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Reiškiasi Ąustrijos komunistu aktyvumas Sovietai sulaužė Jaltos susitarimą
Viena (Dena / AP). Vienos komunistų lai

kraštis JLiaudies Balsas” apkaltino Austri
jos užsienio reikalų minister! Dr. K. Gru
ber! už teikimą žinių amerikiečių spaudos 
agentūroms. Nuo karo pabaigos pirmą kartą 
Vienos gatvėse buvo pardavinėjama minėto 
laikraščio extra laida ir Dr. Gruberis buvo 
pavadintas „amerikiečių agentu”. Jam buvo 
mestas kaltinimas už „išdavimą” žinių apie 
vestus slaptus pasitarimus tarp Austrijos 
kanclerio Dr. Figlio ir komunistų lyderio Dr. 
fischerio dėl austrų vyriausybės pertvarky
mo. Laikraštis reikalauja atsistatydinti Dr. 
Gruberi, o taip pat ir visą „katastrofingąjį

Austrijos kancleris Dr. Figlis per radiją 
paneigė Dr. Fischerio paleistus gandus, kad 
jis sutinkąs atsistatydinti. Jis tvirtino prie
šingai, jog esąs pasiruošęs atlikti savo pa-, 
reigą Austrijai ir pasiliekąs sau už tai at- 
aakomybę. Be to jis Fischeriuį nurodęs, kad 
nauji rinkimai negali jvykti kol nepasibaigs 
parlamento kadencija. Fischeris iš savo pu
sės pareiškęs, kad įeitų į Austrijos vyriausy
bės kabinetą su sąlyga, jei kai kurie minis
terial pasitrauktų. Fischeris daręs net pasiū
lymus dėl tų vietų paskirstymo.

BBC praneša, kad austrų liaudies partijos 
prezidiumas > savo posėdyje atmetė Fischerio 
reikalavimus. Liaudies partija pareiškia, .kad 
ji neprieisianti prie to, kad ministerial tu
rėtų pasitraukti dėl komunistinio spaudimo. 
Komunistų partija mėginanti stf savo pasiū
lymais kreiptis 1 kitas partijas, kad įgytų sau 
įtakos vyriausybėje. Laike pasitarimų Fi- 
scheris davęs suprasti, kad ateityje Sovietų

s-gos laikysena, gyvybinių Austrijos proble
mų atžvilgiu, priklausysianti nuo, siūlomo 
vyriausybės pertvarkymo pasisekimo.’

Pranešimai apie tai, kad Dr. Gruberis 
esąs Įteikęs kancleriui atsistatydinimo pa
reiškimą, Vienoje laikomi „perankstyvais”. 
Socialdemokratų ir ’liaudies partijos balsais 
austrų parlamente buvo atmestas komunistų 
pasiūlymas paskirti parlamento komisiją iš
tirti klausimui kaip pasitarimų rezultatai pa
sidarė visiems žinomi. Vilnas socialdemokra
tų kalbėtojas labai griežtai pasisakė prieš 
liaudies partiją ir prieš komunistus išsireikš- 
damas: „čia jums ne Vengrija”.

Londonas (BBC). Keturių didžiųjų komisi
ja sutarties su Austrija reikalams per vieną 
mėtiesį darbo nepasiękė jokių reztjltatų. Iki 
šiol nesusitarta net ir dėl dienotvarkės.

Vašingtonas (Dena). Vengrijos Kontrolinės 
Tarybos pirmininkui, sovietų atstovui Buda
pešte įteiktoje notoje' JAV vyriausybė kaltina 
sovietų įstaigas sulaužius Jaltos susitarimą 
ir įsimaišius į Vengrijos politinius reikalus. 
JAV vyriausybė grasina imsiantis veiksmų, 
numatytų Jungtinių Tautų Chartoje, ir reika
lauja sudarymo trijų didžiųjų valstybių komi
sijos, kuri tūojau ištįrtų Vengrijos politinę 
būklę. ' '

Notoje pirmiausiai yra nušviečiami įvykiai, 
kurie privedė prie to, kad komunistinė ma
žumą paėmė Vengrijoje politinę konrtolę į 
savo rankas. Be kita ko notoje rašoma: 
„Jungtinių Amerikos Valstybių ^yyriausyb^ 
protestuoja prieš tą vienašališką akciją, ku
ri privedė prie Jaltos susitarimo sulaužymo, 
būtent: prieš sovietų įsimaišymą J Vengrijos

I

’ į . .
vidaus reikalus, pažeidžiant to krašto demo
kratines teises ir laisvai išreikštą vengrų tau
tos yalią. Jungtinių Amerikos Valstybių vy- ■ 
riausjbė nustatė, kad tos priemonės įgalino 
Įvykdyti Vengrijoje valdžios pakeitimą taip, 
įpg mažuma, kuri paskutiniuose laisvuose rin 
llfnuosę gavo 17°/o tautos pasitikėjimo, nie
ku pavertė vengrų tautos daugumos išreikš
tą valią”. f

Bulgarijoje likviduojama opozicija
Londonas (Dena). Po aršių debatų bulgarų 

-parlamentas nutarė pašalinti iš parlamento 
23 opozicinės ūkininkų partijos atstovus. Tos 
partijos lyderis Nikola - Petkovas, kaip jau, 
buvo skelbta, prieš kelias dienas- yra suimtas 
Už „ruošimą perversmo”.

Sofija (UP). Britų užsienio reikalų ministe
rs žemuosiuose rūmuose konstatavo, kad 
Petkovo suėmimas kelia britų vyriausybei 
daug rūpesčio', nes iš to aiškėja, kad bul
garų vyriausybė yra nusistačiusi išnaikinti 
paskutiniuosius laisvės pėdsakus Bulgarijoje. 
Dabartinis bulgarų ministeris pirmininkas 
garsus-komunistas, Dimitrovas esąs užtikri
nąs, kad Petkovui suėmime „nenukrisiąs nė 
vienas plaukas nuo galvos”.

Laisvės netekimo sukaktis
Prieš 7 metus, 1940 m, birželio 15 d., Lietuva buvo klastingu ir brutaliu būdu oku

puota svetimųjų kariuomenės ir tuo pačiu jos laisvė ir nepriklausomybė buvo palaidota.
Nežiūrint visų sudarytųjų sutarčių, Lietuva buvo neteisingai apkaltinta, okupuota ir 

to pasėkoje raudonieji okupantai, Įžengė į mūsų kraštą, pradėjo negirdėtą pasaulio isto
rijoje lietuvių tautos naikinimą. Prasidėjo suėmimai, nekaltų žmonių žudymas, deporta
cijos ir kitoks lietuvybės naikinimas, o pati Lietuvos valstybė, prieš tautos valią ir norą, 
buvo iš suvereninių valstybių skaičiaus tarpo išbraukta. Nemažesnis naikinimas vyko ir antro
sios nacių okupacijos metu, kada šimtai lietuviu buvo kalinami garsiuose nacių KŽ lageriuose, 
o tūkstančių tūkstančiai buvo išvežti vergų darbams, į Vokietiją. Yra • apskaičiuojama, kad 
per abi okupacijas iki šio laiko, buvo nužudyta, nukankinta*, kJinta ir žuvusiųjų už Lie
tuvos laisvę skaičius siekia apie */i milijono lietuvių ar Lietuvos piliečių.

Raudonieji ir rudieji okupantai visai panašiomis priemonėmis stengėsi išnaikinti lie
tuvių tautą. Ir šiam tautos naikinimui dar nesimato galo. ,

Minėdami šiandien šias liūdnas sukaktuves mes su gilia pagarba ir rimtumii prisi
mename nukankintus ir žuvusius mūsų brolius ir dar Su tvirtesniu pasiryžimu tikime Į 
Lietuvos laisvę. ’ ■

Jokios priešo užmačios nepalaužė lietuvių tautos dvasios ir kovos ryžto. Nukankin
tųjų ir nužudytųjų pralietas kraujas šaukiasi dkngaus keršto ir vis dažniau ir garsiau 
prabyla krikščioniškoji žmonijos sąžinė prieš padarytas ir daromas skriaudas lietuvių 
tautai. ’ \

Ir ’ kokš bebūtų priešo noras išnaikinti ŠĮ lietuvių tikėjimą ir rodomą atsparumą — 
jau artinasi toji diena, kada iš griuvėsių kelsis Lietuva ir pasaulyje išnyks paskutinieji 
laisvų tautų pavergėjai. .

Prez. Trumanas Kanadoje

Nauji smogikai prie graiku sienos
Atėnai (DPD-Reuter). Graikijos užsienio 

reikalų ministeris Tsaldaris pareiškė, kad 
.daugelis tūkstančių nereguliarios kariuome
nes stovi prie albanų, jugoslavų ir bulgarų 
sienų paruošta invazijai”/ Padėtį ministeris 
skaito 'rimta 
daliniai esą 
save graikų

ir pažymi, kad tie nereguliarūs 
graikų komunistai nuduodą 

pabėgėliais.

Kviečia kitus
Stokholmas (NdF)’. Netolimoje ateityje suo
mių ministeris pirmininkas Pekkala vyks į 
sovietų sostinę aptarti dar daugelį neišaiš
kintų klausimų tarp Suomijos irr Sovietų 
•-gos. .

Kaip pfanešama, suomių vyriausybė -yra 
labai sujaundinta' dėl paskutiniųjų įvykių 
Vengrijoje ir Bulgarijoje. Todėl prileidžia
ma, kad suomių ministeris pirmininkas bė 
kita ko Maskvoje turės išsiaiškinti ir suomių • 
konranistų partijos ateities klausimais^

Ottawa (NZ). Birželio 10 d. prez. Tru
manas atvyko į Ottawą' trijų dienų vizitui. 
Spėjama, kad bus tariamasi dėl Kanados da 
lyvavimo Europos ūkiniame atstatyme, pa
gal užs. reikalų ministerio Marshallio pla
ną. Be to būsią mėginta' įtraukti Kanadą ak 
tyviau dalyvauti politiniuose, ūkiniuose ir 
militariniuose kitų vakarų pasrutulio tautų 
reikaluose. Svarbiausias šios kelionės įvykis 
buvo prez. Trumano kalbą, kurią jis pasakė 
birželio 11 d. Kanados abiejų 
mente. - ,

Pirmiausiai Trumanas palietė 
tybių kaimynystės santykius, 
pirmąjį prekybinį susitarimą 1817 metai ir 
dabartinį savitarpinės gynybos komitetą pa
žymėdamas, kad tas vieningumas buvo pa
siektas viena* dešimtąja dėl kaimynystės apys 
tovų ir devyniom dešimtosiomis dėl buvimo 
gerų norų bei sveiko žmogaus supratimo. Ka
nada ir Jungtinės Amerikos Valstybės abi 
yra išlikusios karo nepaliestos ir šiandien su 
daro didelį pramonės gaminių bei maisto 
produktų šaltinį, iš kurio gyvena didelė pa
saulio dalis. ,

Dėl aktualijų tarptautinės politikos

rūmų parla-

abiejų vals- 
Jis palygino

klau-

ATVIRO KARO ŽENKLAI KINIJOJE
Nankingas (Dena). Prancūzų žinių agen

tūra AFP praneša, kad Mongolijos karinės 
pajėgos įsiveržė į Kinijos teritoriją. Žy- 
giupjant toms pajėgoms į Sinkiango provin
ciją, 300 kilometrų nuo sienos,. jas rėmė lėk
tuvai pavartodami bombas ir šaudomuosius 
ginklus. Minėtos agentūros pranešimu, tie 
lėktuvai turėję sovietų suverenumo ženklus. 
Ta pati agentūra skelbia, kad šį žygį reikia 
traktuoti kaip karą be karo paskelbimo tarp 
amerikiečių apmokintų kinų karinių pajėgų 
ė tarp Sovietų S-gos apginkluotų bei ap
akintų orujo.n Mongolijos karinių pajėgų.

Savo pasiuntiniui Maskvoje kinų-' vyriau- 
•ybė pavedė parėikšti protestą Sovietų vy
riausybei bei orujos Mongolijos vyriausybei 
W „invazijos j Kinijos teritoriją”. Vietinėms 
tarmėms įstaigoms yra duoti nurodymai gi- 
*nt savo pozicijas laikytis reikiamo rezer-

vuotumo. Paskutiniomis žiniomis kovos 
ta prie Peitschano ir apie 320 klm. į 
nuo tos provincijos sostinės Tih Wa.

JAV užsienių reikalų ministerija paskelbė, 
kad amerikiečių vyriausybė pavedė tą daly
ką ištirti. Užs. reikalų ministrijos kalbėto
jas pareiškė, kad užpuolimas; buvo remia
mas sovietų lėktuvų.

Eillinė lenku vyriausybė Londone
Londonas (UP/NZ). Failinės lenkų vyriau

sybės būstinėj^, Augustas Zaleskis,’ Pilsuds
kio laikais buvęs Lenkijos užsienių' reikalų 
miriisteriu, buvo prisaikdintas „Lenkijos 
Respublikos Prezidento” pareigoms. Jis yra 
neseniai mirusio prezidento Raczkiev/iV-iaus 
įpėdinis. Lenkų exiline vyriausybė didžiųjų 
valstybių nebėra prinaž:st"ma. Ši vyriausybė 
dar palaiko ryšius tik su Vatikanu. '

vyks 
rytus

simų prez. Trumanas taip išsireiškė: „Mes 
žinojne, kad šiame taip kritiškame perijcde, 
tarp baigto karo bei neužtikrintos taikos visi 
šios žemės bejėgiai bei pavergtieji žiūri į 
mus ir ieško paramos bei apsaugos. Mes gęr- 
džiame taikingo ir laimingo pasaulio, * kuris 
gyvuotų pagal savigarbos ir lygiateisiškumo 
principus. Mes norime panaudoti visas savo 
išgales ir tam pasauliui grąžinti pasveikimą 
o taip pat teikti pagalbą visiems tiems, 
kurie yra pajėgūs padėti savo visas pastan
gas bendrajam reikalui įgyvendinti. Mes- no
rime tuos paremti, kurie nori patys savais 
papročiais valdytis ir sutinka kitų teises re
spektuoti panašiame reikale. Mes norime ak
tyviai ir lojaliai su visais tais bndradarbiau- 
ti, kurie lygiai kaip mes trokšta garbingai 
atstatyti geresnį pasauk, kuriame ta koję 
gerbūvyje galėtų žmonija gyventi.”

Jaltos susitarimo 5-me punkte yra štai kas 
pasakyta: „Trijų tautų vadai visiems išlais
vintiems kraštams arba buvusioms ašies sa
telitinėms valstybėms užtikrina savo paramą 
atstatyti taikingus santykius ir palengvinti 
tautų vargus. Taip pat jos pareiškia sutin
kančios visas politines ir ūkines išlaisvintos 
Europos problemas spręsti bendrai ir pagal 
demokratinius principus.”

Komunistu diktatūra Vengrijoje
Budapeštas (Dena). AFP praneša, kad so

cialdemokratui, teisingumo ministeriui,’ Rie
šui ' pasiūlius, trečiadienį naująja: vengrų 
Dynnyes sudarytai vyriausybei buvo suteikta 
neaprėžta' valdžios galia keturių mėnesių lai-1 
kotarpiui, Prieš įgaliavimus balsavo dešinieji 
ir 20 smulkiųjų ūkininkų partijos narių.,

Budapeštas (Dena). Deszo Sulyokas, vengrų 
laisvės partijos lyderis, kuris yra opozicijoje, 
vengrų parlamente pareiškė, kad šiuo metu 
Vengrijoje viešpatauja' baimė ir teroras. Ven
grija esanti virtusi policine valstybe, kuri 
bus šnipų saugojama. Be to Vengrijoje ne
būsią spaudos, žodžio if sąžinės laisvių.

Londonas (BBC).. Komunistų atstovas že
muosiuose rūmuose Bevinui patarė paskatinti 
atsistatydinusį Vengrijos minister)! pirminin
ką grįžti iš užsienio Vengrijon ir ten įrodyti 
savo nekaltumą. Bevinas atsisakė tai padaryti, 
kol negaus garantijų iš ’ dar vienos valsty
bės, jog grįžusiam ministeriui nieko neat
sitiks.

Londonas (BBC). Britų žemuosiuose rū
muose per debatus užsienio politikos klausi
mais McNeil paklaustas dėl įvykių Vengri
joje atsakė, jog sovietai atsisakė supažindinti 
su dokumentais liečiančiais Įvykius Vengri
joje, nors pagal paliaubų sutartį; kurią ir 
britai pasirašė sovietai yra įsipareigoję kaip 
ir visi signatQriai kitiems teikti prašomas 
informacijas. Britų atstovui pasiteiravus 
Maskvoje, Molotovas atsakė, jog tokių infor
macijų suteikimas’ būtų kišimąsis į Vengrijos 
vidaus reikalus.

ir

Kanada įsileis 5.000 DP, <•
Ottawa (Reuter). Penkiems tūkstančiams 

DP,iš Europoje esančių stovyklų, Kanados 
vyriausybė leido įvažiuoti j Kanadą. Pavie
niams asmenims, kurie gali lengvai įsijungti 
į Kanados pramonę, teikiama pirmenybė. -

— Maskvos radijas vėl skundžiasi, kad iš- 
vietintieji. rusų piliečiai, vieton leidus jiems 
grįžti į savo tėvynę, ęsą išvežami darbams į 
Angliją. Pranešime sakoma, kad iš Veneci
jos 4.000 ukrainiečių yra i’ ’ nti į Liver
pulį. (UP)

Susti pa?" "S / *
Berlynas (NdF). Sovietų informacijos įstai

gos, UNRRai padedant, pradės , sustiprintą 
propagandos akciją visose anglų zonos DP 
stovyklose. Ukrainiečiams ir pabaltijiečiams 
DP filmomig ir savaitinėmis apžvalgomis bhs 
rodomas dabartinis gyvenimas Sovietų s-goje. 
Be to bus platinamos žinomųjų sovietų 
rašytojų knygos. , .

Londonas (BBC). Britų zonose Austrijoje 
ir Vokietijoje prasidėjo iš-, '-tintųjų verbavi
mas darbams Į Prancūziją. Tuo re'kalu Pran- 
cūzija veda pasitarimus, ir su . amęrrT’ežiu 

per Interngovc-riimęntel Committee of 
Riuges.

== T R U M P A I
■ * Amerikiečių aviacijos viršininkas, gene
rolas Spaatzas senato komisijoje pareiškė 
nuomonę, kad laike vienų metų, vėliausiai 
1949 metais, SovBetų s-ga turėsianti atomi
nę bombą. (INS)

* Palestinos arabų komitetas paskelbė ko
munikatą, kuriame visas arabų organizaci
jas ragina boikotuoti JT Palestinos komisi
jos darbus. • -(UP)

* Gallupo instituto surinktais , duomenimis
generolas Douglas McArthuras yra populia
riausias žmogus JAV. Po jo eina: Gen. 
Eisenhoweris, Winstonas Ghurchillis, prezi-’ 
dentas Trumanas ir užs; reikalų ministeris O. 
Alarshallis. ’ (Dena)

* JAV aviacijos vadovybė praneša, kad
užsakyta 100 naujų — didžiausių pasaulyje 
bombonešių B. 36. (UP)

* Generolas McNamey, kalbėdamas JAV 
viename žydų susirinkime pareiškė, jis svei
kintų’tai, jei Europoje esantieji DP žydai at
vyktų į JAV.

* Du šimtai DP lenkių mergaičių iš Frank
furto aerodromo lėktuvais išskrido į Kana
dą dirbti tekstilės pramonėje. (NZ).

* Prancūzų geležinkelių profsąjunga pri
ėmė geležinkelių direkcijos pasiūlymus dėl 
streiko baigimo.

* Dėl paslaptingų Įsibrovimų į Sovietų pa
siuntinybę Londone rusų pasiuntinys įteikė 
protestą.' .

*• Australijos ir amerikiečių štabų atstovai 
išdirbo bendrą Ramiojo vandenyno gynybos 
planą. , (Dena)

* Sovietų vyriausybė paskelbė ,kad nuo 
šiol didelė dalis ūkiškųjų žinių ir statistinių 
duomenų bus laikoma valstybės paslaptimi fr 
už jų išdavimą bus sunkiai baudžiama. (UP)

* Britų kronnr. :cesei Elizabetai yra su
tektos T ondono miesto garbės piliečio tei
sės. (UP) /
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Keturių valstybių komisija, kuri posė
džiauja Vienoje, vis dar nėra pradėjusi tie
sioginį darbą — pasitarismus dėl Austrijos 
sutarties nesutvarkytų klausimu, nes dau
giau kaip keturių savaičių debatuose ne
galėjo susitarti dėl darbų tvarkos. Londono 
politiniai Sluoksniai nesėkmingus pasitari
mus riša su įvykiais Vengrijoje. Nė vienam 
nėra paslaptis, kad sovietų crelegacija viso
mis priemonėmis stengiasi pasitarimus nu
tęsti, nes Austrijos sutarties pasirašymas 
ir ratifikavimas reikštų, kad sovietų pajėgos 
atitraukiamos ne tik iš Austrijos, bet ir iš 
Vengrijos ir Rumunijos, kur jos iki šiol yra 
paliktos „ryšio linijų apsaugai su Austrija". 
Londonas iš to daro išvadas, kad sovietų 
vyriausybė nori lemiamus sprendimus nu
tęsti tiek ilgai, kol . Vengrijoje perims va^ 
džią Maskvai patikima vyriausybė.

Debatai Vienoje šiuo metu ryškina vaka
rų valstybių tvirtą reikalavimą sudaryti 
ištyrimo komisiją, kuri smulkiai Ištirtų 
klausimą dėl vokiečių turto Austrijoje ir 
kiekviename' atsitikime surinktų dokumen- 
tattnlus įrodymus ir tik tuomet priimtų 

-r sprendimus vyriausioji komisija. SSSR at
stovas tvirtina, kad vokiečių turto klausi
mas yra politinio, bet ne technikinio pobū
džio ir todėl jį turi spręsti vyriausioji ko
misija. Dėl pasitarimų nesėkmės TASS kal
tina amerikiečių delegacijos vadovą Hodzą, 
kuris pasitarimus nori įvesti į neteisingas 
vėžes, kąd galėtų įrengti Austrijos naftos 
laukus amerikiečių naftos bendrovėms. Bri
tų vyriausias vadovas Rendel nurodo, kad 
nesuprantąs, kodėl SSSR bijo faktų, ko
kius galėtų atidengti ištyrimo komisija. Esą 
būtina iš esmės ir objektyviai išaiškinti, 
kas įvyko su buv. vokiečių ir kt. turtu 
Austrijos rusų zonoje. D. Britanijai nelik
sią nieko kito, kaip pačiai sudaryti ištyri
mo komisiją su tų valstybių bendradarbia
vimu, kurios sutinka dalyvauti, kad tuomet 
remiantis šios komisijos rezultatais būtų 
pagrįstas tolimesnis komisijos darbas.

Sovietų atstovas, kaip pirmą ir atskirą 
punktą prašo peržiūrėti Cistersdorfo naftos 
laukų problemą, kuriam kiti nepritaria. 
Šių laukų bendras plotas žemutinėje Austri
joje neviršija 100 kv,km. Iki 1931 m. Cister- 
dorfas buvo tik graži turistų vieta su vie
nuolynais ir 'visa eile senų pilių. Tuomet 
viena austrų firma su amerikiečių, anglų, 
olandų, kanadiečių ir šveicarų kapitalu pra
dėjo plataus masto gręžimus. Austrai ga
rantuoja, kad prieš „Anschlussą“ vokiečių 
kapitalas naftos įrengimams nebuvo panau
dotas, bet Hitleris po to įjungė į vokiečių 
firmas ir savo naująją ūkio sistemą. Žino
vai vertina,- kad. ęistersdorfo naftos rezer
vai siekia 8 mil. to, iš kurių apie 50% že
mesnės kokybės, 25 % galima rafinuoti kaip 
pramonei naudojamą kurą, bet 5 % benzino. 
Su modernesniais įrengimais benzino ga
mybą galėtų pakelti iki 7 %. Šaltinių išnau
dojimui .I vadovauja rusų naftos trestas 
„Orop", kuris neturi modernių įrengimų, 
ir kuris kviečia registruotis naftos specia
listus, siūlydamas jiems premijas ir papildo
mą maistą. Neseniai Nėuzidel srityje rusai 
pradėję ieškoti naujų naftos šaltinių, bet 
tyrinėjimo rezultatai nežinomi. Taip pat iš 
jų nėra galimybės patirti, kur jie gautą 
naftą Išveža. Rusų karinė vadovybė pasi
žadėjo 60 % Cistersdorfo naftos produkci- 
cijos rezervuoti Austrijai, bet praktiškai 
austrai gauna tik 40%. Pr. metų bendra 
produkcija siekė 829.000 to, bet vokiečiai 
karo metu gaudavo iki 1,2 mil. to naftos.

• i __________

Socialistu, kongresas Šveicarijoje
Ziurichas (Denrf). Ziuriche posėdžiaujanti 

tarptautinė socialistų konferencija sekmadieni 
atmetė vokiečių socialdemokratų partijos 
prašymą leisti dalyvauti minėtoje konferenci
joje. Nutarimui leisti dalyvauti buvo reika
linga % balsų dauguma. Bet kadangi tik 9 
delegatai balsavo už vokiečių įsileidimą, 5 
balsavo prieš, o 5 susilaikė nuo balsavimo, 
tai vokiečių socialdemokratų prašymas buvo, 
atmestas. Už vokiečių Įsileidimą- balsavo šių 
kraštų delegatai: 'D. Britanijos, Prancūzijos, 
Olandijos, Luksemburgo, Švedijos, Suomijos, 
Norvegijos, Danijos ir Austrijos. Prieš bal
savo: Lenkijos, Vengrijos^ Rumunijos, Čeko
slovakijos ir Palestinos atstovai. Šveicarijos, 
Pietų Afrikos, Italijos ir Graikijos atstovai 
susilaikė nuo balsavimo. <

Konferencija paskyrė 9-nių narių komisi
ją, kuri turi palaikyti ryšį su vokiečių so
cialdemokratais ir sekančioje tarptautinėje 
konferencijoje padaryti pranešimą.

Muenchenas (Dena). Bavarijos ministeris 
r pirmininkas Dr. Ehard pasiuntė konfol-nei 
'tarybai telegramą prašydamas priimti Vokie
tes kraštų ministerius pirmininkus ir nuro
ki audiencijos vietą ir laiką.

Cisterdorfo naftos laukai
♦ Rusų okupacinės kariuomenės reikalams 

sunaudoja labi mažą dalį, bet daugumą iš
veža į rusų zoną Vokietijoje, Lenkiją, Če
koslovakiją, taip pat j rusų Juodosios jū
ros uostus. Sį paskirstymo būdą naudoja 
jau du metai, nors Austrija visą šį laiką 
kovoja su sunkia maitinimosi padėtimi. Sį 
pavasarį žemė8 ūkis gavo tik pusę bū
tinai reikalingo naftos kiekio. Žinovai ver
tina, kad Cistersdorfo naftos laukai galėtų 
pilnai patenkinti v>«>« Austrijos reikalavi
mus ir dar paliktų eksportui, kuris būtinas 
Austrijos ūkiui. Rusai juos laiko kaip „vo
kiečių nuosavybę Austrijoje“ Ir pareikala
vo' sau reparacijų sąskaitom Tuoml ir Iš
kyla pagrindiniai sunkumai keturių valsty
bių komisijai, kuri iki šiol Vienoje nėra 
pasiekusi jokio progreso.

Užkulisius dėl pasitarimų Vienoje ati
dengia sovietų spauda, kuri prieš buvusį 
JAV vyriausią kariuomenės vadą Austri
joje gen. Clark nukreipia nepaprastai sun
kius užmetimus. „Pravda“ tvirtina, kad jis

Naftos koncesijos klausimas
Teheranas (Reuter). Noras išpildyti ba

landžio mėnesį rusų pasiuntiniui duotus įsi
pareigojimus, verčia persų ministerĮ pirmi
ninką prašyti parlamentą suteikti Rusų — 
Persų bendrovei teisę eksploatuoti naftos šal 
tintus, esančius persų provincijose prie Kas
pijos jūros. Galimas daiktas, kad parlamen
tas susirinks gale liepos mėnesio. Iki šiol 
persai buvo susirūpinę ir bijojo, kad ši kon
cesija gali sudaryti rusams sąlygas ūkiniai 
ir politiniai įsiviešpatauti šiauriniame Persi
jos pakraštyje. Bet, dabar susidaro įspūdis, 
kad Rusija su dideliu kantrumu laukia iš 
Persijos vyriausybės, kad ši pradėtų pildyti 
savo pažadus. Ir atrodo, kad rusai neturi no
ro daryti spaudimą, kad paskubinus šio rei
kalo vystymąsi. / * .(

Reikia žinoti, kad Persijoje negalima gau
ti patikimų informacijų apie naftos išteklius 
kurie yra šiaurinėje Persijos dalyje. Yra 
prileidžiama, kad tuo reikalu rusai gerokai 
domėjosi šiaurinės Persijos okupacijos me
tu, būtent 1941—1946 metais. Bet nėra tikra, 
kad ištikrųjų būtų buvę padaryti įvairūs ge
ologiniai tyrimai. Apčiuopiamus davinius ga
lima gauti tik atlikus plataus mašto gręži
mus. O tiems gręžimams jie neturi nei rei
kalingų žmonių, nei tinkamų įrengimų. To
dėl iš viso kyla klausimas ar toje srityje ga
li būti rasta naftos žymesniais kiekiais ir 
prekybai tinkamos kokybės.

Didelio susidomėjimo kelia iš Paryžiaus 
kilusios žinios, kad prie Uralo esą atrasti 
nauji naftos šaltiniai ir, kad rusai esą savo 
dėmesį huo persų naftos nukreipė į savo iš
teklius. Kartais kalbama, kad'rusai iš viso 
nebenori Persijo naftos. Bet nežiūrint į jai, 
ši koncesija, ir viskas kas su ja rišasi, šiuo 
metu pasidarė Persijai didžiausia problema. 
Be.to, persų politikai labai įtemptai svars
to ‘anglų ir amerikiečių laikyseną šiuo at
žvilgiu. Plačiai yra atstovaujama nuomonė, 
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Kol priartėjo išskyrimo momėntas, aš gerokai atgavau reikiamą 
pusiausvyrą. Beveik jau buvau apsipratusi su naująja savo būkle. 
Dėl to atsisveikinau gąna ratniąl ir ištvermingai. Dabar jau visai 
atvirai jam pasakiau:

— Vis dėlto aš nesupratau ir dabar nesuprantu tavęs, Antanai 
Kodėl tu vieną iškrypėję pakeiti antrąja, jei ne tokia pat, tai tik
rai blogesne? Tu nepyk ir neįsižeisk, Antanai. Aš tai sakau be 
jokio pykčio ir keršto. Suprask tatai, kaip draugišką ir nuoširdų 
nusistebėjimą.

Jo veide atsispindėjo nekeičiamas nusistatymas ir įprastas 
orumas, kad jis niekad neklysta, jei tvirtai apsisprendęs.

— Malonu, Zina, kad mes vienodai jaučiam. Aš tau irgi tik 
gera telinkiu. Būsiu tik patenkintas, jei tolesniam gyvenime dau
giau rasi laimės. Bet jeigu nepasisektų ir sunku būtų, nesivaržyk 
— drąsiai ateik pas mane. Kiek galėsiu, visada tau padėsiu.

Išsiskyrėm, rodos, gražiuoju. ' \
Besitvarkydama naujoj vietoj, pastebėjau, kad man trūksta 

kai kurių baltinių. Neseniai Verutė skalbė. Gali būti, kad ji pa
miršo atiduoti arba nebuvo dar sutvarkiusi.

Nuėjau pasiteirauti. Kįad ten Olgą rasiu, man jokią naujiena.
Bet vis dėlto labai nustebau. Po'kambarius linksmai lakstė gal 

ketverių metų berniukas. Simpatingas buvo vaikas: meilus veide
lis, juodos ryškios akys, ilgi tamsūs garbanuoti plaukau .

— Iš kur dabar tas vaikas?
Olga išdidžiai atsakė:

Mano!
»— Tavo!? • •

— Kodėl aš nieko nežinojau? Čia man didelė staignvna ... Va
dinasi, tu turi jau vaiką? ‘

— Matai, kad turiu! Aš — tai ne tu!-
Aiškia panieka ir įžeidimu buvo mest' man paskui' 'Vai. 

Aš nutylėjau. Sieloje tik pasigailėjau savęs, kad vis dar labai 
mažai tepažįstu žmonės, .nej tariamuosius savo artimus.

Austrijoje daręs viską, kad ten sudarius to
kią demokratiją, kokia yra Graikijoje. 
Fašistiniai elementai amerikiečių zonoje 
jaučiasi drąsiai, tuo tarpu demokratijos 
atstovai esą užpuldinėjami ir persekiojami. 
Pakeliui į JAV gen. Clark daug kartų išsi
reiškė, kad SSSR visuomet žadėjusi ben
dradarbiauti su kitomis 'didžiosiomis vals
tybėmis demokratiškos Austrijos sudary
mui ir pranešusi, kad savo tikslu laiko 
kaip galint greičiau išlaisvinti Austriją 
nuo okupacinių pajėgų, bet iki šiol nieko 
nėra padariusi šio bendro tikslo pasieki
mui. Peržengiant ir aiškinant savo naudai 
Potsdamo susitarimą SSSR nelegaliai per
ėmė didalę dalį Austrijos ūkio, įskaitant 
daug žydų ir kt. persekiotų asmenų turtą, 
be kurio Austrija visai negali išsilaikyti. 
SSSR Austrijoje laiko 75.000 vyrų, tuo tar
pu JAV tik 50.000. „Mūsų pagrindinis tiks
las", pažymėjo gen. Clark, „rūpintis, kad 
austrai naudotųsi* tomis laisvėmis, kurios 
komunizme negali Išsilaikyti“. (BBC/AP.)

kad britų vyriausybė tai koncesijai tik tuo
met pritartų, kad ji būtų sudaryta teisėto
mis sąlygomis ir laisvai tariantis. Savo lai
ku buvo manoma, kad Amerika tuo reikalu 
nesiinteresuoja. .Bet paskutiniuoju laiku su
teikimas Graikijai ir Turkijai paramos, o 
taip pat aiškūs amerikiečių, spaudos komen
tarai, kuriuose reiškiama baimė dėl galimos- 
rusų įtakos išsiplėtimo J Viduriniuosius Ry
tus, — parodo, kad amerikiečių vyriausybė 
gali patarti Persijai laikytis atsargiai šios 
politikos atžvilgiu. Bet bendrai paėmus, 
šiuo metu Persijos viešoji nuomonė šiame 
reikale turėtų būti viltingesnė, negu prieš 
metus. ,

* Keturių didžiųjų pasitarimai dėl suregu
liavimo Italijos kolonijų klausimo sovietams 
pageidaujant buvo atidėti.

Buvęs JAV preziden
tas Herbert Hoover 
1947. V. 27 d. kon
grese pareikalavo 725 
mil- dolerių užimtiems 
kraštams paremti Mū
sų atvaizde H. Hoo- 

'ver pasikalbėjimo me
ta su A. J. Engei

Amerikos dvasiškiai pries karine^ prievolę
Naujorkas (Dena/OANS). Aukšti ameri

kiečių katalikų, protestantų ir žydų dvasiš
kiai .652 parašais pasirašė prezidentui Tru- 
manui ir kongresui adresuotą peticiją, kurio 
je reikalaujama atsisakyti karinės prievolės 
įvedimo.  ' v

Franko pasiduoda tautos sprendimui
Madridas. (N. de F.). Patiekdamas tautos 

balsavimui sosto paveldėjimo įstatymą, kuris 
įvyks liepos 6 d., Franko pirmą kartą nuo 
1936 m. — kada Bourgos mieste paėmė 
valdžią j savo rankas, — pasiduoda politi
niam ispanų tautos sprendimui. Sosto pavel
dėjimo įstatymas numato, kad Franko ir to
liau lieka valstybės galva. Bet jo mirties at
veju, arba dėl kitų priežasčių jam negalint 
eiti tas pareigas, regentų taryba renka jo 
įpėdinį iš ispanų karališkosios šeimos tarpo. 
Balsavime dalyvaus visi ispanai virš 21 m. 
amžiaus. Balsų skaičiavimas bug viešas.

Bernas. Pagal oficialų pranešimą Šveica
rija laikysianti taikos metu oro pajėgas, su
sidedančias iš 500 naujausio tipo lėktuvų. (NF)

Naftos stlglius JAV-se ■
'New York’as. Laukiama rudenį prasidė- 

siani JAV naftos stiglių, kuris truksiąs apie 
2 metus. Po karo taip padidėjęs automobilių 
skaičius jog rafinerijos nebegali patenkinti 
paklausos. Socony- Vacuum’o bendrovė ga
bens naftą iš Persijos ir pasistengs gauti iš 
Saudi’o Arabijos. , (DT)

Nuzulinome lyga pritaria Indijos 
padalinimo planui

New Delhi (N. de F.)J Britų Indijos pada
linimo planas Muzuknonų lygos yra priimtas, 
kaipo, kompromisinis sprendimas. Planas yra 
priimtas 400 balsų prieš 8 balsus. Todėl Pa
kistanas pasidarys britų dominija.

Indijos komunistai atmeta tą planą. Tašą ’ f 
praneša, kad indų komunistų partija kreipėsi . 
į kongreso partijos komitetą ragindama bri
tų planą atmesti. Tame pareiškime sakoma, 
kad ji sieksianti tos .problemos, spreudiiuū 
demokratiškais principais.

.Nuo šio .momento su Olga pasibaigė bet kokie mūsų santykiai. 
Visada nuoširdžios ir artimiausios likosi jnan — sesuo Tamara ir 
Vilkaitienė. Skyrybų procesas suartino dar mane su Aridrbnių 
šeima. Audronis tapo tikras mano globėjas. Kartais net gerai ne
suprasdavau, katrą pusę daugiau jis gina: mano ar Giedrimo. Jo 
žmona irgi nuoširdi ir palanki man buvo. Tos trys vietos buvo 
svarbiausios, kur a); dabar dažniau lankydavausi. Visa kita taip 
atkrito, kaip po linksmo margo maškarado staiga nukrinta pa
trauklios besišypsančios kaukės. Būdama ponia Giedrimlenė, daug 
turėjau tariamų gerų pažįstamu, tarytum draugų. Dabar paaiškėjo, 
kad tai buvo tik maskaradiniai žmonės.

•
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Tuščias, nuobodokas slinko mano gyvenimas. Stengdavausi 
atsiminti, kada jis buvo turiningas ir patenkinamas. Tik momentai, 
Buvo gražūs pilnutinio 'išgyVenimo momentai. Ir daužau nieko.

•„ArSbus dar kada nors toks pastovesnis laimingas gyvenimas?" 
Kaip pirmiau, taip ir. dabar skverbdavbsi tos pačios mintys ir 
jhusmai. x

Retkarčiais apsilankydavo Tėtia. Kiek aš dabar buvau laisva ir 
savarankiška, tiek jis kažkodėl atrodė suvaržytas ir nedrąsus. Pa
sirodydavo civiliniu apdaru ir viešai vengdavo kur nors su manim 
lankytis. Praleisdavom drauge porą dienų ir vėl Išnykdavo 
neaprėžtam laikui Dėl pastovesnio mudviejų gyvenimo drauge 
jokių perspektyvų tuo tarpu kaip ir nebyvo dar. .

Labiausiai pamėgau Vilkaitienę. Patiko ji man. Tai buvo įdomi 
ir savotiškai nelaiminga moteris. Ji degė pavėlavusia aistrą teatrui. 
Tik dabar tesuprato, kad ji galėjo būti neprasta aktorė. Labai gai
lėjosi, kad savo laiku nestojo į dramos studiją, bet pasiskubino 
ištekėti. Kai susiprato, į studija buvo jau vėlu.

Koks jos džiaugsmas buvo ir kokiomis viltimis nušvito visas 
gyvenimas, kai nelauktai režisierius Vaičkus atidarė savo kino 
meno studiją. Jon įstoti jokie amžiaus aprėžimai nebuvo taikomi. 
Vilkaitienė bevelk pirmoji įsirašė ir uoliausiai mokėsi.

Tuo pat metu labai susirūpino savo grožiu ir visa išvaizda. 
Bet ji. nusižiūrėjusi į kino filmų žva'*'' į r neliko tokią vienaša
liška, kaip kitos tos studijos lankyto.- ilnktyviai ji suprato, 
kad tikrą j ai tos rūšies artistei neužtenka vien grožio ir vaidybos.

/
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Lietuvos Švietimo Problema II.
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Kalbėdami apie švietimą mokykline prasme 
(šeima ir bažnyčia sudaro atskiras sritis švie
timo srityje), susiduriame su svarbiausiu 
klausimu: kas yra švietimo pagrindas? Švie
timui skiriamos lėšos, mokykliniai pastatai, 
visuomeninės ar Mantinės nuotaikos, ^krašto 
kultūrinis lygis, mokslinės šviesos iekiančiųjų 
gausumas, valstybę valdančiųjų dvasiniai po
lėkiai ar kurie kiti elementai? Kaip svarbūs 
ir reikšmingi bebūtų aukščiau įvardyti ele-' 
mentai bendrajam tautos švietimui, jie, ta
čiau nesudaro tikrojo pagrindo; jie būtini 
visuotino švietimo pastatui, bet pagrindinė 
švietimo jėga glūdi kukliame žodyje — 
mokytojas. Sį vardą turinčių tautiečių 
tarpe randasi švietimo problemos paslaptis ir 
jog išsprendimo raktas. Kaip puikiai būtų 
sutvarkyti visi kiti švietimo reikalai, koks 
gausos būtų švietimo institucijas lankančių 
jaunuolių skaičius, kokias didžiules pastan
gas dėtų valdinės ar privatinės organizaci
jos iki galimos aukštumos iškelti tautos vi
suotiną švietimą, vis tiek šis reikalas (švie
timas) kybos problematinėje erdvėje, iki ne
bus tobulai sutvarkyta mokytojų masė. Tame 
tvarkyme yra keletas aktualiausių bruožų, 
kuriuos ir pabandysime paliesti sekančiuose 
šio rašinio posmuose.

a. Praeities patyrimai.
Mes turime,'' palyginti, trumpą, bet patyri

mais labai gausią švietimo istoriją, duodan
čią progps pažvelgti į mokytojų, kaip pa
grindinė^ švietimo pajėgos, padėtį ir pa
daryti iš to reikalingų išvadų būsimos Lais
vos Lietuvos ateičiai. Neprasilenksime su 
tiesa sakydami, jog organizuotas tautoj švie
timas buvo pradėtas tik atgavus Lietuvai ne
priklausomybę. Carų Rusijos pavergtoje mū
sų tėvynėje „daraktoriai?’ ir kitokie pasišven
tėliai atliko labai didelį tautos švietimo dar
bą, bet jis neturėjo platesnio masto organi
zacinio pobūdžio, negaudavo iš niekur efek
tyvesnės paramos, priešingai - okupantas vi
sokiais būdais tą darbą stengėsi užgniaužti 
ir visiškai sužlugdyti. Visai kitą vaizdą ma
tome laisvę iškovojusioje Lietuvoje: nepa
prastu spartumu auga įvairių rūšių moky
klos, į kurias atvyksta vis naujų ir naujų 
pedagoginių pajėgų. Šitos pajėgos mobili
zuojamos iš anksčiau mokyklose dirbusių 
asmenų ir iš „ant greitųjų” suorganizuotų 
trumpalaikių mokytojams ruošti kursų. Gai
vališka srove per visą kraštą plūstąs laisvas 
gyvenimas ir šviesos ištroškusios tautos geis- 
mas kuo greičiausiai tą troškulį pasotinti, 
primygtinai reikalauja daugiau ir daugiau 
mokyklinių darbininkų. Tas neatidėliotinas 
reikalavimas ir būtinas skubotumas neleidžia 
aukštesniesiems švietimo organams padaryti 
pasišovusių būti mokytojais reikiamą atran
ką, todėl į mokytojų šehųą patenka ne tik 
idealiai nusiteikusių asmenybių, bet netrūks- 

, ta nė tokių, kurie įsėda ne į savo „vežimą.”
Ir vėlyvesnieji laisvo gyvenimo metai 

neišstumia iš mokytojų tarpo tų „įsėdėlių", 
bet jų skaičių padidina: mokytojų seminari
jos, institutai nei kitos įstaigos švietimo dar
bui ruošiančios kadrus, nevykdo būtinos atran
kos. Kiekybė nustelbia kokybę, mokytojų 
skaičiaus didinimas aptemdo jiems (mokyto

Drauge ji susirūpino sportu, muzika ir dainavimu. Tų gabumų ji 
turėjo, bet, nesant tikslo, buvo užleidusi. Todėl buvo atgijęs pil
nas, prasmingas jos gyvenimas. Vyras nuolaidžiai, kaip į nekalto 
pobūdžio „zabovą“ pažiūrėjo. Išlaidos beveik tos pačios: pirmiau — 
nuolatinėms arbatėlėms, pobūviams, dabar — mokytojams. Tačiau 
skirtumas didelis: po) anų pasilinksminimų žmona nuvargusi ir ne 
visada patenkinta būdavo, dabar — prasmingai lavinosi ir nuolat 
džiūgavo.

Tačiau toji laimė neilgai truko. Užgeso Vaičkus, subyrėjo ir jo 
studija. Daug įdomių sumanymų, dažniausiai fantastinių, turėjo 
Vaičkus. Bet jis mokėjo uždegti ir įtikinti savo mokinius. Aš irgi 
daug girdėjau apie tą studiją ir žavėjausi. Jei dabar tebeveiktų jį 
tikrai, būčiau susigundžiusi įstoti.

Visai suprantamas man buvo Vilkaitienės smūgis. Nors tai 
prieš kelis metus buvo atsitikę, tačiau ligi šiol negalėjo ji .nusira
minti. Dažnai ji man nusiskųsdavo ir pasigraudendavo. Teatras 
vis tiek likosi didžioji jos gyvenimo dalis. Jo užkulisiuose ji jau
tėsi, tarytum savo bute. Daugelis aktorių ir artistų buvo geri jos 
pažįstami, kai kurie net bičiuliai. Retos užkulisių smulkmenos ar 
intrigos praslysdavo pro jos ausis. Mėgdavo apie tai papasakoti, o 
daugiausia didžiuotis, kad ji iš pirmųjų, vadinasi, autoritetingų 
šaltinių visa tai žino. Teatrą aš irgi visada mėgau, bet tik iš gra
žiosios, parodomosios pusės. Dabar Vilkaitienė įtraukė mane į 
gilesnes jo paslaptis. Mano asmenyje tuo atžvilgiu rado jiA pa
lankiausią sau draugę. Abi buvom patenkintos, ir abi gana dažnai 
sėdėdavom per vaidinimus pirmose eilėse, pasinaudojusios nemo
kamomis kontramarkėmis.

Per užkulisius Vilkaitienė sužinojo vieną labai įdomų dalyką.
— Zinai, ' Zinute, netrukus bus sukamas ■ filmas iš Lietuvos 

gyvenimo.
„Zinute“ — taip meiliai skambėdavo jos lūpose mano vardas. 

Tik ji viena taip gražiai sušvelninusi mane vadindavo. Apie tą 
filmą pasakojo ji man labai džiugiai ir drauge každodėl paslap
tingai.

— Vadinsis jis „Savo krašto sargyboj“. Tai bus monumentalus 
dalykas. Ir. scenarijus' jau' parašytas. A žinai, kas parašė?

—-Ne. Pirmą sykį girdžiu.
— Parašė geriausias mūsų teatrė režisierius. Žavus turinys. Jis 

'jau skaitė savo artimųjų būrely. Aš ten nebuvau, bet man pasakojo

Pagrindinė švietimo jėga
astueng sugebėjimas idealiai eiti jam paskir
tas pareigas. Galima išmokti raštus regis
truoti, kanceliarini susirašinėjimą vesti ar 
buhalterines knyga3 tvarkyti, bet neįmanoma 
prisisemti kūrybinės pedagoginės išminties, 
jei iš prigimties nesi apdovanotas galia jas 
pasisavinti. Tuo labiau negalima pavesti 
tvarkyti švietimo reikalus žmonėms, teturin- 
tiern® „kanceliarinėj žiurkės” polėkius. Čia ir 
iškyla būtinas reikalas atrankos keliu pir
moje eilėje sukomplektuoti tinkamiausius tar
nautojus aukščiausiai švietimo įstaigai ir visų 
laipsnių bei tipų mokykloms geriausius moky
tojus pedagogus.

Jei Švietimo Ministefijai tarnautojų parin
kimas, žiūrint neperdaug didelio jų skaičiaus, 
nesudarys sunkios problemos, tai mokytojų 
masės atranka ir būtinas reikalas juos tin
kamai paruošti atsakingiausioms tautos tar
nybos pareigoms bus milžiniško masto ir 
sunkumo uždavinys, pakeliamas tik tikriems, 
tautos idealus virš visko, statantiems idealjs- 
tams. Pirmiausia reikės * grąžinti mokytojui 
jo pareigų svarbumą atitinkanti jam visuo
meninė ir materialinė padėtis. Mokytojas, 
kaip atsakingiausias tautos kultūrinimo 
pareigas einąs asmuo, turi teisę naudotis 
bent jau lygiaverte krašto gynimo pajėgų 
kadrams (karininkams) nepriklausomoje Lie
tuvoje valdinių įstaigų ir- plačiosjpg visuo
menės teikta pagarba, privilegijomis ir ma- 
terialėmis vertybėmis. Jie turi teisę būti 
laikomi tautos ir valstybės garbės piliečiais, 
jie. turi teisę pretenduoti į geriausiai valsty
bės apmokamų tarnautojų atlyginimo kate
goriją. Ir visa tai, tikime, laisvoji Lietuva, 
siekdama kultūrinių aukštybių, mokytojams 
suteiks. Tai bus du pagrindiniai stulpai, ku
riais remiantis bus įmanomas gabiausių, tin
kamiausių ir geriausių mokomųjų pajėgų tel
kimas į plačią ir gausią mokytojų bendruo
menę. Lygia greta su tuo eis mokytojų ren
gimo institucijų - mokytojų seminarijų, pe
dagoginių institutų, atitinkamų universiteto 
fakultetų ir pan., — programų pertvarkymas 
bei jų pritaikymas lietuvių tautos gyvybin
giesiems idealams ir . praktiniam gyvenimui. 
Kitų rūšių mokyklų, studijozai, iš kurių tarpo 
išsiskiria gerokas skaičius pedagoginių dar
buotojų (Žemės Okio Akademijos, Meno 
Akademijos, Konservatorijos ir pan.), šalia 
savo specialybės mokslo žinių, turės gauti 
kondensuotą, bet pakankamai platų, pedago
ginį išsilavinimą ir būtiną mokyklinio darbo 
praktinį patyrimą. Kiekvienas asmuo, pasi
šovęs būt mokytoju, turėtų gauti visišką pa
sitikėjimą ir garantijas iŠ. bendrojo lavinimo 
mokyklos, kurioje mokėsi, vadovybės apie jo 
tinkamumą siekiamoms pareigoms. Tik tokį 
pasitikėjimą ir garantijas turintieji tegalėtų 
pretenduoti patekti į mokytojų rengimo spe-

Mums skaitytojai rašo:

jams) būtino kūrybingumo ir vertingumo rei
kalavimą. Žala iš to triguba: mažesnio 
mokslo 'pajėgumo moksleiviai',. degradavimas 
kūrybingųjų pedagoginių darbininkų ir mo
kytojų vertės silpnėjimas visuomenės akyse. 
Tiesa, šis pastarasis neigiamumas ryškiau 
vyravo daugiausia kai kurių mūsų visuome
nės šakų sluoksniuose, bet faktas lieka faktu, 

' kad „kaimo liktarnos” terminas nebuvo var
tojamas mokytojo vertingumą ir jo pareigų 
garbingumą iškeliančia prasme.

Nevykęs aukščiausios mūsų švietimo įstai
gos tarnautojų sukomplektavimas bus buvęs 
labai dideliu stabdžiu tautos švietimo pažan
gos kelyje. Grynai kanceliarinis ir net biuro
kratinis kai kurių tų tarnautojų darbas skirs
tant mokytojus į vietas, teikiant jiems pašal
pas ligos ir kitokiais atvejais, neapgalvoti re- 
forminiai mokytojų rengimo institucijų žy
giai (mokytojų seminarijų panaikinimas ir 
pedagoginių institutų įsteigimas) ir kitokie 
netikslumai privedu prie mokytojų skaičiaus 
mažėjimo, idealistinio jų pajėgumo sumenkė
jimo ir kitokių švietimo negerovių, kurias 
būtų galima pavadinti „mokykline krize”. 
Šia „krizę” bus padidinęs dalinis mokytojų 
seminarijų programų negyvenimiškumas: sto
ka žinių mokyklinio tvarkymo srityje; — 
jaunieji mokytojai, nuvykę j darbovietę, ne
sugebėdavo surašyti mokyklos inventoriaus 
akto, stokodavo žinių knygynėlių tvarkymo 
darbe ir pan. Sias negeroves suminėjome ne 
tam, kad norėtume suniekinti buvusią mūsų 
švietimo politiką, bet tam, kad iš praeities 
klaidų, padarytume teisingas išvadas ateičiai 
ir tų klaidų daugiau nebekartotume. Tų 
klaidų nedetalizuojame ir neryškiname, nes 
jos žiūrint į jas praeities akimis, yra'ir taip 
aiškios. Jos turi mus pamokyti eiti tiesesniu 
mūsų tautos švietimo keliu.

■ t
b. Zvigsnis ( ateitį.

Mokytojai buvo, yra ir pasiliks svarbiau
sioji mūsų tautos švietimo jėga ir Lietuvos 
kultūrinio gyvenimo kūrėjų ruošėjai. Nuo jų 
sugebėjimų, atsidavimo ir idealistinio lygio 
priklauso mūsų būsimų kartų tautinis są
moningumas, atspara, kultūrinis gajumas ir 
kūrybinė galia. Todėl laisvoje Lietuvoje mo
kytojų padėtis, jų vertinimas, darbas ir to' 
darbo sąlygos turės būti žymiai kitoniškesni, 
kaip buvo anksčiau. Vispusiai vertingų moky
tojų, sukomplektavimas, jų prideramai aukš
tas pasiimtoms pareigoms paruošimas, darbo 
ir pragyvenimo idealių sąlygų sudarymas yra 
pirmaeilės svarbos klausimai, kuriuos turės 
išspręsti busimieji švietimo organai. Visa ta
tai tegalės atlikti tokie vyriausios švietimo 
įstaigos (Švietimo Ministerijos) tarnautojai, 
kurie labai gerai pažįsta mokyklinį darbą, jo 
reikalavimus, mokytojui būtinus savumus ir 
mokytojui reikalingas sąlygas. Tokiais tar
nautojais tegali būti patys mokytojai, pedago
gai pilna to žodžio prasme, turį pakankamai 
patyrimo mokykliniame ir mokyklų tvarkymo . 
darbe. Jų parinkimą negali nuspręsti vie
noks ar kitoks politinis nusistatymas, tuo 
labiau kokios nors asmeninės simpatijos. Le
miamas motyvas pavesti kuriam asmeniui 
tvarkyti vienokius ar kitokius švietimo rei
kalus Švietimo Ministerijoje tegali būti to

Nesu žurnalistas, bet noriu paliesti labai 
opų klausimą, kuris, atrodo, mūsų pėrijodi- 
koje dar nebuvo paliestas. Tai viešųjų mū
sų skelbimų kalbos klausimas.

Tylėjimas dažnai yra sutikimo ženklas, o

vienas dramaturgas, kuris klausėsi skaitant Visa tai sumaniusi 
viena vokiečių filmų gamybos bendrovė. Pavasary prasidėsiąs dar
bas. Didelis įdomus darbas. Visos nuotraukos būsią daromos vietoj. 
Plačiai važinėsią po visą kraštą. Visa kariubmenė, masė žmonių, 
daug mūsų artistų būsią įtraukta į tą vaidinimą. Masę sudarys 
statistai. Jie bus parenkami. Matai, Zinute, kas čia svarbu: juk 
mudvi tikrai pateksim į statistus! Ot bus įdomu! Aš nuolat pa
laikysiu ryšį su režisierium ir, be abejo, nepražiopsosiu.

Aš tuo. tarpu nebuvau taip aistringai įsigyvenusi į šį visą rei
kalą. Klausiau, kaip savotišką sensaciją, bet ypatingo susidomė
jimo nejaučiau. Vis dėlto paprašiau, kad nepamirštų įtraukti ir 
manęs į statistų sąrašus.

' ' XXVII.

Be jokių ypatingesnių įvykių praėjo žiema. Laukiau pavasario. 
Jis visada ką nors įdomesnio atneša ar bent valingiau nuteikia 
žmogų. Bet šis pavasaris, pasirodo, lemtingas buvo man. •

Kartą skambina Vilkaitienė ‘ ir uždususi kviečia, kaip galima 
greičiau atvykti pas ją. Buvo jay-po pietų. Aš greit išsirengiau.

Vos pravėriau duris, nespėjau nė pasisveikinti, Vilkaitienė pri
šoko, džiugiai apkabino. • -

— Zinute, jau! Jail jie atvyko! Tuo tarpu tik vadovybė. Ap
sistojo Karininkų Ramovės viešbuty. Netrukus laukiama atvyks
tant visų artistų ir aparatų. Tuojau einami

Suradom viešbuty 4—jį kambarį, kur turėjo būti reikalų vedė
jas. Prie durų laukė du visai nepažįstami vyrai. Vadinasi, koks 
nors interesantas turėjo dar viduje kalbėtis. Kantriai pralaukėm, 
kol mūsų eilė atėjo. • '

Kambaryje pasitiko mudvi elegantiškas subrendęs, vyras. Tuo
jau paklausė, kuriomis svetimomis kalbomis mes šnekam. Jis pats 
kalbėjo vokiškai. Aš pasisakiau mokanti rusiškai, prancūziškai ir 
vokiškai, Vilkaitienė — tik vokiškai ir tai silpnokai. Bematant jis 
susidomėjo manimi ir prašneko rusiškai. Labai gražiai kalbėjo 
minkštu pietų Rusijos akcentu.

— Tamsta puikiai šneki rusiškai, kaip tikroji rusė
— Aš rusė ir esu. ■ •
— Tikrai? Labai malonu.,..
Po to užkalbinę prancūziška’.

(B. d.) '

dalias mokyklas. Šituo reikalu yra neišven
giamas ir privalomas nuolatinis kontaktas 
tarp bendrojo lavinimd mokyklų vadovybės 
ir specialių mokytojams ruošti mokyklų va
dovų. j

Jaunieji mokytojai, baigę mokslą ir gavę 
atestatus ar diplomus, negali būti pripuoiamai 
skiriami į darbovietas; jų negalima versti 
atsitiktinumo aukomis, kurių taip gausu bū
davo ankstesnėje Lietuvoje: silpnesnieji ir 
mažiau pedagoginių sugebėjimų pareiškę ab
solventai patekdavo l geras darbo apystovas, 
o gabesnieji ne retais atvejais būdavo nutre
miami į užkampines, (vairiausių mokslo prie
monių bei patogumų stokojančias mokyklas. 
Tatai minėdami netvirtiname, jog užkampių 
mokykloms teiktinos vien menkesnio pajė
gumo pedagoginės pajėgos. Gal būt visai 
pagrįsta nuomonė, kad prastesnėse sąlygose 
esančios mokyklos, kaip kompensaciją, turė
tų gauti- gabesnes, kūrybingesnes pedagogi
nes rankas, bet toms rankoms (teiktini aiškūs 
argumentai įrodę, kad jos ten skiriamos dėl 
to, jog jos čia kaip tik daugiau padaryti 
gali. Gabiausieji mokytojai^ skiriami į nuo- 
šalsnes mokyklas turi gauti visišką, moralinį 
ir aukščiausią materialinį atpildą. Laisvoji 
Lietuva šiame reikale vadovausis dėsniu: kuo 
nuošalesnė vieta, kuo menkesnės darbo Sąly
gos mokykloje, tuo didesnis moralinis ir ma
terialinis atpildas mokytojui, toje mokykloje ■ 
dirbančiam.

Be abejo, mokytojai bus susibūrę į savo 
protesijos kompaktinį vienetą, per kurį vyk
dys nuolatinį savęs ir savo profesijos tobu- 
linimąsi, nuolat dalindamiesi tarpusavy įgyto
mis žiniomis, patyrimais ir ieškodami vis 
naujų ir naujų priemonių mokyklinio darbo 
tobulinimui. Tas vienetas drauge atstovaus , 
aukščiausiuose valstybės organuose mokytojų 
(vairiausius reikalus, rūpinsis jų teisėmis ir 
mokytojų veiklos galimybių platinimu. Mo- . 
kytojai, kaip anksčiau sakyta, yra svarbiau
sioji švietimo jėga. Šios jėgos darbo centre 
stovės jaunosios kartos kultūriniam fb profe
siniam gyvenimui vispusig paruošimas, ne
saistomas nei iš pašalės, nei iš viršaus jo- . 
kiais politiniais ar ideologiniais saitais. , 
Laisvoje Lietuvoje politinis režimas, nežiūrint < 
kurios partijos jis būtų vadovaujamas, nega
lės versti mokytojų, prieš jų pačių valią, būti 
to režimo propogatoriais ir partijos ideologi
jos agitatoriais. Mokytojai, būdami vispusiai 
išsilavinę ir susipažinę su įvairiausiomis pa- 
saulėžiūromiš, turėdami prieš akis plačiau
sios tolerancijos, būtinumą, nešališkai nušvies 
savo auklėtiniams tų pasaulėžiūrų siekimus 
ir leis jiems patiems laipvai pasirinkti jų * 
širdžiai ir sielai artimiausią. Tuo būdu mo
kytojai, atrankos keliu sukomplektuoti, vispu
siai pedagoginėms pareigoms pasiruošę, tu
rėdami jų darbo ^svarbą atitinkamą valsty
bių' bei visuomeninį vertinimą, if tinkamas 
darbo sąlygas, neabejotinai įvykdys lietuvių 
tautos jiems skirtąjį uždavinį. J. Jašinskas.

Gimtosios kalbos reikalu
sutikti su kalbos-maitoj imu yra nusikaltimas.

Kas' seka mūsų bendruomenei skirtus skel
bimus, dažnai pastebi ir pagrįstai piktinasi 
stambiomis ortografinėmis ir stiliaus klaido
mis, kurios darko mūsų kalbą ir erzina bei 
klaidina skaitytoją. Mūsų komitetų adminis-
tratoriai patys turi gerai nusimanyti gimto
sios kalbos dalykuose ir neleisti skelbti po
piergalių su šimtais klaidų.

Aš neperdedu. Štai, po ranka guli vienas 
iš daugelio, paprastas, visai nekalto turinio, x 
skelbimėlis. Jį patiekiu ištisai, nes nieko iš
leisti negalima — viskas čia charakteringa.

„8 ekskursija
Į gražiasias Alpes aštuntoji iš eilės eks

kursija šio men 12, 13 ir 14 dn. {švykšta, 
kaip buvo pranešta si ketvirtadieni 8 vai. ry
to nuo Waldhorno viešbučio—; važiuojant 
pro airdroma autobusas sustos ten prie įva
žiavimo ir paims važiuojančius iš ten. Pra
šau visus važiuojančius susirinkti keletą mi
nučių anksčiau, kad numatytų laiku galima 
butų išvykti. ,

. z ■
1947 m birželio 9 dn.”

Na, kaip atrodo, mielas skaitytojau. Kiek 
Tamsta priskaitė! nedovanotinų klaidų, ne
skaitant klaidelių, netikslumų bei stiliaus gru 
bumo? Argi mes nežinome, kaip yra rašo
mi sangrąžiniai žodžiai; ąrgi mes nepripa
žįstame nosiniuotų balsių vienaskaitos gali- ’ 
ninke; argi mes atsisakėme siaurosios „e”; 
argi lietuvių, kalbos mokovai pripažino tokį 
naujadarą kaip „airdromas”, argi mes jau 
spėjome pamiršti elementarias morfologijos, 
skyrybos, žodžių trumpinimo bei kėlimo į 
naują eilutę taisykles? Nemoįęėjimu netikiu. 
Juk tokiems paprastiems skelbimėliams tiek 
nedaug tų žinių tereikia. Klaidų šaltinio ki
tur reikia ieškoti. Jos kyla iš apsileidimo, ge 
ros valios ir noro trūkumo.

Dažnai teisinamės, kad rašomosios maši
nėlės neturinčios lietuviškų rašmenų, tad 
geriau esą jokių ženklų ranka nežymėti; gra
žiau atrodąs raštas ir sutaupoma ,laiko. Ar
gumentas, man atrodo, neperstipriausias. Ci
tuotame atvejyje tas argumentas iš viso ne- 

(Nukelta į A pusi.)
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Sukauptomis jėgomis meninis pasirodymas
Bcaunschwago srities lietimai dar ir da- 

borgetai prisimena su kokias sunkumais jiems 
teko 1945 metų rudenį organizuoti Braun- 
schweigo D.P. stovykloje Maironio vardo 
gimnaziją. Tik dėka supratusių gimnazijos 
reikšmę lietuvių, o ypatingai btrv. mkt. A. 
Bajorinui, buv. Watenstedto komiteto pirm. 
K. Markevičiui ir dabartiniam gimnazijos 
dir. P. Stankevičiui talkininkaujant pavyko 
gimnaziją suorganizuoti. Nors gimnazija ir 
pradėjo tremties mokslo darbą, bet darbas 
vyko ankštose patalpose, bet be pieštuko, są
siuvinio ir vadovėlio. Vėliau visko po trupu
ti pavyko gauti, bet mokytojai visus mokslo 
metus negavo atlyginimo. Teko visaip pro
jektuoti, kad galima būtų nors keliems mo
kytojams šį tą mokėti. Todėl galima pripa
žinti, kad gimnazija buvo partizaniško orga- 
nžzavimuosi padėtyje. Į įą įstojo dirbti tie, 
kurie suprato mokslo reikšmę išraškytoms 
lietuvių tremtinių masėms. Muzikas V. Mo- 
žalskis suorganizavo gimnazijoje mišrų cho
rą, o mkt. L. Žiliūtė (dabar Senkevičienė) 
tautinių šokių grupę. Choras ir tautinių šo
kių grupė tuoj užkariavo UNRRos simpatijas 
ir visuose tautinių grupių pasirodymuose lai
mėdavo pirmąsias vietas. Kadangi gimnazi
joje Braunschweige buvo stoka patalpų, tai 
tik užbaigus pirmuosius mokslo metus, tuoj 
pereitais metais, radus galimybę, persikelta j 
Watenstedtą. Jau erdvesnėse patalpose pra
leisti antrieji mokslo (metai ir pradėti tre
tieji, bet šiais mokslo metais sulaukta ir per
mainų. D. Britanija pradėjo verbuoti D. P. 
darbams. Išvykimo galimybę iš Vokietijos 
daug kas palankiai sutiko ir jau gimnaziją 
apleido 3 mokytojai ir keliolika mokinių. Be 
abejo, kai prasidės darbininkų verbavimas su' 
šeimomis, gimnaziją apleis daugiau mokinių 
ir mokytojų. Todėl tai pramatė gimnazijos 
vadovybė ir nutarė, kol dar galutinai neiš- 
sldaidyta gimnazija, pats laikas suruošti, gal 
būt, jau paskutinį meninių pajėgų pasirody
mą. Toks pasirodymas įvyko birželio 7 d. Ir 
štao metu, kaip ir visuomet, teko su chorais 
darbuotis muzikui V. Možalskiui, tautinių 
šokių šokėjus lavinti mkt L. Senkevičienei, o 

■ stilizuotus • tautinius šokius mokytį mkt. A.
Merkelienei.

Kai kitose stovyklose vyko liesiog nervin
gas pasiruošimas išvykimui J D. Britaniją, tai 
gimnazijoje vyko tik repeticijos ir paskutinio- 
miB sukauptomis jėgomis norėta parodyti ką

' LIETUVA „TIESOS“ PUSLAPIUOSE
VALSTYBINE PASKOLA AR SĄMONINGAS PILIEČIŲ ARIPLESIMAS? * PETRO CVIRKOS MIRTIS * „TARYBINE MO

KYKLA” KOMUNISTŲ NEMALONĖJ * RADIJO MAZGAI * LIETUVOS TEATRUOSE ' ,

Repatriacijos propagandai pagyvinti iš 
anapus geležinės uždangos retkarčiais atve- 

s žami pundai ,JietuViškos(L_spaudos — konk
rečiau tariant — Vilniuj išeinanti® lietuvių 
komunistų organas „Tiesa”. Lietuviškas jis 
tik savo šriftu, data ir redakcijos adresu.

Jau pats antgalvinis iš rųsų kalbos verstas 
šūkis — „visų šalių proletarai, vienykitės 1” 
nejučiomis primena Vinco Kudirkos „Lietu
vos tilto atsiminimus” ir jo garsųj' „Sagom” 
(žingine), ne® juk ano ir šito užrašo „piso- 
riai” tie patys. Jeigu jau caro-laikais jo bai- 
dydavosi lietuviški arkliai, tai dabar visas 
kultūringasis pasaulis, kratosi iš tų pačių že
mių' einančio proletariato vieningumo...

Komunitinė spauda turi savo specefinį vei
dą. Jos dienraščiai daugiau panašūs į nusi- 

N stovėjusius vieno® partijos 'biuletenius, kurie 
skiriami tik tos partijos propagandai ir jos 
dievukų nuolatiniam garbinimui. Pavarčius 
vienerių' metų komplektą, galima iš anksto 
atspėti, kas kuriam numery bus rašoma se
kančiais metais. Politiniai įvykiai paduodami 
nevisi ir tie patys — per savotišką minėtos 

į partijos, didesniu objektyvumu nepasižymin
čią prizmę. Tuo būdu vaizdas skaitytoją pa
siekia deformuotas. Tačiau ir tokiam suga
dintam Veidrody galima įžvelgti vieną kitą 
smulkmenėlę, padedančią * atkurti deformuo
tąją visumą, nes ir komunistinius laikraščius 
užpildo žmogiška ranka .nevisada sugebanti 
n&nukrypti nuo generalinės partijo® linijos. 
Taigi, ir iš „Tiesoą” puslapių vis dėlto ga
lima susidaryti apytikre®' išvadas apie da
bartinį gyvenimą pkupuotoj Lietuvoj. \

Pavasarėjant, komunistinė „Tiesa” turėjo at 
likti sunkią prievolę — pravesti sėjo® propa- 

. gandą, kad visi Lietuvos laukai būtų laiku 
užsėti. Tai tradicinė „Tiesos” pareiga. Da
bar, kai apsėti laukai jau sužaliavo, pasibai
gė triukšmingi gegužės pirmosio® paradai ir 
redakcini® kolektyv,as tarėsi galėsiąs atsipūs
ti po didžių darbų, kol ateis nauja rugiapjū
tė — derliaus nuėmimo metas, jį vėl užgriu
vo nelaukti uždaviniai —..pokarinio atsikūri
mo paskola, kurią sumanė plačioji tarybų tė
vynė, siekdama atkurti suniokotą liaudies 
tikį. '

Tikslas, be abejo, labai kilnus. Tačiau vie
nas Dievas težino, kiek tos paskolos dėka iš
plėštų pinigų bus panaudota ūk-niam Lietu
vos atstatyrhui. I

„Tiesos” puslapiai pilni pranešimų iš įvai
rių Lietuvos vietovių. Visur darbo liaudis 

gimnazija per du metus pasiekė meninėje sri
tyje. O jėgų Įgauti iš dabartinio Britų zonoje 
gaunamo maisto neįmanoma, nes praktiškai 
davinys toks yra mažas, kad gimnazijos vir
tuvės tvarkytojas F. Pempė dažnai nusiminu
siu veidu prasitaria, kad jam nemaloniausias 
dalykas, kai reikia pagalvoti apie pietų viri
mą, nes be kurkuruzinių mŪtų ar kokių 
kruopų didesnio pasirinkimo nėra. Aišku, 
toks maistas augantiems jaunuoliams jėgų 
nepriduos, o „Dėdė Samaę” ne visus CARE 
paketais apdovanuoja. Maisto padėtį ir sun
kias gyvenimo sąlygas supranta ir UNRRos 
pareigūnai. Pavyzdžiui Miss Charles, kuri 
globoja Watenstedto stovyklą, kai kada pri’- 
vatiškuose pasikalbėjimuose yra išireiškusi, 
kad jie tiesiog stebisi lietuvių veržlumu. Ji 
mano, kad tokiose sunkiose sąlygose lietu
viai yra daug pasiekę ir yra pati nepalūžta- 
miausia tautinė grupė visoje apylinkėje.

Į pasirodymą gimnazijos vadovybė pakvietė 
UNRRA Areą tarnautojus, D. Britanijos 
Darbo Ministerijos pareigūnę, kuri verbuoja 
D.P. darbams į D. Britaniją. Atvyko lietu
viai iš kaimyninių stovyklų, o iš ' Braun- 
schweigo ir Okerio atvyko net su samdytomis 
mašinomis. Atvyko iš Uchtės stovyklos ir 
kompozitorius Strblia. Tokiu būdu stovyklos 
salė buvo perpildyta. Tuoj programoje pasi
rodė V. Možalskio diriguojamas mišrus cho
ras, kuris sudainavo 4 liaudies dainas ir Mai
ronio „Laisvės daina” (muz. J. Naujelio). Po 
to pirmą kartą pasirodė žemesnių klasių mo
kinių choras, kuriam dirigavo taip pat muzi-

JAV ruošiama
Kaip „Mūsų Kelias” Nr. 24 praneša, š. m. 

liepos 27 d. JAV-bėse bus proklamuota L i e- 
tnvos diena. Minėtą dieną sueina lygiai 
25 metai, kaip JAV pripažino de jure Nepri
klausomą Lietuvos Respubliką. Adv. A. Olio 
rūpesčiu, žinomas senatorius G Wayland 
Books įneš atitinkamą .rezoliuciją senate, o 
kongrese — kongreso atstovas Richard B. 
Vari.
' Minimoje rezoliucijoje tarp kitko sakoma:

„Kadangi Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybė 1922 m. liepos 27 d. patvirtino 
savo tikėjimą aukščiau nustatytais princi
pais ir idealais, pripažindama Lietuvos 
Respublikos Nepriklausomybę; kadangi

„savanoriškai” skolina pinigus tąrybinei tė
vynei. EntuzTazma® nepaprastas ir dėl to ne
noromis kyla nuodėminga mintis, kad už to 
paslaugaus darbo žmonių „savanoriškumo” 
slepiasi jau-'mums pažįstamas blogo® atmin
ties bizūnas. Aukojamo® sumos, prisimenant 
dabartinį pragyvenimo lygį ir pinigų stoką, 
prašoka visas galimo entuziazmo ribas. 5

Štai — Molėtų valsčiuje buvo sušauktas 
gausus valstiečių susirinkimas, kuriame mo
kytojas Lobucka® išdėstė paskolos reikalin
gumą ir pats .pasirašė 1.100 rbl. paskolos 
lakštus, ' nor® jo mėnesinė alga tesiekia 800 
rol. Dar gražiau — tokiu Lobucko pavyzdžiu 
sužavėtas, mažažemis. Parudinskas paklojo 500 
rbl. grynais, o Uteno® MTS traktorininkai su 
brigadininku drg. ųaranėliu pryšaky nutarė 
paaukoti pusantro mėnesio uždarbį ir pasko
lą jie pasirašė laukuose — prie savo trakto
rių...

Zarasų apskr. Rumšės vlsč. ūkininkai pa
skolos lakštų pasirašė 214.000 rbl. sumai.

Salako mietelio gydytojas Baitala paskyrė 
1.500 rbl., to paties miestelio mokytojas B. 
Masionis — 1.700 rbl. Per dvi valandas sala
kiečiai valstybei paskolino 21.585 rbl.

Trakuose Grigiškių popieriau® kombinato 
kolektyvo darbininkai taip pat lengva ranka 
pažėrė mėnesinį atlyginimą viršyjančias su
mas, o mechanikas Gūsieva®, ir elektro® ce
cho meistras Sustičekas, kaip importuoti atė
jūnai, nepagailėjo dviejų mėnesių algos. '*

Pusantro mėnesio uždarbį dovanojo ir Kau 
no mėsos kombinato tarnautojai.

Nuo mėsininkų nenori atsilikti' meno dar
buotojai. Antai — Vilniaus Dramos Teatro 
aktoriai per pusvalandį pasirašė. 67.000 rbl. 
Daugiausia aukojo Mironaitė, Jackevičiūtė, 
Kimontaitė '— cįv ejų mėnesių- algas.
. Vilniaus filharmonijoj menininkai, kurie 
paskolos pasirašymo pagreitinimui gastrolia
vo Šiauliuos, Utenoje ir Telšiuose, vienbal
siai atsižadėjo vieno mėnesio atlyginimo.

Šiaulių Dramos TeatrMs per vieną valan
dą paskolinę 36.000 rublių. Aktoriai — Jur- 
šys, Lubinas ir teatro direktorius Buisra ta
rybiniam menui tobulinti paskyrė pusantro 
mėnesio algas.

Kauno Universiteto klinikų kolektyvas pa
sirašė 165.000 rubl. sumą, kuri toli prašoka 
jų mėnesin' uždarbį.

Tačiau bene daugiausia suaukojo Vilniaus 
Universiteto profesoriai ir studentai. Specia
liai sušauktam mitinge dalyvavo beveik du 

kas V. MožaJskis. Šis choras vėl išpildė 4 
dainas. Dainoms nuskambėjus dirigentas mo
kinių buvo apdovanuotas gėlių puokštėmis, o 
kiek vėliau mokiniai apdovanojo ir kitomis 
gėrybėmis. Mkt. A. Merkelienė® pamokytos 
žemesnių klasių, mokinės pašoko stilizuotus 
šokius: „Suktinį” ir „Klumpakojį”. Po per
trauko® vėl mokiniai apdovanojo UNRRos 
tarnautojus gėlių buketais, už parodytą dė
mesį gimnazijai. Toliau pasirodė tautinių šo
kių grupė vadovauja mkt. L. Senkevičienės. 
Buvo sušokta 4 tautiniai šakiai, bet „Blez
dingėlę” Darbo Ministerijos pareigūnės 
prašymu teko pakartoti. Programos pabaigo
je pasirodė vėl mišrus choras. Sudainuota 5 
dainos, kurias teko kartoti. Ypatingai visiems 
patiko dainos „Iš toli...” ir „Būrimas”. Šias 
dainas suharmonizavo muzika® V. Možalskis. 
Jis išrinko iš J. Mikuckio poezijos rinkinio 
„Svetimose Viršūnėse” (išleista® tremtyje) du 
kūrinėlius ir pritaikęs muziką, sukūrė dainas. 
Kadangi pats poetas irgi buvo atvykę® pasi
rodymo pasižiūrėti, tai žiūrovai nedavė ra
mybės, kol poetas neapsirodė scenoje. Taip 
pat reikėjo pasirodyti ir kompozitoriui Stro- 
liai, nes choras dainavo jo suharmonizuotą 
dainą „Valiok dalgelė”.

Po to Kalbėjo gimnazijos dir. P. Stankevi
čius, kuris visiems susirinkusiems su širdgė
la pranešė, kad šis pasirodymas, gal būt, jau 
paskutinis, nes jau priartėjo momentas, kad 
turime mažomis grupėmis skirstytis Į kitus 
kraštus, iš savo kuklių pastogių Vokietijoje.
> M)

Lietuvos diena *
1947 m. liepos 27 d. yra tokio reikšmingo 
įvykio dvidešimt penktosios metinės ir ka
dangi demokratijos gyvenimas ir jos išlai
kymas, kam mūsų tauta yra įsipareigojusi, 
reikalauja pareikšti visų amerikiečių be- 
kompromisinį lojalumą ir paramą, todėl'' 
JAV Senato ir Atstovų Rūmų, Kongreso 
apjungtų, nutariama: Jungtinių yalstybių 
Prezidentas įgaliojamas' proklamuoti, kad 
1947 m. liepos 27 d. yra Lietuvos diena ir 
kviesti visus Jungtinių Valstybių gyvento
jus paminėti tą dieną atitinkamomis iškil
mėmis aukščiau pažymėtiems idealams ir 
siekimams išreikšti.” (žs)

tūkstančiai žmonių. Lakštų pasirašyta už 
1.100.000 rubl. Dudsniausias buvo prof. Bu
čas (11.000 rbl.) ir prof Vabalas-Gudaitis 
(7.800 rbl.).

Galima būtų patiekti ir daugiau panašių 
pavyzdžių, nes visi „Tiesos” puslapiai -mir
gėte mirga paskolas pasirašymų krbnikinėmis 
žinutęinis. Tačiau jau ir iš čia patiektų aiš
kiai matom, kokiu plačiu mastu paskola or
ganizuojama ir kaip visi Lietuvos gyventojai 
prievarta verčiami atjduoti vieno mėnesio 
algas. „Aukoja” visi — ūkininkai, darbinin
kai, tarnautojai, mokslininkai ir menininkai. 
Toks jų „entuziazmas” mus visiškai supran
tamas: nei vienas iš jų nenori patekti į Si
birą, o valstybinė paskola yra lyg ir savo-' 
tiškas išsiperkamasis laidas.

Apie netikėtą Petro Cvirkos mirtį/jau bu
vo rašyta tremtinių spaudoje. Mirties prie
žastys neaiškios. Atrodo, Lietuvoje pradeda 
siausti komunistiniams rašytojams pavojin
ga epidemija, stachanovišku tempu retinanti 
jų eiles. Tikrosios priežastys, tikėkimės, pa
aiškės kada nors vėliau.

Cvirka, kaip nusipelnęs LTSR literatas ir 
politikos vyras; palaidotas valstybės lėšomis. 
Jo kūnas buvo pašarvotas Vilniuje — švie
timo Ministerijos rūmuose.' Prie ministerijos 
durų plevėsavo gedulingais šydais perrištos 
raudonos vėliavos. Trispalvės, atrodo, nesi
matė, nes ir pačioje salėje nuo lubų ant ve 
lionio kūno buvo nuleisti „raudoni kaspinai, 
primenantieji penkiakampės raudonosios 
žvaigždės simbolį.”

Taigi ,anot „Tiesos”, Cvirka mirė kaip 
tikras bolševikas. Mums belieka pridurti — 
ir palaidotas (Rasų kapinėse) jis buvo taip 
pat ’kaip tikras bolševikas: be maldos, be 
tautiečių ašarų ir jų užuojautos žodžių — 
taip, kaip būna laidojami naivūs savo žy
mės duobkasiai...

Užuojautas dėl' jo mirties tepareiškė TSRS 
tarybinių rašytojų sąjunga, Baltarusijos ir 
.Kirgizijos tarybiniai rašytojai ir ‘ kiti sveti- ' 
mieji..; ■ .1

Gegužės mėn. 5 d. ■ „Tiesos” numeris pa
skirtas bolševikinei spaudai pašlovinti. Iš 
vedamojo paaiškėja, kad tarybinė liaudis 
švenčia „Pravdos” 35 metų jubiliejų.
. Ta proga aptariami lietuviškos polševiki- 
nės spaudo® reikalai — esą, ji jau spėjusi 
išaugti į didelę pajėgą. \

(Pabaiga sekanč. numery)

Kanados pabaltijiečiu prašymas
Kaip Kanados lietuvių kultūrinio gyvenimo 

žurnalas „Nepriklausoma Lietuva” Nr. 59—60 
praneša, kad Kanados Pabaltiečių Federacija 
savo posėdyje nutarė išsiuntinėti specialius 
laišku® visiem® ministerių kabineto, parlamen 
to ir senato nariams, prašydami platesnio pa 
baltijiečių įsileidimo į Kanadą.

Tuise laiškuose išdėstoma sunki DP pa
dėtis '"Vokietijoje ir nurodoma, kokią naudą 
atneštų Kanados krašto ūkiui pabaltijiečių ' 
įsileidimas.

Toliau specialiai raginami fisi Kanadoje 
gyvenantieji lietuviai rašyti tuo reikalu laiš
ku® imigracijos ministeriui. (žs)

Gimtosios...
(Atkelta iš 3 pusi.) 

tinka, nes dalis ženklų yra sužymėta. -Vadi-, 
naši, autorių® turėjo intenciją ženklus sužy
mėti, bet, deja, nepataikė arba neištvėrė iki 
galo. Atleistina būtų, jei toks skelbimėlis bū 
tų buvęs vienintelis, per skubumą - ir neap
sižiūrėjimą jjrasprūdęš. Bet kada tokilais 
skelbimėliais mes esame vaišinami jau antri 
metai, darosi nebepakenčiama. Baikim vieną 
sykį juokinti ir erzinti visuomenę. Pradėkim 
rašyti taip, kaip moko kalbininkai. Naujos 
gramatikos nekurkim. . V

Mes ‘dažnai nusišypsotų skaitydami Ameri
kos lietuvių spaudoje įvairiu® galiūnus”, 
vylingus”, „kongresmenus” ir kitus ameri- 
konizmus. Juokiasi skaniausiai, kas juokia
si paskutinis. Vargu mes būsime paskutipie- 
ji. Jeigu mes jau trečiais tremties metais pa
darėm tokią atžangą, kad nebepaispme jokių 
gramatikos taisyklių ir kuriame tokius nau
jadarus kaip „airdromas”, tai po dešimties 
metų mes jau rašysime „airportas”, „fenste- 
ris” bei „uindovas”, jei dar iš viso rašysim 
lietuviškai. A. Vd.

Sekančiuose numeriuose pradėsime spaus- 
dinti naujausio Vyt. Alanto romano1 

„Pragaro pošvaistės” 
ištraukas.

PAIEŠKOJIMAI
Ieško: Anthony V. Sciuka, 812 Hollins St.

Baltimore l,S?Vld. x 1
Petro LANAUSKO, kilusio iš Marijam- „ 

polės miesto, mokęsis to miesto gimnazijoje 
ir paskutiniu metu g/v. Vilniuje.

Inž. Osvaldo KAUFMANNO, kilusio fš - 
Marijampolės miesto ir visą laiką gyvenusio 
Kauno g-vėje. Paskutiniu metu buvo Kaune.

Ieškomieji asmenys^ arba žinantieji apie 
juos prašomi pranešti aukščiau nurodytu 
adresu.

,SKELBIMAS '
Povilo Abelkio Knygų Leidykla Freiburge 

skelbia mūsų gerb. visuomenė® žiniai, kad 
per spaudo® platintojus arba .tiesioginiai iš 
leidyklos galima gauti be naujai išleistos H. 
Nagio poezijos knygos „Lapkričio Naktys”— 
(112 pusi, kaina RM 7,—) — taip pat dar du 
jos ankstyvesniuosius leidinius:

1. P. Tulpė, Kalnų Dvasia, novelių rinki
nys 208 pusi., kaina RM. 11,—

2. V. Jonikas, Try® Margi Laiškeliai, po
ezija, kaina RM. 6,—.

. Spaudos platintojai, kurie užsako nemažiau 
20 egz., gauna nuolaidą.

Daug, ypač iš mažesnių stovyklų, nusiskun
džia, negauną spaudos. Prašome prisiųsti lei
dyklai smulkų savo adręsą, nurodyti artimiau
sią gelžkelio stotį, kiek norite egz. gauti pla
tinimui ir knygos bus Jums tuojau® išsiųstės.

Laukiame užsakymų.
P. A b e I k i s .

Lietuviškų Knygų Le i d y k 1 a 
Freiburg i. Br„ Jaegerhaeusleweg 5.
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