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Sąlygos, kad Įvyktą Maskvos konferencija
„New York Herald Tribune”, Naujorko 

laidoje, sausio 1 d. deda vedamąjį, kuris čia 
patiekiamas kiek sutrumpintas.

„Molotovui pakvietus, keturių galybių 
užsienio reikalų ministerių ateinanti konfe
rencija, kuri prasidės kovo 10 d., vyks Mas
kvoje. Jos pagrindinis uždavinys paruošti 
taikos sutarčių metmenis su Austrija ir Vo
kietija. Visai nesuprantama, kodėl tas spren
džiamas darbas, nuo kurio pareina Europos 
atkūrimas, pradėtas tik veik dviem metams 
praėjus nuo Vokietijos kapituliacijos. Šį 
neriboto vilkinimo reikalą nuošaliai paėmus, 
reikia pasakyti, kad 
pareis nuo sovietų 
klausimus.

Pirmasis • — Šis 
turi būti sprendžiamas demokratinėje dva
sioje. Molotovas gi vėl bando Vokietijos ir 
Austrijos klausimais vykstančius pasįtarimus 
padaryti privatinio pobūdžio pasišnekučia
vimu ir jo išdavas pasauliui primesti, kaip 
(vykusį faktą. Byrnes, o taip pat britų Jr 
prancūzų bendradarbiai, iš praėjusių pu
santrų metų patirties pasimokę, siekia pa
čioje derybų pradžioje sudaryti platesnę ir 
labiau demokratišką bazę. Jis reikalavo, kad 
pavaduotojai ne tik paruoštų medžiagą ketu-

tos konferencijos sėkmė 
atsakymo į Byrnes du

svarbiausias klausimas

rių didžiųjų konferencijai, bet mažoms tau
toms leistų savas nuomones pareikšti, ypač 
teritoriniais klausimais, prieš galybėms re
daguojant sutartis. Tos sąlygos turės dide
lės svarbos Maskvos pasitarime įsileiti ma
žųjų valstybių spaudos atstovus.

Antrasis klausimas, kurį Byrnes iškėlė, 
spaudos ir žodžio laisvė, kuri Maskvoje nie
kuomet nebuvo žinoma. Molotovas suteikė 
patikrinimus, kad užsienio spaudos atstovai 
galės naudotis tomis pat laisvėmis, kaip Pa
ryžiaus arNaujorko konferencijose. Netrukus 
bus prašyta, kad visi spaudos atstovai, ne
niekinant ir netrukdant būtų įleisti sovie- 
tuosna ir Maskvoje. Spaudos ir radio at
stovais turėtų įleisti visus, o ne vien tuos, 
kurie Maskvai bus „priimtini”. Toliau bus 
reįkalauta, kad būtų panaikinta bet kuri 
cenzūra, straipsnių ar telegramų teksto pa
keitimai. Visa patiekta medžiaga Maskvos 
radiofonui turi būti perteikta nedelsiant.

Mokytojas - specialistas
Nekartą 

brėžę, kad 
sąlygomis 
tinį mūsų 
teisinga ir 
rėtume tik idealistinėmis akimis.-Kai kuriose 
Stovyklose mokytojai gauna ne tik maisto, 
rūkalų priedus, bet ir atlyginimą 
bendruomeninių prievolių atleidimus, 
terialinių interesų, kai kam yra ir politinių 
išskaičiavimų veržtis į mokytojus. Taigi, ne
pakanka vien tik mokytojo vardo, kad galė
tume jį branginti, bet tenka pažiūrėti, ar tas 
mokytojas yra atėjęs į savo vietą.

Pedagogikoje, tur būt, niekam netenka įro
dinėti, kad mokytojas turi būti Savo srities 
specialistas. Gali būti puikus specialistas in
žinierius, tačiau jis gali būti blogas mate
matikos ar fizikos mokytojas, jei jis ruošėsi 
tik statybai. Gali būti geras medikas chirur
gas, bet blogas higienos mokytojas. Geras 
mokytojas bus tas • specialistas, kuris ne tik 
bus savo srities žiniuonis, bet ir mokės savo 
srities metodik’ą. Taigi, ne kiekvienas spe
cialistas, nors ir artimas mokyklai, gali bū
ti geru mokytoju.

Dar sunkesnis dalykas yra auklėjimas. Ga
li būti geras savo srities specialistas, tačiau 
blogas pedagogas vien dėlto, kad jis nėra 

/ pedagogiškai pasiruošęs mokykliniam darbui. 
Dar daugiau: gali būti baigęs pedagogikos 
institutą ar pedagoginį skyrių universitete, 
gali pasirašinėti diplomuoto pedagogo titu
lu ir vis tiek, gali būti labai blogas pedago
gas, jei jis nėra iš prigimties apdovanotas 
auklėtojo savumais. Geram pedagogui nepa
kanka savo specialybės didelio žinių baga
žo, bet reikalingas pedagoginis taktas, vaikų 
meilė, psichologinis vaikų pažinimas ir su
gebėjimas prabilti į jaunas širdis įsismelkian
čiais žodžiais.

Sėkmingas mokymo ir auklėjimo darbas 
pareina - nuo gerų mokytojų ir pedagogų. 
Čia ištremtyje mes neturime tiek daug moky, 
tojų, pedagogų, kad galėtume visus mokyk
lų etatus užpildyti specialistais. Tačiau Švie
timo valdyba ir mokyklų vadovybės turėtų 
žiūrėti, kad mūsų mokyklose dirbtų savo 
srities ir pedagoginio darbo specialistai. Jei
gu trūksta specialistų, tada tenka atrinkti ki
tų specialybių žmones, kad jie tiktų pedago
giniam pašaukimui. Nemažai tenka nugirsti 
skundų, kad mokyklose dirba tokie žmonės, 
kurie savo netaktu daugiau žalos negu nau
dos mokyklai pridaro.

Mūsų jaunimas reikalingas ypatingai geros 
pedagoginės rankos, nes jis auga nepavyzdin 
goj aplinkoj, stovyklų kiemuose, gatvėj. Jis 
gauna blogų pavyzdžių ne tik iš aplinkos, tė
vų, bet ir mokytojų. Jaunimo mokslingumas 
ir jo kultūra priklausys nuo mokyklos kul
tūros. O už ją atsako švietimo vadovybė ir 
mokyklinis personalas. Atsako prieš savo 
sąžinę ir prieš Lietuvą.

šio laikraščio skiltyse esame pa- 
šiomis nenormaliomis gyvenimd 

mokytojai dirba didelį ir idealis- 
kultūros darbą. Tačiau būtų ne- 
nerealu, jei mes į šį darbą žiū-

ir nuo
Be ma

M. Sargents

Lietuvos^ partizanu. atvira kova 
, pries raudonąja armija^

Rašo „Daily Mail” specialus koresponden
tas. Hamburgas, I. 2 d. Daugiau 10.000 gink
luotų partizanų tęsia ginkluotą kovą prieš 
rusų armiją Lietuvoje. Baltai ir Pabaltijo vo
kiečiai, kurie atvyksta iš ten į britų zoną 
įspūdingai pasakoja apie šios pogrindžio ar
mijos veiksmus. Armija susideda iš lietuvių, 
lenkų ir apie 1.000 vokiečių. Jos vadovybė
je yra net trys generolai.

Kasdien vyksta puolimai. Ant gelžfcėlio sto
čių ir ant raudonosios armijos ir rusų poli
cijos amulkesnių dalinių. Dažnai (vyksta ir 
didesnių 
tas per 
donosios 
išvarytas 
paimti.

Partizanai imasi griežtų priemonių prieš 
sovietų agentus ir skundėjus. Jie patys ir jų 
šeimos yra žudomos.

8 divizijos raudonosios armijos karių yra , 
įjungta Į kovę prieš partizanus. Partizanai 
yra išsiskirstę ir slepiasi miškuose ir kai
muose. ‘ z

Neseniai buvę paimta į belaisvę keletas 
partizanų. Tačiau, apskritai, partizanai turi 
įsakymą nepasiduoti į nelaisvę ir nesant ge- 
;os išeities patiems nusišauti.

Du partizanai buvo priversti pasakyti pa
vadinimus kaimų, kuriuose jie slėpėsi. Abie
jų šių kaimų visi gyventojai buvo ištremti | 
Sibirą..

Patekusius J jų rankas priešo karius, par
tizanai žudo. Tačiau, kaip pasakojama, ne
seniai į partizanų rankas patekę du raudo
nosios armijos karininkai, kurie įtikinamai 
įrodę partizanams, kad jie yra antikomunis- 
tai, buvo priimti į partizanų tarpą ir dabar 
kovoja kartu su jais.

(Iš „Daily Continental Mail” Nr. 161276).,

Naujienos is visu kontinentu

Įvairiai medžiagai išsiųsti numatomas tech
niškas patobulinimas: nauji telegramų laidai, 
radio siųstuvai, kad išvengus naudoti sovieti
nes priemones, 
vui sudaryti ar 
pridėti.

Reikalaujama visiems spaudos atstovams 
judėjimo laisvės, imtinai laisvo 
vimo su kitais, laisvės nebūti suimtiems ru
sams talkininkams, pagaliau laisvės nebūti 
policijos persekiojamiems ar įrengimo dikta- 
fonų, aparatų, registruojančių pasikalbėjimus. 
Galop reikalaujama žinių, įtekančių iš sve
tur, laisvo tiekimo, jei ne sovietinėms tau
toms, bent užsienio atstovams, kad galėtų 
susivokti, ką pasaulis galvoja, apie konferen
ciją ir jos darbus.

Jei Maskvai tos sąlygos nepriimtinos, 
met santarvininkai 
konferencijai, kuri yra lemianti pasaulio 
ką tverti”.

kurios galėtų cenzūros koštu- 
leisti maskviškius aiškinimus

santykia-

neturi teisės rinktis
tuo- 
ten 
tai-

BYRNESUI PASITRAUKUS
Buvo dvi priežastys, kurios nulėmė JAV 

respublikonų laimėjimą praėjusiųjų metų lap
kričio mėnesyje. Pirmoji priežastis buvo di
deli sutrikimai vidaus reikaluose, tai streikai, 
algos, kainos ir tt. O antroji priežastis buvo 
— užsienio politikos problemos. Žymus res
publikonų laimėjimas tiek atstovų rūmuose, 
tiek ir senate, aiškiai parodė, kad JAV vi
suomenė ieško naujų politinių kelių. Nors 
oficialūs sluoksniai visą laiką tvirtino, kad 
respublikonams laimėjus, užsienio politika 
nepasikeis, bet daugis tam nepatikėjo. Ne
patikėjo ir kai kurie kraštai užsieniuose. Tuo 
jau po rinkimų, „Pravda” šitaip rašė: „Rin
kimų rezultatai nereiškia politinio galvojimo 
būdo Jungtinėse Amerikos Valstybėse abso
liutaus maštabo. Jie sustiprino respublikonų 
ir reakcionieriškųjų demokratų bloką, kuris 
ištikrųjų kongrese jau seniau yra susidaręs. 
Todėl respublikonai šiame bloke paduos ne 
tik veikimo, bet ir formalinį toną. Krašto pa
žangiųjų jėgų kova prieš reakciją, kuri pra
dėjo ofenzyvą prieš gyvybinius amerikiečių 
tautos interesus, be abejo išsivystys pačiose 
partijose ir už partijų ribų”. Nėra jokio pa
grindo manyti, kad „Pravda” tokiais atve
jais klysta. Ji niekuomet neužsipuola sau pa
lankios įvykių linkmės. Todėl jau seniau bu
vo galima laukti, kad, keičiantis, kongreso 
sąstatui, turės keistis ir užsienio politikos 
gairės.

Pirmasis konkretus tų pasikeitimų ženklas 
yra užsienio reikalų ministerio J. F. Byrneso 
pasitraukimas. Nors oficialiai sakoma, kad 
jis pasitraukė sveikatos sumetimais, bet 
vien tas faktas, kad tas įvyko tuojau kaip 
susirinko naujasis kongresas, rodo, jog 
ne vien tik asmeniškieji reikalai turėjo 
miančios įtakos.

Kai J. F. Byrnesas 1945 m. liepos mėn. bu
vo paskirtas užsienio reikalų ministerių, tuo
jau visos spaudos agentūros išplatino jo 
nuotrauką, vaizduojančią jį rūpesčiais pri
slėgtu veidu ir su sugniaužtu kumštim. At
rodė, kad jo politikos linija bus tiesi, o veiks 
mai griežti. Bet iš tikrųjų viskas pasirodė 
kitaip. Nežūrint, kad JAV yra pasiėmusios 
suvaidinti rolę tarptautinės politikos srityje, 
bet J. F. Byrnesas visą laiką negalėjo paim
ti aiškios iniciatyvos į savo rankas. Visi jo 
planai subirėdavo sutikę kitų politinių part
nerių pasipriešinimus. Iš taikos derybų, ku
rios nereikšmingais klausimais tęsdavosi iš
tisais pusmečiais, pasidarė kas tai panašu į 
besideriančiųjų kantrybės bandymą. Visa tai 
iš šalies stebint, jau buvo galima laukti, jog 
kas nors iš jų pavargs.

Būtų perdrąsu tvirtinti, jog dabar JAV už
sienio politika pasuks diametraliai priešinga 
kryptim. Tai nuomonei pagrįsti dabar dar 
nėra duomenų. Bet jau vien tas faktas, kad 
užsienio politikos vairas yra perduodamas į 
seno ir prityrusio kario rankas rodo, jog šiuo 
taip svarbiu momentu ieškoma žmogaus, ku
ris tarptautinės politikos reikaluose būtų sa
vo partneriams didesniu autoritetu. Dabarti
nis užsienio reikalų ministeris gen. George 
C. Marshallis nėra paprastas karys, bet vie
nas iš tų, kurių rankose buvo visa antrojo 
pasaulinio karo stratbgija, nes jam tuo me
tu teko būti JAV karinių pajėgų vyriausiojo 
štabo viršininku. Būdamas paskutiniuoju me
ta Kinjjoįįk kaigo jjrnz. .Tnnaįnn ągaoaliu

jai! 
tik 
čia 
le-

kovų. Neseniai buvo užpultas mies- 
5.000 gyventojų. Mūšio metu rau- 
armijos dalinys iš 150 vyrų buvo 
ir jo maisto ir amunicijos sandėliai

delegatas, kuriam, buvo tekęs uždavinys 
taikinti Kinijos komunistus su nacionalistais, 
jis turėjo progos įsitikinti, kad tas dalykas 
yra neįmanomas, kol veikia pašalinės įtakos 
iš kitų kraštų. Reikia manyti, kad jis geriau 
sugebės paveikti dabar pasireiškusias negeis
tinas tarptautinės politikos tendencijas, nes 
šiais laikais diplomatinės intrygos tampriai 
rišasi su karo strategijos perspektyvomis.

Todėl j klausimą, ar pasikeis JAV 'užsie
nio politika yra tik vienas atsakymas: ji turi 
pasikeisti, nes kitaip ji pateks į užburtą ratą 
ir neteks savo vadovaujančio vaidmens. V. B.

su-

Londonas. Lenkijos ūkininkų partijos va
das Mikolaičikas vis tik apsisprendė už daly
vavimą rinkimuose tose rinkiminėse apygar
dose, kur jo partijos kandidatai nėra išbrauk 
ti ar suimti.

Londonas. Maršalas Montgomery po savo 
penkių dienų vizito Maskvoje grįžo Londo
nan. Kelione ypač pasikalbėjimu su Stalinu 
esąs labai patenkintas.

Londonas. Šiomis dienomis Berlyne buvo 
susirinkusi Vokietijos nuginklavimui patik
rinti komisija. Komisija pasiskirstė į keturis 
skyrius atitinkamai zonų skaičiui. Kiekvienas 
skyrius susideda iš vieno amerikiečio, vieno 
brito, vieno prancūzo ir vieno ruso.

Londonas. D. Britanijos įgaliotinis Vokie
tijai valstybės ministeris Hynd atvyksta kele- 
tai dienų Vokietijon. Čia jis susipažins su 
britų zona ir britų sektorium Berlyne.

Londonas. Jugoslavija pasiskundė D. Bri
tanijai ir JAV, kad Italijoje dar tebėra laisvi 
750 fašistų karo nusikaltėlių. Taip pat Alba
nijos laikraščiai puola Italiją už atsisakymą 
išduoti karo nusikaltėlius.

Londonas. Britų parlamentarų delegacija, 
lankiusi pereitais metais Graikiją, padarė 
pranešimą, kuriame rekomenduoja Graikijai 
sudaryti visų partijų vyriausybę, išskyrus 
kairiuosius ekstremisttis. Naujoji vyriausybė 
turėtų parodyti daugiau tolerancijos ypač po
litiniams bėgliams. Pranešime patariama 
tuojau po naujųjų rinkimų atitraukti britų 
kariuomenę, prieš tai užtikrinus prekybos 
laisvę. Lankiusi Graikiją delegacija susideda 
iš keturių darbiečių, dviejų konservatorių ir 
vieno liberalo. Vienas iš konservatorių yra 
pridėjęs pastabą, kad pranešimas neįžeistų 
dabartinės Graikijos vyriausybės.

Londonas. Transporto darbininkų streikas 
iš Londono persimetė į didesnius šiaurinės 
Anglijos miestus. Londono gyventojai nebe
gauna pilną mėsos ir sviesto normą. Karinė 
vadovybė yra pasiūliusi savo transporto prie 
mones ir žmones. Tačiau magistratas, tikė
damasis streiką tuojau likviduoti, kol kas pa
siūlyta pagalba nesinaudoja.

Londonas. Egipte vienuolika britų buvo 
sužeista pakely iš Kairo į Palestiną, sprogus 
į traukinį mestai bombai.

Londonas. D. Britanijos pasiuntinys Mask
voje kreipėsi į sovietų vyriausybę dėl Lenki
jos vyriausybės nedemokratiškų rinkimams 
pasiruošimų. Tačiau, sprendžiant iš „Prav- 
dos”, kur Mikolaičikas vadinamas antidemo- 
kratu, atrodo, jog kreipimasis neduos laukia
mų rezultatų.

Londonas. Turkija ir Tran^ordauįja suda

rė draugiškumo sutartį. Transjordanijos ka
ralius šiomis dienomis ją pasirašė laike savo 
vizito Istambule.

Londonas. Anglies trūkumo klausimas Vo
kietijoje vis dar lieka labai opus. Berlyne už
darytos visos įmonės. Magistratas veltui ieš
ko priemonių padėčiai sušvelninti. Hambur 
go gubernatorius pasižadėjo viską padaryti 
anglies trūkumo pašalinimui. Tačiau tai ne
greit bus pasiekta, nes elektros stotis perei
tų metų gale sunaudodavusi kasdien po 15000 
to anglies prie 11.000 patiekimo yra išeikvo
jusi visas turėtas atsargas, o dėl šalčių ir 
žemo vandens stovio kanaluose ir upėse ang
lies tiekimas yra sumažėjęs iki 2.400 to kas
dien. Imantis kraštutinių taupymo priemonių 
numatoma sumažinti elektros srovės ekspor
tą iš Ruhro srities, o taip pat stengiantis pa
didinti anglies gamybą, įvesti priverstiną 
darbą anglies kasyklose, pagerinti angliaka
sių darbo, atlyginimo, aprūpinimo ir maiti
nimo sąlygas, reikalui esant, suvalstybinti 
anglies pramonę. z

Paryžius. Prancūzijos gyventojų slraičins 
paskutinio surašymo daviniais siekia 10.500.000 
jų tarpe 1.700.000 užsieniečių. Šis skaičius 
yra mažesnis 1,4 mil. už 1936 metų gyv. skai
čių. i

Vašingtonas. Prezidentas Trumanas paskel
bė oficialią antrojo pasaulinio karo galo da
tą. Tuo paskelbimu karas yra oficialiai pasi
baigęs pereitų metų gruodžio 31 d.

Londonas. Austrijos vyriausybė įteikė Ang
lijos vyriausybei notą, kurioje prašo išklau
syti jos atstovų nuomones aptariant taikos 
sutarties su Austrija projektą. Vyriausybės 
sluoksniuose manoma, kad šis Austrijos pra
šymas yra pilnai pagrįstas. Tačiau atsakyti 
į jį tebus galima susirinkus visiems užsienių 
reikalų miniterių pavaduotojams į Londoną.

Vokietijai padiktuos taikoa nalygaa
Londonas. Londone ateinantį antradieni 

prasideda paruošiamoji ministerių pavaduo
tojų konferencija Vokietijos problemai svars
tyti. Iš amerikiečių pusės konferencijon at- 

’ vyko gen. Mc. Clark. Konferenciją atidarys 
Bevinas. Jau dabar aišku, kad taikos sutartį 
su Vokietija nebus kam iš vokiečių pusės 
pasirašyti ne tik dėl to, kad Vokietija netu
ri centrinės valdžios, bet ir dėl numatomų 
sąlygų aštrumo, kurių priėmimas bet kokią 
vyriausybę subankrūtintų tautos akyse. Tad 
ir nenumatoma jokios sutarties ruošti. Tai, 
kas lig šiol buvo vadinama talkos sutartimi, 
tebus tik taikos sąlygų padiktevimas ba Vo
kietijos sutikino. ----------------
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Svetimosios spaudos apžvalga valdžią atėjus pirmutinis anglių kasyklų na
cionalizavimas. Jis palietė 1-500 savininkų, 
kurių turtas vertinamas 559 mil. dolerių.

Mirtini priešai. „CUier’s Magazine” sausio 
mėti. W. Churchillis įdėjo straipsnį, „Euro
pos Jungtinės Valstybės”. Tame straipsnyje 
nurodoma, kad Europos jungtinių valstybių 
sukūrimas yra būtinybė ne vien Europai nuo 
tironijos išgelbėti, bet ir JAV apsaugoti.

„JAV izoliavimas yra palaidotas. Atlanto 
vandenynas yra lengvai peržengiamas. Jį gali 
lengvai perskristi per kelias dienas įvairūs 
keliautojai, kad anksčiau bėgusius nuo prie
spaudos ten surastų”.

Už bolševizmo pečių stovi sovietinės kari
nės jėgos, kurių tiesioginėje grėsmėje yra 
visa Europa. Pastaruoju meta vadovauja 
vyras, kurio polėkius pasaulį nukariauti da
bar sunku aptarti.

Dabartinė žmonija yra žymiai labiau nea
pykantos suskaldyta, kaip ji buvo Kryžiaus 
karų, Prancūzų revoliucijos ar to milžiniško 
įkarščio kovoti prieš nacinę Vokietiją. Skili
mas tarp vakarietiškos krikščionybės civili
zacijos ir bolševizmo yra mirtims. Bolše- ' 
trizmo pasėkos yra milžiniškos, nes tokių 
pasėkų iki šio meto pilsauli* dar nepatyrė. 
Siame ideologiniame konflikte JAV turi nau
jų veiksnį — atominę bombą, kuri gali taiką 
patikrinti tik tam tikram laikotarpiui, kurio 
ilgį šiandienų sunku numatyti. Mes negalime 
būti tikri ir dėl šio ginklo. Oro pajėgos, 
kaip jos bebūtų galingos, gali tik karo eigą 
palenkti, bet jos vienos negali apspręsti sau
sumoje. Šios milžiniškos krizės akivaizdoje 
privalome pasiruošti ateičiai. Pirmas užda
vinys' sujungti Europą ir krikščionišką pa- 
Mtd(. .

W. Churchillio beveik prieš metus JAV, 
Fultone, pasakytos kalbos šūkis — sukurti 
anglosaksiško pasaulio sąjunga šiandien įgy
vendinamas. Ar bus įgyvendinta Europos 
sąjunga jai išlaisvinti?

Pilietinis karas Graikijoje. „Cont. Daily 
Mail” ypatingas korespondentas iš Salonikų' 
praneša, kad graikų kairysis sparnas, kuris 
palaiko ryšius su sukilėliais, sveikino britų 
darbiečius, profesines sąjungas Naujų Metų 
proga ir nurodė, ką turi jos daryti.

„Pirmiausia mūsų reikalas ne vien kovoti . 
už geresnį gyvenimą. Mes turime drauge su 
darbdaviais siekti, kad pelnas eitų prekių 
kokybei pagerinti. Toliau siekiame koopera
tyvus pertvarkyti. Trečias uždavinys — pa
gerinti blogą susisiekimą.

Korespondentui paklausus, ar, transporto 
ir gyvenimo sąlygoms pagerėjus, sukilėliai 
grįš į namus, socialistai atsakė, kad tai gali 
įvykti, jei bus paskelbta amnestija. Komu
nistas: „Į tą klausimą atsakyti aš nesu įga
liotas”. Suprantama, tą teisę tari tik Maskva. 
JTO komisija sausio 15 d. vyks vietoje iš
tirti pilietinio karo w paramos, kuri tiekia
ma iš sovietinių satelitų.

Neramumai Palestinoje. Associated Press 
korespondentas praneša, kad britai, esą, nu
sistatę Palestinoje sukurti žydų nepriklauso
mą valstybę. Toks planas būsiąs svarstomas 
sausio 21 d. vykstančioje konferencijoje Lon
done. Britai, Palestinos klausimo žinovai, vy
riausybę įtikino, kad dabartinė padėtis nega
li ilgai trukti. Tuo klausimu buvę kelti žydų 
atstovybės pirmininko D. Bengurion pasita
rimai su britų kolonijų ministerijos sekreto
riumi A. Creech-Jones. Su pastaruoju ilgai 
tarėsi Sir Alan Cunningham, britų komisaras 
Palestinoje.

Neseniai Palestinoje siautė Irgun Zvei Leu 
nū žydų teroristinė organizacija, išsprogdinu 
si britų pastatus, nužudžiusi ir pagrobusi ne- 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a■«■■■■■■!

Po tam tikro laiko norisi prisiminti sunkių 
pergyventų įvykių, į juos pažvelgti iš tam 
tikros distancijos. Taip po praeitį beklaidžio
jant ryškiai prisiminė 1945 m. balandžio mėn. 
pabaigos išgyvenimai.

Balandžio mėnesio antroji pusė atnešė di
delių sukrėtimų. Gyvenimas koncentracijos 
stovykloje dėl bado ir suimtųjų perpildymo 
darėsi visiškai nebepakenčiamas. Patrankų 
šūviai be pertraukos dundėjo iš kelių pusių. 
Plito gandai, kad jau Berlynas apsuptas, o 
mes vos trisdešimts kilometrų nuo Berlyno. 
Kariuomenės ir bėglių nenutrūkstamos virti
nės plūdo visais plentais į šiaurę ir vakarus. 
Balandžio 21 dieną į tą bėglių srovę įsilie- 
jome ir mes, nacių pasmerktieji, ne kaip bėg
liai, bet kaip smogikų varomi kaliniai su 
stipria apsauga. Mūsų žygis užtruko dvi sa
vaites, o maisto tedavė iš stovyklos išeinant 
po kepalėlį duonos ir ketvirtį konservų. Kiek
vieną dieną žygiavome 30—50 km. Kaliniai 
buvo išbadėję, blogais batais, apžėlę, nusku
rę, nebepanašūs j žmones. Kas žygiuodamas 
pasilpo, tą smogikas pastūmė į griovį ir pa
leido jam šūvį į užausį. Paskui būriu dar ėjo 
specialūs likvidatoriai, kurie apžiūrėjo kiek
vieną prie kelio gulintį lavoną. Kuri* dar ne
turėjo skylutės užausyje, tam dėl visa ko dar 
paleido šūvį, kad tik nė vienas neliktų gyvas. 
Nužudytiesiems veidus apdengė kepure ar ko
kiu Skurliu, kad niekas negalėtų iš tolo pa
žinti. Tokių smogikų aukų gulėjo pilni grio
viai ir vis dar girdėjome šūvius. Kiekvieną 
kartą ims sukrėtė šiurpas, nes žinojome, kad

O. Ryman tas

mažai karių. Ryšium su ką tik buvusiais ne
ramumais kai kurie pasmerkti mirtų Nema
žas skaičius įtartinųjų suimta.

Minėta organizacija United Press atstovui 
pareiškė: „Britų rodomas draugiškumas mū
sų tautai yra tik fikcija. Todėl Irgun ir to
liau kovos, kad įsitvirtintų Palestinoje. Jei 
arabai, su kuriais mes norime taikoje sugy
venti, mus puola, mes ginamės. Kai jie įsi
brauna į žydų žemes, kovojame”.

Reuteris nurodo, kad žydų atstovybė smer
kia Irgun teroristinę veiklą.

Šiais metais Jeruzalėje, Telavive, h- eilėje 
vietovių padėtis esanti Labai įtempta. Britų 
šeštoji divizija nuolatinėje paruoštyje.

Kiniečių komunistų vyriausybė. „L’Epo- 
que” skelbia, kad kiniečiai komunistai sukū
rė savą vyriausybę, kurios uždavinys kovoti 
prieš nacionalistų vyriausybę,

Pastarojoje kiniečių komunistų generolų 
konferencijoje nutarta pagyvinti pilietinį ka
rą, sustiprinti aviacijos antpuolius, kad ap
suptų nacionalistas jų užimtuose miestuose ir 
užkirstų jiems. maisto tiekimą.

Prancūzijos naujasis posakis. Naujų Metų 
išvakarėse I.. Blumas, minister^ pirmininkas,

Ectnesio verta Turkijos ir arabu santarve
Turkijos planui sudaryti arabų santarvę 

nemažai pakenks Aleksatidretės klausimas. 
Turkijos diplomatų dedamos pastangos pa
skubomis tartis su rytų kaimynais, jos užsie
nio reikalų ministerio pavaduotojo Feridun 
Cemal Erkim, lankymasis Transjordanijoje ir 
karaliaus Abdullaho sutikimas atvykti į An
karą, kaip patikimi šaltiniai nurodo, yra tik 
dalies plano „sucementuoti Otomanų imperi
jos buvusius kraštus, dabar savaimingas tau
tines valstybes, kad sukurtų Mažojoje Azijo
je tvirtą sąjungą ties Dardanelais, Afganis
tanu ir Persijos įlanka.” Visi šaltiniai suta
ria, kad bet kuriuos planus svarstant, pir
miausia reikalaujama peržiūrėti Aleksandre- 
tės klausimą, tuo būdu siekiant pakirsti tur
kų suverenumą Sandžake.

Turkijos nnskriaudimas. Sandžaką turkai 
vadina Hatay, kuris apima pietryčių užnuga
rį, krantą sų Sirija. Viso to nustojo Otomanų 
imperija. Prancūzų mandatinė administraci
ja Damaske 1938 m. norėjo tą sritį išderėji 
Turkijai. Sirija, įgijusi arabų pasaulio palan
kumą, kovojo už tą sritį, kad ją sau gautų.

Turkai yra šios nuomonės: „Turkija lai
ko Hatay klausimą baigtu, o tą klausimą vėl 
iškėlus Ankara liktų kurčia.” Sirijos atstovas 
Londone skelbia: „Arabų sąjunga mielai no
rėtų talkininkauti su Turkija, ta jauna, bet 
energinga tauta”. Sandžako klausimu galima 
tartis. Vienas pagrindinių Sirijos, Libano k 
Turkijos diplomatinių santykių atstatymo tik* 
lų — išjudinti Aleksandretės klausimą. Tur
kai gi nurodo, kad arabams nepadarius nuo
laidų, būtų palaidojamas Artimųjų Rytų pla
nas. Turkija esanti padariusi galimas nuo
laidas susisiekti ir uostu naudotis, palengvi
na toje srityje prekiauti su pietrytiniais kraš
tais. Kiti šaltiniai nurodo, kad karalius Ab
dullah siekia padaryti įtakos Sirijai ir Ara
bų s-gai, kad sutiktų su Turkijos siūlymu.

Turkijos — Sirijos santykių pagerėjimas. 
Irako užsienio reikalų minister!* Dr. Fadhel 
Jamali nurodė, kad turkų — siriečių santy
kiai yra pagerėję. Jis nurodė, kad Aleksan
dretės problemos sprendimas, „dabar parei
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J. Grigolaiti*

Pasimatymas po penkiasdešimts mėnesiu
vėl vienas mūsų likimo draugų baigė rankų 
erškėčių kelią, gal prieš pat laisvė* vartus. 
Kiek teko Sielotis, kiek kentėti, baimintis, o 
dabar, prieš pat pabaigą, giltinė dar rinko 
tokį turtingą derlių. Taip ėjo dieno* k nak
tys, be pradžios ir be galo...

Kas nesugriuvo, ėjo visa* jėgas sukaupęs 
su dideliausiu valios įtempimu, tas iškovojo 
savo gyvybę. Pagaliau, gegužės 2 dieną, at
sidūrėme tarp frontų. Sustojome miške nak
voti. Sutemus sujudo visa aplinka, šarvuočiai, 
patrankos, kitokios karo baisenybės atvėrė 
nasrus ir supo mus savo ugningom rankom. 
Vaizdas didingas , ir žiaurus. Taip slinko mi
nutės, o gal ir valandos. Staiga plsidarė ty
la ir gavome žinią, kad jau smogikų nebėra. 
Vadinasi, mes laisvi? Likome apleisti naš
laičiai tamsiame miške, bejėgiai, be priešų'Tr 
be draugų. ... s.

Išaušo gražus rytas po lietingų, dienų. Dar 
netikėjome, kad mes laisvi, bet nutarėm mė
ginti vykti pas amerikiečius, kurie buvo 
sustoję vietoje; Pasitikome pirmą amerikietį 
karį prie plento. Pažiūrėjęs į mus, pamojo 
ranka-okey! Vadinasi galime eiti be kliūčių. 
Pasiekėm Sveriu, po kėlių dienų apsigy
venome kareivinėse ir nenkio’iktą dieną vėl 
gavome — duonos. Kokia ji skani1 Tikra 
laimė gauti duonos pavalgyti!

Gegužė* mėnuo haigM,- • m* vi* dar 

per radiją pasakytoje kalboje nurodė kai ku
rias priemones Prancūzijos pairusiam ūkiui 
stabilizuoti. „Mes turime du tikslu — pa
tvarkyti valiutos reikalus ir darbininkijos 
įpirkimo galią padidinti. Aš bandau biudže
tą „gydyti” dabojant valiutą. Nuo sausio 2 
d. visų gaminių kainos sumažinamos 5*/«. Aš 
kreipiuosi į visus, siekdamas gelbėti franką 
ir sudaryti geresnes pragyvenimo- sąlygas”.

Si zyriausybė stengiasi gelbėti Prancūziją 
ne vien politinėje, bet ir ūkiškoje srityje. Ar 
ilgai tvers toji vyriausybė, kurią sudarė ma
žuma — socialistai? Šalia jos veikia kitos 
dvi ginkluotos: komunistų ir MRP jėgos, 
kurios gali bandyti kovoti ne žodžiu, o gink
lų.

Prancūzų Indokinijoje siaučia karas. Lig
šiolinėmis priemonėmis prancūzai nesugeba 
sukilimo nuraminti. Ypatingai nukentėjo Kom 
bodžos sritis. Maskvai artimas Hosiminh, 
Indokinijos prezidentas, kreipėsi Į tautą Nau 
jų Metų proga: „kova bus ilga, o galutinis 
laimėjimas mus lydės”.

Britai nacionalizuoja anglių kasyklas'. Ned 
Russell „New York Herald Tribune” rašo: 
š. m. sausio 1 d. įsigalioja darbiečiams į 

nąs nuo Sirijos”, gali būti atsiektas taikiu 
būdu.

Tuo pat metu Turkija turi kitą tikslą — 
sudaryti Arabų sąjungą, kaip prieš 6 metus 
bandė sukurti Balkanų sparną, kurių vienas 
tikslas: sulaikyti sovietų antpuolį pietrytinėje 
Europoje. Balkanų planas nuėjo vėjais, nes 
Bulgarija reikalavo Dobrudžos iš Rumunijos 
ir vakarų Trakijos iš Graikijos. Dėl šių rei
kalavimų su Bulgarija nepasirašyta santar
vės sutartis. Dabar panašioje būklėje atsidu
riama siekiant sudaryti arabų- santarvę, nes 
čia kliudo Aleksandretė.

Turkijos oficialūs šaltiniai aiškina, kad šio
ji santarvė neturi medžiagiškų tikslų prieš 
Maskvą. „Turkija galėtų sveikinti Maskvą, 
jei ji sutiktų prisidėti prie arabų sąjungos. 
Ūkiškoji našta laikyti 1 mil. kareivių verčia 
turkus su sovietais naujoje dirvoje bendrau
ti*. Ton sąjungon, be sovietų, įeitų Turkija, 
Sirija, Libanas, Iranas. Transjordanija, Pa
lestina, Saudi Arabija, Irakas, Afganistanas, 
Egiptas. Žiniomis iš Ankaros toji sąjunga 
neturėtų karinių tikslų.

Sovietai stebi. Jie žvaira akimi įvykius se
ka. Neseniai Tassas paskelbė žinią apie tur
kų minėtas pastangas įkurti Artimųjų Rytų 
sąjungą, kuri „po kurio meto galės būti nau
dinga”. Toji agentūra Beirute leidžiamą laik
raštį cituoja: „Galime būti tikri, kad mus, 
dabojančius neutralumą, paliks nuošaliai. Li
banas turkų pastangoms stoja skersai kelio, 
nes nenori būti įveltas į britų politiką, kuri 
siekia apsaugoti Indijos kelią.”

Londono politiniai sluoksniai sveikina tur
kų pastangas sutelkti Artimųjų Rytų jėgas.

Arabų sąjungos vardu pareikšta, kad „tur
kų — arabų sąjunga — sveikintinas, reiški
nys. Tuo pat metu arabų sąjunga pritaria 
Sirijos reikalavimus Sandžako ir patikrina, 
kad juos rems.”

Turkai ir kitos Artimųjų Rytų galybės yra 
nuomonės, kad Hatay klausimas gali būti 
sprendžiamas, pasirėmus veikiančiomis su
tartimis. ’ .

ilsimės, maitinamės, miegame ir gyvename 
be jokios žinios apie mūsų namiškius. Kur 
juos nubloškė karo audra? Kur juos rasime? 
Šeimos rūpestis nebeleidžia miegoti nei ra
miai pasėdėti. Einame pas britą komendantą 
ir skundžiamės savo bėda. Jis aiškina, kad 
nėra susisiekimo ir liepia laukti. Kai tik bus 
galima keliauti, jis duos leidimą ir padės. 
Laukiame. Vieną vakarą atbėga vertėjas ju
goslavas ir praneša, kad ryt galime vykti ir 
reikia parsinešti leidimą. Tai buvo birželio 
13 d. Antrą rytą mes gauname mašiną ir 
leidžiamės į vakaru* per Elbės upę iki gele
žinkelio iš Hamburgo į Hanoverį. Per klaidą 
automobilis sustoja prie sovietų piliečių su
rinkimo punkto. Rusas, sužinojęs, kad nema
nome vykti namo, iškeikia mus fašistiniais 
šunimis ir greit uždaro duris, kad kas negero 
nepriliptų. Mes patenkinti vykstame tolyn. 
Atsidūrėme lietuvių stovykloje Rotheuburge 
ir ten pagyvenome kelias dienas, kol galėjome 
toliau vykti. Jau pradėjo vaikštinėti trauki
niai trumpomis distancijomis. Taip etapais, 
kiekvieną dieną po galiuką, artėjome J tikslą. 
Buvome trys likimo draugai, bet kelyje 
išsiskyrėm. Man reikėjo vykti i Tueringiją. 
bet nebuvo aišku, ar ji jau perleista rusams 
ar dar ne. Žmonės kalbėjo, kad jau rusai 
žygiuoja, bet pasiklausus ge1<‘4!n,«’ii.’ valdi- 
■Uoi gavau ataakymą, kad dar runų nematė.

Kuro ir jėgos ministeris Shinwell nurodė, 
kad 691.000 angliakasių dabar pareis lordo 
Hyndley, NCB — anglių tautinių rūmų pir
mininko, anksčiau buvusio žymiausio anglių 
kasyklų savininko žinion. Šis mostas reika
lauja didelių pastangų, o tam reikalingas lai
kas.

Kasykloms sumoderninti numatoma įdėti 
160 mil. svarų sterlingų. Anksčiau, kasyk
loms buvus privačiose rankose, jų tobulini
mas buvo neįmanomas. ,

Vokietijos sričių saliedinitnas. „Izvestija” 
sausio 1 d. įdėjo Aleksejevo straipsnį, kuria
me aštriai kritikuoja anglosaksų politiką Vo
kietijoje: „Anglosaksų vienas iš tikslų su
daryti Vokietijos ūkinę vienutę. Dviejų sri
čių ūkiškoji komisija Vašingtone tvarkys pre 
kybą. Atsiskaitymas daromas doleriais. Su 
kitais kraštais prekyba skatinama. Apie ūkiš
kus santykius su kitomis vokiškomis sritimi* 
nieko nekalbama. Šiuo būdu anglosaksai pa
žeidžia Potsdamo sutartį politine linkme”.

Aleksejevas daro išvadas: „Priešingumai 
Berlyne padarytiems nutarimams kliudo su
kurti politinį Vokietijos vienetą, o reakciniam 
vokiškam gaivalui leidžia veikti, kad vokiškas 
žemes išskaidžius.”

Afganistanas, prisiminęs Saadbad santarvę, 
kurią sudaro Turkija, Iranas, Irakas ir Alga- 
iiistanas, siūlo pasikliauti „tarpusaviu talki
ninkavimu”.

Libanas ir Sirija yra nuomonės, kad dip
lomatinių santykių su Ankara užmezgima* 
žymiai „santykius pagerintų”, ūkiškiems san
tykiams pagerinti vedamos derybos su piet
ryčių kraštais. Dabartinės derybos su Trans
jordanija taip pat pagerins turku — arabų 
pasaulio santykius.

Turkų laikraštis dėsto: „Mes privalome 
sulaužyti esančias užtvaras: „Hatay klausimą, 
bolševikų įsigalėjimą Egipte, pagaliau sioniz 
mo ir sovietų reikalavimus Ankaroje.” To
liau nurodo, kad Turkija pokariniame laiko
tarpyje turėjo nuogąstauti dėl Dardanelų, 
Kaukazo sienų ir, pagaliau, 13 miL vardu 
„autonominio” sąjūdžio: alyva turtingoje sri
tyje — išilgai pietrytinės, turkų sienos.

„Tokių nelabų sąjūdžių keliui užkirsti Tur 
kija turi vadovauti draugingu tautų santar
vei, kuri apimtų visus jos kaimynus.”

„Pravdos” nepasitenkinimas. „Pravdos” 
politinis bendradarbis aštriai puola „sovietiš
ką arabų pasaulio sąjūdį”, turkų diplomatų 
judinamą, pagaliau kairiųjų organizacijų už
darymą Turkijoje. Dėl tų organizacijų užda
rymo turkai turi „ginkluotis” laikyti milijo
ną ginkluotų vyrų, kad užkirstų kelią nera
mumams. Toliau tęsia: „Turkija bando tokiu 
pavojingu būdu sukurti ir kaimyniniuose 
kraštuose. Ta prasme Ankara ir domisi savo 
įtaką išplėsti arabų pasaulyje”.

Cinrglcarnekn* dangiaa remtinas
Londonas. JAV senatorius respublikonas 

Vandenbergas kalbėjo ūkio ir užsienio poli
tikos klausimais. JAV užsienio <politika abie
jų partijų ir tautos nuomone turinti būti stip 
ri (nenuolaidi) ir draugiška. Ciangkaišeka* 
turįs būti>daugiau remiamas, pegu jis buvo 
remtas iki šioL Nusiginklavimo klausimo 
sprendimas pareisiąs nuo to, kiek kitos ša
lys būsią pasiryžusios nusiginkluoti ir kiek 
pažengs JT ginkluotų jėgų sudarymas.
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Pėsčias, sunkvežimiais ir geležinkeliais persė
siąs dienas pasiekau vietovę, kur mano šeima 
buvo gyvenusi. Kelyje turėjau malonų siurpri
zą. Gatvėje mane užkalbino vienas tautieti* ir 
pamatęs, kad esu nuvargęs ir alkanas, mane 
taip maloniai pakvietė pas save, kad negalė
jau atsisakyti. Buvo karšta diena. Ji* man 
davė nusiskusti, nusiplauti, pamaitino ir dar 
įdėjo pakutį tabako į kišenių. Tą tautietį 
susitikau pirmą kartą gyvenime, net jo pa
vardės neatsimenu - tai buvo Arnstadte, prie 
gatvės į Stadtilm - bet aš jam esu be galo 
dėkingas ir jo niekad nepamiršiu.

Gerai pamaitinęs, mane nulydėjo prie 
plento, kur tikrai pavyko sulaikyti sunkvežimį 
ir pasileisti Į kelionę arčiau tikslo. Teko po 
sunkaus kelio nakvoti pas tiuringietę ūkinin
kę. Ta man įpylė likusios pietų sriubos ir 
davė kambariuką viršum avių tvarto. Orą* 
kambaryje buvo pertvinkęs aštraus mėšlų 
kvapo, bet, nežiūrint tos aplinkybės, gerai 
miegojau. Ąntrą rytą dar davė pusryčių. Už 
nakvynę ir maistą sumokėjau tris markes ir 
vėl pasileidau j kelią. Sunkvežimis nuvežė 
mane iki miestelio aikštės, kur gyveno mano 
šeima. Išlipęs paklausiau gatvės. Moteriškė 
pareiškė, kad ji kaip tik gyvenanti toje gat
vėje, bet kartu pastebėjo, kad mano šeire* 
iau išvykusi. Nustebau tokiu jos atsakymu.* 
nes pirmą kartą savo gyvenime atsidūrian 
tame miestelyje. Neiškenčiau nepaklausę*, ar 
ji mane pažįsta. Ji man atsakė trumpai-»š 
paž-shi jūsų va-kus, o jūsų dukra labai pa
naši ; Tamstą .... (bu* dnugira)
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Andrius Kuprevičius 
menininkas

’ f
Andrius Kuprevičius daj konservatorijos 

studentu būdamas atkreipė savęsp dėmesį 
kaip pažymėtinų gabumų ir ateičiai daug 
žadąs pianistas. Baigęs Kauno Konservatoriją 
(prof. Ružickio fortepijono klasę) davė kelio
lika viešų koncertų, kurie muzikaliojoj lietu
viškoj visuomenėj sukėlė susidomėjimo, o 
muzikos kritikai juos gražiai įvertino. Štai 
kelios ištraukos iš Andr. Kuprevičiaus pir
mųjų koncertų recenzijų: • „Jauną solistą ga
lima tikrai pasveikinti: jis pasirodė stiprus, 
rimtas ir subrendęs pianistas. Jis turi gerą 
lengvą techniką,... jam netrūksta ir ryškios 
jėgos: ypač stiprūs jo pirštai. Išpildyme justi 
asmenybė, yra gilaus kultūringumo ir inte
lekto.” (VI. Jakūbėnas) — „Labai maža tokių, 
kurie savo pašaukimą' yra supratę ir savo 
gyvenimą pakreipę tinkama linkme, kad vi
sos aplinkybės tarnautų vienam tikslui. Prie 
tų, atrodo, reikėtų priskirti ir jauną meninin
ką Andr. Kuprevičių. Lietuviška muzika gali 
tikrai džiaugtis, kad' šioje muzikos meno 
srityje bręsta muzikas menininkas.” (J. 
Karosas). Tokiais tai žodžiais buvo apiberta 
Jaunojo talento didžiojo kelio pradžia. Tačiau 
svaiginantis pasisekimas jaunojo pianisto 
neužmigdė lauruose. Jis per didelį darbą ryž
tasi siekti vis aukštesnių meno viršūnių. 
Vyksta Vokietijon, kur pas žymius muzikos 
pedagogus (Berlyne, Baden - Badene) gilina 

’'•‘Stadijas-;--’ <*•* >
šiuo metu Ahdr.’Kuprevičius gyvena Ins- 

bruoke, Austrijoje, lietuvių tremtinių tarpe. , 
čia, ■ nežiūrint labai nepalankių užsienie
čiams šeimininkų nuotaikų, jam pavyksta 
dalyvauti Vorallbergo radijo programose. Per 
eilę radijo valandų, greta pasaulinių forte
pijono kūrinių, Andr. Kuprevičius savo mei
striuku skambinimu eterio bangomis popu
liarina ir mūsų M. K. Čiurlionio, J. Gruodžio, 
J. Tallat-Kelpšos ir k. lietuviškas kompozi
cijas. . 1

Vietinės koncertinės estrados durys, taip 
sandariai uždarytos svetimiesiems, mūsų jau
nojo menininko talentui vis plačiau prasive
ria. Po eilės sėkmingų rečitalių, jau tą, jų 
kalba sunkiai ištariama pavarde, lietuvį pra
deda vis aukščiau vertinti ir net pamilsta.

Tų pasisekimų ženkle autoritetingų muzi
kų tarpe gimsta mintis paraginti jaunąjį lie
tuvį išmėginti jėgas tarptautiniame muzikų 
konkurse. Jauno menininko liepsnojanti šir
dis neleidžia jam ilgai dvejoti. Visą praeitų 
metų vasarą intensyviai ruošiasi kietai kovai. 
Ir štai, 1946 m. rugsėjo mėn., nugalėjęs įvai
rias kliūtis, vyksta Šveicarijon. Čia Ženevos 
Konservatorijos rūmuose, Šveicarijos Vidaus 
Reikalų Ministerio globoje, vyksta Tarptau
tinis Muzikų Konkursas, į kurį beveik viso 
pasaulio šalys atsiuntė savo geriausius muzi
kus reprezentantus. Nežiūrint milžiniško stip 
riaušių varžovų skaičiaus, mūsų tautietis iš- 
kovoja sau, o tuo pačiu ir Lietuvai,, labai 
garbingą vietą. Ta proga Šveicarijos mece
natai maloniai kviečia jį privatiems „Musik- 
abend’ams”, o Yverdono Muzikoj Draugija 
surengia jo viešą koncertą. Čia apie jį buvo 
nepaprastai gražiai atsiliepta. Nepamiršo 
Andr. Kuprevičius ir savo tautiečių Šveica- 

N rijoje, pradžiugindamas jas savo aukštai ver
tingu muzikos menu.

Kaip atsiliepia apie mūsų tautietį svetimie- 
, ji, gražiai pavaizduoja žemiau talpinamas 

muzikos kritiko Herbert Gschwenter vieno 
koncerto Insbrucke recenzijos vertimas.

legijono kryžium, paremtas 
valdžios, drauge su savo 
lietuvių meno parodą Au- 
vokiečių visuomenei. Pa-

Lietuvos dailininkai pasirodo
Karo sąlygos atbloškė Kauno meno mo

kyklos vedėją prof. V. K. Jonyną iš Lietu
vos į Freiburgą, kuris Paryžiaus pasaulinėje 
meno parodoje už savo paveikslus buvo ap
dovanotas garbės 
prancūzų karinės 
mokiniais atidarė 
gustinų muziejuje 
rodą, kurios žavumą padidina ir rytietiškos 
kultūros spalvų derinys, vokiečių menu be
sidominančioj visuomenėj rado tokį didelį 
pritarimą, kad ji su vis kylančiu pasisekimu 
buvo, pratęsta. (Žinia paimta iš „Badische 
®u»trierte” 21. Dez. 1946).

„Jau programos pasirinkimas daug pasa
ko: tik du vardai — Schumann ir Chopin — 
užpildo vakarą. Šie kūriniai simpatiško lie
tuvių virtuozo buvo dvasiškai kultūringai at
kurti. Jo romantika nėra perdėta ir niekad 
neperžengianti ribų, labiau didinga ir kilni, 
ypačiai šiltame tone ir spalvinga pakilimuo
se, kaip retai išlaikyta ir apgalvotai išreikš
ta. Menininko technika atitinka aukščiausius 
reikalavimus ir savaime aišku, niekad nedo
minuojanti visumos nustelbiančiame pagrin
de; kilnus forte, niekad aštrus, lygiai gražiai 
skambąs, < kaip ir, subteliausias piano, saikin
ga ir apgalvota pedalų technika, užgavimas 
nepaprastai lengvas ir elastingas. Chopin’o 
kūrinių interpretacija įtikinanti; tai ne me
lancholiškai saldus Chopin’as; lenkiškai vy
riškas — sveikas elementas labiau pabrėžtas 
negu prancūziškai švelni garsų kalba, kas 
ypatingai iškėlė kūrinių visumą. Kūrinių 
techniškas atlikimas viršyja bet kokį pagyri
mą. Salė, deja, nepilna klausytojų, atlygino 
menininką nuoširdžiais ir nepaliaujamais ap
lodismentais, už ką jis atsidėkojo daugeliu 
bissų. Daug insbrukiečių muzikos bičiulių 
nepatyrė didžiai ' vertingo vakaro pasitenki
nimo. Sekančiam kartui vardą „Kuprevičius” 
— reikėtų labai gerai įsidėmėti!” („Tiroler

. Nachrichten” — 7. 3. 1946).
Su pasididžiavimu galime džiaugtis esą di

delių Andr. Kuprevičiaus pasiektų laimėji
mų liudininkais. Mūsų visų širdingi linkėji
mai savo brangiam tautiečiui ir toliau sėk
mingai kopti palaimintom Mūzos šventovės 
pakopom — aukštyn, aukštyn! lozda 

Der SS und Polizeifuehrer 
Litauen

Kaunas, 1944 m. gegužės 31 d. 
Apskričių komendantams. 

—Generolui leitenantui Plechavičiui buvo 
pavesta Lietuvoje iš savanorių dalinių suor
ganizuoti policijos batalijonus, kad kraštą, 
lietuviškąją tėvynę ir jos gyventojus apsau
gotų nuo banditų.

" Pirmon eilėn turėjo būti suorganizuoti iš 
kariuomenės atitarnavusių batalijonai, kurie 
turėjo būti pasiųsti kaip apsauga Vilniaus 
sričiai ir jos atskiroms vietovėms.

Dėl to turiu pareikšti: • ~
Generolo Plechavičiaus pavedimu jo štabo 

viršininkas raštiškai pasižadėjo batalijonus 
suorganizuoti iš kariuomenėje atitarnavusių 
kareivių iki 1944 m. kovo 16 d.

Kaip gi atrodė tikrumoje?
1944 m. kovo 16 d. iš Įsakytų kariuomenėje baltiniuose siuntė namo, bet tai atliko priešas,

atitarnavusių septynių batalijonų, kurie tarė- Tai yra aiškiai matoma ir iš paties generolo
leitenanto Plechavičiaus pasirašytų prane
šimų.

Kuopos, skirtos Vilniaus srities apsaugai, 
buvp pilnai aprūpintos šaudmenimis. Tatai 
patvirtina jau vien faktas, kad per ypat. da
linių susidūrimus daugumoje atvejų dideli 
kiekiai šaudmenų ir ginklų pateko į priešo 
rankas. Dėl kurios priežasties 305. batalijono 
kuopos Eišiškėse be įsakymo apleido savo 
stovėjimo Vietą ir prieš išžygiavimą padegė 
10 gyvenamųjų namų ir 9 klojimus, žiauriai 
pasielgė su dideliu skaičiumi asmenų ir 
apšaudė gyventojus, vykstančius gesinimo 
darbams.

Ar tai buvo kova prieš priešą?
308 batalijonas ir būtent trečia ir ketvirta 

kuopa buvo žygyje iš Ašmenos į Orižužiš- 
kius. Laike žygio per kaimus Sienkowarczyz- 
na ir Adomowczyzna civiliai asmenys buvo 
kareivių, priklausančių 308 batalijonui, udo- 
mi, šaudomi ir išniekinami: seni ar jauni, 
moterys ar seneliai — nevaidino jokio vaid
mens. Be to, dar buvo deginami gyv. namai, 
žudomi moterys ir vaikai, ir kaimyniniuose Nusakytų formacijų mobilizaciją pravedus 
kaimuose. Taip pat .buvo nustatyta, kad mo- įr SU{jarius dalinius, gen. Įeit. Plechavičius
terys ir vyrai buvo lietuvių kareivių buožė- turėjo bati paškirtas ]įetj generaliniu In-

, tai spektoriumi, kaip tai yra Estijoje ir Latvijoje.
Kodėl štabo viršininkas išleido mobilizaci

jos ir šaukimo planą, kuriuo vadovaujantis 
paskutinieji kovotojai prieš bolševizmą būtų 
buvę sušaukti tik 1946 metais.

Gen. Įeit Plechavičius skelbėsi esąs pri
siekęs bolševizmo priešas ir toks pat 
Reicho draugas. Kodėl i šitas Reicho 
draugas gen. Įeit. Plechavičius, nepranešė 
apie viską savo karininkams, kareiviams ir 
savo tautai? Spauda ir visos viešojo gyve
nimo priemonės buvo jo dispozicijoje. Kodėl 
jis atsisakė nuo visų priemonių savo tautai 
viską paaiškinti? Kas pašaukė 1 600 aspiran
tų, studentų ir kt. į Marijampolę? Gen. Įeit. 
Plechavičiaus štabas.

Stabo viršininkas pavadino juos Lietuvos 
elitu, o gen. Įeit. Plechavičius — geriausiu 
ir tyriausiu Lietuvos krauju. Vokiečių vado
vybė leido steigti aspirantams kursus, bet 
tik po to, kai jie būtų atsižymėję dalyse, kaip 
to reikalaujama iš Vokietijos aspirantų, kad 
jie atsižymėtų kovose fronte.

(bus daugiau)

jo išvykti į Vilniaus sritį, nebuvo nė vieno 
batalijono.

1944 m. kovo 16 d., Marijampolėje buvo 
apmundiruojami 583 vyrai ir Kalvarijoje 156 
vyrai. Šie vyrai didžiumoje buvo naujokai, 
vietoj to, kad buvo numatyta kariuomenėje 
atitarnavusieji. Be to, tenka į tai atsižvelgti, 
kad 1944 m. kovo 3 d.

,3879 kariuomenėje atitarnavusieji,
1522 puskarininkiai ir
553 karininkai 

patys pareiškė norą ir buvo tuo metu gene
rolo leitenanto Plechavičiaus žinioje.

Toliau, j Marijampolę buvo pasiųsta labai 
mažai gydytojų. Naujai pašauktų kareivių, 
kuriems buvo duodamos naujos uniformos ir 
baltiniai, negalėjo būti prieš juos aprengiant 
patikrinta sveikata ir jie užkrėtė niežais ir 
kitomis apkrečiamomis ligomis kitus karei
vius. Dėl to SS und Polizeifuehrer turėjo 
įspėti Plechaviičaus štabą ir 'pakviesti pas 
save generalinį gydytoją, kad tam būtų už
kirstas kelias. Lietuvos sanitarijos viršinin
kas pirmon eilėn susirūpino dėl buvusios 
lietuvių ligoninės ir prašė ją paliuosuoti, kad 
ją galėtų turėti lietuvių ypatingosios paskir
ties daliniams, jam buvo paaiškinta, kad jie 
pirmon eilėn privalo susirūpinti gydytojais, 
kad turėtų Marijampolėje gydytojų, kurie 
galėtų patikrinti atvykstančių kareivių svei
katą, ir dar kartą prieš aprengiant patikrintų 
jų sveikatą, ir tinkamumą karo tarnybai, ar 
jie neserga apkrečiamomis ligomis, kad ligo
ninės Kaune perleidimo ypatingos paskirties 
daliniams klausimas nėra aktualus, nes pri-, 
klausantieji ypatingiems daliniams kareiviai 
sanitariniu atžvilgiu yra aprūpinami ir visose 
ligoninėse gali būti talpinami lygiai kaip vo
kiečių kariai ir gydomi, kaip wermachto ka
riai arba priklausantieji policijos daliniams.

Jau iš nesklandaus susilaikančio šaukimo 
galime spręsti, kad tie septyni batalijonai, 
skirti Vilniaus sričiai, 1944 m. kovo 16 d., 
kaip gen. Įeit. Plechavičiaus ir jojo Štabo 
viršininko buvo pažadėta, negalėjo būti su
formuoti.

Prie to prisidėjo dar, kad gydytojai, kurie 
atvykstanč'us kareivius būti, Patikrinę, arba 
nebuvo paskirti arba neatvyko, arba atski
rais atvejais pabėga

didelis Išlaikykime gryna lietuviu kalba
Treti metai bastomės po Europą ir vieni 

mažiau kiti daugiau pramokome svetimų kal
bų. Šiuo metu ypatingai svarbu svetimų kal
bų mokėjimas ir nenuostabu, kad kiekvienas 
vienaip ar kitaip stengiasi savo kalbos mo
kėjimą pagilinti. Kada mes kalbame su ki
tataučiais stengiamės kalbėti kuo taisyklin- 
giau ir vengiame pokalby Įmaišyti lietuviškų 
žodžių. Bet kai mes kalbame lietuviškai, ne
begalime išsiversti be šafnerių, fachmanų, 
skriningų, hikšų, aūsveisų ir be daugelio ki
tų vokiškų ar angliškų žodžių. Ir jei kas 
paklaustų kodėl, tai nežinia ką atsakytume, 
nes visi žinome, kad lietuvių kalboj užtenka 
žodžių kurie puikiausiai gali pakeisti varto
jamas svetimybes. Abejotina, kad mes var
todami svetimos kalbos žodžius lietuvių kal
boje pąsireiškiame, kaip svetimų kalbų ži
novai, nes mokėti vieną kitą dešimtį žodžių 
dar nereiškia kalbą mokėti.

Vengdami įterpti svetįmOn kalbon lietu
viškus žodžius mes automatiškai pasisakome 
už kalbos grynumą, tai kodėl kalbėdami lie
tuviškai to nesilaikome? Jeigu mūsų tautie-' 
čiai gyveną Italijoje, Švedijoje ar Danijoje 
taip pat gabiai įmaišo į lietuvių kalbą sveti
mybės, kaip mes, jei palikę tėvynėje tautie
čiai irgi svetimybių neišvengia, tai kai pa
galiau susitiksime nebegalėsime tarp savęs 
susikalbėti, nes iš mūsų senosios, gražiosios 
lietuvių kalbos bus pasidaręs kažkoks jau
kalas. Įvairios svetimybės lietuvių kalboje 
tiek įsipilietino, kad~ visokių „pagražinimų” 
galima apsčiai rasti net. mūsų perijodikoje. 
Ape tai buvo ne kartą kalbėta ir rašyta, bet 
visa mažai tebuvo imta dėmesin, nors, tiesa, 
kaikas ir ėmėsi kovoti už išlaikymą grynos

Paskutinioji apgaulė
Rašo Henr. Žemelis

Policijos batalijonų (ypat. dalinių) kuopų 
dalys, kurios buvo paskirtos į Vilniaus sritį, 
kaip iš pranešimų paaiškėjo, terorizavo gy
ventojus, plėšė, grobė, o atskirais atvejais 
net grąsino vokiečiams ir vokiečių wermach- 
tui priklausantiems asmenims.

Atskirais atvejais priešai tuos, kurie blo
gai elgėsi su gyventojais, kuriuos atskirais 
atvejais net nužudydavo, atitinkarįias kuopas 
iki pusės sudėties sunaikindavo, paimtą į ne
laisvę lietuvių karininką, pabrėžę jam jo at
liktus darbus, nušovė, kareivius ypat. dalinių, 
kuriuos, .jie buvo paėmę į nelaisvę, nugin
klavo,,,,,nurengė ir vienuose marškiniuose pa
leido, ir taip liepė vykti į savo dalinius.

Laike šių veiksmų į priešo rankas pateko 
10 000 šovinių, be to, šautuvų ir net kulkos
vaidžių. Todėl reikia konstatuoti, kad ne 
vokiečiai ypatingų dalinių karius vienuose 

mis mušami. Kad priešas atitinkamai į tai 
reagavo, patyrė tos pačios kuopos, kurios 
nuo šių veiksmų pabėgo arba pasidavė prie
šui ir be marškinių bei kelnių banditų buvo 
pasiųstos į savo stovėjimo vietas.

Po šių įvykių atskiroms kuopoms buvo 
duotas Įsakymas iš aukščiau vėl susirinkti . 
batalijono niasėn. Vietoje to, kad įvykdžius šį 
įsakymą, atskiros kuopas pradėjo savo gyve
namąsias patalpas daužyti arba padeginėti ir 
skirstytis arba leistis į žygį be jokių įsakymų 
į savo gimtines.

Kad kuopos Vilniaus srities apsaugai būtų 
išskirstytos atskiromis vietovėmis, pasiūlė 
ypat. dalinių štabo viršininkas laike pasitari
mų 1944 m. vasario 26 d., (Už Vilniaus srities 
ribų kuopos turėjo būti išskirstytos dargi 
atskirais būriais).

Antras uždavinys buvo organizuoti kitus 
batalijortųs ir išskirstyti juos kitose Lietuvos 
teritorijos vielose. Jie. be kitų uždaviniu, tu
rėjo padėti sritiniams komendantams laike 
mobilizacinio perijodo kovoti prieš bandi- 
tirmą. ' 

lietuvių kalbos. Pvz., Frankfurto lietuvaitės 
studentės susitarė už kiekvieną pasakytą sve
timybę mokėti i bendrą kasą tam tikrą mo
kestį. Reikia pripažinti, kad kąsa auga spar
čiai ir tai parodo, kaip svetimybės yra mū
sų kalboj įsigalėję, kad mes jas ir prieš savo 
norą vartojame.

I grynos lietuvių kalbos išlaikymą turėtų 
atkreipti dėmesio tiek mokytojas, tiek kultū
rininkas, tiek kiekvienas lietuvis, kad nepa 
sidarytų mūsų netik gyvoji bet ir literatūri
nė kalba panaši į Amerikos lietuvių laikraš
tinę kalbą. f

Mokykimės svetimų kalbų, bet neužmirški
me savosios, nes gali- išeiti taip, kad paga
liau nebemokėsime nei savos nei svetimos.

Al. Ba-nas

Interlingua * tarptautine kalba?
Kaip užsienio laikraščiai praneša, grupė 

amerikiečių kalbos mokslo specialistų yra 
„sukūrę” naują „ateities tarptautinę kalbą”, 
pavadinta „Interlingua.” a

Kalbos pagrindą sudaro romėnų kalbų kil
mės žodžiai ir jos žodynas dabar apima apie 
100000 žodžių. Naujoji kalba turi tris links
niuotes, ir labai suprastintą sintaksę. Ji ypač 
lengva išmokti tiems, ■ kurių gimtoji kalba 
turi lotyniškas šaknis.

Pastebėdami šį faktą kai kurie laikraščiai 
pabrėžia, kad kalba yra daugiau nei žodžių 
rinkinys ir jų pavartojimo taisyklės ..., nors 
amerikonai linkę manyti ir šiuo klausimu, 
amerikoniškai. • (Mu)

1915—1924 m. gimimo vyrai buvo pašaukti 
ir turėjo būti:

1. ) pašaukti ir patikrinti visi buvusieji Lie
tuvos lakūnai, taip pat jiems priklausantis 
mašinų ir aerodromų aptarnaujantis persona
las, kad vėl tarnautų seniems kareiviškiems 
tikslams vokiečių aviacijoj, kad po to būtų 
suformuotos tam tikros eskadrilės, •be- to, 
skraidymui palankus jaunimas ir buvusieji 
aeroklubo nariai, , / > -

2. ) Formuojant Lietuvos zenitinių baterijų 
pulką, lietuviškų miestų apsaugai turėjo bū
ti pašaukti ir mobilizuoti visi buvusieji ze
nitinių dalių dalyviai,

3. ) Buvo numatyta suformuoti skrajojančius 
aviacijos būrius, kurie turėjo pavaduoti Rei
cho aerodromuose senus ir gerai apmokytus 
Vokietijos karius,

4. ) visi 1—3 punktuose išvardintieji Het. 
karininkai ir liet, kareiviai turėjo būti aprū
pinami ir apmokami taip, kaip Vokietijos ka
rininkai ,ir kareiviai, taip pat turėjo gauti ir 
šeimos išlaikymą. Šitie oro pajėgų daliniai 
turėjo su savim turėti ryšių karininkus lie
tuvius, kurie rūpintųsi priežiūros ir aprūpi
nimo klausimais, kaip antai: ryšių palaikymu 
su tėvyne, atostogų klausimu ir t. t.

Visais 'šiais klausimais buvo su gen. įeit. 
Plechavičium ir jo štabu susitarta. Visiems 
apskr. komendantams šie įsakymai buvo 
žinomi.

Kas galėtų dar tvirtinti, kad. vokiečiai 
norėjo lietuvius panaudoti kaip maistą pa
trankoms?

Kodėl gen. Įeit. Plechavičius ir jo štabas 
apie šiuos susitarimus nepranešė lietuvių 
tautai?

Tuo tarpu visos priemonės lietuvių tautai 
išaiškinti jos uždavinius kovoje prieš bolše
vizmą greta Vokietijos štabui buvo prieina
mos. Kodėl gen. Įeit. -Plechavičius atsisakė 
nuo propagandos, kuri būtų nušvietusi lietu- 

■ Vių tautai jos uždavinius kovoje su bolše
vizmu?
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Tr. Mokyklos“ pasaulėžiūrinė pedagogika
Pastaruoju metu labai aktualus pasidarė 

pasaulėžiūrinių organizacijų Į mūsų mokyklas 
įvedimo klausimas. Vieni šių organizacijų 
įvedimą beapeliaciniai perša ir remia, kiti 
prašo Švietimo Valdybą, kad ji, „organizuo
dama mokinių laisvalaikio klausimą, dabotų, 
kad mūsų mokyklose neatsirastų ideologinių 
organizacijų, kurios, rivalizuodamos tarp sa
vęs, įneštų tarp mokinių nesantaiką ir tuo 
trukdytų normalų mokinių darbą.” Principi
niai sutikdami su pirmųjų nuomone (pasau
lėžiūrinės organizacijos aukštesnėse mūsų mo 
kyklose leistinos), negalime laikyti visai klai
dingu ir antrųjų įspėjimą, taikomą mūsų švie 
timą vairuojantiems organams.

Pasaulėžiūrinių organizacijų j mokyklas 
įvedimo šalininkas p. J. Girnius šiuo klausi
mu „Tremtinių Mokyklos” nr. 5—6 parašė 
straipsnį, pavadintą „Ideolop':"ės moksleivių 
organizacijos”, prie kurio y tginio žurna
lo redakcija nepridėjo jokio prierašo. Vadi
nas, ji taip pat yra tos nuomonės. Autorius, 
sugriovęs „kaimietinį organizacijų nereikalin
gumo” ir „miesčioninj organizacijų pragaiš
tingumo argumentus” (Iš kur tokius pasenė- 
jusius ir don-kichotiškus pasaulėžiūrinių or
ganizacijų nereikalingumo argumentus auto
rius iškasė ir kas kada tokiais argumentais 
operavo?), aptaręs „pedagoginę organizaci
jų būtinybę” ir pašalinęs „politinę organiza
cijų baimę”, prieina šitokių išvadų-: „...ideo
loginės moksleivių organizacijos yra pagrin
dinė pasaulėžiūrinio savęs brandinimo ir tuo 
pačiu auklėjimosi priemonė”, todėl mokyklai 
„iškyla trys pagrindiniai uždaviniai. Pirma, 
pozityviai sugestijonuoti, kad ideologinės or
ganizacijos iš tiesų vykdytų pasaulėžiūrinį 
savo narių brandinimą ir nevirstų tiktai žai
dimų ir pramogų iniciatorėmis. Antra, bu
dėti, kad nebūtų ideologinės organizacijos 
piktnaudojamos pašalinėms politinėms įta
koms. Ne dėl to, kad politiką principiniai 
laikytume nešvariu dalyku, bet dėl to, kad 
politikoje dalyvauti reikia pirma subręsti. 
Trečia, saugoti, kad skirtingų organizacijų 
santykiavimas būtų grindžiamas tolerantiško 
bendradarbiavimo, o ne klikinio fanatizmo 
dvasia.” („T. M.” 34 psl.). Tai pagrindinės 
ideologinių organizacijų mokyklose veikimo 
ir tvarkymo tezės. Ką prie jų, teoretiškai 
imant,' galima būtų pridėti? — Gražu ir tei
singa. Tačiau žiūrint iš šiandieninio ir rea
laus mūsų tarpusavio gyvenimo taško, šios te 
zės ima svyruoti. Jei pirmąjį dėsnį gerai or
ganizuota ir turinti nešališką vadovybę mo
kykla gali įvykdyti, tai prieš antrąjį ir, ypa
tingai, tretįjį privalės bejėgiškai kapituliuo
ti. Kokiu būdu mokykla sukontroliuos tą „pa
šalinių Įtakų politinį piktnaudojimą”, — ko
kiu matu atskirs, kur prasideda politinis mo-

Lietuvis atstovauja Paryžių
(Lietuvis — Paryžiaus pasiuntinys)

Paprastai, sakydami „Paryžiaus mokykla” 
mes turime galvoje dailininkus, atvykusius iš 
įvairių pasaulio kampų į mūsų sostinę ieško
ti laimės, bet grynai „dvasinės” 'laimės, kita 
— materialinė jiems nerūpi arba neturi jo
kios reikšmės. Tie menininkai jau paiiu Fak
tu — atvykdami praplėsti jau ir taip platų 
formų, spalvų ir idėjų lauką — užsitarnauja 
mūsų padėką; argi jie neatsineša skirtingą 
galvojimo ir jautimo būdą, ir argi jie nesu
geba čia praturtinti prancūzų lobį, kuris juos 
magnetingai čia atitraukė iš miglotos šiau
rės ar iš Balkanų dykumų? Mes jiems duo
dame tai, ko jiems stinga: humaniz- 
m o, (?Red.) stiprią atramą fantazijos lankstu
muose; jie gi mums atneša kartu su savo ti
kėjimu, eibes ovajų ir egzotizmo. Paryžius 
atlieka visa kita, t. y. realizuoja įkvėpimus, 
susintetina gabumus ir medžiagą. • Paryžius 
pasaulio grožio taurė. Arbit Blatas, lietuvis 
36 m. amžiaus turįs savo žvilgsnyje kaip ir 
visi jo tautiečiai tą nak’ties gilumą ir gyvy
bingumą, ką mes taip mėgstame Milašiaus 
poemose, jis turėjo 14 metų, kai atkeliavo j 
tapybos šalį: jau tada jis turėjo formų skonį, 
piešinio ryškų pagavimą ir kompoziciją, ku
riais mes šiandien džiaugiamės, rasdami jo 
tapybose išstatytose Eliziejaus- Galerijoje.

Jam trūko tačiau vis besiilgint ir bedūsau
jant paliktosios tėvynės, tos Lietuvos šaltos ir 
paslaptingos, .kur miške be mėnulio Vytau
tas baimingai išgirsta „sustojant naktį veži
mą”. Jam reikėjo kentėti. Jis turėjo iš nos
talgijos sukurti elementą savo paletei; Štai 
koks meno žiaurumas! Šiandien pilnas vieš
pats savo talento, pasiekęs to subręndimo 
amžiaus, kuris nužymi fiziškąjį ir sociališkąjį 
žmogų likimo ženklu, Blatas mums patiekia 
nepaprastai tyrą pasaulio vaizdą, kuris mus 
sujaudina ir mus pamoko.

Pradžioje savo karjeros stipriai pasidavęs 
įtakoms Renoult, Bonnard, Utrillo. Blatas li
kę tfaad Ištikimas tapybos figūriniam suvo

mentas, ir kur baigiasi pasaulėžiūrinis taš
kas? Juk ideologinių organizacijų vadovai; 
tegul ir mokyklos pasitikėjimą turį, necenzū
ruos (būtų diktatoriška!) kviesto ar iš kitur 
atvykusio ideologinio prelegento paskaitų nei 
jo minčių, kurios populiariai ir patraukliai 
pabertos ne vieną, ypač ' jaunesnio amžiaus 
moksleivį, dar nesuspėjusį pakankamai sava
rankiam apsisprendimui subręsti, sužavės. 
Antra, nelaikj^ami principiškai politikos ne
švariu dalyku, ir reikalaudami, kad prie* joje 
dalyvaudami moksleiviai pirma turi subręsti, 
tą pažiūrą privalome taikyti ir pasaulėžiūri
niam brandinimui. Vadinas, pati mokykla tu
ri duoti nešališką visų pasaulėžiūrinių orga- 
’nizacijų vaizdą savo auklėtiniams ir juos sa
varankiam apsisprendimui paruošti. Pakol šio 
darbo mokykla nėra atlikusi, ji neturi teisės 
leisti mokinius į pasaulėžiūrines organizaci
jas, taip pat neturi teisės leisti pasaulėžiūri
nėms organizacijoms kokiu nors „šmugelia- 
vimo” keliu savo ideologines idėjas riesu- 
brendusiems moksleiviams piršti. Išvada: pa
saulėžiūrinėse organizacijose leistina daly
vauti tik aukštesniųjų klasių (pradedant penk
tąja klase) mokiniams.

Visų svarbiausias ir opiausias yra toleran
tiško bendradarbiavimo ideologinių organi
zacijų klausimas. Kaip šis klausimas bus iš
spręstas ir kaip tvarkomas mokyklose, tokią 
turėsime ir priaugančią kartą. Todėl, reika
laudami iš mokyklos „saugoti, kad skirtingų 
organizacijų santykiavimas būtų grindžiamas 
tolerantiško bendradarbiavimo, o ne klikinio 
fanatizmo dvasia”, visų pirma turime žinoti, 
ar patys pasaulėžiūrinių organizacijų vado
vai ir subrendę jų nariai kasdieniam tarpu
savio santykiavime šio dėsnio sąžiningailai- 
kos ir ji pildo. Kaip bebūtų nemalonu ir 
skaudu, bet turime konstatuoti faktus, kad šio 
tolerantiškumo mums kaip tiktai ir trūksta. 
Faktų nereikia toli ieškoti. Čia pat turime 
vienintelį pedagoginį 'žurnalą, iš kurio pus
lapių aiškiai eina netolerantiškumo tvaikas. 
Nepaprastai skaudu yra, kad ne tik „Varpai”, 
„Mažieji Židiniai” ir kiti panašūs rotatoriniai 
„oficiozai” nepaskelbia priešingų ideologijų 
organizacijoms didžiojo lietuvio demokrato 
dr.K. Griniaus visiems lietuviams siūlytos am 
nestijos, bet skaudžiausia, kad šią šventą tiesą 
apeina net pedagoginio žurnalo kai kurie 
darbininkai. Jau minėtame J. Girniaus straips 
nyje randame' „perliukų”, o tame pat žurnale 
esąs J. Miliušio rašinėlis „Minties” žurnalas 
Nr. 2—3 išmargintas atvirkštinį „kultūringu
mą” (rodančiais posakiais. Ponas J. Miliušis 
savo išvedžiojimuose stengiasi ir prof. M. 
Biržišką asmeniškumu apkaltinti: „Kodėl ta
da prof. M. Biržiška tylėjo? Ar dėl to, kad 

kimui, nuo kurio buvo nusisukta pergreit 
(bet tai civilizacijos kaltė — ji buvo čia, 
skubėjo ir smogė menininkus kardu į pačias 
strėnas) — ir jis svyruoja, nuolatos, bet lai
mei, tarp labai žmoniško impresionizmo ir 
nerėžiančio ekspressionizmo. Jis yra stiprus 
piešdamas kambario vidų šiltais tonais, kar
tu įpindamas plėmus, kur visad rasim tą pa
čią mažą meilią mergytę — jo dukrą; tos ta
pybos primena geriausias Vuillard reproduk
cijas. Bet jo silpnybė yra vaizdai — dažnai 
primeną Marųuet, vaizdai Paryžiaus, kurį jis 
pažįsta pagrindinai ir kurio spinduliuojan
čia ir nuolat besikeičiančią atmosferą jis taip 
puikiai atkuria. Lygiai kaip vaizdus taip ne
nuilsdamas jis kuria „portretus iš 'atminties”, 
kurie slepia jo meno elementus. Štai jo gilu
sis pašaukimas ir Paryžius peržvelgtas jo 
žvilgsniu daug iš jo laimi savo grožiu ir sa
vo ramybės paslaptingumu lyg tarytum 'jo 
stogai, jo sienos, jo iškabos būtų telaukę jo, 
kad jis juos pamatytų ir išreikštų nostalgiš
ku drebėjimu tą poeziją, kuri juose glūdė
jo.

Paryžiaus tapytojas ir nevien savos mo
kyklos, Blatas, kurio S. Amerika 1940—45 m. 
buvo tapusi trečioji tėvynė, jis plačiai užmo
kėjo skolą, kurią privalėjo tam miestui, kuris 
kaip Eluard išsitaria, niekad nepaliauja alsa
vęs. Vos tik Prancūzija buvo išvaduota, jis 
vėl grįžo Į Senos pakraščius ir vėl gyveno 
kūrimo įkarštyje, po to grįžo New Yorkan 
su gausiausia serija, kada kas yra turėjęs už
sienyje eskizų iš Paryžiaus gyvenimo.

Paveikslai išstatyti Bignou Galerijoje buvo 
tikriausia visuotinės pergalės puikiausias 
prancūzų pasirodymas.

Pirmą kartą po penkių metų Amerika gavo 
iš mūsų krašto, iš mūsų sostinės žinią n ūsn 
buities ir grožio ir įsigyveno vėl iš naujo 
stipriai į tą klimatą, tiek jaudinantį ir patrau
kianti, kur ji vertai talpino visas meniškas so
cialines, žmogiškas vertybes, dėl kurių ji bu-

tada į ginčus nebuvo nelaimingai (štojęs jo 
brolis Vacį Biržiška?” („T. M.” 135 psl.). 
Tuo tarpu pedagoginio žurnalo redaktorius p. 
A. Kairys .keršydamas už nepalankų jo pir
mojo eilėraščių rinkinio įvertinimą („Trem
tinių Mokykloje” nr. 1 p. L Miškino grubi 
St Santvara eilėraščių recenzija atsirado va
dovaujantis noru užtušuoti A. Kairio eilėraš
čių plagijavimo, logiškų nesąmonių ir iš viso 
silpnumo „kvapą”, už kurį debiutantas recen
zentų buvo „priremtas prie sienos”. Reikėjo 
rasti „atpirkimo ožį”: „Mes žiauriai sukriti
kuojame debiutantą, bet ką tuomet turime da
ryti su žmogum su nuopelnais?” — L. Miš
kino žodžiai. Tuo „atpirkimo ožiu” buvo ’pa
sirinktas St Santvaras), ir toliau tęsia nekul
tūringą ginčą (žiūr. „T. M.” nr. 5—6 A. 
Kairio „Atsakymas prof. VacL Biržiškai”), 
norėdamas įtikinti žurnalo skaitytojus ir V. 
Biržišką, parašiusį „Tr. M.” redakcijos na
riams privatinį laišką, kad tas laiškas nebuvo 
privatus. Stebuklas! — Kitas žmogus gali pa
sakyti autoriui, ar jo laiškas privatus, ar ne; 
kitas žmogus geriau žino už patį rašiusįjį! 
Šitokių principų laikantis, viską galima iš
aiškinti, o tokių, pažiūrų asmenims, jei jiems 
bus leista įžengti į mokyklas, kaip pasaulėžiū
rinių organizacijų atstovams, tikrai pasiseks 
ne tik visus mokinius, bet ir pačius mokyto

jus bei kitus aukščiausius pareigūnus įtikinti, 
kad tik jų atstovaujama pasaulėžiūra yra ab
soliutiškai neklaidinga. Todėl mes visai pa
grįsti turime teisės sakyti: Švietimo Valdyba 
turi nepaliaujamai budėti, nes klikinio fana
tizmo pavojus nepaprastai didelis. Mes taip 
pat sakome, kad perankstyvas yra p. Juozo 
Girniaus siūlymas: „Norint, kad iš tiesų iš
moktume demokratiškai santykiauti ir tuo pa
čiu pasiekti tikrą tautinę vienybę, reikia pra
dėti nuo mokyklos...” Ne nuo mokyklos rei
kia pradėti, bet nuo pasaulėžiūrinių organi
zacijų vadovų ir subrendusių jų narių, kurie 
patys nebūdami tolerantingi, stengiasi įžengti 
į mokyklas.

Pastaba: Sį rašinėlį „Tremtinių Mokyk
lai” leidžiu komentuoti tik ištisai jį persi
spausdinus.

J. J a š i n si a s
Traunstein, Park — Hotel Z. 81 
1947. L 3.

Tremtini*’,. tnaudos sklltyee
Sovietai rusina Mažosios Lietuvos vietovardžius

pa-

„Tėviškės Garso” Nr. 53 spausdina
mas straipsnis apie Mažosios Lietuvos 
rusifikaciją, kurio samprotavimai 
teikiami. Red.

Maskvos „Izvestija” paskelbė žinią, kad 
Karaliaučius pavadintas Kaliningradu, žy
mus geležinkelių mazgas Insrutė pavadintas 
sovietų generolo Cerniakovskio vardu Cernia- 
kowskij, o Tilžė pakrikštyta Sovietsk vardu...

Tuos’„sovietinės kultūros židinius” ir jų 
skaičius pažįstame dar iš Lietuvos, kaip 
Maskvos radijas skelbdavo apie „klestinčią 
sovietų kultūrą laimingoje tarybų Lietuvoje”, 
bet jei jau Rytprūsių dykumoje steigiami vai
kų darželiai, tai rodo jog kolchozininkai bur
liokai yra atkelti su visu savo prieaugliu.-

Nelaiminga Mažoji Lietuva. Vėl jai karto
jasi ta pati klaikioji istorija. Kryžiuočiams 
išžudžius senuosius prūsus, o jų likučius ma
rams dar labiau išretinus, vokiečių karaliai 
čia atsiuntė ir įveisė zalcburgiečius, apdo
vanodami juos Įvairiomis privilegijomis, kad 
pralenktų ir galutinai nustelbtų visa pakė
lusį ir išlikusį lietuviškąjį elementą.

Šiandien, kada trylikos metų nacių nutau
tinimo ir žiauriausio karo gaisro pasėkoje 
Mažoji Lietuva liko paversta dykuma, pa
našiai kaip po kryžiuočių ir marų gadynės, 
dabar, vietoje Vokietijos kaizerių, sovietų 
despotai čia siunčia savo kolonistus, užveisti 
išteriotą lietuvių žemę! Viso pasaulio pa
smerktą vokiečių „Drang nach Osten” poli
tiką pakeitė tokia pat bolševikinių slavų 
„Drang nach Westen” politika.

To dar negana. Kas nepasisekė naciams, 
tai dabar skuba atlikti bolševikai. Paskuti
niais savo gyvulinio siautėjimo metais vo
kiečių naciai buvo suvokietinę beveik visus 
nuo amžių senus lietuviškuosius Rytprūsių 

vo pasiryžusi kautis. Tai buvo triumfas, pran
cūzų triumfas. -

Per penkis metus Blatas išlaikė, būdamas 
šalia Sadkine, Chagall, Lipchitz, Kisling, aps
kritai šalia „Paryžiaus mokyklos”, apie ku
rią mes kalbėjome pradžioje šito straipsnio, 
labai aukštai Prancūzijos proto — išminties 
prestižą. Grįžęs pas mus, be abejo visam lai
kui, jis vėl užima savo vietą, parinktą vietą 
tarpe šviesiųjų mūsų sūnų protų.

Jean Roussdot

Aleksandras Stulginskis - sovietu 
iZvelimu auka4

Buv. Lietuvos prezidentas A. Stulginskis 
gimė 1885 m. vasario 27 d. Žemaitijoje, Ra
seinių apskr. Pradinę mokyklą lankė gimti
nėje, vėliau mokėsi Kauno dvasinėje semi
narijoje, bet ją baigęs neįsišventino į kuni
gus, o išvyko studijuoti į Insbrucko univer
sitetą: Vėliau persikėlė į Hallę studijuoti ag
ronomijos. Baigęs agronomijos mokslus A. 
Stulginskiė dirbo agronomo darbą Trakų 
apskrityje.

Pirmojo Pasaulinio karo metu Stulginskis 
persikėlė gyventi J Vilnių ir čia dirbo švie
timo srityje, vis daugiau įsitraukdamas į po- 

■ litinį darbą. Be to, daug prisidėjo prie šal
pos organizavimo Vilniaus lietuviams.

Karo metu A. Stulginskiui buvo pavesta 
okupacinius organus autentiškai informuoti 
apie lietuvius. Tokia informacija tuo metu 
buvo būtina, nes lenkai tendencingomis in
formacijomis buvo trukdomuoju veiksniu.

1917 m. Vilniaus konferencijoje Stulginskis 
išrenkamas Tarybos nariu ir čia kietai lai
kėsi lietuviškos linijos. 1918 m. vasario 16 
d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą, 
o nuo 1918 m. rugsėjo mėn. pradėjo, eiti 
tremtinių ir belaisvių grąžinimo komisijos 
pirmininko pareigas.

Trečiajame Nepriklausomos Lietuvos vals
tybės ministerių kabinete Stulginskis buvo 
žemės ūkio ministerių, vėliau išrenkamas 
steigiamojo seimo pirmininku, o 1922. XII. 
21. buvo išrinktas prezidentu. Vėliau buvo 
perrinktas ir prezidento pareigose išbuvo iki 

J926 m.
Jauname Lietuvos valstybiniame gyvenime 

A. Stulginskio įnašas buvo didelis. Tais lai
kais, jaučiant stoką intelektualinių pajėgų, A. 
Stulginskis sugebėjo prie valstybinio darbo 
pritraukti ir bendram darbui konsoliduoti 
nemaža pajėgų.

Nuo 1927 m. Stulginskis apsigyveno Kre
tingos apskrityje ir ūkininkavo. Tačiau visą 
laikę nenutolo nuo politinio gyvenimo, gy
vai juo domėjosi ir buvo uolus krikščionių 
demokratų partijos reikalų puoselėtojas.

1941 m. birželio 15 d. sovietai Stulginskį 
su šeima išvežė prie Krasnojarsko prievar
tos darbams. Toje pat stovykloje buvo at
vežta 1.500 lietuvių. Pernai gautais praneši
mais A. Stulginskis vargo ir nežmoniško 
darbo pakirstas mirė toli nuo savo tėvynės, 
kurios išlaisvinimo laukia visa lietuvių tauta.

vietovardžius. Bet ir tie buvo dar geroką 
dali lietuviškų pavadinimų palikę arba kad 
ir suvokietino, tai nors daugumoje atvejų 
išversdami lietuviškus vardus į vokiškus arba
palikdami seniai jau apvokietintus, bet turin
čius lietuvišką kamieną vietovardžius. Tuo 
būdu Karaliaučius buvo paliktas Koenigs- 
berg, Insrutė — Insterburg, Tilžė — Tilsit. 
Bet tai ką padarė sovietai, yra net nacių ne
pasiektas rekordas. Tie norėjo vienu smūgiu 
ištrinti iš žemėlapio per šimtmečius suger- 
manizavimui besipriešinusio lietuviško kraš
to veidą. Bolševikai gi, nespėję čia Įkelti sa
vo batą, puolė naikinti net tai, kas buvo likę 
lietuviška po nacių siautėjimo! Tilžės paver
timas Sovietsku yra signalas, kokius tikslus 
turi bolševikai lietuvių tautos ir jų žemės at
žvilgiu. Ir tai jie daro dar net negavę sau 
Rytprūsių pripažinimo, ir daro net neraus
dami. Sovietai savo žygdarbį per savo olicio- 
zą paskelbė, kaip kokį legalų aktą. Tai yra 
planingas veiksmas, turįs tikslą -pastatyti pa 
šaulio opiniją prieš įvykusį faktą, tai yra 
plėšriausias imperializmas, toli paliekąs na
cių gruoboniškumo politiką. Toje nelemtoje 
Potsdamo konferencijoje gavę savo sąjungi
ninkų pritarimą, laikinai „pavaldyti” Rytprū
sius, kol bus išspręstas naujųjų Vokietijos 
sienų klausimas, ir dabar tai konferencijai 
artėjant prie Vokietijos klausimo, sovietų 
imperialistai stengiasi sudaryti sąlygas, kad 
jau būtų „aišku”, jog ne tik Pabaltijo kraštai, 
bet ir Rytprūsiai yra „iskoni russkij kraj”. 
Argumentai aiškūs: jokių lietuvių nebegir
dėti, vietovardžiai „grynai rusiški”, miestai, 
kaimai, upės ir vietovės rusiški, laukuose ir 
dirbtuvėse dirba tik rusai kolchozininkai... 
Kas begali prie tokią rusiško^ krašto preten
duoti! __________

PADĖKA .
Ciurlionies vardo ansambliui, prablaivinu

siam mūsų pilką tremtinių gyvenimą — 
širdingai dėkojame.

Bad Mergentheimo lietuvių bendruomenė

MALONIEMS MOŠŲ SKAITYTOJAMS
Pranešame, kad ateityje laikraštis bus siun

čiamas tik iš anksto užsimokėjusiems.
Be to, prašome ucsiųsti pinigų ■ laiškuose.

„Mintis” ad-ja
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