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Sovietai sutinka dalyvauti konferencijoje
Ptanadfenio rytą Maskvos 

pBsfceSbė, kad sovietų vyriausybė pri- 
kviethną dalyvauti D. Britanijos, 
/ ir Sovietų S-gos užsienių reikalų 

mtateterių konferencijoje. Sovietų vyriausy- 
tiš mano, kad S konserencija turėtų įvykti 
Paryžiuje š. m. birželio-27 d.

Ryšium sn tuo, prancūzų vyriausybė sek
madienį gavo šitokio turinio sovietų vyriau- 
rybės notą: „Sovietų Sąjungos vyrausybė 
pritaria tai pažiūrai, kad šiuo metu Europos 
tautų svarbiausiu uždaviniu yra kiek galint 
greitesnis atstatymas laike karo sugriauto 
nacionalinio ūkio. Yra aišku, kad tas užda
vinys būtų palengvintas, jei Jungtinės Ame
rikos Valstybės suteiktų pagalbą atitinkan
čią aukščiau minėtiems tikslam^, nes JAV 
gamybos pajėgumas karo metu ne tik kad 
nesumažėjo, bet s priešingai, — dar padidėjo. 
Nors sovietų vyriausybė iki šiol’ neturi jokių 
informacijų apie galimos JAV ūkiškosios pa 
ran»s sąlygas ir apie priemones, kurios ką 
tik buvo aptartos Prancūzijos ir D. Britani
jos pasitarimuose, — ji priima prancūzų bei 
britų vyriausybių kvietimą ir sutinka daly
vauti trijų užsienių reikalu ministeriu kon
ferencijoje.”

Laukiama svarbiu sprendimų
Paryžius (Dena). Prancūzų užsienių reika

lų ministeris Bidaultas pranęūzų parlamente 
vėl išreiškė savo pritarimą dėl Marshallio 
plane numatytos paramos. Jis pareiškė: „Mes 
tarime vilties, kad neužilgo pasieksime trijų 
kraštų susitarimo. Todėl ateinančios dienos 
tag gyvybiniai svarbios mūsų Prancūzijai, 
mūsų Europai ir visam pasauliui.”

Del kitų kraštu, dalyvavimo
Vašingtonas (UPJT. Iš italų notos, kurią pa

siuntinys Tarchiani perdavė JAV užsienių 
reikalų ministerijai, aiškėja, jog Italija yra 
pasiryžusi konkrečiais įnašais prisidėti prie 
Marshallio plano Europai atstatyti. Italija su

Ginčas del darbo įstatymo
Vašingtonas (Dena). Prezidentas Trumanas 

dėl naujai kongreso priimtojo darbo Įstatymo 
pareiškė veto. Tas Įstatymas numato griežtas 
priemones prieš streikus ir gerokai aprėžia 
profesinių sąjungų teises. Padarius atstovų 
rūmuose naują perbalsavimą dviejų trečdalių 
balsų dauguma prezidento veto buvo nuim
tas. Manoma, kad ir .senatas panašiai balsuos.

Vašingtonas (Dena). Penktadienio vakarą 
prezidentas Trumanas kalbėjo per radiją ir 
kongreso priimtąjį darbo įstatymo projektą, 
prieš kurį jis pareiškė savo veto, jis pavadi
no „blogu įmonininkams ir blogu kraštui”. 
Pateisindamas savo veto, kai atstovų rūmai 
jau buvo balsų persvara pasisakę prieš šią 
prezidento galią, prezidentas pareiškė, kad 
(statymas esąs neteisingas darbo žmonėms. 
Darbo žmonių teisė, vienytis ir tartis su 
darbdaviais dėl atlyginimo ir darbo sąlygų, 
turėtų būti išlaikyta. Be to tas įstatymas su- 
tkaldysiąs JAV gyventojus į dvi priešingas 
nusistatymo dalis. Esą dar pakankamai laiko 
pažangiam ir konstruktyviam įstatymui iš
leisti. Tai esą reikalinga, nes dabar esantis 
santykis tarp darbininkų ir darbdavių turįs 
būti pagerintas. Trumanas dar nurodė, kad 
lis įstatymo projektas gresiantį angliakasių 
streiką geriausiu atveju tik iki spalio mėne- 
sio nustums, bet ne pašalins. Esą negalima 
perdaug profesines sąjungas susilpninti, kad 
jos galėtų lygiateisiai tartis su įmonininkais. 
Prezidentas pripažĮsta profesinių sąjungų 
nuopelnu tą aplinkybę, kad dabar JAV dar
bininkijos pragyvenimo standartas esąs aukš 
tesnis negu bet kur pasaulyje. Dabar priim
tasis Įstatymo projektas tiek aprėžia darbinin 
Irų teises, kad jiems neliksią kito būdo savo 
teisėms ginti, kaip tik streikai. Jis dar pa
išinėjo, kad tam tikros Įstatymo vietos pa
leidžia spaudos ir nuomonės reiškimo laišvę.

Vašingtonas (UP). Ketvirti valandos vėliau 
per rhdiją kalbėjęs senatorius Taftas prikišo 
Prezidentui nepažinimą įstatymo charakterio. 
Jis kaltino prezidentą, kad jis nepaminėjo 
dabartinio darbo Įstatymo piktnaudojimą iš 
Profesinių sąjungų' pusės.

Vašingtonas (DPD) JAV senatas posė
džiauja nuo penktadienio popiečio be pertrau 
kos. „Taft-Hartley-Bill” šalininkai mėgina 
nutęsti šio Įstatymo perbalsavimą. Tas rei
kalas iškilo ryšium su prezidento pareikštuo
ju ■veto. Demokratų senatorius Taylor, kuris 
Pasisakė už veto, kalbėjo 8 valandas ir 20

Europos atstatymo programoje, kuri turėtų 
būti paskelbta, kai tiktai kitos Europos vals
tybės nuspręs, kaip jos mano pačios tvarky
tis dėl šio uždavinio įgyvendinimo.

Varšuva (AP). Lenkija neturi nieko prieš 
Vokietijos atstatymą, tik ji mano, jog pirme
nybė turėtų būti duota tiems kraštams, kurie 
buvo nacių režimo užpttolimo aukomis. Tokią 
nuomonę pareiškė vienas lenkų užsienių rei
kalų ministerijos atstovas. Jis kartu pažymė
jo, kad lenkų vyriausybė Marshallio planą 

I svarstys tik tuomet, kai bus painformuota 
1 to plano įvykdymo smulkmenų.

Atvira Bevino kalba parlamente

tinka tam reikalai skirti kelis šimtus tūs
tančių darbininkų ir pavesti savo jėgaines 
Europos elektrifikacijai. Bet ji laukia, kad ir 
kitos Eurc^os valstybės panašiu būdu prie 
to plano prisidėtų.

Sofija (UP). Čekoslovakijoj užsienių reika
lų ministerio pavaduotojas Clementis, Sofijoje 
pareiškė, kad jo vyriausybė dar tyrinėja Mar 
shallio planą ir iki! šiol tuo reikalu dar nėra 
padariusi jokio sprendimo.

Vašingtonas (UP). JAV karo ministerio pa
vaduotojas H. Petersonas vienoje radijo kal
boje pasakė, kad ib Vokietija turėtų dalyvauti

dėl

Praėjusios savaitės pabaigoje Anglijos už
sienio reikalų ministeris Bevinas kalbėjo par
lamente užsienio politikos klausimais. Amer- 
kos Europos pagalbos, kitaip vadinamą Mar- 
shallio planą, jis sveikino abiem rankom. Sa
vo kalboje jis pareiškė, kad dabar belieka iš
spręsti du dalykai: Europos pagalbos plano 
įgyvendinimo skubumas ir Sovietų s-gos lai
kysena.

'Gaila, sako Bevinas, kad aš dar negavau 
Rusijos atsakymo į Anglijos — Prancūzijos 
pakvietimą (dabar jau gautas) techniškam pla 
no įgyvendinimo paruošimui. Po to jis puo
lė įvairių rūšių diktatūras ir kalbėjo apie 
nesusipratimus Europoje: „Jeigu čia Įvyktų 
konfliktas tarp ideologijų, aš tą apgailestau
čiau, bet jeigu mes prie to būsim verčiami, 
turėsim duoti tinkamą atsakymą”. Aš nema- 

inau, kad vakarų pasaulis bus verčiamas il
gai kentėti, nes aš esti- jsitikinęs. Be to, aš 
stebėjau daugelio diktatorių pastangas už
gniaužti pasaulyje laisvę. Tai buvo diktato
riai, kurie pagaliau subankrutavo. Ąš neabe
joju taip pat, kad pastangos užgniaužti laisvą 
nuomonės reiškimą ir kitas laisves, kurios 
tarnauja žmogaus gerovei — taip pat nepa
vyks”.

minučių. Kai šis savo kalbą anksti rytą už- 
baig’ė, — sugaudus iš aplinkinių namų kvo
rumui reikalingą senatorių skaičių, kalbą 
pradėjo kitas senatorius.

Prezidento šalininkai nori sprendimą nu
tęsti tiek, kad prezidento pasakytoji kalba 
rastų pakankamą atgarsį visuomenėje.

Londonas (BBC) JAV senatas !/s balsų at
metė pręzidento veto prieš streikus varžantį 
įstatymą. Šiuo būdu įstatymas tuojau įsigalio
ja, nes kongresas prieš veto jau buvo pasisa
kęs didesne kaip 2/s dauguma.

* JAV užsienių reikalų viceministeriu p^ 
skirtas Charles Saltzmann. Jis vadovaus oku
puotųjų kraštų skyriuje.

* Vengrijos kabinetas nesutiko priimti pre
zidento Tildy atsistatydinimą. Tildy pažadėjo 
kol krizė praeis eiti prezidento pareigas.

i JAV, 
ministe- 
Ference 

■kiečių 
šeimos

/

•

Sovietu S-ga yra
Evanston (SDP/NZ)., Respublikonų partijos 

autoritetas užsienių politikos klausimais John 
Foster Dulles, kuris dalyvavo Maskvos kon
ferencijoje kaipo užs. reik, ministerio Mar- 
shallio patarėjas, š. m. birželio 18 d. Nbrth- 
westerno universitete, Evastone (Illinois), kal
bėjo apie laisvos ir policinės valstybės skir
tumus.

J. F. Dulles pasakė: „Šių dienų tarptauti
nės politikos problemų centre yra sovietų va
dovaujamųjų asmenų pastangos primesti savo 
valdymosi formą kitiems. Nėra jokio pagrin
do manyti, kad tos pastangos kada nors sa
vaime išnyktų. Jos išnyks tik tada, kada pa
galiau sutiks ginkluotą arba moralini pasi
priešinimą”.

Kalbėdamas apie policinę valstybę J. F. 
Dulles taip išsireiškė: „Policinė valstybė 
yra tokia valstybė, kurioje tie neskaitlingier 
ji, kurie turi policinės kontrolės galią, suda
ro nelankstų politinio, socialinio, ūkinio gy
venimo modelį ir paskiau naudoja policinę 
galią, kad tas ilgiau išsilaikytų. Kas Su tomis 
klišėmis nesutinka, yra likviduojamas. Lais
voje valstybėje priešingai, policija yra nau
dojama apaugojimui individumo teisių, kad 
jis galėtų galvoti ir tikėti taip, kaip jam są- 

, žiriė ir r- , diktuoja. Šiuo metu Sovietų 
S-ga yra policinė valstybė. Neseniai įvykęs 
jos įtakos išsiplėtimas Vengrijoje padidino

žo-
su-

Kada ministeris Bevinas jaudinančiais 
džiais apžvelgė britų tautų pastangas ir 
dėtas aukas šiame kare už savo tautos ir žmo
nijos laisvę kovojant prieš tironus, tirštai pri 
sirinkusios publikos eilėse, kur buvo ir mo
terų, matėsi besišluostant ašaras. Šešias sa
vaites jis praleidęs Maskvoje ieškodamas 
sprendimo dėl Europos geresnės ateities, bet 
tai nedavė laukiamų vaisių. Jeigu mes palikę 
visas ideologijas eisime į žmonių mases, į? 
liaudį, pamatysime ko jie nori.

„Jie nori gyventi. Jie nori būti laisvi, tu
rėti socialinį teisingumą, individualinį sau- 

. gumą, galėti sugrįžti Į namus ir- nebūti te
rorizuojami slaptosios policijos. Jiems rei
kia maisto, pastogės ir šeimos meilumo”,, 

sako ministeris. „Aš nerandu skirtumo tėvų 
viltyse ir motinų meilėje savo vaikams. Ku
riam tik krašte negimtų kūdikis — jis liū
liuojama^ tuo pačiu būdu. Jie turi tas pačias 
aspiracijas. Kodėl jiems neleisti gyventi? Ko
dėl jie būtinai turi griebti vienas* kitą už 
gerklės?”

Kada Bevinas priėjo prie įvykių pietryčių 
Europoje, peržvelgė eiles tyliai susikaupusių 
parlamento narių, ir pasakė: „Su skaudančia 
širdimi turiu pasakyti, kad tuose kraštuose, 
bet kokia opozicija nuspręsta nušluoti”.

Kalbėdamas apie vienos partijos valstybę 
jis pasakė, susirinkusiems karštai pritariant 
(iš vietų), kad mes esame prieš vienos parti
jos valstybę. Bet tas išsiplėtė Rytų Europoje 
labai plačiai, nors to gyventojai ir nenorėjo. 
Jeigu tas būtų daroma ne, per jėgą, bet gy
ventojams to norint — aš nieko nesakyčiau.” 

„Daily Mail” 1947. VI. 20 d. vedamajame 
rašo, kad Bevinas parlamenįe ištikrųjų „pa
dėjo ant sTalo atviras kortas”. Marshallio 
ūkinės pagalbos siūlymas Europai yra di
džiausias Jansas, kokį ji kada yra turėjusi, 
karo sunaikinimams atstatyti. Europa pasken 
do griuvėsiuose dėl to, kad valstybės vyrai 
ieškojo pokarinio sprendimo ne ūkinėse są
lygose, bet politinėse. Rytinė Europa galinti 
būti pasmerkta merdėti ideologijoje tiranijo- 
je, bet kodėl gi turi būti delsiamas Vakarų 
Europos atstatymas. Bevinas yra pasirengęs 
reorganizuoti ir atstatyti sunaikintas tautas, 
bet jis nesąs pasiruošęs ilgiau toleruoti Rusi
jos delsimo ir išsisukinėjmo.

policine valstybe
valstybių skaičių su policinėm vyriausybėm. Šių 
tendencijų tolimesnis tęsimas galėtų pastūmė
ti sovietinius vadus prie smurto veiksmų, t. 
y. prie karo. Persveriančioji žmonijos daugu
ma nenori būti mažumos valdoma. Todėl ir 
rusų tauta jokiu būdu nėra laiminga dėlto, 
kad, kaip visuotinai ir neginčytinai yra pri
pažinta, Rusijoje kiekvienam komunistų par- ' 
tijos nariui tenka mažiausiai du oolitiniai su- > 
imtieji.” ’

Ką tik atvykęs 
buvęs Vengrijos 
ris pirmininkas 
Nagy kalba a: 
tautai. Salja jo 

nariai. •

II metai

Nevykęs apkaltinimas
Budapeštas (Dena). Dabartinė Vengrijos 

vyriausybė paskelbė baltąją knygą dėl nese
niai įvykusio vyriausybės pasikeitimo. Toje 
knygoje anglai ir amerikiečiai yra kaltinami 
už tai, kad jie buvusiam ministeriui pirmi
ninkui Ferencz Nagy ir kitiems vyriausybės 
nariams siūlė materialinę paramą. Sąmoksli- * 
įlinkai, esą perdavę britų ir amerikiečių ats
tovybėms Vengrijoje karines ir antisovietines 
informacijas. Knygoje yra’plačiai/ nušviesta 
buvusiojo min. pirm. F. Nagy rolė, kurią jis 
vaidinęs iki krizei iškilsiant. Nagy esą no
rėjęs Vengriją paversti Jungtinių Amerikos 
Valstybių politine ir ūkine atrama Pietų Eu
ropoje. Net amerikinių diplomatinis atsto
vas Arthur Schoenfeld esąs pareiškęs, kad 
jis pritaria Nagy politikai ir kad JAV žada 
Vengriją paremti paskolomis.

„Pravda“ blogai argumentuoja
JAV užsienių reikalų viceministerio Ache- 

sono viename universitete pasakytąją kalbą 
savo ilgesniame straipsnyje „Pravda” šitaip 
aptaria :| Į

„Pakartotini Achesono šmeižimai kyla dėl 
nepasisekimo Amerikos imperialistinės eks
pansijos bandymų, kurie prie tam tikrų sie
nų bejėgiškiai turi sustoti. Amerikiečių dip
lomatija nesiliauja skelbus klaidingas nesą
mones, kad Sovietų Sąjunga okupuodama Šiau 
rėš Iraną yra rėmusi Vidurinių Rytų nera
mumus. Tikriausiai Achesonas neįvertina Jjp- 
universiteto studentų aiškiaregiškumo, jei jis 
prileidžia, jog jie gali nežinoti apie tai, kas 
dabar ištikrųjų dedasi pasaulyje”. (N.deF.)

Sovietų .’-gos daug didesnės
Miami (AP) JAV Krašto apsaugos ministe

rijos informacijų skyriaus viršininkas gene
rolas J. Lawtbn-Collins pareiškė, kad sovie

tų kariuomenė skaičium yra 20 kartų prana
šesnė už amerikiečių kariuomenę. Amerikie
čių karinės pajėgos Europoje esančios tiek 
mažos, kad jos lengvai galėtų būti nugalėtos.

1 8.000 ukrainiet y klausimas
Londonas (Dena). Viceministeris H. McNeil 

britų žemuosiuose rūmuose padarė praneši
mą dėl ukrainiečių grąžinimo. Klausimas bu- 

_vo iškeltas ryšyje su 8.000 ukrainiečių, kurie 
tarnavo vokiečių wehrmachtO' pirmojoje uk
rainiečių divizijoje, perkėlimui iš Italijos į 
D. Britaniją. Iškėlus karo nusikaltėlių klau
simą, McNeil paaiškino, kad tie ukrainiečiai 
buvo tikrinti Sovietų komisijos 1945 m. rug
pjūčio mėnesį ir š. m. vasario mėn. juos 
dalinai .tikrino pabėgėlių komisija. Me Neil 
pranešė, kad sovietų vyriausybė yra reikala
vusi buv. tos divizijos karius grąžinti Į So
vietų S-gą, bet kadangi didžioji šių ukrainie
čių dalis yra kilusi iš tokių teritorijų, kurios 
prie Sovietų S-gos buvo prijungtos tiktai po 
1939 m. rugsėjo mėn. 1. d., tai britų vyriau, 
sybė negalėjo ŠĮ reikalavimą Įvykdyti. -

DP atstovai lankosi Olandijoje
Olarftiijos vyriausybė yra numačiusi arti

miausioje ateityje atidaryti savo sieną di
desniam skaičiui DP iš Vokietijos stovyklų, 
nes jai, kaip ir daugumai Europos ir užjūrio 
valstybių, reikalinga darbo jėga normaliam 
pokariniam ūkiniam gyvenimui atstatyti. Po 
ilgų pasitarimu Olandijos vyriausybė pakvie
tė DP tautybių grupių atstovus aplankyti 
Olandija ir susipažinti su gyvenimo ir darbo 
sąlygomis. Šiomis dienomis DP delegacija 
išvyksta į Olandiją, kur išbus 10—14 dienų. 
Delegacijos sąstatą sudaro lietuviai, latviai, 
estai, lenkai ir ukrainiečiai; iš kiekvienos 
tautybės po 3 atstovus. (Ltv. Z.)
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KA DARO MASKVA?
Pagrindinė sovietų politikos mintis pasida-

. rė aiškesnė ir, drįstu manyti, mes dabar ga
lime esminiai paliesti, kas tūno už premjiero 
Stalino valstybės sekretoriui Marshaliui duo
tų parodomųjų pareiškimų. Stalinas sakė, kad 
po balandžio mėnesio nesutarimų Maskvoje, 
žmonėms išsisėmus besiginčijant dėl jų, jie 
pripažįsta kompromisų reikalingumą.

, Matomai tai buvo duotas ženklas, kad so- 
.Vietų vyriausybei -rikia laiko suaktyvėti sa
vo pačios interesu: e, pirm negu galutinai su
sitarus dėl Vokietijos ir Austrijos. Kodėl? 
Todėl, kad bet koks išsprendimas, kuriąs tai
ką, būtinai ves prie raud. armijos atitraukimo 
iš Rytų Europos, ypač iš, Lenkijos, Austri
jos, Vengrijos ir Rumunijos. Tačiau alijan- 
tai, įskaitant ir sovietus, laikys dar šiek tiek 
kariuomenės Vokietijoje; tada trūktų bet ko- 

* kio teisinio pamato bei šiaip pagrindo, ku- 
. ris galėtų pateisinti raud. armijos laikymą 

kraštuose tarp Vokietijos ir Rusijos.
*

■ Turėdami galvoje, kad taikos sudarymas 
reiškia raud. armijos pasitraukimą iš Euro
pos, mes, aš tikiu, turime tikrąjį siūlą, ve
danti J tai, ką Rusija dabar veikia. Ji stengia
si įamžinti savo įtaką ir raud. armijai pasi
traukus. Kol raud. armija yra pajėgi kuria
me nors krašte, Kremlius gali diriguoti to 
kra^u vyriausybę. Vyriausybės charakteris 
nėra pirmo svarbumo, kai ji privalo imti pa
rėdymus iš sovietų vadų. Bet jei raud. armi
ja išsikraustytų, Kremlius turi imtis kitoRių 
patvarkymų, kad jis galėtų ir toliau kontro
liuoti to krašto politinį bei ekonominį gyve
nimą. 'i a

Raud. armija turi išeiti palikdama už savęs 
„draugišką vyriausybę”, tai yra diktatūrą tų 
vietinių komunistų, kuriais galima būtų pasi
tikėti, kad jie pildys Maskvos parėdymus. To 
kia tai diktatūra yra sudaryta Vengrijoje. To- 
kia diktatūra jau yra. ir Jugoslavijoj, ir Bul
garijoj, ir Rumunijoj. Pranešama, kad sovie
tai, pirm negu jie pasirašys taikos sutartį, rei
kalauja panašaus patvarkymo ir Austrijoj. 
Mes pamatysime kokio atsargumo, kuris tik 
dar bus pajustas,, jiems reikia Lenkijoj ir, vi
sų kritiškiausiai,' Čekoslovakijoj. '

Nežiūrint pirmųjų išdavų pakrikimo, įvy
kių raidoje visa tai nebūtų beviltiška, jei mes 
būtumėm tikri, kad sovietai visą tai daro 
manydami privalėsią evakuotis iš Rytų Eu
ropos. Nėra tikra, kad jie šiuo tikslu tai 
darytų. Bet yra gana aišku, kad jie galvoja 
galį tai padaryti. Jiems yra žinoma, kad jų
jų slaviškų alijantų karinė okupacija nedidina 
draugiškumo Sov, Sąjungai, nėra reklama 
komunizmui ir nėra gera jų .pačių'kariuo
menės moralei. x

Meška į juos ateina iš užpakalio. Jei jie 
pasiliks per ilgai, pasipriešinimas ir nedrau
giškumas augs iki negalės visai' sukontro
liuoti. Jei jie atsitrauks, jų užpakalyje likusi 
komunistinė diktatūra, mėgindama nuslopinti 
opoziciją, ją, veik tikras dalykas, dar labiau 
suintensyvins.

Be to, yra galimybių, kad komunistinė dik
tatūra, sakysim Vengrijoj, būtų pakeista be 
tuo, ką mes vadintume demokratine vyriausy-
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PRAGARO POŠVAISTĖS
Ištrauka iš romano

Atvažiavęs į Berlyną, Nargeliūną aš suti
kau tą pačią dieną Lietuvių Draugijoje. Jis 
žiūrėjo į mane su užuojauta, nustebęs, ir, ro
dėsi, dar kažin ko dairėsi aplink.

— Tu vienas? —• klausė jis stipriai man 
spausdamas ranką.

-r Vienas...
— Aldonos nesuradai?
— Iš kur (u žinai, kad ji dingo?
— Apie tavo apsilankymą Gudinėje man* 

papasakojo senis Dzedulionis. .
— Ir jis čia?

' — Mes su juo gyvename viename kamba
ryje. Jo klebonas taip pat Berlyne. Jie at
bėgo kartu.

— O apie Stepą Dzedulionį nieko?
— Ne, tas niekšas dingo, tartum į patį pra

garą numarmėjo. Bet vėliau mes apie Viską 
pasikalbėsime smulkiai. Mes tavęs seniai 
laukėme. Bijojau, kad tu iš disperacijos ne- 
įkištum snapo kur nereikia. Berlyne aš jau 
senokai. Kai mūsų traukinys su užverbuotais 
darbininkais atėjo į Vieną, aš nepastebimas 
atsiskyriau nuo bandos ir, net nepadėkojęs 
palydovams už kelionę, diplomatiškai dingau. 

’ Porą dienų pasistumdžiau po įstaigas, kur rei 
kia tėptelėjau lašiniais, gavau leidimą ir, kaip 
matai, sveikas ir gyvas atidūmiau į Berly
ną... Bet tu, brolyti, nekaip atrodai. Ma
tyt, tavo kelionė nebuvo tokia patogi, kaip 
mano. Bet mes pasistengsime tave atganyti. 
Tu apsigyvensi mūsų kambaryje. Šiandien 
rytą kaip tik vienas pabėgėlis išvažiavo. Rei
kės ką nors kyštelėti šeimininkei.

Mano draugas nebuvo nė kiek pasikeitęs. 
Jis nebuvo praradęs nei savo geros nuotaikos 
nei humoro, 'Susitikimas su juo mane tikrai 
labai džiugino. Tik jį matant ir klausantis jo 

i
be, bet pokarinės formos fašistine vyriausybė, 
kuri prisipažintų esanti Sovietų Sąjungos prie 
šas. Tokių įvykių galimybės yra tiek realios, 
ir sovietai turi to taip bijoti, kad prieš išsi
kraustydami jie sieks sumurgdyti ne tik tuos, 
kurie mėgintų sudaryti tokią vyriausybę, bet' 
ir tuos, kurie mėgintų ją remti. Tai yra tas, 
ką jie turi galvoje sakydami, kad jie kovoja 
su „anti-demokratinėmis” jėgomis Vengrijoje 
ir kitur.

Sovietų perspektyvos Europoje, pasijutę esą 
prispirti atitraukti raud. armiją, yra tuo ne
palankesnės ypač' Vak. Europoje, įskaitant ir 
Vokietiją, kur yra pajėgumo atsigauti ir kur 
yra JAV remiama. Mūsų vadinama „Vak. Eu
ropa” apima modernišką, aukšto išsivystymo 
Europos branduolį. Sovietų orbitos kraštai, 
išskyrus Čekoslovakiją ir vakarinę Lenkiją, 
yra tai sritis, neišsivysčiusi ir atsilikusi ne 
tik pramonėj, bęt taip pat ir žemės ūkyje. Prieš 
karą, pav., danų ūkininkas iš kiekvieno akro
pagamindavo tris kartus daugiau negu ju-

Įtempimas didėja
Jungtinių Amerikos Valstybių nuolaidų po 

litika pasibaigė. Nauja era tarptautinėje po
litikoje prasidėjo tuomet, kai trečiąją dieną 
Maskvos konferencijai susirinkus, t y. kovo 
12 d., prezidentas Trumanas paskelbė savo 
besąlyginės paramos programą Graikijai ir 
Turkijai. Tą dieną pasakytoji Trumano kal
ba buvo ir liko svarbiu faktorium tarptauti
nės politikos istorijoje. Tai buvo pirmoji 
Jungtinių Amerikos Valstybių aktyvesnės po 
litikos žymė. Tai buvo didelis padrąsinimas 
Marshalliui kiečiau laikytis konferencijos me
tu. Ir kai Marshallis grįžo iš Maskvos J Va
šingtoną, tik išlipus iš lėktuvo, prez. Truma
nas purtė jo ranką ir sveikino jį. Marshallis 
buvo gana nustebintas: grižo iš nenusiseku
sios-konferencijos ir dar sveikinamas!

Ilgą laiką buvo kalbama, kad Maskvos 
konferencija pasibaigė be rezultatų. Bet štai 
tie rezultatai pradeda reikštis. Šiaip ar taip,' 
bet konferencijos metu paaiškėjo, kad norin
čių daryti nuolaidas nėra. Abi pusės kietai 
laikosi savo nusistatymų ir turi savus sie
kimus.

Kovo 12 dienos proklamacija dėl paramos 
Graikijai ir Turkijai šiandien virto ištisa 
Trumano doktrina. Trumanas pradeda eiti 
demokratiškojo diktatoriaus, buv. prez, F. D. 
Roosevelto, pėdomis. Jis mato, kad Europa 
ir Amerika yra tas pats pasaulis ir kad abu 
tie kontinentai' negali vienas be kito gyven
ti. Jau keliais atvejais gyvenimas įrodė, kad- 
Europos krizė yra ir Amėrikos krizė. Jei 
Europoje^ karas, Amerika negali likti neu
trali. Todėl Amerika nutarė aktyviai daly
vauti pasaulio reikalų tvarkyme ir, reikalui 
esant, nesigailėti aukų. Praėjusiojo karo me
tu Amerika sudėjo dideles aukas ir žmonė- 
miĮ ir pinigais. Bet Amerika buvo ir liks 
labiau linkusi prisidėti medžiagine parama. 
Karo metu ji i išleido arti 50 milijardų do- 

kalbos, man darėsi lengviau. Gal aš ne tiek 
buvau pavargęs iš kelionės, kiek mane buvo 
sukrėtę paskutinieji įvykiai. Nargeliūnas man 
buvo labai reikalingas. Mes turėjome daug kq 
apkalbėti ir nutarti.

Savo draugo padedamas, aš įsikūriau Vii— 
helnYo Angstmanno pensione, Kanto gatvėje. 
Gyvenome viename kambaryje keturiese: Dze- 
dulionis, Nargeliūnas, kažin koks girininkas 
ir aš. Kadangi pensionas visai netoli nuo Lie 
tuvių Draugijos, tai Draugijos vadovybė at
važiuojančius pabėgėlius lietuvius siunčia pas 
ponią Angstmanniėnę. Kitataučių čia kaip ir 
nėra: vien lietuviai. Per kiauras dienas pen
sione vyksta jolharkas. Vieni išvažiuoja, kiti 
atvažiuoja, o pastoviau gyveną visi maždaug 
pažįsta vienas kitą, susiėję pasakojasi savo 
pabėgimų istorijas, klausinėjasi pažįstamų, 
teiraujasi kur geresnis restoranas, politikuoja, 

' o vakarais kur 'susimetę lošia kortomis, kol 
Angstamannienė, mažutė, drūta, visada pikta, 
didelėmis nusvirusiomis krūtimis bobeliūkštė, 
įkišusi į kambarį nosį, neišvaiko. Jos vyras, 
rodos, iš profesijos kepėjas, į pensijono rei
kalus nesikiša. '

Atvažiavęs, kitą dieną su Nargeliūnu užė
jau į policiją užsiregistruoti. Kliūčių nedarė: 
užregistravo ir aš galėjau gauti maisto kor
teles. Nors tas rūpestis atpuolė. Pietus ir va
karienę valgome restorane, pusrytį — namie. 
Čia kai kas tvirtina, kad berlyniečiai esą ge
riausiai maitinami visoje Vokietjoje. Gal ir 
1aip( bet aš jau žinau, kad, pavalgęs resto
rane ,esi maždaug sotus tol, kol pareini na-, 
mo. Grįžęs turi iš palovio traukti savo laga
minėlį ir užkąsti liefuviSĄ lašinių. Kas bus, 

, kai jie pasibaigs, nežinau. Ėmiau smarkiai 
i blogti.

gošlavų ūkininkas, o galvijų laikydavo ke
turis kart daugiau.

Diktatūros rytuose, kuriuos Maskva paliktų 
atitraukusi raud. armiją, nepajėgtų to grei
tai išlyginti. Todėl atgijimo perspektyvos Vak 
Europoje yra geresnės negu Rytų Europoje, 
ir tie priešingumai prisidės prie sovietų sa
telitinių režimų sunkumų. Joks stebuklas, kad 
Maskva eis su dideliu delsimu, kad tik su- 
trukdžius suorganizuoti atstatymą Vak. Eu
ropoje.

♦
Jei ši diagnozė yra tikra, aš manau, yra 

aišku, kad tai, ką mes vadiname Marshallio 
politika Europai atstatyti, būtų sužlugdyta 
priėmus p. Hooverio separatinės taikos su 
Vak. Vokietiją sugestiją. Tokia separatinė tai
ka ne tik kad leistų, bet, tikriau, priverstų 
Kremlių laikyti raud. armiją Vokietijoje ir 
Rytų Europoje.

Mūsų reikalas būtų visai priešingas — 
stengtis, nesvarbu kaip ilgai tas tęstųsi, .ir 
mokėti, jeigu reikės, gerą kainą, kad Krem- 

lerių, taip vadinamiems, skolinimo — nuo
mavimo tiekimams. Per du pokarinius metus 
ji jau vėl sukišo į Europą skolinimais, Un- 
ros tiekimais ir kitokiais būdais apie 11 mi
lijardų dolerių. Ir vis dar negalas, bet, tik
riau sakant,, dar tik pradžia. Birželio 5 d., 
kalbėdamas Harwardo universitete užsienių 
reikalų ministeris Marshallis vėl paskelbė 
naują Europos atkūrimo programą, bet jau 
su viena sąlyga: Europa turi susivienyti tai 
paramai priimti. Numatoma, kad pirmųjų ke 
tūrių metų laikotarpyje Europai šelpti bis 
skiriama ne mažiau kaip 25 milijardai dole
rių.

Tai yra ekonominis karas. Jungtinės Ame
rikos Valstybės yra vienintelė Sklis, kuri ga
li paremti pasaulio tautas ir maistu ir kito
mis medžiagomis. Baisu yra ir pagalvoti, ko
kia katastrofa ištiktų Europą, jei, sakysim, 
Jungtinės Amerikos Valstybės staiga dėl ko
kių nors priežasčių nutrauktų savo tiekimus.

Marshallio Europai pastatytoji sąlyga susi
vienyti virto vėl svarbiu tarptautinės politi
kos faktorium. Tai yra kas tai dar iki šiol 
neįprasto abiem — Rytų ir Vakarų — pa
sauliams. Paryžiuje ką tik pasibaigė pirmo
ji ir įžanginė šios programos konferencija. 
Jau pirmieji pradai rodo, kad Vakarų Euro
pa susivienys. Labai teisingai Londono laik
raštis „Financial Times”' šiomis dienomis 
parašė, kad klausimas yra paprastas, būtent: 
gyventi ar mirti. Kiekvienas skęstantis, sako 
laikraštis, neturi laiko derėtis su savo gel
bėtoju.

Tai tikra tiesa. Jau dabar laikas Europai 
pasirinkti savo gelbėtoją, kol ji dar nepa- 
skendo. Laimė dar, kad vakarinė Europos 
dalis gali laisvai apsispręsti. Todėl supran
tama, kad ši dalis nepasirinks sau savižudy
bės. Bet ką darys anoji dalis? Maskva dar 
neapsisprendė. Ji, kaip ir visuomet, palengva

Su Nargeliūnu mes plačiai aptarėme Kris- 
, finos, Aldonos ir jos tėvų ieškojimo planą. 
Nei jis nei aš daug vilties* neturėjome, bet 
kas nors daryti reikia. Vienintelė mintis, kų-y 
ri mums dar šiek tiek teikia vilties yra ta/ 
kad, gal būt, jiems kaip nors pavyko pa
sprukti iš gestapininkų nagų.

Lietuvių Draugija veda plačią pabėgėlių 
kartoteką, kuri kasdien papildoma atsiliepu
siųjų pavardėmis. Aldona Draugijos adresą 
žinojo. Lietuvoje mes ne kartą buvome kal
bėję, kad, jei pabėgę -pasimesime, stengsimės 
susižinoti per Draugiją. Mes su Nargeliūnu 

kasdien kartoteką rūpetingai peržiūrime, bet 
lig šiol nei Aldonos nei Kristinos pavardžių 
neradome. Aišku, kad jos parašyti negali. 
Mums daugiau nieko neliko, kaip nusirašyti 
iš kartotekos pabėgėlių adresus ir siuntinė
ti į visas puses atvirukus su paklausimais, ar 
nėra kas jų pakeliui matęs ar apie jas gir
dėjęs. Į kai kuriuos atvirukus jau gauname ir 
atsakymus, kurie maždaug taip skamba: „Gai
la, bet apie tamstos teškamus asmepis čia 
nieko negirdėti”..
.Mano santykiai su Dzedulioniu -nei šiokie 

nei tokie; Aš negaliu nusikratyti mintimi, kad 
jis yra ■ mano didžiausio nelaimės kaltininko 
tėvas, jis tai supranta ir mano akivaizdoje 
jaučiasi kažin kaip nejaukiai, nors iš tikrųjų 
jis nė kuo nekaltas. Senis stengiasi man būti 
draugiškas ir kuo galėdamas padėti. Vienas 
dalykas mane tikrai stebina: kai mes susiti
kome Gudinės šventoriuje, jis buvo daug la
biau prislėgtas ir pakrikęs. Nuo patirto smū
gio jis nėra ir dabar atsigavęs, bet savo 
žaizdų rodyti 'nemėgsta, ramindamasis, be 
abejo ta mintimi, kad be Dievo valios ir plau 
kas nuo galvos nenukris. Jei jo sūnus padarė 
nusikaltimą, vadinasi, tokia buvo Dievo va
lia. Mano akimis žiūrint,/jjis gydo savo žaiz 
das labai pigiais vaistais, bet tai yra jo są
žinės ir tikėjimo dalykas. O gal jis sužinojo 
tiesą, kuri atribojo jį nuo tų visų paskutinių 
įvykių ir nuo jo praeities? Senis mėgina man 
rodyti kažin ką panašaus į tėvišką globą. Jia

lių paveikus taikos sihšarymui, kas reiškia 
raud. armijos atitraukimą iš Europos. Mes 
neturime nukreipti akių nuo to. Europa gali 
būti atstatyta tik jei ji bus evakuota. Evakuo
ti būtų galiiha pagal bendrą sutartį, kurią pa 
sirašyti pagaliau reiktų paraginti sovietus. 
Čia jokios alternatyvos nėra; karas nėra jo
kia alternatyva ir kievienas žino jo prasmę

♦
Separatinė taika ar separatinės taikos dek

laracija negali išspręsti nei Europos atstaty
mo nei jos laisvės prpblemos. Ji gali padary
ti Europos problemą visiem laikam neišspren
džiamą. Didžiausioji problema, kuri gali 
būti išspręsta, yra tai, kaip privesti prie to, , 
kad raud. armija išeitų iš vidurinės Vokieti- . 
jos į Sovietų Sąjungos sienas. Separatinės 
taikos sudarymas su Vokiętijos dalimi nebū- 

, tų priežatis raud. armijai išikraustyti, bet 
priešingai — likti.-

Net Europos išlaisvinimo problema nėra 
neišsprendžiama. Mes žinome iš daugelio lak 
tų, kad (Vokietijoj ir Austrijoj bei kitur sovie. 
tai imasi priemonių, siekdami įsitvirtinti, kad 
atsispyrus prieš evakuaciją.

x (WALTER LIPRMANN. NYHT, 1947.yi.16),

galvoja. Po to, kai Jungtinių Amerikos Vals- 
tybių užs. reik, viceministeris Claytonas pa
aiškino, kad Rusija turėtų pozityviai savo iš
tekliais prisidėti prie šios programos papil
dymo, t. yv remti, o ne parąmą gauti, — at- 
rodo, kad jai neliks kitos išeities kaip likti* 
„neutraliai.”

Todėl aišku, kad plyšis tarp Rytų ir Va
karų turės padidėti. Jei dar prieš metus, 
apie kokius nors blokų sudarymus buvo ne
jauku ir kalbėti, šiandien jai reikia pripažin
ti įvykusiu faktu. Šiandien jau dirbama dėl 
pravedimo aiškesnių linijų tarp abiejų blokų. 
Tą parodo paskutiniųjų dienų įvykiai Veng
rijoje. Ten, kur dar buvo laisva spraga, 
stengiamasi, užsitverti, įkasant tvirtesnius stul 
pus. Iš kitos pusės, jau prieita prie to, kad 
buvęs prezidentas Hooveris atvirai siūlo su
daryti separatinę taiką su Vokietija ir 'Aus
triją!

Blokai kuriasi, o įtempimas pamažu didė
ja. Buvusiojo JAV užsienių reikalų minįste- 
rio J. Byrnesp pradėtoji „taikos ofenzyva” 
neteko savo potencialo. Apie taikos sudary- 
mo pastagas vis mažiau begirdėti. Mažai tei 
kia vilties ir busimoji lapkričio mėnesyje 
Londono taikos konferencija; Dėtos viltys į 
Jungtines Tautas pradeda nustoti savo spal
vingumo. Didieji įvykiai vyksta šalia Jung
tinių Tautų forumo. Visas žmonijos gyveni
mas suka nesantaikos' linkme. Šiandien dar 
perąnksti yra spėlioti netolimos ateities per
spektyvas. Bet yra patogup momentas prisi
minti vienų senatoriaus A. H. Vandenbergo 
išsireiškimą: „Esame akivaizdoje dviejų rung 
tyniaujančių pasaulių; prie ko ta kova pri
ves — priklauso nuo. Sovietų Sąjungos”. Bs.

Korėjos komisija posėdžiauja
Sopul (Dena). Pirmininkaujant sovietų gen. 

Įeit. Štikovui, Korėjos komisija šiandien pra 
deda pasitarimus su Korėjos demokratinėmis 
ir socialinėmis organizacijomis dėl provizo-, 
rinės Korėjos vyriausybės sudarymo. . .

dažnai man pasiūlo lietuviškų lašinių, atne
ša-kur sugriebęs cigaretę, bet ypač nesigaili 
tėviškų patarimų. Jis, matyti jaučia kas de
dasi mano širdyje ir kuo galėdamas stengias! 
palengvinti mano likimą. Jis mėgsta kalbėti 
apie tikybinius dalykus, dedasi esąs didelis 
autoritetas, ir Nargeliūnas visą laiką su juo 
ginčijasi.

Pietauti paprastai aš eidavau su Nargeltfl- 
nu; bet šiandien mano draugas buvo kažin 
kur išėjęs ir pietauti su manimi pasisiūlė 
Dzedulionis. < .

— Matai tamista, gal šiandien eisime kartu 
pietauti, žinau neblogą restoraną, — kreipė
si jis į mane truputį nedrąsiai, kai aš rašiatf 
savo dienoraštį. — Norėčiau su tamista ir 
apie vieną reikaliuką šnektelėti. >

Zakristijono žodžiai mane truputį suintrk 
gavo: apie kokį reikalą jis nori su manimi 
kalbėti? Mes išėjome kartu.

— Matai tamista, — kalbėjo jis gatvėje, — 
iš pirmo mūsų susitikimo Gudinėje tamista 
man pasirodei rimtas vyras beesąs. Visi kiti 
begyveną pas tą bobšę... et, visokių ten esa
ma. Kad ir tamistos draugas Nargeliūnas... 
Jis vyras gal ir rimtas, bet kad jis taip į vis
ką nerimtai žiūri. Kąrtais man rodosi, kad 
jam gyvenimas tik tam; ir tėra, kad jis turė
tų iš ko pasišaipyti; Bet žmogus jis doras. 
O jau tas girininkas Guiga tai fikras velnio 
išpera. Matai tamista, per savo amželį esu 
matęs visokio plauko žmonių. Ir tikėk tamil- 
tėle manimi: padorus žmogus nėra nei visai 
geras, nei visai blogas, taip sau kažin kai / 
per vidurį. Jei kas kryptelėja per daug j viė- 
ną ar į kitą pusę, tas išvirsta į davatką ar 
kipšo.tarną. Vasardrungiai žmonės, tąmistė- 
le, patys geriausi. Tas Guiga kažin ką per
ka, kažin ką parduoda, į bažnyčią neina, g»> 
ria, su mergomis per naktis daužosi. Matai 
tamista, nustojo tėvynės, o kokius dalykučilM 
išdarinėja! Neįtikėtina! Tartum pats nelaba
sis jarti padus kasytų. O, rodos, turėtų at
gailauti...

(Bus daugiau)
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Visuotinas švietimas ir jo vykdymas
Maža tauta, siekianti kultūrinių aukštybių 

ir pasiryžusi jose išsilaikyti, privalo į šį 
darbą įjungti visus savo narius. Ji, tauta, 
negali leisti sau prabangos tenkintis vien iš- 
kBesniaisiais ir gabesniaisiais moksle, mene 
dailėje ar sudėtingose civilizacinio gyvenimo 
srityse. Mažos tautos kiekvienas narys turi 
bSfi tam tikro laipsnio bendrojo išsilavinimo 
šviesuolis ir kartu kurios nors specialios sri
ties gerai ’ paruoštas žinovas. Tebūnie tai 
ūkininkas, grioviakasys, kelio tiesėjas, med
kirtys, stalius, kalvis, šoferis eilinis fabriko 
mašinos valdytojas ar aukščiausio rango me
nininkas, mokslininkas, architektas ir pan., 
kiekvienas, be jų rangui atitinkamo išsimoks- 
linimo, privalo turėti vispusiai pilną savo 
specialybės pažinimą. Pusiau subudavotais ar 
„keptais ir nedakeptais” žmonėmis maža tau
ta niekuomet neišsiverš į pasaulyje pirmau
jančiųjų eiles. Tokia tauta, jei jos dvasios 
gelmėse glūdi genijaus daigai, gali kartais 
duoti vieną kitą kurios srities nuostabiai 
gabų atstovą tačiau tie atstovai niekuomet 
nesuteiks visai tautai šviesuolės vardo, nei 
neįkels jos į kultūringiausiųjų areopagą. Tą 
padaryti gali tik pati tauta savo pačios jė
gomis Ir nepaliaujamomis bei atkakliausiomis 
pastangomis. Tų 'pastangų vyriausioji gairė 
turi visada rodyti aiškią kryptį: „Visuoti
nas tautos narių švietimas!” Tatai 

j vykdydama tautai o ypatingai tiesiogiai šio 
darbo atlikėjai - mokytojai, iš anksto žino to 
siekio prasmę. Jos vedami jie pertiekia mo
komiesiems reikalingas žinias ir kartu gelbsti 
jiems susiformuoti į1 tobūlus - idealius tau
tos narius. Tą darydama Laisvoji Lietuva 
savo siekių plane turės užsibrėžusi pagrin
dinį, mokyklos sienose galintį išsilukštenti 
tikslą- išugdyti psichofiziniai sveiką, mokslo 
žiniomis kupiną, demokratišką, taurų, tole
rantingą, nepalaužiamo ' ir sąmoningą lietu
viško charakterio pilietį, ir leisti vispusėje 
pilnumoje pasireikšti lietuvių tautos gelmėse 
tūnančiam genijui. Čia pat įsakmiai pabrėž
tinas reikalas turėti mums tobulo tautos 
nario - idealaus lietuvio biopsichofizinį at
vaizdą, kurį privalo sukurti mūsų mokslinin
kai - psichologai - pedagogai. Vienur kitur 
šiuo reikalu buvo bandymų daryta, tačiau 
toli gražu nuo to darbo užbaigos.

KONSTANTINIS H AL DI VE 
(E J iiiaus latviu ’jojo gyvenimo irk” Jos)

Mums lietuviams tenka šiandien su latviais 
. krūvoj gyventi, vieniems kitus daugiau pa- 
' žinti. Bet dažnai mus skiria tirštų šešėlių 

siena, neleisdama nuoširdžiau suartėti; Tikiu, 
kad per literatūrą, meną ir kitas dvasines 
vertybes mes greičiau priartėsime į broliškų 
tautų bendravimą ir nuoširdumą. Daug mūsų 
rašytojų gyvena ištrėmime. Panašiai ir latvių 
rašytojai pateko Į tokias pat sąlygas. Švedi
joje rado prieglaudą patriotinės poezijos dai
nius Andrejas Eglits, poetė Veronika Stre- 
lerte, Karlis Skalbė (neseniai mirė) ir drama
turgas Martinš Ziverts. Vakarų Vokietijoje 
gyveno rašytojas — romanistas Konstantins 
Raudive (pirmiau Detmold, o dabar Švedi
joj), rašytoja literatė ,dr. Senta MaurinA (pir
miau Detmold, dabar Švedijoj), romanistas 
Janis Veselis, filosofas Theodors Celm (Goet
tingen), poetė Zinaida Lazda ir Janis Jausu- 
drabinš.

Čia noriu kiek plačiau paliesti K. Raudi- 
vės gyvenimą ir kūrybą, nes jis yra vienas 
svarbiausiųjų šių dienų latvių plataus masto 
rašytojas. Šiais metais pasirodys 3 - jų,tomų 
romanas vokiečių kalba.

Konstantins Raudive gimė 1909 m. balan
džio mėn. 30 d. smulkaus ūkininko šeimoj, 
Latgalijoje, kuri beveik išimtinai yra katali
kiška. Būdamas veržlios dvasios, jis jau 
anksti apleido savo tėviškę. K. Raudive studi
javo Paryžiuje ir Madride, gyveno pasakišku 
kuklumu vargui ir skurdui priešindamasis. 
Jis pirmiausia įsigilino į senovės graikų me
ną, vėliau literatūra ir filosofija patraukė i 
save dėmesį. Studijų kelionės Ariglijon ir Ita
lijon dar daugiau praplėtė jo akiratį. Du le
miami. išgyvenimai pakreipia jo tolimesnį gy
venimą: jo susitikimas su ugningu ispanų 
žmoniškumo apaštalu, mistiku Mignuė. de 
Unamuno-'ir Don Kichoto vertimas iš ispanų 
į latvių kalbą. Ispanų kultūros aistringoje 
šviesoje formavosi jo jauna stipri dvasia. Su 
didžia meilė stvėrėsi jis vertimo ne tik Don 
Kichoto ir novelių, bet taip pat Unamumo ir 
Ortegos veikalų (šeši dideli tomai). Verti
mams ir užsienio kelionėms paskirtas laikas 
buvo jam kilnesnė ir aukštesnė mokykla kaip- 
universiteto paskaitos. -

Jo pirmas originalus kūrinys „Don Kicho- 
■ tas ir mūsų laikų žmogus” („Don Kichots 

un mūs dienu cilvėks”, 1937), impręsionizmo 
vaizdais parašytas, yra atsidėkojimas savo 
mokytojui kaip atspindys Don Kichoto mūsų 
laikų prasme, kaip perkainojimas senų verty
bių, ieškojimas lygsvaros tarp dvasios ir me- 

„ džiagos — problemos, kuri visuose jo veika
luose nagrinėjama. * *

„Iš gyvenimo kultūrės — šių dienų nroble- 
mos” (Dzives kulmroi”) pasirodė 1939 m. 
Siame veikale jis įkūnija aistringu audrin-

iškeldami būtiną reikalą vykdyti visuotiną 
tautos švietimą, turime mintyje visokio am
žiaus tautiečius, — pradedant vaikų darželių 
paauglėliais ir baigiant į gyvenimo pabaigą 
žengiančiais subrendėliais. Pirmas ir tuo 
tarpu pagrindinis visuotino švietimo žingsnis 
būtų: duoti visiems lietuviams pradinės mo
kyklos išsilavinimą. Tai būtų siekis, leidžiąs 
tautai pasakyti pasauliui: „Lietuvoje nėra be
raščių ir bemokslių!” Valstybės vidiniuose 
reikaluose šis žingsnis įgalintų daryti toli
mesnius švietimo žygius ir tuo pačiu plėsti 
kultūrinį ir profesinį lygį. Pirmajam ir an
trajam siekiui (pagrindinis bendrasis išsila-. 
vinimas ir tolimesnis mokslinimas bei pro
fesinis ruošimas) įpilietinti bus reikalingas 
specialus įstatymas, įpareigojąs visus lietu
vius per atitinkamą laiko tarpą įsigyti nusta
tytą mokslo cenzą ir vispnsiai pasiruošti savo 
pasirinktai specialybei. Nereikia nė aiškinti, 
kad tautiečių tarpe atsiras tokių, (kalbame 
apie sveiko kūno ir proto asmenis) kurie sa- 
kysis nepajėgią ar nenorį tą atlikti, — jiems 
užtenką kasdienio gyvenimo žinių bei patir
ties. Tokiems anksčiau minėtasis įstatymas 
turėtų leisti taikinti vienokias ar kitokias 
sankcijas. Sakysime per nustatytą laiko tarpą 
neįsigijęs būtino kiekvienam lietuviui bend
rojo išsilavinimo pažymėjimo, turėtų mokėti 
atitinkamo dydžio mokestį, nuo kurio galėtų 
būti atleidžiamas įrodęs esąs atlikęs tautos 
prievolę. Tokių mokesčių suma eitų labai 
gerai besimokančių ir siekiančių aukštesnio 

> mokslo reikalams; mažiau pasiturintieji, bet 
taip pat vengią mokytis, privalėtų atlikti'kas- 
met ar nustatytais laiko tarpais privalomus 
darbus prie mokyklų statybos ar mokyklų 
aplinkos tvarkymo. Tokios sankcijos palies
tuosius turėtų veikti ne tiek materialiai, kaip 
moraliai ir skatintų juos dėti pastangų nuo 
jų ko greičiau atsipalaiduoti. •.

Savaime aišku, jog tokiame įstatyme ryš
kioje vietoje būtų (rašytas paragrafas ga
rantuojąs kiekvienam neišsigalihčiam nemo
kamą mokslą ir reikalingiems būtino dydžio 
stipendijas ar pašalpas mokslams eiti. Iš 
viso, nepasiturintiems ir gausių šeimų vai
kams ypatingai, siekiantiems aukštojo mokslo, 
valstybė turi garantuoti galimybes to mokslo 
atsiekti. įvairiausių rūšių ir laipsnių mokslo

gumu veržimąsi „būti pasaulio širdies viduje”, 
viso pasaulio gėrį savo dvasia pasisavinti ir 
tam vaizdingą išraišką rasti. Jis nori bend
ram europiečio žmogaus vargui išeitį rasti, 
būti šviesiaregiu ir kelrodžiu.. Indų, kinų, 
graikų ir .senovės krikščionių kultūra, kaip 
ir šių dienų kultūros trumpos santraukos 
(ekspresionizmas ir impresionizmas bei žmo
gaus intelekto klaidžiojimai) praeina pro mū
sų vidinę akį. Panašiai Ortega Ispanijoje ir 
Spenglerjs Vokietijoje bandė šių,' dienų Euro
pos žmogaus būklę nušviesti.

1943 mt. pasirodo jo trečias veikalų tomas: 
„Viršasmeniškumas ir asmeniškumas” (Per- 
sonigais un parpersonigais”).

Vien turinys atvaizduoja šio veikalo dva
sią: Rusų tautos nusigyvenimas. Civilizaci
jos ir kultūros konfliktas. Tikrovės žmogus. 
Grožis ir teisybė. Meilė ir neapykanta. Sielos 
neliečiamybė. Susikaupimas. ■ Pereinamasis 
žmogus. Goethe — europiečio dvasios sim
bolis.

1944 mf. pasirodo pirmoji dalis jo,romano: 
„Silvestro Perkonio atsiminimai”. Apie šį 
trijų tomų veikalą pakalbėsiu vėliau atskirai.

Visuose jo veikaluose vyrauja šiokie moty
vai: nepaprastas, prigimtinis vitališkumas, 
niekuomet nesumažėjanti vaizduotė ir malo
numas, kuriuo pasaulį ir, nors jis daugely 
kraštų studijavo/ir gyveno, daugelį Europos 
kalbų išmoko, iš jo raštų byloja tai, kas jo 
tautoje yra g^va. Visur jis pakyla virš žmo
gaus gyvenimo, virš pilko kasdieniško h&a- 
mumo ir kvėpuojančios gaivališkos gyvybės 
simboliškas išaukštinimas visokiose pojūtinėse 
ir dvasios, asmeniškose ir viršasmęniškose v 
formose yra jo veikalų gyvybės nėrvas.

Konstantins Raudive yra rašytojas — filo
sofas, gyveninio kūrėjas, kuris dvasiškam vi
sur didesnę sritį užleidžia. Visi jo veikalai 
yra prisipažinimo knygos, kurios savo min
čių turtingumu skaitytoją verčia prie vidi
nio susikaupimo. Išlengvo jis išdirbo savo sa
votišką stilių: asmeniškų pergyvenimų, stip
rių jausmų trumpiausią išraiškos būdą. Sa
vo stilių jis prilygsta Karliui Skalbei, o am
žinybės problemų gilumu — klasikui Rai
niui. Jis rašo iš visos savo buities, kuri yra 
pilna tūkstančiais srovių ir sukūrių, jausmų 
ir minčių, gyvybės ir nusižengimo.

Jo ginčių liepsna nori visas kultūras keis
ti) visas vertybes ir asmenybes atnaujinti. 
Visvien kokia tema jis benagrinėtų — ispa
nų kultūrą, susikaupimo uždavinį arba mo
terų meilę bei vyro draugiškumą — jis vi
suomet savo pasirinkta daiktą įsmy'ė’-s: mei 
!ė jo neap'eidžia niektmm’t. Jis ka'ba tik 
apie tai, apie ka jis nebegali tylėti. Jd me
no ' ryškus r^būdis yra aistringa meilė pasi
rinktai temai

A. Krausas

pa- 
su-

šaltiniai neprivalo būti vien turtingesniųjų 
ar iškilesniųjų privilegija ir Laisvoji 
Lietuva tų Šaltinių gelmes atvers visiems 
tautiečiams,, nežiūrint rango, kalsės, 
dėties ar , kilmės. Tam reikalui su
naudotos valstybės lėšos po kurio laiko' išsi
mokslinusių Tautiečių prasmingo darbo pa- 
vidalei šimteriopai grįš valstybės iždan, to
dėl švietimo reikalams skiriamų lėšų dydis 
nė vienam iždo valdytojui ir kitiems atsakin
giems asmenims neturėtų sukelti jokių skru
pulų ar baimės. Švietimo reikalų sąskaiton 
negali būti taupomas nė vienas centas!

Tautos valstybinį gyvenimą galima paly
ginti audiniui, kuriame kiekviena gijelė, 
kiekvienas ataudas stovi savo vietoje, yra mo
komai ir iš anksto apgalvotai priderinti ga
minamos medžiagos būsimai paskirčiai bei 
reikalingiems damos dėsniams. Atsikūrusioje 
Laisvoje Lietuvoje aukštieji švietimo parei
gūnai, kaip valstybinio -gyvenimo audinio 
gamybos dalininkai .nesiįzoliuos nuo kitų 
žinybp, bet palaikys su jomis kuo glau-1 
džiausius nuolatinio bendradarbiavimo ryšius. 
Tai yra būtina ir neišvengiama norint sėk
mingai pravesti- visuotiną tautos švietimą. 
Tam tikslui švietimo ministerija, ar kitaip 
ją pavadinsime, nesvarbu, iššauks į gyveni
mą specialų organą, kurį šiuo tarpu pa
krikštykime Švietimo Tarybos vardu. Jos 
svarbiausių darbų plane turės stovėti: įvai
rių .paskirčių mokyklų tinklo, joms planų ir 
jų, mokyklų, statybos pravedimas; įvairių 
eksperimentinių žmogaus gabumams tirti la
boratorijų įsteiginias ir mokinių, atlikus rei
kalingus tyrimus bei remiantis jų parodytais 
gabumais žemesnio laipsnio mokyklose, pas
kirstymas į mokyklas; kitaip sakant, nuolati
nis ir planingas besimokslinančių reguliavi
mas. Tai yra nepaprasto svarbumo dalykai, 
leidžią įgyvendinti visuotino švietimo pa
grindus. štai, a) nepriklausomoje Lietuvoje, 
neturėdami avienos, mokyklų tinklą planin
gai reguliuojančios rankos, prisistatėme daug 
kur impozafltiškų mokslo pastatų, bet kaip 
taisyklė, jie koncentravosi arba miestuose, 
arba bažnytkaimiuose arba arčiau susisie
kimo mazgų esančiose vietovėse; tuo tarpu 
užkampiniai kaimai, J kuriuos mokslo šviesa 
sunkiausiai prasiskverbia, bet kuriems'ji dar • 
labiau reikalinga, nekaip vietovėms turin
čioms kitokių šviesos .židinių, mokslą sėmėsi 
apgailėtino vaizdo namiukuose, neturinčiuose 
paprasčiausių mokyklinių savybių. Tos pa
čios vadovaujančios ir reikalą suprantančios 
rankos trūkumas išdaigino mokyklinius pas
tatus, kaštavusius didžiules sumas, visai ne
tinkamus jų paskirčiai.

b) Ar ne to paties planingumo trūkumas ir 
mokinių palaidas plaukimas į bendrojo lavi
nimo mokyklas buvo iššaukęs mumyse baimę 
dėl „inteligentijos” pertekliaus? Ar ne dėl šio 
tiūkumo kai kur amatų mokyklos vos, vos 
kvėpavo nesulaukdamos auklėtinių, o įvai
rios dirbtuvės nesugaudydavo joms taip rei
kalingų ir darbą išmanančių amatininkų? O 
kas suskaitys įvairius talentus ir gal būt ge
nialių gabumų jaunuolius-Ies, kurie neglobo-

Gerhardo Hauptmanno paskutines dienos
mirties metinėms) ■ z . i

mirtiną kaukę, o tapytojas Resselis padarė du 
mirusiojo- piešinius. G. Hauptnjanno kūnas 
buvo apdengtas vienuolio abitu, kuris simbo
lizavo jo paskutiniojo romano veikėją tėvą 
Kristoforą, kurio gyvenimo tikslas yra naujo' 
žmogaus' auklėjimas. Gerhardo Hauptmanno 
palaikai buvo pervežti į Berlyną. Kartu trau
kinys atvežė į Berlyną velionio našlę ir eilę 
jo draugų. Taip pat į ten pervežta G»Jiaupt- 
manno biblioteka, archyvas ir rankraščiai.

Po gedulingo- paminėjimo Stralzundo rotu
šėje žvejų kuteriu karstas išvežtas į Hilden- 

. see — į mažą vokiečių jūros salelę prie RU- 
gen, kurią G. Hauptmannas daugiau kaip 
prieš 50 metų buvo sau susiradęs ir kurioje 
jis nuo 1929 m. nuolatos praleisdavo vasaras. 
Rašytojo pageidavimu, jis palaidotas mažose . 
Hildensee kaimo kapinėse visai prieš saulės 
užtekėjimą. Prie duobės karstą nešė- keturi 
rašytojai: Johannes R. Becheris, Gerhardas 
Pohlis, Walteris Stanietzas ir Peteris Stein- 
hoffas. Hauptmanno našlė ant karsto užbėrė 
tris saujas žemės, atvežtas iš gimtosios Si
lezijos milžinų kalnų.

Ypatinga reikšmė priklauso soiHetų karinės 
valdžios atstovo pik. Tulpanovo laidotuvių 
kalbai: „Kada 1905 m. caristinė valdžia 
Maximą Gorkį įmetė į kalėjimą, Hauptmannas 
buvo 

! prieš 
' bado 

vystė 
tinas

' (Pirmosioms jo
Gerhardas Hauptmannas mirė prieš metus 

Wiesensteine. Ryšys tarp jo mirties ir įsakymo 
išgyvendinti jo gyvenime buvo paskutinis tra
giškas etapas. Tik šių metų eigoje sužinota 
apie rašytojo paskutinių dienų nuotykius.

Silezietis tapytojas Arturas Resselis priklausęs 
rašytojo artimųjų draugų būreliui, pasakoja, 
kad Hauptmannas jau praėjusių metų pava
sarį buvo susirgęs plaučių uždegimu. Be to, 
dar anksčiau jis buvęs giliai dvasiniai pa
veiktas jo pergyvento baisaus Dresdeno 
orinio puolimo. Po to jis jau nebeatgavęs 
pakankamai jėgų, kad galėtų ligai priešintis. 
Tai galima išskaityti ir iš jo laiško, kuris rei
kia manyti, buvo paskutinis. Laiškas rašytas 
1946 m. gegužės 9 d. jis adresuotas Feliksui 
A. Voigtui. Į adresato rankas jis pateko tik 
rašytojui mirus, tarsi „pasveikinimas iš ana
pus”. Ten sakoma: „Aš tiek esu pažengęs, 
kad galiu keletą kartų apeiti apie savo namą, 
tačiau savo patalo aš negaliu palikti. Tai 
yra visa, ką aš geresnio galiu pasakyti apie 
savte. Tai, kas vadinama džiaugsmu, aš ne
turiu. Gyvenimas man yra apkartęs. Ir iyg 
nujausdamas artimą mirtį, laišką baigia 
trumpais žodžiais: „Visa pakibė ore”, po ku
rių seka vos įskaitomas parašas.

Me$ negalime šiandien šių žodžių rišti lik 
su aktu, kad jau nuo 1946 m. balandžio mėn. 
rašytojo namuose viskas buvo paruošta sa
vanoriškam persikėlimui netoli Berlyno. Ta
da buvo beveik netikima, kad Hauptmannas 
tokį persikėlimą perneštų. Iš kitos pusės jis 
norėjo mirti Wiesensteine. Ketvirtadieni prieš 
Sekmines likimas šį paskutinį rašytojo norą 
Išpildė. Šeštadienį, birželio 2 d. Hauotmannas 
nustojo sąmonės. Tai įvyko tą pat dieną, kai 

, Į Agneten kaimą atėjo įsakymas, kad po 6 
dienų būsias vykdomas priverstinas išgyven
dinimas. Ketvirtadieni, birželio 6 d.. *arp 
antros ir trečios valandos rašytojas mirė 

I Vaizdakalys Rilkė iš Warbrunn nuėmė Ne

jami, neafrenkami ir pepasiunčiami į specia
lias gabiųjų mokyklas, nuvyto kaimo laukuose 
ar miesto landynių užkabariuose? Daugiau 
šitokių ir kitokių klaidų, tiek daug visai tau
tai kaštavusių, Laisvoji Lietuva neBekartos. 
Ji pasuks planingo darbo linkme ir, kur rei
kės, švietimo srityje neatsisakys net revoliu
cinių žygių! Ji paliks lietuviškose mokyklos^ 
tą, kas buvo gero, teigiamo, naudingo ir gra
žaus nepriklausomos Lietuvos mokyklose ir 
nedvejodama išbrauks dėmes, trukdančias vi
suotino švietimo spindulių skleidimąsi. Atsi
gręžkime tuo tarpu į pradines mokyklas, esan. 
čias kaimuose. Kokia jų paskirtis visuotino 
tautos švietimo rėmuose: duoti žinių ir šiokį 
tokį išprusimo apvalkalu septinmečiams — 
trylikamečiams vaikams, ar būti visų kaimo 
gyventojų švyturiais? Atsakymas tegali' būti 
vienas, kalbąs ’ tik ką duoto klausimo antro
sios dalies naudai.'Mokyklos kaime'turi būti 
ir bus tie šviesuliai, kurie' spindi mažiesiems, 
suaugusiems ir senstantiems. Jų statyba turės 
vykti jokiu būdu ne mažesniu, bet daug spar
tesniu tempu, kaip buvo vykdoma nepriklau- ' 

. somoje Lietuvoje, arčiau tirščiau gyvenamų' 
centrų arba juose pačiuose. Moderniškas su 
visais reikalingais įtaisais ir aprūpintas bū
tinomis mokslo priemonėmis mokyklas pir
moje eilėje turės gauti nuošalesnieji kaimai. 
Sakydami moderniškas, turime galvoje moky
klų patalpas, kuriose be reikalingo klasių ir 
kabinetų kiekio, randasi erdvios mankštos — 
žaidimų ir teatro , įvairiems pastatyipams, o 
taip pat kino aparatūrai bei filmų demonstra
vimui būtinais įtaisyrriais salės. Mokyklos pa
talpose, o ne kur kitur, turi būti įrengtos 
kaimo bibliotekos ir skaityklos, ūkininkų 
luomas, laikąs ant savo pečių valstybės pa
matus, turi teisę gauti kultūrinių vertybių 
savo namuose; tos vertybės, valstybinių Ir sa 
vivaldybės įstaigų rūpesčiu pačios privalo su
sirasti kėlią į ūkininko aplinką. Scenos me
nas, vertingos filmos, nekalbant apie kasdie
nę kultūringo žmogaus duoną — knygas, ne
gali būti ūkininkui prabangos dalyku, priei
namu tik retomis progomis. Artimiausia mo
kykla visa tai duos ūkininkui jo poilsio ir 
nuo kasdienių darbų laisvu laikų. Panašūs 
uždaviniai atiteks ir darbininkų kvartaluose 
būsimoms mokykloms. Kaimo ir darbininki
jos gyvenamose vietovėse esančios mokyklos, 
be tiesioginės savo paskirties, taps savotiško
mis 'šventovėmis, teikiančiomis artumos” gy. 
ventojams sveiko, naudingo, pamokančio ir 
kultūringo dvasinio peno. Visa 'tai tie gyven
tojai gaus jų (pirkimo jėgai prieinama kai- 

,na arba ir visai veltui. Tautoje, vykdančioje 
visuotiną švietimą, kultūrinės vertybės nega- 

, Ii būti ir nebūs pasipelnymo priemone. Šitą 
dėsnį Laisvoje Lietuvoje įvykdys pati valsty
bė. Greta to, valstybė jausis įpareigota kiek 
galima daugiau palengvinti ūkininkų ir dar
bininkų rūpesčius ir' triūsą priešmokyklinio 
amžiaus vaikų švietimo darbe. Tam reikalui 
bus išaugintas gausus „Vaikų darželių” tink
las kaimuose ir darbininkų gyvenamose ko
lonijose. Šios švietimo įstaigėlės, gerai pa
ruoštų ir pedagogine nuovoka apsiginklavu
sių vedėjų vadovaujamos, suteiks mažiesiems 
piliečiams įžangines mokslo ir išprusimo ži
nias, o tų piliečių tėvams leis ramiai dar-

' (Nukelta į 4 pusi.)

vienas pirmųjų Europoje, pakėlęs balsą ' 
carų, tironiją ir barbariškumą. Baisaus 
metu prie Volgos, Hauptmannas iš- 
Europoje pagalbos akciją. Jam pastaty- 
vertingas paminklas”, sakė Tulpanovas. 

Pagarba, kuria O. Hauptmannas naudojasi 
anglosaksų pasaulyje, yra jau prieš šio šimt
mečio pradžią tvirtai pagrįsta. Ryšium su 
šiuo* ypatinga; įdomus yra Felikso A. Vaigto 
pranešimas, kad paslaptyje laikytoji O. 
Hauptmanno drama apie žydų Vpersekiojimą 
Vokietijoje ..Tamsumos”, rašytojui leidus, yra 
pasiųsta į JAV. kur ji netrukus turi išeiti iš 
spaudos. ■ ' (Iš Stuttg. Nachrichten)

t
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Lietuviu ’ 2jkai is žemes, kur parduodamos moterys
LIETUVIAI AIGIPTE. k1. KURIE PIETŲ SAULĖS, ĮKAITINTI NUVAŽIAVO Į SIBIRĄ AT.^oTI... GERIAUSI ŽMONĖS 
PASAULYJE ESĄ ANGLAI. 26-IŲ TAUTŲ TARPE. TRETI METAI SKAUTŲ STOVYKLOJE, SINAJAUS KALNO PAPĖDĖJE. 
KRAŠTAS, KUR VYRAI IR MOTERYS NEŠIOJA SIJONUS. UŽ PAŽVELGIMĄ PRO ------------------- ---------- ---------------

Prieš Jūsų bendradarbį guli sutrintų ir su
nešiotų laiškų pluoštas. Ant kiekvieno jų 
krašte užrašyta: „Prisoner of war post. Ser
vice des prisonniers de guerre. Kriegs- 
gefangenenpost”. Skaitytojas jau žino, iš kur 
atsiųsti tie laiškai. Tik iš turinio betgi mes 
patiriame, kad jie atsiųsti iš Piramidžių ^ša
lies, arba „iš namų nevalios” ...

Bet tekalba patys autoriai, Lietuvos ūkinin
kaičiai, kurie dar taip neseniai pureno 
Aukštaitijos laukus ir kalė dalgius prie 
prieklėčio:

— Kada raudonoji armija buvo užėmusi 
Rytinę Lietuvos dalį, naciai mus suėmė ir 
išgabeno Vokietijon. Netrukus mes atsidūrė
me Stettine, o iš čia vežė taip pat neatsiklaus- 
dami ten, kur jiems patiko, Pagaliau sužino
jome, kad esame makaronų ir apelsinų 

-krašte — Italijoje.” Čia aprengė kariškais 
drabužiais ir išsiuntė į frontą. Ne gi i už- 
naganį „auslaenderius” naciai siųs, — atsi
dūrėme pirmose fronto linijose, išblaškyti 
tarp vokiečių kareivių. Šie mus stropiai sau
gojo, kad nepabėgtumėm. Vėliau betgi pri- 

” tykojom, suradom progą ir atsidūrėme vieną 
tamstą naktį anglų pusėje. Anglai sutiko mus 
labai šaltai: nei labai gerai, nei labai blo
giai. Susodino į kariškas mašinas ir nuvežė 
Neapoliu. Čia ištaikė 1 mėnesį. Iš čia per 
Torontą išplaukėme į Afriką.

1944 metais prieš pačias Kalėdas, kai jūs, 
midi broliai vukote sunkią naštą po bom
bomis Vokietijos fabrikuose, ir prieš savo 
norą ilginote seniai pralošto karo dienas, mes 
praplaukėme Suesą, pro kurį niekaip negalėjo 
praplaukti Hitleris su Mussoliniu ... Atsi
dūrėme Aigipte, žemėje, kurią tik iš „10 Die
vo įsakymų’ težinojome.

Kraštas čia kitas, kaip pas mus ir žmonės 
ne toki. Afrikoje gyvename. Pietų saulutė čta 
kaitino taip smarkiai, beveik kaip „Tėvo ir 
mokytojo saulė” Lietuvoje. Kai kurie’ iš mūsų 
tad sumanė kiek atvėsti ir išvažiavo į Si
biro ledynus. Džentelmenai anglai jiems to 
nedraudė daryti.

Vasarą čta žiauriai karšta, tik žiema (jeigu 
iš tiso ją galima šiuo vardu vadinti) kiek 
vėsesnė. Bent jau nereikia dažnai pavėsio 
ieškoti. Žiema čia primena rugsėjo mėnesį 
Lietuvoje. Baisiai nusibodo tas amžinas karš
tis ir smėlis, nors šiaip jau ir nebūtų labai 

v, blogai. Išeiti iš stovyklos galime 8 km radiusu 
be jokios apsaugos. Valgyti taipgi gauname’ 

• pakankamai, ypač tie .kurie dirbame maisto 
sandėlyje. Duoną valgome baltą kaip sniegą. 
Dirbame 8 vai. per parą. Darbas pakenčia
mas, normų nėra jokių. Būna atsitikimų, kad 
ir išgerti gauname ...

Čia gyvendami mes supratome, kad geriau
si žmonės pasaulyje yra ahglai. Kada jie mus 
atleis, meg nežinome. Vengiame perdaug net 
apie tąi teirautis. Išeiti iš belaisvių stovyklos, 
žinoma, būtų neblogai bet kur? Ką mes 
veiksime, kai mus paleis, kur dingsime? 
Ypač neturime bet kokio noro vykti į Vokietiją 

Gyvename 33 lietuviai ir skirstomės į tris 
rūšis: 1. Tikrieji lietuviai tremtiniai. Tokių

Visuotinas švietimas ir jo vykdymas
(Atkelta iš 3 pusi.) 

buotis tada, kai nesant darželių, turėtų pa
tys gaišinti taiką savo mažųjų priežiūrai.

Kaip „varlcų darželiai”, pradinės mokyklos, 
taip ir kitos švietimo bei profesinio paruoši
mo institucijos (gimnazijos, amatų, prekybos, 
technikos, dailės darbų mokyklos, mokytojų 
seminarijos bei institutai, akademijos, kon
servatorijos bei universitetas) yra pakanka
mai įrodę savo vertingumą nepriklausomos 

1 Lietuvos laikotarpyje. Panašių tipų mokyklas 
mes turėsime, tik žymiai gausesnį skaičių, 
Laisvoje Lietuvoje. Tačiau kai kurių tų mo
kyklų programos turės būti labai ir labai per 
reformuotos ir daugiau pritaikintos prakti
niam gyvenimui. Tos reformos išvadoje mes 
atsisakysime „baltarankių” gaminimo teori- 

. jos, kadaise davusios mums didelį skaičių 
„inteligentų”, geidusių dirbti valdinėse įs
taigose — raštinėse, bet nesugebėjusių pa
prasčiausio rašto suredaguoti ar registracijos 
knygų vesti. Tokie „inteligentai”, daugiausia 
išėję iš bendrojo lavinimo mokyklų, stokojo 
ne tik paprasčiausių praktinio gyvenimo ži
nių, bet ir išprususiam žmogui būtinų elgse
nos bei laikysenos taisyklių supratimo. Sis 
pastarasis trūkumas dar ryškiau kyšojo spe
cialinių mokyklų auklėtinių tarpe. Iš vienos 
pusės — bendrojo lavinimo mokyklų, — tu
rėjome įvairių mokslo dalykų prikimštomis 
galvelėmis „šviesuolių”, nesiorijentuojančiųl 
praktiniame gyvenime; iš antros pusės, .— 
specialinių mokyklų, — išleisdavome pusėti
nus tam tikrų specialybių žinovus, bet rėkian
čiai stokojančius bendrojo išauklėjimo. Mat, 
lengvapėdiškai buvome įpratę pasiteisinti: 
„Amatininkams užtenka gero savo specialy— 

K bės mokėjimo ir jiems „poniški” įpročiai ne
reikalingi”. Ateityje tokius lengvapėdiškumus 
pakeisime priešingais reikalavimais: baigę 
lavinimo mokyklas tautiečiai turi turėti ne 
tik atatinkamą mokslo žinių bagažą, bet ir

esame 15. 2. Klaipėdos krašto lietuviai, prie
varta sumobilizuoti į vokiečių armiją nacių 
taikais. 3. Lietuvos vokiečiai repatrijantai. 
Dabar betgi jie dedasi , neretai didesniais lie
tuviais už mus. Su Klaipėdos krašto lietu
viais sugyvename ne taip jau gerai ir ne 
taip jau blogai .Vienok bendros kalbos, ypač 
su repatrijantais, retai tesurandame. Įsitiki
nome, kad pastarieji nieko gera, apart bloga, 
mums nelinki.

Mūsų lageris yra internacionalinio po
būdžio. Gyvename 26 tautų žmonės. Visi mes 
—. buv. „Naujosios Europos” kariai. Tarp 
savęs kalbame vokiškai. l$aip gi kitaip susi
kalbėsi, kai vienas esame iš Lietuvos, kitas 
iš Rumunijos, trečias gi Maroko arabas. 
Sugyvename visi gana gerai. Ką veiksi ne
sugyvenęs ...

Mūsų lageris labai panašus į Lietuvos 
skautų stovyklą, tik skirtumas tas, kad jau 
treti, metai, o ne viena kita savaitė, čia esame. 
Stovyklą mes išdabinome gėlėmis, papttošėme 
mūsų pačių pagamintomis stoviomis. Ne
toli mūsų yra kartusis ežeras, į kurį retkar
čiais nueiname išsimaudyti, taip sakant ieek 
atvėsti nuo Aigiptietiškos kaitros. Į rytus nuo 
mūsų lagerio tolumoje dunkso istoriniai ir 
mistiniai Sinajatis kalnai1.

Mes esame jau perdaug išsiilgę savo gim
tosios žemės, savųjų ir ypač lietuviškos spau
dos. Tik retkarčiais mus aplanko vienas kitas , 
laikraštis iš Vokietijos. Labai išsiilgome ir 
sesių lietuvaičių. Jau treti metai, kai mes 
nesame matę europiečių moterų: visur tik 
aplink aigiptietės, felachės. Jos vaikšto ap
sidengusios veidus uždangalais ir yra - žiau
riai vyrų saugomos. Tik pamėgink pažvelgti, 
kas slepiasi po tuo veido uždangalu, tuoj 
atsiras vyras ir suvarys tau peilį į vidurius...

Persikraustem
Schwabisch-Gmund. Vos tik atšven

tę Nuertingene pavasario šventę, išgirdome 
labai skaudžią naujieną, būtent: visos Nuer- 
tingeno apskr. lietuvių stovyklos keliamos j 
Schw.-Omuend, į kareivines. Subruzdo visos 
stovyklos. Prasidėjo pasitarimai kaip apginti 
savo teises ir nesileisti įstumiamiems t nežmo 
nįškas gyvenimo sąlygas. Bet deja, visos mū
sų pastangos kultūringu keliu atkovoti savo 
teises nuėjo niekais, visi siunčiami aukštiems 
karinės valdžios pareigūnams prašymai bei 
memorandumai liko neišklausyti. Delegacijų 
argumentai, kad mūsų mažyčių sveikata Bis
marko laikų kareivinėse atsidurs tragiškoj 
būklėj, nesužadino pasigailėjimo jausmo.

S. m. birželio mėn. 11 d. prasidėjo perveži
mas. Pirmoj eilėj buvo vežama Neuffeno sto
vykla. 8 vai. ryto j stovyklą atvyko 10 kariš
kų sunkvežimių ir prasidėjo pakrovimas smul 
kios tremtinio mantos. Tik pakrovus mašinas, 
staiga prišitatė du jeep pilni vokiečių poli
cijos, kurie pareiškė darysią išvažiuojančiųjų 
daiktų kratą. Čia užsistojo Unrros dir. p. 
Maingeot, pareikšdamas, kad jis atsako už 
tvarką stovykloje, ir, kad čia vokiečių poli- 

gerą išsiauklėjimą bei praktinio gyvenimo pa 
žinimą, leidžiantį tiems tautiečiams, reikalui 
verčiant, imtis kurio nors darbo valstybinėje 
ar savivaldybės įstaigoje; o specialinių mo
kyklų auklėtiniai iš mokyklų sienų privalo 
išsinešti, be savo specialybės, išsilavinusio ir 
išauklėto — kultūringo piliečio vardą. „Bal
tarankių” ruošimo'mūsų mokyklose gadynė 
privalės visiems laikams dingti praeities už
marštin, o jų vieton atsistos išmokslintas, iš
auklėtas ir aktyvios veiklos nevengiąs bei pa
siimtą darbą išmanąs lietuvis jaunuolis-lė. To 
siekiant, mūs neturėtų gązdinti neišvengiamas 
reikalas (vesti bendrojo lavinimo mokyklų 
moksleiviams darbo prievolę ūkiuose, fabri
kuose, dirbtuvėse, įmonėse ar biuruose. Tegu 
moksleiviai vasaros atostogų (trijų mėnesių 
laikotarpyje) metu per, sakysime, trejis ar 
ketveris metus, padirbėja po porą savaičių 
ar po mėnesį vienoje iš aukščiau minėtų dar 
boviečių ir tokie moksleiviai, gavę atestatus, 
daug drąsiau galės jaustis viešajame gyveni
me ir gryna sąžine kalbėti tų darboviečių nuo 
latiniams darbininkams apie jų darbo ir jo 
sąlygų pažinimą bei supratimą. Tada savai- 
me atpuls lietuviams inteligentams priekaiš
tas, kad jie gyvenimą ar ūkininko,' ar darbi
ninko darbą tik iš knygų tepažįstąs. Visuoti
no tautos švietimo rėmuose nuolatinis įvairių 
luomų bei specialybių tarpusavio bendradar
biavimas yra neišvengiamas ir būtinas. To 
bendradarbiavimo akstiną turi išdaiginti mo-< 
kykla ir švietimui vadovaują organai.

Be ankščiau minėtų mokyklų rūšių, Lais
voji Lietuva steigs visai naujo tipo moky
klas. Tai bus gabiesiems tinkamos mokyklos. 
Jų reikalingumo ir būsimos visai tautai iš 
tokias mokyklas baigusių kultūrinės naudos 
nėra prasmės juodinėti. Tatai savaime aišku. 
Į jas suplauks pajėgiausias dvasinis ele
mentas. Jis čia pateks stropios atrankos ke
liu. Tokia atranka galėtų būti vykdoma tokiu

kai- 
pa-

yra

uždangalą - peilis i vidurius.
Šiaip jau vyrą nuo moters iš pirmo žvilgs

nio kiek sunkiau atskirti, nes visi nešioja si
jonus, .tik vyrai, baltus, gi moterys juodus.

Turint pinigų, galima moterį lengvai nu
sipirkti: jos kaina maždaug 30 svarų. Kai 
kas (ypač vienos tautybės žmonės) čia daio 
biznius: supirkinėja moteris pigesnėmis 
nomis, gabena į miestus ir parduoda į 
leisfuvybės namus.
' Jau pastebėjome, kad tarp aigiptiečių 
labai didelis luomų skirtumas. Darbininkai 
gyvena labai blogai, tiesiog sunku ir įsivaiz
duoti kaip blogai. Daug kur prie dirbančių 
dirbininkų stovi su gerai supintais botagais 
darbdaviai. ir už menkiausius prasižengimus 
juos lupa. Teko matyti, kad su dirbančiais 
darbininkais elgiasi daug žiauriau, kaip su 
gyvuliais.

Nenuostabu tad, kad vietinių gyventojų 
tarpe yra daug komunistuojančių. Komu
nistinė propaganda, esant labai jau skirtin
giems darbo ir kapitalo santykiams, randa 
labai gerą dirvą.

Mums pasakoja, kad panašus gyvenimas 
yra ne tik Aigipte, bet ir daug kur kitur 
Afrikoje: kas turi — turi perdaug, kas ne
turi — visiškai nieko neturi.

Nors čia mums ii; nėra jau taip blogai 
(atrodo, kad belaisvių stovyklose maitinimas 
yra žymiai geresnis kaip DP stovyklose. 
Aut.), vis dėlto skaudų kad labai toli nuo 
savųjų gyvename; skaudu atsiminus, kad rnū-" 
sų miela Lietuva ir joje likę lietuviai taip ta
tai vargsta. Dažnai bežiūrint į Sinajaus kalno 
viršūnę, graudu darosi ir norisi iš čia kuo 
greičiausia ištrūkti pas savuosius. Latvijos 
konsulas neseniai padarė žygius savo piliečių 
reikalu it juos visus iš karo belaisvių stoiyk- 
los švadavo. Mums tjuvo labai didelė šven- 

cijai nėra kas veikti. Nepasišalinus vokiečių 
policijai, p. direktorius pranešė karinei val
džiai ir tik atvykus amer. karininktli, vokie
čių policija buvo pašalinta, ir mes laisvai 
galėjome išvažiuoti. Čia tenka dar kartą pa
dėkoti p. Maingeot, kuris ir šį kartą, kaip ir 
visuomet, atsistojo’mūsų reikalų sargyboje ir 
apgynė mus nuo vokiško teroro.

Birželio 16' d. buvo baigtas visų stovyklų 
pervežimas ir,tuo būdu,mes iš privačių žmo
niškų butų, atsidūrėme senose kareivinėse, 
virš dviejų tūkstančių žmonių, kur gyveno 
lenkų tik apie 1.200. Kad ir skaudu, tačiau 
mes nenusimename, tiek iškentėję, pavargsime 
ir toliau. Nors mes daug nustojome medžia
giniai, bet tautinėj ir kultūrinėj srity daug 
laimėjome. Čia mūsų daug, turime gimnaziją, 
aukšt.'techn. mokyklą, pradžios mokyklas, at
siras įvairių kursų, reikia tikėtis susitvers ir 
dramos trupė, nes teatrui salę turime tikrai 
puikią ir pradėsime dirbti.

Kad ir kokios audros mus blaš' !•’. mes 
nepalūšime, visi vieningai dirbsime sa o tau
tos ir tėvynės ateičiai. S. K. •

būdu: pradinių mokyklų mokytojai ir vedė
jai visą laiką seka savo auklėtinių pareiškia
mus vienos ar kitos srities gabumus ir tam 
reikalui veda atitinkamus užrašus. Kasmet 
tų užrašų ištraukos, liečiančios gabiausiuo
sius pailiustravus jas (ištraukas) konkrečiais 
tų gabiųjų pareikštais faktais ar darbeliais, 
siunčiamos atftinkamiems švietimo vadovy
bės organams (Švietimo Tarybai), kuri savo 
ruožtu iš gautųjų duomenų darb vienokias ar 
kitokias išvadas bei pati įsitikinusi neabejo
tinu' gabiųjų kandidatų talentingumu, tarpi- 
riinkauja priimti juos į specialias gabiesiems 
skirtas mokyklas. Duomenys apie kandidatuo
jančio į gabiųjų mokyklą turėtų būti surinkti 
iš kelių metų tokio kandidato, besimokiusio 
pratinėję i ar tolygaus laipsnio mokykloje, 
stebėjimo.'Yra faktų, kad vaikai ar jaunuo
liai, pareiškę kartais labai didėlių gabumų 
kurioje nors srityje, po kurre-laiko t,užgęsta” 
ir virsta’ eiliniais mokinukais, arba priešin
gai - vidutiniokas silpnuoli8 kai -kada 
staiga pasireiškia tiesiog nuostabiais gabu
mais. Todėl būtų netikslu apsiriboti vien 
pradines mokyklas baigusiais .kandidatais. Jų 
skaičių galėtų papildyti tiek aukštesniųjų, 
tiek specialinių mokyklų mokiniai. Užtat 
atranka vykdoma ne tik pradinėse, bet ir 
aukštesnio laipsnio mokyklose. Gabiųjų mo
kyklos sudarytų idealias sąlygas priimtųjų 
įvairiems gabumams (dailininko, rašytojo,
žurnalisto, muziko, dainininko, techniko,,
mokslininko ir 1.1.) plėtoti. Jiems neturėtų 
būti jokių pašalinių rūpesčių: buto, valgio, 
mokslo priemonių ar drabužių pasirūpinimo. 
Visas išlaikymas bei mokymas gabiųjų mokyL' 
klose turėtų būti teikiamas nemokamai — 
valstybės lėšomis. Tai reikštų, tautiniu mastu 
imant, dvasinės aristokratijos ruošimą., Aris
tokratijos, sukomplektuotos iš visų gyvento- 
'jų sluoksnių bei luomų, vėliau galėsiančios 
išryškinti I ietuvos gen’io veidą, kurio kaip 
tik siekia Ir visuotinas tautos švietimas. •

J. Jašinskas. 

tė, kai mums pavyko susirišti .su Lietuvos 
konsulu Anglijoje Poe* Balučiu. Gal kada 
ir mus jis išves „iš n-auisvės namų, iš Ai- 
gipto žemės” ... — baigia savo laiškus Ai- 
gipto lietuviai.

P. S. Minėtiems mūsų tautiečiams galima 
rašyti ar nusiųsti knygų šiuo adresu: Petras 
Janischis Nr. 178 777. C/O Chief P.O.W. 
Postal- Center Midla East, Lager 380/6. ,

K. Pelėtas.

MEMMINGENAS.
—' Vietos Raudonojo Kryžiaus skyriai ga

vo drabužių iš Balto siuntos tremtiniams lie
tuviams, kurie šiuo metu dalijami gyvento
jams.

— VI. 24 d. į stovyklą atvyksta latvių ka
talikų vyskupas Rancens, buv. Latvijos seim» 
vice-pirmininkas. Lietuviai ir latviai katali
kai ruošiasi ganytoją prideramai sutikti.

— Liepos mėn. pradžioje į YMCA organi
zacijos ruošiamą stovyklą ruošiasi išvykti 
tarp kitų ir apie 80 lietuvių, vaikų.

— ūkautų vadovybė taip pat nutarė šiais 
metais, kaip ir pernai, suruošti skautiškąją 
stovyklą š. m. liepos mėn. 17—28 d. d. savo 
organizacijos nariams.

— Aerodromo stovyklos kieme inž. dail 
Žalnieriūno triūsu ir pastangomis pastatytas 
gražus D. L. K. Vytauto biustas, pagamintas 
to paties dailininko iš gelžbetonio.

— Birželio mėn, pabaigoje gimnazija bal 
gia pirmąjį naujųjų mokslo metų ketvirtį ir 
pradeda vasaros atostogas.

— Didelis lietuvių skaičius tarėjo progos 
šį .pavasarį dalyvauti ekskursijose ir aplanky
ti Alpių kalnus, Oarmisch - Partenkircheną, 
Immensee, Koegnigsee, Liudviko II pilį, Ne- 
belhorną. ir kitas gražesnes Bavarijos vieto
ves. 10 moksleivių ateitininkų, drauge su sa
vo organizacijos globėjais, dalyvavo jų su- 1 
ruoštoje ekskursijoje Reino krašte.

— Birželio 29 d. „Lituanicos” tunto skau
tai ruošia Amer. zonos lietuvių skautų avio- 
modelistų (oro skautų) suvažiavimą ir var
žybas Memmingeno Aerodrome. Ta proga 
ruošiamas Memmingeno DP visuomenei skau 
tų laužas su atitinkamais pasirodymais., I.S.

LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJŲ 
KONFERENCIJA

1947 m. liepos mėn. 10—13 d. d. Wuerz- 
burgo stovykloje šaukiama Amerikiečių ir 
Prancūzų zonų gimnazijų ir progimnazijų 
lietuvių kalbos mokytojų tarnybinė konferen
cija bus pradėta liepos 10 d. 10 vai. Darbų 
'programa: 1. Gramatikos dėstymas gimnazi
joje, 2. Kalbos kurso apimtis ir tikslai aukš
tesniosiose klasėse, 3. Lietuvių literatūros 
programos išėjimas tremtie8 sąlygomis, 4.' 
Visuotinė literatūra tremties mokykloje, 5. Sti 
listikos ir poetikos kurso ėjimas a) žemes-' 
niosiose ir b) aukštesniosiose klasėse, 6. At
mintinis poezijos ir grožinės prozos dalykų 
mokymasis, 7. Mokinių skaitybos tvarkymas, 
8 Rašomieji darbai, 9. Pastebėjimai iš mo
kyklų lankymo ir keliamųjų bei baigiamųjų 
egzaminų,. 10. Pranešimas apie Lietuvių Kal
bos Draugiją, einamieji reikalai ir kt.

Konferencijos dalyviai nakvyne bus aprū
pinti, maisto turi pasiimti patys.

Švietimo Valdybos Aukšt. Mokyklą 
Innspektorius lietuvių kalbai ir literatūrai '
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