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Byrneso priekaištai Molotovui
JAV užsienio reikalų ministeris Byrnesas, 

grįžęs iš Paryžiaus, per radiją padarė pra
nešimą JAV visuomenei apie Paryžiaus 
konferencijos eigą. Pranešime pažymėjo, jog 
Molotovo atmetimas JAV pasiūlytos sutar
ties Vokietijos reikalu, verčia Amerikos vy
riausybę imtis neatidėliotinų žygių Vokieti
jos padalinimui į zonas sušvelninti. Ta pras
me jau yra duoti nurodymai okupacinei 
amerikiečių valdžiai Vokietijoje ir - ji yra 
įgaliota sueiti { kontaktą su kitų trijų zonų 
okupacinėmis vadovybėmis dėl finansinių, 
transporto ir pramoninių klausimų vienodo 
tvarkymo ir vieningo vadovavimo visose zo
nose, neš esamas chaosas veda prie galuti
nai ūkinį gyvenimą žudančios infliacijos ir 
nesibaigiančios spekuliacijos. Jei Amerikos 
Jungtinių Valstybių pastangos ir toliau ne
duos pilnų vaisių tai bent galutinai visiems 
bus aišku, kas nevykdo Potsdamo nutarimų 
dėl Vokietijos ūkinio vienalytiškumo atsta
tymo ir kas neša už tai atsakomybę. Jei So
vietų Sąjunga neturėtų užkulisinių minčių, 
tai Molotovas būtų tik su dėkingumu priė
męs AJV numatomus įsipareigojimus Vokie

tijos militarinės kontrolės atžvilgiu. Jei taip 
neatsitiko, matyt, Sovietų Sąjunga nori pa
naudoti Vokietiją politinei spekuliacijai 
prieš demokratines valstybes. Kitaip sunku 
būtų išsiaiškinti šaltą ir nedraugišką Molo
tovo laikyseną Vokietijos klausimą spren
džiant. Šita elgsena Molotovas verčia So
vietų Sąjungos draugus būti jos priešais, 
juoba, jog kiekvienam blaiviai galvojan
čiam žmogui šiandie aišku, kad, jei Ameri
ka ir po ano Didžiojo karo būtų ryžusi pa
siimti šiandieninius įsipareigojimus Vokie
tijos nepavojingumo užtikrinimo atžvilgiu, 
tik ką praėjęs karas niekad nebūtų galėjęs 
įvykti. Gi Sovietų Sąjunga, atmesdama šias 
Amerikos pastangas, pasirodo tyčia neno
rinti išvengti ir sekančio karo grėsmės, ku
riame Vokietija turėtų suvaidinti sovietų 
interesus atitinkančią rolę. .

Baigdamas ministeris pabrėžė, jog po su
tarčių pasirašymo turi būti tuojau atitrauk
tos okupacinės kariuomenės, kad sutartis 
pasirašę kraštai galėtų greičiau ūkiškai 
atsigauti.

ANGLAI GINA DP NUO AUSTRŲ 
PUOLIMŲ

Anglų radijo žinių tarnybos Austrijai, 
komentatėrius palietė vidaus ir užsienio po
litikos atžvilgiu Austrijai aktualią Išvietin- 
tųjų, problemą. Pasak jo, nors daugelis 
austrų išvietintuošius laiko nusikaltėliai jei 
jie bijosi grįžti, nors Molotovas taip pat, 
statydamas deryboms dėl Austrijos iš vie tin
tųjų likvidavimo sąlygą, Į juos žiūri kaip J 
karo nusikaltėlius, tačiau austrai turėtų su
prasti, jog ne visi yra naciai, kurie nenori 
grįžti Į šiandieninę Lenkiją, Čekoslovakiją 
arba Pabaltijo kraštus. Jei gerbiamieji ne
palankių išretintiesiems laiškų rašytojai 
atsidurtų išretintųjų būvyjė, greičiausia ir. 
jie nenorėtų grįžti. Tuo, -žinoma, nenorima 
teigti, jog jų tarpe nėra vieno kito nusikal
tėlio. Betgi daugumai turi būti sudarytos 
sąlygos emigruoti į kitus kraštus, neverčlant 
jų grįžti ten, kur jie nenori grįžti, nors jis 
visa ten yra palikę.

Londonas. Siamas prašė saugumo ta
rybą ištirti Siamo ir Prancūzų — Indo- 
kinijos sienos klausimą.

BRITANIJOS AKCIJA PALESTINOJE 
BAIGTA

Jeruzalė. Aukštasis Palestinos Komisaras, 
gen. Cunninghamas, pranešė, kad baigta 
kratų, akcija žydų gyvenamose vietovėse, 
kuri buvo pradėta birželio 29 d. Britų ka
riuomenės daliniai atšaukti į kareivines. 
Britų įstaigos pakvietė „Jėwish Agency“ 
gen. sekretorių atsiimti organizacijos bū
stinę.

Arabų vyriausiojo komiteto vykdomoji 
komisija, aukštajam Palestinos Komisarui 
įteikta nota reikalauja tuojau uždaryti „Je
wish Agency“. -

A BOMBOS PASLAPTIS NEGALI BŪTI 
IŠDUOTA

Londonas. JAV delegatas atominės ener
gijos komisijoje pareškė, kad atominė 
bombos paslaptis negalinti būti išduota 
tol,_kol nebus sudaryta efektyvi pasaulinė 
atominės energijos kontrolė.

Pasaulio mityba sunkoka
Vašingtonas. Maitinimo reikalų tarptauti

nio komiteto gen. sekretorius pareiškė, kad 
pasaulis dar neišgyveno mitybos krizės. Tie
sa, daug padaryta atskiriems kraštams nuo 
bado apsaugoti, bet daugelis jų tebesą pavo
juje. Kviečių išvežimas iš Amerikos šiemet 
būsiąs žymiai mažesnis. Todėl JAV 'žemės 
ūkio ministerija paskatinusi ūkininkus 1947 
m padidinti kviečių sėjos plotus. Sekreto
riaus nuomone ir po spalių 1 d. pasaulio mi
tybos būvis bus dar sunkokas. Pertekliaus 
kraštai, ypačiai Europoje, turės kaip įmany
dami stengtis pakelti savo derlių.

Kanados kviečių derlius laikomas nepap
rastai geru. Ji galėsianti eksportuoti 300 miL

Michailoviciaus malonės prašymas atmestas
Jugoslavijos parlamentas atmetė generolo 

Michailoviciaus malonės prašymą. Tad mir
ties bausmė sušaudytinai jam turėjo būti 
Įvykdyta vakar vakare. Ta proga Bevinas 
išreiškė pasipiktinimą, teismo metu varyta 
prieš Angliją Jugoslavijos spaudoj propo- 
ganda: girdi, anglų ryšio karininkai raginę 
Michallovičių kovoti prieš Tito partizanus. 
Anglijos vyriausybė yra įsitikinusi šita ne
tiesa ir paimtus buvusių ryšio karininkų 
parodymus yra paskelbusi savo spaudoje ir 
pasiuntusi Jugoslavijos vyriausybei, kad 
perduotų teismui. Nors teismui šie parody
mai, matyt, nebuvę pasiųsti, tačiau Bevinas 
turįs viltį, jog Jugoslavijos parlamentas į 
juos atsižvelgs. Deja, kaip matome iš at
mesto malonės prašymo, ši Bevino viltis 
nėra išsipildžiusi.

šefei i ų.
Prancūzija gaus 12 mil. dz. iš Alžiro. Pir

moji partija ateis jau liepos gale.
Belgijoje išteklius lig naujo derliaus ga

rantuotas.
Anglijos aprūpinimui labai kenkia streikai 

Australijoje. Sviesto, mėsos gaminių, kiau
lių ir raguočių išvežimą iš Queenslando 
trukdo angliakasių ir skerdėjų streikai. Dėl 
pašaro pristatymo į centrinės Australijos 
sritis sustojimo gręsia pavojus, kad išstips 
i/i miL raguočių. Sviesto išvežimas 12 me
tų būvyje pasiekė šiemet žemiausią laipsnį.

Apie Vokietijos derlių neturima galutinių 
duomenų.

IS BBC REIKALAUJA DAUGIAU
Britų Žemuosiuose Rūmuose vyksta disku

sijos dėl vyriausybės nutarimo perduoti ang
lų radijo bendrovei (BBC) radijo žinių mo
nopolį penkeriems metams. Nors iki šiol 
kalbėjusieji ir gyrė minėtą bendrovę už jos 
atliktus karo metu patarnavimus, tačiau iš
reiškė nepasitenkinimą dabartiniu radijo 
žinių būviu užsieniui ir siūlė vyriausybei, 
padarius tuo reikalu pageidavimą bendrovei, 
ateičiai palikti jai laisvą žinių redagavimą, 
pasitikint jos jau- įsigytu vardu. %

del VOKIEČIŲ turto tarsis su 
SĄJUNGININKAIS

Amerikos Jungtinės Valstybės yra pasi- 
ryžusios dėl vokiečių turto, esančio Austri
joj, . perleidimo austrams sueiti į kontaktą 
su sąjungininkais. Kol kas Sovietų pajėgų 
vadas Austrijoj esąs prašytas nesiimti se- 
paratinių žygių, kol nesą visų susitarta dėl 
„vokiečių turto“ sąvokos.

NUTEISĖ BELAISVIŲ ŽUDIKUS
Amerikiečių karinis teismas Dachavo mie

ste 43 kaltinamuosius nuteisė mirties baus-* 
me, likusius kalėjimo bausmėmis. Nuteistie
ji buvo kaltinami, kad vokiečių 1944 metų 
Kalėdinės ofenzyvos Ardėnuose metu išžudę 
900 amerikiečių belaisvių ir belgų civilių.

BYLA UŽ PAVĖLUOTĄ DID VYRIŠKUMĄ z-
Hamburgė prasidėjo byla prieš vieną vo

kiečių povandeninio laivo komendantą, kaS 
tinamą pažeidus karo teisę ir nuskandinuą

4 savo laivą po kapituliacijos.
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Bikinio atgarsiai
Beveik metai praslinko, kai pasaulis pa

tyrė, kad atominė energija yra tikrovė. Ta 
tikrovė žiauri, nes pirmuoju smūgiu Hiro
simoje sunaikinta 80.000 žmonių, gyvybių, 
Nagasakyje vienu ypu mirė 40.000 gyvento
jų. Ne mažesni skaičiai sužeistų vėliau pa
laidoti. Plačiu spinduliu, iki 10 km, gyvybė 
visur sunaikinta. Hirosimos apylinkėse net 
už 80 km iškilo gaisrai. Štai oficialūs duo- 
menys; kuriuos amerikiečiai neseniai pas- 
ke’bė-

Žmoniją ir toliau lydi tragiškasis pasmer
kimas. Paskutinis mokslo žodis pirmiausiai 
pritaikomas ne statyti, bet griauti, naikinti. 
O tai tik pati pradžia. Atominės energijos 
didžiąją problemą UN • (United Nations -r 
Jungtinės tautos) atominės komisijos posė
dyje neseniai JAV senatorius Baruchas api- 
llūdino: „Mes turime pasirinkti kelią, ve
dantį j taiką ar žemės rutulio sunaikinimą“. 
Iki šio meto talka tebuvo tik karo kompro
misas. Ir šiame amžiuje, kai viduramžinė 
alchemija pakeista moksliniais tyrimais, kai 
atpalaiduojama medžiagoje esanti milžiniš
ka energija, senas nuostatas galioja. Dabar
tiniu metu dažniau kalbama apie preventy- 
vinį karą, kaip pastovią taiką . _ .

Atominės energijos atpalaidavimas daro 
visuotinę revoliuciją. Garo pritaikymas, 
elektros pajungimas, įvykdę žemės rutulyje 
milžiniškų perversmų, tik paruošė kelią 
naujam, kaip reikiant dar sunkiai įsivaiz
duojamam, vyksmui. Okio ir socialinėje sri
tyje negalime nuvokti to išradimo svarbos, 
nes toje srityje nepritaikyta, o atominė 
energija labiau saugoma, kaip alcheminiai 
bandymai, kad ją pirmiausia griovimui pa
naudotų. Karinė taktika ir strategija ato
minės energijos pakeičiama kūlvirsčiomis. 
Atominio ginklo visuotinumas ir pigumas 
lengvai sudaro sąlygas nušluoti nuo žemės 
paviršiaus ištisas imperijas. Politinėje srityje 
sukuria naujų veiksnių, nes tos valstybės, 
kurios neturi atominės bombos, turi skai
tytis su juo. Taika ar sunaikinimas — štai 
alternatyva, kuri tampa lemiamu veiksniu. 
Gal būt, sovietai Paryžiuje vykstančioje 
konferencijoje todėl daro kompromisus, kad 
tos nelemties išvengtų ar apsiginkluotų nuo 
jos apsisaugoti; Paskutinis jų tikslas — ap
siginkluoti, tai reiškia laiką laimėti. To 
tikslo jie siekia UN saugumo taryboje, ato
minėje komisijoje ir užsienio reikalų mini- 
sterių konferencijoje. Anglosaksai įvairiau
siomis priemonėmis spaudžia sovietus daryti 
nuolaidas. Jie gerai žino, kad tai yra tik 
laikinis klausimo sprendimas, bet jis reika
lingas šiandienykščiu metu. Ir vėl mes pra
dedame sukeis aplik atominę bombą^ kuri 
reikalauja patobulinti visus turimus ginklus 
Ir politiškai paruošti krašto nuotaiką, kad 
būtų galima žudyti šimtus tūkstančių, gal 
ir milijonus žmonių būtybių. Tam karui 
turi būti viskas padaryta politinėje srityje, 
kad atėjus tinkamam metui, milijonus gy
vybių naikinant, sąžinė būtų rami. Visos 
konferencijos yra tik išorinis žaismas, nes 
kas vyksta paslapčių šventykloje, eiliniams 
mirtingiesiems liko neužgirstamas garsas. O 
toje šventykloje yra ruošiamasi ne taikai, 
bet rikiuojami pabūklai, kurie parengti nau
jai priemonei panaudoti. Čia priskirtini ži
nomo fiziko prof. A. Einšteino žodžiai: „Ato
minės energijos problema yra ir liks politi
kos įtakoje. Atominė, bomba suteikia daug 

galimybių karinio antpuolio metu. Šiandien 
gyvename grėsmę, nes ir sąžiningi ir jau- 
čiantieji atsakingumą valstybės vyrai gali 
sukurti preventyvinį karą tarptautinės do
roves vardu ar UN prieglobstyje“. Prof. 
Einšteino, kūris neseniai buvo už atominės 
energijos sutarptautinimą, nuomonė prašosi 
patikrinamą, nes politika ne tiek jau lemia 
atominės energijos tvarkymą, kaip pastaroji 
tarptautinės politikos raidą.

Atominė energija, toji paskutinio mokslo 
žodžio alchemija, gal ir ne amerikiečių 
išrasta. Tuo klausimu dirbo viso pasaulio 
mokslininkai. JAV buvo pajungti 10 Nobelio 
premijos savų laureatų. Ar jie būtų tikslą 
pasiekę be fašistų pagelbos? Europos fašis
tinės santvarkos pasikliovė daugiausia fizi
niu žmogumi. Jos netikėjo mokslu ir moks
lininkais. Dar daugiau galima tvirtintijuos 
persekiojo' ir nenoromis nuvijo j JAV, ku
rios stojo karan prieš fašistines valstybes.

Atominė bomba išrasta 1938 m. Kitų Sietų 
pradžioje pradėta gaminti. Po 6 metų su 
puse jau padaryti pirmi bandymai Naujo
sios Meksikos dykumose. O nuo to įvykio 
netrukus sprogo atominės bombos virš Hiro
simos ir Nagasakio, palaidojusios šimtus 
tūkstančių gyvybių. Šiuo metu buvo bandy
mas, kaip sugriauti Japonijos didybę. Jis, 
reikia sakyti, pavyko.

Atomines bombos gamina eilė įmonių: 
Los Alantas, Hanfordas ir Clintonas, kiek
viena tų įmonių turi atskirą uždavinį. De
šimtimis, kai kuriose net šimtai tūkstančių 
darbininkų rišami ne tik gero atlyginimo, 
bet ir paslapties, kurią turi išlaikyti. Moks
lo tyrimai, didžiu'ės laboratorijos ir pajė
gios įmonės sudaro nenutraukiamą grandį.

Tavo dvasios įkvėpti!
1933 metų liepos 17 dieną miške prie Sol

dino, Vokietijoje, savo tėviškės nepasiekę, 
tragiškai žuvo transatlantiniai lakūnai' lie
tuviai Stepas Darius ir Stasys Girėnas.

„Jaunoji Lietuva“ — rašė, jiedu prieš iš
skrisdami savo testamente, „Tavo dvasios 
įkvėpti mes ryžomės nugalėti klastingąjį 
Atlantą . . .“ „Šį skridimą aukojame Tau, 
Jaunoji Lietuva!“

Mes' ruošėmės šiems didvyriams pasta
tyti paminklus, ■ didelius, gražius , tačiau 
atūžė antrasis pasaulinis karas ir mes patys 
palikom tą kraštą, į kurį jie skrido, kurių 
dvasios įkvėpti ryžosi tokiam sunkiam ir 
pavojingam žygiui. Svetimam krašte sura
dome paliktos tėviškės ilgesį, ta patį, kuris 
narsiuosius lakūnus skatino didžiam žygiui 
ir juos stiprino.

Nebepastatyti liko paminklai. Tačiau dau
gelio mūsų širdies gilumoje dar slypi tas 
jausmas, kuriuo gyvenome tuomet, kai „Li- 
tuanica“ pakilo Naujorke ir kai jos nesu
laukę atsivežėm savo tautos didvyrius namo 
jau nebegyvus: tačiau Atlantą nugalėjusius. 
Tautos dvasinio pakilimo dienos nebeužmirs- 
tamos ir neįkainojamai brangios. Dėl to ir 
„Lituanicos“ testamentas yra gyva s mūsų 
širdyse. Jis turi būti gyvas ir 'mūsų, trem
tinių, gyvenime. Ir mus, kaip Darių ir Gi
rėną, gimtojo krašto dvasia teįkvepia dide
liems žygiams ir testiprina mūsų darbuose. 
Ir mes visas savo jėgas ir kilniausius jaus
mus turime skirti Jai, Jaunajai Lietuvai!

K. J.

iš prancūzų spaudos
1. Amerikiečiai ir raudonieji veidas 

veidan Japonijoje
„Le Monde“ bendradarbis Robert Guillain 

keliuose straipsniuose nagrinėja naujosios 
Japonuos klausimus. Jis viename straipsny
je iškelia amerikiečių ir rusų santykius to
limuose Rytuose „Japonija atsidūrė — rašo 
jis — tarp rusų ir amerikiečių vandenų, du 
priešingi laivai susitiko ant šių krantų. Ar 
visa tai priklausys nuo šio fakto? Žiūrint iš 
šio taško, Japonijos problema eina į antrą 
planą. Ir tikslus klausimas, kurį galima pa
statyti, tai yra toks: ar Japonija bus ameri
kiečių bazė prieš sovietus?
„Europoje — toliaus rašo R. Guillain šian

dien yra aišku, kad didysis įtakų konfliktas 
mūsų neramaus pokario vyksta tarp Rusijos 
ir Anglijos; JAV tesikiša ‘kaip tretysis į 
šiuos ginčus. Bet iš Tokio žiūrint, atrodo, 
kad arbitras nėra neutralus. Pacifiko kran
tuose, Amerika nėra trečioji dalis. Rusija 
ir Amerika čia yra peržengusios senas ja
ponų imperijos sienas. Amerika yra įsitai
siusi dominuojančio} pozicijoj senoj šios 
imperijos teritorijoj, bet dėl visa tai ji su
tinka priešišką pasipriešinimą iš sovietų 
pusės.

Sovietų-amerikiečių santykiai Tokio yra 
prasti. Kasdien girdėti prie amerikiečių ka
rininkų stalo antiso vi etinius pašnekesius. 
Alijantų komisijoj, kurioj dalyvauja anglai 
ir kinai, nuolat girdėti rusų opoziciją. Kal
tininkai imperatorius, buržuazinė demokra
tijos koncepcija, nepakankamas japonų 
sluoksnių valymas, kliudymas japonų ko
munistų partijos progresui — nuolatiniai 
rusų priekaištai“. ■ Tačiau Amerika į šiuos 
priekaištus nekreipianti dėmesio, nes pagal 
jos tezę, sovietai yra pavėlavę dalyvauti 
kare prieš Japoniją, ir neturi jokios teisės į 
Japonijos laimėjimą. Rusams paliekama tik 
stebėtojų teisė. MacArthur nepripažįsta 
„zonų“ politikos, kaip Vokietijoj. Rusai no
rėtų nors sekti Japonijos vidaus gyvenimą. 
Molotovą^ reikalavo keturių didžiųjų jėgų 
valdžios Japonijoj. Amerika tai atmetė. Ta
da Rusija nors pasiimto savo reprezentantus 
į Japoniją: generolą Kuzma Derevyanko, di
delį Tolimųjų Rytų specialistą ir jauną, ga
bų ambasadorių Jok Maliką. Be to, dau
gybę karininkų, kurie važinėja po Japoniją, 
stebi, fiks uoja, daro statistikas . . .

2. Ar gręsia komunizmo pavojus 
Japonijos viduje?

Kitame straipsnyje tas pats autorius na
grinėja Japonijos vidaus klausimus, iškelia 
Japonijos tradicionalizmą. Kalbėdamas apie 
komunizmo pavojų Japonijoj, jis nurodo 
sunkias ekonomines sąlygas, tačiau netiki, 
kad. komunizmas čia galėtų įsigalėti. ,,Mat, 
amerikiečiai yra čia . . . Niekam nepaslap- 
tis, kad generolas MacArthur yra karštas 
antikomunistas ir nėra nė mažiausio pa* 
grindo, kad rusai jam sudarytų opoziciją 
Japonų komunistų partija yra susikūrusi > ir 
vadovaujama gabaus profesoriaus Nozaka. 
Grįžęs tiesiog iš Maskvos per Kiniją, jis yra 
metęs šūkius, kad tauta veiktų. Amerikiečiai 
puikiai seka, kad šiems revoliucionieriams 
pasipriešintų, galų gale jie gali duoti pa
vyzdį Japonijai, kad demokratinis režimas 
duoda laisvę visokioms pažiūroms. Bet yra 
aišku, kad komunistai tol neturės pasiseki
mo, kol amerikiečių kariuomenė ir ypatin
gai Mao Arthur kontroliuos Japoniją be jo
kių pašalinių jėgų“. .- •
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V. Lada-Mocarski

Trys paskutinės 
Mussolinio dienos

Mussolinis ir jo mylimoji Claretta Pe- 
tącoi tapo italų partizanų suimti 1945 m. 
balandžio 27-tą. Dongo kaime, Como pro
vincijoje' Kitą dieną jie buvo sušaudyti 
nuošaliam kely, kalnuose virš Como ežero. 
Tą pat dieną Dongo kaime buvo sušaudyta 
visa eilė ministerių bei kitų žymesniųjų 
fašistų. Jų visų lavonai vakare tapo nu
gabenti į Milaną. Sekmadieni, balandžio 
29,tą, įsiutusi minia pakorė lavonus už 
kojų svarbiausioje miesto aikštėje — Piaz
za Loreto.

Po poros valandų jie buvo nuimti, įsa
kius Milano tautinio išlaisvinimo Komite
tui (CLNAI): miestas jau buvo laisvas, 
nors sąjungininkų kariuomenė dar nebuvo 
įžygiavusi. Komitetas-faktiškoji šiaurinės 
Italijos požeminė vyriausybė-buvo sudary
tas iš visų syarbiųjų partijų atstovų. Bu
vo mėginta lavonų korimą sutrukdyti, 
deja —nesėkmingai, nes neturėta pakan
kamai policijos. Į minią buvo nukreipti 
penki ugnagesių švirkštai, bet ir tai negel
bėjo. Mussolinis ir jo režimas ilgą laiką 
buvo kankinęs ir terorizavęs Milano gy
ventojus. Dar visai neseniai toje pačioje 
aikštėje buvo nužudyta penkiolika pože
minės kovos sąjūdžio narių. Ta vieta da
bar vadinasi „Penkiolikos Kankinių Aik
šte“. Milano gyventojai troško keršto.

1944 metų gruodžio pradžioje, karui 
einant prie pabaigos, ašies armijoms vis 
labiau besitraukiant link Šveicarijos sie
nos, kardinolas Ildefonso Šusteris, Milano 
arkivyskupas, ėmė rūpintis išsaugoti Mi
laną ir kitus Lombardijos miestus nuo 
sunaikinimo._

Kovo mėnesį Mussolinis vienojo savo 
kalbų pažymėjo, kad Lombardija būsianti 
ginama visomis priemonėmis. Balandžio 
mėnesį, vos prasidėjus didžiajam sąjungi
ninkų puolimui ašies kariuomenių padėtis 
italų fronte pasidarė beviltiška. Vokiečiai 
matė. artėjantį galą. Jie stengėsi susiar
tinti su visais, galinčiais turėti ryšį su 
CLNAI, kad sušvelninus besąlyginės ka
pituliacijos sąlygas. Komiteto atsakymas 
buvo nepakeičiamas: jokių, kol nebus pri
pažintas besąlyginės kapituliacijos princi
pas. Išryškėjus vokiečių pastangoms, ir 
fašistinės italų vyriausybės aukšti parei
gūnai nuo balandžio 22 dienos ėmė ieškoti 
ryšių su CLNAI, Komiteto atsakymas bu
vo pastoviai toks pat. Įvykiai artėjo į kul
minaciją. Balandžio 24-tą įvyko slaptas 
Komiteto posėdis, kuriame nutarta ryto
jaus dieną pradėti generalinį streiką.

Streikas prasidėjo nustatytu laiku, dar
bininkai ėmė užiminėti fabrikus. Vokie
čiai nedėjo žymesnių pastangų streikui 
nuslopinti: būtų tekę saugoti šimtus fabri
kų, kas būtų jų įgulą suskaldę į daugybę 
mažų dalinėlių. Tuoj po to Komitetas nus
prendė daryti karinį' sukilimą; kitą dieną 
tapo užimti viešieji pastatai, miesto įmo
nės ir kiti strateginiai punktai.

Balandžio 25-tą kardinolui Šusteriui 
pranešta, kad Mussolinis norįs jį pietų 
aplankyti; dučė norįs — tarpininko žo
džiais — pasirašyti besąlyginę kapitulia
ciją. Į šį susitikimą kardinolas pakvietė 
CLNAI atstovus, tarp jų ir generolą Raf-

Muzikas Stasys Gailevičius ištremtyje
Retai kuris vokalistas, bėgdamas iš Lie

tuvos, pirmoje eilėje į savo kuklų daiktų 
ryšulėlį įsidėjo gaidų. Atrodė, kad su dai
navimu bus baigta, o gaidas vežti dides- 
nais kiekiais būtų pernelyg didelis ir ne
protingas apsikrovimas. Todėl pirmiausia, 
kai tik kiek susitvarkė savo naujose gyve
nimo apystovose, vokalistai ir „užpuolė“ 
muzikus, kad šie jiems padėtų surinkti 
nors dalį to repertuaro, kurį jie turėjo 
Lietuvoje. Muzikai dainininkus parėmė, 

"nors jie irgi ne kažin ką buvo atsivežę. 
Tačiau toliau muzikai taip ir paliko patys 
didieji vokalistų rėmėjai. Kurių dainų gai
dų trūko, tos buvo iš dalies atkurtos, iš

Jonas Nevardauskas

Mano tėviškė
Tarp gojų, kur Venta į vakarus sruvena 
Kur kyšo pro miškus žali kalnai,
Kur likę broliai ugneles miškuos kūrena, 
Tarp alksnių ir pušelių randasi jinai!

Stebiu pavasarį, seniai matytą 
Ir sveikinu sugrįžusius gandrus.
Mintim ten nueinu kas rytą
Ir -pabučiuoju Nemuno krantus.

Kai uždanga man nuo akių nukrinta — 
Mane vėl pasitinka tūkstančiai širdžių. 
Matau nuo plūgo jų rankas sutrintas, 
Ir dainą nenuilstančią girdžiu:

Klegėdamos iš prūdo grįžta žąsys, 
Ir piemenukas jau parvaro aveles. 
Lig tvarto ten nulydi katinas rainasis 
Pienelio einančias parnešti seseles.

Per rūką, rasą, aušrai pasirodžius 
Artojai brenda -lauko takeliu.
Dainoj sukilsta visas sodžius, 
Dainoj su jais ir aš save keliu.

Kaip medžių šaknys į uolas įaugę
Ten slepias lobiai skausmo ir dainos, 
Ten duonos, plutelę rankomis suspaudę 
Išeina pasitikt naujos dienos.

Nuo dalgių lūžo varpos ir. lygiavos gubos. 
Margavo grėbėjų skarelės kaip žiedai.
Ten puošės pabaigtuvių rūbuos 
Pavirtę auksu vasaros laukai. °

Ten švilpė ūžė kuliamos mašinos 
Skambėjo juokas kaimo patalkiu. 
Mergaitės obuoliais kiekvieną pavaišino, 
Aš niekad nepamiršiu tų melsvų akių.

Tarp gojų, kur Venta į vakarus sruvena, 
Kur kyšo pro miškus žali kalnai,
Kur likę broliai ugneles miškuos kūrena, 
Tarp alksnių ir pušelių randasi jinai.

vadą ir karinį Komiteto specialistą. Šis 
istorinis posėdis kardinolo rūmuose tepa
rodė, kad dučė dar nebuvo pasirengęs be
sąlyginiai kapituliuoti. Po karštų ginčų jis 
apleido posėdį, pažadėdamas iki aštuntos 
valandos vakaro duoti galutinį atsakymą. 
Vietoj to, jis ir jo kabinetas tą patį vaka
rą pabėgo iš Milano nežinoma kryptimi.

Tada Komitetas pranešė kardinolui, kad 
jis perima valdžią.

(bus daugiau) 

dalies parašyta ir teberašoma vis naujų 
dalykų.

Vienas tų didžiųjų dainininkų draugų 
yra muzikus Stasys Gailevičius, jau pen
kiolika su viršum metų dirbąs muzikos 
srityje, Kaune pradėjęs kaip akompania
torius, priešpaskutiniais metais, prieš iš
vykstant iš tėvynės, gražiai užsirekomen
davęs kaip dirigentas. Stasys Gailevičius, 
gyvendamas ištrėmime, nuoširdžiai dirba 
muzikos srityje kaip akompaniatorius ir 
kųmpozitorius. Pradžioje, jis dirbo Ber
lyne su taip vad. lietuvių reprezentacine 
grupe, lankiusia lietuvius darbininkus; (5b 
Vokietijos kapituliacijos jis įsijungia į 
meninę grupę susidariusią Bad Segeberge' 
(Vokietijos šiaurėje) ir sėkmingai koncer
tavusia lietuvių tremtinių kolonijoms ir 
svetimtaučiams. Dėl susidariusių intrigų 
St. Gailevičius, kaip ir kiti tos grupės da
lyviai, iš grupės darbų pasitraukia, atsi
dėdamas grynai kompoziciniam darbui. Po 
ilgesnės pertraukos St. Gailevičius vėl da
lyvauja koncertuose su J Butėno naujai 
sudaryta dainininkų trijule: J. Butėnas, A. 
Dambrauškaįtė ir St. Baranauskas. Kaip 
tik šios grupės gastrolių metu man tek& 
su muziku pasikalbėti dėl jo darbo ištrė
mime.

Miklus vokalistų palydovas ir nuošir
dus jų bendradarbis koncertų metu Stasys 
Gailevičius gyvendamas ištrėmime, kom
poziciniam darbui, skirtam vokalistams 
atsideda daugiau nei Lietuvoje. Lietuvoje, 
be darbo teatre, jis kurdavo muzikoi 
dalykus radiofonui, dramos reikalams, 6 
tik vienu kitu atveju sukurdavo vokalis
tams. Dabar šios srities darbas daugiau 
kyla iš reikalo pagausinti mūsų daininin
kų repertuarą. Ligi šiolei Vokietijoje bū
damas St. Gailevičiaus yra sukomponavęs 
per dešimt dalykų vokalistams: solo ir 
duetų. Dauguma jų jau dainuojama, pa
tys naujausieji dar tebeguli kompozito- 
riaus portfelyje bet ir jie netrukus, žinant 
St. Gailevičiaus duosnumą, prabils į mūsų 
publiką kurio nors dainininko lūpomis. Iš 
naujai sukurtųjų pažymėtini B. Braždžięjį 
nio žodžiams parašytoji ..Lopšinė ", P. Ba
bicko „Nauja daina“, Alės Sidabraitės ir 
kt. poetų žodžiams sukurtieji soliniai nue 
meriai. Itin gražus, publikos karštai sutini 
karnas yra sopranui ir mezzosopranui A. 
Sidabraitės žodžiams jo parašytasis due
tas „Debesėliai“ be to dar niekur nedainuot 
tasis tenorui ir sopranui duetas „Paviliojo 
mergužėlę“ nauja dovana šiems balsams, 
jau šalia pernelyg daug dainuojamų „Oi, 
berneli vientury“ ar kitų.

Kiekviena daina, nors ji būtų ir gra
žiausiai dainuojama, ilgainiui publikai nu
sibosta, ir ji ilgisi jau naujų. Tuo būdu 
susidaro vokalistams labai nepatogi padė
tis: naujų dainų nėra, senosios per dažnai 

dainuojamos. Štai, ir ateina tuo metu 
mūsų kompozitoriai pastariesiems į pagal
bą savo ilgų valandų sėdėjimo ir neįpra
stose sąlygose nugalėto darbo dėka.

„Tai, ką esu parašęs yra pernelyg ma- 
žai-sako St. Gailevičius-aš tai aiškiai jau
čiu, tačiau visa parašiau, gyvendamas pri
vačiai Bad Segeberge, kur turėjau paken
čiamas darbui sąlygas. Stovykloje gyve-

(nukelta į 4 p.)
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Liet, tarybinę spaudą 
pavarčius

Kaip naikinami Lietuvos miškai
Kaip smarkiu temfiu naikinamos lietu

viškosios girios matyti iš „Tiesoje“ skel
biamų šiuo reikalu straipsnių, kronikos 
žinučių ir net apvskaitų. Apie Panevėžio 
apskriti, pav. rašoma:

„Miško ruoša Panevėžio apskrityje sėk
mingai artėja prie galo. Kovo 20 d. iš
kirsta 99% sezoninio plano, o išvežta per 
62%, Per paskutinę dekadą prie miško 
kirtimo dirbo 892 žmonės, prie išvežimo 
darbų — 2640 žmonių. Miško ruošos planui 
paspartinti į valsčius išvyko partinis ir ta
rybinis aktyvas. Tuose valsčiuose, kur ge
rai padirbėta su valstiečiais, miško ruošos 
pianas, palyginti, gana sparčiai buvo Įvyk
dytas.

Antai, Vadoklių valsčiuje iki vasario 25 
d. miško ruoša dar nebuvo pradėta. Į vals
čių atvyko apskrities vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas drg. Balajevas. 
Jis, išaiškinęs valstiečiams' miško ruošos 
darbą, suorganizavo darbą taip, kad iki 
kovo 15 d. miško ruošos planas, buvo baig
tas- 103%. Gerai buvo suorganizuotas dar
bas Šeduvos, Kietavo ir Rozalimo vals- 

. čiuose. Čia iki kovo 15 d. buvo Įvykdyta 
daugiau kaip 115% plano, Pumpėnų vals
čiuje 105%“fl („Tiesa“ Nr. 68/1946).

Šia proga minėtas laikraštis spausdina 
tokio turinio pranešimus:

Paspartinti miško ruošą! 
Pranešimas

Apie miško ruošos plano rudens ir žie
mos sezonui vykdymo eigą respublikoje

(atkelta iš 3 p.) 
nant, trūkstant instrumento, ne ką gali 
nuveikti, tačiau vis dėlto šiaip taip judu“.

Reikętų pasakyti, kad St. Gailevičiaus 
„judėjimas“ iš viso gal būt bus bene di- 
džiausias, palyginus jį su-kitais mūsų mu
zikais. Kompozitorius norėtų savo kūri
nius išleisti atskiru leidiniu, bet kolei kas 
sunkiai nugalimas yra spausdinimo reika
las. Dabar gi, didesniam skaičiui norint 
juos dainuoti, tenka labai daug brangaus 
laiko prasėdėti prie gaidų perrašinėjimo. 
Tačiau ir. čia St. Gailevičius mielai dirba, 
perrašydamas ir duodamas jas visiems, ku
rie tik jų prašo.

St. Gailevičius, kartu su vokalistais lan
kydamasis lietuvių stovyklose kaip akom
paniatorius, lietuvių bendruomenei yra 
jau gerai pažįstamas ir kaip kompozito
rius. Ypač populiari jo yra dainelė „Oi 
laukiau laukiau . . .“ JI prasideda ilge
singais, laukimo pilnais žodžiais: „Oi lau
kiau, laukiau šventos dienelės“. Šiais žo
džiais norėtųsi užbaigti ir šią informaciją 
apie St. Gailevičiaus muzikinį darbą išt
rėmime. Dideliu nekantrumu ir džiaugs
mu tiek lietuviai vokalistai, tiek lietuviš
koji visuomenė laukia tų „šventų dienelių“, 
kada kompozitorius, nors Ir ištrėmimo są
lygomis gyvendamas, padovanos mums 
naujų kūrinių, pagausindamas naujas dai
nas, gimstančias išeivijoje. Tų „šventų 
dienelių” lietuviškoji tremtinių bendruo
menė laukia Ir iš visų mūsų muzikų.

S. NarkėUūnaitė.

Skaitytojų pasUakymal

Dėl pedagogu autoriteto
Visiems nėra paslaptfi, kad dabartiniame 

mūsų gyvenime pasitaiko kai kurios negero
vės. Vienos jų išplaukia Iš didėjančio sa
vanaudiškumo, kitos gi Iš nepakankamo sa
vo užimamos vietos įvertinimo."

Čia norisi pakalbėti apie mūsų dabartinę 
mokslo įstaigą — gimnaziją. Kad jų (gim
nazijų) yra nemažai mūsų gausioje tautie
čių bendruomėnėje, tenka tik pasidžiaugti. 
Taip pat, kad kūrėsi, ar buvo organizuoja
mos nelengvose sąlygose. Tai dirbo tikri pa
sišventėliai, gerai suprasdami savo darbo

I. Apskritimis
Išvežta Iškirsta

% %
1. Vilnius 11 117
2. Utena 105 103
3. Pagėgiai 102 136
4. Kėdainiai 102 - 104
5. Šiauliai 101 88
6. Biržai 100 94
7. Alytus 98 102
8. Telšiai 96 96
9. Joniškis 93 97

10. Panevėžys 93 92
11. Ukmergė 92 ^5
12. Švenčionys 89 101
13. Rokiškis 87 83
14. Zarasai 85 107
15. Lazdijai 85 102
16. Sakiai 85 —
17. Kaunas 84 .87
18. Kretinga 83 ' 83
19. Raseiniai 81 87
20. Mažeikiai 80 87
21. Marijampolė - 72 81
22. Tauragė 64 72
23. Trakai 41 59

Iš viso respublikoje ’ 86 91
II. Trestais

1. Kaunas 88 92
2. Šiauliai • 87 90
3. Vilnus 80 91

LTSR Miško Pramonės
Liaudies Komisariatas.

Laikraštis, džiaugdamasis kad miško
„ruoša“ vyksta labai planingai, dar pri-
duria:

„Dabartiniu metu Vilniaus valstiečiai 
veža tūkstančius kubinių metrų viršpla
ninių mišk? medžiagų.“

arba:
„Dabar pirmaujančių apskričių partiniai 

ir tarybiniai vadovai turi sumobilizuoti 
visus traukiamosios jėgos rezervus duoti 
kraštui dešimtis tūkstančių kubinių metrų 
viršum plano. Daugiau kaip 8.000 kub. 
mtr. viršplaninės miško medžiagos jau 
išvežė vilniečiai, tūstančius kietmetrių 
viršum plano išgabeno Kėdainių, Utenos, 
Šiaulių ir Biržų apskričių valstiečiai. Ta
čiau šios viršplaninės ruošos eiga gali ir 
turi dar labiau pasmarkėti.“

Kalbėdamas apie priemonės, laikraštis 
priduria: . <

„Reikia sutelkti plačiausius valstiečių 
sluogsnius, bausti ruošą vengiančius bei 
premijuoti valstiečius, kurie jau įvykdė 
ir .viršijo ruošos normas“ ...

Ir iš šių pripuolamų davinių skaitytojui 
nesunku bus atspėti, kas liks iš Lietuvos 
miškų ...

. ■ Zzz. 

reikšmę Ir jo tikslą. Už tai, be abejo, liksim 
jiems amžinai dėkingi.

Iš šalies pažiūrėjus atrodo: gimnazijos 
mokytojai ir vadovybė savo pedagoginį dar
bą pilnai supranta (nors anksčiau ne visi 
dirbo šioje srityje). Mokslo lygis, yra pakan
kamai aukštas, drausmė pavyzdinga.

Bet nelaimei, pažiūrėjus iš kitos pusės ir 
vaizdas kitoks atrodo. Dabar gyvename to
kiose sąlygose, kad mažiausias įvykis sto
vykloje tuojau visu savo ryškumu išeina 
viešumon ir kiekvieno jos nario yra savaip 
įvertinamas — komentuojamas. Kokie tie 

-įvykiai? Atrodo nebūtų reikalo į juos gilin
tis, bet kuomet nuogi faktai kalba patys už 
save, iškyla reikalas pasiaiškinti.

Vienoje stovykloje, jos vardo tuo tarpu 
dar neminint, amerikiečių kariai darydami 
patikrinimą pas gyventojus, tarp kitko, pas 
gimnazijos direktorių rado 48 dėžutės Wehr- 
machto konservų. Tai mažas ir nedaug ką 
pasakąs faktas. Blogiau, kuomet gimnazijos 
inspektorė, išimtinai gyvenanti gimnazijos 
patalpose savo elgesiu nepateisina užima
mos vietos. Neatrodo, kad ir mokiniams bū- 
tų malonu, kai pamato savo mokytoją ei
nant' sukruvinta galva. -Žinoma, tai buvo 
paprasčiausia pykčio išliejimo- ir jėgos ban
dymo pasekmė, bet mokiniui tas paliko sa
votiškai neigiamą įspūdį. Ties tais liūdnais 
faktais sustojus ir juos vertinant tenka pa
sakyti: Kad ir kaip gražiai auklėtojas kal
bės mokiniui apie gėrį, kad ir kaip p—lė 
inspektorė žiūrės drausmės, bet jei ji savo 
elgesiu darys priešingai, gink Dieve, tik tuo 
nevadovaus jaunimo auklejime. Žinoma, gal 
ir negerai, kad pedagogas turi susilaikyti 
nuo kai kurių, pašaliečio akimis žiūrint 
neigiamų, gyvenimo malonumų ir būti vi
siems pavyzdžių. Bet tam jis yra mokyto
jas ir turi garbingą jo vardą.
Bet vis dėl to, su pasitenkinimu tenka kon

statuoti faktą, kad didesnė mokytojų dalis 
pilnai supranta pedagogo darbą. Savo atsi
davimu ir pavyzdžiais tikrai veda- mūsų 
jaunimą tiesiu keliu. V. I.

PRIEŠINGOS PAŽIŪROS DĖL 
REPARACLUJ

Bevino pareiškimui Vokietijos reparacijų 
klausimu Anglija esanti priešingos Sovie
tams nuomonės ir šitą savo nuomonę per- 
duosianti memorandumo forma suinteresuo
toms šalims.

SUDETŲ IŠKELDINIMAS PASKU
BINAMAS

Praha. Čekoslovakijos vyriausybė nutarė 
paskubinti sudėtų vokiečių iškeldinimą iš 
Čekoslovakijos. Vykdant tuo reikalu nesenai 
Išleistą įstatymą, būsią į dieną išsiunčiama 
po 12.000 vokiečių. Išsiuntimui užtikrinti 
ešą Įrengta 18 surinkimo punktų.
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