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Paryžius. (Dena). Britų nžs. reikalų tni- 
aisterio Bevino ir prancūzų užs. reik, mi- 
nisterio Bddaulto pasitarimai pasibaigė. Bi- 
dadtas padarė prancūzų ministerių kabinete 
pranešimą ir pareiškė, kad abu užsienių rei
kalų ministerial susitarė sudaryti specialią 
Europos komisiją, kurios uždavinys būtų 
amerikiečių padarytus pasiūlymus dėl Euro
pos atstatymo praktiškai įgyvendinti. Jis na 
rodė, kad Prancūzija ir D. Bjtanija Sovietų' 
a-gai yra pasiuntusios oficialų kvietimą da
lyvauti prie Marshallio plano apsvarstymo 
ir bendradarbiauti) projektuojamojoje Euro
pos komisijoje'.

Po to, kai Bevinas ketvirtadienį grįžo į- 
Londoną, buvo paskelbtas bendras, prapcū- 
zq — anglų, komunikatas. Iš to komunikato 
aiškėja, kad Molotovui yra pasiūlyta šią sa
vaitę dalyvauti numatomame susitikime. Ko
munikate sakoma, kad amerikiečių parama 
tiktai tuomet duotų gerų vaisių, jei visos 
Europos valstybės padėtų visas pastangas 
šiai programai įvykdyti). Pirmiausiai turėtų 
būti atstatyti visi tie šaltiniai, kurių pagelba 
Europa prieš karą gaminosi sau didžiąją da 
lį prekių ir kurias dabar reikia įvežti iš Ame 
likos. Europos ūkiui atstatyti reikia išsa
mios programos, kuri turėtų būti sudaryta 
bendradarbiaujant su Jungtinių Tautų orga
nizacijomis.

Vašingtone pritariama tam, kad Molotovas 
buvo pakviestas į konferenciją. Nors sovie
tą laikraščiai Marshallio pasiūlymą vadina 
Trumano doktrinos pakartojimu, vistiek reiš
kiamas įsitikinimas, kad Sovietų S-ga neat
siskirs nuo bendros kovos prieš badą, vargą 
ir nusivylimą. Tas optimizmą^ kyla iš to, kad 
Molotovas trečiadienį priėmė JT Europos 
ūkio komisijos pirmininką.

Anglų laikraštis „Observer” Marshallio 
kreipimąsi skaito paskutiniuoju taikos ir pa
galbos pasiūlymu sovietams. Pasiūlymo sąly
gos esančios garbingos, nereikalaujama jo
kių ideologinių koncesijų. Tiktai - pagaliau 
turėtų būti atsisakyta tos politikos, kuri už
kerta kelią atgyti kitiems kraštams. Tuo pa
čiu momentu, kai Marshallio planas būtų pri 
imtas, Trumano doktrina autoipatiškai pasi
darytų nebereikalinga. Jei Rusija nebedary
tą Europai spaudimo, tai išnyktų ir ameri
kiečių užsimojimai prieš tą spaudimą. Bet 
jei Rusija pasiūlymą atmes, tai naujoji Eu
ropa automatiškai virs Vakarų bloku ir Mar- 
zhallio planas virs didžiule ūkio operacija 
Trumano doktrinos rėmuose.

V •Sovietus kviečia prisidėti
Vašingtonas (Dena). JAV užs. reikalų vice- 

ministeris ūkio reikalams William Clayton 
iškėlė reikalavimą, kad Sovietų Sąjunga tu
rėtų pozityviai prisidėti savo įnašu prie 
Marshallio plano, būtent, ji turėtų tam tik
ras Rytų Europos kraštus aprūpinti maisto 
produktais ir žaliavomis.

JT informacijų biuras Maskvoje
Lake Success (UP). Iš Jungtinių Tautų 

būstinės pranešama, kad rugsėjo men. 1 d. 
Maskvoje bus atidarytas JT informacijų biu
ras. To biuro įsteigimui sovietų įstaigos pa
žadėjo visą paramą. To biuro tikslas bus 
platinti JT spaudą ir atsakinėti į paklausimus 
dėl JT veikimo. . \ 1

Londonas. (BBC) JAV valstybės sekreto
rius Claytonas vykdamas į prekybos konfe
renciją Ženevoje užsuko Londonan, kur tu
rės pasitarimus su Bevinu dėl Marshallio 
paskelbto Europai pagelbėti plano.

Londonas. (BBC). Prezidentas Trumanas 
priėmė Brazilijos pakvietimą apsilankyti.

Londonas (BBC). JAV nuo liepos 1 d. at
palaiduoja Austriją nuo amerikiečių okupa
cinės kariuomenės išlaikymo. Nuo to laiko 
amerikiečiai mokės už viešbučius, geležinke
lio susisiekimą ir tt. Tokių ir panašių išlaidų 
metams susidarysią iki 20 mil. dolerių sumai, 
už kurią austrai galės pirktis Amerikoje sau 
reikalingų prekių ypač maisto. ,

Insbruckas, D. Britanijos generalinio šta
bo/viršininkas, feldmaršalas Montgomery vi
zituodamas Artimųjų Rytų britų kariuome
nės dalinius atvyko į Jeruzalę.

Stnttgartas (DPD). JAV nuo nelaimingų at- 
aitikimų, daugumoje auto nelaimių, pereitais 
metais žuvo 35.000 — sužeista virš 1 mil. 
žmonių.

Užklaustas dėl. Sovietų S-gos ir Rytų Eu
ropos prie Marshallio plano prisidėjimo per
spektyvų Claytonas atsakė, kad ši problema 
rišasi su atsiskaitymų lygsvarą. Tie kraštai, 
kurie yra nuo karo nukentėję, turi įsivežti iš 
užsienių daug maisto produktų, degalų ir ki 
tokių žaliavų. O Sovietų S-gai ši problema 
nėra aktuali, todėl ji drąsiai gali stoti tie
kiančiųjų valstybių pusėje, ypač ji turėtų 
tiekti Rytų'Europos kraštams. JAV užsienių 
reikalų ministerija turi pranešimus apie'ne
paprastai gerą šių metų javų derlių Sovietų 
Sąjungoje. Be (o Claytonas pažymėjo, jog .iki 
šiol dar nesą žymių, kad Sovietų S-ga būtų 
linkusi prisidėti prie Marshallio plano čia 
išdėstyta prasme.

Oficialūs amerikiečių sostinės diplomatiniai 
sluoksniai vis dar vengia pasisakyti dėl Be
vino ir Bidaulto padarytojo Molotovui pasiū
lymo. Tas tylėjimas paaiškinamas tuo, kad 
Marshallis yra pakartotinai pareiškęs, jog šia 
me reikale iniciatyva' turi kilti iš Europos ir 
kad JAV tuo reikalu neduos platesnių paaiš
kinimų tol, kol Europos tautos neįvykdys 
Marshallio reikalavimą: susivienyti bendra
jam Europos atstatymui.

Bevinas ragina skubėti (
Londonas (UP). Britų užsienių reikalų mi-

nisteris Bevinas laike debatų Žemuosiuose 
rūmuose užsienių politikos klausimais pažy
mėjo, kad Sovietų Sąjunga bus atsakominga 
jei įvyks Europos padalinimas. Jis taip pat 
išsireiškė, jog. visuose pasitarimuose dėl Mar 
shallio .plano Įgyvendinimo, jis stengsis rei
kalą paskubinti. Jis priminė, kad šešiais sa
vaites yra Maskvoje praleidęs siekdamas su
sitarimo. Dabar jis stengsis pasitarimų tech
niškais formalumais Europos ^atstatymo K ne
sutrukdyti. ■

Liesdamas Vengrijos Įvykius Bevinas iš
reiškė apgailestavimą, jei tenai atsirastų ide
ologinis konfliktas. Jei taip įvyktų, tai vaka
rų pasaulis turėtų daryti išvadas. Dėl Bulga
rijos jis taip pareiškė: „Aš esu 'įsitikinęs, 
kad yra nuspręsta, tame krašte pašalinti opo
ziciją. Tai yra labai apgailestautina”.

Stųttgartas (Dena). Molotovas britų pasiun 
tiniui pareiškė, jog Sovietų S-ga per maža i 
esanti susipažinusi su Marshallio planu, kad 
galėtų tuoj atsakyti dėl D. Britanijos ir JAV 
pasiūlyto bendradarbiavimo tą planą reali
zuojant ’ •

Sovietai trukdo
Vašingtonas (Dena). JAV krašto apaugos 

viceministeris Petersonas kongrese pareiškė, 
kad sovietai visą laiką nepritaria JAV pasiū
lymams dėl pinigų reformos, todėl tas klau
simas esąs atsidūręs mirties taške. Sovietai ir 
toliau spausdina aliantų karines markes, ku>- 
rios JAV okupacinėms pajėgoms jau nuo se
niai yra nebeišmokamos. Sąjungininkų kont
rolinei tarybai iki šiol nepavyko nustatyti 
kiek rusai tų markių yra paleidę į apyvartą. 
Sovietai visai ir nemano pritarti sudarymui 
centrinės vokiečių administracijos. Be to Pe
tersonas paskelbė, kad JAV ir D. Britanija 
yra perėmusios vokiečių sidabro ir aukso už 
300 mil. dolerių, bet esą nežinoma kiek’bran
giųjų metalų yra perėmę sovietai.

- Nusiginklavimo darbo planas
Naujorkas (Dena). Jungtinių Tautų nusi

ginklavimo komisija 8 balsais prieš 1, dviem 
nuo balsavimo susilaikius, priėmė JAV pasiū 
lytąjį darbo planą. Tas planas numato: 1) nu 
statymą nusiginklavimo pagrindų; 2) suda
rymą sistemos apsisaugoti prieš užpuolimus; 
3) praktiškus pasiūlymus dėl nusiginklavimo 
tose valstybėse, kurios nepriklauso Jungti
nėms Tautoms.

Sovietinis darbo planas, kuriame nusigink
lavimas rišamas su atominės energijos kontro 
le, buvo atmestas. Tik Sovietų S-ga ir Lenki
ja balsavo už jį.

Jūrininku^ streikas pasibaigė
Naujorkas (UP). JAV darbo viceministeris 

J. Gibsonas, paskelbė, kad jūrininkų streikas 
pasibaigė. Susitarta, kad 110.000 jūrininkų 
atlyginimas bus padidintas 5°/o. Susitarimas 
galioja vieniems metams, bet po gruodžio 15 
d. galimi nauji pasitarimai.

Vašingtonas (Dena). Buvęs Vengrijos trri- 
nisteris pirmininkas Ferenc Nagy, kuris da-
bar gyvena Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
vienoje spaudos konferencijoje pareiškė, kad 
jis panaudosiąs visus teisėtus metodus tarp
tautiniuose santykiuose, kad pakeitus dabar 
susidariusią situaciją. Vengrijoje. Jis taip 
pasakė: „Aš noriu būti kalbėtoju tautos li
kusios be balso, kad nušviesti pasauliui tai, 
kas dabar dedasi Vengrijoje ir kituose Vi
durio Europos kraštuose”.

Tibor Ham, smulkiųjų, ūkininkų partijos 
narys, buvęs parlamento atstovas, vienas iš 
43 apkaltintų už išdavimą, teisme pareiškė, 
kad su juo kalėjime buvo taip elgiamasi, kad 
jis beveik visą savaitę būvės be sąmonės ir 
nieko nežinąs, ką esąs pasinmbs.

1 ^Vengrijos likimą palygina Balti jos likimui
„New York Times” pastebiu jog įvykiai 

Vengrijoje atkreipia’ dėmesį į faktą, kad Eu
ropa yra padalintą į dvi priešingas stovyk
las, gi atskiros valstybės suskirstytos į dvi 
priešingas grupes. Kaip Lenkijoj, Rumuni
joj, Bulgarijoje Jugolavijoj — nekalbant apie 
Estiją, Latviją, Lietuvą ir rusų zoną Vokieti
joje, — ir Vengrijoje maža komunistų gru-

Registracija neaiškiems tikslams
Berlynas. Pradėjus registraciją, sveikatos 

tikrinimus ir prievarta varymus į darbą, vi-
sose rytų zonose kilo gyventojų susijaudini-^ r 
mas.- Buvusieji vokiečių laivyno karininkai, 
rjisų karininkų nurodymu, buvo vokiečių po
licijos varomi tikrinti sveikatą. Laikotarpyje 
nuo 6 iki 20 birželio Saksonijoje buvo re
gistruojami visi buvusieji karininkai ir Wehr- 
machto valdininkai. Tiuringijoje buvo regis
truojami visi vyrai 14—45 m. amž. ir mote
rys 15—60 m. amžiaus. Tarnavusieji aviaci
jos daliniuose ir buvusieji jūrininkai, o taip 
pat buvusios aviacijos pagelbinio personalo 
mergaitės Saksonijoje yra registruojamos ir 
tikrinamos. Dalis patikrintojų yra įpareigo
jami vykti į Lenkijos valdomas sritis ir į 
Sovietų Sąjungą. Saksonijoje yra prievarta 
vūroma į uranijaus kasyklas. Daugelis bu
vusių karininkų po patikrinimo Mecklenbur- 
ge buvo suvaryti į Sachsenhauseno stovyklą. 
Berlyno sovietiniame sektoriuje panašiai da
roma. Ypatingai yra ieškomi aviacijos spe
cialistai, šifruotojai, meteorologai, inžinieriai 
ir lakūnų instruktoriai.

Generolas Lucius D. Clay pareiškė, kad jis 
šioj registracijoj nieko pikto neįžiūri. (Allg.)

pinigu reformą.
Londonas (BBC). Saugumo taryba, nežiū

rint priešingo šbvietų nusistatymo, nutarė 
tęsti pasitarimus dėl Triesto gubernatoriaus 
paskyrimo. .

Londonas (BBC) Britų administracinių or
ganų pranešimu, sovietų zonoje sudaryta ūkio 
komisija tik funkcijų atžvilgiu turi panašu
mų su britų — amerikiečių zonų ūkio tary
ba, gi sudarymo atžvilgiu pagrindinai skiria 
si: vakaruose sudaryta demokratiniais pa
grindais, rytuose skyrimo būdu.

pė, ką vengrų tauta balsavimų metu atmetė, 
dabar, remiama rusų armijos, perėmė val-
džią, kad išplėstų sovietų ekonominę ir po
litinę įtaką.

Londonas (BBC). Naujai paskirtas Vengri
jos pasiuntinys į Briuselį, nepasiekęs Belgi
jos, atsistatydino Šveicarijoje iš kur vyksta 
į JAV. Jis buvo paskirtas vietoje pirmojo 
pasiuntinio, kuris buvo po vyriausybės kri
zės atleistas, nes atsisakė pripažinti naująją 
Vengrijos vyriausybę.

------- ji.-----

įsiveržimo tikrieji motyvai
Nankingas (Dena). Kinijos vyriausybės ats 

tovas pareiškė, kad tikrieji įsiveržimo J šiau
rės Sinkiango provinciją motyvai rišasi su 
susekimu tenai sovietinio špionažo. Ashan 
apskrityje buvo susekti sovietų agentai, ku
rie be kiniečių įstaigų leidimo į šiaurę nuo 
Peitashano ir Sinkiango darė kasinėjimus ieš 
Rodami metalų kluodų.

Kiniečių parlamentas buvo susirinkęs ne
paprasto posėdžio. Tas klausimas buvo svars1 
tomas prie uždarų durų.
Įsiveržėliai pasitraukė į 'O. Mongoliją.

Dar vienas IRO narys
Brazilija pareiškė sutinkanti įstoti J Tarp

tautinę pabėgėlių organizaciją ir įmokėti 23 
mil dol. įnašą. (NZ).

Palestinos komisija pradėjo darba
Jeruzalė (AP). Birželio 16 d. JT Palestinos 

komisija pradėjo savo darbą Jeruzalėje. Ir 
konferencijos dalyviai turėjo pasiduoti britų 
policijos patikrinimams, įžengiant į posėdžių 
patalpas. Pirmajame posėdyje buvo išklausy
ta pranešimų ir svarstyta dienotvarkės klau
simai. Žydai siekia’ Palestinos padalinimo. 
Laukiama sionistų pasiūlymų. Slaptasis Irgun 
Zwai Leumi radio siųstuvas komisijos na
riams užtikrino saugumą. O arabai, protes
tuodami- prieš JT komisijos veikimą, pradėjo 
generalinį streiką.

= T R U M P A I =
* JAV atstovų rūmų pirmininkas pranešė, 

kad liepos 26 d. kongresas išsiskirstys vasa
ros atostogų. (N de F).

* Ryšy sū padažnėjusiomis lėktuvų nelaimė 
mis prez. Trumanas paskyrė nuolatinę komi
siją rūpintis oro susisiekimo saugumu. (N F)

* Čekoslovakijos mokyklų programose ru-
sų kalbos mokymui numatomas pirmumas 
prieš anglų ir prancūzų kalbas. (St. N.)

* Sąjungininkų vyr. būstinė Tolim. Rytuo
se praneša, kad sovietai vis dar nepale'idžia 
1 milijoną japonų belaisvių. (AP).

* Buvęs vengrų min. pirm. Nagy turėjo 
pasitarimus JAV užs. reik, ministerijoje. Dena

* Prancūzų vyriausybė pranešė JT, kad ji 
šiuo metu gali tik vieną diviziją — 14.000 
kareivių — skirti pasaulinei policijai. (Dena) -

* Kandidatu į Triesto gubernatorius sovie
tai pasiūlė prancūzų pasiuntinį Pragoję — 
Maurice de Jean. (Dena).

* Senatorius Ferguson kreipėsi į JAV už
sienių reikalų ministeriją ragindamas nebe- 
atidėlioti paskelbimą dokumentų, kurie liečia 
1939 m. sudarytąjį vokiečių — sovietų ne
puolimo paktą.

* Helsinkyje prasidėjo procesas prieš ant
rąją grupę tariamųjų sąmokslininkų, kurie 
esą laikę slaptus ginklų sandėlius kovai prieš 
Sovietų S-gą. (Dena).

* Cambridge- universitetas Bevinui suteikė
garbės daktaro laipsnį. (St. N.)

Londonas (BBC). Amerika Ir Graikija pa
sirašė sutartį dėl JAV paskoloj sunaudojimo.

Rašytoju suvažiavimas liepos 11-12 d.d.
Anksčiau numatytasis Lietuvių Tremtinių 

Rašytojų Draugijos metinis suvažiavimas dėl 
netikėtai iškilusių kliūčių iš birželio 13—14 
d. turėjo būti nukeltas' vėlesniam laikui. Da
bar gi tos Draugijos pirmininkas p. St. Sant
varas prašo painformuoti, jog rašytojų suva
žiavimas įvyks š. m. liepos 11—12 d. Pati 
suvažiavimo vieta bus pranešta atskirai;

AKivaizdojezneaiškaus mūsų rytojaus, šia 
Lietuvių Rašytojų Tremtinių. susirinkimai 
yra labai svaraus ir, gali būti, paskutinis 
Vokietijoje. Visi rašytojai kviečiami nugalė
ti kelionės sunkumus ir suvažiavime būtinai 
dalyvauti.

1
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NEAPSISPRENDUSI PRANCŪZIJA
Nuolatinio nepastovumo krašte. Europos 

kultūrinis židinys gyvena nuolatiniu nepasto
vumu. IV respublika išgyvena nuolatines kri
zes. Gegužės 6 d. jMdarytas persitvarkymas. 
Komunistai, stambiausioji partija, susikūrusi 
1920 m., pašalinta iš vyriausybės. Socialistai 
lieka ištikimi savoms tradicijoms. Jie atsisa
ko giminystės, išsižada vaiko — komunistų 
partijos. Tautinės problemos nusmelkia sū
naus palaidūno numanomas, bet Prancūzijai 
neįdomias kombinacijas. Socialistus sieja ne 
tik Karolio Markso ortodoksiškumas, o XIX a. 
du ideologai. ‘ Jeam Jaurės skelbė demokra
tiškumą ir pagarbą žmogui. Jube Guesde mo
rališką darbininkų problemų sprendimą. Jei 
pastarojo idėjos daug kur tikrovėje pritai
kintos, ■žmogui pagarbos ir demokratiškumo 
daug kur pasigendama. Net pati Prancūzija, 
viena demokratijos kūrėjų, išgyvena krizę. Ar 
ji vien tik santvarkos vardu vadintina? Ma
nau neapsiriksiu tvirtindamas, kad jos šaknys 
žymiai giliau siekia. Neabejotinai ji vadintina 
moraliniu lūžiu, o gal būt ir tautiškumo sus
vyravimo, nors prancūzai visur dangstosi 
tautiškumu, kaip ir socializmu.

Paul Ramadier sudaręs vadinamo1 buržua
zinio vidurio vyriausybę susiduria su neper
kopiamais kalnais. Krašte svarstomas klausi
mas ar ūkį reglamentuoti. Prancūzuose, indi
vidualistų šalyje, bet kuris valstybių įsikiši
mas yra nepopuliarus. Visos partijos deši
nesnės už socialistus yra ūkiškos laisvės ša
lininkės. Suvalstybintos įmonės blogai tvar
komos. Tačiau, palikti jas visiškoje ramybėje 
privestų tautos ūkį prie suirutės. Maisto 
problema iki šio meto neišspręsta. Duonos 
problemą išsprendus, iškyla mėsos, pieno ir 
pagaliau vyno klausimai. Korupcija kasdieną 
prasikiša. Juodoji birža klesti. Įmonėse strei
kai. Vienur radus kompromisą, iškyla nauja 
grėsmė. Monet planas sunkiai įgyvendinamas. 
Žemės ūkio gamybos pakėlimas vyksta vėžlio 
greičiu. Neramumai, gyventojų bėgimas į 
miestus, darbo jėgos trūkumas yra didžiau- , 
siais kliuviniais. Pramonės kai kurios šakos: 
anglies, elektros,' tekstilės jau pasiekė ar net 
prašoko prieškarinį lygį. Tačiau sunkioji pra
monė išgyvena nemažus sunkumus, kuriuos 
streikai dar labiau išryškina. Išvežimas dar 
toli nuo prieškarinio atsilikęs. įvežimas su 
pirmuoju nesiderina. Pasyvus prekybos ba
lansas turi būti dengiamas kitomis' mokomo
jo balanso pozicijomis, o ypač skolintų' ka
pitalu. Nepamirština, kad kainos palyginus su

Pasaulinės policijos vaidmuo

dispozicijoje kariuomenės 
panaudoti prieš bet kurią 
tam iškiltų reikalas, nes 

turi veto teisę, su kuria 
kokią akciją, nukreiptą

Praėjus daugiau negu metams Jungtinių 
Tautų karinio štabo komitetas pagaliau priė
jo prie pagrindinių principų susitarimo.

Buvo nutarta, jog tarptautinės karinės pa
jėgos bus Saugumo Tarybos dispozicijoje ir 
ji galės daryti sprendimus, palaikyti saugu
mą bei taiką. Tačiau vis dėlto paaiškėjo, kad 
ši tarptautinė policija ar karinė pajėga tega
lėsianti likviduoti konfliktus tik tarp mažųjų 
ar vidutinių valstybių, bet ne tarp didžiųjų. 
Šiuo metu prie didžiųjų priskaitoma 5 di
džiosios valstybės. Vadinasi, praktiškai ji te
gali likviduoti konfliktus Trieste, Graikijos— 
Balkanų pasienyje, bet ji negalės imtis akci
jos prieš Ameriką, Rusiją, D. Britaniją, Pran 
cūziją ir Kiniją.

Kad ir taip, tačiau dabartinės Jungtinės 
Tautos, tverdamos 2 mil. kariuomenę bus 
žymiai galingesnės negu buvo Tautų Sąjunga, 
kuri jokios karinės pajėgos jedisponivo. JT, 
nors, ir turės savo '1--:---------*-
2 mil., negalės jos 
vieną didžiųjų, jei 
kiekvienas didysis 
gali uždrausti bet 
prieš tą valstybę. Ir kadangi tarptautinė po
licija yra Saugumo Tarybos dispozicijoje, -o 
šios tarybos sudėtin įeina 5 didieji, kurie kiek 
vienas turi veto teisę, tai kiekvienas jų prieš 
save nukreiptą veikimą, fiasinaudodamas veto 
teise, padaro nelegaliu. Ji palieka tik rųažie- 
siems peštukams sudrJusti.

New York Herald Tribune toliau nurodo, 
kad dviejų karų praktika parodžiusi, jog di- 

■ .džiOjo agresijai sulaikyti reikalinga didelės, 
kombinuotos visų tautų jėgos, kurios būtų 

, įtrauktos į totalinį karą. Jei vienas didžiųjų 
sukiltų prieš J. Tautas, pažeistų Chartą už
puldamas kitą tautą, tada jau reikėtų imtis 
kitų priemonių, numatytų Chartos 51 straips
nyje, kuris leidžia individualiai ar kolektyviai 
gintis prieš ginkluotą Jungtinių Tautų nario 
užpuolimą. Tokių priemonių turėtų imtis S. 
Taryba, bet kadangi ji dėl veto teisės gali, 
būti neveiksminga, tada palieka svarbiausia 
teisė paties savęs gynyba. Si teisė nėra su
varžyta agresijos aukai, bet tampa kiekvie
no Jungtinių Tautų nario pareiga imtis efek
tyvių kolektyvinių priemonių, kad būtų iš
vengta taikai grėsmės ir suvaržytas agreso
riaus veiksmas. «

Kaip matome, mažųjų kraštų tarptautinius 
■ginčus ateityje galės sutvarkyti gausumo 
ryba su tarptautine policija, o prieš did’iį 
resorių teks,' kaip minėjome, organizuoti 
sus Jungtinių Tautų narius, itran'- artt į 
falinį karą, kad būtų apsaugota taika.

Ta- 
ag- 
vi- 
to-

Gediminas Galvanauskas-
1938 m. pakilusios 9 kartus. Banknotų apy
vartos pašoko nuo 109 iki 746 mrd. frankų. 
Infliacija žygiuoja. Kainų mažinimo politika 
palūžo ir kaip tik jautriausiame taške — 
maisto gaminius palietus. Čia mūšį laimėjo 
ne Leon Blum tos politikos pradininkas ar 
Paul Ramadier, bet kepėjai ir mėsininkai.

Imperija braška. Indokinijos džiunglėse 
nenurimsta atšiaurios kovos. Ieškomi kom
promisai be išdavų Maskvos auklėtiniai ne
nusileidžia. Du mėnesiai praslinko, o Mada
gaskare sukurtas gaisras neužgesintas. Na
cionalistinis sąjūdis užgmaužiamas. Ar pa
vyks tat padaryti su kumštimis? Alžyre, Ma
roke, pradedamas sąjūdis už laisvę. Maroko 
sultonas Sidi Mohamet Ben Jusef, buvęs di
deliu prancūzų šalininku, Tanžere pasakytoje 
kalboje reikalauja nepriklausomybės. Alžyro 
„draugų manifestas” šaukiantis savaimingai 
tvarkytis,. apšauktas nelegaliu. Prezidento ke
lionė Afrikoje mažiausia buvo rūgšti. Kai 
prancūzai sveikino savo valstybės galvą, vie
tiniai xlaikėsi nuosaikiai, bet santūriai fr 
šaltai.

Vidaus politinis gyvenimas virto karusele. 
Anksčiau buvo su komunistais dabar be jų 
Socialistai veda kompromisinę politiką. Jie 
talkininkauja respublikoniškąjį sąjūdį — 
MRP. Ar šios’Aedybos laikytinos pavykusio- 
mis? Laikinai. Komunistai į MRP anksčiau 
lenktyniavo propaganda, ryt gali susidurti 
ginkluoti. Abu sparnu turi savas ginkluotas 
.armijas”. I Visa tai gali nuvesti į suirutę. 
Oen. Charles de Gaulle, Prancūzijos išlaisvin
tojas, sukūria tautinį sąjūdi. Ko jis siekia? 
Pastovumo, tvarkos, konstitucijos reformos, 
palaidoti aistras ir jų viešpatavimą. Dvejus 
metus neužbaigtą konstitucinį žaismą jis turi 
baigti. Baigti? Tat būtų per drąsu tvirtinti. 
Tiksliau — padaryti jį tarifai nežalingu. Jis 
nori tvirtą Prancūziją sukurti. Kolonijų im
perija turi būti išlaikyta prancūzų suvere
nume. Ankščiau socialistai su komunistais 
buvo sukūrę kairiųjų tautinį sąjūdį. Dabar 
šis lyg palaidotas, nors socialistams ir ne
priimtinos kai kurios de Gaulles idėjos. Tarp 
šių kraštutinumų Scillos ir Charibdės, 
plaukia Prancūzija laikinumo laivelių Ji 
turtinga. Geopolitinė padėtis nepaprastai 
svarbi. Ir todėl galybių rungtyniavimas joje 
įtakų įgyti nuolat didėja. Rodosi, kad anglo
saksai- pirmuose rinkimuose yra laimėję. 
Prancūzų — britų sutartimi svyravimui pa
darytas galas. JAV finansavimas nepaprastai

Bet kol kas ir mažųjų nesusipratimų likvi
davimas yra negalimas, nes tarptautinės po
licijos dar nėra. Dar nesusitarė, kiek kiek
viena didžioji gali ir turi turėti tos policijos 
ir kurios rūšies. Sovietai siūlo visiems vie
nodą skaičių ir vienodo tipo bei ginklų rū
šies, kai kiti tokį pasiūlymą atmeta. Kaip 
reikalas susitvarkys, dar neaišku. (-JA-)

Nūdienos pasaulyje vyraujančių politinių 
problemų komplekse Palestinos problema ūži 
ma gana reikšmingą vietą. Šiandien Palesti
na yra tapusi vietove, kurioje susikerta bri
tų, arabų ir žydų interesai. Tačiau reikia 
pripažinti^ kad ši kova nėra sena ir ji turi 
gana įdomią praeitį. Atrodo, kad visam kam 
pradžią davė patys britai, tiesiau pasakius 
jų politika, neturėjusi pakankamos pramaty- 
mo jėgos.

Taigi keletą žodžių apie tai. Pirmiausia 
tenka pažymėti, jog Palestina nėra didelių 
turtų šalis, dėl kurios galėtų kilti interesų 
susikryžiavimas. Palestinos teritorija yra Vi
duržemio jūros rytiniame krante ir tiesiasi 
iki Jordano upės. Didžiuma žemių nederlin-' 
gos. Tiktai Viduržemio pajūriu ištisus: 160 
km ilgio ir 25 km pločio jūros drėkinama der 
linges žemės juosta. Tolėliau — Judėjos aukš 
tumos, kurios pietuose puola 400 metrų že
miau jūros lygio slėnin, kuriuo teka Jorda
no" upė ir čia pat tiesiasi Mirties jūros slė
nis.

Palestinoje, imant apskritais skaičiais, yra 
1.100.000 arabų, 630.000 žydų ir 125.000 

"krikščionių. Taigi žydai tesudaro V» Pales
tinos .gyventojų. Kadangi .šiuo metu visame 
pasaulyje priskaitoma apie 12 milijonų žy
dų, tai Palestinoje tegyvena tik 5’/o žydų.

Praeityje Palestina 400 metų buvo turkų 
valdžioje. Ją turkai valdė nuo 1517 iki 1917 
metų. 1917 m. gruodžio 9 d. Paletina pasi
davė anglų generolo viskonto Allenby vado
vaujamai kariuomenei. O tai įvyko po Bal- 
fūro deklaracijos. Britanijos užsienio reikalų 
ministeris Balfūras 1917 metų lapkričio 2 d. 
deklaravo: „Jo Didybės valdžia palankiai žiū 
ri į žydų tautai nacionalinės tėvynės kūrimą 
Palestinoje ir ji sąžiningai stengsis šį tikslą 
realizuoti; vengdama viso to, kas galėtų pa
kenkti Palestinoje esančių ne žydų savival
dybėms, civiliams, religinėms teisėms arba 
teisiškam bei politiškam statusui.”

Si deklaracija, sukurta D. Britanijos užs. 
reik, miuisterio Balfūro, — politiniuose 

svaraus. Bet amerikiečiai yra patyrę gydy
tojai. Kai P. Ramadier rado laikiną išeitį, jie 
davė naują injekciją — 250 mil. dolerių. 
Janne d’Arc šventės proga praėjusio karo 
liūtas Winston Churchill apdovanotas aukš
čiausiu ordeuu. Jis suteikia daug teisių, bet 
iš jų prašmatniausia, kai ordeno savininkui 
už vežiką moka Prancūzijos ministeris pir
mininkas. Atrodo, kad čia jis bus tarpininku, 

»nes prancūzų finansų ministeris sėdi Va
šingtone.

Prancūzai gyvena nuolatinį nepastovumą 
jau-500 metų. Ar visuomet buvo tragiška? 
Ne. Gal būt tik dabartinis metas daugiau 
pasižymi tuo tragizmu.

IV respublika. III reichą belaidojant gimsta 
IV respublika. Kada prasidėjo III? Teisinin
kai tvirtino *- 1875 m. Istorikai mini jos 
pradžią buvus 1877 m., kai monarchistai sti- 
gniužo ar net 1884 m., kuriais demokratai 
įsėdo valdžion. Galima prileisti, kad IV res
publikos pradžia laikys 1947. V. 6 d. Iki to 
meto buvęs laikinumas tapo pabaisa. Parla
mento diskusijos, tautos balsavimai tapo kaž
kurio laikrodžio rodyklių svyravimu, kuris 
rodė, kad jos taisytinos. Tarp 1944 m. tau
tinės vienybės, 1945 m. trijų partijų viešpa
tavimo ir 1947 m. keturių partijų sutarimo 
lyg nedidelio skirtumo esama. Tačiau jis yra, 
nes internacionalistai — komunistai yra pa
šalinti iš vyriausybės. Užsienio politikoje 
esama aiškaus persiorientavimo, kuris įmato
mas Maskvos konferencijoje.

Vidaus politikoje gyvenama karo liekano
mis. Grįžimas į taikos meto raidą nyksta la
bai pamažu. Jei kaikurios partijos nūnai ir 
sutaria — laikinas reiškinys. Atskiros parti
jos veda savo politiką, tik mažutėlius kom
promisus darydamos. MRP ir S.P.I. O bendri 
tikslai jungia, bet partiniai uždąviniai ir tak
tika skiriasi. Komunistai laukia dabar esan
čių valdžioje esminių klaidų ir galimybės

Nanja Italijos vyriausy
bė, kurią sudarė de Gas- 
peri,' po priėmimo pas 
Respublikos Prezidentą

Palestinos nerimo užkulisiai

Pa- 
bet 
gy-

sluogsniuose teigiama, — davė pagrindą Pa
lestinai 1917 m. apsispręsti ir pasiduoti ang
lų įtajeai. Po to, gana iš lėto, tasai katilas 
pradėjo virti. Gi 1933 m. D. Britanijos- ko
lonijų ministeris minėtą Balfūro deklaraciją 
rado reikalą šiaip pakartoti: 
r „Mandatas uždeda pareigą palengvinti 
lestinoje įkurti žydų nacionalinę gūžtą, 
tuo pačiu įpareigoja daboti Palestinoje 
venančių teises. Abu įsipareigojimus Brita
nija įgyvendins su didžiausiu tikslumu.”

Čia pat reikia pažymėti, jog Balfūro dek
laracija, kitais žodžiais tariant D. Britanijos 
pažadai Palestinos ateičiai, čia numatant su
daryti sąlygas įkurti žydų valstybei, nebuvo 
nauja' mintis, nes 20 metų anksčiau, būtent 
1898 m., įsisteigė žydų sionistų judėjimas, ku 
ris siekė tikslo Palestinoje įkurti žydų na
cionalinę valstybę. Tačiau Balfūro deklara
cija, iš kitos pusės, žydų buvo remiama.

Žydai į Palestiną pradėjo imigruoti 1908 
metais. 1919 metais Palestinoje jau . buvo ( 
65.000 žydų.

Pradėjus didėti žydų imigracijai į Palesti
ną, tuojau pasireiškė arabų pasipriešinimas. 
Ir kaip tik čia pradėjo rastis nuomonių susi
kirtimai, o pagrečiui brendo pasipriešinimas, 
kure išaugo iki dabartinės įtampos dydžio ' 
Nors Palestina administruojama D. Britani
jos ir ji sprendžia svarbiuosius politinius 
klausimus, tačiau vietinio pobūdžio klausi
mams spręsti yra mandatų valdyba, į kurią 
įeina ir vietos gyventojų atstovai. Kadangi 
arabų ir žydų tikslai Palestinos atžvilgiu vi
siškai priešingi, tai čia aukso vidurys ir ne- 
siseka pasiekti. Juo labiau, kad ir pačios Bri
tanijos Palestinos j atžvilgiu interesai yra di
delio svorio. Britanijai yra svarbu- 1) išlai
kyti militarineį bazes Sueso kanalo apsaugai 
ir 2) palaikyti gerus santykius su arabų pa
sauliu, kad galėtų užtikrinti savo interesus 
viduriniuose rytuose.

O tai padaryti gana sunku. Pj>t»nk!nus 
arabų reikalavimus, tuo,-atveju nebus ištesė
ti žydams duoti pažadai. j

nuolai-

yra pa- 
tautoje.

jas išsprogdinti. Didieji uždaviniai gali už
lūžti o dabartiniai kompromisai nueiti vėjais, 
šiandienykštis vegetavimas, bandymas prob
lemas išspręsti, nereiškia tylėjimo, 
dos — sutarimo.

Kodėl Prancūzijos vidaus politika 
lūžusi? Tas rodo, kad šaknys glūdi 
Balsavimo metu laimėjo ' keturios partijos. 
Nei viena jų neturi absoliutinės balsų dau
gumos. Partijų centrai nenori sutelkti jėgų 
Respublikoniškas sąjūdis (M.R.P.) nesutampa 
su dešiniaisiais, socialistai su komunistais.

IV respublika — naujagimis yra gležnus. 
Daug rūpesčio reikalinga jam sutvirtinti, 
išugdyti. Ar Paul Ramadier ilgai gali eiti to 
auklėtojo pareigas? Vargu. Jis tampomas 
ir rikiuojamas: kairėn, dešinėn. Gausybė 
partijų. Apstu kritikos. Taip maža kūrybos, 
vienybės ir pasitikėjimo. Nykstanti prancū
zų tauta' gyvena desperatiškas dienas. Tiesa, 
jos silpnumas išugdo vis didesnę globą iš 
šalies. Joe Sam ir Joe Stalin siūlo paramą. 
Vienas pasakišką krepšį iš’ kurio gėrybės 
byra, kitas raudoną kepuraitę, kurią užsidė
jus' net ir kraujas labiau paraudoniją. Šamo 
parama dabar būtina.. Stalino „idėjos naudin- 

. gos” krizei sustiprinti, ar iš jos pagyti. Šioje 
kryžkelėje yrafcatsidūrusi Prancūzija, kultūros 
tradicijų kūrėja. Ji išgyvena pilnutinę krizę. 
Tuo atveju gali kiek nuraminti Bergery žo
džiai: „Nesuprantama, kaip Prancūzija gali 
tverti nuolatiniame laikinume, tačiau jį ne- 

■ palūžo per penkis šimtmečius”. Ar tie žo
džiai tinka pralaimėjusiam laimėtojui, besilei
džiančios saulės imperijai, kuri dabar virto 
tarptautinėje rinkoje kompromisų šaltiniu?

Viena aišku, kad Prancūzijos saulė neiškils 
pasauliniame horizonte^ Vidaus ligas persir
gus, ji gali būti Europos vadovu, senovės 
Peloponesu, nes Romos kelius kiti pasisavino. 
Prancūzų tautai gyvenant krizę, prancūziškas 
genijus nuolat šaukia: prisikeikime! Numa
nu, kad šis šūkis veltui nenuaidės, nes gyvy- 

i bingumas yra, stiprus. Ji kelsis gal ir su ap
karpyta imperija, bet naujomis idėjomis, ku
rių ieško’rytų ir vakarų sankryžoje.

Nors arabai Palestinoje nėra gerai orga
nizuoti, vis dėlto jų pasipriešinimas žydų vals 
tybės įkūrimui gana didelis. Palestinos ara
bai sau jėgas semia iš Arabų Lygos, kurią 
sudaro 7 arabų valstybės. Gi Arabų Lyga į 
Palestiną žiūri kaip į nedalomą arabų pasau- 

'lio dalį ir reikalauja imigracijos uždraudimo 
ir platesnių savivaldos teisių.

Žydų sąjūdis Palestinoje taip pat didelis. 
Jeruzalėje žydų organizacija „Jewish Agen
cy” turi didžiulius rūmus su parlamentariniu 
pavyzdžiu sudarytais organais. Si organiza
cija turi savo įgaliotus atstovus visuose pa
saulio centruose, plačias žinių tarnybas ir tt. 
Haganoje žydai turi 60.000 paruoštų vyrų po 
grindį. Tačiau dabartiniam konflikte šis po
grindis nedalyvauja, laikosi pasyviu. Tačiau 
yra kitos pogrindžio organizacijos, aktyviai 
dalyvaujančios teroristiniuose aktuose, ku
riais norima iš britų išspausti greičiau įvyk
dyti Balfūro deklaracijoje duotus pasižadėji
mus dėl žydų valstybės Palestinoje įkūrimo. 
Tokiomis organizacijomis yra Irguq Zwai 
Leumi. Tai yra apie 10.000 narių organiza
cija, .1935 metais atskilusi iš’Haganoje su
telktų sionistų pogrindininkų. Skilimas (vy
ko dėl to, kad sionistai-pogrindininkai buyo 

‘ didesnio pasyvumo šalininkai! 'Atskilėliai, 
daugiausia jaunuomenė, užakcentavo teroris- 

■tinių priemonių reikalingumą. Gi iš pasta
rosios aktyvistų organizacijos, šio karo pra-. 

/ džioje atskilo patys inpulsyviausieji ir tsuda- 
rė „Žvaigždės” teroristų organizaciją, kuri 
aktyviausiai pasireiškia.

Žydai reikalauja imigracijos Palestinon pra 
plėtimo, arabai — uždraudimo. Aišku,, kad 
abi pusės patenkinti neįmanu. Reikia ieškoti 
kitų kelių. Praėjusiais metais anglų ir ame
rikiečių buvo prieita nuomonės, jog Palesti
ną reikėtų padalinti savivaldos zonomis ara
bams/ ir žydams, centrinę valdžią pasiliekant 

| D. Britanijai. Paskutiniu metu, Palestinoje vis 
daugiau augant nerimui, jaučiama tendenci
ja prie šio projekto grįžti.. Ar tai patenkins 

j arabus ir žydus — parodys ateitis. G. AL
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Daktaro Goebbelso meilės gyvenimas uži

ma labai svarbią vietą tarp tų legendų, ku
rios susikūrė apie Trečiąjį šeichą. Vokieti
joje buvo daug šnibždėta apie tai, o už Vo
kietijos sienų ir rašyta. Daug kas neatitinka 
tikrovės arba yra perdėta vienon ar kiton 
pusėn ir sudarkyta.

Daugiau ar mažiau bendresnė versija yra 
ši: Goebbelsas, būdamas šlykštus, mažas ir 
luošas, neturėjo moterų tarpe pasisekimo. 
Patekęs 1 valdžią savo {geidžiams tarnauti 
privertęs daug moterų, ypačiai gražių filmos 
žvaigždžių. Prievarta buvo vykdoma tiesio
giai, vadinasi, jo asmens'gvardija atitinkamą 
moterį palenkdavo smurtu, arba netiesięgi- 
niai, kaip antai, pažadais (duoti roles, suda
ryti didelę karjerą) arba grasymu pasodinti 
koncentracijos stovyklom

Iš tikrųjų buvo šitaip: Goebbelsas yra, tie
sa, mažaę ir luošas, bet visiškai ne -šlykštus.

' Jo veidas moterims atrodo Įdomus ir Įstabus. 
Jis turi (taip pareiškė visos kaip viena po
nios, kurios turėjo tai žinoti) labai gražias 
akis ir žavius plaukus. Svarbiausia jis, kada 
nori, yra labai patrauklus. Šiaip ar taip, jis 
patinka moterims..

Jis žino tą dalyką. Dėl to pučiasi. Beveik 
iki pat galo naudoja kalnų saulę, nes rudai 
Įdegęs jo veidas įspūdingesnis.

Kalbėdamas jis tolydžio nusigręžęs į kai
rę, nes jis žino, kad jo dešinysis profilis yra 
geresnis. Be atvangos siūdinasi naujus kos
tiumus, kol jų prisirinko jo {vairiuose butuo
se per 100. (Jo sekretorės pareiškimas). Taip 
pat turi per 200 porų pusbačių. Vasarą vaikš 
to apsivilkęs balta eilute, nes ji labai pritin
ka jam. Ypatingai rūpinasi savo gražiomis 
rankomis. Kai 1943 m. pats uždraudžia ma
nikiūrą Vokietijoje, jo nagus manikiuruoja 
žmona arba sekretorė.

C JAUNATVĖ -

Ooebbelso dideli moterų troškuli galima pa 
aiškinti tuo, kad su jomis nelabai sekdavosi 
jaunatvėje., Galima ir suprasti — neturtingas 
studentas, gyvenąs pusbadžiu, blogai apsi
rengęs, negalįs nė limonado stiklinės pasiū
lyti ' merginai. Draugai ir draugės taip pat 
juoku versdavo ji- Ir štai ateina pirmoji di
džioji meilė. Jauna, graži, stijpri mergina, 
vardu Anka Osyvaldaitė. Ją sutinka Freibur- 
go universitete. ■'

Visas tas dalykas yra pavėluota- vaikystė. 
Apie šią meilę randame daug Ooebbelso pir
majame „Michelio” romane. Jo veikėja, yra 
Herta Holkaitė, kitais žodžiais tariant An
ka Osvvaldaitė.

Ji myli ji taip pat, bet neilgai. Apgaudinėja 
ji, tad kyla triukšmas, jam griūva pasaulis, 
jis mano, kad niekada negalės užmiršti to. 
Praslinkus 15 metų, kai buvo pakopęs karje-, 
roję, draugams pasakojo: „Iš tikrųjų dabar 
bus jai gaila. Žinoma būčiau vedęs ją”.
, Goebbelsas veikiai pamiršta pirmą apsivy
limą. Jo tarp 1925—1926 m. vestame dieno- j 
raštyje Anka beminima tik atsitiktinai. Bet 
užtat ,yra daugybė kitų moterų, iš jų išski

Goėbbelso mylimosios
Ražo Curtas Riesas

riama kažin kokia Eischen. Kalbamajame die- ' 
noraštyje kartkartėmis minima karšta meilė 
ir meilės puotos. /

MAGDA
Antra jo gyvenimo didžioji meilė pasidaro 

Magda.
Magda Reitschelytė yra graži mergina — 

aukšta, labai liekna, šviesiais plaukais, mėly
nomis akimis, iš labai geros, bet nepasiturin
čios šeimos. Ji buvo iš savo motinos pirmo
sios antuokos, z kuri buvo ištekėjusi tris kar
tus, antrą kartą — už žydo. Magda nenori 
likti neturtinga. Aštuoniolikametę įsimyli 
Ouentheris Quandtas, tekstilės fabrikų savi
ninkas, milijonierius, 40 metų amžiaus, tuiįs 
du beveik suaugusius sūnus. Ji išteka nepai
sydama motinos iir daugelio draugių neprita
rimo.

Ji gyvena ištaigingai, turi Babelsberge vi
lą, daug keliauja, lankosi Paryžiuje ir Ame
rikoje. Moterystė nėra laiminga, amžiaus 
skirtumas per didelis. Keletą kartų apgauna 
savo vyrą, pagaliau ją pačiumpa. Išsiskiria. 
Quandtas yfti dūosnus, moka jai po 2.500 
markių mėnesyje. Kuri laiką Magda gyvena 
turtingos, gražios, nepriklausomos moters gy 
venimą. Bet ji nuobodžiauja. Viena draugė 
pataria jai stoti J nacionalsocialistų partiją, 
kuri tada, 1930 m., buvo madinga tam tik
ruose elegantingudse Berlyno sluoksniuose. 
Magda pasiima garbėsx^rnyb>į Berlyno gau 
(apygardos) vadovybėje ir tuo būdu susipa
žįsta su gauleiteriu Ooebbelsu..

Atsiranda meilė iš pirmo žvilgsnio. Oal 
būt, Goebbelsas lig tos valandos nebuvo pa- 
žinojęg tikrai didžios damos -r šiuo atveju 
Magdos. Taip pat tikra, kad Magda'dar ne
buvo pažinusi nė vieno tokio' žymaus žmo
gaus, kaip Goebbelsas.

1932 m. jie susituokia. Motina ir beveik 
visi draugai prieštarauja? Vedybomis ji au
tomatiškai netenka rentos, kurią buvo jai pa
skyręs pirmasis vyras. Goebbelsas yra netur
tingas, jo atlyginimas ir atpildai už straips
nius sudaro vo$ 1.000 markių. Magda nedve
jodama šoka į nuotykj. Viena draugė pasa
kojo man, kad ji prasitarusi: „Arba mes na
cionalsocialistai, laimėsime, o tada man klo
sis gerai, arba ateis komunizmas, o tada aš 
vistiek neteksiu rentos”. Šiaip ar taip ji būtų 
sekusi1 Goebbelsu.

Moterystė yra laiminga, nors Magda turi 
verstis mažomis ir mažutėmis sumelėmis. 
Goebbelsas duoda jai 700 markių pinigų šei- 
mininkystės reikalams, iš 'kurių ji turi ap
mokėti ir savo sukneles, iš kurių viena ligi 
šiol atseidavo 400 markių. Nieko jam nepa
sakydama pirkdavo iš savo pinigų. Mat 700 
markių mėnesyje yra niekis, kadangi Berlyno 
gauleiteris turi reprezentuotis, kadangi Hitle
ris ir Ooeringas dažnai atvyksta valgyti, ką 
bekalbėti. apie mažesniuosius, amžinai alka
nus partijos pareigūnus.

Prieš vestuves Goebbelsas pasako Magdai, 
jog ■ jis laukiąs iš jos visiškos ištikimybės, 

bet pats jos laikyti negalėsiąs, nes jis kada 
— ne kada privaląs ir kitų moterų. Magda 
sutinka su viskuo, bet netiki, kad Goebbelsas 
taip mano ištikrųjų, ji tariasi esanti pakan
kamai stipri, kad galėtų ji patraukti visą lai
ką — bent-šitaip pasakojo savo'draugei (ku
ri perpasakojo man). Bet atsitinka taip, kaip 
Goebbelsas buvo iš anksto įspėjęs. Tam yra 
ir pagrindo. Vienas iš jų tas, kad Magda 
beveik tolydžio nėščia. Savo vedybų gyveni
me ji turėjo 18 nelaimingų gimdymu, o gy
vus pagimdė 6 vaikus. Kita priežastis ta, kad 
Goebbelsas teatro ir'filmos viešpats, tam tik
ru būdu yra tolydžio gražių moterų supamas. 
Viena kita iš šių artisčių yra gera Magdos 
draugė. Kai kurie iš Ooebbelso santykių 
vyksta galima sakyti, Magdos akyse.

Ji tik vėliau sužino, vėliau negu bet kas 
Vokietijoje. Bet tada ji padaro išvadą. Ji 
apgaudinėja savo vyrą. Jos pirmasis įklim- 
pimas yra regierungsratas Hankė, glaudžiau
sias Ooebbelso • bendradarbis ir jo draugas. 
Po jo eina kiti.

Du tris kartus rodosi nueita taip toli,- jog 
rodosi, kad santuoka suirs. Paskutinę akimir
ką paaiškėja, kad Ooebįelsas yra prisirišęs 
prie savo žmonos labiau, nekaip leistų tikė- 
t" jo palaidas gyvenimas. Jis sujudina Visas 
sritis, kad susitaikytų su ja, beveik nualpsta 
pagalvojęs, kad būtu buvęs ją prigavęs — 
jis niekada neprisipažįsta ją prigavęs.

Apie jo pakrikusi gyvenimą su teatro ir 
filmos damomis reikia pasakyti štai ką: Ooeb 
belsas niekada ypatingai nesidomėjo. Ji8 lau
kia, kad kriaušė pati kristų į skreitą.' Negali 
būti ir kalbos apie tai,' kad būtų kam panau
dojęs spaudimą. Jis bent yra toks pat man
dagus su damomis, kurios neteikia jam jokių 
avansų arba aiškiai duoda suprasti, kad ‘ jų 
nepageidauja iš jo. Bet juo labiau domisi da
mos. Jau vienas gandas, kad esanti Goebbel- 
so meilužė, tokiai artistei padeda gauti ge
resnes sutartis —, štai kokie bailiai yra fil
mos pramonės didžiūnai. Todėl paleidžiama 
daug gandų, kurie neturi jokio pagrindo.

Jei Goebbelsas ištikrųjų prasideda su kti- 
'ria artiste, tai daro visai ne dėl jos. Net do
vanos pasirodo vėlesniais metais. Goebbelsas 
nori būti mylimas vien dėl savo asmens. Ka 
dangi turi, veikiai pajusti, kad taip nėra, ap
sivylęs nusigręžia nuo jos ir nukrypsta j ki
tą- Į.'

Magda žiūri i tai šaltai 'arba itin šaltai, bet 
gerai žino suvaikydama akimirkų (dūkimą 
ir pasipiktinimą, kad tie intermecai yra ne
reikšmingi.

Bet tat pasikeičia, į Ooebbelso gyvenimą 
įsimaišius Lidai Barovai.

i '' '
BAROVA - .

Lida Barova yra jaunutėlaitė, puiki, nors 
(ir negraži, bet nepaprastai įdomi filmų ar
tistė čekė. Dėl jos gabumų nėra ko burnos 
aušinti. Vieną filmą besukant su ja susipa-

žįsta Gustavas Froelichas. Susituokia. įsiku
ria šalimais Goebbelsu. Froelichas ir jo žmo
na kviečiami vaišių. Goebbelsas Įsimyli Ba- 
rovą. x

Daugiau kaip metus Froelichas .nežino, kad 
jo žmona su ministeriu apgaudinėja. Sužino 
atsitiktinai. Antausio Goebbelsui neduoda, 
kaip .kad buvo /pasakojama, bet tik apsižo- 
džiauja. Tuojau po to Froelichas atsiskiria 
nuo Barovos.

Bent iš 20 mano klausinėtų liudininkų nie
kas neabejoja, kad tarp Goebbelgo iri Ba
rovos buvo tikrai didelė meilė. Kasdien- ma
tydavosi ir negalėdavo vienas be antro gy
venti. Pagaliau Barova pareiškė negalinti pa 
kęsti', kad Goebbelsas susituokęs su kita mo
terimi. Goebbelsas prašė Magdę, kad atleis
tų jj nuo įsipareigojimo, Magda nupuola pas 
Hitlerį, reikalaudama skyrybų.
. Hitleris pasiunta. Jo propagandos ministe— 

ris aplamai ne kokį vardą teturi; skyrybų 
tik ir tetrokštai Blogai atsilieptų Trečiojo 
Reicho prestižui, kuriame Goebbelsas tolydžio 
propagandavo šeimos palaimą. Įsako atvykti 
Goebbelsui, padaro baisią sceną. Ooebbelsas 
laikosi Barovos. Prašo Hitlerį atleidžiamas 
iš tarnyboj ir ambasadoriumi i Tokiją ski
riamas, kur jis, būdamas toli nuo vokiečių 
tautos akių, galėtų ramiai gyventi su Barova. 
Hitleris griaustinio balsu atkerta: „Neini”

„Kas kuria istoriją, tas neturi privataus gy 
venimol” rėkia jis. Jis paima iš Ooebbelso 
žodį, kad niekada nebesusitiks su Barova ir 
grįš pas savo žmoną.

"^Draugai turi pranešti Barovai, kas atsiti
ko. Ji apalpsta, ištisas dienas guli mėšlungiš
kai ašarodama. Ji aplamai nieko nesupranta. 
Dėl ko nebeateina Goebbelsas pas ją? Tuo 
tarpu kai kurios smulkmenos prasmunka t 
visuomenę. Himmleris yra, be abejo, nuodug 
niausiai informuotas. Kad pakenktų Goebbel- 

, sui, vienos filmos su Barova premjeroje ins
cenizuoja skandalą. Jai pasirodžius prieš 
užuolaidą, pasigiria šūkiai: „Ministe- 
rio kekšė”. Ties jos namais pastato seklius, 
norėdamas pagauti laužant Hitleriui duotą žo 
dį. Bet Ooebbelsas yra ištikimas savo žodžiui.

Aplink Barovą pasidaro tuščia. Jei anks
čiau filmų gamintojai už vienas kito draskė
si, kad. galėtų sudaryti su ja sutartis, tai da 
bar visos derybos dingo. Panobodžiavusį me 
tus Berlyne, prieš karo pradžią susimeta ke
lis lagaminus i automobilį, pasiima keletą 
tūkstančių markių, kas jai beliko, ir išvažiuo 
ja j tėvynę, nė kieno neliūdima. -

GALAS

Goebbelsu pora susitaiko akių deltai, nes 
to reikalauja Hitleris. Tikras susi,taikymas 
įvyksta 1939 m. Venecijoje sukaktuvių proga. 
Bet tat nereiškia, kad sutuoktiniai nebūtų dai 
ręsi i šalis.

Juo blogiau eina karas, juo Ooebelsas su
artėja. Liudininkai sako, kad pabaigoje bu
vo toks pat sutarimas, kaip ir pradžioje. Mag 
da -mitšta su savo vyru. Liudininkų nuomone, 
ji buvo Goebbelsą labiausiai mylėjusi mote
ris. Pastarosiomis dienomis/su ja kalbėjusie
ji sako, kad ji ir neabejojo turinti mirti su 
savo vyru. (Iš „Die Weltwoche”)
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Visu omeninė šienapiūtė
(Feljetonas)

Ilgą laiką mūsų stovykloje buvo ramu. 
Liaudis kantriai vilko sunkią tremtinio naš
tą, iš dalies miegodama ir sapnuodama Bra
zilijos gyvates, iš dalies mėgindama garan
tuoti savo ateitį smulkia kolonialine preky
ba. Stovyklos Valdžia prakaituodama vairavo 
stovyklos gyvenimo laivą ūkanotoje šių die
nų gyvenimo jūroje, dalį konservų vis nu
vairuodama sau po lova. Jaunimas šoko tau
tinius šokius, tuo būdu stiprindamas savo ko. 
jas ateities žygiams. Žodžiu, kiekvienas mū
sų bendruomenės narys gyveno tyliai, turėjo 
savo užsiėmimą, o jei, užsiėmimo neturėjo, 
tai spiaudė pro langą ir nosies J savo arti- 
mo sąžinę nekišo. _Gi jei ir prikišdavo nosį 
prie savo kaimyno paklodės, Jai tik tam, 
kad pasitikrintų, ar kaimyno žmoną užvažia
vo savo vyrui per galvą veršienos šlaunimi, 
ar tik paprasta mazgote.

. Tačiau vaizdas pasikeitė iš pagrindų, kai 
mūsų stovyklos gyventojas Burbulas staiga 
grįžo iš kažkokios slaptingos misijos raugin
tais kopūstais bei visuomeninio veikimo'idė
ja vežinas ir pareiškė:

— Vienybės, broliai, lietuviai! Salin riete
nas ir susiskaldymą! Galas partinėms kirmė
lėms graužiančioms vienybės rūmą. — Ir 

. vaizdo aiškumui pridėjo:
— .Esu numatytas ateities Lietuvoje skudu

rų pramonės direktorium ir steigiu mūsų 
stovykloj vienybės bloką. Visi, kdrie mylite 
vienybę ir norite pigiai pirkti raugintų ko
pūstų, burkitės apie mane! — Pareiškę bu
simasis skudurų direktorius ir atsiraitojęs 
rankoves pradėjo burti liaudį į vienybės bloką.

Susidomėjimas buvo milžiniškas. Maždaug 
pusė stovyklos gyventojų, montavo katilus ko 
pustams virti ir gėrėjosi vienybės idėja. II- 

. gai nelaukiant buvo nušluota pati d-'džiauSia 
vienybės kliūtis — partinė, kirmėlė virėjo 
Srėblos asmenyje.

— Steigiu bepartyvių sąjūdį ir žadu narius 
aprūpinti šviežiais agurkais. Acto taip pat 
tūrių pakankamai. Mano idėja — suburti vi
sus geros valios tautječius tėvynės meilės ir 
agurkų pagrindu.., Nesnauskite! — Užbai
gė Srėbla savo programinę kalbą ir ėmėsi 
šviežio idėjinio turto išpakavimo.

Nereikia ir aiškinti, kad Srėblos mestoji 
idėja taip pat šienavo milžinišką pasisekimą. 
Naujojo sąjūdžio pasekėjai laužte laužėsi prie 
savo šefo ir jo agurkų dėžės. Teko iškviesti 
net sanitarinę mašiną penkiems sužeistiesiems 
evakuoti. Dalis burbulininkų taip pat persi
orientavo į Srėblos pusę ir mirkydami acte 
agurką pradėjo apraudoti savo praeities po
litines'klaidas. /

Žodžiu, visuomeninėj dirvoj prasidėjo di
delio masto kristalizavimasis. Ištįkimieii bur 
bulininkai sukibę po penkis pradėjo rauti 
aplink stovyklą stovėjusius stulpus, taip sa
kant, ruoštis idėjinei kovai; srėblininkai iš 
savo pusės sustiprino plytų rinkimo akciją. 
Stovyklos atmosfera, be Įprasto surūgusių 
kruopų kvapo, atsimiešė maždaug šaltų gink 
lų žvangėjimu. Žymesnieji abiejų grupių vei
kėjai ėmė evakuoti iš koridorių vaikus bei 
žmonas, siųsdami juos į saugesnę' vietą, — 
sakysim, paveždami po kubilu, arba užkel- 
dami ant kamino. '

Įtemptą abiejų grupių ntlO'l'i.ą betgi ne
lauktai atskiedė staiga taip pat iš kažkokios 
slaptingos kelionės grįžęs mūsų gyventojas, 
buvęs Sepšelynės parapijos karabelninkas 
Brostva.

— Tegyvuoja sąžinės laisvė! Atgal prie 
dvasinių vertybių! Burkitės pas mane dvasi
nio peno pasisemti. Parvežiau jums, brangūs 
tautiečiai, sapnininkų ir kalendorių su oro 
nuspėjimais iš gyvulių elgesio.. 'Paskubė
kite, nes greit neliks! ...' — Sušuko Brostva 
savo dvasinį peną išpokuodamas ir pridėjo:

— Steigiu nartiją sąžinės laisvęi ir civili
nės metrikacijos reikalams ginti. Stokitės po 

j mario vėliava, nesigailėsit ...

— Užteks jam griaužti vienybės rūmą ir 
skleisti tautiečių tarpe nepasitikėjimą, nu
graibant nuo katilo, bendruomenės taukus, — 
vienbalsiai nusprendė vienybininkų plenumas 
susirinkęs po Burbulo paklode ir virtuvės 
samtĮ, iškilmingai perdavė’ Burbulo asmens 
sekretorei Sproklytei. Taip sakant, nepartinei 
esybei.

Nusprendus plėsti vienybės akciją aprūpi
nant narius cibuliais, visuomeninis judėjimas 
įgavo mūsų stovykloje pilietybės teises ir pa
sidarė rimtu mūsų gyvenimo faktorium. — 
Stovyklos vyrai vakarais vietoj kad nugaro
mis kočioję matracus arba sekę pasakas sa
vo mylimosioms apie dešrivakarių gadynę Lie 
tuvoj, ėmėsi burtis pas busimąjį skudurų di
rektorių visuomeninėms problemoms nagrinė
ti. Buvo gvildenami toki svarbūs tautiniai bei 
tarptautiniai klausimai, kaip pavyzdžiui, kiek 
taukų gali prašyti už moteriškas kojines Ne
muno sūnus iš švabijos spekulianto, nepa
kenkdamas abiejų šalių draugiškiems santy
kiams arba kokiu būdu miške rastą prakeru
sią automobilio šliauchą būtų galima panau
doti šoferių kursams ir eventualiai Lietuvos 
sumechanižavimui.

Trumpai tariant, buvo rišami gyvybiniai mū 
sų tautos klausimai, neminint konkretaus vie
nybės idėjos skleidimo, nuardant kalnierių 
sandėlio vedėjui ir, iškratant dviejų sroviš- 
kai nusiteikusių davatkėlių mazgus.

Tačiau jau .iš savo giedrios praeities ži
nome, kad ir kilniausia idėja surinka kliūčių. 
Šiuo atvėju kliūtis pasireiškė per nušalintą 
virėją Srėblą.

— Spjaukite, broliai lietuviai ,Į Burbulo 
bloką bei jo kopūstus ir burkitės po mano 
vėliava, — pareiškė Srėbta, taip pat iš kaž
kokios slaptingos kelionės grįžęs ir paaiš
kino:

gimnazistai, 
kurie tik 

Brostvą

kada nors

Kalbėjo. ne- 
ant savo iš-

partija, -kit— 
karabelninko

Nereikia ir aiškinti, kad karabelninko 
Brotvos pasisekimas buvo stačiai pasakiškas. 
Gyvanašlės, seni kavalieriai, 
itiglų k. lektoriai, pagaliau visi, 
jautėsi sąžinės varžtų kankinami, 
stačiai nešiojo ant rankų.

— Mano cukreli, ar pagalvojome 
kad .per karabelninko rankas mums užtekės 
sąžinės laisvės rytas, ir mes galėsime su
tirpti amžinoj laimėj, įvedant ''mūsų stovyk
loj civilinę metrikaciją?... — 
viena mūsų gyvanašlė* tirpdama 
rinktojo rankų.

— Nuo šios dienos vienintelė 
rial aš aukoju savo jėgas, yra 
Brostvos partija. — Taip pat laime tirpda- 
mas atsakydavo išrinktasis.

Deja, karabelninkų partijos džiaugsmą jau 
sekantį rytą smarkiai pradėjo temdyti naktiės- 
metu susiklijavusi kontra—karabelninkų par
tija, paskubomis rankiodama mazgotes ir pa
merkdama į silkių rašalą šluotas..1.

Per tolimesnes dvi savaites visuomeninėj 
šienapiūtėj tnes padarėme stačiai milžinišką 
šuolį ir šiuo Įnetu tėvynės labui prakaituoja
me maždaug dvidešimties partijų rėmuose. 
Darbas, reikia pasakyti, eina pasigėrėtinai. 
Komitetą verčiame kas dvi valandas, revizijos 
komisija kelia ir gula sandėlyje, virtuvės ap
saugai sudaryta speciali policijos kudpa. Ko
ridorius nusėtas vienybės ir kovų už tėvynės 
meilę ženklais — kuolais ir plytomis. Pusė 
stovyklos gyventojų vaikščioja su nuleistomis 
strėnomis, antroji pusė guli lovose galvas ap
sirišusi rankšluosčiais. Partijų vadai, kaip 
BurbulAs, Srėbla, karabelninkas Brostva ir ki
ti bandė sudaryti kažką panašaus į koaliciją, 
bet negalėjo pasiekti vieningumo dėl vieno 
svarbaus ekonominio klausimo — dėl kainų 
nustatymo už šviežiai pargabentas slyvas. Bet 
tas nesvarbu. Politiniame danguje, debesų juk 
visada pasitaiko. Svarbu tai, kad mes dirba
me dvidešimties partijų rėmuose ir liejame 
savo prakaitą ant tėvynės aukuro.
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<- - Britų srityje Seedorfas jau buvo žinomas 
nuo to laiko, kai čia įsikūrė didžiulė pabąl- 
tiečių stovykla. Dabar gi šios vietovės var
das plačiai pasklido po visas Vokietijos zo
nas. Jis žinomas ir Anglijoje. Šios vietovės 
vardą savo pranešimuose iš Europos mini ir 
amerikiečių laikraščiai. Seedorfas dabar - tai 
variai, pro kuriuos britų zonos DP grįžta 
prie paprasto žmogaus teisių Dideliame 
plote - net 110 ha - išsidėsčiusi Seedorio sto- 

j vykia savo mediniais barakėliais daro nema
žo medinio miesto įspūdį; naujai atvykstan- 
tieeien* būtų čia labai sunku susigaudyti, jei 
ji nebūtų atitinkamai suskirstyta. Ji pada
linta į tris stovyklas: raudonąją, mėlynąją ir 
baltąją (šioje stovyklos dalyje anksčiau gy
veno Seedorio lietuviai), kurių kiekviena turi 
savo administraciją. Be to, barakai taip pa.t 
apgyvendinami pagal jų ankstyvesniąją gyv. 
vietą. Taip, pvz., iš Schleswig-Holstein at- 
vykstantieji įkurdinami baltojoje stovykloje.

*■ Salia tų visų formalumų, kuriuos stovy
kloje reikia atlikti, norint vieną gražią dieną 
kariu su transportu išvykti į Cuxhaveno uostą 
kelionei į Angliją, kandidatams „liž kanalo” 
atlieka labai daug laisvo laiko, nes paprastai 
čia tenka dar pagyventi apie septynias dienas. 
Kaip atrodo, išvežimo tempas, nore pačioje 
pradžioje buvo numatytas smarkus, šiuo me
tu yra labai lėtas. Nuo balandžio mėn. 21 d. 
teišvyko vos apie dešimts tūkstančių. To 
priežastimi esąs susisiekimo pfiemonių-laivų 
trūkumas. Tačiau ateityje išvežimo tempas 
žadąs paspartėti.

Kai Didįjį Ketvirtadienį, gavę žinią persi
kelti kitur, sustatėme savo baldus: spintas, 

- lovas, krosnis, kėdes irki, prie barakų, lauk
dami mašinų juos pakrauti kelionei į naujas, 
mums paskirtas patalpas^ kitose stovyklose, 
daugeliui kilo klausimas: kaip gi gyvens tie 
Anglijau vykstantieji žmonės be jokių baldų? 
Tada buvo paaiškinta, jog čia bus parūpinta 
patogių baldų, kad išvažiuojantieji Anglijon 
tikrai jaukiai galėtų praleisti tas savo pas
kutines DP dienas. Bet taip, kaip toje patar
lėje: žadinys-kaip kely radinys.

Net nejauku barakėlių užsukti. Jie tušti ir 
dabar, kaip ir anksčiau bebuvę. Gerai tam, 
kas turi kietą (lentinį ar skardos) čemodaną, 
tai juos pasistatęs, jis pasideda ant jų savo 
„lovą” — kariškus neštuvus — ir jaučiasi 
„ponas”, nes turi kur atsisėsti dienos metu; 
o naktį aukščiau gulėdamas yra saugesnis 
nuo ... blakių. Tačiau ‘pražuvęs esi, jei to
kių kietų čemodanų neturi. Moters ir vyrai, 
jei tik esti saulėta diena, apgulę žolynėlius, 
deginasi saulėje. Jaunimas šalia didžiosios 
salės, įsitaisė sporto aikštelę ir visokį sportą 
kultyvuoja. Aidi švilpukas. Publika ploja lai
mėtojams. Porelėmis ir būreliais apsipylę 
visi takeliai-.Godenstadto miško ir geležinke- 

. * stotelės Hnkui. Pilnas pasivaikščioti išė
jusių plentas poros kilometrų bare, taip, 
kaip ilgumo tęsiasi ir pati stovykla. Daug 
lankytojų susilaukia buv. Seedorfo lietuvių 
tautinė aikštelė. Čia ant kalnelio tebestovi

Mušant paskutinei DP gyveninio valandai
Reportažas is Seedorfo

lietuviškas kryžius ir koplytėlė, kuriuos sa
vo rankomis padirbo lietuviai dar Montgo
mery vardo stovykloje, ir vykdami į Seedor- 
fąj atsivežė ir juos kartu. Nubluko koplytė
lės ir kryžiaus spalvos nuo saulės ir lietaus, 
tačiau lietuvis pažįsta savo Dievą,-ir ne vie
nas šiltesnis jausmas pripildo jam krūtinę, 
kai jis, vykdamas naujos tėvynės ieškoti, pa
žvelgia į lietuviškąjį rūpintojėlį ir gauna jo 
palaiminimą kelionei. Juk ir Anglijoje, kaip 
girdėti, gyvensime stovyklos bendruomenėmis 
tat yra sumanyta šiuos mūsų tautinius ir re
liginius simbolius su paskutiniu transportu 
išsivežti Anglijon. Tai žinoma, padarys jau 
Seedorio lietuviai, kurie šiuo metu tą sto
vyklos dalį administruoja.

Vienas, antras ir trečias būrelis lietuvių 
fotografuojasi prie. lietuviškų (beje,tai pir
mas lietuviškas kryžius Vokietijoje) kryžių, 
tuo įamžindami savo 
nas Vokietijoje. Taip 
prieš foto objektyvą 
DP asmenų medinių 
ne. ?

Turint daug laisvo laiko, atsieit, nuobo
džiaujant ir valgyti dažniau norisi. Anks
čiau išvykstančiųjų ^naisto davinys buvo net 
mažesnis už tą maisto normą, kurią gauna
ma paprastai stovyklose. Dabar jis prilygsta 
bendrai DP maisto normai, tačiau toli gražu 
ir jos nepakanka. Pusiau alkani slankioja DP 
asmens stovyklos rajone, maistui išleisdami 
paskutinius savo pinigus, nes jų vistiek į 
Angliją išseivežti negalima. Kai pavyksta gau 
ti didesnį kiekį silkių (o juk čia silkių zo
na), kaip meškeriotojai grįžta vyrai į savo 
barakėlius iš „parduotuvės”, silkes, lyg pa
gautas žuvis, per galvas ant vielos susivars- 
tę. Silkė čia — vienintelis ir didžiausias prie 
das prie to mažučio stovyklos davinio.

Iri stovyklos vadovybė supranta, kad, be
laukiant išvykimo, stovykloje nuobodulys 
piauna. Didžiojoje salėje vakarais visokių 
prapiogų atsirado. Stov. komendanto Įparei
gotas Balys Dvarionas rūpinasi išvykstan- 
tiesiems kultūrinių pramogų organizavimu. 
Įtraukiami visų tautybių menininkai. Buv. 
Seedorfo, o dabar • jau Stadės „Aušrinės” 
choras taip pat turėjo progos anądien dar 
vieną kartą koncertuoti toje salėje, kurioje 
prisikoncertavo per ištisus metus. Galingai 
praskambėjo Jo dainos, lėkė nulėkė tautiniais 
rūbais pasipuošusios tautinių šokių šokėjos. 
Pusantro tūkstančio publika plojo vienan.tak 
tan. Pabaltiečianį tautinis menas, pasirodo, 
labiau patinka už vokiečių varietės trupę, 
kuri čia lankėsi vieną dieną prieš tai. Cho
ras buvo priverstas kartoti vieną dainą po 
kitos. Įsismaginęs dirigentas net himnus pa- 
dirigavo, ■ norSj pvz., Havajų dainą pats cho
ras be dirigento pratinamas dainuoti. • Bet 
tai nestelbia bendro įspūdžio. Bendras įspū-

dis — didelis lietuviškosios dainos pasieki
mas, dainos, kuri, išlydėdama savuosius tau
tiečius naujon pasvietėn, akivaizdžiai jiems 
primena tas vietas, „kur užaugau, iškentėjau 
aš kančias visas”, kad naujoje vietoje, 'tenai, 
kur susisuks sau gūžtelę, Nemuno krantų tė
vynę gyvą širdyje nešiotųsi.

Balys Dvarionas dėl tolimesnių koncertų 
Seedorfe yra taip pat susitaręs ir su kai ku 
riaig solistais iš tremtinių operos Detmolde. 
Taigi, kultūrinės pramogos išvykstančius

Anglijon dalimi turės prablaivyti nuo kas. 
dienybės kartėlio, kuris ne vieną graužia ne 
dėl to, kad skurdu barake ir ant stalo, bet, 
kad širdyje ramumo nėra. Ir negreit jis at
siras. Už kanalo nuvykusieji nemaža geru
mo ir užuojautos patyrė ir dar patirs, pri
imti | to krašto dirbančiųjų bendruomenę. 
Bet ir tai ne tas. Baigiasi paskutinės DP gy
venimo dienos, o krūtinėje nauju skausmu 
prisimena brangioji gimtinė, be kurios ne
galėjome nurimti per trejus DP gyvenimo 
metus, kurion dabar, bekeliant sparnus į 
naują žemę, veržiasi širdys.

S. Narkėiiūuailė

Hanau „Atžalynas44 Kasselyje

paskutiniąsias DP die- 
pat ir daug kur kitur 
praparaduoja nemažai 
stovyklos barakėlių fo-

Hanau „Atžalynas” birželio 1—5 dienomis 
viešėjo Kasselio lietuvių stovykloje, kur statė 
K. Binkio „Atžalyną”, Fr. Schillerio „Turan- 
dot Kinijos Princesę” ir St. Santvara „Žvejus”. 
Tai savotiška dramos teatro tremtyje šventė 
pradėta „Atžalyno” metinių proga' Hanąu, da 

bar perkeliama į tolimesnes stovyklas. Penki 
spektakliai, vaidinti Kasselio stovykloje, tu
rėjo didelį pasisekimą ir tinkamai reprezen
tavo mūsų mėgėjų teatrą. Tai rimta, nuolat 
auganti pajėga, kuriai drąsos ir pasiryžimo 
gali pavydėti kiekvienas tremties kolektyvas.

Pirmąją dieną matėme K. Binkio 5 v. pje
sę „Atžalyną”. Režisavo akt. Vyt. Valiukas, 
dekoravo dail. K. Jezerskas. Sis dėkingas te
atrui veikalas dvelkė didele šiluma, įsijauti
mu, nors kai kurios scenos palaidos ir neap
dirbtos. Atrodo, kad šis spektaklis lyg trupu
tį pamirštas — reikalingas repeticijų. Kai ku
rie aktoriai, kartais net pirmaeiliuose vaid
menyse vaidino nepakenčiamai. Inž. Keraitis 
(J. Jasevičius), klasės auklėtojas Tijūnas (P. 
Tamulėnas) — labai neįtikiną ir blankūs: pir 
masis savo kalbos defektais, antrasis šaltumu 
ir labai išdarkyta kalba, kurioje Binkio saki
nio veik nejutome. Režisierius turėjo į tai at
kreipti dėmesį. Padėtį išgelbėjo gera Kerai- 
tienė — (E. Vilutienė), nuoširdus ir įtikiną* 
Petras — (J. Kelečius), puikus Žiogas — (M. 
Krasauskas), entuziastė Pliuškienė (G. Lum- 
bienė) ir kiti. . '

Režisūra dvelkė Kauno Didž. Teatro uždė
tu štampu nevisur ir originaliu. Masinė sce
na klasėje dirbtina, daug neskanaus ’ nereika
lingo juoko. Šiaip visumoje spektaklis žiūrė
tinas ir mielas.

Dail. K. Jezerskio dekoracijų, be penktojo 
veiksmo, ne visai atitikusio veikalo dvasią, 
veik nebuvo.

S. Pilkos režisuota Fr. Schiller tragikomiš
ka pasaka „Turandot Kinijos Princesė" atne
šė mažutį užsimiršimą, nors, atrodo, kad me
todas, kuriuo naudotasi kuriant' šį klasišką 
veikalą labai, diskutuotinas. Geras ritmas, 
švariai valdqmas žodis spektaklį padarė sa
votiškai patraukliu ir žaisnpngu, bet kai ku-

rie paveikslai ištęsti ir nuobodūs. Pasigedome 
pasakiško elemento.

Dail. K. Jezersko dekoracijos skoningos, 
nore pasakos *r čia nebuvo. Kostiumai geri, 
tik kiek per margi .

St. Santvara „Žvejai” sudarė dėmesio cent
rą. Si silpnoka literatūriniu atžvilgiu drama 
vaidybiniai „Atžalyno” sukurta tvirtai ir įs
pūdingai. Labai geri efektaigriaustiniSj vė
jas, lietus, žaibai. Jie padėjo aktoriams įsi
jausti ir sukurti reikiamą stovį. Reikia išskir 
ti senosios Oerulienės — (B. Dikinienė), Ly- 
gijos —, (E. Vilutienė), Vingės — (S. Petkus) 
pastangas ir papeikti K. Gerulį — (P. Ta
mulėnas), Birbilienę — (O. Liumbienė) ir 
Vaivą su Leonilija (S. Oasiūnas, A. Sarkie- 
nė). Visi kiti derinosi ir spektaklį kėlė.

Akt. Vyt Valiuko režisūra — skubota ir 
nevisur be priekaišto. Daug bereikalingo vai
kymosi. Pastebimas neišbaigimas. Be to, spėk 
taklis primena Kauno Didž. Teatro pastaty
mą, kas irgi mažina veikalo meninį lygį. Bet 
vis dėlto „Žvejai” yra stipriausias ir įtikina
miausias „Atžalyno” darbas. (

Dail. K. Jezerskio scenovaizdžiai puikūs. 
Tai vienintėlis veikalas tremtyje tinkamai re
prezentuoja mūsų dekoratyvinį meną. '
-Dar kelios pastabos. Aktoriams: būtinai tai 

syti žodžio tarimą ir kirtį, nes kai kurie kal
ba nepakenčiamai (P. Tamulėnas, O. Lutnbie- 
nė), vaidinti ne žodį, bet reikiamą stovį ir 
daugiau bendrauti su partneriu. Režisieriams: 
daugiau dėmesio skirstant vaidmenis, nes pa
sitaiko žmonių visai netinkančių savo vaid
menims (Vaiva, Leonilija, inž. Keraitis ir tt), 
ir negaminti spektaklių, o auginti aktorius, 
kurių prieauglis labai svarbus.

Šios pastabos daugumoje neigiamos todėl, 
kad Stengiausi vertinti ne kaip eilinį mėgėjų 
bandymą,, bet kaip rimtą mėgėjų teatro darbą 
paremtą didele meile ir pasiryžimu.

Tad .tebūna šie žodžiai, Jums mieli ątžaly- 
niečiai, kaip nuoširdi pamoka ir lietuviškas 
dėkui už šilimą ištremties šaltyje. Už šilu
mą. .. kurie* mūsų stovykloje gal ir nejutote.

Z* Kaz. Gintautas

Laisvės Varpas Lietuvai turi vėl suskambėti

Algirdieciu ir Vytautieeiu kultūrinis gyvenimas u
Neseniai teko apsilankyti mūsiškių Algirdo 

ir Vytauto sargybų kuopų buveinėje, kurma- 
lonusis tų kuopų švietimo vadovas maj. Š. 
nuoširdžiai aprodė jų gyvenimą ir papasa
kojo ką mūsų vyrai veikia/ kultūrinėj srity. *

Iš švietimo vadovų suteiktų žinių paaiškėjo,' 
kad kuopų vyrams sistematingai, pagal iš 
anksto išdirbtą planą, yra skaitomos paskai
tos iš kultūrinės srities. Paskaitos skaitomos 
savų prelegentų . ir paskaitininkai kviečiami 
iš kitur.

Kultūringam laiko praleidimui yra įsteig- 
I tas Pabaltiečių klubas, kurio nariais yra visų 

trijų Pabaltijo sargybų'-kuopų vyrai. Į klubą 
jfe gali atsivesti ir savo svečių. Klubas 
švarus, gražiai sutvarkytas, prie durų man
dagus budėtojas registruoja svečius ir teikia 
atvykusiems kitokius patarimus. Visi susi- 

- rinkuieji tarpusavy tartum broliai, nors jie 
‘ ir ne vienos tautybės nariai. Čia jie po tar

nybos valandų pasišneka, padainuoja ir kul
tūringai laiką praleidžia.

Vėliau teko apžiūrėti jų koplytėlę, kuri pa
darė neužmirštamą įspūdį. Ji taijf gražiai iš-, 
dekoruota energingo, gabaus ir labai Ūarbš- 
taue-jų-kuopų menininko p. K., kad atrodo, 
jog tai yra ne kokiam nors tikslui skirta pa- 

dekorątyvinis,
Visos koplytė- 
lietuviškų tau-

Tarp vyrų sugyvenimas yra nuoširdus ir 
broliškas. Jie tarpusavy kaip vienų tėvų vai
kai: vienas kitą užjaučia, vienas kitam pa
deda.

Nors tarnybinio darbo jie turi pakankamai, 
tačiau pareigas jie atlieka sąžiningai ir vy
resnybė jais yra patenkinta. Apylinkės vie
tinių žmonių opinija apie pabaltiečius taipo
gi yra labai gera.

Mūsų vyrai savo gražiu elgesiu ir tvirtu 
tarnybinių pareigų supratimu, be abejonės, 
gražiai reprezentuoja mūsų 'tautą amerikiečių 
akyse.

P. A 1 y s

Laiškas Redakcijai:
Kasselio gimnazijos tėvų komitetas pri

siuntė Redakcijai laišką, kurį 
paskelbti:

prašo ištisai

tąlpa, bet, tiesiog, koks nors 
gražiausiai išdailintas žaislas, 
lės sienos jr lubos išdažytos 
tintų .kilimų motyvais.

Altoriuje stovi iliuminuotas 
dinis kryžius, o virš jo — to paties meni
ninkė pieštas Aušros Vartų Marijos paveiks
las. 1,ž '

Po to aplankėme skaityklą, kuri, deja, nėra 
turtinga pasiskaitymui medžiaga. Vyrai nu- 
siskundžfh, kad knygų - leidyklos nevisuomet 
atmena prisiųsti naujai išėjusių leidinių, nors 
laikraščius — jie visus gauna. Skaitymą jie 
visi labai mėgsta ir prisiųstąsias knygas mie-» 
lai pirktų. '

Šiuo metu jų ruošiamasi išleisti žurnalinio 
formato leidinys, kuriam vardą turi numatę 
„Šauklys”.

lietuviškas me.

,1

W e i d e n a s. Weideno lietuvių kolonijoje 
š. m. birželio 15 d. praėjo gedulo, bet kartu 
rimties ir susikaupimo ženkle.

Iškilmės pradėtos vėliavos, pakė'imu bet 
dienos reikšmei pritaikintomis pamaldomis 
stovyklos koplyčioje.

Po pietų salėję vyko iškilmiiigas, kartu su 
estais minėjimas. Tiek birželio 15 d.' 1940 
m„ tiek birželio 14—17 d. d. 1941 m. visoms 
trims Pabaltijo tautoms yra skaudžios ir ne
užtarnautos tragedijos* dienos. -

Lietuviams šiurpulingais įvykiais atvaiz
duojančią ir kartu naujų vilčių teikiančią 
kalbą pasakė p. St. Rauckinas. Estams kalbė
jo p. Mekart. Moksleiviai deklamavo apie 
tremtinius būdingus eilėraščius, o skautai 
gražiame sa^o pasirodyme" užakcentavo”... 
akyvaizdoje šių liūdnų įvykių, mes tarime 
kartu su visa tauta pasiryžti ir ištesėti, kad 
brolių amerikiečių Lietuvai dovanotas Lais
vės varpas vėl suskambėtų ir visam pasauliui

paskelbtų, jog Lietuva prisikėlė, kad amžiams 
gyventų...”

Vakare buvo 'gedulingos pamaldos už ken
čiančią mūsų tėvynę ir nukankintus bei po 
visą pasaulį išblaškytus jos vaikus tremti
nius. L. E-tas

SKELBIMAS
Šiomis dienomis išeina J. Meko red. žur

nalas „ŽVILGSNIAI” Nr. 3. Rm. 10,— 
Šležo - Malinausko „LIETUVOS ISTORIJA”, 
tik mokykloms Rm. 7,50 (įrišta' Rm. 10,50). 
LIETUVIŠKOS RAIDES RAŠOMAJAI MA
ŠINĖLEI, užsakant avansas Rm 25,— 
BŪTINIAUSI RAŠMENYS, tuo tarpu ne dau- 
giau už Rm 5,—, tik ne stovyklose gyvenan- 

tięnis tautiečiams.
VYČIAI BRONZINIAI 8x10 cm su lentele Rm 20
’’' -ai pildomi iš eilės.

Leidykla „G I E D R A” ' / 
(16) KASSEL - Oberzwehren 

(3)

hi B n 7 E 5
„The Thought” Lithuanian Newspaper 
• Licensed by Military Government * Edi
tor — in - Chief and licensee: J. Vasaitia 
‘Printed by Druckerei- u. Verlagsgenos- 

senschaf* e.G.m.b.H.. Memmingen.

Vyt. Didž. Universitetą ir spec, studijas aukš 
tojoj mokykloj Paryžiuj. Jo nuopelnai mums 
ir bendruomenei aiškūs: suorganizavo gim
naziją tuo 4netu,-kada Kasselio stovykloje ne 
nebuvo nei „buvusių direktorių”, nei moky
tojų. Kasselio gimnazijos mokytojai -ir abi
turientai žino, kiek tas vyras padėjo pastan
gų ir energijos, kol po visas zonas rankiojo 

'! mokytojus, kai tuo pačiu metu tie „zoninin- 
kai” buvo iš stovyklos šalinami.

Antriems mokslo metams įpusėjus,' atsirado 
Kassely daugiau pedagogų, ir gerbiamasis 
mūsų gimnazijos kūrėjas iš direktoriaus pa- 

: reigų pasitraukė ir pasiliko mokytoju.
Jeigu p. J. Griniui rūpi jo kandidatas, tai 

reikalas yra pavėluotas. P. J. Griniaus „skri- 
ningąs” nebereikalingas ir mūšų bendruome
nei kenksmingas.

Gal atsakys P- J- Grinius j. jo pasta‘y'ą]Į 
provokacinį klausimą

— Kas atsakys už mūsų studentus r abi
turientus, jei vokiečių universitetai, įtikėję p.

I J. Griniaus autoritetingai paskelbtam 'melui.

Pone Redaktoriau, $

■ Norėdami pašalinti spaudos 
sudarytą pavojų, vardan teisybės prašome pa 
skelbti šį mūsų pareiškimą.

S. m. gegužės mėn. 24 d. „Žiburių” nume
ryje yra paskelbtas p. J. Griniaus straipsnis 
„Kultūros ir labdaros reikalais’į

Norėdamas griauti Švietimo Valdybos au
toritetą,, p. J. Grinius užkliuvo už Kasselio 
gimnazijos ir paskelbė, kad tai ginfyazijai di
rektorium buvo paskirtas nediplomuotas in
žinierius, atseit, direktorius nebaigęs aukšto
jo mokslo. Iškėlęs tą „faktą” ir apibendrinęs 
visoms gimnazijoms jis provokuoja klausimą 
universitetams, ar jie pripažins tokius bran
dos atestatuts. Kasselio gimnazijos abiturien
tai ir tėvai iš gilumos širdies yra pasipiktinę 
tokia melaginga insinuacija ir provokacija.

Mūsų gimnazijai niekuomet nevadovavo.ir nepripažins mūsų vaikams teisių studijuoti 
nevadovauja joks nediplomuotas inžinierius unive • 
ir joks nebaigęs aukštojo mokslo direktorius. . 1946/47 mov'o m Kass*’'" Gimnaziios
Dvejus metus vadovavo direktorius, baigęs I Tėvų Komitetas

priemonėmis

Vyr. Redaktorius - leidėjas J. Vasaitis. 
Redaktoriai Henr. Žemelis ir VI. Balsys. 
Karo valdžios leista * Laikraštis išeina 
antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadie
niais * Prenumerata mėn. RM. 10.—. 
atskiras Nr. 0.80 Rm * Ein. sąskaita: 
Volksbank Memnrngen e G.m.b.H. Nr. 9149 

ir Postscheckkonto Mūnchėn 14 210.
Adresas: „Mintis”. (13b) M'emmingen. 
Schrannenplatz 6, Laiškams: Memmingen, 

Postfacb 110

Redakcija nesunaudotų rankraščių nesau
go. * Honoraras mokamas tik nuolatiniams 
bendradarbiams iš anksto susitarus • Pri
imami skelbimai, tik iš anksto už juo*'ap
mokėjus. * Skelbimai iki 10 petito eilučių 
Rm. 20.- toliau už kiekvieną eilutę po 
RM. 1.50 • Redakcijoc ir administracijos 
kęjt'sr'os >>aiandos kasd-'en. išskyrus šveu- • 
tadic-’w. 9—12 vai. ir 14—17 vai. * Red.

ir administracijos telef. Nr. 2677.
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