
The Lithuanian Weekly THE LIGHTS
Authorized by Headquarters European Command Civil Affairs Divi
sion. AG 383.7 CEC-AGO, dated 14 July 1947. Responsible editor 

JUOZAS VITENAS
Printer Haas 4 Cle., Augsburg

Leidėjas- vyr. redaktorius - Juozas Vltėnas, Literatūros Ir kultūros sk 
red. - Albinas Gražlūnas, Informacijos sk. red. - Vaclovas Rocevlčlus, 
Moterų sk.red.-Petronėlė Janutienė, Sporto sk. red.-Vytautas Gerulaitis

Lalkrašėlo meninę pusę tvarko dali. VACLOVAS RATAS

Redakcija Ir administracija: (13b) Augsburg-Hochfeld, Baltic DP Camp. 
Atskiro Nr. kaina 2 RM.

Nr. 4 (114) AUGSBURGAS, 1948 M. SAUSIO MEN 31 D. IV METAI

XX amžiaus europiečio ateities baime
Juozas Krallkauskas
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v MOGU1 yra duota galimybė 
1 J pramatyti sau tikslus ir 
/ jiems siekti atitinkamas 

priemones. Siekti pasistatyto 
tikslo - reiškia veikti. Žmogus 
yra pašauktas pramatomai veik
ti. Kiekvienas pramatomas tikslas, 
kaip planingu veikimu siekiamoji 
vertybė, nėra dabartyje, o arti
mesnėje arba tolimesnėje ateityje: 
medžiojamas, žvejojamas arba lau
kuose auginamas maistas-ateityje; 
ruošiama apranga-ateityje; pro
jektuojami statyti rūmai-ateityje. 
Žmogus sau viską turi patsai pasi
gaminti pramatomąja veikla.

Gyvuliai gyvena dabartimi: 
negali ateičiai statyti tikslų, 
visus geisminius polinkius ir 
kalus patenkina dabartis.

Pramatomąja į ateitį veikla žmo
gus sau susikuria kultūrinę aplin
ką. Visas kūrybinis žmogaus reiš
kimasis yra orientuotas į ateitį. antros—keista

Žmogus gyvena ateitimi, gyvena --------
dėl ateities. Žmogus mokosi atei
čiai, studijuoja — ateičiai, taupo — 
ateičiai. Žmogus, kuriam staiga iš
plėšiama ateitis, yra žmogus, ku
riam tuo pačiu staiga išplėšiamas 
ir patsai gyvenimas.

2.
Nūdieninės Europos tautų nuo

taikai yra labai būdinga ateities 
baimė. Ateities baimė yra kolekty
vinis ir būdingiausias XX amžiaus 
vidurio europiečių jausmas. Jos 
aktualiausios apreiškos yra bado 
baimė, karo baimė, eurazinio to- 
talizmo baimė, atominių ' naikini
mo priemonių baimė.

šv. Jono Apaštalo Apreiškime 
yra pasakyta:

„Antras angelas sutrimitavo, tuo
met darsi didelis ugnyje degantis 
kalnas buvo mestas į jūrą, jūros 
trečdalis pavirto krauju, ir numirė 
trečdalis tų sutvėrimų, kurie gy
vena jūroje, ir laivų trečdalis žu
vo “ (Apokalypsė VIII, 8 ir 9, iš
versta arkivysk. J. Skrivecko.)

1948 m. liepos mėn. spauda apie 
atominės bombos sprogimą prie 
Bikini šitaip rašė:

„Vos tik atominė bomba nukrito, 
tuoj ties jūra išsiliejo apakinąs 
šviesumas. Greit po to iškilo aukš
tyn/tirštas dūmų debesis ir augo 
tartytum aukštas kalnas, kurio vir
šūnė grybo forma plito. Jūra pa
keitė savo spalvą. I-

didus savo šūkiais, prakilnus savo 
filosofais, turtingas didžiosiomis 
svajonėmis ir idėjomis savo na
muose—šiandie, taip bejėgiškai ir 
iš kito rankos gyvendamas, laukia 
iš užjūrio sekančio kviečių laivo 
arba mirtinio dūrio raudono kardo. 
Kultūros branginimo ir ugdymo 
kraštuose šiandie matome prieš
istorines (arba gal istorijos pabai
gos) scenas, klikų suruoštas.

Toliau — visur Europoje netikru
mas ir nusiminimas. Nusiminimo 
graužiamą dvasią iš lėto užvaldo 
nenugalimas nerimas, pagaliau iš
virstąs į baimę. *O aukštesniam 
tikslui bei prasmei ‘ nepajungti 
instinktai prasiveržia šėlimu bei 
siautėjimu, išvirstančiu neretai į 
griovikiškumą ir net sadizmą. Tai 
ir yra šiiandieninio nihilizmo ryš
kesnės apraiškos: žmogaus nusimi
nimo ir baimės neapibrėžtas kom
pleksas, iš vienos pusės, o iš 
—l—- j—teroristinė aistra, 
kurios išraiškiniai padariniai yra 
KZ, krematoriumai, nacių „Nacht 
und Nebel“ planas etc. Iš šio nihi
lizmo, kaip kokia šmėkla kyla ar
tėjančios katastrofos nuojauta ir

dėl gyvybės palaikymo kova bei 
visi darbai, kurie gyvenimą užpil
do. Viskas — beprasmybė. Žmo
gaus mirtis reiškia visko užbaigia
mąjį tašką: tad mirtis yra tikra 
ir pilnutinė žmogaus katastrofa.

Kančios ir susigraužimo Euro
poje jau tiek visur, kad noroms 
nenoroms atsimenama Apokalypsė- 
je minimieji skėriai, kurių vardas 
„Sunaikinimas“ ir kurie įgeldami 
uodegos geluonimi, kaip skorpio
nai, įleidžia didžiai skausmingų 
nuodų žmonėms, neturėjusiems 
„Dievo žymės savo kaktoje".

Kai kurie istorikai teigia "(kiti ta
tai ' laiko nepapankamai pagrįstu 
teigimu), kad dėl žmonijos galimos 
pabaigos būta Europoje kalbų ir 
tam tikro nerimo baigiantis X am
žiui. 1000 yra ypatingas, dėmesį 
užkliūvas skaičius. X amžiui bai
giantis, Europoje taipgi būta gra
saus vargo ir kančios. Sunkaus 
prislėgimo laikai yra juk labai pa
lankūs nusiminimo . bei nevilties 
mintims atsirasti. Kaip tik tada X

ir nesąs ženklas, kad žemiškoji Je
ruzalė nutrinama iš gyvųjų pasau
lio, ruošiant kelią tuoj ateisian
čiam pasaulio Teisėjui.

Bet X amžiaus euopiečiui žmoni
jos pabaiga — Dievo karalystės 
atėjimas, perėjimas į amžiną ir 
daug laimingesnį gyvenimą. Tai 
apreiškimo bei Dievo valios išsipil
dymas. Šiandie, XX amž. europie
čiui, žmonijos pabaiga — pražūtis, 
išnykimas į nebūtį. Krikščioniui iš 
X amžiaus pasaulio pražūties ne
reiškė išnykimo į nebuitį, nereiškė 
ateities praradimo. Pasaulio pabai
ga šių. dienų nukrikščionėjusiam 
europiečiui reiškia visišką ateities 
praradimą.

Šių dienų žmogui Apokalypsės 
sąvoka yra tapusi lygiaprasmė su 
pasauline katastrofa ir siaubinga 
išgąsčių. Tuo Apokalypsės sąvoka 
yra iškreipta. Negalima būtų teig
ti, kad X amž., krikščioniui min
tis apie paskutinį dieviškojo tei
singumo teismą nebūtų sukėlusi 
jokio baimės jausmo. Jie, tųr būt, 
nebuvo už mus blogesni, bet jie į 
savo silpnybes žiūrėjo iš aukštes
nės ir griežtesnės dorinės nuovo
kos, žiūrėjo skrupuliškiau negu 
mes. Vis dėl to, kai jie mąstė, kad 
Dievo teisingumas turės būti griež
tas, jie tikėjo ir guodėsi tuo, kad 
tasai griežtumas bus tobulai teisin
gas ir gailestingas., Apokalypsė 
jiems jokiu būdu nereiškė viską 
sunaikinančios katastrofos, o<išši- 
pildymą ir triumfą, galutinio tei
singųjų laimėjimo užtikrinimą. 
Kaip tik ir būtų netiesa, jei kas 
sakytų, kad giliai tikįs krikščionis 
netikėtų į kada nors ateisiančią 
pasaulio pabaigą. Giliai tikinčia
jam krikščioniui Apokalypsė reiš
kia tik laiko pabaigą, o ne ateities 
.pabaigą.

Barbarai Europą, lyg pagal tra
diciją,’užplūsdavo vis iš rytų. Ir 
kaip taisyklė: didieji barbarų ant
plūdžiai užliedavo Europą kaip tik 
tada, kai ji būdavo didelio sunyki

mo bei nuosmukio būklėje. O Eu
ropa, iš tikrųjų, yra juk ne kalnai 
miškai ir vandens nuo Kretos iki 
Islandijos arba nuo Gibraltaro iki 
Kolos, bet europiečių galvos šir
dys ir valia. Už dabartinę Europos 
suirutę ir nuosmukį kaltas ir atsa
kingas yra kiekvienas europietis. 
Bet jeigu net ir kiekvienas euro
pietis tatai (vadinasi, realią Euro
pos gyvybinių reikalų būklę ir 
ryšium su tuo savo kaltę bei atsa
kingumą) suprastų, tai to dar toli 
gražų neužtektų. Europai proto ne
trūksta: trūksta ryžtingesnio akty
vumo, širdies, o ypač trūksta geros 
valios.

Šv. Rašte yra kalbama apie be
dievišką ir sugedusį miestą, kuris 
dėl didžių savo blogybių buvo nu
sipelnęs pražūties bausmės. Bet 
Viešpats jo nenorėjo sunaikinti, 
jeigu jame rastųsi (t. y. — būtų) 
bent dešimt teisingųjų. Net ir tiek 
pakaktų: dešimt teisingųjų atsvers- 
tų nesuskaičiuojamųjų nusikaltė
lių piktadarybes. Anie dešimt tei
singųjų — kurių jau pats buvimas 
galėjo miestą išgelbėti ir kuriems 
dėl jų buvimo mūsų tarpe mės už 
savo gyvenimą esame dėkingi — 
niekad nėra buvę garsūs: jie kuk
liai išeina iš anoniminės masės, 
sąžiningai ir geradariškai atlieka, 
ką jiems atlikti Dievą ir artimą 
mylinti širdis liepia, ir vėl kukliai 
bei nepastebimai nueina.

Mes žmonės apie viską esame 
įpratę spręsti pagal savo liliputiš
ką mastelį. Tuo tarpu Viešpačiui 
tūkstantis metų tėra kaip viena 
diena (Epistel Petri II, 3, 8). Aplink 
mus yra kolosalinė visata, kurios 
milijardo šviesos metų erdvėje pa
berta milijardai žvaigždžių, kuri 
vien tik mūsų varganoj žemelėj 
kiekvieną pavasarį milijonus diegų, 
diegelių bei gemalų išeikvoja. Ko
dėl prie tų kelių tūkstančių žmo
nijos istorijos metų, kurie buvo 
prieš mus, negalėtų būti pridėta 
dar vienas kitas milijonas metų, 
kurie būtų po mūsų. Sakoma —

Laiškas is Amerikos (4)

baiminimasis bei atitinkama nuo
taika.

Taip pat — nūdien visur Eųro- 
au**e P°je kančia bei susigraužimas. Eu-
keitė savo" spalvą“ * Manoma? kad ropietis pasijuto netekęs krypties 
dėl ekspliozijos žuvo tūkstančiai kelio, apleistas, vienišas ir žūstąs 
vandens gyvūnų. Daug didelių lai- pasaulyje, o pasaulis jam atrodo 
vų.nuskendo, daug tapo sužalota.'* vi® slogiau slopinąs ir vis mažiau 

Aišku, pirmąkart toks istorijoje hereiškiąs. Iškyla formulės, kurios 
pranešimas verčia rimtai susimąs- yra ne tiek paaiškinimas, kiek iš
tyli. Optimizmo jis nekelia. Euro- 1
piečiui šmėkštelia mintis, kad esanti siškai vienišas, 
galima pasaulio pabaiga, t. y. že- sviestas į beprasmišką pasaulį, gy- 
mėje žmonijos ir laiko pabaiga, venąs be prasmės ir neišmintin- 
Sios katastrofos susilaukti, esą, jau gal: nuo lopšio iki laidotuvių vis- 
galį dabar gyvenantieji. Šios ka- kas yra nereikalinga ir beprasmiš- 
tastrofos grėsmė yra gana plačiai ka. Tikinčiojo į žmogaus ir daiktų 
atsimenama įvairių tautų masėse; beprasmiškumą sąmonėje pasaulis 
šią nuojautą galėtume laikyti ko- atrodo niekingas, besibaigiąs, kurio 
lektyvine nuojauta. visas ligšiolinis buvimas vienišam

Be abejo, niekados dar istorijoje buvęs visiškai bereikšmis. Be- 
visos žmonijos likimo problema prasmiška yra kiekviena pavienio 
nebuvo taip kategoriškai iškilusi, mirtis, o taip pat ir nepaliaujama 
kaip pastaruoju metu. Šiaip ar 
taip, atominiai ginklai ateityje tu
rės sprendžiančios reikšmės. Rim
tai statomas klausimas: būti ar 
nebūti. Vakarų kultūrai? Būti ar 
nebūti —• likiminis klausimas. Eu
ropoje vis labiau įsivyruoja katas
trofos artėjimo nuotaika — ir sa
votiška apatija.

amž., po vengrų ir normanų įsi
veržimų bei nuniokojimų Europą 
klaikiai nusiaubė badas ir epide
mijos. Plėšimai ir užpuolimai buvo 
tapę kasdieniniais dalykais. Mir
tingumas buvęs siaubingas. Argi 
tatai nereiškia, jog pražūties lai
kas jau čia pat? Po to, kai 1000- 
tieji metai jau buvo praėję, tasai 
nerimas nukrypo į 1033 metus, 
tūkstantmetines nuo Kristaus mir
ties sukaktuves. Kalbėta apie ste
buklingus ženklus, pasirodančius 
danguje Ir ant žemės. Esą, kai kas 
matęs raudonus slibinus, kurie pa
gal Apokalypsę turį pasirodyti at
plėšus septinąjį antspaudą. Esą 
kam ten apsireiškęs danguje krau
jo ir aukso spalvomis kryžius. Je
ruzalėje, esą, buvęs pagonių išnie
kintas šventasis kapas, mieste 
esančios sugriautos bažnyčios ir 
išžudyta daug- gyventojų. Argi tat

Iš kur kyla XX amžiaus europie- 
šio ateities baimė ir ši katastro
fos artėjimo nuotaika? Ji. kyla iš 
nepaprastai didelio dabarties var
go. Visų pirma, šiandien Europoje 
kiekviename žingsnyje susiduriame 
su klaikiu skurdu: visur baisus 
materialinis ir dvasinis skurdas. 
Ką europietis planuoja ar atlieka, 
yra valdžios suskaičiuota ir už
registruota. Kokių ir kiek javų ar 
gyvulių jis augina, taip pat smulk
meniškai užregistruota. Kas jam 
suvalgyti teleidžiama, yra iki kiek
vieno gramo tiksliai atseikėta ir 
apribota. Jis negali pasitraukti į 
šalį ar į šešėlį — jį visur suranda. 
Jis negali keliauti, ten kur norėtų: 
jis prilipdytas prie popieriaus. Jis 
negali supykti nė pasipiktinti kada 
tinkamas ir dėl ko derėtų. Jis pa
siunčia savo sūnus į mirtį dėl -to, 
kad kitų sūnums mirties piūtis 
būtų dar gausingesnė ir prievar- 
tingesnė. Europos žmogus — daug 
reikalavęs pagal savo tezes, buvęs

Kempteno lietuvių stovyklos šlepečių dirbtuvėlėje K. Daugėlos nuotr.

pirmieji krikščionys, bet, gal būt, tatas. Vadinasi, iš to viso gražaus 
mes patys kaip tik ir esame dar sumanymo ir propagandos už 
tik pirmieji krikščionys. Gal būt, Strattono bilių būių išėjęs tik 
mes patys tesame dar tik pipnykš- muilo burbulas . . . Gal bpt, kad 
čia! žmonės. Gal būt, dar ne vieną dalis net ir šitos menkos kvotos 
kartą sunkiausiais laikais bus pa- būtų buvus panaudota pašalinių, 
galvota, ar tik dabar jau nebus 
atėjusi pasaulio pabaiga: bus pa
galvota, kaip X amžiuje, arba kaip 
šiandie, — ir apsirikta.

AR ĮLEIS DP I AMERIKA?

A
merikos nuomonė dei dp 
įleidimo į JAV dar nėra 
galutinai paaiškėjusi. Dau
gumas organizuotos visuomenės 

pasisakė humaniškumo sumetimais 
už DP įleidimą. Prie šių prisidėjo 
pagaliau ir karo veteranai (Ameri
can Legion), kurie ligi šiol nerodė 
didelio palankumo DP įleidimui.

Sausio 17 d. Minnesotos guber
natorius Luther W. Youngsdahl 
sukvietė 13 gubernatorių pasitarti 
dėl galimybių priimti '850.000 DP 
į JAV. Dar nėra žinomi galutiniai 
pasitarimo rezultatai, bet kiek ligi 
šiol yra tekę patirti, viešpatau
janti nuotaika konferencijoje toli 
gražu nėra palanki DP įleidimui, 
pav. Montanos gubernatorius Sam 
C. Ford pareiškė, kad Europos DP 
nėra pageidaujami Montanoje, nes 
jis esąs įsitikinęs, kad’ JAV-ėms

Dr. Vladas Juodeika

ne lietuviiį tautybės žmonių.
Dabar nesen.ai paaiSK.ė/0, kad 

tą pačią nuomonę dėl Strattono 
biliaus patvirtino L. Raud. Kry
žiaus piimininkui Dr. D. Jasaičiui 
ir JAV atsovas IRO konierencijoje 
Šveicarijoje. Sis pastarasis pareiš
kęs, kad „Amerikoje yra kilę abe
jonių dėl jo (Strattono biliaus) 
praktiško naudingumo, nes juo 
imigracija bazuojama atskirų kraš
tų neišnaudotomis kvotomis. To
dėl daugelio senatorių tarpe yra 
kilusi mintis jį patobulinti arba 
pakeisti." Toliau Dr. Jasaitis sako, 
kad „Strattono siūlomas projektas 

geras .ir lietuviams tremtiniams nbūtų ypatingai nenaudingas mums 
palankus, kad nesudarytų tokių baltiečiams. Mes sudarydami 23 % 
sąlygų, pagal kurias galėtų būti visų DP galėtume proporcingai 
favorizuojamos tik tam tikros tau- labai mažai pasinaudoti" (cituota 
tinės grupės. Ypatingai ALT ir „Žiburių Nr. 47, ,1947 m.).
BALFas turi būti nuolatiniame aš priminiau šią -seną istoriją

gręsia didelis ekonominės krizės 
ir masinio nedarbo pavojus. „Aš 
nenoriu sudaryti ekonominių sun
kumų kviečiant DP ir aš nuošir
džiai tikiu, kad nė vienas iš 
850.000 DP nebus įleistas į JAV 
ir ypač į Montaną. Amerikos pa
galbos našta vis didėja ir nedarbo 
problema, labiausiai tarp veteranų 
kelianti susirūpinano. Mes pirma 
turime pasirūpinti savais žmonė
mis."

„Mes negalime įleisti nė vieno 
naujo imigranto, nes mums pa
tiems neužteks maisto", buvo ra
šoma 1790 metais, kada Ameri
koje tebuvo apie 10 mJ. gyven
tojų. Šiandien Amerikoje yra 143 
milijonai ir gyventojų gyvenimo 
lygis niekąd nebuvo toks aukštas, 
kaip dabar. Yra kompetentingų 
nuomonių, kad Amerikoje galėtų 
gyventi 2000 milijonų ir prie labai 
aukšto standarto. Kas gi, jei ne 
žmonės kelia gyvenimo gerovę 
turtingame gamtos turtais krašte?

Nors dar vis pasirodo kai kurių 
balsų, ypač iš nacionalistinių 
sluogsnių pusės, prieš DP įleidimą 
j JAV, tačiau yrą ir vilčių, kad 
vis dėlto DP įleidimas bus paga-__ ________ , ___, , - w w
liau išspręstas pastarųjų naudai, kaip 20 %, o jų teįleidžiama ma- S. 1563 projektą, noriu pasidalinti 
Yra rimto pagrindo prileisti, kad......................... ~ « J*’ »«-
net ši Kongreso sesija svarstys 
DP įleidimo klausimą. Žymesnieji 
Kongreso vadai pasisakė teigia
mai už tremtinių įleidimą. Ypatin
gos reikšmės turi senatoriaus Ro
bert Taft, republikonų daugumos 
vado pasisakymas už DP įlei
dimą. Taip pat žinomas DP biliaus. 
projekto autorius astovas Stratton 
tęsia kovą už DP įleidimą ir esąs 
įsitikinęs, kad DP įleidimui suda
rys palankią nuomonę Kongrese 
ypač tie jo nariai, kurie pernai 
lankėsi DP stovyklose ir susidarė 
visiškai teigiamą įspūdį apie juos. 
Atrodo, kad tremtinių įleidimo 
klausimas bus gal ir neužilgo 
svarstomas Kongrese, ir yra vil
čių, kad gali būti teigiamai iš
spręsta^ Skaitantis su šiuo gali
mumu, iškyla pagrindinis klausi
mas, ką turime daryti? I tai atsa
kymas būtų toks. Pirmiausia tu
rime stengtis, tiek patys tremtiniai 
tiek ypač Amerikos lietuviškos 
organizacijos, kad įstatymas būtų

BALFas turi būti nuolatiniame aš priminiau šią >seną istoriją 
kontakte su tomis amerikonų or- su Strattono bilium tik dėl to, kad 
ganizacijomis, kurios remią ir pro- girdėti, jog. p. Strattonas norįs 
paguoja DP įleidimo reikalą, o bandyti pravesti savo bilių. Ne- 
taip pat būti kontakte ir su atitin- seniai jis pareiškės, kad dabar DP 
karnomis Kongreso komisijomis, įleidimui sąlygos palengvėjusios 
kurios ruošia įstatymo projektus. jr daugiau palankių balsų už jų 
Šios organizacijos turi daryt; rei- priėmimą. Galima manyti, kad jis 
kalingos įtakos, kad įstatymas ne- vėl bandys savo bilių prastumti, 
nuskriaustų mūsų tautiečių, kaip Ar jis yra jį bent kiek pataisęs? 
pernai ką tik neatsitiko su Strat- Reikia žinoti, kad Strattono bilius 
tono bilium. yrą kaętu ir vyriausybės projektas,

Paprašęs ir gavęs i§ BALFo paties Prezidento remiamas. Ne 
Strattono biliaus projektą, aš kas kitas, kaip vyriausybė, yra 
pastebėjau, kad juo visa DP imi- labiausiai suinteresuota išspręsti 
gracija į JAV remiama tik atskirų tremtinių problemą. Ypač Jei kiti 
kraštų laike karo neišnaudotų projektai būtų silpni ir sukritikuo- 
kvotų ribose. Nieko nelaukdamas ti, vėl gali iškilti Strattono pro- 
ir bijodamas, kad jis nebūtų priim- jektas.
tas tokioje redakcijoje, aš para- Šiomis dienomis BALFas vėl pa
šiau motyvuotus memorandumus ragino Amerikos lietuvių visuo-: 
atitinkamiems senatoriams ir at- menę, kad rašytų laiškus sena- 
stovams, neišskirdamas nei paties toriams ir atstovams, prašydami 
p. Strattono. Mano motyvai buvo kad jie priimtų senatoriaus Per
tai, kad projektas aiškiai skriau- gusono paruoštą DP bilių S. 1563. 
džia baltiečius, kurių yra daugiau Paprašęs Senatą ir gavęs biliaus

žiau kaip 1 %. Senatoriai ir atsto- mintimis dėl šio pastarojo. Tiesa, 
vai pripažino mano argumentų ji8 jau paruoštas daugiau kaip 
teisingumą ir ypač senatoriai iš- prieš pusę metų. Gaila, kad taūsų 
reiškė nuomonę, kad kai bilius organizacijos maža turi kontakto, 
ateis į senatą, turėtų būti pakeis- kad šis projektas tik dabar teiš- 
tas. Pats p. Stratton as atsakė pat- keliamas. Bilaus S. 1563 yra se- 
virtindamas tezę, kad tikrai bus kantis:
leldLunl lik neišnaudotų kvotų „„ m mėn. , „ ų.tėtymo
ribose. Nusiunčiau savo memo- leidimo diena, balandžio mėn. 21 d.) 
randumo nuorašą ir Lietuvos įgal. Ferguson (su Bail, Smith. Saltonstall. 
meisteriui p. Žadeikių!, kuris taip Mcg^t. £
pat pripažino mano abejonių tei- bartus skaitytas ir atiduotas juridinei 
singumą. komisijai. -

Ką būtume turėję, jei Strattono ------
bilius būtų buvęs priimtas? aulus

O gi nieko gero. Šalia dabai*- priimti per apribotą laikotarpį kai 
tin^c menkos 386 asmenį! kvotos kuriuos išvietintus asmenis nuolat!-. -u .l“11*0’ KVOI°S nlam apsigyvenimui Jungtinėse Ame-
prisidėtų dar apie 1500 asmenų. rlkO3 valstybėse.
Bet galime spėti kad apie 20— Priėmus į Kongresą susirinkusiems 
30% šios kvotoj bus iknaudom
karo metų, nes iš sąjungininkų ir |ėa bQtt vadinamas „llvletintų asme- 
neitraliųju kraštų imigracija i nų bėdos priėmimo aktu".
JAV vistik ėjo (pav. pabėgę žy- n sk. Jei šiame akte vartojama 
dai, gyveną kituose kraštuose lie
tuviai ir kt.). Rezultate galėjo lik
ti apie 1000 asmenų neišnaudotos 
kvatos Tai ir visas būtų rezul;

vletinto asmens" terminas. Ui 
jis reiškia:
a) asmenį, prievarta jsyletlntą 

ii io gyvenamo krašto per 
antrą pasaulin! karą, ,

1
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b) asmenį, kuris yra registruo
tas kaip išvietintas asmuo 
Jungtinių Tautų Pagelbos 
Administracijoj (UNRRA). 
Tarptautiniame Vyriausybi
niame Pabėgėlių Komitete 
arba Tarptautinėje Pabėgė
lių Organizacijoje,

c) asmenį, gimusi Lenkijoje, 
Suomijoje, Estijoje. Latvi
joje. Lietuvoje. Vokietijoje, 
Austrijoje arba Italijoje, ku
ris per antrą pasaulini karą 
kovojo prieS Jungtinių Vals
tybių prleSus. ir 1) negali 
grįžti | kražtą, kurio pilietis 
jis yra, dėl politinių represi
jų baimės arba 2) nenori 
gr|žtl arba pasilikti krašte, 
kurio jis yra pilietis, kadan.

•
 gi jis bijo persekiojimo aėl 

rasės, religijos ar politinių 
įsitikinimų.

III sk. Ateinančių ketvertų metų lai
kotarpy. pradedant pirmuoju 
mėnesiu įsigaliojus šiam aktui, 
kiekvienas Išvietintas asmuo, 
prašąs priimti nuolatiniam ap
sigyvenimui JAV-se, bus priim
tas kaip nekvotinis emigrantas, 
jei šis Išvietintas asmuo atitin
ka Jungtinu Valstybių imigra
cijos (statymus dėl Islletdimo 
nuolatiniam apsigyvenimui.

IV sk. Pirmenybė pagal šj aktą bus 
duodama 1) našlaičiams, kurie 

yra jaunesni kaip 21 metų am
žiaus Ir 2) Šiems asmenims: naš
liams. vaikams, tėvams ir ki
toms giminėms ((skaitytinai iki 
ketvirto laipsnio kraujo gimi
nystės pagal civilinę teisę) 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
piliečių arba asmenų, kurie gar
bingai tamąvo Jungtinių Vals
tybių kariuomenėje per pirmąjį 
arba antrąjį pasaulini karą. 
Atsižvelgiant | minėtas pirme
nybes, kiektai (manoma, bus 
priimami pagal šiuo aktu nu
matyto programą asmenys 
tur| specialų pasiruošimą, 
Išsilavinimą arba sugebėjimus, 
kurie geriausiai atitinka Jung
tinių Valstybių ekonominius 
reikalavimus ir prisideda prie 
prie' jų kultūrinės, religinės, 
arba ekonominės pažangos ir 
gerovės.

V sk. Valstybės sekretorius ir genera
linis prokuroras turi teisę ben
drai veikdami išleisti atitinka
mas taisykles šiam aktui vyk
dyti. Prezidentas yra (galiotas 
panaudoti tokias vyriausybės 
vykdomųjų skyrių įstaigas, klek 
jis laiko reikalinga pasiekti šio 
akto tikslams.

Noriu pastebėti, kad aš nėsu 
teislnkas ir (statymų aiškintojas, 
todėl mano nuomonė bus tik eili
nio stebėtojo. Bendras įspūdis 
apie šį projektą teigiamas) jis’ 
neabejotinai yra tobulesnis, negu 
Strattono bilius. Jame jau nėra 
jokių ryšių su neišnaudotomis kvo
tomis, tekstas daug bendresnis ir 
lankstesnis, duodąs didelę galią 
administracijai jį pritaikinti bei 
įgyvendinti. Ipatingai įdomu, kad 
projektas ne tik nevaržo, bet dar 
gi net teikia pirmenybę turintiems 
specialinių sugebėjimų versluose, 
profesinį pasiruošimą, kad galėtų 
prisidėti prie JAV kultūrinės, re
liginės, ekonominės ir industrinės 

.krašto gerovės kėlimo, šis-punktas 
ypač gali būti malonus lietuviams 
DP, kurių tarpe didelį procentą 
sudaro inteligentai. Mat, Amerika 
ne tik nesibaido inteligentų, bet 
gerai žino, kad tokie kvalifikuoti 
asmens gali tik prisidėti prie Ame
rikos pažangos. O Ruropos inte
lektualai Amerikoje turi gana gerą 
vardą ir yra gražiais laimėjimais 
užsirekomendavę. Imkinje kad ir 
atominės bombos išradimą. Inicia 
tyva kiFo iš pabėgusių iš Europos 
mokslininkų ir jos išradime dirbo 
4 europiečiai ir tik vienas ameri
konas.

Nors bendras įspūdis ir teigia
mas, tačiau paskaičius galima atras
ti ir kaip kurių trūkumų. Pir
miausia, kad įžangoje (preambu
lėje) sakoma, kad bus įleidžiami 
„tam tikri' išvietintieji. Kas yra 
tie „certain" displaced persons? 
Ar tai nesudarys progos įstatymo 
vykdytojams sauvališkai jį aiškin
ti ir tuo pačiu duoti tam tikroms 
tautinėms DP grupėms privilegijų 
bei pirmenybių? Nėra teigiamas 
reiškinys ir tas faktas, kad pro
jektas smulkiau nenustato nei 
{leistino DP skaičiaus, nei pačios 
įleidimo tvarkos. Strattono bilius 
turi bent tą pirmenybę, kad nu
mato konkretų skaičių 400.000. 
Naujuoju ’ projektu visa tai pave
dama administracijos nuožiūrai. Ar 
yra kokia garantija, kad vykdy
tojai nenuspaus įleistiną DP skai
čių ligi pačio minimumo?

Iš kitos pusės, suteikiant įsta
tymu didesnę galią administra
cijai, tuo pačiu pats įstatymas 
tampa lankstesnis. Bet iš kitos 
pusės tai neapsaugo nuo neteisin
gumo iš administracijos pusės ir 
nuo reiškimo simpatijų atskiroms 
tautinėms grupėms. Kitaip ta
riant, įstatymas neužtikrina, kad 
{leidžiant bus laikomasi teisingu
mo principo, t. y kad bus įleidžia

ma išvietintieji proporcingai tau
tinių DP grupių didumui. Ligšio
linė praktika iškalbingai rodo, kad 
žydai, kurių tarp DP yra, berods, 
10—15 %, įvažiavusiųjų sudaro 
75 %. Dabar, kai Palestinos klau
simas yra jau paaiškėjęs, gal žymi 
dalis jų veršis ten, bet neabejo
tinai nemaža jų norės patekti ir 
į JAV.

Įstatymui neduodant garantijų 
dėl proporcionalumo, nedaug bėra 
vilčių, kad lietuviai juo efekty
viai pasinaudotų. Ligi šiol lietu
viai šioje srityje neparodė reikia
mo apsukrumo bei minimalaus su- 
siorganizavimo. Negaudamos in
spiracijų iš tremtinių, vietinės 
lietuvių organizacijos Amerikoje

taip pat nieko tuo klausimu ne
darė ir tik visai neseniai išsiju
dino į tą darbą. Bet ir jos šioje 
srityje dar žengia tik pirmus 
žingsnius ir jų veikimas vis dar 
tebėra daugiau atsitiktinis ir ne- 
sistemingas.

Be to, S. 1563 biliuje yra viena 
aiški spraga. Būtent, bilius visiš
kai išjungia iš imigracijos visus 
tuos asmenis, kurie nėra įregi
struoti UNRRA. IGCR arba IRO. 
Kitaip sakant, įstatymas eliminuo
ja vad. „išskryninguotuosius", o 
taip pat ir visus tuos, kurie ne
sinaudojo UNRRAos pagalba arba 
nuo jos buvo atsisakę ir negyveno 
stovyklose. O tokių, berods, irgi 
susidarys nemenkas būrelis. Ko

dėl gi šiems turėtų būti uždarytas 
kelias įvažiuoti į JAV?
i Tai tiek tuo tarpu del biliaus 
S. 1563. Mūsų organizacijos, ku
rios rūpinasi tremtinių imigracija, 
turėtų, pasikvietę teisininkus, išna
grinėti nuodugniau projektą ir 
padaryti atatinkamų sugestijų Se
nato Teisių Komitetui.

Ryšy su šiomis diskusijomis, 
kyla taip pat pagrįstai klausimas, 
ar kartais nesama ir kitų panašių 
projektų dėl DP įleidimo į JAV? 
Apskritai, tiek tremtiniai, tiek dar 
labiau Amerikos lietuvių organi
zacijos turi žiūrėti, kad DP įlei
dimo įstatymas būtų mūsų tautie
čiams teisingas ir užtikrintų efek
tyvų įvažiavimą į JAV.

LIETUVIU DRAUGIJOS ŠVEDIJOJE
ATSTOVU SUVAŽIAVIMAS

S
AUSIO 4 d.’ Stockholme, Pagal darbotvarkę sekė prezi- važiavimui pareikšti C. Valdybai
Folkets Huset įvyko L. D. Š. diumo rinkimai, J kurį vienu balsu padėką už per ištisu? 47-sius me-
skyrių atstovų II-sis metinis išrinkti: pirm—ku — pik. O. Ur- tus dirbtą darbą.

suvažiavimas. Švedijos lietuvių bonas ir sekretorium — KI. Gu- pagai c. V-bos pasiūlytą projek-
gyvenama, .galima pasakyti, ypa- mauskas. tą suvažiavimas pakeitė keliolika
tingose sąlygose. Ypač jos yra Išrinkus mandatų komisiją ir Draugijos įstatų punktų. Įstatų 
juntamos, kada susiburiamą vi- patikrinus mandatus, praėjusių taisymo metu kilo ilgesnės disku- 
suomeniam darbui: jos buvo metų suvažiavimo prezidiumo sjj0Sj p0 kurių prieita prie fondų 
pajustos ir suvažiavimo metu, sekretorius p. J. Lingis perskaitė klausimo. Suvažiavimui perskaito- 
Suvažiavime gausiausiai dalyvavo praėjusio suvažiavimo protokolą. mas yykd. Tarybos raštas, kuriuo 
Stockholmo, pačios didžiausios Sekė veiklos prapešimai. C. V- kreipiamasi į lietuvius Švedijoje, 
Švedijoje lietuvių kolonijos, sky- bos pirm-kas perskaitė metinės prašant prisidėti prie Tautinio So- 
riaus atstovai. Eskilstuną. antrą Draugijos veiklos apžvalgą, iš ku- jidarumo Fondo. Šis klausimas 
savo didumu Švedijoje lietuvišką ri°s paaiškėjo, kad ir turimomis Švedijos lietuvių tarpe ir anksčiau 
koloniją, atstovavo 3 skyriaus tikrai ne per puikiausiomis sąly- jau buvo iškilęs ir diskutuojamas, 
atstovai ir Hallstahamarą — 2. Iš gomis yra nudirbta visa eilė ne- vienintelės Švedijos lietuvių or- 
tolimiausio L.D.S. Lundo skyriaus mažų darbų. C. V-bos parašyta ir, ganizacijos metinis suvažiavimas 
neatvyko nė vienas atstovas. Tai- atsakyta į eilę įvairių kraštų lie- tur^j0 tą klausimą galutinai
gi, taip lauktas suvažiavimas ne- tuviškų organizacijų raštų, susi- išspręsti ir pasisakyti. Nutarta,
pasižymėjo dideliu dalyvių gausu- rišta ir bendradarbiauta su jomis solidarizuojant viso pasaulio He
mu. Su svečiais jų tebuvo 25. ir su mūsų vykdomaisiais orga- tuviams ir gyvai jaučiant ir žinant

Suvažiavimo atidarymo kalboje nais, daugeliu atvejų belstasi į lokio fondo svarbą kovoje dėl Lie-
C. Valdybos pirmininkas pik. V. vietines švedų ir kitataučių orga- tuvos laisvės, prisidėti prie Tau- 
Blažys nusakė visas tas aplinky- nizacijų duris ir išspręsta lie- tinio Fondo, o Lietuvių Draugija 
bes, trukdančias Švedijos lietu- tuvių Švedijoje naudai eilė klau- Švedijoje privalo iš kiekvieno dir- 
viams gyvai ' organizuotai pasi- simų, gautas valstybės apmokamas bančio lietuvio šiame krašte iš
reikšti. Svarbiausios jų — jog archivinis darbininkas lietuvių 
mūsų iš viso čia labai maža esą- reikalams, ieškota visokių kelių ir 
ma. Švedų įstaigos priskaičiuoja būdų patikrinti Draugijos finan- 
net ligi 460„ mūsų pačių statistika sinį stovį ir jos organo „Pragie- 
rodo, kad lietuvių Švedijoje skai- drulių" gyvavimą ir jie atrasti. y ~

Kempteno Maironio vardo lietuvių gimnazijos penktoji klasė su savo 
auklėtoju ir gimnazijos direktorium. Pr.. Urbučlo nuotr.

čius nesiekia net 400. Iš Jų koks 
šimtas yra Latvijos pasienio žve
jai, kurie patys nežino, kam jie 
turėtų būti priskirti. Pati Lietuvių 
Draugija Švedijoj teturi 120 na
rių. Iš jų tarpo gal atsirastų ne
maža norinčių visuomeniškai pa
sireikšti, bet jie varžomi bendrų 
gyvenimo sąlygų. Esame labai iš
blaškyti po šio didelio ir retai ap
gyvento krašto kampus po kelis 
ar keliolika asmenų. Kiekvienas 
pajėgus dirbti yra įjungtas į kas
dieninį darbą už duona- Norint at
keliauti, pav., iš Lundo į Stock- 
holmą, reikia sumokėti visos sa
vaites uždarbį už kelionę ten ir 
atgal ir porą ar trejetą dienų ne
dirbti, už jas atlyginimo negau
nant. Šitokia prabanga Švedijos 
lietuviui yra labai retai įkanda
ma. Tokiu būdu pasitenkinama 
tik raštišku susiįinojimu su cen
trais, o tai jau gyvam organizaci
niam darbui į naudą neišeina. Pa
galiau ir tie, kuriems visas tas 
darbas palieka ant savo pečių pa
siimti, nėra išlaikomi tik Dievo 
palaimos. Visuomeninius barus 
apeiti reikia atliekamomis po kas
dieninio darbo keliomis vakaro 
valandomis, grįžus iš fabriko, res
torano, lėkštes plovus, ar kokios 
nors kitos darbo vietos. Jokioje 
srityje tokiomis sąlygomis neįma
noma labai efektyviai pasireikšti, 
silpniausia gi mūsų vieta, kad 
mūsų čia labai ir labai maža ir 
esame labai išblaškyti.

Savo atidaromąjį žodį p. Blažys 
baigė, siūlydamas eiti prie sekan
čio darbotvarkės punkto ir palin
kėdamas suvažiavimui darbingos 
nuotaikos.

Centro Vadyba per 1947 metus tu
rėjusi 53 posėdžius, į kuriuos, rei
kia manyti, nebuvo veltui susiren
kama.

Iš C. V-bos iždininko K. Kuprė* 
no pranešimo paaiškėjo Draugijos 
veikla skaičiais. Paaiškėjo taip pat 
liūdnas faktas, kad C. Valdybos 
leidžiamas laikraštis „Pragiedru
liai“ iš prenumeratorių Švedijoje 
tėra surinkęs per metus tik apie 
370 kronų, kas padengia tik apie 
10-tą dalį jo spausdinimo išlaidų. 
Laikraštis išsivertė iš aukų, gau
namų daugiausia iš kitataučių or
ganizacijų.

Sekė Revizijos Komisijos prane
šimas, po kurio kalbėjo „Pra
giedrulių" redakcinės kolegijos 
vardu laikraščio redaktorius p. J. 
Lingis, nušviesdamas suvažiavimui 
Red. kol-jos darbo eigą, jos są
stato pasikeitimus ir darbo sąly
gas. P. Lingis apgailestavo, kad 
L. D. S. C. V-bai dėl pinigų trū
kumo yra neįmanoma išleisti „Pra
giedrulius“ spausdinamus spaustu
vėje. Nusiskundė taip pat per ma
žu bendradarbių skaičiumi. Ir 
tikrai, Švedijoje gyveną lietuviai, 
ar jie neturi apie ką rašyti, ar ne
sidomi vietos lietuvišku laikraš
čiu, išskyrus porą atvejų, su „Pra
giedruliais“ visiškai nebendradar
biauja. Labai dažnais atvejais 
Red-nei Kol-jai, susidedančiai iš 
4 asmenų, tenka užpildyti visas 
laikraščio skiltis ir atlikti visą 
technišką jo išleidimo darbą.

Po trumpų diskusijų sąryšyje su 
C. V-bos veiklos pranešimais Pre
zidiumo pirmininkas pasiūlė su-

Lietuviai studentai ^Erlangeno universitete Išklausę 4*ų metų žiemos semestrą.

gauti į Tautos Fondą 1% jo mėne
sinio atlyginimo.

Sekė centro organų rinkimai. Į 
C. V-bą išrinkti: pik. V. Blažys, J. 
Pajaujis, K. Kuprėnas. J. Leščins
kas, Pr. Dūda ir J. Kriaučiūnas, 
kandidatai — J. Lingis, Stonkus ir 
Gumauskas; į Rev. K-ją: N. Zabu
lionis, I. Mališka ir J. Šiurna; į 
Garbės Teismą: Ig. Kazlauskas, 
Arūnas ir Daugėlavičius.

Po C. organų rinkimo kalbėtasi 
einamaisiais reikalais. Nutarta su
mažinti nario mokestį, iškeltas 
įvairių vajų klausimas ir patiekti 
apytikriai jų pravedimo projektai. 
Daug šnekėtasi dėl Draugijos kul
tūrinės veiklos pagyvinimo, tartasi 
dėl 30 metų Lietuvos Nepriklauso
mybės sukakties minėjimo, bendrai 
iškelta daug naujų klausimų. Su
važiavimui baigiantis dalyviai vie
nu balsu priėmė pateiktas rezoliu-
Cijas ir sveikinimus: Vykd. Tary
bai, VLIKui, Amerikos Lietuvių 
Tarybai, BALFui, švedų valdžios 
organams ir eilę kitų.

Suvažiavimas praėjo tikrai dar
bingoje nuotaikoje. Pagal perskai
tytą praėjusio suvažiavimo proto
kolą palyginus jį su šiuometiniu 
tenka konstatuoti, kad Draugija 
yra įėjusi į darbo vėžes. Savo iš
keltų klausimų ir reikalų gausumu, 
savo atliktais darbais, išspręstomis 
ir sprendžiamomis problemomis 
Draugija padarė didelį šuolį pir
myn. Sis suvažiavimas tai aiškiai 
parodė. Viena tik tenka apgailes
tauti, kad tokiam suvažiavimui vie
nas popietis buvo labai trumpas 
laikas. Suvažiavimo metu jautėsi 
skubėjimas ir nervingumas dėl lai
ko stokos ir daugelis klausimų bu
vo iškelti ir apgraibom apšnekėti, 
per daug į jlios nesigilinant ir jų 
pagrindinai neišdiskutuojant. .Kal
tos vis tos gyvenamosios sąlygos 
ir darbai, kurie suvažiavimo daly
vius turėjo pasitikti su ryt diena. 
Ypatingai gyvenančius provincijo
je, ar už Stockholmo miesto ribų.

K. M.

Ir mums reikėjo tūkstančius 
kilometrų klampoti svečių kraštų 
keliais, lydytis po bombų lie
tumis, kad tik dabar galėtum drą
siai pasakyti, kokį mums tuną 
įdėjo protėviai į ranKas bėgan
tiems nežinia kur!

Pertrauka. Vienas rūko ameri- 
kietinę, kitas turkinę, trečias 
kamotinę, o visų veiduose palai
mintos švieselės. Ne toks jau blo
gas žmogus ir spaudos platintojas, 
o komiteto sekietonus su diuele 
šeima, senas, tiek tu. kad, ir ge
resnėje eiguvoje pasiskyrė mišką I

Ir MIkuukiui reiKejo prisiKiisti 
malkų. Jam davė eiguvą tok.am 
staigiam Uracho šlaite, kad ir 
kalnų ožiui sunku butų išs-lal- 
kyti. Ir jam rūpi, kaaa kur veš, 
ką reikės daryti, jeigu rytoj... 
Ir be viso to car gyuyti mūsų 
žaizdas, kurias mes aazmausiai 
patys vieni kitiems atvertame.

LinKėuaml čiurhonieciams didvy
riškos ištvermės ir šiais metais!

Raganiai iš Augsburgo
Pravaziuouamas įsupau r uebin- 

gene iš uauKinio ir, su lagaminu 
lariKOje bes.tasoynamas po smeg-

Kempteno lietuvių kolonijos valgy
klos saieje paruostas altorius Berne
lių Minioms K. Daugėlos nuotr.

Pulgis Andriušis

Du sviesus taškai žiemos šlapdriboje
(Du spektakliai) •

— Kur veža?
— Ar jau turi afidevitą?

.— Gauni pakietėlių iš Amerikos?
— Ką pas jus duoda?
—* Ar bus karas?
— Na, o ką .tu manai daryt, jei

(rytoj... ?
— Ar einat į skriningus?
— O nusipirkt galima riebalų pas

(jus?
— Nebraukia iš dirbančiųjų sąrašų?

O jeigu atsakai, kad niekur ne
manai važiuoti, tuomet bendra
kalbio akyse matai suliepsnojant 
ugnelę, kuri reiškia: Aha, žinom, 
rengiasi jau j laivą sėsti ir tik 
taip sau barsto miltus prieteliams 
į akis, norėdamas sumėtyti pė
das . .

Viena ponia vienoje stovykloje 
prašo papasakoti apie Venecuelą, 
kur jinai turi jau visus afidevitus 
ir magaryčioms bilietą lėktuvu. 
Išgirdusi, kad ten pusiaujo sau-

atsakymo. Ak, tas vokiečių paš
tas! Aišku, įmetė kur į krepšį...

Pridrėbė sniego, o po to vėl 
nuleido; purvas, kaliošus palikau 
Lietuvoje. Geri buvo kaliošai, su 
trikampiais ant ažupenčių ...

Ir, štai, koncertų salė- Scenoje 
visur esantis Mikulskis su savo 
giedotojais ir šokėjais.

Tas prakeiktas, tas nusibodęs 
Alfonsas Mikulskis su kaimiš
komis, prastomis, kompozitoriaus 
rankos nemačiusiomis dainuš
komis, kurių gėdydavosi net pa
dorios, inteligentiškos kompanijos 
per šventinius lėbavimus Kaune.

— Mikulski, duok arijas!
— Mikulskį, užplėšk romansą!
— Mikulski, duok kompozitorius!

puivro marmalynes, lesiodamas, 
Kur apsaugot nuo lašų savo suly
tą gaivą, sutinku auv. S., kuris 
įsakė tučtuojau padėt nešulį ir 
bėgt į miesto teatrą, nes tenai tu
rįs piasiuėti lietuvių baleto spek
taklis.

juieve tu mano! Šlapdriba, gat
vės prakiurusios, purvas, pikti 
žmonės ir... rožiniai krinolinai, 
ginanuos ant marmurinių kolonų, 
žymūs kaspinėliai, viuuramz.nes 
pilys su keliamaisiais tilienaisi

ir, pasirodo, ne ta.p sau. Ne DP 
vanojanui, oec oaietas kaip reika, 
net gi su tokia prabanga, ka.p 
orkestras (švaumisj ir u.ngenias 
imusiskis KuctunasJ. Vilimas su 
lanksčiomis, poennemis dekoraci
jomis ir pasigėrėtinais kostiumais 
issikisa kaip europinės scenos pa
veikslo tvarkytojas.

lie gražūs kostiumai šoka ne 
vieni patys, bet į juos buvo įsi
vilkę pnnakraujai baietininxai, 
kurių menas ne žinovui atrodė 
poetiškas, žavus, jaunuohskas. 
ragai svetimšalių, taip pat ne 
šios srities specų, nuomonę, lie
tuviai nėra kazkoKi galutinai 
nusmegę rytų pabėgėliai, bet eu
ropiečiai, kūne turi net baletą, 
kaip ir visos kultūringos tautos.

ir turi dirigentus. Kaip Vienas 
vokiečių griežikas pareiškė, kad 
Kuėiūnui diriguojant, jam buvę 
labai genva groti, nes jis viską 
aiškiai matęs, ko iš jo norėjęs 
dirigentas.

Žinoma, baleto spektaklis mus 
pnpnuė neišsakomo pasigerėjimo 
bei pabiuiuziavimo. n.ai uz uuių 
siautėjo siapui.ua, mes išgyveno
me skalūnus poezijos ammiikas. 
A. biepetytė *su L-ep.nu i s si ..esė 
visu uyru, pasiuarė mums, uiueti, 
brangus. Mažens ais<ueiue ne 
visiems dar matytus pamo- 
numo gabumus, kūne prašoka toli 
„uaieuuę vmaus paklausąJo 
CopeLus buvo peit.e.wius aiškiai, 
be jokių kiausiukų is salės.

Kaip CxUiiiuiueuiai musų liau
dies uarną, taip uaiet.n.iia.ai mū
sų kuny vuoto šokto sianuaitą 
aiuvynskai nesą aut savo pečių.

TMeissimiegoję, neuavaiyę, apsi- 
nesę keipemis atsiueimus.uose 
traukimuose bale niunkai vežioja 
balzamą | mūsų koiomjas, kuzius 
skenueja smuuunenose, ganuuose. 
'1 u mn y e ne rengėjams uar uuvo už
krauta beveik nepakeliama or
kestro našta. Prieš pat spektaklį 
vok.ecių griežikai ultimatumo bū
du paieiskė, Kao jie tik tuomet 
prauės groti, Kai jiems bus pa
dėta ant pultų ypatingi honoraro 
priedai.

Apygarda, o ypač jos pirminin
kas auv. Šlepetys padėjo nežemiš
kas pastangas, kad viskas suktųsi 
sklandžiai.

Linkime, suspaudę nykščius, 
Augsburgo baletui nenusiimti 
sparnų ir šiais metais. Vasiliaus
kai, Bandzevičiau, Butkau, Vili
mai—garo!

Vieneri metai po Bikini

O tas vargeta Mikulskis su bal
tais baudžiauninkėlio trinyčiais, 
su tošiniais vamzdeliais, žilvy- 
tinidis lumzdeliais vis dirba savo

Į Išvykstančius tautiečius iš Kempteno kolonijos I užjūrius, kalba prof, 
kan. J. Meškauskas K. Daugėlos nuotr.

Įėję kiaušinis per 5 minutės iš
kepa, kad vanduo kaip virintas, 
išėjus j gatvę reikia saugoti savo 
sprandą labiau, negu akies lė
liukę, kad netrenktų mirštamas 
saulės smūtjis, Venecuelos keliau
toja pašoko nuo stalo ir klaikiai 
suriko:

— Nesvarbu man, nors ir į

darbą. Kad jį kur raistas tą Mi
kulskį!

Bet nebaigus atidainuoti antros 
dainos, kritiko ir burnotojo pa
gurkliu, ten, kažkur ties Adomo 
obuoliu, ima kilti aukštyn ka
muolys. Užkaista smilkiniai ir 
skruostais nužliaukia ašara, vie
na, o po to daug, daug ašarų.

peklą, kad tik kartą sočiai paval- 
gytil

Ak ta ligūsta liepsnelė akyse!
Sudraskyti mes, išblaškyti kaip 

pienės pūkai, kiekviena menkiau
sia smulkmena išauga klaikiu 
baubu, mažiausias debesėlis už
traukia tamsia skraiste mūsfį są- 
jnonės dangų, mes pametam savo 
pilnatį* žmogaus integralumą.

— Girdėjai?
— Ir vėl kas?
— Buvau N. lageryje, o tenai 

(jau ..
— Vadinasi, jau.. Aš taip ir.

Ir nereikia mūsų žmogui net 
aiškinti, kas tas „jau". Ir be to 
aiškų; juo tamsesnis gandas, tuo 
patikimesnis. Ir nebandyk paabe
joti tuo„jau", nes gausi mušti.

Krenta šlapiom mazgotėm snie
gas. Susipykę dar nuo to laiko, 
kai miške malkas kirto; komiteto 
žmonės sau geresnėje eiguvoje 
pasiskyrė kirtimą. Viena ponia 
net bėgo pas svetimą Valdžią 
skųstis; raud. kryžiuje sėdi vien 
tiktai niekšai, o spaudos platin
tojas nebeatneša į namus lai
kraščio, supyko, kad jam į akis 
išdrožiau teisybę, dievaži, tikrą 
teisybę. Parašiau laišką Amerikon 
prieš du mėnesius ir dar negaunu

Seki, kaip ugnelės šokinėja’gie
dančių čiurlioniečių akyse, persi- 
mesdamos nuo altų ant bosų, su- 
sikryžiuodamos, vėl išsiskirdamos. 
Seki, kaip žiūrovų akyse blyksteri 
tokios pat ugnelės, tiktai jau ne 
tokios, kaip matėm lagerio kieme, 
koridoriuose, komiteto rinkimuose, 
skrininguose, kasdieniniuose poš- 
nekiuose.

Po pirmojo ašarų plūdžio atei
na išperkamasis palengvėjimas, 
grižta pasitikėjimo srautai į iš
sekusias vagas, asmenybės upė 

'putodama vėl susrovena, suban
guoja. Ir reikėjo čia pyktis su 
raudonojo kryžiaus žmonėmis dėl 
tų sudriskusių batų! Kokia smulki 
kiaulystė buvo kolioti spaudos 
platintoją!

O čiurlioniečiai scenoje dega, 
jau dešimt kartų girdėtą dainą iš
gyvendami ugnimi, svaidydami 
kūrybines kibirk^tas į nuščiuvusią 
salę. Strofa po strofos kaip peni
cilino lašai srovena daina ant su
žeistų žmonių, ant atsivėrusių sie
los žaizdų.

Šitos prastos, kaimiškos dainos, 
perlydytos čiurlionienių kūry
biniame žaizdre, grąžina sulam
dytam lietuviui žmogaus pilnatį, 
suintegruoja išblaškytas jo sielos 
dalis.

D
AUGIAU kaip metams praė
jus nuo atominės bombos 
povandeninės eksplozijos, 
buum yra dar per pavojinga, 

kad jos buvusieji gyventojai ga
lėtų sugrįžti. Kai kurie laivai yra 
dar tiek radioaktyvūs, kad žmo
nės gali tiktai kelias valandas 
ant jų saugiai būti.

Jei visi laivai prie Bikini būtų 
turėję pilnas įgulas, tai atominė 
bomba būtų uzmušusi 35 00U žmo
nių. Jeigu tokia bomba būtų bu
vusi susprogdinta prie NewYorko 
(ir prie stipraus pietų vėjo), 
2 000UOO žmonių būtų užmušta.

Ar yra kokia nors aktyvi apsi
saugojimo galimybė žmonėms, 
įveltiems į atominį karą? Mūsų 
patylimas prie Bikini duoda at
sakymą.

Nė viena iš atominių bogibų, 
sprogusių Japonijoje, nepaliko il
gai trunkančio radioaktyvumo že
mėje, tačiau antroji Bikini bomba 
parodė naują pavojų. Susprogdi
nus bombą po vadeniu, nuodingas 
radioaktyvus išmestų aukštyn 
vandens masių Bei garų lietuos 
krito ant laivų ar skriejo pavėjui.

Valandai praslinkus po eksplio- 
zijos, šarvuoti laivai artinosi prie 
Bikini lagūnos. Nežiūrint į tai, 
kad laivai su brangiais tyrimo 
instrumentais skendo, atvykusios 
įgulos negalėjo prie jų prisiartinti. 
Tiktai trečią dieną buvo galimi 
trumpi įplaukimai į lagūną. Po 
savaitės ant daugumos laivų bu
vo galima kelioms minutėms už
lipti. Praėjo mėnuo, kol žmonės 
galėjo pasilikti ant laivų ilgiau 
negu valandą. Nors laivai yra da
bar jau mažiau pavojingi, vienok 
jie liks radioaktyvus dar kelis 
metus.

Trys šimtai žmonių dirbo vien 
tiktai tam, kad apsaugotų 42 000 
ekspedicijos narių. Kada grupė at
vykdavo atgal iš sprogimo vieto
vės, visi būdavo rūpestingai iš
maudom! ir jų radioaktyvumas iš
matuojamas Geigerio aparatu. To
nos drabužių, per daug apkrėstų 
radioaktyvumu, turėjo būti pas
kandinta. Atominė radiacija įsi
siurbė į kiekvieną laivų plyšelį. 
Jei žmonės per ilgai pasiliktų 
„karštoje,, zonoje, jie vėliau taptų

silpni ir juos apimtų vėmimas. Jie 
gaieių aar gyvenu Kelias oienas 
ar savaites. Kad venau mirtų nuo 
aštrios anemijos.

Kai radioaktyvumas pamažu 
silpnėjo, Kitas dar labiau Klastin
gesnis pavojus buvo .pastebėtas, 
biipno uznuoaijimo snus pietesi 
ir už lagūnos. Jūros vanuenyje 
esąs planu,tonas absorbavo radio
aktyvias daleles ir perleido jas 
mažesnėms žuvims. Anuos savai
tes gale tos žuvys buvo nebegy
vos ir buvo suėstos didesnių žu
vų. Tos irgi savaitės būtyje iš
nyko ir jų pūvantieji kūnai per
leido radioaKtyvumą atgal plank
tonu!. Kai šių mikroskopinių jū
ros augalėlių bei gyvulėlių masės 
susitęlkė prie ekspedicijos laivų 
dugnų, radioaktyvumas buvo kar
tais pakankamai stiprus, kad būtų 
jaučiamas per plieninį laivo kor
pusą.

Kai kuriais atsitikimais buvo 
reikalinga pašalinti guolius nuo 
laivo sienų, kad apsaugojus juos 
naudojančius žmones, ičai jūros 
vandeniui siurbti vamzdžiai tapo 
radioaktyvūs, teko sutrumpinti 
darbo laiką mašinų skyriuje.

Bikini apkrėtimas radiacija ne
turėjo jokių rimtesnių pasekmių, 
nes atolas yra izoliuotas nuo žmo
nių gyvenamų vietų.

Apkrėstosios žuvys buvo vieti
nės ir nekeliaujančios rūšies, kuri 
tuo būdu būtų galėjusi išplėsti ra
dioaktyvumą.

Nė vienas iš 42 000 vyrų, daly
vavusių Bikini bandyme, nebuvo 
pastebimai radiacijos sužeisti. Ta
čiau mes galime įsivaizduoti, kas 
būtų įvykęs, jei Bikini būtų buvęs 
tirštai apgyventas uostas ir vėjas 
būtų pūtęs nuo jūros. Radioakty
vios vandens dalelės, lygios to
noms radiumo, būtų išmestos ant 
miesto. Daugumas gyventojų būtų 
mirę. Gerai organizuota evakuaci
jos sistema, gal būt, dalį jų išgel
bėtų, bet jokia apsauga nebūtų 
efektyvi.

Apsauga prieš atomines bombas 
yra už mokslo akiračio ribų. Ji 
yra vienui viena: atominio' karo 
išvengimas.

Pagal „Readers Digest"

Lietuviai miško kirtėjai prie nukautu meškos Kanadoje. Čeponio nuotr.
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NOBELIS IR NOBELIO PREMIJOS
Juozas tingis

Gruodžio 10 d., stockhoimo 
Koncertų Rūmų salėje, šve
dų karaliui, visam jo kara
liškajam dvarui, mokslo bei meno 

institucijų atstovams dalyvaujant, 
iškilmingam posėdžiui susirinks 
šių metų išrinktieji iš paties ka
raliaus rankų atsiimti atpildo — 
Nobelio premijos — už savo 
įnašą žmonijai ir žmoniškumui. 
Nemažiau iškilmingai Norvegijos 
Stortinge (parlamente) bus įteikta 
ir šiemetinė Nobelio taikos pre
mija.

Nors apie patį Nobelį, ir jo pre
mijas jau tiek daug rašyta, bet 
gal ir šių metų proga pravartu bū
tų kaikurias mintis pakartoti apie 
tą didįjį dinamito išradėją ir jo 
nemirštamą testamentą.

Moderniosios sprogstamųjų me
džiagų chemijos ir sprogstamųjų 
medžiagų pramonės atsiradimas ir 
raida neatskiriami nuo Alfredo 
Nobelio, nors jo išradingumas 
apėmė ir kitas sritis.

Iš tėvo pusės Nobelis yra kilęs 
iš senos garbingos pietinės Švedi
jos provincijos Skanes ūkininkų 
giminės. Jo giminės kamieno tė
vas Oluf Pedersen (g. apie 1620 
m.) buvo kilęs iš rytinės Nčbbelbv 
paraoijos, iš čia kilęs ir Nobelio 
vardas. Kaip seniau visų mokytų 
Švedijos vyrų buvo mėgiama va
dintis pagal kilmės vietą sulo- 
tyninant galūnę, taip ir dona
toriaus seneliai vadinosi Nobelius, 
t. y. kilę iš Ndbbelov.

Kad ir kažkaip norėtum daugiau 
prikalbėti apie tą didįjį išradėją, 
žinios būtų vistiek fragmentariš- 
kos, nes apie save Nobelis nieka
da nieko nerašė ir nepasakojo.

Gimė 1833 m. spalių 21 d. Stock- 
holme neturtingoje šeimoje, kurią 
įvairūs nepasisekimai buvo į tik
rą vargą įvarę. Pradžios mokslus 
ėjo Stokholme. Tėvui persikėlus 
gyventi į Petrapilį — ten jis už
siėmė sprogstamų medžiagų ek
sperimentais — kartu vyksta ir 
jaunasis Alfredas. Petrapilyje ne
buvo jokios švedų mokyklos, užtat 
Nobeliukui teko privačiai moky
tis. Jau 17 metų būdamas išsileido 
į keliones po svetimus kraštus, 
tarp kito ko ir į Ameriką, kur jis 
sutiko ir kitą garsų švedą — lai
vo propelerio išradėją John Erics- 
soną.

Jau nuo pat jaunų dienų bū
damas silpnos svęikatos, Nobelis 
turėjo važinėti po įvairius kur
ortus gydytis. Kai tėvas 1859 m. 
buvo priverstas vykti atgal į Šve
diją, Alfredas labai sunkiai sirgo 
ir turėjo .kelis metus pasilikti, jis 
dirbo kartu su savo broliais ir už
siėmė įvairiais bandymais, ypač 
atsiduodamas nitroglicerinui, ku
riuo jį sudomino Petrapilio uni
versiteto profesorius Sininas. Jau 
1863—64 m. jis galėjo džiaugtis 
pirmaisiais dviem patentais tai 
sorogstamajai medžiagai gaminti. 
Šie patentai iššaukė skilimą tarp 
tėvo ir sūnaus, nes ir tėvas, kurs 
buvo chemijoje diletantas, pre
tendavo šią problemą išsprendęs. 
Bet viename savo aštriame bet 
mandagiame laiške sūnus įtikino 
tėvą ir abu pradėjo Švedijoje ga
minti nitrogliceriną, nors pradžioje 
ir labai mažoje apimtyje. Valdžia 
neleido statyti fabriko Stockhoimo 
ribose, todėl visą gamybą turėjo 
perkelti į vienoje Melaro ežero 
įlankiukėje ant inkaro pritvirtintą 
baidoką. Sis baidokas ir buvo pir
masis sprogstamųjų medžiagų fa
brikas. Po to buvo steigiami fabri
kai tiek Švedijoje, tiek kitur pa
saulyje. Nors Nobelis nuolatos 
buvo kelionėse po įvairius kraštus 
bestatydamas naujus fabrikus, 
besteigdamas naujas bendroves, 
besibylinėdamas, bet savo tolimes
nių tymėjimų nepertraukė. 1866— 
67 m. rugsėjo 19 d. buvo Švedi
joje užpatentuotas jo bene pats 
didžiausias išradimas — dinamitas. 
Po to sekė eilė kitų išradimų, tarp 
kurių balestitas arba Nobelio pa
rakas yra pats reikšmingiauias.

Nobelio interesai nesiribojo 
vien tik sprogstamųjų medžiagų 
srity, jis buvo kupinas įvairių 
įvairiausių idėjų, kurias mėgino 
realizuoti įvairiose srityse, kaip 
pritaikomojoje chemijoje, elektro
technikoje, optikoje, mašinin- 
kvstėje, artilerijos technikoje, bio
logijoje, fiziologijoje jei jau kal
bėti apie technikos ir gamtos 
mokslų sritis. Jo laboratorijoje 
Sant Rėmo prancūzų Rivieroje, kur 
jis po ginčo su prancūzų vyriau
sybe dėl balestito gamybos buvo 
persikėlęs iš Paryžiaus, buvo dir
bama su didžiausiu įtempimu. Pa-

Bet tos valandos Nobelis nebe
sulaukė: po kelių valandų rado jį 
širdies smūgio ištiktą, o gruodžio 
10 d. naktį baigė didysis išradė
jas savo dienas San Rėmo. Į Sant 
Rėmo atvažiavo jo artimieji drau
gai, kurių tarpe buvo ir jaunas 
tuometinis Paryžiaus pasiuntiny
bės pastorius Nathanas Soderblo- 
mas, vėliau garsusis Švedijos 
arkivyskupas. Gruodžio 29 d. buvo 
jo palaikai pervežti J Sved'ia ir 
palaidoti Stockhoimo kapinėse, 
kur ir jo brolis Emilis ilsėjosi.

Įdomaus ir savotiško būta to 
nuoširdaus, gailestingo, darbštaus 
ir taikaus švedo išradėjo. Visur jis 
savotiškai kuklus. Štai kelios pa
biros. Kai jo brolis Liudvikas 
prašė atsiųsti šiek tiek biografinių 
žinių, Nobelis atsakė: „Kodėl gi 
turiu tave biografiniais straipsniais 
varginti. Straipsnių apie kitus žmo
nes neskaito niekas kitas, kaip tik 
aktoriai ir žmogžudžiai, ypač pas
kutinieji ..." O kai Upsalos uni
versitetas 1893 m. suteikė jam filo
sofijos garbės daktaro laipsnį, jis 
buvo priverstas atsiųsti ir savo 
biografiją. Jis ją atsiuntė, bet to
kia liesą:

Žemiau pasirašęs gimiau 1833 m. 
spalių 21 d. Savo žinias įsigijau 
privačiai besimokydamas visai ne
baigęs jokios aukštesnės mokyk
los. Dirbau daugiausia chemijos 
srity išdirbdamas sprogstamą me
džiagą, žinomą balistito ir C 89 
vardu. Nuo 1884 m. esu Karališ
kosios Švedų Mokslo Akademijos 
taip pat ir Royal Institution Lon
done ir Societė dės Ingėnieurs Ci- 
vils Paryžiuje narys. Nuo 1880 
esu Šiaurės Žvaigždės kavalie
rius. Turiu ir Garbės Legiono kari
ninko laipsnį. Atspausdinęs tesu 
tik vieną paskaitą angliškai, už 
kurią esu gavęs sidabro medalį".

Šį garbės daktaro atsižymėjimą 
Nobelis labai vertino.

Nobelis nemėgo jokios rekla
mos. Kai, pvz., vieno laikraščio 
redakcija paprašė jo fotogtafijos, 
Nobelis atsakė: „Šiais plaukus 

' šiaušiančiais ir beatodairiniais re
klamos laikais tiktai ypatingai pa
sižymėję žmonės tegali leisti save 
laikraštyje atspausdinti.

Labai skeptiškas buvo Nobelis 
ir visokių minėjimu bei statulų 
statymo atžvilgiu. Ordinų jis taip 
pat nedaug teturėjo. Apie juos 
rašo jis vienam savo draugui: „Iš 
viso negavau nė vieno ordino už 
savo techninius darbus. Mano or
dinai neturi sprogstamo pagrindo. 
Už švedų Šiaurės Žvaigždės ordiną 
turiu būti dėkingas savo virėjui, 
kurio menas labai patiko vienam 
aukštos kilmės skilviui. Prancūzų 
ordiną gavau dėka geros pažinties 
su vienu prancūzų ministeriu, Bra
zilijos Rožės ordeną įgijau pri
puolamai pristatytas Dom Pedro, 
o pagaliau kas liečia garsųjį Boli
varo ordiną, tai jį įgijau, kai Max 
Philipp, pamatęs „Niniche", norėjo 
pademonstruoti tą natūraliai išti
kimą būdą, kuriuo ordinai dali
nami. O kas medalius, liečia, jų 
teturiu vieiiui vieną auksinį Švedų 
Mokslo Akademijos. Esu taip pat 
ir tos draugijos narys, todėl jį la
biau vertinu negu įvairius ordinus, 
net labiau ir už Bolivaro ordeną." 
Tas jo reklamos nemėgimas tiek 
toli nuėjo, kad jis net nesileido 
būti nutapomas. Kai jo brolio sū
nus, dr. Emanuelis Nobelis norėjo 
įkalbėti, kad jis pozuotų rusų dai
lininkui Makoffskiui, Nobelis at
sakė: „Aš sutikau Mokoffskį ir 
prižadu, kad kai Dievas tėvas tu
rėdamas gerų norų atnaujins mano 
snukį trisdešimčia metų ir jis bus 
vertas aliejaus ir dažų, kaip kan-

jos gerui. Prie Nobelio keisteny
bių gal reikia priskaityti ir tai, 
kad savo giminėms testamente be
veik nieko neužrašė. Jo nuomone 
turėtų būti uždrausta kaikuriems 
žmonėms užrašyti savo turtą gi
minėms. Didelius paveldėtus tur
tus jis laikė nelaime, paraduo
jančiai veikiančia. Tokie turtai 
turi būti disponuoti bendriems rei
kalams. Taip jis ir padarė su savo 
dideliu palikimu. Štai testamento 
ištrauka:

Aš, žemiau pasirašęs Alfredas 
Bemhardas Nobelis rimtai aps
varstęs pareiškiu, kad mano pas
kutinė valia dėl turto, kuris pa
liks man mirus, yra sekanti:

Mano likusis iškeičiamasis tur
tas turi būti paskirstytas sekan
čiai: Kapitalas, kurį vykdytojai 
iškeis į užtikrintus vertybės po
pierius, turi sudaryti fondą, kurio 
palūkanos kas metai turi kaipo 
premija būti išdalytos tiems, kurie 
metų bėgyje padarys žmonėms 
didžiausią naudą. Palūkanos pada
linamos į penkias lygias dalis, ku
rių viena dalis atitenka tam, kurs

29 d., o 1901 m. buvo paskirtos 
jau ir pirmosios premijos.

Premijų pasiūlymams tirti padė
ti pagal įstatus veikia Nobelio 
Institutai, kurie yra taip pat ir 
mokslo tiriamosios institucijos. 
Iki šiol veikia trys tokie institu
tai: švedų Akademijos, vadovau
jamas kurio nors akademijos na
rio. šis institutas turi keturis ve
dėjus, atskirų sričių žinovus — 
slavų, vokiečių, anglų bei skandi
navų, italų su ispanų ir prancūzų 
dailiajai literatūrai. 2. Mokslo 
Akademijos Nobelio Institutas fi- 
zikalinei chemijai ir 3. Norvegų 
Nobelio Institutas taikos premijos 
reikalais rūpintis. Netrukus įsis
teigs panašus institutas ir medi
cinos mokslams.

Pagal donatoriaus norą premijas 
skirsto testamente nurodytos insti
tucijos, padedant Nobelio komite
tams kiekvienai premijos grupei.

Premijos gali būti skaldomos, 
bet nedaugiau, kaip už du įvairius 
darbus, bet gali būti skiriamos ke
liems asmenims, prisidėjiusiems 
prie premijuoto darbo. Premijos 
taip pat gali būti skiriamos insti
tucijoms bei draugijoms. Jei kar
tais premija dėl kurių nors prie- 
žąsčių neskiriama, tai pinigai ati
tenka Nobelio institutų moks
liniams tyrimams. Pagal 1934 m. 
įstatų pakeitimų institutams negali 
būti skirta daugiau kaip 2/3 sumos,

jęi to reikalauja 4/5 visų spren
džiamųjų likusis 1/3 pervedamas į 
pagrindinį kapitalą.

Nobelio turtas jam minis siekė 
apie 34 400 000 švediškų kronų. 
Metinių palūkanų 1/10 pervedama 
kapitalo sąskaiton, o likusi pini
gai padalinami lygiai penkioms 
premijoms, kurių 3/4 išmokamos 
laureatui, o 1/4 skiriama įvairioms 
išlaidoms, susijusioms su iškilmių 
ruošimu.

Pačios premijos įvairuoja. Pvz., 
1923 m. kiekvieną premiją sudarė 
l!4.935;20 kronų, 1931 m. — 
173.206.-26 kr. Šiemetinė gi siekaia 
146.115:12 kronų.

Kiekvienam laureatui be skirtos 
piniginės premijos įteikiamas dip
lomas, kur įrašomas trumpas mo
tyvavimas, kodėl premija skiriama, 
ir auksinis medalis, kurio vienoje 
pusėje donatoriaus paveikslas, an
troje gi atitinkamas simbolis, loty
niškas tekstas, bei lauretato pa
vardė ir vardas. Visų medalių 
viena pusė vienoda, medalių už 
fiziką, chemiją, mediciną ir lite
ratūrą antroje pusėje lotyniškas 
užrašas: Inventas vltam iuvat ex- 
coluisse per artės. Taikos premijos 
medalis kitoks, nors ir jo vienoje 
pusėje donatoriaus paveikslas, bet 
antroje pusėje lotyniškas tekstas 
kitoks: Pro pace et fraternitate 
gentium.

Nobelio literatūros

trus vaikutis sėdėsiu ir pasauliui 
padovanosiu pamėgdžiotą gabaliu
ką savo įdomios, gražios ir keis
tos, kaip kiaulės šeriai šiurkščios 
barzdos".’

Kartą Alfredas Nobelis juokais 
buvo pavadintas turtingiausiu Eu-

naši laboratorija, tik daug dides
nės apimties, buvo paskiau pasta
tyta netoli Boforso (didžiausias 
Švedijos ginklų fabrikas), bet No
belis ten tik vasaros mėnesiais 
tebūdavo, žiemos gi mėnesiais dėl 
silpnos sveikatos turėjo gyventi 
Sant Rėmo.

Iki *pat paskutiniųjų dienų jis 
sekė ir domėjosi savo bandymais. 
Apie jo nenuilstamumą sako, kad 
ir šis jau nebespėtas išsiųsti, laiš
kas tuolaikiniam laboratorijos ve
dėjui Sohlmanui:

San Rėmo, 1896. XII. 7.
Ponui R. Sohlman.

Bofors.
Atsiųstieji pavyzdžiai yra ypa

tingai puikūs.
Grynasis nitroglicerininis para

kas atrodo man labai puikus. Gai
la, mano sveikata vėl taip pablo
gėjo, kad aš vos bepajėgiu su
megzti kelias eilutes, bet kai tik 
galėsiu, vėl sugrįšiu prie šių temų, 
kurios mane domina.

Atsidavęs draugas 
A. Nobel

Alfredas Nobelis

fizikos srity padarys svarbiausią 
atradimą ar išradimą, dalis tam, 
kuris padarys svarbiausi atiden
gimą fiziologijos ar medicinos 
srityje, dalis tam, kuris literatūros 
srity sukurs žymiausią kūrinį 
idealistine kryptimi ir dalis tam, 
kuris daugiausia ir geriausia prisi
dės tautoms subrolinti, esančioms 
armijoms panaikinti arba suma
žinti arba šaukiant bei platinant 
taikos kongresus. Fizikos ir che
mijos premiją skiria Švedų Moks
lo Akademija, fiziologijos arba 
medicinos — Carolinska Institutas 
Stockholme, literatūros — Švedų 
Akademija Stockholme, o už tai
kos pastangas — penkių narių ko
misija, skiriama Norvegijos Stor- 
tinget. Pabrėžiu savo norą, kad 
dalinant premijas nebūtų atsižvel
giama į tautybę, taigi premiją 
gauna tas, kuris labiausia nusipel
nė, nežiūrint, ar jis skandinavas, 
ar ne.

Paryžius, 1895 m. lapkričio 27 d.
Alfredas Bemhardas Nobelis 

Šį testamentą parašė Nobelis 
pats švedų klube Paryžiuje, visai 
nSpasiklausęs jokio juridinio pa
tarėjo — advokatų jis labai ne
mėgo — užtat jis, kaip matome, 
pilnas visokių formalinių trūkumų. 

Savo turtą jis užrašė, bet kam? 
To jis nepasakė, o tik kad tam 
tikros institucijos iš palūkanų tu-

premijos medalis

rėš skirti penkias premijas. Nenu
rodė jokių taisyklių, kaip tas fon
das turi būti valdomas. Šie ir daug 
kitų punktų galėjo duoti — ir da
vė — progų įvairiems ginčams, 
ką būtų buvę galima išvengti, jei 
testamentas būtų juristo surašytas.

Nobelio premijos medicinos bei fiziologijos medalis.

ropos bastūnu, žinoma, nėra čia 
netiesos: devynių metų išvyko iš 
Švedijos, visą laiką važinėjo, bu
vo vienas, nevedęs, niekur nepri
gijo. Nors ir kažkoks kosmopoli
tas bebūdamas, bet vistik buvo di
delis švedas patriotas ir jo visi 
interesai visada krypdavo į Šve
diją. O kad jis buvo turtingas, tuo 
abejoti netenka — tiek daug fa
brikų visame pasaulyje, kapitalą 
nešančių! O tą savo didelį kapi
talą jis suvartojo vien tik žmoni-

Premijų dalytojams buvo ne
lengva aiškinti testamentą dona- 
toriaus dvasioje, buvo daroma 
daug priekaštų, ypač iš giminių 
pusės. Bet ginčas buvo greit lik
viduotas pripažįstant švedų kara
liaus kompromisinę šutai tį įstei
giant Nobelio įstaigą (Nobelstiftel- 
sen). Išnykus ginčui, buvo pa
ruošti pagrindinai įstatai, kuriais 
įstaiga turėjo veikti ir fondą val
dyti. Įstatai buvo galutinai kara
liaus patvirtinti 1900 m. birželio

SIMFONINIS KONCERTAS
Dirigentas Jeronimas Kačinskas

AUGSBURGE

SAUSIO 24 d., palyginus ne
mažas skaičius augsburgiečių 
švietintųjų, daugumoje lie
tuviai ir latviai, turėjo progos 

pasidžiaugti sava muzikine švente 
kuri įgalino bent kelioms valan
doms ištrūkti iš stovyklinio ap- 
kiautimo. Be jų matėsi amerikie
čių ir kviestinių svečių — vokie
čių.

II-jį tremtyje simfoninį koncer
tą pravedė mums dar iš Tėvynės 
laikų pažįstamas muz. Jeronimas 
Kačinskas, šįkart koncerto solistu 
pakvietęs kitą pabaltietį, žymiau
sią latvių violončelistą Atį Teich- 
man|, dabartinį Freiburgo Kon
servatorijos profesorių.

Apgailestautina, kad šie tikrai, 
kad reprezentaciniai mūsų muzi
kų pasirodymai yra perdaug už
dari — tik išvietintiesiems, ne
dideliam skaičiui amerikiečių ir 
— vokiečių, kurių vienas, Augs
burgo Konservatorijos profesorius 
W. L. „Žiburiams" pastarą koncer
tą taip apibūdino: „Šiuo savo an
truoju koncertu, dirigentas Jeroni
mas Kačinskas dar labiau paryš
kino po pirmojo koncerto apie jį 
susidarytą įspūdį. Dirigentas geroj 
ir įdomioj programoje sutalpino 
tris įvairių stilių kūrinius: elegan
tišką ir sykiu labai jausmingą 
Caikovskį, pasaulinio lygio kūrė
ją, bet šiek tiek šaltoką Saint— 
Saens ir didingą, visa savo kilnia 
esybe nepalyginamą Mozartą. Vi
sų vardų muzikos asmenybių sti
liaus rūšys, Kačinsko asmenyje 
rado joms ištikimą ir muzikaliai 
pajaučiantį išreiškėją, kuris jų 
kalbą padarė sava. Buvo išpildyta 
Čaikovskio Serenada styginiam 
orkestrui op. 48, Saint—Saėns Kon
certas violončelei ir orkestrui ir 
Mozarto Simfonija D-dur (KV. 
385). Išpildant Saint—Saėensą ypa
tingai gerai pasisekė menuetiškoji 
vidurinė dalis. Atis Teichmanis, 
kaip violončelistas — solistas, čia 
nėra nežinomas. Ankstyvesnėmis 
progomis apie jį susidarytas geras

įspūdis koncerte buvo dar labiau 
paryškintas. Suvereni technika, 
žydintis tonas ir stiprus muzikalu
mas yra jam savi. Saint—Saėnso 
koncerto išpildymui nebūtų gali
ma pasiūlyti jokių pageidavimų. 
Augsburgo Miesto Orkestras diri
gento aiškų dirigavimą sekė aty- 
džiai ir savo sugebėjimu iš dalies 
prisidėjo prie šios muzikaliosios 
popietės pasisekimo. Klausytojai 
pagerbė mėgiamą dirigentą, o taip 
pat ir nemažiau gerbiamą solistą, 
spontaniškai". Almus

— Tai niekis, tik blogo sapno 
pasėkos.

— O ką sapnavot?
— Tai smalsuolis! Ateikite šian

dien penkiomis, prie arbatos stiklo 
papasakosiu . . .

— Bet juk šiandien . . .
— Tai todėl ir kviečiui Iki pasi

matymo!
— Iki pasimatymo mano miela.
Karšta kraujo banga užliejo 

Aurelijos širdį. Ranka, padėjus ra
gelį, bejėgiškai nusviro. Norėjo ji 
bėgti kažkur, šaukti, verkti ir 
juoktis iš džiaugsmo. Pakėlusi

Atls Teichmanis

(Jos didžioji sta tgjii en a
Alė Sldabraitė.

, rytą Aurelija pirmą kartą 
^^1 atydžiai pažvelgė į veidro- 

dį. Ar čia buvo kaltas de-
• besuotas palšas dangus, 

smulkiais lašais klebenantis į 
langą, ' ar vakarykštis po
būvis iki vėlyvos nakties, ar jos 
sujaukti jausmai, bet iš veidrodžio 
rėmų žiūrėjo į ją nepaprastai pa
vargęs palšas veidas, o įdubusius 
paakius vagojo smulkių raukšlelių 
tinklai. Kairiam smilkinyje šaipėsi 
žilų plaukų pluoštas ...

Dar vakar Aurelija jautėsi to
kia jauna, žavinti ir laiminga. Vy
tautas Auginčius tvirtai spaudė ją 
prie savęs. Tingi tango garsų sro
vė kėlė šiltas aistros bangas, ir 
gyvenimas rodėsi jai nebaigiamų 
džiaugsmų rojaus sodas . . . Gal 
niekas nepavadintų Aurelijos gra
žia, bet visuomenės ji buvo pri
pažinta patrauklia, sąmojinga, In
teligentiška ir protinga moterimi.

Tiesa, jaunatvę ji jau seniai 
palydėjo, bet 43-čias vienišo gy
venimo pavasaris pranašavo vien
gungystės galą. Vytas Auginčius, 
jaunas rašytojas, valstybinės pre
mijos laureatas, jauna aistra už
degė Aurelijos širdį, ir ji jau pa
siryžo surišti savo gyvenimą su 
juo. Bet vakar vienas jo nejučiom 
mestas sakinys privertė Aureliją 
staiga susimąstyti, paklausti sa
vęs, ko jis ieško senstančios mo
ters draugystėje. Dėlto šiąnakt 
toks neramus, neteikiantis poilsio 
buvo jos miegas, dėlto taip atydžiai 
žvalgė ji savo atspindį veidrodyje. 
Štai ir dabar rodos skamba jos 
ausyse: „Turėčiau vykti užsienin, 
bet ta premija ką, ji duoda? Kiek 
jos užteks? O važiuoti būtina!" 
Tas sakinys skaudžia rakštim įs
migo jos širdyje. Tai buvo pirmas 
pilkas debesėlis žydram jos laimės 
danguje. Švelniųjų žodžių ir jaus
mų vaivorykštiniam tinkle tai bu
vo pirmas vos plazdantis abejonių

vėjelio dvelkimas. Per naktį pasą
monėje prasiskleidė abejonių gėlė, 
ir šįryt smulkiomis raukšlėmis ap
supo pavargusias Amelijos akis. 
Argi tėvų palikimas, argi jos dar
bu pelnyti pinigai (ji dainavo, bu
vo žinoma Europos ir Amerikos 
centruose): argi visa tai būtų pa
traukę Vytauto širdį? Aurelija dar 
kartą pažvelgė Į veidrodį, per
braukė ranka susitaršiusias per 
naktį garbanas ir . staigiai nusi
sukusi nuo veidrodžio priėjo 
prie lango. Smulkūs lietaus lašai, 
ritmiškai plakdamies! Į langą, dai
navo kažkokią liūdną melodiją. Jų 
aidesy mintys viena po kitos nešė 
trumpus užmirštus posakius, smul
kius gyvenimo įvykius ir dėstė 
vieną po kito... Nejučiom augo 
nematoma siena, skirianti laimin
gą nerūpestingą vakar nuo siel
vartingo, abejonėmis persunkto 
ryt...

O lietaus lašai vis dainavo, 
belsdamiesi į langą ... „Gyvenimo 
mano saulutė jau leidžias" ... at
plaukė sąmonėn mėgiamiausio Au
relijos romanso aidas ... Užsimer
kusi ji nuslinko fotelin ir tyliai 
kuždėjo J ritmą „Ar gi taip?" Še
šėlis kas kartą ilgyn ir ilgyn" ... 
Aurelija pajuto baisų nuovargį vi
sam kūne. Stačiai fiziškai suskau
do širdį, lyg kas įsmeigtų į ją lan- 
cetą ir suktų jį palengva žaizdoje. 
Net alsuoti buvo sunku.

Staigus telefono skambutis pers
melkė ją lyg elektros srovė . . .

Alio! — ilgesingai atsiliepė Au
relija.

„Panelė Aurelija?" — pažino ji 
Vytauto balsą.

Taip, aš klausau.
Kaip išmiegojot? Jūsų balsas 

lyg truputį pavargęs, ar kiek liūd
nas. Kodėl brangioji? —

Nuo jo balso sklido gaivinanti 
šiluma, ir Aurelija, jau atsigavus, 
linksmesniu balsu atsiliepė rage
liu.

akis, pamatė veidrodyje žymiai 
jaunesnį ir patrauklesnį veidą ir 
nusišypsojo savo paraudusiems 
skruostams ir spindinčioms akims. 
Ji pakilo, lengvu mostu nusimetė 
rytinį apsiaustą ir baltais laipte
liais nulipo į maudymosi basei
nėlį. Aurelijos namai savo liuksu
siniu sutvarkymu kėlė daugelio

trečius metus eidama. Aurelija vi
są atliekamą nuo teatro darbų lai
ką buvo paskyrusi mažajai le- 
pūnėlei. Tarnams, o ir pačiai Au
relijai mažosios Irutės norai buvo 
įsakymas. Visą savo motinišką 
jautrumą, visą švelnumą ji ati
davė Irėnai, augindama ją, kaip 
išmanė.

(Bus daugiau)

Ties „Aidu“ baru
KAI balandžio men. vėl pasirodė 

„Aidų" žurnalas, visi apšidžiaugė- 
me. Ligi savo sustojimo „Aidai" 
jau buvo spėję gražiai užsire
komenduoti, ir jų sustojimą ap
gailestavo visi, kam tik rūpi mūsų 
kultūros reikalai. •

Dabar, metams pasibaigus, ma
lonu yra pažymėti, kad atgiję „Ai
dai" visai pateisino ne tik savo 
egzistenciją, bet ir dėtas į juos 
viltis. Pervertę pereitų metų kom
plektą, galime konstatuoti, jog 
„Aidams" jau pavyko ir turinio ir 
techniniu atžvilgiu beveik pasiek
ti mūsų geresniųjų nepriklausomy
bės laikų žurnalų lygį. Redakci
jai pasiekė sutelkti gana gausų- 
būrį prityrusių bendradarbių, ku
rie žurnalui yra davę tikrai dė
mesio vertu straipsnių religijos, 
filosofijos, visuomeninių ir gam
tos mokslų, istorijos, literatūros, 
kalbotyros, dailės, muzikos, teatro 
ir kitais kultūros klausimais. Taip 
pat deramo svorio ir „Aidų“ dai
lioji literatūra, kurios yra davę 
gana gausus būrys mūsų poetų 
beletristų ir dramaturgų. Jeigu dar 
pridėsime gana platų recenzijų 
skyrių ir rūpestingai tvarkomas 
kultūrinio gyvenimo apžvalgas, 
tai turėsime pripažinti, jog „Ai
dai" duoda visa, ko galima pa
geidauti iš kultūrinio žurnalo. 
Juos skaitydamas, jau gali susi
daryti gana tikra vaizda ne tik 
mūsų pačių kultūrinio darbo, bet 
ir pasaulio kultūrinių įvykių bei 
šiandieninės kultūrinės minties
raidos.

Taip pat gero žodžio „Aidai" 
verti, kad skiria deramą vietą ir 
mūsų dailininkų darbams. Tai ne 
tik papuošia patį žurnalą, bet ir 
ugdo skaitytojų meninę kultūrą 
bei supažindina juos su mūsų dai
lės šių dienų gyvenimu ir keliais.

Pagaliau reikia pabrėžti ypač 
vertintiną „Aidų" bruožą, kad jie

Juozas Mikštas

Tremtinio keliu
Mačiau Lamanšą ir audringąją Biskają, 
Atlantą Portugalijos pakrantėse kalvotose. 
Kažkas taip švelniai supo trapią svają 
Viduržemio žydriosios jūros plotuose.

Mačiau keistus žemynus ir salas kalnuotas, 
Kairėj Sueso smėlio tyrus neužmatomus.
O dešinėj lingavo lieknakotės palmių šluotos, 
Egzotiškos, tačiau man svetimos.

Mačiau ir Indijos neramų vandenyną.
Savaites liūliavau rūsčiais vandens kalnais, 
Bet nieks širdies nedžiugino, nieks neramini, 
Tėvynėn skrido mintys ir sapnai.

Indijos vandenynas.

miesto ponių pavydą. Puikus bal
tas rūmelis buvo puošnus ir sko
ningas moderniškiausių patogumų 
įkūnijimas. Gimnastikos kambarys 
su maudymosi baseinėliu greta 
miegamojo, žiemos sodas uždaroje 
verandoje, puikus rožių ir vai
sinių medžių sodas aplink namus 
viliojo retų praeivių, akis, nes ju
dėjimas šioje, miesto dalyje buvo 
dar labai mažas. Pro žiemos sodo 
langus tolumoje blizgėjo Nemuno 
juosta. Žemai slėnyje vakarais 
tūkstančiais žiburių žėrėjo senasis 
miestas. Maudynė atgaivino Au- 
rėliją, ir pusryčiams su linksma 
šypsena ji pasveikino tik ką atvy
kusią iš Paryžiaus brolio dukrą 
Irėną. Išpaikusi šviesiaplaukė 
Irena po brolio mirties išaugo pas 
Aureliįjp Motinos ji neteko vos

-X . . ■
J

sugeba išlaikyti tikrai kultūringą 
toną ir straipsniuose, ir vertini
muose, ir parinkdami literatūros 
ar dailės meno kūrinius savo pus
lapiams. Nuosaikus pažangumas, 
sujungtas su geru skoniu, pažiūrų 
platumu ir pasisakymo kultūra, 
aišku, ir yra tikrasis kelias. Dėl 
to „Aidai", šio kelio besilaiky
dami, ir įgijo kiekvienam skaity
tojui malonų pobūdį.

Visa tai tenka laikyti gražiu 
„Aidų" leidėjų, redakcijos ir ben
dradarbių, o kartu ir visos mūsų 
visuomenės laimėjimu. Mes ma
tome, kad sunkios tremties sąly
gos nepalaužė mūsų kultūrininkų 
ir nesustabdė mūsų kultūrinės kū
rybos bei pažangos.

A. Mankūnas

3



4 PSL. ŽIBURIAI 1948. I. 31. Nr. 4 (414)

ŽIBURIŲ" PRIEDAS MOTERIMS

TRAGIŠKA SIU DIENU MOTERS PADĖTIS
SV. TĖVO KALBA, PASAKYTA AUDIENCIJOS METU TARPTAUTINES KATALIKIŲ MER
GAIČIŲ FEDERACIJOS IR TARPT. MOTERŲ LYGŲ UNIJOS KONGRESO DALYVĖMS RO

MOJE RUGSĖJO MEN. 11 D.

J. DOBKEVICIDTE-PAUKSTIENE

Dievui, mes esame visai ramūs dėl 
jūsų pasiimto darbo.

Po priedanga ginti Bažnyčią nuo 
rizikos paklysti „laikinumo, sferoje, 
prieš kelias dešimt metų buvo mes
tas šūkis, kuris ir toliau tebepllnta 
pasauly: Atgal Į gryną dvasiškumą! 
JĮ norima pritaikyti siaurai dogma
tinio mokymo sričiai, šv. Mišių aukai 
ir sakramentų teikimui, visai jam 
uždraudžiant reikštis viešojo gyve
nimo srity, visai atimant teisę kištis 
t visuomenini gyvenimą.

Tarsi dogma neturėtų ko veikti 
žmogaus gyvenimo plotuose, tarsi ti
kėjimo paslaptys su savo antgamti
niu turtingumu turėtų susilaikyti 
veikusios ir keitusios individų gyve
nimą, ir. pagal logišką išvadą, tarsi 
turėtų atsisakyti derinusios viešąjį 
gyvenimą su Dievo Įstatymu ir j| 
persunkusios Kristaus dvasia! Toks 
dalykas yra perdėm priešingas kata
likybei.

Sūkis turėtų būti visai atvirkščias: 
už tikėjimą, už Kristų visais galimais 
būdais stengtis būti visur ten, kur 
eina reikalas dėl gyvybinių reikalų, 
kur pakrinka (statymai, saugą Dievo 
garbinimą, santuoką, šeimą, moky
klą, socialinę tvarką, visur ten, kur 
auklėjimu puoselėjama tautos siela. 
Nelaimė, labai dažnai reikia apverkti 
katalikiškų organizacijų nebuvimą. 
Pagaliau sunki yra kiekvieno vyro 
ar moters atsakomybė naudojantis 
politine rinkimų teise, ypač ten, kur 
religiniais reikalais žaidžiama: susi
laikymas šiuo atveju, žinokit tai ge
rai, yra sunki ir fatališka apsileidi
mo nuodėmė. Pasielgti priešingai Ir 
tinkamai išnaudoti šitą teisę reiškia 
efektyviai pasidarbuoti tikram tau
tos labui, reiškia būti ištikimu Dievo 
Ir Bažnyčios bylos gynėju.

ir drąsos pasakyti „ne", nes kiek
viename žingsny triumfuoja pagun
dos. suvedžiojimai ir jūsų pačių ten
dencijos. Bet kaip pasakyti Šitą „ne", 
kaip JĮ be galo kartoti nepavargstant 
ar bent kaip suprasti ir nužemintai 
prisipažinti Dievo akivaizdoje, kad 
jūs esate silpnos žmogiškos būtybės 
ir kad jūs esate reikalingos Dievo 
malonės. Ir šios malonės jūs negalite 
gauti kitaip, kaip per maldą ir pa
siaukojimą.

Jūs, kurios norite gyventi apašta
lišką gyvenimą — tai verta didelio 
pagyrimo. — ir tą gyvenimą gyventi 
kiekviena pagal savo asmenišką pa
dėti, jūs neturite nusigręžti nuo pa
saulio, lyg neturėdamos sąžinės, bet 

_ turit kovoti prieš šių dienų netikė- 
L._ j imą ir nemoralumą; jums nepakaks 
—sugebėjimų ir grynai 

Didelė būte- 
__ __ intymus susijungimas su 

Kristumi. Ir šis Intymus susijungi
mas drauge suponuoja ir maldą ir 
pasiaukojimą.

Kiekvienas jūsų padarytas šiomis 
dienomis žingsnis Romoje turėjo pa
likti jūsų dvasioje gilų Įspūdi ii*

Jūs, mielos mergaitės, mums prisi- 
statote pasldidžiuotlnal drąsiu Tarp
tautinės Moterų Katalikių Lygų Uni
jos vardu. Mes esame laimingi, galė
dami jus šiuo vardu pasveikinti ir 
pasakyti keletą padrąsinančių ir pa
tariančių žodžių. Sis vardas, iš tik
rųjų. nusako kovojanti jūsų sambū
rio pobūdi, nusako jo universalumą 
ir darnų bei tikrą jūsų bendradar
biavimo lankstumą.

Katalikės moterys ir mergaitės, jūs 
turėtumėt ateity svajoti tik apie tai, 
kaip tinkamai suvaidinti savo paš
ventintą ir turtingą vaidmenį, val
dant šventą, stiprų ir spinduliuojanti 
šeimos židinį, arba jūs turėtumėt sa
vo gyvenimą pašvęsti Dievo tarna
vimui vienuolyno maldoje arba 
apaštalavimo ir labdaros darbuose. 
Gražu ir idealu, kai moteris yra tik
roje savo vietoje ir kai iš tikros sa
vo vietos ji be triukšmo vykdo ga
lingą pašaukimo darbą savo aplin
koje. Jūs atrodote pastebimos tada, 
kai jūs nei ieškojote, nei Iššaukėte, 
bet kurią narsiai priėmėte, ne tiek 
galvodamos apie paliktas aukas, klek 
anie tvirtą ir grynai defensyvlnĮ prie
šinimąsi; jūs norite pereiti Į contra -------  — ----- -.-t-t-*-----puolimą tam, kad išsikovotumėte per- tikro suraminimo, skirto socialinės gaĮę noIvtrvhAo aiilrnme nplvffvnM Iriiri.

Tai tokia peršasi mintis, kylanti iš 
visos esminės dokumentacijos, ats
kleidžiančios ryškiai nubrėžtus, stam
bius programos bruožus, iš kurių ma
tyti griežtai nužymėtas jūsų Romos 
kelionių, jūsų dienotvarkių ir Jūsų 
kongreso veiklos pobūdis, Si turtln- _ ___ , ,____________ ,___ , __
ga dokumentacija tarsi yeidrodyje sų episkopato Brolių laiškai, taip pat 
atmuša šių dienų gyvenimo būklę — jų apsilankymai, diena iš dienos 
deja, reikėtų pasakyti — šių dienų mums atneša liūdnus pranešimus iš 
moteriško pasaulio dramą; i jos cen- savo darbuotės naikinant moralini ir 
tra nueina visi moters veiklos spin- dvasini moters ir mergaitės skurdą, 
dūliai, socialinės ir politinės veiklos, ir nors kiekvienas savo ruožtu pasi
kurtos svarbiausias objektas yra: sako Mūsų širdžiai savo paties širdies 
apsaugoti mergaitės, žmonos ir mo- liūdėsi, tačiau visų našta slegia Mus, 
tinos garbę, išsaugoti šeimos židinį, nešančius prieš . Dievą aukščiausią 
namus ir vaiką pirmapradiniame Ganytoją atsakomybę, „solldtado 
laipsnyje, žiūrint iš moters valdine- omnium eclesiarum“ (II Kor., XI. 28). 
nio visumos, apsaugoti šeimos pir- Todėl mes pakartotinais atslšauki- 
menybes, dėti visas pastangas ūžti- mais per visus šiuos metus — ir dar 
krinti vaiko globą šeimoje iš tėvų neseniai per praėjusio birželio 2 dle- 
pusės, ną Mūsų prakalboje širdies kolegijo-

Mes neseniai esame gvildenę ši la- Je — esame pastebėję, prašę ir mal- 
bal svarbų argumentą apie moters davę visus krikščionis visas garbin- 
valdmenĮ socialiniame ir politiniame ęas sielas, ypač tuos, kurie vadovau- 
gyvenlme. Nuo to laiko praslinko fa reikalams kad jie at-
dvejl metai. Dveji metai: tokiai evo- kreiptų dėmesĮ Į naikinanti darbą at- 
llucijai Įvykti kiekvienoje socialinėje liktą karo metu Ir po karo, smukdant 
santvarkoje, o ypač tokioje plačioje moterį hr 8elmą. Net šiuo momenta 
ir tokioje svarbioje srityje, kurią su- Mes bandome Jus guosti ir raminti 
daro moters klausimas, per trumpas Jus, Mielos mergaitės, suslrlnkuosios 
laiko tarpas, kurio neužtenka, atro- « viso katalikiško pasaulio; jūs rnū- 
do, kad Įvyktų žymios permainos sų rūpestis ir šauksmas; mes gerai 
tiek gyvenime, tiek nuomonių išryš- žinome, su kokia tikėjimo Ir meūės 
kėjime. Ir vis dėl to. štai, konsta- dvasia jūs to Rausote su kokiu ug- 
tuoklt faktus. Mes buvome nurodę i ningu uolumu jūs trisur išnešiosite 
gręsiančius pavojus. Mes tada ypač Šito dalyko aidus. Būdami šitos rlm- 
geral pramatėme tai, ką būtų galima ““.“S*pavadinti moters suvalstybėjlmu, su- materlalizėjlmu ir pavergimu: visa luodami bergždžius linkėjimus, svar- 
tai yra pasikėsinimai, nukreipti prieš J?131“1“ ?kSlaL — įKliios earbe ir los teises tiek los as- traukti visas gyvas jėgas išgelbėti 
mens atžvilgiu tiek los kalo krikš- krikčlonlškos moters šeimos auklė- 
nos darosi rimtesni ir grėsmė tampa ’as pačiame krikščlony-
dfpna 14 dipnns rvškpsnė Bet ačiū bčs centre. Jūs norėjote iš mūsų Dievui revarSinės apsigynimo pa- gauti kai kurių nurodymų, liečiančių S“ nVgo. „eeTpX b?. ^IS,l.uP?r Praktini Ir etektyvų Jūsų „zollucĮJų 
labinu Rtinrėia tūru susirinkimas i vykdymą. Mes jas išrelkšlme ir su- 
Romą, Jūsų pasirodymas prieš mus grupuosime šiais pagrindiniais punk- 
iškilmlngal liudija apie 31ų pastangų tal8, 
rimtumą ir apie jų reikšmingumą 
šioje apsigynimo kovoje.

Mielai išnaudodami progą, sutvir
tinti praėjusiųjų metų patyrimo ir 
peržvelgdami svarbiausius jūsų pro
gramos punktus, mes norime ją pa
pildyti tuo, ka mes tuomet esame pa
sakę katalikėms Italijos moterims.... , ... perauniLius uieiz-mu, aiciisiciai duuoi-Antrojo pasaulinio karo metai ir klntt krikščioniškąją civilizaciją. Šių pokario metai yra parodę ir dar te- <•— --------- *------------*—
berodo moteriai tragišką vaizdą, ku- riUB , ______ _ ____ _ __________
rlam nėra pavyzdžio, tragišką vaizdą senog krikščioniškos civilizacijos 
Ištisose tautų grupėse ir beveik vi- pagrindai, vis dėlto, neturi objekty
vuose žemynuose. Niekados, tikėkit' vinį> vertės; jie norėtų vis dėlto iš- 
mums, niekados, visame žmonijos saUgoti savyje išorini religijos spln- 
istorljos laikotarpy, Įvykiai nėra pa- dullavimą tam, kad nepažeistų visuo- 
reikalavę iš moters tiek iniciatyvos menlnės santvarkos, be kurios jie 
ir drąsos, tiek atsakomybės jausmo, negalėtų apseltl. Kūnai be gyvybės, 
tiek ištikimybės, tiek moralinės jė- ištikti paralyžiaus, visai nesugeba pa
gos. pasiaukojimo dvasios, ištvermės siprlešlnti ardančioms ateizmo Jė- 
visoklose kančiose, vienu žodžiu, tiek goms! 
karty.ISkumo Pranešimai Ir laiškai. o visai kas kita esate jūs! Iš tikro.

‘tov’ 8,11 ba“ žlauri' kova ui iXaTuiial, jo, patlos Uklma*i’l? S’”?” “{M* ^Wa'Jv'i fusHe' 
iS’/^rlaVkiSSi ya‘r Uk a’Xu

šaulyje, kuriame mes gyvename. Šių .
baisių metų eigoje, moteris, mergaitė 
namie turėjo atlikti darbus, kurie 
pralenktą vyriškas jėgas ir atlikti 
darbus tokiame laipsnyje, kokiame 
nereikalaujama net iš vyro, išskyrus 
išskirtinus atsitikimus.

Taigi kas reikalautų, kad viskas 
' būtų padaryta, viskas, kas žmogui 

yra galima padaryti tam, kad mote
ris. turėdama krikščionišką tikėjimą, 
krikščionišką išauklėjimą, energiją, 
patvarumą, ištvermę ir reikalingas 
antgamtines jėgas, sugebėtų be ato
dairos saugoti, begalinių bandymų 
smūgiuose savo jungtuvinę ištikimy
bę ir savo motinystės rūpestingumą? 
Iš Bažnyčios pusės, iš pastoracijos 
pusės, iš labdaros darbų pusės čia 
daug buvo padaryta, daug realizuota. 
Nepaisant retų atskirų suklydimų vi
suomet galima drąsiai Ir neraustant 
šiuo atžvilgiu pastatyti griežtą isto
rijos teismą. Iš ahtros pusės tūkstan
čiai faktų parodė ir nuostabiu būdu 
rodo, kad motinos meilė ir tėvų meilė 
savo vaikams, net didžiausiam varge, 
ištlkro yra begalinė.

Bet štai kas tragiškiausia: be tikė
jimo, be krikščioniško išauklėjimo, 
atskirta nu<£ Bažnyčios pageltos, 
kurgi apleista moteris ras drąsos ne
prasilenkti su moralės reikalavimais, 
kurie prašoksta grynai žmogiškas jė
gas? Ji jaučia stiprius antpuolio smū
gius, nukreiptus prieš krikščioniškus 
vedybų, šeimos ir viso asmeninio ir 
socialinio gyvenimo pagrindus; tai 
daro priešai, kurie sumaniai sugeba 
panaudoti prieš vargšę moterį ir var
gšę mergaitę bauginimus ir visokio
mis formomis besireiškiančio vargo 
baisybes, kurios jas kankia. Kas ga
lėtų tikėtis, kad jos atsilaikytų vien 
prigimtinėmis jėgomis? Deja! Kiek 
neatlaiko! Vienas Dievas težino šių 
vargšių nusivylusių suklydėliu skai- turite Dievą. Atkrelpkit dėmesĮ Į šią 
člų. netekusių drąsos arba liūdnai šv. Pauliaus mlntĮ: Jūsų tikėjimas 
žuvusių savo skaistybės, savo garbės padarė jus kovoje didvyriais (Hebr 
katastrofoje skaičių. '

Trykšta iš akių ašaros ir rausta 
veidas konstatuojant ir prlpažĮstanf 
— ir vis dėlto tai reikia daryti — kad 
ir katalikiškose sferose išsigimusios 
doktrinos apie moterĮ, apie santuoką 
ir šeimą apie jungtuvinę ištikimybę 
ir skyrybas, net apie gyvenimą ir ___ 
mirtĮ nejučiomis skverbiasi Į dvasią tūkstančius blogybių; nesiduokit su- kitos, Sugaunuus prismigo 
ir kaip graužiąs kirminas naikina is vedžiojamos tuščio svajojimo sau lai- bėse; prakeiktas Žaltys, iš savo pu- «—--- ----------- .------
šaknų krikščioniškąjį šeimos ir mo-. mėti priešą, kad paskui eitumėte sės, nelaiko savęs sunaikintu: Jis ir nesuteršti savo gyvenimo skaistumo
terš gyvenimą. paskui jo nešimą lr pačios save per- toliau, kaip rojuje, tęsia moters ap- nemažiau reikia heroizmo negu pir-

T1 aLrod0 Patogu čia nurodyti dirbtumėte pagal JĮ. Jaunoji Jūsų gaudlnėjimą, kad Ją sužlugdytų ir m lesiems krikščionims tikėjimą pa- 
fataliskas tų doktrinų pasėkmes, nes karta savo chartoje išreiškia viltĮ tesuranda Joje tik perdaug meilės liudyti krauju,
uždengtas Jų vaizdas, atrodo. neĮžel- „sujungti pagal jūsų principus visą palinkimų, perdaug vylionių, kurias
džląs ir specialus, nurodyti širdies moteriškąjį pasaulio jaunimą, kuris jis laiko padedančias ją suvedžioti. - — ------
pavojus, prieš kuriuos ypač yra iš- pagrindu pripažĮsta natūralų Įstaty- Jūs pakankamai pažįstate Šių dienų
statyta šių dienų moteris. Mes galvo- mą. kurio šaltinis yra Dievas; ir su pasauli, mielosios, mergaitės, kad ---------.---------------------------  --
Jame apie tą tendenciją, kuri mus daug didesniu pagrindu — fcujunKti suprastumėte, jog jūs pačios, gyven- dėl. kad mes manome, Jog reikalinga
verčia patirti kito Jausmus kaip savo visas tas, kurios, kiek jos yr'lfkrikš- damos jame, esate reikalingos jėgos atkreipti Jūsų dėmesĮ Į dalyką. Ačiū

čionės, tiki Kristumi Išganytoju. Mes 
pritariame jūsų entuziazmui, jūsų 
jaunatviškam optimizmui ir giriame 
jūsų intenciją. Bet atkrelpkit dėmesĮ 
l štai ką: didelė paslaptis laimėti ki
tas — tai pirmiausia išaiškinti, kad 
tikėjimas katalikei yra tvirta ir pil
na realybė. *-*Pagaliau tvirtu ir gyvu tikėjimu ?"gimtinlų 
mes vadiname tikėjimą, kuris diena ^mog
iš dienos pasireiškia musižeminimo, Kr^tumt Ir* šis tatv maldos ir aukos veiksmu. Trumpai, Kristumi, ir sis intv 

___ ,______ __________ _______  kadangi jūs norite kovoti su anti- 
gam ir tvirtam. Atlaidi tėvų silpnybė krikščioniškomis jėgomis, kurios yra 
juos padaro aklus ir sukuria savo „totalitarinės“, tai pirmoji sąlyga 
vaikų nelaimę. Socialinėje tvarkoje yra ši: prieš jas pastatyti Dievo Įsta- 
panašus jautrumas padaro aklą dva- tymą, kuris spontaniškai, linksmai

pačio jausmus, užjausti moters bai
minimąsi, dalytis jos vargais, jos 
džiaugsmais ir jos viltimis. Sv. Pau
lius taip yra pasakęs: Kas yra toks 
silpnas, kad aš tokiu silpnu nesijaus
čiau? Kas krenta, kad manęs ugnis 
neprarytų? (II Kor. XI, 29). Ir jis 
mums pataria turėti savyje tokių 
Jausmų, kurie buvo apėmę Kristų 
(Phil. II, 5) Kogi relkia^Jįjotl taip 
suprastai širdžiai? Ar suktybių iliu
zijų? Nepakanka būti geram. Jau
triam, kilniam: reikia būti išmlntin-

šią ir ją verčia palaikyti baisių tezių 
teorija, girti nedorus ir nešvarius 
užsiėmimu?. Ar tai nėra klaidingas 
gailestingumas, kuris pretenduoja pa
teisinti euthanazlją ir atskirti ne pa- 
sigaillnčlu ir girtinu suraminimu, bet 
tokia mirtimi, -kuri Įvykdoma gyvu- 
lui, neturinčiam nei proto, nei ne
mirtingos sielos? Ar tai nėra užuo
jauta, perdėta savo išvadose, užuo
jauta nelaimingoms žmonoms, užuo
jauta pretenduojanti legalizuoti sky
rybas? Ar tai nėra nukrypimas nuo
nelygybės aukoms, nelygybės, kuri, 
apsvaiginusi tuščiais deklamacinlais 
pažadais, išplėšia moteris iš motiniš
kų Bažnyčios rankų ir sviedžia jas Į 
ateiistlnlo materializmo nagus, mate
rializmo, kuris yra vulgarus vargo 
skleidėjas?

Iš visų pasaulio šalių suplaukę mū-

1. Gyvas ir antgamtinis tikėjimas.
Pirmiausia — tikėjimas drąsus, 

budrus, be baimės, tvirtas ir gyvas, 
tikėjimas katalikų doktrinos teisin
gumu ir triumfu. Intelektualinės ir 
politinės jėgos, daugiau ar mažiau 
persunktos _ ateizmo, stengiasi sunai- 
iėgų Įtakoje mes matome gausius bū
rius tų, kuriems grynai religiniai šios

GYVENIMUI AU Sidabraltė

Gyvenime, buvai man draugas. 
Gal atšiaurus, bet mylimas iabai. 
O koks grubus, kai aušo dienos baugios, 
Ir koks švelnus, marinantis sapnais! 
Tave mylėjau aš.
O kartais
Aš neapkęsdavau Tavęs.
Klūpojau prieš Tave 
apkartus, 
Įnirtusi trypiau džiaugsmų gėles. 
Bet tu buvai 
Nepalenkiamai tvirtas. 
Per džiaugsmą ir kančias 
Mane nešei tu 
Per audras!
Bet nusibodau Tau, 
Ir liūdnas Tavo veidas 
Nuoboduliu pilkuoju niaukias, 
Kaip saulei nusileidus 
Dangus žydrasai debesėliais jaukiais. ’ 
Žinau, tu greit mane apleist rengiesi. 
Aš nebandysiu sulaikyt tavęs. Mes dviese 
Pavargome apsčiai. Įkyrom viens kitam gana. 
Bet vis tiktai — buvai tu kaip daina 
Sviesi, skambėjusi man tėviškės laukuos. 
Aš, atsisveikindama, tavim gėriuos!

3. Ištikimybė socialinei Bažnyčios 
programai socialinėje veikloje.

Daugeliu atvejų paskutiniais laikais 
mes esame raginę laikytis šio pa
tarimo (socialinėje veikloje). Ar tai 
dėl to, kad gimsta tam tikros ten
dencijos. net ir kataliką tarpe, ku
rios norėtų sujungti bažnyčios dok
triną su katalikiškai minčiai priešta
raujančiomis teorijomis.

Dabar yra aiškiai išvesta linija 
tarp krikščioniškosios koncepcijos ir 
tokių teorijų: Bažnyčia visuomet turi 
prieš akis tikrą visos tautos gėrĮ, 
tikrą bendruomenės gėrĮ. Nuo to 
laiko, kai reikalas eina apie teisin
gus socialinius reikalavimus, tai ji 
visuomet yra pirmoji už jų pageri
nimą. Šitą dalyką jūs, mielos mer
gaitės. ypač ryškiai akcentuojate 
savo programoje; teisingesnis turtų 
paskirstymas visuomet buvo ir šian
dien tebėra vienas iš svarbiausių so
cialinės katalikų doktrinos dalykų. 
Mes galime pasakyti, kad Bažnyčia 
jau nuo seniai reikalauja vyro ir mo
ters algos sulyginimo už darbą ir už 
lygiaverti Jo atlikimą.

,Moters galva** (pieštukas) 
E. Jakaičio nuotr.

Meilei Mirčiai
Kokia tu kietaširdė, 
Kaip tu manim žaidei — 
Privarginai man širdį 
Ir vieną palikai. 
Dažnai tave glėbyje 
Jau rodėsi laikiau, 
Bet niekad Tavo veido 
Ak, tikro tavo veido 
Aš niekad nemačiau! 
Buvai man tu maloni, 
O kartais kankinai, — 
Viliojai laimės monais, 
Erškiečiais dabinai. 
Buvai, berods, arti jau, 
širdy kaip lelija 
žydėjo tavo burtai 
Ir žavėsio gija. 
Kai pasakas saulėtas 
Kadais man audei tu, 
Dažnai ir netikėtai 
Smogei širdin kardu. 
Bet kaip miela ir brangi 
Atrodai man labai, 
Kai skirtis pasirengus 
Esu aš amžinai. 
Man savo tikrą veidą 
Parodyki dabar. 
Jau valanda artėja 
Pažvelki sykį dari 
Leki tarytum vėjas, 
Kaip laimė ir sapnai 
Tu vis tik tai, 
Graži buvai!

O mano tu vienintele 
ištikimoji,

Man draugiškai seniai 
Iš tolo moji.

Žinau, tu neapvilsi, ne, išties 
Tik- tux viena,.

Ir, kai skirtoji man lemties 
ateis diena, r

Kai pasiliksime tik mudvi 
Dviese,

Per slenkstį didįjį mane 
Tu palydėsi.

Nors žengsiu aš toliau viena, 
Žinau tvirtai — ateis diena, 
Kai ranką draugišką ištiesi 

Su šypsena.
O, būki man švelni, prašau Tavęs, 
Ir, kai žiaurus gyvenimas užgęs, 
Kurs man nors atšiaurus bet mie- 

[las buvo,
Kai visa kita nyksta griūva ... 
Žinau esi viena ištikima 

Ir amžina.
Ateik, esu kelionėn pasirengus.
Jau mūsų laivo laukia

Amžinybės bangos.

4. Moters vieta Ir vaidmuo politi
niame gyvenime.

Pagaliau lieka politinio gyvenimo 
sritis. Daugeliu atsitikimų mes jau 
esame palietę tam tikrus jo punktus. 
Si sritis turi daug skirtingų aspektų: 
apsaugojimą ir rūpinimąsi šventais 
moters reikalais, leidžiant tam įsta
tymus ir valdžiai respektuojant jos 
teises, jos garbę, jos socialinę funk
ciją — dalyvavimą keleto moterų po
litiniame gyvenime , iš atžvilgio Į 
bendrą gerovę ir Į visų žmonių pa
žangą.

Jūsų vaidmuo, apskritai, yra dar
buotis tam, kad visuomet moterį la
biau įsąmonintumėte šventose jos 
teisėse, jos pareigose ir jos reikš
mingume. tiek liečiant viešąją nuo
monę kasdieniniuose santykiuose, 
tiek liečiant vyriausybės galią ir 
įstatymų leidimą, kad ji čia pasinau
dotų pilietinėmis savo pirmenybėmis.

Toks jūsų yra bendras vaidmuo. 
Tai dar nereiškia, iš tikrųjų, kad jūs 
masiškai teitumėte Į politinę karjerą, 
i viešuosius susirinkimus. Jūs, bent 
daugumas jūsų, turite atiduoti ge
riausią savo laiką ir savo širdĮ namų 
ir šeimos rūpesčiui. Mes čia turime 
prieš akis sukūrimą židinio, kur visi 
jaučiasi globojami ir laimingi; valkų 
auklėjimas, iš tikro, yra didelės ver
tės duoklė bendram labui, vertingas 
pasltarnavimas visos tautos reikalui. 
Mes turime rimto pagrindo džiaugtis

dėl šio fakto — jūs pačios tai telsln-, naujo pajusti savo darbo vertę gal pastebite — kad kaimo šeimų prieglobsty, vadinasi, didžiojoje žmo- visuomenėje.
nijos dalyje, moters reikšmė namų 
židiny dar labai laimingai tebesideri- 
na su jos bendradarbiavimu šeimos 
ir tautos ekonomijoje.

Tos iš Jūsų, kurios laisvesnės savo 
asmens atžvilgiu ir tinkamiau pasi
ruošusios, pasiims šias sunkias 
bendro reikalo pareigas ir bus jūsų 
atstovės ir tarsi jūsų delegatės. Joms 
pasitikėkit, supraskit sunkenybes, 
vargus ir jų atsidavimo aukas; pa
remkite jas, padėkite joms.

Baigiant užtenka vieno žodžio pa
brėžti tam, ką mes pradžioje akcen
tavome: universalumas, darnus ir 
tvirtas jūsų bendradarbiavimo lanks
tumas. Jis yra universalus, be tau
tybių. luomų ir padėties skirtumo. 
Jis yra lankstus Ir darnus todėl, kad 
jis susideda iš junginio darbų, or
ganizacijų ir (vairiausių Institucijų, 
iš kurių kiekviena Išsaugo savo nuo
savą pobūdi, savo nuosavą veiksmin
gumą. savo Integralumą ir savo vei
kimo sritĮ ir nė viena neabsorbuoja, 
neužvaldo ir nepavergia kitos sri
ties; jos visos Surištos laisvai suda
rytos sąjungos ryšiu tam, kad koor
dinuotų bendrą veikimą. Niekas ne
galėtų geriau atitikti mūsų intenci
joms.

Ir ŠĮ kiekvienos srities nuosavą vei
kimą visuotiniame bendradarbiavime 
jūs dar labiau praplėčiate, užtikri
nate jo sąryši ir savo „informacijų 
biuro" dėka padidinate jo veiklumą; 
iš tikro, laiminga iniciatyva uždeda 
dideli darbą toms, kurios to imasi, 
bet uždeda neginčijamai labai vai
singą darbą.

Prieš tris dienas mes šventėme gi
mimą Tos, kurios atėjimas atnešė 
visam pasauliui džiaugsmo aušrą. 
Rytoj mes švęsime garbingą Jos var
dą ir prisiminsime pergales, kuriose 
jis nugalėjo krikščionybės priešus. 
Marija, Auxillum christianorum, te
gu būna jūsų jėga kovoje už atsta
tymą šventos ir laimingos bendruo
menės, už Dievo ir Bažnyčios trium
fą; mes Ją meldžiame, kad Ji jums 
padėtų, ir iš visos savo širdies mes 
jums visoms teikiame savo apašta
liškąjį palaiminimą, telkiame visoms r ------ -toms, kurioą Jus yra subūruslos, tei- paskutinio karo metu ištekėjo už 
kiame jūsų darbams, Institucijoms, ”••*“**’• '*» *’«’ 
Jūsų šeimoms ir visiems tiems, ku
rie yra jums brangūs.

visuomenėje.
Mūsų siekimai dabartiniu metu 

— kaip nors palengvinti moteriai 
namų ūkio rūpesčius. Civilizacija 
ir nauji techniniai patobulinimai 
vis ką nors naujo ir gero mums 
suteikia. Dar didelė kliūtis yra ta 
pasenusi visuomenės nuomonė, 
kad namuose visi darbai priklauso 
tik moteriai... Tai ir yra dau
gelio nesusipratimų priežastis. Čia 
dar -reiktų visuomenės papročių 
revoliucijos — o tai duotų ir ve
dusiųjų porai daug laimės ir abi
pusio susipratimo. Bet tai turi 
(vykti pamažu, nuosekliai ir (ti
kinamai, nes šiuo atveju staigus 
nuomonių perkeitimas nebūtų pa
stovus ir naudingas.

Pirmiausia nereiktų motinoms 
savo sūnus klaidingai auklėti — 
tepadeda ir jie prie namų trūsol 
Jau matome vyrus ir po ■ valgio 
indus suplaunant, ir maisto pir
kinius namo nešant, ir vaiko ve- 
žinėlį stumiant — o tai jau pa
žanga šioje srityje. Ir vieną dieną 
atsivers visiems akys, kad netei
singa yra išnaudoti ir skriausti 
žmona (arba motina), jai namuose 
užkraunant visus darbus, kada ir 
ji turi lygiateisę profesiją už na
mų sienų.
(Barbora Wootton, B.B.C. London)

Is moterų pasaulio
250 amerikiečių žmonos 

Daugiau kaip 250 moterų, kurios

Tautinių kostiumų grupė mergaičių eilėjė pirmoji 13 dešinės prof.pobūvyje Romoje 1947. 9. 8. Pirmoje 
A. Šidlauskaitė.

jūsų širdyse iššaukti pirmųjų krikš
čionijos amžių prisiminimą. Tų laikų 
krikščionys buvo vyrai ir moterys,

ir visuotinai yra saugomas ir vykdo
mas Jūsų gyvenime. Lengvai žiūrėti

rlos tiek savo amžiumi, tiek 'savo ^ostabaldidė1a^tai,steb?na
Tvenam, aplinka. ypaJ ™

• <ut<c rtoiiiz skiriasi mm antį laiku no.

XI. 33 sk.).
Tvirtu, absoliučiu, be rezervų ir be 

nutylėjimų tikėjimu mes vadiname 
tokĮ tikėjimą, kuris nesvyruoja dėl 
paskutinių Įvykių teisybės, kuris ne- vcuoma apmina, jpav j*“ *_ —
sltraukla prieš didžiausias sunkeny- tos šiems pavojams. Neužmirškite, ir.
bes. Nesiduokit suvedžiojamos, kaip kad Jūs, nors ir turėdamos geras in- ?a™g, s,k 
kad daugelis kitų, kurios patyrė tencljas, dalyvaujate lygiai kaip ir d6iti®s.7 ®- -------------------- ^žesba;įd?^

amerikiečių, lig šiol negali gauti vizų 
išvykti iš SSSR pas savo vyrūs.

S. Undset „Kristina**
Sis puikus romanas, kurĮ turėjome 

ir lietuviškai Išsivertę, dabar Holly- 
woode filmuojamas. Dialogų tekstus 
paruošė pati autorė, kuri dabar ten 
ir prižiūri filmavimą.

Mirė A. SmaiUutė
Tad Ištekėjusiai moteriai tenka p„ė]ualala metaU mlrt

— arba pasiimt! ant pečių dvigu- Anastazija Smalliutė, spaustuvės dar
bai trigubai darbo ir taip save nu- bininkė. Ji gimė 1882 m. Vilkaviškio 
kankinti arba   nasilikti vien apskrityje. Siek tiek prasimokiusi. Kankinu aroa pasiimu vien tapQ UQ11 draudžIainos lietuviškos
siemos darbų pareigas, kitaip sa- spaudos platintoja. Pajutusi pavojų, 
kant, ušsikastį virtuvėje ir vaikų turėjo išvykti Į Ameriką. Fliadelfi- 
kambaryje. Ir vienu ir antru at- Joje flirto r.ldllų rtaMJos darbą pa, 
, u v=ae žymų Amerikos lietuvių kultūrininkąveju jd tampa smulkios kas- A Miluką, Ji „drukavojo“ ir plrmajĮ 
dienybės rūpesčių vergas. Ypač mūsų literatūros žurnalą „Dirvą — 
jeigu ji pasilieka ir profesijos dar- Žinyną", a. Smalliutė buvo veikti Ir organizacijose: Liet. R. Katalikų Su- 
be niekad, neturės poilsio nei vienijlmo, Sv. Onos draugijoj ir ki- 
atvangos, net nė valandėlės laiko tose. Buvo labai išsilavinusi, nes ne
savo kultūriniam ar dvasiniam gy- paprastai mėgo knygas skaityti. Tai viena iš tų ano meto mūsų dldvyrlš- vemmui bei tobulimmuisi. kų ^ų, kurios moksle, švietime 'Ir

Mūsų laikais į vaikų auklėjimą ypač spaudoje ne tik numatė savo 
ir iii rharaktprin hndn lavinimą tėvynės geresnę ateiti, bet ir savo ir jų charakterio budo lavinimą pareigingu darbu bei pasiaukojimu 
jau susidariusios visai kitokios pa- Visiems rodė tikrojo idealisto pa
žiūros, negu tai buvo prieš 50—70 vyzdį, 
metų. Todėl kiekviena sąžininga 
motina dabar daug daugiau laiko 
ir dėmesio skiria savo vaikams, 
nes žino, kad reikia nuo mažens 
ugdyti vaiko sielą, teigiamus ir 
pozUyvius jėlismus Ir ypač sau- _ pflaare atraQun,. Kuna aaug garo 
goti kūdikį nuo dvasios žaloj .mo, suteikė žmonijai. Radijumo pagalba, 
kuris įvyksta, jei vaiką augina tik kaip žinome, pradėtas sėkmingai gy- 
farnAltėo ar auklės dytl (ne visose stadijose ir formose)tarnaitės ar auk es. / didelės mOkslininkė

Tad kas daryti? Kol vaikai ma- mlrį 1934 m llepoa 4 d 
ži, greičiausiai — visoms laikinai 
reikia pertraukti savo specialybės 
darbą, nors kitokių kliūčių ir ne- 
būtų. Jei Ir turėtų ji namuose vų Ia vl| 
samdytą padėjėją — vistiek dvily-’pastebėtina, 
pis rūpesčių ir pareigų įtempimas *
motinai būtų žalingas ji abejas 
pareigas atliktų nepakankamai 
gerai, be to, per anksti taptų ner
vinga ir išsisėmusi, pavargusi. Tik 
tada pateisintinas būtų mažame
čių motinos darbas šalia namų, kai 
vyras nepajėgtų užtikrinti šeimai 
pakankamo pragyvenimo.

Gal dar vėl pasikeis sąlygos — 
gal dar motina šeimoje galės 
turėti namu ūkiui tvarkyti padė
jėją. Tačiau labai nedaug tarnai
čių ir auklių yra tokių, kurios 
tikrai gali atstoti motiną. Be to, 
motina ir tuo atveju rizikuoja sa
vo vaiku — ne jos pačios siela 

_ ____ g ______ r________ _ dalyvaus kūdikio (vaiko,
auklės. Tad motinoms buvo laiko lio) dvasios praskleidime 
— galėjo arba tuščiai ir lengvai dyme. Tai nebus idealus šeimos 
laiką leisti savo luomo draugystė- paveikslas.
je arba dirbti profesinį darbą, nau- Geriausia išeitis, kad

Ištekėjusios moters dilema

KODĖL moteris išteka? Iš 
meilės, iš troškimo turėti ir 
užsiauginti vaikų (t. y. iš 
motinystės instinkto), iš noro pa

siekti gerbtinesnj luomą arba net ir 
siekdama turėti labiau materialiai 
aprūpintą gyvenmą. Pirmieji du 
principai, gal būt, yra nuolatiniai 
ir pastovūs. Bet du paskutiniai 
ima nustoti reikšmės, nes moteris 
šiandien dažnai turi pati dirbti 

' už namų židinio sienų, kad už
tikrintų šeimai pragyvenimą, tuo 
būdu ne vedybos, o jos pačios 
darbas ir sugebėjimai nupelno jai 
jos luomo sukštumą bei pagarbą, 

Bemokslei darbininkei gal vedy
bos ir duoda kartais geresnį aprū
pinimą — jog dažnai išteka ūkini
ais sumetimais.

Bet visai kas kita kvalifikuo
toms specialistėms. Tėvai ar val
stybė yra joms teikę lėšas pro
fesijai įsigyti. Jos didelę gražios 
jaunystės dalį paaukoja studijoms 
ir išsimokslinimui. Ir jos džiau
giasi paskui savo darbu ar amatu, 
beveik jame matydamos savo pa
šaukimą. Tai yra gydytojos, mo
kytojos, gail. seserys, buhalterės 
ir kt. Kai joms reikia ištekėti, jos 
atsistoja prieš dilemą: ar pasilikti 
profesijoje? ar visiškai atsidėti 
šeimai? Įdėjus tiek lėšų, laiko, 
energijos ir meilės į savo spe
cialybę — labai sunku jos staiga 
atsisakyti. O šeimoje kartais susi
daro tokios sąlygos, kad 
dirbti savo profesinio darbo 
galima.

Praėjusio šimtmečio (ir 
pradžios) moterų teisių kovotojos 
su ta dilėma maža susidurdavo 
arba ir visai jos nejautė. Tuo lai
ku mokytų moterų luome buvo 
visai kitos sąlygos: namų ūkiu rū
pinosi ir jį aptarnaudavo pasam
dytos tarnaitės. Be to, viskas bu
vo galima gauti už pinigus — 
tereikėjo tik prieiti prie telefono 
ir užsakyti. Vaikus prižiūrėdavo

toliau 
nebe-

šiojo

jaunuo- 
ir ug-

2. Nereikia klaidingo dvasiškumo.
Mes šį klausimą paliečiame ne to-

motinaJC UiUU UiJk/U UUA „UU" *-*—-*•*“—— --------- - .
dingą visuomenei. Tad aišku, ko- dar jauna pati išsiaugintų savo 
dėl taip tvirtai buvo stojama už vaikus, laikinai pertraukdama pro- 
moteru darbą bet kokioje spe- fesihes pareigas. Nepersikrovusi 
cialybėje. darbais, ji nepavargs, o motinys-

Dabar — kiti laikai. Daugumai tės pareigose ji įsigys daug nau- 
mokytų moterų, turinčių aukštai dingo patyrimo, pati subręs ir 
kvalifikuotą profesiją, vis dėlto pagilins savo žinias realiu gyveni- 
tenka namuose verstis be tarnai- mu. Be to, vaikams paaugus ir 
tės — arba — perbrangu arba iš atitolstant nuo namų židinio, mo- 
viso negalima gauti. O namuose tinai bus ypač malonu, jai nereiks 
dabar beveik daugiau darbo, ne- likti namuose vienišai — ji galės 
gu kad buvo anksčiau. vėl grįžti j savo profesiją ir iš

Madame Curie
1947 m. lapkričio 7 d. sukako lygiai 

80 metų nuo gimimo garsiosios radl- 
jumo išradėjos, lenkų kilmės moksli
ninkės p. CUrie. Ji su savo vyru 
Pierre Curie (prancūzu) sunkiose są
lygose didele kantrybe ir ištverme 
— padarė atradimą, kuris daug gero

Saaro krašte
Saaro kraštas neseniai išsirinko sa

vo autonomini parlamentą. Iš 50 at- 
.stovų iš viso yra tik 3 moterys. Bet 
pastebėtina, kad tuo tarpu visos 
praneūzinės zonos Vokietijos dalyje 
veikiančiame parlamente iš 122 atsto
vų nėra nė vienos moters.

Paryžiaus mados
Paryžiaus madų pasaulis vis dėlto 

įvedė moterims drabužių geroką pail
gėjimą — jau toli žemiau kelių. Be 
to, skalbiniams puošti Įvedami vėl 
Įvairių rūšių mezglnukai.

Lietuvės sdllstės Amerikoje
Barbora Drangelienė (Darlys) dide

liu pasisekimu dainuoja Įvairiose 
operose. Ypač jai pasisekė Halkos 
vaidmuo Kosčiuškos mirties sukak
tuviniame spektaklyje. Taip pat vi
siškai puikiai posirodė Polyna Stoš- 
kiutė (Stoska), debiutuodama „Me- 
tropolltaln" operos rūmuose Mozarto 
operoje „Don Giovanni".

Tarptautlnė Moterų paroda 
New Yorke

Lapkričio mėnesi Įvyko tradicinė 
Tarpt. Moterų paroda (iŠ eilės jau 
24-tojl), kurioje dalyvavo 46 tautų 
moterys. Lietuvių skyrių padėjo ruo
šti ALTIC. Net buvo Įrengtas būdin
gesnių lietuviškų valgių skyrius. Pa
roda truko Ištisą savaitę. Lietuvės 
pasirodė Įvairiais meniniais dalykais, 
audiniais, rankdarbiais. Kaip spauda 
Įvertina, lietuviškas skyrius buvo 
savotiškas, Įvairus ir puošnus.

Alė Nakaitė
Poetė Alė Nakaitė Garbačiaus- 

kienė, neseniai palikusi Vokieti
ją, jau pasiekė Jungtines Ameri
kos Valstybes.

4
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F. Mackus

A. a. kun. dr. Jonas Steponavičius
Wangen i. A., Wurtembergo 

provincijoj, prancūžų zonoje, kur 
gyvena nedidelis lietuvių tremti
nių būrelis, po trumpos ligos 1947. 
12. 8 mirė kun. dr. Jones Stepo
navičius.

A. A. velionis buvo vienas iš 
senosios kartos veikėjų, kurie ko
vojo už lietuvių tautos laisvę, 
kūrė nepriklausomą valstybę ir 
buvo aktyvus visose visuomenės 
gyvenimo srityse. Velionis gimė 
1880. 3. 10. Zokarių viehk., Anta
lieptės valsč., Zarasu flpskr. Gim
naziją baigė Rygoje, dvasinę se- x 
minariją — Vilniuje, Po to. lankė 
Dvasinę Akademiją Petrapilyje, 
kurią baigė teologijos mag stro 
laipsniu. Vėliau studijavo psicho
logiją, specialiai eksperimentinę ir 
jai artimus mokslus, Mūnchene, 
Berlyne, Leipzige, kur parašė di
deli eksperimentinės psichologijos 
darbą pas žinomą profesorių W. 
Wundt ir gavo psichologijos dak
taro laipsnį.

Lietuvoje velionies veikimo sri
tis buvo plati. Jis — kunigas, jis 
ir politikas veikėjas, nepriklauso
mybės akto dalyvis, ilgametis Lie
tuvos Seimo narys, biudžeto ir 
ekonominės komisijos pirminin
kas. Jis ilgus metus pedagogas, 
Zarasų gimnazijos direktorius ir 
mokytojas. Jis, pagaliau, ūkinin
kas: Zarasų apskr. turėjo ūk f, ku
riame jis pats ūkininkavo, ypač 
mėgdamas sodininkystę ir bitinin
kystę. Jis dirbo ir mokslinį dar
bą: parašė dvi knygas iš psicho
logijos srities — Psichologiški 
Essais, spausdino didelį veikalą, 
trečią knygą, apie Jutimus, kurį 
paliko Lietuvoje nebaigtą.

Tremtyje jį matome Jagerndorf 
apskr. dirbant tekstilės fabrike 
prie audimo staklių, vėliau Wan- 
geno apylinkėje pas ūkininką pa
prastu darbininku. Po aliantu lai
mėjimo velionis pirmas stoja or
ganizuoti Wangene įvairius nau
dingus ir praktiškus tremtinio gy
venime kursus.

Wangeno gyventojai dar ne
seniai matė velionį su jaunuoliš
ka šypsena — važiuojantį moto
ciklu ir besimokantį vairuoti auto
mobilį. Jis, be teologijos — filoso
fijos, psichologijos ir kitų diplo
mų, neseniai gavo šoferio knygu
tę. Iki savo trumpos ligos jisai 
dirbo mechaniškoj dirbtuvėje šalt
kalviu.

Kun. dr. Jonas Steponavičius.

Tarp jo .paliktų keleto daiktų 
yra neseniai rašytas straipsnis, 
pavadintas: Ar grįšime į' tėvynę 
ir kaaaf Tai, pasakytume, lyg 
testamentinis straipsnis, kuriame 
velionis, savo ismoKsimimu ir pa
tyrimu, apžvelgia esamą paaėų, 
daro pranašingus išvedžiojimus ir 
patarimus. „Lietuva dar neatliko 
savo uždavinio ir ji turės dar ko 
duoti žmonijai. Mūsų paskirus 
yia pasinei ti į savo savybių gel
mes ir čia ieškoti > to brangaus 
turto, kurį mes turime suteikti 
žmonijai; turime, kalbant Viešpa
ties Jėzaus žodžiais, — rasti tą 
piekę, kuria reikia prekiauti ir ją 
padidinti... Jeigu mes išspręsime 
šitą uždavinį, toinet priklausysime 
prie Visatai reikalingų. Mūsų tė- ■ 
vyne gyvuos ir jokie šio pašau- , 
lio baisūnai neįveiks jos. Dabar- 
tinė nelaimė yra Kvotimas. Je.gu 
mes šito kvotimo neišlaikysime, ' 
jeigu nerasime to tuito, kurį tu- , 
rime atiduoti žmonijai, tuomet i 
Visatai nesame reikalingi — mes s 
žūsime ir kartu su mumis žus 
Lietuva. Šiuo žvilgsniu mes turi- • 
me rankose savo likimą. Bet ver
giau sakoma intuicija (jausmas) j 
mums duoda pilną viltį, kad ra- ; 
sime savyje sakomą turtą. Tik J 
ieškokime". ,

Jis atsiskyrė iš tremtinių tarpo, 1 
palikdamas mums tikėjimą ir viltį, Į 
kad grįšime ir kad tėvynė bus 
laisva. >

Svabu spauda šmeižia DP
„Schwabische Landeszeitung", 

išeinąs Augsburge, jau ne, Kartą 
yra pasirouęs kaip prieš išvietin- 
tuosius asmenis nuKreiptos neapy
kantos, šlykštaus melo ir pikto 
šmeižto pionierius vokiečių spau
doje. Nauaoaamasis tariamai spau
dos ir žodžio laisve, laikraštis ne
retai apie DP prirašo visokiausių, 
dažnai tiesiog pasakiškai skam
bančių, dalykų, turėdamos tuo bū
du aiškų tikslą-kiršinti vokiečių 
visuomenę prieš DP, juos degra
duoti amerikiečių organų akyse ir 
sąmoningai pakenkti ir apsunkinti 
tų 'nelaimingųjų žmonių būtį. Tų 
perdėtų melų porą pavyzdžių čia 
patiekiame. Gruodžio 16 d. nume
ry, aprašydamas Bavarijos Proie- 
sinių sąjungų Augsburgo syriaus 
susirinkimą, straipsny „Ar darbas 
turi prasmę?" patiekia vieno kal
bėtojo pranešimo santrauką, ku
rioje apie DP šiaip sakoma: „Mū- 

• sų yra tvirtai nustatyta, kad už
sienietis per mėnesį gauna 750 gr. 
sviesto (vokiečių normalus varto
tojas—150 gr.) 220 gr. sūrio (vo
kiečiai—65 gr.), 6 lt. nugriebto 
pieno (vokiečiai—1 Itr.) ir 10 lt. 
nenugriebto pieno (vokiečiai—nie
ko). Šie žmonės, išvadžiojo toliau 
kalbėtojas, turėjp seniau „fūhrerio 
svečių" vardą. Didžiausia dalimi 
buvo SS nariai. Šiandie sakoma, 
kad jie esą persekiotieji. Apklau
sus įmonių tarybas, nebuvo galuna 
nustatyti, ką šie žmonės dirba. 
Nežiūrint to, jiems duodama pen
keriopai ar šešeriopai daugiau, 
negu vokiečių dirbantiesiems as
menims". Kiek čia teisybės-komen- 
tarų nereikia.

Savo betgi aukščiausią iki šiol 
melo ir neapykantos laipsnį tas 
pats laikraštis pasiekė savo sau
sio mėri. 20 d. straipsny „Augs
burgo skriauda". Straipsnelio au
torius vėl panašiais išsireiškimais,

kaip ir anksčiau minėtame prane
šime, verkia dėl patalpų, Kurias 
esą užėmę „fūhrerio svečiai", ver
kia dėl „baldų" kuriuos naikiną 
latviai, lietuviai ir estai, ir prašo, 
kad ši neteisybė būtų atitaisyta.

„Gražiausia" yra šio straipsnelio 
antroji dalis, prirašyta pačios re
dakcijos. Jo pirmąją dalį duodame 
ištisai.

„Sis straipsnis, kurį mums pa
rašė vienas Augsburgo politikas, 
pirštais paliečia atvirą zaizuą. Mes 
jau daug kartų, ypatingai aiškiai 
47.7.29 („Augsburgo pianai ir DP") 
pareiškime savo nuomonę, kad iš- 
vietintųjų problema negali būti 
vien vokiečių kraštais išspręsta. 
Čia reikalas eina, ką mes ypatin
gai turime pabrėžti, visai ne apie 
„išvietintuosius asmenis", tarp jų 
yra buvusių SS savanorių ir kitų 
nacionalsocialistų formacijų akty
vistų. Nesvarbu, kaip didelis ar 
mažas jų dalyvavimo laipsnis be
būtų ,yra aiškiai nustatyta, kad 
kiekvienas užsienietis, jei tik no
rėjo, galėjo sugrįžti į savo tėvy
nę. Jie betgi visi nenori, arba kad 
jie yra blogos sąžinės, arba kad 
yra priešingai nusistatę bolše- 
vistiniam rėžimui ir turi bijoti po
litinių persekiojimų, arba kad ge
riau tinginauti ir verstis juodąją 
prekyba, vieton savo veido pra
kaite valgyti menką savo tėvynės 
duoną. Jie pąsirinko palanKiauoį 
atvejį-politinių emigrantų sąvoką 
ir kaip tokie naudojasi krašto, 
kuriame apsistojo, įstatymais ir 
gyvenimo sąlygomis.

Kas nori su mumis kentėti, alkti 
ir dirbti, tokius mes pripažįstame 
ir nestuhuame nuo savęs, bet kas 
ir toliau norėtų parazitiškai laiky
tis, turi, gerai įsidėmėti, kad tą 
galės tik kol daryti, kol vokiečių 
tauta nėra suvereni".

1. Scheinf, KOVAS........................ 7
2. Kempt. MARGIS........................ 5
3. WUrzb. VYTIS.............................5
4. Dillg. SAKALAS........................ 5
5. Tūbg. VYTIS . x.................... 2
6. Hannau PERKŪNAS .... 3
7. Getting. YMCA ........................ 5
8. Kassel. LITUANICA .... 6 

Galutinėje 1947 mt. L-kl-plrmeny-blų
kirsto vietomis:

1. Scheinf. KOVAS . . .12
2. WUrz. VYTIS
3. Hannau PERKŪNAS . . .
4. Tūbing. VYTIS ...
5. Kassel. LITUANICA ....
6. Gžttlnę. YMCA.....................

Pastaba: Kempteno MARGIS Ir 
illllngenos SAKALAS l pirmenybes 
sljungė tik nuo II-jo rato.
Visoms L-kl. krepšinio komandoms, 

t td o ’alyv, komandų sporto klubų vado- sportišką paaeKą, iinKeuama
jų yra per 60. kursai vyksta kas'va- vlįnetal”krtp Lietuvos unTų'Štūde^ . , .Ur?.° .. . kreP5l"J°. “J41““,,lr „H? «telUcs sportinėje^ velkl°Įe.
karą po tris valandas. Minėtų kursų čių Draugovės ir korp. I „Vyčio" tę- tonjos liet, ligoniai, širdingai de- Apylinkių komitetams kurių vieto- 5 (
tiksiąs — paruošti žmones didesnėms slnys, tvirtai laiko?! Lietuvoje jų su- kojame Gerb. Ingolstadto L. R. ______________ ___________ ________ _______________
siuvimo Įmonėms bei fabrikams. kurtų gyvenimo bei darbo tradicijų. Krvžiaus Valdybai ir nariams už ' ~~ ' •L V. Tremtvie tie visiškai subordinuoiasl . ‘ . ... . ... . .

— Gen. Wood, atsakydamas | Kemp. 
teno tarptautinio komiteto šventini 
sveikinimą, rašo: „Brangūs ponai, aš 
didžiai vertinu, kad jūs mane prisi
minėte Kalėdų metu. Aš turiu didelę 
vilti, kad koksmors realus sprendi
mas jūsų problemai galės būti rastas 
per sekančius metus. Jei taip, tai iš 
tikrųjų bus laimingi Naujieji Metai. 
Su malonia pagarba Ir geriausiais 
linkėjimais nuoširdžiai jūsų John S. 
Wood. Major General."

— Kempteno lietuvių koloniją šven
čių proga sveikino jau iš Anglijos 
buv. Kempteno UNRRA-os direkto
rius kpt. C. W. le Grand.

— Sausio mėn. 1 7d. Kemptene vy
ko Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komiteto posėdis, kurio metu buvo 
aptarta daug aktualių mūsų sporto 
reikalų.

— Siuvėjo Liutkevičiaus suorgani
zuotuose siuvimo kursuose lankyto-

kelių, bet eiti tuo keliu, kuri Jau 
turime: Įgyvendinti skautų Įstatus. 
Mūsų ideologija nurodo kelio gaires, 
bet tuo keliu turime eiti mes patys. 
Stengtis, kad sunkios sąlygos. neuž
muštų mūsų širdyse Artimo meilės, 
bet išugdytų Ją dar didesnę. įrodyti 
ne vien žodžiais, bet Ir darbais, kad 
svarbiausias mūsų tikslas, kuri Die
vas mums nurodė, yra tarnauti ki
tiems.

2. Nepasiduoti svetimoms žalingoms
Įtakoms, neužmiršti, kad šeima yra ______ ________
tautos gyvenimo pagrindas, patiems timo Vadovui 
kurti tik lietuviškas šeimas ir dėti , J, .*visas pastangas, kad ir mūsų tautie- Stuttgarto lietuvių studentų var
čiai tik tokias šeimas kurtų. J" X!—Ji' 1

3. Nešti tautiečiams taikos ir meilės 
dvasią, šalinti neapykantą ir palai
kyti tvirtus ryšius sesių ir brolių 
tarpe akademiškame ir tolimesniame 
gyvenime.

4. skaučių ir skautų akademiniai

PADĖKOS
Kempteno Stovyklos lietuvių 

komitetui ir visuomenei, supratu- 
siems sunkią akademinio jaunimo 
būklę ir parėmusiems muš auko
mis sumoje RM. 1070,—, ypatin
gai aukų rinkimo iniciatoriui p. 
Juozui Riaubai ir stovyklos Švie- 

p. L. Pračkailai

du nuoširdžiai dėkojame.
Lietuvių Studentų Valdyba 

Stuttgarte

10

rungt. 14 tašk. 446:205 kr.
.. 8 „ 235:161 "
.. 6 „ 179:189 „
.. 4 „ 175:156 „
b 2 „ 45; 64 „
„ 2 „ 106:158 „
.. 2 „ 164:272 „
„ 0 „ . 168:311 „

klasifikacijoje komandos pasls-

rungt. 24 tašk. 784:353 kr.
.. 10 „ 244:402 „
„ 8 „ 320:384 „
„ 6 „ 223:250 „

... 6 „ 366:586 „
•„ 4 „ 324:522 „

vėse vyko pirmenybių rungtynės, už 
puikų bendradarbiavimą Ir paramą, 
vykdant 1947 mt. krepšinio pirmeny
bes Vyr. Krepšinio komitetas reiškia 
sportišką padėką, linkėdamas sėkmės

Vyr. Krepšinio Komitetas.

L V. Tremtyje Jie visiškai subordinuojąs! 7J . . ' L_. i’’Akademinio Skautų sąjūdžio (A. S. vienerius metus teiktą moralinę ir 
Studentai stovyklauja Schwarzwald‘e S.) organizacijos vadovybei, Kuri ko- materialinę mums paramą sunkiose

A, J T „ . _ , - , „ ordinuoja santykius su LSS Seserija gyvenimo sąlygose.Akad Jaun. Sambūris „Šviesa“ ir LSS Brolija. ay ya
Schwelgmatt e suruošė žiemos stovy- 5> smerkdami mūsų tautiečių trem- L19oniai
klą, kurioje dalyvavo 145 studentai tyje tarpusavio partines rietenas, 
iš įvairių Vokietijos aukštųjų mo- skaldančias mūsų tremtinių bendruo- 
kykių ir universitetų. menę Ir tuo silpninančias kovos dėl

Oras, kaip ir stovyklos pramogos, Lietuvos laisvės pozicijas, mes griež- 
buvo įvairios ir nešykštėjo jumoro: tai pasisakome prieš bet kurių mūsų 
lietaus, B*iaus sniego ir Karstos sauies. politinių partijų mėginimus Įtraukti

Be parengimų saviesiems, solistė į gją neretai nešvarią kovą mūsų 
Krištolaitytė, smuik. Celna ir akademini skautiškąjį jaunimą ir* 
pian. Pundzevičius koncertavo skelbiame: 
Schweigmatfo sanatorijoje maloniai a) Skautų organizacija nėra kurios 
nuteikdami ligonius. nors politinės partijos įrankis;

xa.p pat buvo suruoštas koncertas b) nė viena politinė partija neturi 
pagerbti svečią l stovyKlą atvyKusl teisės skverbtis l jos eiles ar pajungti 
praneeuzų karini komendantą Lo- ją Savo tikslams: 
racire, kuris išreiškė vilti dar syki c) LSS nariai neturėtų aktyviai 
Išvysti lietuvius studentus Loracno reikštis politinių partijų bei jų par- 
apsKntyje. timų organizacijų darbe;

oe unKsmų parengimų, kurie buvo d) LSS Tarybos Pirmlja prašoma 
Išaugę net iki varžybų, paminėta iš atkreipti Į tai dėmesL 
musų literatų J. Biliūnas, V. Kudir- 6, Emigracijos atveju: 
ka ir B. Sruoga. a) Dėti visas pastangas tęsti savo
Skaitytos paskaitos, kurios išsivysty- studijas svetur1 
aavo į pzac.as aisKusijas; Bušacko: bj burtis į lietuviškus akademinius 
Baneuropa ir musų sąmoningumas; skautiškuosius vienetus visose šalyse: 
egzistencializmas numamzmo švieso- c) palaikyti glaudžius ryslus su LSS 
Je; dipl. agr. Daugeios: tautine vie- A.s.s. vadovybėmis ir su visais bro- 
nyoe uemuixraujoje; prof. G. Galva- lials bei sesėmls akademikais. 
nausKo: pasauno Krize; ateities Lie- - -.................. —
tuva.

K.as diena Išeidavo jumoro lelkraš- 
tėhai: „Peiycia" ir „Gniūžtė“ ir ka- 
riKaiūruus sieninis. Lenuiant c“ ', lalKU „asl,
si.auiej.mas ir apianKymas gražesnių , ,, S( kurlam 
vietovių (none jviunr, staiaKutų, ur- JLi
vai nrumaiuisnomei Oave oaug pro- adko“ Ir dlrbtl ~ ,kl 

■gos pazmu gražų Scnwarzwamą. uusio.
btuvyKia, p. as.dėjusi gruodžio 30 

d., oaigesi s. m. sausio 8 a., suteik
dama siovyKlautojams, be daugelio 
iuaiuuių vaiatiucuų ir draugiSKų sal- 

toumesnems

7. Visomis jėgomis vesti kovą dėl 
Lietuvos laisvės. Tremtyje ir emigra
cijoje visada atminti, kad čia ne mū- 
sų žemė. Išmušus laisvės valandai, 

°r greičiausiu laiku pasiekti mūsų šven- esniu .... ----- --------------- visada turime
1 paskutinio ato-

tų sutvirummo, jėgų 
studijoms ir darbams.

DVIGUBA STUDENTU

Garmisch-Partenkirchen
Vokietijos meisteris SC. Rlessersee 

Met. Ligoniai buvo surengęs didelĮ ledo ritulio tur
nyrą, kuriame dalyvavo 4 komandos: 
SC. Rlessersee, SC. Rlessersee Blau- 
Welss, Berliner Schlittsėhuh-Club ir 
Hockey-Club Stuttgart. SC. Riesser- 
see ir jo „globotinis“ Blau-Weiss šia
me turnyre pasirodė esą visa klase 
aukštesni už Berlyno ir Stuttgarto at
stovus. Berlyniečių, kurie prieš ka- 

. rą buvo aršiausi SC. Rlessersee var
žovai vien tik vardas beliko, gi Stutt. 
garto komanda nežiūrint Jų atkaklu- OJMB.U„US 
mo ir pastangų nieko pažymėtino Tikimasi 
neparodė. SC. Rlessersee lengvai lai- -
mejo turnyrą pasiekdama prieš Ber
lyną 13:0, prieš Stuttgartą 26:0 Ir baig- veiK KUUfna 
mėlo prus savo „įpenint" Blau-Welss 011nipiJado)e.. Oiuyvaus svelca. 
iietoj "^‘bSEwX. SnMaml ”a aAuS,rlla' Čekoslovakija lr Ka- 
F«r?S,?rerly’Sl ‘i012 Slu'o Garmlsche baigiama
Stuttgarta). BT’l'm tirnyr’o Ič ha!.ė;
sersee sužaidė dar eilę rungtynių su 
aplinkinių miestų komandomis, lai
mėdama visas dviaukščiu rezulttu.

Pirmas sunkus bandymas SC. Ries- 
sersee laukia, kuomet prieš ją stos 
Bad Nauheimo komanda, kuri po SC. paaviesios sekančios v«.-
Rlessersee Šiuo metu yra stipriau- , bė (įarl koments dallnlų rlnk«nlų 
sias vienetas Vokietijoje. Po šių var4vbnsV Norveelia Prancuzlia • rungtynių SCR. Blau-Weiss laukia XneHia ’ CekSskivakila GraVk Ja’ 
už1!? nZX?11 atsirevanšuotų už 5.J pralaimėjimą. klJa If SSSR Ikl SIol savo sutikimą 

Slidžių sportas. Prieš pat šventes daV6 tik Norvegija, Anglija, Cekoslo- 
iškntęs sniegas davė puikias gaiimy- vaklja, Prancūzija ir USA. Tikimasi, 
bes Garmischo kaleamiajn siidzių kad dalyvaus visi vakariniai sąjun- 
sportui. Be eilės slalomo varžybų, ginlnkal. J. J.
kuriose buvo pasiektos puikios pa- 
seKmes, svarbiausias Įvykis buvo di- n JA 4-5
džiojo olimpinio trampiyno atidary- _A.tSlUStČl 03.1X1111611 
mas. Jame dalyvavo geriausi Vokle- t *
tijos ir Norvegijos šoKikai. Vokieti- jjos geriausias soKikas Sepp Weiier Vydūnas, B h ag a v ad G it a- Pa- 
nušoKo ns metrus tuo naciu sumuš- laimintoji giesmė.- Vertimas iš Sans- 13 metu išlaikiusi rekordą Dr- Vydūno bičiulių lėšomis
kSri nuo £ m lame norvegas Lir- Meldo Lietuvių Skautų Brolijos Va- 
S?lZl ?M meta5 Toki toli 86 d‘Ja. Detmold, 1947 - 400 - lietu- 
metrus) šiemet Europoj yra pasiekęs Y~kola£lygRM s,į1^kt^es metais. Psl. 
tik austrų reKordistas Bradl. Iš šuo- 15Zx„į?a v - i mliuose dalyvavusių norvegų Rand- Dr: v- yį,ia“aJQ Į ? įk r l”fi°, 
mund Szrensen nušoKo 83 metrus 8 a * tiA’vi,,amitraMini “J kn 

Imkes U/udlių ‘Sll vija »« VMęlli dalį v Va.fie-
tarp savęs. Visose rungtynėse buvo klį.n°- f?'’,!1-2’ ^r^m nvelka- 
pasiektos geros pasėKmes, j a y Aukštadvaris, trijų veiksmų

Dailusis čiuožimas. Su didžiausiu drama ir Buhalterijos klaida, trijų 
įdomumu lauktas „naujai gimusių“ veiksmų komedija. Išleido Mūsų Ke- 
pasaulio dailiojo čiuožimo meisterių Ras> Dilllngen/D. 1947 m. psl. 126. Ti- 
Maxi ir Ernst Baier pasirodymas l ražas 3000 egz., kaina RM. 8,— 
Olimpini stadijoną sutraukė 10.000 Alfonsas Gricius. Žemė ir ž m o- ' 
žiūrovų. Vietos „špruchkameros“ rea- g u s sonetai Viršėlis-Telesforo Va- 
habilltuotl ir nuo visų jiems spau- naus. išleido „Žalgiris“ Wuerzburge. 
doje darytų priekaištų nuplauti Baier 1947 m. Tiražas 2000' egz. Psl. 52, 
vėl pasirodė arenoje. Slas eilutes ra- kaina RM. 4,— 
Šančiam teko matyti juos prieš du Aukuras, Moksleivių laikraštis Nr. 1, 
metu ir palyginus tenka pripažinti, 1948 m. sausio mėn. Leidžia mokslei- 
kad Jie čiuožia jei ne geriau, tai taip vlal kudlrkiečlai, Kaina RM. 1.—, 24 

------------ - - ----- , — ------ - pat, kaip ir prieš dvejis metus. Jų psl., spausdinta rotatorium. 
Taigi, reiKla fizinį lavinimą pa- čiuožimas — kiekvienas Judėsys, po- Ateities Keliu. Nr. 11/12, 1947 m., 28

Collegą stud. mech. RI
ČARDĄ PAULIŲKONĮ ir 
cand. med. GRAŽINĄ USAI- 
TĘ, 
dinį, 
linki

sukūrusius šeimos ži- 
nuoširdžiai sveikina ir 
saulėto gyvenimo

Stuttgarto Liet. Stu
dentu Valdyba

‘ Stuttgarto Liet. Stud. V— 
bos narį collegą MYKOLĄ b 
UNTULĮ ir p. SOFIJĄ JE- 
LENIAUSKAITĘ sukūrusius 
šeimos židinį nuoširdžiai 
sveikina ir linki saulėto gy
venimo

Stuttgarto Liet. Stu
dentų Valdyba

____________________  ATEITININ
KŲ ŠVENTE HANAU

Sausio II dieną Hanau stovyklai 
pnKiausą studentai ateitininkai atš
ventė savo veiKimo metines. Ta pa
čia proga Įsisteigė Frankfurto uni
versiteto studenčių ateitininkų Kor
poracija „Viieara", kurios narės davė 
IšKunungą pasižadėjimą ir užsidėjo 
spalvas, Kurias ĮteiKe giedrininKe p. 
^iTgSlnlnlcSs. tiek sukąktuvl- VJnoT GiMNkzi.ms?' " ilziųli lavlnmio Sako, turi
ninKal susilaukė daugybės sveikini- RIK <!, ni?nrniMtoctr °SE PradžI4 arba senovės karingose (gral- 
mų. SveiKino Įvairūs oficialūs asme- ■ rauiiiMHAZMUsu rom6nų) arba dabartiniuose di-
nys, Įvairios studentų organizacijos ir (Pranešimas fizinio lavinimo darbuo- dėlių miestų kraštuose (Anglijoj), ku- 
kitų universitetų studentų ateitininkų tojų suvažiavime* Augsburge 1947.XI.28) rių kraštą maitina kolonijos ir gy-

FIZINIO LAVINIMO
V. Liulevičius vul. Rezultatas — Vaičiūno velkaluo- 

BUKLE ame- se gvildenamos tragedijos.
Visos fizinio lavinimo šakos turi

venimas vyksta didelio fiziniodraugovių atstovai. Profesorius Ben- Kal Svietlmo valdyba pakvietė 
donus slmltė paskeltą, UeClančląlyal- aukštesnlųjų mokyklų Inspektorium, a"bo' 
rtus studentų ateitininkų veikimo vlzltuotl gimna21jas Sel proglmnazl- 
klausimus. po akademinės dalies sekė jas lr tlkrlntl jų darbą, be kitų da- 
koncerimė dalis, kurios programą lykų buvau prašomas paimti Į savo 
Išpude patys studentai ateitliunkal, globą (priežiūrą! Ir fizini lavinimą 
Šventė, kuri pras.dėjo šv. Mišiomls /^ūno kultūrą).
Ir bendra komunija, baigta Jaukiu Lankydamas minėtas mokyklas, do- 
pobūviu, kuriame be studentų atel- mėJausi ir fiziniu lavinimu. Kadangi 
tininkų dalyvavo ateitininkai moks- esu ^k amerikiečių zonai Inspekto- 
lelviai ir sendraugiai. riU<s t*J **- ------ •- —*■-*-

Tremtyj atsiKūrusial „Giedros" kor- Apie kitas' zonas Švietimo Valdyba l. smulK1^siaJ žemes ūkio sakas: so- 
poracijai linkėtina sėkmingiausios davinių neatsiuntė tad apie Jas nieko dmmKystę, daržininkystę, paukštinln- veiklos metų Vokietijoj ir. Jei teks ^TepranSu Tad savo VranŽime į į*' 8V'
išsiskirstyti po pasauly, visada pa- remsiuos tik amerikiečių zonos mo- .^ūną, rodymo
likti IštiKimoms savo idėjoms, siekti kyklose patirtais daviniais, 
dvasios giedros. *’ —-------

Pas mus (Lietuvoj) didelių miestų 
nėra, visų gyvenimas surištas su fi
ziniu darbu (miestuose daržai), todėl 
iš kitur atvežtos „macĮos“ mūsų tau
tai visoj pilnumoj netinka. Mūsų klū- 
bai augino nesimpatingą sportininko 
tipą (rūko, geria, tinginiauja).

arelškė, kad Maxi ir Ernst Baler 
iuo metu konkurencijos pasaulyje 
eturl.
Garmlsche taip pat įvyks Bavari- 

os dailiojo čiuožimo pirmenybės, 
armischo ledo-reviu įvyksta kas 

eštadlenį 20 valandą.'Sis puikusis le
do baletas sutraukia kas savaitę dau
gybę žiūrovų, jų tarpe daug lietuvių 
iš Mūncheno, Augsburgo ir kitur. 
Didžiausio žiūrovų antplūdžio tačiau 
yra laukiama, kuomet po St. Morltzo 
Pasaulinės Ollmpljados (vasario vi
duryje) užsienio komandos pradės 
Garmlsche „moralinio revanšo" su
sitikimus arba „Mažąją Ollmpljadą". 
Tikimasi Garmlsche surinkti klek 
galint daugiau olimpinių nugalėtojų 
ledo rtulyje ir slidėse. Jau dabar be
velk galima užtikrinti, kad „mažoje 

dalyvaus USA, Svelca-

metu Garmlsche baigiama
tikėtis.
žiemos ___ ___ ,_____________, _
kaip žaidžia iki šiol nenuvainikuotas 
Europos meisteris. '

Vasario pabaigoj Garmlsche Įvyks 
sąjungininkų slidžių pirmenybės, l 
kurias yra pakviestos sekančios vals-

kad mūsų vyrai atklys į šį 
sporto kampelį Ir parodys

SI. spausumia iuiaiui iiuii. 
------- ---------- ------, ---------- , ------------- ---------------- - ------- Ateities Keliu. Nr. 11/12, 1947 m., 28 

‘tart"tik ^na' Tr' tlnaMatū kreiPu dvigubai naudinga linttme — sūkis ir figūra yra išbaigti, apgalvoti psl., spausdinta rotatorium.
kitas znnaą ^viatimn Vaidvha 1 smulkiąsias žemės ūkio šakas: so- ir išlyginti. Jų šokiai ant ledo — vai.. Jaunasis Socialdemokratas, leidžia 

sėkmingiausios dariniu neatsiuntė tad anie i as nieko dinmkyslS> daržininkystę, paukštinin- sas, paso doble, tango Ir conga buvo lietuvių socialdemokratinis Jaunimas, 
ibi trt ♦„ūš mvo nranStae Kystę lr *'Tle ,aarDal naiuraiiais tikra šventė žiūrovų aklrfls. Po past- Nr. 3, 1947 m., 26 psl., spausdinta ro-

‘ - užsienio žinovai stadijone tatorium.
tuo pačiu laiKu ruošimos emigracijai, 
nes tuo keliu įgyjame sodinuuco, dar- 
žmmKo ir t. t. speciaiybes. O jei Die
vas įeis greit grįžti namo, mokėsime

Švietimo Valdybos pamokų lentelė- 

vnn vi naudmgai, grasiai ir sveikai praleistiS. i IpamS1oPvniPkF"-Ior tSįisu raaa n«relkss valdininkui de- 
, , praktiko;"irt? S Idtrtį. Kažkur? b“ "e,url la,\° d‘!‘’ .,odėl

Akademinis skautiškasis jaunimas junginėjant Įvairiai klases esti pa- eina l restoranus ir panašias įstaigas, 
tremtyje, savo suvažiavime — stovy- mokų truputi mažiau arba net žymiai Tad Iis turės savo ar išnuomotam 
kloję 1947. VII. 30 — 1948. I. 8 d. d. — mažiau. Pav._ Waldene buvo visi 47 daržely . (užmiesty — Vokietijos pa- 
Bavarijos Alpėse, dalyvaujant ir korp. mOKlnlal sugrupuoti l dvi grupes: vyzdžiu) užtenkamai darbo. Aš taip 
I „VYTIS“ garbės nariams bei fili- mergaičių ir berniukų. Kiekviena gru- galvoju: jei yra medžiojimo sportas,
stenams, išklausęs eilę pranešimų pė per savaitę turi po 1 pamoką. Kai žuvavimo sportas, tai gali būti ir so-
skautiškoslos ideologijos klausimais KUr. Švietimo Valdybai aplinkraščiu du auginimo sportas .....................
takojo?/ ak^dembS^gyvemtaio^re“- Fr’^arkokaT^staSė“MjStin“^ ktmiŽ^porUs. SltoiŠ^portaš^tnrf sŽSsSte^A 

SSuSmm™“ 1>alSU priėmėme 51“°S tVum“ni ™‘slt?iklnį*riaKytl“žS- Šimteriopus laimėjimus (nebus bei- (novern), Br. Stočkus"- SlandienJili
“! Nepasitenkinti vien skautiškų slas Vokietijos vieSs, tai rellaa sŽ- tarankių Ir juodaranklų. Šeimose lai- gamtoj mokslų, žvilgsnis .t PMJuU,

idealų prisiminimais, neieškoti naujų kyti, kad mokyklos daug demėsio mė Bris ir 1.1.),
šiam reikalui skyrė. Rodos, tris sy- Fizinio lavinimo dirbtinių priemo- vidudienis w
kius dioeų moixsaeiviu an-asciaa p.aa- nlų (judėsiu) kūnui lavinti nesiūloma Giesm* (Vert. J. Kėkštas), L. M. — 
kė Reinu, beveik nerasi 'mokyklos, išmesti. Šios priemonės turi likti. Literatūros paraštė, 
kuri nebūtų Įvairiose vietose išlai- Jų pagalba lietuvis, gražiai ir svei- ^Kūrybos Pasauly

AKADEMINIO SKAUTIŠKO 
NIMO SUVAŽIAVIMO

JAU-

tlškojo ir akademinio gyvenimo rei-

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Britų Zonos Genera
liniam Įgaliotiniui p. adv. 
VIKTORUI UŽUPIUI ir PO
NIAI, jų dukrelei Aldutei 
netikėtai mirus, reiškiame 
širdingą užuojautą.

BALF—o Įgaliotiniai 
Amerikos Zonai.

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Britų Zonos Gen. Įga
liotiniui p. adv. VIKTORUI 
UŽUPIUI ir PONIAI dėl du
krelės Aldutės mirties reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. 
t.R.K. Amerikos I Zonos Ge- 
leralinis Įgaliotinis ir Ben

dradarbiai

Collegei p.
Aldonai Užupienei 

dėl mylimos dukrelės Al
dutės mirties gilią užuojau 
tą reiškia

Dantų gydytojų sekcija

PRANEŠIMAI
Naujas „Aldų“ numeris * 
išėjo iš spaudos š. m. „Aidų"

---------  __ „Ap-
A. Maceina — Kata-

Jau išėjo iš spaudos š. m. 
Nr. 1. Turiny: J. Kakarleka 
chiavelizmas, B, Sruoga — I

- i.,., i yaušrlo Dalios", A. Maceina — is-aia-
, < ,ninjlyS .' Ūkiškoji Akcija, P. Jurkus — Nykš-

paukštlninkystės ir mkas, Kareivis (ellėr.), J. B. — Ignas 
-s _. Baronas — Varpas

3. Kun Dr. P. Aleksa MARIJOS ŽO
DIS, gegužės mėn. skaitymai. Kaina 
4.— RM.

Užsakymus siųsti šiuo adresu:
Edv. VUutls,

D.P. Camp „Wildbad" 
13a Rothenburg o. T.

J. Svabaitė — Kalnuos, • Amžinybėn, 
— (ellėr), Cz. Milosz —

Kūrybos Pasauly — P. Jurkus — 
' ‘ *--------- " ~ — Kalėjimas

I — „Naująją 
------ .. -------------, A. Džiugėnas — 

____ .....____ ,-----------------____ _ Tvirtejantys žingsniai, A. Mažiulis — 
Jei būtų ryžtasi šia kryptimi pasuk- Baitų Universiteto lituanistiniai dar- _ —... . - ...._____—u-, t t i...... _ Nojelis ir dailioji 

Cicėnas — LenKija

LIETUVIŠKAI IS HAMBURGO
— S. m. sausio 31 dieną per Ham

burgo radijofoną nuo 10,30 iki 11 vai. 
bus transliuojama lietuvių, ir estų 
tautinės dainos. Jas išpildys atitin
kami tų tautų chorai. Lietuvių dainą 
reprezentuos „Tėvynės Garsų“ an
samblis, komp. Banaičio diriguoja
mas.

Vasario 12 d. (nes vasario 16 diena 
yra užimta), per Hamburgo radljo- 
foną bus transliuojamos lietuvių ope
ros solistų p-lės Juzės Augaitytės, 
Ipolito Nauragio ir Jono Butėno 

. įdainuotos arijos ir dainos. Solistų 
dainos bus pradėtos transliuoti tarp 
16,30' ir 16,45 vai.

— Netoli Hamburgo yra viena di
džiausių lietuvių tremtinių stovykla 
Spakenbergas, kurioje dabar dar gy
vena apie 1400 žmonių. Stovykla vi
są laiką turėjo savo kasdien išei
nanti, rotatorių spausdinamą laikra
šti „Pasaulis Šiandien“, kuris sausio 
7 dieną minėjo savo 2 metų sukak
tuves. Iki šiol išleista 580 numerių. 
Laikrašti redaguoja Kl. Prielgauskas.

— Britų karinė valdžia Slezvlgo 
Holstelne vėl išleido potvarki drau
džianti leisti stovyklose rotatorium 
spausdinamus laikraštėlius. Žadama

stovyklas aprūpinti IRO paruoštais 
anglų ir vokiečių kalba leidžiamais 
laikraščiais. Tačiau čia autoriai daro 
didelę klaidą, nes kas moka anglų 
arba vokiečių kalbas, tas pats leng
vai gali apsirūpinti tais laikraščiais 
arba paklausyti žinių per radiją. Ta
čiau ne visi moka kalbų, ne visi turi 
radijo aparatus. Savaitiniai laikraš
čiai ateina pavėluotai.

Vyt. Vaidotas.
Kempteno naujienos

— Pradedant sausio 17 d. Kempteno 
lietuvių stovykloj skelbiamas huma
nizmo mėnuo. Tą dieną kemptenle- 
čiams paskaitą skaitė inž. M. Iva
nauskas tema: „Gyvenimo prasmė". 
Sekanti paskaita iš humanizmo mė
nesio paskaitų ciklo sausio 24 d. skai
toma gimnazijos direktoriaus Romu
aldo Zalubos tema: „Pasaulis ir žmo
gus".

— Gimnazijos VII klasės mokiniai, 
talkininkaujant Ir žemesnėms kla
sėms, Kalėdų pirmą dieną suvaidino 
mokyt. J. Krakauskaltės parašytą 3 
v. vaizdeli „Tėvų sodybos žiburėlis" 
ir gautą Iš to vaidinimo pelną 1015 
RM. paskyrė neturtingiems moki
niams šelpti.

Liūdesio valandoje, mirus 
mylimai dukrelei Aldonai,

A. ir V. UŽUPIAMS 
reiškiame širdingą užuo
jautą

S. ir A. Tumosai,
M. ir J. Mikailai ir
J. ir J. Meškauskai

Dėl mylimos dukrelės Al
dutės mirties gilaus skaus
mo prislėgtiems
ALDONAI IR VIKTORUI 

UŽUPIAMS
reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime.

A. ir Br. Krikščiūnai.

SEA-GULL SHIPPING CO.
Pirmoji Lietuviška Ekspedicinė 

Bendrovė siunčia maisto ir drabužių 
pakietus | Europą.

Bendrovę sudarė ir joje dirba pa
tys atvykę tremtiniai ir vietos lie
tuviai. Todėl ji stengiasi greit, sąži
ningai ir tiksliai visus patarnavimus, 
liečiančius pagalbos teikimą išvie

šintiems tautiečiams.
Bendrovė pati, siuntėjų patogumui, 

sudarė 3-jų rūšių standartinius mais
to pakietus. Pakietai yra sudaryti 
pagal asmenini patyrimą, iš pačių 
reikalingiausių ir Europoje labiau
siai vertinamų produktų.

Bendrovė taip pat priima, paruošia 
ir išsiunčia pačių žmonių atsineštus 
proouktus bei apdarą.

Bendrovė pakavimui naudoja spe
cialias dėžės, kurios dar įvymojamos 
j neperšiapamą poplerį.

Bendrove uzsaxymus priima asme
niškai ir paštu atsiųstus iš bet ku
rios U. S. ar Kanados vietovės. Si
unčiant paštu užsakymus, reikalinga 
pridėjus čeki, money order ar gry
nus pinigus, tiksliai nurodyti užsa
kytojo bei gavėjo adresus.

Kiekvienas užsakytojas gauna Ben
drovės pakvitavimą apie jo užsa
kymo priėmimą ir iš „Post Office 
Department" kvitą apie to užsakymo

Bendrovė jau spėjo gauti eilę lalš-

Kuri neoutų įvairiose vietose isiai- jų paguiua ueiuvw, Kia„di »vei- -------- _ *
plojusi kainus ir Išpiaukiojusl ežerus, ^ai praleis šventadienius. Šios prie- Kacetine poezija, A. p.
neuatų lankausi Liuuviku pmes ir ki- monės taip pat bus naudingos sėdi- ~~ laisvėjimas, A. P-nis
tų įžymių vietų. tnų profesijų iškrypimams atitaisyti Aušrą“ sutinKant, A. I

Kas prisimenam šį reikalą nepri- (susikūprinimas, keltapetiškumas). _ Tvirtejantys *jna«ni«n a 
klausomyoes pradžioj Lietuvoj, tai Jei būtų ryžtas! S!a kryptimi pasui. '-T 
atrodo, Kad šiame tremtinišKame gy- ti, reiktų sueiti į kontaktą su ūki- bai, J. Lingis
vemme sąiygas turime UKral ne bio- ninku sąjunga. Su šios sąjungos pa- literatūra, J.
gas. Kasta puiKių salių (bcheinfeld, galba lengviau pavyktų Išvystyti vei- sKersvejyje tarp Rytų ir Vakarų, t»t.
Memmingen, beiigenstaat, Diiungenj, klmą. Pilka Triukšmas del mažmožio Ir
kuriose gali žaisti krepšinį Ir tinKlini. Be to, reiktų greitai paruošti tai šaltyje gimusi šiluma, Iš naujosios 
Kitur Kad ir mažesnes, bet gauma linkmei tinkamų darbuotojų — mo- iiceraiūros, Kadaras, Virai Ir jų bio- 
pasinauaoti. KieKVienoj stovyKiuj yra kytojų. Reiktų visos eilės kursų. Per loginė problema, Mūsų Buity, 
įrengtų aporto aucscių arba uztenKa- tuos kursus tiktų praleisti esamieji iliustracijos: P. Kiauienas — Gal
inai vietos reiKalingoms aiKStems fizinio lavinimo mokytojai ir dar vutė (Viršelių 1 psl.), V. K. Jonynas 
įrengti. KieKviena muayKia turi vie- agronomai. Pirmuosius tektų supa- — Piešinys, Flnnauskas — Balys

---- ---- -----  — —----- -----------  žindlntl su smulkiosiomis ūkio šako- Sruoga, Gr. Butauskaitė — Firinaus- 
mis, o antruosius — su fizinio lavini- kiene — Autoportretas, ••• — Ignas 
mo sistema, iki šiol suprasta. Skrupskells (foto nuotrauka), J. Dob-

Lietuvoje ta kryptimi buvo pasu- keviciūtė — Paukštienė — Autopor- 
kusi Dotnuvos akademija, ruošdama tretas, Sena moteris, V. K. Jonynas 

_____  __________ _____ ________ rankdarbių ir namų ruošos bei fizinio — iliustracija (Viršelių 4 psl.) 
vnnmo xdtearus Kiaušy tujai, u ar da- lavinimo instruktorius. Jos daug kur 
lis KarniuiKdi-sporio mėgėjai. Šios Šiuos dalykus ir dėstė gimnazijose, 
rusies nioaytujai paroue pumų nusi- Pradžia buvo padaryta gera. Reikia , __________ _____ ___
manymą ir sugeoejimą pravesti tik išryškinti. Ta kryptimi reikia pa- struotas laikraštis OUR LIFE, kuria- 
ina.ucsius pamoKao, *-aa«.uuną grupę sukti ir bėriukams mokytojų paruo- me svarstomos gyvybinės latvių, lie- 
suuaro ivau-aus patnruus.mo muayiu- Šimas. Cla tenka dvlejų-agronomo ir tuvių ir estų tremties problemos. Lai- i>vpaiuuvn* avim apie -a-v
jai. Kurtų nusimanymas ir sugeueji- fizinio lavinimo mokytojo žinias su- kraštls didelio lormato. Paskiras nu- pildymą.
litas ouvu lauai supi/as. Nors menkos Jungti viename asmenyje. meris (28 psl.) RM. 5,—, vienam mė- Bendrovė Jau spėjo gauti eilę lalš-
vcries pasitaikė ir m pirmųjų grupių. Kaip atrodytų praKtlškal tokios nėšiui RM. 12,—, dviem mėnesiam kų iš Vokietijoje gyvenančių lietu-
Mat, jie puvo paruusu istaiginguuse linkmės fiz. lav. pamoka, čia nesiryž- rm. 18,—, Į užsieni persiuntimui už vių, kuriems Ji yra pasiuntusi siun-
K. k. rumuuse, su oaugyDc (tanu.ų ir tama išryškinti, nes Jau būtų leidžia- 1 (CgZt rm. 1,—. Padidintų Ir bran- tintus, kad tie siuntiniai juos pasle-
t. t., o uisiuurę oiogcsuese sąiyguse- masl l detales. O tuo tarpu svarbu gesmų specialių numerių prenumera- kė per vieną mėnesi kad Jie buvo
gavę nevaonuuium giuiuan saię — ir tik patys principai. Tik reikia paste- toriams kaina nepakeliama. Užsaky- pavyzdingai įrišti.
neįstenge nieKO gero padarytu Gal bėtl, kad šia linkme veikiant, ber- mus galima siųsti per stovyklų komi- Pastaba; Siunčiant Į Austriją, kiek-
po neseniai įvykusių Kursų ir tas nlukai dirbtų vyriškus darbus: kastų tetus arba spaudos kioskus. Užsisa- vienas pakietas kainuoja 40 c. bran-
reiKaias pagerės. lysves, vežtų žemę, skiepytų skiepe- •—* ----

Kurs mukyiviuse dalykiniai būreliai bus, sodintų medelius ir 1.1., o mer- 
neturi pasiscKuno (Beveik nėra), ta- gaitės: sodintų daržoves, gėles lr 1.1, 
c.au spurto bureuų teko rasti. Gimnazijų aplinka būtų gražiai iš

irčiau, viską susumavus, negalima puošta, pačių mokinių prižiūrima ir 
konstatuoti, Kad fizinio lavinimo saugoma, nes pačių darbas. Sporto 
uuKie jau būtų tokia gera, kad ne- aikštėj praleistų atliekamą laiką nuo 
reiktų tuo reikalu rūpinus. darbo, būtinos mankštos metu ir

uauxyia nenormaliu reiškiniu, kur šventadienių laisvalaiki, 
rasta vyrus-mukyiojus dėstančius ir *• Užbaiga, 
mergaitėms. Tose vietose primygtinai štai trumpais bruožais pranešimas 
prasyti direktoriai tuoj rasti mergai- apie fizinio lavinimo būklę aukštes- 
tems mokytojas moteris. nėse mokyklose Ir drauge Iškeltas

Tačiau patyrimas mane Įtikino, Jog reikalas pasvarstyti naujos fizinio la- 
fizinio lavinimo kryptis Hko ta pati, vinlmo krypties klausimą, 
kaip ir buvo Lietuvuje. Jau Lietuvoj Zmau, kad daug lengviau sukalio- 
buvau tos nuomenes. Kad reikia kels- Us nusistovėjusio j rutinoj, negu ieš- 
tl kryptį, bet čia, tremty, kada svars. koti naujų kelių. Naujų kelių ieško- 
toma mokyklos krypties reikalas, Jimui reikia daug drąsos ir ryžtingu- 
reiKia pasvarstyti Ir fizinio lavinimo rao- Bet žinodamas, kad fizinio la- 
kryptles klausimą vinlmo darbuotojai yra drąsiausi ir

Kai kurie pataria visiems tremti- ryžtingiausi, bandžiau kelti šiame 
niams griebus specialyblų-ruoštis suvažiavime minėtą klausimą.

ną Kitą sviedinį ir dar šiaip įrankių 
pasitaiKO.

Fizimo lavinimo mokytojų kadras 
laoai įvairus, jų tarpe rasta keieias 
baigusių A.ru.K, Kursus. KeiSKia Siam 
Qdiuui pasiruususių. uaus-iiz-iruo ia-

Vasario 12 d. išeina iš spaudos lliu-

meris (28 psl.) RM. 6,—, 
nėšiui RM. 12,—, dvlei

neįstenge nieko gero padarytu Gal bėtl, kad šia linkme veikiant, ber- mus galima siųsti per stovyklų komi- >.» ivv^nc.ii niiilrai dirbtu vvriškus darbus: kastu ..-v... '
kant pažymėti estų, anglų ar vokle- giau.
čių kaibos laida norima gauti. Pla- Liet-.'!— --į—.h.
tin to jams duodama 5% (30 pf. už egz.) savuosius, nes tas yra pigiausia ir 
nuolaida. —

x „Our Life“ Estonian Camp Nr.
615 (14a) Gelslingen/Stg.

Lietuviai siunčia pakietus tik per
patikimiausia.

SEA-GuLL SHIPPING CO. 
Grand Street. Brooklyn H, N.Y.560

LARbPKS-gos Centro Valdybos 
pranešimas:

1. Gydymosi Išlaidas Sąjungos na
riams apmoka Lietuvos Raudonasis 
Kryžius. Sąskaitos patiekiamos arti- ______ __________ _______ ____
mlausiam LRK skyriui arba genera- vis, gyv. 4434 S. Fairfield, Chicago, 
llnlo Įgaliotinio įstaigai. m. USA., Ieško brolio Juozo Žvirblio,

2. Centro Valdyba siekia galutinai s. Juozo, kilusio iš Troškūnų, gyve- 
užbaigti buv. politinių kalinių regis- nusio Kaune, 
traciją, kad nustatytų tikrąjį trem- Stasė Davldauskaitė-Rupelkis, Iš 
tyje esančių politinių kalinių skai- Telšių, gyv. USA., ieško Onos Berno- 
čių. Dar neužpUdę anketų buv. polltL tienės." Zosės Gaidauskienės, Zosės 
nial kaliniai prašomi neatidėliojant Derslenės, Pranešti: A. Skudzlnskie- 
tal padaryti. Anketos gaunamos Cen- nei, Ravensburg, Untere Burach

—7727 t .7 "I----  - • „ tro Valdyboje, Mūnchen, Lamont- Nr. 60. „ . ,emigracijai. Laikau šią nuomonę ne- _ 21 Žukas Augustas, s. Kazimiero, 84 m.
ISlaiKanCią kritikos, svarstydami fi- u-,..— .. t. « Vokietijos ISvykstantlejllr 1S- kilęs 11 panevMlo apskr., Ramygalos
zlnlo lavinimo.krypti, turimo skalty- UVR KREPS N O KOM TETAS vykuslejl buv. politiniai kaliniai pra- valse., Truskavos miestelio, dabar tls su tuo, kad galt teku emigruoti, » IIX. l\l\crjll„V nuivlllLIHJ Ccntro vaidybai pranešti nau- gyv. Amerlkdl, Brooklyn, N.Y. 32 
bet gali susidaryti palankios • ąlygos C 1/r| OI A jąJI savo adresą. School street, Ieško savo sūnaus Jono
t- nnmn Tart ir reikia rinktis \RrlKlfl Centro Valdyba- 35 m., marčios Zosės Zuklenės ir sa-

_ ____ vo žmonos Salomėjos 60 m.
Joseph Survllla R-l Box 200, Alle- 

Gerb. Kunigų žiniai, gan Mlch. USA., ieško Izidoriaus
Dar galima gauti šių knygų: Survilo ir Justino Survilo Skaudvilės

Graudūs Verksmai, gavėnios gies- valsč.. Tauragės apskr.skelbia galutinius ir ĮĮ-jo mėg Kalna 0 M RM Vincas Mllleška, gyv. Ingolstadt
m lietniHi. T -lri Vrenšinio 2 Kun Df p APSAUGOK, (13b) L.R.K. Albrecht-Kaserne, Lit.

_____ _____— _—.—- '• AUKSCIAUSIAS, maldaknygė. Kaina „C" Lager, ieško giminų ir pažĮsta- 
panieką ūkininkui ar*darbininkui tė- n-rato daviniais komandos rikiuojasi: 5.— RM. mų.

gali susidaryti palankios ' ąlygos c 1/ EI DI A
.. or(žti namo. Tad ir reikia rinktis □KtLolA
fizinio lavinimo tokią kryptį, kuri wr , .
tiktų abiem atvėjais. Tai viena. To- Vyr- Krepšinio komitetas, sekmin- 
llau Dar reikia prisiminti, kad lietu- «al veikęs 1947 m., del centrinės 
vių tauta yra ūkininkų tauta. Kai sporto vadov organo persio^a.i-Aa- 
beslmokančial Jaunuomenei fizini nuo1,S;»,?“US!2.i1Ld.' nustoda?a“ 
darbą pakeičia dirbtiniais judesiais, veikti, skelbia galutinius ir “-jo 
augina ponaičius, ugdo Juose juodam rą»o 1947 m. lietuvių L-kl. krepšinio 
darbui panieką, drauge gėdljlmąsl ir pinhenybių duomenis.

Paieškojimai
Žvirblis Antanas, amerikos lietu

vis, gyv. 4434 S, Fail ličiu, CiiiCagū, 
Ill. USA., ieško brolio Juozo Žvirblio,
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„Mes esam griežtai 
priešingi komunistu gyvenimo 

budui"
DEBATAI BRITŲ ŽEMUOSIUOSE ROMUOSE

D. Britanijos užs. reik. min. Er
nest Bevin, . pradėdamas sausio 
mėn. 22 d. debatus užsienio poli
tikos klausimais, pasakė kalbą. 
Pirmiausia jis palietė Vakarų Eu
ropos Sąjungos sudarymo reikalą. 
„Aš tikiu, kad atėjo laikas sukon- 
soliduoli Vakarų Europą“, kalbėjo 
jis. „Mes dabar nesiūlome forma
lios politinės unijos su Prancūzija. 
Mes palaikysim glaudžiausią kon
taktą ir stengsimės sudaryti dar 
glaudesnę sąjunga tarp abiejų mū
sų kraštų. Atėjo laikas rasti kelius 
ir būdus išplėsti mūsų santykius 
su Benelux šalimis. Mes pradedame 
pasitarimus su šiais kraštais, glau
džiai bendradarbiaudami su mūsų 
prancūzų sąjungininkais.“

„Mes turėsime apsvarstyti įtrau
kimą į šią sąjungą naujosios Ita- 
lijosi jos eventualus įtraukimas 
yra nemažiau svarbus kaip kitų 
Vakarų Europos šalių.“

„Aš pabrėžiu, kad neimu Euro
pos tiktai kaip geografinės sąvo
kos. Europa yra išplėtusi savo 
įtaką visame pasauly, ir mes tu
rime žiūrėti plačiau. Pirmoje eilė
je mūsų akys nukrypsta į Afriką, 
kur mes dalinamės didele atsako-

, „Pasaulis turi suprasti, kad jei 
yra vykdoma politika, bandant do
minuoti Europą bet kokiai valsty
bei bet kokiu būdu, tiesiog ar ne- 
tlesiog, tai jūs būsite priverstas 
padaryti išvadą, kad tai neišven
giamai prives prie naujo pasauli
nio karo.“

Po Bevino kalbos konservatorių 
atstovas A. H. Nutting pareikala
vo, kad turi tuojau būti prieš ko
munizmą sudaryta sąjunga ypač 
su JAV, kad Stalinui nepavyktų 
tai, ko Hitleris negalėjo pasiekti

Opozicijos vardu kalbėjęs A. 
Edenas parėmė Bevino išdėstytą 
politiką ir pažymėjo, kad tarptau
tinės padėties sunkumas negali 
būti perdėtas. „Iš tikrųjų“*, kalbė
jo jis tai, kas vadinama šaltuoju 
karu, karštėja.“

„Atrodo, kad yra dvi grėsmės 
taikai, ir jos yra labai rimtos: 1) 
smarkumas komunistų propagan
doj naudojamos kalbos ir smarku
mas komunistų akcijos kraštuose 
kaip Graikija. 2) Rizika, ar Vaka
rų demokratijoms pasiseks atstatyti 
savo kraštus su Marshall© plano 
pagalba.“

„Aš neabejoju, kad padėtis ap
galvotai padaryta nepakenčiama.“

„Aš netikiu, kad karas yra čia 
pat. Tačiau aš laikėu. kad mes tu
rim dėti visas pastangas pašalinti 
karo priežastis.“

Toliau. Attlee palietė komuniz
mą. „Mes visi pripažįstame“, kal
bėjo jis, „kad kova, į kurią mes 
esam įtraukti, yra labai sunki. Ko
munizmas turi dinaminę jėgą. Jis 
yra fanatiškas judėjimas, kuris 
yra remiamas tam tikro tipo nu
sistatymo žmonių tam tikrose vi
suomeninėse sąlygose.“

„Komunizmas yra senas žodis su 
labai garbinga praeitim. Tačiau 
ypatinga komunizno forma yra 
Rusijos komunizmas — ekonominė 
doktrina, sujungta su atsilikusios 
valstybės politika.“
. „Jis susilaukia labai maža prita
rimo iš tų, kurie yra pažinę vaka
rų civilizaciją. Tačiau jam labai 
pritaria atsilikę tautos, kurios nie
ko nėra geresnio mačiusios.“

„Kaip fanatiškas judėjimas, ko
munizmas turi kai kurių pirmeny
bių. Jis turi vieną, siaurą tikslą. 
Jis mato visą juodai ar baltai ar
ba, tiksliau sakant, juodai ar rau
donai.“ ‘ f

„Jame nėA Vietos kitoms pažiū-

toms, nors komunistų partijos rei- mai buvo geresni, negu jie tikė- 
kalauja vieną dieną pritarti tam, josi. Šis projektas ir spaudoj ir 
ką jie prieš dieną smerkė.“ 'visuomenėje buvo ypatingai pa-

„Mes galime ir norime turėti lankiai sutiktas. Aš labai džiau- 
draugiškiausius santykius su So- giuosi Australijos^karinės misijos 
vietų Rusijos ir komunistinių kraš- viršininko B Ą. lyne pranešimu, 
tų tautomis. Tačiau mes nesam kad jūsų etatų padėtis yra page- 
pasiruošę priimti komunizmo. Mes rėjusi ir kad jūs iki 1948 metų 
esam griežtai priešingi komunistų birželio mėn. galėsite išsiųsti į 
gyvenimo būdui.“ Australiją viso 8.744 išvietintuo-

„Policinė valstybė vidujiniai sius asmenis.“
atstumia vakarų Europos žmones, Pirmąją DP imigrantų grupę į 
kurie tiek ilgai yra naudojęsi Australiją sudarė 729 vyrai ir 
laisvę.“ .114 moterų. Iš Bremeno jie iš-

Toliau Attlee pareiškė, kad Bri- plaukė laivu „General Heintzel- 
tantja nenorinti savo sistemos prl- mann-. spaiiO mėn. 30 d. ir pa
mesti Sovietų Rusijai, todėl ir So- sieRė Fremdntle lapkričio 29 d. 
vietų Rusija neturinti jai primesti —
savo sistemos 1Sx

„Žmogaus teisės yra panaikintos arnerikįecio 
Rytų Europoj“, apgailestavo Attlee. 
„Tie žmonės, kurie paneigė žmo
gaus teisės, neturi teisės tvirtinti, 
kad jie yra žmonių'progreso prie
šaky. Vienintelis dalykas, kurio 
priešaky jie yra, tai policinė vals
tybė.“

Attlee pažymėjo, kad Rusija ir 
Rytų Europa šiandien yra žmonių 
teisės atžvilgių „pačiame eilės 
gale“.

Antroji grupė iš 356 asmenų 
išvyko iš Bremeno sausio 13 d. 

transporto laivu 
„General Stewart“.

Po BALF-o vajaus proga suruošto koncerto: (stovi iš kairės | dešinę) adv. 
A. Oils, solistė Adomaitienė, dr. K. Grinius ir konsulas Daudzvardis.

mybe su Pietų Afrika, Prancūzija, 
Belgija bei Portugalija, ir taip pat 
į visas užjūrines teritorijas, ypač 
į pietryčių Aziją, su kuria Olan
dija yra artimai surišta.“ ,

Iškėlęs reikalą visoms šioms ša
lims tarpusavy bendradarbiauti ir 
viena kitą paremti Bevinas perėjo 
prie santykių su Sovietų Rusija.

„Buvo žinoma, kad Sovietų Są
jungos politika naudoja visas jos 
galioj esančias priemones įvesti 
komunistų kontrolei Rytų Europoj 
ir, kaip dabar matyti, ir Vaka
ruose.“

„Yra visai aišku, kad komunistų 
akcija kiekviename krašte varoma 
negailestingai.“

„Mes matėme žaidimą vykdytą 
Lenkijoj, Bulgarijoj, Vengrijoj, ir 
visai nesenai Rumunijoj. Pagal 
mūsų turimas žinias nauji bandy
mai gali būti daromi ir kitur.“

„Šito tikslas nėra tiktai Lenki
jos ar kurio kito krašto organiza
ciją, bet Rytų Europos kontrolė iš 
Sovietų Rusijos pusės, kurios sie
nos faktiškai siekia Stettiną, 
Triestą ir Elbę. Ir dar yra aišku, 
kad ji nėra patenkinta šia didele 
savo ekspansija.“

„Manoma, kad Graikijoj Jungti
nės Valstybės ir Britanija pavargs,

„Aš manau, jog yra tiesa, kad 
šios kampanijos autoriai nenori 
privesti prie susirėmimų."

„Tačiau tas turi būti' optimistas, 
kuris mano, kad jis gali gyventi 
Europoj su jos vargu ir tamsia 
ateitim, kaip šiandien, ir tęsti šią 
kalbą, nepastatydamas taikos į pa
vojų.“

W. Churchillis taip pat parėmė 
Bevino pasiryžimą sudaryti Vaka
rų Europos valstybių sąjungą. Par
itetus tarptautinę padėtį jis pa
reiškė: „Yra keista, kad prieš mus 
tebestovi biaurus klausimas, ar 
bus karas.“

„Aš tikiu, kad geriausias būdas 
išvengti karo yra susitarti su So
vietų Sąjunga, kol dar nėra vėlu.“

„Bet ir šis būdas negali garan
tuoti, kad karo nebus, tačiau aš 
tikiu, kad jis sudarys geriausią 
galimybę jo išvengti, o jei ateitų, 
tai mes turėtume geriausius šan
sus iš Jo išeiti gyvi.“

Britų min. pirm. C. Attlee, už
baigdamas diskusijas pareiškė: 
„Asmeniškai aš nemanau, kad yra 
gerai kalbėti apie karą, bet taip 
pat negerai užmerkti akis prieš 
galimybes.“

IŠDUODAMI NAUJI DP 
ASMENS PAŽYMĖJIMAI

PCIRO iš Heidelbergo praneša, 
kad nauji asmens pažymėjimai, 
panašūs į amerikiečių kariuome
nės pažymėjimus, su savininko 
piršto nuospauda ir fotografija 
bus išduodami visiems išvietintie- 
siems ashieniins, įskaitant ir 
vaikus, gyvenantiems IRO sto
vyklose. Ta proga Civil Affairs 
Division, Headquarters Europen, 
Command nurodo, kad, išduodant 
naujuosius asmens pažymėjimus, 
nebus jokios patikrinimo akcijos. 
Senųjų asmens pažymėjimų sa
vininkai, atiduodami senąsias 
korteles, gaus naujus asmens pa
žymėjimus. Numatoma, kad tuo 
būdu gyvenantiems stovyklose 
DP bus sutelkta globa ir apsau
ga. Naujieji pažymėjimai bus iš
duodami dviejuose egzemplio
riuose ir abu egzemplioriai turės 
tą patį eilės numerį. Dublikatai 
bus saugojami oficialiose sto
vyklų registracijos įstaigose.

Visi teisėtieji stovyklų gyven
tojai, įskaitant ir vaikus, gaus 
naujuosius asmens pažymėjimus. 
Visai mažiems vaikams fotogra
fijos nebus reikalingos. Mažųjų 
vaikų asmens pažymėjimai kartu 
su dublikatais bus išduodami 
šeimų galvoms.

Augsburgo IRO Area 5 šalpos 
ir globos viršininkė Miss A. Li- 
die Fite š. m. sausio mėn. 23 d. 
visiems stovyklų gerovės parei
gūnams išsiuntinėjo šio turinio 
pranešimą: „Pirmadienį, vasario 
mėn. 2 d., kariuomenė pradės iš
davinėti tapatybės liudijimus vi
siems asmenims, turintiems ga
liojančias tapatybės korteles su 
įspaustu antspaudu.

Tie, kurie tokių kortelių su įs
paustu antspaudu neturi, naujas 
korteles gaus, kai tik jų tinka
mumas (eligibility) bus nustaty
tas per IRO apklausinėjimo pro
gramą (interviewing program).

Kadangi naujųjų liudijimų iš
davimas nesudaro skryningo, to
dėl visų gyventojų tinkamumas 
(eligibility), nežiūrint, ar jie da
bar turi korteles su įspausta 
antspauda ar ne, bus nustatytas 
per IRO apklausinėjimo progra
mą. kuri dabar vyksta“.

Pastarasis Augsburgo IRQ Area 5 
instrukcijos nuostatas yra prieštarau
jantis. Tvirtinama, kad „naujųjų llu. 
dijimų išdavimas nesudato skrinin- 
go“, ir čia pat tuoj pažymima, kad 
„visų gyventojų tinkamumas (eligi
bility), nežiūrint, ar jie dabar turi 
korteles su (spausta antspauda ar ne, 
bus nustatytas per IRO ąpklausinėjl- 
mo programą, kuri dabar vyksta". 
Atrodytų, kad apklausinėjimas Augs
burgo srity nėra tik šeimų surašymas 
(registration), kaip iki šiol vfsur bu
vo tvirtinama, bet savo rūšlęs pati
krinimas, su kuriuo yra susijęs naujų 
pažymėjimų išdavimas. Tai būtų ne
suderinama su IRO vyr. būstinės in
formacijos skyriaus pranešimu, kad 
„senųjų asmens pažymėjimų savinin
kai, atiduodami senąsias korteles, 
gaus naujus asmens pažymėjimus „ir 
kad" išduodant naujus pažymėjimus,

nebus daroma jokios patikrinimo ak
cijos."

Toliau tame pat rašte nurodo
ma, kad kortelėms išduoti reika
lingas atitinkamas personalas: 
vienas- geras vertėjas, keturi ver
tėjai, suprantą šiek tiek angliš
kai, penki raštininkai, keturi DP 
sargybiniai, vienas fotografas ir 
du padėjėjai kiekvienam 1000 gy
ventojų.

Fotografas ir jų padėjėjai turi 
tuojau pradėti dirbti, kad darbas 
būtų užbaigtas, kol kariuomenė 
pradės išduoti naujas korteles.

Žmonės bus šaukiami alfabe
tine tvarka fotografuotis ir jų fo
tografijos su negatyvais turi būti 
sudėtos ta pačia tvarka su pa
vardėmis ir numeriais ant at
virkščios pusės (didžiosiomis rai
dėmis ir DP kortelės numeriu).

Be to, reikalinga vardiniai są
rašai trijuose egzemplioriuose, 
svarstyklės, jei jas galima gauti, 
viena matuoklė, stalai, kėdės ir 
suolai kariuomenės • atstovams, 
DP apklausinėtojams ir vertė
jams.

„MUSŲ PRIEVOLES DP
• ATŽVILGIU"

Tokio pavadinimo straipsnelyj 
š. m, saus.o mėn. 18 d. numeiy 

( „Ihe New York. Times" rašo: 
J „Jau nuo pat karo pabaigos pa

bėgėlių stovyklos yra hūona Eu
ropos gyvenimo išraiška. Pagal 
amerikiečių tradicijas ir pagal 
mūsų pripažįstamą žmoniškumo 

, politiką turėtume padėti išspięstl 
šią problemą, įsileisdami tam tikrą 
pabėgėlių skaičių į šį kraštą. Jau 
beveik prieš pusantrų metų prezi
dentas tai pasiūlė. Pereitų metų 
sausio mėn. šis pasiūlymas buvo 
patiektas Kongresui. Balandžio 
mėn. Pensilvanijos atstovas Strat- 
tonas įnešė projektą įsileisti 
400.000 išvietintųjų asmenų, per 
ketverius metus po 100.000. Ir nie
kas šiuo reikalu nebuvo padaryta. 
Dabar prezidentas vėl pakartojo 
savo pasiūlymą abejiems rūmams 
pranešime ir specialiame šiuo rei
kalu pareiškime. Pasiūlymas yra 
palaikomas ir atstovų rūmų pako
misės, kuriai vadovauja. Pensil
vanijos atstovas Fulton, pereitą- 
vasarą lankęsis pabėgėlių stovy
klose.

Dabar stovyklose gyvena apie 
1.300.000 pabėgėlių, kurių beveik 
pusė yra amerikiečių pinigais iš
laikomi. Daugiausia jų yra kilę iš 
Lenkijos ar Baltijos- kraštų ir 
nenori grįžti namo, bijodami ar 
nemėgdami komunizmo. Jų tarpe 
yra didelis vaikų skaičius. Suau
gusiųjų amžius svyruoja tarp 20 
ir 55 metų. Daug' jų yra specia
listų ir gali būti tuoj čia panaudo
jami. Nežiūrėdami į nepalankias 
sąlygas, kuriose dauguma gyvena, 
jie yra išlaikę gerą moralę ir dir
bo visokiausį darbą, kuris tik bu-

Paul Edwards, amerikiečių zonos IRO vyr. direktorius V. AnykšCio nuotr.

čių zonoje' pasiliko 129.704 ir bri
tų zonoje 214.333 DP-. (S&S,48.1.17)

VENEZUELA ATIDARĖ SAVO 
BIURĄ

Į Heidelbergą atvyko Venezue- 
Organizacija Heidelberge. Komisi- 
los įkurdinimo komisija ir dirbs 
kartu su Tarptautine Pabėgėlių 
jai vadovauja dr. Armondo Her
nandez Breton, daug metų dirbęs 
Venezuelos imigracijos įstaigose.

Jau daugiau kaip 1.100 ameri
kiečių zonos DP yra išvykę į 
Venezuelą, populiarų kraštą DP 
akimis, nes jis priima ir su šeimo
mis. (S&S,48.1.17)

DP LĖKTUVAIS Į KANADĄ
PCIRO iš Heidelbergo praneša, 

kad 35 DP, užsirašę tekstilės dar
bininkais ir patikrinus jų išsimoks
linimą, šio mėn. 20 d. iš Reino- 
Main aerodromo lėktuvais išskri
do į Kanadą. (S&S,48.1.19)

TIK DP

Lietuviai miško kirtėjai Kanadoje poilsio metu

KANADON PRIIMAMI
Kanados imigracijos komisijos 

Heidelberge pareigūnas J.O. Mo 
Farlane dementavo spaudos pra
nešimus, pagal kurios šalia DP 

•leidžiama imigruoti ir vokiečių pi
liečiams. Pranešėjas nurodė, kad 
dar nenumatoma, kada bus leidžia
ma vokiečiams įvažiuoti į Kanadą. 
Šiuo metu, formaliai žiūrint, abu 
šie kraštai tebėra karo padėty. 
(NZ.48.1.23)

Australija džiaugiasi DP 
Imigrantais

Iš Jungtinių Tautų Europos 
biuro informacijos skyriaus Že
nevoje gautas šio turinio pareiš
kimas: „Australija labai džiau
giasi pirmąja išvietintųjų asme
nų grupe, kuri kaip ęmigrantai 
čia atvyko, ir pageidauja daugiau 
tokių imigrantų.

Tarptautinės Pabėgėlių Orga
nizacijos paruošiamoji komisija 
gavo šiandieną J. E. Arthur J. 
Calwell, Australijos Jungtinių 
Valstybių informacijos ir emi- 
gracijosl ministerio, šio turinio 
telegramą:

„Esu sužavėtas išvietintųjų as
menų pirmosios grupės asmeni
niais ypatumais, kurie laivu Ge
neral Heintzelmanri čia atvyko, 
ir atvykusieji taip pat pareiškė, 
kad priėmimas ir kiti pasirengi-

vo jiems prieinamas. Jie parodė 
savo charakterį, kentėdami už jų 
demokratinius įsitikinimus, ir to
dėl yra davinių, rodančių, kad iš 
jų bus geri Amerikos piliečiai.

Aiškios Strattono projekto opo
zicijos nėra, bet ji sulaikė nuo 
šio projekto nubalsavimo. Yra 
pats laikas šiuos tylius trukdymus 
išnešti į viešumą ir juos nugalėti. 
Mums reikalinga dovanų, kurių 
atneš šie imigrantai ir jie rei
kalingi mūsų pagelbos."

EUROPOJE NESURANDAMA 
3 MIL. ŽMONIŲ

Šiuo metu IRO paieškojimų 
įstaigos Austrijoje ir Vokietijoje 
tęsia trijų milijonų dingusių žmo
nių iš visų Europos kraštų paieš
kojimą. Didžiausios šių žmonių 
dalies, dingusios karo metu, paieš
kojimų tarnybos nuomone, nebėra 
gvųjų tarpe, bet kartu trūksta ir 
oficialių mirties patvirtinimų. Pa
bėgėlių Organizacijos tarnautojai 
praneša, kad daugiausia pasigen
dama asmenų, kuriuos vokiečiai 
ištrėmė kaip politinius belaisvius. 
(WK.48.1.17)

Kur pateko „Lietuviškos“ rau
donųjų divizijos

Dar tebevykstant rusų-vokie
čių karui, buvo sudarytos t. vad. 
lietuviškos raudonosios armijos 
divizijos ir pasiųstos į frontą 
prieš vokiečius. Vėliau jos daly
vavo žygyje į Vakarus, turėjo 
didelių nuostolių, bet okupavus 
Lietuvą, jų sūdė t in' įliejo žymiai 
didesnį lietuvių nuošimtį. Anglų 
telegramų agentūra „Continen
tal News Service“ dabar pranešė 
apie tų lietuviškų raudonosios 
armijos divizijų, likimą. Šiuo me
tu jos yra prie Ochodsko jūros 
šiaurėje, Korėjos sovietų zonoje 
ir Sachaline. Tuo tarpu Lietuvo
je stovi aštuonios mišrios divizi
jos, kuriose daugiausia Sibiriokų, 
be to ten yra stiprūs aviacijos 
daliniai ir 75.000 NKVD arba sau> 
gurno korpuso žvalgybininkų bei 
policininkų.

An*ras solistės A. Dambrauskaitės 
koncertas Muenchene

Vasario 2 d. (pirmadieni) 18 vai. 
reprezentacinėje Muencheno So- 
phiensaal'įvyksta antras viešas ope
ros solistės Antaninos Dambrauskai
tės koncertas. Programoje K. V. Ba
naičio, P. Čaikovskio, R. Strauso dai
nos ir romansai, arijos iš G. Verdi 
(Likimo galia, Kaukių balius), J. Kar- 
navičiaus (Gražina) ir J. Massenet 
(Herodiada ir Manon) operų.
Beveik visas programos repertuaras 

žymios mūsų dainininkės bus pildo
mas pirmą syk|.

Prie rojalio dirigentas Hanns Haas.

JAV IMASI INICIATYVOS
ISSPRĘSTI DP PROBLEMĄ

Amerikos Konaresn oakomisė i JAV kariuomenę 50.000 svetimšalių užjūrio tarnybai. Jie nebūtų traktuo- Amerikos Kongreso pakomise, ‘ svetimšalių legiono nariai, nes po 5 metų tarnybos Jie galėtų
kuri per paskutinius mėnesius į“auu JAy pilietybę.
lankė DP stovyklas Europoje, sa- švedai užsisako KARO LĖKTUVŲ. Švedų karo aviacija užsakė anglų 
VO pranešime Kongresui siūlo su- firmoj Haviland Aircraft Company neskelbiamą skaičių turbininių nalkin- 
šaukti nauia tarptautine konferen- »«*vų. Firmos atstovas pažymėjo, kad sutarus sudaryta „milijonams svarų saukti naują rarpiauunę xonieren -j Lėktuvai būstą ilgųjų distancijų ir galės nešti paprastas arba 
ciją išvietintųjų problemai iš- raketl£es bombas.
spręsti. TITO tvirtina TURĮS ATOMINĘ BOMBĄ. Proltallškas Triesto laikraštis

JAV PRIIMS 50.000 SVETIMŠALIŲ Į SAVO KARIUOMENĘ. Senatorius Hen
ry Cabot Lodge |neSė | Kongresą Įstatymo projektą, kuriuo siūloma priimti 
i jav kūriuoiiičnę 50 COO s v—11 m 1 i ų užjūrio tarnybai. Jie nebūtų traktuo
jami kaip svetimšalių legiono nariai, nes po 5 metų tarnybos Jie galėtų 
gauti JAV pilietybę. '

ir taip vadinama komunistų suki
lėlių vyriausybė galės vėliau būti 
pripažinta be pavojaus. Po to ko
munistų vyriausybė būtų primesta 
Graikijai, ir ji būtų įjungta į ko
munistinę sovietų sistemą.“

„Čia nėra klausiama, kokios rū
šies rinktą valdžią jūs turite Grai
kijoj, bet negailestingai bandoma 
dr nuolat stengiamasi įtraukti šį 
kraštą į sovietų orbitą."

„Tai pavojinga padėtis. Tai jėgos 
politikos atvejis.“

„Graikijos balkaniniai kaimynai 
paniekino Jungtinės Tautas. Yra 
visiškai tikras pavojus, kad jie ir 
jų sovietiniai vadai gali padaryti 
šiame klausimo didelę klaidą.“

„Aš Iškilmingai patariu laikytis 
didelio atsargumo. Provokacijos 
priveda kartais prie rimtų padari
nių, kurių mes ir, aš tikiu, jie nori 
išvengti."

Toliau Bevinas, • palietęs santy
kius su Viduriniais Rjftais, priėjo 
prie Vokietijos klausimo.

„Potsdame buvo susitarta suda
ryti centrinę įstaigą ir pamažu 
sukurti naują Vokietijos valstybę 
ant naujų pagrindų. Tačiau sovie
tų vyriausybė pradėjo kaltinimus 
prieš vakarų sąjungininkus, vietoj 
bandžius sukurti bendrą politiką.“

„Niekas neginčija Europos vie
nybės idėjos. Tačiau tai nėra 
sprendimas. Jei Europos vienybė 
būtų sudaryta, tai yra svarbu, kad 
ji galėtų būti sudaryta be vienos 
didžiosios valstybės dominavimo.“ DP angliakasiai Anglijoje. Savanoriams angliakasiams kasyklų vadovybė surengia apmokymo kursus. Nuotrau

koje matome D.P. angliakasius apmokymo metu Bessie Pit. Blaydon Bwm. Yorkshire.

Einant šiuo ■pasiūlymu, IRO turi 
paruošti planą, pagal kurį turėtų 
būti aprūpinti ir tokie asmens, 
kurie negalės įsikurti jokiame 
krašte.

JAV turinčios imtis iniciatyvos 
šią konferenciją sušaukti. Toliau 
nurodoma į tuos žygius, kurių 
ėmėsi dvi JAV valstybės, norin
čios išvietintuosius priimti. Pako
misė reikalauja išleisti įstatymą, 
pagal kurį Amerikos vyriausybei 
būtų duota galimybė bėdos prie
monės būdų įsileisti 'didelį skaičių 
išvietintųjų asmenų. (WK,48.1.14)

EMIGRACIJA 1947 METAIS
Tarptautinės Pabėgėlių Organi

zacijos metiniame pranešime nuro
doma, kad per 1947 m.-iš ameri
kiečių ir britų zonų išvyko 176.918 
išvietintųjų asmenų: dalis jų grįžo 
į tėvynes, dalis įsikūrė kituose 
kraštuose ar emigravo į JAV pa
gal veikiančias kvotas. Didžiausią 

’išvykusiųjų dalį sudaro įsikūrusie- 
ji kituose kraštuose.

Didžiausias DP skaičius iš su
jungtų Vakarinių zonų išvyko į 
Angliją: iki pr. m. lapkričio mėn. 
galo iš britų zonos išvyko 30.419 
ir iš amerikiečių 2.852 išvietintieji 
asmens.

Į JAV išvyko 11.758 DP per 
1947 metus. Emigracija į JAV yra 
galima tik iš amerikiečių zonos. 
Pagal PCIRO pranešimą amerikie-

„La Voce Ube ra“ paskelbė slaptą mari. Tito kalbą, kurioj Jis pareiškęs, kad 
Jugoslavija turinti 150 divizijų kariuomenės, atominių bombų Ir turbininių 
lėktuvų „galutiniam reakcijos sunaikinimui". Specialistai pareiškia, kad tai 
esąs „aiškus melas", nes Jugoslavija nei fiziškai, nei finansiSkai, nei savo 
pramonės atžvilgiu negan pajėgu pagaminti atomipės bombos, nors JI ir 
žinotų, kaip Ji gaminama.
LĖKTUVNEŠIS „MIDWAY" ATŠAUKIAMAS iŠ VIDURŽEMIO JUROS. Vi- 
ceadm. Earle Mills pareiškė, kad 45.000 tonų JAV lėktuvnėsis „Midway" yra 
atšaukiamas iš Viduržemio Jūros „žymiam remontui". „Midway" yra galin
giausias JAV karo laivas Ir iki šiol buvo Viduržemio Jūroj. LėktuvneS| 
noruna taip parengti, kad Jis galėtų paimti sunkiausius lėktuvus.
BRITAI VERBUOJA SAVANORIUS Į LAKŪNUS TURBININIAMS LĖKTU
VAMS. Britų Aviacijos Ministerija paskelbė 17,5—21 metų amžiaus vyrų 
ėmimą I lakūnus turbininiams bombonešiams ir naikintuvams. Ji tikisi kas 
mėnuo suverbuotl 100 tinkamų vyrų. Sutartis pasirašoma 5 metų reguliarios 
tarnybos ir 4 metų rezervo. Naujų lakūnų ėmimas iškilęs dėlto, kad esamieji 
lakūnai del savo senesnio amžiaus nebetinka skraidymo tarnybai.
ITALŲ SOCIALISTŲ VADAS NENNI UZ BENDRADARBIAVIMĄ SU SOV. 
RUSIJA. Įvykusiame italų socialistų kongrese Nennl pareiškė, kad ateitis 
priklauso komunizmui ir todėl Italija, Jei Ji turi pasirinkti, privalo pasisakyti 
už Sovietų Kuriją. Jis apkaltino Gasperl „juodąją vyriausybę" už valdžios 
addavimą fašistams ir monarchistams bei už pasldarymą „instrumentu pa
vergti Italiją Vakarų valstybėms". Marshallo plano Italijai nereikalinga, nes 
JI visa galinti gauti iš Sovietų Rusijos. Dauguma delegatų Jo trijų valandų 
kalbą sutiko plojimais, o kai Jis pareiškė, kad šiandien yra Lenino mirties 
metinės, tai visas kongresas sustojo pagerbti.
JAV KARO LAIVYNO MANEVRAI ATLANTE. Netrukus Atlante JAV lai
vynas pradės 39 dienų manevrus vakariniame Atlante ir Karibų jūroj. Kartu 
bus atlikti puolimo bei amfibinio išlaipinimo pratimai. Manevruose dalyvaus 
du 27.OCO tonų lėktuvnešiai, 3 lengvi kreiseriai, 15 naikintojų, 3 povandeniniai 
laivai, 3 amiiblniai vėliavinial laivai, keletas transporto, laipinlmo ir k. laivų. 
SLAPTI LĖKTUVAI PRANCŪZIJOJ NUMĖTĖ GINKLŲ. Prancūzų policija 
buvo (spėta, kad slaptas lėktuvas numesiąs ginklų vienoj vietoj, netoli Pary
žiaus. Nuvykusi | vietą. Ji pastebėjo leidžiamas nuo žemės šviesas ir rado 
apie 20 laukiančių vyrų. Pasirodęs lėktuvas žemai padarė ratą, bet nieko 
nenumetęs nuskrdio. Laukę ginklų vyrai pabėgo. Prancūzų vidaus reikalų 
ministerija pradėjo aiškinimą.
PRANCŪZAI SUSTABDĖ ĮVAZlAVIMA IS RYTŲ EUROPOS. Prancūzų vy
riausybė pranešė, kad Sovietų Rusijos ir Jos (takoj esančių valstybių pilie
čiams (važiavimas ( Prancūziją yra sustabdytas. Taip pat esąs uždraustas Šių 
kraštų piliečiams pervažiavimas per Prancūziją, nes Jie, pasinaudodami per
važiavimo viza, pasilieka Prancūzijoj.
KANADA REIKALAUJA JTO KARIUOMENES. Kanados ml n. pirm. Macken
zie King vienoj kalboj pareiškė, kad komunlznas neša „nemažesnę Uraniją 
□egu nacizmas" ir reikalavo, kad ITO suorganizuotų tarptautinę kariuomenę. 
Toiiau Jis pažymėjo, kad „komunizmas siekia pasaulio užvaldymo Ir kad 
Jis savo tikslų tikisi pasiekti Jėga“.
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