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gyvenimą tarptautinei programai, pasi
darys taip priklausomi vienas kito, kad 
jų suverenumas iš dalies turės išnykti* 
Priklausą šiai schemai kraštai turės 
keistis „ekonominiais įkaitais“, vadina
mi, jie nekada negalės kariauti vienas 

sukels neap-/su kitu, šiaip ar taip, atskiriems 
skaičiuojamo didumo politinius nėra- ^kraštams tai yra revoliucinis žingsnis* 
mumus. Iki šiol Europos ekonominei 
krizei nugalėti per metus išleidžiaima , 
750 milijonų sv. st*, iš kurių tik 100 ; 
milijonų eina produktyviems reika- ( 
lams, o kitos sumos daugiausia tik j 
maistui pirkti. ,

Visi dolerių kreditai yra išsibaigę, ir ] 
Europa nepajėgia pirkti iš Amerikos j 
maisto ir žaliavų. Tai ir sudaro va- j 
dinamą dolerio krizę. Todėl Marshal- | 
lis nori suteikti Europai progą nuga- ] 
lėti šiuos sunkumus, kurie padaro j 
kraštus nuolatiniais elgetautojais iš ( 
Naujojo Pasaulio. Dabartinė JAV pa- ] 
galba būsianti teikiama tik pagal ben
drą programą, siekiančią Europos „iš
gydymą“ Vadinasi, Europa turi pati 
prisitaikyti prie naujų aplinkybių, pa- 1 
keisti savo 19 a. struktūrą į integra- 1 
linę 20 a. struktūrą ir pajėgti gaminti 1 
iš savo išteklių tiek, kiek tai fiziškai 
yra įmanoma. Programos vykdymas 
truktų neribotą metų skaičių, kol Eu- Į 
ropa pajėgtų išlyginti savo prekybos ! 
sąskaitas ir suteikti savo žmonėms pa
kenčiamą pragyvenimo lygį.

Yra neįmanoma bandyti 
kraštą atskira* pastatyti ant 
dėl Marsalillis teisingai ir 
bendros programos, kaip sąlygos Ame
rikos teiksimai pagalbai.

Tačiau ši sąlyga sukelia aštrių poli
tinių nesklandumų, kurie turi būti nu
galėti. Pirmiausia,* kraštai, kurie nau
dosis bendra Europai teikiama ekono
mine pagalba, turės atsisakyti dalies 
ekonominio suverenumo. Kraštai, su
tinkantieji palenkti savo ekonominį

„The Observer“, spausdindamas šitos sąlygom Europoje užtruks, Euro- 
šį straipsnį, pažymi, kad jis para- pa bus priversta smukti, o jos gyven- 
šytas laikraščio redakcijos, paeita- tojai mažinti savo gyvenimo standartą 

arba emigruoti. Pasaulis nevisada už
teks vietos masinei emigracijai, o 
žmonės nerezignuos bado mirčiai, to
dėl ekonominė suirutė

rus su Statistikos Instituto nariais 
Oxforde, ir su lordu Beveridge, 
sir Arthur Solter ir sir George 
Schuster.

Marshallis, pažadėdamas JAV para
mą visai Europai, davęs suprasti, kad 
šis pasiūlymas raiškia radikalų JAV 
politikos posūkį, būtent, finansavimą 
tarptautinio New Deal.

Jungtinė ekonominė programa, per
kertanti visas tautines sienas, yra drą
sus eksperimentas. Bet be šito ekspe
rimento visos Europos ir D. Britani
jos ūkis sunyktų. Šiuo metu Europos 
ūkį nuo pavojingos krizės geibi tik 
dolerių kreditai, kurie jau baigia iš
sekti- Europoj gyvena 350 milijonų 
žmonių, kurie pagamina mažiau mais
to ir žaliavų, kaip kad jie sunaudoja. 
19 a. Europa turėjo pasaulinį pramo
nės monopolį ir už pramonės gaminius 
galėjo prisipirkti trūkstamo maisto ir 
žaliavų. Bet šis Europos gerovės lai- 

Liepos 6 d. socialistų su važi avi-—įtarpis dėl dviejų paskutinių karų
užeuro- 
vi stems

11 metai

Po audros oras skaidrėja
Paryžiuje pasitarimai tęsiami

Tokia antrašte liepos 5 d. Hambur
go radijas komentavo paskutinę Bevino 
kalbą, kurią jis pasakė liepos 4 d. 
Londone Amerikos, nepriklausomybė? 
171 metų proga. Ir iš tiesų, Bevino 
kalinį galima lyginti su tomis, kurias 
jis sakė 1946 rii* sausio mėn. per 
mąjį JT suvaž’avimą ir Saugumo Ta
rybos posėdžiuose. Savo kalboje Be- 
vinas pabrėžė, kad yra nesąmonė kal
bėti apie Amerikos dolerinį imperia
lizmą. Visi tie, kurie nori pažinti 
anglosaksų psichologiją,, turi suprasti, 
kad vieną kartą tautos, kurios siekia 
taikos, pasakys gana. Laikas pradėti 
taikos sukūrimo darbą. Bevinas to
liau pareiškė, kad tol, kol jis bus An
glijos užs. reikalų ministru, santykiai 
tbrp Amerikos ir D. Britanijos bus la
bai glaudūs ir šia prasme dar labiau 
plečiami.

Hamburgo radijo komentare pabrėž
ta, kad jeigu jau taip kalba D. Brita
nijos užs. reikalų ministras, tad rei
kia manyti, jog yra tikrai atėjęs laikas 
pozityviam taikos darbui.

pir-

tingą žingsnį, kuris turės tamsias pa- kėjimą. Už vyriausybės finansinę 
sėkmes.

Kairiųjų pažiūrų „Liberation“ rašo! 
„Kai kurioms Europos valstybėms kaip 
Lenkijai, Čekoslovakijai ir Venrgijai 
nebus taip paprasta susitarti su Mas
kva, nes jų kraštai reikalingi pagelbos 
iš vakarų valstybių. Jeigu vakarų vals
tybės negali susitarti, tad atrodo, bus 
sunku surasti tinkamą sprendimą Vo
kietijos ip Austrijos problemomis.

pror 
gramą balsavo visos partijos, išskiriant 
komunistus ir kraštutinius dešiniuos 
sius. 1 *
me min. pirm. Ramadier apgynė savo 
programą ir gavo suvažiavimo pasitikė-* 
jimą. Gegužės mėn. socialistų suvažia
vime vyriausybė buvo įgaliota bendra
darbiauti koalicijoje be komunistų* 
jeigu vykdys L. Blumo finansų planą. 
Dabar Ramadier vyriausybei sutikus 
pakelti kai kuriems tarnautojams ir

ir naujų laimėjiimų 
kraštuose pasibaigęs

Liepos 4 d. Amerikos nepriklauso
mybės šventės proga kalbėjo prėz. 
Trumanas. Savo kalboje jis palietė 
paskutinę Paryžiaus konferenciją. Kal
bėdamas apie taikos sukūrimą jis pa
sakė, kad reikia paboti pagrindinių 
žmogaus teisių. Ligi žmogaus teisės 
didelėje žemės dalyje yra paneigiamos, 
tol imonija visuomet gyvens baimėje. 
Jis taip pat reikalavo, kad būtų kei
čiamasi tarp visų tautų mintimis ir ži- 

laisvas 
reika- 
Gaila, 
barje- 
idėjo-

niomis. Dėl to reikalingas 
tarptautinis susisiekimas. Šiam 
lui tarnauja JT konstitucija, 
kad eilėje valstybių yra įrengti 
rai, kurie neleidžia pasikeisti 
mis, žiniomis ir trukdo tarptautinį su
sisiekimą.

Baigdamas Trumanas pasakė, kad 
Amerika nuo karo pabaigos pasaulio 
atstatymui išleido apie 20 milijardų do
lerių. Amerika* įkūrė pasaulinį banką 
valiutų stabilizavimui. Jis* pareiškė 
įsitikinirnn, katį JĄV ■yPaai... tjta 
savo atsakomybę, kurdams^ pastovią

Ispanijoje liepos 6 d- jvyko. visuoti
nis balsavimas dėl busimosios krašto 

^valdymosi formos. Pagal vyriausybės 
pasiūlytąjį įstatymą, Ispanija yra kons
titucinė monarchija, ir monarcho parei
gas ligi gyvos galvos eina gen. Franco. 
Jam mirus, Kortežas (Ispanijos parla
mentas) turi nutarti, kuris karališko
sios šeimos narys užims sostą.

Pranešama, kad balsavimas praėjo 
ramiai be jokių incidentų. Nors ofi
cialūs duomenys bus paskelbti daug 
vėliau, tačiau dabar jau spėjama, kad 
balsavo apie 85% turėjusių teisę bal
suoti žmonių, iš kurių 70% pasisakė 
už vyriausybės paruoštąjį įstatymą.

Prieš balsuojant, Ispanijoje buvo 
platinami lapeliai, kuriuose buvo ra
ginama 
bartinį 
jungę 
chistai 
rali aus 
ninkai 
tymo įgyvendinimui-

mesti tuščius balsus. Prieš da- 
režimą Į vieną bloką yra susi- 
respirblikonai, socialistai, aiiar- 
ir komunistai. Taip pat ir kn- 
ipėdinio Juano bei Karlo 5ali- 
buvo priešingi dabartinio jsta-

New York Times liepos 4 d. laidoje 
praneša, kad Amerikos angliakasiai, 
vadovaujami Lewis, išsikovojo didžiau
sią laimėjimą save istorijoje. Pagal 
naują susitarimą tarp darbdavių ir 
angliakasių, angl’akasis dabar kasdien 
uždirbs 13 05 dolerio. Dėl šių atlygi
nimų pakilimų pakils ir anglies kai
nos ligi 1 dolerio už toną.

Iš Prancūzijos pranešama, kad ry-

taiką.

Nors liepos 2 d. nepasisekimu pa
sibaigė Paryžiaus konferencija, kurio
je buvo stengiamasi įtraukti į Europos 
ūkinį bendradarbiavimą Sov. S-gą ir 
jos įtakoje esančias valstybes, bet 
Prancūzijai ir Anglijai vadovaujant, 
darbas tęsiamas toliau. Į busimąją 
Paryžiaus konferenciją, kuri turi prasi
dėti liepos 12 d.f yra pakviestos 22 
valstybės. Savo teigiamus atsakymus 
jau davė 9 valstybės. Italija, duoda
ma savo sutikimą pageidauja, kad be 
keturių numatytųjų komisijų būtų 
įsteigta dar penktoji, kuri rūpintųsi 
apgyvendinimo ir darbo problemomis.

Nė kiek neabejojama, kad visos Va
karų demokratijų įtakoje esančios vals
tybės duos pozityvius atsakymus. Ta
čiau reiškiama abejonė, ar šioje kon
ferencijoje sutiks dalyvauti sovietų įta
koje esantieji kraštai. Iš Suomijos 
buvo prieštaraujančių žinių. Vieno
mis — Suomijos kabinetas atsisakė da_ 
lyvauti dėl politinių ir geografinių 
sąlygų. Kitos žinios teigė, kad Suomi
ja dar galutinai neapsisprendė. Čeko
slovakija šiuose pasitarimuose dalyvau
ti sutiko. Liepos 8 d. Maskva pranešė, 
kad Lenkija, Rumunija ir Jugoslavija 
Paryžiaus konferencijoje nedalyvaus. 
Rumunijos vyriausybės kontroliuojamas 
laikraštis „Universal“ jau liepos 5 d. 
laidoje pranešė, kad Rumunija sek
sianti Molotovo pokario atstatymo pla
nus.

Maskvos radijas paskutinėmis dieno
mis dėl Paryžiaus konferencijos pa
reiškė. kad Molotovas buvęs teisus at- 
sisakvdamas priimti Prancūzijos ir 
Anglijos pasiūlymus. Esą, į Parvžiaus 
konferenciją susirinkusios valstybės tu
rės priimti kviečiančiųjų diktatą. To
dėl pilnai suprantama, kad Sov. S-ga 
tokiuose pasitarimuose, kurie yra prie
šingi 
negali

Prancūzijos armija. Esą, pasitvirtino 
įtarimai, kad 2 armijos korpusai iš 
Bretagne* ir dalis okupacinių jėgų 
kaiiromenės turėjo užimti Paryžių ir 
jame visas centrinės vyriausybės įstai
gas. Taip pat patvirtinama, kad su
kilėliai norėjo nužudyti gen. de Gaul
le ir kitus vadovaujamus asmenis. Šio? 
visos žmogžudystės turėjo būti suvers
tos komunistams-

Liepos 4 d. Prancūzijos vyriausybė 
parlamento posėdyje gavo pilną pa-ui-

„demokratiniams principams“, 
dalyvauti. ,

Paryžiaus konferencijos nepasi
sekimo liepos 3 d. laidoje „Times“ ra
šė, kad Molotovas atmetė ne Marshal- 
lio planą, kuris dar visai neegzistuoja, 
bet paprastą pasiūlymą sujungti Euro-

Dėl

SOVIETAI DĖL MONGOLIJOS INCI
DENTO KALTINA EISENHOVERĮ

Šanchajaus, „Pravda“ korespondentas 
apkaltino generolą Eisenhoverį įsivėli
mu į išorinės Mongolijos pasienio in
cidentą. Pagal „Pravdos“ korespon
dento tvirtinimą, JAV konsulas S’n- 
kiango provincijoje labai / domėjęsis 
Sovietų Sąjungos, Mongolijos liaudies 
respublikos ir Kinijos sienų sritimi. Jis 
pagal gen. Eisenhowerio įsakymą*š. ni. 
brlandžio mėn. su vb'kiečiu šoferiu 
apvažiavęs šią sritį, ją fotografavęs ir 
rūpestingai išžvalgęs. Šiai versijai pa
skelbti pagrindą davęs JAV užsienių 
reikalų ministerijos komunikatas, ku
riame pagal Kinijos šaltinius buvę 
tvirtinama, kad mongolai įsibrovė į 
Sinkiango provinciją. Tačiau iš tik
rųjų komunikatas buvo paskelbtas tik 
ptgal gautas iš JAV Sinkiango provin
cijoje esančio konsulo informacijas.

Mongolijos liaudies respublika pa
neigė Kinijos tvirtinimą, kad puolanti 
Mongolijos kariuomenė buvo lydima 
lėktUvų su sovietų ženklais, ir tvirtina, 
kad pirmieji puolę kiniečiai ir nukovę 
keletą Mongolijos pasienio sargybinių.

Incidentas kilęs dėl 10.456 pėdų 
aukščio Bait-k-Bogdo kalno, kurį sa
vinas! ir Kinija ir Mongolija.

Mongolija taip pat paneigė Kinijos 
tvirtinimą, kad Mongolija aprūpina 
ginklaisPkinų komunistus.

(NYHT, š- m. VI- 19).

Generolo

pasekmių 
pilniuose 
laikams.

JAV dabar gamina daugiau 
kaip visa Europa. Rusija išugdė mil
žinišką uždaro ūkio sistemą. Azijoje 
Japonija pasidarė pramoninga, ir di
džioji dalis Kinijos prekybos plaukia į 

darbininkams atlyginimus, buvo abejo* JAV. Taigi, Europa gali remtis tik 
jama, ar socialistai nenutars atšaukti savo turimais ištekliais ir kai kurio- 
savo ministrų iš kabineto. mi9 priklausomybėmis atsilikusioj Af-

---------- rikoj. Europos žmonių skaičius nė 
kiek nesumažėjo*

Karas labai žymiai sumažino Euro
pos pajėgumą. Joje yra skatinamas 
ekonominis nacionalizmas. Iš vienos 
pusės Europą vargina Rusijos repara
cijų reikalavimai, o iš antros — D. 
Britanijos ir kitų kraštų skolos. Jei

Liepos 6 d. JT tyrimų komisija, kuri 
dirba Graikijoje, tyrinėdama Jugosla
vijos, Graikijos pasienio incidentus, 
išvyko į pasienį. Sov. S-gos ir Lenki
jos atstovai neišvyko. Pirmasis pa
reiškė neturįs laiko, o antrasis sergąs.

A. B.

plieno,

kiekvieną 
kojų, to- 
reikalauja

pri-Trijų Užs. reikalų ministrų konferencijos Paryžiuje metu Prancūzijos respublikos prezidentas Elizėjuje suruošė 
ėmimą. Iš kairės į dešinę: Bevinas, Ramadier, Auriol (Prane, prez.) Molotovas ir Bidault.

S p ė 1 i o į i m a i a p i e ateiti
,New Verk Times“ korespondentas \_dintas Berlyno teatre .amerikiečių oku- lėsiančios sugyventi, kad, anot J. Ber-

C. L. Zalzburgietis, buvęs „Times“ ko
respondentas Maskvojos konferencijoj 
pateikia spėliojimų apie ateitį.

Pasaulinė spauda nenustoja nagrinė
jusi priežasčių, kodėl Maskvoje iš 
viso nepasisekė susitarti dėl taikos. 
Visuose išvedžiojimuose yra ryšku, kad 
„didžiausia kliūtimi į pasaulio talką 
yra Rusijos — Amerikos santykiai“. 
Nurodoma, jog jei pasisektų tuos san
tykius sunonnuoti, tai mažesnieji klau
simai — Palestinos, Indijos, Vokieti
jos ir Graikijos — lengvai būtų iš
sprendžiami kartu bendradarbiaujant 
abiem Didiesiem. „Bet jeigu Sovlietų 
Sąjunga ir dinamiškasis komunizmas 
negalės draugiškai gyventi tame pa
čiame pasaulyj, kaip kad JAV Valsty
bės ir dinamiškasis kapitalizmas, karas 
eventualiai taps neišvengiamas“, sako 
„New York Times“. „Tas dar nereiš
kia, kad karas bus rytoj, ateinančiais 
metais ar penkių metų būvyje“. Bet 
karas galįs iškilti tada, kai viena ar 
kita pagrindinė politinė koalicija būtų 
ekonomiškai, psichologiškai ir kariškai 
paruošta arba kada kai kurie inciden
tai dėl įtakų sferų uždegtų nepaken
čiamą įtempimo būklę ir tuo būdu su
kurtų nelaimę.

Bet ar toks karas jau ateina? Ko
respondentas atsako, kad dar ne. Nu
rodoma, jog tokiam karui nepasiruo
šta ir kad abu kraštai* to karo nenori 
ir todėl karo negali būti dar dvi deka
das, ar gal ir daugiau.

Jis nurodo, kad santykiai tarp jų 
nesą nei pablogėję, nei pagerėję, bet 
jie esą nepasikeitę. Pasilieka tie pa
tys pagrindiniai sunkumai, nepasitikė
jimai ir priešingumai. Ir iš to kon- 
sekvencija — tiek sovietų, tiek ameri
kiečių visuomenė esanti dabar daugiau 
užaliarmuota negu tai buvę anksčiau- 

Paskutiniu metu Maskvos kontro
liuojama spauda paskelbė eilę straips
nių, kuriuose tiesiogiai ar netiesiogiai 
kritikuoja J. Am. Valstybes ir jų poli
tiką. Tai nėra girtina. •Vaidinimas — 
„Rusų klausimas“, kuris buvo suvai-

pacinę kariuomenę nupiešė labai bai- mano, 
šiai.

Antroji medalio pusė yra tokia, kad 
kiekvienas 
sieny, kaip 
antirusiškos 
antirusiškų kalbų bei garsų sklidimu 
į užjūrį. Aišku, kad pagrindinė at
mosfera nėra gera.

Korespondentas sumini pagrindinius 
faktus, kurių vieni dirba susitarimui, 
d 'kiti nesutarimui. Jis nurodo, kaip 
sovietai giriasi, jog jie vieni karą lai
mėję, ir, kad karui sustojus, sovietų 
organas staiga pradėjęs rašyti apie 
„apsupimą“ ir „Cardons 
Jie tai panaudoję tam, kad 
teisdnt,i savo skverbimąsi į 
ropą ir į Aziją, į Tripolį, 
ną, Erzerumą ir Daireną.

Kada Sovietų ekspansijos kelias 
buvo pastebėtas Irane, Graikijoje, 
Korėjoje ir Vokietijoje bei Trieste, 
tada rusai pradėjo kalbėti, kaip, gir
di, jiems gali primesti imperializmą, 
jeigu jie tik padedą laisvę mylintiems 
broliams Jugoslavijoje ir Kinijoje?

Priešingai, jie nurodo į JAV 
imperializmą, nes Amerika, būdama 
toli, remianti Koręją, Graikiją, Tur
kiją, 
turi 
tauta, 
rastis pastebi, kad apie tai, ką Mask
va, padariusi tarp 1939—1944 m., dabar 
neužsimenama.

Ir viso to rezultate JAV lai
kančios savo specialius įrengimus Bri
tanijoje, daro bendrus manevrus Ka
nadoje. Amerika ir Britanija sudari
nėja bendrą ginklų programą su 
Prancūzija, Graikija, Vid. Rytais, Pie
tų Amerika ir Kinija. Sovietai gi ap
moko lenkų, čekų, jugoslavų ir mon
golų karininkus, aprūpina tų kraštų 
kariuomenes 
nėra baltas.

Žurnalistas 
nių jog šios

amerikietis, gyvenąs už- 
ir šis, stebisi tuo dideliu 
literatūros, žurnalistikos,

sanitaires“. 
galėtų pa- 
Rytų Eu- 
Špicberge-

Čia esąs imperializmas. Ir čia 
pasipriešinti heroiška sovietų 
kuri beveik laimėjusi karą. Laik-

ginklais. Nė vienas jų

nurodo, kad esą reiški- 
dvi sistemos ilgainiui ga-

cfe Gaulle Įspėjimas

abi sistemos padidinsiančios 
ekonominius, prekybinius h* kultūrinius 
ryšius ir kad dar šiame amžiuje galį 
būti pastebimi politinės filozofijos 
kompromisai. >
JT NORI ĮSTEIGTI MASKVOJE ŽI

NIŲ BIURĄ
JT Maskvoje pradėjo pasitarimus 

žinių biurui įsteigti. Šis žinių biuras 
turėtų teisę skelbti sovietų žmonėms 
necenzūruotas ir nešališkas žinias. To
kie žinių biurai jau veikia Londone, 
Paryžiuj, Ženevoje, Kopenhagoje, Rio 
de Janeiro, New Delhi ir Šanchajuje. 
Prieš pradedant pasitarimus Maskvoje, 
tais pat reikalais buvo lankytasi Pra
hoje ir Varšuvoje. (NYKT, VI. 15 d.)

BBC, VII. 8. Austrijos vyriausybė 
įteikė JT generaliniam sekretoriui 
prašymą priimti ją į JT organizaciją 
tikruoju nariu.

Buv. Anglijos užs. reikalų ministras 
A. Eden. Jis dabar dažnai pavaduoja 
konservatorių partijos vadą W. Chur- 
chillį ir yra minimas kaip busimasis 

konservatgpių lyderis

Bendroji programa turinti apimti 
valiutų ir muitų uniją, kurioje prekė
mis, patarnavimais ir darbu galėtų bū
ti laisvai pasikeičiama. Tai galėtų 
būti pasiekta tik palaipsniui. Prieš 
įgyvendinant visišką muitų uniją, Eu
ropa turėtų būti traktuojama kaip bū
sima ūkinė unija, turinti teisę laisvai 
padėti ir apsaugoti vidujinę prekybą 
tarp numatomų sienų. Be šiotkios 
koncesijos Amerikos dolerio injekcijos 
į bet kurią atskirą Europos dalį nesu
darytų tokio <gfekto kaip kad j<i būtų 
padaryta visai Europai.

Didžiausią problemą sudaro dabartinė 
santykių tarp Amerikos ir Rusijos ir 
tarp Europos ir Rusijos padėtis. Ru
sija iki šiol priešinosi kiekvienam ban
dymui Europą sujungti. Vien tik tas 
fektas, kad ši programa kilo iš Ameri
kos, ir kad Amerika finansuos šią pro
gramą, sukelia Rusijos instinktyvinį 
įtarimą. Be Rusijos sutikimo 
Europos kraštai vargiai galėsią 
schemą įsijungti.

Bet Marshallis Rusijos iš šios 
grūmos neišskyręs* Rusija pati, daly
vaudama Amerikos pagalbos progra
moje, turėtų ekonominių pirmenybių, 
bet yra sunku nustatyti’ tokią progra
mą, kuri sujungtų Rusiją ir Europą į 
ekonominį vienetą. Vargiai ir Ameri
ka turėtų vilčių sudaryti tokį ekono
minį vienetą, kuris tęstųsi nuo Bresto 
iki Vladivostoko.

Bet, jei Rusija ir negalinti būti pa
daryta integraline ūkinės Europos da
limi, ji galinti gauti Amerikos pagalbą 
schemos ribose kaip tiesiogiai taip ir 
netiesiogiai. §i schema padėtų Rusi
jai jos reparacijų reikalavimams iš 
buv. priešų valstybių. Jei Rusija su
tiktų su Europos rekonstrukcija, atsi
gavęs Europos ūkis galėtų be sutriki
mų pakelti Vokietijos, Italijos, Ven
grijos ir Bulgarijos reparacijas Rusijai. 
Kokie bebūtų Rusijos reikalavimai, 
subankrutavęs 
nieko mokėti.

Negali būti 
lerių paskola 
tinėmis 
Amerika 
Bet, jei Rusija sutiks bendradarbiauti 
Marshallio pateiktoje schemoje ir jei 
ji nesistengs šią schemą suardyti, po
litinė atmosfera galinti dramatiškai pa
sikeisti. Jei Rusija laikysis nuošaliai, 
ji iš tikrųjų turės pakankamai jėgos 
šią schemą palikti tik vakarų Europai, 
bet tada ji pati sukurtų jos taip bi
jomą Vakarų bloką ir netektų jokios 
įtakos šio bloko atsigavimui.

Laikraščio manymu, Rusijos pri
traukimas galėtų padidinti įtempimą, 
išdirbant sunkią schemą, bet tai būtų 
mažas blogumas. Lygiagretus ir 
jungtas Europos ir Rusijos atstatymas 
prisidėtų prie taikos išlaikymo, o at
statymo lenktynės tarp Rusijos ir ryti
nės Europos iš vienos pusės ir Vakarų 
Europos su Amerikos priedanga iš ki
tos neišvengiamai vestų į ginklavimosi 
lenktynes. Savo gamyba Rytų Europa 
yra griežtai skirtinga nuo Vakarų Eu
ropos, nes pirmoji gamina, maistą, o 
antroji pasižymi pramone. Susijungę 
jos padėtų viena antrai ir tuo 
pasauliui ir sudarytų pagrindinį 
išlaikymo faktorių.

Nors Rusija ir atsisakytų, vis 
turėtų būti paliktos plačios durys Rytų 
Europos tautoms ir pačiai Rusijai* Po 
dabartinių diplomatinių pasitarimų pa
grindinė susirinkimo vieta Marshallio 
schemai aptarti turėtų būti Jungtinių 
Tautų Ekonominė Europos komisija 
Ženevoje, kur būtų sprendžiama pa
prasta balsų dauguma be Trijų Didžių
jų veto teisės. Tai esąs idealus vidu
rys šiai schemai apsvarstyti. Bet- jei 
Rusija užimtų trukdančią poziciją, tu
rėtų būti sušaukta epeciali Europos 
valstybių konferencija.

Kur ta konferencija bebūtų, ji turin
ti būti greitai sušaukta ir pasitarimai 
negali būti vilkinami, nes Europa yra 
būtinai reikalinga dolerių, ir 1948 m* 
bus renkamas JAV prezidentas. Per 
1948 metus iš Kongreso negalima lauk
ti jokių skubių sprendimų, o 1949 me
tų Europa negalinti laukti.

Susitarimui pasiekti lieka tik apie 
3 mėn. laiko. Galima daug padaryti ir 
per tiek laiko, jei tik atskiros vyriau
sybės per artimiausias savaites gerai 
atliks paruošiamuosius darbus*

(The Observer, 1947. VI. 22)

Rytų 
i iią

pro-

kontinentas negalėtų

išjungta ir tiesioginė do- 
Rusijai. Aišku, dabar- 

politinėmis aplinkybėmis 
nenorinti skolinti Rusijai.

au

pačiu 
taikos

dei t o

MASKVA PUOLA OXFORDĄ
Žurnalas „Kultūra ir Gyvenimas“ 

puola Oxfbrdo universitetą už suteiki
mą garbės laipsnių Andre Gide ir 
Francois Mauriac ir laikraštį „The 
Manchester Guardian“ už šito įvykio 
pagyrimą.

Rusų žurnalas įvykio aprašymą va-
pą. Iš'to galima padaryti išvadą, kad 
pasaulis neina į katastrofą, bet kad 
nėra jokio teisingo kelio ūkiniam ir 
politiniam Europos sutvarkymui. Jei
gu šį planą atmestų ir Lenkija su Če
koslovakija bei kitos rytų Europos 
valstybės, tada nieko neliktų, kaip va
karų valstybėms su pasiryžimu ir jė
ga vykdyti programą, kurią Amerikos 
vyriausybė yra pasiūliusi.

Nepriklausomasis Paryžiaus^ konser
vatorių laikraštis „Figaro“ rašė: Dabar 
bus sukurtas Vakarų blokas, kurio su
darymui priešinosi Sov. S-ga. Vokie
tija bus Suskaldyta į dvi dalis. Dabar 
taip pat yra nulemtas JT likimas. 
Naujai bus stengiamasi išlaikyti taiką 
ginklų pagalba- Kremlius, užsispyręs 
savo nepasitikėjime, įtarimuose, garbė
troškoje ir fanatizme, sutrukdė šį lem-

Lille, VI. 29. Generolas de Gaulle, 
kalbėdamas Lilyje, kvietė kurti laisvų 
žmonių ir nepriklausomų tautų Euro
pą. kuri būtų pajėgi pasipriešinti jai 
primetamai hegemonijai.

Visos Prancūzijos vidaus ir užsienio 
problemos ir visi sunkumai, atstatant 
Prancūzijos tarptautinę padėtį, esą la
bai glaudžiai suriję su pavojinga tarp
tautine padėtimi, nerodančia gerėjimo 
žymių.

Karas suardęs natūralią Europos pu
siausvyrą. Rusija dėl milžiniškų iš
teklių ir gyventojų skaičiaus jau anks
čiau buvusi pajėgi, nepaisant jos turė
tų nuostolių, silpnindama kitas Euro
pos valstybes, pasidariusi dar pajėges
nė.

Laimėjusi karą, Rusija okupavusi

pusę Vokietijos, Vengriją, Rumuniją 
ir dalį Austrijos ir aneksavusi Baltijos 
valstybes, didelę Lenkijos, Rumunijos 
ir Suomijos dalį- Panaudodama išori
ni spaudimą ir jos pasekėjų visišką at
sidavimą, ji įsiskveriiianti į kitus kraš
tus ir kontroliuojanti Varšuvą, Bel
gradą, Sofiją ir Tiraną . Tuo pačiu 
pavyzdžiu ji bandanti .išplėsti savo įta
ką ir Čekoslovakijoje. ' Dabartiniu 
metu Rusija dominuojanti 2/s Europos 
kontinento.

Jis netvirtinąs, kad artimiausioj 
ateity dabartiniai valdovai planuotų 
pasaulinį konfliktą. Nesą draudžiama 
tikėti, kad pagaliau vėl iškilsiąs aukš
čiausias žmonijos interesas — žmo
nių bendradarbiavimas, kuris užvaldy- 
siąs žmonių protus ir jų veiksmus. Bet

dabartiniu momentu faktai rodą, kad 
mes stovime prieš įsigalinčią Europoje 
hegemoniją, kuri galinti pasidaryti to
kia pavojinga, kokios dar nebuvo pa
saulyje.

Prancūzijos, to seno kontinento iš
kyšulio į Atlantą, ir intelektualinės ir 
moralinės įtakos centro ateitis esanti 
pilna slogios baimės.

Amerika, ta antroji pasaulio galybė, 
savo veiksmus derinanti pagal padėtį 
Europoje. Skatinama degančių laisvės 
ir demokratijos idealų ir užtvindinda- 
ma pasaulį savo ištekliais, Amerika pa
sidariusi ir karine galybe, kuri iki giol 
tik viena turinti kairiausius griauna
muosius ginklus. Bandydama nuspėti 
Rusijos ekspansijos tikslus, ji pati 
esanti aliarmo padėty.

(The Times, VI. 30)

IRO BRITŲ ZONOJE
Berlin, VI. 29. Tarp britų okupa

cinių pajėgų vadovybės ir paruošiamo
sios IRO organizacijos komisijos buvo 
pasirašytas susitarimas, pagal kurį Bri
tų Kontrolinė Komisija, kaip IRO at
stovas, perima britų zonos pabėgėlių 
ir D. P. globą. Zonoje IRO turės di
rektorių su atitinkamu štabu, prižiū
rinčiu CCG šios rūšies veiklą. IRO 
štabas būsiąs atsakingas už repatriaci
ją ir perkeldinimą.(The Times, VL 30)

Washington, VI. 30. Prezidentas 
Trumanas Baltuosiuose Rūmuose įtei
kė pasitraukiančiam Valstybės pasekre- 
toriui Mr. Dean Acheson ordeną „Pour 
le Merit“ už tai, kad „jis buvęs perga
lės architektas ir kovotojas už taiką“.

(The Times, VI- 30)

dina britų reakcinės dvasios triukš
minga demonstracija. „Kodėl buvo 
pasirinkti Šitie du rašytojai, kodėl ne
atžymimi tokie rašytojai, kaip Elou- 
ard ar Aragon, kurie vaidino didelį 
vaidmenį rezistenciniame veikime?“ 
— klausia žurnalas. Gide ne tik gar
binęs dekadentizmą, homoseksualizmąj 
nedorovingumą ir nemarališkumą, bet 
okupacijos metu rašytame dienoraštyje 
parašęs nedovanotiną išsireiškimą, kad 
„tai, ką mes šiandien vadiname kola- 
boracija ir išdavimu, rytoj bus vadina
ma sveiku žmonių protu“.

Mauriac, žurnalo teigimu, okupaci
jos metu vaidinęs dar prastesnį vaid
menį, ir Oxfordas jį pasirinkęs ne tiek 
dėl jo literatūrinių nuopelnų, kiek dėl 
jo dabartinės priešsovietinės laikyse
nos. (The Manch. Guard., VI. 13)
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Žygis Bastilijon
Prancūzų

Liepos 14 dieną Prancūzų Tauta su
sitelkia prie savo L’Arc de Triorpph’e 
plevėsuojančios trikolorės* Tą dieną 
šimtai tūkstančių prancūzų — šio ka
ro našlių, motinų, sužiedotinių, tėvų ir 
artimųjų, susikaups prie, savo karžygių 

. kapų! Žmogaus Teisių gimtinė, to
lerancijos, politinės inteligencijos ir 
humanizmo kraštas — Prancūzija, an
trą kart po šio karo mini savo juille- 
tę, kuri savo idėjomis dar niekada 
taip nespinduliavo Europai, kaip šian
dien. Revoliucija Prancūzijoj pradė
jo naują epochą Europoje. Bastilijos 
užėmimas pasiliko nebe vien Prancūzi
jos vidaus reikalas? Jis išėjo savo 
simboliais ir idėjomis į visas anuome
tines Europos-sostines ir visur pasili- 

. ko iki šiol ncpasenusio aktualumo.
Turime ir šiandien paSuly revoliuci
jų, kurios tačiau idėjų jau nebegimdo, 
o gimdo kraują, kerštą, neapykantą! 
Prancūzų revoliucija pagimdė klasiki
nes Žmogaus Teises, kurių pagrindu 
šiandien restauruojamas ir atkuriamas 
Žmogaus Teisių sąjūdis pasaulyje ap
skritai.

Žmogaus Teisių prasmė savo vertę 
įgijo P° Šio Europos slogučio dešimt
mečio. Europos istorija nežino tokio 
žmogaus ir jo teisių suniekinimo, KZ- 
lagerių daužymų, velnišku naikinimų, 
tokioš, „krematoriumų moralės“. Tas 
demoniškas žmogaus teisių sumaltreta- 
vimas iššaukė galop pasaulio sąžinės 
apeliaciją į Žmogaus Teises ir tatai at
kreipia dėmesį į Prancūzų Revoliuci
ją, iš kurios idėjų ir simbolių išaugo 
naujas Europą imponuojąs sąjūdis sa
vo dvasinio aktualumo nesumenkinęs 
iki pat šios dienos. Bastilijos ž^gio 
diena atkuria’mums Europos dvasinių 
ir medžiaginių griuvėsių fone savo idė
jų ir simbolių gyvumą. Kodėl Pran
cūzija švenčia Bastilijos žygio dieną?

galutiniame žlugi- 
minia šaukė duo- 
liepos visų Pary- 
suskambino išsi-

14 dienos sekė 4 d. rug- 
feodalinių teisių panaiki- 
Liudvikas XVI liko sos-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Lietuvių rašytojų metraštis TREM

TIES METAI. 1547—1947 Lietuvių 
knygos keturių šimtų metų sukakčiai. 
1947. Redagavo . Bem. Brazdžionis. 
Metraštyje dalyvauja: 70 rašytojų, 15 
dailininkų. Viršelio aplankas V. K. 
Jonyno, vinjetės A. Vaičaičio. Kai 
kurių autorių atvaizdai J. Penčylos ir 
A. Varno. Išleido „Patria“ Tiubinge
ne. Tiražas 5-000 egzempl- 612 pusla
pių. Gražiai įrišta, estetiškai išleista.. 
Puikus sukaktuvinis leidinys. Kaina 
25 RM.

Pranas Lembertas. BALTIJA ŠAU
KIA. Antroji lyrikos knyga. 48 pusla
piai, 18 eilėraščių. Kaina ir išleidimo 
vieta nepažymėta.

MOKYKLŲ ŽINIAI
Į Vyr. Švietimo inspektorių vadovė

lių reikalu gali kreiptis tik anglų zo
nos mokyklos. Kitų zonų mokyklų ve
dėjai turi kreiptis į p. J. Miškinį Kas- 
selyj arba p. dr. V. Jasaitį Hanau.

Gimnazijos gali gauti Pr. Naujokai
čio Lietuvių literatūros istoriją. Spaus
dinta rotatoriumi. Kaina RM 3L

tautos šventės proga
Tatai nėra vien noras triumfališkas jai. Mūsų linkėjimų nuoširdumas yra 

anos revoliucijos idėjas vis iš naujo artimiausiai susijęs ir su mūsų kultū- 
proklamuoti pasauliui. Revoliucinės 
liepos 14 dieną Prancūzija buvo atsi
dūrusi ypatingoj būsenoj. „Monar
ch i st a i isteriškai rašo, kad tuometinis 
režimas buvęs savo 
me. Tauta alko ir 
nos. Iš 13 i 14 d. 
žiaus bokštų varpai 
vaduojančiais garsais, o tas esąs laiko
ma argumentu,'kad su revoliucijos idė
ja buvo suaugę ir susigyvenę visi jau
tos sluoksniai, išskyrus tuos, kurie re
voliucijos turėjo būti paleisti, iš postų 
į atsargą . .

Po liepos 
piūčio, kaip 
nimo data, 
te, atnaujindamas tautos reikalaujamas 
prancūzų laisves.

Bastilijos paėmimas yra žygis tautos 
priemonėmis prieš režimą su mokesčių 
neteisybėmis ir parlamento ignoravi
mu ir t« t.

Kunigaikščių įsakymai buvo pakeist1 
tautos susirinkimu ir Tautos konstitu
cija — institucijomis, pareinančiomis 
nuo tautos valios, o ne feodalų sma
gaus gyvenimo. Tatai susidūrė su val- 
džiosi-vyriausybės pozicija, kuri1 prie 
Sablon’o įkūrė artilerijos sandėlius, o 
Versaly ir Paryžiuj sutelkė svetimus 
pulkus ir t. t- Bastilijos užėmimas yra 
todėl atsakymas į šios vyriausybės 
prieš sukilėjius nukreiptas priemones, 
kurios su tautos valia jau nebesutiko.

Žygis į Bastiliją yra todėl tautos žy
gis už savo teises ir savo laisves. To
dėl prancūzai taip išsiaiškindami ’Bas
tilijos žygio simbolines idėjas ir 
prasmę, jo dieną — liepos 14 d. šven
čia savo tautine švente. Tautų teisių 
ir laisvių šūkiai tebėra šiandien ly
giai gyvi Europoj ir pasauly. Dauge
liui Uranijų pavergtų tautų^ dar tebė
ra revoliuciniai žygiai ir „Bastilijų pa
ėmimas“ už akių Jie įvyks atnešdami 
tas laisves ir Žmogaus Teises, kurias 
atnešė Prancūzų Revoliucija. Badas, 
kai kurių tautų žemėje dar teberiogsą 
bastijonai užčiaupę bumą Tiesai, po
litinei Laisvei ir Sąžinei, turės griūti 
ir likti tik griuvėsiai žmogaus teisių 
išniekinimui ir tironiškų režimų atmi
nimui paliudyti. Didžios ir laisvos 
dvasios žmonija vilčių nepraranda. 
1789 m- Prancūzijoj parodė, kad tauta 
gali gerai gyvuoti, laiminga būti ne 
prievartavime ir primetimuose, o šva
rioj politinėje, valstybinėje ir kultūri
nėje laisvėje. Tuo įsisąmoninę mes 
itin gerai suprantame ir šią prancūzų— 
mūsų draugiškiausios ir nuoširdžiau
sios tautos, tautinę šventę, jos idealus, 
simbolius, didybę ir prasmę.

Prancūzijai jos šventės proga, mes 
galime su gražiausia: širdimi palinkėti 
to paties, ko mes patys esame ijsiil- _ A .___ % __ ________
gę — Amžinos Laisvės, ekonominės Admirolo Byrde’o laivas, kuriuo šis ašigalių tyrinėtojas yra išvykęs į Antark- 
gerovės, laimės visai tautai ir imperi- tiką

riniais bendradarbiavimo ryšiais ir po
litiniu bičiuliškumu su prancūzais, dė
kingai atsimindami ta proga ir visus 
jų nuopelnus mūsų išeivijoj, kurie 
įeina dėkingomis ir aukso raidėmis į 
mūsų tremties ir- politinių veiksnių is
toriją. Pati brangindama Žmogaus 
Teises ir Laisves, už jas daug kovojusi, 
ji tuo politiniu respektu ir humanizmo 
inteligencija atsinešė ir*- visų DP at
žvilgiu — lietuvių, nei baltų nevary
dama į lagerius, o leisdama laisvai ir 
privačiai gvventi ir tuo iseelbėdama 
mūsų sveikatą, mūsų prieauglio ir jau
nuomenės sveikatą. Mes visi gerai ži
nome, ko savo išeivijoj esame patvrę 
iš prancūzų tolerancijos ir pelitinės in- 
teligencijos, nuo mūsų reikalo teisin
go supratimo jų generalitete, centruose, 
šviesuomenėje iki visų screeningų. pa
gristų teisingais traktavimais ir huma
nistiniais respektais. šviesus 

jimas ir mūsų linkėjimų nuoširdumo. 
Savo linkėjimus prancūzų tautai ju:lle- 
tės proga mes baigiame mums ir mūsų 
Tėvynei labai suprantamu Victor Hugo 
posmeliu:
Gloire a notre France eternell
Gloire a ceux qui sont morts pour eile!

Dr. B. R-

VLADISLAV RACKEVIC
Birželio 6 d. mirė lenkų egzilinis 

prezidentas Vladislovas Račkevičius. 
Prezidentu velionis buvo išrinktas 
1939 m- rugsėjo 30 d-, kai rusam ir vo
kiečiam okupavus Lenkiją, buvusi len
kų vyriausybė pasitraukė į Rumuniją ir 
ten buvo internuota. '

V. Račkevičius, tremtinio už lenkų 
tautinę veiklą sūnus gimė 1885 m. sau
sio 29 d- Kaukaze. Vėliau, lygiai kaip 
daugis mūsų prieškarinių inteligentų, 
vejamas iš universiteto i universitetą.

Britanija daugiau garantuoja negu Jungtinės 
Tautos. Gen. Smuts’o pareiškimas 

džiausiu šansų, kokių dar pasaulis 
nežinojo.

„Didžiosios pajėgos pranyko. Tos 
pajėgos, kurios prieš karę buvo pirma- 
klasinės, netenka toa reikšmės- Kitos 
jėgos tampa superjėgomis, kaip JA 
Valstybės ir Rusija su didžiausia žmo
nių jėga ir didžiausiais ateities kare 
resursais.

„Tokiu būdų atsiranda pavojaus 
elementų susidurti. Būtų daug saugiau, 
jei pasaulyje būtų daugiau Didžiųjų 
pajėgų“ (Daily Mail)

Neperseniai Pietų Afrikos premjeras 
gen. Smuts pareiškė, kad Britanija tei
kianti daugiau garantijų taikai pasau
lyje, negu JT, nes šios esančios jaunos 
ir nepatyrusios.

Vokietijos ir Austrijos likimą jis nu
švietė tamsiai. Jei esą joms būsią lei
sta grimsti giliai, tai ir vi«i jų kaimy
nai nugrimsia į tą gilumą; tas paveiksią 
neigiamai ekonomiką, žmoniją ir su
darysią tokią padėtį, kuri panėšėsianti 
kurui.

Jei nebūsią kas nors padaryta, Euro
pa tapsianti grėsmė blogybei, kokios 
pasaulis’ dar nėra matęs. Nė?ą pasau
lyje kito krašto, kuris būtų taip rimtai 
išstatytas, kada pagalvojame apie ateitį. 
Čia nesą jokios Monroe doktrinos.

„Mes esame laisva tauta karui pas
kelbti. Mūsų visa ateitis yra visiškai 
mūsų rankose“, pareiškė jis. Komuni
stinis judėjimas esąs aktyvus visame 
pasaulyje.

šiuo metu nė viena vyriausybė ne
norinti karo, bet jeigu šis judėjimas

mū8lL tesiąsis ir jei ši agresyvi propaganda 
dėkingumas yra ^it-kinamiausias liūdi- ne9iliausianti, galįs prisiartinti lūžio 

taškas, kuris 
„Bet karas 

Komunizmas.
paremta įsitikinimu ir žmonijos atei
ties viltimi. Jis taip pat paremtas sun
kumais, kurie žmoniją apnyksta“.

Toliau generolas pažymėjo, kad karo 
atveju jėgų pozicijos turėsiančios di-

pasireikštų karu . 
nėra vienintelis pavojus, 
kaip nauja reFgija, yra 

niai narsiai kovoja Europoje ir Afri- žudynių, nelojalumo ir nutraukia di- 
koje, nuo Norvegijos krantų ligi To- ------:-s— -i—- *
bruko, ypač pasižymėdami Monte Cas- 
aino ir Bologna mūšiuose. Vėliau per 
Belgiją ir Olandiją jie pasiekia Vokie
tiją, kur juos lygiai kaip ir likusius 
Italijoje su gen. Andersu priešaky, 
ištinka nedėkingas likimas — buv. 
aliantų įsakymas padėti ginklus ir iš
siskirstyti. Tas smūgis tuo skaudesnių 

aS z.emujo. kad lenkai Pirmieji turėjo aukoti,
rezistencios laikotar- kovai 6U totalistiniais režimais ir Jų 

kėslais užgniaužti tautų laisvų nepri
klausomybę.

Nemažesnių smūgių tenka Račkevi- 
čiaus vyriausybei sutikti politiniame 
lauke- Karo įvykių spaudžiamas, jis 
turi perkelti savo vyriausybę ii Pary
žiaus į Angers, ii ten į Bordeaux ir 

-pagaliau, 1940 m- į Britaniją. Tais pat 
metais pasiraioma su čekais deklara
cija dėl pokarinio bendradarbiavimo, 
bet čekai jos nesilaiko, ir Benešąs, 
nieko nepraneięs, atsisako ją vykdytis. 
1941 m. Sikorskis pasiraio Londone su 
sovietais sutartį dėl sienų, kaimyninių 
santykių ir bendradarbiavimo, tų pat 
metų gruodžio m. sudaroma savitarpi
nės pagalbos sutartis tarp Lenkijos ir 
Sov. S-gos. 1942 m. pasiraioma dar 
Atlanto Charta.

Bet jau 1943 m. Sov. S-ga praneša 
laikanti Lenkijos rytinių sričių gyven
tojus savo piliečiais, o tų pat metų ba
landžio 2S d, Molotovas apkaltina lev. . . 
kus, ryiium su šių pastarųių kreipi- vis-šką ' Lenkijos išvadavimą ir gi
musi { T. Baud. Kryžių dėl Katyno statymą.

iš arešto į areštą, baigia mokslus Tartu 
universitete ir vėl imasi tautinio ir 
visuomeninio darbo. Atsikūrus Len
kijai, Račkevičius užima įvairias atsa
kingas vietas: Vilniaus vaivados, vi
daus reikalų minister!©, senato pirmi
ninko, Užsienio lenkų S-gos pirmininku 
ir kt.

Su Račkevičiaus prezidentavimu yra 
susijęs skaudžiausias Lenkijos istorijos, 
sunkių kovų ir i_________ ....
pis. Išvvti iš savo tėvynės, lenkų dali-

SPORTO KLUBAMS
Numatytos L-TB. Vokietijoje Leng

vosios Atletikos pirmenybės, įvyks š. 
m. rugpiūčio mėn. 9—10 d. d. Rosen- 
heime (Obb).

Programoje:
Vyrams = bėgimas 100 m., 200 m-, 

400 m., 800 m-, 3000 m.; šokimas į to
lį, į aukštį, su kartimi, trišokis. Tri
kove. 4X100 m., rutulys, ietis, diskas, 
kūjis.

Jauniams bėgimas 100 m-, 1000 
m.; šokimas į tolį, į aukštį. Trikova. 
4X1C0 m., rutulys, ietis, diskas.

Moterims = bėgimas 60 m. (tik mer
gaitėms iki 16 m.) 100 m., 500 m.; šo
kimas į tolį, į aukštį, rutulys, ietis, 
diskas, Baskedball tik mergaitėms iki 
16 m- 4X100 m. Trikova

— New York, ri Dewey, da-s 
bartinis New Yorko valstijos guberna
torius, Wiskonsino valstijoje įvykusia
me respublikonų kongrese gavo dau
giausia balsų, kaip numatomas Ameri
kos prezidentu. Iš 1.100 balsų Dewey 
gavo 321, Stasen — 286, gen. McArthur 
157. Kiti balsai teko senatoriams: 
Taft, Bricker, Vanderbergui ir kt. 
Thomas Dewey jau 1944 m. buvo iš
statęs savo kandidatūrą prexidento 
rinkimuose. »

Trikovoms pasekmės bus imamos iš 
bendrų varžybų. Dalyviams pageidau
jant, programa galės būti papildyta. 
Todėl, kas turi kokių nors pasiūlymų, 
prašomi kuo skubiausiai mums pra
nešti.

Registracijos terminas liepos 25 d.
Visi sporto klubai yra prašomi kuo 

skubiausiai registruoti dalyvius, pažy
mint gimimo datas,' kuriose varžybose 
nori startuoti ir kokius rezultatus šio
se varžybose šiais* metais yra pasiekę.

Pakartotinai primename, kad jaunių 
gimimo datos riba yra 1929. I. 1.

Visiems užsiregistravusiems daly
viams bus išsiuntinėti asmeniški pa
kvietimai.

Raštus prašome siųsti šiuo adresu:
Alg. Bielskus, Rosenheim,

Max Joseph pl. 4, tel. 688.

plomatinius santykius. Netrukus žūva 
lėktuvo katastrofoj gen. Sikorskis, 
lenkų-sovietų susiartinimo autorius.

1944 m., Sov. S-gai užėmus dali Len
kijos, Liubline įsteigiama nauja komu
nistinė lenkų vyriausybė su Bierut ir 
Osobka-Morawskiu priešaky. Vėliau, 
pritraukus prie naujosios sudėties Mi- 
kolaičiką. 1945 m. liepos 5 d. anglai 
ir amerikiečiai praneša, kad jie dau
giau nebepripažjsta lenkų Londono vy
riausybės, bet užmęzga santykius su 
varšuviške. Vienas Lenkijos dramos 
aktas, prasidėjęs su H pasauliniu karu, 
tuo buvo baigtas-

Su visom tom Lenkijos nelaimėm ir 
vargais, jos pasišventimu ir kruvinom 
aukom, viltimi ir nusivylimu,. o taip 
pat lenkų didvyriškom kovom už laisvę 
ir tautinę didybę yra artimai susieta 
Račkevičiaus veikla ir gyvenimas. Jo 
vardas liks todėl įrašytas lenkų istori
joje, kaip nepalaužiamos valios vyro, 
kuris, nepaisydamas, kokius Lenkijos 
žemėlapius braižė lenkų draugai- ar 
nedraugai, likosi ištikimas savo tautos 
interesam. Velionis nepasidavė, ko 
neatlaikė kiti jo tautiečiai, jokiom 
apgaulingom kaimynų pinklėm ir ne
prisidėjo prie jokio projekto, kuris 
būtų palietęs Lenkijos vardą, garbę ir 
jos ateitį. Račkevičius likosi su savo 
vyriausybe, nors ir apleistas, Anglijoje 

, ina <i*i nat savo mirti**# knv*

The Soviet Spies. -Richard Hirsch, 
formerly Lieutenant Colonel in the 

.Military Intelligence Division of the 
U- S- Wdr Department General Staff. 
Edited by Duell, Sloan and Pearce, 
Inc., 270 Madison Ave., New York 16, 
N. Y-).

1946 m. pavasarį Kanados įstaigoms 
nutraukus Sovietų žvalgybos darbus 
Kanadoje, S. Amerikos spaudoje apie 
tai pasirodė daugybė žinių, b-t daugy
bė sensacingų smulkmenų vienumos dar 
nepasiekė.

Čia patiekiamas pasakojimas, pa
remtas Kanados vyriausybės pareigūnų 
ir Karališkosios tardymo komisijos pa
skelbtu pranešimu, atskleidž’ęs sovietų 
žvalgybos tinklą, kurio centras buvo 
Ottawoje ir kuris apėmė Kanadą, D. 
Britaniją ir JAV.

Kanados sostinėje, Ottawoje, Char
lotte str. 285, yra raudonų plvtų trijų 
aiikštų pastatas, stačiu čerpiniu stogu 
ir aukštu baltu portalu, labai mėgiamu 
solidžių piliečių vėlyvajame 19 a., ka
da buvo statoma dideli gyvenamieji 
namai, pritaikvti didelėms šeimoms- 
1942 m. pradžioj šiame name buvo 
įrengta Sovietų ambasados būstinė. 
Didesnią:ą namo dali užėmė ambasa
dorius G. N- Zarubin ir jo bendra
darbiai, o užpakalinis namo sparnas, 
kur anksčiau buvo virtuvė ir tarnų 
kambariai, buvo atskirtas nuo kitų pa
stato dalių dvigubomis plieno durimis 
ir grototais langais, plieninėmis langi
nėmis. Čia įsikūrė slaptasis šifravimo 
skvrius, kuriame buvo užšifruojami ir 
iššifruoiami slapti pranešimai j Maskvą 
ir iš Maskvos.

Dėl visiško slaptumo kiekvienas pen
kių ambasados skvrių turėjo savo at
skirą kodą ir atskirą pareigūną užant
spauduotame kambaryje. Karinio am
basados skvrians, vadovaujamo pulk. 
Nikolaj Zahotin, šifruotoias buvo Igor 
Guzenko, dirbąs savo šifravimo kam
baryje ir palaikąs tarnybinius ryšius 
su Karinės žvalgybos direktoriumi 
Maskvoje.

Šifruotojo Guzenko šifro knygos 
kertu su karo attache slaptu dienvnu 
kiekvieną kartą buvo įdedamos į plie
ninį seifą.

Guzenko, tamsių akių, 25 m. vyras 
buvo rūpestingai parinktas šiam atsa
kingam darbui. Kaip Raud. armijos 

^leitenantas, jis ilgą laiką buvo moko
mas šio specialaus darbo. Jis baigė 
specialią Raud.' Armijos generalinio 
štabo vadovaujamą žvalgybos mokyklą. 
Jis dalyvavo ir fronte — visus 1942 
metus. Tų metų žiemos mūšius jis 
praleido prie Maskvos. Pagaliau jis 
buvo perkeltas į Raud. armijos vyr. 
žvalgybos skyrių, kur jo praeitį ir pa
tikimumą pagrindinai patikrino NKVD. 
Jis buvo pripažintas tinkamu tarnauti 
užsienyje ir 1943 m. birželio m. pasiųs
tas į Kanadą.

Su juo kartu vyko ir jo žmona, liek
na, tamsiaplaukė Svetlana Borisovna. 
Jie, atvykę-į Ottavą, susilaukė sūnaus 
Andriejaus- Gyveno jie mažame bute, 
Somerset str. 511, priešais parką. Jau
noji pora buvo maloni, mandagi ir 
garbinga ir už tai kaimynų gerbiama.

Guzenko išorinis elgesys nekėlė jo
kio įtarimo, kad jo sieloje vyksta fer- 
mentavimasis ir nerimas. Iš savo ne
palyginamai patogios pozicijos jis ste
bėjo jo akivaizdoje vykstantį smulkme
nišką šnipinėjimą prieš tą kraštą, ku
rio gyvenimo būdą jis vis labiau įver
tino ir juo stebėjosi.

Kai 1945 m. rugsėjo 5 d. 8 vai. va
kare Igor Guzenko- paliko įstaigą, jis 
ne tik neatšaukiamai nutraukė ryš’us 
su savo tėvyne, bet ir jautė, kad 'gali 
būti iš pasalų nužudvtas. Visą tą die
ną jis dirbo karštligišku užsidegimu, 
galvodamas, kad šis jo darbas patar
naus viso pasaulio laisvų -žmonių gero
vei. Iš seifo ir kodų dėžių jis išsirin
ko svarbiausius dokumentus. ' Tai bu 
vo keletas telegramų, dienyno ištraukų 
ir šiaip raštų, kurie jam buvo įteikti 
sudeginti. Viskas kartu sudarė nema
žą ryšulį, bet jis išskirstė popier'us 
savo kišenėse, dalį prisisiuvo prie 
iparškinių ir taip išvengė durų sargy
binio, NKVD agento, dėmesio. Jo 
išdžiūvusi, liekna figūra neatkreipė 
vakaro praeivių dėmesio nei savo ei
sena nei elgsena.

Jis rūpestingai apgalvojo savo veiki
mo planą. Nusprendė išduoti tik So
vietų planus: įkurti Kanadoje šnipinė
jimo baze prieš Dominiją, prieš Jung
tines Valstybes ir prieš D. Britaniią. 
Savo tvirtinimus jis parems autentiš
kais dokumentais. Už tai kaip atpildo 
jis prašysiąs Kanados vyriausybės ap
saugos savo žmonai ir vaikui.. Prašy
ti pagelbos sau pačiam jam atrodė ne
realu, nes jam atrodė, kad jis pats ga
lįs būti nužudytas dar nebaigus jam 
savo misijos.

Guzenko, nuėjo į Ottawos Jour
nal redakciją ir prašė pasimatyti su 
redaktoriumi.

— Redaktoriaus nėra, — buvo jam 
atsakyta. — Bet jūs galit pasikalbėti 
su vienu jo padėjėjų-

Vėliau Guzenko paaiškino turįs di
džiausio svarbumo informacijų ne tik 
kanadiečiams, bet ir taikai ir pasaulio 
pastovumui. Iš vienos apsiausto kiše
nės jis ištraukė vieną dokumentų lapą, 
parašytą rusų rašmenimis.

— Aš turiu daug dokumentų,- pasa
kojo jis. — Juos visus Tamsta turėtu
mėt. pastudijuoti.

Jų pasikalbėjimas užtruko apie va
landą. Guzenko pasakojimai buvo 
toks fantastiškas, ir dokumentų rinki
nys laikraštininkui atrodė toks sveti
mas, kad pasikalbėjimas atrodė esąs 
betikslis. Pagaliau laikraštininkas pa
sakė:

Sovietų žvalgyba
— Tamsta geriau kreiptume!? į poli

ciją, nes tik jie, o ne laikraštis turi 
pareigą rūpintis tokios rūšies dalykais.

Tuo metu buvo apie 10 vai. vakaro: 
per vėlus laikas šiam reikalui užbaigti.

Kitą rytą Guzenko su žmona nuvy
ko į Teisingumo ministeriją,' pas Ka
rūnos gynėją, Raoul Mercier’ą- Čia 
jie pasikalbėjo su Mrs. Fernande Jou- 
barne, gynėjo sekretore, ir paaiškino 
jai, ką jis yra padaręs ir ką manąs da
lyti. Jis paprašė žmoną atidaryti ran
kinuką. kur dabar buvo sudėti visi do
kumentai.

Čia yra viskas, — sako jis, — net 
ir atominės bombos paslaptys: praneš- 
kit apie tai savo vyriausybei.

— Karūnos gvnėjas yra teisme, bet 
aš pabandysiu Tamstą suvesti su ati
tinkamais žmonėmis.

Ji paskambino Valstybės pasekreto- 
riui užsienio reikalams, Norman Ro- 
bertsonui:

— Tegu jis palaukia, aš bandysiu 
gauti instrukcijų iš Ministerio pirmi
ninko, — atėjo atsakymas.

Guzenko biioio, kad jo reikalas 
per anksti neiškiltų aikštėn. Jis žino
jo, kad jo nebuvimas tarnyboje Sovie
tų1 ambasadoj sukels įtarimą. Bet rug 
sėjo 6 d. rytą pasiekti Ministerį pirmi
ninką buvo sunku, nes tai buvo Par
lamento sesijos atidarymo diena.

11 vai. parlamento atstovai, užėmę 
vietas, laukė- Trūko tik Ministerio 
pirmininko William Lyon Mackenzie 
King, kuriam pasirodžius ceremonijos 
turėio prasidėti.

King buvo rūh’nėje. kai priėjės ad
jutantas pašnibždėjo jam i ausį keletą 
žodžių- Ministeris pirmininkas nuėjo 
prie telefono.

— Atleiskit, kad trukdau, — kalbė
jo pasekretorius Rohertsonas, — bet 
yrs reikalas, kurį tik Tamsta galėtum 
išspręsti. Ir jis papasakojo įvykį su 
Gouzenko.

’ Mackenzie King atsakė, ir tai yra 
tie patvs jo žodžiai, vėliau pakartoti 
specialioje Kanados parlamento sesi
joje: .

— Tai yra atsitikimas, su kuriuo 
mes nirime būti atsargūs. Mes nežino
me, ar dokumentai yra suklastoti, ar 
ne- Mes nežinome jo psichinės padė
ties nei aplinkybių, kurios verčia jį 
taip elgtis. Aš manau, kad Kanados 
vyriausybė negalėtų imtis kurių nors 
veiksmų, kurie verstų Sovietų vyriau
sybę manyti, kad mes kišamės i jų rei
kalus. Pasak'kit jaunuoliui, kad jis 
su savo . dokumentais grįžtų į amba
sadą.

Bet Guzenko buvo per vėlu taip pa
sielgti; su žmona jis grįžo į savo butą, 

nes tuo metu atrodė, kad nėra kitos 
vietos, kur jie galėtų eiti.

Per užpakalinį įėjimą jie įėjo j na
mą. Iš savo buto Guzenko pažvelgė 
pro langą į parką skersai gatvės ir pa
matė tai, ko jis labai bijojo: ant suo
lelio priešais jo langus sėdėjo du vy
rai ir pfreigingai sekė jo langus.

Ankstyvą vakarą pasibeldė į jo du
ris. Vėliau pasigirdo ambasados pa
reigūno, jaun. leitenanto Lavrentievo, 
balsas:

— Guzenko, otkrojte dvieni!
Šifruotojas ir jo žmona nustojo alsa

vę, bet mažasis Andriejus skubėjo per 
kambarį prie savo žaisliuko, meškino 
Teddy. Jis, taukšėdamas kojytėmis, 
atsimušė į duris. Lavrentievas daugiau 
nebandė įeiti, bet jis žinojo, kad bute 
esama žmonių.
' Guzenko pakėlė berniuką ir išėjo 

per užpakalines duris, vedančias. į su
sisiekiantį su kitu butu balkoną.

Čia sėdėjo Karališkosios Kanados 
aviacijos seržantas su žmona. Jis^rūkė 
pypkę ir skaitė vakarinį laikraštį.

— Atleiskit man, — pertraukė Gu
zenko, — ar aš negalėčiau su Tamsta 
pasikalbėti?

Seržantas pažvelgė į jį nustebęs:
— Taip, žmogau, kas nutiko?
— Prašau, paimkit mano vaiką šią

nakt pas save — kažinkas gali nutikti 
mano žmonai ir man-

— Kas gali nutikti?
— Mus gali nužudyti, — pasigirdo 

trumpas atsakymas.
Guzenko ir seržantas stovėdami bal

kone pamatė gatve nueinantį Lavren- 
tievą. Šifruotojas išblyško.

— Tai yra jis, — sušnibždėjo. — 
Gal būt, Tamsta, galėtum paimti kartu 
ir mano žmoną į savo butą.

Jiems taip besikalbant, pasirodė 
Mrs. C. D. Anderson, motiniškai atro
danti buto Nr. 6 šeimininkė.

— Aš turiu vietos visai jūsų šeimai, 
net ir Tamstai, pone Guzenko. Man 
bus malonu suteikti Tamstai pastogę 
taip ilgai, kiek, reikės.

— Eikite su ja, — patarė seržantas. 
— Aš pašauksiu policiją, ir tie bičiu
liai nedrįs veržtis į Kanados piliečio 
butą.

Buvo 7 vai. vakaro. Pusė aštuonių 
prisistatė Tom Walsh ir J, B. McCul- 
lock, kurie važinėdami automobiliu 
saugojo tą rajoną.

Bute Nr. 6 jie susirado Guzenko, 
šifruotojas pateikė asmens - dokumen
tus, pasakė, kad jis turi nepaprasto 
svarbumo informacijų vyriausybei ir 
prašė apsaugos. Valdininkai užtikrino 
saugosią namą.

— Tegu dega šviesa šitame vonios 
kambaryje: mes ją matysime iš parko. 
Jei mes būsime reikalingi, užgesinkit 
šviesą.

Savo automobiliu jie pasuko j parką.
Iki 11 vai. 30 min. nieko neįvyko. 

Tuo metu 4 vyrai privažiavo prie So
merset gatvės 511 nr- Iš karto jie 
nuėjo prie Guzenkos buto ir pradėjo 
belstis. Beldėsi taip ilgai ir taip gar
siai, kad seržantas manė sugrįžus poli
ciją- Jis atidarė savo duris ir pažiū
rėjo.

Matydamas suklydęs, jis norėjo du
ris uždaryti, kai vienas vyrų pribėgo 
prie jo.

— Kur yra Guzenko? — jis reika
lavo.

Seržantas pažvelgė į jį:
— Palikit mane ramybėj, — pasakė 

ir užtrenkė duris-
Tada keturi vyrai įrėmė pečius į 

Guzenko buto dūžis ir įsilaužė.
Iš buto Nr. 6 Guzenko per rakto 

skylutę sekė įvykius. Jis pasitraukė, 
nuėjo į vonios kambarį ir užgesino 
šviesą.

Parke policijos karininkai pastebėjo 
ženklą ir skubėjo į namą. Bute Nr. 4 
jie rado degančias visas šviesas ir vi
sas duris atviras. Viename kambarių 
buvo konsulas Pavlovas, katame — 
pulk. Rogovas, o kiti du ambasados 
tarnautojai — trečiame.

— Ką jūs čia veikiate, žmonės? — 
paklausė Walsh.

Pavlovas parodė jam savo pažymėji
mą ir paaiškino, kad visi čia esantieji 
žmonės esą ambasados pareigūnai ir 
iešką kai kurių dokumentų.

— Čia gyvenantis žmogus yra išvy
kęs, bet mes turime jo leidimą įeiti j 
kambarį ir paimti, kas reikalinga.

Walsh parodė į išlaužtas difts, ku
rių gabalas gulėjo ant grindų.

— Žmonės, kurie turi leidimą jeiti 
j butą, pasirinko tikrai gražų būdą į 
ji patekti.

Pavlovas murmtelėjo:
— Mes pametėm raktą. Bet tai yra 

sovietų nuosavybė, ir mes gal!me da
ryti, kas mums patinka. Tamstą pra
šau mus palikti.

Valdininkai papurtė galvas:
— Tol, kol ateis inspektorius, ne!
Konsulas Pavlovas pasitarė su savai

siais ir nutarė inspektoriaus naktį ne
šaukti. Policijos valdininkai nedarė 
pastangų juos sulaikvti, ir jie visi grį
žo j Sovietų ambasadą.

Visą naktį Guzenko praleido bute 
Nr. 6, saugojamas budrios miesto po
licijos.

Rugsėjo 7 d., anksti rytą, Guzenko 
ir jo dokumentai buvo nugabenti į 
Karališkosios Kanados raitosios poli
cijos būstinę. Įgaliotinis S. T. Wood 
asmeniškai pranešė Ministeriui pirmi- 

pinkui Makenzie King apie paskutinio 
vakaro įvykius.

Ir vėl Ministeris pirmininkas nuro
dė reikalą būti atsargiems tardyme.

— Būkite tikri, kad šio vyro moty
vai yra biyįtarimo ir kad jo dokumen
tai yra tikri, — užtikrino Wood.

Pirmasis dalykas, kurį įgaliotinis 
Wood galvojo atlikti, buvo nustatyti 
priežastį, kodėl Guzenko paliko So
vietų ambasadą.

— Man bus malonu Tamstai šitą pa
aiškinti, — atsakė jis.

Su jo parodvmu verta susinažintl 
kiekvienam galvojančiam žmogui: , -

„Aš Igor Guzenko, savo laisva va
lia pareiškiu: Prieš dvejus metus at
vykęs i Kanadą, jau pačiomis pirmo
mis dienomis aš buvau nustebmt’s vi
siška individo laisve, kuria nandoiama- 
si Kanadoje, bet tik ne Rusiioie Ne
teisingos informaciios apie demokrati
nius kraštus vis didesniu mastu sklei
džiamos kiekvieną dieną, bet jokia, 
propaganda negali atsispirti faktams.

Tarptautinėse konferencijose pasiro
dydama su nesuskaitomais taikos ir 
saugumo pare’Skimais. Sovietų vyriau
sybė tuo pačiu metu slapta ruošiasi" 
trečiam pasauliniam karui. Kad ge
riau pasirengtų šiam karui, ji organi
zuota demokratiniuose kraštuose, tarp 
jn ir Kanadoje. penkta’!as kolonas ir 
verčia Siame darbe dalyvauti net ir 
savo diplomatinės tarnybos ūtstovus.

Per savo buvimo Kanadoje laiką aš 
pastebėjau, kaip kanadieč’ai ir iu vy
riausybė. tikrai norėdami P’dėti so
vietų tautoms, tiekia savo ištoklins So
vietu Saulingai, renka pinigus rusų ge
rovei nekelti ir atikais savo sūnų gyvy
bes. gabendami HtokPus per okeaną. 
.Tačiau, užuot padėkotus už geu’ą pa
galba Sovietų vvriausvbė be rusų tau
tos žinios organizuoia Snininėl’mo dar
bą Kanadoje ir steigia šnipų lizdą jos 
užnugaryje-

Suprasdamas, kad tokia dviveidė So
vietu vvriauevhės politika d"mok"ati- 
nių kraštų atžvilgiu neatit’nka rusų 
tautos interesus ir kenkia civiVzactios 
saugumui, aš nutariau nutraukti rvš'ns 
su sovietu režimu ir neskelbti tokį 
mano nusistatvmą viešumai.“

Kitas už.davinvs buvo ištirti doku
mentus. juos išversti ir nustatvti jų 
autentiškumą. Daugybė visokių snal- 
vų, formą ir dydžio dokumentu parei
gūnams narodė. kad in sugrupavimas 
ir atrinkimas nebus lengvas.

Buvo nuspręsta įsteigti specialų do
kumentams ištirti skyrių Karališkosios 
Kanados raitosios poFcijos Rnekcliffe 
kareivinėse. Čia antižvalgvbinis aky- .
rius, vadovaujamas inspektoriaus John 
Leopoldo, rūpinosi išaiškinti neturin
čių Sianrės Amerikoje pavyzdžio in
trigų, konspiracijos ir išdavimo isto
riją. (B. d.) ’
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Lietuvių Žodlt M a» I

Lietuviškojo teatro kūrimasis Vilniuje
Vilniuje nuo senų senovės, dar ku

nigaikščių laikais, veikė teatrai- Įvai
riais istoriniais laikotarpiais jie veikė 
tai intensingiau, tai mažiau intensin- 
gai. Tai parėjo nuo mados. Kai buvo

sti jį ir įvertinti. Jam padeda Anta
nas Rucevičius. Repeticijos vyksta tik
tai vakarais, nes dienomis visi užimti 
kitais darbais. Žmonės privargę, o čia 
reikia dirbti ligi vėlyvos nakties. Ta-

teatrų mada, juos turėdavo atskiri ku
nigaikščiai, magnatai ir tt. Kai mada 
praeidavo, jie menkėdavo, nykdavo ir 
visai suirdavo. Užėjus madai, ig už
sienių buvo gabenami artistai, teatrų 
žinovai. Taip ir Vilniuje buvo tūlą 
laiką opera, operetė, dramos teatrai. 
Artistai būdavo daugiausia užsieniniai, 
dažniausia italai, arba vokiečiai, tik 
reikarčiais prancūzai- Rusų įsikalė

čiau niekas nežiūri nuovargio, nes rei
kia parodyti tai, ko Vilnius dar nėra 
matęs. Reikia pasirodyti prieš svetim. 
taučius, kurie akylai seka, kaip vieni 
sako — iš karsto besikeliančią, kiti — 
Jaunąją Lietuvą . . .

G. Landsbergis pastatymo proga savo 
atsiminimuose rašo: „Kad lietuvių 
sceną galima būtų pavadinti daile, rei
kia padėti daug darbo, suvartoti daug

rusai, lenkai. energijos ir laiko . . . Sykį inteligentų
Tuos teatrus galima laikyti Lietuvos^kuopelė Vilniuje buvo pasiryžus rimtai

teatrais, bet vis dėlto jie nebuvo lietu- 
viški, kaip ir Vilniaus universitetas, 
kurie buvo Lietuvos universitetas, bet 
vis dėlto ne lietuviškas universitetas. 
Tiesa, ir viena ir kita turėjo tam tikrą 
lietuviškumo atspalvį, kaip universi
tetas, turėjo ir tam tikrą savo reikšmę, 
tačiau, nežiūrint to, kaip mes besi
stengtume tai aiškinti savo naudai, vis 
dėlto tai buvo ne lietuviškos įstaigos. 
Deja.

Lietuviškas teatras Vilniuje pradėjo 
steigtis Ūktai Lietuvos nepriklausomy
bės išvakarėse. Žemiau patiekiamoji 
ištrauka iš Mykolo Sleževičiaus mono
grafijoj nušviečia tą lietuviškojo tea
tro kūrimąsi Vilniuje ir patiekia labai 
įdomių ir 'būdingi) to kūrimosi mo
mentų.

Vlniuje vieši lietuviškieji vaidinimai 
prasidėjo vėliau negu tolimose Rusi
jos lietuvių kolonijose. 1904 m-, įsikū
rus savitarpinės pašalpos draugijai, 
kuri turėjo teisę savo tikslams per me
tus surengti keturis vakarus su vaidi
nimais, netrukus prie jos susiorgani
zavo dramos mėgėjų ratelis arba, kaip 
tuomet vadino, artistų mylėtojų kuo
pelė. Tad 1905 m. šios kuopelės ini
ciatyva Vilniuje buvo suruoštas pir-

pastatyti scenoje „Mindaugą“. Nuo pat 
Kalėdų mėgėjai, yt gerai sutaikytos 
stygos, kuo ne kasdien darbavosi, kad 
pastačius žmoniškai tą veikalą. Nieks 
nesivėlino į repeticijas, kits kitam su
teikdavo patėmijimus ir patarimus, ir 
nieks už tai nepyko. Dargi tarmiškas 
patriotįgmas nutilo prieš norą vienodai 
taisykliškai atlikti sumanytąjį darbą“ 
(Šviturys, 1912).

Vaidinimas įvyko.
Buvo žmonės girdėję, skaitę apie 

senovės Lietuvos valdovus, kunigaikš
čius. Ir, štai, scenoje pamato pirmąjį 
Lietuvos karalių, išgirsta jį kalbant. 
Pasijunta tarytum gyveną tais laikais, 
kada tie margais drabužiais pasipuošę, 
scenoje rodomi kunigaikščiai gyveno. 
„Viltis“, išgyrusi- vaidinimą, šitaipos 
straipsnį baigia: „Mindaugis“ dideliu 
laipsniu pakėlė aukštyn lietuvių ir jų 
kultūros šlovę. Lietuvių tautybės dva
sia žymiai sustiprėjo ir pakilo ir išsi
veržė audringu džiaugsmu, kareivių or
kestrui užgriežus Tautiškąjį himną“. Ir 
svetimtaučiai atsiliepė palankiai. „Kur- 
jer Litewski“ redaktorius Korwin Mi- 
lewski šiaip jau lietuviams buvo di
džiai nepalankus, bet tame laikraštyje, 
rašydamas apie lietuvių artistų suvai
dintą „Mindaugą“, bara lenkus ir lie

pia jiems pasimokyti iš lietuvių, kaip 
reikia vaidinti-

Jeigu „Mindaugas“ kelia lietuvių 
patriotizmą, tai Nagarnovskio (lietu
vis) „Živilė“ savo turiniu pasirodo tin
kama gyvenamiems laikams, nes joje 
vaizduojamas lietuvių pasipriešinimas 
rusams. Tegul veiksmas vyksta toli
moje senovėje, bet publika ne naivi, 
moka greit visa perkelti j gyvenamuo
sius laikus- Šitai numatė pastatytmo 
sumanytojai, tatai suprato ir spauda.

Šią tragediją statant, Mykolas Šleže 
vičius taip pat daug dirba, kaip ir su 
„Mindaugu“.

„Živilė“ Vilniuje ir bendrai lietu
vių buvo statoma pirmą kartą, taigi— 
buvo dar necenzūruota. O cenzūra

buvo Petrapily. M. Sleževičius, pratęs 
rizikuoji, ir čia surizikavo. Pradėjo 
repeticijas, nesulaukęs išcenzūruoto vei
kalo.

Artinosi vaidinimo diena — 1909 m. 
sausio 4 d. Pagaliau veikalas grįžo iš 
cenzūros. J. Strazdas, gavęs veikalą, 
vyksta pas M. Sleževičių ir K. Alytų.

— Žiūrėkit, ka cenzūra padarė! — 
sako susijaudinęs Starzdas.

Visi trys žiūri į veikalų ir jo nepa
žįsta: beveik pusė jo išbraukta. Net 
pradžios, nei galo! Visos vietos, ku
riose paliečiami rusai arba šnipai, iš
brauktos.

— Ką dabar darysime? Visas dar
bas eina niekais. Afišos išplatintos, 
bilietai išparduoti . . ■

Martyną Yčą (priešakyje dešinėje), dekaną. Jasienskį (su kepure) ir mate
matiką Daukšą (susirūpinusį dėl mate matiškos lošimo nesėkmės) Voronežo 
kalėjime, kurin jie visi pateko po bolševikinio Rusijos perversmo.

Iš tikrųjų, kiekvienas sakinys išstu
dijuotas, išmoktas. Vėl pradėk darbą 
iš naujo. Pagaliau šitaip subraukyto 
veikalo negalima ir vaidinti.

— Žinote, ką? — sako M. Sleževi
čius- — Niekam apie cenzūrą nesaky
kime.

— Bet kas bus, jeigu paaiškės?
— Niekas nepaaiškės, tik mes tu

rime tylėti! Ko čia perdaug bijoti? 
Iš kur policija gali žinoti, kad veika
las be cenzūros? Jeigu spektakliui duo
tas leidimas, o mes jį turime, tai išei
na, kad ir su cenzūra viskas tvarkoje. 
Vaidinkime be jokios cenzūros!

Ir M. Sleževičiaus rizika ir atsako
mybe visi susitaria vaidinti be cenzū
ros ir tylėti.

Atėjo spektaklis. Scenoje išsigrima- 
vę M. Sleževičius, K. Alyta, J. Straz
das ir kiti. Įeina dr. Vileišis ir 
sako:

— Vyručiai, ko jūs laukiate? Pra
dėkite! Jau publikos, pilnas- teatras. 
Gubernatorius netikėtai grįžo iš Petra
pilio ir salėje šnekasi su dr. J. Basa
navičium. Greičiau pradėkite!

Perkūnijos trenkimas netaip būtų iš- 
gązdinęs, kaip ši dr. A. Vileišio pra
nešta žinia . . . Gubernatorius atėjo 
žiūrėti necenzūruoto veikalo! Bet . ■ • 

■ — Tylėti, kaip sutarta!!! Kitos 
išeSties nėra. — M. Sleževičius ir gu
bernatoriaus akivaizdoje nesusvyravo.

Spektaklio kariais, kurie turėjo sce
noje parodyti kovą, buvo pakviesti ka
reiviai. Jie turėjo pavaizduoti lietu
vių kovą su rusais. Jiems buvo pasa
kyta M. Sleževičiaus:

— Vyrai, kirskit rusus iš peties! . .
Spektaklio metu taip ir buvo. „Ka

ras“ buvo stiprus, net gubernatoriui 
patiko . . .

— Ot, gerai, tegul nelenda! — jis 
pasakė. Tai buvo gubernatorius Ve- 
riovkinas—padėkojęs už vaidinimą, jis 
išėjo.

mas viešas lietuvių vakaras su vaidi
nimu; ir čia vaidino „Amerika pin
tyje“; tai buvo vasario 6 dieną.

Tų pačių metų rudenį Vilniuje įsis
teigė speciali teatro draugija „Vilniaus 
kanklės“, pasivadinusi vaidintojų muz>- 
kantų-dainuotojų draugija, kurios tiks
las „statyti ant scenos kuo įvairiausius 
dramatiškus veikalus, rengti koncertus, 
taisyti dainavimo vakarus ir skaitymus 
iš dailiosios literatūros“. Ši draugija 
pradžioje palaikė glaudžius santykius 
su savitarpiečiais ir, palygint^ dažnai 
rengė vaidinimus- Bet praėjo metai, 
kiti, draugijoje atsirado nesklandumų, 
nesutikimų. Įvyko skilimas-

M. Sleževičiui atvykus į Vilnių, ši 
draugija jau buvo pradėjusi merdėti. 
Valdyba darė posėdžius, bet visuotino 
susirinkimo niekaip nepavyko sušaukti. 
Iš draugijos pasitraukusieji prisiglaudė 
prie savitarpiečių ir ten vaidino, bet, 
suskilus jėgoms, ne ką tegajėjo_ pada
ryti.Pradžioje geras .jėjtm į j 
įžyinusis teatralas Gabrieliui Lands
bergis, „Vilniaus kanklių“ svarbiausias 

•veikėjas, bet po kiek laiko kaikurių 
jaunuolių tarpe kilo juo nepasitenkini, 
mas. Taigi, šiuo metu ir Vilniui rei
kėjo naujos, šviežios jėgos. Dvejetą 
metų pabendravę, Vilniaus lietuviai 
veikėjai greit vieni kitus pažino, žino, 
jo vieni kitų ydas, ir nebuvo santar
vės. Na, o teatralų tarpe visais laikais 
intrigų netrūksta. Čia vienam nepa
tinka rolė, kitas jos negauna, trečias 
nori pirmenybės, ketvirtas įsižeidžia, 
kad jo nepakvietė, penktas nepajėgus, 
o nepaprastai įsivaizduoja, ir taip be 
galo . . .

Įsitraukęs į politikos ir spaudos dar
bą, M. Sleževičius nepamiršo ir tea/ 
tro. Kaip naujas asmuo, o, bet to, 
kaip turįs jungiančių, kitus traukiant 
čių sielos savybių, jisai dedasi prie 
vilniečių teatrininkų ir nori pažiūrėt, 
ar jaugi čia negalima sugyventi ir 
dirbti bendrą naudingą darbą visiems 
drauge? Netrukus susipažįsta jis su G.

Užgimdamas žmogus įauga į v gyve
nimą daiktiškume. Jį kelia kuriantios 
galios ir jame apsireiškia, iš jo ir vei
kia. Bet būdamas daiktiškume, jis pa
sitinka ir ardantias ir naikinantias. ga: 
lias, būtent, daimoniškąsias. Žmogui 
dar tiktai tarpstant, tos ne visumet aiš
kiai sukyla. Bet kaip tik jis pradeda 
savęs atsiminti, jos jį jau lėtiau ar 
smarkiau pasitinka, o jį tiesiog sekio
ja, kada jis stengiasi esmėje augti, at
sikurti viso esimo slėpiningume.

Visa-tai žmogus gali patirti savo gy
venime, jeigu jis nors kiek tai stebi- 
Lyg laiptais žmogus kyla iš vieno gy
venimo septymetio į kitąjį. Pirmieji 
yra skirti vyriausiai kūno susikūrimui. 
Gamtos jėgos, skatinamos gimstantio 
žmogaus esmės veikia, jai gaminti 
priemonę, kad galėjų apsireikšti. Ir' 
žmogus stengiasi tuojau jas tam pa
naudoti. Jis ir beveik visai nėra kliu
domas, jeigu nėra kaip nors nusidėta 
prieš gyvenimo dėsnius.

Antraisiais septynmetiais žmogaus 
kūnas pasidaro vis tinkamesnių tarpi
ninkauti žmogaus esmei ir aplinkos ga
lioms. Tretiais septynmetiais bręsta 
kūnas naujam tikslui. Kaip priaugę 
augmenys, taip ir jis tam tikru laiku 
įgyja galimumų gaminti diegų nau
jiems žmoniškiems kūnams- Taip reiš
kiasi Kūrybos galios visoje gamtoje.

Visais tais laikais daimoniškos ga
lios paprastai nesukyla prieš žmogų, 
jei jos nėra klydinėjimų sušauktos. 
Beveik atrodo, kad jos pasimėgtų kūno 
tarpimu, jo tobulėjimu ir jo tarnyba- 
Jos žmogų tais laikais tiktai kiek aiš
kiau užninka, kad jis jas erzina.

Tolimesni septynmetiai tuo atžvilgiu 
jau labai reikšmingi. Žmogus, pasiekęs 
savystovj, jau ir vertiamas Kūrybos 
galios, pats rūpintis savo gyvenimo at
siskleidimu. O tada jis lengvai nu
klysta nuo tikslaus tarpimo kelio. Ne-
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pasilikdamas atsidavime kuriantiai ga
liai, jis atsitrenkia prieš ardantias ar 
net naikinančias galias.

Paprastiausias uždavinys tais laikais 
yra rūpintis savo pribrendusio kūno iš
laikymu- Tai pavyksta be trukdymų, jis ir nėra dar esmiškasis. Bet esmei 
jeigu kūno gyvenimo dėsniai sekami, pasiduodant nuotaikos būsenoms, žmo- 
Toliau žmogus verčiamas' dauginti ir gus labai greit pakliūva į naikinimo 
pilninti vidinį gyvenimą. Jis kuriasi nagus, į Daimonų galią. O dar labiau 
visokias nuotaikos būsenas, būtent, jus- jeigu jis save randa vienmintių gyve- 
mus, jausmus, palinkimus, pageidavi- .nime, o jį jungia su visokiomis nuo- 
mus, supyksmus ir kt. Dažnai žmonės taikos būsenomis tada Jiss visa-ką sau 
tiki tame tarsi savo esmiškos gyvybės užtraukia. Bet tokiu savo gyvumu pa
kilimą. sirūpindamas jis gali elgtis kaip gyve-

Dar reikšmingesnis jiems yra minties 
sąvokų kūrimas ir savo linkimų pareiš
kimas gyvenime, jomis susitverti, es- 
minti, vadinas valią sutverti. Taip lai
mina jau kiek šviesesnis gyvumas. Bet

nimo dėsniai to reikalauja, ir jis iš
vengia sunkumų, užnikimų.

Kitaip yra, jeigu žmogus deda vi
sas pastangas gyvėti esmiškai. Yra 
tai sąmoningėjimas Didiajame Slėpi
ningume, būtent, Dievuje, iškilt iš 
daiktiškumo, iš pasmukimo j jį ir 
nusivokt dvasiškume. Tada į jį kim
ba visos daimoniškosioa galios- 
Atrodo lyg jos stengtus jį palaikyt 
savo būvoje, tše kur jos valdo.
C. Visi septynmetiai nuo ketvirtojo 

aukštyn iki atsiskyrimo nuo žemiško 
gyvenimo yra taip patiriami ir pildo
mi. Ir kaip žmogus save apreiškia, 
taip jis kyla iš vienų metų j kituosius 
ir jo gyvenimas ir likimas patinka ati
tinkamai. Džiaugiasi tūli smagiu gyve-
nimu, bet dauguma vargsta, kartais la- 
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re) įY Eul EI ELEI EKS ' traukimo galioms, jie nenusimano es
miškai negyvėja-

Ne man rugių laukai čia žydi, 
Ne man žaliuoja vasarojus. 
Širdy užgniaužęs skausmą didį, 
Aš laukiu, ką atneš rytojus.

Ne man čia sirpsta vyšnių sodai, 
Nei pakelės trapioji smilga. 
O kaip čia viskas jau pabodo! 
Kaip neramu, kaip liūdna, ilgu . .

Ne man gegutė čia kukuoja, 
Ne man ir pempė „gyvi“ klykia. 
Nešu tremties keliu didžiuoju 
Benamio dalią skurdžią, nykią.

Ne man praeinančiam pamoti.
Ne man vakaris vėjas dvelkia. 
Ne man plentai čia asfaltuoti — 
Dvasia ir kūnas kenčia alkį,

Ne man vingiuoja plačios upės.
Ne man šios žemės džiaugtis vaisiais.
Po sielvarto našta suklupęs, 
Esu toks mažas ir beteisis.

Ne man čia skleidžia žiedus rožės.
Ne man čia naktys mėnesienos. * 
Ne man šio krašto visas grožis, 
Kai ilgesiu srovena dienos.

Ne man triukšmingų miestų mūrai, 
Ne man aukšti bažnyčių bokštai. 
Tėvynės link akis pražiūrau, 
Nes ja, tik ja gėrėtis trokštu-

Tiktai sugrįžęs į gimtinę,
Sakysiu: — Štai čia viskas mano: 
Miškai, laukai, dangaus mėlynė, 
Sodyba, kur tėvai gyveno.

Juozas. Mikitas

Bet kurie to nedtfto, o stengiasi su
sivokti esmiškame gyvume, atsibusti 
Dievuje, kaip tik ko smarkiau užnin
kami daimoniškumo. Tik jie tada ne 
taip vargsta. Jie tam pakęsti turi gana 
jėgų- Ir pagaliau lyg visai iškyla iš 
Daimonų srities, nors gyvendami pa
saulyje- Didėja užnikimai metais, kad, 
rodos, vienuoliktame septynmetyje 
aukštumą pasiekia, bet dažnai dvylik
tame sulaukiama ramumo.

Nelygu žmonėms. Nelygu, kaip jie 
pasitinka gyvenimą, kaip numano jo 
prasmę. Atitinkamai jie veikiami die
viškų ar daimoniškų galių, kartais 
abiejų, tarsi jos lenktyniuotų, kuri pa- 

\ gaus galutinai žmogaus esmę. Yra ir 
tokių žmonių, kurie tai patiria jau 
vaikų amžiuje, kiti toliau pribrendę. 
Visi, tiesa, jų veikimui paduoti, tik 
dauguma jų nenumano ir neatskiria-

Landsbergiu ir kitais ir eina talkon. 
Iš Odesos laiktų įgytasis patyrimas šb 
čia itin praverčia.

Savo giedriu entuziazmu ir simpa
tiškumu M. Sleževičius ir Vilniuje 
greit paveikia jaunimą. 1908 m. ren
giasi parodyti Vilniui tai, ko jis ligtol 
nebuvo matęs—rengiasi pastatyti sceno
je istorinį patriotinį- Slovackio veikalą 
„Mindaugą“. Ne vienas abejojo, ar ne 
perdaug užsimota, ar nenusvils spar
nai tokiame bandyme? 
dinti ne tiktai saviems, 
ir kitataučiamš, kurie lanko lietuvių 
rengiamus spektaklius, 
tuvių kultūrines pastangas.

Rengiant „Mindaugą“, buvo dirbta 
visu rimtumu: ilgai posėdžiauta, tar
tasi, ieškota istorinių motyvų. Speciali 
komisija (G. Landsbergis, M. Sleževi
čius, A. Žmuidzinavičius ir J. Straz- vvau priėjės maždaug vidurį tilto, pa
das) rinkosi vienoje vietoje ir kartu 
studijavo šio veikalo pastatymą. Jei 
ką komisija numatė, tai stigo lėšų re
alizuoti. Sunkumų begalės. Laimei, ko
stiumus sutiko paskolinti Vilniaus 
miesto teatro direktorius italas Gvido 
Nemetti. Jis orientavosi scenos reika
luose, bet jis menkai Lietuvą tepaži
nojo, todėl ir Mindaugui .teko itališko 
dožo drabužiai • . •

O kiek darbo teko įdėti repetuojant! 
Veikalas rimtas, o artistai mėgėjai. 
M. Sleževičiui teko kun. Daumanto 
rolė, Mindaugą pasiėmė vaidinti Kazys 
Alyta, Aldoną — S. Kymantaitė (Čiur
lionienė), Ragnytę — M. Putvinskaitė 
(Žmuidzinavičienė), Tranaitį — Jonas 
Strazdas, Vaišvilką — L. Gira. Reži
savo pradžioje G- Landsbergis, bet vė
liau įvyko nesusipratimų, nesutarimų, 
— jis atsisakė režisuoti. Kas daryti? 
Darbą nutraukti?

M. Sleževičius, įpratęs rizikuoti ir 
varyti darbą ligi galo, imasi „Mindau
gą“ režisuoti pats, šis darbas jam ge
rai pažįstamas iš Odesos laikų. Ir jis 
vilniečius užkrečia nepaprastu įsigili
nimu į darbą. Jis sugeba prieiti prie 
kiekveno asmens individualiai, supra-

Juk teks vai- 
lietuviams, bet

seka visas He-

MANO LIUDININKAS YRA DON GASPARRO
Sigismund von Ra deck i 

pasakojo) kad viskas labai nuostabiai 
rios šiurpulingos istorijos apie tai, kas atrodę. kaip, viduryje tilto kažkoks 
paskutinio penktadienio priešpietį yra 
įvykę ant Trinidad tilto, tai pateikiu 
čia ano įvykio teisingus parodymus, 
kurie bus tinkami visų senų moterų 
burnoms užkimšti. Mano liudininkas 
yra don Gasparro Suetzli, vyras, kuris 
valdė manevrinį garvežį „Elvyra“ ir 
yra žinomas kaip atsargus ir patyręs 
pilietis.

Aš, vedęs pilietis Pedro Alverde, 
aną priešpietį užžengiau iš Santa Anna 
stoties ant Trinidad tilto, kad juo iš 
čia nueičiau į Aranaguą. Kai aš bu-

Laiškas laikraščiui „EI Progreso 
Aranagua“: „Kadangi ir šitoje 
anoje upės pusėje pasakojamos įvai-

de

stebėjau, kad pabėgiai nuostabiai 
dreba, o bėgiai' lyg nuo slėgimo de
juoja. Aš apsigręžiau žaibo greitumu 
— ir pamačiau atvažiuojantį milžiniš
ką prekinio traukinio garvežį* Aš šau
kiau ir rankomis mojau, vistiek gar
vežys — tai buvo „Caballo Nero“ —* 
važiavo nemažindamas greičio: gal būt 
mašinistai ką įdomaus pasakojosi. Į 
šalį nušokti nebuvo galima, taip pat 
tilto ramsčiai buvo pertoli ir todėl aš 
padariau tą. ką kiekvienas būtų pada
ręs — aš užsikabinau rankomis už pa
bėgio ir pakibau apačioje tilto.

Kai pagaliau pągkutinig vagonas bu
vo per mane perriedėjęs, aš paban
džiau vėl aukštyn iškopti. Aš siūba
vau, kaip ant turniko, ten ir atgal, kad 
koja tvirtai sugriebčiau kitą pabėgį. 
Bet man nesisekė, ir buvo pavojus ran
koms nuo pabėgio nuslysti. Tada pa
bandžiau aukštyn išsikelti, bet mano 
kuprinė buvo persunki.

Buvo karšta; visi atrodė sumigę. Aš 
surizikavau pažvelgti 
mačiau porą tamsių 
Tai buvo kaimanai.

Tuo laiku ant tilto
kitas vyras. Vienas meškeriotojas man

gilumon ir pa- 
ruožų seklumoje.

i§ S- Anna užėjo

mažas juodulys kabėjęs ir kaip an
troji maža figūra artėjusi- Šitas buvo 
Ramon Guijarro, vyras, kurio charak
terio savitumai tuojau pilnoje šviesoje 
pasirodys. Jis taip pat norėjo į Ara
naguą. Jis, išgirdęs mano riksmą, pa
siskubino, ir greitai aš girdėjau jo 
šuolius nuo pabėgio ant pabėgio. Jis 
artėjo į mage, kaip dangaus angelas. 
Staiga sustojo jis prie mano pabėgio.

— Turniko pratimus atlikinėji, he?
— paklausė Guijarro ir susikišo ran
kas į kišenes.

— Trauk mane tvirtai . • . Ačiū 
Dievui^ kad tu atvykai . . . Trauk, 
trauk, kitaip aš tuojau pasileisiu • . .
— šaukiau aš iš po jo kojų.

— Ką man duosi už tai? — paklausė 
Guijarro ir nusispiovė į upę.

— Dešimt pezų.
— Tai yra permažai — pasakė jis 

abejingai,—pagalvok aš išgelbėsiu tavo 
gyvenimą.

— Kiek nori tu? — urzgiau aš grei
tai: penkiolika? Dvidešimt? Dvidešimt 
penkias? — Santissima — aš greitai 
nukrisiu . . .

— Kiek pas save turi?
— Keturiasdešimt šešias pezas . . . 

oh, laikyk vis dėlto mane . . •
• — Viskas tvarkoje, — pareiškė Gui

jarro ir pasilenkė per pabėgį 
padėti.

Tačiau šį momentą pasigirdęs duslus 
ūžimas privertė jį greitai apsižvalgyti. 
Smarkiai augantis garvežys riedėjo pil
nu greičiu ant jo. Keikdamasis Ramon 
dar turėjo laiko pasikabinti ant pa
bėgio — ant mano pabėgio, veidu atsi
gręžęs į mane, savo akimis į mano 
akis.

Kas dabar seks, įvyks tai greitai ar 
palengva, aš nežinojau. Kūningas

man

Guijarro kabėjo savo veidu arti manęs 
ir kerštingai žiūrėjo į mane. Aš jau
čiausi neapsakomai vargingai — aš ta
balavau kojomis — aš nebeturėjau 
daugiau jėgų laikytis pabėgio — ir 
staiga sukabinau savo kojomis Guijarro 
kūną, kuris trūkčiodamas gynėsi. Kai 
aš šitaip gavau naują atramą, nutrau
kiau savo kairiąją ranka nuo pabėgio 
ir apkabinau vyrą. Aš pajutau stebu
klingą išsigelbėjimo jausmą. Juk jo 
kaltė, kad jis manęs tuojau neištraukė 
. . . Mano dešinioji taip pat nebegalė
jo pabėgio laikytis- Ir dabar kabojo 
po tiltu Ramon Guijarro su dvigubu 
svoriu ir šaukė tiek, kiek tik galėjo.

Garvežys jau buvo sustojęs prieš ne- 
laimęs vietą. Ir don Gasparro Suetzli, 
mašinistas, nurėpliojo išilgai katilo ir 
per lempas atsargiai nusileido ant bė
gių. Jis S. Annoje buvo pastebėjęs, 
kaip vidury tilto plepėjosi du vyrai: 
vienas stovėdamas viršuje, kitas kabė
damas apačioje — ir tai jam buvo pa
sirodę įtartina. Todėl jis savo senajai 
„Elvyrai“ davė pilną garą, kad pats 
galėtų dalyvauti pasikalbėjime.

Tuo tarpu Ramon purkštė kaip katė1
— Bestija . , . Paleisk, vampire • . • 

Aš ilgiau negaliu išlaikyti ... — ir 
bandė kandžiojimais iš manęs išsiva
duoti. Bet aš apie tai nė negalvojau. 
Aš išvengdavau jo dantų atlošdamas 
savo galvą ir dar stipriau užsikabinau 
už savo vienintelės atramos.

Šitą akimirką don Gasparro jau 
buvo atėjęs iki mūsų. Jis pamatė dvi 
rankas, • mėšlungiškai įsikibusias į 
medį, iš panagių tryško kraujas, ir ki
toje pusėie trečią, karštligiškai iš
kištą, ranką — manąją, šitą vieną 
ranką, kuri buvo laisva, mašinistas 
tvirtai sučiupo. Ir patraukė* Beveik

tuo pačiu metu išgirdo jis užsitesiantį 
riksmą ir pamatė kraujuotąsias rankas 
nuslystančias nuo pabėgio. Ramon 
Guijarro nebegalėjo ilgiau dvigubos 
naštos išlaikyti . . *. Vieną akimirką 
pasisupę jis galva žemyn mano ran
koje kabėdamas, bandė jis nusiminęs, 
bandžiau aš savo laisva kairiąja jį su
griebti — ir tada nukrito Ramon Gui
jarro, vis mažėdamas, gilumon. Baltai 
išpurkštė upės vanduo. Kaimanai me
tėsi nuo seklumos į vagą.

Don Gasparro ištraukė mane aukštyn. 
Jis vėliau pasakojo, kad mane, tarsi be 
pagalbos drebantį mažą vaiką į savo 
garvežį turėjo nunešti. Ir kada „El
vyra“ palengva nuvažiavo į Aranaguą, 
aš greitai- atsipeikėjau tiek, kad galė
jau don Gasparonni faktų eigą išpasa
koti.

— Jam yra teisingai atsitikę, — 
manė jis* — Kodėl jis derėjosi? Ko
dėl jis nebuvo dešimčia pezų paten- 

' kimias? Be to, gyvas būdamas, jis yra 
arklį pavogęs . . . Ramybė jo sielai.

Kaip žinome, visai prieš Aranaguą 
geležinkelis daro lanką upės link. Ir 
kai mes palengva važiavome krantu, 

1 staiga pamatėme iš vandens iškylantį 
kažką, apdengtą augalais ir purvu. 
Žmogiška figūra, kuri su vargu pasiekė 
upės krantą, '-tarai koks upės dievas 

. išlipo į sausumą. Ir kai mes sustojo
me, mums pasirodė, lyg figūra turėtų 
didelį panašumą ... -

, •*— Santissima, — sušnabždėjome 
mes, — Guijarro dvasia!

— Alio, ar tai tu Ramon? — sušufo 
don Gasparro.

1 grąsė kumščiu, 
i Tokia ir ne 
i Ypatingai yra 
■ vėliau pas mane buvęs atėjęs reika- 
- Jauti keturiasdešimt šešių pezų. Aš jų 
į jokiu atveju nebūčiau davęs. Taigi 
• nėra mažiausio pagrindo jaudinimuisi.“

Vertė Jonas Biržys

Veikalas publikai padarė nepapra
sto įspūdžio. Bet praėjo kelios die
nos, ir gubernatorius kviečia dr. A- 
Vilešį ir sako jam turįs pranešimą, 
kad vaidninta be cenzūros . . . Vilei
šis pradžioje spyrė ir įtikinėjo, kad 
buvę viskas tvarkoje, bet pagaliau pri
sipažino, kad taip . . . be cenzūros. 
Jis tikrai po vaidinimo buvo painfor
muotas, kad vaidinta be cenzūros . « . 
Tada gubernatorius pasakė, kad yra 
nemaža skundų. Esą veikalas pastaty
tas taip, kad rusai niekinami, kad kur
stoma suldiltk, prieš carą ir tt. Bet gu
bernatorius skundikams atsakas, kad 
jis pats veikalo žiūrėjęs ir nieko bai
saus neradęs. Tačiau dr. Vileišį guber
natorius vis dėlto įspėjęs ateity taip 
nedaryti.

„Živilėje“ M. Sleževičius vaidino 
Karijoto rolę, K. Alyta-Ivanovo, 'L. 
Gira — Verlos, Antanavičiūtė — Živilės-

„Mindaugo“ ir „Živilės“ pastatymai 
Vilniaus lietuvių scenoje buvo žymiau
si. Bet po šios premjeros M. Šleže- - 
vičius vilniečams padarė dar vieną 
siurprizą.

1908 m. rugsėjo 25 dieną buvo įre
gistruota nauja lietuvių draugija, ode- 
sinės „Rūtos“ pavyzdžiu ir tuo pačiu 
vardu. Tai buvo padaryta M. Sleževi
čiaus iniciatyva ir pastangomis. 1909 
m. sausio 11 d., tuojau po „Živilės“ 
premjeros, įvyko steigiamasis susirin
kimas, kurį atidarė ir paaiškinimus pa
darė iniciatorius- x

„Rūtos“ tikslas: jungti ir kultūriškai 
kelti Vilniaus ir jo apylinkės lietu
vius, rengti vaidinimus, paskaitas, vai
kų vakarėlius, šokių vakarus; be to, 
įrengti skaityklą ir klubą- „Rūta“ 
greit tapo labai populiari, kaip Vilniaus 
lietuvių kultūros centras ir užeigos 
vieta. „Rūtos“ vakarai pasižymėjo po
puliarumu ir demokratiškumu, nes 
juos lankė visokių luomų ir socialinės 
padėties žmonės. „Rūta“ iniciatorių 
ir steigėjų sudėtais pinigais nusisamdė 
Jurgio prospekte (dabar Gedimino 
gat.), geriausioje miesto centro vie
toję, patalpas ir išgyvavo ligi pirmojo 
Pdsaulinio karo.

1909 m. sukako 10 metų nuo pirmojo 
viešo lietuviško spektaklio Lietuvoje— 
Palangoje, kur 1899 m. buvo pastatyta 
„Amerika pirtyje“- Vilniečiai sutarė 
tas sukaktuves atžymėti jubiliejine 
teatro švente rugpjūčio 14, 15 ir 16 
dienomis, kurių metu pasta'tyti geriau
si veikalai. M. Sleževičius buvo 
vienas aktingiausių tos šventės organi
zatorių.

Tais pat metais buvo susirūpinta 
lietuviškojo repertuaro reikalais- „Rū
toje“ susiorganizavo tam tikslui spe
ciali komisija, kurion įėjo: Biršiška, 
M. Sleževičius, K. Grinius, J. Grigai
tis, J. šlapelis, A- Janulaitis ir St. 
Bytautas. Komisijos tikslas buvo — 
peržiūrėti lietuviškus veikalus ir nusta
tyti jų tinkamumą scenai, parūptai! ~ 
naujų veikalų ir išrūpinti cenzūros 
leidimus.

1912 metais Vilniuje įsistefigė lietuvių 
artistų bendrovė, kuri tūrėjo savo sta
tutą, įstatus, kurie buvo įregistruoti 
pas notarą, ir kurt veikė kaip savaran
kiškas kolektyvas. Į Šią bendrovę su
simetė visi patys veikliausieji teatro 
darbuotojai bei artistai- M. Sleževi
čius renkamas į tos bendrovės direk
ciją. Ši artistų bendrovė turėjo nema
žą veikalų repertuarą ir gana dažnai 
vaidino, ir ne tiktai Vilniuje, bet Ir 
provincijoje. M. Sleževičius visur da
lyvauja, vadovauja, vaidina, režisuoja, 
deklamuoja, daro pranešimus, organi
zuoja. Nors pats tam tikslui turi skirti 
atliekamą laiką, nes jam reikia ir lai
kraštis redaguoti ir savo specialybės 
darbas dirbti. ‘Pilnas idealizmo, pasi
ryžimo kurti jaunąją Lietuvą, gaivinti 
tautą, M. Sleževičius nemiega naktimis, 
pervargsta, bet dirba be atvangos, karš- „ 
tai, ryžtingai, sumaniai, drąsiai, mo
kėdamas prieiti prie žmonių, mokė
damas juos paveikti, uždegti. Kai ki
tiems kartais sunkios sąlygos pakirs
davo rankas, Mykolas Sleževičius nie- 
kumet nenusimindavo, nepasiduodavo 
sunkumams. Kliūtys ir sunkumai tar
tum dar skatino jį į kovą, į ryžtą ir 
į pergalę.

Lietuvių teatro kūrimasis Vilniuje 
savo istorijoje turi M. Sleževičiaus 
vardą greta Landsbergio, K. Alytos. J. 
Strazdo ir kitų. Jis ir artistas, ir vei
kalų vertėjas, ir režisierius, ir organ!* 
zatorius.

O jis mums tyliai pa-

kitokia yra įvykių eiga, 
netiesa, kad Guijiarro

Taip buvo ligi Pirmojo pasaulinio 
karo. Vokiečių okupuotasis Vilnius 
kentėjo priespaudą ir jame pasiliku- 
siems teko kovoti už lietuviškąją egzi
stenciją, už lietuvių teises- Teatrinis 
gyvenimas veik nebuvo įmanomas.

Tiktai karo pabaiga, tiktai tautinė 
lietuvių revoliucija atsikovoti sau lais
vės ir nepriklausomybės teises, sudarė 
sąlygas, kad Vainius tapo tautinio Ir 
valstybinio gyvenimo centru, kuriame 
spontaniškai ėmė kurtis visos valsty
binio ir tautinio gyvenimo institucijos, 
—jų tarpe ir teatras. '

Ne kur kitur, tik Vilniuje, susifor
mavo, profesiniu teatru pasinešusi, 
drama. Deja, ir šį kartą atsirado nau
jas Lietuvos sostinės okupantas, su
trukdęs normalų Lietuvos valstybės at
sikūrimo darbą. Tiktai su mažomis 
prošvaistėmis, tiktai didžiomis tautos 
pastangomis antrojo okupanto prie
spaudoje Vilniuj vėl ėmė atkusti lietu
viškoji drama „Vaidilos“ teatro pavi
dale. Galutinai gi ir tvirtai, kaip dera 
tikrai profesinei dramai, Vilnius galė
jo pradėti darbą tiktai, trumpoj, apie 
metus trukusioje, laisvės ir neperiklau- 
somybės prošvaistėje — 1939—1940 
metais* Vilniuje pirmą kartą istorijoje 
buvo įsteigtas pirmasis valstybinis 
bramos teatras, kurio direktorium ir 
režisierium buvo jau profesionalas 
Romualdas Juknevičius. *

Toks nelengvas yrą lietuviškojo tea
tro isikūrimo kelias Vilniuje, nors jis 
ir yra amžinoji Lietuvos sostinė.

J- K.
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Mūnsterio tranzitinėje stovykloje Apie emigracija į Brazilija,
Kadangi dabar važiuoja į Angliją tik 

darbingi vyrai ir moterys ir tarp 
stovyklos laikinų gyventojų nėra mažų
jų, užtat stovykla yra apmirusi. Tylu. 
Ramu. Retkarčiais pasigirsta tolimam 
kampe akordeono ar klarneto balsas. 
Bet ir tai be užsidegimo, be gyvybės. •

Tik pietų metu stovykla trumpam at
gyja. Vieni eina su katiliukais parsi
nešti sriubos, kiti ten pat jos pavalgyti. 
O po to ir,vėl tylu. Ypač karštomis 
saulėtomis dienomis.

Daug gandų apie šią stovyklą plinta. 
Vėliau ar anksčiau teks per ją daug 
kam pereiti. Keletą dienų čia pagyve
nęs, ryžausi pasiekti pačius šaltinius ir 
iš jų išgirsti apie visus reikalus, lie
čiančius pravažiuojančius.

Taigi leidausi pas stovyklos komen
dantą — lietuvį p. Bartušką. Jis ma
loniai sutiko painformuoti per spaudą 
anglų zonos -lietuviškąją visuomenę.

— 1. Pirmas klausimas, kuris do
mina lietuvišką visuomenę, besiren
giančią keliauti į Angliją, tai grupių 
po 25 sudarymas. Yra žinoma, kad į 
vieną grupę pakliūva įvairių tautybių: 
latvių, es|tų ,ukra)’r4ečių ir lietuvių. 
Tos grupės lieka visą kelionės laiką. 
Dėl to susidaro nepatogumų ir net sun
kumų. Kodėl taip daroma ir ar ne
būtų galima susidariusią praktiką pa
keisti?

— Tamstos klausimas yra tikrai 
opus, daug kartų jis buvo keltas ir, 
reikia pasakyti, mes jį mėginome sprę- 

x sti panašia prasme, kaip visų pageidau
jama* Bet mes gauname sąrašus iš 
Dūsseldorfo, pagal kuriuos privalom, 
organizuoti grupes. Mes, atsižvelgdami 
į pageidavimus, mėginome sudaryti 
tautines grupes griežtai neprisilaiky
dami sąrašo eilės. Bet mums įsakmiai 
buvo nurodyta, kad laikytumės eilinio 
sąrašo ir tik pagal jį organizuotume 
25 žm. grupes. Taip dabar ir tebe-

— Todėl, kad “'mes negaunam bul
vių ir daržovių. Visus produktus gau
nam vokiškus ir iš vokiškų krautuvių. 
O bulvių nėra ir gauti negalim. O tai 
žymiai pablogina maistą. Paskutinėmis 
dienomis gavom kiek džiovintų bulvių 
ir tai sriuba išėjo žymiai geresnė-

— Kiek stovyklos gyventojas gauna 
ne kalorijomis skaičiuojant, bet kon
krečiai.

— Duonos į dieną gauna 215 gramų. 
Sviesto — 12,5 gr., mėsos į savaitę 
100 gr., kurią neduodam į rankas, o 
dedam į katilą- Vieton sviesto kai kada 
gaunam sūrio, marmelado. Duoną ir 
sviestą išduodam į rankas, o visa kita 
dedam į sriubą. Tiekėjai mums sko
lingi daugiau kaip 8 tonas bulvių, bet 
ar gausim — nežinau. Stovykla per 
2 mėnesius gavo tik kartą kopūstų. O 
ar daugiau pasiseks gauti, sunku pasa
kyti. Kliudo sunki procedūra su pini
gais jr atsiskaitymu. Maisto padėtis 
gali pakitėti, kai nuo rugpiūčio mėn. 
1 d. perims stovyklą Seedorfo admini
stracija, kuri visa atsikelia į Mūn- 
slerį.

— Ar Seedorfo stovykla panaiki
nama?

— Taip. Iš čia mano vežti tiesiog 
į vieną Olandijos uostą. Kelias su
trumpės.

Žmonės, esantieji stovykloj 3—4 die
nas, į tokią skandalingą, maitinimo pa
dėtį perdaug ir dėmesio nekreipia, bet 
priversti čia išbūti 2—3 savaites atsi
duria nepavydėtinoj būklėj, nes iš kaž 
kur turi maisto „susiorganizuoju“ ir 
pusryčiams ir vakarienei. '

Padėkojęs p. Jonušui už žinias, vėl 
grįžtu prie p. komendanto.

5. Dar keli klausimėliai, p. komen
dante, kurie būtų įdomūs skaitančiai 
visuomenei.

— Kiek perėjo per jūsų stovyklą lie
tuvių ir kitų tautų asmenų?

— Stovykla pradėjo veikti nuo ba
landžio mėn. 17 d. Tą dieną buvo pir
mas transportas iš Greveno. Jau bai
giam varyti 5=tą tūkstantį,. Lietuvių 
perėjo apie 1 200 Pirmoj vietoj stovi 
ukrainiečiai. Jie sudaro maždaug 40%, 
lietuvių per 25%, latvių apie 18% ir 
estų apie 17%. *

— Kaip laikosi lietuviai? Ar netu
rėjote kokių nors nemalonumų iš jų 
pusės?

— Lietuviai ligi šiol laikėsi pavyz- 
dingail Visada drausmingi, punktus* 
lūs, tvarkngi, švarūs- Net ir išvažiuo
dami palieka patalpas švarias, ko ne
padaro kai kurie kitų tautų žmonės- 
Savo tautiečiais aš didžiuojuosi.

— Dar dėl administracijos, p. ko
mendante. Ar ji ne per griežta? Vakar 
pav^ rodos, kad policijos vadas atė
jusius palydėti mūsų moterų labai, gru
biai nuvijo.

— Kaip tai galėjo atsitikti? — nus
tebo p. komendantas.

Papasakojau, kad bekraunant išva
žiuojančių bagažus į sunkvežimius, po
licijos vadas (latvis) prieina prie būrio 
palydinčių ir buv. estų lyderį įsakomu 
tonu ragina padėti krauti čemodanus. 
Tam atsisakius, vadas kreipiasi į būrį 
ir staiga visa gerkle sušunka. „Raus 
von hier“. Mes ir pasitraukėm negavę 
atsisveikinti su išvažiuojančiais- Ar 
toks policijos elgesys čia yra nuolatinis 
reiškinys.

— Labai ačiū, kad Tamsta mane apie 
šį nemalonų įvykį painformavot. Tai 
pirmas toks incidentas. Aš stebiuosi 
tuo labiau, kad darbininkų pas mus 
netrūko ir netrūksta. Jis neturėjo jo
kios teisės įsakinėti eiti dirbti, n tuo 
labiau pašalinti palydinčius, gito įvykio 
aš nepraleisiu, nereagavęs.

Ponui komendantui padėkojau už in
formaciją ir už kantrybę.

J. Af. Gojus
darom.

— Kas galėtų šitą klausimą pajudinti 
iŠ esmės?

— Aš kaip stovyklos komendantas 
šito klausimo kelti negaliu, nes mano 
uždaviniai kitokie. Šitą klausimą ga
lėtų kelti .atitinkamose įstaigose tau-*, 
tiniai komitetai ar Baltų .Centrinė 
Taryba. * z

2. Antras klausimas: jūsų stovykla 
jau pagarsėjo kaip K. C. Iš laiškų ir 
iš pasakojimų tų asmenų, kurie buvo 
čia ir išvažiavo kitur, atrodo, kad čia 
yra labai «unkus gyvenimas. Kalėji
mas, o ne stovykla! — statau stačiai 
klausimą.

Komendantas juokiasi. Kaip žinoma, 
p. Bartuška yra Lietuvos aviacijos ka
pitonas, senas sportininkas, dar iš 
L.F.L.S, klubo žinomas, 20 metų gyve
nęs Škotijoj- Taigi prie drausmės pri
pratęs.

— Čia yra tik tvarka. Žmonės atva
žiuoja, pabūva 3—4 dienas, atlieka for
malumus ir keliauja toliau. Jei tvar
kos nesilaikytume, tai mes patys pra- 
žūtume ir nesusigaudytume, o ir pa
tiems važiuojantiems neišeitų į gerą. 
Jus galite eiti į Mūnsterį, galite pava
žiuoti ir toliau, bet tik reikia gauti 
lęidimą, kuris duodamas, jei nenuma
toma tam žmogui greit išvykti. Duo
dami leidimą išvažiuoti dienai kitai, 
mes apskaičiuojame, kad nenukentėtų 
pats važiuojantis, t. y-, kad jis neat
siliktų nuo transporto, nuo savo grupės.

— 3. Kaip čia yra p. komendante, 
kad vėliau atvažiavusieji išvažiuoja 
pirmiau, o pirmiau atvažiavusieji pa
silieka, kaip tai atsitiko vakar, birže
lio mėn. 27 d.?

— Tai pirmas mūsų stovykloje toks 
atsitikimas. Ligi šiol išvažiuodavo visi 
atvykimo tvarka, t- y., kas pirmiau at
važiuodavo, pirmiau ir išvažiuodavo. 
Bet šį kartą gavom įsakymą paruošti 
transportui tik moteris ir tik tuos vy
rus, kurie yra §u moterimis surišti, ir 
kurių registravimosi kortelėse yra žo
dis „linked“. Pasilieka net ir tie, ku
rie jau prieš dvi savaites pia atvažiavo.

4. Kodėl jūsų stovykloje maistas taip 
blogas?

— Ką mes gauname, tą jums ir ati
duodam. Smulkesnių žinių Tamstai su
teiks mano padėjėjas maisto reikalams 
p. Jonušas, — kurį čia pat ir liepė pa
šaukti.

P. Jonušas mielai painformavo:
— Kalorijomis skaičiuojant 1 gyven

tojui į dieną reiktų gauti 1100- Bet 
faktiškai gauna tik 944.
,— Tai kodėl neatiduodat viso da

vinio.

PRANEŠIMAI
PERSIKĖLĖ ŽEM- SAKSONIJOS BAT 

LIETUVIŲ SKYRIUS
Baltų Apyg. T. lietuvių skyrius per

sikėlė iš Oldenburgo Camp Unterm 
Berg į Hanoverį. Naujas adr.: Baltic 
Dictrict Advisory Counsil Land-Nie- 
dersachsen, Lithuanian Section (žem. 
Saksonijos BAT lietuvių skyrius), 
(20) Hannover, Landscbaftstr. 3, tel. 
Hannover 22337. Lietuvių atstovas Ta
ryboje dipl. inž. Algirdas Nasvytis. Vi
sas Hannoverio ap. stovyklas prašome 
kuo greičiau užmegsti ryšį su apygar
da.
NORINTIEMS VYKTI Į ARGENTINĄ 

Argentinos Lietuvių Balso redakto
rius p. Norkus Kostantas prašo pa
skelbti :

Norintieji vykti Argentinon ir susi
rasti ten savo gimines, ne paieškoji
mus turi rašvti, bet siųsti parašytus 
platesnius laiškus savo giminėms ir 
draugams adresuodami:

Sr........................................ • • •
c/o A. L. Balsas, Casilla de Correo 303

Buenos Aires fArgentina
Tuomet iš karto galima bus pada

ryti kvietimai^ tik visi privalo para
šyti savo gimimo datą ir vietą;
IŠVYKSTANTIEMS IŠ VOKIETIJOS

Kiekvienam išvykstančiam iš Vokie
tijos yra svarbu tiksliai sunaudoti sa
vo santaupas, nes išsivežimas vokiškų 
markių yra varžomas ir nenaudingas.

Lietuvių Dailės Studija Gross- 
Hesepėje

1946 m. liepos 15 dieną Studija 
žengė pirmuosius žingsnius. Tą dieną 
buvo pradėtas mokslas. Per mėnesį 
bandomojo laikot.ifpio buvo isinėgn- 
tas Studijos klausytojų pajėgumas ir 
jau rugpiūčio 15 dieną buvo surengta 
klausytojų darbų paroda ir atšvęstas 
iškilmingas Studijos atidarymas.

Lietuvių Dailės Studija yra Švietimo 
Valdybos patvirtinta. Mokomasis per
sonalas: direktorė — dail. V. S. Stan- 
čikaitė-Abraitienė (ji taip pat piešimo 
ir skulptūros lektorė), lektoriais yra 
— taikomajam ir dekoratyviniam me
nui — Ig. Ferdinando, akvarelei, gra 
fikai, ornamentikai ir perspektyvai — 
dail. Br. Grikenis, braižybai — inž* 
Ceponkus, menę istorijai — fil. mg. E. 
Petrelevičius, anatomijai — gyd. A. 
Ažubalis.

Pradžioje buvo vienuolika klausyto
jų, netrukus sumažėjo iki 8; tie difba 
iki šiai dienai.

Dailės Studijos programa išdėstyta 
trims metams. Kasdien dirbama po 6 
valandas. Be to Studijos klausytojai 
atliko daug stovyklos papuošimo dar
bų: išdekoravo vaikų darželį, stovyklos 
koplyčią, stovyklos salę, kaukių baliui 
gamino kaukes, Vasario 16 dieną sta
tytam veikalui „Eglę Žaučių Karalienė“ 
padarė dekoracijas, kostiumus ir buta
foriją. Pirmam semestrui pasibaigus 
buvo suruošta antroji Studijos darbų 
paroda, mokslo metų pabaigoje suruo
šta trečioji Studijos darbų paroda.

Parodoje išsiskiria trys jėgos: E. 
Ramanauskienė — stipri piešėja ir pri
taikomojo meno sugebėjimai (dekora
tyvinės lėlės), P. Laurinaitis — piešė
jas ir kompozitorius (skulptūroje ir 
dekoratyviniam mene) ir J. Gobis — 
stiprus piešėjas ir portretistas. Kiti 
Studijos klausytojai nėra toki ryškūs, 
bet yra stiprūs ir darbštūs. T.

Brazilų komisijai, lankant Lehrtės 
„Churchill“ stovyklą, buvo patiekta 
eilė klausimų, į kuriuos komisija su 
dideliu kantrumu ir rodomu atvirumu 
davė žemiau talpinamų paaiškinimų.

Brazilijos komisija pabrėžė, kad ji 
norinti galimai daugiau žinių paduoti, 
kad tremtiniai turėtų platesnį vaizdą 
apie jų perkėlimą. Brazilija noni įsi
leisti į kraštą darbščių žmonių, jiems 
duoti sąlygas įsikurti, kad iš to būtų 
dvipusiška nauda.

Pirmuoju kontingentu įsileidžia že
mės ūkio kvalifikacijų asmenis (80%), 
miško dafbininkų (7%), traktorininkų 
ir žemės ūkio mašinų mechanikų 
(7%), žemės ūkio pramonės specialis
tų — pieno konservų ir pramon.

Pabaltiečiai bus apgyvendinti cen
trinėse ir pietinėse Brazilijos valsty
bėse, kur yra palankesnis klimatas, o 
tų sričių žemės ūkis ir susisiekimas 
yra žymiai geresnis.
Klimatinės sąlygos

Nurodytų provincijų klimatas yra 
vėsesnis už daugelio Argentinos sričių, 
nes tos sritys yra aukščiau, skaitant 
nuo jūros- Vidutinė vasaros tempera
tūra apie 26—32°C, o žiemą 1—3°C 
šalčio^ Bet ir Brazilijoje yra sričių, 
kur žiemą kartais siekia net iki 15° 
šalčio. Brazilijos šiaurėje, tropinio 
klimato juostoje, europiečiai negalėtų* 
gyventi, todėl ten baltai nebus apgy
vendinami.
Tremtinių perkėlimas

Kiekvienas kandidatas bus medici
nos gydytojo patikrintas. Brazilija 
turi savo ligas. Vykdant aktyvią ko
vą su ligomis, ligoniai tremtiniai ne
galės išvažiuoti. Po mediciniško pa
tikrinimo bus sudaromi dokumentai 
emigracijai. Tremtiniai bus perkelia
mi IGCR lėšomis ir už pervežimą ne
bus daromi bet kokie vėlesni išskaity
mai. Laive bus teikiamas nemokamas 
maistas ir mediciniška pagelba. Šei
mos galva gali būti 20—50 metų.
Tolimesnis perkeltųjų aprūpinimas

Nuvykusieji į Braziliją tremtiniai 
bus patalpinti specialiuose emigran
tams skirtuose viešbučiuose. Ten, iki 
susiras sau darbą, bus nemokamai ir 
pilnai aprūpinami. Pageidaujama, 
kad greičiau būtų surandamas darbas. 
O jo kiekvienas teškantysis' galės leng
vai gauti. Valdžios pareigūnams tar
pininkaujant, galima bus tiesiogiai tar
tis dėl sąlygų su ten atvykstančiais 
darbdaviais. Susiradę darbą galės 
tuojau išvykti į darbovietę ir nuo tos 
dienos gauti atlyginimą už darbą.

Darbą reikės susirasti per 60 dienų. 
Per tą laiką nesuradę darbo, nustos 
valdžios paramos ir bus grąžinami at
gal į Vokietiją. Tokie asmenys atei
tyje jau nebegalės emigruoti.

Asmenys užsirašę į žemės ūkį, dirbs 
žemės ūkyje. Pakeisti darbovietę joks 
įstatymas nedraudžia, jei tai nevaržo 
darbo sutartis ir t. t. Tačiau išvykti 
iš bendro žemės ūkio ir apsigyventi 
mieste galima bus tik išbuvus žemės 
ūkyje keturis metus arba išimties ke
liu. Ir anksčiau išsijungti iš žemės 
ūkio nebus draudžiama, bet tuo atveju 
kandidatas praras valdinę globą, kaip 
tai socialinę globą ir pan.

Per UNRRA gi gautas oficialus pra
nešimas, kuriame sakoma, kad imi
grantų šeimos gaus nekultivuotos že
mės su trobesiais ir pradžiai avanso- 
Už tai kasmet turės atsilyginti natūra. 
Per 5—10 metų jie taps to viso savi
ninkai.

Darbo sutartys
Darbo sutartys pasirašomos vieneriems 

metams. Kad sudaromos sutartys ne
būtų vienašališkos ir neišnaudotų dar
bininkų, jas, po abiejų pusių pasirašy
mo, dar peržiūri valstybės patikėtinis.
Darbas fazendose

Brazilija, įvairi augmenija, augina
momis kultūromis, todėl ir ūkininka
vimo kryptys, jų gausumas pabaltie- 
čiams pradžioje bus svetimos. Užvis 
daugiausia auginama kavos, medvilnės, 
cukrinių nendrių, tabako, ryžių, dar
žovių įr įvairių vaisių. AtfVrose pro
vincijose išplėsta gyvulininkystė, pie
no ūkis- Paskutiniojo karo metu už^ 
pagamintas žemės ūkio gėrybes Brazi-

Grosš-Hesepės koplyčios altoriaus pa
veikslas, dal. Stančikaitės-Abraitienės 

kūrinys • • ■

lija dar turi gauti iš JAV — 920.000.000 
dolerių, o iš Anglijos 123 milijonus 
svarų sterlingų. Praeito karo metu 
Brazilija paskerdė per 52 milijonus ra
guočių, dėl to pieno produktai yra 
brangūs ir šioje srityje ypatingai gera 
dirva naujai iniciatyvai.

Kiek ir kitos įmonės, tiek ir žemės 
ūkis randasi privačių savininkų ran
kose. Stambūs ūkiai, kurie verčiasi 
išimtinai telktinėmis svetimomis darbo 
jėgomis, vadinami fazendomis. Yra 
net' labai didelių fazendų, turinčių sa
vo bažnyčias, kino teatrui restora
nus, valgyklas, kooperatyvus, ištisas 
kolonijas nameliu, darbininkams, mo
derniškas mašinas, mašinų ir įrankių 
taisymo dirbtuves. O dažnai net savo 
geležinkelius ir traukinius.

Atlyginimas už darbą išmokamas 
grynais pinigais, atskaičius darbininko 
įsiskolinimą valgyklai, krautuvei ir 
soc. draudimo mokesti. Valdžia yra 
įstatymais apsaugojusi darbininką, kad 
net blogiausias darbininkas' gautų už 8 
darbo vai. nemažiau kaip 1,25 dolerio. 
O darbštus darbininkas ir fazendoje 
gali uždirbti 2—3 dolerius. Už viršva
landį, o taip pat nakties darbą moka
mas atlyginime* priedas 50—-100% die
nos uždarbio. Kai kur yra praktikuo
jamas akordinis darbas.. Pav., susita-’ 
riama, kad darbininkas prižiūrės 1000 
kavos medelių. Po kiekvieno atlikto 
darbo tada jis gauna piniginį atlygini
mą, o derlių surinkus dar derliaus bo
nus.

Jūsų šeimos ar asmenys,, norį savy- 
stoviai įsikurti žemės ūkyje, galės tai 
padaryti. Pradžioje teks pionieriauti.

Vyriausybė visomis išgalėmis rems ‘ 
kiekvieną jūsų pastangą ir tvirtins ge
rus projektus. Žemės bus galima gau
ti tiek, kiek jos šeima ar šeimų ben
drija galės apdirbti. Žemė bus duo
dama išmokėtinai per 15 metų. Išsi- 
mokėjimo sąlygos labai lengvos. Pra
dedantiems ūkininkauti bus duodami 
penkmetiniai kreditai. Agronominis 
personalas teiks instrukcinę medžiagą, 
patarimus ir premijomis skatins jų 
sveiką iniciatyvą. Darbšti 3—4 asme
nų šeima, paėmusi 25 ha dydžio ūkį, 
galės jį sutvarkyti ir per 5—7 metus 
išsimokėti, gautus kreditus sugrąžinti 
ir įsigyti nuosavybę. Tik darbo ven
gią čia neras gyvenimo, todėl tokie yra 
labai nepageidaujami.
Darbininko socialinė globa

Kaip minėta, darbininkai iš fazen
dos gauna neito atlyginimą. Kadangi 
jie prekes perka fazendų kooperatyve, 
tai, kad būtų apsaugoti ’išnaudojimo, 
jie moka tokias pat kainas kaip ir 
valstybinėse parduotuvėse. Kainoms 
kontroliuoti yra suorganizuota žemės 
ūk;-o policija. Kiekvienas dirbantysis 
pagal įstatymą yra draudžiamas socia
linės globos valstybinėse įstaigose. Ma
žą mokesčių dalį atskaito iš darbinin
ko uždarbio, kitą sumoka darbdavys. 
Ligos ar nedarbo atveju išmokama pa
šalpa. Dabartinė sanitarinė’ tarnyba 
yra labai aktyvi, turi modernias prie
mones ir platų sanitarinį sveikatos 
punktų tinklą ir modernias ligonines 
visame krašte. Bendrai paėmus, šian
dieninė darbininko soc. globa yra ge
resnė, nei vidutinių valdžios tarnau
tojų.

Pragyvenimo brangumas
Porvincijoje 3—4 asmenų Seimai 

pragyventi 1 dieną reikia 1,5 dolerio, 
mieste tai pačiai šeimai nemažiau 2,5 
dolerių. Kai kurių prekių kainos: 
sviesto kg — 1.5 dpi., pieno ltr. — 
12,5 a. cento, duonos kg — 5 centai, 
mėsos kg — 3 centai,geras išeiginis 
kostiumas — 25 doleriai, paltas 12,5 
doL, viršuj marškiniai 2—2 50 doh, 
kaklaraištis 60 centų, cukrus kg — 3 
centai.
švietimas

Pradinis mokslas nuo 7—14 mt. am
žiaus vaikams yra privalomas portuga
lų kalba. Namuose tėvai vaikus gali 
mokyti gimtąja kalba* Karo metu 
įvestas draudimas leisti svetima kalba 
laikraščius dar tebegalioja. Bet lais
va korespondencija įgalina prenume
ruotis kituose kraštuose leidžiamus 
laikraščius.
T eisės >

Įvažiuojantiems į kraštą yra bendri 
ir privalomi visi krašto įstatymai, iš
skyrus karinę prievolę. Taip pat įva
žiavusieji gauna tokias pat teises kaip 
vietiniai. Natūralizacijos teisė gauna
ma po 5—10 metų. Valstybinę kalba 
yra portugalų kalba. Bot niekas ne-

r Tp’nčioMos kalbos.
Nuteik- nma visiška judėjimo- TaicvŽs 
teisė. Bet išvykstantieji iš darbovie
tė* be sutikimo, o taip pat išvykstan- • 
tieji i kitą kraštą, automatiškai nusto
ja Brazilijos valdinės globos.
Kelionė

Tremtinių perkėlimui sk* narni lai
vai nebus keleiviniai, nes daugumas 
laivų karo metu tarnavo . transportui. 
Ir prekiniai laivai, kurie tarn.vo ka- 
’•iuomenė? pervežimui, yra pritaikyti 
ir geriau tinka už Laro laivui Pate
ko i laivą keleiviai prikimšo tos vals
tybės įstatymam®, kurtos valstybės lai-

DARBININKAI IR AMATININKAI.
Balandžio 20 d- Hanau stovykloje 

'susirinkę trijose Vakarų Vokietijos 
okupacinėse zonose gyvenančių darbi
ninkų ir amatininkų atstovai įsteigė 
Lietuvių tremtinių amatininkų ir dar
bininkų profesinę sąjungą.

Darbininkai ir amatininkai Nepriklau
somos Lietuvos laikais, kaip lygiai ir 
abiejų okupacijų metu, nežiūrint savo 
dažnai net sunkių gyvenimo sąlygų, 
aktyviai dalyvavo mūsų valstybės atsta
tyme, rūpinosi vispusišku jos progresu 
ir savo darbu bei visuomeninių rei
kalų supratimu įrodė, kad darbo žmo
gus kartu su visa kovojančia tauta sie
kia vis aukštesnės Tėvynės gerovės.

Būdami tremtyje mes dar karščiau 
turime jungtis į kovą už Tėvynę. • O 
kova bus sėkminga,' jei ji bus organi
zuota.

Todėl visų stovyklų darbininkai ir 
amatininkai kviečiami steigti pas save

Todėl kiekvienas išvykstantis gali 
skirti nors dalį savo santaupų tam tiks
lui, iš kurio vėliau turės pats naudos. 
Gyvenimo praktika parodė, kad išeiviui 
brangiausias ir reikalingiausias trem
tyje turtas bei draugas yra geras žody
nas. Šią spragą gali užpildyti kiek
vienas išvykstantis, užsisakydamas J. 
ir J- BeržinSkų ir V. Minkūno angliš- 
ka^vokiško žodyno antrąją laidą, kuri 
bus naujai pertvarkyta bei papildyta 
ir vienon knygon įrišta. Kaina su per
siuntimu 70«— RM. Prenumeratorius, iš
vykęs užsienin ir pranešęs savo gyve
namosios vietos naują adresą, gaus žo
dyną paštu pabaigoj šių metų. Užsaky
mus ir pinigus siųsti:

J. ir J. Beržinskai, (13b) Rosenheim, 
Pichlmayrstr. 21a, Camp „B“.

profesinės sąjungos skyrius. Vietų ko
mitetai prašomi, kiek galima organiza- 
vimąsi remti ir jį skatinti. Per pro
fesinę sąjungą bus rūpinamasi steigti 
įvairius trumpalaikius amatų kursus, 
organizuoti ir plėsti amatų dirbtuves, 
be to, bus daromi žygiai, kad amati
ninkai ir amatų darbininkai dirbtų savo 
specialybės darbą.

Centro Valdyba visoms stovykloms 
yra išsiuntinėjusi informacijas skyrių 
steigimo reikalu. Jas gaus.'

a) stovyklos, kurios į suvažiavimą 
buvo atsiuntę savo atstovus — jų at
stovai,

b) stovyklos, iš kurių nebuvo at
stovai atsiųsti — LTB skyrių komite
tai.

LTB skyrių komitetai ir darbininkų 
— amatininkų atstovai prašom- imtis 
iniciatyvos, kad organizavimasis būtų 
sėkmingas ir atliktas galimai trumpes
niu laiku.

Informacijai ir kitais reikalais kreip
tis į Centro Valdybą, šiuo adresu:

(16) Hanau, Lamboystr. 84.
DP Camp. 12 c blokas, 24 kambarys. 

Hanau, 1947 m. gegužės 30 d.
Liet. Tremt. Darb. ir Amat. 

Prof. S-gos
Centro Valdyba,

SUTVARKYKIME DOKUMENTUS
Pamažu prasideda tremtinių išsibars

tymas iš Vokietijos; kai vykstama dar
bams į Belgiją, Angliją ir kitas Euro- 
pas šalis, niekas ypatingai dokumentų 
nereikalauja. Vykstant gi į JAV, Ka
nadą, Argentiną ir kitas užjūrio šalis 
reikia turėti gimimo, vedybų metrikus.

Patartume, kas jų neturi, susidaryti. 
Metrikai gali būti sudaromi liudinin
kų parodymais apylinkių teismuose ar
ba klebonijose. (LTBI)

Laiškas iš•
Gautas iš prieš penkis mėnesius į 

Braziliją išvykusios šeimos laiškas, ra
šytas šių metų gegužės 14 dieną. Ka
dangi iš jo matyti kai kurie įsikūrimo 
Brazilijoje galimumai, tai jo įdomes
nes ištraukas duodame skaitytojams.

„Štai jau penki mėnesiai, kaip gy
vename gražiausioje Pietinės Amerikos 
sostinėje — Rio de Janeiro. Jau apsi- 
pažinome su šio krašto gyvenimo są
lygomis, pripratome prie šilumos, pra
kaitavimo ir kitų „malonumų“ . . . 
Temperatūros pasikeitimą, vasaros kar
ščius pergyvenome be jokių ligų bei 
ypatingo nuovargio. Visi esame sveiki 
ir darbingi.

Jonas, Albertas ir Bronius dirba sta
lių dirbtuvėje kaip staliai-ir gauna po 
7 eruzeiras už darbo valandą. Aš tar
nauju vienoje miško prekybos firmoje 
medžio matuotoju-kalkuliatorium. Al
gos gaunu 1200 cr., iš kurios, taupiai 
gyvenant, trijų asmenų šernai galima 
pragyventi. Darbas nesunkus ir jo ne
daug. Kai pramoksiu kalbos, gausiu 
kitas pareigas, su didesmiu atlyginimu.

Gyventi čia galima geriau, negu Pran
cūzijoje. Pagal šalies konstituciją, 
svetimšaliai čia turi tas pačias teises, 
išskyrus politiką, kaip ir šio krašto pi
liečiai. Verstis bizniais, steigti įmones, 
įsigyti turtą, imti darbus nėra jokių 
suvaržymų. Tik valdžios įstaigose į 
tarnybas nepriimami ir fabrikuose ar 
įmonėse svetimšalių negali būti dau
giau kaip 1/3. Europiečiai visur mie
lai priimami. Darbininkų socialinis 
aprūpinimas ir draudimas sutvarkytas 
prieš keletą metų išleistais įstatymais 
moderniškiausių Europos pavyzdžiu. 
Pagal įstatymą miestų darbininkams 
minimalus atlyginimas yra 3 crz. va
landai.

Geriausiai uždirba amatininkai: me
chanikai, šaltkalviai, staliai, batsiuviai, 
siuvėjai ir kt. — po 2—3 tūkstančius 
per mėnesį. Viengungis pragyvena už 
600—700 eruzeirų.

Butų trūkumas čia nemažesnis kaip 
sugriautoje Europoje. Todėl gyventi 
tenka labai susiglaudus. Bet tai nėra 
tragiška, nes nešalta. Mes gyvename 
taip pat viename kambaryje, o valgį 
gaminamės kieme pastogėje. Taip čia 
gyvena daugumas darbo žmonių. Ma
čiusieji Rytų rojų ir Europos pragarą

Brazilijos
gali drąsiai čia važiuoti. Tik viena są
lyga — turi būti netinginiai ir apsu
krūs.

Prieš dešimtį metų atvykusieji lietu
viai, jei tik yra netinginiai ir negir- 
tuokliai, gyvena gražiai. Daugelis turi 
savus namelius. Kai kurie turi labai 
stambų turtą užgyvenę. Daugumas jų 
yra neprasilavinę žmonės, atvykę čia 
kaip žemės _ūkio darbininkai. Jie ir 
atvykdami turėjo menką tautinį .susi
pratimą, o čia gyvendami dar labiau 
nutolo nuo Lietuvos reikalų. Pradžioje 
išgyventas vargas ir skurdas kai ku
rias jų pastūmėjo iš komunizmą.

Čionykštės prekių kainos yra tokios: 
kg juodos duonos — 10 crz. (ji čia 
laikoma liuksusu), baltos — 5 crz., jau
tiena mėsa pasirinktinai — 7, su kau
lais — 3, kiauliena — 15, rūkyti laši
niai — 18, lydyti kiauliniai taukai — 
13, sviestas — 30, oland. sūris — 35, 
cukrus — 3, ryžiai — 4, pupelės — 3, 
miltai — 4,50, manų kruopos — 6, bul
vės — 5, svogūnai — 3.50, kopūstai — 
3, morkos — 5, vynuogės — 10, muilas 
— 3,50 (veidui gabalas — 2—3). Li
tras: pieno — 2-50. alaus — 9, Degtinė 
60°, likeris, konjakas, cinzanas — 18, 
žibalas ir benzinas — 1,50. Tuzinas: 
kiaušinių — 15, apelsinų — 3, manda
rinų — 2, bananų — 3, citrinų — 5. 
Kriaušės ir obuoliai — importiniai po 
2—3 crz. už štuką. Indai brangūs: 
lėkštė — 7, stiklinė — 5, švediškas 
primusas — 240. Batai —* 100—150. 
Angliškos vilnonės ar lininės medžia
gos pasiūtas kostiumas. — 900—1200 
crz. Doleris — 20, anglų svaras — 65. 
Visų šalių pinigai banknotais ir auk
sinės monetos išstatytos languose ir 
pardavinėjamos kaip paprastos prekės.

Norėdami gauti įvažiavimo vizą Pa
ryžiuje, turėjome užsirašyti ūkinin
kais. Manėme, kad kurį laiką teks 
ūkyje padirbėti ir baiminomės. Bet 
pasirodo, kad nuvykus į šituos užsi- 
rašymus niekas nekreipia dėmesio. 
Gali gyventi ir dirbti, kur patinka Ir 
kas patinka. Niekas tuo reikalu nesi
rūpina.

Gyvename neperblogiausiai, bet su 
ateities viltimis, kad gyvensime geriau. 
Sūnus lanko olandų vienuolių išlaiko
mą mokyklą, o žmona mokosi siūti. 
Nors ir ruošiamės ilgesniam gyveni
mui, bet vis kiekviena diena atneša 
gražesnių Tėvynėn grįžimo vilčiiį • . •

juos veža. LTž laive įvykusiu# »u- 
sižalojimus ir nuostolius neatlyginama. 
Laive moterys atskiriamos nuo vyrų, 
vaikai lieka prie moterų. Maistas vi
dutinis arba geras priklausomai nuo to, 
ksek laive vietos jo atsargoms. Už 
maistą ir sanitarinę pagelbą nere’kės 
mokėti.

Keleiviams leidžiama paimti 100 kg 
bagažą vienam asmeniui ir darbo įran
kius (tik savo specialybės) tiek, kiek 
leidžia laivo vieta. Kelionė truks apie 
20 dienų. Transportai seks kas dvi 
savaiti. Vienas britų pareigūnas paly
dės imigrantus ir prižiūrės, kad . emi
gracijos schema būtų vykdoma.

J. Budreckas

LENGVOSIOS ATLETIKOS KON
TROLINĖS VARŽYBOS IKASSELIO;

LIETUVIŲ STOVYKLOJE
Praeitų metų rudenį į Kasselio-Mat- 

tenbergo lietuvių stovyklą atsikėlus 
Wiesbadeno liet, stovyklai, kartu at
vyko ir sporto klubas „Lituanica“. 
Klubas savo veiklą sėkmingai tęsia ir 
toliau susijungęs su vietiniu sporto 
klubu „Nerimi“. Birželio 14 d. klubo 
iniciatyva buvo surengtos lengvosios 
atletikos kontrolinės varžybos. Bloga 
aikštė turėjo įtakos į pasekmes, kurias 

.čia ir duodame: Vyrų: 100 m. Miški
nis 11,9 sek., 1500 m. Kazakevičius 
5:25,2 min., į tolį Aižinas 6,29 m., į 
aukštį Aižinas 1,61 m., diskas Vodopa- 
las 36,56 m., rutulys Vodopalas 12,64 
m. Moterų: 60 m. Meškauskaitė 8,9 
sek. 500 m. Matulaitytė 1:45,7 min., 
į tolį Meškauskaitė 4,22 m., į aukštį 
Preikšaitytė ir A. Milašiūtė — abi po 
1.25 m. S- A-nas
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