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ANTANAS RAMONAS
Pro mano langą Prisikėlimas 
Pasaulio vilti didingai skelbia. 
Apsiaubė Slrdl varpų gaudimas, 
Visus nykybės aidus nustelbę.

, Pro mano langą pasaulio lytys
, Iš tolo spindi kaip šviesūs bokštai,

Ir vienu žvilgsniu ir vienu mo tu 
Be kraštę buitį drauge sublokštai.

i PutinasVelykų varpų gausmas, skelbiąs pasauliui Prisikėlimą, ne vienam iš poetų bei kūrėjų yra buvęs temų bei įkvėpimo šaltinis. Nenuostabu tad, kad 'Goethe, savo „Fauste“ ėmęsis uždavinio pavaizduoti žmonijos buities klajones ir kelią į atsinaujinimą, veikalo pradžioj širdį' pagaunančiais posmais byloja mums apie Prisikėlimo varpus: Faustas, senukas, gyvenimų nusivylęs, nukamuotas, fiziškai ir kūrybiškai išsisėmęs, ryžtasi mirti ir jau kelia nuodų taurę, prie lūpų, kak štai, jo ausis pasiekia velykinių varpų aidai, skelbią pasauliui Prisikėlimo viltį, ir jo sielą pripildo naujų gaivinančių išgyvenimų. Tai Prisikėlimo varpai, kurie isgelbsti Faustą nuo savižudybės, gražina jį gyvenimui ir taip įgalina jį atsijauninti, atgimti, atsinaujinti, prisikelti naujam gyvenimui.Bet kas yra tas Faustas, kurio tragediją Goethe yra rašęs beveik visą savo gyvenimą? Ir'ką norėjo genijalus rašytojas ir mąstytojas šiuo veikalu pasauliui pasakyti? Faustas — tai žmonijos, ieškančios kelių į Dievą, į absoliutinės pilnutinės gyvatos versmes, įasmeninimas, įsimbolinimas. Goethe yra apsiribojęs pavaizduoti tik naujųjų laikų žmonijos tragedijos kelius, būtent perėjimą iš viduramžių į renesansą, iš renesanso į švietimo laikus, iš švietimo laikotarpio į romantinį. Atsijauninęs, atgimęs Faustas iš pradžių metėsi į kosminio, gamtinio, juslinio gyvenimo sūkurius, būdamas empyrikas, sensualistas, hedonistas. Tai renesansinės žmonijos įasmeninimas. Bet aistrų tenkinime, jusliniame šėlime Faustas nesuranda siekiamos absoliutinės laimės, todėl metasi į antrą kraštutinumą; tai, ko jis dabar siekia, nėra tamsių, pasąmoningų prigimties gaivalų siausmas, bet atvirkščiai — titaniškų, chaotingų, tamsių kosminių gaivalų nuskaidrėjimas, išsigiedrinimas, įsipavidalinimas, savisąmonės aiškumas, esmės, proto, formos persvara, formos kultas. Faustas dabar racionalistas, neohumanistas, formos garbintojas, ieškąs laimės jau ne naktiniame Auerbacho rūsyje, bet atbaigtų klasinių formų bei pavidalų amžinoj saulėtoj tėvynėj, antikinėj Heladoj. Tai šviečiamojo bei neohumanistinio amžiaus įsimbolinimas. Bet ir šiuo keliu eidamas, Faustas nesuranda pilnutinės laimės ir todėl metasi vėl į naują kraštutinumą: iš kraštutinio sensualizmo ir kraštutinio aristokratinio racionalizmo jis dabar pasuka į kraštutinį aktyvizmą, užsimodamas sausinti pelkes ir realizuoti kolosalinius industrijos planus, kol, pagaliau radęs kraštutiniame aktyvizme akimirką tikros laimės, miršta ir paimamas į dangų. Tai romantinių ląikų bei praeito amžiaus įsimbolinimas. Bet juk Faustas, būdamas žmonijos, ieškančios kelių į absoliutybę, įasmeninimas, — nėra miręs. Jis ir šiandien gyvas, jo tragedija ir šiandien nėra pasibaigus, tik savo tragedijoj jis yra pažengęs vienu ar keliais aktais pirmyn, kaip prasmingai išvedžioja Robert Saitschick (gimęs Kaune) savo knygoje: „Apie mūsų epochos dvasinį skurdą. Fausto būsimo kelio perspektyva“. Mes patys psame šiandien Fausto tragedijos betarpiški liudininkai, dėr daugiau: tos tragedijos dalininkai. Taip pat visa nūn prasidedančio atominio amžiaus karta yra liudininkė, kad Faustas ir savo akty- vizmu, savo industrijos bei technikos grandijoziniais laimėjimais iki šiol neatnešė laimės nei sau nei kitiems. Faustas nėra miręs ir nebuvo paimtas į dangų: jis vis dar ieško kelio į absoliutines, pirmapradiškas gyvatos versmes, į Prisikėlimą. Mes juk gerai žinome Fausto dvasios ir raidą nuo to laiko, kada jis, praeitame amžiuje tapęs ’aktyvistu, ėmėsi realizuoti industrijos bei technikos planus: jis tuoj pralobo, tapo kapitalistu, savo pralobimu suardė ūkinės, socialinės, kultūrinės, politinės santvarkos pusiausvyrą, pamažu paruošė dirvą pasauliniam proletariatui. 1848 m. ir 1917 m. revoliucijoms, iššaukia du pa- saulinus karus, mūsų planetą nuterioja, paskandina gaisruose, parako dūmuose, žemės veidą nušlaksto krauju, sėja ne tik kūno, bet ir dvasios skurdą, negalę. Taigi ir aktyvizmb keliu pasukęs eiti, Faustas ne tik neprieina prie pirmapradiškų gyvatos šaltinių, nepasiekia dieviškojo gyvenimo viršūnių, o atvirkščiai: gyvatos, statybos, kūrybos kelią pakeičia griovimo, naikinimo, ardymo, mirties keliu, iš tariamos antžmogybės nusileisdamas į požmogybės laipsnį. Tad suprantama, kodėl Faustas nūdien pamažu meta ir kraštutinio aktyvizmo kelią: iš empyristo, racionalisto ir aktyvisto jis šiandien tampa surrea- listu, nihilistu, tampa egzistencialistu. Priėjęs pačios nebūties, niekio bedugnę, jis atsidūrė ant ribos tarp buities ir nebuities, tarp gyvybės ir mirties. Būti ar nebūti, to be or not to be: štai kaip trumpai galima apibūdinti nūdienio Fausto egzistencialisto padėtis.Ir taip šiandien Faustas egzistencialistas vėl stovi savižudybės, mirties pavojaus akivaizdoje: toks pat vėl pasenęs, nusikamavęs, vargšas, nusivylęs reikalingas Prisikėlimo akstinų, pažadinimų, kaip ir tuo momentu, kada jis nešė sau nuodų taurę prie lūpų.Bet jeigu Faustas nepriėjo prie absoliutinio gyvenimo bei egzistencijos versmių nei išskirtinai empyrinės patirties keliu, tai kyla klausimas: bene Faustas bus jau visas buities formas bei galimybes išsėmęs taip, kad Faustui egzistencialistui nieko daugiau ir nelieka kaip tik galas, žūtis, anot O. Spenglerio Untergang?Kaip matome, yra tiesa, kad modernioji žmonija, iš kraštutinumo į kraštutinumą besiblaškydama, pasiklydo savo keliuose, kryžkeliuose, pasiklydo painiame istorijos bei buities labirinte ir ieško laimingo Arijadnos siūlo, kuris ją išvestų į šviesą, bet tas, anaiptol, dar nereišlęia, kad visa žmonijos ir pasaulio istorija yra tas baisus Dantės pragaras, kur ant durų yra užrašyta: Lasciate ogni speranza voi chėntrate — palikite visą viltį jūs, kurie čia įeinate. Kiekviena istorinė krizė yra perėjimas, kiekviena pabaiga yra drauge ir pradžia. Dėl to

tai ne tiek vokietis O. Spengleris, o kiti du įžymūs mūsų amžiaus istorikai-anglas Arnold Joseph Toynbee ir prancūzas Rene Grousset-artėja į tiesą, kada jie nūdienių įvykių fone mato ne tik vienos ar keliolikos epochų saulėlydį, bet ir patekančią naujų laikų aušrą, bandydami atskleisti mūsų vyzdžiui perspektyvas į ateitį. Pastarasis paminkliniame savo veikale ' „Istorijos balansas“ nurodo ir tą Arijadnos siūlą, išvedantį žmoniją iš klaikaus istorijos bei buities labirinto: Kristų.Kristaus Prisikėlimas iš numigusiųjų yra ne tik viena iš pačių kardinalinių mūsų tikėjimo tiesų, bet aplamai vienintelė mūsų prisikėlimo, atsinaujinimo, absoliutinio gyvenimo viltis, aplamai, viso mūsų tikėjimo, visos mūsų aukštesnės, dieviškosios egzistencijos, o taip pat ir visos kūrinijos aukštesnės egzistencijos realus pagrindas ir laidas, ką įsakmiai ir- pabrėžia apaštalas Paulius (1 Kor. 15, 12—58).Nes, paklauskime, kame gi yra viso mūsų tikėjimo ir kame gi pačios krikščionybės esmė? — Gal pasyvioj kontempliacijoj? Gal platoniškame idėjų pasaulyje? Gal nuo žemės, nuo tikrovės atsijusiame idealizme? Gal kūno marinime? — Šie visi momentai dar neturi nieko bendro su pačia krikščionybės esme ir Bažnyčia ne veltui yra pasisakiusi tiek prieš gnos- tikų, neoplatonikų racionalizmą bei idealizmą, tiek prieš Molinos kvietizmą bei misticizmą, tiek prieš katarų perdėtą asketizmą.Krikščionybės esmė nėra nei mistika bei sentimentalizmas, nei dogmatizmas bei .racionalizmas, nei voliuntarizmas bei aktyvizmas, o pasaulio perkeitimas ir atnaujinimas, visos kūrinijos veido perkeitimas ir atnaujinimas: ir kosmine ir personaline, ir universaline prasme, ir empyriniu, ir raciona- liniu, ir iracionaliniu keliu bei požvilgiu. Čia nėra to tragiško kelių išsiskyrimo, nugarmėjimo į kraštutinumus, į prarajas, kaip Fausto buities istorinėj klajonėj. Krikščionybė yra absoliutinė sintezė visų'’galimų tezių, antitezių ir sintezių. Ir pats tikėjimas, lygiai kaip ir meilė ir viltis, nėra išskirtinai nei proto, nei širdies, nei valios apraiška: tikėjimas yra ne tik pažinimo, arba proto, bet ir išpažinimo, arba širdies, sąžinės, ir pripažinimo, arba valios, aktas, aktas visų mūsų prigimties galių, visų patirties formų bei lyčių-empyrinės, racionalinės, įrracionalinės, aktas visos mūsų būtybės: absoliutinis religinis aktas, absoliutinė religinė patirtis; įtalpinanti, įderinanti savy įvairias kitas dalines patirties formas kaip kad balta, pilnutinė, spalva įtalpina, įderina savy pagrindines dalines spektro spalvas: mėlyną, raudoną, geltoną. Faustas kaip tik ir negalėjo pirmą kartų tobulai atgimti, nes, jo paties skundo žodžiu, jis nepajėgė prieiti prie tikėjiSno gelmių, nepajėgė pasiekti absoliutinės pilnutinės patirties \ versmių ir metėsi į dalinės patirties kelius.Krikščionybė — tai visatos, žmogaus ir žmonijos veido atnaujinimas, tai mūsų gyvatos ir kūrybos jėgų išlaisvinimas, išskleidimas visame plotyje, gylyje ir aukštyje, religija tikėjimo, meilės ir vilties, religija gyvatos triumfo prieš mirtį, religija Prisikėlimo, religija amžino veiklumo, amžinos kūrybos, amžino gyvenimo, amžino atsinaujinimo, dalyvaujant ir bendradarbiaujant amžinoj dieviškoj kūryboj.Štai kodėl Kristaus prisikėlimas—pirmkartinė pergalė gyvenimo prieš mirtį, pergalė išstumianti mirties kirminą iš sužeisto kūrinijos kūno, pergalė išlyginanti atsivėrusią prarają tarp žmogybės ir dievybės, tarp kūrinijos ir Kūrėjo, tarp žemės ir dangaus, — yra centrinis įvykis žmonijos ir viso pasaulio istorijoj: Kristaus Prisikėlimu padėtas pagrindas ne tik mūsų tikėjimui, bet ir padėtas kertinis akmuo (lapis an- . gularis, Efez. 2, 20) naujai visatai, naujam žmogui, naujai žmonijai, tai universalinės žmonijos bendruomenei, kuri gimė Sekminių rytą. *Prisikėlimo rytmetis buvo visuotinė tvarinijos šventė. Prisikėlimo įvykis įprasmina Dieviškojo Įsikūnijimo paslaptį, įprasmina Golgotos didžiąją Auką, jis įprasmina ne tik visas prieš jį ėjusias istorinės evoliucijos pakopas, bet ir po jo sekančius laikus taip kad pasaulio istorijos laikotarpis nuo Kristaus pirmojo atėjimo iki Kristaus antrojo atėjimo, visuotinio Prisikėlimo, visuotinio ir galutinio kūrinijos veido, atnaujinimo ir istorijos pačios atomazgos atrodo kaip Prisikėlimo įvykio bei jo - veikmės gyva, nenutrūkstama tąsa, palaipsniškas išsiskleidimas į visas visatos periferijas, kol mirties bei blogio kirminas bus galutinai išstumtas iš kūrini-" jos sužeisto kūno, kol bus pasiekta ne tik individuali, bet ir kosminė bei universalinė galutinė pergalė gyvybės prieš mirtį, buities prieš nebuitį.Štai, kuria prasme Kristus, kaip įsikūnijusi Meilė, stipresnė už skausmą, kančią, visokeriopą negalę ir pačią mirtį, kaip įsikūnijusi Auka, nesibaigianti per amžius, kaip gyvoji die- važmogiškoji sandora, jungianti ir kryžiaus ženklu sutaikanti žmogybę ir dievybę, kūriniją ir kūrėją, kaip mirties Pergalėtojas ir visatos, žmogaus ir žmonijos Restauratorius, — yra istorijos proceso ir visų gyvatos šaltinių gyvasis vidur- taškis, pradedant pasaulio kūrimo pačiu rytmečiu, kada buvo ištarta: „Tebūnie šviesa“ ir baigiant pasaulio kūrybos bei istorijos pačia atomazga, kada pasirodys „nauja žemė ir naujas dangus“ (Apr. 21—22) ir kada bus ištartas pasaulio kūrybos Amen.Štai, kodėl Fausto atgimimo, prisikėlimo keliai visais savo siūlais veda į Kristų, tik Kristuje ir per Kristų yra galimi.Ir nūdieninė žmonija, nūdieninis Faustas egzistencialistas, arba suras Kristų, ir tuo pačiu suras kelią į absoliutinę, pilnutinę egzistenciją, į amžinos, pirmapradiškos gyvatos bei . kūrybos versmes, tapdamas žmogaus, žmonijos ir viso žemės veido atnaujintoju, Kristaus ir Dievo bendradarbiu, arba jis, turėdamas atominės energijos ir atominės bombos paslaptį, dar labiau parsiduos didžiajam nihilistui ir destruktoriui Mefistofeliui, pasiduos dar labiau jo nihilistinei įtaigai, pasukdamas Didžiojo Inkvizitoriaus, Raskolnikovo ir Verchovens-. kio keliais, kas jau vestų ne tik į paties Fausto žūtį, bet gal ir į visos mūsų planetos nuteriojimą.1948 metų Prisikėlimo Varpų gausmas tepažadina Faustą egzistencialistą, savižudybės ir brolžudybės atominį ginklą savo rankoj belaikantį, atgimti, prisikelti: kaip kad ir aną, pirmą, kartą, kada jis nuodų taurę jau buvo pridėjęs sau prie lūpų.
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Veikimas yra rizikingas, bet didesnė
' rizika nieko neveikti”

I PREZIDENTO HARRY TRUMANO KALBA PASAKYTA KOVO MEN. 17 d. AMERIKOS KONGRESE

.Šiandien aš noriu Jus painfor
muoti apie kritišką Europos padėtį 
ir nurodyti priemones negerovėms 
pašalinti. Europoje yra įvykę stai
gių pasikeitimų, kurie liečia mūsų 
užsienio politiką ir mūsų valstybės 
saugumą. Tautos, palaikančios val- 
dymosi formą, garantuojančią jų 
piliečiams laisvę, atsistojo prieš 
nuolat augančią grėsmę. JAV-vės 
yra suinteresuotos išlaikyti tuose 
kraštuose laisvę. Mums reikia da
bar taip veikti, kad užsitikrintume 
sąlygas, kuriose galima būtų pa
siekti ant laisvės ir teisingumo 
pagrindų sukurtos taikos. Toksai 
veikimas dabar mums yra gyvy
biškai svarbus. Šiandieninė pasau
lio padėtis nėra vien rezultatas 
savaime suprantamų sunkumų, ku
rie atsirado po pasaulinio karo. 
Svarbiausioji josios priežastis glūdi 
tame, kad viena tauta netik atsi
sakė bendradarbiauti teisingumu 
pagrįstos taikos kūrime, bet dar 
stengiasi aktyviai šią taiką griauti.

Kongresui tų įvykių liga yra ži
noma. Jūs žinote nuoširdžius ir 
kantrius demokratinių kraštų mė
ginimus sukurti pastovios taikos 
pagrindus įvairiomis ■ sutartimis ir 
pasitarimais. Įvairiose pasaulio da-

kad nustatytas mūsų kariuomenės 
dydis būtų išlaikytas. Šiuo metu 
mūsų karinės jėgos neturi pakan
kamai personalo, kad tą pajėgumą 
išlaikytų.

Mes negalėsime išpildyti savo 
tarptautinių įsipareigojimų, jei 
nesirūpinsime savo karinėmis pajė
gomis. Yra, pav., lemiamos reikš
mės dalykas, kad mūsų daliniai 
tol liktų Vokietijoj, kol bus užti
krinta Europoje taika. Mano pasiū
lymai apima būtiniausias prie
mones, kurios yra būtinos taikai 
užtikrinti bei išvengti karui. Mes 
turime būti pasiruošę sumokėti 
taikos kainą, arba mes turėsime 
skaitytis su galimybe sumokėti 
karo kainą.

Durys Sovietų Sąjungai- ar kitai 
tautai, kuri nori garbingai dar
buotis taikai išlaikyti, visuomet 
atviros. Jos liks atviros ir ateity. 
Tuo pačiu metu mes turime nesi-

tinka laisvoms demokratinėms Eu
ropos tautoms paremti ir mūsų pa
čių tautiniam pajėgumui padidinti.
Aš siūlau 1) pagreitintai priimti 
Kongrese Europos atstatymo planą, 
šis planas yra pagrindas mūsų 
laisvųjų Europos tautų rėmimo 
politikos. Greitas priėmimas šios 
programos yra reikšmingas įnašas, 
kurį mes galime taikos reikalui pa
daryti. Ryžtinga akcija, kuri be 
atodairos į partinius sumetimus iš 
Senato kilo, yra ryškus pavyzdys 
vaisingo demokratijos darbo. Da
bar laikas yra kritiškas. Aš tad 
tikiu, kad nė viena diena nebus 
veltui uždelsta.

2) Tuojau pat priimti visuotinio 
karinio apmokymo Įstatymo pa
siūlymą, kol laisvosios Europos 
tautos vėl atgaus savo jėgą ir kol 
komunizmas grės pačiai demokrati
jų egzistencijai, Jungtinės Valsty
bės turi likti pakankamai stiprios, 
kad galėtų paremti Europos tau
tas, kurioms gresia komunistų kon- leisti suklaidinami, kuri problema 
ttolė ir policinis režimas.

Aš tikiu, kad mes esame pamatę 
karinio pajėgumo reikšmę karui 
išvengti. Mes esame pamatę, kad 
sveika gynybos sistema ir taikos

i_________ _ ______ r laiku yra reikalinga, jei mes
lyse vyko konferencija po konfe- norime taiką išlaikyti. Praeity 
rencijos. Mūsų sudarytos sutartys, agresoriai del tariamo mūsų ka- 
nepaisant jų charakterio netobulu- rinio nepajėgumo neprotingu bu
mo, būtų galėjusios sukurti teisin- du sukėlė karą. Nors jie, klai- 
gos taikos pągrindus, jei tik jų dingai mūsų pajėgumą įvertinę, 
būtų laikytasi. Bet jų nesilaikoma, žuvo, bet mes už savo nepakanka- 
Jos yra vienos valstybės atkakliai mą pasiruošimą sumokėjome pasi- 
ignoruojamos ir pažeidžiamos. Kon- baisėtiną kainą.
gresas taip pat yra painformuotas 3) Siūlau laikinai Įvesti priva- 
apie įvykius, kurie rišasi su JAV lomą karinės tarnybos prievolę, 
reikalais. Daugumas 'narių remia 
JTO rimtai ir nuoširdžiai ir sten
giasi ją nuolat stiprinti. Tačiau 
viena 
veto 
darbą 
stybė . . „ . ..
dvejis metus vetavo 21 pasiūlymą. 
Tačiau tai dar ne viskas. Nuo karo 
pabaigos Sovietų Sąjunga ir jos

' agentai sunaikino visos eilės Rytų 
ir Vidurio Europos valstybių ne
priklausomybes ir jų demokratinį . - -
charakteri Beatodairiškas šitokios W Bavarijos valstybes konstitucl- 
akdjos pravedlmas tr aiškios pas- JA Svetimšalių, gyvenančių Ba- 
tangos praplėsti ją kituose kraš- varijos teritorijoje, tarpe šitas 
tuose, sukūrė dabartinę kritišką įvykis liko beveik nepastebėtas. 
Europos padėtį. Tragiška Cekoslo- 
vakijos respublikos mirtis sukrėtė 
visą civilizuotą pasaulį. Dabar 
spaudimas persimetė į Suomiją, 1 
tuo pačių grėsdamas ir visam 
Skandinavijos pusiasaliui. Graiki
joj vyksta tiesioginis sukilimas, 1 
aktyviai remiamas komunistų vai- ! 
domų kaimyninių valstybių. Itali- V 
joj komunistinė mažuma yra pasi
ryžusi agresyviomis priemonėmis 
paimti krašto kontrolę į savo ran
kas. Metodai visur skiriasi, bet 
tikslas yra; per daug aiškus, šito
kio augančip pavojaus akivaizdoje 
laisvosios Europos valstybės savo 
ūkinės gerovės kėlimui ir savo 
laisvių gynimui nutarė sueiti į 
glaudesnį kontaktą, ūkio srityje, 
atstatant laisvų institucijų išlai
kymo sąlygas, savitarpinė pagal
ba yra gerokai pažengusi pirmyn. 
Paryžiuje susirinko Marshallo pla
no ribose bendradarbiaujančių 16 
valstybių, norinčių sukurti bendrą 
organizaciją, kuri varytų ūkinio 
Vakarų Europos atstatymo darbą. 
šGvietų Sąjunga ir jos satelitai 
buvo taip pat pakviesti dalyvauti 
Europos atstatymo plane. Tačiau 
jie kvietimą atmetė.Priešingai, jie 
pasistatė savo tikslu kovoti su to 
plano pravedimu iki galutinio jo 
sugriovimo.

Nors Europos ūkinis atstatymas 
yra esminis dalykas, bet ūkinio 
atstatymo priemonių dar neužten
ka. Laivosios Europos valstybės 
pripažįsta, kad ūkinio atstatymo 
sėkmingumui užtikrinti turi, būti 
imamasi tam tikrų apsaugos prie
monių prieš vidaus ir užsienio 
agresiją. Kylančio jų laisvei pavo
jaus akivaizdoje, šalia ūkinio ben
dradarbiavimo atsistojo bendros 
kraštų gynybos organizavimo klau
simas. Šiuo momentu, kai aš Jums 
kalbu, Briusely Europos tautų ben
druomenės penki nariai pasirašo 
penkiasdešimties metų ūkinio ben
dradarbiavimo ir bendros gynybos 
prieš galimą agresiją sutartį. Jos 
reikšmė išeina toli už. faktinių su
tarties paragrafų ribos. Tai yra 
svarbus žingsnis Į Europos vieny
bę civilizacijai apsaugoti ir išlai
kyti. Šis dalykas vertas visiškos 
mūsų paromos. Aš tikiu, kad Jung
tinės Valstybės atitinkamomis prie
monėmis suteiks laisvosioms tau
toms aplinkybių reikalaujamą pa
ramą. Aš esu tikras, kad laisvųjų 
tautų pasiryžimą užtikrinti savo 
saugumą mūsų lygiai toks pats 
pasiryžimas joms padėti dar dau
giau sustiprins.

Paskutinieji įvykiai Europoje 
Amerikai iškelia gyvybinės reikš
mės klausimų. Aš tikiu, jog mes 
pasiekėme tašką, kada Jungtinių 
Valstybių pozicija turi būti iškel
ta ligi jokios abejonės nekeliančio 
aiškumo. Principais ir tikslais, 
kurie sudaro Jungtinių Tautų char- 
tos pagrindus, mes ir toliau remi
ame savo viltis. Bet mes nega
lime užmerkti akių prieš nuogą 
tikrovę, kad vienos tautos prieš
taravimas ir net griaunančios pa
stangos dar neleido šiai svajonei 
tapti tikrove. Tad reikalinga, kad 
mes imtumėmės papildomų prie
monių Jungtinių Tautų vaidmeniui 
papildyti ir jų tikslams paremti. 
Pasaulio istorijoj būna laikų, ka
da daug išmintingiau veikti negu 
delsti, šis veikimas yra rizikingas 
— tai tiesa. Bet dar didesnė rizika 
yra nieko nedaryti.

Aš tad laikau savo pareiga pa
siūlyti Kongresui tas priemones, 
kurios mano nuomone geriausiai

valstybė savo nuolatiniu 
tejsės piktnaudojimu JTQ 
atkakliai kliudė. Toji val- 
truputį daugiau kaip .per

persekiojami kurios nors kitos 
valstybės, nepripažįstančios šioje 
konstitucijoje nustatytų pagrin
dinių teisių ir kurie atbėgo į Ba
variją, negali būti nei ištremiami 
nei išduodami.

Šitas straipsnis neįveda jokių 
ligi šiol negirdėtų naujenybių, o 
tik pakartoja principą, jau nuo 
seno pripažintą visų kultūringų 
valstybių, tačiau mums vis dėlto 
jis labai malonus ir brangus tuo, 
jog teisine forma sprendžia mums 
taip svarbų klausimą. Neužmirš
kime jo.

Kiekvienas Bavarijos gyvento
jas turi teisę į atitinkantį butą 
(106 str. I pastr.) Mus, gyvenan
čius perpildytose stovyklose, šitas 
straipsnis galėtų truputį ir papik
tinti, bet atsiminkime, kad dabar 
yra nenormalūs laikai, kad įsta
tymas pats negali ir nenori sta
tyti namų ir nustato šį principą 
būsimiems normaliems laikams, ka
da vėl bus pakankamai butų.

Tačiau ir dabar jau asmens bu
tas yra neliečiamas (106 str. III 
pastr.) ir be jo žinios niekas ne
turi teisės į jo butą brautis.

Taikydami šitą — ir kai kuri
uos kitus nuostatus — praktikoje, 
betgi neužmirškime, jog iš to fak
to, kad Bavarijos teritorija yra 
okupuota kare nugalėjusios ali- 
jantų valstybės, seka kai kurios 
išvados; amerikiečių įstaigų šios 

nuostatai, žinoma,

valstybę ar konstituciją (114 str. 
II pastr.).

Kiekviena draugija gaU įsigyti 
juridinio asmens teises einant ci
vilinės teisės (BGB) nuostatais (114 
str. III pastr.)

Visi Bavarijos gyventojai (atseit 
ir svetimšaliai) turi teisę kreiptis 
raštu su prašymais ir skundais į 
kompetentingąsias įstaigas ir į Ba
varijos parlamentą (Landtag'ą) (115 
str.) Taipigi kiekvienas Bavarijos 
gyventojas (svetimšalis irgi), kuris 
laiko, kad kuri nors įstaiga pažei
dė jo konstitucines teises, turi 
teisę kreiptis į Bavarijos konstitu
cinį teismą (Verfassungsgerichts- 
hof'ą) prašydamas apsaugos (120 
str.

Šitie du nuostatai mums yra įdo
mūs bei svarbūs tuo, jog suteikia 
mums, svetimšaliams, galimybę 
kreiptis į pačias aukščiausiasias 
Bavarijos valstybės institucijas pa
galbos bei užtarimo, jeigu kuri 
nors žemesnioji Bavarijos valsty 
bės įstaiga mus skriaudžia. Yra, 
žinoma, visai kitas klausimas, kiek 
praktišku atveju šis kreipimasis 
bus efektyvus, tačiau mums svar
bus jau pats principas, jog turime 
oficialią teisę skųstis bei prašyti 
užtarimo.

Draudžiama kelti ir kurstyti tau
tų bei rasių neapykantą; už tai 
gali būti baudžiama (119 str.). Ba
varijos vyriausybė jau yra išlei
dusi įstatymą, numatantį tokiais 
atvejais visai konkrečias bausmes.

Šitas nuostatas mums svetimša
liams atsimintinas dėlto, kad duo
da juridinę galimybę patraukti 
teisino atsakomybėn tuos, kurie 
mėgintų mus, kaipo ne bavarus, 
svetimšalius įžeisti arba užgauti.

Prieš įstatymus visi lygūs, ne
žiūrint, ar jie būtų bavarai ar sve
timšaliai. Įstatymas visus vienodai 
įpareigoja ir visi vienodai naudo
jasi įstatymų apsauga (118 str. 
I pastr.)

Taigi principiškai negali būti 
daroma skirtumo .tarp bavaro ir 
nebavaro, išskyrus, žinoma, įstaty
muose įsakmiai numatytus atve
jus. Taip, pav., mes svetimšaliai 
negalime būti Bavarijos valstybės! 
valdininkais (116 str.) ir neturime 
teisės balsuoti (7 str.). Šiaip tačiau 
bendrai galioja 118 str. I pastr. 
nustatytasis principas.

Tas faktas, kad mes gyvename 
bavarų žemėje, uždeda mums ir 
kai kurių pareigų.

Visi Bavarijos gyventojai pri
valo priimti nemokamas, taip va
dinamąsias „garbės" tarnybas 
(Ehrenaemter); kaipo pavyzdžiai 
minimos tarnybos: globėjo (Vor- 
mund), pareigūno našlaičių reika-

Karmelitų bažnyčia Kaune

šiandien pasauly svarbiausia. Kiek
vienas iš mūsų šiame name esa
me ypatingai atsakingi. Pasaulio 
padėtis yra tokia kritiška ir šios konstitucijos 
šalies atsakomybė yra tokia dide- 
le, jog mes negalime leisti, kad 
partijų kovos sumažintų musų įta
ką taikai išlaikyti. Amerikos tauta 
turi teisę laukti, kad politiniai su
metimai mūsų bendradarbiavimui —- ----- - / - . , — ..
neturi Įtakos. Ji turi teisę Skėtis, P?.str- nutates, jog niekas negali 
kad savo pastangose išlaikyti pa- buh verčiamas pasisakyt!, kurios 
šaulio taiką nesusilaikydami ir pil- ™ valstybes (.taigos
nal įsitikinę paduodame rankas. telun teisę tęirautis kurio nors 
Su Dievo pagalba savo tikslą mes asmens ^bos tik tais atvejais, 
naiipkcimp kai nuo religijos priklauso tam
p tikros teisės arba pareigos arba

kai įstatymu nustatytas statistinių 
žinių rinkimas to' reikalauja.

Niekas negali būti verčiamas at
likti kuriuos nors tikybinius veiks
mus, dalyvauti tikybinio pobūdžio 
pratimuose arba iškilmėse arba 
vartoti tikybinio pobūdžio priesai
kos formulę (107 str. VI. pastr.).

Menas ir mokslas yra laisvi 
ar tai būtų Bavarijos pilietis, ar (108 str.).
ne. (100 str.). Visi Bavarijos gyventojai (taigi

Labai įdomus principas išreikštas ir svetimšaliai) turi pilną judėjimo 
tuo, jog įstatymų bei dorovės ri- laisvę. Jie turi teisę nuvykti į bet 
bose kiekvienas (taigi ir svetim- kurią vietovę, joje apsigyventi, 
šalis) turi teisę daryti viską, kas įsigyti nekilnojamo turto ir verstis 
kitiems nekenkia (101 str,). Tuo bet kokiu verslu (109 str. I pastr.) 
— taipogi nepriklausomai nuo to, Apie šį nuostatą, kaip ir apie 106 
pasakyta, jog viskas tai, kas nėra str., galima būtų pasakyti, kad jis 
draudžiama, yra. leista — princi- mus, turinčius tiek dauq vargo su 
pas, kuris gali atrodyti banaliu ir „Zuzugsgęnehmigung'ais“ stebina 
savaime suprantamu, bet turi ir ir gal net piktina. Tačiau ir čia 
didelės teorinės . bei praktiškos reikia atsiminti, jog šis principas 
reikšmės. nustatytas, vėlesniems, normaliems

Asmens laisvė yra neliečiama laikams ir kad pokariniai sunku- 
(102 str. II pastr.) Viena svarbiau- mai verčia laikinai nuo šios tei
siųjų išvadų iš šio gražaus prin- syklės nukrypti.
cipo nusakyta tame pačiame visi Bavarijos gyventojai turi 
straipsnyje (102 str. II pastr.) Kiek- teisę emigruoti į kitas valstybes 
vienas viešųjų įstaigų (pav. Ba- įio9 str. II pastr.). šis nuostatas 
varijos policijos) suareštuotasis mums skamba labai maloniai, ir 
asmuo vėliausiai kitą dieną po mes galime tik apgailestauti, jog 
areštavimo turi būti pristatytas kitos, ypač užjūrio valstybės neiš- 
kompetentingam teisėju; kuris pri- leidžia atitinkamų nuostatų, ges 
valo areštuotajam pranešti-, kūri juk leidimas emigruoti praktiškai 
įstaiga įsakė jį areštuoti ir kuriais nedaug reiškia, jeigu nėra leidimo 
sumetifnais tai padaryta; tada tei- imigruoti kitur.
sėjas privalo duoti areštuotajam Kiekvlenas Bavarijos gyvento- 
progos pareikšti savo motyvuo ą j ,uri tel lai9val paretkstl 
protestą prieš areštavimą ir po to įp nuomonę'žod4iu. raHštu. spauda, 
®r.bka f0h?al- paveiksiu ar šiaip kuriu° nors bū-
laikyt! arešte arba Ji neatidėho- § ( radijJ fllmomls etcJ
Jan paleisti. Kiekvienas iš mūsų, (no joklaJdarbo ar tarnybos 
kur am atsitiktų nelaime būti areš- į „ jam klludytir šia
tuotam Bavarijos policijos — o juk , naudoatl9 jls neqa’u būti 
ai gali atsiUkU ir padoriausiam - baudHamas už naudojimąsi jąja.
ea simena šj 102 str. >r tere!kalau- Spaudos uždavlnys yra larnautl 

Ja jo vkdymo. demokratinei idėjai, referuojant
Nuosavybės bei paveldėjimo tei- likral lr teišingal Japie viešo)o gy. 

se garantuojama tačiau nuosavy- venlmo įvykius. situacijas, institucl- 
bės rikiavimas bei naudojimasis jas bei asmenybes (ill str. I pastr.) 
jąja privalo tarnauti ir bendrajam T , .... . . a • .
labui |103 str) JeiSu P91*c>)a mėgintų varžyti

e, ... .. spaudos laisvę, tai galima kreiptis
n?,rJ .veik™’ i teismą (111 str. II pastr.) gali būti baudžiamas tik tuo atve- ... . . _

ju, jeigu draudžiąs tą veiksmą įsta
tymas buvo išleistas ir jau egzi
stavo to veiksmo padarymo metu. 
Šitas principas, romėnų teisės su
formuluotas „Nuiia poena sine --- ----------r
lege" yra seniai, žinomas visose U *2 str. II pastr.) 
kultūringose valstybėse (104 str. I.
pastr.).

nesaisto.
Tikėjimo ir sąžinės laisvė garan

tuojama (107 str. I pastr.). Valsty
bė saugo nekliudomą religijos iš
pažinimą (107 str. II pastr.) Įdo
mus nuostatas yra ,107 str. V.

Svetimšalio teises Bavarijos.
konstitucijoje

J. A. STIKLIORIUS
Ą Z'A A metų gruodžio mėn. 
I ft Bavarijos vyriausy-

JLv-Z J.VZbė paskelbė naują-

Tatai lengvai suprantama, nes dau
guma tie svetimšalių — jų taijje 
ir mes, lietuviai — neturi noro ir 
pagaliau ir galimybės čia, Bavari
joje, įsikurti nuolatiniam gyveni
mui ir, be t j, 
problemų bei 
su emigracija 
.domis.

O vis dėlto 
naudinga susipažinti su ta konsti
tucija. kuri ne tik išreiškia labai 
gražių, demokratiškų minčių, bet 
ir duoda visą eilę nuostatų, galin
čių kiekvienam iš mūsų svetim
šalių, laikinai gyyenančiųBavarijos 
teritorijoje, suteikt; visai konkre
čios bei praktiškos naudos..

Tiems iš mūsų, kurie norės arba 
kriems teks likti čia, Bavarijoje, 
ilgesniam laikui, bus įdpmu su
žinoti iš konstitucijos, jog Bavari- 

‘ jos pilietybė gali būti įsigyjama 
j ne tik gimimu, bet ir legitimaci

ja, vedybomis arba įpilietinimu (6
• str. I. pastr.) ir kad ta pilietybė, 

sykį įsigyta, jau nebegali būti ati-
į mama (6 str. II pastr.), toliau, kad 
į visi Bavarijos piliečiai naudojasi 
t tomis pačiomis teisėmis, visai ne- 
, atsižvelgiant į jų lytį, rasę, tikė- 
' jimą bei profesiją (7 str. I pastr.).

Sukakę 21 metus, jie įgyja teisę 
balsuoti, (7 str. II pastr.) jeigu tik 
yra išgyvenę Bavarijos teritorijoje 

1 bent vienerius metus (7 str. III. 
’ pastr.).

Kas tačiau norėtų sužinoti smul- 
1 kiau apie pilietybės igijimo proce- 
! durą, tas turėtų dar palaukti, nes 
1 įstatymas, reguliuojąs pilietybės 
‘ įgijimo procedūrą, dar neišleistas. 
’ Pažymėtina, jog ir tie Bavarijos .formuluotas:.

gyventojai, kurie nėra josios pilie- ’ “
’ čiai (pav. mes, lietuviai), naudo- 
’ jasi visa eile teisių, numatytų 
’ konstitucijos antrojoje dalyje, pa

vadintoje „Pagrindinės teisės ir 
’ pareigos".

Kad šioje dalyje suminėtos tei- 
i sės, arba bėnt jų dalis priklauso 
j ir mums, svetimšaliams, gyvenan-
- -tiems Bavarijos teritorijoje, seka 
! iš atskirų nuostatų suformulavimo. 
. Taip pav. 116 str. ęako, jog visi 
. Bavarijos piliečiai („alle Staats-
■ angehoerigen" turi teisę būti vie- 
. šųjų įstaigų valdininkais. Iš šio 
. nuostato aiškiai seką, jog svetim- 
. šalis neturi teisės būti Bavarijos 
. valstybės valdininku. Kiti nuo- 
I statai tačiau kalba apie „visus Ba- 
, varijos gyventojus („alle Bewoh- 
j nėr Bayerns") arba tiesiog apie

„kiekvieną" („Jedermann") (pal. 
101 str.) ir tuo aiškiai rodo, jog 

j jie nesiriboja tik Bavarijos pilie
čiais, bet apima kiekvieną Bavari- 

. joje gyvenantį asmenį, visai ne- 
‘ žiūrint jo piktybės).

Apie atskirus nuostatus pasaky- 
> tina štai kas: principiškai nusta

toma, jog šios konstitucijos sutei-
• kiamosios pagrindinės teisės ne-
• gali būti varžomos. Bet kokie jų
■ varžymai turi vykti įstatymo for- 
į ma (reiškia, paprasto policijos pot-
- varkio nepakanka) ir be to, leistini 
. tik tais atvejais, kai viešasis sau- 
[ gumas, viešoji dorovė, sveikata 
1 ar gerovė to būtinai reikaleiuja (98 
. str.).
į Konstitucija tarnauja visų gy

ventojų — reiškia, ne tik Bavari- 
. jos piliečių, bet ir svetimšalių — 
i apsaugai ir jų dvasinei bei materi- 
i jallnei gerovei (99 str.).
i Įstatymų leidžiamoji galia — at

seit Landtag'as ir Senatas — vy
riausybė ir teismai privalo gerbti 
žmogaus asmenybę (die Wuerde 
der menschlichen Persoenlichkeit")

turi visą eilę kitų 
rūpesčių, susijusių 
ir kitokiomis bė-

yra įdomu ir net

Laiškų, pašto, telegrafo ir tele
fono paslaptis neliečiama ir garan
tuojama (112 str. I pastr.)

— Draudžiama varžyti radijo klau- 
,NuHa “poena °sine sYra£l bei spaudos leidinių Įsigijimą . . .. . I11O IT nactr 1

Šitas nuostatas apima ir mus, 
svetimšalius, tačiau, žinoma, su

LietuviSka klėtis

Reiškia: jeigu aš padarau ku>į 
nors veiksmą ir tuo metu nėra jį 
draudžiančio įsĮatymo, tai aš galiu 
daryti šitą veiksmą visai ramia 
sąžine, nbt jeigu vėliau ir būtų 
išleistas įstatymas, draudžiąs šį 
veiksmą, nes šis įstatymas jau ne
gali būti taikomas man.

Taipogi niekas negali būti bau
džiamas du .kartu už tą patį nusi
kalstamą veiksmą („ne bis in 
idem") (104 str. II patstr.)

Mums, politiniams pabėgėliams, 
ypatingai svarbus ir įdomus kon
stitucijos nuostatas, kuris Įsakmiai 
mini „Auslaender'į"); jame pasa
kyta, kad svetimšaliai, kurie yra

Gelbėkime musu vaikus ir jaunuolius

SLANDIEN visa mūsų tauta per
gyvena žiauriausias ir sun
kiausias dienas. Moraliniai ir 

fiziniai sunkumai sunkesne ar 
lengvesne našta yra užgulę visus 
lietuvius, nežiūrint kur jie bebūtų.* 
Tačiau mūsų, visuomeninis gaju
mas ir atsparumas įsakmiai visam

Ta paCla proga. negalima nepaminėti ir p. Marijos Rudis sesers p. Anna 
Juozaitytės-Pauksta, kuri drauge su savo vyru-prekybininku, globoja sep
tynetą lietuvių tremtinių Seimų Vokietijoje.

Ypatingo lietuvių tremtinių respekto užsitarnauja Amerikos lietuvio inž. 
Antano Rudžio Selma (viduryje matyti 5-rlų metų Antanukas). Inž. A. 
Rudis, kaip, ir Jo žmona Marija Rudis-Juozaity tė, nors gimę ir augę Ame
rikoje, yra giliai susipratę lietuviai. Inž. A. Rudis dar Jaunas vyras, bet 
Jau dabar plaCial Čikagoje žinomas pramonininkas, .pernai metų gale pa
sistatydinęs antrą savo fabriką, gaminanti karinius reikmenis. Ligi "šioj 
M. *ir A. Rudžiai Jau yra aprūpinę keletą lietuvių tremtinių Seimų a/fi- 
davltais, nuolat dar Jas remdami maisto siuntinė llais. Ponia M. Rudis be 
tiesioginių pareigų fabrike, kuriam Ji dirba kaip savo vyro pagelbininkė, 
laisvesniu laiku dar pakuoja maisto siuntinėlius Europoje vargstantiems

lams (Waisenrat) jaunimo globėjo 
(Jugendpfleger), apylinkės teismo 
pošėdinlnko (Sdhoeffe) ir prisie
kusiųjų teismo nario (Geschwore- 
ner) (121 str.)

Praktiškai sunku įsivaizduoti, 
kaip svetimšalis eitų tokias parei
gas Bavarijoje, tačiau, žinoma, ga
limybė vis dėlto egzistuoja.

Kita pareiga: nelaimingų atsiti
kimų, visuotinės bėdos (Notstand) 
ir gamtos katastrofų atvejais, o 
taipogi ir bendraite kaimyniškame 
sugyvenime visi privalo vieni ki
tiems padėti (122 str.)

Reikia manyti, kad joks padorus 
žmogus, bavaras ar svetimšalis, 
neatsisakys šias pareigas pildyti.

Atitinkamai savo turtui bei pa
jamoms, bet atsižvelgiant taipogi 
ir į įsipareigojimus, visi (taigi ir 
svetimšaliai) privalo prisidėti prie 
viešųjų išlaidų padengimo (123 str. 
I pastr.)

šituo straipsniu nustatoma Ba
varijos teritorijoje (ne DP stovyk
lose) gyvenantiems svetimšaliams 
pareiga mokėti valstybinius, savi- 
valdybinius ir kitokius mokesčius. 
Ši pareiga gali atrodyti ir nevisai 
maloni, tačiau neužmirškime, jog 
tas, kuris moka mokesčius, turi ir 
teisę pasisakyti dėl šių mokesčių 
panaudojimo, ir tuo pačiu ir dėl 
valstybės valdymo.

Tiek apie šią, antrąją, Bavarijos 
konstitucijos dalį, nustatančią Ba
varijos gyventojų teises bei parei
gas.

Trečioji dalis, pavadinta „Ben
druomeninis gyvenimas" (Gemein- 
schaftsleben) ir reguliuojanti šei
mos, auklėjimo, švietimo bei reli
gijos padėti valstybėje, bei ketvir
toji dalis, pavadinta .,Ekonomija ir 
darbas" (Wirtschaft und Arbeit) ir 
nustatanti ekonominės santvarkos, 
nuosavybės, žemės ūkio bei darbo 
pagrindinius metmenis, irgi labai 
įdomios, tačiau, žinoma, jų nagri
nėjimas toli peržengtų šio straips
nio ribas.

Čia būtų tik paminėtina, jog

pasauliui rodo, kad lietuvių tauta 
yra dar gyva, pasiryžusi gyva iš
likti ir sulaukti teisingumo ir lais
vės dienų. Musų tautos ateičiai 
garantuoti, jos gerovei sukurti yra 
svarbu išlaikyti ne vien moralinį 
visų lietuvių stiprumą, bet taip 
pat ir fizinį jų atsparumą. Čia pir
moj eilėj visų akys nukrypsta į 
tautos prieauglį, vaikus ir lietuvių 
jaunimą. Juk tik priaugančiosios 
kartos pasiruošimas ir tinkamas 
išsilaikymas gali laiduoti ateities 
gyvenimą, o nuo jos fizinio atspa
rumo ir išsilaikymo priklauso vi
sos tautos gerovė ir saugumas.

rezervais ir išimtimis , išeinančio
mis iš okupacinės karinės valdžios 
teisių.

Visi Bavarijos gyventojai (taigi 
ir svetimšaliai) turi teisę ramiai ir 
neginkluoti susirinkti, ir tam jiems 
nereikalinga nei iš anksto pranešti 
nei gauti atskiro leidimo (113 str.)

Visi Bavarijos gyventojai (taigi 
ir svetimšaliai) turi teise steigti 
draugijas (114 str.’ I pastr.), 
tačiau gali būti draudžiama veikti 
draugijoms, siekiančioms nelegalių 
ar nepadorių tikslų arba vartojan- _ _ . r r___  . . _
čioms tokias priemones, siekian-# konstitucijoje nėra nuostato, nusta- 
čioms panaikinti pilietines laisves tančio, jog tik Bavarijos pilietis 
arba vartoti smurtą prieš tautą, galėtų įsigyti nekilnojamo turto

arba draudžiančio svetimšaliui jį 
įgyti, kad kiekvienas (vis tiek ar 
Bavarijos pilietis, ar svetimšalis) 
turi teisę savo darbu susikurti sau 
pakankamą egzistencijos pagrindą 
(166 str.), kad yra teisė i aprūpi
nimą nedarbingumo atveju (168 
str.) ir į socialinį draudimą (171 
str.).

Ši, nors ir trumpa ir paviršuti
niška Bavarijos konstitucijos nuo
statų apžvalga rodo, kad mes, Ba
varijos teritorijoje gyvenantieji 
svetimšaliai toli gražu nesame be
teisiai Bavarijos valstybės ir jos 
įstaigų atžvilgiu. Čia, žinoma, 
lengva pasakyti, jog šios teisės 
yra gražios, bet, deja, tik teoreti
nio, deklaratyvinio pobūdžio ir 
kad šiurkščioje, pilkoje kasdie
niškumo realybėje jųjų visai nebo- 
jama.

.Šitoks priekaištas iš dalies gal 
ir turėtų pagrindo, nes konstitu
cija daugiau skirta normaliems 
laikams, tuo tarpu kai dabartis, 
ypatingai sunki karą pralaimėju
siai vokiečių tautai, verčia kai Ku
riuose klausimuose nuo konstitu
cinių nuostatų nutoli, tačiau mums 
vis dėlto yra malonu žinoti, jog 
bėdos, nelaimės ar priespaudos at
vejų kreipdamiesi į Bavarijos įstai
gas neprivalome prašyti grynai jų 
malonės, o galime remtis konstitu
cijos — jų konstitucijos — prin
cipais bei nuostatais.

Su baime ir didžiausiomis abe
jonėmis mes visi sekame mūsų 
tremtinių. Vokietijoje ir Austri
joje kasdieninį gyvenimo blogė
jimą. Visoj Vokietijoj siaučiantis 
maisto trūkumas sunkiausiomis pa
sėkomis paliečia lietuvius trem
tinius, gyvenančius svetimoje ne
draugingoje aplinkoje. Be abejo, 
kad labiausiai šiuos trūkumus pa
junta beaugantieji vaikai ir jau
nuoliai. kurių organizmo išlaiky
mui, normaliam išaugimui ir sub
rendimui yra ypatingai reikalingos 
normalios gyvenimo sąlygos. To
dėl nenuostabu, kad paskutiniu 
laiku milžiniškais šuoliais didėja 
sergančių vaikų, džiovininkų ir 
silpnasveikačių jaunuolių skai
čius. Ypatingai sunkiai šiandieni
nius gyvenimo trūkumus pajaučia 
moksleiviai ir studentai, kuriuos 
dar vargina ir nenormalios darbo 
sąlygos. Yra universitetų, kuriuose 
lietuviai studentai yra netekę 
15—20 % savo normalaus svorio, 
yra giriinazijų, kuriose beveik visi 
moksleiviai serga mažakraujyste.

Lietuvos Raudonasis Kryžius 
paskutinių laiku visą savo dėmesį 
nukreipė pagrindinai Į mūsų jau
nimo gelbėjimą, skirdamas šiam 
tikslui didžiausią savo turimų iš
teklių dalį. Jaunimo šalpos reika
lu L. R. Kryžius yra daug sykių 
šaukęsis į mūsų pagrindinę šalpos 
organizaciją užjūryje BALF'ą ir į 
kitas tarptautines organizacijas. 
Gautoji parama labai daug padėjo 
kovoti su kasdieniniu vargu ir 
mūsų bėdomis. Be abejo, kad ši 
parama buvo per maža efektyviai 
paremti visus pašalpos reikalin
gus, todėl šiuo metu L. R. Kryžius 
visomis galimomis priemęnėmis 
visame pasaulyje ieško naujų šal
pos išteklių šaltinių.

Tačiau mes neturime pilno mo
ralinio pagrindo šauktis kitų sku
bios ir didesnės pagelbos pirma 
riėišbandę visų galimybių savo tar
pe sumobilizuoti visus turimus iš
teklius ir padarę pastangas suor
ganizuoti savo tarpe vienas kito 
parėmimą. Kai mes visi būsime 
parodę pilną savo solidarumą, ir 
supratimą gelbėti savo jaunimą, 
tada ir mūsų šauksmas Į užjūrio 
tautiečius ar i svetimuosius turės 
žymiai svaresnį moralinį pagrindą 
ir galės būtį išgirstas.

L. R. K. Vyr. Valdyba šiais me
tais skelbia mūsų bendruomenėj 
piniginę rinkliavą. Si rinkliava 
prasidės š. m. kovo 31 d. ir tęsis 
ligi š. m. gegužės 31. d. Si rinklia
va vietose bus vykdoma per L. R. 
Kryžiaus skyrius.

L. R. K. Vyr. Valdyba kreipiasi 
į visus mūsų tautiečius kiek kas 
gali šią rinkliavą paremti, o taip 
pat visus aktyviai dalyvauti jos 
organizavime ir pravedime.

Mes puikiai žinome, kad šiuo 
metu yra besibaigiančios daugelio 
mūsų tautiečių turėtos sutaupos, o 
pajamos visai sumažėjusios, tačiau 
kiekvienas vis gali surasti atlie
kamą skatiką,, kurį kviečiame 
paaukoti jaunimo šalpos tikslams.

Ši piniginė rinkliava turi būti 
tarpusavio solidarumo demonstra
cija ir todėl joje kviečiami visi 
tautiečiai dalyvauti.

Tad gelbėkime mūsų vaikus ir 
jaunuolius. Dalyvaukime Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus piniginėje rin
kliavoje: kovo 31 — gegužės 31 
dienomis.

L. R. K. VYR. VALDYBA

Reutlingenas, 1948 m. kovo 16 d.
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Suomija pries sovietizacijos pavoju

Suomija ne be pirmą kartą at
sistoja prieš sovietizacijos pavo
jų. Kai 1940 m. Baltijos valstybės 
nusilenkė sovietų agresijai, Suo
mija pasipriešino. Tai, kaip atsi
mename, iššaukė karą, ir Suomi
ja, netekus daug kraujo ir užlei- 
dus sovietams kai kurias savo 
sritis, vėl su Sov. Rusija susitarė. 
Vokiečiams 1941 m. užpuolant 
Sov. Rusiją, Suomija atsistojo Vo
kietijos pusėj ir tuo būdu vėl įsi
traukė į karą, po kurio ji no
minaliai tapo nepriklausoma, ta
čiau įėjo į sovietų kontroliuoja
mą orbitą. Nežiūrint stiprios so
vietų įtakos, Suomijoj veikia va
karietiško tipo demokratija su sa
vo laisvais rinkimais ir spaudos 
bei žodžio laisvėmis.

Blogėjant Vakarų ir Rytų san
tykiams ir sovietams jau susi
tvarkius su pietiniu savo sparnu, 
jų akys nukrypo į šiaurę. Kaip 
žinome, neseniai Stalinas pasiūlė 
Suomijai sudaryti su Rusija drau
giškumo bei savitarpinės pagalbos 
sutartį, kuri kartu būtų ir karinės 
sąjungos sutartim. Anot Stalino. 
„Suomija esanti vienintelis So
vietų Sąjungos kaimynas, kuris 
neturi sudaręs su SSSR gynybos 
sąjungos“.

REAKCIJA DEL STALINO 
PASIŪLYMO

Stalino pasiūlymas buvo svars
tomas suomių ministeriu kabinete. 
Komunistų koalicija, kuri parla
mente iš 200 atstovų turi 51, rei
kalavo Stalino pasiūlymą priimti- 
Jie pareiškė, jog tai yra „drau
go kreipimasis, kurį atmesti mes 
neturime priežasties“. Konserva
toriai, kurie parlamente turi 29 
atstovus^ sutiko del draugiškumo 
sutarties sudarymo, tačiau pasi
sakė prieš karinį paktą. Panašiai 
pasisakė ir kitos nekomunistinės 
suomių partijos. Suomijos prezi
dentas savo atsakyme į Stalino 
pasiūlymą pareiškė, jog suomiai 
sutinka derėtis del karinio pakto 
sudarymo, tačiau suomių parla
mento lyderiai, esą, abejoja del 
tokio susitarimo reikalingumo. 
„Ypač po kieto patyrimo per pa
skutinius karus“, rašė Stalinui 
Suomijos prez. Kūno Paasikivi, 
„suomių tauta nori išlikti nuo
šaly tarptautinių konfliktų ir są
žiningai pildydama taikos sutar
ties nuostatus palaikyti ir plėsti 
draugiškus santykius tarp Suomi
jos ir Sovietu Sąjungos. Suomijos 
min. pirm. Mauno Pekkala, kuris 
priklauso komunistuojančiai suo
mių socialistų unionistų partijai, 
per radiją pareiškė, kad „even
tualus paktas“ nepakenks Suomi
jos santykiams su kitais kraštais, 
tačiau iš jo kalbos susidarė įspū
dis, kad karinė sutartis yra lai
kytina jau įvykusiu faktu.

Suomių spauda dėl derybų su 
Sov. Rusija nėra optimistiška. So
cialistų laikraštis „Sosiali Demo- 
krattii“ puola min. pirm. Pek- 
kalą del jo pareiškimo, jog’ yra 
galima, kad paktas bus patiektas 
parlamentui tik po to, kai jis bus 
Maskvoj pasirašytas. Komunistų 
spauda puola tuos, kurie nori pa
kenkti geriems suomių — sovie
tų santykiams. Jie kaltina suo
mių švedus, kad jie nori Suomi
ją arčiau pritraukti prie Skandi
navijos kraštų ir tuo atitolinti nuo 
Sov. Rusijos. Jie nesidrovi net 
tvirtinti, kad suomių agrarų ir 
liberalų partijos buvo pasiuntu- 
sios savo atstovus į Stockholmą 
pasitarti pas amerikiečių ambasa
dorių.

SUOMIŲ NUOTAIKA
Korespondentų tvirtinimu suo

miai del naujos sutarties su Sov. 
Rusija mažiau jaudinasi, negu 
užsienis. Daugelis jų dar tvirtina, 
kad tai, kas atsitiko su Rumuni
ja bei Vengrija, negali atsitikti 
Suomijoj. Todėl amerikiečių dien
raščio „New York Herald Tri
būne“ korespondentas rašo: „Tam, 
kuris matė negailestingą sovietų 
jėgos politikos techniką Rytų Eu
ropoj, šie suomiai atrodo gyveną 
kvailių rojuje“. Tačiau yra suo
mių, kurie supranta padėtį. Ypač 
jiems atvėrė akis Čekoslovakijos 
likimas. Si suomių dalis jaučiasi 
tvirtai. Jie tvirtina: „Jei Amerika 
bus su mumis, mes priešinsimės 
sovietų spaudimui, nežiūrint ko
kios bus pasekmės“.

KRIZE ATEIS VEUau
Suomiai tuo tarpu yra sutikę 

tiktai derėtis su Sov. Rusija, bet 
ne pasirašyti sąjungos sutartį. 
Delegacija, vadovaujama min. 
pirm. Pekkalos, išvyksta į Mask
vą, kur kovo mėn. 22 d. prasideda 
derybos. Sutartis pagal suomių 
konstituciją turės būti parlamen
to patvirtinta, ir tada ateis tikra
sis Suomijos krizis.
VILTIS IS JUNGTINIŲ TAUTŲ

Yra suomių, kurie tvirtina, kad 
jie kreipsis į Jungtinių Tautų Or
ganizaciją, jei sutartis jiems bus 
jėga primesta. Iš esmės tai yra 
galima. JTO Char tos 35 str. lei
džia bet kokiai valstybei kreiptis 
į Saugumo Tarybą, jei ji jaučia, 
kad taika yra pastatyta į pavojų. 
Jei taip įvyktų, tai Suomija taptų 
kovos tarp Rytų ir Vakrų objek
tu. Tačiau nuo sovietų priklauso, 
ar jie nori šią sutartį suomiams 
primesti. Jie gali suomiams nieko 
nedaryti, jei jų parlamentas su
tarties nepatvirtintų. Taip pat jie 
gali suomiams pasiūlyti tokią 
švelnią sutartį, kad suomiai ją be 
baimės galės priimti.

JĖGŲ SANTYKIS
Sovietai siekdami savo tikslų 

visada stengiasi išlaikyti teisėtu
mo panašumą. Tai mes matėm 
bolševikams įjungiant Lietuvą į 
Sov. Sąjungą. Tas pats buvo Bal
kanuose, ir per paskutinius įvy
kius Cekoklovakijoj, kurioj per
versmas techniškai buvo atliktas 
pagal konstituciją.

J. Žiurlys
Suomijoj komunistai yra silpni, ministeriu yra komunistuojantis 
“ i-,- j.aaaa —- - 15audles demokratas Eino Pekka.

la, ir komunistai jau remia įsta
tymą pagreitinti teismų proce
dūrą. Spauda taip pat yra laisva, 
bet paskutiniu metu komunistai 
pareikalavo sustabdyti sutarties 
su Rusija sudarymo puolimą. 
Rinkimai iki Šiol buvo laisvi, ir 
parlamentas tikrai atstovauja

Jie turi mažiau kaip 40.000 narių, 
kas sudaro tik 1/100 visų gyven
tojų. (Suomija turi 4.000.000 gyv.). 
Jie neturi smogiamųjų dalinių 
„akcijos komitetams“. Profesines 
sąjungas kontroliuoja socialistai, 
todėl komunistai negali jų vardu 
šnekėti. Taip pat komunistams 
nepatogu kelti streikus, nes Suo-

(/n.
*w*f*A> _ ,_____ __ Sr&L/f.

mija reparacijų sąskaiton teikia 
Rusijai pramonės (gaminių ir ža
liavų. Nežiūrint viso to, Suomijos 
komunistai yra užėmę atitinka
mas pozicijas, kad laikui atėjus 
galėtų užgrėbti valdžią. Pavyz
džiui, Suomijoj civilinės laisvės 
yra garantuotos, tačiau vidaus 
reikalų ministeriu yra komunis
tas Yrjo Leino, kuris slaptąją 
policiją visiškai išvalė nuo anti
komunistinio elemento. Taip pat 
teismai yra nepolitiniai ir dirba 
be priekaišto, tačiau teisingumo

tautą, tačiau komunistuojančių 
liaudies demokratų organas „Va- 
paa Sana“ paskutiniu laiku rašė: 
„Jei fašistinė parlamento daugu
ma nesiliaus rodyti savo reakcio
nieriško nusistatymo, tai niekas 
negalės kaltinti liaudies, jei ji 
nutars reikalus paimti į savo 
rankas.“

SOVIETŲ TIKSLAI
Sąjungos su Suomijtf sudary

mo pirmasis tikslas yra parla
mento rinkimai liepos mėnesį.

sąlygose, yra, tačiau, vykdymo 
sąlygos, organizacija. Tai yra: 
pamokų skaičius, laisvalaikio or
ganizavimas ir jo išnaudojimo ga
limumai, aikštės — salės — įran
kiai, higieninės sąlygos (mankš
tos drabužiai, apsiprausimo gali
mumai ir pnš) ir, pagaliau, fi
zinio lavinimo mokytojų paruoši
mas. Sis paskutinis faktorius yra 
lemiantis. Nes ne kas kitas, kaip 
tik gerai paruoštas mokytojas, 
pilnai suprantąs fizinio auklėjimo 
prasmę ir vertę augančiam or
ganizmui ir bendruomenei, ir tu
rįs idealistinį pasinešimą per fi
zinį lavinimą auklėti jaunimą, tu
rėdamas ir blogiausias sąlygas, 
ras priemonių ir būdų galimai 
efektingiau fizinio auklėjimo tiks
lą realizuoti

Išeinant iš šitų paaiškinamų

Nei suomių komunistai, nei Sov. 
Rusija negali prileisti per Sius 
rinkimus tokio pralaimėjimo, 
koks juos ištiko per paskutinius 
savivaldybių rinkimus. Krem
lius mano šia sutartim išgąs
dinti suomius ir paveikti jų bal
savimą. Komunisto vid. rei. mi- 
nisterio slaptoji policija tada at
liks savo vaidmenį, areštuodama 
opozicijos balsuotojus ir pade
dama suskaičiuoti balsus. Laimė
jus komunistams rinkimus, Suo
mijos sovietizavimas būtų beveik 
jau atliktas.

Toliau, paimdami į savo ran
kas Suomiją, Kremliaus vadovai 
nori sustiprinti savo padėtį Bal
tijos srity. Tai jiems tapo juo 
svarbiau, kai Skandinavijos kraš
tai įsijungės Marshallo planą. So- 
vietai nori užsitikrinti laisvą ka- ---------- -
nuomenės priėjimą prie Norve- pastabų apie modernaus fizinio 
gijos uostų prie Atlanto, ypač auklėjimo mokykloje principus, 
Narviko. Kaip žinom, rusai jau ir turint galvoje p. V. Liulevi- 
turi tiesioginį ryšį su Norvegija įiaus sugestionuojamą „fizinio la- 
per Petsamo sritį, tačiau ji di- vinimo krypties“ keitimą, tenka 
dėsniam kariuomenės skaičiui pe- §tai kas pasakyti-
reiti netinka. Netiesioginiu tiks
lu sovietai turi sutrukdyti įkū- i. r:-;..:
rimą aviacijos atramos punktų nai taikomąja kryptimi (paruošti 
Skandinavijos šiaurėje. Del to kūną ūkininko ar daržininko pro- 
jie turi užsitikrinti laisvą jų ka- fesijai) būtų visiškas prasilenki- 
riuomenės perėjimą per Suomi- mas su pagrindiniais modernaus 
jos lygumą. mokyklinio auklėjimo principais.

Trečių sovietų tikslu Suomi- T<*i“ bMu mes ,vėl grąžintume 
Joj reikia laikyti Norvegijos ir musų jaunuomenes auklėjimą j 
Švedijos gąsdinimą del jų prisi- senus scholastinius dualistinių pa
dėjimo prie Marshallo plano. “”k

1. Fizinį auklėjimą pasukti gry-

žiūrų rėmus. Siūlomas fizinio auk
lėjimo pakreipimas į žemės ūkio 
specialistų paruošimo pusę tiktų 
tik specialioms sodininkystės bei 
daržininkystės mokykloms (ir tai 
tiktai sąlyginai), bet jokiu būdu 
ne gimnazijoms ar progimnazi
joms.

2. Visiškai neteisinga ir prieš-
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Sėjos metas Lietuvoje

SOVIETŲ PARUOŠIAMIEJI 
ŽYGIAI

Stalino pasiūlytas sąjungos su
tarties sudarymas sovietų jau se
niau buvo ruošiamas. Jis sovietų 
vadų jau buvo svarstomas lap- -----------------  —
kričio mėn. Jis buvo aptartas taraujanti naujųjų laikų biologi- 
suomių komunistų, slapta nuvy- jos, psichologijos ir sociologijos 
kusių į Maskvą per praėjusias mokslų daviniams yra nuomonė, 
Kalėdas. Taip pat sovietai savo kad fizinis lavinimas būk esanti 
pasiuntinį Helsinky Abramovą priemonė tik „stiprinti ir lavinti 
pakeitė NKVD pik. gen. Savo- kūną“.
nenkovu kuri? buvo Ždanovo 3 Nedaromas skirtumas tarp fl- 
pavaduotoju Sąjungininkų (sovie- zinl0 lavinlm0 is vienos pusės lr 
tų) Kontrolinėj Komisijoj Šuo- darbo bei rekreacijos formų iš 

kitos. Sunku praktiškai įsivaiz
duoti, kaip minėtos smulkios ūkio 
šakos (ypatingai bitininkystė ir 
paukštininkystė) gali lavinančiai 
(neteikiant pakankamo intensy- 

' Laikraščiai jau praneša, kad vumo funkcionalinių jaudų) veik- 
žymusis Suomijos vyras marša- ti augantį organizmą. Kaip, pav., 
las Kari Mannerheimas kovo prižiūrint bites, kopiant medų ar 
mėn. 16 d. išvyko iš Suomijos į lesinant vištas galima ugdyti ben- 
Svediją. Oficialiai teigiama, kad drą fizinį (greitį, ištvermę, jėga, 
jo išvykimas yra surištas su jo vikrumą) ir psichinį (drąsą, ryž- 
sveikatos stoviu. Tačiau ameri- tingumą, orientaciją) pajėgumą? 
kiečių laikraščiai atvirai rašo, Koks psichofizinis efektas bus 
kad jis savo pabėgimu nori at- skiepijant medelius? Iš kitos pu- 
kreipti pasaulio dėmesį į Suomi- sės yra visiškai netikslu kai ku- 
jos likimą. Jis, esą žino, kokį įs- rias grynai rekreacinio pobūdžio 
pūdį padarė pasauliui Masaryko sporto šakas skirti prie fizinio la- 
mirtįs, todėl jis tiki, kad jo pa- vinimo (medžiojimo ar žuklavi- 
bėgimas sujudins pasaulį padėti mo sportas) ar iš to daryti išda- 
Suomijai. . vas, kad tada gali būti ir „sodų

_ ... , ,, . . auginimo sportas, bitininkystės,
Suomijoj marš. Mannerheimas daržininkystės, paukštininkystės 

komunistų buvo puolamas kaip ir kltoks sportas... Kur mes to- 
antlkomunistinių jėgų vadas; .jis kials i5vedžioJimals nueisim? 21- 
jų buvo laikomas senosios tvar- noma, gali būti visokie tie minėti 
kos simboliu, kuris turis būti pa- iSportai“ (tas paprastai vadinama 
šalintas. anglų kalbos žodžiu — „Hobby“),

tačiau ką bendro tas turi su fi
ziniu lavinimu? Mums atrodo, kad 
geriausiai fiziškai paruoštas bet 
kuriai fizinio darbo šakai bus tas 
jaunuolis ar jaunuolė, kurie per 
vispusišką ir pakankamo inten
syvumo fizinį lavinimą bus įgavę 
jėgą, ištvermę, vikrumą ir na
tūralią judesių koordinaciją, kas 

A. Kad fizinis lavinimas tikrai jiems padės labai greitai pasisa- 
prisidėtų prie fizinio auklėjimo vinti bet kurią fizinio darbo ša- 
tikslų realizavimo, jo medžiaga hą.
turi būti kiek galint vispusiškes- Tuo, žinoma, neišskiriama gali
nė (psicho-flzine prasme) ir duo- mybė, kada tam susidaro atitin- 
dantl organizmui pakankamo in- kamos sąlygos, panaudoti fizinį 
tensyvufho funkcionalinių jaudų. darbą, /tačiau atitinkiai jį nor- 
Išeinant — iš to fakto, kad žmo- muojant, kaip fizinio auklėjimo 
gus yra nedaloma kūno ir dva- priemonę (ypač turint dėmesy 
sios sielos vienuma ir tuo būdu sociališkai moralinę jo vertę), pa- 
judesys veikia visą žmogų, bet ne vyzdžiui: vasaros darbo stovyklo- 
vien jo kūną, fizinio lavinimo me- se.ūkio darbų talkose ir pnš. Ta- 
džiaga turi būti matuojama ne čiau fizinį darbą paverstixpagrin- 
vien pagal jos fizinę — anatominę, dine ir net vienintele fizinio auk- 
fiziologinę —, bet ir pagal jos psi- Įėjimo mokykloje priemone, yra 
chlnę (ypač charakterio ugdymo nesusipratimas.
prasme), socialinę ir net moralinę šia proga pravartu priminti, 
vertę. Senoji pažiūra, kad fizi- kad Lietuvoje, ruošiant naujas

PIRMIEJI KATASTROFOS 
ŽENKLAI

rinktos auklėjimo krypties. Kol 
mes dar nenumatom gimnazijas 
ar progimnazijas paversti grynai 
techniškomis amatų mokyklomis 
ar mūsų mokyklinį auklėjimą grą
žinti į senus scholastinius auklė

jimo rėmus, tol kažin ar 
būtų tikslu aukščiau minėtą ir 
anksčiau Lietuvoje pradėtą įgy
vendinti fizinio auklėjimo prin
cipą ir pagal jį parinktą kryptį 
keisti.

Lietuviška ar vokiška
mokykla?

T. STIKLIORIENE

Fizinio auklėjimo krypties keitimo klausimu
DR. ALGIRDAS VOKIETAITIS

S M. „Žiburių“ Nr. 4 (114) spor- 
to skiltyse buv išspausdin
tas aukštesniųjų mokyklų 

inspektoriaus p. V. Liulevičiaus 
' pranešimas „Fizinio lavinimo 

būklė Amerikiečių zonos gim
nazijose ir progimnazijose“, ku
riame autorius, be nūdienės or
ganizacinės bei metodinės fizinio 
auklėjimo būklės nušvietimo, 
mėgina iškelti vieną naują, ir ne- 
taip jau eilinį, fizinio lavinimo 
(reikėtų manyti-fizinio auklėjimo) 
krypties keitimo klausimą. Savo 
sugestijose pastaruoju klausimu 
p. Liulevičlus iškelia tokias svar
besnes mintis: išeidamas iš to, 
kad (1.) lietuviams tremtiniams 
Vak. Vokietijoje gali tekti arba ---- -— - - - -
arba emigruoti (tuo atveju ruoš- gyvenimo įpročių ugdymo prie- 
tis kokiai nors specialybei) arba monių ir pnš.) Jis yra mokykloje 
gal, susidarius palankioms sąly- dėstomas dalykas. Fizinio lavini- 
goms, grįžti į tėvynę, ir kad (2.) mo medžiaga priemonės ir jų pa- 
„lietuvių tauta yra ūkininkų tau- ♦"-< »*”♦»
ta‘, siūlo fizinį lavinimą „pa
kreipti dvigubai naudinga link
me — į smulkiąsias žemės ūkio Ša
kas: sodininkystę, daržininkystę, 
paukštininkystę ir Lt.“ Tokiu bū
du, atsieit, „tie darbai natūraliais 

: judesiais stiprins ir lavins kūną 
■ ir tuo pačiu metu ruošimės emi- 
■ gracijai, nes tuo keliu įgyjame so

dininko, daržininko ir tt. specia-
■ lybes“. Ir, pagaliau, praktinėje tų 
i teorinių samprotavimų išvadoje 
į autorius siūlo atitinkamai pa

kreipti ir fizinio lavinimo moky
tojų paruošimą „agronomo ir fi
zinio lavinimo mokytojo žinias 
sujungti.“

Kadangi šitokios mintys ir su
gestijos fizinio auklėjimo krypties 
klausimu yra beveik diametraliai 
priešingos modernaus fizinio au
klėjimo, o taip pat ir auklėjimo 
aplamai, esmei bei pagrindiniams 
jo principams, ir gali suklaidinti 
tiek mūsų švietimo vadovus, tiek 
ir fizinio lavinimo mokytojus, no
rių čia bent konspektyviai, paaiš
kinančiai, į tas mintis atsakyti 

Norėdami suprasti diskutuoja
mą klausimą, turime visų pirma 
išsiaiškinti pačią fizinio auklėjinio 
esmę, jo tikslus,! priemones ir, 
pagaliau, fizinio auklėjimo kryp- 

; ties prielaidas, kaip tat šiandien 
yra suprantama visuose Vakarų 
kultūros kraštuose.

1. Kas yra fizinis auklėjimas ir 
koks jo tikslas? Fizinis auklėji
mas yra integralinė pilnutinio 
auklėjimo dalis. Tai yra tam tik
ras auklėjimo aspektas (auklėji
mas „per kūną“, t. y. per psicho
fizinius žmogaus motorikos veiks
mus), bet ne koks atskiras, tech- 

i niškas mokykloje dėstomas daly
kas. Jo tikslas išplaukia iŠ ben-

drojo auklėjimo tikslo. Tuo būdu 
fizinio auklėjimo tikslas yra ne 
„lavinti ir stiprinti kūną“, bet, 
drauge su kitais pilnutinio auklė
jimo komponentais (dvasiniu, 
moraliniu ir socialiniu), „ugdyti 
integralinę asmenybę“ (Douglas). 
Taip, kaip bendrasis auklėjimas 
mokykloje neturi tikslo ruošti mo" 
kinį profesijai, taip lygiai ’ *' 
zinis auklėjimas nuo tokio 
namojo tikslo atsiriboja.

2. Fizinis lavinimas yra _ 
šiai ir veiksmai, lavinančiai vei
kią psicho-fizinę asmenybę. Jis 
yra pagrindinė ir pati ryškiau
sia fizinio auklėjimo mokykloje 
priemonė (šalia rekreacijos, sveiko .
avrran i mA ncrrlvmr* r»rip-

ir fi- 
taiki-

Jude-

rlnkimas turi būti adekvatiškas 
. fizinio auklėjimo tikslui ir užda
viniams.

Norint tiksliai suprasti fizinio 
lavinimo esmę ir jo ribas, reika
linga išsiaiškinti skirtumą tarp 
fizinio lavinimo ir darbo iš vie
nos pusės, ir fizinio lavinimo ir 
rekreacijos — iš kitos pusės. Fi
zinis lavinimas nėra pats sau 
tikslas. Jis yra tik priemonė žmo
gui auklėti; taigi jis yra nukreip
tas į vidų. Darbas gi, kaipo 
toks, siekia konkretaus apčiuo
piamo išorinio rezultato; jis nu
kreiptas ne į žmogų, bet į išorę. 
Rekreacija pilna žodžio prasme 
(atsigaivinimas, išsiblaškymas, po
ilsis) nėra nei fizinis* lavinimas 
nei darbas, nes ji yra pats sau 
tikslas. Čia sąmoningai nesiekia
ma nei lavinančiai veikti žmogų, 
nei specialiai siekti išorinio, ap
čiuopiamo rezultato. Tačiau, ne
žiūrint šitų daugiau vidinio po
būdžio skirtumų, tam tikros fi
zinio darbo (ne vienpusiško ir 
teikiančio organizmui pakankamo 
intensyvumo jaudų) ir rekreaci
jos formos, jei jos atitinka fizi
nio lavinimo reikalavimus, gali 
būti panau dojamas kaip fizinio 
lavinimo priemonė.

3. Fizinio auklėjimo mokykloje 
kryptį ar linkinę sudaro: tiks-

g a (fiz. lavin.), metodas ir or
ganizacija. Pirminis veiksnys 
linkmėje, kuris sąlygoja ir visus 
likusius komponentus, yra fizi
nio auklėjimo tikslas. Šitaip 
traktuojant linkmės sąvoką, būtų 
netikslu kalbėti apie fizinio la
vinimo, atskirai, kryptį.

Trumpai apie pačius modernaus 
fizinio auklėjimo linkmės (kryp
ties) komponentus:

nis lavinimas turi tik fizinę, kū- mokyklų programas (kuriomis ir 
nišką vertę (stiprinti ir lavinti tremties mokyklos tebesivado- 
kūną Ir išlaikyti sveikatingumą), vvauja) ir vykdant fizinio lavini- 
modemaus auklėjimo požiūriu yra 
visiškai nepriimtina ir prieštarau
ja šio meto integraliniam indivi
do supratimui.

mo mokytojų paruošimą, buvo ei
nama aukščiau išdėstyta krypti
mi, t. y.

B. Remiantis moderniosios psi
chologijos daviniais (ypač vad. 
Gestaltspsychologie), kurie sako, 
kad žmogaus motoriniai veiks
mai turi totalinį pobūdį, t. y. kad 
jie yra sudėti ne iš paskirų ele
mentų, bet vyksta labai ankštoj 
tarpusavio vidaus (fizinėj ir psi
chinėj) koreliacijoj, fizinio lavi
nimo dėstymo metode įsigali vad., 
natūralus, organiškas mokymo' 
metodas.

C. Viena iš pagrindinių fizinio 
auklėjimo tikslo realizavimo prie
laidų, ypač dabartinėse tremties

1. kad fizinis aulėjimas turi 
būti traktuojamas kaip būtina 
integralinė pilnutinio auklėjimo 
dalis ir 2. fizinis lavinimas yra 
ne sau tikslas, bet tik priemonė 
psicho-fizinei asmenybei ugdyti, 
kur kūnas yra pradinis taškas 
(Angriffspunkt), o tikslas — visas 
žmogus. Kitais žodžiais tariant, 
fizinis lavinimas žmogui auklė
ti, bet nevien jo kūnui stiprinti 
ir lavinti. Ar šitie pagrindiniai 
fizinio auklėjimo principai, kurie 
šiuo metu yra prigiję visose mo
derniose Vakarų auklėjimo sis
temose, reikalinga keisti, pareis 
nuo mūsų pasirenkamos ar pasi-

ŠIANDIEN, rodos, kiekvienam 
tėvui, kiekvienai motinai 
yra visai aišku, kad vaikui 

sulaukus šešių — septynių metų 
amžiaus, reikia jį siųsti moky
klon.

Ačiū Dievui, per didelį vargą, 
sunkiose sąlygose, kartais per di
delį, nepaprastą mokytojų pasiš
ventimą, turime lietuviškas mo
kyklas, gimnazijas, net, galima 
sakyti, savąjį — Baltijos — uni
versitetą.

Gražu žiūrėti į linksmai kle
gantį vaikų būrelį, per pertrauką 
išėjusį laukan, prie mokyklos ba
rako. Gražu ir ligi ašarų jaudina, 
kai mažyčiai dainuoja savas dai
nas, meškišku vikrumu šoka suk
tinį, klumpakojį. Tokių vaikų 
daug, gal didesnė dalis visų ma
žųjų tremtinių. Tokie vaikai lai
mingi; tarp savųjų, savo moky
tojų mokinami savos abėcėlės, 
auklėjami.

Bet yra dar kita rūšis vaikų, 
mūsų vaikų, mūsų atžalyno. At
žalyno, kurio pareiga bus išsau
goti tautiškumą, jei Dievas ne
leis grįžti Tėvynėn, ar tai čia, ar 
nežinia kurion šalin vėjo nupūs
tiems. Tai vaikai, kurių tėvai įsi- 
tikinę vokiškų mokyklų prana
šumu. Tai vaikai, kurie, galima 
sakyti, išstumti iš savųjų, tarpo, 
bet prie svetimųjų nepritapę. O 
tokių pasitaiko. Nežinau, kuriais 
sumetimais vadovaujasi tėvai, 
siųsdami savo vaikus į vokiškas 
mokyklas. Daugis iš jų argumen
tuoja savo žygius, kad, girdi, vai
kas pramoks kalbos, pripras prie 
drausmės, girdi, ten mokslas 
aukščiau pastatytas. Gal, iš dalies 
ir jų tiesa. Bet nereikia užmiršti 
arba ir visai nematyti žalos, ku
rią jie patys daro savo vaikui, 
savo tautai, jei tiems vaikams 
bus lemta išaugti tremtyje. Mus 
suaugusius neperauklės niekas. 
Iš mūsų nepadarys nei vokiečių, 
nei amerikonų, hei dar ki
tokių. To negalima pasakyti 
apie mūsų mažyčius. Jie 
Lietuvos beveik nebeprisimena, 
žino ją tik iš tėvų pasakojimų, 
myli ją taip, kaip tėvai, moky
tojai sugeba jiems tą meilę įk
vėpti. Tiesa, mūsų mokyklos ne 
visos yra pilnoje aukštumoje, 
bet mokytojai daro, ką tik gali, 
ir dirba tikrai pasišvęsdami, nors 
daugis iš jų negauna už savo dar
bą jokio atlyginimo.

Vokiškoj mokykloj vaikas turi 
erdvią šiltą klasę, patogias patal
pas pertraukai praleisti. Bet jis 
neturi ten vieno ir svarbiausiojo 
dalyko — lietuviškosios kalbos ir 
lietuviškosios dvasios. Vaikas iš
moksta kalbos, tai tiesa, bet jis 
išmoksta skaityti ir rašyti sveti
mąja kalba, o tai paliks žymių 
visam gyvenimui. Mažas pavyz
dys: Lietuvoje pažinojau ne vie
ną žmogų, baigusį dar rusišką 
mokyklą; prireikus skaičiuoti, jie 
būtinai skaičiuodavo rusiškai, 
nes taip jiems buvo lengviau, 
greičiau . . .•

Vaikas išmoks drausmės, tai 
tiesa, bet nereikia užmiršti, kad 
vokiškosios mokyklos drausmė

yra visiškai svetima mūsų dva
siai. Mokykla, kurioj drausmė 
daugeliu atvejų yra palaikoma 
rykštėmis, o tai yra faktas (juk 
ne paslaptis, kad per balsavimus 
daugiausia tėvų ir mokytojų pa
sisakė už fizines bausmes moky
klose), mums yra svetima. Vai
kas, įstumtas į svetimųjų tarpą, 
bent pradžioj jaučiasi nelaimin
gas: jo vengia draugai, į ji ne
draugiškai žiūri mokytojai — juk 
tai kažkoks užsienietis. Tie faktai 
labai neigiamai atsiliepia vaiko 
charakteriui. Savojoj mokykloj 
gi vaikas yra savas tarp savų.

Be to, yra dar vienas didelis 
reikalas siųsti savo vaikus į sa
vas mokyklas. Šiandien mes tu
rime savas mokyklas, tad reikia 
išnaudoti tą laiką ir išmokyti 
vaikus pirmon eilėn savos kal
bos, nes nežinia, ar bus tos mo
kyklos rytoj. Tiesa, mes tikimės 
grįžti, tada tas klausimas bus 
neaktualus, bet gal Dievas ki
taip lemia. Gal likimas išblaškys 
mus po pasaulį. Laimingi bus tie, 
kurie pateks į didesnį savųjų 
būrį ir galės ten įsteigti savo mo
kyklas, mokyti vaikus tėvų kal
bos. Bet daugeliui teks lankyti 
gal kokios ispaniškos, angliškos 
ar dar kitokios mokyklos. Tai ko
dėl gi mes jau dabar, atimame 
vaikui tą džiaugsmą mokytis sa
vos kalbos, dainuoti su draugais 
savas dainas? Jei mūsų tėvai bū
tų buvę įsitikinę svetimų moky
klų pranašumu, kažin ar mes 
būtume turėję Nepriklausomą 
Lietuvą. O juk mūsų tėvus Ir dar 
daugelį iš mūsų mokino kaimo 
daraktoriai, auklėjo Vargo Mo
kykla.

Koplytstulpis. Dlpl. Int. Muloko pro
jektas. V. Račkausko nuotr.
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Dr. VYDŪNAS
80 metu amžiaus sukaties proga

ANTANAS RAMŪNAS

troškimų, ilgesių amžinoji ne- 
“cctcnti ugnis. Vydūnas tarsigęstanti ____  . „____ ___
prikelia, atstato lietuvišką būtį 
bei jos *____  12
praeities, iš kalbos paminklų, iš 
liaudies dainos melodijų, iš dro
bės raštų ir tą lietuvišką būtį 
bei jos formas projektuoja į atei
tį, per praeitį ir dabartį tiesda
mas tiltus į ateitį.
x 3.

Bet Vydūnas yra ne tik gyvas 
lietuviškumo simbolis. Jis yra 
lietuviškumo įprasmintojas, įam
žintoj as. Tautiškumą Adomas 
Mickevičius aptaria kaip indivi
dualybės išsiplėtojimą. Kaip kiek
vienas individualumas taip* ir 
tautiškumas, pats skyrium apim
tas, yra dar tik lytis, indas, ku
ris yra reikalingas turinio. Kaip 
pavienis asmuo, taip lygiai ir 
tauta turi prasikalti, išsimušti iš 
savo individualybės kiauto, kad 
pasiektų pilnutinį savo išsisklei
dimo laipsnį, kad priaugtų iki 
visuotinio žmogiškumo viršūnių. 
Kaip ąžuolo mažytė gilė išbujos 
į giliašaknį, aukštiliemenį, pla- 
čiašiašakį ąžuolą, jeigu jinai ne

Ne taip seniai pasirodė Vydū
no iš sanskrito į lietuvių kalbą 
išversta Bhagavad Gita-Palai- 
mintoji giesmė. Knygos pradžioje 
yra įdėtas Vydūno paveikslas. 
Dar būnant Lietuvoje, teko gir
dėti, esą Vydūnas bus pasakęs, 
jog nė vienas iš pasirodžiusių 
spaudoje paveikslų jo neatspin
dina, To, tur būt, negalima būtų 
pasakyti apie minėtą paveikslą, 
įdėtą Palaimintosios giesmės 
pradžioje: giliai susimąstęs, dva
sioje susikaupęs stovi prieš mūsų 
akis Rytų išminčius, regėtojas, 
rankos ant krūtinės maldai su
dėtos, o akių vyzdys kažkur į vi
satos gelmes nupreiptas. Žvelgi į 
šį taip mūsų širdžiai ir sielai ar
timą, savą paveikslą ir niekaip

ligos, nei, pagaliau, užnuodytos 
indėnų ietys. Nukariautojai krito 
vienas po kito, degindami, nai
kindami, apgaudinėdami ir plės
dami. Si kova tęsėsi kelis amžius, 
o mažoje apimtyje, ji dar tęsiasi 
ir šiandien. Tačiau, bendrai 
imant, Pietų Amerikoje šiandien 
viešpatauja ramybė ir tautų 
sugyvenimas.
Nukariavę Pietų Ameriką, atei

viai pasidarė jos valdytojai ir 
paskleidė joje savo kultūrą. Pa
sibaigus kovoms, taikos metas 
atnešė ir dviejų kultūrų santy
kiavimą bei įtaką viena kitai. 
Ateivių kultūra pradėjo dažytis 
vietinių kultūrų spalvomis. Iš to, 
veikiant dar ir kitiems veiks
niams, gimsta Pietų Amerikos 
kultūra.

Europiečiams, daugiausiai ispa
nams, pradėjus kurtis Pietų Ame
rikoje, milžiniški šio kontinento 
plotai pradėjo puoštis stilingais 
europiečių menininkų statybos, 
skulptūros, ir tapybos paminklais. 
Pirmą vietą tarp tų paminklų 
užėmė bažnyčių bei vienuolynų 
pastatai. Pietų Amerikos aukso 
ir sidabro gausumas įgalino eu
ropiečius savo pastatų vidaus 
papuošimus daryti iš aukso, si
dabro ar jų kombinacijos su ki
tais metalais, kas suteikė ir taip 
puošniems pastatams daugiau 
grožio ir patrauklumo. Nuo šių 
pastatų neatsiliko turtingų kolo
nistų namai. Jie buvo statomi 
Ispanijos pavyzdžiu ir puošiami 
vietos metalais. Gražūs sidabru 
ir auksu išpuošti ankstvvųjų ko
lonistų baldai ir indai šiandien 
yra saugojami jų palikuonių ir 
miiziė]ų, kaip muziejinės ver-

kosminį humanizmą mes galime 
suvokti ir išgyventi įsiskaitę į jo 
„Visatos sąrangą“. Čia žmogus 
tarsi akordas, įderintas kosminio 
gyvenimo simfonijoj. Gi Vydūno 
universalistinis humanizmas re
miasi ta pirmapradine ontolo
gine tiesa, kad kiekvienas žmo
gus, kas jis bebūtų ir kur jis be
būtų, yra pačios dievybės gyva 
regima atšvaista, ir ši būtent tie-

KAS yra Vydūnas? — Vieni 
įžiūrės jame rašytoją, kiti 
filosofą, kiti dorovininką, 
asketą, dar kiti-religinės kultū

ros atstovą. Ir kiekvienas, atro
do, turi tiesą. O vienok, nežiūrint 
šitokio įvairumo, visapusiškumo, 
Vydūno kūryba turi ryškų, vie
ningą veidą. Kaip tatai išaiškin
ti? Vydūnas pirm visko ir virš 
visko yra paminklinė asmenybė, 
spinduliuojanti, gyvai plazdanti, 
įvairuojanti, besimainanti prieš 
mūsų akis savo kūrybinės savi
raiškos pavidalais. Nes kas yra 
asmenybė, jeigu ne pilnai visa
pusiškai išplėtota žmogaus pri
gimtis, jeigu, ne žmogaus esmė, 
išskleista visame savo plotyje, 
gyvybėj ir aukštyje? Dėl to tai 
asmenybė reiškiasi ne vienoj ku
rioj, bet įvairiose dimensijose, 
turėdama daug aspektų. Visapu
siškumas, įvairumas yra asmeny
bė?“ vidinis turinio ir grožio at
spindys. Bet šalia visapusiškumo, 
sudėtingumo, įvairumo asmenybė 
yra ir harmonija, yra vieningu- 
mas: jinai yra ne tik suėmus sa- 
vin gyvenimą, visame jo lyčių susprogdins savo siauro kevalo, 
bei pavidalų įvairume, bet tą pa- neišsilukštens pati iš savęs, neat- 
sisavintą gyvenimo turinį yra sjvers plačiai erdvėms, žemės 
savyje perdirbus, per indiyidua- gelmėms, saulės spinduliams? 
linės patirties prizmę perleidus, Tuomi pati individualybė, nepra- 
savitai apipavidalinus ir į yie- randama, tik jos tūris praplati- 
ningą, damM visumą suvedus. namas jr turiniu papildomas. Ir 
Adomas Mickevičius asmenybę tautos kelias į pilnutinį išsivysty- 
pavadino šventraščiu, į kurį smul- mą veda tlk per išėjimą iš savęs 
kiom raidėm yra surašytos visos paįįOS veda tik per visuotinį 
visatos paslaptys. Kad Vydūno žmogiškumą, kuris yra galimas 
figūroj jungiasi ir susiderina ra- tik doroVinę savipergalę. 
šytojas, filosofas, asketas, religi- §tai, kuria prasme Vydūnas yra 
nės kultūros atstovas, tatai mums lietuviškumo įprasmintojas, įam- 
tik liudija kad turime prieš akis žintdjas: lietuviškajam individua- 
šakotą, ne tik erdves ir laiko, bet iumui jis suteikia visuotinį tu- 
ir amžinybės pasauliuose {filiai rĮnį) skelbdamas, vad. „esmišką 
įsišaknijusią ir pilnai išsireiš- žmoniškumą“. Tai plataus tūrio 
kiančią asmenybę. Estetine, inte- jr gnaus turinio humanizmas, tai 
lektualinė, etinė ir religine veikla aisčių kultūros balsas nuasme- 
yra šios asmenybes saviraiškos nįntam ir nužmogintam šių dienų 
tik atskiri požvilgiai. Pats Vydu- pasauliui. Tas Vydūno humaniz
mas skelbia, kad žmogus yra be- mas įuri trjs pagrindinius bruo- 
dugnis, neišmatuojamas. Ir tikrai žus: personalinį, kosminį ir uni- 
Vydūnas negalima nusakyti, ne- versalinį. Visų pirma Vydūnas 
galima išmatuoti nei išskirtinai skelbia „sau žmogaus“ idealą, 
rašytojo, nei filosofo, nei asketo, 2mogus turi patSsavy susivokti, 
nei religininko sąvoka. Ir jeigu saVąjj „aš“ surasti, jį kurti, tobu
la11 bandytume ieškoti vienos vidaus sąmonėdamas, pa-
bendros sąvokos, kuri apimtų ir busdamas, praregėdamas, save 
įderintų visus jo saviraiskos kilnindamas, taurindamas, die- 
aspektus, tai musų manymu, ši vindamas. Tai personalizmo idea- 
sąvoka, išreikšta žodžiais, ękam- jas. geĮ žmogus Vydūno pasau- 

Vydūnas-lietuvių tautos įžvalgoj nėra uždaras pats sa- 
auklėtojas. Tiek į pasauli, tiek į vyje. Kaip gėlės žiedas yra $tvi- sa yra visuomeninės lygybės, 
žmogų, tiek pagaliau į tautą žiu- ras gaivinančiai rasai, kitafn žie- laisvės, brolybės, teisingumo ir 
rėdamas kaip i dievybės tam ti- dujt sau]ės spinduliams, taip ir aplamai visos gyvenimo santvar- 
krą atšvaistą, jis visas savo gy- žmogus yra atviras visatai, ki- kos pagrindas. Vydūno humaniz- 
yenimo jėgas buvo pašventęs tam įmOgui jr pačiam dieviško* mas yra atremtas į pačią Būties 
tam, kad lietuvių tautą iš gilaus sjos gyvatos šaltiniui. Vydūno Pirmapradę, 
amžių snūdurio budintų, jos są
žinę, protą ir valią žadintų, kil- 
nintų, skaidrintų, jos buitį prie 
dieviškosios gyvatos versmių pri
artintų. Ir visą Vydūno nuveik
tąjį auklybos darbą būtų galima 
trumpai apibūdinti dviem saki
niais: 1. Vydūnas-lietuviškumo 
išreiškėjas, 2. Vydūnas-lietuviš
kumo įprasmintojas, įamžintojas.

formas iš milžinkapių

Dr. Vydūnas

negali atsižiūrėti, viename ir 
tame pačiame paveiksle regėda
mas; didį mūsų tautos dainių, iš
minčių ir dvasios karžygį, besi
ilgintį, siekiantį šventumo vir
šūnių.

Dietų Auedkos ItutUuas tMcttuįiM
A. ARMALIS.

JUOZAS MIKUCKIS

ŠEŠĖLIAI klaidžioja patamsiuos, 
Be galo niūrios dienos tęsias ... 
Kur laimės džiaugsmo vargšas semsis, 
Kad gimtas židinys užgęsęs.

VIEŠNAGĖ jau svetur apkarto, — 
Skriauda ir badas pakeliui jai . . 
Bet suskambės juk vieną kartą 
Visam pasauliui Aleliuja!

PER kaimus pelenuos parblokštus, 
Per vargo išklampotą kelią, 
Ateis prisikėlimas trokštas 
Ir tyliai rymančiam Smūtkeliui.

Ir vietoje skaudžios karūnos 
Uždės pavasario gėlių jam, 
Kai grįžę ištremtieji sūnus 
Giedos vieningai Aleliuja!

KULTŪRĄ apsprendžia*) tie 
patys veiksniai, kurie ap
sprendžia žmogaus gyveni
mą ir veikimą. Kultūrą kuria ir 

jos vaisiais naudojasi žmogus, 
gyvenąs tam tikroje aplinkoje. 
Ta aplinka, papildoma istorinių

nų atitinkamo laikotarpio kultū
romis.

Nesant rašytinių šaltinių, apie 
Pietų Amerikos priešistorinius 
gyventojus sužinome tiktai iš tų 
pėdsakų, kuriuos jie paliko. Įvai
rių pastatų ir kapų radiniai liu
dija, kad priešistorinis Pietų 
Amerikos gyventojas yra sukū
ręs, palyginti, aukštą civilizaciją 
ir kultūrą. Dar šiandien moksli
ninkus stebina Peru, Čilėje, Bo
livijoje ir kitose vietovėse ran
dami kolosaliniai šventyklų griu
vėsiai ir akmeninių terasų lieka
nos. Atrodo, tiesiog, neįtikėtina, 
kad žmonės, neturėdami moder
nių transporto priemonių, o vien 
naudodamasi savo rankomis ir 
nugara, galėjo atgabenti ir pas
tatyti aukštas milžiniškų akmenų 
sienas. Žmogus neturėjo ne tik 
transporto priemonių, bet taip 
pat ir įrankių tiems kolosali- 
niams akmenų gabalams atskelti 
bei nulyginti. Bet jo kantrybė ir 
sugebėjimas leido jam tai pa
daryti.

Anas priešistorinis Pietų Ame
rikos žmogus buvo ne tik geras 
architektas, bet ir menininkas.

2.

Lietuviškumo išreiškėjas bei 
simbolis Vydūnas yra jau savo 
asmenybės vidine sąranga. Kame, 
paklauskime, reikia ieškoti lietu- „„ ____ _
viškumo esmingų bruožų? Kaip palikimų, nukreipia kultūros vy- 
būtų galima lietuviškumą nusa- stymąsi tam tikra linkme. Žmo- 
kyti? Atskleisdami lietuvių tau- nės, gyvenantieji įvairiu laiku ir 
tos praamžių ūkanas. įsijausdami skirtingose sąlygose, sukuria ir 
į Jos senovinę būtį, matome, kad skirtingas kultūras, 
mūsų tautos likimą vairavo, mū- Apie vienas kultūras kalbama, 
sų tautos kelius nustatė ir lėmė kaip apie mirusias, apie kitas — 
šie pagrindiniai pašaukimai; dai- kaip apie gyvas. Vokiečių moks- 
niaus, žynio, karžygio, šventiko: lininkas Herbert Spencer yra 
dainiaus, kanklininko, kuris tau- pastebėjęs, kad kiekviena kul
tai budino, skatino, žavėjo; žynio, tūra pergyvena savo vaikystę, 
išminčiaus, regėtojo, kuris tautai jaunystę, subrendimą ir nykimą, 
kelią rodė; veikėjo, karžygio, ku- Net nesiekiant kiek išsamiai 
ris tautą žygiuose vedė; šventiko, išnagrinėti Pietų Amerikos že- 
kuris tarpininkavo tarp Dievo ir myno kultūrą, o tik norint duoti 
žmogaus, kuris visas žmogaus keletą charakteringų tos kultū- 
veiklos sritis-estetinę, intelektua- ros veiksnių, nėra lengva tai pa- 
linę, etinę-palenkė dieviškajam tenkinamu būdu padaryti. Sun- 
pradui, suteikdamas joms ma- kurną čia sudaro didelis tų mil- 
gišką, religinį, sakralinį charak- žiniškų plotų įvairavimas. Tas 
terį. Visi šie momentai buvo įvairavimas pasireiškia tiek geo- 
neatjungiamai tarp savęs susiję, grafinių savybių, tiek žmonių gy- 
Lietuviškumo simbolis — tai dai- venimo būdo, tiek žmonių rasių

- išminčiaus ir karžygio atžvilgiais. Vargiai kuris kitas ------------- ,  _______ ________
palenktų , dieviškumo kontinentas turi tiek įvairių kon-^Pietų Amerikoje randama ne- 

’ ’—............. ’ maža įvairių pastatų liekanų, ku
rių ne vienas yra išraižytas me
niškais dievų bei gyvulių pa
veikslais. Priešistorinio žmogaus 
vaizduotė kūrė taip pat įvairius 
simbolius. Kaip vieną iš pavyz
džių norėtųsi suminėti Andų 
kalnų tautelės dievo sutvėrėjo, 
vadinamo Viracocha, (skulptūrą. 
Ši nuostabiai meistriškai pada
ryta skulptūra yra užsilikusi vie
nų vartų arkoje. Šio dievo galvą 
puošia didelis keturkampis gal
vos apdangalas. Salia dievybės 
abiejose pusėse stovi eilės bū
tybių, kurios turi pusiau žmo
gaus, pusiau paukščio išvaizdas. 
Dievas Viracocha čia vaizduoja*- 
mas dangiška būtybe. Spindu
liuojantis jo galvos apdangalas 
vaizduoja saulės spindulius. Ak
meniniais dievo skruostais tekan
čios ašaros vaizduoja lietų.

Mokslininkai mano, kad ši ak
meninė skulptūra yra ne vėlesnė, 
kaip 600 metų pr. Kr.

Be įvairių akmeninių raižinių 
priešistorinis Pietų Amerikos 
žmogus savi> meninius sugebėji
mus yra išreiškęs taip pat audi
niuose. Stebėtinai gražiais audi
niais pasižymėjo pietų Peru gy
ventojai. Vilna ir medvilnė buvo 
suverpiama ir siūlai nudažomi 
ryškiomis spalvomis. Išausta me
džiaga daugiausia buvo varto
jama kunigų ir kilmingųjų šven
tiniams drabužiams gaminti. 
Šiais priešistorinio žmogaus au
diniais, kurių daugiausiai ran
dama karstų liekanose, stebisi 
net šių dienų menininkai.

niaus, i. 
idealų, palenktų c ____ ___
šventumo idealui, derinys, har- trastų, kiek šis; čia randame ne- 
monija, darnumas, kas gali būti pakeliamą tropini klimatą, lygiai 
išreiškiama vienu mūsų kalbos kaip ir šaltąi milžiniškas lygu- 
žodžiu: dorybė. Pati žodžio „do- mas šalia taip pat milžiniškų kai
rytė“ etimologija yra giliapras- nynų. Nemažesnis ir žmonių įvai- 
mė, tai išvestinis žodis iš šaknies rūmas; pradedant indėnų gimi- 
der-inti, dar-nus! Bene tik dvi nėmis, kurios nuo priešistorinių 
indoeuropiečių tautos-lietuvių ir laikų tėra padariusios vos paste- 
indų-išlaikiusios šią pirmykštę bimą pažangą, čia randame žmo- 
prasmę: liet, „dorybė“ sapskri- gU) išaugusį Vakarų Europos kul- 
tiškai „dharma“. Dorybingumas tūros paskutinių laimėjimų dva- 
yra lietuvių tautos kelias, lietu- šioje.
vių tautos kelio žvaigždė. Šį kelią Tūkstančius metų prieš balta- 
Vincas Kudirka nusakė šiais žo- jam žmogui pasiekiant Amerikos 
ožiais: Tegul tavo vaikai eina žemyno krantus, ten jau gyveno 
vien takais dorybės, tegul dirba žmogus. Šiandien mokslininkai 
žmonių naudai ir žmonių gėrybei,“ tiki, kad pirmoji klajoklių gimi- 
gi visa Vydūno kūryba yra ne nė atvyko Amerikos žemynan 
kas kita, kaip dorybingumo maždaug prieš 15.000 metų. Tai 
evangelija. Dorybingumas: štai buvo žmonės mongolų rasės, tam- 
žiburys, su kuriuo lietuvių tauta siai geltonos ar tamsiai rudos 
gali ir turi išeiti į pasaulį. Ir Vy- spalvos. Šiaurėje pasiekę Šiauri- 
dūnas šia prasme yra negestan- n^s Amerikos krantus, šimtme
tis žibintas, žiburiuojantis mums eigoje, ieškodami geresnių 
ir Europai. Jame jungiasi ir dai- gyvenimo sąlygų, jų palikuonys 
niaus intuicija, ir mąstytojo įž- slinko pietų kryptimi, atvykdami 
valgumas į esmių pasaulį, ir as- Pietų Amerikon, ir tuo būdu pas- 
keto santūrumas bei savitvarda, klisdami visame Amerikos že- 
ir, pagaliau, visus šiuos momentus myne. Paskutinių laikų mokąli- 
sieja religinis momentas: ryšys niai tyrinėjimai yra įrodę, kad 
su pačia Būties Pirmaprade. Dėl priešistorinų laikų gyvento- 
to tai prof. St. Šalkauskis savo jaif vadinami indėnais, yra su- 
veikale „Ant dviejų pasaulių ri- kūrę nežemą kultūrą, ši kultūra 
bų“. (Sur les confius de deux pilnai gali lygintis su kitų žemy- 
mondes) Vydūną yra pavadinęs 
lietuviškumo išreiškėju. ir tikrai, 
įsiskaitęs J jo raštus, k. a. „Pra
bočių šešėlius", „Amžinąją ugnį“,
„Jūrų varpus“, „Tautos gyvatą“ History" by Anne Merriman i-ecK, 
ir kt iauties tarsi įžengęs i lie- New York 19«. 2) straipsniu „SobreJvvntsi kur Los Fundamentos De La Cultura His-tuvių tautos gyvatą, Kur dega pan0 Americana" leidinyje „Unlversi- 
mūsų tautos aukščiausių Siekimų, dad De San Carlos". Guatemala 1946.

•) Straipsnį rašant, pasinaudota: 1) 
„The Pageant Of South American 
History" by Anne Merriman Peck,

miiziė]ų, 
tybės.

Reikia 
Amerika 
aukso ir _____ , ___ ____
kolonistai net kasdieninio varto
jimo daiktus darydavo iš» jų. 
Daugelis turtingų šeimų savo na
muose turėjo nuosavas aukso ir 
sidabro dirbtuves, kuriose spe
cialistai gamindavo įvairius reik
menis ir papuošalus. Ispanų ir 
portugalų menininkams padė
davo vietiniai menininkai, ku
rių gyslomis tekėjo negrų ar in
dėnų kraujas.

Šiandieniniai Pietų Amerikos 
kraštai puošiasi naujausiais 
ir modern iškiausiais statybos, 
skulptūros bei tapybos pamin
klais. Buenos Aires, Rio de Ja
neiro, Sao Paulo, Montevideo ir 
kai kurie kiti Pietų Amerikos 
miestai savo statiniais ne kartą 
pralenkia atitinkamo masto Eu
ropos miestus. Pietų Amerikos 
gamtos rėmai suteikia jiems 
ypatingą charakterį.

Ispanų ir portugalų tautos yra 
muzikalios tautos. Ateiviai ispa
nai ir portugalai taip mėgo ir 
vertino savo tautinius šokius bei 
dainas, kad jie Naujame Pasau
lyj a virto kasdieninio gyvenimo 
dalimi. Atsinešti tautiniai šokiai 
ir muzika buvo tobulinami ne tik 
gyvos kolonistų dvasios, bet taip 
pat indėntį bei negrų muzikos ir 
šokių motyvais.

Siems trims pagrindiniams ele
mentams veikiant, kuriasi Pietų 
Amerikos tautų šokiai ir muzika. 
Gyventojų sudėtis čia gyvai at
sispindi muzikoje. Net religinė 
Pietų Amerikos krikščionių mu
zika nėra laisva nuo šių motyvų.

Jau daug metų, kai Europos 
muzikai, dainininkai ir operų 
trupės reguliariai koncertuoja 
įvairiuose Pietų Amerikos mies
tuose. Be to, Buenos Aires ir Rio

priminti, kad Pietų 
buvo taip turtinga 

sidabro, kad pirmieji

Šie pavyzdžiai, be abejo, negali 
duoti patenkinamo priešistorinio 
Pietų Amerikos žmogaus kultū
ros vaizdo. Ištyrinėję ir visas už
silikusias liekanas, pilno vaizdo 
negalėtume susidaryti, nes neži- de Janeiro miestai turi geras sa- 
nome, kas yra žuvę. Gal būt, ši vo operas ir moderniškus simfo- 
mirusi kultūra geriausius savo ninius orkestrus. Šių dienų Pie- 
laimėjimus yra nusinešusi į ka- tų Amerikos muzikai aukštai 
pus. Šiandien viena yrar aišku, vertina savo tautų muzikos mo- 
kad tie žmonės buvo sukūrę tyvus ir jais naudojasi, kurdami 
aukštą kultūrą. Net labiausiai naujus muzikos kūrinius. Tuo 
atsilikusios miškų ir lygumų tau- būdu naujiems kūriniams turi 
teles yra palikusios gražių me- daug įtakos indėnų bei negrų 
niškų papuošalų liekanų iš muzika.
plunksnų, molio, medžio ir ak- Europietiško tipo universitetai 
menų. Taip pat visur randama yra Pietų Amerikos mokslo kėlė- 
audimo sugebėjimų. jai. Aukštasis išsilavinimas Pie-

1513 metais išvargęs Kolum- tų Amerikoje yra siekiamas ne 
bas pasiekė Karibų jūros salyną, tiek dėl siauros specializacijos, 
Tuo žygiu buvo atrastas naujas kaip yra Europoje ir Amerikoje, 
kontinentas, kurio nukariavimų kiek dėl bendro kultūrinio išsi- 
istorija prasideda keletą metų lavinimo. Idėjos ir graži jų iš- 
vėliau. reiškimo forma, štai kas ypatin-

Naujasis Pasaulis — Pietų gai žavi pietų amerikietį. Inte- 
Amerika — buvo užkariautas lektualas, literatas ar muzikas 
kardu ir ugnimi. Nuotykių, tur- Pietų Amerikoje visuomet buvo 
tų ir garbės ieškotojai čia rado labiau gerbiamas, kaip gabus 
gerą savo veikimui dirvą. Jų ne- prekybininkas ar finansistas. 
sulaikė nei alkis, nei troškulys, Naujų socialinių reformų pro- 
nei tropinių kraštų klimatas, nei jektai bei naujos politinės teori-

jos pirmiausia gimė Pietų Ame
rikos universitetuose. Jų profe
soriai ir studentai pirmieji nešė 
jas gyvenimam Universitetų ra
dikalių reformų sumanymų dė
ka, Pietų Amerikos socialinė 
santvarka nuolat gerėja. Pavyz
džiui: Uragvajaus respublika Sa
vo darbo įstatymais, socialine 
teisena, savo mokyklų sistema ir 
demokratiškumu gali būti pavyz
džiu net kai kuriems Europos 
kraštams.

Modeminėse Pietų Amerikos 
valstybėse moterys naudojasi 
aukštuoju mokslu lygiai su vy
rais. Daugelyje Pietų Amerikos 
valstybių, o ypač Čilėje, jos yra 
pasiekusios didelių laimėjimų 
mokslo ir amatų srityje.

Kai 19 a. Pietų Amerikos kraš
tai pradėjo savo nepriklausomą 
gyvenimą, jų kultūros idealas 
buvo Prancūzija. Pietų ameri
kiečiai ne tik politikos, bet ir 
kultūros srityje nusisuko nuo sa
vo buvusių tėvynių, kurios jiems 
nešė politinę nelaisvu Prancū
zijos laisvės idėjos pasidarė pie
tų amerikiečio svajonė. Moksli
ninkai, muzikai ir kiti kultūros 
puoselėtojai ieškojo įkvėpimo 
Paryžiuje. Turtingieji kalbėjo 
prancūzų kalba ir skaitė prancū
zų literatūrą. Kiek didesnė ang
lų kultūros įtaka pasireiškė tik 
Buenos Aires, kur gyveno daug 
anglų kilmės žmonių.

Prasidedant šiam amžiui, Pietų 
Amerikos ispanai ir portugalai 
vėl atnaujino tamprius kultūri
nius ryšius su savo kilmės kraš
tais Portugalija ir Ispanija. Šian
dien šių kraštų kultūros įtaka 
yra vyraujanti.

Tik neseniai pietų amerikiečiai 
nusigręžė nuo Europos ir pradė
jo labiau gilintis į savo kraštų 
vietinius žmones, jų kultūrą bei 
istoriją. Šių dienų poetai, moks
lininkai ir muzikai savo kūri
niuose kelia didžiojo kontinento 
savybes ir grožį. Atsisakymas nuo 
klasikinių ispanų bei portugalų 
kalbų formų, įgalint didesnį išsi
reiškimų įvairavimą. Šiandien

talentingieji kontinento rašyto
jai savo.raštuose vartoja daug 
naujų išsireiškimų ir indėnų žo
džių, modifikuotų pagal ispanų 
bei portugalų kalbų reikalavi
mus. Tuo būdu kalbamosios kal
bos naujybės įgauna literatūrinės 
kalbos pripažinimą.

Yra manančių, kad Pietų Ame
rikos ateities kultūrai bus cha
rakteringiausias indėnų kultūros 
bruožas. Taip galvojantieji tačiau 
užmiršta, kad istorija nėra pa
kartojama. Jie išleidžia iš akių, 
kad Pietų Amerikoje Europos 
kultūros pradas yra nuolat pa
pildomas naujų imigrantų. Taip 
pat čia negalima užmiršti didžio
jo kultūros susidarymo veiksnio 
— religijos, kuris Pietų Amerikoj 
yra labai stiprus. Turint galvoje, 
kad pietų amerikiečiai yra išau
gę ir išauklėti krikščionių dva
sioje, negalima prileisti, kad in
dėnų kultūra, kurią stipriai 
antspauduoja pagonių religija, 
turėtų jiems lemiamos įtakos.

Kiti gi, matydami didelius JAV 
laimėjimus ir pažangą, mano, kad 
amerikonizmas užlies ir Pietų 
Ameriką. Taip manantieji norė
tų Pietų Amerikai taikinti JAV 
mokymo bei auklėjimo metodus, 
tikėdamiesi pasiekti tų pačių vai
sių. Jie užmiršta, kad kultūros 
puoselėtojas yra žmogus, kurio 
charakteris vaidina didelį vaid
menį. Siaurės amerikietis yra 
faustlškos kultūros tipas, pasižy
mįs nepaprasta energija, ir vieš
patavimo noru. Šio žmogaus va
lia ir energija kyla iš rasinių ir 
istorinių šaltinių kurie visuomet 
liks svetimi Pietų Amerikos žmo
gaus dvasiai.

Nežiūrint įvairavimų, kuriuos 
iššaukia Pietų Amerikos klimatas 
ir žmonių įvairumas, Pietų Ame
rikos kultūra kuriasi, kaip viena
lytė kultūra. Jos puoselėtojai 
stengiasi šį vienalytiškumą išlai
kyti. Reikia manyti, kad ji bus 
viena tų kultūrų, kurias Alfred 
Weber yra pavadinęs didelėmis 
antrinėmis kultūromis.

Ales Rūtos Nukaitės „Likimo keliu”

PRAEITAIS metais išleidusi — iš trylikos bendro skaičiaus — 
eilėraščių rinkinį „Be tavęs", nėra novelinio pobūdžio.
nūnai A. Rūta-Nakaitė pa

skelbė ir savo beletristikos, kurią 
išleido „Atžalynas". „Likimo ke
liu" pavadinta novelėmis, nors ir 
ne viskas rinkiny į šį žanrą telpa. 
Yra čia ir šiaip vaizdelių, raši
nėlių, svarstymą, laiškų, kurie su 
klasiškai suprasta novele ne ką 
bendra turi. Tačiau jau, rodos, įsi
gali visai tos rūšies kūrybai ben
dras novelės vardas. Į novelę čia 
artėja Po liepa, Erika, Atvertos 
akys, Grietinėlė, Senė Barbora, 
Juozapas, Trylika, o kiti dalykėliai

nuotr.Lietuviškos lėlės, pagamintos Augsburgo lietuvių stovykloje

’ A. Rūta-Nakaitė ima daugiausia 
įvykius ir asmenis iš .aplinkos, 
kurioj jai pačiai teko gyventi, 
kurią ji pažįsta ir pažinti turi ne
abejotino sugebėjimo. Jos kūryboj 
itin ryškiai prasikiša pietinių aukš
taičių ir vilnietiškas gyvenimas. 
Kaip moteris, ne vienoj vietoj ji 
neišvengia ir sentimentalumo, bet, 
aplamai imant, nestinga jai ir nu- 
sigalinčio blaivumo. Antai, „Pae- 
žerio zuikio" veikėjas nėra pralai
mėtojas, tokia pat ir „Atvertų 
akių" Nijolė, veikiau lūžtanti, nei 
linkstanti. Pagaliau ir „Bandyme" 
yra to „susipratimo", atsitiesimo, 
klaidą padarius, nors tai čia ne 
taip įtikimai pravesta, kad ir laiš
kinę formą panaudojant

Geriau nei fabulą regzti A. Rū- 
tai-Nakatei sekasi piešti veikėjus 
ir kurti dialogus. Čia ji mums yra 
davusi keletą gan vykusių vei
kėjų charakteristikų, kaip Erika, 
Senė Barbora, Juozapas. Vietomis 
tų žmonių psichologiją rašytoja 
yra gan vykusiai pagavusi. O dia
logas taipgi ne vienoj vietoj pa
dėjo išjudinti vaizdelio inertiškąjį 
ratą. Veikėjų kalba savo tarme — 
visai vietoj, tik gal reiktų pagal
voti dėl tarmiškumų bei provin
cializmų įnešimo į objektyvinę no
velės kalbą. Kai kur sunku besu- 
sigaudyti, ar čia tik veikėjas tar
miškai mąsto ar pati rašytoja są
moningai (nors ir kiek jausmo pa
gauta) ima tarmiškumus vartoti. 
Rodos, to reikėjo vengti, kalbą iš
lyginti, daugių daugiausia tarmiš
kumus palikti dialoguose, kurie 
nuo to nenukenčia, bet dažniausiai 
daros gyvesni ir lankstesni.

Lyginant jaunosios rašytojos 
poetine kūrybą su beletristine, nėr 
taip lengva pasakyti, kurioj srityj 
ji stipriau pasireikštų. Bet iš vieno 
kito šio rinkinio dalykėlio matyti 
ją turint beletristės gabumų, ir gal 
būtų gera, kad ji šios srities ne* 
užleistų, žinoma, tobulėdama ir 
pirmoj. Tada ji pati galės spręsti, 
kurioj srityj ir visas kūrybines 
savo jėgas galės pašvęsti. A. T.
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A. GRAŽIONAS

IURPA taip įsivilko, kad gale- tė, kad jie jau traukia į mišką, 
Jo nors ir po žiemos vartais visi ir išlalėjo pasižiūrėti nepa
gulti. Niekas negalėjo žinoti, prastais pabūklais apsiginklavusių 
...................................................medžiotojų. Vyrai iškišo galvas 

pro vartys arba, metę darbus, bent 
sustojo kiemuose. Bobos, maišo
mus puodus palikusios, su sam
čiais rankose išsivertė pro duris.______t______
Vaikai ir tie, išsižioję ir su žvir- .kėjo per mišką, 
bliais panosėse, net ant tvorų ra- 
bukšdinosi, norėdami geriau pa
matyti retai pasitaikantį reginį. 

— Žiūrėkit, žiūrėkit, suės čiu
kės mūsų medžiotojus. Ir jie nori 
dar vilkus medžioti! — kvatojo, 
prunkštė, klikeno visas sodžius, pa
matę, kaip kiaulės apipuolė Švikš- 
tą su Šiurpa. 

— O kad jus katinai suspardy
tų tokius žmones! Pašvinko nenau
dėliai nė vilko dar nepamatę! — 
net gaikčiodama kvakėjo mėg
stanti storai nuloti Ciuldienė. 

Bet vis tiek įdomu visiems bu
vo, kuo tas jų žygis pasibaigs. 
Visas kaimas, vieni šiaip, kiti ki
taip, bandė tuos miškinius mėsi
ninkus galabyti — ir išėjo šnipštas. 
Dabar gi Šiurpa su Švikštu užsi- 
kepė vienu du padaryti tai, ko 
nepadarė visas kaimas. 

— Bus iš to kas, kiek iš bobos 
merga, — mojo daugelis ranka. — 
Išėjo protelis iš namų ir nė pa
valgyti nepareina, tai sumanė, eit 
paieškoti. 

— Kai sugaus vilko kvapas gal
vą, tai nusiris ir nuo savo lentos, 
kaip vištos nuo laktų, šeškui pas
mardinus, — juokėsi kiti. 

Sunku buvo tikėti, kad Švikštas 
su Šiurpa gudriau už visą sodžių

kaip ilgai reiks tykoti, gi kai šal
tukas spirgina, gerai neįsivilkus, 
greit pradeda veršiai nugarą lai
žyti. O jei jau žmogus visas lyg 
šunio kinka tirti, tai ir pataikyti 
gali nebent Dievui į langus. Bet da
bar šiurpa galėjo būti ramus: sa
vo kiškinėj kepurėj jis buvo taip 
paskendęs, kad net galvą turėjo 
riesti, norėdamas bent prieš save 
matyti, ir buvo įsimušęs į tokius 
kailinius, jog, persijuosęs juos dar 
diržu, išrodė kaip pupų pėdas.

Visai jau pasiruošęs žygiui, 
nusišnypšdamas jis dar sutrimi
tavo nosim, persisvėrė per ranką 
šautuvą ir žengė į priekį.

— Aida, žmogeli, — šūktelėjo jis 
ryžtingai savo bičiuliui, — įleisim 
miško seneliui bitukę į kailinius.

Švikštas taip pat jau buvo visai 
pasiruošęs. Viena ranka jis spau
dė pažastėj vežimo dugninę ir ko- 
pėtaites, o antra laikė galą per
mesto per petį maišo, kuriame 
žvyguliavo ir kriūgė paršiukas.

— Aida, — pritarė Švikštas, pa
leisdamas tirštą dūmą ir čirkšte
lėjęs pro ūsą seilę. — Jei šventas 
Jurgis nenori savo kurtus 
sifišti, tas tegul nė nepyksta, 
mes jiems akin įspiausim.

Ir medžiotojai pajudėjo.
Nors ir įsirengęs kaip koks „ 

lys, šiurpa savo trumpomis kojy
tėmis narsiai kasėsi per vėpū
tinius, aukštai keldamas šautuvą, 
kad nepribirtų vamzdin sniego, ir 
įbedęs į mišką savo žvalią akutę, . _ . .
tarsi būtų norėjęs įžiūrėti, kur tie ką išraitytų.
gerbenėti pilkiai slimpinėja. Iš Vis dėlto daugelis būtų pripa- 
paskos savo ienomis žirgčiojo ii- žinę, jog jie medalio verti, jei ko- 
gas kaip šiekšta Švikštas, gaben- kiam pilkiui bent į gaurus būtų 
damas visas pagelbines priemones, dulkstelę. Vilkai visiems buvo

Tik biaurybė paršiukas, tarsi ligi gyvo kaulo įsiėdę. Nebe rei- 
nujausdamas savo negerą likimą, kalo vyrai ir kaimo kalviui Ka- 
pradėjo maiše kvykti lyg sker- cenšvancui ėdmenis aplygino. Iš
ūžiamas, ir palakstyti išleistos kai- sekė kantrybė, nuo pat pavasario

pri- 
kad

kū-

jų, o kartą per žemą rentinį net 
šulinin murktelėjo, ir turėjo žmo
gus pusę dienos plušti, kol šulinį 
užteršto vandens išliejo.

— Ir vilkas tavęs negriebial 
Būtų iš karto nunešęs, tai bent 
vargti su tavim nereikėtų, — pyko 
kasdien Dzingelis ant besipainio- 
jančios po kojų aklos avies.

O ir tas vargas nuėjo šuniui ant 
uodegos. Kol avis niekam netiko, 
tai nė vilkas jos negriebė, o ru
denį, kai jau bent pasiplauti ją 
žmogus galėjo, toliau nuo namų 
nuvėžlinusią pasiėmė pilkis kaip 
savo, nė ačiū už visą vargą ne
pasakęs. Rumziui ne tik avelę 
nusmaugė, bet dar ir mėšlo trau
kiamąjį kablį miškan nusinešė. 
Žiūri jis vieną dieną, kad jau 
braškinąs! pilkis su paplauta avim. 
Tyliai prie biaurybės priselinęs, ir 
įsodino kablį į strėnas. Smūgio iš
gąsdintas, žvėris taip pašoko, kad 
Rumzis, nors nesupuvęs vyras, 
neišlaikė, ir pilkis nurūko į mišką 
ir su įstrigdytu kabliu.

O kiek dar kitiems žalos pri
darė! Ciuldai nugnybo paršelį, Pi- 
gagai žąsį sutaršė, Ciutienei net į 
vištas įsisuko.

Žmonės per juos ir ramybės ne
teko. Ne tik gyvulį pabalin pa
leidęs negalėjai būti ramus, bet 
net išgirdęs žąsis gargčiojant, kry
kiant kur pagrioviais turtinusias 
antis ar net vištoms kiurkčiot ir 
katėti pradėjus — ir tai jau bėk 
žiūrėti, nes negali žinoti, kada pil
kis, per miežius ar kanapes atsliū
kinęs, čiups už kaklo žąsį ar ko
kią dedeklę.

Nebeapsikęsdami, žmonės ėmė 
dairytis, kaip čia gintis nuo tų 
plėšikų.

— Seniau, kai vilkai dar, gali sa
kyti, po kiekvienu krūmu tupė
jo, — pasakojo senis Uldukis, — 
juos žmonės skambalais baidyda
vo. Dabar iš puikumos važiuodami 
arkliams skambalus pakabina, o 
seniau tai nuo vilkų gindamiesi 
rišo. Anais laikais vis buvo miš
kai ir miškai kiek akis užmato. 
Tad kai važiuodavo, ypač žiemą, 
per tuos miškus, vis kokį žvangalą 
prisirišdavo. Kabindavo ir miške 
ganomiems gyvuliams. O dažnai 
ir bobos, eidamos uogauti, neš
davo skambalus sutiktiems vilkams 
nubaidyti. Kai pagauna, būdavo, 
kur tvarte ar duobėj vilką, tai ir 
jam skambalą pririša. Toks su 
skambalu vilkas išvaikydavo ir 
kitus: jis bėga prie jų, o tie tik 
kuria kas sava šviesa.

Taip ant kelio užvesti, žmonės 
ir griebėsi skambalų. Iš visų kam
pų išrankiojo ne tik tuos, kuriuos 
prie grąžulo ar ienos rišdavo, pirš
lėmis važiuodami, ir kuriuos kit
kart vilkams baidyti nešdavosi į |,uyuiuua ucuuvv □uualio. t . 1

kalviui trobelės pastatytos atokiau mišką, bet net ir tuos, kuriais se- 
nuo viso kaimo. "iau bob°,s; ,PrI“ “^9 vaikSČ o-

Nesugriebdamas nieko Įeito, nu- dam°s , «P>”* ‘r.°bas; ‘žambiu- 
sitvėrė Kacenšvancas žarsteklį ir davo vienašnirpšlius iš po sąsparų, 
su visa šeima užsdmačkeno ant ^ad Prunes, juosbetrankydamas 
krosnies, kur, susimetę visi vienan ir ,nami} nesupleškintų. Neilgai 
kukulin, ir pradrėbino kinkas, kol. "*•*“?■ kumeliai, avinai veršiai - ... . . , imi Mlr rilinrtavn clralamhinn iHcaicpraaušus vilkė nucimpino atgal į 
mišką. Bet po tokios nakties Ka- 
cenšvanceT šeima krapštėsi nuo 
krosnies pasmėlusi kaip pilka že 
melė.

— Ak, jūs kiaušvagiail Tai jūs 
pirkion jį atnešėtl — staiga suri
ko, vos nuo krosnies nusirepeč- 
kinęs, Kacenšvancas ir, griebęs 
diržą, šoko iš apmaudo kailyt vai
kus. Jam paaiškėjo, kodėl vilkė 
trobon luposi — pasuolėj gulėjo 
atmetęs uodegą jo nudobtas vii- 
kuitis. Neišmanėliai vaikai, radę 
už tvoros tėvo išmestą vilkuitį, 
tampė jį už uodegos aplink visą 
sodybą ir, niekam nematant, at
sinešė net į trobą.

Nežinia, kuo tas Kacenšvanco 
siutas būtų ir baigęsis, tik jo bo
ba taip pat jau nebeištvėrė. Vil
kei urbiant pamatą, jį neišdrįso 
paleisti nasrus ir tik šnypšdama 
pro sukąstus dantis * plūdo vyrą. 
Bet dabar, pavojui praėjus ir dar 
pamačius, kad, kaltas pats bū
damas, Kacenšvancas dyžia vai
kams kailį, jos kantrybė pasibaigė: 
griebė čia pat dar tebesivoliojantį 
žarsteklį ir pradėjo savo diedui 
kuodą lyginti. Tas dar atsigręžęs 
išsižiojo šaukti, bet Kacenšvan- 
cienė taip darbavos žarstekliu ir 
taip paleido gerklę, kad jis mūšį 
pralaimėjo dar jo nepradėjęs. Ka- 
cenšvancienė buvo boba kaip mie
las perkūnėlis, ir kalvis retai su 
ja susirėmimus laimėdavo. Taip 
atsitiko ir šį kartą: nė apsidairyt 
nespėjęs, su gumbu pakaušy ir 
mėlynėm paakiuose jau buvo iš
muštas iš trobos.

O kaimo vyrai dar ir priedo pri
dėjo, kai po to vilkai pradėjo vis 
įkyresni darytis. Žinodami, ką Ka
cenšvancas padarė, progai pasitai
kius, ir sunėrė jam sprandan. 
Truputį prie girtos rankos būdami, 
net ir gerai jam išblusgino kailį. 
Ranką taip išvėlė. kad Kacenšvan
cas nė kūjo pakelti negalėjo, ko 
jau ir patiems teko gailėtis, nes 
nebuvo kas noragus smailina pa
čios orės metu.

Taip nukentėjo Kacenšvancas už 
savo kvailą protą, bet dar dau
giau visai už nieką nukentėjo kiti. 
Kiek seniau čia vilkų nė kvapo 
buvo nebelikę. Tik paskutiniais 
laikais, gal kur iš kitų miškų iš
baidyti, čia vėl atrioglino. Bet dar 
galima buvo kęsti. Jie lindėjo, tur 
būt, kur Maušiabalės ar Medžia- 
kiškės raistuose, tad į šį miško 
pakraštį retai ir teatsisukdavo. Tik 
kai Kacenšvancas nudobė vilkuitį, Kiekvienas konkurso dalyvis (daly- rtaVn Rvarhiutir »>n8« isrysxes BauJ”
tai lyg pikta dvasia juos apsėdo, vių amžius apribotas nuo 20 iki 30 į^ra dar rusų nelaisvėj? Oberammer- fouos 2?5?fkėJ,mas paS * prle*
Klausyk tik — jau ir tulioja kurioj ™ert2į)vPrlY.®11?ffįk£119Jalir- Spindžiu gaH ibuI3?Utr^rO«^elpėsl 1 ma<r.s,al3 Stiprių saulės dėmių veikimas | žemę
nors pusėj tuos plėšikus. Pridarė p«$* n âT\,iS^vMžffi SoXp^ °a‘*reUS“a b,ogu rad,° ban™ vel‘jie žmonėms ir vargo ir nuostolių.. Jungtinėse Tautose" v— 
Dzingėlis per juos visą vasarą «-----
vargo su akla avim. Matyt, iš
girdusi kažką pasieny šiulinantis, 
smalsi avelė iškišo per langiuką iš 
avidės galvą, o ten vilko būta- 
griebęs už galvos, ir išlupo vargšei 
abi akis. Nenorėjo žmogus iš pa
vasario dar liesą ir nukirptą avį 
plauti, tai ji ir dvakinėjo per va- 

(keramika) sąrą apie trobas, trindama vasaro-

raižė nagais jam pilvą, jis, negalė
damas suvaldyti pasibaidžiusio gy
vulio, tik išvertęs gerklę rėkė, 
keikė ir iš piktumo savo kalviška 
kumštimi tvojo šimelį per galvą, trobą kažin kas braižosi — drasko 
Bet nuo smūgių ir riksmo šimelis 
tik dar daugiau patrako ir, net 
tulžim jaksėdamas, šluomino treš-

Taip Kacenšvancas ir atšuoliavo 
net į kaimo ganyklas. Čia prunkš
damas ir knarkčiodamas širmelis 
įgriuvo į Pigagos bandą ir susto
jo taip staiga, jog Kacenšvancas, 
to nelaukęs kudulkstelėjo per jo 
galvą ir taip drumstelėjo žemėn, 
kad net jaknos suskambėjo.

Nuo netikėto triukšmo visa ban
da striuoktelėjo, pakėlė galvas ir 
pradėjo smalsiai artinis prie kri-

pasuko už uodegos aplink galvą 
ir paleido per tvorą.

Už tokį kvailą darbą ir pats 
nukentėjo. Naktį girdi, kad apie

nagais sieną, ranto dantimis duris, 
o paskui ir po pamatu pradėjo urb- 
tis. Suprato, kad tai vilkė. Keista 
Kacenšvancui buvo, ko ji trobon 
veržiasi, lyg būtų sumaniusi jam 
už savo vaiką atkeršyti. Bet apie 
tai nebuvo kada daug galvoti, nes 
troboj prasidėjo paskutinio teismo 
diena. Vaikai suzyzo, pradėjo viso
kiais balsais birbti pati, kad ir 
leipdama iš baimės, visus velnius 
ant jo galvos pradėjo šaukti, kam 
jis bėdą jiems visiems užtraukė, 
o ir jam pačiam blusos numirė. 
Maži juokai: trobelė kaip kepurė, 
langeliai prie pat žemės — kaip

Velykų varpams skambant
PAULIUS STELINGIS

| kambėkite, varpai, skambėkite, Velykų giesmės, 
Pavasario gaida šventa ir nemaria.

(Mes į Tave, o Kristau, einame rankas ištiesę, 
Mes su Tavim nebijom brist ir per ugnies marias.

|u išnešei tartum mažus vaikus mus iš pavojų 
Ant savo rankų iš mirties namų.
O Pats likai budėt su mūsų broliais —
Ir pervertais delnais dengi tėvų sodybas ir namus

lu išnešei tartum mažus vaikus... Ir juodą naktį 
Savo šviesa kaip žiedus gaivini.
Ir leidai džiaugtis vėl diena plaštakėms
Užkėlęs šalčių ir audrų duris.
Viešpatie, o Kristau, šiandien prisikėlęs,

[Velykų giesmėje, skambėjime varpų!
Kurs prikeli gyvent drugelį ir mažytę gėlę, 
Prikelk ir mūsų žemę iš kapų!

......................................................— ___ _____ . ....... - «. .. timo vietoj šonkaulius čiupinėjan- 
mynų kiaulės, išgirdusios paršiuko ramybės neturint. O tąsi pliukas, įjo Kacenšvanco. Bet kai tik 
žviegimą, H visų pašalių ėmė kad jį kur griausmas vidury žie- užuodė vilką, karvės subliuvo, 
kriūgdamas bėgti paskui Svikštą. mos, lyg tyčia tuos plėšikus už- suriaumojo bulius, ir visa banda 
Apipuolė jį taip, kad reikėjo pra- traukė kaip kokią Dievo bausmę atstatė ragus. Nedaug reikėjo, kad 
dėti net gintis..................................... ant viso kaimo galvos. Kacenšvancas būtų buvęs išnešio-

— Ar pasiuto šitie nešventinto Pavasarį, niūkdamas savo ši- tas ant ragų ir nagų. Laimė, kad
tvarto gyvuliai! — negalėdamas mėlį, yrėsi jis raitas per mišką ir dar spėjo laiku ant kojų pašokti,
sutavalioti smunkančios lentos su pamatė per kelią vilkuitį lapenant. Ir tai tik susimitrinęs išnešė svei- 
kopetaitėmis ir apsiginti apipuo- Na, ir mušė kvaišiui į galvą, kad kus kaulus, nes bulius mauroda-
lusių beragių, šaukė jisai.— A-uis, reikia jį čiupti — būsią kuo vai- mas dar gerą galą jį vijo.
jus šungalvės. tkad jus visas ligi kams pažaisti. Skyktelėjo tad nuo Parkirto Kacenšvancas namo to- 
vienai kur vilkai išnešiotų! savo kuinapalaikio ir nutvėrė į kio biauraus nuotykio baisiausiai

Bet Švikštui besisukaliojant ir krūmus kniurinantį pilkio vaiką už įsiutintas, nors nė pats nežinojo, 
maišui į visas puses bemaskatuo- pakarpos. Neturėdamas jo kur ant ko jam daugiausia reikia tūžti, 
jant, paršiukas dar daugiau kvy- kišti,, įsimurdė sau užantin ir vėl Bet jam dabar tik gėlė dantį kam 
kė, ir kiaulės, pastačiusios šerius, apsižergė šimelį. Amžiumi tasai ši- nors rakštį po nagu pavaryti. Kal- 
piktai kriuksėdamos ir net čekš- mėlis pačiam Kacenšvancui jei ne čiausias buvo, tur būt, šimelis, 
nodamas dantimis, tik dar labiau senelis, tai bent dėdė tikrai gale- kuris prieš dvėsdamas dar kartą, ir 
griuvo ant jo iš visų pusių. tų būti ir dar toks prie milo, kad taip nelauktai, pasispardė. Jei bū-

— Kur rupūžinies! — pradėjo jis risnot pradėtų nebent tuomet, jei tū įmanęs, Kacenšvancas jam da-
net šaukti, kai Šiurpa, neskubė- degančios pinties jarri pakištumei. bar gyvam būtų kaili nunėręs, tik 
damas į pagalbą, dar kėblino to- Bet ir tas nudubusiais šonais kui- jis buvo likęs Pigagos ganykloje. 
lyn, — Ar nematai, kad tos ilga- nų patriarkas, kai tik vilko dva- Tad visa tulžis dabar krito ant vil- 
veidės mane baigia suėsti! kas dūrė jam į šniurkšles, pradėjo kuičio galvos. Ypatingai, kai, iš-

Bet taip įsirengęs, Šiurpa tik skliaudyti ausimis, parpčioti no- traukęs jį iš užančio, Kacenšvan- 
ritinėjosi kaip opšrus po arimą ir sim ir pagaliau metėsi į tokį šuolį, cas pamatė, kaip tasai nuakėjo 
pats vienas būtų Svikšto nė neap- kokiu nebuvo bėgęs, tur būt, nuo jam skersai išilgai visą pilvą, 
gynęs. Švikštas taip pat turėjo gimimo dienos. — Verfluchter!.. Donnerwet-
mesti savo našulius ir pradėti gai- Kitas tokiu atveju vilkuitį būtų ter!... Na tik tu, šėtone, daugiau 
nioti kiaules. tėškęs į krūmus, bet iš Kacenšvan- man nedraskysi! — keikė jis, kra-

Syikšto su Šiurpa iškyla sukėlė co tokios išminties nelauk. Nors tydamas už sprando vilkuitį, ir,
ant kojų visą sodžių, nors jid ir šimelis, metęsis net iš keliuko, nieko nelaukęs, įbėgo į kalvę, pa
niekom savo sumanymo nesisakė. drumbėjo tiesiai per brūzgynus, dėjo jo galvą ant priekalo ir taip 
Raganos bobos išsuroulo ar vaikai kur ir akis ant šakų gali palikti, žiebė kūjeliu, kad vilkuitis tik lie-
nenaudos išplempėrTCai tik pama- o vilkuitis, kirbėdamas užanty, žuvį išvaj-ė. Užmuštą vilkuitį jis

ELEONORA LUKBTAITE-MARCIULIONIENE Dekoratyvinė lėkStė (i

bematai vilkė gali įsiversti. O 
pagalbos nebuvo kaip šauktis,

net 
nes
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jau tik cilingavo skalambino visais tuoj suks, — žvengė jie, kai apsi- 
pašaliais. Kažkoks išdaigininkas putojęs ir čiauškindamas iltimis 
net per kiemus einančiam Ciutie- skambino per sodžių Rumzio 
nės gaidžiui skambaliuką uodegon kniustas.
įrišo. ... 0 vilkai pasirodė ne tokie

Vilkus išbaidys, ar ne, bet kvaili: palikę ramybėje biauriu 
velniapalaikiams jau dabar bus skambalu žvanginantį aviną ar te- 
riesta, — net patys juokėsi vyrai: kį, graibė nuo bandos atsiliekan- 
— tais bobų skambalais išskambys fius kvailus ėrus arba pabalius 

u „i... knlsinėjančius paršelius. Kiekvie-
tik ber- nam gyvuliui nuo didžiausio ligi 

mažiausio skambalų negi išteksi!

Vėliau popiežius Sikstas (1585—1590) 
ant griuvėsių užberti sluoksnį žemės. 
Tuo būdų ši miesto dalis ir išliko pa. 
laidota po žemėmis.

veršiai juos iš visų kimsynų.
Bet iš visų tų skambalų 

nams buvo džiaugsmo.
— Mergos, prauskitės 

Girdit, kad piršliai jau
burnas! 
kieman

Britai susidomėjo lietuvių menu
Gerai paruošta Spackenbergo sto

vyklos vasario 16 d. grograma patrau
kė British Forces Network dėmes|, ir 
nutarta dali tos programos įgroti | 
plokšteles kariuomenės radio trans
liacijoms ir Anglijos lietuviams.

Polyna Stoska pakviesta į 
Hollywooda

Spauda praneša, kad Polyna Stoska 
pakviesta | Hollywoodą vaidinti mu- 
zikalinėse filmose.

Petropolitan Operoj ji gavo naują 
rolę: dainuos Elenos partiją Brltteno 
,,Peter Grimes“ operoje. Ateinanti 
pavasari operą sezono metu Polyna 
Stoska dainuos Clevelande „Die Mei
stersinger" ir „Don Giovanni1* ope
rose.
Šveicarijos universitetai atmetė 

Pragos universiteto kvietimą 
Šveicarų radio žiniomis Bazelio, Ber

no, Frleburgo, Ženevos, Lozanos, 
Neuenburgo ir Zuericho universitetai 
atsisakė dalyvauti balandžio mėn. 
ruošiamam Pragos un-to 600 metų su
kakties minėjime. Atsisakymo prie- 
žastis-protestas prieš komunistinę va
lymo akciją, kuri palietė universite-

(Bus daugiau)

Amerikoj (vyks pasaulinis tro
pinių ligų gydytojų kongresas
Vašingtone gegužės 10-18 d. d. įvyks 

pasaulinis Kongresas kovai su tropi
nėmis ligomis. Kongrese bus atsto- 
vaujomos 25 valstybės.

NusĮgyvenęs muzikantas paliko 
Stradivariaus smuiką

Vienoje Manhattano kavinėje New 
Yorke skurdžiai baigė savo gyvenimą 
nusigyvenęs muzikantas. Jo kišenėse 
terasta tik 125 centai, bet tarp kitų 
jo menkaverčių daiktų aptiktas bran, 
gus Stradivariaus smuikas.

JAV filmų krizė
Amerikos filmų pramonės centras 

pergyvena sunkią krizę, kuri privertė 
uždaryti visą eilę didelių studijų. Re
zultate daug žmonių liko be darbo. 
Svarbiausios krizės priežastys — ne
tekimas anglų rinkos ir paskutiniųjų 
kelerių metų tendencija aukoti milži- 
niSkas sumas menkos vertės filmoms. 
Šiuo metu nė viena Europos valstybė, 
Išskyrus Belgiją, neįstengia mokėti už 
amerikiečių filmas doleriais. Be Šių 
priežasčių amerikiečių filmą kenčia 
dar ir dėl geros medžiagos stokos. 
Paskutlnlausiais metais maža teišėjo 
veikalų tinkančių panaudoti filmoms. 
Krizei nugalėti planuojamos finansi
nės ir meninės reformos.

Geriausios amerikiečių filmos 
1947 metais

New Yorko filmų kritikų nutarimu 
geriausiąją 1947 metų filmą pripažinta 
20th Century Fox filmą „Gentlemans' 
Agreement". Po jos seka „Crossfire" 
su aiškia tendencija prieš antisemitiz
mą.'Trečioj vietoj stovi anglų filmą 
„Great Expectations". Geriausiu reži
sierium pripažintas Ella Kasan, o ge
riausias artistais-Deborah Kerr ir Wil
liam Powell.

Paul RaynaI gavo kornelio 
premiją

Prancūzijos Dramos Autorių ir kom
pozitorių Sąjunga paskyrė garsaus 
scenos veikalo „Nežinomo kareivio 
kapas" autoriui Paul RaynaI Kornelio 
premiją už jo naujausią veikalą „Le 
materiel kumlan". Kornelio premija 
yra viena naujųjų premijų, kurias 
minėtoji sąjunga skiria šių dienų ra
šytojams, prisidedantiems prie Kor
nelio žanro praturtinimo.
Koks veikalas vokiečių scenoje 

turi geriausią pasisekimą?
Amerikiečio autoriaus Robert Ard- 

rey veikalas „Thunder Rock” skaito, 
mas tur|s didžiausią pasisekimą Vo
kietijos scenoje, kadangi jis buvo 
įtrauktas 1 daugiau kaip šimto vokie
čių teatrų repertuarą. Amerikos šiuo 
veikalu ypatingo susidomėjimo nebu
vo parodyta.
Vokiečių dramos konkursas ne

rado premijuotino veikalo
Karlsruhes Kultūros Sąjungos 1947 

m. literatūros premija, skiriama ge- 
riauslems vokiečių scenos veikalams 
atžymėti, liko nepaskirta. Iš 21 at- ‘/'’•X—", —

—-..--t.---- - <-------- --------------- siųstu rankraščiu nerasta nė vieno atrasti slogos bakterijas,
to rektorių, mokomąjį personalą ir premijuotino. Trijų geriausių veikalų išaugintos ir išbandytos an 
studentus. autorlams_buvo išmokėta po 1000 mar- - « <r«, « «
Organizuojama pagalba kultū

rininkams
S. m sausio 1 d. Bazelyje buvo Indėnai atsisako filmoj vaizduoti 

įsteigtas Humanithoen institutas su karą.
selcretoriatals Vienoje, Paryžiuje ir Amerikoj gaminamoj filmoj „Ra- 
Londone kuris pradėjo plačią pagal- che!" vaizduojama indėnų užpuoli
uos akciją Europos kultūrininkams. mas. Tal vaidinti buvo prašomi Ame- 
Si akcija parems tiek knygomis, tiek rlkOs indėnai, tačiau iš Oregono kll- 
malsto produktais | materialini ir ties vado gautas neigiamas atsaky- 
d v asini skurdą patekusius moksllnln- mas. Jis pareiškė kad indėnai daro 
kus, rašytojus, žurnalistus, menlnin- Vašingtone žygiu dėl jų rezervato iš- 
kus ir akštųjų mokyklų dėstytojus. laikymo ir tokia žiauri filmą gali jų 
Jungtinės Tautos skelbia straips- pastangoms pakenkti.

Oberammergau artistai dar ne
grįžo iš rusų nelaisvės

1950 m. numatytas Kristaus kančios

Susektos slogos bakterijos
vukicciu scenos veuuuama ^Amerikos WJ^4n.T!." 

atžymėti, liko nepaskirta iš 21 at- propping ir Leon T. Attas pavyko —._ •__ «»._____________ __  ntraati sinvos bakterijas. Jos buvo
v.B...—-----------. ant savanorių

kalinių. Iki šiol gydytojams dar ne
pavyko surasti priemonių kovai su 
šiomis bakterijomis, tačiau jie tęsia 
bandymus ir tikisi surasti.

kių, pažymint, kad tos dovanos ne
skaitomos premijomis.

Amerikoj gaminamoj filmoj „Ra-
Televizija tampa svarbia pramo

nės šaka
National Broadcasting Company 

tvirtina, kad 1948 m. 22 milijonai 
JAV gyventojų turės televizijos apa
ratus.

Si palyginti visai dar jauna pra
monės šaka jau sutelkė 6 milijardus 
dolerių kapitalo ir greit duos darbo 
250.000 žmonių.

nio konkursą
JTO pilnaties posėdyje buvo prl-

riaus Darimvrnas ^a'ikelbt’^'stralpsnlo 1950 m- numatys Amuiui Kančios Amerikiečių mokslininkas Hanan 
knnku?.. 0 y paskelbti straipsnio vaidinimas Oberammergau miestelyje T. stetson tvirtina, kad 1948 m. ypa- mi vnatinealR ninknmoic ... ... .. JA—A- m.1—

Kiekvienas konkurso dalyvis (dąly- susiduria su ypatingais sunkumais,

stų) privalo iki 1948 m. birželio 1 d 
rašyti neilgesni kaip 12po žodžių

1948 m. — saulės dėmių metai 
Amerikiečių mokslininkas Harlan

tingai ifiryškės saulės dėmės. Toly-
200 metų.

—.o.......   i“. Yra numatyta 
10 premijų, kurias laimėję asmenys 
galės tarp 1948 m. llepps 1 d. ir 
gruodžio 31 d. vieną mėnesį Lake Suc- 
cesse studijuoti Jungtinių Tautų dar
bą.

Stipendijos buv. priešų kraštų
studentams |t|IH <TT1 ___ _______ ___ ___

2«0 Amerikos aukštųjų mokyklų su- 4-tarnX amžiuj po pirmojo germanu dideliu paslsekhnu vaidinamas New 
telks galimybę buv. priešo valstybių antplūdžio Romos miestas, siekęs iki ;°rke.- Svarbiausią vaidmenį vaidina 
studentams 1 metus gilintis savo spe. 1 milijono gyventojų, sumažėjo iki John Gielgud, kitas vaidiną Lilian 
clalybėje JAV. Kiekviena stipendija 100.000. Gyventojai iš Romos kraustė- Gish, Dolly Haas ir Wladimiras So- 
sieks apie 600 dolerių. si, palikdami tuščius ištisus blokus, kolovas.

Atkastas visas kvartalas seno
vinės Romos

Vykdant Romos požeminio geležin
kelio statybos paruošiamuosius dar
bus, atsitiktinai atkastas visas kvar
talas senovinės Romos.su senoviniais 
gyvenamaisiais namalš Ir vlešoslo- i «r. “Cen“LPm7mis Dlrtimls taikė Rodney Achland. šiuo metu sui _ ______________ _ dideliu nailuVlm,, New

„Nusikaltimas ir bausmė“ 
New Yorko scenoje

Dostojevskio „Nusikaltimas ir baus-
taikė Rodney Achland. šiuo’"metu*su

5

Romos.su
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NGLAI-Europos tauta, neto
lima šalis, turėta daug san
tykių, daug pardavėm kada 

tai bekonų, sviesto ir kitų gėrybių, 
daug pirkom tekstilės, mašinų, ge
ležies, o kaip mes Jos nepažįstami 
Kada likimas lėmė tūkstančiams 
atsidurti Anglijoj, pečiais tik trau

ANGLIJA SVETIMŠALIO AKIMIS
J. M. GOJUS.

atsidurti Angį joj, pečiais tik trau- Romantizmo užtenka, bet prak- 
.kėrne svetimoj apl nkoj. Daug da- ,14tal [ai s,eblcsl žmogus, kaip 
lykų čia mus stebina. protingi žmonės šitokią liekaną iš-Ir norisi apie tuos mums ne v- laikė pajJ gave HgI žlų laikų ir 
siškai alinus dalykus ir pakalbėti, atrocjo pasiryžę laikyti ir toliau, 
kad bent vėliau atvažiavusieji ma- F y .
žiau tuo stebėtųsi. O kas neat- Pirmausią, židinys „suėda daug 
važiuos išviso, pravažiuos pro Salį, *>>«• Tegul čia žiemos nešaltos 
gal ras ką nors panašaus kitur ° ūk d?ė9J“' be? Y1? tJelį įaren, 
anglosaksų kraštuose. reikia. Ir šilta tik tol, kol kūreni.

Sėsdamas | pirmutinį traukinį Tokiu kiekiu anglių, kuris išeina 
jau stebiesi: vagonai tik pirmos ir židiniui palaikyti, drąsiai galėtum 
trečios klasės. Antra kažkada kaž- «PSWU vl” kūrentųsi
kaip išnyko — ir jos nebėr. krosnys ar centrinis šildymas.

Pasižiūri į trečią klasę, pasižiūri ° k‘ek nesveikatos dėl tų židi- 
i pirmą ir jau nustembi: koks skir- ”‘>i'vmnas šonas šyla, kitas šąla, 
tratas? Ogi jokio skirtumo! Tos Pasėdėjai prie židinio, išėjai kitą 
pačios minkštos plačios sėdynės nekūrenamą kambarį - ir iškart 
tiek trečioj, tiek pirmoj. Skirtumas slogos.
tik už bilietą sumokėti pinigai, Anglija į metus išleidžia reuma- 
vienur pigiau, kitur brangiau. tizmo reikalams tik 45.000.000 sva- 

Sakykit, ar ne keista kontinento rų. Tai ligoninės, sanatorijos, gy- 
žmogui? dytojai, vaistai ir t. t. Čia dar

Bet taip yra. neapskaičiuoti nuostoliai, kurie
Savo keleivius turi trečia, savo susidaro dėl darbingumo nustoji- 

keleivius turi ir pirma, kurie moka mo. Stebėjausi iškart. Na, bet jū- 
žymiai brangiau ir turi tik tiek ros klimatas, drėgmė — supran- 
malonumo, kad nesimaišo „trečioji tama.
klasė". Pradėjus apie geležinkelius Ret kada susipažinau su židi- 
kalbėti, reikia paminėti dar porą niais, aš nesistebiu. Tai ligų, o 
jų angliškų savybių: nėra kur pal- ypač reumatizmo šaltinis.
tų pasikabinti; Stebi, ka daro ang, Kada pirkslm namus tai tiĮ pačią 
.—    r- - „ t dieną išgriausim visus židinius, — 
lentynų, kiti surango ir pasideda tarjamės būsimi namų savininkai.

— Ne! Aš paliksiu vienam kam-

tų pasikabinti. Stebi, ka daro ang, 
lai. Vieni deda prie bagažo ant

ant kelių.
Geležinkelio stočių užrašai Euro

poj visur sieksninėmis raidėmis — 
ir tai daugely vietų — užrašyti. 
Čia dairaisi ir užrašo nematai. Yra 
jie, bet smulkūs ir prie lempų. 
Niekaip negali susigaudyti, kokia 
stotis. Mūsiškiai kaip važiuoja taip 
ir pravažiuoja.

Namai. Anglijoj yra lengviau 
namą nupirkti, negu butą išsinuo
moti. Skamba paradoksiškai? Bet 
tai faktas)

Čia butas — tai ir namas. Namas
— butas dviejų aukštų. Ir gatvė 
kiek akį užmeti nusėta namais 
dviejų aukštų. Kiekvienas namas
— butas turi savo paradines duris, 
turi savo sklypelį, kaip kepurė 
didumo. Anglas turi kaimyną tik 
iš šono.

Čia veikia šimtai įvairių staty
bos bendrovių, kurios namus stato 
ir parduoda ilgam — vidutiniškai 
25 metų — išsimokėjimui. Iš karto 
reikia įmokėti 4—5 % visos sumos, 
o paskui moki kas savaitė^ tokią 
nežymią sumą, kuri faktiškai yra 
mažesnė už nuomą. Užtat čia be
veik kiekviena šeima turi nuosavą bary svečiams pasišildyti ir pa- 
butą-namą. čiam šeštadienio vakare pasėdėti.

Lietuviams,atvažiavusiems į Ang- Kad Ir nepraktiška. Ir nesveika, 
liją ir pradėjusiems dirbti, dėl šel- bet jauku, — daro konkretų nu- 
mų buvo pasakyta: „Susirasklt prl- tarimą kitas.
vačias patalpas, ir šeimas atvešim — Taip tai taip, bet kur gauti 
tuojau". Šoko vyrai ieškoti ir greit krosnį? Visko čia matyti, bet kros- 
nusvilo. Pirk, o ne nuomok. Bet nies dar neteko matyti.
dabar ir kainos pakilę ir laisvų _ Iš sugriuvusios Vokietijos 
nėra, o ir statyba sulėtinta. Gi teks pirma atsigabenti, o paskui 
perkant reikia turėti bent 100 sva- statysim krosnių fabriką.
rų grynais. Dirbant ir taupant per Tal čla žiemos šiUos , kalll. 
metus gali sutaupyti, bet iškart nial čla lluksuso dalykas kuiiį lel. 
kur ims dypukas 100 svarų. džja sau (lk moterys Lietuviai at-

Namo vidus mums irgi svetimas: važiuodami atsivežė kai kas ir 
krosnių nėra, centrinio šildymo tuo kailinius, bet iš lagamino taip ir 
labiau. Visur židiniai. Ir tik židi- nedrįso ištraukti. Tiesa, ir reikalo 
niai. ' nėra. Užtenka kombinacijų megs-

Labai romantiškai tuko ir lietpalčio.

KOKS SKIRTUMAS TARP PIRMOS IR TREČIOS KLASES VAGONO— LENGVIAU IŠSIGYTI Tik vieni stato už futbolo ko- 
NAMĄ, NEGU IŠSINUOMOTI BŪTĄ. — IS KUR ANGLŲ REUMATIZMAS._ KAIP ŽMONES mandą, kiti už šunis, o garsln-
RENGIASI. — AR ALKSTA ŠIANDIEN ANGLAI. — SPORTAS IR PINIGAS. — PAŽANGA . .......... """

IR KONSERVATIZMAS

Kaip rengiasi žmonės?
Pas mus įsivaizduojama, kad 

anglai rengiasi tik pirmos rūšies 
medžiagos, siūtais pas pirmos rū
šies siuvėją, kostiumais. Dažnai 
mes matydavom buv. Anglijos užs. 
reik, minister} Mr. Antony Eden. 
Bet taip rengiasi tik aukšti ponai. 
Absoliuti dauguma, tiek vyrų, tiek 
moterų, perka drabužius gatavus. 
Čia užsisakyti pas siuvėją sau 
eilutė tai jau liuksusas, o už bet 
kokį liuksusą Anglijoj reikia bran
giai mokėti. Geras siuvėjas už 
eilutės tik pasiuvimą ima 10—15, 
o dar geresnis ir 20 svarų. Bet ne
baisūs ir gatavi drabužiai. Apskri
tai, publika atrodo 'apsirengusi 
gerai. Perkama tik pagal kuponus, 
bet jų užtenka garderobui atnau
jinti. Bet tokių medžiagų, kokias 
mes pirkdavom Laisvės alėjoj čia 
negausi. Tai eksportinė prekė, 
kuri vidaus rinkoj, ypač dabar, 
nerodoma.

Anglai savo markę „Made in 
England" pasiryžę išlaikyti visoj 
aukštumoj ir eksportuoja tik aukš-

v ® £

Iš Hanau (vykusio lietuvių dantų gydytojų suvažiavimo. Šio suvažiavimo 
metu buvo išrinkta dantų gydytojų sekcijos valdyba.

* ’S “ą

tai kuomažiausiai juodus. Juodi 
batai tai vidaus apavas. Ir anglų 
batai tikrai yra puošnūs, solidūs, 
tvirti.

Visas anglo solidarumas taip ir 
reiškiasi jojo bato solidumu. Tai 
krenta ypač į akis, palikus konti
nentą šiais skurdžiais laikais, kur 
visuotinis apiplyšimas, lopai vieš
patauja.

Stebina ir krautuvių pilni prekių 
langai. Čia visko yra. Reikia tik 
turėti pinigų, na, ir kai kam leidi
mų ar kuponų. Bet tai laikinis da
lykas, ne specifiškai angliškas.

Anglijoj gyvenimas šiuo metu 
skaitomas sunkus. Sunkesnis, negu 
karo metu. Turiu galvoj maitini
mosi klausimą. Kaip žinoma, anglų 
kraštas savo maisto neužtenka. 
Vyriausybė deda milžiniškas pas
tangas pakelti žemės ūkį pas save. 
Imasi visokių priemonių.

Mūsų žemės ūkio specialistai iš 
akies apskaičiuoja, kad anglų že
mės ūkis lengvai gali savo pro
dukcija padvigubinti. Taip neišnau
dojamos galimybės. Darosi supran
tama, kodėl jis į žemės ūkį ne
kreipė dėmesįp. Jis ėjo ten, kur 
uždarbiai ir pelnai buvo didesni. 
Anglas ėjo į pramonę, prekybą ir 
transportą O žemės ūkis buvo 
paskutinėj’ vietoj. Kiti kraštai ga
mino pigiau ir jam pristatinėjo 
visokių produktų tik pirmą rūšį. 

. O anglas praktiškas žmogus. 
Anglas ūkininkas ar pramoninkas 
yra pirmiausia biznio žmogus. Jis 
žiūri į galutinį rezultatą — į pel
ną. Ir jei jam tam tikra šaka ne
žada pelno, tai jis be skrupulų jos 
ir atsisako. Lietuvis iš esmės yra 
romantikas. Romantikas net ir ūkio 
klausimuose. Paimkim lietuvį 
ūkininką. Pelnas jam ne pirmaeilis 
klausimas. Jis žiūri į ūkį kaip tam 
tikra vienetą, ir juo gyvena, juo 
džiaugiasi, jį puoselėja. Šalia pel
ningų šakų palaiko jis ir tokias, 
kurios jokio pelno neduoda, jei 
jose jis randa kitokio pasitenkini
mo.

Anglui ūkis buvo tik biznis. Jis 
pelno jam nedavė, tai juo ir 
nesirūpino. Valdžia čia seniai yra 
įsivedusi primokėjimų už ūkinin
ko produktus sistemą. Jei ne ši 
sistema, žemės ūkis būtų kritęs 
dar žemiau.

šiandien padėtis keičiasi, ir že
mės ūkis darosi aktualus. Maitin
tis reikia, gi anglas, pratęs gerai 
maitintis, savų . produktų neuž-

kia manyti, jei tik nekils koki 
ekstra sukrėtimai, prie pačio sunr 
kiaušio nebus prieita.

Anglams trūksta darbininkų vi
sur, o daugiausia žemės ūky. To
dėl ir mūsų atsiradimas čia bus 
suprantamas. Mes turime padėti 
anglams nugalėti jų ūkio krizę. 
Pats maistas tvarkomas taip: pi-

giausias lošimas skaitomas arklių 
lenktynių.

Ir visas gyvenimas tuo lošimu 
persunktas. Kiekvienas laikraštis, 
jei jis nori būti skaitomas plačiųjų 
masių, skiria ne mažiau kaip pasku
tini ištisą puslapį sporto reikalams, 
smulkiai žymint praeitos dienos 
sporto laimėjimus ir pralaimė
jimus.

Kiekvienas beveik anglas skaito 
laikraštį. Ir jis pradeda skaityti ne 
nuo didžiosios politikos, ne nuo 
čekoslovakų ar suomių reikalų,

Muencheno mažieji DP prie gautų „Care“ pakletų iš NCWC
V. Rasiūno nuotr.

čiausią rūšį. Jos neužtenka saviems 
piliečiams, ir jie turi tenkintis 
antra ir trečia.

Tai liečia ir visas kitas angliš
kas prekes.

Šiandien britu eksportas yra ta
pęs gyvybinių saly reikalu, ir pra- _______
monė tvarkoma daugiausia turint • tenka, reikia įsivežti, o už įsiveža- 
galvoje užsieny pardavimo gali
mybes. Taigi eksportuoja geriau
sius savo gaminius, ir todėl žinai, 
kad tokia prekė yra čia gamina- 

.................................. tikma, bet krautuvėj išgirsi 
„sorry".

Kas krinta į akis gatvėj?
Tai batai.
.Nepamatysi anglo ar anglės 

gaiš batais. Visuomet jie žiba, at
rodo, kad nešioja tik naujus ir

blo-

muosius reikia jam mokėti arba 
auksu arba gaminiais. Trūksta 
vieno ir kito, reikia skolintis, rei
kia naudotis Marshallio planu, iš 
čia kalbos ir apie anglų ekono
minę krizę.

Valdžia, apskaičiauvusi visus 
resursus, pramatė, kad gali ateiti 
juodos dienos, ir stvėrėsi tvarkyti, 
kad krizė neužkluptų. Įvesta visa 
eilė suvaržymų, pakeitimų ir, rei-

Turime ir specialu literatūros žurnalą
A. PAULIUKONIS

parinkta

MIELA, kai matai žmones 
atsidėjus ką dirbant ir 
tuo iš širdies sielojantis. 
Nors jie stebuklo ir nepadaro, 

vis dėlto tų jų pastangų vaisius 
jau yra šis tas. Toks jausmas 
apima žmogų, kai atsidėjęs per
skaitai pirmąsias naujai pasiro
džiusio neperiodinio G i n t a r o li
teratūros žurnalo jau spaustuvė
je atspausdintų iš 64 puslapių 
sudarytas knygas. Tiesą pasa
kius, „Gintaras“ ėjo ir anksčiau, 
tiktai „dauginamas“ buvo rota
toriumi. Nors dabar pasivadinęs 
neperiodiniu, tačiau iš žurnalo 
pasisakymo matyti, jog tuo vien
kartiniu pasirodymu betgi nesi
tenkins, eis daugiau ar mažiau 
periodiškai. Naujuoju vaiku, pa
lyginti, negausioj mūsų tremties 
žurnalų šeimoj tenka tik pasi
džiaugti: jis pasirodė ir greites
nis už kai kuriuos jau senokai 
pasigarsinusius apie savo projek
tuojamąjį atėjimą į pasaulį nau
jagimius, ir brandesnis, nei iš 
naujagimio šiaipjau įprasta lauk
ti, pagaliau, ir mūsų rašytojai 
dabar turės savo kertelę, kurioj 
galės susirinkę drauge pasi
džiaugti, pasirodyti su savo dar
bais, garsiai pagalvoti aktualio
mis literatūrinėmis temomis.

Paprastai kiekvienas spaudos 
organas turi daugiau ar mažiau 
išryškėjusį „veidą“. Vieni apie jį 
garsiai deklaruoja skambiais šū
kiais ar į paragrafinius rėmus įs
praustais sieksniniais įvado žo
džiais, kiti pasirodo tylesni ir 
kuklesni, leisdami pirma darbams 
šnekėti už žodžius ir gyvenimui 
pačiam sudaryti reikalaujamojo 
veido apybraižas. Tokį veidą 
turi ir „Gintaras“. Jis matyti iš 
nepretensingos redakcijos pasi- 
skardenimo apie save, iš me
džiagos parinkimo ir paskirsty
mo, iš škiciško literatūrinių ak
tualijų pavaizdavimo. Reikia ti
kėtis, jog ateityje jis visai susi
formuos ir dar daugiau išryškės.

Jau yra gera, jei negalvojama, 
kad tiktai tų žmonių, kurie sėdi 
žurnalų ar laikraščių redakcijo
se ir rašytojų valdybose ar lite
ratūrinių sambūrių vadovybėse,

kūryba yra pati geriausia ir ver
tingiausia, ir savas skonis, kad 
ir koks brangus jis būtų, dar nėra 
laikomas kriterijum literatūrinio 
ar apskritai meninio veikalo kū
rybiniam vertingumui apspręsti 
iš viso. Pas mus pastaruoju me
tu betrūksta pastangų kai ku
riuos žodžio meistrus, ypač iš 
senųjų tarpo, per jėgą nuvaini
kuoti, o kai ką dš jaunesniųjų 
padaryti lyg ir dienos dievukais. 
Ypačiai negailestingi pasirodo čia 
kai kurie iš tų daugiau ne tiek 
dėl savo talento, kiek susidėjusių 
palankių aplinkybių dėka iš
nešti į viršų ar patekę prie vie
šųjų ruporų kolegos jaunesniems 
ar ne tokiems pajėgiems savo 
broliams. Užmiršdami vaižgan- 
tišką įžvalgumą surasti deiman
čiukų visur, kur tik jų esama, 
jie kartais parodo kurkas didesnį 
net už paties Jakšto griežtumą, 
nors ir neturėdami jo brandu
mo, o Juo labiau — perspekty
vos platumo. Dar blogiau, kai tos 
rūšies operacija vykdoma nesi
laikant pačių elementariausių 
džentelmeniškumo dėsnių — ta
da skaitytojas mato mušamąjį, 
žino jo vardą ir pavardę, bet ne
žino, nei kieno jis mušamas, nei 
už ką. Atsieit — objektyvios tie
sos vardu.

vienas kaip reikiant nepažiūri 
veikalo meninės tikrovės ir jos 
reikalavimų. Todėl bene objekty
viausią recenziją mūsų periodi
koje duoda Step. Vykintas — 
žmogus, iš kurio šiaip eilinis pi
lietis to, rodos, mažiau lauktų. 
Tuo tarpu veikalo autorius, tu
rėdamas kišenėj, be to, paties 
stambiausio mūsų literatūros 
šulo tremtyje nuomonę, tik Juo
kiasi: kokie lėkšti pasirodo tų 
pro šalį prašovusių vertintojų 
samprotavimai — gera bent tiek, 
jog vardu ir pavarde pasirašyti, 
vadinasi, nekalbėta objektyvios 
tiesos vardu, ir kiekvienas gali 
iš pašalio susidaryti nuomonę, 
kas šneka, apie ką ir kaip. Ku
riuo keliu tokiais atvejais pa
suks „Gintaras“, parodys ateitis. 
Tuo tarpu dabar čia šalia vienas 
kito' išsitenka visokie mūsų 
amžinojo žodžio ugdytojai. Ir 
tai ne būtinai laikytina žurnalo 
minusu ar savito veido neturė
jimu.

Lietuviškam amžinajam žo
džiui yra skirtas poetiškai pa
rašytas vedamasis „Amžinasis žo
dis“, kurį papildo dar J. Palionio 

,(to paties J. Krumino) „Mintys 
apie mus“. Jame rašoma: „Kai 
mūsų rankoje yra lietuviška kny
ga, mes nesijaučiame esą tremti-

Arba vėl: esama žmonių, ku- niai, gyvenimo išbandyti ir nus- 
rie griežčiausiai paskelbia di- kriausti žmonės, tačiau niekad ne- 
džiausio švarumo ir vertingumo palūžę, niekad nenukritę dvasia, 
reikalavimą sau ir kitiems — de- Mes esame laimingesni už mūsų 
ja, tik paskelbia, bet veik niekad brolius tėvynėje, nes jiems yra 
jo nevykdo arba bent nepradeda atimta teisė turėti net savo Mė
nuo savęs. Todėl tokiu atveju tie- tuvišką knygą. Tačiau kai mes 
šių žmonių dorybe laikoma su- susitiksime su jais išvaduotoje 
gebėjimas net savo ideologinio, tėvynėje, mūsų džiaugsmas bus 
asmeninio ar literatūrinio priešo juo didesnis, kad mes neišdavė- 
kūrybą vertinti su tokia pat meile me savo gimtojo žodžio. Ir mes 
ir objektyvumu, kokiu kad no- Jo neišduosime“. Todėl „tai, ką 
rėtume, jog būtų vertinami mū- mes sukuriame tremtyje, yra mū
sų pačių veikalai. Ir tada gal ne- sų pasididžiavimas. Kad mes sa- 
įvyktų tokių kurijozų, koks kad, vo tarpe turime Brazdžionį, Aistį, 
pavyzdžiui, įvyko su Romano pa- Vaičiulaitį, Santvarą, Jankų, Kir- 
starojo rorhano vertintojais: šą — yra laimė“. Be abejo, minė- 
kiek\rienas ateina ir perša savo taisiais vardais toji tremtinių ra- 
ideologiją, savąją literatūrinės šytojų plejada dar nesibaigia: ją 
kūrybos receptūrą, o jei nepriimi būtų galima papildyti keliomis 
jos — gali būti dar ko gero ap- dešimtimis kitų, pradedant Krė- 
šauktas jei jau ne Maskvos, tai ve ir Vydūnu, baigiant Savickiu 
bent Romos agentu. O veik nė ir Šeinium. Ir visi jie dirba su

dvigubu užsidegimu, kad tik tas 
lietuviškojo žodžio troškulys bū
tų patenkintas.

Žurnalo medžiaga 
įvairi ir aktuali

Poezijai atstovauja pernykštis 
„Siaurės pašvaistės“ autorius 
Bernardas Brazdžionis savo Aš- 
tuoniais eilėraščiais, iš kurių ryš
kiau į atminti įsminga prie Sa- 
marijos šaltinio sustojęs „Kelei
vis ir moteris“, kietai kandamas 
taip pat su 8 eilėraščiais Faustas 
Kirša, ryškesnio formos žaismin
gumo pasiekęs savo „Aplinku
ma ir žmogumi“, ligi šiol perio
dikoj nematyta su savo 9 roman
sais Anė Petkutė ir pažėręs 
pluoštą gyvų iš Kauno prisimi
nimų Juozas Kruminas, juos de
dikavęs Senamiesčiui, Konrado 
kavinei, Prisikėlimo bažnyčiai ir 
Laisvės alėjai. Iš prozos pasirodo 
nepaprastai trumpute, bet psi
chologiškai stipria ir efektyvia 
novele Jurgis Jankus, „Odisejaus 
lanko“ apysaka — Nelė Mazalai- 
tė ir apysakos montažu „Įteigtas 
susidomėjimas“ — Fabijonas Ne- 
veravičius. Be to, nenurodant 
autoriaus paleista legenda „Ne
žinoma legenda“ ir nežinia kieno 
išversta pernai mirusio žymiojo 
šveicarų pasakotojo Ch. F. Ra- 
muz ištrauka iš Jo romano „Di
dysis* kalnų šiurpas“. Vis dėlto 
kai kurios stilistinės smulkme
nos ir čia abiem atvejais išduoda 
autorių, tad ar beverta iš viso 
tokiais (atvejais pavardes „už
miršti“.

Toliau V(alteris?) Banaitis su
pažindina su anglais ir muzika, 
latvių romanistas J. Vesėlis — su 
latvių literatūros keliais bei ryš
kiausiais atstovais tremtyje ir A. 
G. — su naujosiomis pasaulinės 
literatūros knygomis.

„Gintarą“ redaguoja Juozas 
Kruminas. Redakcijoje dirba taip 
pat Sal. Narkeliūnaitė. Viršelį ir 
vinjetes piešė dail. J. Steponavi
čius. Pati redakcija yra Anglų 
zonoje, (24) Geesthacht/Elbe, Ed- 
mundsthal.

Žurnalo kalba pakenčiama, bet 
ne pavyzdinė. Tai bendra visų 
mūsų spaudos organų liga. Taip 
pat pasitaiko ir korektūros klai
dų. Tačiau tai bendro teigiamo 
įspūdžio nenublankina, nors prie 
ko prikibti žurnale knibčiai šiaip 
rastų apstokai.

lietis į dieną gauna 2.700 kalorijų. 
Į jas neįeina daržovės, vaisiai, žu
vys, aliejus. Sitų visų pirk kiek 
nori, jei tik tavo kišenius išneša 
ir jei turi apetito. Pav., kad ir tie 
patys vaisiai. Šiuo metu — kovo 
pradžioj — krautuvės vaisiais už
verstos, ir tai įvairiausiais: obuo
liais, slyvomis, apelsinais, persi
kais, citrinomis ir kt. Kainos ne
mažos, pirkimas nesuvaržytas. Pri
dėjus prie 2700 kalorijų dar nera- 
cijonuojamus dalykus, galima su
prasti, kad žmogus alkanas būti 
negali. Bet anglai skundžiasi. Juos 
jaudina, kad jie gauna permaža 
bekono — vos tik vieniems pus
ryčiams į savaitę ir tik 1 kiau
šinį į tą. laiką. Palyginus su dy- 
puko kalorijomis, tai čia galime 
kalbėti apie sotų gyvenimą, ypač 
jei galėtų šeimininkauti mūsų mo
terys, kurios išmoko stovyklose iš 
„cveko" pagaminti pietus.

Anglai savo šeimininkėmis nesi
giria. Anglė nėra virtuvės specas. 
Ji pratusi atidarinėti konservus, 
gamintus įvairiuose pasaulio kraš
tuose, ir naudoti pusiau ar galu
tinai paruoštą valgį. Gerais laikais 
tai buvo ir patogu, ir greita, ir 
skanu. Šiais laikais reiktų kitaip, 
bet įpratimas — antras prigimimas. 
Važiuojama gero laiko pramintais 
takais.

Apskritai anglė moteris daug 
kuo skiriasi ntfo kontinento mo
ters.

Rėžia 'akį naujai atvykusio tai 
visuotinis moterų rūkymas. Rūko 
visada ir . visur: gatvėj, kine, re
storane, prie valgio ir po valgio, 
nuo ankstyvo rytmečio ligi vėly
vo vakaro. Rūko senos moterys, 
rūko vidutinio amžiaus, neatsilie
ka ir jaunos mergaitės.

Kosmetiką naudoti taip pat nesi
varžo. Ryškiai, pabrėžtinai sto
rokas pudros sluoksnis, drąsios ir 
ryškios lūpų linijos, antakiai a 
Carmen.

Drabužiams mėgsta drąsesnes 
ryškesnes spalvas. 
. Moteris čia rengiasi drąsiai 
elgiasi drąsiai. Anglija yra lordų 
ir moterų šalis. Visi įstatymai pa
lankūs, visi teisėjai jai nuolankūs, 
visuomenė gi traukiasi iš kelio.

Tiek, kiek Europos kontinente 
ji vyro užguita, nuo jo priklau
santi, iš virtuvės neišeinanti, į vi
suomenę nenueinanti, apsiribojusi 
savo šeimos rateliu, tiek čia yra 
ji laisva, savarankiška, nepriklau
soma. Ji čia nebijo užeiti viena į 
smuklę alaus išgerti, nebijo ir su 
svetimu vyru per gatve pereiti.

Ir čia su moterim „štukų" nėra. 
Mūsų donžuanams bus trumpos 
dienos. Sutvarkys, kad nespėsi 
net ir apsidairyti. O jei nenorėsi 
geruoju „rogučių tempti" tai teis
mai ir policija yra visada pa
siryžę damos teisę ir garbę ap
ginti. Aš tik dabar pradedu su
prasti anglo vyro atsargumą ir šal
tumą. Kitaip jis pražūtų net ir ant 
kojų neatsistojęs.

Apie anglus įprasta galvoti kaip 
apie šaltus, mažai kuo rodančius 
susidomėjimo žmones. Taip nėra. 
Daugeliu atžvilgių jie yra net 
karšteni ir azartiškesni už kitus.

Paimkime kad ir sportą. Nė 
vienas kraštas nedavė pasauliui UCZ.UIU 
tiek įvairių sporto šakų, kaip, ?Jnqa’ 
anglai: futbolas, boksas, tenisas, J ■ • 
rugby, golfas, kriketas, įvairios 
arklių lenktynės, šunų, vandens 
sportas ir t. t. Reikia stebėtis, kad 
pav., ir tuo pačiu futbolu. Kiek
vienas miestelis, kiekvienas kai
mas turi savo komandas, savo 
aikštes. Kiekviena mokykla turi 
didelius plotus žemių, kur jos mo
kiniai kiekvieną progą išnaudoja 
sportui. Čia futbolą pradeda spar
dyti, kai tik vaikiščias savomis 
kojomis pradeda vaikščioti. Ir 
spardo jis jį visą gyvenimą. Kada 
nesugeba spardyti, tai bent pa- 
teisėjauja, o kada ir to nesugeba, 
tai bent už savo klubą" pastato". 
Čia sportas yra surištas visuotinai 
su piniginiais išlošimais, su pini
ginėmis loterijomis. Ir lošia, drą
siai tvirtinu, visi iš eilės.
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ne nuo to, ką pasakė Attle arba 
Churchillis, bet nuo paskutinio 
puslapio. Jam rūpi jo favorito va
karykštis laimėjimas, o sąryšy su 
tuo ir jo pralošimas ar išlošimas.

Neseniai laikraščiuose buvo 
paskelbta žinia, kad vienas lenkas 
išlošė, statydamas už tam tikras 
futbolo komandas, nei daugiau 
nei mažiau kaip 30.000 svarų. Tai 
jau kapitalas.

Tad s.portas yra sujungtas su iš
lošimais, juo domisi ištisi mili
jonai, ką domisi — dega, nervuo- 
jasi, gyvena ...

Futbolas čia ne mėgėjų reikalas. 
Tai profesionalų žaidimas. 2aidi- 
kas, pasižymėjęs mėgėjų klubuose, 
greit užangažuojamas profesionalu, 
jam mokama alga, ir jis savo jau
nystę pašvenčia „spardymui". 
Toks futbolistas gauna į savaitę 
nuo 9 ligi 12 svarų. Plius už išlo
šimą. Geri futbolininkai „perkami" 
ir „parduodami". Dabartiniu metu 
vienas pagarsėjęs puolikas buvo 
„nupirktas" tik už 17.000 svarų. 
Jam pačiam gal ir teko koki 500— 
600 svarų. Jis savaitinės algos gau
na 12. Plius už kiekvieną jo įmuštą 
įvartį.

Sportas Anglijoj yra viskas. Įsi- 
gabenkim į Angliją porą gerų fut
bolininkų, tai jie reklamos Lietu
vai padarytu daug daugiau, negu 
visa kita kartu suėmus.

Taip jau yra.
Tas pats su šunų lenktynėmis, 

tas pats ir su arklių. Tai ištisa 
„pramonė", iš kurios gyvena tūk
stančiai žmonių. Vienų pralaimė
jimai, kitų laimėjimai — tai epo
chiniai dalykai.

Sporto klubus, kurie dažnai 
turi ir platesnius uždavinius, turi 
beveik kiekviena padoresnė 
įmonė, įstaiga. Čia yra salė įvai
riausiems koncertams, šokiams, 
kambariai įvairiems žaidimams ir 
būtinas bufetas.

Nariai moka minimalų nario 
mokesnį, pav. 1 penny į savaitę, 
ir naudojasi visais patalpų pato
gumais. Laisvalaikis yra kur pra
leisti.

Apskritai anglų gyvenime įvai
rūs klubai vaidina didelį vaid
menį. Čia be klubo neįmanomas 
kultūrinis, visuomeninis ir politi
nis gyvenimas. Nedalyvauji klu
be, tuo pačiu brauki save iš vi
suomenės gyvenimo. Čia klubai 
tik savo nariams. Klubo narys čia 
pietauja čia susitinka su savo 
vienminčiais, su savo draugais, 
čia gema naujieji projektai, čia 
aptariamos dienos aktualijos. Klu
bas tai anglo antra šeima.

Anglo gyvenimo, amžiais susi
dėliojusio, pamažu išsivyčiusio, 
netrukdė jokios okupacijos, jokie 
sukrėtimai.

Čia žmogus anksti pradėjo ka
riauti už savo teises, už savo lais
ves ir jas išsikariavo, užsitikrino.

Anglijoj laisvė tai nėra dekla
macija, tai yra realybė. Šia laisve 
persunktas visas anglo gyveni
mas. Asmuo, kolektyvai, šia laisve 
naudodamiesi, sudarė stipriai nu
sistovėjusias ir aiškias asmens 
teises.

Pav., organizacijų ir susirinkimų 
teisę. Atvažiavomį ši kraštą sve
timi žmonės, jiems nepažįstami, 
nežinomi. Sukūrėm Lietuvių Są- 
,_ Jokių leidimų jai kurtis
niekur nereikėjo prašyti. Jokio 
registravimosi.

Kurk, organizuokis, jei nori ir 
kaip nori.

Susirinkimai? Nors 24 valandas 
posėdžiauk, konferuok, niekam nė 
galvoj. Ir tai net ir ne Anglijos 
piliečiai. Čia gyveni — ir naudo
jiesi šio krašto laisvėmis ir teisė
mis.

Mums pradžioj buvo keista. Da
bar apsiprantam. Jiems stačiai ir 
į galvą netelpa, anglas negali įsi
vaizduoti policinio rėžimo, kuris 
pilietį suvaržo, sukausto, Jam pa
judėti neduoda.

Ir anglas šias teises vertina, 
brangina ir pasiryžęs ginti jas 
prieš visas pasaulio galybes, ku
rios kėsintųsi jas panaikinti.

Anglo kova prieš tiranijas, se
niai baigta jo namuose, yra realus 
dalykas ir jojo vestuose karuose. 
Jis išeina ginti žmogaus teisių į 
platų pasaulį.

Anglas pats . naudojasi laisvė
mis, nepavydi jos ir kitiems. Ang
las demokratas, anglas ir monar- 
chistas. Neseniai pergyveno ves
tuves savos princesės su Edinbur
go kunigaikščiu Pilypu. Vestuvės 
buvo nustelbusios visus politinius 
ir ūkio reikalus. Tas dienas, jei 
tik pasivėluodavai, laikraščių pirkti 
negaudavai. Visuomenės suintere
savimas buvo dižiausias.

Savo karališkąją porą tauta ir 
gerbia ir myli.

Jei kur nors pasijudino, laikraš
čiai nepraleidžia progos tai paste
bėti. Ir kiekvienu kartu būtinai 
pažymi kaip buvo apsivilkusi ka
ralienė, ką ir kokių spalvų dėvėjo 
princesė.

Princėsė Elzbieta, būsimoji Britų 
Imperijos karalienė, skaitoma po
puliariausia moteris pasauly.

Kiekvienas anglas ir anglė žino 
savo karalių istoriją.

Kada prieš vestuves komunistų 
partijos atstovas parlamente (jų 
yra iš 600 atstovų tik 2), pasiūlė, 
kad parlamentas nesveikintų prin
cesės vestuvių proga, tai jam at
sakė socialistas atstovas (respubli
koniškų pažiūrų) maždaug taip:

„Kada aš palyginu mūsų kuklią 
karališkąją šeimą su Kremliaus 
raudonojo caro šeima, tai aš pri
sidedu prie mūsų tautos bendro 
nusistatymo."

Anglai kartu yra konservatoriai. 
Nors šiuo metu vyriausybę sudaro 
socialistai ir parlamente absoliu
čią daugumą turi Labour Party 
t. y. darbo partija, kuri buvo iš
rinkta daugiausia dėl jos žadėtų 
socialinių reformų, bet esmėje 
anglai daugiau už kitas tautas pa
siliko prie savų papročių, senų 
tradicijų.

Dėl anglų socialistų tiek tik 
tektų pridėti, kad jie čia yra kiek 
kitokie, negu mes įpratę juos ma
tyti pas save arba kaimyninėse 
tautose. „Socializmas remiasi de
mokratizmu ir krikščionybe"' — 
neseniai pasakė Attlee, soc. vy- 
riasybės galva. O anglų konser
vatizmas apčiuopiamas kiekvie
name žingsny. Pav., šiandien Eu
ropoj niekur nerasi ir nepamatysi 
to socialinio luomų ir klasių skir
tumo, kokis yra Anglijoj. Tas 
skirtumas eina raudonu siūlu per 
visą net ir modernųjį Anglijos 
gyvenimą.

Pav., įvairios valgyklos. Fabri
kas turi kantinę, kur darbininkai 
valgo pusryčius, pietus, geria ar
batą, užkandžiauja. Viena yra 
skirta eiliniams darbininkams, 
antra ministeriams, o trečia direk
cijai. Vyr. darbininkas niekad ne
padarys klaidos ir neatsisės su 
eiliniu darbininku kartu išgerti 
puodelį arbatos. Ir tas paskirsty
mas visur. Tokiu būdu paskirsty
tos net ir išvietės^ „Only fore
men."

Karo metu kariuomenė griežtai 
prisilaikė šitokio skirtumo: kari
ninkams, puskarininkiams, karei
viams. Į anglo kareivio išvietę 
negalėjo atsisėsti indusų kareivis. 
Lenkų seržantas gavo pastabą, 
kad jis vieną vakarą išgėrė kartu 
su indusų seržantu. Mums toki 
paskirstymai atrodytų lyg ir ana
chronizmas, čia gi skaitoma, kad 
taip reikia.

Bet nežiūrint i visokius tokius 
užsilikimus, anglų žmogaus kul
tūra yra labai aukšta ir kelia 
bendrą kitataučių nusistebėjimą. 
Dalykas, kuris vertas didesnių 
studijų, gilesnio pažinimo ir 
paieškojimo tų priežasčių, kurių 
įtakoje anglas išaugo į gentelman.

Be jokių pagyrų, be jokių per
dėjimų galima tvirtinti, kad ang
lai šia prasm^eina prieky kitų 
tautų be konkurencijos.

Anglo mandagumas nėra išvir
šinis manierų mandagumas. Čia 
nieks nemausto kepurių ar skry
bėlių, nieks nedaužo užkulnių 
Anglo mandagumas eina iš jojo 
vidaus, eina iš jojg dvasinio 
išauklėjimo.

Vokiečiai karo metu mušė visų 
tautų karo belaisvius, bet anglo 
karo belaisvio nedrįso mušti. Ir 
paprastas kareivukas mokėdavo 
taip pasistatyti, kad vokiečio ran
ka nepakildavo.

Anglai turi labai 
išdidumo. Bet kartu 
jo' nedemonstruoti, 
čiom leidžia' tai pajusti, ir vėl jis 
yra geriausias tavo draugas.

Tur būt, ne atsitiktinai anglų 
kalboje išnyko „tu" o pasiliko tik 
you — „jūs". „Tu" jis pasiliko 
naudoti tik santyky su Dievu. 
Žmogui jis vartoja tik „jūs“.

Tramvajaus konduktorius, priėjęs 
prie naujai įlipusio keleivio, ne
pasakys: „Prašau pirkti bilietą." 
Nei Jis dėkoja —,,thank you". Jis 
dėkoja iš anksto, kad tu pirksi. 
Ir taip visur.

Lietuviams, kaip „Europos sa
vanoriams darbininkams" tenka 
daugiausia susidurti su anglų dar
bininkija. Ir fabrike ir gyvena
mose vietovėse — hosteliuoce. 
Tenka konstatuoti, kad šita klasė, 
pati žemiausioji socialiniu atžvil
giu, kultūriniu atžvilgiu ir bendru 
susipratimu stovi nepalyginamai 
aukščiau už kontinento collegas. 
Jo, anglų proletariato, nesuge
ba todėl įvilioti į savo tinklus — 
nors ir visus apgaudami — komu
nistai. Anglas darbininkas stovi 
aukščiau bet kokios demagogijos 
ir klasinės neapykantos. Sociali
nes gi reformas jis pasidarys ir 
pats vienas ir susitvarkys taip, 
kad kiti vėl žiūrės ir stebėsis su
derinimu progreso su konserva
tizmu.

daug tautinio 
jis sugeba jo- 
Jis lyg nely
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LIETUVIAI PASAULYJE
Vaaario 16 Uragvajuje

Uždėjus vainiką, Lietuvos min.
■ pasakė atitinkamą kalbą, o Urug- 
i vajaus vyriausybės vardu jam pa-
■ dėkojo ambasadorių introduktorius 
I de Yeregui. Prie paminklo cere- 
, moniju metu stovėjo garbės sar-
■ gyba.7 Vainiką puošė lietuviškas
l trispalvis kaspinas — 1 -*
r „Ministro de Lituania y Colectivi- 
i dad lituana, 16. II.
■ kaspinai laikomi muziejuje, 
i Taip pirmą kartą Urugvajaus lie-
■ tuviai pagerbė Urugvajaus ne

priklausomybės herojų. Skaitlingai
i susirinkę prie vainiko uždėjimo jie 
į buvo nuoširdžiai sveikinami urug- 
i vajiečių. Ceremonijų nuotraukos 
i tilpo visuose laikraščiuose drauge
■ su nuotraukomis kito iškilmingo
■ akto Lietovos garbei, kuris įvyko
■ gražiausioje Montevideo Ateneo
• salėje vasario 16 d. 21 vai.

Tas aktas buvo reikšmingiausia
• Lietuvos Nepriklausomybės 30 m.
■ sukaktuvių minėjimo dalis. Jį su- 
l rengė Urugvajiečių — Lietuvių Kul-
• tūrinė Demokratinė S—ga, bendra-
■ darbiaujant Urugvajaus Lietuvių 
; Tarybai. Aktui pirmininkavo Lie-
• tuvos ministeris. urUgVajaus užs.
• reik; min. dr. Daniel Castellanos 
» save atstovauti pavedė departa-
■ mento direktoriui kultūriniams rei- 
> kalams P. Heguy Velazco. Akte 
į dalyvavo respublikos prezidento 
, sekretorius Juan C. Schauricht,
• kuris yra Urugvajiečių — Lietuvių 
, S—gos vice—pirm—kas; Sena-
■ torius Amader Sanchez ir daug žy

mių Urugvajaus politikų, pro-
i fesorių. rašytojų ir įtakingų as

menų. Jungt. Valstybių ambasa- 
j dorius atsiuntė savo atstovą p. 
. Weldon Litsey. Garbės svečių tar- 
. pe buvo Ir buvęs Lenkijos min. 
j Pietų Amerikoje L. Mazurkiewicz 
. ir latvių kolonijos atstovas.

Pradžioje lietuvių vaikučių cho- 
. ras, Dorelio diriguojamas; sugie- 
. dojo Urugvajaus ir Lietuvos him- 
. nūs. Toliau Urugvajiečių — Lietu- 
. vių S—gos pirmininkas Martinez 
. Bersetche savo nuoširdžioje kal- 
- boję nupasakojo Lietuvos Nepri

klausomybės paskelbimo akto 
istoriją ir apibudino dabartinę Lie- 

; tuvos tragediją. Toliau iš urugva
jiečių apie Lietuvą ir jos nelaimes 

' plačiai kalbėjo senatorius Amador 
Senchez, Liber Troitino, universi- 
teto profesorė istorikė ReinaReyes 
ir žymus rašytojas Juan Edmundo • ...

' Miller, kuris tarp kitko citavo iš 
knygos „Lituania entre fuego cru
zado” visą prezid. Roosevelto kal
bą LietuvoSjidelegacijai, apsilan
kiusiai po Lietuvos pavergimo. sie 
žymūs kalbėtojai gerai susipažinę ...

1 su mūsų byla, daug simpatijos dijanos technikos kolegijoje me- 
reiškė lietuvių tautai jos kovoje chaniką. Jam persikelti į Ameriką 
už laisvę ir reiškę geriausiu linkė- PadėĮ° ■“ prezidentas
j'irnų ir Įsitikinimą, kad greit , at- Dr. A. T, Keene.
gausime prarastąją laisvę. Iš lietu
vių akte kalbėjo pp. Gumbaragis, 
Bartnikaitis ir Miklovis.

Buvo pasižądėję kalbėti dr J. C. - 
Mourigan ir dr. Lauro Cruz Geye- „Argentinos Lietuvių Balsas“ ne- 
nlla, išgarsėjęs savo knygomis seniai n^ėjo savo dvidešimties 
apie gyvenimą Sov. S—goję. Dėl metų jubiliejų. Šiuo metu laik- 
ligos negalėję dalyvauti, jie at- redaguoja K. Norkus.
siuntė sveikinimus raštu, kurie bu
vo perskaiyti drauge su laišku dr. 
Frugoni, buv. Urugvajaus mini
sterio Sov. S—goj. Akte buvo _ _____ _____ ____
perskaityti Lenkų Dr—jų S—gos Centro Valdyba nutarė pravesti

Visų lietuvių vieningomis pa
stangomis Lietuvos nepriklausomy
bės 30 metų sukaktis paminėta 
ypatingu susikaupimu ir pasiseki
mu. Spaudoje ir per radiją daug 
rašyta ir pasakota apie Lietuvą, 
jos dabartinę tragediją, pasiry
žimą tęsti šventą kovą už laisvę 
ir apie jos viltis atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę. Tas labai gyvai 
suįdomino visą, Urugvajaus visuo
menę, kuri taip pat buvo įtraukta 
į Lietuvos nepriklausomybės pas
kelbimo šventės minėjimą.

Lietuvos pasiuntinybė išrūpino 
Urugvajaus vyriausybės leidimą 
lietuviams Vasario 16 d. iškelti 
mūsų trispalvės vėliavas kartu su 
Urugvajaus vėliavomis. Mūsų tau
tiečiai pirmą kartą galėjo su dži
augsmu papuošti Lietuvos vėlia
vomis savo namus, įstaigas ir 
įmones.

Vasario 16 d. Montevideo Lie
tuvos garbei savo vėliavomis pasi
puošė mums draugingų valstybių 
ambasados ir pasiuntinybės. Į Lie
tuvos pasiuntinybę buvo apsilan- 
kęs\ ambasadorių introduktorius 
Fermin Carlos de Yeregui ir per
davė Urugvajaus vyriausybės ir 
užs. reikalų ministerio sveikinimus 
Lietuvos ministrui. Sveikinimus at
siuntė diplomatinis korpusas, kurio 
tarpe paminėsime Apaštališkąjį 
Nuncijų. Jungt. Amer. Valstybių, 
D. Britanijos, Brazilijos, Cili am
basadorius, Belgijos ministeris, 
Šveicarijos, Portugalijos, Kolumbi
jos atstovus ir t. t.

Sukaktuvių iškilmės tęsėsi dvi 
dienas — vasario 15 ir 16 d. d. 
Pradėta iškilmingomis pamaldomis 
Cerro bažnyčioje, kuri buvo atitin
kamai išpuošta ir prie altoriaus 
plevėsavo Lietuvos ir Urugvajaus 
vėliavos. Iškilmingas pamaldas at
laikė ir gražų iškilmėms pritaikin
tą pamokslą pasakė lietuvių ko
lonijos kapelionas kun. Gri
galiūnas. Pamaldose drauge giedo
jo Vytauto Dorelio vedamas cho
ras ir visi susirinkę lietuviai. So
lo puikiai giedojo p. Anatolijus ir 
ponia Lucija Grišonai.

Tą pačią vasario 15 d. gerbiamų 
tautiečių p. 2ukelių kirie „Selecto'' 
įvyko iškilmingas parengimas, kurį 
surengė Urugvajaus Lietuvių Kul
tūros Draugija drauge su visomis 
kitomis Urugvajuje veikiančiomis 
mūsų draugijomis, l parengimą 
susirinko pilnutėlė salė lietuvių.

Parengima pradėjo naujas Kul
tūros Draugijos pirmininkas p. St. 
Bartnikaitis gražia kalba. Urugva
jaus ir Lietuvos himnus įspūdingai 
atliko Vytauto Dorelio vedamas 
lietuvių mokyklos mokinių choras, 
lydint p-lei H. Bartnikaitytei. Šven
tės progai pritaikintas kalbas pa
sakė Lietuvos min. K. Graužinis, 
Urugvajiečių — Lietuvių Kultūrini
ai Demokratinės S—gos pirm. J. P. 
Martinez Bersetche, Laisvosios 
Lietuvos" redaktorius J. Jazauskas, 
Urugvajaus Lietuvių Tarybos se- 
kret., A. Gumbaragis, Dainos ir 
Meno Draugijos pirm—kė p—lėH. 
Bartnikaitytė, Jaunalietuviu Drau
gijos „Vytis" pirm—kas P. Marke
vičius ir Rymo kat. dr—jos pirm— 
kas J. Musteikis. P. Grišonas 
perskaitė VLIK'o atsišaukimą „Pa
saulio Lietuviams". — uiuyvaji
<°dl į!?, ldnIma1' esantiems VokieŪjoje. Rinkliava
Ir paskaitytas estų sveikinimas. Baigiant kalbas, žodį tarė Lietu- turi būti pravesta iki balandžio

Tolimesnę programos dalį su- vos ministeris dr. K. Graužinis, 5 d. Visi sąjungos skyriai įparei- 
darė gražiai suvaidinta „Sauliška visiems reikšdamas padėką ir api- gojami aktyviai įsijungti į šio va- 
meilė . Ed. Grėbliūno ir Bartini- budindamas lietuvių tautos kan- jaus organizavimą ir jo sėkmingą 
kaitytės padeklamuotos eilės ir čias, kovas ir viltis bei pasiryžimą pravedimą. 
Grišonienės jausmingai padainuo- laimėti šventoje kovoje už laisvę 
tos lietuviškps dainos. ir nepriklausomybę drauge su ki-

Parengimo metu vienbalsiai pri- tomis Sovietų pavergtomis tau- 
imta ir spaudoj paskelbta dėklą- tomis, Urugvajiečių —Lietuvių S— 
racija, kuri su visų Urugvajaus gos vice—pirmininkas Pr. Šaci- .
lietuviu draugijų parašais pasiųsta kauskas perskaitė deklaraciją, kuri sJu^.a.s' baigęs Antioch kolegiją ir 
Jungt Tautu Organizacijos Genera- buvo dalyvių vienbalsiai priimta studijavęs Ohio universitete, šiuo 
liniam Sekret. p. Trygve Lie, pra- ir paskelbta spaudoje. „E." metu Massachussets Technologi-
šant painformuoti Jungtines Tau- l°SJnS- Ji* L rU?T?1 ^°ktorat“b
tas M AMERIKOJ Kadangi doktoratui įgyti be anglų

Vasario 16 d. 19 vai. vakare Lie
tuvos ministeris uždėjo gyvę gė- 
lių vainiką prie Urugvajaus Nepri- statistika rod©: kad nuo 1937 me- 
klausomybės Tėvo Generolo Arti- tų vasariu mėn. Amerikoj mirė 
gas paminklo Nepriklausomybės 18.000 lietuvių. Paskutiniais me- 
aikštėje, , išreikšdamas Lietuvių tais miršta daugiau senesnio am-

su užrašu.

1948.“ Tie

A. Gumbaragis.

Akademinis aktas, (vykęs 1948. II. 16 „Atenso de Montevideo“ rūmuose. Estradoj matyti liet, mokyklos valk
čiai su dirigentu Doleriu. Užpakalyje choro stovi: Pr. Sačikauskas. Uragv. užs, reik. min. pavaduotojas prof. 
Reina Reyes, Liet. mln. dr. K. Graužinis. Uragv. prez. sekretorius Juan C. Schaurlcht, J. P, Martinez Bersetch, 

JAV ambasados sekr. rašytojas Juan Ed. Miller ir * •"—*■----- *“

ganizmą namine degtine ir tuo 
sutrumpino savo amžių.

„AMERIKA“ VĖL PRADĖJO 
EITI

„Amerikos“ savaitraštis, dėl 
persikėlimo į naujai įsigytas pa
talpas kurį laiką nesirodęs, pra
dėjo vėl eiti. Redaktorium pa
kviestas Leonardas Žitkevičius, 
buvęs vienaš „Žiburių“ redakto
rių, pareitą vasarą išvykęs i USA.

ATVYKS Į EUROPĄ BALFO 
ATSTOVĖ

Amerikos lietuvių spauda pra
neša, kad greitu laiku j Europą 
atvyks BALFo atstovė Izabėlė V. 
Rovaitė.

BUVĘ TREMTINIAI AUKOJA 
TAUTOS REIKALAMS

Kanadoje Camp 73, Nipigon 
Lake Timber Co. dirbantieji buvę 
DP lietuviai iš savo uždarbio jau 
surinko ir persiuntė lietuvių jstai-

siems lietuvių tautos reikalams.

PROF. ČIURLYS SKAITO 
INDIANOS KOLEGIJOJE

Prof. Čiurlys iš Vokietijos nu
vykęs | Ameriką, jau skaito In-

20 METŲ „ARGENTINOS 
LIETUVIŲ BALSUI“ 

Argentinos lietuvių savaitraštis

ANGLIJOJE BUS PRAVESTA 
RINKLIAVA MAŽIESIEMS DP
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos 

1»™“>1“ LV11KU ui—jų O—gos Centro Valdyba nutarė pravesti 
„ Urugvajuje, latviu ir estų svei- daiktinę rinkliavą lietuviams, DP 

ds atstovas .. n ....

SUSIPRATĘS LIETUVIS PAGERBĖ 
SAVO KALBĄ

Amerikos lietuvis Antanas Bra-

AMERIKOJ ----- --------------
MIRĖ 18.000 LIETUVIŲ kalbos reikia mokėti dar vieną sve- 

timą kalbą, A. Brasiūnas ta kalba 
Amerikos „Dirvos" vedamoji paslrlnko lietuviu kalbą.
atletika rndn VnH nnn 1037 mp-

apdriskusių vaikų rankioja aukso 
žvynelius. Mūsų tautiečiai greit 
patyrė, kad miestelyje jie ne ką 
telaimės, dėl to nutarė patraukti 
tolyn | miškus, į didžiuosius Mato 
Grosso aukso laukus. Bet pake
liui juos užklupo įvairios ligos, ir

jie visi trys suvargę ir galutinai 
nuskurdę, grjžo į S. Paulį.

Sakoma, kad nemaža lietuvių 
aukso ieškotojų dingsta be žinios, 
nes tropiniuose miškuose juos pa
laužia visokios ligos arba užmuša 
indėnai.

Pasaulio spauda Lietuvos klausimu
„VISOS VIZOS ATITEKTŲ BAL

TIJOS KRAŠTŲ DP"
„New York Times“ (1948. III. 6) 

rašo, jog New Yorko štato demo
kratų (partijos pirmininkas Paul 
E. Fitzpatrick pasisakė prieš vad. 
Revercombo bilių dėl DP įsileidi
mo. Fitzpatrick reikalavo priimti 
prez. Trumano siūlymą —‘ įsileisti 
400.000 DP per ketverius metus. 
Jis pareiškė, jog „Revercombo bi
lius, tenumatydamas įleisti tuos 
pabėgėlius, kurie buvo Vokieti
joj, Austrijoj bei Italijoj 1945 m.

BALTIJOS KIBIRKŠTIS GALI UŽ
KURTI GAISRĄ

DANŲ laikraštis „Nationalti- 
dende“ vasario 24 d. aštuo- 
nių eilučių pranšhnu pami
nėjo raudonosios armijos 30 metų 

sukaktį ir ilgu vedamuoju pagerbė 
Estijos ir Lietuvos nepriklausomy
bės trisdešimtmetj. Toji šventė, rašo 
„N.", dešimtis tūkstančių estų — ir 
lietuvių randa Sibiro tremty, kitus 
tėvynėj kovojančius partizanais, 
dar kitus pasatraukustus i laisvuo
sius Vakarus ir ten dirbančius dėl 
savo krašto laisvės. „National- 
tidende" primena Baltijos tautų 
naikinimą ir pabrėžia, kad didžio
sios demokratinės galybės nėra 
pripažinusios sovietinės Baltijos 
kraštų aneksijos. Laikraštis gėrisi 
Baltijos pabėgėlių sugebėjimais, 
darbštumu ir demokratiniais nusi- 
tekimais, — ypatybėmis, kurios 
skelbia jų kraštų teisę j nepriklau
somybę. „Masiniai išvežimai ir 
žudymai, baigia „N.“, negalėjo 
sunaikinti Baltijos kraštų laisvės 
minties. Jausti, kad už plieno už-

Gen. Artiges paminklas.

AUKSO IEŠKOTOJŲ NESĖKMĖS . .. ..- . ------- --------- ,. - —------------- — dangos rusena liepsna — silpnute
aikštėje, išreikšdamas Lietuvių tais miršta daugiau senesnio am- Spauda praneša, kad trys Bra- jr blanki. Bet žinom, kad ji gali
Tautos dėkingumą Urugvajaus Tau- žiaus lietuviai. Apie 1937 — tuo- zilijos lietuviai, metę darbą S. užkurti gaisrą".
tai ir jos Garbingajai Vyriausybei sius metus mirusiųjų sąrašuose Paulyje, buvo išvykę ieškoti lai-
už visas simpatijas Lietuvos tra- randama nemažai vidutinio am- mės j Mato Grosso deimantynus. „GERAŠIRDIS TĖVUKAS STALI-
gedijos metu ir už atsisakymą pri- žiaus žmonių. Tas faktas aiškina- Po ilgos ir varginančios kelionės NAS . . .
pažinti Sov. S—gos smurtą, ne- mas kaip prohibicija pasėkmė, jie pasiekė svajotąją laimės šalį Le Monde" kovo 16 d. įvairybių 
žiūrint visų Sov. S-r-gos pastangų kadangi daug jaunų lietuvių pro- — Cuiaba miesteli, kur gatvėse, skyriuj „batiušką Staliną" rhšo: 
toki pripažinimą išgauti. hibicijos laikais nuodijo savo or- ypač po smarkesnio lietaus, būriai „1939 m. rugsėjo pabaigoj Estija

buvo pakviesta pasiųsti i Maskvą 
delegaciją karinės tarpusavio pa
galbos planui aptarti. Tas paktas, 
be kitko numatęs sovietams lai
vyno, sausumos ir oro bazes Esti
joj, buvo pasirašytas rugsėjo 28 d. 
Panašų paktą pasirašyti spalių 5 d. 
atėjo eilė Latvijai, spalių 10 d. — 
Lietuvai.

Diplomatai, kurie lydėjo užs. reik, 
ministęrius Selteri, Munter ir Urb* 
šį, prisimena Kremliuj išgyventas 
siaubo valandas ir savo beviltiškas 
pastangas išgelbėtri bent trupinėlį 
savo kraštų nepriklausomybės. Ru
sų papročiu posėdžiai būdavo nak
tį. Vėlyvą valandą posėdžių salėj 
pasirodydavo Stalinas. Kaip šešėlis 
jis slankiojo nuo vieno tų trijų 
mažų valstybių atstovo prie kito. 
Su savo pypkele, vaizduodamas ge
raširdį žmogų, jis paragindavo juos 
nusileisti kalbamuoju klausimu. Jis 
draugiškai tapnodavo per pečius 
tiems vargšams įgaliotiniams iš
piltiems šalto prakaito dėl nuo
jautos, kokia laimė laukia jų kom- 
patriotų — ekspropriacija, žudy
mai, masinės deportacijos į sniego 
tyrus, iš kur niekas negrįžta".

hibicijos laikais nuodijo savo or- ypač po smarkesnio lietaus, būriai

Didžiulė minia lietuvių dalyvauja prie gen. ArUges paminklo uždedant vainiką

NAS . . . *r
„Le Monde" kovo 16 d. įvairybių

Mielam prieteliui VLADUI 
TURSAI ir šeimai dėl jo 
žmonos Eugenijos mirties 
nuoširdžią užuojautą reiškia , 
V. ir P. Gamziukai, A. ir St.
Petokai, R. ir V. Viliamai

— Kovo 13 d Garmischo- lietuviai, 
pasikvietę | talką tuo metu Garmische 
viešėjusi mūsų rinktinės dalyvi Bi
ruti (Kovas), sužaidė draugiškas krep
šinio rungtynes su Mittenwaldo Ukrai
niečių „Lew* sporto klubu. Garml- 
schas laimėjo 47:36 (21:19), Už Gar- 
mischą žaidė ir taškus pelnė: Raške- 
vlčlus — 21, Birutis — 13. Juškevičius 
— 7, Jonavlčius — 6 Ir Taukus — 0.

gruodžio mėn., nori išjungti žydus, 
pabėgusius iš Lenkijos 1946 m. To
liau, Devercombo bilius, specifi
kuodamas, kad pusė jsileistinųjų 
pabėgėlių turi būti iš Baltijos 
kraštų, verčia aukštyn kojom mū
sų užsienių politiką, nes pripa- 
žjsta sovietinius užkariavimus". 
Fitzpatrick, paremdamas Trumano 
pasiūlymą, kalbėjo:

„Savanaudiškai žiūrint, tai yra 
mūsų interesas, nes tarp DP yra 
kvalifikuotų ir nekvalifikuotų ūkio 
ir namų darbininkų, slaugių ir gy
dytojų, kurie kaip naudingi pilie
čiai užpildys mūsų trūkumus. Bet 
tai taip pat mūsų šventa pareiga. 
Mes tuos žmones išgelbėjom nuo 
nacių. Mes negalim jų palikti gy
venti mirty bei sovietų valdžioj".

To paties „New York Times" 
numerio vedamajame rašoma:

„Šią savaitę senato teisių ko
misija patvirtins bilių S—2242, 
kuris išaugo iš pastarojo Rever- 
combo pranešimo apie imigraciją. 
Jį reikia sveikinti kaip pripažini
mą principo, kad DP problema 
egzistuoja; bet jis nepakankamas 
kaip priemonė išpildyti mūsų parei
goms tų benamių atžvilgiu. Yra du 
rimti trūkumai. Pirmasis yra skai
čius. Bilius (pasiūlytas Wisconsin© 
senatoriaus Alexander Wiley) nu
stato, kad per dvejus metus gali 
būti įsileistą po 50.000 DP kasmet. 
Kad tas skaičius nepakankamas, 
savaime aišku. Tuo būdu įdaro
mas abejotinu mūsų nuoširdumas 
šiai problemai spręsti. Dar daugiau 
— jis gali pakirsti visą tarptau
tinės pabėgėliu organizacijos pro
gramą DP įkurdinti, pasiturin
čioms šalims (kaip JV) pasiimant 
joms deramą DP dalį. Toji derama 
dalis būtų arčiau Strattono pasiūly
tojo 400.000 skaičiaus.

Antrasis trūkumas yra skirtumų 
darymas. Pagal šį bilių pusė tų 
50.000 DP turi būti iš kraštų, kurie 
yra svetimos galybės (reikia tarti- 
Rusijos) priespaudoje. Ši sąlyga 
tuoj pat išskiria didžiausią stovy
klose gyvenančių DP masę — Len
kijos katalikus ir žydus, nes jų ša
lis „nėra priespaudoje". Toliau, 
bilius sako, kad antroji pusė (įsi- 
leistinųjų DP) turi būti žemdirbiai. 
Trumpai tariant, visos tos 50.000 juiwu> ...........
vizų atitektų Baltijos kraštų DP ir, dedamas kovo 11 d. H vai. pamaldo- 
žemdirbiams (mūsų pabr. E.). Okas v-~•
bus su tų žemdirbių šejmomis? 
Kas bus su intelektualais, gydyto
jais, kvalifikuotais darbininkais, 
našlaičiais?" \

Sv. Velykų proga linkime šiuo audringu metu nepalaužiamos ištvermės 
ir pasišventimo mūsų, tautos sargyboje stovintiems tautiečiams.

Kartu sveikiname sportuojanti jaunimą Tėvynėje. Vyr. FASK-to įgalio
tinius užsienyje, zonų |gallo|inlus, sportininkus, esančius užjūriuose ir kon
tinente, sporto klubus ir visus lietuvius sportininkus.

Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komitetas

Lietuviai laimi prieš estų 
šachmatininkus

Schw Gmūndo lietuvių šachmati
ninkai kovo 14 d. turėjo draugiškas 
šachmatų rungtynes su Geisllngeno 
estais ir jas užtikrintai laimėjo 4,5 : 
1,5. Tai gražus gmūndlšklų laimėji
mas, nes, viena, atsigriebta už per
nykšti pralalmėjhną. o ąntra — Geis- 
lingeno estų stovykloj (4000 estų) 
šachmatinlhkai laikomi estų stipriau
siais Vokietijoje.

— Gmūndo lietuvių šachmatininkai, 
(veikdami apylinkės vokiečių Schach- 
Vereinus yra išsikovoję Rems grupėje 
I vietą per abi klases: A Ir B. Dabar 
kovoja dėl Rems—Murr šachmatuapy- 
gardos meisterio vardo. Kovo 20—21 
d. d. jie turės lemiamas rungtynes 
su kitos grupės (Murr) laimėtojais: 
Waiblingeno ir Bachnango vokiečiais. 
Turėtos dvejos rungtynės baigėsi vie
nų ir kitų naudai su vienodu tašku 
(partijų) santykių, todėl kad šach
matų apygarda buvo priversta skirti 
dar vienas lemiamas rungtynes dėl 
Remsė —Murr apygantų mėlsterystės.

Amerikiečių laikraštis apie 
lietuvius

štai ką rašo Garmisch-Partenklr- 
chen Išeinąs amerikiečių savaitraštis 
„The Garmlsch Pass Times" apie 
Kovo-Marglo gastroles Garmische sa
vo kovo 6 d. numeryje:

Naujas pasaulio rekordas šuolyje 
su slidėmis — 120 mtr.

Praėjusią savaitę tarptautinių sli
džių varžybų metu Jugoslavijoje, nuo 
milžiniško tramplyno Planlcoje, ju
goslavas Boltar^pasiekė 120 mtr. ribą, 
tuo pagerindamas vokiečio Rudi Geh. 
ring pasaulio rekordą dvejais metrais. 
Šveicaras Blum nušoko 121 metrą, bet 
nusileidimo metu ranka atsirėmė | 
žemę, ir šuolis nebuvo įvertintas.

Mes mylime tave, Barbara...
Barbara Ann Scott oro keliu grižo 

Kanadon. kur buvo sutikta milžiniš
komis ovacijomis. Sostinės gatvėmis 
važiuodama atviru automobiliu Bar
bara prisistatė džiūgaujančiai miniai. 
Gatvėse matėsi transparentai su už
rašais: „Mes mylime tave, Barbara“ 
arba „Ottava didžiuojasi tavimi“.

Botvinnikas pirmauja
Pasaulinėse šachmatų pirmenybėse 

po 5 ratų kovos, pirmauja Botvlnnl- 
kas-SSSR su 3‘/t tšk. prieš Reshevski- 
USA. su 2»/» tšk. Ir Keres-SSSR su 2 
tšk. Ketvlrtuoja eina Smysla-SSSR. — 
2 tšk. ir didelės nesėkmės lydimas dr. 
Euwe-Olandlja 0 taškų.

Vytauto Didžiojo Vardo Sargybų 
Kuopos Vadui Ir jos kuopos vyrams, 
paaukavusiems „Kovo“ Sporto Klu
bui RM. 1000, vykstant I „KOVO" ko
mandai krepšinio rungtynėms | Lū- 
becką su latvių krepšinio meisteriu 
„Riga“ šm. sausio mėn. 1 d reiškia
me širdingą padėką.

„kovo“ Sporto klubo Valdyba
„Kovo“ sporto klubas širdingai dė

koja už materialinę ir moralinę para
mą Garmischo LT Bendruomenei, 
P. p. Šovai, Gribinlul, Jurgiui Jana
vičiui ir Juozui Valneiklui laike „Ko
vo“ krepšinio komandos gastrolių Gar- 
misch-Pa|tenklrchene.

„Kovo“ Sporto Klubo Valdyba

« Vyr. FASK-to sekretoriatas 
praneša

Papildydami savo pranešimą del 
klubų registracijos, pranešame kad š. 
m. vasario 6 d. yra užregistruotas ir 
patvirtintas, Elchstatto-Rebdorfo spor
to klubas „Sakalas".

PADĖKA
Visiems prieteliąms bei pažįsta

miems parėmusiems mus materia
liai ar moraliai mūsų sunkiausioje 
gyvenimo valandoje, laidojant 
brangią žmoną bei motiną, a. a. 
Eugeniją Tursienę. ypač ponioms 
A. Petrokienei, B. Gamziukienei, 
prof. J. Pauperiui, Haunstetteno 
Lietuvių Bendruomenės Komitetui, 
Haunstetteno skautams, o taip pat 
visai Haunstetteno lietuvių visuo
menei, taip gausiai palydėjusiai J 
amžiną poilsio vietą ir taip gražiai 
papuošusiai jos kapą vainikais ir 
gėlėmis, reiškiame širdingiausią 
lietuvišką ačiū.

V. Tursa su vaikais

Pranešimai
1948 m. balandžio 11 ir 12 d. Augs

burge Hochfeldo lietuvių stovykloje 
šaukiamas Ateitininkų Sendraugių Są
jungos metinis suvažiavimas. Jis pra-
mls Hochfeldo stovyklos bažnyčioje. 
Programoj: paskaitos ir pranešimai, 
ASS statuto projekto svarstymas Ir 
priėmimas, naujų vykdąmųjų organų 
rinkimai, einamieji reikalai ir kt. At
stovams ir svečiams nakvynė bus pa
rūpinta. Maisto reikia pasiimti savo.

Ateitininkų Sendraugių 
Centro Valdyba

S. m. balandžio mėn, 10 d. Baltijos 
Moterų Taryba susipažinimo tikslu 
ruošia Augsburge Baltijos moterų ra
šytojų suvažiavimą, kuriame kviečia
mos dalyvauti visos lietuvės rašyto
jos. Joms Išsiuntinėti asmeniniai pak
vietimai. Jei toks kvietimas dėl kurių 
nors priežasčių nebūtų gautas .pra
šome laikyti š| skelbimą kvietimu.

Siame suvažiavime taip pat kvie
čiamos dalyvauti Baltijos Moterų Ta. 
rybos narės. Tarybos posėdis įvyks 
balandžio mėn. ji d. 9 vai.

Atvykusios registruojasi skautų 
būste Hochfeld, Bauemfelndstr. 28 bl.

Lietuvlai, Išsikėlę iš Vak. Vokieti
jos į kitus kraštus, galės būti betar
piai aprūpinti lietuviška spauda bei 
knygomis

Suinteresuotuosius prašau kreiptis 
šiuo adresu: International Exchange 
Agency, (24b) Neumuenster. Faerber- 
str. 39, Germany, British Zone.

Dėmėsio K S „Linas“ specia
listams

Buv. K/S „Llnas‘< specialistai, ku
rie užinteresuoti išvykimu Kanadon, 
skubiai prisiunčia C/Kartotekal per 
artimiausius LTB Komitetus, sekan
čias žinias:

1) pavardė ir vardas,
2) specialybės ir kalbų mokėjimas,
3) gimimo data, vieta ir pilietybė,
4) tikslas dabartinis adresas.
Dedusieji tokias pat žinias suteikta 

ir apie kiekvieną savo šeimos nar|.
K/S „Linas“ direkcija 

(in exllio)

Paieškojimai
Amerikos lietuvis Feliksas Gudalskls, 

2210. 5th Ave, Pittsburgh 19, P.A. 
USA. ieško giminių iš Kauno ir Uk
mergės apškr., Anykščių valšč., Anta
nų kaimo

William Greaner, gimusi SniečRytė, 
gyv. Canada Hillcrest Alberta, ieško 
sesers ir švogerio: Marijos Malskienėa 
Slečkytės ir Juozo Malskio. gyv. Gut- 
kalmių km.. Kybartų v. ir taip pat 
kitų giminių.

Įvairios žinios
Egiptas su savo stipriaisiais vyrais 

pasišovė pasaulio rekordų medžioklei. 
Pusvldutlnio svorio Yakonz abiem -----—-----------
rankom išrovė 90 kg. (Naujas pašau- kaitė - Andralk (Andrelklenė), 
llo rekordas). Tas pats Yakonz ąbiem 525 S. Western Ave., Chicago 12,. Ill., 
rankom išstūmė 118,5 kg. (taip pat USA. ieško Petro ir Pranciškaus 2e- 
naujas pasaulio rekordas). Plunksnos brauskų, kilusių iš Kudirkos Nau- 
svorlo Fatad išrovė 103 kg. Ir išstūmė miesčlo, šakių apskr.
135 kg. (abu nauji pasaulio rekordai). Mykolas Zabita, gyv. USA Elizabeth 

N.Y. 343 Second Street, ieško Alek- 
- „Tour de France" organizatoriai ?andro habito, gyv Lietuvoje. Aly? 

su dideliu atsidėjimu palanuoja nau- Jaus apskr., Domantonlų k^, arba to 
Ją dviračių varžybą — „Tour d’Euro- kalmo pažįstamų, 
pe“. Bėgamų metų kiekvienos valsty
bės geriausi dviratininkai turėtų susi. P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
tikti šioje milžiniškoje kovoje — Tour AROLSEN prie KASSELio, Ieško ae- 
d’Europe. Kaip palankiausias laikas kančių asmenų:
šioms varžyboms pasiūlytas rugsėjo ANSKAITIS Emilis, gim. 1926. 5. 23, 
menu0, iš Mecklenburg, Dachumshdhe;

— Olimpinis organizacinis komitetas ARMINAS Edvardas, gim. 1925. 2. 25, 
...v- Faūberg;

derniąjai penkiakovai nupirko 50 vo- BlaUZDZIūNAS Vincas, gim. 1902; 
o, ciNKAiTfi-TUMIENE Liuda;

•—ir," r™,".-, ’i—-----x------------- - sterlingų. EMERTAITE Alma. gim. 1922, iš Prag;ir Birutis kiekvienas pažymėdamas MATIS Ilias, iš Kauno; *
po _10, o ^Norkus devynis, taškus. — Pirmą kartą Amerikos teniso pir- NOWACIUS Viktor, gim. 1923. 7. 26; 
franskl^— 12 ir Koster y-9.*' tąodžių? dalyvauja ir negras dr. Re- Pchenwald; Pesche’ 17 metM. iš Bu-
jo Garmischo įgulos „grieUnėlė“, ku- ~ . P g^J?.OTA1T8
ri atlaikė audrą ne geriau kaip ECES. ~ Kovb 15 d. sukako 10 metų kai PRUSA1į Yacha- 
Greit prasiveržtas Kovo penketukas austras Brad kaipo pirmutinis šuoli- amanauskar t onnna 
visiškai užgniaužė lėtai žaidžiančius "lgJas su slidėmis peržengė 100 mtr. ^^JA{jApa®^aSlk^eonas’

— Puikioji lenkų lengvaatletė Stena P{^^^ažiSF*“’ 8l1" 
' ’ “* ~ RAZKIEWrrSCH Marijam gim. 1924;

____  _ __ _ RECHENBERGER Berta, 62 metų; 
*-"p^a"uo'meisteri ir OUmpMo. BlJSSs .

bulls metimu ir Bill Righter Įmesta nugalėtojai Pierre Bougniet —Mlcha. RIMKUS Mlkuonas. 28 metų; bauda. Žo tarpu kai lietuviai Hė Hna Lannoy (Belgija) atsisakė čiuožti RIMKUS Jurges, 20 metų;
13 taškų Nors dėl atsarginių žaidėjų bel«M dal1- čiuožimo pirmenybėse, ka- ROKAS Stepas, iš Kauno;

,-------■'-‘virta ket- dangi Jos buvo pravedamos Olandi- TANCHEL David, 48 metų, iš Mttn-
.virti 11—14, Kovas pasilaikė nesunkiai JoJ-Tilburge. Tuo pačiu Jie abu pate- chen;
laimėta taškų persvarą, tuo pačiu lai- ko belgu sP°rto vadovybės nemalo- ŠALNAITIS Augustinas, gim. 1Š24. iš
mėdamas dvejas rungtynes iš eilės. nėn- , . L .ex
Grybauskas vėl buvo sėkmingiausias — Stockholme vedami pasitarimai SALNAITIS Jonas, glm. 1926, iš Tar------------------ g----------  •-*—« ------- — . Pučių;

Lietuviai „nugramzdina“ Garmischo 
Komandas.

Kovas (rodė savo krėpšinlo žaidimo 
„kalibrą“ pereitą ketvirtadieni Ir 
penktadieni, žaisdamas Glynn vardo 
halėje ir nugalėdamas du Garmischo 
penketus — ECES Murnau 54-34 ir 
Garmischo Įguios rinktinę 50—31. 
Pradėjęs lėtai prieš ECES, Kovas an
troje pirmo ketvirčio pusėje pralaužė 
mūsiškių pasipriešininmą, nors ECES 
vedė 5—0, o vėliau 11—5. Traškiam! 
Grybausko, kuris pelnė saviškiams 21 
tašKą. lietuviai vedė po puslaiklo 19- 
12 ir trečio ketvirčio gale 32—28. 
ECES trečiame ketvirtyje atsigriebė 
dėka Elmer Szafranski ir „mUžino“ 
Koster. Tačiau paskutiniame ketvir- _ „limBinis orf!anizacmis Komiw«« 
99^etA#kii«Viair dužt,kratai Plnbnėrtami 8- m’ vasaros olimpiadai Londone mo- 
22 taškus ir užtikrintai laimėdami derniaiai nenkiakovai nunirlcn sn vn rungtynes. Penki žaidėjai pelnė Kovo k?šku arkujTemokėdamas 2000 sv 
taškus, Laurltis (turi būti Lauraitlsl). sterlingu sumokėdamas 2000 sv. 
ir Birutis kiekvienas nažvmedamas » „aunu,
r. - -------- .— --------- — Pirmą kartą Amerikos teniso pir- NOWACIUS ’ Viktor, gim. 1923. 7 26;Mums daugiausia taškų pelnė Sza- menyblų istorijoje šiemet šalia 63 bal- n——... .. _

12 ir tąodžių, dalyvauja Ir negras dr. ne
sekančią dieną prieš lietuvius sto- ginaid Weir. .

ri auurą ne geriau Kaipicw. a ~ » d- sukako 10 metų kai
Greit prasiveržiąs Kovo penketukas austras Brad kaipo pirmutinis šuoli-

Ieva, 20 metų, iš

v uiftmauLC ic.ai ----
mūsiškius, nors pasekmė po pirmo r,oa. 
ketvirčio buvo tik 6—5 lietuvių nau- - i.____ ______ _ —- -------------------
dal. Ir vėl Grybauskas buvo „didysis Walsh, kuri turi 64 tautinius ir tarp- 
šaulys“ lietuvių puolime, asmeniškai tautinius meisterio titulus, vedybų 
sukūręs 26—14 persvarą po pirmo pus- keliu tapo USA. pilietė.

— Pasaulio meisteriai ir Olimpiados RIMKUS Elene, 42 metų;

įleidimo ir pralaimėjęs ketvirtą ket- 
. virti 11—14, Kovas pasilaikė nesunkiai

glm. 1925.

lietuvių metikas su 16 taškų, tuo tar- steigimui futbolo Siaurės — Vakarų Pn®U:
pu kai Ray Dailey, geriausias mūsų Europos taurės steigimo reikalu. Nu- TYLIUS Adolfas, glm. 19O55
žaldikas pelnė tik 9 taSkus. matoma, kad dalyvaus 12 komandų ULEVIČIUS Birutė, glm. 1934, ii Dres-

Daugiau kaip 500 žiūrovų stebėjo iš septynių valstybių: 3 iš Anglijos, . den; ~___ .-7- r. _ JL  o <A n-. —_n_, J-- - .. «... ’ ITT VVTr'rTTS riom.tA _  .... ..----- - — ——-------- --------- ts septynių valstybių: 3 iš Anglijos, . oen;
rungtynes, nes didesnė pusė DP la- 3 Iš Prancūzijos, 2 iš Švedijos ir po ULEVIČIUS Danutė, glm. 1938. iš 
gėrio susirinkdavo kas vakarą palai- vieną iš Belgijos, Danijos, Olandijos Dresden;
kyti saviškius.“ ir Norvegijos. Tuo pačiu metu Ven- ULRICHAS Gustavas, iš Hanau;

Sis amerikiečių spaudos atsiliepi- grljoje, vienos futbolo konferencijos UNGLININJCAS Jonas, glm. 1905, iš . 
mas apie Kovo-Marglo krepšininkus metu, buvo svarstyta „Mitropos" tau- Vilniaus;
yra pažymėtinas ir džiugus faktas, rėš atgaivinimas. Reik tikėti, kad Eu- ULRICHIENE Marija, 57 metų, iš 
kuris reikia tikėtis prisidės prie mūsų ropa artimiausiu laiku turės progos Hanau;
krepšininkų išpopuliarinimo skeptikų sekti įdomias kovas sporto aikity- URINOWSKI David iš Kaunao- 
amerikiečių tarpe. J. J. nuošė. URINOWSKI Samuel, iš Kauno.

7
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LIETUVIŲ SAVAITRAST1S

Nesaugumo ženkle
J. BŪTĖNAS

REUTERIS skelbia, jog JAV 
Kongreso lyderiams apie ne
paprastąjį abejų rūmų po
sėdį tebuvę pranešta ^įsvalan- 

džiu prieš viešo komunikato pa
skelbimą. Britų agentūros kore
spondentas Baltuosiuose Rūmuose 
girdėjęs, jog prezidentas Trumą- 
nas posėdį šaukti nutarė gavęs 
„rimtų informacijų“ apie padėtį 
Europoj. Pats Atstovų rūmų pir
mininkas Joe Martin Reuterio ko
respondentui pripažino, jog Tru- 
marras jam tada telefonu pasakęs; 
„Aš turiu kai kurių žinių, kurias 
norėčiau perduoti kongresui, kol 
dar nereikia bėgti“.

Sutikim, kad tai amerikoniškas 
humoras, kurio nereikia imti rai
diškai. Tačiau dažnas europietis 
stebėtojas liudija, kad JAV sos
tinės nuotaikos ligi raudonumo 
įkaitusios. „Manchester Guar
dian“ korespondentas Alistair 
Cooke rašo, jog „po prezidento 
Benešo kapituliacijos Vašingtono 
atmosfera pašėlusiai

džio 18 d. laikomi posūkio tašku 
Europos likimui ir pasaulio tai
kos ateičiai. Turėdamas galvoj 
visą, kas susiję, su tų rinkimų re
zultatu, Ankaros radijo komen
tatorius kovo 17 d. kalbėjo apie 
karo pavojų, kuris kybos viršum 
Europos artimiausiais mėnesiais.

Tai dėl galimos raidos Pietų 
Europoj. O šiaurės Europoj — ar 
„Manchester Guardian“ kore
spondento pranešimo, kad JAV 
manymu Skandinavija Vakarų 
Europai jau žuvusi, nepailiustruo
ja švedų kariuomenės vado gen. 
Jungo pareiškimas: „Ryšium su 
pastaraisiais įvykiais ir Siaurės 
kraštai jaučia tą nesaugumą, ku
ris slegia visą pasaulį. Jeigu gali
ma manyti, kad konfliktas nėra 
neišvengiamas, tai vis dėlto Ru
sija, siekianti sustiprinti savo 
saugumą Europoj, labai gali tam 
reikalui panaudoti brutalių me
todų. Negalima sakyti, kad sovie
tai nesiims tam tikrų ribotų 
veiksmų, kurie vis dėlto visuoti
nio konflikto dar neįžiebtu“.

Panašiausia, kad konfliktą te- 
įskeltų radikalus padėties pakei
timas Graikijoj, Turkijoj, Italijoj, 
Prancūzijoj. Bet gal Trumano 
pradėtasis JAV karinio potencialo 
stiprinimas padarys Maskvai įs
pūdžio ir privers ją pakeisti sa
vuosius planus.

Iš BALFo surengto 30-ties metų Lietuv >s Nepriklausomybės minėjimo Cika- 
foje. Per š| minėjimą buvo surinkta Lietuvos reikalui ginti ir tremtiniams 
elpti 2.U00 dolerių, Iš kairės | dešinę: tekur. A Viiijnavičiūtė. Br Tūbelis, 

p. Milerienė, „Draugo“ redaktorius L. Simutis, TūbeUenė, Markūnienė ir 
„Naujienų“ redaktorius dr. P. Grigai .is. •

LAISVŲJŲ PROFESIJŲ DARBUO
TŲJŲ ĮSIKŪRIMO IR DARBO 

GALIMYBES BRAZILIJOJE
Pereitame numery davėme trum

pas „Brazilijos" brošiūros ištrau
kas apie įsikūrimo galimybes Bra- 

primena zilijos žemės ūky. Brošiūros auto- 
nuotaikas, kurios vyravo Londone rius prof. dr. H. Gutershon nu- 
1939 m. pavasarį. Lygiai tą patį rodo, kad Brazilijoje ir kitų datbo 
įspūdį iš JAV parsivežė turicų sričių darbininkų pareikalavimas 
„Ulus“. vyr. redaktorius. A. Cooke yra labai didelis. Pramonei rei- 
pamini, jog daugis Vakarų Euro- kalinga apmokytų darbininkų, pre- 
pos žmonių aiškina, kad ameri- kybą laukia gerų išsilavinusių tar- 
kiečius iš viso nesunku įjaudinti. nautojų, viešbučių ūkis dėl apmo^ 
Tačiau amerikiečių pareigūnai ir k t personalo takumo yra sus- 
žurnalistai, praeitą žiemą lankęsi - ■ ....................
Europoj, atkerta, jog, pav., ’ " 
ramumą tesą išaiškinti nežiL., 
mu, kas darosi Rytų ir Vidurio 
Europoj.. „Patikimiausios valsty
bės departamento informacijos 
patvirtina įtarimą, kad sovietai 
apsisprendė dramatiškai paspar
tinti tempą Marshallio planui pa
čioje užuomazgoje užsmaugti, —

Brazilija visais būdais propaguoja 
turizmą, todėl ir viešbučių ūkis 
turi daug galimybių išsivystyti. 
Naujiesiems pajūrio kurortams rei
kalinga padavėjų, virėjų, aptar
nautojų.

Labai ieškoma ir namų persona
lo, ypatingai guvernančių, galin
čių jų vaikus mokyti anglų ir pran
cūzų kalbose.

Geriausia vykstantiems turėti iš 
anksto detalizuotas ir vyriausybės 
patvirtintas sutartis, nes ir taip 
nuvykus turima įvairių nesklan
dumų.

Iki 1939 m. Brazilija buvo žino
ma, kaip pigaus pragyvenimo kraš. .- tingę, taip pat ir laisvųjų pro- 

.jn..ų fesijų atstovams būtų platus darbo •■fe- laukai.
1 ur Bet ir šiose darbo srityse susi

duriama su įvairiausiomis kliū
timis. Braziliečiui nėra vis tiek, 
kad svetimas emigrantas užima 
vadovaujamą vietą, o jis pats yra 

Utvjc u^ugu, - priverstas pasitenkinti žemesniu,
rašo britų liberalų laikraščio ko- Postu- Vietinių gyventojų verzima- 
respondentas. sis į tokias vietas yra didelis, ir

Prisimenam, pačioje kovo pra- kiekvienas norį turėti šiltą vietelę, 
džloje JAV Atstovų rūmų, užsįe- Daromos visokios pastangos kaip 
nių reikalų pakomisė paskelbė nors patenkinti didelę paklausą, 
raportą apie „pasaulinio komu- steigiant įvairių profesijų mokyk- 
nizmo strategiją ir taktiką“, ku- las. Paruošimo laikas, palyginant 
riame sakoma, jog Stalinas atsi- su Europa, yra trumpesnis. Apsau- 
vertęs į trockinę pasaulinės revo- goti, kad braziliečiai nebūtų išjun- 
liucijos doktriną. Raporto auto- giaml iš ren tab i lingu vietų, jau 
rial daro išvadą, jog sovietai nu- prieš kelis metus išleistas taip va- 
sistatę jėga Įvesti komunizmą vi- dinamas dvieju trečdalių įstaty- 
same pasauly, kad dėl to reikią mas. Jame nustatyta, kad kiekvie- 
skaitytis su nauju karu ir kad tik noje įmonėje '7j visų dirbančiųjų 
ryžtinga koalicija galėtų Maskvą būtų braziliečiai ir kad šis santy- 
atgrasinti nuo aktų, galinčių įs- kis būtų išlaikytas visose įmonėje 
kelti katastrofos kibirkštį. dirbančiųjų grupėse, t. y. ’/» dar-

Du respublikonų senatoriai su bininkų, 7» tarnautojų, */» proku- 
valstybės departamento sutikimu ristų ir ią direktorių. Todėl už- 
neformaliai ištyrė vėjus sovietų sienįečiui patekti į brazilų įmones 
««♦«. u.. nelengva. Taip pat taisys

klėse nurodyta, kad kitų laisvų 
profesijų diplomai, tik tada skai
tomi galiojančiais, kai juos pripa
žįsta atitinkamos Brazilijos įsta.- 
gos. Bet tokius dokumentus retai 
kada tepripažįsta. Darniausiai rė
kia prie braziliečlų egzaminų ko
misijos portugalų kalba išla.kyt. 
egzaminus.

Paskutiniais metais Inžinierių, 
technikų, apmokytų darbininkų ir 
specialistų pareikalavimas fabri
kuose buvo toks didelis, kad daž- 
nai buvo sulaužomas ir '/• istaty- .... „„„„„„ 
mas. Aišku, šią progrą išnaudojo munistų perversmą, praktiškai Jis lš- 
užsieniečiu firmos, pasikviesdamos stumtas iš valstybės politinio gyve- 
sąvo tautiečių. Per tą laiką paly- mo*
ginti gana daug buvo priimta tar- 
rteuti JAV piliečįų. ^ei profesinio 
rfasiruošimo diplomas nepripažįsta-. ..... f i • «• įmestuose įauai ųaun suiiku ir iųmas, užsienietis turi gasitenkinti kainos lg47 m “uvo tris karlįk 
žemesne vieta ir atlyginimu. aukštesnės negu Šveicarijoje. Tą 

Visa eilė prekybinių tarnautojų gajįma pasakyti apie aprangą 
per paskutinius pereito šimtmečio jr svarbiausius produktus Kainos 
dešimtmečius dėl savo sumanumo, provincijoje nėra tokios ' aukštSs, 
didelės Iniciatyvos ir garb.ngumo bet ui tat ir atlyglnimai ūmesni, larva, cnlm’naal narhar.nel sian.

UŽSIENIEČIŲ BANKINĖMS 
SĄSKAITOMS VOKIEČIAI 
NORI UŽDĖTI DRAUDIMUS
Neretai pasitaiko, kad kai ku

rie vokiečių bankai ar taupomo 
sios kasos, kuriose lietuviai pa-

satelitų pasiuntinybėse Vašingto
ne ir po to paskelbė savo išvadas 
— kad Marshallio programos to
li gražu nepakaks sovietų grėsmei 
Vakarų Europoje atremti. Jie re
komendavo JAV sudaryti karines 
sutartis su visomis šešiolika Va
karų Europos valstybių, dalyvau
jančių Marshallio plane.

Įsiskaitę prezidento Trumano 
pranešimą kongresui kovo 17d., 
randam, kad jame yra visi šie 
motyvai. O minėtasis „Manche
ster Guardian“' korespondentas 
praneša, jog „amerikiečių žvalgy
ba pradėjo uostinėti Rytų Vokie
tijoj esančios vokiečių armijos 
puolamąjį potencialą, tirti rumu
nų, bulgarų, jugoslavų ir lenkų 
pajėgas, net ėmėsi nesmagaus 
darbo — bandyti aiškintis sovietų 
armijų strategini ’šdėstymą.bei jų 
galimą pajėgumą".

Toliau korespondentas skelbia:
„Aišku, kad JAV valstybės de

partamentas ir armija priėmė ke
letą šlykščių prielaidų: kad Če
koslovakija ir Skandinavija, gali
mas daiktas, Vakarų Europai jau 
yra žuvusios ir kad tik Italijos 
sukomdnistinimas bei Turkijos iš
prievartavimas imtų iš sparno 
grasinti JAV pozicijoms Art. ir 
Vidur. Rytuose. Jie (valst. depar
tamentas ir armijos vadovybė) ta
ria, jog tokia padėtis Jungtines 
valstybes jau neišvengiamai pri
verstų prie karo slenksčio“.

Dėl to tad ne be pagrindo Ita
lijos parlamento rinkimai balan-

Čekoslovakijos respublikos preziden
tas Eduardas Benešąs. Įvykdžius ko-

Muencheno LTĘ Apylinkės Ko
mitetas iš Muencheno miesto tau
pomųjų kasų. Jame tarp kitko ra
šoma, kad minimos kasos, pasi
remdamos Bavarijos Centrinio 
Banko aplinkraščiu Nr. 38 iš 48. 
2. 18, turi pranešti, kad pagal ka
rinės valdžios įsaKymą Nr. 52, 
Lietuvos piliečių s-toms uždeda
ma kontrolė ir sulaikomi išmokė
jimai. Sitų priemenių esą buvo 
griebtasi todėl, kad estai, latviai 
ir lietuviai pareiškę tebesą mini
mų valstybių piliečiai, kitų vals
tybių pilietybių neprašę, save ne
laiką Sovietų S-gos piliečiais ir 
todėl jie negalį būti ir Jungtinių 
Tautų nariai. Todėl bendrasis 
leidimas Nr. 6, leidžiąs išmokėti 
iš sąskaitų JT nariams, šių asme
nų grupėms negalįs būti taiko
mas.

Toks amėrikiečių potvarkių aiš
kinimas nevisai atitinka tikrovę. 
Nors pabaltiečiai atsisako priim
ti kitas pilietybes ar save laikyti 
Sovietų Sąjungos piliečiais, jie 
yra teisėti Jungtinių Tautų na
riai. Tai aiškiai įrodo ir naujo
sios amerikiečių karinės valdžios 
išduotieji asmens pažymėjimai, 
kuriuose yra įrašyta „United Na
tions Displaced Person“.

Susidarius kokiems neaišku
mams, reiktų aiškintis su vietinė
mis IRO ar karinės valdžios įstai
gomis, bet nepasiduoti vokiečių 
gąsdinimamš.

143.769 vokiečių ūky ir 14.535 tar
navo darbo kuopose.

Nuo 1947 m. vasario 1 d. iki 
1948 m. sausio 31 d. iš US zonos 
grįžo 43.538 DP ir buvo įkurdinti 
71.549 asmens. (S&S, 48. 3. 11)

Ambasadorius Paniuškin, lydimas 
Gromyko ir kelių enkavedistų, at
važiavo gražiu limuzinu ir, pama
tęs demonstruojančius lietuvius ir 
estus, didžiai nustebo. Maskvos 

. ponų šypsenos fotografams išnyko, 
kai pamatė plakatuose šūkius: 
„Mes protestuojam pries Sovie
tus"!

Iš darbo grįžtą amerikiečiai gy
vai domėjosi lietuvių suruošta de
monstracija. >

Pagaliau policijos valdininkas 
šypsodamasis pranešė, kad amba
sadorius su savo palydovais iš
smukęs į kitą gatvę pro užpaka- 

. lines duris ... Jo limuzinas nuva
žiavo tuščias. Paniuškin nenorėjo 
daugiau susitikti su demonstruo
jančiais lietuviais. Parodos atida
rymo iškilmėm pasibaigus ir Pa- 
niuškinui su savo svita paslapčio
mis išsinešdinus, demonstracija pa
sibaigė. Demonstracija gyvai do
mėjosi fotografai.

Vakare per visas didžiąsias radio 
stotis nuaidėjo pranešimai: „Kai 
ambasadorius savo svečius vaišino 
ikrą ir vodka, jo parodą pikietavo 
„nekviesti svečiai" — 30 Lietuvos 
tremtinių, kuriuos rusai išgujo iš 
tėvynės."

Lietuvių demonstraciją 
amerikiečių spauda.

VAIKŲ MIRTINGUMAS 
MAŽĖJA

PCIRO iš Heidelbergo praneša, 
kad išvietintųjų stovyklose vaikų 
mirtingumas per paskutinius me
tus yra smarkiai sumažėjęs.

1947 m. sausio mėn. kiekvienam 
1.000 gimimų buvo 97.7 mirimai, 
o tų pačių metų gale mirimų 
skaičius nukrito iki 59,5 tūkstan
čiui.

Dr. Louis Findlay, medicinos 
skyriaus viršininkas, ta proga nu
rodo, kad vaikų mirtingumo su-' 
mažėjimas esąs rodiklis, kad 
bendrai DP sveikatos stovis yra 
pagerėjęs. (S&S, 48. 3. 15)

NAUJAS TRANSPORTAS 
Į AUSTRALIJĄ

Kovo 13 d. prancūzų laivu 
Marselio uosto išplaukė 146 ame
rikiečių zonos DP į Australiją. Šių 
asmenų emigracija rūpinosi Aus
tralijoje gyveną draugai ar gimi
nės. Tarp išplaukusiųjų yra ir 55 
šeimos, daugiausia iš Pabaltijo 
kraštų. PCIRO iš Heidelbergo 
praneša, kad Australija yra da
vusi leidimą dar 60 zonos pabė
gėlių išvažiuoti į Australiją. Jie 
galės betgi išvykti tik ateinančių 
dviejų mėnesių laikotarpyje.

(S&S, 48. 3. 14)
66% DP GYVENA

AMERIKIEČIŲ ZONOJE
Iš 728.124 DP apie du trečdaliai 

išvietintųjų asmenų gyvena tri
jose Vakarų Vokietijos zonose.

Pagal oficialius davinius 66,1% 
arba 480.997 DP gyvena amerikie
čių zonoje, 28,8% arba 210 042 
britų ir 5,1% arba 36.985 prancū
zų zonoje.

EUCOM civilinių reikalų sky- jfes:ems kandidatams užtikrino, 
rius iš Frankfurto tvirtina, kad kad jiems, pradedant naują gy- 
Sovietų zonos karinės administra- venimą Venezueloje, bus suteik- 
cijos pranešimu, jų zonoje nesama tas pageidaujamas darbas, nes jų 
jokios išvietintųjų asmenų proble- sugebėjimai buvo patikrinti ir 
mos. nustatyti IRO darbo įstaigų, ku-

Gruodžio mėn. 31 d. iš visų rios prieš šešis mėn. visoje žo- 
amerikiečių zonoje- gyvenančių noje buvo surengę specialų pati- 
DP 322.693 gyveno stovyklose, krinimą. (S&S, 48. 3. 13)

VENEZUELA VĖL ATSIRINKO 
• 242 DP

Šiuo metu- Amberge esanti Ve- 
nezuelos imigracijos misija sutei
kė 242 asmenims vizas įvažiuoti į 
Venezuelą. Daugiausia atrinkti 
apmokyti darbin’nkai. Misija nau-

Aidužiai icctHiiniai ^.UcietcuM swietu, fiacada

tas. Bet nuo minėtų metų pragy
venimas ypatingai pabrango. Butą 

įj miestuose labai gauti sunku ir jų

dešimtmečius dėl savo sumanumo, 
didelės iniciatyvos ir garbingu 
labai sėkmingai darbavosi. Šian
dien tas yra labai pasunkėję — 
sunku gauti įmonėse vietą. Jei dėl 
didelio išsilavinimo, rekomenda
cinių paiymėjimų ir pasiseka gauti 
tarnybą, bet. atlyginimai dažnai 
yra nepakankami. Šalutiniai darbi- ___ ____ ,______
ninkal, kurie be didelių pretenzijų, vieniai asmens ar organizacijos 
yra tuo atveju geriau atlyginami, laiko savo santaupas, mėgina'' už-

Gydytojai, architektai, statybos dėti draudimus ir atsisako išmo- 
inžinieriai ir pan. turi labai maža kėti pinigus. Charakteringą šiuo 
galimybių gauti pakenčiamą darbą, reikplu laišką kovo 10 d. gavo

U Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo Uragvajuje Ii kilmių: uždėjus vainiką prie Uragvajaus Nepriklausomy
bės atkovotojo gen. Artlges paminklo Iš kairės | dešinę stovi: Pr. Sačikauskas, amabasadorių priėmėjas F. de 
Yeregul, Liet. mln. dr. K. Graužinis, kun. St Grigaliūnas. J. P. Marpnez Bersetsche, A. Gumbaragis Ir List, 
pasiuntinybės, sekr. A. Grišonas. užpakalyje stovi vienas garbės sargybos karys.

Kovo 4 d. Sovietų Sąjungos am
basadorius Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse atidarė ,,30 metų SSSR“ 
parodą Rockefeller Center, New 
Yorke. Lietuviai tremtiniai ta pro
ga suruošė protesto demonstraciją. 
Prie lietuvių prisidėjo ir estai. Pa
rodos atidarymo melu nuo 4 vai. 
45 min. iki 5 vai. 45 min. apie 30 
lietuvių ir estų tremtinių atvyko 
prie parodos rūmų ir parodą „pi
kietavo". Jie nešiojo H didelių 
plakatų ir visiems į parodą einan
tiems bei šiaip praeiviams dalino 
tokio turinio pareiškimą:

„Mes, politiniai tremtiniai iš 
Lietuvos, kurie radom prieglaudą 
Jungtinėse Valstybėse, imamės 
šios priemonės pareikšti protestą 
prieš sovietišką pavergimą ir pro
pagandos melą.

„Tegul sovietai pavaizduoja sa
vo Uranijos, priespaudos ir ekster- 
minacijos faktus ir pažangą.

„Lietuva buvo antroji iš eilės 
Europos valstybė, kuri pripažino 
Sovietų Rusiją. Lietuvos vyriau
sybė ir tauta buvo korektiški drau
gai Rusijos per du dešimtmečius, 
per kuriuos sovietai dangstėsi pa
dorumo skraiste tarptautiniuose 
santykiuose. Sovietų vadai nuolat 
gyrė Lietuvos rodomą jiems drau
gingumą ir supratimą.

„Nežiūrint to, kai tik pasitaikė 
proga, Sovietų Rusija apnuogino 
savo iltis ir šaltakraujiškai grie
bėsi plėšimo ir tautų žudymo, kaip 
nacinės Vokietijos bendrininkė. 
Masės lietuvių, lenkų, latvių, estų, 
ukrainiečių ir kitų be atodairos 
sovietinių užpuolikų areštuojami, 
kankinami, . žudomi, tremiami į 
Arktikos ir Sibiro tyrus.

„Kai 1941 m. biželio mėn. so
vietai pradėjo pirmąją masinių 
trėmimų ir žudymų bangą, lietu
viai sukilo- Naciškos okupacijos 
metais Lietuva turėjo viltį Atlanto 
Chartoj. Mes sukūrėme stiprų po
grindinio pasipriešinimo sąjūdį, 
kuris tebekovoja prieš raudonąjį 
užpuoliką ir šiandien. Mes gelbė- 
jome nuo nacių žydus ir sąjungi
ninkų karo belaisvius. Mes sabo- 
tavom vokiečių mobilizacijos pla- 

,nus. Mes sabotavom vokiečių karo 
pastangas. Tačiau rusai sugrįžo 
1944 m., atsigabendami su savim 
marijonetinę „vyriausybę" ir mū
sų tautos išnaikįnimo planą.

„Dabar sovietinio fašizmo aukų 
gretos auga — lenkai, rumunai, 
slovakai, vengrai, jugoslavai, vo
kiečiai papildė bęviltiškas kalinių 
voras kelyje į mirtį Sibire. Čekai 
netrukus atsidurs jų vietoj.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY
BOS IR BALFO DELEGACIJA 

VAŠINGTONE

Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
Bendrojo Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondo jungtinė delegacija 
neseniai lankėsi Vašingtone, kur 
tremtinių įsileidimo į Ameriką 
reikalu kalbėjosi su atstovų rū
mų pirmininku Martinu, respub
likonų kandidatu į prezidentus 
sen. Taftų ir kitais atstovų rūmų 
ir senato žmonėmis. Delegacija 
visuose pasikalbėjumuose gavo 
pažadų, kad tremtiniam į Ame
riką įsileisti įstatymas tikrai bus 
priimtas. Kongreso vyrų nuomo
ne, pradžiai būsią įsileista 100.000 
tremtinių. Įstatymo projektas pa- 
baltiečiams esąs palankus, nes 
numatoma pirmenybė aneksuotų 
kraštų tremtiniams.

aprašė

Tremtinių perkeldinimo reika
lams yra sudarytas Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyskupų ko
mitetas. Jis ėmėsi gerai organi
zuotos akcijos visose 176 JAV 
diacezijose. Katalikų organ'zacijos 
veda akciją, jog amerikiečių vi
suomenė ragintų kongresą trem
tiniams įsileisti įstatymą priimti 
kuo skubiausiai.

BIJOMASI ITALIJOS KOMUNISTŲ PERGALES
Surinkti apklausinėjimo duomenys iš penkių didžiausių Italijos miestų rodo, 

kad daugelis prekybininkų, pramoninkų ir pasiturinčių asmenų baiminasi dėl 
balandžio 18 d. (vykstančių rinkimų rezultatų. Jie, kaip ir daugelis ne italų 
kilmės pabėgėlių iš Rytų Europos, yra įsitikinę, kad komunistai išeis nugalė
tojais.

Tokias žinias surinko United Press atstovai Turine, Milane, Genujoje, Ro- 
1S moję ir Neapoly, kurie, visi kartu paėmus, turi Sesls milijonus gyventojų iš 

visų 45 mn. naujos gyventojų, is šių duomenų aiškėja: 1. pareiškimų skaičius 
pasams gauti ir beuarai (teikti prašymai susitvarkyti visus dokumentus Mi
lane, pav., yra 13 kartų padidėję, negu buvo normaliais laikais, Romoje 10 
kartų ir kituose miestuose truputi mtuiau; 2. pramonės gamyba ir prekybinis 
aktyvumas, kuris rdkaiauja naujų investicijų, yra sustojęs, 3. akcijų kainos 
krinta, 4. aukso, brangenybių Ir knų lengvai transportuojamų vertybių kainos 
labai pašoko.

Pagal dabartinius duomenis komunistų frontas galėtų susirinkti nuo 35 Iki 
4<z*/• visų baisų, bet labai galima, kad net nuo 45 iki Sa%.

Dauguma Italijos (momninkų mano, kad jei komunistai surinktų ir 35*/*, 
tai jų nedalė.ų išstumti is vyriausybės ir jie palaipsniui didintų savo gailą ir 
paimtų valdžią (S&s, 48. 3. 14).

ATRASTAS NAUJAS METALAS ATOMINĖMS BOMBOMS
Žinomas atominės energijos mokslininkas dr. Glenn T. Seaborg, iš New 

Yotko praneša, kad jam pasisekė pagaminti naują skystą metalą atominių 
bombų gamybai.

Naujasis metalas vadinamas uranijumi 233. Jis gautas pakeičiant sunkųjį 
metalą torijumą | uranijų. Šios naujosios rūsies uranijaus žemėje nei audrina. 
Taip pat. Bar heubonia, ar Jo esama žvaigždėse. Naujojo metaio pagaminta 
vos Keletas š.m.ų maigi amų. Pranešime nurodama, kad atominės krosnys, 
kurios uranijų paneitė į piutomumą, gali pagaminti ir daugiau kitos rūsies' 
a-umnuų metaių. Šios krosnys buvo pastatytos manijaus pakeitimui, bet ar 
Joa gan būti paiiaudutos be jukių pakeitimų ir torijumo išgavimui, Seaborg 
nepasakė, bet pa.s laktas, kad ta pati krosnis gan būti panaudota abiejų 
atominių metalų gamybai, roao, kid turi jum u panaudojimas atominei energi
jai išgauti yra visai praktiškas dalykas.

AuuanSi vur.jumo yra tris kartus daugiau negu uranijaus, tai šis atradimas 
(nes svarbių pakeitimų atominės energijos srity (S&S, 48. 3. 13).

BRITANIJA TURI TURĖTI STIPRIĄ KARIUOMENĘ
Britų karo ministeris Emanuel Shinwell atmetė, kaip „klaidinanti“ argu

ment, kad, esant atominei bombai, nereikalinga turėti stiprios žemės kaiiuo- 
menės. Atidarant Žemuosiuose Rūmuose debatus dėl 19\h—19 metų kariuome
nes biudžeto, karo min,sterU pareiškė, kad prie dabartinių pasaulio daiykų 
vy.tymosi, Didžioji bruamja turi laikyti stiprią kariuomenę.

„Mes esame priversti šiame suiručių ir sąmyšio laikotarpy griebtis atitin
kamų pneįuon.ų islamyd sios tau.os tradicijoms, kurios yra Jos gyvenimo 
kelia., ir, nežiūrint kai kurių jų trukumų, yra vertos, kad būtų ginamos“, 
pasakė Jis.

„Mokslininkai gali prigaminti masinio naikinimo ginklų, bot ne vienas Jų 
nepakels karuomenės kovų reikalingumo žemėje“. (S&S, 48. 3. 11).

„Mes esame liudytojai to, ką 
rusai padarė Baltijos valstybėse!

„Mes protestuojame prieš sovie
tinę melų propagandą!

„Mes protestuojame prieš geno
cido nusikaltimą, kurį sovietai 
vykdo pavergtose šalyse!

„Mes apgailestaujam, kad Ame
rikos įstaigos suteikia galimums 
sovietinei propagandai. Jos priva
lėtų suteikti tokias pat lengvatas 
SSSR .pavergtų kraštų tautoms gra-

Amerikos automobilių karalius Henry 
Fordas II su savo žmona Anglijoje. 
Šiuo metu Henry Fordas II, važinėda
mas po Europą, inspektuoja savo 

Fordo autokoncernųs.

DIDŽIAUSIA PASAULIO BOMBA
Kalifornijoje kovo 10 d. buvo numesta didžiausia pasauly bomba, sverianti 

21 toną, uą išmetė iš skraidančios tvirtovės n 29.
Didžiausia bomba, kokia iki šiol buvo išmesta, svėrė 12,25 to. Naujoji 21 

tono., bomba yra ir 1,4 m. diametro.
Tvirtovėj B 29 buvo specialiai pritaikyti (rengimai bombai apačioje prika

binti.
oro pajėgų vadovybė sako, kad 21 tonos bomba neturi tokios naikinančios 

Jėgos naip atom.nis sviedinys, bet Ji nepalieka radio aktyvių spindulių ir Jos 
galės būti naudojamos prieš puolančią kariuomenę kovos lauke. (s«S).

„SAUGOKIS LANGŲ“
Smarkiausią reakciją dėl Jan Ma^aryko savižudybės pareiškė italų liberalų 

partija, kurios organas, perspėdamas Pietro Nenni, draugiškai komunistams 
nusiteikusi politiką, rašo: „Pie.ro Nenni! Jus esate socialistas. Jūs buvote 
užsienio reikaių ministeris. Jūs dirbote su komunistais. Būkite atsargūs su 
langais!“ (UP.)

ČEKOSLOVAKIJOJE MOBILIZACIJA?
Pagal Pragos informaciją, atleisti 26 generolai ir 430 kitų aukStų Čekoslova

kijos karuomenės karininkų. Atlyginimai išmokėti už tris mėnesius.
Iš kitos pusės pranešama, kad pašauktos keturios atsarginių klabės. (AFP.)

ŠVEDIJA SUSIRŪPINUSI SAVO KRAŠTO GYNYBA
Sedijos generalinio štabo viršininkas gen. Jung savo pranešime vyriausybei 

reika.auja griebtis greitų priemonių gynybai sustiprinti, kad Ji ir žaibinlo 
karo atveju būtų eiektyvl. Kaip neatidėliojamus reikalus gen. nurodė tam 
tikrų naujokų kla ių apmokymą, naujų įtvirtinimų statymą ir karinių aero
dromų (rengimą. Greito Vakarų ir Rytų konflikto galimybės esančios kol kas 
mažos, bet esą aišku, kad Sovietų Rusija, kuri statosi gynimosi sistemą Eu
ropoje, be stiprių priemonių negalės būti nugąsdinta. (UP.)

PADĖTIS PAVOJINGA KAIP KARAS
Pietų Afrikos Unijos min. pirm, feldmaršalas Smuts savo kalboje parla

mente pareiškė: „Aš nežinau, ar karas prasidės, ar ne, bet aš žinau, kad tai, 
kas šiuo metu vyksta Europoje, yra visiškai taip pat pavojinga kaip Ir 
karas“. (UP.)

JAV TURI STIPRINTI KARINES PAJĖGAS
Prieš savo kalbą prez. Trumanas turėjo pasikalbėjimą su aukščiausiais kari

niais, diplomatiniais ir ūkiniais patarėjais. Kelias dienas prieš tai JAV gyny
bos ministeris Forrestal buvo sukvietęs visų ginklų rūšių aukščiausius vado
vus konferencijon, kurioje buvo aptarti koordinavimo klausimai. Visais punk
tais pasiektas visiškas susitarimas. Forrestal numato Kongresui patiekti naujų 
reikalavimų orinių pajėgų ir kariuomenės Išlaidoms padidinti.

Joseph Martin, Atstovų Rūmų respublikonų kalbėtojas, spaudai pareiškė, 
kad Jei balandžio mėn. rinkimuose Italijoje laimės komunistai, tai galės pri
vesti prie komunizmo įsiviešpatavimo Europoj. Atsižvelgiant I šiuos pavojus, 
esą būtina pastatyti laivyną ir sudaryti stiprią kariuomenę, kad galėtų būti 
pasiektas visiškas, viešpatavimas ore, žemėje ir vandenyse. (Reuter).

GRĖSMĖ PAKIBO TIES NORVEGLIJA
„The People“ laikraštis rašo: „Pagal Britų užsienio reik, ministerijoje gau

tas iš Oslo žinias, Rusija numato Norvegijos atžvilgiu išvystyti spaudimą a 
karinės sąjungos sudarymo reikalu, kai tik Suomijai patiektasis pasiūlymas 
bus priimtas.“

Laikraštis toliau priduria, kad šio „Stalino inspiruoto sumanymo, norinčio 
I nieką paversti Vakarų Europos sąjungą, (gyvendinimas reikštų dideli Jo 
triumfą, nes | sovietų rankas atitektų Atlanto atramos punktai.

„Norvegija“ baigia straipsnis „šiam naujam žygiui negalės atsispirti, nes
fiškaį pavaizduoti savo patyrimus s,uom'Ją bus Jau izoliuota. Naujieji sovietų reikalavimai Norvegijos politikų 
tose pačiose patalpose, kuriose sluoksnl“»s'> ‘«>“kė susUaualnlm,".

^bTauTėjal parodas iU sovietiniai NĖRA PRIEMONIŲ APSIGINTI NUO ATOMINIŲ BOMBŲ 
x, „nt,’i ___*.• A ■ , Švedų prof. Svedberg, Švedijos atominės komisijos narys ir 1928 m. Nobelio„Mes giliai vertiname Amerikos laureatas, atvykęs | Buenos Aires, pareiškė, kad Jis esąs įsitikinęs, Jog „nesą 

širdingumą ir norime tapti lojaliais Jokių praktiško apsigynimo nuo atominių bombų“.
amerikiečiais Tačiau kain huve Atsakinėdamas | klausimus spaudos konferencijoje, mokslininkas pasakė, Kn i? rL. i i- b ę kad J‘s abejojąs, jog Rusija galėtų gaminti atomines bombas nes jų paga-
NKVD ir Gestapo kaliniai, mes minimas surištas su techniškais sunkumais. (S&S, 48. 3. 14).
laikom savo pareiga siekti laisvės 
Lietuvai, Latvijai, Estijai, Lenkijai, 
Ukrainiai, Slovakijai ir visom ki-

PAVOJUS ARTI
.. —------j— .. -------- — Turkų spauda, aprašinėdama kaip tampriai Turkijos likimas yra suristas

tom Stalino pavergtom valstybėm." su vakarų Europos likimu, gyvai diskutuoja Paryžiaus konferencijos ir Jos 
...... . išdavų klausimu. Turkų laikraštis „Ulus“ rašo: „Nutarimai, kurie bus Pary-Atsisaukimus pasirasė grupe lie- įjUje padaryti, turės lemiamos reikšmės ne tlk(Europai, bet Ir vl.o pasaulio 

tuviu tremtiniu likimui. Pagrindinis šešiolikos valstybių konferencijos tikslas yra užtikrinti
m. . ' . . .. nkinę gerovę ir «nriaiin> talką.

- Trumano d'okrlna prieš komunizmą yra kertinis akmuo Europos atstaty
mui. Ji turi ne tik ūkišką paskirti, bet ir garantuoti visų dalyvaujančių

...o įvyko Čekoslovakijoje, aiškiai parodo, kaip arti pavojaus mes esame. 
Amerikos senatas numatė, kad yra atėjęs laikas veikti ir priėmė Europai 
pagalbos prieš totalinę sistemą (statymą. Jei ir Atstovų Rūmai tokiu pat 
tempu veiktų, konferencija savo tikslus lengviau pasiektų.

Šiuos lapelius gavo ir „draugas" “mt.
ambasadorius ir jo palydovai. Prie _____ __ ___ ,_____ _ ___
įėjimo į parodą viena lietuvaitė kraštų politinę laisvę, 
dalino tremtinių pareiškimą po- Kasjvyko Čekoslovi - • — 
nams bolševikams, kurie pradžioje 
manė gauną programą . . .
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