choro dalyvė, visoms rolėms tin
kanti artistė, lietuviškų vakarų 
rengėja ir kit. 1911 m. baigusi 
gimnaziją, dvejus metus moky
tojauja Liepojoj ir Obeliuose Že- 
mės Ūkio Mokykloj. 1912 m. įsto-
ja į Petrapilio universiteto peda
gogikos ir naujųjų kalbų skyrių. 
Būdama studentė, taip pat daly
vauja visuomeniniam darbe. Čia 
didele dalimi josios pastangomis 
įkuriama' studentų ateitininkų 
kuopa, kuriai pirmais metais ji 
pirmininkauja. Po to josios pa
reigas perima Čarneckis, vėliau 
buvęs ministeris, 1941 m. bolše
vikų išvežtas į Rusiją. Ateitinin
kų kuopos įkūrimui daug pagel
bėjo ir vysk. Būčys, tuo metu bu
vęs Dvasinės Akademijos profe
sorium, ir vysk. Karevičius. Pra
džioj kuopa turėjo vos 12 narių, 
bet vėliau ji plačiai išsiplėtė tiek 
skaičiumi, tiek savo darbais kul
tūrinėj ir visuomeninėj srity.

Studijuodama Galdikienė kar
tu ir mokytojavo Šv. Kotrynos 
vidurinėj mokykloj, dėstydama 
lietuvių kalbą, nes turėjo pati 
savo jogomis pelnytis duoną ir 
pajamas reikalingas studijoms.
' 1916 m. mokytojauja Sibire 

mergaičių gimnazijoj. Čia taip 
pat organizuoja slaptas lavini
mosi kuopeles, kuriose mokines 
auklėja visuomeniškai ir kultū
riškai. 1917—1918 m. mokytojau
ja „Žiburio“ mergaičių gimnazi
joj Tambove. 1917 m., atėjus Lie
tuvos Seimo rinkimams Petra
pily, 'Galdikienė čia įeina kaip 
katalikų kandidatė. Nuo tų metų 
prasideda jos politinė veikla. Čia 
ji pasireiškia didelėje kultūrinėje

veikloje tremtinių tarpe, skaity
dama paskaitas, rašydama į 
spaudą ir kt. 1918 m. „Žiburio“ 
gimnazija perkeliama į Lietuvą. 
Su ja grįžta ir p. Galdikienė ir 
dirba „Saulės“ Mokytojų Semina
rijoj Kaune.

1919 m. išrenkama į Kauno 
miesto Tarybą, kur rūpinasi 
miesto socialiniu gyvenimu ir 
švietimu. 1920 m. išrenkama į 
Steigiamąjį Seimą. Čia daugiau 
tenka dirbti švietimo, socialinėj 
ir knygyno ^komisijose. 1922 m.

1919 m. suorganizuojamas L.K.M. 
Dr. Kongresas Kaune, per kurį 
Galdikienė išrenkama tos drau
gijos pirmininke. Nuo to laiko 
Draugija labai pagyvėja ir išsi
plečia. Prasidėjo gyvas moterų 
veikimas. Jis reiškėsi ne tik rū
pinimusi moterų teisėmis, bet ir 
dideliu tėvynės reikalų supra
timu.

Nuo to laiko p. Galdikienė sėk
mingai vadovauja lietuvėms mo
terims; kovodama už moterų tei
ses, jų kultūrą ir taip pat lygia
grečiai statydama tėvynės reika
lus. Draugija, vadovaujama p. 
Galdikienės, padedant jos ben
dradarbėms Dr. V. Karvelienei, 
Starkienei, Beleckienei ir kit., iš
siplėtė ir apėmė visus Lietuvos 
kampelius.

Magdelena Galdikienė

išrenkama Seimo vice-pirminin- 
ke; dėl to dažnai tekdavo net pir
mininkauti posėdžiuose. Daly
vauja visuose seimuose iki 1926 
m. (tautininkų perversmo). Tam 
tikros grupės žmonių išmesta iš 
politinio veikimo, turėjo ilgą lai
ką visokių nemalonumų, kaip- 
skundimų, tardymų ir kit. Tdi 
buvo atpildas už josios darbus. 
Bet Galdikienė, nereikalaudama 
visuomenės padėkos ir jos nesu
laukusi, nenuleidžia rankų. Da
bar ji ima daugiau švietimo ir 
kultūros sritis, kur tuo laiku dar
bininkų itin trūksta. Nuo 1923 m. 
direktoriauja Lietuvių Moterų 
Kultįiros mokytojų seminarijoj. 
1936—1940 m. direktorė Jėzaus 
Širdies Kongregacijos gimnazi
joj. 1940 m. bolševikai ją iš tų 
pareigų pašalina. Tada ji stveriasi 
lektorės vietos rusų-lietuvių kal
bų kursuose. 1941—1944 m. mo
kytojauja Aukštesnėje Technikos' 
Mokykloje, kur dėsto vokiečių 
kalbą.

Salia politinio ir kultūrinio 
darbo Galdikienė varė stiprų vi- 
suomepinį barą. Būdama moteris, 
jautriai pergyveno apgailėtiną 
tuometinę lietuvių moterų padėtį. 
Pamačiusi, kaip trūksta organi
zacinių pajėgų moterų pasauly, 
jau 1918 m. įstoja į Lietuvių Ka
talikių Moterų Draugiją, kur 
reiškiasi visa savo energija. Jau 

Šiose pareigose ji išbūna visą 
laiką, t. y. iki 1940 m. kada tapo 
uždarytos visos organizacijos. Be 
pirmininkės pareigų ji turėjo vi
są eilę dar ir kitų.

Apie 10 metų redaktorė laikraš
čio „Moteris“. Pirmoji redaktorė 
buvo Ladygienė, o paskutinioji 
po Galdikienės Beleckienė išvež
ta 1941 m. į Tol. Rytus.

Galdikienė nesitenkina vien 
Katalikių Moterų Draugija; josios 
iniciatyva 1922 m. įkuriama Są
junga, apimanti visas katalikių 
moterų ir mergaičių organizaci
jas, kuri buvo pavadinta Lietu
vių Katalikių Organizacijų Są
junga. Ir čia pirrriininke yra iš
renkama Galdikienė. Vadovau
dama visoms Lietuvių Katalikių 
Moterų organizacijoms, užmezga 
ir palaiko glaudžius ryšius ir su 
užsienio katalikėmis moterimis. 
Tie užmegzti ryšiai ir dabar, bū
nant mums tremty, yra nenutrū- 
kę ir duoda progos primint pla
čiajam pasauliui Lietuvos vardą 
(pav. įvykęs Kongresas Paryžiuje 
1946. IV. 22).

Negailestinga likimo ranka iš- 
bloškia mus į žiaurią tremtį. Toli 
nuo savo brangios tėvynės, ku
riai tiek dirbo ir'aukojosi, atsidu
ria ir Galdikienė. Nemaža metų 
našta slėgia josios pečius, įtemp
tas visą gyvenimą darbas susilp
niną josios sveikatą. Bet ir da-

bar Galdikienė nereikalauja iš 
kitų pagalbos, nors yra ir užtar
nauta. Kiek leidžia sveikata, 
krauna savo įnašą į visuomenės 
aruodą. Ir tremty būdama 1945 
—46 m. mokytojauja Buxtehud’o 
lietuvių progimnazijoj. Vėliau 
atsikėlusi į Freiburgą, vėl imasi 
visuomeninio ir švietimo darbo.

S. m. rugpiūčio mėn. vidury tuvių Katalikių Organizacijų Są- 
įvyks Amerikos Lietuvių Katali- junga pasiuntė šio turinio sveiki- 
kių Moterų Sąjungos metinis su- nimus ir pageidavimus: 
važiavimas (seimas), kuriam Lie-

Amerikos lietuviu katalikių Moterų
Sąjungos Seimui

O, Nėmune, tavęs pasiilgo mūsų 
Pavargę akys ir liūdna širdis. 
Pavargę akys žvelgia Kauno pusėn, 
Širdis neranda tėviškės žvaigždės.

Po debesim ji mirga visą naktį, 
Po debesim ji gal mirgės ir lapks. 
Kol Dievo rykštė vargo žemę plakti 
Ir upės sielvarto tekėt paliaus.

O, Viešpatie, kam Tavo žvilgsniai budi 
Dangaus žvaigždynuose ir skruzdėlės 

takuos.
Tavęs teprašom tik aguonos grūdo: 
Tėvynės žemės ir širdžių taikos 
Bern. Brazdžionis „SVETIMI KALNAI"

BRANGIOS SESES!
Mes sveikiname Jus susirinku

sias į savo garbingą Seimą, deja, 
ne iš savo mylimos Tėvynės Lie
tuvos, bet karo audros nublokštos 
toli nuo jos. Nors esame sveti
mam krašte, bet mes gyvename 
Lietuvos tradicijomis ir nepalan
kiausiose sąlygose tremtyje gai
viname lietuvių katalikių sąjūdį, 
kuris tiek gražių darbų yra nu
veikęs Lietuvoj, tikėdamos, kad 
ir svetur jis mums padės išlaikyti 
stiprią dvasią ir pasiryžimą tar
nauti mūsų pasirinktam idealui. 
„Tiesai ir Meilei“. Atnaujinę ry
šius su tarptautinėmis katalikių 
moterų organizacijomis, mes ga
vome didelės moralinės paramos 
mūsų šių dienų liūdnoj būklėj.

Šio suvažiavimo proga mes 
reiškiame Jums. Brangios Sesės, 
nuoširdžiausią padėka už visoke

Is moterų pasaulio
Prezidentienė Peron

Evai Peron, Argentinos prezi
dento žmonai, dalyvaujant, Pary
žiuje pasirašyta Prancūzijos-Ar- 
gentinos prekybinė sutartis. Su
tartį pasirašius, Evai Peron buvo 
prisegtas Garbės Legijono ordenas.

E. Devenienė
Žinoma visuomenininke E. Deve-. 

nienė iš Amerikos kaip delegatė 
atvyksta į Europą susipažinti su 
karo išvietintųjų ir pabėgėlių eko
nominėmis bei socialinėmis sąly
gomis. • ,

Iz. Matusevičiūtė
Kalbininkė Izabelė Matusevičiūtė’ 

kad ir sunkiomis tremties sąlygo
mis Vokietijoje nenustojo gilinti 
savo specialybės ir neseniai gavo 
daktaratą.

Japonijoje
Japonijoje rinkimuose į parla

mentą pirmą kurtą šios tautos is
torijoje išrinkta ir moterų.

Berlyne
Dabar Berlyne valdžos ir kitose 

įstaigose dirbančiųjų moterų yra 
daugiau negu vyrų — jos sudaro 
net 54 %, kai prieš karą moterys, 
dirbančios bet kurį profesinį ar 
tarnybos darbą, siekė vos 37 %. 
Berlyne moterų yra 61 % iš ben
dro gyventojų skaičiaus. Visoje 
Vokietijoje moterų yra daugiau ne
gu vyrų net 7 K milijono.

Dar ir šiandien ji yra lektorė 
Taikomosios Dailės Institute, o 
šalia to buvo kurį laiką Raudo
nojo Kryžiaus Moterų Komiteto 
pirmininke. Josios iniciatyva 
Freiburge atgaivintas Lietuvių 
Katalikių Moterų skyrius, kurio 
ir visos Vokietijos Lietuvių Ka
talikių Moterų Draugijos pirmi
ninke yra Galdikienė.

Be to, Galdikienė noriai ben
dradarbiauja su studentėmis atei
tininkėmis, joms padėdama savo
patarimais, paskaitomis ir net 
konkrečiais darbais.

Dabartiniu metu Galdikienė 
yra pasiruošusi apleisti Vokietiją, 
nes, aplinkybėms susidėjus, turi 
išvykti į Prancūziją. Išvykstan
čiai Galdikienei linkime sveika
tos ir nenuilstamos energijos toli
mesniuose jos darbuose.

riopą pagalbą, kuria mes patiria
me iš jautrios Amerikos lietuvės 
širdies. Jei mūsų tatpe nėra pus
nuogių ir apskurusių, tai Jūsų 
nuopelnas. Garbė ir padėka Jums 
už tai!

Mes, linkėdamos Jūsų Seimui 
geros sėkmės, džiaugiamės, kad 
Jūs gyvenate toje šalyje, kuri 
šiandien drąsiausiai kelia aikštėn 
tautų laisve ir žmoniškumą. Mes 
tikime, kad tai atves žmoniją į 
geresnę ateitį, o mūsų mielai Tė
vynei grąžins laisvę. kuria 
džiaugdamosi, mes vėl galėsime 
sėkmingai kurti visokieriopas 
kaip dvasios taip ir medžiagines 
vertybes mūsų Tėvynės garbei ir 
žmonijos gerovei.

Lietuvių Katalikių Organizacijų 
Sąjunga ir Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugija.

PAGEIDAVIMAI:
1. suorganizuoti paramą trem

ty (vakaruose ir rytuose) esan
čioms vienišoms ir negalinčioms 
dirbti moterims:

2. parūpinti afidevitų vienišom 
darbingoms moterims galimame 
kiekyje;

3. paskatinti organizuotis prie 
savo skyrių naujoms emigran
tėms į sekcijas, padedant joms 
įsikurti.

L. K. M. Dr.

Poetė Ricarda Huch — 
žymiausias asmuo dabart. Vokietijos 

raSytojų tarpe
Birželio mėn. pradžioje Zūriche, 

Šveicarijoje, (vyko raSytojų trptu- 
tlnio Pen-klubo suvažiavimas.

Svarstant Pen-klubo vokiečių gru
pės atkūrimo klausimą (Hitleris buvo 
šią organizaciją uždraudęs), emigran
tas vok. raSytojas Tomas Mann, pa
sisakydamas už pripažinimą vokie
čiams teisės priklausyti Pen-klubul, 
pasiūlė Vokietijos Pen-klubo pirmi
ninko vietą atiduoti žymiajai poetei, 
literatūros istorikei Ricarda Huch. Ji 
dabar yra senyvo amžiaus ir gyvena 
rusų zonoje.

Prezidento Trumano duktė
Amerikos prezidento Trumano duk

tė neseniai kaip dainininkė debiutavo 
Detroite su simfoniniu orkestru. Kri
tikai jaunos ir daug žadančios solis
tės balsą Įvertino teigiamai.

Neišleidžiamos žmonos
Anglosaksų karių žmonaš (jos ište

kėjo šio karo metu) iš Rusijos atsisa
kyta išleisti, nors keletą kartų buvo 
Anglijoje ir Amerikoje gyvenančių 
vyrų (teikti prašymai Maskvos vy
riausybei, kad jų žmonoms leistų iš
važiuoti.

Prancūzė Tibeto tyrinėtoja
Prancūzė A. David Noel išleidžia 

sensaclnę knygą apie Tibetą, pava
dintą „Barbarų krašte t vakarus nuo 
Kinijos". Si moteris yra pirmoji bal
toji, kuri buvo patekusi i baltiesiems 
neprieinamas Tibeto šventyklas.

Rašytojos Lietuvoje
Iš spaudoje pasirodžiusių žinių gir

dime, kad Kr. Donelaičio „Metus“ | 
rusų kalbą naujai išvertė A. Juode- 
lienė. S. Čiurlionienė ir Valė Valsiū- 
nienė gausiai reiškiasi spaudoje ir 
visuomeninėje veikloje. H. Lukaus- 
kaitė Ištremta iš Lietuvos.
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J. Butėnas

„Niekeno Žemes“ likimas
PasauŲo- politinės strategijos reakcinė. Jam nepasisekė perkal- 

schema gerokai paaiškėja vienu bėti Ciangkaišeko sudemokratinti
savo režimą, — kinų generalissi
mus bijo, kad gerai organizuotas 
ir įžūlus komunistinis elementas 
nepaimtų raktinių valdžios pozici
jų ir galų gale visos Kinijos ne
pajungtų savajam totalizmui. Mar
shallis apgailestavo, kad nuosai
kusis demokratinis kinų elemen
tas negausus, pakrikęs ir nepajė
gus duoti sveiką kryptį savo 
krašto evoliucijai.

Po tos Marshallio nesėkmės JAV 
paliko pakrikusią Kiniją „virti 
savo pačios padaže”, išbraukė ją 
iš pirmoj eilėj remtinų valstybių 
sąrašo ir pasitraukė toliau į Rytus 
— į Japoniją, kuri yra JAV 
„saugumo sferos" vakariniame pa
krašty. Japoniją amerikiečiai pa
verčia savo bastionu Rytų Azijos 
erdvėje, rytinėje Sovietų S-gos 
pašonėje. JAV kapitalas padeda 
sparčiai atstatyti japonų pramonę. 
Japonija nepadalinta okupacijos 
zonomis, ir sąjungininkų pataria
mojo} komisijoj gen. Mac Arthu- 
ras savo 11 kolegų autokratiškai 
šokdina pagal Vašingtono muziką. 
JAV vyriausybė net Japonijos tai
kos konferenciją užsimojusi su
šaukti nepaisydama sovietų veto.

O Kinija dabar pati viena pla
kasi savo chaoso baloj. Britų par
lamentaras ir publicistas Vernon 
Bartlett iš Sanhajaus rašo, kad 
Ciangkaišekas ligi metų galo už
simojęs baigti su komunistais, kad 
po to galėtų pradėti politini, ūkinį 
ir socialinį atstatymą. Tačiau jo 
ginklo pergalė labiau negu abe
jotina, o ūkinė katastrofa jau čia 
pat. Nuolatinės masinės studentų 
manifestacijos už taiką liudija, 
kad Ciangkaišeko vyriausybės au

akimoju pažiūrėjus į Vakarų Eu
ropą ir į Rytų Aziją, kurios po 
liepos 2 d. pasidarė „niekeno že
mė" tarp JAV ir Sovietų Sąjun
gos.

Abi tos sritys yra didžiulio Eu
ropos — Azijos kontinento spar
nuose. Ant abiejų griūva milžiniš
kas tą kontinentą užvaldžiusių so
vietų svoris. Taip pat abi jaučia, 
kad jomis gyvai domisi JAV, bet 
jos dar toli gražu netikros, ar 
tas dėmesys pavirs pakankama 
konkrečia parama, be kurios jas 
neabejotinai užspaus sovietinė 
masė.

Ir Vakarų Europos, ir Rytų Azi
jos tautos žino, kad JAV konkre
čiai jų labui angažuosis tik joms 
pačioms išpildžius tam tikras Va
šingtono sąlygas. Bet tos išseku
sios, ligonės tautos tebeprisirišu- 
sios prie savo praėjusios didybės 
vaidinių. Dėl to tad jos šiandien 
šoka pašėlusį šv. Vito šokį, des
peratiškai blaškydamosi prieš pa
sirinkimą — greit baigti konvulsi
jas ant komunistinės revoliucijos 
operacijų stalo, ar kantriai gydy
tis dolerinės homeopatijos vai
stais, tvarkingai prisilaikant ame- 
rikietinio gydytojo nurodymų.

Kinijos drama teikia gražią 
pamoką Europai.

1945 m. pabaigoj dabartinis JAV 
valstybės sekretorius Marshallis 
buvo prezidento Trumano pasių
stas į Kiniją jos sutvarkyti. Po 
metų jis tuščiomis rankomis grįžo 
į Vašingtoną. Jam nepasisekė pas
tūmėti komunistų įsijungti į cen
trinę Ciangkaišeko vyriausybę, 
kuri, jų akimis, yra totalistinė ir 

Prancūzijos užs. reik. mln. G. Bidault atidaro 1M7 m. liepos 12 d. Paryžiaus konferenciją, kurioje dalyvavo 
16 Europos valstybių, išskyrus Sov. Sąjungą ir jos (takoję esančias valstybes.

toritetas visuotinai kritęs. Gene
ralissimus stovi prieš dvigubą sa
vo misijos bankrotą: kovodamas 
su komunistais jis pasijuto reika
lingas senųjų feodalų ir „reakci
ninkų” talkos ir turėjo užmarinuoti 
socialinę kuomintango revoliu
ciją ;karų sukeltas skurdas pakerta 
centrinės vyriausybės autoritetą ir 
laidoja kinų politinę vienybę. V. 
Bartlett laukia, kad atskiros pro
vincijos greit vėl pateks, kaip 
prieš 20 metų, į autokratiškų ge
nerolų valdžią, o stambiausią ats
kirą laimikį nusineš gerai organi
zuota komunistinė grupė. Politinis 
Kinijos pakrikimas neišvengiamai 
prisišauks suinteresuotųjų galybių 
intervenciją — jau nebe bi
čiuliškai patarti, bet saviesiems 
interesams atstovauti.

Vakarų Europos reikalai muta- 
tis mutandis panašūs į Kinijos.

Vašingtonas neatsiuntė emisaro 
Europos sutvarkyti, bet paliko jai 
pačiai suplanuoti savo atkutimą. 
Tačiau jis davė suprasti, kad jam 
rūpi pajėgi ir atspari Europa ir 
kad jo įsitikinimu tokios Euro
pos nugarkaulis turi būti vo
kiečių pramonė. Gen. Clay jau 
gavo instrukcijas ją atstatyti. Kaip 
Rytų Azijoj, taip ir Vakarų Euro* 
poj JAV užmiršta sentimentus pa
krikusiems ir atšiauriems savo są
jungininkams, kai jų interesams 
naudingesnis joms paklusnus ir 
pasiryžęs atkusti buvęs priešas.

Atslūgus pirmajam JAV pagal
bos pažado entuziazmui ir JAV 
iškėlus sąlygą atgaivinti vokiečių 
pramonę, Vakaru Europos sostinės 
klausia:

Jeigu žymi dalis JAV pagalbos 
eis Vokietijos pramonei atstatyti, 
kiek jos beliks kitoms V. Europos 
valstybėms? Jeigu Vokietija vėl 
pasidarys dominuojanti Europos 
pramonės šalis, ar ji nenustelbs 
kitų šalių pramonės? Pagaliau ku
riuo pagrindu — socialistiniu 
ar kapitalistiniu — eis Vokieti
jos ūkinis atstatymas? Prancūzai 
dar specialiai klausia: ar Vokie
tija, atstačiusi savo pramonę, vėl 
nepasidąrys pavojinga Prancūzi
jos sangumui? Tie klausimai 
kartų yra ir grąsinimas. Pran
cūzų laikraštis „Carrefour“ pri
leidžia, kad jeigu amerikiečių re
miamas vokiečių pramonės atsta
tymas grės nauju pavojum Pran
cūzijos saugumui, pastaroji galinti 
iš Marshallio plano visiškai išsi
jungti. Socialistinėms Europos vy
riausybėms perdėm nepriimtinas

Gen. Lucius D. Clay, Vokietijos karinis gubernatorius ir Amerikos karinių 
pajėgų virš. Europoje pasirašo sutarti su Tarptautinės Pabėgėlių Organiza
cijos Paruošiamosios Komisijos vykdomuoju sekretoriumi Arthur J. Alt-

meyer'iu.

JAV nenoras nacionalizuoti Ruhro 
pramonę. Jos bijo, kad Vokietija 
gali pasilikti su JAV kapitalu su
sirišusiu trestų ir kartelių metro
polija, kuri darys neįmanomą ir 
visos Vakarų Europos vieningą 
socialistinį ūki. „Daily Mail" net 
tvirtina, kad britų darbiečių vy
riausybės akyse tas pavojus dau
giau sveriąs kaip JAV pagalbos 
nauda.

Pastarasis motyvas jau yra iš
leidęs stiprius krizės daigus, u. 
Britanija jau baigia išleisti pernai 
iš JAV gautą paskolą ir stovi skau
džios ūkinės krizės akivaizdoje. Jau 
nebe vien spaudoj, bet ir britų dar
biečių sluoksniuose aistringai dis
kutuojama, ar ryšium su aštrė
jančiais ūkinais sunkumais Attlee 
vyriausybės nepakeisti koalicine 
„viešosios gerovės" vyriausybe — 
eventualiai su Churchilliu prie
šaky— ar bent naujo sąstato dar
biečių kabinetu su premjeru Be- 
vinu. Bet sindikalistinis darbiečių 
sparnas piestu stoja prieš bet kokį 
nukrypimą nuo socialistinės lini
jos, reikalauja, kad D. Britanija 
nustotų vidinusi didžiosios galy
bės vaidmenį tarptautiniuose rei
kaluose ir, apsiribojusi namin^is 
reikalais, intensyviai kurtų „so
cialistinę gerove". Si ūkinių rea
lybių pagimdyta krizė tebeina į 
zenitą, ir jeigu sindikalistinis spar
nas paims viršų. D. Britanija ne
trukdama nusisuks nuo bičiulystės 
su JAV. Buvęs JAV valstybės pa- 
sekretoris Sumner Welles nepuo
selėja dėl tos krizės optimistinių 
iliuzijų: anot jo, „Anglijoj, kaip ir 
visoj Vakaru Europoj, vyrauja 
fatalistinio nusiminimo atmos
fera, kuri mases skatina sutikti 
su bet kokiu sprendimu, žadan
čiu ūkinį materialinį tikrumą.“

Su tolygia krize, tik kur kas 
temperamentingiau ir organizuo
čiau besireiškiančia, sunkiai ko
voja Ramadier vyriausybė Pran
cūzijoj. Komunistų vadovaujamas 
„materialinio ir ūkinio tikrumo 
ieškojimas" tenai kai kieno aki
mis jau taip įsibėgėjęs, kad po 
triukšmingosios gen. de Gaulle kal
bos Rennes jo sąjūdžio lyderiai 
jau viešai skelbia, kad „labai greit" 
de Gaulle ateisiąs į valdžią Pran
cūzijos nuo raudonojo totalizmo 
gelbėti.

Tasai totalizmas gresia visai Va
karų Europai. Amerikiečių karinės 
valdžios Vokietijoje laikraštis „Die 
Neue Zeitųng" praneša, kad so
vietų organai Berlyne, vadovau
jami specialiai tuo reikalu atvy
kusio buv. vyriausiojo enkavedi
sto Berijos, jau parengę plataus 
masto žygį Vokietijai sukomuni- 
stintL JAV? laikraštis „Si Lous Post 
Dispatch" neperdėdamas aliarmu
oja, kad „sovietai skersai Europą 
traukia į Vakarus" ir kad „musų 
(JAV) pajėgos Europoj nepakan
kamos sutikti tai, kas ateina."

Kinietinį pakrikimą tūlu požiū
riu primenąs Vakarų Europos blaš
kymasis . negali neatsiliepti JAV

visuomenės nusiteikimuose. Res
publikonų atstovas E. M. Dirkse- 
nas šiomis dienomis kongrese aiš
kino: „Jeigu Europos tautoms la
biau patinka raudonasis fašizmas 
kaip atkutimas, tesižino". Abiejų 
kongreso rūmų ekonominės komi
sijos pasikviestas patarti gen. R. 
E. Woodas, vienos iš didžiausių 

’pasaulinių firmų, Roebuck & Co., 
valdybos pirmininkas, pareiškė: 
„Su Europa reikalas baigtas. Ja 
pasitikėti nebegalima. Nebegalima 
jai nė padėti. Nebent iš labdarin- 
gumo kyštelti išmaldos. Vietoj 
rėmę Europą verčiau sustiprinkim 
eksportą į Pietų Ameriką, kurioj 
glūdi didelis pramonės ir karinis 
pajėgumas."

Tiesa, tai ne sprendžiamieji žo
džiai. Bet jie išduoda kongrese 
vyraujančias pažiūras. Daug pa
reis nuo pačios Europos, kad jos 
pasikeistų, kol Marshallio planas 
bus pateiktas priimti. Jeigu pati 
Europa fatalistiškai nuleis rankas 
ir pateisins JAV pesimistų diag
nozę, JAV savo saugumo sferos 
ribas gali nukelti į Vakarus nuo 
mūsų kontinento. Kaip rašo JAV 
valstybės departamento leidžiamas 
žurnalas „Foreign Affairs", Ame
rika, sukonsolidavusi Vakarų pus
rutulį, rengiasi ilgai dvikovei su 
Sovietų S-ga, — ne ginklo, bet 
blokados dvikovei, tikėdama, kad 
per 10—20 metų Sovietų S-ga pati 
žlugs dėl savųjų eksperimentų 
bankroto. Mūsų akimis toks skai
čiavimas klaidingas; gal ir pačios 
JAV tuo įsitikins. Bet kolkas nėra 
neįmanoma, kad JAV įsitrauks į 
savo pusrutulio kiautą kol pribręs 
„išsiaiškinimas" su sovietais. Pran
cūzų parlamento užs. politikos de
batuose buvęs premjeras Reynaud 
temperamentingai nurodinėjo, kad 
dėl gaivališkų ginklavimosi lenk
tynių to fatališkojo „išsiaiškini
mo“ gali ilgai netekti laukti...

Paaukojo 1.000 doleriu 

tremtiniu reikalams
BALF Centras gavo stambią 

auką lietuviams tremtiniams 
šelpti-------pilną tūkstantį dolerių.
Šios didelės dovanos aukotojai 
yra Marijona Domeikienė ir sū
nus, gyveną Durand, Illinois.

Marijona Domeikienė yra ne
paprastai geros širdies moteris. 
BALF ir kitoms stambioms orga
nizacijoms ji yra ne kartą auko
jusi, ir vis stambias sumas. Ji 
yra ūkininkė. „Mes aukojame iš 
tikros širdies ir trokštam, kad 
mūsų broliai ir seserys tremtyje 
išlaikytų savo gyvybę ir kad, Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę, 
vėl galėtų jon grįžti,“ — auką 
įteikdama Domeikienė kalbėjo.

Pažymėtina, kad ši šeima ir 
ALT aukojo 500 dolerių.

Tai pirmoji lietuvių šeima, kuri 
suteikė tokią stambią auką lietu
viams tremtiniams gelbėti.
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