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Laiškas iš Amerikos (2)

Kodėl Strattono projektas nepraėjo?
Berods, viskas buvo padaryta, 

kad DP imigracijos projektas bū
tų buvęs priimtas. Ir Prezidentas 
ir kabineto nariai buvo interve- 
navę, kad Strattono projektas 
taptų įstatymu. Visuomenės opi
nija taip pat buvo palanki DP 
įleidimui. Daugelis Kongreso na
rių buvo nusistatę Strattono pro
jektą priimti. Kodėl gi galų gale jis 
nepraėjo? Kai kiti traštai, k. t. 
Didžioji Britanija. Belgija, Nor
vegija, Brazilija. Venecuela ir kt.. 
atidaro tremtiniams savo vartus, 
Amerika juos uždaro. .Kodėl šis 
kraštas, kuris per kelis šimtus 
metų ligi šiol buvo visų tremti
nių ir persekiojamųjų tėvynė, 
dabar atsuko savo nugarą kovo
jantiems už laisve tremtiniams? 
Nejaugi Laisvės Statulos kvie
čiantis užrašas „Ateikite pas ma
ne visi persekiojamieji, ir t. t.“ 
turėtų būti pakeistas nauju už
rašu: „Eik šalin!“ ...

Į šitaip pastatytąjį klausimą 
nelengva atsakyti, ypač žmogui 
esančiam atokiau nuo Amerikos 
vidaus politikos sūkurio. Todėl 
leistina jam ir suklysti vertinant 
įvykius.

1. Kova už valdžią. Strattono 
DP įleidimo projektas atsidūrė 
nepalenkiu momentu Kongrese. 
Šiuo metu, kaip žinome, demo
kratų Prezidentas ir jo kabine
tas nedisponuoja Kongrese dau
guma. Ir atstovu rūmuose ir Se
nate daugumą sudaro republiko- 
nai. Suprantamas dalykas, kad 
tarp demokratų vyriausybės ir 
repubjikoniškojo Kongreso yra 
tam tikras trynimasis, antagoniz
mas. rivalizacija ir net atvira ko
va. Ir tie nesusipratimai bei ko
va vis aštrėja, juo labiau artina- 
masi prie rinkimų datos. Kova 
už valdžią pasieks savo kulmina
ciją 1948 m., kai bus renkamas 
naujas Prezidentas. Jau ir dabar 
susidarė Kongrese tendencija 
kompromituoti vyriausybės žy
gius, kiek tai galima ir kiek ne
pakenkia užsienio politikai. Tie
sa, didžiosiose užsienio politikos 
kryptyse tarp abiejų partijų dar 
nėra skilimo, dar vis lyg tebe
dirbama sutartinai. Visai kitas 
reikalas, tai mažesniuose ir ypač 
vidaus politikos klausimuose. Čia 
jau antagonizmas pereina į at
virą kovą už būsimą valdžią, ku
ri jau iškyla visu ryškumu die
nos švieson. Ir kur tik gali, Kon
gresas stengiasi riesti vyriausybę 
į ožio ragą, kompromituoti bei 
sabotuoti jos žygius. Tokio poli
tiško sūkurio metu ir pateko į 
Kongresą minėtas Strattono pro
jektas. Jam buvo sunku prap
laukti tarp Scillos ir Charibdos. 
Ir jis paskendo Kongreso k-j e, 
nepatekęs į Kongreso plenumą. 
Bet jeigu jis ir būtų išėjęs iš 
Kongreso k-jos ir patekęs į ple
numą. galimybės jam praeiti per 
plenumą buvo menkos. Viena, 
kad projektas buvo įneštas per 
vėlai, — vos 2 savaitėmis prieš 
Kongreso sesijos pabaigą. O se
sijai baigiantis Kongresas ir taip 

turėjo daugybę skubių ir neati
dėtinų darbų. Kongresas dirbo 
intensyviai ligi paskutinės die
nos. Tad, jeigu Strattono projek
tas butų buvęs pradėtas svarsty
ti paskutinėmis dienomis,' kažin 
ar būtų praėjęs, nes dalis Kon
greso buvo neigiamai nusistatę 
DP atžvilgiu. Niekas negali ga
rantuoti, kad, paskutiniu mo
mentu svarstant, nebūtų atsiradę 
„filibusteriai“. kurie būtų kalbė
ję po 10—15 valandų ir tuo būdu 
būtų sutrukdę jo priėmimą, o 
Kongreso sesija tuo laiku pasi
baigtų.

2. Balsai prieš DP įleidimą. 
Liūdna bet tiesa: kai visuomenės 
didžiuma nuoširdžiai remia trem
tinių įleidimą, toje pačioje vi
suomenėje atsiranda grupė žmo
nių, kurie labiau šovinistiniais 
sumetimais nori nelaimingiems 
DP pastoti keŲą į pažadėtąją že
mę. Ir kaip keista, kad šias pink
les daro ne kas kitas, o buvę 
karo dalyviai veteranai, kurių 
daugelis patys savo akimis yra 
matę DP vargus, kurie drauge 
su daugeliu tų pačių DP kovojo 
kautynėse prieš bendrą priešą. 
Būtent, dvi karo veteranų orga
nizacijos — American Legion ir 
Veterans of Foreign Wars — ka
tegoriškai pasisakė prieš bet ko
kią imigraciją,- o ypatingai prieš 
DP imigraciją. Jų argumentai 
tokie: Amerikoje trūksta gyv. 
patalpų, dalis veteranų nesusirado 
sau darbo, tarp DP yra daug 
svetimo, demoralizuoto, politiš
kai nepatikimo bei komunistinio 
elemento, kuris, čia atvykęs 
konspiruos, prieš Amerikos val
stybės pagrindus, ir t. t.. Dauge
lis šių argumentų neturi pagrin
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do. o kai kurie net nelogiški. Tie, 
kurie pabėgo nuo kommunizmo 
ir vi>a širdimi jo nekenčia, ne
gali būti komunizmo skelbėjai. O 
dėl sunkumo susirasti sau darbo, 
tai tikrovė visai ką kita sako. 
Šiandien kas tik ieško darbo, jo 
lengvai randa, nes daugelis pra
monės įmonių dar stokuoja dar
bininkų. Visos bemaž įmonės 
skelbiasi ieškančios darbininkų. 
Ir, nežiūrint, kad Amerikoje šiuo 
metu dirbančiųjų yra apie 60 mil. 
žmonių, dar keli milijonai leng
vai gautų darbo. Visi ekonomistų 
pranašayimai, kad karui pasibai
gus, pereinamuoju laikotarpiu 
Amerikoje atsiras 15—20 mil. 
bedarbių, nepasitvirtino. Tikrovė 
pasijuokė iš jų: šiandien' bedar
bių Amerikoje nėra, yra ir ne
mažas darbininku trūkumas. O 
dėl perversiško bei demoralizuo
to elemento, tai tokių tarp DP, 
nežiūrint sunkiausių gyvenimo 
sąlygų, yra kuo mažiausia. 
Tremtiniu didelė dauguma gali 
būti net gražiu pavyzdžiu ir ki
tiems, normaliose sąlygose gy
venantiems žmonėms.

Na, o butų argumentas, ar jas 
pagrįstas — Taip, butų trūku
mas yra. Žinia, jei tie asmenys, 
kurie gyvena 5—10 kambarių po 
1 ar 2 asmenis, kiek susispaustų 
ir užleistų dalį savo patalpų, jo
kio trūkumo nebūtų. Daugelis 
šiandien, po karo yra kiek pra
turtėję ir užima didelius butus, 
kai prieš karą jie gyveno daug 
siauriau. Ir kai karo veteranai 
grįžo ir vedė, tai pasijuto šioks 
toks butų trūkumas. Reikia at-* 
minti, kad karo metu butų sta
tyba buvo apstabdyta. Bet dabar 
statyba pradeda pamažu įsibėgė- 

kai prisistatys vėl tiek namų, 
kad padėtis bus tokia, kaip buvo 
prieš karą, kai kiekvienam kvar
tale buvo po kelis tuščius butus. 
Kas jau kas, tik atvykę keli 
šimtai tūkstančių DP butu kri-
žės tikrai nepaaštrins. Jie pasis
kirstys pas gimines bei pažįsta
mus po visą kraštą. Be to, 
pasirinks ir kiek kuklesnius bu
tus. kuriu ir šiandien dar paeiš- 
kojus galima rasti tuščių. Be to, 
tarp DP yra ir nemaža gerų sta
tybos darbininku bei amatininkų, 
kurių čia yra nemažas trūkumas, 
nors jie gauną po 2 dol. ir dau
giau už vai. Mat, statybos, dar
bai skaitomi kiek sunkesni, dėl 
to ir pasiūla yra menkesnė.

Beje, prieš DP įsileidimą pasi
sakė ir dar viena patriotinė or
ganizacija, tai Amerikos Revoliu
cijos Dukterys (Daughters of the 
American Revolution). Si istorinė 
organizacija yra gana populiari 
Amerikoje. Jos narės didžiuojasi, 
priklausydamos šiai organizaci
jai, naudojasi šia garbe ir privi
legija. Žinoma, tikrosios revoliu
cijos dalyvės jau senai išmirė; 
šios yra tik anų garbingų moterų 
palikuonės, kurios įpėdinystės 
keliu naudojasi, deja ne savo su
kurtu moraliniu kapitalu. Ir ši 
privilegijuota organizacija taip 
pat pasisakė prieš DP įleidimą. 
Bet šį antihumanišką nutarimą 
pasmerkė savo skiltyse ponia E. 
Rooseveltienė.

Negalima būti užginčyta, kad 
šios patriotinės Amerikos organi
zacijos, neturi įtakos ir jų balsas 
nieko nereiškiąs. Deja, taip nėra. 
Su jų nuomone skaitomasi ir 
Kongreso nariai neretai mini sa
vo kalbose jų nusistatymą. Kaip 
charakteringą faktą galima pa
minėti ir vieną senatorių iš Te
xas, kuris pareiškė, kad jis bal
suos už Strattono projektą tik 
tuo atveju, jei ir karo veteranai 
pasisakys už DP įleidimą.

Kad Amerikos komunistai yra 
nusistatę prieš DP, tai savaime 
suprantama. Jie savo ir jiems 
talkininkaujančioje spaudoje der
gia visaip tremtinius, vadina juos 
naciais, fašistais, tinginiais, spe
kuliantais, ir t. t- Jie atvirai pa
sisako, kad DP yra nepageidau
jami, nes šie varys tik propagan
dą prieš Sov. S-gą. Ir negalima 
būtų paneigti to fakto, kad ko
munistų šmeižtai ir varoma pro
paganda prieš DP žymiam laips
nyje diskreditavo Amerikos vi
suomenės akyse DP vardą. Ši
andien susitiksi lojaliausią ir pa
triotiškiausią amerikoną, antiko- 
munistą, kuriam tik paminėjus 
DP vardą, jau jis daro rūgščią 
grimasą ir lepteli, kad tai esą 
visoks demoralizuotas ir įtartinas 
elementas... Ir tokia nuomonė 
plačiai paplitusi. Ji prasiskverbia 
ir į tarpą Kongreso narių, kurie 
ir iš Kongreso tribūnos kartoja 
tuos pačius, nuvalkiotus, komu
nistinės prapagandos žmeižtus 
apie DP. Šiandien jau reikia di
delių pastangų ir energijos šitai • 
nepalankiai nuomonei pakeisti, 
demaskuoti žmeižtų autorius ir 
iškelti DP vardą į prideramą 
aukštumą. DP yra vaizduojami 
toli gražu ne kovotojais už savo 
krašto laisvę, ne pabėgėliais, pa
siryžusiais išvaduoti savo tėvy
nes, bet nelaimingomis karo au
komis, užuojautos bei pasigailė
jimo vertomis mizerijomis, kurie 
reikalingi gerų žmonių duosnios 
paramos. Ir šitokius „titulus“ 
jiems prikergė La Guardia UN- 
RRAos pareigūnai bei visokie so
vietų simpatikai. Ponia Roose
veltienė savo skiltyse irgi pava
dino tremtinius nelaimingomis 
karo aukomis. Tiesą pasakius, iš 
DP pusės irgi nebuvo didesnės 
reakcijos prieš šitą nusistatymą. 
Gal norėta labiau sukelti užuo
jautą, kad tuo būdu sužadintų 
jautresnių širdžių didesnį duos- 
numą. Jei neskaityti vieno (be
rods. L. Dovydėno) straipsnio • 
„Drauge“, visi kiti ligi šiol lyg 
unisonu giedojo tą pačią liūdną, 
toli gražu nekovotojišką gaidą. 
Atrodo, kad laikas tremtiniams 
nusikratyti nieko nesakančio DP 
vardo; jie turi būti pabėgėliais- 
kovotojais, paskelbusiais neper
maldaujamą kovą bolševizmui.

3. Meškos patarnavimas. Strat
tono projektas susilaukė Kongre
se daugybę pagristų priekaištų 
kaip jau esan^e minėję, šis pro
jektas neduoda jokios garantijos, 
kad bus laikomasi teisingumo 
bei etninio proporcionalumo prin
cipo. Sis klausimas projekto ne
paliestas, jis paliktas atviru. O 
reikalavimas finansinių garanti
jų bei kelionės išlaidų apmokė
jimo stato labiau susiorganiza
vusias ir turtingesnes etnines 
grupes į labiau favorizuojamą 
padėtį. Kalbėkime atvirai: rei
kalas eina apie žydus. Pagal da
bar veikiančius imigracijos nuos
tatus nuo 1946 m. kovo 31 d. iki 
1947 m. sausio 31 d. įvažiavo: žy
dų 9627, katalikų 2173 protesta
ntų 1969 ir kitų 706. Viso 14.474. 
Vadinasi, žydai sudaro 70%, tuo 
tarpu jų skaičius tremtyje siekia 
tik 20%. Dėl šios padėties susi
laukta daugybės priekaištų iš 
Kongreso narių pusės. Ir šis fak-
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tas nebuvo be įtakos, kad pro
jekto svarstymas buvo atidėtas.

Bet tai dar būtų pusė bėdos. 
Bet buvo padarytas dar svarbes
nis priekaištas, tai kad tarp DP 
pabėgėlių amerikiečių zonoje ne
menką procentą sudaro žydai, atbė
gę Iš Sov. S-gos. Čia buvo klausia
ma: Kodėl žydams pavyksta pabėgti 
iš Sov. S-gos ir atvykti tiesiai 
į amerikiečių zona, ir tai masiš
kai, tūkstančiais, kai tuo pat lai
ku nė vienas pavienis žmogus 
negali pabėgti iš. Sov. S-gos? *

Asmens, buvę Vašingtone, pa
sakoja, kad žydų organizacijos 
padarė labai stiprų, daugelio ma
nymu, gal net per stiprų spau
dimą 
vesti. Ir šis faktas neigiamai pa
veikė Kongreso narius, tam tik
ra prasme net juos atbaidė.

Beje, dar tenka iškelti ir ne
normalų JAV konsulatų veiki
mą. Konsulatai turi per maža 
tarnautojų ir jie negali apsidirb
ti bei laiku paruošti imigrantų 
bylų. Dėlei to rezultatai labai 
liūdni: pagal veikiančias kvotas 
galėtų atvažiuoti kas mėnesį 
daugiau, 3000 imigrantų, bet fak
tiškai per 8 mėnesius 1946 tn. 
teįvažiavo 3452. Ir del to liko 
nuskriausti ne kas kitas, kaip 
tik tie patys DP, nes nepanau
dotos laiku kvotos dingsta. Jei 
konsulatai nepersitvarkys ta 
kryptimi, kad jų darbas būtų 
našesnis, tai ir Strattono biliaus 
praktiškoji nauda būtų nedidelė.

Bet šiartdien jau šaukštai po 
piet. Kongresas išsiskirstė ir 
Strattono projektas atidėtas ne
ribotam laikui. Nauja Kongreso 
sesija susirinks tik sausio mėnesį 
1948 m. Eventualiai, jei kils ko-

Strattono projektui pra-

energiją bei finansinį susiorgani- 
zavimą.

Be to, Strattono projekto pre
ambulė suriša bilių su tautinė
mis kvotomis, t. y. DP įleidimą 
sąlyguoja tik neišnaudotomis kvo
tomis. Kadangi daugelis kitų tau
tų kvotų nebus išnaudota, tai šis 
nuostatas dar labiau atidaro du
ris apsukresnėms etninėms ir 
energingiems asmenims pasinau
doti kitų tautu neišnaudotomis 
•kvotomis (sudarant atitinkamus 
kilmės bei gimimo dokumentus, 
ir t- t., nes vizos išduodamos pa
gal gimimo vietą). *Tokiu atveju 
lietuviams, kaip palyginti pasy-

vesnei, finansiškai silpnesnei ir 
menkiau susiorganizavusiai et
ninei grupei, teliktų pasinaudoti 
tik savo karo metų neišnaudotų 
kvotų ribose. Tai tesudarytų 
apie 2000 asmenų.

Senatoriaus Fergusono projek
tas yra. be abejonės, teisingesnis. 
Jis neduoda galimybės diskrimi
nuoti vieną etninę grupę prieš 
kitą, nes jis visas grupes 
dai traktuoja.

Bet, deja, senatoriaus 
šono projektas dar nerti 
nei į Kongreso komisiją, 
dar turėtų pereiti kelias komisi
jas ir tik paskui patektų į Kon
greso plenumą. Dėl to- šiam pro
jektui pavirsti įstatymu šansai 
dar mažesni, negu buvo Stratto
no projektui. Tačiau, jei visuo
menė energingai rems Fergusono 
projektą, tai ir šiam projektui 
gali būti atidarytas kelias virsti 
įstatymu. O tai daug pareina nuo 
Amerikos tautinių grupių orga
nizacijų. nuo jų sutartinio ben
dradarbiavimo. Taip pat 
DP negali būti pasingi 
jai jų pačių byloje.

vieno-

Fergu- 
įneštas 
O jis

ir patys 
stebėto-

J. K.

Ateitininku studijų dienos Seeshaupte

riuos aktualiuosius tarptautinės 
politikos klausimus ir lietuviš
kos bylos padėtį didžiosiose Va
karų sostinėse. '

Po paskaitų paprastai būdavo 
diskusijos. Ypatingai daug susi
domėjimo buvo sukėlę socialini
ai ir katalikiškosios akcijos klau
simai. Studijų dienų metu buvo 
surengtas at-ko studento teismas.' 
kuriame šalia kai kuriu organi
zacinių bei praktinės veiklos trū
kumų išryškėjo ir tasai tyras 
idealizmas, su kuriuo at-kas sto
jo tremtyje į visuomeninės veik
los barą. Stud, dienose daug dė
mesio buvo atkreipta į religinės 
praktikos pagyvinimą, kasdien 
organizuojant rytines ir vakari
nes pamaldas su giedojimais, 
trumpomis konferencijomis ir 
bendrąja šv. komunija. Laisva
laikis buvo skiriamas sportui , ir 
meniniams pasirodymams. Vieš
butis, kuriame vyko studijų die
nos, yra prie pat ežero kranto, 
tad buvo labai patogios sąlygos 
plaukymo sportui. Be to, sporto 
vadovai buvo surengę tinklinio 
ir stalo teniso varžybas, kuriose 
suvažiavę studentai taip pat la
bai aktyviai dalyvavo. Ne mažiau 
buvo rūpinamasi ir meniniais pa
rengimais, kurie vykdavo kiek
vieną vakarą, baigus dienos dar
bą. Jų programą sudarė jumo
ristinis laikraštėlis („Irklo ko
tas“) ir paskirų universitetų at
liekami meniniai dalykėliai. Pra
dedant ir užbaigiant studijų die
nas, buvo surengti du didesnio 
masto meno vakarai. Pirmojo 
programą atliko daugiaušia pa
sikviestos meninės pajėgos: poe
tas K. Bradūnas. smuikininkas Iz. 
Vasyliūnas, pianistas Mrozinskas 
ir dainininkai: Paukštys. Daugė
lienė ir Bičkienė. Antrajame pa
sirodė pačių studentų pajėgos: 
su poezija — J. Rimašauskas, Al. 
Baronas, VI. Šatas, su daina-so- 
listė Ag. Stravinskaitė ir vyrų 
oktetas.

Į iškilmingus aktus, atidarant 
ir uždarant studijų savaitę, buvo 
atsilankęs nemažas būrys svečių. 
Didelę jų dalį sudarė at-kai 
sendraugiai. Bet jų tarpe buvo 
ir amerikiečių karinės valdžios, 
Mūncleno konsulato ir užsienie
čių studentų katalikų, „Unitas“ 
s-gos atstovu. Be sveikinimų žo
džiu, gauta taip pat daug raštiškų 
sveikinimų. Verta pažymėti, kad 
sveikino ir vokiečių akademinės 
organizacijos bei asmens. Labai 
gyvo susidomėjimo studijų die
nomis yra parodęs Šv. Sosto De
legatas kan. F. Kapočius, kuris 
išbuvo Seeshaupte net 5 dienas, 
klausydamas paskaitų bei disku
sijų ir kasdien laikydamas stu
dentams dvasinio turinio kon
ferencijas.

Užbaigiant studijų dienas, nu
tarta pasveikinti tėvynėje įve
jančius tautiečius. Jo Šventeny
bę Popiežių Pijų XII, Jo Em. 
kardinolą Faulhaberį, J. E. arki- 
vysk. Munchą, J. E. arkivysk. 
Skvirecką, J. E. vysk. Brizgį, J. 
E. vysk. Podblskį. J. Pr. Tautinį 
Delegatą kan. Kapočių, VLIK-o 
pirm kun. M. Krupavičių, Vykd. 
Tarybos pirmininką. Tremt. Ben
druomenės Vyr. V-bą, Amerikos 
Liet. Tarybą, BALFo Vyr. V-bos 
pirm., L. Raud. Kryžiaus Vyr. V- 
bos pirm., Liet. Caritas C. V-bos 
pirm., Vyr. At-kų Tederacijos 
vadą prof. Damušį, At-kų Fede
racijos Tarybą. Pax Romana, 
National Catholic Welfare Con
ference, Šveicarijos Caritas, pran
cūzų. belgų ir olandų kat. stud, 
organizacijas, užsieniečių stud, 
kat. s-gą „Unitas“, Bavarijos 
Švietimo Ministerį, Mūncheno 
Un-to Rektorių, prof- Pakštą, 
min. Turauską. Italijos ir Austri
jos studentus at-kus.

Be to, suvažiavimo priimtose 
rezoliucijose nutarta At-kų Stud. 
S-gos veikimą pakreipti labiau 
vertikaline linkme, kadangi jos 
organizavimosi stadija jau reikia 
laikyti baigta. Artimiausias S- 
gos uždvinys-vis labiau įjungti 
savo narius į visuomeninių pro
blemų studijas ir į intensyvesnį 
kat. akcijos darbą.

At-kų Stud. S-ga šiuo metu 
turi 447 narius. Jos pirmininkas - 
yra stud. J. Pikūnas.

seimo laikų. Gamtos mokslų at
stovai, prof. J.. Graurogkas, doc. 
A. Jurskis ir Br. Stočkus bandė 
įvertinti moderniosios fizikos pa
siektų laimėjimų reikšmę žmoni
jos mintijimo evoliucijai. Šie lai
mėjimai, pasak prelegentų, de- 
terministinį materializmą visiškai 
subankrutijo ir labai akyvaiz- 
diai parodė, kad gamtinio vyks
mo pagrinde glūdi nebe materi
ja. pagal klasiškąjį jos suprati
mą, bet judanti (kinetinė) ener
gija. Prof. Graurogko įsitikinimu, 
kosminio proceso pagrindu rei
kia laikyti mintį imaterialią jėgą. 
Prelegentai iškėlė taip pat visą 
eilę etinių problemų, neišvengia
mai susijusių su gamtos jėgų ap
valdymu ir tinkamu panaudoji
mu praktiniam gyvenimui. Dr. 
Grinius supažindino klausytojus 
su pačiomis esminėmis meno 
problemomis: su meninės tikro
vės supratimu, jos santykiu su 
tiesa ir jos pedagoginiu vaidme
niu. J. Grinius apžvelgė šių die
nų pasaulėžiūrinių kovų lauką, 
kuriame grumiasi tarp savęs teis
tinis humanizmas, ateistinis hu
manizmas ir vitalistinis materia- 
Pasaulėžiūrinių kovų klausimą 
palietė ir V. Natkevičius, skaitęs 
apie šių dienų nihilizmą, kuriam, 
pasak jo, daugiausia impulso da
vęs Nietzsche ir kurį dabartiniu 
momentu atstovauja ateistinis 
egzistencializmas. Dr. Bieliauskas 
savo paskaitoj iškėlė inteligen
cijos bei inteligentiškumo pro
blematiką. Prof. dr. Ant. Macei- 

, na pirmoje savo trijų 
: cikslo dalyje nušvietė

reikšmė asmens ir tautos gyve
nime“, J. Girniaus „Pasaulėžiū
rinė kova dabarties filosofijoje“, 
Br. Stočkaus „Šių dienų gamtos 
mokslo bendrieji klausimai“. V. bei religinį socialinių 
Natkevičiaus „Nihilizmas“, dr. V. 
Bieliausko „Inteligentiškamas“, 
prof. dr. A. Maceinos „Socialinė 
demokratija“.* J- Būtėno „Šių 
dienų politiniai horizontai“.

Rugpiūčio 16—24 d. Seeshaup
te (Bavarijoje, prie Stambergo 
ežero) įvyko Ateitininku Studen
tų Sąjungos surengtos studijų 
dienos, kuriose dalyvavo 230 atei
tininkų studentų iš įvairių Vokie
tijos universitetų bei kitų aukš
tųjų mokyklų. Studijų dienų dar
bo programa sudarė šios paskai
tos: prof. St. Ylos „Katalikybės , . 
esmė“ ir „Katalikiškoji Akcija“, • Prof. St. Yla savo paskaitose 
prof. dr. Z. Ivinskio „Lietuvių 
politinės diferencijacijos bruo
žai”, doc. A. Jurskio „Technikos 
ir mokslinio mintijimo naujieji 
keliai“, prof. dr. J. Graurogko 
(buv- Kauno Un-to rektoriaus) 
„Kultūra kryžkelėje“, doc. dr. J. 
Griniaus „Meno kūrinys kaip 
tiesos ir grožio išraiška“, „Meno

palietė religinio sąmoningumo 
pagrindus, specialiai pabrėžda
mas apaštalavimo pareigą, kurią 
krikščioniškasis /akėjimas užde
da ne tik kunjgui, bet ir eilini
am pasauliečiui. Prof. Z. Ivins
kis nušvietė lietuvių viuomenės 
politinės diferencijacijos kelią 
nuo „Aušros“ ligi Steigiamojo,

paskaitų 
moralinį 
principų 
dalyva-charakterį ir Bažnyčios 

vimą socialinio klausimo spren
dime; antrojoje dalyje jis spren
dė darbo ir kapitalo santykių 
problemą, daugiausia vietos skir
damas atlyginimo klausimui. Pre
legentas pabrėžė, kad politinę 
demokratiją būtinai turi lydėti 
ir socialinė demokratija, kadangi, 
esant nenormaliems socialiniams 
santykiams, politinės. laisvės 
dažnai virstančios tik gražia iliu
zija. J. Būtėnas studijų dienų pa
baigoje padarytoje •politinių įvy
kių apžvalgoje palietė kai ku

kių skubių ir neatidėtinų reika
lų, Prezidentas gali sušaukti ypa
tingąją sesiją rudenį. Ar Kon
greso sesijoje bus vėl svarsto
mas Strattono projektas, yra 
rimtų abejonių. Galimas daiktas, 
kad iškils ir visai naujas DP 
įleidimo projektas. Gal ir tobu
lesnis. negu Strattono.

4. Fergusono projektas. Sena
torius Fergusonas padarė staig
meną: ps pasiūlė įleisti visus 
850.000 Europos DP į JAV. Fer
gusono projektas numato įleisti 
visus, kurie ieško gyvenimo 
prieglaudos ir yra jos netekę sa
vo krašte. Pagal šį projektą įlei
dimas turėtų taip pat vykti pri
silaikant visų imigracijos taisyk
lių reikalavimų.

Savo projekte senatorius Fer
gusonas gražiai akcentuoja, kad 
„Amerika buvo lig šiol uostas 
visiems, kurie buvo persekioja
mi del savo politinių bei religi
nių įsitikinimų. Negalima užda
ryti durų dabar žmonėms, kurie 
ieško prieglaudos del tos pačios 
priežasties. Ne kas kitas, o imi
grantai suteikė gyvybingumą bei 
gerovę ir sustiprino mūsų valdy
mo pagrindus“.

Reikia sutikti, kad senatoriaus 
Fergusono projektas visiems- 
tremtiniams, neabejotinai ir. lie
tuviams tremtiniams, yra daug 
geresnis, negu Strattono projek
tas. Kaip matome, šis projektas 
yra inspiruotas kilnių humaniš
kų jausmų ir pilnai suderintas 
su Amerikos ūkiška tikrove. Jei 
Fergusono projektas bus kada 
priimtas, tai į JAV įvažiuotų be
maž visi 70.000 lietuviu tremti
nių. O pagal Strattono projektą 
teįvažiuotų tik 25.000—30.000. Ir 
tai tik tuo atveju, jei būtų laiko
masi etninio proporcionalumo 
principo. O tam anas projektas 
neduoda jokio formalaus pagrin
do. Faktinai lems imigracijos 
įstaigų nuožiūra bei simpatijos 
ar antipatijos atskiroms etni
nėms grupėms, ir kurios iš jų 
parodys didesnį susiklausimą,

JAV Raud. Kryžiaus pakietėlių išdalinimo prezidiumas. Iš kairės | dešinę: Mr. M. Zelichovski — Sub Area 
Welfare Off., miss .Betty E. Dow — Area Welfare Officer, miss Quinland — ARC atstovė iš Heidelbergo p. Sal- 
čiūnaą — stovyklos direktorius, mrs. Loscoe, maior Loscoe— Schw. Gmiind Karo komendantas, mr. P. Iltis—Area* 
Deputy direktorius Ir mr. R. Maingeot — Field Observer Borjero nuotr.

Miss Lascoe, asistuojant stovyklos direktoriui p. V. Salčiūnui, (teikia vaikams pakletėllus Borjero nuotr.
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Anglijos ūkinė būklė 
. . v

Ekonomines krizes apraiškos
Tur būt, nė viena iš karą lai

mėjusių valstybių nebuvo taip 
skaudžiai ekonomiškai paliesta, 
kaip D. Britanija. Karas taip sti
priai sukrėtė jos ūkinę galybę, 
kad iki šiol kraštas neįstengė at
sigauti.

Trūkdama kapitalo milžiniš
koms karo operacijoms, karo me
tu Anglija buvo priversta skolin
tis. Karui gi pasibaigus, drauge su 
juo, deja, nepasibaigė ūkiniai 
sunkumai, ir krašto vyriausybė 
buvo priversta užtraukti naujas 
paskolas, kad tik kaip nors išgel
bėtų valstybę nuo gręsiančios ka
tastrofos. Bet ir šios paskolos ma
žai naudos teatnešė Anglijos tau
tos ūkiui, nes teko jas išleisti dau
giausia ginklavimuisi ir būtiniau
sio reikalingumo suvartojamų 
prekių importui, o ne investuoti 
jas į gamybą. Tuo būdu valsty
bės skolos nuo 7,2 milijardų sva
rų 1939 metais išaugo 1947 m. ligi 
23,7 milijardų, sunkia našta pris- 
lėgdamos D. Britaniją.

Stengdamosi bent iš dalies iš
vengti įsiskolinimo, Anglija lik
vidavo didelę dalį savo investicijų 
užsieny, parduodama savo įmones 
firmoms tų kraštų, kuriuose jos 
buvo, arba perleisdama tų kraš
tų valdžioms už maisto produktus 
ir kitas būtiniausio reikalingumo 
prekes. Tuo būdu dar neseniai 
Argentinos valdžia perėmė kai 
kuriuos Argentinos geležinkelius, 
anksčiau buvusius anglų privačių 
firmų nuosavybėj. Argentinos pa
vyzdžiu pasekė ir Brazilija, pe
rimdama iš anglų Sao Paulo gele
žinkelį, kuris yra vienaš iš pelnin
giausių geležinkelių pasaulyje.

Tirpstant kapitalams užsienyje, 
Anglija yra priversta atkreipti 
visą savo dėmesį į vienintelį jai 
likusį pajamų šaltinį savo krašto 
pramonę. Tačiau pramonei reika
lingos žaliavos, kurių Anglija la
bai pasigenda .Moderniosios pra
monės, o taip pat ir visos moder
niosios civilizat^os kraujas — ak
mens anglis — dabar sudaro' di
džiausią Anglijos-problemą. Kraš
te esami anglies ištekliai galėtų 
bent laikinai patenkinti pramo
nės reikalavimus, tačiau dėl ang
liakasių stokos tiek Anglijos pra
monė, tiek jos gyventojai kenčia 
didelį anglies trūkumą. Darbinin
kų trūksta ir kitose svarbiose 
ūkio šakose — geležies apdirbi
mo pramonėj, žemės ūky ir kitur. 
Nors Anglijoj darbingų žmonių 
šiuo metu yra 670.000 daugiau, 
negu 1939 metais, tačiau pramo
nėje dirba 657.000 mažiau. Tas 
skirtumas susidaro dėl to, kad 
Anglija yra priversta daugelyje 
kraštų laikyti savo ginkluotąsias 
pajėgas, kurios didelį skaičių pra
monės darbininkų atitraukia nuo 
produktyvaus darbo.

Salia anglies anglų pramonei 
trūksta ir kitų žaliavų geležies 
pramonei, tekstilei ir kt.

Kad ir keistai gali išrėdyti, bet 
Anglijai rūpestį sudaro ir atsira
dimas tam tikro bedarbių skai
čiaus, nors kartu trūksta ir darbo 
jėgos. Labai trūkstant angliaka
siu, kai kurios pramonės šakos, 
trukdamos anglies, priverstos ma
žinti gamybą ir atleisti dalį dar
bininkų. Bet tie darbo netekę kitų 
šakų darbininkai į kalnų pramo
nę nenori pereiti arba jai netinka. 
Darbo gi neturėdami savo šakoj, 
jie tik apsunkina tautos ūkį.

Bendras krašto ūkio smukimas 
negalėjo nepaveikti Anglijos pra
gyvenimo standarto. Palyginus su 
prieškariniu, dabartinis Anglijojos 
pragyenimo standartas yra žymiai 
kritęs, nes Anglija, visada buvusi 
stambus importininkas.

Krizės priežastys. ’
Ne vienam gali kilti klausimas, 

kur glūdi Anglijos ūkinio nusigy- 
venimo, sukėlusio dabartinę ūki
nę krizę- priežastys.

Ne paslaptis, kad britų imperi
jos, apimančios ketvirtąją dalį že
mės rutulio, galia glūdi jos kolo
nijose. Ištisus amžius valdydama

visą eilę puikių kraštų ir eksploa 
tuodama jų turtus, Anglija buvo 
tapusi tiek ūkiškai, tiek poli
tiškai pasaulyje dominuojanti 
valstybė. Iš savo kolonijų 
Anglija pigia kaina' gaudavo 
geros rūšies žaliavų, kurias ap
dirbusi, neturėdavo daug sielo
tis dėl rinkų: tos pačios kolonijos 
žymų Anglijos gaminių kiekį iš
pirkdavo. Padėtis pasikeitė, kai 
visoj eilėj kolonijinių kraštų kilęs 
tautinis sąjūdis pradėjo atkaklią 
kovą dėl nepriklausomybės. In
diją, kuri š. m. rugpjūčio 15 d. 
atšventė savo nepriklausomybės 
paskelbimo dieną, po ilgų kovų 
pirmoji atgavo laisvę. Burma taip 
pat yra pakeliui į nepriklausomy
bę — jos dominijos statutas jau 
yra ruošiamas. Laisvės keliu pa
suko ir kitos Anglijos kolonijos — 
Ceilonas, Malta, Kipras (norįf 
prisijungti prie Graikijos), Rode- 
zija, Kenija, Tanganika, Malaka 
ir kt. Jose vykstanti sąmoninga 
laisvės kova pranašauja tų kolo
nijų atkritimą nuo metropolijos.

Nekalbant apie nuostolius, ku
rie gresia politinei imperijos ga
lybei, tų kraštų atsiskyrimas reiš
kia didelį smūgį ir Anglijos ūkiui. 
Kolonijiniai kraštai, visą laiką 
buvę nepatenkinti dėl jų turtų 
plaukimo į užsienį, atgavę poli
tinę nepriklausomybę, stengiasi 
tapti ir ūkiškai nepriklausomi. 
Pav., 1946 m. Burmos Antifašisti
nė Tautoj Laisvės Lyga pareika
lavo likviduoti visas užsienio fir
mas, jei jose nėra investuota 75°/« 
vietos kapitalo.

Karo metu Indija ir kitos kolo
nijos turėjo progos išvyętyti savo 
pramonę, nes Anglija, ankščiau 
trukdžiusi vietinės pramonės au-
girną, dėl didelio prekių pareika
lavimo ėmė kolonijų pramonę 
skatinti ir remti. Tuo būdu išsi
vysčiusi vietinė kolonijų pramonė 
rengiasi visiškai išstumti sveti
mus gaminius.

Netekimas svarbių investicijų 
Europos ir kitų kontinentų valsty
bėse, išpardavimas didelių ir pel
ningų firmų bent dalies valsty
binių skolų apmokėjimui žymiai 
sumažino Anglijos ūkinę įtaką 
pasaulyje. Į sterlingo įtakos sferą 
atkakliai ėmė veržtis doleris, kas
kart užimdamas vis svarbesnes 
pozicijas. Priimdamas iš JAV vie
no milijardo dolerių paskolą, Lon
donas pažadėjo iki 1947 m. liepos 
15 dienos panaikinti visame britų 
Commonwealthe protekcinius 
muitus, kurie buvo įvesti 1932 
metais apsaugoti savo rinkoms 
nuo svetimo kapitajo konkuren
cijos. Dabar JAV kapitalui keliai 
į Anglijos dominijas atviri. Užjū
rio gi kraštai daugiau pasitikė
jimo reiškia Vašingtonui, negu

Borjero nuotr.

Londonui, nes Anglija savo pir
kėjams nebegali daugiau teikti 
kreditų, kadangi ji pati skolose 
paskendusi. Taip pamažu Anglija 
netenka vis daugiau ir daugiau 
rinkų. Australija, pav. anksčiau 
buvo viena ištikimiausių Anglijos 
dominijų. 50*/« visos jos užsienio 
prekybos sudarė prekyba su D. 
Britanija. Pastaruoju gi laiku ir 
Australijos vilna vis didesniais 
kiekiais ėmė plaukti į JAV. Indi
ja dėl 1200 mil. svarų sterlingų 
skolos Anglijai iki šiol priklausė 
sterlingo blokui. Tačiau Ameri
kos Atstovų Rūmuose jau kalba
ma apie teikimą Indijai paskolos. 
Egiptas taip pat yra skolingas 
Anglijai 450 mil. svarų sterlingų. 
Dėl to Anglija Egipto prekybos 
balanse stovi pirmoje vietoje. Ta
čiau, Amerikos remiamas, jis ku
ria savo pramonę. Su JAV finan
sine pagalba yra pastatyta mil
žiniška Nilo elektros jėgainė. Lai
vų susisiekime per Sueso kanalą 
JAV kapitalas nuo 1—2’/« anksty
vesniais laikais pakilo iki, 22%». 
Nors Palestinos užsienio prekybos 
balanse JAV dar stovi 4 vietoje, 
betgi prekybiniai santykiai tarp 
tų dviejų kraštų nuolat stiprėja. 
Lyginant su 1939 metų pirmuoju 
pusmečiu, 1946 metais Palestinos 
importas iš JAV pakilo nuo 307.000 
Palestinos 1 svarų iki 1.486.000 o 
eksportas nuo 80.000 svarų išaugo 
iki 1.463.000 svarų. Kanada,, 1946 
metais tapusi Anglijos kredito
riumi, iki šiol palaiko su Anglija 
glaudžius prekybinius ryšius. Ta
čiau labai abejotina, ar Kanada 
teiks kitą paskolą Anglijai, nes 
tų dviejų kraštų prekybiniai san
tykiai pasidarė labai vienašališ
ki: eksportas Anglijon nepropor
cingai viršija importą. Dėl to 
Anglijos investuotas Kanadoj ka
pitalas nuo 2,5 milijardo sumažė
jo ligi 1,6 milijardo. Tokie preky
biniai santykiai neturi ateities, 
nes iš jų aiškėja, kad Anglija yra 
nepajėgus prekybos partneris — 
jis jau gyvena ne iš pelno, bet su
vartoja savo pagrindinį kapitalą,
kas reiškia ilgainiui vis didesnį 
nuskurdimą ir ūkinį nepajėgumą. 
Tad Kanada vis daugiau linksta 
į prekybą su JAV, turi tuo pačiu 
metu savo kapitalą Kanadeie pa
didino nuo 800 mil. ligi 4 milijar
dų dolerių.

Panašios tendencijos reiškiasi 
ir kituose kraštuose, su kuriais 
Anglija prekiauja.

Dėl susidariusių sunkumų kal
ta yra ir pačios Anglijos pramo
nės politika, kuri nesirūpino ga
mybos priemonių tobulinimu. Vi
soje Anglijos pramonėje, o ypatin
gai kalnų pramonėje, yra paste
bimas .didelis atsilikimas. Pav., 
Anglijos anglies gamybos išlaidos 
per pastaruosius 40 metų ne tik 
nesumažėjo, bet dar žymiai paki
lo. O ir Anglijos transporto siste
mos lygis yra žemesnis už kai ku
rių Europos kontinento kraštų.,

Anglijos darbo partijos vedama 
įmonių suvalstybinimo politika 
taip pat neigiamai paveikė Angli
jos ūkinę veiklą, kuri rėmėsi pri-

Kazys V. Baltramaitis, (kairėje), War Relief Services—NC WC (migration 
officer prie USA konsulato Frankfurte a. M. Pabaltijo tautoms, ir Lietu
vos nepaprastas pasiuntinys ir (galiotas ministeris D. Britanijai K. B. Ba

lutis (dešinėje) Londone

vačia iniciatyva. Daugelis žmonių, 
kurie prieš karą buvo linkę įsi
jungti į laisvąjį ūkį, dabar ieško 
darbo valdinėse įstaigose. Anglų 
tauta nuo seno yra linkusi į pre
kybą, bet dėl vyriausybės veda
mos politikos dabar ūkinės inicia
tyvos atžvilgiu palinko į skepti
cizmą. Dėl to nukenčia įmonių ir 
paskirų asmenų darbo našumas.

Pastangos krizei nugalėti
Anglijos vyriausybė matydama 

savo krašto ūkį atsidūrusį krizės 
akyvaizdoje, nedelsdama ėmėsi jį 
gelbėti. Baltojoje knygoje, išleis
toje 1947 metų sausio 20 dieną, ji 
iškelia ir pabrėžia pramonės kė
limo reikalingumą. Kiekvienam 
pramonės darbuotojui uždedama 
pareiga rūpintis darbo našumo 
kėlimu ir neužmiršti, kad dalis 
viso krašto gerovės priklauso nuo 
paskiro asmens pastangų.

Pasukusi planingojo ūkio keliu, 
vyriausybė pirmiausia imasi for
suoti būtiniausiųjų reikmenių ga
mybą: akmens anglies, elektros 
energijos, dujų, plieno ir geležin
kelių pramonę, žemės ūkio gami
nių pramonę ir statybą. Kai kurių 
gyvybiškai svarbių žaliavų pra
monę valstybė yra paėmusi į savo 
rankas, kitas yra numačiusi atei
tyje suvalstybinti. Baltojoj kny
goj tačiau pabrėžiamas skirtumas 
tarp totalistinio ir demokratinio 
planavimo. Totalistinis planas at
meta visus asmeninius norus ir 

pageidavimus, neatitinkančius val
stybės reikalavimų. To jis pasie
kia įvairiomis prievartos priemo
nėmis, kurios atima individui pa
sirinkimo ląisvę. Bėdos atvejais, 
pav. karo metu, net demokratiniai 
kraštai pateisina asmeninius su
varžymus. Tačiau normaliais lai
kais demokratinė tauta negali būti 
valdžios prievartaujama. Planas 
turi būti organizuojamas tokiu 
mastu, kokiu yra įmanoma.

Išplėsta ir sustiprinta pramonė 
turi atlikti trejopą uždavinį: pa
tenkinti gyventojų paklausas, kel
ti jų perkamąjį pajėgumą ir di
dinti eksportą.

Produkcijos kėlimas yra vie
nintele priemonė atstatyti pu
siausvyrai tarp perkamojo gyven
tojų pajėgumo ir esamų prekių 
kiekio. Dabar pinigų yra dau
giau, negu prekių. Pinigų apy-, 
vartos didinimas nepadaugintų 
prekių kiekio, o tiktai pakeltų ir 
taip aukštas prekių kainas. No
rint padėtį pagerinti, reikia ga
minti daugiau prekių.

Valstybinių skolų mokėjimas 
ir kitų ūkinių negalavimų gydy
mas turi būti atliktas, didinant 
eksportą. Klystų, kas manytų, 
kad Anglija dabar mažiau eks
portuoja, kaip eksportavo prieš 
karą. Dabartinis Anglijos eks
portas viršija prieškarinį, tačiau 
jis dar nėra pakankamas akty
viam prekybos balansui palai
kyti. Prieš karą Anglija impor
tuodavo daugiau kaip pusę ma
isto produktų ir didesnę dalį ža
liavų, už kurias apmokėdavo pro
centais, gaunamais iš užsienio 
investicijų. Siam pajamų- šalti
niu išsekus, eksportas turi pe
raugti prieškarinį bent 75*/».

Anglijos pramonė turi taip pat 
rūpintis ne tik gaminių gausumui 
bet ir jų kokybe. Šiuo metu vi
sur yra jaučiamas prekių trūku
mas, ir dėl to mažai kreipiarha 
dėmesio į jų rūšį. Tačiau tokia 
padėtis ilgai nesitęs. Prekės ne
bebus graibstyte graibstomos. 
Priešingai, jos bus siūlomos, ir 
suradimas prekėms rinkų suda
rys nemažą problemą. Dėl to 
Anglijos pramonė, norėdama iš
laikyti pasaulio rinkoje prieš ki
tus industrinius kraštus konku
renciją, turės gaminti kuo aukš
čiausios rūšies gaminius, o gamy
bos išlaidas mažinti iki mini
mumo.

Darbo jėgos trūkumui paša
linti vyriausybė yra numačiusi 
sumažinti kariuomenę, kftri yra 
absorbavusi ir daug angliakasių. 
Likusį gi skirtumą vyriausybė 
tikisi išlyginti svetimšaliais dar
bininkais, kurie dabar yra ver
buojami.
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KAJETONAS ŠKLĖRIUS — ŠKLERIS Žmonos portretas 1917 m.

ŽMOGUS
Jurgio Baltrušaičio atsakymas

Dievas ir žmogus, visata ir že
mė, amžinybė ir mirksnis, dži
augsmas ir kančia... tai proble
mos. kurios visais laikais vargi
no žmogų. Prie jų skausmingai 
susimąsto ir Jurgis Baltrušaitis: 
Todėl širdis taip alpsta ir todėl 
Ant žemės kniubęs laukiu vėl ir 

vėl, 
Ar kas pagelbos ranka man išties 
Nuvokti mįslei ryto ir nakties ... 
Klajoklio stygos. Ašarų Vainikas 

Per „vingiuoto gyvenimo* tysį“ 
J. B. daugelį tų mįslių atminė ir 
savo atsakymus patiekė mums.

J. Baltrušaitis yra poetas filo
sofas. „Jo eilutės visuomet sta
čiai perkrautos mintimi. Forma 
vos vos išlaiko minties svorį, vos 
neplyšta.“ — pastebi B. Sruoga. 
Tad turėtų būti pateisinamas mė
ginimas atskirti Baltrušaičio poe
zijos idėją nuo poetinio vaizdo, 
formos ir pažiūrėti į jo kūrybų, 
kaip į atsakymą i amžinuosius 
žmogaus klausimus.

Žmogaus problema šiuo metu 
yra centrinė filosofijos problema. 
Ji yra centrinė ir Baltrušaičio 
kūryboje. Tai nereiškia, kad jo 
pasaulėžiūra būtų homocentrine, 
ne. tai tik reiškia, kad ji yra 
Baltrušaičiui arčiausia širdies, 
kad jis dažniausiai prie jos susto
ja. Žmogus ir Dievas, žmogus, ir 
visata bei pasaulis, jo paskirtis, 
jo kančia ir džiaugsmas ... visa 
tai B. apšviečia lyg-žaibo šviesa, 
Aisčio žodžiais toriant. Žmogaus 
problema gali būti išspręsta tik 
būties visumos šviesoje nustatant 
žmogaus vietą visatoje. Baltrušai
čio kūrybos pagrindinis bruožas 
yra kaip tik tas. kad jis kiekvie
ną dalyką pavaizduoja taip, kad 
jis nebūtų išplėštas iš visumos, 
bet gyvas visumoje, „nes lašely 
marios nesuūš“ ... Vadinas, iš 
visumos išskirtas daiktas netenka 
pačios svarbiausios savo būties 
dalies savo dalies bei paskirties 
visumoje, gyvybės, kurią jis gau
na tik iš visumos. Nei visuma hp 
jo nepilna, nei jis neturi savo 
buvimo pagrindo, išskirtas iš vi
sumos. Todėl B. poezija yra ats
kirų daiktų santykių su visuma 
atskleidimas bei apšvietimas. Ir 
šitoje visumos šviesoje paaiškėja 
daugelio dalykų prasmė, kurie 
šiaip atskirai paimti, mums vai
denas beprasmiai:
Kas dar skiria gymį nuo mirties, 
Neįžengs į pokilį buities ...
Ir žmogus tik tąsyk atsidus,
Kai jo širdžiai skausmas bus sal

dus ...
Akordai. Aukuro Dūmai

Dar daugiau:
Nors ir vargti žmogui duota, 
Žmogum ši žemė vainikuota. 
Ir amžių žiedas — jo diena...

Giesmė, A. V.
Žmogus yra Dievo, to* Amžių 

Tėvo ir Amžių Audėjo kūrinys. 
Dievas jį iškelia aukščiau gap- 
tos; jis yra žemės vainikas ir šir
dis (Amžių vaidas, A. V .J. Kiek 
vėjo blaškomasi lapas yra silpnas, 
bejėgis, tiek žmogaus jėga ir di
dybė yra tame, kad jį Dievas 
siunčia ir duoda ypatingą užda
vinį. Kurį?
Vargęs uždirbau ir kilnią žinią ...

Kad Viešpats aki man. akliui, 
duoda 

Ne tam. kad skirčiau nuo baltp 
juodą, 

Bet tam, kad mįslės amžių žvaig
ždėtų 

Per mano žvilgį save regėtų... 
Ir kas nežino šio didžio turto, 
Amžino varpo psalmei užkurto, 
ir tas, kas niekia lašelio vertę, 
Neras, kuo žemės troškį užgeru..

Aukuro rūkas, A. V.
, Tiesos pažinimas yra žmogaus 

paskirtis ir jo gyvenimo prasmė, 
o šios skirties įsisąmoninimas jam 
yra didžiausias turtas. Tuo dar 
Kartą žmogus iškeliamas aukščiau 
gamtos. Jis — gamtos akys ir 
protas...
±set kilniausia jo dalia — 
Gyvo išmonio galia ...

žynio išmonių jis gyvas 
Ir nuvoks jis, nors vėlyvas. 
Mirksnio vertę, amžių žymę. 
Ko jis miršta, ko jis gimęs, 
Ir — drąsus — išmins išties 
Didį slėpinį būties ...

Dienų meliodija, A. D.

2. Dievas — žmogus — visata

Būtį visumoje pažinti galima 
tik intuicija. Protas analizuoja ir 
skaldo:
Menka, ką tu vien protu žymi, 
Būtį reikia minti širdimi...

Akordai, A. D. 
Kas yra žmogus šitoje visumos 

šviesoje?

Būdamas tobuliausias Dievo 
kūrinys pasaulyje, žmogus, vis 
dėlto, nėra pats sau tikslas, ir jis 
neturi iš savęs jėgos. Jis yra tik 
Dievo valios vykdytojas, toks pat 
kaip ir kiekvienas kitas Dievo 
kūrinys.
Bet pajusk, kad staklės audžia 
Amžių metmenis, ne tavo ...

KAJETONAS ŠKLĖRIUS — ŠKLERIS Capri 1924 m.

1. Dievas — žmogus — gamta
Jei smalsuolių atsirastu 
Ir mėgintų klausti kas tu — 
Atsakyk visiems, kas klausia. 
Nusilenkęs kuo žemiausiai. 
Kad eini į žemės tolį.
Kad mini žemelės molį, 
Ne kaip lapas vėjo pūstas, 
Bet galingo Tėvo siųstas ...

Marcia eroica, A. V.
Žmogaus padėtis gamtoje yra 

ypatinga. Jis nėra kaip lapas vė
jo pūstas. Pati gamta jam tar
nauja:
Ramunėle tu baltoji.
Kad išpuoštum mano kelią, 
Tu iš dulkių atsistoji. 
Skaisčią pakeli galvelę...

Ramunėlė, A. V.

Kad tu ir jos stiebas amžių sai- 
>, kui lygus....

Nes jau taip sumanė Tėvas Visa
galis,

Kad priėmę žemės skirtį lygiai 
kuklią,

Judu — dvi jo mįslės, dvi vieno
dos dalys 

Pelenų ir žiedo jungtame stebuk
le...

Smilgų šlamesys, A. V.
Atlikęs savo uždavinį, žmogus 

grįžta į Kūrėją: 
Nes puošnų visitai išadę, 
Pasvirę, nuvytę, nualę 
Mes grįžtam į būtį bepradę. 
Mes grimstam į būtį begalę ...

Būties psalmė. A. D.

3. Didybės ir menkystės ritmas
Šitas tobuliausias Dievo kūrinys 

gyvena tam tikram ritme: didy
bės ir menkystės, dvasios ir kū
no. skausmo ir džiaugsmo ritme. 
Žmogaus prigimtis dialektinė. Iš 
vienos pusės didinga paskirtis 
atskleisti tiesą ir skelbti amžių 
garbę, iš kitos pusės žmogaus 
silpnumas:
Tr supratau skausme ir ilgesy, 
Kaip, žemės prote, aklas tu esi, 
Nes štai, stebiu spiečius žvaigž

džių, 
Bet kurčias aš jų psalmės negir

džiu ...
Nes tu. žmogau, taip skaudžiai 

nežinai,
Kas — valandai, kas trunka am

žinai, 
Kur tu, lašeli jūros vandeny, 
Drebėti siųstas ir iš kur eini...

Klajoklio stygos, A. V.
... Aš būties žlibasis elgeta ...

* Giesmė, A. D.

Žmogus yra klajūnas žemės iš
trėmime:
Priėmęs klajūno likimą, ir naštą, 
Nežinoma jura, keliu nejaukiu. 
Iš anksčio į žemės žadėtosios 

kraštą,
Į tolį užburtą, į tolį plaukiu...

Jūros daina, A. V.

Amžių mįslei tavo skietas 
Ir muštuvų damas mojis. 
Tau tik staklių sostas kietas, 
Tavo suolas keturkojis ...

Audėja. A. V.
Taigi nors žmogus ir žemės šir

dis, jos vainikas ir protas, tačiau 
ir jo, kaip kiekvieno kito padaro 
prasmė „žydėti amžių garbei“, ly
giai kaip aguonos, arba kaip Ne
munėlio, kuris „amžių kilnią 
sekmą seka ...“ Ta prasme žmo
gus prilygsta žolytei prie tako;
Nusilenk, praeivi, žolytei prie tako, 
Jei girdi, kaip smilga iš molio iš

dygus,
Tavo kurčiai širdžiai tyliai ty

liai sako, '

Šimkus kelias. Jėgos menkos. 
Be to dar vidinis suskilimas, dve
jopa širdis:
Kodėl tu, Tėve, žmogui įdėjai 
Dvejopą širdį į jo krutinę...

Žemės sūpuoklės, A. V.
Paskendęs žemiškoje kasdieny

bėje. žmogus ilgisi tolių ir aukš
tumų. Bet vos tik dvasia pamė
gins atitrūkti ir pakilti, žemė jį 
vėl traukia atgal. Taip gundo že
mės vylius, bet jis tik gailesiu ir 
skausmu tegali užmokėti. Tik dėl 
to. kad Baltrušaitis nieko būtyje 
neranda neprasminga, nėra pesi
mistas. Ir skausmas giliai pras
mingas. Prie kančios problemos 
B. dažnai sustoja. Vargti ir ken
tėti žmogui duota:

M. Vaitkus 

Kelk, Žibute!
Saulutė sako: „Kelk, žibute!"
— „Tuojau; taisausi, njotinėle!" 
Ir mes, pavasarį pajutę, 
tavęs pasilgome, žibute!

Praskaidrinsi mums pilką būtį, 
svajoj šypsosis lūpos vėliai . . 
Pražysk, pakvipk švelriiai, žibute, 
kaip liepia saulė motinėlė!

Mūsų dieną audros laisto. 
Ilgos nykios mūsų naktys, 
Žemės skausmui stinga vaisto, 
Tenka širdžiai alpti, plaktis ...

Dienų audimas, A. V.

Šios žemės graudžio stebuklą didį 
Uždengia džiaugsmas, nes jis tik 

miegas —
Ir veikiai tarpsta, veikiai pražydi 
Ilgesio delno laistomas diegas... 
Linksmybės takui — slastai ir 

duobės...
Džiugulio liepsnos masto trum

poko —
Tvaresniai ugniai tik vargas liuo

bias, 
Tikresnio džiaugsmo tik graudis 

moko...
Mano skudutis, A. V.

Ir —
maža vertas žmogus neverkęs ...

Dienos sutartinė, A. V.
Nes taip liktą, kad gražiausias 
Tas, kas ašaromis prausias ...

žynys. A. D.
Gyvenimo išmintis liepia skaus

mą priimti ramiai, net su džiaugs
mu:
Ir žmogus tik tąsyk atsidus, 
Kai jo žindžiai skausmas bus sal- 

, dus...
Akordai. A. D.

Žydi sodai, dirvos veša
Tam. kas linksmas kryžių neša...

Žynys, A. D. 
Kas alkdamas gaudo tik mirksnio 

gerovę 
Ir, žemiškam vyliui atverdamas 

širdį, 
Iš žemės tuštyUfes širdies neiš

rovė, 
Tas dangiškos psalmės stebuklo 

negirdi...
Amžių varpas, A. V.

«
Štai skausmas pastatytas prieš 

pigųjį džiaugsmą, kuris yra tik 
trumpas miegas. Žmogus ieško ir 
ilgisi džiaugsmo. Bet i tikrąjį 
džiaugsmą kelias eina tik per 
skausmą. Tai išminčiaus džiaugs
mas.

Nepaneigė B. Dievo ir neskelbė 
jam kovos, kaip Mickevičius, ne
paneigė žolytės prie tako, nė 
žmogaus, nė jo skausmo — visa 
supina į darnų vainiką — tačiau 
viena dalyką griežtai paneigė: 
akimirkos džiaugsmą, neišmin
tingąjį žmogaus džiaugsmą, kurį 
jis laimi (galima ir žodiškai su
prasti) už lašą ...
Ir kai mirksnio žiedą skina, 
Jau neboja ar nežino, 
Kad už lašą už apgaule 
Jis išduoda amžių saulę ...

Mirksnio burtai, A. V.
Daug sykių įspėja B. saugotis 

šito vylingo pigaus džiaugsmo. Jis 
yra vienintelė kliūtis žmogaus ke
lyje, jis atitolina žmogų nuo Kū
rėjo ir nuo savojo tikslo.

Todėl
Dainiau, metęs džiaugsmą pigų, 
Semk iš skausmo, ne iš knygų, 
Žodį, Dievo žaibui lygų . . .

Giesmė. A. V.

Ar bereikia priminti, kokia po
zityvi B. filosofija, kiek mus guo
džianti tremtinio kelyje poezija. 
Nieko nėra neprasminga. Skaus
mas moko tikrojo džiaugsmo. Tik 
mes turime savo kryžių nešti su 
džiaugsmu, kad „mūsų gluosniai 
be žiedo žydėtų“ ...

Baltrušaičio atsakymas, tikrai 
yra žodis. Dievo žaibui lygus, 
Kuris mums galią duoda. 
Verčia aušti naktį juodą, 
Skelbia viltį ir paguodą...

Giesmė, A. V.
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„Kad nors tauta išliktu“(Prof. BĮ. Česnio 3 metų mirties sukakčiai prisiminti)1. Keturių eilučių biografijaDvasios didingumas ir kilnus paprastumas yra glaudžiai tarpusavy suaugusios vertybės. Kur yra išpūsta puikybė, kruopščiai surikiuoti titulai, skambiom frazėm išdailintos kalbos, ten miršta kilnus paprastumas, nemėgstąs gražbylystės manierų. Tas pats dera pasakyti, ir prisiminus a. a. prof. BĮ. Česnį.Prof. Vacį. Biržiška „Lietuvių Rašytojų Kalendoriuje" 120 psl. prof. BĮ. Česniui tepaskyrė tik nepilnas keturias eilutes: „Gimęs 1884. 2. 13. Paluklaukyje Luokės valsč. ir ten pat miręs 1944. 8. 1. Blažiejus Česnys, „Ateities" „Draugijos", „Šaltinio", „Liet. Enciklopedijos" ir kt. bendradarbis, lotyniškai paskelbęs kelius teologinius kursus." Ir viskas! Tūlas galėtų laukti ir teisingų titulų: Kauno Arkivysk. Kapitulos prelatas, ilgametis Vyt. D. U-to prorektorius V. D. U-to Teologijos Fak. dogmatinės teologijos prof. Studentų bažn. Kaune rektorius, Bažn. Meno Muziejaus Kaune organizatorius, religinės muzikos ir giesmės rėmėjas, 

Tyla Plavio ežero įlankėlėje (Dusetų apyl)

„Soter", „Židinio", „N. Romuvos" bendradarbis, paskaitininkas, visuomenininkas ... Ar gi tų vardų nežino prof. Vacį. Biržiška, kasdieną su prof. BĮ. Česniu susitikdavęs u-te, su juo taręsis ir dirbęs, leidžiant Liet. Enciklopediją, su velioniu dažnai buvojęs ir kalbėjęsis? „Liet. Rašyt. Kalend.“ autorius, kad ir labai taupydamas vietą, rodos, galėjo pridėti dar porą eilučių, tačiau, drįstu spėti, kad autorius kaip tik šiom keturiom eilutėm didžiai pagerbė prof. B. Cėsnį ir jį išskyrė iš tos eilės žmonių, apie kuriuos reikalinga daugiau žodžių rašyti ir titulų pridėti. Didijį žmogų reikia matyti savo dvasioje, gyventi jo paliktomis idėjomis, ties jomis susimastyti, kviesti savo tarpan jo žavią asmenybę, su juo pabuvoti. Ilgesnės ar trumpesnės eilutės kalendoriuje tėra tik mirusi metrikų raidė, gi dvasinio didingumo ir kilnaus paprastumo žmonės kartų kartoms byloja apie tas vertybes, kurių storiausi kalendoriai nė ilgiausios biografijos negali aprėpti. Palikę prbf. B. Česnio ilgesnę ar trumpesnę biografiją parašyti ir jo 

darbus suregistruoti to darbo žinovams, verčiau pabuvokime valandėlę sų prof. BĮ. Česniu, fiziškai, tiesa, užgesusiu ramiame Luokės kampely, Šatrijos papėdėje, bet dvasiškai dar tebegyvenančiu mūsų tarpe.2. Aštrus protas ir jautri širdisKaunas. V.D. U-to Teologijos Fakult. didžioji salė. Ramiu, šventadienišku žingsniu ateina dogmatinės teologijos prof. Bl. Česnys, kopia į katedrą' ir gražia lotynų kalba lukštena gilias tikėjimo paslaptis. Jis nėra sausas geležinės sistemos ar formalių nutarimų skelbėjas, kurių tiek daug galima sutikti vokiečių u-tų auditorijose. Klausydamas prof. Česnio, jauti kad kiekvienas jo sakinys, žodis, mintis, gimusi gilaus jo proto pasauly, yra sušildyta ir atgaivinta jautrios širdies, paties išgyventa, ištikimai ir garbingai pasisavinta, todėl tokia miela ir artima klausytojams. Aštrų profesoriaus protą gaubia nuoširdus, vaikiškas tikėjimas. Jaunieji teologai pajusdavo, kad nepakanka tikėjimo tiesą žinoti/ bet daug svarbiau ja tikuti, padaryti savo širdies dalele, gyvenime ją apsaugoti nuo dulkių ir vėjų. Prof. Bl. Cėsnio dogmatinės teolog. paskaitos, religinės kalbos Bazilikoje, Stud, bažnyčioje, iškilmingomis progomis pasakyti pamokslai todėl ir paliko visiems

Lėlių pasitarimas (p. Cėsnienės darbas Kempteno liet, stovyklos parodoj) 
K. Daugėlos nuotr.šviesų prisiminimą, kad jie žavia sutartine aštrų protą suderino su jautria širdimi, kad profesoriaus gilų žodį dažnai puošdavo skruoste žydinti ašara. Įvairiom progom jis prisimindavo, kad pavojinga žmogaus protą paversti chirurgo peiliu, kuriuo išdidžiai skrodi lė- tum tikėjimo tiesas, paklojės an1 operacijos stalo, ir visai užmuštam jautrią, kilnią, vaikišką širdį, dvasinį didingumą, taip dažnai religijoje pralenkiantį šaltą chirurgo peilį. Surasti tiesai ir jai pamilti, žinoma, reikia aštraus proto, studijų, svarstymų, bet negalima užmiršti nė dvasios skaidrumo, geros valios, kuri verstų prieš tiesą nukelti kepurę, pulti ant kelių ir ją pagarbinti. Kaip didžiai prof. Bl. Česnys būtų reikalingas mūsiškei tremties akademinei jaunuomenei, panūdusiai išdidžiai kartoti, kad, girdi, tikėjimo tiesos (dogmos) sulaužo mūsų dvasios laisvę, pakerpa dinamikos (!) sparnus, autoritetą, kad jas priimti ir tikęti yra tas pats, kas kakta duoti į sieną! Ar tik prof. Česnys nepakartotų jiems mėgiamo posakio: „Negera, kai burna platesnė už kaktą", atseit, išdidžiai žodžius svaido, o nesiryžta giliau ir nuoširdžiau pasvarstyti!Šita skambi aštraus proto ir jautrios širdies sutartinė padarė tai, kad prof. Bl. Česnys Stud, bažnyčią Kaune išpuošė gražiais vitražais, kad jis taip jautriai gerbė ir poptfliarino kompozitorių C. Sasnauską, rengė ir globojo bažn. 

muzikos ir giesmės koncertus, padėjo steigti ir organizuoti Bažn. Meno Muziejų Kaune nuoširdaus stiliaus straipsniais papuošdavo Soter, Logos, Kosmos, Židinį, N. Romuvą, aktyviai dalyvaudavo eucharistiniuose Kongresuose ir žavėdavosi lietuvių tautos religiniu entuziazmu. Vis tai būdavo progos, kur prabildavo jo gilus protas, kur pasireikšdavo kilni širdis, kur dogmatinės teologijos žinios virsdavo viską išsakančia dvasia — čia prakalbėdavo giliai galvojantis ir nuoširdžiai tikintis žmogus!Šios visos progos progelės ir paties prof. B. Cėsnio socialus būdas, taktinga ir tolerantinga elgsena yra kaltininkės, kad jis nepraturtino ‘U-to Bibliotekos storais raštų tomais, bet jis, kaip ilgametis u- to prorektorius, gabus profesorius, nuoširdus ir mylimas studentų bičiulis, praturtino u-to gyvenimą ir paliko gyvą, plakančią, visus mylinčią širdį.3. Testamentas Šatrijos papėdėje1944 m. pavasarį prof. Bl. Cėsnį sutiko 60 metų amžiaus sukaktis ir kvietė dar ilgiau dirbti, savųjų tarpe. Tačiau nerami vasara ir artėjantis frontas verčia jį palikti Kauną ir išvažiuoti į Luokę, ramesnį tėviškės kampelį Žemaitijoje.Tų pačių metų vasarą, liepos mėn., pasibeldžiau į Luokės klebonijos duris ir verandoje sutikau prof. Bl. Cėsnį, jau gerokai išvargintą, neramų, nervingą. Besikal-
Juozas Kruminas

Tolimas draugas |< _________________________(Pabaiga)Kitą rytą tu nesikalbėjai su manim, o dienos ėjo, miškai jau kvepėjo rudeniu, rytais dažnai krisdavo sunki migla ir upėje ilgai ir pratęsiamai ūkdavo garlaiviai. Tavęs kaip ir anksčiau nebūdavo sanatoriojoje, bet dabar tu vaikščiodavai su savo mergaite n£eko nesivaržydamas, mieste jus matydavo kiekvieną vakarą, jūs būdavote linksmi, jūsų neslėgė niekas, joki rūpesčiai nevaržė jūsų giedros, taip, tikrai, jūs ateidavote iki pat sanatorijos susikibę už rankų, visos pašalinės kalbos praeidavo pro jus kaip vėjas medžių viršūnėmis. visai neužkliudydamas šakų. Atrodė, kad jūs nieko negirdite ir nematote. Aplinkuma atkrito nuo jūsų, jus gyvenote vienas antram, taip, taip, čia nebuvo nieko nuostabaus, o tačiau kalbos ir pasipiktinimas virė tavo tautiečiuose, tai persimetė dar toliau, sanatorijoje ėmė kursuoti neaiškūs gandai — ne. ne, niekas nepadėjo, jūs abu buvote užsida

rę. niekas negalėjo įžvelgti į jūsų vidų, jokios pastabos neturėjo jums jokios reikšmės, ne. ne, tikrai.Tai būdavo vakarais, vėsiais rugsėjo vakarais, tačiau ištisas dienas tu privalėdavai pasilikti sanatorijoje, taip, to reikalavo taisyklės, ir tada tu būdavai tylus, ne, ne, tu nekalbėjai nė vieno žodžio, aš gulėdąvau šalia tavus nedideliame balkone, tačiau tu elgdavaisi taip, tarytum manęs visiškai nebūtų.— Šiandien, atrodo, vėl bus lietaus, — pasakydavau aš, ir tu nenoromis pažvelgdavai į dangtį ir į medžių lapus.— Atrodo, — atsakydavai po pertraukos, ir nė vieno žvilgsnio į mane, ir daugiau nė vieno žodžio, ir jeigu aš norėdavau toliau kalbėti, tu pasiimdavai knygą, nors aš žinojau, kad tu neskaitai, ne, ne, visą laiką tu būdavai liūdnas ir susimąstęs, ir tiktai vakare tu atgydavai. Tačiau sanatorijoje ištisas dienas tavęs niekas neprakalbindavo, tu vengdavai su bet kuo susitikti vienas ištisas dienas. Prasidėjo spalis, vienas ištisas dienas, ir aš žinojau, kad tau buvo nelengva, tu nešei šitą vienatę tarytum įkaitintą geležį plikomis rankomis, bet tu nešei ją su visu užsispyrimu, nesižvalgydamas į šalis, kurčias garsioms pastaboms 

mes priklausėme šitiems namams, ir mums buvo keista, kad vienas iš mūsų, niekeno neverčiamas, apleidžia juos.Kur tu buvai sugalvojęs važiuoti, ne, niekas šito nežinojo, bet vieną naktį aš gulėjau ir mąsčiau, ir kai aš taip galvojau apie priežastis, paskatinusias tave išvykti iš čia, aš prisiminiau visą tą sunkią aplinką, kuri slėgė tave. Šita aplinka slėgė ir seserį Ilzę, ji išvyko iš čia. ji negalėjo to ilgiau pakelti, taip, o dabar išvyksti ir tu. Iš tikrųjų, galvojau aš. kažkas yra bendro tarp jūsų išvykimų, kažkas surišto, ir aš bijojau blogiausio.— Tu išvažiuoji pas ją? — paklausiau aš tave kitą rytą, ir nesulaukiau atsakymo, ir tada vėl pakartojau: — Tu išvažiuoji pas ją ir nebegrįši į sanatoriją?— Kam tai gali rūpėti kur aš 'išvažiuoju, — kalbėjai tu šiurkščiai. — l sanatoriją aš nebegrįšiu.Po dviejų dienų tu išvažiavai. Ak, mano tolimasis drauge, tokia buvo ana vasara. Ji praėjo, medžių lapai jau buvo pageltę, parko takelių pakraščiuose žolė rytmečiais nubaldavo šalna. Kai tu atėjai atsisveikinti su manimi, taip, iš tikrųjų, aš žinojau, kad buvau suteikęs tau didžiausį sielvartą, nes juk tu ne kartą buvai sakęs kad esu tavo ištikimiausias 

ir . nebylus prakalbinimams. O dienos ėjo.Spalio pabaigoje iš sanatorijos atsistatydino sesuo Ilzė. Tada buvo sunkūs laikai, artėjo žiema ir grėsė badas, tačiau ji išėjo į nežinią — mes laužėme galvas, kas ją galėjo pastūmėti i šitą žygį. Ne. ne, tu nesakei nė vieno žodžio, ir mes negalėjome suprasti, ar dėl šito tu buvai liūdnesnis, ar tai buvo padaryta su tavo pritarimu. Kelias dienas ji ateidavo pas tave. Aš mačiau jos baikščius žvilgsnius, kuriuos ji mėtydavo aplinkui, ^aip, tikrai, ji jautė, kad visur buvo jos priešai. Po to ištisą savaitę ji nesirodė, ir buvo keletas saulėtų vakarų tačiau tu visą laiką pasitikdavai namie. Ne. ne. ir dabar tu nenorėjai susitikti su žmonėmis, tu išeidavai ir vienas vaikščiodavai po gelstantį parką, tu buvai visiškai atitrūkęs nuo tave supančios aplinkos, ir aš pradėjau suprasti, kad dėl šitos tavo nuotaikos labiausiai kalti buvome mes.Sesuo Ilzė daugiau nepasirodė, ir vieną dieną tau atėjo trumpas laiškas. Tada tu kreipeisi į vyriausi gydytoją. Visa sanatorija buvo nustebusi tavo staigiu pasiryžimu išvažiuoti iš čia. Tiesa, tavo sveikatos stovis nebuvo blogas, tačiau mes visi buvome įsigyvenę į šitą aplinkumą, tikrai,

draugas, bet dabar, kai tu stovėjai prieš mane ištiesęs ranką, aš pamiršau viską, kas buvo įvykę nesmagaus, aš galvojau, kad buvau prieš tave neteisus, ne, ne, aš sunkiai galėjau nulaikyti graudumą.— Jeigu tau bus labai sunku, tu parašyk man. šitos vasaros aš niekad nepamiršiu. — kalbėjau aš tada.— Viso geriausio. — pasakei tu, ir skubiai nusisukai, ir aš žinojau, kad tu jaudiniesi, taip, tikrai, tu jaudiniesi išsikirdamas, nors ilgas dienas tu nebuvai prataręs į mane nė vieno žodžio.— Gal palydėti tave į stotį? — pasakiau aš dar.Ak ne, nereikia.Ir tu išėjai neatsisukdamas. Sanatorijos koridoriuje aš dar girdėjau tavo skubius žingsnius. Jie nutolo ir sutirpo bendrame triukšme.O dienos ėjo. Gyvenimas čia vėl buvo vienodas ir lygus, kurį' laiką visi kalbėjo apie tavo išvykimą, paskui viskas nutilo, lapkričio pabaigoj pradėjo kristi sniegas.Žiemą buvo daug smulkių įvykių. Keitėsi žmonės, daugelis numirė, daugelis pasveiko ir atsisveikino su šitais namais, atėjo nauji: — „Kaip čia klaiku pas jus“, — sakydavo jie mums, ir

5



6 psi. Žiburiai 1947. IX. 7. Nr. 36 (95)
bant, ateina žinios, kad artėjantis frontas ryžtasi nusiaubti ir gražųjį Žemaičių kraštą. Profesorius ramiai, apgalvotai, kaip kadaise iš katedros, prataria:„Aš tai jau niekur nebesirengiu trauktis. Kad ir prie duobės vestų, eisiu su šiais kunigo rūbais . . . Jeigu mes ir žūsime, tiek to, kad nors tauta išliktų".Jaučiau, kad profesorius dabar kalbėjo kaip pranašas, matąs savo tėvynės griuvėsius, iš kurių, tačiau, turi, prisikelti naujas gyvenimas.„Kad nors tauta išlikt ų!"— skambėjo prof, testamento žodžiai jo virpančiose lūpose, regis, skrodė jo išmindžiota Žemaičių žemę ir gūdųiu šauksmu atsimušė netoliese stūksančios Šatrijos papėdėje.„Kad nors tauta išliktų!"— tyliu aidu atsiliepė į šiuos testamento žodžius girdėjusios lietuvių širdys ir nujautė, kokios, didžios aukos ir kančios teks pakelti tautai išsaugoti ir jai išlikti.Po dienos kitos, prel. BĮ. Česnys išvažiavo iš miestelio į gimtąjį Paluklaukio sodžių pas gimines ir rugpiūčio mėn. 1 d. grau
25 milijonai naciu aukuAntrasis lietuvių polit. kalinių suvažiavimas Flossenburge(Kelionė į Flossenburgą yra tolima ir varginanti. Pakeitus traukinių tvarkaraštį, sėdės Mūn- chene į greitąjį 8.20, ten, tris kartus persėdęs, pateksi tiktai vakare 7 valandą. Ir žemėvaizdis nekoks ypatingas. Jei iš Mūn- cheno pasukęs į pietus, po valandos dviejų kelio gali rasti puikių ežerų, kaip Stambergo, Ammersee, Walchensee prie Ko- chelio, Schliersee su Bayrischzell, Tegernsee, kur i karo pabaigą buvo suvažiavusios visos konsulinės įstaigos su folmų artistais, Alpių papėdėje išsitiesusi Chiemsee. tarp kalnų įspraustą Hitlerio būstinėj Berchtesgadene Konigsee, vieną iš gražiausiųjų Europoje kalnų ežeų, galinti eiti lenkčių net su tokiu šveicarų Keturių Kantonų ežeru, žalsvo vandens Imersee. tokį pat didingą ir nuostabų silmoje, kaip ir to paties vardo Štormo novelėje, pagal kurį ta filmą buvo pastatyta. ir daugelį kitų gražių vietovių su Garmisch-Partenkirche- nu priešaky, kurių, turint laiko, neaplankyti būtų neatleistinas nesikaltimas. tai kelias iš Bavarų sostinės į šiaurės rytus per bavarų grūdų aruodą prie paties 

džiai aidėjo gimtosios Luokės bažnyčios varpas, kviesdamas pasimelsti už a. a. prel. BĮ. Česnio vėlę.Į laidotuves iš Telšių atvažiuoja vysk. V. Borisevičius ir vysk. P. Ramanauskas, susirenka apie 12 kunigų, daugiausia buvę velionio mokiniai, sugūžėją pamaldūs žemaičiai apraudoti savo apylinkės sūnaus. Po pamaldų Luokės bažn. šventoriuje išauga naujas kapas, priglaudęs a. a. prof. prel. BĮ. Cėsnį.„Kad nors tauta išlik tų!"— šnerėjo smiltys, nuoširdžių žemaičių beriamos ant velion.o karsto.„Kad nors tauta išliktų!"— skambėjo kastuvų giesmė, palydinti duobėn krentančius akmenėlius.„Kad nors tauta'išlikt ų!"— padvelkė šiltas vėjelis nuo Šatrijos kalno, prieš kelias dienas girdėjęs šiuos velionio testamento žodžius.Kastuvu pažymėjo duobkasiai kryžių ant supilto kapo ir skubėjo namo, mat, netoli buvo girdėti patrankų ūžimas ir artėjo Tėvynes duobkasiai.

ėjęs prie buv. UNRRA-os sandėlių sargybą, buvo garsiosios gaujos užkluptas ir surištas. Gaujos dalyviai buvo labai mandagūs: paaiškino, kad nėra jokie plėšikai. nes paliko surištam sargybiniui ant rankos neatimta laikrodėlį, patarė nesijaudinti, nes jų „paimamas" vagonas cigarečių nesąs nei jo. nei kitų nuosavybė. Skriaudos, girdi, niekam nebūsią. Nieko nepadarysi, tokia jau visų nusikaltėlių psichologija: nors statistika rodo, kad 95% visų nusikaltimų išaiškinami, tačiau kiekvienas vagis ir plėšikas vis galvoja, kad pagauna kitus, tik ne jį. Tokio pat likimo susilaukė ir šios „ekspedicijos“ dalyviai: jos vadovas rusas amerikiečių karinio teismo nuteistas mirti, ant sienų plakatuose iškabintas Mazonis gavo 8 metus s. d. kalėjimo etc.Flossenburge palyta, padrios- kėjo perkūnas, todėl kvepia ozonu ir šviežiais sakais. Apylinkė akmeninga, laukinė, primena mūsų Akmenę, Vievį. Rytų Lietuvą. Gausybė akmenų, aplinkui traukiasi pušynai. Pačioj miestelio viršūnėj riogso senos pilies griuvėsiai: ji statyta 11 amžiuje, o 17-jame ją sugriovė švedai. Išgirdę svetimą kalbą mus užkalbina dvi lenkės ir teiraujasi, ką žinome apie Kauną. Vilnių. Marijampolę. bet pačios lietuviškai nemoka. Joms, pasisako, rūpi vieno lietuvio likimas-Juozo Gai- venio, kuris gyvenęs Vilniuje. Kaune baigęs medicinos mokslus ir buvęs išvežtas į kone, stovyklą Vokietijoje, kur greičiausiai ir žuvęs. Čia pat sueiname į pažintį taip pat su vienų lenku kurio kaip vėliau paaiškėjo, būta vietinio lenkų komiteto pirmininko. Gauname reikalingų informacijų, aplankome miestelyje pastatytą nacių aukoms paminklą, prie kurio išsitiesusios ilgos medinių kryžių eilės. Akmens sienoj atžymėti skaičiai, kiek kurių tautybių kankinių čia žuvę. Lietuviams palikta garbinga vieta dešinėje pusėje, bet atminimui skirtas marmurines lentas turi prisikalę tiktai lenkai, rusai ir prancūzai. Rusų įrašas papuoštas kūju ir priekalu ir dviem paauksintais kryžmai sudėtais šaur tuvais. >Aplinka tikrai niauri, primenanti Galgotą-rodos, pati tinkamoji sielai iš kūno išvaryti. Todėl ir nenuostabu, kad tokioj, palyginti, menkoj stovyklėlėj buvo pro kaminą paleisti net 73.000 suimtųjų.Tam skaičiuj lietuvių yra 2.480. Kaliniai buvo varomi prie akmens skaldymo ir tašymo darbų. Kritusieji, nusilpusieji ar „nusi-

Čekoslovakijos pasienio tokio gražaus vaizdo neduos. Čia nerasi nieko ypatingo: Landshutas, Regensburgas, Weidenas. Flossas. Maždaug kaip pas mus. Ir žmonių veidai-nieko ypatingo, beveik nuobodūs. Akis užkliūva nebent už Schleissheimo. kur vienas iš keliaujančių į antrąjį koncentracijos stovyklose laikytų polit. kalinių suvažiavimą,

Studentai skautai prie savo palapinės. 
(I akademinė skautų stovykla)

Al. Astašaičio nuotr.

Rankdarbiai Kempteno lietuvių stovyklos parodoje
K. Daugėlos nuotr.kaltusieji“ buvo čia pat pribaigiami. Kaip gali žmonės būti tokie sužvėrėję, paaiškino vėliau toje stovykloje sėdėjęs vokietis kacetininkas. su kuriuo iš nety-: čių teko susidurti.— Koks čia nuostabumas. — dėstė jis ramiausiai, nors ir perėjęs visą tą kančių pragarą. — Tam tokie žmonės, kaip esesininkai ir buvo specialiai mankštinami. Užsivilkę vieną uniformą, iššaudė, kiek paskirta, paskum pareina namo, nusiplauna rankas, skaniai pavalgo, apsivelka nauja eilute ir „po sunkių dienos darbų“ šu žmona ar mylimąja eina į "kiną arba muzikos pasiklausyti. Ir paprasčiausiai šypsodamiesi, lyg atsiprašydami, sako: — Nieko nepadarysi: Dienst ist Dienst...Kaip vietiniai gyventojai negalėjo žinoti, kas ten dedasi, sunkiau įtikėti, nes netikusiais tolimais keliais negalėjo nematyti varomų į mirtį vos pavelkančių kojas tūkstančių suimtųjų. Lietuvių, toj stovykloj laikytų, išlikusių neteko sueiti. Iš viso reikia pasakyti, kad lietuvių mirtingumo procentas ten buvo nepaprastai didelis: net 46,5%. Apie vieną iš jų papasakojo suvažiavimo dalyviams Weideno lenkų polit. kalinių atstovas Kraika, pažymėdamas, kad tai būta doro, sąžiningo tautiečio, su kuriuo jiedu drauge laukė čia pat besišviečiančio laisvės ryto, deja, nesulaukė — jį sutrynė negailestingi Flosseburgo akmenys. Jį vokiečiai persekiojo daugiau net už lenkus. Ir jis taip pat 

išrūko su kitais drauge pro kaminą. Lietuvių, ten nukankintų ir sudegintų, daugumą sudaro jauni vyrai, turį apie 20 metų amžiaus. Iš rastų drabužių ir prie jų buvusių nesudegusių skydelių daroma išvada, kad tai turėta būti Plechavičiau^ vyrų. Gal kada nors, kai bus galima prieiti prie visų archyvų bylų, pasiseks sudaryti visų jų vardinį sąrašą. Paskutinių kankinių visus reikalingus duomenis jau pavyko identifikuoti. Kankiniai būdavo čia pat deginami kremą- toriuje. vad. „Mirties slėniyje". Kadangi būta jo, palyginti, labai primityvaus, tai nebaigtų degi lavonų kaulų ir pelenų su- sitiarė ištisas kalniukas, kuris dabar apdėtas velėnomis. Dalis tų pelenų paimta ir sudėta į uę- nas, taip pat prie paminklo, šiemet su didelėmis iškilmėmis pavasarį pašventinto vysk. Padols- kio. Dabar rūpinamasi tą vietovę sutarptautinti ir išsaugoti busimosioms kartoms kaip patirtų nacių žiaurumų geriausią atminimą. Pats suvažiavimasbuvo pradėtas valdybas pirmininko prof. St. Ylos žodžiu, kuriame buvo pažymėta, kad lietuviai koncentracininkai pirmieji čia sušaukė savo visuotinį iš visų zonų atstovų suvažiavimą, iš eilės antrąjį, kuriuo sueita į oficialų sąlytį su kitomis tos rūšies polit. kalinių organizacijomis. Dabar rūpinamasi visas tas tautines kone, or-j as suburti, kad kova už žmoniškumo teises butų jtio efektyvesnė, ir įteisinti. Mūsų tautinė resistencija parei-
vaikščiodavo bailūs ir nusiminę, ir mes vis ir vis galvodavome, kad ir mes patys prieš metus ar daugiau gyvenome šitokiomis nuotaikomis. Visos dienos vėl buvo panašios viena i kitą, praeidavo mėnuo, ir būdavo praėję trišdešimt vienodų dienų. Niekas apie tave nekalbėjo, mano drauge. niekas. Kiekvienas turėjo savo smulkių rupesūių, kiekvienam jie atrodė labai svarbūs, nebuvo laiko galvoti apie praėjusius dalykus, ne, ne, tikrai.

Ilgas laiko tarpas praėjo nuo tų dienų. Aš nežinau net, kiek ilgų mėnesių. Dabar vėl yra vasara. Aš einu tuo pačiu parku, kuriuo mes anuomet vaikščiodavome, ir mąstau apie tave, tolimasis mano drauge. Aš nežinau, kokie vėjai užpusto dabar tavo žingsnius, bet aš kaip gyvą prisimenu aną vasarą, ir man liūdna, kad tavęs nėra su manimi.Aš einu ir einu. Po kojomis šlama pernykščiai lapai. Gal ir ne pernykščiai, gal dar iš tų dienų, kada mes buvome drauge, gali būti, ga'li būti — nes yra daugelis dalykų, pro kuriuos laikas praeina nesustodamas, ir yra daug daiktų, kurie nesikeičia po jo našta.Bet žiūrėkit, kai ši vakarą aš 

sugrįžtu į mano sanatorijos kambarį, ak. mano tolimasis drauge— „Dieve mano, sakau aš sau, nejaugi tai būtum tu?“Ir tu stovi viduryje kambario, tavo išbalęs Veidas šviečia prieblandoje:— Labas vakaras. — sakai tu tyliai, ir mes puolame vienas antram į glėbį.— Kaip gražu, kad tu vėl čia,— sakau aš nuoširdžiai, ir negaliu atsitraukti nuo tavęs.Mes ilgai stovime viduryje kambario ir žiūrime vienas į antrą. Mdn yra taip gera, jog aš nieko negaliu galvoti, vakaras leidžiasi vis tirštesnis.Iš tikrųjų, — sakau aš pagaliau, — tu. atrodo, iš tolimos kelionės, taip, tikrai kaip aš to anksčiau nepagalvojau, juk tu pavargęs ir išalkęs.O vakare mes vėl gulime tame pačiame balkone, pintose kėdėse. Didelės žvaigždės žiūri į mus, medžių šakos brėžiasi juosvame danguje, toli upėje ūkauja garlaiviai, jokio vėjo, tamsu. Tu žiūri į šituos medžius ir į dangų, ir aš jaučiu, jog tu vengi pažvelgti į mane, ir aš nežinau, ar bus geriau, jeigu aš nesakysiu tau nė žodžio, ar tu nori, kad aš kalbėčiau ir pasakočiau tau apie tai, kas čia .įvyko, kol tu buvai toli.

— O šįvakar žvaigždėta, — staiga pratari tu, ir kai aš niekaip negaliu surasti atsakymo į tavo žodžius, tu pamažu atsisėdi kėdėje. — Aš nežinau. — sakai tu, — man atrodo, kad tu stebiesi, kaip aš vėl čia atsiradau. Iš tikrųjų, aš neturėjau čia sugrįžti, ne. ne, mano sveikata nėra bloga, dėl jos aš galėjau dar ilgus metus pasilikti viename mažame Pietų Vokietijos miestelyje, tikrai. Bet matai, tuos ilgus mėnesius aš vis galvojau apie šituos namus, ir dabar atvažiavau čia.— Tu vėl netrukus išvažiuosi? — paklausiau aš atsargiai.— Aš nežinau, tikrai, aš nežinau. Gyvenimas yra toks keistas dalykas. Kartais man atrodo, kad aš nesuprantu pats savęs, kartais man atrodo, kad nė vienas manęs nesupranta. Ak ne, tu galėjai mane suprasti, ir anuomet aš buvau tas. kuris buvo neteisus. Tu prisimeni, tu man tiek daug prikalbėjai dėl ^Vienos mergaitės, kurią aš mylėjau.— Kurią tų mylėjai? — pakartojau aš nustebęs. — Tu jos jau nebemyli?— Ak ne. ne tas. Žinoma, iš tikrųjų, aš tebemyliu ją, juk ji toks paprastas žmogus. Dieve mano, ji toks tiesus ir nuoširdus žmogus, niekad ji nėra pasakiusi

man nieko blogo, ak ne, mes ji susitikusi.turėjome tokių nuostabių dienų. Mes iš anksto buvome numatę tu vis dar tebe
aną išvažiavimą, ir kai ji išnuo- myli mane?“ — Praėjo žiema. Pavasarį mes daug vaikščiodavo-me po laukus. Kukavo gegužės,mojo man kambarį, aš nuvažia- ir mes ilgai kalbėdavome apie vau pas ją. Ji vėl dirbo ligoninė- sanatoriją, ir apie parką, ir apie je, ir mes susitikdavome kasdien: visas vietas, kur mes buvojome „Spindulėli mano. — sakydavo drduge, ir tada aš vis dažniau ir ji, — aš esu tokia laiminga. Čia .dažniau prisimindavau tave. Iš niekas nedaro mums jokių prie- tikrųjų, galvodavau aš, dabar ten kaištų, argi tai ne gražu. Praeina yra gražu, ir gegužių kukavimas ištisos dienos, ir mes negirdime ten daug garsesnis, ir viskas ten jokių piktų žodžių, jokių pajuo- eina savo įprastu ratu, ir manęs kų, jokių šmeižtų, ak ne. argi tai ten nėra, ir niekas manęs nepa- negražu?“ — Ištisus vakarus mes sigenda, niekas. Ir kai ji išeida- būdavome drauge, ištisus vakarus vo i darbą, aš turėdavau daug lai- ir dienas, aš gyvenau netoli jos ko galvoti, ir aš mąstydavau apie darbo vietos. Mes susitikdavome seniai paliktą stovyklą, ir apie kiekvieną laisvą valandą: savo tautiečius, besiskirstančiusdabar po visą pasaulį, ir apie sa- „Liepsnele mano. — sakydavau vo tolimąjį šiaurės kraštą. Ak aš, —- labąnaktis. ryt mes vėl su- taip, Dieve mano, tai buvp liūd- sitiksime“. — Bet tada ilgas va- nos mintys, aš buvau čia visiš- landas aš būdavau vienas, aš kaį vienas, atitrūkęs nuo savo mėginau ką nors dirbti, bet tada tautos, iš tikrųjų, vėjo nuplėštas aš galvodavau, kad išauš rytas, ir lapas> 0 medis yra pasilikęs, jis mes nebusime . drauge, arba kad ayga jr žaliuoja, tiktai atitrūkęs ateis vakaras ir aš sulauksiu ją lapas gelsta rudeniu, jis neturi ateinant, ir aš nieko kito ne- jokios atsparos. Ne. ne, nereikia įstengdavau galvoti, iš tikrųjų, as jr vėjo, paprastas oro dvelkimas mąstydavau: šiandien, graži die- jį ne§a tolyn. Ir žiūrėk, kai aš na, meseisime pasivaikščioti, ar- taip galvojau, visas tuometinis ba aš būdavau susirūpinęs: šian- mano gyvenimas man staiga tądien lyja, ji suslaps. iki ateis pas po svetimas ir nemielas, ir kai mane, ne, ne. as palauksiu jos ateidavo vakaras, aš sakydavau prie ligoninės ir nunešiu jai skė- savo mergaitei: •tį. Tokios buvo musų dienos: „aš nežinau, kažkas negero„Spindulėli mano. — sakydavo vyksta su manimi“, — Ir ji žiū-
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kalavo i29.500 brangių žmonių, sveikinimo žodis buvo ypač šil- ti. Prieš mirdamas, parašė laiš- 
Tačiau tai dar ne viskas. Yra tas. Pirmasis iš jų, von Gastom- ką belgų minist. pirmininko von 
pasaulyje kraštų, kur veikia kon- •**>. kilimo vendas, pasipasakojo Zeclando seseriai, prašydamas 
centracinės stovyklos, kur žmo- naciU vis^ siautėjimą patyręs jį kaip nors jai įteikti. Suvažia- 
nės dėl tautinių, politinių ir re- Eerlyne Plotzensee kalėjime, kur vimo dalyviai gavo čia pat vie- 
liginių isitikdnimu tebėra tre- jam teko išbūti apie 5 metus. Ten toje susipažinti su minimuoju ir 
miami kankinami žudomi. Pats jis surinko visą eilę pasmerk- su kitais mirtininkų laiškais. Ki- 
laikas ’ • koncentracininkams tu- lMjų mirti laiškų, prieš mirtį iš- tas prancūzas, pasmerktas mir- 
rintiems toj dėl žmoniškumo ko- mestų saviesiems pro duris, ti už tai, kad šį tą „susimedžio- 
voj svariausią balsą, tarti savo rakto skylutę ar panašiu būdu, jo“ iš vokiečių sandelių, prieš 
žodį dar garsiau, kad. bekovo- Jie dar niekur nebuvo skelbti ir mirtį prašo Dievą stiprybės ir 
iant su viena neteisybe, nenaši- suvažiavimo dalyviams pirmą rašo, kad sunkiausia yra mirti 
kartotų kitos Metas tam tikslui kartą viešai perskaityti. Lietu- svetimoj žemėj. Laiškas baigia- 
išleisti ir ' leidinį pasaulinėmis’Yiai yra krikščionių tauta, pa- mas’šūkiu: „Vive la France!“ 
kalbomis. Lietuvių polit. kalinių žymėjo redaktorius, todėl juo Iš viso per tuos jo minimajame 
s-ga baigia organizacinius dar- labiau gali suprasti, ką tie varg- kalėjime 5 buvimo metus buvo 
bus ir rūpinasi tiek bendra ko- šai mirtininkai tuomet jautė ir įvykdyta mirties bausmė 6.000 
va dėl žmoniškumo, tiek narių koks turinys iš tų paskubomis suimtųjų. Apie 70% jų buvo už- 
įteisindmo, aprūpinimo etc. rei- sukeverzuotų eilučių byloja. Mir- šiemečiai. Vienas buvo sušaudy- 
kalu. Valdyba žiūrėjo, kad i na- ties valandą (patirtoji neteisybė tas čia dėl to, kad telefonu bū
rius nepatektu toks elementas, ir krikščionybė įduoda jėgos net Vo sukeista ar negerai Nugirsta 
kuris vėliau jai ir savam kraš- tiems, kurie jaunatvėje buvo nuo jo pavardė. Redaktorius sakosi 
tui galėtų padaryti negarbę, to- jos nutolę. Pvz.. jaunas olandas, niekad neužmiršiąs to vaizdo, 
dėl savo nariams buvo labai pasmerktas mirti ir ^sušaudytas kaip naciai elgėsi su liepos 20 d. 
griežta. Neužmirštami ir emigra- už aštrų nacių adresu pasakytą planuoto prieš Hitlerį sąmokslo 
cijos reikalai. Yra kraštų, pav., žodį, rašo: „Jei dar kartą pama- dalyviais. Tai buvo aukšti ka- 
Kanada, kur koncentracininkų tysi mano tėvus, pasakyk jiems. rininkai,_ kuriems ir egzekucija 
visai nenori priimti. Kad čia kad aš mirštu krikščionis.“ Jau- turėtų būti vykdoma pagal tarp- 
,jiems nebūtų daroma skriauda, no austrų kunigo, sušaudyto už taut, teisės nuostatus, o Witz- 
bus stengiamasi padaryti bendrų nacių režimo kritikavimą, pas- lebėnas — net feldmaršalas, bet 
žygių per IRO ar kitas tarpt, kutiniai žodžiai skambėjo: „Ma- kas to žiūrės. Jie buvo tiesiog 
or-jas. i no teisėjas yra Dievas“. Iš lėk- su neįsivaizduojamu žvėriškumu

Prisiminus kritusius dėl lais- luvo kartą Pareiny iššoko su maltretuojami. išvilkti iš drabu- 
vės kovos draugus ir juos pa- parašiutu vienas anglų lakūnas žiu, basi vaikomi, fotografuoja- 
gerbus tylos minute, buvo suda- karininkas. Jį surado serbas dar- mi, filmuojami, kol galiausiai 
ryti suvažiavimo vykdomieji or- bininkas, kuris jį paslėpė ir grei- mirtis išlaisvino juos iš tų pa
ganai. Į garbės prezidiumą buvo tai pranešė tėvui Trop. Tas la- sibaisėtinų kančių. Tai matant ir 
pakviesti- vadovaujamųjų veiks- kūn4 išsaugojo toliau — ir ne žinant, nenoromis kyla klausi
nių atstovas adv Vyt. Vaitiekų- vieną, bet 4 ar 5. Tačiau apie mas: kaip galėjo vokiečių tau-
nas Flossenburgo paminklui tai vėliau sužinojo Gestapo, ku- ta, kuri tiek davė filosofu, mu-
įam’žinti komiteto pirmininkas p. ris Pasiuntė panašiu būdu savo z.ikos ir mokslo genijų, taip
Vingielski, ukrainų polit. kali- sekli- Tas apsiskelbė esąs anglų smukti? Į jį negalima rasti at- 
nių pirmininkas Dr Marunček emisaras ir miQimojo prancūzo sakymo-nebent kitu\ klausimu, 
vietos lenkjų polit. kai. pirminin- kapeliono paslėptas, jį išdavė, būtent: kaip iš viso žmogus, tas 
kas Penkovski T., R Kryžiaus Trop buvo pasmerktas sušaudy- puikus Dievo kūrinys, gali taip 
įgaliotinis P. Minkūnas, Veideno 
lietuvių komiteto pirm. C. Petri
kas ir lenkų stovyklos komen
dantas Simanski; darbo prezidiu
mą — ats. pulk. Andriušaitis ir 
Br. Kulys sekretoriatą — M. Že
melis ir Leskauskas.

Sveikinimo žodyje buvo pa
linkėta, jog gyvosios antinacinės 
rezistencijos jėgos įneštų rėžis- • 
tencinės dvasios ir į visa lietu
vių bendruomeninį gyvenimą, 
kad prireikus lietuviai atsiliep
tų iš visų pasaulio kampų ir pa
rodytų, jog Lietuva visur gyva. 
Ukrainų atstovas pareiškė gyvą 
įsitikinimą, kad lietuvių ir ukrai- 
ntj tautosr istorijos rištos praei
tyje jr nacių siautėjimo metu, 
bus bendro veikimo rišamos ir 
ateityje. Jis ir lenkų atstovai 
linkėjo kitą suvažiavimą sušauk
ti jau laisvoje Lietuvoje. Be gar
bės prezidiumo suvažiavimą dar 
sveikino Laisvės Kovotojų S-gos 
vardu p. Alksninis. Lietuvių 
Fronto — P. Narutis, LTB. vyr. 
komiteto- — J. Audėnas. Mažo
sios Lietuvos Tarybos — jos 
pirm. E. Simonaitis ir kt.

Į suvažiavimą atvyko taip pat

7 psi

Iš pirmosios akademinės skautų stoi

žemai kristi. Visus kalinius, tiek 
komunistus, tiek socialdemokra
tus, tiek katalikus, jungė viena 
mintis-padėti kitiems kenčian
tiems žmonėms. Gali siausti dik
tatūra iš kurios nori pusės. — 
baigė savo įspūdingą žodį kalbė
tojas. — mes prieš ją kovosime, 
mes ginsime tokias vertybes, 
kaip religija. Dievas, laisvė, 
spaudos ir galvojimo laisvė.

Antrasis redaktorius. Dr. Jo
seph Fischer, pažymėjo, kad su 
Potsdamu istorija dar nesibaigia. 
Žmoniškumas yra taip smukęs, 
jog net patys didieji nusikaltė
liai naciai, pasmerkti mirti, sa-

Lietuviai Anglijoje. Skautai Belvoir Castle pilies apylinkėse, netoli Leice ster miestodu vokiečių redaktoriai, kurių

yklos. Dalis stovyklautojų prie stalo 
Al. Astašaičio nųptr.

kosi esą nekalti. Busimasis pa
saulis turi būti taip sutvarky
tas. kad bent mūsų vaikai — 
galėtų būti laisvi nuo bet ko
kios teroro baimės.

Iš c. valdybos apyskaitos pa
aiškėjo, kad vienas iš jos narių 
išvyko į Ameriką. 2 buvo anglų 
zonoje, 2 prancūzų. Pirmininko 
pareigas ėjo prof. Yla. vicepir- 
mininko-prof. M. Mackevičius, 
sekretoriaus — prof. A. Damušis. 
iždininko — K. Drunga, jam su
sirgus, p. Žičkus, reik, vedėjo — 
P. Sniegaitis, martirologijos sky
riaus vedėjo — J. Rimašauskas. 
Vietoj Damušio jėjo vėliau Dr. 
Gr. Valančius. Daugiausia or
ganizacinio darbo nudirbta prof. 
Damušio dėka, martirologijos — 
Rimašausko, technikinio — stud. 
Sniegaičio, kuris dabar išvyksta 
į Kanadą. Įgaliotiniais buvo pa
skirti J. Grigolaitis, J. Rima
šauskas. P. Sniegaitis ir P. Žič
kus. Amerikoje-prof. Damušis. 
Br. Budginas ir Dr. Kučas. Sve- 
dijoj-inž. Mališka ir Kuprėnas. 
Asmens pažymėjimai išduoti 616 
narių, išaiškinti paliktos 22 an
ketos, atmestos 29. konstatuotas 
arešto faktas 37 asmenims. Ta
čiau dar ne visi polit. kaliniai 
yra S-gos nariai. Prasidėjus nau
jam skrymingui, buvo įteiktas 
amerikiečių valdžiai protestas, 
kurį atspaude „Daily Mail“ ir 
„New York Herald Tribūne“. 
Flossenburgo paminklo reika
lams surinkta 20.500 RM. Sude
gintųjų pelenams laikyti užsaky
tas sarkofagas, kurį iki rugsėjo 
1 d. pasižadėjo padaryti inž. Mu- 
lokas. Iškilęs dar vįęnas pa
minklo projektas pareikalaus dar 
apie 3.500 RM- Dalis pinigų bus 
išleista leidiniui apie surinktą 
lietuvių martirologijos medžiagą.
Urna numatoma pasiųsti į Ame-

rėdavo į mano veidą su ašaromis 
akyse ir kalbėdavo:

„Aš žinau, tu išsiilgai savo 
tautiečių, ir gimtojo krašto il
gesys tavyje tapo dabar dides
nis“. — O dienos ėjo. ir man buvo 
vis sunkiau. Viešpatie, sakydavau 
aš sau, kad aš bent nemylėčiau 
jos, kad ji nebūtų toks baisiai 
mielas žmogus! Ir vieną kartą ji 
pasakė man:

„O tu nuvažiuok pas savo pa
žįstamus, iš tikrųjų, tu pabūk jų 
tarpe, tai atgaivins tave.“ — Aš 
buvau jai dėkingas už šitas min
tis, bet tai buvo ne tas. Aš pri
klausiau savo tautai, ir aš negalė
jau atsiskirti nuo jos, ir kai aš 
dabar buvau visiškai atitrūkęs, 
tu supranti, aš negalėjau prisitai
kyti prie mane supančių žmonių. 
Tikrai, jie visi buvo labai geri, 
bet aš negalėjau. Tada vieną die
ną aš atsisveikinau su savo mer
gaite ir išvažiavau i artimiausią 
stovyklą, aš neturėjau ten nė vie
no pažįstamo, bet kai aš kalbė
jausi ten su savo tautiečiais, iš 
tikrųjų, aš norėjau, kad pokalbiai 
niekad nesibaigtų — tokia mie
la buvo gimtoji kalba, ir jos jau 
ilgą laika aš nebuvau girdėjęs. Ir 
aš mačiau jų rūpesčius ir viltis, 
jų siekimus ir kovas. — Taip,'ti
krai, sakiau aš sau, o ką gi tu 
veiki? — Ir tada aš sugrįžau at

gal. bet tu žinai, tada aš jau ne
begalėjau pasilikti vienas:

„Mylimasis, — kalbėjo ji, — 
kas tau yra? Nuo to laiko, kai tu 
grįžai, aplankęs savo tautiečius, 
tu esi beveik neprakalbinamas“. 
— Ak, ką gi aš galėjau su ja kal
bėti? Mano mintys ir reikalai 
jai buvo svetimi, ir jos rūpesčiai 
manęs taipgi nedomino. O aš taip 
mylėjau ją. Dieve mano, aš ją 
taip mylėjau, ir tai buvo dar sun
kiau. O dienos ėjo, ir gegužės pa
baigoje aš pasakiau jai:

„Liepsnele mano, jeigu mes 
taip nuvažiuotume aplankyti sa
natoriją. ką?“

„Ak ne, — sakė ji, — geriau 
ne. Aš nenoriu grįžti j tas vie
tas, kur mes patyrėme tiek siel
varto. Ne, ne, būk geras, aš nega
liu“. — Tada praėjo viena savai
tė, ir aš vėl pasakiau:

„Ryt aš važiuosiu aplankyti sa
natoriją“. — Jinai nieko nepasa
kė, tik kai aš buvau stotyje, jinai 
atėjo išlydėti, ir man lipant į 
traukinį ji verkė ir kalbėjo:

„Aš žinau, tu daugiau nebegrį
ši pas mane“.

„Nesąmonės, — kartojau aš, — 
žinoma, aš sugrįšiu pas tave“.

„Ne, ne, tu nesugrįši,“ — kalbė
jo ji, ir ašaros ritosi jos skruos
tais, ir tada traukinys pajudėjo. 
Ir kai aš sėdėjau vienas tarp sve

timų žmonių prisikimšusioj kupė, 
aš staiga pradėjau suprasti, kad 
ji buvo teisi. Ir juo toliau aš va
žiavau, juo labiau man buvo aiš
ku — jeigu aš vėl nuvažiuosiu į 
sanatoriją, susitiksiu tave ir ki
tus, aš jau nebegrįšiu atgal. Ir 
kai aš buvau tuo vįsiškai tikras, 
aš išlipau pirmoje pasitaikiusioje 
stotyje, aš palaukiau traukinio at
gal ir tą pačią dieną sugrižau 
namo.

„Spindulėli mano. — kalbėjo ji 
pro ašaras, — dabar aš žinau, kad 
tu myli mane“. — Tokios buvo 
tada dienos. Aš * pasitikdavau ją 
prie ligoninės, aš palydėdavau ją 
vakare namo, kol mes būdavome 
drauge, aš stengdavausi nieko ne
galvoti. Taip, tikrai, mes turėda
vome nuostabių valandų, ir ji 
stengėsi suprasti mane, ir pro 
mano meilę ji matė mano siel
vartą:

„Mylimasis. — kalbėjo ji man, 
— tu neprivalai prieštarauti pats 
sau. Aš matau tavo pasikeitimą. 
Ak ne, aš myliu tave, ir aš ne
noriu, kad tau būtų sunku su 
manim“. — Tu žiūrėk, tada aš 
pats stengiausi, kad man nebū
tų sunku su ja, ir kai aš galvoda
vau, kad štai čia yra moteris, ku
rią aš myliu, aš negalėdavau su
valdyti savo minčių, ir tada aš 
mąstydavau, kad vėjas neša ati

trukusį lapą vis tolyn nuo me
džio, o medis auga ir žaliuoja, ir 
kiekvienas lapas padeda jam 
klestėti, tik vieną vėjas nuplėšė 
ir neša tolyn, ir šitas nebepuošia 
medžio, ne. Tu suprask, tai buvo 
sunkios dienos, mums abiems bu
vo sunkios dienos, ir tada aš il
giau nebegalėjau:

„Liepsnele mano. — sakiau aš 
jai. — tu suprask, aš myliu tave, 
bet aš priklausau mano tolimajam 
šiaurės kraštui, aš negaliu susi
gyventi su tavo aplinkuma, ne, 
ne, tėvynė šaukia manev ir kol aš 
negaliu sugrįžti į ją. aš privalau 
bent di/bti jai. Čia aš negaliu, 
Dieve mano, aš nemoku to pa
aiškinti, bet aš negaliu“. — Kitą 
dieną aš išvažiavau, ir lydėdama 
į stotį ji "kalbėjo man:

„Spindulėli mano, tu juk ži
nai. kad aš visuomet lauksiu ta
vęs. Aš žinau, kad kitaip nega
lima. Aš myliu tave ir žinau, kad 
kitaip negalima. Iš tikrųjų, mes 
turime išsiskirti, tavo širdis turi 
daugiau uždavinių, negu papras
tos moters meilę. Bet aš visuomet 
galvosiu apie tave, ir aš lauksiu 
tavęs. Kada nors gal tu aplan
kysi mane, kada nors gal para
šysi. Sudie.“ — Ir kai aš įlipau 
į traukinį, Dieve mano, man bu
vo taip graudu, jog aš vos galė
jau nulaikyti ašaras. Štai čia sto

vi moteris, galvojau aš, prie ma
nęs yra moteris, kurią aš mylėjau 
ilgus mėnesius, ir dabar aš pa
bėgu nuo jos, mylėdamas ir ži
nodamas, kad man sunku bus 
nugalėti ilgesį, bet aš pabėgu nuo 
jos į vienatvę. į sielvartą ir ne
žinią:

„Mylimoji, — sakiau aš jai, — 
jeigu mes būtume išsiskyrę anuo
met. sanatorijoje, juk mums 
abiems būtų buvę daug mažiau 
sielvarto. Tu atleisk man, mes 
perėjome per visas negeroves, ir 
dabar, kada galėtume būti lai
mingi, mane staiga pašaukė toli
mosios tėvynės balsas. Bet aš ti
kiu. kad tu gali mane suprasti, iš 
tikrųjų, nors man neapsakomai 
sunku“.

„Ak ne, — kalbėjo ji. — aš 
taip džiaugiuosi, kad mes turė
jome daug gražių dienų. Ir visas 
sielvartas, kuris mums teko pe
reiti, su tavim buvo taipgi gra
žus. Aš esu tau dėkinga už vis
ką. Žiūrėk, traukinys jau juda, 
sudie.“ — Ir nuvažiuodamas aš 
mačiau, kaip ji stovėjo perone, 
ir popiečio saulės spinduliai bliz
gėjo jos ašarose. — Sudie, mano 
Liepsnele, galvojau aš. niekad aš 
neatvažiuosiu pas tave, niekad 
nerašysiu tau, niekad, niekad, taip 
bus geriau. — Ir tu matai, dabar 
aš esu čia. Viešpatie, žinoma, aš
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riką, kur ji būtų saugojama prie 
Marianopolio kolegijos. C. Val
dyba yra surašiusi aktą, kaip ji 
turi būti ten saugojama ir vė
liau grąžinta į Lietuva. Betikri- 
nant Flosenburge žuvusiųjų są
rašus, buvo prieita prie ameri
kiečių teismo dokumentu, esan
čių Dachau, kur teko perversti 
5 tomus, 6-sis yra dingęs. Prie 
Mathauseno. Zachsenhauseno ir 
kt. garsiųjų kone, stovyklų są
rašų prieiti kol kas dar nepavy
ko. Tuo būdu 73.000 Flossenbur- 
ge žuvusiųjų skaičius yra tik da
lis totalinio žuvusiųjų skaičiaus. 
Lietuvių mirtingumo procentas 
yra pats didžiausias. Žuvusioms 
atminti buvo išleistas specialus 
^.Žiburių“ numeris. ‘Buchenwal- 
de, Sachshausene. Mathausene, 
Auschwitze, Oranienburge ir kt. 
žuvusieji prašosi antrojo tokio 
numerio.

Nacių siautėjimą vaizduojan
čią medžiagą savo pranešimu pa
pildė martirologijos skyriaus ve
dėjas J. Rimašauskas. Medžiagos 
rinkimu ypač buvo susirūpinęs
а. a. kun. Lipniūnas. Buvo pa
sisekę sudaryti kalinamųjų sąra
šą. kuris siekė apie 600 asmenų, 
bet jis vėliau dingo. Zinias apie 
kone, stovyklas suteikė 237 as
menys. Nustatyta, kad rezisten
cinio sąjūdžio aukų skaičius sie
kia 29.500. Žymi šios medžiagos 
dalis sukoncentruota Nūmbergo 
teisme. Lietuviai- buvo kalinami 
114 Gestapo įstaigų. Apskaičiuo
jama, kad per gestapo įstaigas Paminklo 
yra pravaryta apie 12 mil. na
cių aukų, antra tiek-per kitas 
pagelbines tos rūšies institucijas, 
tuo būdu nacių aukų 'kaičius 
siekia apie 25 milijonus. Iš tų 
visų susirašinėjimų susidarė per
б. 000 atskirų lapų medžiagos.

Rev. komisiją sudarė Alksninis, 
H. Blazas, B. Gaidžiūnas. Jos 
vardu šnekėjęs Alksninis pagyrė 
tą gražų darbą, kurį atliko vykd. 
organai. Garbės teismą sudarė 
prof. Kaminskas, Erdm. Simonai
tis ir adv. Vaitiekūnas. Jam 
įteikta čia 1 byla, kuri dar neiš
spręsta. Į naują c. valdybą, prof. 
Ylai, Mackevičiui ir kt. griežtai 
atsisakius, išrinkti J. Rimašaus
kas. Alksninis, dek. J. Paranse
vičius, kun. V. Pikturna, P. Žič- 
kus ir J. Kojelis, i reviz. komi
siją — Dr. Valančius. Bignaitis 
ir Saulius; į garbės teismą — 
prof. Yla, adv- Vaitiekūnas ir 
prof. Ciuberkis. I suvažiavimą, 
atvyko arti 40 atstovų ir apie 20 
svečių.

Per diskusijas pasidalyta visų 
suvažiavusiųjų, kurių laukė toks 
pat likimas, išgyventaisiais kone, 
stovyklose įspūdžiais, nusiskųsta 
gyvenimo negerovėmis. Iškeltas 
reikalas griežtai reaguoti dėl 
Auerbacho vokiečių spaudoj pa

skelbtų lietuvių tautos adresu 
šmeižtų, paveikti vykd. bendruo
menės ir kt. lietuvių organus, 
kad koncentracininkama būtų 
visur suteikiamos priderančios 
teisės, kad būtų sutvarkyti stu
dijuojančių reikalai ir kt.

Koncentracininkai. susirinkę į 
tą kruviną vietą, prisiminę mi
rusiuosius ir jų testamentą, de
klaravo savo valią kovoj dėl 
žmoniškumo ir nutarė pasveikin
ti Amerikos J. Valstybių valdžią 
per gen. Clay, Sv- Tėvą kaip di
džiausią laisvės ir (teisingumo 
gynėją, Amerikos lietuvius, vyr. 
rezistencijos organus. R. Kryžių 
B ALFĄ ir kt., drauge pareikšda
mas jiems savo pagarbą ir pa
dėką.

Antrąją suvažiavimo dieną pa
maldas atlaikė ir pasakė pritai
kytą pamokslą Tautinis Lietuvių 
Delegatas kan. F. Kapočius. Per 
pamaldas giedojo patys koncen
tracininkai, smuiku grojo p. 
Iz. Vasiliūnas- Po pamaldų Mir
ties slėnyje buvo pašventintas 
paminklas. Paminklas buvo at
vežtas iš vakaro, iš ryto baig
tas tvarkyti, vieta parinkta ir 
paskirta labai gera. Paminklas 
nukaltas iš 2 metrų dydžio gra
nito. Jo viršuje yra 3 kryžiai, 
primeną Vilniaus Kalvariją ir 
Trijų Kryžių kalno kryžius, že
miau — vytis, Lithuania ir K. 
Bradūno žodžiai, kad čia tėvynės 
laisvę gindami, išrašė savo mir
timi tėvynės laisvės testamentą, 

pašventinimo proga 
įspūdinga kalbą pasakė lietuvių 
ir lėnkų k. Tautinis Delegatas

kan. F. Kapočius, bylodamas 
Šventraščio žodžiais, -kad visi, ku
rte čia ateina, nusiimtų batus, nes 
ši vieta šventa. Po jo kalbėjo 
c. vald- vicepirm. prof. M. Mac
kevičius, pabrėždamas, kad Lie
tuva bus tol. kol bus nors vie
nas lietuvis, kurio širdy plaka 
tėvynės meilė. Paskui ant lietu
vių ir ant bendrojo žuvusiųjų pa
minklo c. valdybos ir suvažiavi
mo pirmininkai uždėjo vainikus. 
Paskum drauge visi apžiūrėjo 
Mirties slėnį.

Ta proga- stovyklos būste, kur 
vyko posėdžiai, buvo surengta 
kacetinės spaudos paroda, kurią 
tvarkė dail. A. Rūkštelė. Joje bu
vo išstatyta draudžiamoji spau
da. kacet. leidiniai, martirologinė 
projektai etc.

Suvažiavimas buvo baigtas 
Veidene muzikos ir koncentrac- 
literataros vakaru Weideno lie
tuvių visuomenei. Muzikine prog
ramą smuiku atliko Iz. Vasiliū
nas, jam įkomponavo vietinis 
vok. muzikas Toma. Tarpais bu
vo skaitoma Rimašausko poezi:° 
ir ištraukos iš Iluvio poezijos 
leidinio ..Sutryptam kely“. Br. 
Kulys paskaitė ištraukas iš sa
vo įspūdžių arešte. Prof. Yla t& 
proga susirinkusiems pristatė 
kelis būdingesnius suvažiavusių 
kone, stovyklininkų personažus. 
Ten pat buvo perkelta ir paro
dėlė. Weideno lietuviai suvažia- 
vuąius ypač šiltai priėmė. Nau
josios c. valdybos vardu jiems 
nuoširdžiai padėką pareiškė dek. 
Paransevičius. Tuo suvažiavimas 
ir buvo baigtas. A. P.

Karo komendantas Mr. Lascoe su žmona ir Area Deputy direktorius Mr.
Iltis, apleidžia Schwab. Gmūnd stovyklą. Borjero nuotr.

Mes dairomės

negaliu jos pamiršti, ir kai aš da
bar galvoju, jog ateina vakaras, 
o aš nenueisiu jos pasitikti prie 
ligoninės durų, ir kai aš mastau, 
kad bus naktis, o aš nepalydėsiu 
jos namo, ir ji, gal but, galvoja tą 
patį, ir aš žinau, kad ji verkia — 
ak ne. aš negaliu nulaikyti už
einančio graudumo. Tu suprask, 
aš myliu ją, bet grįžti atgal aš 
negaliu. Ilgus mėnesius aš gy
venau tiktai jai, o juk aš pri
klausau savo gimtajam kraštui.“

Mano tolimasis drauge, vaka
ras kripta vis tirštesnis, didelės 
žvaigždės nuola į miškų gilumas. 
Aš žiūriu į juodus medžius, gal
voju apie aną vasarą ir sakau 
sau: Iš tikrųjų — kartoju — iš 
tikrųjų, nuostabiais keliais eina 
žmogaus gyvenimas, smulkūs įvy- ’ 
kiai tampa dideliais, ir tai. kas 
pradžioje atrodė nereikšminga, 
įgyja didelę prasmę. Ir kai, aš 
taip galvoju, 4nan staiga ima 
atrodyti, kad viskas, kas vyko 
aną vasarą — ak taip tai buvo 
visai neseniai, ne. ne. nedaug die
nų yra praėję nuo šito meto ne
daug dienų ir dar mažiau mėne
sių, ir tu. mano tolimasis drauge

- — galimas daiktas, kad tavęs vi
siškai nebuvo, galimas daiktas, 
kad tai mano paties mintys, atėję 
pas mane šitą prieblandos valan
dą, o tačiau gali būti, kad šita is
torija nėra pramanyta, aš neži
nau. aš nežinau.

1947, liepos m.

Anglija mums naujas kraštas, 
toli gražu ne toks pašįstamas, 
kaip Vokietija, kurioje išgyveno
me jau kelerius metus. Jei Vokie
tijoje galėjome pamatyti ar iš
girsti nemaža nežinomų dalykų, 
tai Anglija šiandien mums bado 
akis savo naujumais ir savotišku
mu, savo gyvenimo tvarka, būdų 
ir papročiais. Visa tai, žinoma, ne 
taip lengva per trumpą laiką su
čiupti ir suvirškinti,- todėl pasiten
kinsiu pasidalijęs trumpais įspū
džiais, kurie pravers skaitytojui, 
trejetą metų žiūrinčiam į sugriu
vusią Vokietiją, jos miestų liku
čius.

Apie orą kalbėti pačioje pra
džioje reikalauja tradicinis manda
gumas. Anglija iš visų pusių ap
supta vandens, todėl lietaus 
čia užtenka iki valios. Bet klysta 
tie, kurie, norėdami pasakyti, kad 
Anglijoje kasdien lyja, tvirtina, 
jog čia nuo balandžio mėn. prasi
deda lietaus pavasarinis periodas, 
kuris baigiasi lapkričio mėn., o 
lapkričio mėn. prasideda rudeninis. 
Tiesa, kai kuriose Anglijos vie-

čia nereikia nei mėšlo, nei trąšų: 
jo žemė pati yra derli ir duoda 
puikų derlių, tik ją reikia išarti, 
išakėti, apsėti ir laiku derlių nuim
ti. Kas mėgsta juodą duoną, norės 
išsiaiškinti, kodėl čia nesėjami 
rugiai. Įš tikrųjų Anglija kviečių 
kraštas; rugiai nepakenčia šiltų, 
lengvų žiemų.

Anglų ūkininkas neturi tvartų. 
Vištoms jam reikalinga pastogė, 
arkliams taip pat, bet galvijai, 
avys — pasitenkina Dievo duotą
ja pastoge, mėlynu dangum; daž
nai pridengiamu debesimis. Galvi
jai apskritus metus laisvi vaikščio
ja ganyklose, kol jiems ateina eilė 
atlikti savo paskirtį: pakišti gal
vą po mėsininko peiliu. Kietos, 
šaltos žiemos čia labai ir labai re
tas dalykas, o kai tokios užeina 
jos, žinoma, yra gaivalinė nelaimė, 
pridaranti didžiulių nuostolių.

Būna čia ir žvarbių vėjų laiko
tarpiai, ir žmogus jau iš seno yra 
pasirūpinės, kad jie nenaikintų jo 
pasėlių. Todėl laukai ir ganyklos 
suskirstyti dideliais keturkampiais 
plotais, kuriuos supa krūmų žali
tvorės, o kai kur ir didesnių me
džių užuovėja. Ganyklose tos ža
litvorės atstoja tvorą, kuri sulai
ko neganomus galvijus. Vis dėlto 
galvijai nėra visiškai be priežiūros. 
Žiūrėk, viename ganyklos plote 
kurį laiką ganosi jaučiai ir kar
vės; po kurio laiko jie perkeliami 
į kitą gardą, o ten suleidžiamos 
avys, kurios nuskabo žolę, at
likusią nuo didžiųjų žolėdžių ir 
nepatikusią jų skilviui ir gomuriui.

Žalitvorėmis apsupti laukę plo
tai gerokai primena pačią šiaurinę 

j —___——___n_______  Vokietijos dalį — Schleswig Hol-
drėgmė, tikroji tvankiųjų dienų šteiną, tik žemės derlingumu ir 
kaltininkė. 1 ’ ‘

Žalioji Anglija — nuostabi gra
žių derlių, milijonų avių, pieninių 
ir mėsinių galvijų sritis. Kviečiai 
kaip mūras, vasarojai net tamsūs. 
Ganyklose ėdrinėja šimtai avių, 
jaučių, karvių. Žiūrėdamas į ža
liuojančius laukus, norėtum skai
čiuoti, kiek mėšlo ir dirbtinių trą
šų sunaudoja anglų ūkininkas sa
vo laukams patręšti. Bei anglui

K. Barėnas

anglu zemeje
tose kritulių labai daug, bet būna 
ir giedrių dienų, ypač kai kuriais 
metais, nors drėgmės visur užten
ka. Štai šįmet giedrių dienų būta 
gana daug, net karščių.

Man teko pakliūti į žaliąją vi
durinę Angliją ir dar per patį vi
durvasarį. Kai kuriomis dienomis 
palyja, dažnai niaukstosi, bet ir 
karštą dieną oras toks tvankus, 
kad Lietuvoje ar Vokietijoje, ir 
pranašu nebūdamas, galėtum tvir
tinti, jog, štai, už kelių valandų 
būtinai užeis lietus, net su per
kūnijomis, o čia >— nieko, tik va
kare, kai atvėsta oras, junti, kaip 
į tavo drabužius ir kūną sunkiasi

ūkių tvarkymu sunkų jai būtų ly
gintis su Anglija.

Anglija nežino nė klojimų. Savo 
derliaus pėdus ūkininkai sukrauna 
laukuose ir apdengia šiaudiniu 
stogu. Šitaip jie pasielgia ir su 
nušienautu pašaru.

Anglija motorizuota, pradedant 
eiliniu darbininku, kuris gauna 
kukliai atlyginamą darbą ir važiuo
ja dirbti ūkin. Anglija skundžiasi,

Lietuvių skyrius baptistų kongrese Kopenhagoje, Danijoje

kad jai labai trūksta gyvenamųjų 
patalpų. Mes tai patys matome, 
gyvendami geležinėse statinėse, 
bet mes negalime skųstis jau vien 
dėl to, jog yra ir anglų, kurie 
naudojasi tokia pat varginga 
stoge, dažnai esančia tolokai 
darbovietės, kadaise skirta 
siškai kitiems uždaviniams, 
yra Anglijoje žmonių, kurie 
didelius butus, bet tie butai 
jų nuosavybe, arba jie sumoka 
sutartą nuomą. Dėl to jie už savo 
pinigą gyvena taip, kaip nori. Čia 
yra laisvės ir demokratijos kraš
tas, todėl čia niekas nemėgina 
vykdyti jokių suglaudinimų, nes 
tada nebebūtų laisvės ir anglas 
nebebūtų anglas. Ne anglui gy
venti pagal tokią „defnokratiją", 
kuri, kalbėdama apie laisves, pas
maugia žmones, jų iniciatyvą ir 
laisvę!

Todėl darbininkas, norėdamas 
pasiekti darbovietę, nekelia triukš
mo, kad jam būtų duotas butas 
šalia darbovietės, bet nąudojasi 
dviračiu, jeigu ne nuosavu auto
mobiliu. Jeigu jis neturtingas ir 
finansiškai nepajėgus, kartais dvi
ratį jam parūpina darbdavys. Bet 
kai kurie taupūs ir tvarkingi dar
bininkai turi nuosavus automo
bilius, kuriais jie ir darbovietę 
pasiekia ir poilsio dieną išvažiuo
ja už miesto gryname ore paatosto
gauti. Tokiu atveju anglas, kuris, 
neturi pinigų nueiti į restoraną 
pietauti ar nori išlaikyti kas
dieninį šeimos jaukumą, įsideda 
automobilin ne tik valgio, bet ir 
primusą tam valgiui pasišildyti ar 
išsivirti.

Anglija motorizuota dabar, tik 
nemačiau jos prieš karą ir ne
galiu palyginti. Ar karo metas bu
vo pareikalavęs, kad anglas savo 
automobilį atiduotų kariuomenės 
reikalams? Nežinau, bet atrodo, 
kad ne, nes dabar automobiliai 
siuva plentais, miesteliais, nebe
kalbant apie didžiulius miestus. 
Vakarais eilės automobilių sustoja 
prie alaus barų, kur anglas po dar
bo atvažiuoja atsigaivinti geru 
alum (po skanių ir sočių pietų ar 
vakarienės). Jau netolima ta atei
tis, kai kiek turtingesniam gyven
tojui bus prieinamas ir lėktuvas, 
nes jo kaina nėra didelė. Para
doksiškai skamba, bet galima da
rytis išvadą, kad jei šiandien 
ūkininkas, važiuodamas į lauką, 
prie lengvosios mašinos prisiriša 
plūgą, tai po, kiek laiko į lėktuvą 
susikraus traktorių, traktoristą ir 
skraidins *į tolimesnį lauko galą.

Dideli ' ' _ ’ ’
Anglijai visiškai natūralu. Pačių 
didžiųjų miestų dar nesu matęs, 
tad gal parašysiu, kai apžiūrėsiu, 
jei nebūsiu dar užkasęs plunksnos, 
kaip mano pažįstamas paskutinės 
savo surūkytos cigaretės nuorūką. 
Didieji miestai turi daugiaaukščiiį 
pastatų ir savo įdomybių, bet yra 
didelių miestų, kurių namai tik 
dviejų aukštų: pirmajame aukšte 
anglas dirba ir gyvena, o antra
jame miega. Toks tipiškai angliš
kas miestas yra Hullis, žymusis 
uostamiestis, mėgstąs palanges 
pasipuošti raudonų rožių krūmais, 
Oscar Wilde pasakoje įamžintais, 
mėgstąs puikius gėlynus.

Išlipus į Anglijos krantą, krinta 
į akis gausybė kaminų ant kiek
vieno gyvenamųjų namų stogo. 
Kur mūsų akims įprasta matyti 
vieną kaminą, Anglijoje ten susta-

pa- 
nuo

Ak, 
turi 
yra

miestai pramoningajai
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tyti 3—4 įvairiaformiai kaminėliai. 
Iš kur tai? Anglas yra anglas: jis 
turi butą, kuriame yra nepriklau
somas viešpats, tad jo butas turi 
ir savo nepriklausomą kaminą, 
neįeinantį į jokius kitus kaminus. 
Taisydamas ar valydamas kaminą, 
jis su niekuo neprivalo tartis, su 
jokiu kaimynu, o tik su tuo 
meistru, kuris ateis atlikti užsaky
tojo darbo.

Kalbėti apie anglo būdą ir pa
pročius gal dar truputį per anksti 
man, per maža čia dar išgyventa, 
bet porą žodžių vis jau galima. 
Tradicinis šaltas anglas yra dide
liuose dalykuose, politikoje, par
lamente, o kasdieniniame gy-
venime jūs kasdien sutiksite nuo
širdžių, atvirų ir pilnų užuojautos 
anglų. Žinoma, kas be ko: nėra 
tautos, kurioje nebūtų visokiau
sių žmonių. Juk ir suvalkiečių yra

' suvalkietiškų ir išsigimusių, ne
betekusių būdingųjų savo charak
terio bruožų. O kad' anglas pir
masis pasveikins jo kraštan atva
žiavusį išvietintąjį ar sustabdęs 
užkalbins, toks reiškinys yra kas
dieninis. Anglas mdka nuoširdžiai 
domėtis, nuoširdžiai užjausti ir 
kartais .nuoširdžiai padėti. Dažnas 
reiškinys, kad . anglai ar anglės 
alaus baruose vaišina visiškai ne
pažįstamus išvietintuosius. Tai yra 
anglas, su kuriuo mes susiduriame 
iš pat pradžių.

Anglas turi papročių, prie kurių’ 
atvažiavęs svetimšalis turi derin
tis, jei jis be jokio reikalo nenori 
atkreipti į save akių Sakysim, va
kare 10 vai. uždaromi barai ir ki
tokios išgėrimų ir pasilinksmini
mų vietos (neviešos vietos gali ir 
per naktį išbūti atdaros). Tada 
anglas skuba namo, ir gatvės 

/ visiškai ištuštėja. Niekas nedrau
džia vaikščioti visą naktį bet 
nesistebėk, jei ilgiau užtrukusį ir 
iš kur nors vėlai grįžtantį tave 
sustabdys tame rajone dežuruojąs 
policininkas ir apklausinės tave, 
iš kur gųžti, kur užsibuvai, nes 
jis* pažįsta visus savo rajono gy
ventojus, ir jei tave ištiko kuri 
nors bėda ir tu dėl to klampoji 
neįprastu laiku, tai jis tau padės, 
bet, saugok, Dieve, jei tavo gal
voje klaidžioja nešvarios mintys 
ar tavo rankos linksta į svetimus 
daiktus, tai policininkas juk čia 
yra gyventojų turty, saugumo ir 
ramybės saugotojas.

Kultūros reikalus mes vis linkę 
nustumti į paskutinę vietą, į patį 
kamputį, todėl ir aš pdgal tą seną

Lotiniškai šis vaikų susirgimas 
vadinasi poliomyelitis acuta. Pir
mieji ją aprašė Heine ir Medin, 
todėl kartais šis susirgimas vadi
namas Heine-Medin susirgimu. Ka
dangi tai vienur, tai kitur tokių 
susirgimų pasigirsta, todėl ir mū
sų visuomenei pravartu apie ją šį 
tą žinoti.

Vaikų paralyžius yra užkrečiama 
staigiai prasidedanti liga. Anks
čiau ji pasitaikydavo atskirais su
sirgimais. Paskutiniaisiais laikais 
ši liga neretai įgauna epideminį 
arba net poepideminį pobūdį. Šios 
ligos sukėlėjas yra labai mažas 
virusas. Atitinkamose maitinamose 
medžiagose šį virusą be oro išau
ginus ir jo kultūrą skiepijant bež
džionėms, buvo gautas būdingas 
paralyžiaus susirgimas. Paralyžių 
sukeliąs virusas, yra labai jautrus 
aukštesnei.temperatūrai ir nuo jos 
gana greit žūsta. Žemesnei tempe
ratūrai jis yra labai atsparus. Van
denyje, lede, maisto medžiagose 
jis gali būti ilgą laiką gyvas ir, 
patekęs į organizmą sukelia ligą.

Liga yra labai užkrečiama. Ligos 
sukėlėjas patenka per kvėpavimo 
takus, gerklę ir kartais per virš
kinamąjį traktą. Užsikrečiama kon
takto keliu nuo ligonio arba ir 
nuo sveiko „bacilų nešiotojo". Čia 
ypatingą reikšmę šios ligos išpla
tinimui turi taip vedinami „bacilų 
nešiotojai". Pav., suaugęs ir atspa
rus žmogus, susidūręs su ligoniu 
arba užšikrėtęs kokiu kitu būdu, 
pats gali nesusirgti, bet gali per
duoti kitiems ir tokiu būdu išpla
tinti ligą. Užsikrėtimas dažniausiai 
vyksta taip vad. lašelių forma.

Iš „Laisvapilio“ skautų stovyklos. „Tėviškės“ ir „Merkinės“ tuntų skautai 
iškiloje Falkensteine P. UrOučio nuotr.

lietuvišką tradiciją apie tuos da- Kuomet žmogus alsuoja, čiaudo ar 
lykus užsimenu tik baigdamas, kosti, jis išmeta į orą daugybę 
Norint kalbėti apie teatrus ir operą smulkių lašelių, sakykim garų, ir 
reikia turėti ne dabartines mūsų su tais lašeliais daugybę šitų vi- 
sąlygas. Kinas nėra pigus, bet vis rusų. Įalsavęs kitas žmogus tuos 
dėlto prieinamas. Dėl galerijų ir lašelius ir virusus užikrečia ir, jei 
muziejų pasakytina tas pat, kąs jis jiems neatsparus, suserga.
ir dėl teatrų. Inkubacinis periodas nuo 3 iki

O knygomis šviečia knygynų 12 dienų. Seraa dažniausiai vaikai, 
prekylangiai, geležinkelių stočių bet gali sirgti ir suaugę. Vokieti- 
kioskai. Paskutiniaisiais metais ir $oje ir jai artimose kaimyninėse 
Lietuvoje knygos buvo išnykusios valstybėse šia liga daugiausia ser- 
iš prekylangių, taigi Anglija pri- gama vasaros pabaigoje ir rudenį, 
mena tuos kadaise buvusius Ligos eigoj galima atskirti šios 4- 
geruosius laikus, kai knygų už- rios stadijos: 1) infekcinė, 2) para- 
teko. Tiesa, knygos čia gana bran- lyžių, 3) regresijos ir 4) trofinių 
gios. Už porą šilingų gali nusi- pakitimų bei kontraktūrų stadija, 
pirkti nebent tik labai paplitusį, 1. Po inkubacinio 3—12 dienų 
prastai išleistą romanėlį, o už periodo prasideda infekcinė stadi- 
geresnę, švariau išleistą knygą ja. Ji tęsiasi nuo 24 iki 48 valan- 
sumokėsi ir 4 ir net 14 šilingų. dų. Ligoniui gali pakilti karštis aki

Anglai mėgsta kriminalinę'litera- 40* C, atsiranda sloga, gali būti 
turą, todėl prekylangiuose šiai angina, bronchitas, virškinamojo 
sričiai skiriama nemaža vietos, trakto sutrikimas, vėmimas, pra-

VENEZUELA
Kraštas, klimatas, darbo galimybės

I. Bendros pastabos tas. Pietuose jos sienos prieina 
Venezuelos vyriausybė yra pa- arčiau negu per vieną laipsnį j 

sisiūliusi priimti imigrantais iš- šiaurę nuo ekvatoriaus ir šiau- 
vietintųjų asmenų, ne senesnių rėje jos sienos pasiekia 12° 11*. 
kaip 50m amžiaus, kartu su jų J°s Plotas apima apie 352.150 
šeimomis ir norinčių dirbti tro- kvadratinių mylių. Jos pajūrio 
pikiniame, subtropikiniame ir siena yra 1.750 mylių ilgumo, 
vidutiniame klimate, turinčių Kiti kaimyniniai kraštai yra Bri- 
profesijas ar ūkininkų. Vene- tų Gvajana, Brazilija ir Kolum- 
cuela, žinoma kaip Venecuelos biją. Venecuela gali būti pada- 
Jungtinės Valstybės, yra tedera- Įinta į keturis geografinius ra- 
linė demokratinė valstybė susi- jonus: 'Gvajanos aukštumos, vi- 
dedanti iš 20 valstybių, 2 fe^e- dūrinė plokštuma, kitaip vadi- 
ralinių teritorijų, S1 federalinės narna Lianos, kalnuotoji sritis ir 
autonominės srities ir 1 tedera- Marikaibo žemumos. , 
linės apygardos, kurioje yra Ca- Gvajanos aukštumos, nusitę- 
racas. krašto sostinė. Kraštą šiuo siančios toliausiai į krašto pie- 
metu valdo laikinoji vyriausybė, tus, yra mažiausiai ištirtas, bet 
kuri, priėmus naująją konstitu- turtingas miškais ir mineralais 
ciją, bus pakeista nauja vyriau- rajonas. Lianos yra žemumų tro- 
Sybe. pine geriausiai ganykloms tin-

Emigracija yra tvarkoma Imi- karna sritis. Kalnuotoji sritis yra 
gracijos ir Kolonizacijos Institu- vidutinio klimato, čia vyrauja 
to direktyvomis. Sis institutas žemės ūkis. Sis rajonas yra pan
yra autonominė įstaiga. Bendro- kiaušiai apgyvendintas. Siaura 
sios priežiūros atžvilgiu jis pri- pajūrio sritis, . besitęsianti tarp 
klauso žemės ūkio ministeriui. Karibų juros ir Marikaibo eže- 
Siuo metu įkurta ir Imigracijos ro, yra tipiškai tropiška. Dti- 
komisija, kurios uždavinys — džiausią upė yra Orinoco, kun 
patarti imigracijos ir kolonizaci- savo dydžiu yra trečioji Pietų 
jos reikalais. Amerikoje.

H. Padėtis ir dydis III. Klimatas
Venecuela yra siauriausias Venecuelos klimatas daugiau 

Pietų Amerikos kontinento kraš- ar mažiau yra vienodas. Skirtina

Kriminaliniai romanai greta kri
minalinių istorijų, knygos . apie 
anglų slaptąją policiją greta vo
kiškojo špionažo istorijų, taip, 
šitokių knygų daug, gal jos aiš* 
kiau prasikiša pro Galsworthy, O. 
Wilde ar J. Londoną, nes tokių 
autorių knygų dažnai ir nematyti 
prekylangiuose. Anglas mėgsta 
lengvą lektūrą. Gyvendamas tarp 
senoviškų pilių apsuptų pasakiš
kais padavimais, mėgsta pasa
kiškus ir slėpiningus nuotykius, 
mėgsta ir kriminalistiką.

Apie vaiku paralyžiaus liga

O laikraščiai pigūs. „Žiburių" 
formato 8 psl. „Daily Mirror" .— 1 
pensas, populiarūs žurnalai „Lea
der Magazine" (32 psl.) — 3 pen
sai, „Everybodys“ (20 psl.) — 2 
pensai. Tuo tarpu „Lietuvių Žodis" 
— 3 pensai. Norint Anglijoje iš
leisti nedidelio tiražo įietuvišką 
laikraštį, kuris stengtųsi suvesti 
galus su galais, tektų ji parda
vinėti ne mažiau kaip po 5 pensus. 
Tik dideli tiražai atpigina laikraštį, 
o . lietuviškas čia didelio tiražo 
negalės turėti.

Prof. Dr. med. J. Meškauskas 

kaitavimas, skausmai raumenyse,' 
kartais traukuliai ir kiti reiškiniai, 
i kuriuos gali įsigilinti tik gydyto
jas. Reikia pasakyti, kad šioj sta
dijoj tikra diagnose- yra labai sun
ki ir dažnai sumaišoma kitais su
sirgimais, kaip gripu, disenterija ir 
t. t.

2. Po palyginti trumpos 1—3 
dienų infekcinės stadijos seka pa
ralyžiaus stadija. Paralyžius gali 
išsivystyti staiga arba ir lėtai. Pa- 
raližuojama dažniausiai abi kojas 
ir abi rankas. Kartais gali būti 
vienoj kurioj nors pusėj. Jei para
lyžius kyla aukštyn tai gaunasi 
taip vadinamas bularinis Landry 
paralyžius, ir jis yra dažniausiai 
mirtinas. Pirmoji ligos stadija gali 
būti neišreikšta, nepastebėta ir po 
nakties randama vaikas jau su pa- 
ralyžiais. Suaugusiems taip pat 
kartais, praėjus pirmai stadijai ne
pastebėtai, ką nors bedirbant, be
lipant į kalną ar iš nakties įvyksta 
paralyžius. Paralyžių stadija tęsia
si keletą mėnesių, pusę ar net ir 
dvejus metus.

3. Po to prasideda taip vadina
ma regresijos stadija, t. y. para
lyžių sumažėjimo arba pranykimo 
stadija. Juo anksčiau ši stadija 
prasideda, tuo geresnė prognozė 
ir juo vėliau tuo blogesnė. Apskri
tai reikia pasakyti, kad paralyžiai 
visiškai nebepranyksta. Jų lieka
nos visados daugiau ar mažiau 
palieka išreikštos. Persirgę šita li
ga dažniausia negali gerai valdyti 
kojų ar rankų.

4. Po trečiosios seka 4-toji tro
finių pakitimų bei kontraktūrų 
stadija. Šioj stadijoj pastebima 
raumenų atrofija, sumenkėjimas,
odos ir sąnarių raiščių atrofija, nerašau, nes tai yra gydytojo rei- 
Prasideda galūnių sutraukimas ir kalas, ir kiekvienu atveju jis gali 
sąnarių iškraipymas. būti kitoks, žiūrint, kokia ligos

Taigi, kaip matome, liga yra ga- forma, reiškiniai ir t. t.

Pabaltijo Humanistinės Sąjungos plakatas Baptistų Kongrese Kopenhagoje

na sunki ir baisi. Serga vaikai, bet 
suaugę taip pat nuo susirgimo ne
garantuoti, nes serga ir suaugę, 
nors rečiau. Nors ligos sukėlėjas 
ir žinomas, tačiau ’ jokių skiepų 
nuo šios ligos nėra; Taip pat nėra 
tikro ir priežastinio gydymo. Gy
dytojui tenka kovoti tik simptoma- 
tiškai, švelninant šios ligos simp
tomus ir pasekmes. Visiškas pa
gijimas yra retas.

Todėl reikalinga kiek galint šios 
ligos saugotis: vengti didesnių su
sibūrimų, kino, susirinkimų etc. 
Susirgus reikalinga griežta izolia
cija. Susirgimo neslėpti, kaip kad 
kartais būna su užkrečiama liga, 
bet tuojaus pranešei ir izoliuoti. 
Izoliuoti žmonės turi būti draus
mingi ir suprasti bendruomenės 
reikalus. Izoliuotų žmonių ir ligo
nių nelankyti. Apie gydymą aš čia

tik lietingasis perijodas, kuris 
tęsiasi nuo gegužės iki lapkri
čio, ?|ir sausasis perijodas nuo 
gruodžio iki balandžio.

IV. Sveikata ir sveikatingumo 
institucijos

Krašte siaučia maliarija ir kitos 
tropinės ligos. Maliarijos susirgi
mų skaičius dėl gero maliarijos 
instituto veikimo ir pastangų yra 
sumažėjęs. Viešoji sveikatos tar
nyba yra išplėsta visuose kraš
to rajonuose ir jos dėka yra 
sumažinta ligų išsiplėtimo prie- 
.žastys.

V. Kalba ir rasė
Venecuelos gyventojai kalba 

ispaniškai. Jie yra daugiausia is
panų kilmės su nedidele indėnų, 
afrikiečių ir portugalų priemaiša: 
Venecuelos gyventojai rasės.
spalvos ir tikėjimo atžvilgiu vie
nodai traktuojami.

VI. Auklėjimas
Viešasis auklėjimas yra fede

racijų, valstybių ir savlvaldybi- 
r/ių įstaigų .uždavinys. Viešasis 
auklėjimas apima pradžios mo
kyklas, Igimnazijas., specialines 
ir aukštąsias mokyklas. Pradžios 
mokslas privalomas visiems vai
kams nuo 7 iki 14 metų am
žiaus. Iš specialiųjų mokyklų yra 
meno, prekybos ir pramoninės 
technikos. Venecuela turi du uni
versitetus: vieną Carace ir antrą 
Meridoje.

VII. Religija
Venecueloj vyrauja katalikų 

tikėja, bet ir kitos religijos 
laisvai išpažįstamos.

VAI. Maistas
Šiuo metu maistas Venecueloje 

yra gan brangus. Maistas, aps
kritai imant, skiriasi nuo euro
pietiško maisto, bet norėdamas, 
kiekvienas europietis gali atrasti 
tokio maisto prie kurio jis yra 
pripratęs.

IX. Vidaus susisiekimas
Pagrindinė transporto priemo

nė yra sunkvežimiai ir autobu
sai. Tiktai trumpos geležinkelių 
linijos sujungia paskirus centrus. 
Gefležinkelių tinklas nėra tiek 
platus, kaip kelių ir vieškelių 
sastema. Pakrančių laivai ap
tarnauja pajūrio gyventojus įr 
Orinoko žemupy. Oru susisiekti 
galima tik tarp didžiųjų centrų.

Nors užsieniečiai ir naudojasi 
tomis pačiomis pagrindinėmis 
teisėmis, kaip ir Venezuelos pi-

9
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Darbo sąlygos Prancūzijoje vietas Frankfurte. Regensburge. 
Munchene ar Stuttgarte.

Prancūzija, ieškodama išvietin- S&S. 47. 8. 19.
tųjų asmenų savo anglių kasy
kloms. per stovyklas yra išsiun- 90% D P vaikų lanko mokyklas

amerikiečių zonos verbavimo 
darbams į Angliją. Iš britu pu
sės susitarimą pasirašė. Harry 
Ashmore Pass, darbo ministeri
jos pareigūnas ir iš PCIRO Pe
ter J. Austin, amerikiečių zonos 
įkurdinimo valdininkas.

Moterys nuo 18 iki 50 metų 
amžiaus dirbs tekstilės pramonė
je, ligoninėse, skalbyklose, namų 
ruošoje ir žemės ūky. Namų ruo
šai darbininkės daugiausia bus 
verbuojamos iš pabaltiečių.

tinėjusi patraukiančiu pasiūly
mu. Į anglių kasyklas priimtasis 
DP gaus sau ir savo šeimai butą, 
nemokamai anglių nuo keturių 
iki šešių tonų per metus ir di
desne mėnesine maisto normą. 
Tinkamas darbininkas gaus du 
kartus daugiau duonos negu vi
dutinis Prancūzijos darbininkas, 
keturis kartus daugiau mėsos. 35 
litrus vyno ir 280 gramų tabako 
per mėnesį-

Naudodamasis tomis pat darbo 
sąlygomis kaip ir prancūzas, DP 
per valandą galės uždirbti nuo 
36,05 iki 48,65 frankų, be to, gaus 
nuolatines 10% premijas, antva- 
landžių. atskiro darbo ir vyres
niškumo atlyginimą. Šiuo metu 
darbo diena ' vra 8 vai. 15 min. 
Angliakasiai gaus nuo 12 iki 24 
dienų, priklausomai nuo vyresniš
kumo, apmokamų atostogų per 
metus. Naudosis nelaimingų at
sitikimų J r sveikatos apdraudi
mu, pensijų, moterystės ir šeimos, 
privilegijomis. Jei norės, galės 
įsigyti Prancūzijos pilietybę. Su- 
verbuotieji darbininkai bus pir
ma painfomuoti ir tada perke
liami į jau įrengtas surinkimo

liečiai, tačiau yra keletas išim
čių, iš kurių pažymėtinos:

a. jokioje įmonėie negali bū
ti daugiau kaip 25% užsienie
čiu tarnautojų,

b. užsienyje įgyti laipsniai 
ar teisės verstis medicinos ar 
teisės praktika nėra pripažįs
tami privačios praktikos Rei
kalui.

c. išvengti užsienio propogam- 
dai visos šiuo reikalu griežtai 
nustatytos priemonės yra už
sieniečiui privalomos.
Nei Venecuelos vyriausybė, nei 

Tarptautinė Pabėgėlių Organiza
cija negarantuoja imigrantui tin
kamo darbo susiradimo. Vyriau
sybė ima atsakomybe už maiti
nimą. pastoge ir medicinos na- 
galbą tik per tam tikrą laiką 
po jo išlipimo į krantą ir pade
da imigrantui susirasti darbą.

Tarn vietinių gyventojų ir už
sieniečio nėra daroma jokio skir
tumo darbo sąlygų atžvilgiu. 
Daugely pramonės šakų yra nus- 
tatvtas minimalus atlyginimas.

Kiekvienas imigrantas gali įsi
vežti be muito savo asmeninius 
reikmenis, rūbus, baldus, instru
mentus ir įrankius. Imigrantas 
ir jo šeima kartu su jų bagažu 
bus nemokamai nugabenti į tą 
respublikos vietą, kur numato 
apsigyventi ir gauti darbo. Kiek
vienas Hmfigrantas gali laisvai 
krašte keliauti ir keisti darbą, 
jei nėra susirišęs sutartimis, ku
rias yra padaręs atvykdamas į 
šį kraštą.

XI. Transportas ir priėmimas
Nuo pat surinkimo vietų Euro

poje iki išskirstymo punktų Ve- 
necueloje transportu rūpinasi 
Tarptautinė Pabėgėlių Organiza
cija. Visa kelionė yra rūpestin
gai suorganizuota. Kelionės me
tu duodamas ipaistas ir rūpina
masi medicinos pagalba.

Išvietintieji asmenys, atvykę į 
Venecuelą, bus patalpinti val
džios kontroliuojamuose tranziti
nėse stovyklose, kur jie gaus tam 
tikrą laiką nemokamai patalpas, 
maistą ir medicinos pagalbą.

Neturintiesiems pinigų, IRO 
duos po. 33bs.

XII. Pramonės darbininkai
Vepecueloje labiausiai yra iš

sivysčiusi medvilnės, tekstilės, 
cemento, keramikos ir stiklo, po
pieriaus, muilo, chemikalų ir naf
tos pramonė. Labiausiai pagei
daujami ir ieškomi yra mecha- 

Iš Tarptautinės Pabėgėlių Or
ganizacijos pranešimo matyti, 
kad 90% mokyklinio amžiaus 
vaikų, gyvenančių amerikiečių 
zonos stovyklose, lanko mokyk
las.

Iš visų 330 668 šios zonos sto
vyklų gyventojų 80.794 sudaro 
17 m. ir jaunesni vaikai. 90% 
iš jų . lanko mokyklas, vadovau
jamas tų pačių DP mokytojų ir 
gauna tą patį pagrindinį išsila
vinimą, kaip ir jų gimtuosiuose 
kraštuose. Mokoma ir anglų kal
bos.

Mokslo vadovėliai daugiausia 
suaukoti šalpos organizacijų, tal
kininkaujant IRO.

Mokymosi sistema apima DP 
jaunimą nuo vaikų darželių iki 
universitetų, įskaitant ir atos
togų metu daromus kursus.
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20.000 moterų į Angliją
Šio mėn. 12 d. Heidelberge pa

sirašyta sutartis tarp Britų dar
bo ministerijos 'dr Tarptautinės 
Pabėgėlių Organizacijos dėl 
20.000 išvietintųjų moterų iš 

nikai, apmokyti įmonių darbi
ninkai (ypatingai elektromonte
riai, spaustuvininkai, statybos 
darbininkai (ypatingai elektro
monteriai, staliai ir mūrininkai), 
miško darbininkai ir traktori
ninkai. Taip pat reikalinga gai
lestingų seserų, patarnautojų, ne
didelis skaičius sanitarų ir gy
dytojų, galinčių dirbti tropikų 
srityse ir tik viesošftSs sveikatos 
žinyboje. Gydytojams neleidžia
ma verstis privačia praktika.

XIII. Žemės ūkio darbininkai
a. Tose krašto srityse, kur yra 

daugiausia darbo galimybių, 
svarbiausi produktai yra ka
va, cukrinės nendrės, daržovės, 
javai, fnedvilnė. tabakas irry-

• žiai. Galvijų ir avių ūkis vis 
plečiasi. Plečiamas ir pieninin
kystės ūkis.

b. Ūkininkavimas labiausiai išsi
plėtęs kalnuotoje srityje, ir gy

vulininkystė labiausia kultivuo
jama Lianoje tarp kalnų ir 
Orinoko upės. Kalnų srityje 
auginama daug ožkų ir avių. .

c’. Nors pragyvenimo _ sąlygos ir 
atlyginimai žemės ūky yra že
mesni negu Europoje, bet imi

grantai, sutinką dirbti tose sa - 
lygose ir atlyginimu, susipa
žinę su kalba ir išmokę tropi
nio žemės ūkio technikos, ga- 

i Ii tapti ūkių savininkais.

XIV. Žemės nuosavybė ir gru
pinis įkurdinimas

Venecuelos vyriausybė yra 
įkūrusi nemaža žemės ūkio kolo
niją, bet šiuo metu į jas patek
ti negalima. Vyriausybė tiria pa
pildomos kolonizacijos galimy
bes, bet šiuo metu negrai pasiū
lyti nei navieniam nei grupiniam 
įsikurdinimui tų išvietintų asme
nų, kurie per 1947 m. atvyks į 
Venecuelą.

XV. Baigiamosios pastabos
. Atvykusioms i Venecuelą ir 
norintiems iš jos išvykti i kitą 
kraštą, nei Tarptautinė Pabėgė
lių Organizacija, nei Venecuelos 
vyriausybė neduos jokios pagal
bos.

Visi surinkti duomens yra pa
imti iš oficialių leidiniu ir spe
cialių padėties tyrinėtojų prane
šimų, todėl manoma, kad šios ži
nios suteikia pilną vaizdą tų są
lygų ir galimybių, kurias siūlo 
imigrantui žemės ūkis dr (pra
monė.

Lietuvos Antinacinės Rezistencijos 
Politinių Kalinių S—gos š. m. rug
piūčio mėn. 21 d. išrinktoji Centro 
Valdyba pareigomis pasiskirstė taip:

Kun. Vytautas Pikturna — pirminin
kas; Vaclovas Alksninis — vicepir
mininkas; Juozas Kojelis — sekre
torius; Kun. Jurgis Parancevičius — 
iždininkas; Povilas Zičkus — valdy
bos narys; Jonas Rimašauskas — 
{tautinės martyrologijos skyriaus ve
dėjas.

Naujas Centro Valdybos adresas: 
Mūnchen 27, Lamonstr. 21

Tautinės martyrologijos sk. vedėjo 
adresas:

Jonas Rimašauskas, Bonn a. Rhein, 
Moltkestr. 3.

Fellbach. Iš buvusių Stuttgarto apy
linkėse lietuvių stovyklų kurios bu
vo įkurtos privačiose patalpose, bene 
bus vienintėlė užšilikusi Fellbach 
išvietintųjų stovykla. Prieš porą mė
nesių į čia buvo sukelti visi Stutt
garto mieste gyvenę išvietinieji lie
tuviai.

Pirmiau ši stovykla vadinosi pabaly 
tiečių (Baltic Camp) dabar yra’’dir
bančiųjų stovykla. Šios stovyklos ad
ministratorium yra latvis. Dabar
tiniu laiku šios stovyklos gyventojai 
skirstosi pagal tautybes taip: 525 — 
lietuviai, 415 — latviai, 135 estai ir 43 
kitų tautybių; viso šioje stovykloje 
gyvena 1118 DP asmenų. Iš jų dir
bančiųjų yra 633 asmenys. Stovyklos 
gyventojai daugiausia dirba J.R.O. 
žinyboje, amerikiečių karinėse įstai

Atrinktosioms darbininkėms 
bus garantuotos tos pačios dar
bo Sąlygos kaip ir britų darbi
ninkėms, bet darbą keisti galės 
tik su darbo ministerijos suti
kimu. Moterų teisinė ir politinė 
apsauga bus prižiūrima IRO ats
tovų Anglijoje. J Pergabenimo iš
laidos iš amerikiečių zonos i 
Angliją bus apmokamos iš bri
tų įnašų Tarptautinei Pabėgėlių 
Organizacijai.
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— Rugpjūčio 25 d. Augsburge 
Sv. Antano salėje įvyko J. Būtėno 
dainavimo studijos absolvento 
tenoro S. Baranausko koncertas, 
dalyvaujant baritonui A. Paukščiui 
ir pianistui A. Mrozinskui.

— Rugsėjo 2 d. toj pačioj salėj 
koncertavo Lietuvos filharmonijos 
koncertmeisteris — violiočelistas 
Mykolas Saulius, akomponuojant 
pianistei Kitty von Teuffel. Buvo 
išpildyti Brahmso Saint-Saens, Al- 
benitz, Granados, Fame ir Elas de 
Lasemo kūriniai. — Rugpiūčio 
mėn. pradžioje Švedijoje mirė lat
vių profesorius Francis Balodis, 
sulaukęs 65 metų amžiaus. Velionis 
buvo žymus istorikas, skaitęs pas
kaitas Rusijos, — vėliau Latvijos 
universitetuose, ir buvo visų žy
miausių Latvijos muziejų organi
zatorius bei narys.

— Latvių spauda nusiskundžia, 
kad prancūzų zonoje, esanti bloga 
latvių mokyklų padėtis. Mokyklų 
tinklas yra per retas, ir vaikai 
mokyklų neįstengia pasiekti. Pran
cūzų zonoje gyvenančių latvių 
26,5% vaikų pradžios mokyklų ne
lanko, gi vidurinių mokyklų net 
54%.

— Gablingene, „Church World 
Service" su IRO pagalba įsteigė 
vaikų darželių auklėtojų institutą. 
Vedėja pakviesta latvių pedagogė 
E. Klaustinia. Personalas sudaly
tas iš įvairių tautybių dėstytojų. 
Kursantės yra priimamos įvairių 
tautybių.

— Ukrainiečių studentams remti 
komitetas sudarė sąlygas tam tik
ram skaičiui ukrainiečių studentų 
vykti studijuoti į Belgiją ir Olan
diją-

— N. Ulme įvyko ukrainiečių 
mokslininkų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 142 ukrainiečių pro
fesoriai ir docentai.

— Lenkų Pietų Bavarijoje ir 
Svabijoje Sąjungos skyriai organi
zuoja parodą „Lenkų darbai už
sienyje".

— Lenkų jaunimas, siekdamas 
aukštesnio mokslo, ryžtingai nu
gali visas kliūtis, rašo lenkų spau
da. Aukšt. technikos mokyla Ess- 
lingene, vienintelė tokio pobūdžio 
lenkų įstaiga Vokietijoje, vasario 
mėn. buvo gavusi iš UNRRos pa
liepimą likviduotis. Karį laiką šis 
reikalas buvo delstas, tačiau bir
želio mėn. įsakymas buvo pakar
totas. Tada lenkų studentų dele
gacija kreipėsi į atatinkamą parei
gūną, kuriam irgi nenusileidus, 
delegacija pagrasino paskelbsianti 
bado streiką. Užtai buvo pagrasin
ta juos- areštuoti. Galiausiai po 
lenkų atsišaukimo į įvairias pa
saulio organizacijas ši mokykla 
nebuvo uždaryta, tik perkelta į 
kitą stovyklą.

— New Yorko dvisavaitipis lai
kraštis „Look", turįs apie 2 mil. 
tiražą, paskelbę paskutinių karo 
mėnesių Roosevelto su Stalinu 
susirašinėjimą, atskleidžiantį kai 
kuriuos iki šiol buvusius slaptus 
politinius užkulisius.

— „Vienybė" rašo, kad šiuo me
tu Kauno Universitete dėsto ir at
sakingas pareigas užima: Universi
teto rektorius prof. dr. J. Kup
činskas, prorektoriai prof. dr. Ab- 
raitis ir doc. J. T. Ariškin, Medi
cinos fakulteto dekanas doc. mok. 
kandidatas Januškevičius, Techno
logijos fakulteto dekanas prof. dr. 
Baršauskas, istorijos — filologijos 
fakult. dekanas doc. Mironas, sta
tybos fakulteto dekanas doc. Va- 
balėvičius, Architektūros fak. de
kanas doc. S. Stulginskis Lietuvos 
Mokslų Akademijos nariai: Prof. 
P. Mažylis, prof., V. Lašas, prof. 
A. Purenąs, prof. K. Grybauskas, 
karinės kadedros viršininkas gen. 
Įeit. V. Vitkauskas. Studentų prof- 
komo pirm. Boris, universiteto 
Tarybos sekretorius prof. J. Ja- 
nickis, LTSR Mokslų Akademijos 
korespondentas narys prof. J. In
driūnas. • ,

gose, vokiečių įvairiose įmonėse ar 
įvairiuose kursuose. Į šį skaičių 
(eina ir įvairiose aukštose mokyklose 
besimoką studentai, iš kurių universi
tete studijuoja 141. Reikia pastebėti, 
kad iš paminėto skaičiaus lietuvių 
studentų yra 123. Šiais metais baigė 
ir gavo diplomus.8 studentai, iš kurių 
2 inžinieriai, 1 geologas, 4 agronomai 
ir 1 gydytojas. Visi paminėtieji bai
gusieji studijavo Heidelbergo uni
versitete. Apie 50% bestudijuojančių 
lietuvių studentų, jei nepasikels gy
venimo sąlygos, tikisi baigti savo 
studijas ateinančiais metais. Stovy
kloje veikia šoferių — mechanikų ir 
anglų kalbos kursai. Dauguma sto
vykloje mokosi amatų ir svetimų 
kalbų pas privačius mokytojus ar 
firmose. Stovyklos rlbosė veikia II-jų 
komplektų prad. mokykla kurios ved. 
yra St. Viliūnlenė, mokosį apie 30 
mokinių. Progimnazijoje yra 3 ifi. 
ir turi 20 mok. Veikia ir vaikų dar
želis. Stovykloje veikia šios dirb
tuvės: laikrodžių taisymo, stuvė- 
jų, batsiuvių, stalių. v Esant progai, 
dauguma 'stovyklos gyventojų mo
kosi įvairaus amato.

Nuo š. m. rugpiūčio mėn. 2 'dienos 
stovykloje yra leidžiamas stovyklos 
biuletainis „Naujos Žinios", redeguo- 
jamas Pr. Zinkeyičiaus. V. Pavasakys

Mas aplankė Sv. Sosto Delegatas
Weidenas. Važiuodamas į lietuvių 

kacetininkų II visuotinį suvažiavimą 
Flossenburge Jo Prakilnybė šv. Sosto 
Delegatas Feliksas Kapočius buvo 

sustojęs Weldene ir aplankė lietuvių 
tremtinių parapiją Hammerwege. 
Ganytojas buvo sutiktas stovyklos 
koplyčioje. Čia jis prabilo į tikin
čiuosius maždaug šiais žodžiais: „Iz
raelio tauta, varoma Babilonijos ver- 
gijon, norėjo su savim pasiimti 
vienintelį bet patį brangiausią da
lyką ir pasiėmė — ugnį. Degančią 
ugnį jie paliko ir savo šventyklos 
aukure. Tremtyje jie išsaugojo ir ne
davė užgęsti išsineštai ugniai, bet 
grįžę tėvynėn, jie rado aukurą van
deniu užpiltą. Tik karštai melsdamiesi 
aukščiausiajam, jie vėl išvydo, kad 
aukure suliepsnojo ugnis. .

Mes lietuviai tremtiniai, palikdami 
tėvynę, taip pat išsinešėm brangiau
sią turtą — Dievo ir tėvynės meilę. 
Saugokim ją, kad grižę namo galė
tumėm, nors ji butų ir priblėsusi, 
taip ją atgaivinti, kad ji jau per am
žius spindėtu mūsų tėvynėje".

šie nuoširdūs ir prasmingi žodžiai 
sustiprino mus, atgaivino priblėsusias 
viltis ir suteikė jėgų sunkiam trem
ties kelyje. L. E—tas

Brangūs svečiai — nebuvėliai
Weidenas. Grįždami iš savo suvažia

vimo Flossenburge. lietuviai kaceti- 
ninkai trumpam laikui buvo sustoję 
pas Weideno lietuvius. Weidenlečiams 
buvo tai maloni staigmena. Kartu su 
kacetininkais atvyko dalyvavę jų su
važiavime žymusis smuikininkas Iz. 
Vasyliūnas dailininkas Rūkštelė ir kt.

Kacetininkai stovyklos salėje sur
engė pobūvį, tikriau sakant poezijos, 
savo išgyventų atsiminiu ir muzikos 
vakarą. Smuikininkas Vasyliūnas sa
vo smuiku sužavėjo visus. Įspūdis dar 
padidėjo, kai paaiškėjo, kad Va
syliūnas, jau kaip trečiasis savinin
kas, grojo vysk. Antano Baranausko 
smuiku.

Protarpiais, kai kerėjanti smuiko 
garsai aptildavo, su savo kacetine 
kūryba įsiterpdavo Rimašauskas ir 
Kulys. Hen. Žemelis skaitė nuotai
kingus eilėraščius iš neseniai ran
kraščio teisėmis atspausdintos J. Ylu- 
vio knygos „Sutryptame kely“. Kun. 
prof. Yla labai vaizdžiai ir įspūdingai 
nupasakojo savo ir draugų kančios 
kelią kacetuose.

Vakaras praėjo ypatingoje, sukaup
toje nuotaikoje.

Negalima nepaminėti ir šiurpulin
gai nuteikiančios parodėlės, kurią 
surengė mums lietuviškos martirolo
gijos sk. vedėjas Rimašauskas. Čia 
kacetininkų išgyvenimus, kančias ir 
mirtį vaizdavo paveikslai, nuotraukos, 
piešiniai, dokumentai, knygos bei 
leidiniai.

Aukštas Svečias lietuvių tremtinių 
SchwSb.GmQnd stovykloje

Rugpiūčio 22 d. lietuvių tremtinių 
SchwSb.Gmūnd stovyklą aplankė Lie
tuvos įgaliotas ministeris Washing
tone ponas Zadeikis, p. Sidzikauskas ir 
dr. P. Karvelis. Aukštieji svečiai at
vyko į stovyklos salę, lydimi vietos 
stovyklos direktoriaus, p. Salčiuno. 
viet. L.T.B. komiteto pirmininko J. 
Jočio ir kitų komiteto narių, kur bu
vo stovyklos gyventojų įspūdingai 
sutikti. Svečiams, ineinant į salę, bu
vo sutikti griausmingais valio ir au
dringais plojimais. Ponas Zadeikis, 
dar ir dabar nepriklausomos Lietu
vos valstybės diplomatinis atstovas, į 
susirinkusius prabilo trumpa, bet 
reikšminga kalba ir pasidžiaugė, kad 
mes ir šiose sąlygose nesame dvasiš
kai palūžę ir kad savo D. P. respu- 
blikoje turime susikūrę pačias rei
kalingiausias, kultūrinei žmogaus plė
totei įstaigas. Primine, kad neturime 
ir toliau nusiminti ir ragino dirbti, 
nes nuo to priklausanti mūsų geresnė 
ateitis. Pasakė, kad mes ir mūsų tra
giška padėtis yra plačiai pasaulyje 
žinoma, bet tuo. tarpu dėl nepaprastai 
painios politinės pokarinės būklės ne
gali būti greitai išsprendžiama. Jis 
mano, kad mums gal neteks ilgai to
kiose sąlygose gyventi, nes dėl mūsų 
ir dėl Lietuvos ateities yra daroma 
visa, kas tik galima. Pastebėjo, kad 
pasaulyje- dar nėra išnykęs teisin
gumo jausmas ir kad i mūsų skriau
das bus atsižvelgta. Po jo kalbos visų 
susirinkusiųjų sugiedotas Tautos Him
nas. Ponas ministeris ir kiti aukštieji 
svečiai aplankė vietinį komitetą, 
mokslp įstaigas, kai kuriuos gyvena
muosius butus, buvo užėjęs į stovy
klos virtuvę. Taip pat apsilankė sto
vyklos garaže įrengtoje bažnyčioje, 
kur vietos choras įspūdingai: sugie
dojo „Marija, Marija“. *

V. PAVASAKYS.

Pabaltijo Universitetas. Rugpiūčio 
mėn. 25 d. višų trijų tautybių anglų 
zonos skautai, stovyklavę Jamboree, 
Prancūzijoje, grįžo ir, prieš išsiskir- 
stant, uždegė paskutinį laužą Pinne- 
berge. Lauže dalyvavo lietuvių skau
tų šefas (ir musų delegacijos vado
vas) prof. V. Čepas, latvių skautų 
šefas prof. E Dunsdorfs, skautai ir 
gausus būrys Pinnebergo pabaltiečių 
kolonijos atstovų Laužo programos 
metu kalbėjo anglų skautininkas J. 
Monnet, kuris lydėjo į Prancūziją ir 
atgal pabaltiečius skautus. (Jis buvo 
paskirtas Tarpt. Skautų Biuro). Ta 
proga jam buvo išreikšta padėka už 
energingą ir rūpestingą globą Jam
boree ’ metu. Kitą dieną prof. V. Če
pas Universiteto lietuviškajam sek
toriui padarė pranešimą apie Jam
boree. Įspūdžių pasakojimas užtruko 
net porą valandų. Baigęs pranešimą, 
liet, skautų šefas padėkojo Pinne
bergo lietuvių visuomenei už paramą 
prieš išvykstant į sąskrydį ir iš jo 
grįžus. (Prieš išvykstant čia buvo 
kelių dienų paruošamoji stovykla). 
Dėkingumo ženklan skautų jambo- 
ristų vardu jis pinnebergiečiams 
įteikė didelį medinį kryžių ir meilišką 
vytį, kurie yra puošę mūsų skautų 
stovyklą Prancūzijoje. Dovanas sau
goti pavesta Pabaltijo Universiteto 
studentų skautų samb. .Vytis“. As.
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Lengvosios atletikos pirmenybės 
Rosėnheime

Rugpiūčio mėn. 22—23 dienomis Ro- 
senheime įvyko dviejų zonų (ameri
kiečių — anglų) lengvosios atletikos 
pirmenybės, sutelkusios nemažą būrį 
(70) sportuojančio jaunimo. Tiesa, bu
vo numatyta, kad dalyvių skaičius 
pasieks 100, tačiau rungtynių datos 
pakeitimas (dėl( ikarantino) ir iš da
lies per vėlyvas apie tai pranešimas 
buvo kliūtis, dėl kurios turėjo atsi
sakyti nuo dalyvavimo visa eilė žino
miausių mūsų lengvaatletų, kaip: 
Bakunas, Karosas, Tamulymas. Dran- 
sutavičius, Mikšys ir kt.

Dėl nedalyvavimo tik ką suminė
tųjų sportininkų beabejo turėjo nur 
kentėti pirmenybėse besivaržančiųjų 
įtempimas. Nežiūrint ir to. pagerinti 
net trys Lietuvos rekordai. Du iš jų 
atitenka Keturakių! Br. ir vienas 
Puzinauskui.

Pirmasis Lietuvos rekordo pagerini
mas pasiektas pirmąja dieną vienos 
anglų mylios ėjime Keturakio su pa- 
sėkme 7,31 min. (senas Lietuvos re
kordas) 8,54 min. inž. Bulotos). Antro
ji diena atnešė jau net du Lietuvos 
rekordų pagerinimus, Keturakio 3.000 
m. ėjimas prieš septynis iš eilės be
sikeičiančius jaunius, dariusius ap
link stadioną po vieną ratą, ir dar 
kiekvienam iš jų imant po 20 mtr. 
avansą, buvo viena iš originaliausių 
pirmenybių varžybų. Kaip pirmoje 
varžyboje Keturakis neturėjo pasi
priešinimo, taip antroje reikėjo temp- 
tis iki maksimumo, kad paskutiniam 
rate pasivytų Vailokaitį, kuris šiose 
pirmenybėse gražiai užsirekomen
davo. šioje distancijoje Keturakis 
turi būti dėkingas gerai apgalvotai, 
kolektyvinei jaunių konkurencijai, 
nes be konkurencijos vargu ar butų 
pavykę pasiekti tokios puikios pa- 
sėkmes, kaip 14:42,65.

Trečias Lietuvos rekordo pageri
nimas atiteko Puzinauskui rutulio 
stūmime. Pasėkmė 14,86 mtr., kurią 
pasiekė Puzinauskas per šias rung
tynes, leidžia užimti vietą tarp pir
mųjų Europos rutulininkų. šiais me
tais Europoje tik vienas sportininkas 
yra prašokęs Puzinauską, tai dr. Luh, 
Giessen, 15,00 m., o mums gerai 
pažįstamas estų rekordist'as Maal- 
steinas šiais metais sumušęs Belgijos 
rekordą, pasiekė pasėkmę 14,60 m.

Trumpose distancijose pirmavo 
Adamkavičius, Nakutavičius ir bro
liai Žemaičiai. Pirmasis 100 m. pra
bėgo per 11,5 sek. 200 ir 400 m. di
stancijose vyko „šeimyniška“ kon
kurencija, nes varžėsi tik broliai Že
maičiai. Nežiūrint familiariškumo, o 
sprendžiant iš pasiekto laiko (200 m. 
— 23,1 sek. ir 400 m. — 55,0 sek.), ga
lima drąsiai tvirtinti, kad tai vyko 
tikrai jėgų išbandymas davęs geri
ausią šių metų laiką mūsų lengvaat
lečių šeimoje. Iš viso sveikintina, 

i nes tai buvo pirmasis taip didelis 
viešas br. Žemaičių pasirodymas. 
Abejose varžybose pirmuoju atbėgo 
Žemaitis V. ir antruoju Žemaitis Pr.

Kaip Žemaičiai dominavo trumpose 
distancijose, taip Tendys ilgose (800, 
1500 ir 3000). Jo pasiektas laikas ga
lėtų būti jo paties, ir net žymiai, pa
gerintas. Tačiau, esant silpnai kon
kurencijai ir tikram dėl laimėjimo, 
nepavyko tą padaryti. Buvo laukta, 
kad Saldaitis, kuris taip pat bėgo 
dvi distancijas, bus kietu riešu
tu. Atrodo, kad progresuodamas ir 
bręsdamas, ši kartą panorės atbėgti 
net pirmuoju. Norai gal ir- atspėti 
tačiau spaudimas buvo jaučiamas tik 
1500 m. distancijoje.

šuollrvinkams taip pat vyko neper
geriausiai. Tiek Adamkavičius (šuo
lis į aukštį 1,70 cm) tiek Kernius 
(šuolis į tolį — 6,72) šiose pirmeny
bėse nepasiekė jiems įprastų rezul
tatų. Ypač laukta skrendančio Ker
niaus šuolio su pasėkmę 7,27, kurią 
jis pasiekė šiais metais Mūnchene. 
Disko metime, kaip ir buvo laukta, 
tvirtai pirmuoju atsistojo Puzinauskas 
su pasėkmę 39,71 m.

Estafetę 4X100 laimėjo Adamkavi
čius, Žemaitis, Grajauskas ir Žemai
tis Su pasėkmę 46,4 sek. Antroji ko
manda, susižeidus kerniui paskutinę 
kliūtį nugalint, nepasiekė tikslo.

Moterų varžybose pasiektos pasėk
mės. išskyrus Brąnanauskaitę (rutu
lys — 10,81), nėra pergeriausios. Gal 
būt, vien tik todėl, kad tai buvo pir
mas didesnio masto suvažiavimas, 
pareikalavęs didesnio pasitempimo, 
kaip kad gyvenamose vietose ir tarp 
savųjų..

Negalima užmiršti dar ir kitų dvie
jų lengvaatlečių, t. y. Astravo ir Vo- 
dapalo. Pirmasis iš Jų sudarė tikro 
800 mtr. lengvaatleto įspūdį. Ten- 
džiui jis buvo sudaręs stiprią kon
kurenciją ir įvaręs nemaža baimės. 
Vodopalas turi visus privalumus gero 
„rutulio specialisto ir disko metiko". 
Jie abu šiose pirmenybėse startavo 
pirmą kartą. Tenka palinkėti jiems 
sėkmės ir progreso.

Toliau nagrinėjant pirmenybių eigą, 
su džiaugsmu tenka konstatuoti, kad 
didesnę dalį dalyvių sudarė mokykli
nis jaunimas (mergaitės ir berniu
kai). Tai čialr yra tas,posūkis, kuris 
buvo senai lauktas mūsų sporto gy
venime. Juk visai nepaslaptis. kad 
daugelis sportininkų, kurie dar šian
dien tvirtai stovi vieno arba antęo 
rekordo sargyboje, yra persenę. Jų 
kaip sportininkų amžius jau neilgas,

o be pakaitų nebus kam kalbėti apie 
mūsų sportą ir laimėjimus. Nėvienas 
iš senųjų neturi bijoti kokurencijos, 
o priešingai savo patyrimą perduoti 
jauniesiems, kad šie neatsiliktų nuo 
dideli progresą darančio sporto pa
saulio.

Stipriausiai sukovojo sprinteriai 
(100 m. bėgikai), iš kurių net trys pir
mieji pasiekė vieną ir tą pati laiką: 
12,3 sek. Neblogai spaudė ir Pocius 
1000 m. pasiekęs pasėkmę 2:52,8. Dis
ko metime smarkiai atsiplėšė nuo 
likusiųjų savo varžovų Tamošaitis, 
numetęs 32,09 m. Įtikinančiai laimėjo 
ir Burokas, ieties varžybose numetęs 
39,60 m. taip pat ir Juodgalvis, rutu
lio stūmime pasiekęs pasėkmę 11,83 
m. Tik paskutinėse (kaip ir pirmose) 
varžybose — šuolyje 1 toli — smarkiai 
susikibo Juknevičius su Trimaku. 
Juknevičių lydėjo didesnė laimė, ir 
jis laimėjo pirmąją vietą su pasėk- 
me 5,52 m.

šventę atidarė, uždarė, diplomus 
išdalino ir sveikinimo kalbas pasakė 
Mūncheno sporto apygardos pirm. p. 
Cerekas. Vieningo visos kolonijos 
gyventojų prisidėjimo dėka sportinin
kai buvo sočiai pavalgydinti ir aprū
pinti geromis ir 'sportiškam poilsiui 
tinkamomis nakvynėmis.
Techniškos pasėkmės:
Vyrams: sek.
100 m.: 1. Adamkavičius (Augsb.) 11,5

2. Nakutavičius (Augsb.) 11,5

4X100m:l. Adamkavičius,

3. Žemaitis V. (Ingolšt.) 11,7
200 m.: 1. Žemaitis V. (Ingolšt.) 23,10

2. Žemaitis Pr. (Ingolšt.) 23 15
400 m.: 1. Žemaitis V. 55,0

2. Žemaitis Pr. 56,5
3. Rapševlčius ' 57,8

800 m. f 1. Tendys 2:06,3
2. Astravas 2:09,5
3. Kiaunė 2:14,0

1.500 m.: 1. Tendys 2:27,9
2. Saldaitis 4:38.6
3. Kiaunė 4:44,4

3.000 m.: 1. Tendys 9:43,1
2. Saldaitis 10:12,0
3. Žemaitis 11:01,2

3.000 m. ėjimas: 1. Keturakis 14:42 65
Anglų mylią: 1. Keturakis 7,31 min.

2. Procuta 10.55 min.
į aukštį: 1. Adamkavičius 2,70,5 min.

2. Grajauskas 1,64 m.
3. Bungarda 1.55 m.

į tolį: 1. Kernius 6,72 m.
2. Supronas 6,38 m.
3. Adamkavičius"' 6,19 m.

rutulys: 1. Puzinauskas 14,86 m.
2. Vadapalas 12,44 m.

diskas: 1. Puzinauskas 39,71 m.
2. Vadapalas 34 42 m.
3. Biskis 33.88 m.

Svečiai savo eiles sustiprino Bu- naitė tapo disko metimo Reutlingeno 
kietu (neoficialus Vokietijos mei- — z‘.ztzz~ *“*" — 
steris), kuris gražiausioj vakaro ko- plaukė —. —------------------------ _
voj laimėjo prieš Gerulaitį 21:14, užėmė antrą vietą. Pirmą vietą su
leki, 21:11, 21:14. • griebė viena hanoverietė, kuri dabar

Bendra rungtynių pasekmė 5:2 Augs- atostogauja Reutllnąene. Melsterė 
burgo „Dainavos“ naudai. nuotolį praplaukė per 1.25,0, o Cel-

naitė sugaišo 1.47,0.
Futbolo rungtynes 'žaidė .Ermso 

.slėnio rinktinė prieš Reutlingeno 
apskritį. Ermso slėnio vienuolikė lai
mėjo 3—1. Laimėtojų sudėty matėme 
ir vieną lietuvį Jeršovą, kuris žaidė 
kairiuoju sparniniu ir įkirto vieną 
įvartį.

šiuos mūsų sportininkų pasiekimus 
tenka teigiamai įvertinti. Kiekvienas 
didesni? “ *- ’***• *" *
Įninku ,______,------ ------..
yra gražus indėlis mūsų visų

Tarptautinės stalo teniso žaidynės 
Augsburge

š. m. spalių mėn. Lietuvių Sporto 
Klubas „Dainava" Augsburge numa
to pravesti tarptautinės stalo teniso 
žaidynes, kuriose be lietuvių: Ado
mavičiaus, Garunkščio. Gerulaičio, 
Meilaus, Valadkos ir kt. dalyvautų 
vokiečiai — Mauritz (Vokietijos mei
steris) Hoffmann, Rosinus ir kt. 
lenkas Bukiet, vengras Szabo ir t. t. 
Iš kai kurių žaidėjų sutikimas jau 
gautas.

Perkūnas — Frankfurt — Darmstadt 
krepšinio nugalėtojas

YMcZ suruoštose Frankfurt—Darm
stadt apygardos krepšinio pirmeny
bėse Hanau Perkūnas laimėjo pirmą 
vietą, finale nugalėjus Hanau latvių 
YMCA 59:29 (25:9).

Žaidimo ir metimų, kokius parodė 
Perkūnas, hanaviečiai jau seniai ne
matė. Latviai, pradžioje dar mėginę 
priešintis, pamatę betiksiu savo 
veržlumą, perėjo į gynimą ir stengėsi 
pasekmes lyginti ilgais metimais ir 
tik retkarčiais gražiais prasiveržimais.

Žaidė ir taškus pelnė: Paransevi
čius — 19, Bagdonas — 13, Kepalas 
— 8, Kalvaitis — 7, Supronas — 6, 
Pilvelis — 4, Grudzinskas — 2.

Latvių YMCA: Rops — 8, Stals — 6, 
Berzinš — 6, Daukš — 5, Jančevs- 
kis — 4. Dr.

meistere" 1947 m. Be to. Celnaitė
100 m. laisvu stiliumi ir

tus kandidatų sąrašus siųsti iki š. m. 
rugsėjo mėn. 15 d. šiuo adresu:

VI. Simutis, 
13b Augsburg-Hochfeld 
Litapisches Lager 9'32 

Kandidatai, iki š. m. rugsėjo mėn. 
20 d. negavę neigiamo atsakymo, lai
komi į kursus priimtais.

Mūncheno sporto apygarda

Pranešimai
ar mažesnis lietuvių sport- 

>asirodymas svetimųjų tarpe . .... naUdai.
Ck.

PADĖKA
1947 m. rugpiūčio 23—24 d. 

senheime prisidėjuslėms prie
... Ro- 

r_____ _______ __ __ lengvo
sios atletikos pirmenybių pravedimo 
p. p. Zmuidzinienei, Nutautienei, 
Mrozinskienei, Lupeikienei, Martinai
tytei, Vyšniauskui, Jaronlui, Liutke
vičiui Obeleniui ir visiems kitiems, 
nuoširdžiai taria sportišką ačiū.

Lengv. Atletikos Pirmenybių 
Ruošimo Komitetas

Pranešimas Kunigams
Nuo š. m. rugsėjo 29 iki spalių 
d. Seeshaupt’e (50 klm. nuo 

Mūncheno, Kochtel kryptimi) 
Strandbad viešbutyje įvyksta me
tinės kunigų rekolekcijos, kurias 
vesti sutiko J. E. Vyskupas P. 
Boevs. Atvažiuoti iš vakaro. Da
lyvavimas būtinas. Smulkesnį pra
nešimą gaus kiekvienas asmeniš
kai.

3

Skubus pranešimas 
rugsėjo mėn. 22 — spalio

IIl-Aios Popiežiaus Misifos 
Tautinis Delegatas Lietu

viams Vokietijoj ir Austrijoj.
S.............. ................... - ------

mėn. 15 d. d. Grafaschenau, prie Mur- 
nau (Pietų Bavarijoj) MUncheno 
sporto apygarda ruošia lietuvių trem
tinių fizinio auklėjimo mokytojų ir 
sporto instruktorių paruošimo kur
sus. Kursai pravedami su L.T.B. 
Švietimo Vadybos pritarimu. Kursan
tų maksimalinis skaičius — 100 as
menų (60 vyrų ir 40 moterų) Kursan
tais priimami asmenys iš visų ponų. 
Mokytojai, neturį fizinio lavinimo 
mokytojų cenzo, kursuose privalo 
dalyvauti. Mokytojais — kandidatais 
priimami ir kiti, baigę ne mažiau 8

.______ _____ ___________ _ Žemaitis.
Grajauskas, Žemaitis 46,4s ek.

Moterims:
100 m.: 1. Budininkaitė 

2.-Meškauskaitė 
į tolį: 1. Budininkaitė

2. Meškauskaitė
diskas: 1. Tublenė

2. Baranauskaitė
3. Jasiūnaitė 

ietis: 1. Tubienė
2. Budipinkaitė

rutulys: 1. Baranauskaitė
2. Jasiūnaitė
3. Tubienė

Jauniams:
100 m.: 1. Trimakas

2. Juodgalvis
3. Dagys

4X100m:l. Mūnchenas
(Dagys. Trimakas, Danile
vičius. Pauperas)

2. Augsburgas 51,1 sek. 
(Satkūnas, Burokas, Sirja- 
tavlčius, Kizlaitis)

1.000 m.: 1. Pocius 2:52.8
2. Burokas 2:58.4
3. Laurinavičius 2:58.4

1 diskas: 1. Tamošaitis
2. Jakaitis
3. Juška 

ietis: 1. Burokas
2. Juodgalvis
3. Vailokaitis

rtuulys: 1. Juodgalvis
2. Tamošaitis
3. Kizlaitis

į tolį: 1. Juknevičius
2. Trimakas
3. Juodgalvis

Mergaitėms:
60 m.: 1. Točilauskaitė

2. Sikšnytė
3. Bubelytė

4X60m.: 1. Rcfeenheimas
(Sikšniūtė, Sikšniūtė 
čilauskaitė, Neimerytė)

2. Augsburgas 36,7 sek.
(Bubelytė, Lopetaitė, Plu- 
čaitė. Macikaitė)

į tolį: 1. Točilauskaitė
2. Macikaitė
3. Sikšniūtė

į aukštį: 1. Točilauskaitė ,
2. Sikšniūtė
3. Urbanavičiūtė 

beisbolas: 1. Točilauskait.
2. Lopėtaitė
3. Macikaitė

rutulys: 1. Macikaitė
2. Točilauskaitė
3. Llutkevičiūtė

14,45 sek.
14,6 sek.

4,43 m.
4,12 m.

28 08 m.

30.8 m.

sek. 
sek. 
sek.

12,3
12,3
12,3 ___
49.85 sek.

Sportas Kasselyje
VIII 15. Lituanlcos futbolininkai 

viešėjo Groflenritee, kur žaidė su vie
tos vokiečių komanda, apygardos 
klasėje užėmusia pirmą vietą. Rung- c__________ _____,________________ _

• tynęs laimėjo Lituanica 7:5 (2:4). kl. gimnazijos ir turį pedagoginių ga- 
i įvarčiai: Sabaliausko 2 K. Miškinio 2, bumų bei vietos apylinkių komitetų 

Norvilaičio I 2. ir' Adomąvlčiaus 1. rekomenduojami asmenys. Sporto in-
VIII. 16 WOrzburge Lituanica žaidė struktoriais — kandidatais priimami 

L klasės krepšinio pirmenybių rung- sportininkai, iš kurių tikimasi, kad 
tynęs prieš vietos Vytį ir laimėjo gautas žinias sunaudos savo indi- 
41:37 (20:17). Rungtynių pabaigoję vidualinei klasei pakelti, o taip pat 
abiejose komandose liko po keturis mokės jas perduoti ir kitiems. Moks- 
žaidėjus. Taškai: Lituanicos-Ralkevi- lo cenzas — ne mažiau 4 kl. gimnazi- 
«i.._ - jQs jų. kaip ir kūno kultūros moky

tojų — kandidatų, sąrašus paruošia 
vietos apylinkių komitetai.

Kursų programa numatyta sekanti: 
Teorija:

1. Fizinio auklėjimo istorija,
2. Fizinio auklėjimo teorija.
3. Moderniosios fizinio auklėjimo link

mės,
4. Sporto diatetika ir fiziologija.
5. Sporto higiena, pirmoji pagelba ir 

sport, masažas,
6. Fizinio lavinimo metodika.
7. Pasauliniai jaunimo sąjūdžiai bei 

9 xu- Ju tikslai,
Gčttingeno 8- Sportinio gyvenimo organizavimas. 

____ Praktika:
bet visai pelnytai, gdttingeniečiai lai- L Didieji kovos žaidimai (su taisyklių 
mėjo pirmuosius taškus, nugalėdami 
savo priešininką 48:44 (22:19). Pažymė
tina. kad nuo. paskutinio ketvirčio 
pradžios YMCA žaidė keturiese. Taš
kai: YMCA-Sutas 18, Šukys 16 Pal
tarokas 6, Grėbliauskas 4. Cekauskas 2. ---------------
2. Vaitkevičius 2. Vyties-Ošlapas H 10. 3. Lengvoji atletika (su teisėjavimo 
Saladžius ?, Ponelis 9. Alinskas 7, praktika),
Ošlapas I 6, Cerkeliūnas 3. jkm. 4. Plaukymas ir skęstančiojo gelbė

jimas.
Didelis lietuvių laimėjimas Ąugsburge 5. Iškilavimas.

Be to, specialiam pasitobulinimui 
. bus įvesti atskirų -šakų papildomi 
kursai.

Kelionės išlaidas padengia 
kursantai. Leidimą pervažiuoti 
sienas pasirūpina kiekvienas 
vidualiai.

Maistas bus išduodamas vietoje. 
Vykstą i šiuos kursus asmenys bū
tinai privalo atsivežti iš maisto (sto
vykloje) išregistravimo pažymėjimą. 
Neturį pažymėjimo į kursus ne
bus priimti. Be to. būtinai pasiimti: 
asmens ir mčkslo baigimo dokumen
tus, sporto, tualeto bei raš. reikmenis 
ir antklodę.

Vietos apylinkių komitetų patvirtin-

čius 15, Mičlulis 7. K. Miškinis 7, 
Landsbergis I 6. Ližaitis 5. Valaitis 3, 
Vyties-Idelevičius 13. Jačiunskas 11, 
Černiauskas 6, M. Aukštuolis 5, Paš
kevičius 2.

VIII. 19 Kasselyje įvyko L klasės 
krepšinio pirmenybių rungtynės Li- 
tuanica-TūbingerA> ASK Vytis. Po 
permainingos ir (temptos kovos sve
čiai laimėjo 27:25 (13:10). Taškai: Vy- 
ties-Alinskas 13, Saladžius- 5 Ošlapas 
14, Cerkeliūnas 3, Ošlapas II 2, Li- 
tuanlcos-Varkala 9, Ratkevičius 6, 
Aižinas 6. K. Miškinis 4.

VIII. 20 Kasselyje L klasės krep
šinio pirmenybių rungtynės žaidė Tū- 
bingeno ASK Vytis su 
YMCA. Po Įtemptos kovos netikėtai,

aiškinlmu)
a) krepšinis,
b) futbolas,
c) tinklinis,
d) softbolas, 

!. Mankštos,

Nauji mokslo metai Lietuvių 
Aukštesniojoj Technikos Mokykloj 
Augsburge I ir II kurse prasideda 
1947 m. rugsėjo mėn. 29 d., o III 
kurse 1947 m. gruodžio mėn. 1 d.

Į I kursą naujai priimami mo
kiniais asmenys, baigę 4 gimnazi
jos klases, arba tolygias mokyklas.

Į II kursą naujai priimami mo
kiniais asmenys, baigę 8 gimnazi
jos klases ir išlaikę papildomus 
egzaminus iš mechanikos, elektro
technikos, technikinės braižybos ir 
braižomosios geometrijos.

Į III kursą naujai priimami as
menys iš tolygių technikos moky
klų juo pagrindu, kad jų išeitas 
specialių dalykų mokslas prilygtų 
dviejų kursų mokslui Lietuvių 
Aukštesniojoj Technikos Mokykloj 
Augsburge.

Prašymai Mokyklos Direktoriaus 
vardu naduodami j I ir II kursą 
iki 1947 m. rugsėjo mėn. 25 d., o 
į III kursą iki 1947 m. lapkričio 
mėg. 20 d. Apsigyvenimo galimu
mų Augsburge, norintiems moky
kla lankyti iš kitų kolonijų, mo
kyklos vadovybė suteikti negalės 
— visi suinteresuotieji dėl aosigy- 
venimo Augsburge turės eiti nor
maliu keliu, kreindamiesi asmeniš
kai j PCIRO atitinkamus pareigū
nus.

Prašymus siusti: Aukštesniosios 
Technikos Mokyklos Direktoriui, 
Augsburg - Hochfeld , Littauisches 
Komittee.

MOKYKLOS DIREKTORIUS"

32.09 m.

27,60 mM
39,20 jn.
38 86 m.

10,91 m.
5,52 m.

8.4 sek.
8.5 sek.
8.6 sek.

39,8 sek.
•• To-

4,43 m.

4,28 m.
1,25 m.
1,21 m.

9,76 m.

Sekmadieni, rugpiūčio 31 d., Augs
burge tvyko tarpklubinės lengvosios 
atletikos pirmenybių rungtynės tarp 
Ingolstadto. Augsburgo , Schwaben" 
Ir Augsburgo ..Viktorijos“. Vokietijos 
Lengvosios Atletikos Sąjungai išlei
dus potvarki, kuriuo draudžiama už
sieniečiams dalyvauti ar tai tarpklu- 
binėse pirmenybių rungtynėse, ar tai 
apveardinėse pirmenybėse, lietuviai, 
turėję startuoti už Ingolstadto ar už 
Augsburgo komandas dalyvavo be 
konkurencijos (taškai klubams nebu
vo ušskaltoml). Mūsiškiai dalyvavę 
7 varžybose užėmė 4 pirmąsias . vie
tas, 2 antrąsias ir 1 penktą vietą. La
bai gražiai šiose rungtynėse pasirodė 
Puzinauskas. kuris disko metime pa
siekė 41,45 m. gi rutulio stūmime bu
vo kiek silpnesnis negu Rosenheime, 
tačiau ir to pakako užimti pirmą 
vietą su 13.46 m. Moterų rutulio stū
mime Baranauskaitė ęu 10.97 m. buvo 
pirmoji, o mūsų vyrų estafetė (4XW0 
m.) — Adamkavič’us, Nakutavičius ir 
broliai Žemaičiai šią varžyba. laimėjo 
pasekme 45.4 sek. Adamkavičius šuo
lyje i aukšti (1,70 m.) ir šuolyje i toli 
(6.18 m.) Užėmė antrąsias vietas. Sal- 
daitis 1 500 m. bėgime buvo penktais 
su 4:35,4 min. x K. Br.

„Dainava“ — PKS „Sokol“ 5:2
S. m. rugpiūčio mėn 15 d. Augs

burge įvyko stalo teniso sezono ati
darymas draugiškomis rungtynėmis 
su vietos lenkų PKS „Sokol" ko
manda.

prane-

patys 
zonų 
indl-

„Aidų“ administracijos 
Šimas.

šio mėn. gale išeiga
„Aidų“ numeris. JI gaus _____ —
platintojai ir skaitytojai, kurie yra 
pilnai atsiskaitę už pirmuosius tris 
numerius.

Prašome platintoių ir paskirų skai
tytojų su atsiskaitvmu nedelsti. Pla
tintojams. gaunantiems ne mažiau 
kaip 10 egzempliorių, duodama 10% 
nuolaidos.

„Aidų“ siuntimas | JAV ir Angliją 
atsieina “ ’ • **
RM 10.

RM

penktasis 
tiktai tie\

kitus kraštus

.Aidų“ administracija

Paieškojimai
4468. Vladas Kazlauskas, gyv. (2la) 

Blomberg-Lippe Neuetorstr. 112, ieško 
inž. Vitalio Gylio.

4469. Palčiauskas, .gyv. Oberursel 
(Taunus) Motorenfabrik, US Arniy, 
ieško Elenos Adomaitytės — Zili- 
ūnienės, kuri paieškoma iš JAV.

4470. Albertas Ubavičius, gyv. (13b) 
Memmingen, Auf der Nudelburg 7, 
ieško Purinio Voldemaro iš Akmeni
nės valšč. Konteikių dvaro.

4471. Algirdas Andriušis iš USA 8809 
Burnette Deteoit 4, Mich. paieško 
Onos Mašitaitės (ištekėjusi) ir Mazay- 
tės abi iš Jūrės gel. stoties, Marijam
polės apskr. Pageidaujančios apie An- 
driušt smulkesnių žinių tesikreipia į 
Br. Burbą (21b) Geseke i. Westf. Ka- 
pellenweg' 15.

4472. Ona Dantienė—Brauklytė 622 N. 
7th St. Phila, 23, Pa. ieško savo bro
lių — Antano Brauklio ir jo šeimos.

4473. Kazys Vaitkevičius sūn. Juo
zo, ieško dviejų savo brolių Vytauto 
ir Antano abu iš Kauno. Patys arba 
žjnantieji apie juos — pranešti šiuo 
adresu: K. Vaitkevičius b. K. Moor, 
Hdhenring 73, Zūrich 11, Switzerland.

4474. Liudas Taujenis iš Kauno. Jo-
nciuviai anoa.uuuv _ nas Baltakis iš Panevėžio ir Česlovas
Celnaitė sėkmingai pasireiškė tiek Petronis iš Telšių yra paieškomi 
lengvojoj atletikoj, tiek plaukyme, vienos pažįstamos, kuri prašo at-

Bokso rungtynės Augsburge
št šeštadieni Augsburge ivvks bok

so rungtynės tarp Schwabijos mei
sterio Augsburgo BSV komandos ir 
lietuvių sporto klubo „Dainava". Lau
kiama gražių kovų o ypač tarp mū
siškio Severino ir MUncheno mei
sterio. Kbr.

Sporto varžybos Dettingene
Rugplūčio 10 d. Dettingene Įvyko 

Reutlingeno apfkirties lengvosios at
letikos ir plaukymo pirmenybės. 
Nors Rėutlingeno apskrity didesnių 
miestelių kaip ir nėra, daugiausia 
tik kaimai, bet pirmenybės sutraukė 
dideli dalyvių skaičių — iš viso per 
200 sportininkų. Programa buvo plati 
ir Įvairi. Be kita ko. buvo sužaistos 
futbolo ir rankinio rungtynės.

šios pirmenybės mums Įdomios tuo, 
kad jose ir . sėkmingai dalyvavo ir 
lietuviai. Čiurlionio ansamblio ' narė

--------- t----------- ---- . --- . .--- ---
Disko metime Celnaitė pasiekė 31,73 siliepti juos pačius arba apie juos 
užtikrino pirmą vietą. Tuo būdų Cel- žinančius tokiu adresu: M. Mockienė

(24b) KI. Wittensee, Kr. Eckernfdrde, 
Lit. Lager.

4475. Jonas Vaičius 4065 L. Sv. C. O- 
A.P.O. 800 US Army WUrzburg—Ger
many, ieško brolio Alberto. Pazniuoko 
Antano ir Buinickio Jurgio ir An
tano.

4476. Kas žino apie likimą Saulinsko 
Petro'is Alytaus ap. arba seserų: Al
binos, Anelės. Eugenijos, Marytės bei 
Teresės Kurtinaičių iš Bartininkų, 
maloniai prašomas pranešti š’o lai
kraščio admin. Saulinsko Mykolo- 
vardu.

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

SEKANČIŲ ASMENŲ:
KATOWSKY-DAUGTLATTE Anna, 47 

metų, kilusi iš Putokšlių;
KATOWSKY Auguste, ?8 metų, buvo 

Pomeranijoj;
KATOWSKY Johan, 1945 

Lenchen’e;
KATOWSKY Kristei. 16 

m. buvo Pomeranijoj:
KATOWSKY Liechen, 20 

m. buvo Pomeranijoj;
KATOWSKY Lucy. 22 metų 1945 m. 

buvo Pomeranijoj;
KAVALIAUSKAITE Jadviga, 46 metų;
KAVALAUSKAITE Zofija, 48 metų, 

iš Kauno;
KAVALIAUSKAS Zenonas, 20 metų 

1944 m. buvo Pomeranijoj;
KAVALIAUSKIENE Feliciją, 39 metų.

m., buvo

metų, 1945

metų, 1945
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APOKALIPTINE FANTAZIJA
„Newsweek“ 1947 m. rugpiūčio 

18 d. numeryje žurnalistas Pat 
Frank parašė apokaliptinę fan
taziją apie busimąjį karą ir jo 
rezultatus. Busimąjį karą jis įsi
vaizduoja šitaip:

Pagal planą.
Didieji istoriniai įvykiai ilgai

niui įgauna vardus, ir ateityje 
to vardo paminėjimas primena 
patį įvykį. Paprastai vardais 
eina miestų vardai, pav. Cannae, 
Sedan, Verdun, Appomattox, Hi
roshima, arba uostai — Pearl, da
tos — liepos ketvirtoji, laivai — 
Maine, priemiesčiai — Potsda
mas, rūmai — Versalis.

Trečiojo karo pradžia buvo pa
vadinta kalno vardu — Uralas. 
1949 m. rugpiūčio 5 d. JAV karo 
aviacija atominėm bombom bom
bardavo slaptą Sovietų atomo 
skaldymo laboratoriją Uralo kal
nuose, ir po to visi įvykiai buvo 
laikomi įvykę „prieš Uralą“ ir 
„po Uralo“.

Tai buvo visais atžvilgiais sėk
mingiausias žygis moderniojoje 
istorijoje, ir karas po to tęsėsi 
daug trumpiau, negu buvo nu
matyta, ir pareikalavo iš Vaka
rų Demokratijų mažiau žmonių 
ir medžiagų nuostolių. Viskas, ab
soliučiai viskas, vyko pagal planą.

Trisdešimtasis planas.
Pats planas buvo pavadintas 

trisdešimtuoju. Dvidešimt devyni 
ankstyvesnieji karo su Rusija pla
nai buvo patiekti vyriausiajam 
kariuomenės štabui, ir visi iki 
vieno buvo atmesti. Tik šis tris
dešimtasis planas buvo priimtas. 
Trisdešimtojo plano sėkmė glū
dėjo veikimo greityje, apimtyje 
ir pirmutiniame smūgyje, kuris 
taip suparaližavo priešą, jog Va
karų hemisfera nesusidūrė su jo
kia efektyvia kontrataka.

Tiesa, trisdešimtasis planas bu
vo negailestingas, nes pirmomis 
karo savaitėmis išžudė 40.000.000 
rusų ir jų raudonųjų satelitų, ta
čiau mes buvome susidūrę su ne
gailestingu ir atkakliu priešu. 
Kiekvienas sutiks su tuo, kad jei 
mes būtume leidę rusams pir
miems smogti, visas pasaulis bū
tų buvęs palaidotas po atomo 
suverstais griuvėsiais.

Trisdešimtasis planas princi
piškai skyrėsi nuo 29 atmestųjų 
tuo, kad jis sulaužė Amerikos 
karines tradicijas, užpuldamas 
netikėtai. Jaunų pulkininkų ir 
laivyno karininkų, sudariusių ši 
planą, tikslas buvo greita per
galė. Todėl trisdešimtasis planas 
turėjo būti vykdomas tuo metu, 
kai, prezidento nuomone, karas 
tapo neišvengiamas. Kongresui 
jau nebebuvo laiko formaliai 
paskelbti karą ir, be 'to, karo 
paskelbimas būtų išdavęs mūsų 
slaptai ruošiamą smūgį.

1949 m. pradžioje į centrinę 
pranešimų agentūrą ėmė plaukti 
aliarmuojanti pranešimai iš jos 
agentų Rytų Europoje. Rusai į 
savo okupacines zonas Vokieti
joje ir Austrijoje tylomis traukė 
milžiniškas pajėgas, įskaitant 
sunkiąsias šarvuotas divizijas. 
Jos keturiais prieš vieną pralenkė 
ankščiau priešo teritorijoj buvu
sias britų, amerikiečių ir pran
cūzų ginkluotąsias pajėgas drauge.

Raudonųjų planai
Sovietai įsiveržė per Bulgariją 

dviem pilnom armijom ir sutelkė 
laivyną Krymo pakraščiuose. Jie 
sukoncentravo šimtus kariuome
nės išlaipinamųjų valčių Bur
boje, Varnoje ir Konstancoje. Dar 

buvo trumpiausias ir sėkmin
giausias preventyvinis karaš.

• Po penkerių metų
Praslinko penkeri taikos metai. 

Šiandien yra Uralo sukaktis. Nau
jasis prezidentas, kalbėdamas per 
radiją, priminė mums, kad mū
sų pergalė peraugo mūsų, opti
mistiškiausius spėliojimus.

Mes turime 12.000.000 okupaci
nę ramiją Rusioje ir kitose sri
tyse, kurios buvo komunizmo 
valdžioje, bet tokioj milžiniškoj 
erdvėj ji reiškia ne.lcą daugiau, 
kaip sargybą. Oukpuotose kraš
tuose vyksta nuolatinės kovos su 
partizanais ir kiekviena diena 
mums atneša tiek nuostolių, kiek 
atnešė pats karas. Reikalai Jung
tinėse Valstybėse yra neišven
giamai pablogėję. Okupacinių 
armijų mąitinimas atima beveik 
visą mūsų produkciją ir didesnę 
dalį mūsų maisto išteklių. Pasau
linės prekybos nėra. Visa Euro
pa yra mirusioji žemė ir dauge
lyje vietų, atominių bombų pa
sėta, tebegaruoja mirtis. Azijoje 
tebėra didžiausia netvarka, ir tą 
buvusį priešo kraštą beveik neį
manoma suvaldyti. Faktas, kad 
mes ekonomiškai esam bankro- 
tavę. be to, atrodo, kad neįmano
ma bus atkurti asmenines laisves 
kokios jos buvo prieš karą, dėl 
to, kad JAV yra daug komunistų 
ir trisdašimtasis planas reika
lavo laikino asmeninių laisvių 
panaikinimo, kad vidaus priešai 
galėtų būti lengvai susekami ir 
eliminuojami. Tos laisvės negali 
būti atkurtos dėl to, kad mūsų 
įtempta ekonominė būklė- reika
lauja armijos pagalbos. Atvirai 
šnekant, mes turime karinę dikta
tūrą. Atsirado standartinis anekdo
tas. Jūs klausiate: '„Kas laimėjo 
karą?". Jums atsako: „Kas laimėjo 
Johnstown potvynį?"

Niekas tačiau negali paneigti, 
kad viskas ėjo pagal planą

viena armija žygiavo per Kauka
zą ir turėjo įsitvirtinti apie Ba- 
tumą ir Tiflisą. Nėra abejonės, 
kad Salonikai, Istambulas ir 
Straits būtų buvę pasmerkti per 
24 valandas po pirmojo šūvio. 
Dar viena armija, Armėnijoj ir 
Gruzijoj paruošta tyrų kauty
nėms, per Azerbaidžaną traukė 
link anglų-amerikiečių naftos ar
terijų Irane, Irake ir Saudi-Arą- 
bijoj.

Tito inspiruoti Jugoslavai Liu- 
blijanoje sukoncentravo 150.000 
vyrų, pasiruošusių smogti ties 
Triestu ir Venecija. Po slėnyje 
jie, susijungę su ginkluotais Tu
rino ir Milano komunistais, turė
jo žygiuoti į Florenciją ir Romą.

1949 m. gegužės mėn. centrinė 
pranešimų agentūra sužinojo, kad 
komunistai yra pasiruošę gin
kluotam sukilimui Prancūzijoj ir 
Graikijoj. Birželio mėn. mūsų 
naujieji žvalgybiniai lėktuvai, 
veikią 60.000 pėdų aukšty, aprū
pinti infroraudonųjų spindulių 
foto aparatais, nufotografavo Si
bire oro laivyno bazes. Tą patį 
mėnesį rusai pasitraukė iš Jung
tinių Tautų. Per eilę metų ru
sai pasiimdavo visą uraną iš če
kų urano kasyklų Bohemijoje. 
Nenuostabu, kad liepos mėn. iš 
patikimų šaltinių sužinojome, jog 
Rusija turi 1.000 atominių bom
bų atsargą.

Veikla krašto viduje
Rugpiūčio 1 d. gautas labiau

siai aliarmuojantis pranešimas- 
smulkmenos apie rusų puolimo 
planą. Amerika turi būti sus
progdinta iš vidaus. Grand Cen
tral Terminai bus padėtas laga
minas, Pensylvanijos stoty iš 
prekinio vagono bus išridinta di
delė dėžė, o Radio City vienos 
įstaigos spintoje gulės kartoninė 
dėžutė. Į kiekvieną jų bus įdėta 
plutono gabaliukų. Jei tuos gaba
liukus sudėtume į vieną, jie su
darytų mažo dynio dydžio sun
kaus metalo gabalą. Tapę atomi
nėm bombom, tie gabaliukai pa-' 
verstų Manhataną akmenine ur
na 2 mil. žmonių pelenams. Pa
gal planą panašiai turėtų atsitikti 
su Detroitu, Eattle, Pitsburgu, 
Clevelandu, Filadelfija, Bostonu, 
St. Louis, Chicago, Youngstownu 
ir kitais Amerikos didmieščiais. 
Tai turėtų įvykti vienu metu, ir 
po to iš JAV maža kas būtų be
likę. Bet kokios reprėsijos te- 
reikštų tiek, kiek mirusiojo pas

kutinieji muskulų trūkčiojimai.
Kai vyriausias kariuomenės 

štabas patikrino tų žinių auten
tiškumą, jis paragino preziden
tą ryžtis baisiam žygiui. Aišku, 
jis įsakė tuojaus pradėti trisdeš
imtojo plano vykdymą.

Žinoma, pasaulis nujautė, kad 
karas turės vieną dieną prasidėti, 
tačiau, kadangi kongresas nepo
sėdžiavo ir prezidentas nesu
šaukė specialios sesijos, nei Ame
rikos visuomenė, nei Sovietų 
maršalai nesuvokė, kad pavojus 
taip arti.

Karas iš tikrųjų buvo laimėtas 
pačią pirmąją dieną. Rugpiūčio 
6 d. laikraščių puslapiuose nebuvo 
vietos visiems svarbiems laimė
jimams paminėti. Mes sugrio
vėme Maskvą ir Leningradą, 
Dnepropetrovską ir Odesą, Mins
ką ir Pinską. Omską ir Tomską. 
Bet pirmoji ir visų svarbiausia 
naujiena buvo nušlavimas nuo 
žemės paviršiaus Uralo atomo 
skaldymo laboratorijos.

Po šešių mėnesių nuo to įvykio 
pasidavė paskutinis Sovietų ar
mijos vadas. Apskritai imant, tai Taip atrodo vokiečių karo belaisvis, grįžęs iš Rusijos

Lėktuvas „Reynolds Bombschell”. nusileidęs Paryžiaus aerodrome prisi
pildyti kuro. Šiuo lėktuvu JAV kpt. Odom apskrido aplink pasaulį

Anglijos firma atsisako tiekti prekes Rusijai 
kol Baltijos tautos nebus laisvos

Richard Stokes mechaninių 
žemkasių firma, savo milžiniška 
produkcija užimanti antprą vietą 
pasaulyje, nutraukė visus preky
binius santykius su Rusija.

Nepaisydamas kelių tūkstančių’ 
svarų sterlingų nuostolio, kuris 
gresia jo firmai, nutraukus su 
Rusija, Stokes pareiškė, kad nė 
viena jo įmonėje gaminta milži
niška žemkasė kranas ar mecha
niška šiupelė nepateks J Sovietų 
Sąjungą.

Tokio griežto nusistatymo prie
žastis yra Stokes priešingumas 
Rusijos vedamai politikai. „Ašį ir 
nemanau priimti užsakymų iš 
Rusijos“, jis sako, „kol Baltijos 
tautos nebus laisvos ir kol 
17.000.000 įvairių tautybių žmo
nių bus laikomi vergų darbo sto

vyklose tik dėl to, kad jie buvo 
vadinamieji buržujai. Rusija lai
ko 3.000.000 * vokiečių belaisvių, 

300.000 italų ir 
50.000 lenkų. Kaip 
mes galime imti iš 
rusų grūdus, žino
dami, kad visi tie 
žmonės badauja." 
Toliau Stokes pa
žymi, kad jo firma 
daro didelę apy
vartą ir jai nesą 
reikalo priimti iš 

Rusijos užsakymus. Bet jeigu jam 
grėstų net bankrotas, ir tai jis ne
mano pakeisti savo nuomonės. Kol 
Rusija elgsis taip, kaip ji dabar el
giasi, ji negausianti iš jo firmos 
jokios mašinos.

Stokes firma buvo atsisakiusi 
tiekti prekes ir Musoliniui, kai
italai užpuolė Abisiniją.

GEN. J. ČERNIUS 
ANGLIJOS LAIKRAŠTYJE

Didž. Britanijos anglų katalikų 
laikraštis „Catholic Herald“, 
rugp. 1 d. įdėjo savo korespon
dento pasikalbėjimą su brigados 
generolu Jonu Černium, buv. Lie
tuvos ministeriu pirmininku ir 
kairiuomenės vadu, kuris dabar 
yra atvykęs D. Britanijon ir lau
kia darbo Berdhampton stovy
kloje kaip savanoris Europos 
dirbininkas. Laikraštis- kartoda
mas generolo žodžius, pabrėžia, 
kad Rusija sulaužė Lietuvos sa
vitarpės pagalbos sutartį prieš 
Vokietijos užpuolimą, ir Atlanto 
raštas (Charter) giliai paskendo 
vandenyne, ant kurio buvo daro
ma tasai garsusis pasaulinis raš
tas.

Generolas šiuo laiku drauge su 
savo žmona, sūnumi ir kitais sa
vanoriais darbininkais, laukda
mas paskyrimo darbams, gauna 
savaitinį atlyginimą 5 šilingus. 
Laikraštis pastebi, kad generolas 
džiaugiasi Anglijos demokratija. 
Jis supranta dabartines sunkeny
bes. kuriose dabar Anglija yra ir 
nori atidirbti už suteiktą pa
galbą.

SURASTI SENIAUSIEJI 
ŽMOGAUS PĖDSAKAI AZIJOJE

Kinijoje. Cukučene, užtiktas 
urvas, kuriame rasti 7 priešisto
rinių žmonių griaučiai. Moksli
ninkų manymų, šie griaučių li
kučiai gali būti 100.000 — 120.000 
metų senumo.

Mokslininkai nustatė. kad 
skeletai yra įvairaus amžiaus 
žmonių ir abiejų lyčių: vyrų, mo
terų ir vaikų. Visi skeletai yra 
tose pačiose vietose sužaloti; to
dėl manoma, kad anais priešisto
riniais laikais jie visi yra kritę 
kieno nors auka. Siu skeletų iš
vaizda atitinka prieškolumbinių 
laikų amerikiečių indėnų tipus, 
todėl ir manoma, kad bus už
tikti pirmieji indėnai, kurie čia 
buvo atvykę ieškoti naujų gy
venimo vietų. Be to, tai pirmieji 
žmonių /pėdsakai/, rasti Azijoje 
iš tokių senų laikų.
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