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IR VĖL VASARIO 16-JI 
Ir vėl sulaukėm Vasario 16-

sios, ir vėl ta didžioji mūsų 
laisvės šventė yra vien tiktai 
graudaus susikaupimo šventė. 
Ar duos ji mums naujų jėgų 
ir naujo įkvėpimo dirbti savo 
tautos ateičiai, ar bus ji tiktai 
pigus pasikartojimas, šabloniš
kame jos minėjime, be ugnies 
ir dvasinio pritarimo? Ar šitą 
dieną mes vienodai abuojai nu
siteikę klausysime kalbėtojo, 
kažkur šaukiančio, kad saldu yra 
mirti dėl tėvynės, bet mumyse 
atgarsio nerandančio? Ar pa
galiau tada mes lygiai vienodai 
girdėsime savo dainas, lyriškai 
gaubiančias mus lietuviška nuo
taika, bet nesukeliančias mumy
se stipresnių išgyvenimų ? ... 

0 vis dėlto Vasario 16-ji tu
rėtų iš visų mūsų kasdieniškųjų 
dienų išsiskirti. Ji turėtų mums 
padėti iš naujo apgalvoti, kas 
gi mes esame, ko mes siekiame, 
kurie yra didieji uždaviniai ir 
pareigos. Vien prisiminimas tu
rėtų mus stiprinti, kad 1918 
metų Vasario 16-ji niekados ne
būtų buvusi ir Lietuva niekada 
nebūtų tapusi tuo, kuo ji tapo 
per dvidešimt dvejus nepriklau
somybės metus, jeigu ano meto 
lietuviškasis jaunimas būtų bi
jojęs bet kurios aukos. 

Toji dvfdešimt dvejų metų 
Lietuvos nepriklausomybe, [vyk
džiusi Lietuvos valstybėje nepa
prastus dalykus, yra ir į mūsų 
jaunas sielas įdiegusi begalinį 
tautinės laisvės troškimą ir jos 
vertinimą. Mes norėtume drauge 
su Šileriu, sužavėtu šveicarų 
tautos laisvės kovomis, šaukti 
pasauliui: "Tironas tujrf taįp pąt 

žinot ribas..("Vilius Tellis") 
ir tikėti, kad vis dėl to objekty
vioji teisybė ir tarptautinė mo
ralė egzistuoja,. 

Nūnai išeivijoje iries tesuda
rome tik tautos dalį, esame tik 
paskiri individai. Kiek bus mu
myse stiprus laisvės troškimas, 
kiek stipriai mes pajėgsime ko
voti dėl savo tautos laisvės. 

Kovoti? Taip, kovoti, nes ne
išmatuojama yra kovos būdų ga
limybė, nei laikas, nei erd
vė, nei naujas vienišas gyveni
mas negali būti. kliūtys lietu
viškam darbui. 

Tegul tad mūsų jauiia lfetu-
viška sąžinė mums šiandien pa
sako, ar pakankamai- dirbome 
ir ar dirbome lietuvybei. Tegul 
Vasario 16-ji diena mums prime
na visą lietuviškąjį jaunimą — 
žuvusį, žūstantį, kentėjusį ir 
kenčiantį. Tegul ji primena tuos 
mokyklinio amžiaus jaunuolius, 
kurie neišpasakytame drąsume 
herojiškai gina mūsų tautos kul
tūrą ir jos papročius. Pagaliau 
prisiminkime visus tuos jaunuo
sius lietuvius, kurie miršta dar 
nepatyrę jokios gyvenimo lai- vydėtinos: pamokas reikejo ruoš-
mės vien dėl to, kad mūsų tėvy- ti kur nors kamputyje susirie-
nė kada nors būtų laisva. tus, šalia suaugusių šeimos na-

Šitie prisiminimai ir mus, gy- kalbų, kartais ir... barnių, 
enančius išeivijoje, stipriau įpa- Neretai viename kambaryje gy-

mokytojo atlyginimas buvo la
bai menkas. 

Didelę pagalbą švietimo darbe 
tenka pripažinti BALFui, L. 
K. Kryžiui, L. T. Bendruomenei. 
Ir iš esmės kiek savo laiku UN-
RA, tiek vėliau IRO ir okupaci
nės įstaigos į DP tautinį švie
timą žiūrėjo palankiai. Tuo bū
du tėvai, net nepriklausomoje 
Lietuvoje neturėję galimybės 
leisti vaikų į aukštesnį mokslą, 
tremties metu Vokietijoje, visus 
vaikus, baigusius pradžios mo
kyklą, mokė ir gimnazijoje. Pa
kako tik, padėjus truputį pas
tangų, persikelti į didesnę mo
kyklą, kur veikė lietuviška gim
nazija. 

Dauguma jaunimo ta reta pro
ga naudojosi. Gal net 90% vi
sų jaunuolių mokėsi lietuviškose 
gimnazijose. Lietuviškam jau
nimui dabar jau plačiame pa
saulyje pasklidusiam, tremties 
moksleiviai bus visada gražus 
darbštumo, stropumo ir suge
bėjimo pavyzdys. Nors ir sun
kios buvo sąlygos, tremties mo
kyklos mokslo lygis nebuvo že
mas. . 

O sąlygos tikrai nebuvo pa

reigos ir atbaidys svetimuose 
kraštuose, užmiršus savo žemę, 
siekti tik gero gyvenimo. 

Vasario 16-tą dieną pasijus
kime lietuviškąja kariuomene, 
kad ir išbarstyta, beginkle, bet 
moraliai stipria, sudarančia vie
ną, lietuvišką, ugningą sielą, vi
sada pasiryžusią ginti tautos 
garbę ir kovoti dėl jos teisių. 
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TREMTIES MOKYKLA 
Tarp visų tremties vargų ir 

nelaimių, kaip švyturys šviečia 
tremties mokykla. 

Okupuotoje Lietuvoje tikrai 
nebėra lietuviškos mokyklos. 
Vietoje Lietuvos istorijos ir ge
ografijos dėstoma visasąjunginė 
tai yra Rusijos istorija, geogra
fija, marksizmas ir leninizmas. 
Be to, visi dėstomi dalykai per
sunkti komunizmo mokslu, ko
munizmo ideologija, rusišku rau
gu. 

Išsisklaidę po pasauli tremti
niai ir senieji emigrantai ne
gali išlaikyti tikrų lietuviškų 
mokyklų, nes atskirose vietose 
mokinių skaičius mažas, o be 
to tremtinius priglaudusios vals
tybės ne tik kad neremia tau
tinių mažumų mokyklų, bet net 
gi sąmoningai trukdo tokių mo
kyklų steigimą. 

Vienintelė laisva lietuviška 
mokykla, lietuviškos švietimo 
tradicijos tęsėja, buvo stovyklų 
barakų pradžios mokykla ir gim
nazija. Labai džiugu, kad trem
tinių daugumas suprato trem
ties mokyklos reikšmę ir tiek pa
vieniai asmenys, tiek organi
zacijos rėmė mokyklas, kiek 
galėjo. 

Sparčiai mažėjant tremtinių 
skaičiui Vokietijoje, baigiantis 
tam savotiškam tremtiniu gyve
nimo (1945-1850 m) laikotarpy, 
tenka gailėtis tik vieno dalyko, 
kad drauge su tremtiniais ne
išvengiamai išnyksta ir laisvo
ji lietuviška mokykla. Mes visi 
didžiuojamės ta pažanga, ku
rią padėme 1918 - 1040 metais, 
nepriklausomo gyveninio laiko
tarpy. 

Ne mes vieni progresavome. 
Pvz., mūsu Pabaltijo kaimynai 
materiale kultūra gal ir aukš 
čiau už mus buvo pakilę. Tačiau 
švietimo srity lietuviai nepalygi
namai daugiau yra nuveike. 
Ypatingai prisimenant, kad iki 
1904 metu Lietuvoje nebuvo 

ir buvo uždraustas bet koks lie
tuviškas spausdintas žodis ir 
kad joks Europos kraštas tokių 
kultūrinių suvaržymų nebuvo iš
gyvenęs.' 

Didžiausia _ garbi tame mil
žiniškame darbe tenka Lietuvos 
mokytojams. Nors Lietuvos mo
kytojai ir nebuvo labai blogai 
atlyginami, tačiau, palyginti su 
kitomis profesijomis, jų atlygi-
nmas buvo vienas iš menkiausių. 
O vis dėlto mokytojai dirbo pa
sišventę, kas kart mokyklose 
mokiniai būdavo geriau paruo
šiami, buvo įmanomas didesnis 
švietimo tobulinimas, naujų re
formų įvedimas ir panašiai. 

Tas pačias tradicijas mūsų 
mokytojai tęsė ir tremties mo
kykloje, Vokietijoje. Ypatingai 
sunkūs laikai mokytojams buvo 
iki vokiškos valiutos reformos 
(vidutiniškas mokytojų atlygini
mas buvo apie 200-300 markių 
— maždaug 4-5 pokeliai cigare
čių per mėnesį). Tokią sumą bu
vo galima uždirbti per vieną 
dieną to meto Vokietijoje, ta
čiau, vis dėlto mokytojai darbo 
nemetė, bet dideliu pasišventi
mu organizavo ir tobulino švieti
mo institucijas. 

Po valiutos reformos Vokie
tijoje mokytojų padėtis kai kur 
pagerėjo, kai kur pablogėjo. Ši
tai įvyko dė| nevienodos DP 
švietimo politikos įvairiose zo
nose. 

Geriausiai sutvarkytas švie
timas buvo anglų zonoje, čia 
25-iems pradžios mokyklos vai 
kams ir 20-čiai gimnazijos mo 
kinių buvo skiriamas vienas mo
kytojas, apmokajnas pagal vo
kiečių normas. 

Amerikiečiu zonoje nebuvo 
vienodos tvarkos, o prancūzų s 

veno kelios šeimos, tad paaug
lių bei jaunuolių intelektuali
niam darbui akompanavo ma
žųjų verksmai. Bet ir tos ne
palankios aplinkybės nesusilp
nino lietuviško jaunimo ryžto 

šviestis. Daugumas jų žinojo, 
kad pasirinktame emigracijos 
krašte jie tiesioginės naudos i$ 
to neturės. Tačiau ir tada mū
sų jaunimas įvertino didesnio 
turiningumo reikšmę. Teko pa
stebėti net labai ypatingų reiš
kinių. Ne vienas jaunuolis, atos
togų metu pasiruošęs, peršokda
vo į aukštesnę klasę, šio straips
nio autoriui teko matyti keletą 
7-sios klasės mokinių, atosto
gų metu pasiruošusių ir laikiu
sių baigiamuosius egzaminus. 

Kai jau minėta, mažėjant 
tremtinių skaičiui Vokietijoje, 
nebeilgai galės išsilaikyti ir pas
kutinė Lietuvon tikroji lietuviš
koji mokykla. Jau stinga moki
nių, taip pat ir mokytojų., Emi
gracija į JAV daugiausia palie
tė inteligentines pajėgas. Sunku 
tad tikėti, kad tremties mokyk
la išsilaikytų ilgiau, nei IRO vei
kla Vokietijoje. 

Apgailestaudami, kad trem
ties mokykla baigia savo dienas, 
mes dideliu džiaugsmu prisime
name jos nuveiktą darbą: Šimtai 

lietuvių jaunuolių įsigijo bran
dos atestatus ir studijavo Vo
kietijos universitetuose, šimtai 
mokinių įgijo nemaža bendrojo 
lavinimo žinių, o ypatingai li
tuanistikos dalykų. 

Dėl to tremties mokykla 
mums bus visada gyvas įrody
mas, kad lietuvis mokytojas yra 

W v į e  i  
• "Mon ami, herojų mū-

fltį tarpe taip maža, kad 
neverta apie juos ir kal
bėti." ("Altorių šešėly" 
Mykolaitis - Putinas) 

. Ar neteko pastebėti, kad lai
kų neramybė sudarė geras są
lygas pradėti stipriau abejoti 
vertybėmis. Kad ir apie idealiz
mą kalbant, kažkaip jis atrodo 
perdaug atitrūkęs nuo žemiško
sios" tikrovės ir labai toli esąs 
nuo kasdieniško gyvenimo. Esą, 
lyg ir reikėtų suprasti, kad 
jokio idealizmo gyvenime nėra, 
tai esąs tik akių dūmimas, tik 
graži maniera, senojo auklėjimo 
ir senosios mokyklos išauginta 
— apie idealizmą daug kalbėti 
ir mažai į jį tikėti. 

Klaida įvyksta dėl to, kad ide
alizmo sąvokon įdedama perdaug 
jabstrakcijos ir pervertinama ide
alizmo formalinė pusė. Nenorė
tume paneigti gyvenime formos 
reikšmės arba ją visai atitraukti 
nuo turinio, bet labai dažnai, 
kaip tiktai dėl tos formalinės 
įmsės perdėjimo, mes nepajė
giame suvokti dalyko esmės. 
Dėl to dažnai gali būti blogai su
prasta tikėjimo esmė, tautinis 
idealizmas, meilės ar profesinis 
idealizmas ir tt. 

Kad ir tautinio idealizmo su
pratimas gali pasidaryti labai 
primityvus, labai paviršutinis, 
prasidedąs ir pasibaigiąs vien 
tiktai sentimentalių tautinių 

grindas bei jo tikslas. 
Sugebant pastebėti kasdienio 

gyveniuo idealizmą, nebetektų 
idealizmu nusivilti ir būtų įma
noma minėtoje gyvenimo kas
dienybėje atrasti jo labai daug. 
Mes tada pastebėtume, kad gy
venamoje kasdienybėje glūdi ti-
tikėjimo, tautinis ir meilės bei 
šeimos idealizmas. Tada ir mes 
pagalvotume, kad ir savo papras
tų dienų gyvenimui galėtume 
duoti didesnį idealistinį pagrin
dą. Tuo pačiu ir laimingesni bū
tume ir greičiau, kad ir didžiau
sioj gyvenimo menkybėj, gyve
nimo prasmę atrastume. Tik 
toks mūsų idealistinis nusiteiki
mas turėtų visada būti paremtas 
konkrečiu veikimo turiniu. 

pasišventęs idealistas, o lietu- gausmų ugdymu ir jų demonstra-
vis mokinys yra energingas pa 
siryžėlis, bet kokiose sąlygose 
siekiąs mokslo^lr norįs išsila
vinti. B. L. 

TIRONAS TUR TAIP PAT ŽINOT... 
Tironas tur taip pat žinot ribas: 
kaip spaudžiamas negali niekur taiaįę imflti, 
Kada nepakeliamas daros jungas, 
Tai kreipias f paguodžiamąjį dangų 
Ir imasi iš ten jis savo teises, 
Kur esti amžiais jos nepaliestos 
Ir nesugriaunamos kaip pačios žffElg2dČ9.. • 
Ir jei daugiau jis nieko nebegali, 
Tai griebias jis paskutinosios: duotas jam 

yra kardas 
Aukščiausiam gėriui gint prieš jėgą. 

Iš Schilleri© "Viliaus TeUio" 

JAUNAJAI LIETUVAI 
TU, JAUNUOLI, nė pata kar-

tais nežinai, kokia tavyje sle
piasi jėga veržtis iš slegiančio, 
dusinančio kiauto, siekti tolu
mų ir platumų; jėga taip pasi
rąžyti, kad visa, kas tave varžo, 
į skutelius sudraskyta žemėn 
pultų. / 

Kiekvienoj giliukėj sly$ ąžuo
las, kiekvieno kareivio kuprinėj 
gali būti maršalo lazda — tavo 
galimybės lygiai neišmatuoja
mos ir nenuvokiamos. 

Rytoj tu gali atsistoti galin
gas ir praeiti milžino žingsniais 
per istoriją, palikdamas joje 
pėdas, kurose ateinančių amžių 
vaikai plukdys savo laivukus. 
Tavo jaunystė gali būti žmo
nijos visados laukta ir niekad 
nepažnta, kuri "kaip ugnis, 
mesta į tamsią naktį, nušvietusi 
erdves, juoda anglim į žemę 
grįžta" (Vyt. Mačernis). 

O gal tu gyvensi, kaip gy
veno milijonai, vien savo ma
žam šeimos ir pažįstamų rate
lyje teįžiebdamas retkarčiais ki
birkštėlę, kuri, kad ir maža, 

zonoje mokytojai buvo beveik 
neapmokami, žinoma, tremties 
gimnaziios neturėjo daug mo
kinių. Tik dalis mokytojų galė
jo gauti atlyginimą. Tą atlygini-

ne vienos lietuviškos mokyklos, mą padalinus lygiomis, atskiro 
Į 

šildo žmogaus gyvenimą ir daro 
jį truputį mielą. Ar tai maža 
yra, savo artimui šiek tiek pa 
lengvinti?; ' 

Tavo keliai eftia j pietus ir f 
šiaurę, kaip į rytus ir J vakarus. 

Dangus ir žemė laukia tavo atė
jimo, ir nasrus pražiodžiusios 
padugnės aistringai ilgisi tavęs. 

Tavo žingsnių niekas nevaldo, 
tau krypties niekam nenurodyti. 
Protas ir valia (ir tas neapčiuo
piamas slaptoje sielos kertelėje, 
ką vadiname sąžine) yra vienin
telė tavo gyvenimo vairolazdė 
ir kontrolinis laikrodis. 

Tau yra duota neribota laisvė 
ir įskiepytas didis siekimas su
sirasti savo gyvenimui prasmę, 
atsakyti sau pačiam į likiminį 
klausimą: dėl ko gyvenu, kam 
egzistuoju. . ' 

Filosofai tesprendžia, ar gy
venimas prasmingas, ar absur
diškai tuščiaviduris, o iš tiesų 
prasmę jam tegali suteikti vięn 
patsai žmogus. Gyvenimo pras
mė — kiekvieno konkretaus 
žmogaus vidinis turinys. Pasa
kyk, kokiam tikslui gyveni, ir 
aš žinosiu, koksai tu žmogus. 

Šią vertingą dovaną — galin
gą, nevaržomą siekimą tobules
nio ir aistringą tiesos ieškojimo 
galią — tau įteikė tavo žmo
gumi tapimo valandą liaudies pa
sakų geroji fėja, bet ar miegojo 
tuomet piktoji laumė? — at
sakome: ne. Jos dovanų atsisa
kyti tu negali, jos prakeikimo 

cija. Dėl to išeivijoje daug kam 
darosi koktu tik bekalbant apie 
tėvynės ilgesį, tėvynės meilę 
(ištikrųjų tėvynę kaskart vis 
labiau pamirštant) ir pan. Po
etams mes nebenorime leisti tų 
jausmų giedoti, vadindami juos 
trafaretu ir pigiu sentimentali
niu šablonu. Mes nervinamės, 
kad mūsų vadinamasis tautinis 
idealizmas savo įgyvendinimo 
pasiekia tik vienodai tautines 
šventes švenčiant, vienodai vė
liavą pakeliant, vienodai patrio
tines kalbas kalbant. 

Bet čia kaip tik ir glūdi mūsų 
menkybė, mūsų nesugebėjimas 
giliau pažvelgti į dalykus, kurie 
yra mūsų gyvenimo prasmė ir 
mūsų moralinės egzistencijos 
pagrindas. Turinio reikia! Reikia 
šitai, mūsų manymu, sušablonė-
jusiai formai duoti tikrai tautiš
kai idealistinį turinį. Tiktai tada 
tautinių jausmų viešoji demon
stracija mums neatrodys pigiu 
sentimentaliniu šablonu. 

Netikėjimas į idealizmą kyla 
dėl dviejų priežasčių: dėl minė
tos tuščios formalinės pusės per
svaros, kurioje stoka turinio, ir 
dėl idealizmo pervertinimo, dėl 
jo ieškojimo tik labai retai su
tinkamam ir mažai kam pasie
kiamam heroizme. 

Beieškodami šito nepaprasto 
idealizmo, mes dažnai nepastebi
me kasdienio, paprasto, smul
kaus idealizmo. Jis glūdi mūsų 
paprastoje kasdienybėje: ką vei
kei vakar, šiandien, ką veiksi 
rytoj ir koks bus to veikimo pa-

bife* 0, « b* s,.« •f£ -y. 

JAUNIEJI! RAŠYKITE 
Į JAUNĄJĄ KARTĄ! 

lau nenusiplauti kvapiaisiais 
vandenimis nei rytmečio rasa. 

Tačiau tavo valioje pasirinkti 
savo patronu šviesiąją deivę ar 
Anoniminę tamsos ir amžino ver
giškumo dvasią. Tai bus sun
kiausias ir svarbiausias apsi
sprendimas tavo gyvenime, nes 
tuo sprendimu tu save išteisinsi 
arba pasmerksi. 

Saulės karalystės raktai tavo 
rankose, tačiau tavo koja vis 
dar brenda žemės purvu. 

Tu gerai įsižiūrėk į kelrodžius, 
nes ryt-poryt žygis prasidės. Ne 
vienam jau prasidėjo. Tačiau 
kas savo kelią žino, tam tikslas 
nėra toli. Kalninis 
y Jr\  1 >•  '  ;< ,, ,  +  

Tad idealizmas yra, jis egzis
tuoja, tik dažnai jo ieškome ten, 
kur jo nėra, o nepastebime ten, 
kur jis yra. Idealizmo ieškodami 
ten, kur jo nėra, mes nukryps-
tame į mūsų minėtą formalinę 
pusę, į pozą, į reklamą, kuri 
ryškiai pastebima, bet kuriai 
turinio stinga. Giliau galvojąs 
nusimena, nusivilia ta idealizmo 
reklama, manydamas, kad jis 
nusivylė pačiu idealizmu. 

O šalia puikaus ir sunkiai t§» 
pasiekiamo heroizmd, visais lai
kais, visose sąlygose ir aplinky
bėse gyvena tas tylusis idealiz
mas, kurį pastebėti ir suprasti, 
kurio siekti, gal yra menas. To 
meno mes visi turėtume išmokti. 

A. Augustinavičienė 

LIETUVIAI SPORTININKAI 
Stalo tenisininkai Vokietijoje 

Vokietija ii vfeų Europos 
kraštų sporto srityje nėra stip
riausia. Tai įrodė ir 1936 m. 
Berlyno olimpijada. Tačiau lie
tuviai tremtiniai įnešė į Vokieti
jos sportą daug naujo krepšiny-
je, stalo tenise (ping - pong) 
ir Šachmatuose. Tų sporto šakų 
klasė Pabaltyje buvo aukšta. 
Krepšinyje lietuviai pirmavo, 
nors neblogai pasirodė ir latviai 
su estais, šachmatuose daug ge
riau už mus pasirodė latviai, nes 
jie turėjo labai stiprų šachmati
ninkų prieauglį. Užtat stalo te
nise vyravo lietuviai. 

Prieš antrąjį pasaulinį karą 
lietuviai buvo vieni stipriausių 
stalo tenisininkų Europoje. Buvo 
daug gabių, priaugančių toje sri
tyje sportininkų. 

Kada stovyklų sporto klubai 
pradėjo bendrauti su vokiečių 
sporto klubais, lietuvių stalo te
niso klasė vokiečiams padarė 
nepaprastą fspūdį. Yra žinoma 
atvejų, kad vokiečių sporto klu
bai, net nepatikrinę žaidimo kla
sės, kviesdavo lietuvius į pirmas 
komandas, pasitenkindami tuo, 
kad jie lietuviai. Vėliau net bu
vo išleista kai kuriose apygardo
se vokiečių klubams taisyklė, 
neleidžianti priimti į komandą 
daugiau, kaip vieną užsienietį. 
Tai įvyko dėl to, kad vienų lie
tuvių sudaryta komanda be kon
kurencijos mušdavo visą apy
gardą. 

Eilg lietuvių (Garunkštis, 
Meilus) yra sumušę daugiametį 
Vokietijos meisterį Mauritis. 
Vienu metu miestų ir apygar

dų meisteriai Vokietijoje buvo 
šie lietuviai: Luebecko — Bra
zauskas, vienas geriausių Ham
burge — Novickis, Hannovery-
je geriausi žaidėjai buvo Mar-
tinkaitis ir Nasvytis, Kasselyje 
geriausiai žaidė ir apygardos 
meisterį mušė Adomavičius, 
žemutinės Saksonijos meisteriu 
buvo ir yra iš Lietuvos kilęs 
Bueckleris. Frankfurto meiste
riu buvo Ignatavičius, vienas iš 
stipriausių žaidėjų Muenchene -
jau minėtas Garunkštis. Jis žai
dė komandoje, laimėjusioje tre
čiąją vietą Vokietijos pirmeny
bėse ir, anot vokiečių spaudos, 
geriausiai pasirodė. Paskutiniu 
metu jis mažiau dalyvavo stalo 
tenise. Prancūzų zonoje vienas 
stipriausių žaidėjų ir DP stalo 
teniso meisteris buvo Krivickas. 
Labai stiprus žaidėjas Meilus 
jau prieš kelerius metus išvyko 
iš Vokietijos. 

Jaunių turnyre gerai pasirodė 
Kačanauskas ir šiaurėje (Olden-
burge) Kubilius ir kt. Vokiečių 
stalo teniso autoritetai tvirtina, 
kad lietuviai smarkiai prisidėjo 
prie Vokietijos stalo teniso kla
sės pakėlimo ir šito sporto iš
populiarinimo. šitame trumpame 
straipsny tepaminėta tik dalis 
pasižymėjusių lietuvių stalo te
nisininkų. Iš tikrųjų lietuvių, 
žaidusių Vokietijos aukštojoje 
klasėje (A) ir laimėjusių dides
nius turnyrus ar miestų pirme
nybes yra trigubai daugiau. Di
delė jų dalis yra pasiekusi JAV. 
Tikimės, kad jie ir Čia tinkamai 
pasirodys. 

SPORTAS KAIP PROFESIJA 
Tarp visų gražių ir išmin

tingų romėniškų patarlių yra 
viena, kuri, galima sakyti, su
daro pagrindą visai sporto ide
ologijai. Tai "mens sana ir cor-
pore sano". Lietuviškai tariant 
— "sveikame kūne sveika sie
la". 

šį posakį visi kartoja, kai 
tik pradeda kalbėti apie spor
tavimo prasmę. 

iBetgi šiandieniniame pasauly
je, kada sportas taip nepaprastai 
išsiplėtė, kada juo domisi pla
čiausios masės žmonių, kartais 
tenka paabejoti, ar vis dar į 
"sportą galima žiūrėti to romė
niško posakio akimis. 

Juo toliau, tuo labiau ryškė
ja, kad idealusis sportas, siekiąs 
tik fizinio žmogaus auklėjimo, 
kultūringos pramogos ir dar ki
tokių gerų tikslų, vis labiau 
menkėja, užleisdamas savo vietą 
profesionalizmui. 

Diena iš dienos didėja pro
fesinių sportininkų skaičius — 
sportininkų, kurie iš sporto ir 
gyvena. 

Vien JAV Jų ppfekaitomft de
šimtys tūkstančių. Didelė jų da
lis uždirba milžiniškas pinigų 
sumas. 

Amerikoje populiaraus beis
bolo žvaigždės per metus gauna 
20-30 kartų daugiau, negu Ame
rikos gyventojų uždarbio vidur-

-

kis. New Yorko "Yankees" klu
bo žvaigždė Joe DiMaggio per 
1950 metų sezoną (6 mėnesiai) 
gaus $100,000; Bostono "Red 
Sox" Ted Williams — $125,000! 

Panašias sumas gauna bokso 
žvaigždės. Ne kiek atsilieka ir 
tenisininkai, krepšininkai, imty
nininkai, amerikoniško futbolo 
ir kitų šakų sportininkai — pro
fesionalai. 

t»o truputį sportas pasidarė 
viena labiausiai lankomų ir 
mėgstamų pramogų. Daugiausiai 
žiūrovų per metus apsilanko 
krepšinio rungtynėse, toliau se
ka beisbolas, amerikoniškas fut
bolas (rugby) ir tt. 

Sportą vis labiau paverčiant 
bizniu, prisitaikoma publikos 
reikalavimams. Ieškoma daugiau 
pigių efektų ir triukų, įveliama 
ir daugiau ekscentriškumų, kar
tais ir žiaurumų. Paskutiniu me
tu yra populiarios moterų im
tynės ... purvo prikrėstame 
ringe. Publikai įdomu — imty-
nininkės gauna gero pinigo. 

Kažin, ar anas kilnus, saky
sim, romėnų patricijus, kuriam 
į galvą atėjo "mens sana in cor-
pore sano" posakis, būtų buvęs 
įkvėptas tokių muštynių purve ?! 

Žinoma, ir Romos koliziejuje 
kovęsi gladijatoriai nebuvo ide
alaus sporto vaidilutes. 
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