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Londono pasitarimų rezultatai
Susitarta padidinti vokiečiu pramonės pajėgumą

PRANCŪZAI PRITARIA NAUJAM PRAMONĖS PLANUI * GEN. CLAY PRANEŠIMAS * AMERIKIEČIŲ IR ANGLŲ ZO
NOSE VOKIEČIŲ PRAMONĖS GAMYBA PAKILS IKI 1936 M. GAMYBOS LYGIO * METINE PLIENO GAMYBA ABE

JOSE ZONOSE NUSTATYTA 10,7 MIL.TONŲ

Londonas (UP). Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms ir D. Britanijai pasisekė gauti 
taip reikalingą Prancūzijos pritarimą dėl 
vokiečių pramonės gamybos lygio pakėli
mo anglų — amerikiečių sujungtose zono
se. Tas aiškėja iš penktadienį paskelbto ko 
munikato. Prancūzijai pageidaujant, komu
nikate pabrėžiama, kad Vokietiją atstatant 
jai nebus teikiama pirmenybės prieš kitas 
demokratines Europos valstybes. Trijų vals 
tybių delegacijos susitarė, kad vokiečių iš
tekliai turėtų būtį panaudoti bendrajam Eu 
ropos atstatymui ar tai pagal Marshallio 
planą, ar pagal kitą kokį atstatymo planą.

JAV ir D. Britanija sutiko su Prancūzi
jos pasiūlymu atnaujinti neužilgo pasitari
mus Berlyne dėl nustatymo naujos ekspor
tuojamų Ruhro anglių paskirstymo progra
mos. JAV ir D. Britanija padarė rezervų, 
kad Berlyno pasitarimuose nebūtų siekia
ma sumažinti britų — amerikiečių zonoms 
skirtąjį anglių kiekį. Dėl britų — amerikie 
čių projekto Ruhro kasyklų administravimą 
ir kontrolę perduoti palaipsniui į pačių vo 
kiečių rankas, prancūzų vyriausybė pasili
ko teisę vėliau pareikšti savo nusistatymą.

GEN. CLAY KOMUNIKATAS
Berlynas (Dena). Amerikiečių okupuoto

sios zonos karinis gubernatorius gen. Lu
cius D. Clay, bendrai su britų karinių pa
jėgų vyriausiuoju ,vadu oro maršalu Sir 
Sholto Douglas, penktadienį paskelbė nau
ją vokiečių pramonės planą britų — ame
rikiečių okupuotosioms zonoms Vokietijo
je. Tas planas pakeičia 1946 m. kovo mė
nesyje visų keturių okupacinių pajėgų Vo
kietijai nustatytąjį bendrąjį pramones ly
gio planą.

KOMUNIKATO ĮVADAS
1946 m. kovo mėn. keturios okupacinės 

pajėgos Kontrolinėje Taryboje nustatė re
paracijų ir vokiečių pokarinio ūkio lyg
mens planą. To plano tikslas buvo sunai
kinti vokiečių karinį potencialą, užtikrinti 
reparacijas ir taip pat palikti vokiečiams 
savo taikaus ūkio atstatymui reikalingus 
fabrikus ir įrengimus.

Patyrimas parodė, kad planas yra neiš
vengiamai keistinas, nes specialios sąlygos, 
kuriomis tas planas rėmėsi, nebuvo išpil
dytos. Nei abięjn zonų sritis, nei visa Vo
kietija negali maniai atgyti, kol tas pla
nas, toks jis dabar yra, lieka egzistuoti. Be 
to, kas kart vis labiau aiškėja, kad dabar
tinėse apystovose Vokietija negali prisidė
ti savo taip būtinu įnašu prie bendrojo Eu
ropa* ūkio atstatymo.

Sovietu isistiprinimai Mandzurijoje
Nankingas (Dena/Reuter). Nepriklauso

mas kiniečių laikraštis „Hsin Min Pao” 
praneša, kad šiaurės vakarų Mandžiūrijos 
pakraštyje praėjusią savaitę sovietų ka
riuomenė užėmė, dviejų šiaurės Mandžiū
rijos upių santakoje esančią, Hahiatze salą. 
Laikraštis pažymi, kad sovietai jau pradėjo 
minėtoje saloje daryti įtvirtinimus.

Rado užtarėju
Kairas (AP/DPD). Egipto užsienio reika

lų ministerijos generalinis sekretorius pa
reiškė, kad, ryšium su Sovietų Sąjungos 
Egiptui palankiu nusistatymu sprendžiant 
Saugumo Taryboje egiptiečių — britų gin
čą, Egiptas turės persiorientuoti savo už
sienio politikoje.
Priešais sovietų pasiuntinybę Kaire įvyko 
muzulmoniškojo jaunimo sąjungos demons
tracija. Buvo šaukiama: „šalin imperializ
mas”. „Tegyvuoja Sovietų Sąjunga, Lenki
ja ir Syrija”.

Demonstrantų delegacija įteikė sovietų 
pasiuntinybei memorandumą, kuriame rei
kalaujama Saugumo Taryboje panaudoti ve 
to teisę, jei pastaroji pasisakytų prieš britų 
karinių pajėgų atitraukimą iš EgiptB.

Konfiskavo leidinį
Viena (Dena). Vienos laikraštis „Wiener 

Kurier” praneša, kad rusų kariniai daliniai 
užėmė Vienoje leidžiamo vengrų emigran
tų laikraščio „Besci Naplo” redakcijos pa
talpas. Po kelių valandų buvo konfiskuota 
visa redakcijos korespondencija ir susira

Pakeistojo plano tikslai lieka tie patys 
kaip ir pirmykščio. Jis yra taip sudarytas, 
jog jis lengvai gali būti įjungtas į bendro
jo Vokietijos plano visumą. Pasiūlymas ki
toms okupacinėms pajėgoms prisidėti prie 
sujungtųjų zonų, kad būtų galima išvysty
ti vieningą ūkį, lieka ir toliau galioti. Nau
jasis planas yra paruoštas su viltim, kad 
minėtas pasiūlymas bus priimtas.

BENDRIEJI NUOSTATAI
Vokiečių pramonės pajėgumas, kaip tat 

buvo numatyta 1946 m. kovo mėn. plane, 
turėjo siekti apie 55% 1938 m. produkcijos, 
arba — 70—75% 1936 m. produkcijos. Pa
gal naująjį planą abiem zonom leistos ga
mybos lygis atitinka tokiam gamybos sto
viui, koks buvo Vokietijoje 1936 m. Tais 
metais Vokietijoje nebuvo nei konjunktūri
nio pakilimo, nei depresijos.

Senasis planas numatė drastiškus gamy
bos suvaržymus metalurgijos, mašinų ir che 
mijos pramonėje, nes iš tos masės turėjo 
būti imamos reparacijos. Betgi pasiro
dė negalima išvystyti sujungtose zonose sa
ve išlaikančio ūkio, žymiai nepakėlus čia 
pažymėtų pramonės šakų pajėgumo. Paly
ginus su karo metais, dabar leistosios pro
dukcijos apribojimas prilygsta 55—60% 
1944 metų gamybos.

DABARTINIS GYVENTOJŲ LYYGMUO
Reikia nepamiršti, kad šiuo metu sujung 

tose zonose gyvena 6-iais milijonais žmo
nių daugiau, negu 1936 m. O iki 1952 m. 
laukiama abiejose zonose gyventojų padi- 
dėsiant nuo 8 ligi 10 milijonų, palyginus 
su tuo kiek buvo prieškariniais laikais. Pri
leidus, kad 1952 m. abiejose zonose gyve
no 42—44 mil. žmonių, naujasis planas nu 
mato vienam žmogų: 75% 1936 m. gamy
bos pajėgumo.

SAVĘS IŠLAIKYMO PRINCIPAS
Sudarant abiejų zonų naująjį planą le

miančiu veiksniu buvo numatymas tokio 
pramonės stovio, ant kurios pagrindų abie 
jų zonų sritis galėtų išlaikyti pati save. Nu 
statant tam tikrų pramonės šakų pajėgumą, 
kaip pav. plieno arba mašinų, buvo atsi
žvelgta į eksportą, į prekybos apyvartą su 
kitomis Vokietijos zonomis ir į abiejų zo
nų nepriteklius. Vertinant kitų Vokietijos 
zonų nepriteklius ir jų importo apimtį, tu
pėjo būti atsižvelgta į gamybos priemonių 
demontavimus kitose zonose. Kitais žo
džiais tariant: tuos gaminius, kurių sujung

šinėjimas. Ta akcija esanti įvykdyta ryšium 
su išleidimu specialaus to laikraščio nume
rio vokiečių kalba, pavadinto: „Įvykiai 
anapus geležinės uždangos” To leidinio au 
torius yra neseniai iš Vengrijos pabėgąs 
JAV-bių pilietis Thuransky. Vyr. laikraščio 
redaktorius šiuo metu yra Paryžiuje. Spaus 
tuvės savininkas Vienoje buvo suimtas.

Jau atgyvenusi kombinacija
New Yorkas (Dena/INS) Praėjusią savai

tę amerikiečių laikraštis „American mer
cury” paskelbė Neal Stanfordo straipsnį, ku 
riame išdėsto faktus, kad Sovietų Sąjunga 
jau ištisus du metus siekia pritraukti Jung
tines Amerikos Valstybes prie „privačios 
taikos” sudarymo projekto.

Neal Stanfordas yra autorius neseniai pa 
skelbto straipsnio, kuriame buvo nušviestos 
smulkmenos konferencijų, įvykusių tarp so
vietų ir nacių — hitlerininkų. Autorius Iro 
dinėja, kad Stalinas, siekdamas susiartini
mo su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis, 
vartoja tą pačią techniką, kurią jis varto
jo pasitarimuose su hitlerininkais.

Stalino pasakymas: „mūsų abiejų sistemų 
bendradarbiavimas, vistiek kaip skirtingos 
jos būtų arba būti galėtų, yra galimas, kol 
mes turime tuos pačius materijalinius tiks
lus” paeina dar iš 1939 mėtų, bet, autoriaus 
nuomone, negali būti įgyvendintas- 1947 me 
tais, nes tuomet vienas diktatorius esąs ta
ręsis su kitu diktatorium. Visą šią kombi
naciją autorius- apibūdina kaip .totalitarinį 
kelią reikalams užbaigti”.-

< SUDARYTA GRAIKU VYRIAUSYBE
Atėnai (UP). Rugpjūčio 29 d. Konstan

tinas Tsaldaris sudarė graikų vyriausybę. 
Be ministerio pirmininko pareigų jis eis ir 
užsienio reikalų ministerio pareigas. Nau
joji vyriausybė jau prisiekė. Tai vienos 
partijos kabinetas, nes visi ministerial yra 
liaudies partijos nariai. Ši partija parlamen

tose zonose negalima pagaminti, reikalin
ga įsigyti importu iš užsienio arba tarpzo- 
ninių prekių pasikeitimu, kad sujungtosios 
zonos galėtų pačios save išlaikyti.

PLIENO GAMYBA
Pagal 1946 m. kovo mėn. planą buvo nu 

statyta, kad jokiais pavieniais metais plie
no gamyba neturi viršyti 5,8 mil. tonų. Rū
pestingi skaičiavimai prikišamai parodė, 
jog ši plieno gamyba negalėjo patenkinti 
nė to pramonės pajėgumo, kaip buvo nu
matyta senajame plane, tad tuo labiau ne
galėtų patenkinti to pareikalavimo koks da 
bar nustatomas pagal reformuotąjį planą. 
Ryšium su tuo nutarta, kad metinė plieno 
gamybos riba sujungtose zonose turi būti 
nustatyta 10,7 mil. tonų, nes kitaip neišsi
laikytų abiejų zonų naujai nustatytasis pra 
monės pajėgumo lygis, kas yra surišta su 
nusistatymu kad zonos išlaikytų pačios sa
ve.

KITOS PRAMONĖS SAKOS
Sunkiųjų mašinų gamyba nustatyta lygi 

80% prieškarinės gamybos ir leidžiama tik 
35% išmontuoti reparacijoms, o senajame 
plane išmontavimo procentas siekė 60%. 
Chemijos srityje leidžiama gamyba prilygs 
tanti 1936 m. pajėgumui. Visa cemento ga
myba lieka vietoje, nes ji reikalinga atsta
tymui.

Kaip ir senajame plane, aliuminijaus, be- 
rilijaus, vanadiumo ir magnesiumo gamy
ba lieka uždrausta. Sintetinio amoniako ir 
sintetinės gumos gamyba lieka nepakeista.

te turi 141 atstovą iš 354 atstovų. Su kito
mis partijomis nepavyko susitarti1. Tsalda
ris tikisi, kad jo kabinetą palaikys kraš- 
tutinieji dešinieji, kurie parlamente turi 40 
atstovų. Rugsėjo 1 d. naujoji vyriausybė 
turėjo prisistatyti parlamentui.

Paryžius (AP). Ispanų — prancūzų siena, 
kuri išbuvo uždara apie metus laiko, pirmo 
siomis rugsėjo mėn. dienomis bus vėl ati
daryta keleiviniam susisiekimui.

IS KONFERENCIJOS LONDONE
Londone įvyko JAV, D. Britanijos ir Prancūzijos konferencija dėl vokie, 
čių pramonės gamybos padidinimo. Atvaizde (iš kairės | dešinę) ameri
kiečių atstovai: Gen. Lucius D. Clay, kuris vadovavo delegacijai, Mr. Le
wis Douglas, JAV pasiuntinys Londone ir Mr. Robert Murphy, gen. Clay 

politinis patarėjas

Keliamas veto teises klausimas
BELGIJOS MIN. PIRM. SPAAKAS REIKALAUJA PANAIKINTI VETO TEISĘ * PASAULIUI NĖRA KITOS IŠEITIES * 

KODĖL PRANCŪZIJA PAREIŠKĖ VETO?

Paryžius (AP). Belgijos ministeris pirmi
ninkas ir užsienio reikalų ministeris Paul 
Henri Spaak pasisakė už Jungtinių Tautų 
Chartos pakeitimą ir už veto teisės panai
kinimą. Pats Spaakas yra vienas iš Jungti
nių Tautų Chartos kūrėjų, o be to jis bu
vo pirmojo Jungtinių Tautų visuotinojo su 
sirinkimo prezidentu. Specialiame „New 
York Herald Tribūne” europinės laidos 
straipsnyje Spaakas rašo, jog tiek didelės 
tiek ir mažosios tautos turėtų pasimokinti 
atsisakyti nuo dalies savo suvereniteto ir 
prisidėti prie pasaulinės jstatimdavystės.

„Aš turiu pasakyti, jog mano giliu įsiti
kinimu Jungtinės Tautos niekuomet negalės 
įvykdyti savo uždavinių, kol nebus panai
kinta veto teisė. Pasaulinė įstaiga, kuri tik 
viena gali užtikrinti taiką, iš tikrųjų galės 
egzistuoti tik nuo tos dienos, kada visos 
valstybės apsipras su mintimi, jog tautų 
teisė stovi aukščiau už jų pačių suvereni
tetą ir, kad tai teisei reikalinga pasiduoti.”

Toliau Spaakas minėtame straipsnyje ra
šo: „Pasauliui nėra kitos išeities ir jau 
atėjo paskutinis laikas, kad visi būtų tos 
pat nuomonės”. Paskutiniųjų dviejų metų 
laikotarpyje Belgija pergyveno ne mažai nu 
sivylimų, bet, nežiūrint to, Jungtinių Tautų 
Charta lieka vienintele pasaulio viltimi, nes 
be Jungtinių Tautų pasidarytų chaosas ir 
įsigalėtų jėga, vedanti prie karo. Baigda-

Dewey kritikuoja lenkų vyriausybe.
New Yorkas (Dena/INS). New Yorko 

valstijos gubernatorius Thomas Dewey vie 
name savo laiške, adresuotame pulkininkui 
H. Blair, kuris yra Amerikos pagalbos‘or
ganizacijos pirmininkas Lenkijoje, rašo, jog 
Lenkija esanti „pavergta beatodairinės ir 
diktatoriškos galios”.

Dewey, kuris sutiko būti tos organizaci
jos pagalbos kampanijos globėju, pareiškė, 
jog amerikiečių tauta nori ne tik paramą 
suteikti nelaimingai lenkų tautai1, bet taip 
pat atžymėti, kad amerikiečiai nepamiršta 
tų tautų, „kurios dabar yra įtakoje totalita
rinės galios siekiančios sunaikinti mūsų taip 
branginamus idealus”. Jis pažymėjo, jog esą 
padaryti žygiai, kad siunčiamoji parama 
tektų lenkų tautai, bet ne vyriausybei.

MARSALAS MONTGOMERY PARYŽIUJE
Paryžius (Dena) Feldmaršalas Montgome 

ry atvyko į Paryžių. Prancūzų sostinėje jis 

mas Spaakas konstatuoja, kad Belgija savo 
santykiuose su užsieniais vadovavosi JT 
Chartos nuostatais. Belgija darys pastangų 
tiek sustiprinti „Benelux” (Belgijos, Olan
dijos, Liuksemburgo) muitų uniją, kad ji 
pasidarytų pavyzdžiu visam pasauliui.

PRANCŪZIJA PRIES SOVIETŲ PASIŪ
LYMĄ

Lake Success (DPD/Reuter). Prieš Sovie
tų Sąjungos pasiūlymą pasiųsti JT komi
siją prižiūrėti Indonezijoje paliaubų vyk
dymą Saugumo Taryboje Prancūzija pa
reiškė savo veto. Tai pirmas atsitikimas, 
kada Prancūzija viena paskirai panaudojo 
savo veto teisę. Praėjusių metų birželio mė 
nesyje Ispanijos klausimu ji jau yra pareiš
kusi veto drauge su Sovietų Sąjunga.

Balsuojant, už Sovietų Sąjungos pasiūly
mą pasisakė 7 Saugumo Tarybos nariai, 
prieš pasiūlymą — 2 ir 2 susilaikė nuo bal 
savirno. Prancūzija ir Belgija balsavo prieš 
pasiūlymą, o D. Britanija ir Kinija susilai
kė. Bendras Australijos ir Kinijos pasiūly
mas pavesti paliaubų vykdymą prižiūrėti 
Indonezijoje akredituotiems svetimų valsty
bių konsulams buvo priimtas 7 balsais. 
Prieš niekas nebalsavo. D. Britanija, Len
kija, Sovietų S-ga ir Kolumbija susilaikė 
nuo balsavimo.

Nuolatinis Indonezijos atstovas po posė- 

buvo širdingai sutiktas. Po iškilmingų apei 
gų prie nežinomojo kareivio kapo jis bu
vo priimtas Prancūzijos respublikos prezi
dento Vincento Auriolo Elyzėjaus rūmuose.

* Irako karalius Faisalas lankosi Prancū 
zijoje.

PREZ. TRUMANAS ATVYKO Į • 
RIO DE JANEIRO

Vašingtonas (Dena). Prezidentas Truma- 
nas oro keliu sekmadienį atvyko į Rio de 
Janeiro. Panamerikos konferencijoje jis pa
sakys kalbą.

SIŪLO PADALINTI PALESTINĄ
Ženeva (NZ). JT Palestinos komisija bai

gė savo pranešimą Palestinos klausimu. Ko 
misijos narių dauguma pasisako už Pales
tinos padalinimą į dvi valstybes, bet su ap
rėžtu suverenitetu.

Stos dienos numeryje;

AR JAV PAJĖGS IŠGELBĖTI PASAULJ
Rašo V. Meškauskas

NAUJAI ATGIMUSIOJI INDIJA - M.
Vėtra

LIETUVA „TIESOS” PUSLAPIUOS -< 
Vyt. Kastytis

AMŽINASIS ŽMOGUS IR AS — V. G. 
Pakalniškis

MOŠŲ SKAUTAI TARPTAUTINĖJE STO 
VYKLOJE ir kit.
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džio pareiškė: „Padarytąjį sprendimą aš ne 
skaitau palankiu Indonezijai. Yra apgailė
tina, kad socialistinė Prancūzija panaudo
dama savo veto užkirto kelią demokratinei 
pažangai Azijoje”.

PRANCŪZIJOS VETO PRIEŽASTYS
Lake Success (Reuter/Deha). Iš prancūzu 

pusės paaiškinama, kad tik pradėjus svars
tyti Indonezijos reikalą tuojau esąs iškilę* 
Saugumo Tarybos kompetetingumo klausi
mas. Ne vien Prancūzija bet ir daugelis ki
tų valstybių esančios prieš tą kompetenci, 
ją, nes Indonezijos respublika negali būti 
traktuojama suverenine valstybe.

200 GR. DUONOS PRANCŪZIJOJE
Paryžius (UP). Prancūzų ministerių kabį 

netas susirinko prezidento rezidencijoje pa 
daryti nutarimui dėl sumažinimo duonos 
raciono nuo 250 gr. ligi 200 gr. Atsižvel
giant į blogą derlių šis nutarimas jau bu
vo laukiamas.

Imperijos konferencija prasidėjo
Canbera (Dena/AP). Britų kraštų šeimos 

(Commonwealth) konferencija dėl taikos su 
tarties su Japonija jau prasidėjo. Dalyvau
ja ir Indijos bei Pakistano atstovai. Konfe
rencijos pirmininku išrinktas Australijos 
užsienių reikalų ministeris Dr. Herbertas 
Evattas. Savo atidaromoje kalboje jis pa
žymėjo, kad JAV ir kitos Ramiojo vandeny
no erdvės tautos, siekdamos atstatyti taiką, 
gali tikėtis konferencijoj paramos. Britų 
Commovealtho reikalams ministeris lordas 
Addisonas pažymėjo, jog D. Britanija Ry
tų Azijos srityje turį ypatingų interesų ir 
kad ji nori savo pozicijas čia išlaikyti. Pir 
majame posėdyje buvo priimta devynių punk 
tų dienotvarkė. Paskelbtame komunikate sa 
koma, kad konferencija yra pereinamojo 
charakterio ir jos tikslas yra vispusiškas pa 
sikeitimas nuomonėmis.

Estai nori į JAV-bes
Frankfurtas (AP). 20.000 estų DP iš Vo 

kietijos ir Austrijos kreipėsi į prezidentą 
Trumaną prašydami leisti jiems įsikurti 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Savo pra
šyme estai sako, kad grįžimas į jų gimtą
jį kraštą esąs negalimas, kadangi jie, kai
po demokratinio nusistatymo piliečiai, ne
gali gyventi „absoliučiai komunistinėje ir 
totalitarinėje sistemoje.”
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MINTIS 1947 IX. 2.

Ar JAV pajėgs išgelbėti pasaulį?
..Europai reikalinga 30.000.000.000 dole- su 1926 metais), uždarbis pakilo beveik 200 pagerintų ir Pietų Amerikos bei Azijos pa-

nų — Kinija laukia milijardinės paskolos 
— Pietų Amerikoje prasidėjo depresija —
Tik su JAV pagelba Indija gali pagerinti 
savo socialines sulygai — Japonija ir Ko
rėja reikalingos naujų JAV kreditų!” — 
štai antraitės, kurios dažniausiai pasitaiko 
*ių dienų lauraičiuose. Jos visos skelbia, 
kad Europa, Azija ir Pietų Amerika yra 
reikalingos skubios JAV pagelbos. Skaity
tojui noromis nenoromis turi kilti klausi
mas ar JAV pajėgs visiems padėti, tuo la 
biau, kad vis dažniau ir dažniau girdėti 
balsų, pranaiaujančlų greitų akinę krizę 
JAV-bėse. Be to, daugelis užsienių politi
kos stebėtojų yra nuomonės, jog Sovietų 
Sujungus politika remiasi kaip tik prielai
da, kad vėliausiai 1948 metais JAV-bes iš
tiks sunki akinė depresija, jei ne katastro
fa, kuri amerikiečius privers užmiršti kitų 
kontinentų reikalus.

Kaip iitikrųjų atrodo padėtis? Vienas ii 
iinomiansių sovietų ekonomistų, SSSR 
mokslų akademijos narys, E. Varga nese
niai tuo klausimu paskelbė Įdomius išve
džiojimus, kuriuos rugpiOčio 14 d. persi- 
apeuedmo ir sovietų Berlyne leidžiamas 
„Taegtiche Rundschau”. Sovietų akademi
kas savo teigimų, kuriam, atrodo, Krem
lius iventai tiki, kad vėliausiai 1948 me
tais JAV ištiks krizė, štai kaip pamatuo
ja. Respublikonų partijos laimėjimas, kons
tatuoja jis, privedė prie kainų kontrolės 
JAV-bėse panaikinimo. Urmo kainų in- į 
deksaa, palyginus su 1926 m. - 100, taip 
kHo: >-

1946 m. birželio mėn. - 113
1946 m. gruodi, mėn. -141
1947 m. vasario mėn. - 145 
1947 m. kovo mėn. — 149

•/«. Todėl tas faktas, kad pavienis darbinin
kas dabar uždirba kiek mažiau negu kapi
tuliacijos dienų dar neturėtų labai baidyti. 
Tačiau, nepaisant visų rezervų, vistiek rei
kia sutikti, kad dabartinei padėčiai užsitę
sus JAV gręsia rimti ūkiniai sunkumai. Tai 
pagaliau yra visai aišku ir JAV vadovau
jantiems vyrams ir tų jie ne kartų savo 
kalbose yra pabrėžę.

Vaistas tėra tik vienas — gyvi prekybi
niai santykiai su užsieniais. Bet tam reikia 
atstatyti kilų kraštų aki, jų perkamųjų ga
lių, padidinti jų standartą — pragyvenimo 
lygi- Ligšiolinės ta kryptimi pastangos — 
Unrros pašalpos, paskola D. Britanijai ir 
Lt gerų rezultatų nedavė. Kitaip sakant, 
Marshallio planas turi tikslo ne tik padėti 
Europai, bet ir pačiom JAV-bėms. Todėl 
visai suprantamas ir Molotovo atsisakymas 
prie tokio plano prisidėti. Padėti kompli
kuoja 'faktas, kad pagelbos reikalauja ne 
tik Europa, bet ir Pietų Amerika, nekal
bant jau apie Aziją. Pan—Amerikos kon
ferencijoje Marshallis pareiškė, kad pagel- 
ba visų pirma turi, būti suteikta Europai. 
Tuo būdu tikimasi išvengti pagelbos prie
monių suskaldymo, jos bus efektingesnės, 
ir pagaliau atkutusi Europa automatiškai

dėtį, nes prasidėtų gyvesni ūkiniai santy
kiai.

Tačiau tai padaryti nėra lengva, nes, 
kaip pareiškė toje pačioje Panamerikos 
konferencijoje O. C Marshallis, — „mes 
gyvename sergančiame pasaulyje”. Toliau 
jis išvedžiojo, kad JAV turi prisidėti prie 
didžiulių plotų, ypatingai Europos, ūkinio 
atstatymo, ir kas blogiausia — „ūkinės prob 
lemos yra glaudžiai susijusios su politi
niais ir moraliniais klausimais”. Kad 
taip ištikrųjų yra — esame gyvi liudinin
kai. Tų turint galvoje lengviau suprasti šių 
dienų politinių įvykių dėsningumų, pav. (vy 
kius Indokinijoje ir Indonezijoje. Juo di
desnis chaosas, juo daugiau kraštų su di
deliais žaliavų rezervais, kaip kad mūsų 
minėti abieji kraštai, yra išskirti iš ūkinio 
bendradarbavimo, tuo sunkiau atstatyti vi
so pasaulio ūkį, tuo pačiu grųžinti jam po
litinę pusiausvyrą. JAV-bės turi pakanka
mai ūkinių priemonių atgaivinti Europą, 
tuo pačiu ir pačios išvengti ūkinės krizės, 
tačiau, kad tai Įvykdyti, jos turi būtį bud
rios, stiprios ir greitai veikti. Kad taip 
anapus Atlanto suprantama, įrodo vykstan
čių konferencijų ir pasitarimų virtinė.

V. MESKAUSKAS

ANTROJI PARTIJA SOVIETU S-GOJE?
NAUJA STALINO VIDAUS POLITIKA: PRAMONES DARBININKŲ IR 2EM2S 

OKIO DARBININKŲ PARTIJOS

Tuo tarpu kai pragyvenimo išlaidų indek
sas nuo 1945 m. gegužės mėn. (128) iki 
1947 m. Sausio mėn. (153) pakilo 20’A — j 
tai yra tiek per 19 mėnesių pabrango pra- j 
gyvenimas, atlyginimo indeksas sumažėjo j 
H 319 (1945 m. gegužės mėn.) ikį 300 (1947 
m. sausio mėn.) 6*/>. Kitaip sakant, JAV 
darbininkas ar tarnautojas 1947 m. pradžio 
je iš savo atlyginimo galėjo beveik 25*/» 
mažiau pirktis negu kapituliacijos dienų 
1945 m. Tai turi vesti prie krizės, nes ame 
rikleėlų perkamoji galia sumažėjo, o pra
monės gamyba vis dar turi tendencijos dl-Į 
dėti. Karo metu darbo našumas padidėjo 
2W«, kas atpigino gamybų, tačiau kainos 
nenukrito, bet palyginant su 1939 metais 
pakilo beveik dvigubai. JAV sandėliuose 
prekių atsargos dabar siekia 35 milijardų 
dolerių vertės ir vis auga. Ja padėtis pri
vertė vartotojams atidaryti plačius kredi
tus, kurie nuo 1946 m. sausio mėn. iki 1947 
m. sausio mėn. padidėjo iš 6,2 milijardų 
dol. Iki 0.8 mlljr. dolerių. Tokia padėtis

RUHRO SRITIS - VAŠINGTONO PASITARIMŲ OBJEKTAS
Prieš kirą Ruhro plieno Įmonės didžiąją dalį geležies rūdos gaudavo iš Lotharin- 
gijos, o anglių pakakdavo vietoje. Ir iš kitos pusės: prancūzų įmonės savo gele
žies rūdos perdirbiniui didžiąją dali anglies gaudavo iš Ruhro srities. Si proble
ma dar yra labai aktuali, nes yra sprendžiamas klausimas ar Ruhro sritis vėl bus 
atstatyta kaip plieno gamybos centras, ar kur susidarys europinis plieno monopolis

Savo vedamajame, pavadintame „Sovietų 
Sąjungoje antra partija?”, Bazelio laikraš
tis „National Zeitung” štai ką rašo:

Stalinas labai gerai moka supainioti ne 
tik savo priešus, bet ir savo šalininkus už
sienyje. Jam visiškai nerūpi kebli būklė, ku 
rion jis dažnai pastato juos savo sprendi
mais, kuriuose internacionalistinė komuniz 
mo idėja aukojama Sovietų S-gos būtinu
mui. Stalinas niekuomet neskelbia savo 
sprendinių, kol pastarieji dar nėra įgyven
dinimo stadijoje. Vis dėlto daugybė ženklų 
leidžia išlanksto spėti apie jo siekimus, ku 
riais jis nori nustebinti pasaulį. Objekty
viems Sovietų s-gos įvykių stebėtojams kaip 
tik dabar ruošiamas naujas netikėtumas. 
Jeigu pastarasis bus (gyvendintas tai' reikš 
perversmą, kurį galima būtų palyginti su 
1917 m. bolševikų valdžios paėmimu. Tai 
yra reforma sugriaunanti principą, kuris 
iki šiol yra buvęs komunistų valstybės pa
matu: komunistų partija Sovietų s-goje tu-

I rėsianti atsižadėti savo monopolinės pozi- 
' rijos. Yra projektuojama antra partija. Jos 
įkūrimui reikalingi’ pakeitimai konstrukci
joje yra tiriami komisijų, kurias aukščiau
sioji instancija paskyrė visose Sovietų s-gos 
respublikose. Pačioje gi Makvoje Berijo 
vadovaujama centrinė komisija, kuriai pri
klauso ir Vyšinskis, išdirba šios didelės po
litinės reformos planus.

Jau seniai yra ruošiamasi šiam įvykiui. 
Pirmas projektas pašalinti vienos partijos 
sistemą buvo Berijo iškeltas 1945 m. polit- 
biure. Po to net spauda yra iškėlusi šį rei
kalą viešumon, kas įrodo, jog idėja jau yra 
išaugusi iš abstrakčios stadijos. 1945 m. 
spalio mėn. „Pravda”, atsakydama į neži
nomo siuntėjo laišką, parašė: „Komunistų 
partija, jeigu karo pavojus išnyktų, yra pa 
siryžusi atsisakyti savo monopolinės pozi
cijos, antros ūkininkų partijos naudai.” Są
lyga, kad karo pavojus turėtų būti pašalin
tas, galėtų būti Berijo pasiūlymo atidėjimo 
priežastimi. Savo laiku tokia pat sąlyga bu 
vo pastatyta, pasiūlius panaikinti mirties 
bausmę. Tuo tarpu to paties Berijo inicia
tyva 1947 m. vasario mėn. jjolitbiuras pri
ėmė rezoliuciją, kurioje buvo konstatuoja
ma, kad „tiesioginis karo pavojus nebeeg
zistuojąs”. Dėl šios sąlygos atidėtos refor
mos dabar galėjo būti įvykdytos. Ir tikrai, 
greit f» to buvo panaikinta mirties baus
mė. O politinės reformos šalininkai galėjo 

. tęsti veikimą.
Į Virš paminėtos centrinės komisijos dar
bai turi būti užbaigti iki 1947 m. spalio 
mėn., kad nauja krašto politinė organiza
cija galėtų būti įkurta bolševikų revoliuci
jos 30-ties metų sukakties dieną — 1947 
m. spalio 7 d. Pagal Maskvos pranešimus

Berijos projektas numato visiems Sovietų 
s-gos piliečiams teisę, kad visi jų interesai 
ateityje galės būti ginami dviejų politinių 
partijų, kurios vadinsis „Pramonės darbi
ninkų partija” (komunistinė partija) ir „2e 
mės ūkio darbininkų partija” (ūkininkų 
partija). Nors projekto įgyvendinimui yra 
daromos dar didelės kliūtys iš politbiuro 
pusės, bet jo nauda Sovietų s-gai, anot jo 
šalininkų, esanti ypatingai didelė.

Iš vienos pusės ta reforma' atneštų dide
lį pasitenkinimą pačiame krašte, kur vis 
dar tam tikros grupės yra priešingai nusi- 
stačiusios komunistų partijos monopolinei 
pozicijai. Antra vertus ji atimtų iš Sovie
tų s-gos priešų anapus jos sienų galimybę 
panaudoti monopolizmo priekaištą kaipo di 
džiausią ginklą prieš Sovietų s-gą.

Stalinas jjaprastai iš anksto pradeda ruoš 
ti savo akcijas. Tokiu būdu tik dabar yra 
suprantama tikroji priežastis, privertusi jį 
tuoj po karo pabaigos atsistatyti su visa 
savo vyriausybe ir vėl būti aukščiausios 
sovietų tarybos paskirtam į tą pačią vietą. 
1 uom yra pasidaręs techniškai įmanomas 
eventualus pasikeitimas sovietų partijų sis
temoje, kadangi vyriausybė dabar jau ir le 
galiai priklausanti nebe nuo partijjos — 
bet vien tik nuo konstituciją duodančio su
sirinkimo. Antros partijos įsteigimui So
vietų s-goje anaiptol nereikštų pašalinimu 
Stalino 1946 m. gegužės mėn. įvesto kons
titucijos pritaikymo. (SLN.)

Gyvenimas Šanchajuje
Dabartiniu laiku Šanchajuje yra paste

bimas nepaprastas gyvumas: visi skuba, juda 
kruta. Atrodo, kad miestas yra pasiekęs 
aukščiausią klestėjimo laipsnį. Tačiau tai 
yra tik apgaulingas vaizdas, neturintis jo
kio rimto pagrindo. Visame yra kalta juo
doji rinka, priviliojusi didžiules mases 
žmonių, kurios net sudaro pavojų miesto 
susisiekimui. Šanchajus yra virtęs puikiau 
šia „karo pėlnytojų” susitikimo ir egzisten
cijos vieta.

Krautuvės yra pilnos prekių, bet dar 
daugiau prekyba klesti gatvėse-UNRROs 
gerybėmis. Užsienio prekybos perspekty
vos yra labai menkos, bet užtat čia nepa
prastai žydi kontrobanda ir, savaime su
prantama, sf>ekuliacija. (O, kur jos nėra!).

Šanchajuje bet koks transportas yra la
bai brangus. Kuli (kiniečiai atlieką perve
žimo darbus) plėšia labai aukštas kainas. 
Taip pavyzdžiui iškrauti automobilį iš lal- 
vo į sausumą kaštuoja daug daugiau negu 
jo atvežimas iš D. Britanijos į Šanchajų.

Vienas Naujorko gydytojas įdėjo į laik
raštį skelbimą, kuriuo jis ieško sveiko vy
ro su gera veido sfialva ir gyvu žvilgsniu. 
Jis turėtų daktaro laukiamajame kambaryje 
vaizduoti išgydytą pacientą.

vieną dieną turi priversti kai kurias įmo
nes sustoti, kas prives prie visuotino kra
cho. N, Yorko biržų akcijų kursų indek
sas (1935—39 m. — 100) pasiekė 1946 m. 
balandžio mėn. 156, bet š. m. kovo mėn. 
krito Iki 128. Iš to p. E. Varga daro išva
dą, kad Ir kapitalistams yra aišku, kad 
krizės Išvengti negalima. Kad krizės pra
sidėjimą nutęsus, JAV buvo priverstos sa
vo perprodukciją išmesti į užsienius, bet 
čia vėl bėda — karo nualinti kraštai netu
ri nei dolerių, nei pagaliau prekių, kurio
mis galėtų atsilyginti, todėl tie tiekimai tu
rėjo eitį kreditan, kas tačiau amžinai tęstis 
irgi negali.

Tokiais tai daviniais sovietai remia savo 
tezę, kad krizė neišvengiama, žinoma, čia 
yra parinkti patys palankiausi skaičiai, ir 
iš jų padarytos reikiamos išvados. Čia no
na buvo minties tėvų. Ištikrųjų padėtis nė
ra tokia jau balsi. Yra sričių, pav. automo 
btllų pramonė, kur pareikalavimas yra toks 
dklriia, kad perprodukcijos nenumatoma 
per eilę metų. Neatsižvelgta į tai, kad dir
bančiųjų skaičius via dar auga. Palyginus 
su 1937 m. dirbančiųjų skaičius išaugo 44V« 
Taip pat užmirštama, kad nors pragyveni
mo išlaidų indeksas ir pakilo t. y. pragy
venimas pabrango 53V», tačiau, (sulyginus

Juros baidyklė
Neperseniausiai Tokio radijas sukėlė di

džiausią paniką gyventojų tarpe. Kai ku
riose karinėse įstaigose buvo paskelbtas 
aliarmas. Radijas pranešė: „Kažkokia jū
ros baidyklė, kurios kilmė dar nenustaty
ta, tarp Tokio ir Jokohama išlipo ant jū
ros kranto. Ji mažiausiai 7 metrų aukščio 
ir labai terorizuoja gyventojus'*.

Toliau radijas pakclbė, kad karinė poli
cija nutarė ugniasvaidžlų ir cheminių ka
rinių priemonių pagalba sugauti šią bai
dyklę. Po to sekė persjiėjimas kariuomenei, 
kuriuo buvo patariama nuo sostinės gat
vių pasišalinti. Į visus užklausimus, ar tai 
ne koks pokštas, radio vadovybė atsaky
davo tik perspėjimais. Pagaliau karo poli
cija pasikvietė savo pulkininką ir šarvuo
tom karinėm mašinom išvažiavo gaudyti 
šios baidyklės. Civilinė Tokio policija tuo 
tarpu susirinko svarbiai konferencijai, kad 
aptarus kokioms priemonėms apsiginti nuo 
šios baidyklės. Naujausieji radijo praneši
mai skelbė, kad ši baidyklė nuvertė nuo 
bėgių traukinį ir, kad skaičius užmuštųjų 
ir sužeistųjų yra dar nežinomas. Kada pa
nika pasiekė aukščiausiąjį laipsnį, radijas 
pasakė paskutinį ir svarbiausią pranešimą, 
kad amerikiečių radijo agentūros penkme 
člo proga radijas iškrėtė „mažą pokštą“.

Persijos problemos
Po 14 mėnesių pertaukos persų parla-| 

tnentas vėl susirinko. Ta proga reikia | 
prisiminti, kad Irane beveik visos partijos 
nėra paremtos partijų disciplina, išskyrus 
Tudeh — partiją, esančią sovietų įtakoje. 
Faktas, kad buvęs ministeris pirmininkas, 
demokratas Gavam es Sultaneh. vėl galėjo 
tapti vaidilos galva, parodo jo popullariš- 
kūmą: iš 136 parlamento narių už Jį balsa
vo 80.

( naujai pradėtos sesijos dienotvarkę ša
lia reforminlų mlnlsterto pirmininko pa- 
siūlymų yra įtrauktas ir sovietų naftos 
koncesijų klausimas. Laike senojo parla- 
mento Gavam es Sultaneh yra sovietams 
šiuo klausimu padaręs daug pažadų, bet 
dabar atrodo, kad naująsias parlamentas 
yra nusistatęs prieš perleidimą Siaurės 
Persijos naftos laukų sovietams. Bijoma, 
kad už tariamų Sovietų s-gos siekimų ūkiš
kai eksploatuoti Persijos naftos sritis sly
pi politinės priežastys. Visa tai Iškyla dar 
daug ryškiau akivaizdoje to fakto, kad vi
ri ankstyvesni bandymai pelningai Išnau-

duoti naftos laukus nuėjo niekais.
Iš kitos pusės Pietų Persijos naftos šal

tiniai su vis didesniu pasisekimu išnau- 
duojami Anglo-Iranian Oil bendrovės. Da
bar Irane bijomasi, kad dėl to kraštas ne
taptų „Trumano linijos avangard. pozicija”.

Betgi Persų vyriausybė negali apseiti be 
finansinės paramos iš užsienio, ir kyla 
klausimas ar dabartinis kabinetas šią pa
galbą turįs priimti iš amerikiečių ar so
vietų, ar iš abiejų pusių. Vyriausybė yra 
nustačiusi septynių metų planą persų ūkio 
pertvarkymui. Jo Įvykdymui išlaidos siek
siančios 60.000 mil. rialų (truputi daugiau 
kaip 400 mik svarų sterlingų). Palyginus 
jas su spėjamomis 1947/48 valstybės są
matos pajamomis, kurios yra skaičiuoja
mos 5559 mik rialų (apie 40 mik svarų 
sterlingij) tuo tarpu kai reguliaraus biu
džeto spėjamos išlaidos sieksiančios 7762 
mik rialų-galima suprasti sunkumus, prieš 
kuriuos atsidursianti persų vyriausybė, jei 
ji norės atsipalaiduoti nuo amerikiečių ir 
sovietų įtakos.

S. m. rugpjūčio 15 d. D. Britanija sutei
kė Indijai laisvę. Tą dieną Union Jack (bri 
tų vėliava) buvo nuleista. New Delhi iškel
ta Indijos Unijos balta — žalia vėliava ir 
už 1000-čio su viršum kilometrų — Kara
chi mieste, suplėvesavo Pakistano žalia — 
balta dvispalvė. Britanijos dviejų šimtų 
metų viešpatavimas Indijoje pasibaigė ir 
gimė dvi naujos nepriklausomos valstybės. 
Išsipildė Indijos troškimas — laisvė.

Pirmiausia reikia paminėti didžiausią tų 
naujųjų valstybų — Indijos Uniją. Ji api
ma apie 3 milijonus kv. kilometrų plotą ir 
turi apie 300 milijonų gyventojų, daugiau
sia hindusų. Jos sostinė New Delhi su 
95.000 gyventojų randasi šiaur. vidurio In
dijoje. Indijoje randasi didžiuliai pramonės 
centrai, žaliavų šaltiniai, svarbiausi mies
tai ir uostai. Generalinis gubernatorius yra 
lordas Mountbattenas; ministeris pirminin
kas ir užsienio reikalų ministeris — Jawa- 
harial Nehru, kuris yra nuosaikus socialis
tas ir kongreso partijos galva.

Antroji valstybė yra Pakistanas, kuris 
randasi šiaur. vakarų ir šiaurės rytų Indi
jos kampuose. Apima apie 0,75 mil. kv ki
lometrų plotą ir turi apie 100 mil. gyven
tojų, daugumoje muzulmonų. Sostinė yra 
Karachi su 350.000 gyventojų. Tai gyvas 
vakarų pakrantės uostas. Pramonė menkai 
išsivysčiusi, nes Pakistane vyrauja žemės 
ūkis. Mohamed Ali Jinnah yra šio krašto 
gubernatorius, kuris kartu yra ir muzul
monų lygos prezidentas. Muzulmonų lyga 
yra stipriausia partija Pakistane, todėl Mo
hamed Ali Jinnah pilnas šio krašto šeimi
ninkas, — kartais vadinamas diktatoriumi. 
Ypatingai dar ir dėl to, kad jis nesutinka 
su vakarų tipo demokratijos forma. Jis re
miasi muzulmonų religija ir teise, kaip kad 
yra nurodyta Korane.

Taip pat planuojama sudaryti ir trečią 
valstybę — Radžistaną, kurią sudarytų 628 
indų kunigaikštijos, kurios šiuo metu ne
įeina nė Į vieną iš šių valstybių.

S. m. liepos mėn. 4 d. Indijos 2em. Rū
mai priėmė „Indijos nepriklausomybės Įs
tatymą”, kuris laikomas vienu svarbiausiu 
ir reikšmingiausiu pasaulio istorijoje aktu 
ir kurio pasėkų Anglijai stmku šiandien

Naujai atgimusioji Indija
dar numatyti. Pagal šį aktą Indijai palieka 
nia laisvė iki 1948 m. birželio mėn. 1 d. 
apsispręsti dėl valstybės teisinės padėties: 
ar abi naujai sudarytos dominijos nori pa
likti britų šeimoje (Commonwealthe), ar ne.

Indijos nacionalistai nenustojo vilties, kad 
iš dviejų ar trijų Indijos valstybių laikui 
bėgant pavyks sukurti vieną galingą Indi
jos valstybę ir tuo būdu bus išvengta pa
vydo, neapykantos ir kovų tarp dviejų ne
priklausomų dominijų ir gausybės kuni
gaikštijų. Tačiau kas Indiją arčiau pažįs
ta, kas žino jų rasinių, religinių, tautinių 
ir socialinių gyvenimo formų griežtumą, 
abejoja, ar Indija yra pribrendusi politi
niam vienalytiškumui ir net iš viso — lais
vei. Ar tokiame' dideliame krašte, kur var
gu daugiau kaip vienas nuošimtis Indijos 
gyventojų formuoja visos Indijos sąmonę ir 
supranta ’ moderniškas laisvės ir tautiškumo 
idėjas, kur begalinė masė, siaurai naciona 
liniai ir primityviškai galvojančių žmonių
— jau gali būti pradėtas savitas, nepriklau
somas ir darnus gyvenimas?^ Tai yra sun
kus Indijos nepriklausomybės egzaminas.

Visj D. Britanijos bandymai sudaryti In
dijos centrinę valdžią, dėl nepalaužiamo 
muzulmonų, maharadžų ir radžų priešini
mosi, nuėjo niekais. Muzulmonai bijo di
delės hindusų persvaros, o maharadžos ir 
radžos — prarasti savo pasakišką turtą.

Indija, kurios 400 milijonų gyventojų 
beveik nuolat badas graso, yra turtingiau
sių pasaulyje žmonių šalis. Iš 200 Indijos 
kunigaikščių apie 50 esama tokių, kurių 
turtai yra neišmatuojami. Sakoma, kad 
Amerikos milijonieriai prieš juos esą tik 
turtingi. Turtingiausiu pasaulyje žmogumi 
laikomas Nizam iš Hyderabad, kurio turtai 
vertinami daugeliu milijardų dolerių. Jam 
priklauso du garsiausi brilijantai: Nizam
— briiijantas 277 karatų ir Viktorio — 177 
karatų. Pirmojo pasaulinio karo metu jis 
parėmė britų karo fondus 20 mil. sv. sterl.

Kai Kašmiro „pasakų karalaičio” arkliai 
tuzinais tikrų brilijantų nusagstyti, indai 
savo laisvės nepažindami, — susiskirstę į 
8000 sektų, dirba už žemiausius pasaulyje 
atlyginimus, skudurais apsirengę, prasčiau 
šiai valgydami, skolose paskendę, — tūks

tančiais miršta nuo bado ir epidemijų. Tai 
puiki dirva komunizmui plėstis,

Indija, anksčiau buvusi Anglijos debito- 
riumi, dabar kreditoriumi! sudarė daug rū
pesčių pastarajai. Netrūtai niekad tenai kru 
vinų susirėmimų tarp rasių ir tautų bei iš 
sišokimų tarp kastų ir sektų. Be to, didė
janti demoralizacija provincijų administra
cijoje visiškai atšaldė anglus nuo Indijos 
tvarkymo.

Anglija, nusilpninta dviejų pasaulinių ka 
rų ir nuolat didėjant Sovietų s-gos spau
dimui Azijoje, kartu matydama neišvengia
mą reikalą stiprinti savo pozicijas Eurojxi- 
je, ^nuolat skęstančiai Indijai pilietiniuose 
karuose dabar leidžia pačiai tvarkytis. Azi
joje palieka rivalizuotis JAV su sovietais. 
Indija iš savo pusės turės parodyti ar ji 
be Anglijos globos gali apseiti ir kūrti sa
vitą, naują gyvenimą laisvėje ir taikoje.

Deja, visai neseniai skaitėme laikraščiuo 
se, kad Pakistano pasienyje šimtai žuvo ir 
tūkstančiai sužeista. Politinis sprendimas 
neužbaigė įtempimo tarp muzulmonų ir 
hindų, nes pirmieji reikalauja iš pastarųjų 
daugiau teritorijos. Pabėgėlių hindusų ban 
gos iš terorizuojamo Pakistano į Indijos 
Uniją ir muzulmonų iš Indijos U-jos į Pa
kistaną nesibaigia. Tačiau stebėtojų nuomo 
ne, šitos aistros palengva nuseksiančios ir 
grįšianti ramybė. Nors problemos esančios 
komplikuotos, bet išmintingos vadovybės 
atskirų Indijos valstybių nuvesiančios Į 
šviesesnę 'ateitį. Tokią viltį išreiškė ir „The 
N. Y. Times” sveikindamas naują Indiją jos 
nepriklausomybės dieną, įėjus į laisvų pa
saulio tautų šeimą.

Baigiant šias trumpas pastabas apie In
diją reikia pasakyti, kad nors ir sunkus ii 
ilgas Indijos kelias į nepriklausomą gyve- 
nirifą, bet dėka Indijos vadų atkaklumo, yra 
apvainikuotas pergale. Ir po pirmojo pa
saulinio karo kūrėsi naujos valstybės savi
tam gyvenimui, kurių pirmieji žingsniai bu 
vo labai snukūs. Bet vos keletai metų pra
ėjus sustiprėjo ir puikiai savo egzistencija 
išlaikė. Reikia manyti, kad ir Indija suras 
tikrą kelią į ateitį ir rugpiūčio 15 dieną 
amžiais minės kaip savo laisvės ir džiaugi 
mo dieną. M. VĖTRA
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Prieš mane — nublukę vilniškės komunis
tų „Tiesos” puslapiai. Laikraštis gerokai pa
vėlavęs, bet skaitytojas atleis prisiminęs ge 
ležinės uždangos vartininkų nepaprastą šykš 
tumę: durys atidaromos tiktai ypatingomis 

k progomis — kada 1 plačiosios visasąjungi
nės tėvynės sostinę važiuoja diplomatai ne
sėkmingoms deryboms ir retkarčiais jos 
pravedamos išmesti propogandinės spau
dos pundams, turintiems uždavinį „demo
kratiniu” žodžiu prabilti t „nedemokratiš
kas” tremtinių širdis. Taigi', tik tokiu griež
tos cenzūros keliu „Tiesa” patenka i mūsų 
rankas, ir mes, suprantama, negalime pykti 
už jos nuolatini vėlavimas).

Jau pirmame puslapy užtinkame stambią 
antraštę — tai lyg ir motto visiems gautie
siems numeriams — „SPARTINKIM PA
SIRENGIMĄ DERLIAUS NUĖMIMUI”. Po 
tuo stambiuoju antgalviu gausu smulkesnių, 
bet taip pat garsiai rėkiančių — „Derliaus 
nuėmimo išvakarėse”, „Laikas susirūpinti 
pasirengimu derliui nuimti”, „Kertamosios 
mašinos paruoštos” ir t. t. — per ištisus 
puslapius ta pati giesmė . . .

Nepriklausomoj Lietuvoj, rodos, niekas 
nebandydavo ūkininkams priminti, kad jau 
atėjo derliaus nuėmimo metas, nes tok| eg
zempliorių galimas dalykas, jie būtų pri
statę | artimiausią ligoninę — tam tikrų 
kūno organų sveikatingumui patikrinti . . . 

( ūkininkai patys be spaudos ir radijo ra
ginimų laiku nusiimdavo derlių. Nei vienas 
iš jų nenupiautų javų žiemoti arimuos ne
palikdavo. Dabar gi, matyt, žada pasitvir
tinti lotyniškasis posakis — „Tempora mu
tant mores” (Laikai keičia papročius). Iš 
tokių „Tiesos” šūkaliojimų susidaro links
mas Įspūdis — atrodo, lietuviai ūkininkai, 
laukus apsėję, užmiega lokio miegu, iš ku
rio juos pažadina iškilmingas, vaikiškai nai 
vus „Tiesos” redaktorių balsas: — Kelkitės, 
miegaliai, jau laikas derlių nuimti . . .

Ūkininkai praveria mieguistas akis, il
gai vartosi nuo vieno šono ant kito ir vis 
nesiryžta iš lovos išlipti, o „Tiesa” kan
triai ragina: — Kelkitės, reikia dalgius iš
siplakti, mašinas paruošti. Jau dirvose grū
das byra . .,

Yra dar ir kita gal kiek realesnė galimy
bė: Lietuvos ūkininkai prievarta verčiami 
derlių atiduoti okupantams, kurie j| išveža 
| „viskuo pertekusią plačiąją tėvynę”, ir to
dėl jie sąmoningai vengia darbo, nenorėda
mi patys save apvogti ir tuo pačiu nus
kriausti nedateklių kenčiančius tautiečius. 
Šitokius samprotavimus patvirtina kad ir to 
kia’ „Tiesoje” patalpinta korespondencija:

„Platus kelių tinklas Žigaičių valsčiu
je. Praeis pusantro — du mėnesiai irtais 
keliais plauks naujo derliaus grūdų sro
vė. Ruošdamiesi javus valyti, valsčiaus 
valstiečiai sutartinai išėjo kelių taisyti. 
Per trumpą laiką čia jau sutvarkyta 80 
km plento.”

Kur plauks toji naujojo grūdų derliaus sro 
vė, nesunku numanyti — tikriausiai rytų 
kryptimi, nes „paruošiamasis” plentų taisy
mas vyksta taipogi Šilalės ir Skaudvilės 
valsčiuose. Visur statomi kelrodžiai, kilo
metriniai stulpai, tiltai.

Todėl nenuostabu, kad ne tik ūkininkai, 
bet net valstybinių ūkių ir MTS (Mašinų 
—traktorių stočių) tarnautojai nerodo di
desnio dėmesio pasiruošimui — atiduoti sa 
vo derlių svetimiesiems. Tauragės apskrity 
„Tiesos” korespondentas pastebi aiškias at
silikimo žymes:

„Nors gausus apskrities aktyvas vie
ningai dalyvavo pavasario sėjos kampani 
joje, bet dėl vietos vadovų neakylumo 1 
pasirengimą derliui nuimti reikiamai ne- 
jsitraukia. Derliaus nuėmimo trankių re-
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V. O. PAKALNIŠKIS

Amžinasis žmogus ir AsT
Sutikau tave prieš daugeli metų, dar ma

žoje vaikystėje. Ir tu buvai pirmas iš mano 
skaudėjų. Tada aš tavęs nepažinau ir neži
nojau, kad tu vadiniesi žmogum. Instinkty
viai, tavęs bijodamas, pasitraukiau iš tavo 
kelio, bet tu mane susigavai ir nuskaudė:. 
Už kelių žingsnių tu sutikai kitą žmogų ir 
prieš j| pagarbiai nukėlei kepurę. Aš ma
nau, kad jis buvo už tave galingesnis.

Tai buvo pirma mano pažintis su tavim. 
Dabar, po daugelio metų, aš dažnai galvo
ju apie pirmąjį mūsų susitikimą ir, žiūrė 
damas | tave, su sielvartu pripažįstu, kad 
mano gyvenimas botų buvęs daug laimin
gesnis ir daug gražesnis, jeigu savo kelyje 
nebūčiau sutikęs nei tavęs nei tavo gimi
naičių.

Kaip nuostabiai tada žėrėjo saulė, kokia 
puošni žemė driekėsi po mano kojomis, ko 
kie nuostabūs garsai džiugino mano aus|. 
Visa skendo šviesioj džiaugsmo pasakoj, ku 
rioj nardžiau ir jaučiausi savas. Tik toji ne 
lemta pažintis su tavim ir kaskart tamprė- 
Įantis bičiuliavimasis palengva išplėšė mane 
Iš tos pasakos ir galiausiai visiškai viena, 
atplėšta nuo visų draugų, pasaulių ir žais
lų, tuščiomis rankomis pastatė prieš keisto 
mis šviesomis degančias tavo akis.

Ar aš tikėjau tavim, tavo darbais ir žo
džiais? Tu pasišovei būti mano mokytoju.

LIETUVA „TIESOS” PUSLAPIUOS
KELKITĖS, MIEGALIAI, JAU LAIKAS DERLIŲ NUIMTI * JAUNIMO PIEŠINIŲ PARODA * STUDIJUOJA
MOS VADŲ BIOGRAFIJOS * NAUJIEJI STALINO PREMIJŲ LAUREATAI * KOMPOZITORIAI RUOŠIA
SI SPALIO REVOLIUCIJOS SUKAKČIAI * KAS LAIMI SOCLENKTYNES * REIKALINGA MAŠININKĖ, 

MOKANTI LIETUVIŲ KALBĄ

montas čia kaip ir pamirštas. Iki šio lai
ko . apskrityje atremontuota ir parengta 
darbui nedaugiau kaip 26% turimų der
liaus nuėmimo mašinų bei įrankių. Dar 
blogiau yra su kuliamųjų mašinų remon
tu. Jų parengta vos dešimtadalis”. 
Panašūs reiškiniai aliarmuojami ir iš ki

tų okupuotos Lietuvos vietovių. Savo laiku 
„Tiesa” buvo apkaltinusi Kaišiadorių MTS 
nerūpestingumu, nenoru taisyti sugedusius 
traktorius. Dabar paduodamas Kaišiadorių 
apskrities vykdomojo komit*,o pirmininko 
pranešimas, skelbiantis, kad reikalas jau 
„sutvarkytas”, atseit, kaltininkai nubausti, 
ir MTS tarnautojai vėl sąžiningai lopo su
gedusius traktorius. .

Karininkų Namuose mokslo metų užbai
gimo proga buvo surengta respublikinė mo 
kyklinio jaunimo piešinių paroda, kurioje 
dalyvavo net 22-jų Lietuvos miestų moks 
leiviai, išstatydami virš 600 piešinių — pa
veikslų ir plakatų. Mums, be abejo, labai 
Įdomu patirti, ką šiuo metu piešia Lietuvos 
jaunimas arba, teisingiau sakant, ką jis yra 
verčiamas piešti, nes menas anapus ge
ležinės uždangos suplakamas su propagan 
dos sąvoka, ir jau net būsimieji menininkai 
pratinami prie tematinių varžtų. Primestoji 
tema ten yra viskas. Pats temos išpildymas 
nueina i antrą planą.

Taigi, ką dabar piešia Lietuvos jaunimas?
Į tai atsako „Tiesa”:

„įėjusiam | parodos salę tuojau krinta 
du lygiagrečiai išstatyti piešiniai: „Taip 
buvo seniau” ir „Taip yra dabar”. Pir
mame jų VIII klasės mokinys Kulevičius 
vaizduoja našlaitę — basą, apiplyšusią, 
sėdinčią prisiglaudus prie mūro pamato. 
Antrame, bet jau kito autoriaus — rokiš- 
kiečio gimnazisto — piešinyje irgi vaiz
duojama našlaitė. Tačiau koks didelis bu 
vusios ir dabartinės tikrovės pavaizdavi
mo kontrastas. Rokiškietis gimnazistas 
vaizduoja mergaitę kupiną gyvenimo 
džiaugsmo, pionierės uniforma. Prieš ją 
ant stalo atskleista knyga — ji mokosi. 
Gilumoje ant sienos draugo Stalino port
retas ir lozungas: Mokytis, mokytis ir 
dar kartą mokytis”...
Si ištrauka vaizdžiai nusako tikrąjį paro

dos pobūd|. Iš tiesų, koks nežmoniškai di 
delis kontrastas tarp buvusios ir dabartinės 
tikrovės...

Daugiausia eksponatų patiekė Kauno 
moksleiviai, žymiai mažiau — Vilniaus ir 
mažiausiai—kitų Lietuvos miestų jaunimas. 
Korespondentas išvardija keletą pavardžių 
ir rašinį baigia įprastiniais ditirambais — 
esą, Lietuvos liaudyje apstu meninių talen
tų, kuriems tiktai dabar, tarybų Lietuvoj 
sudaromos ypatingai palankios sąlygos aug 
ti ir tobulintis. Ak, ir ką gi turį bendro 
su lietuvių liaudies talentų ugdymu našlai
tės pionierės uniformoj? Ar toks jau
nų moksleivių prievartavimas, brukant jiems 
iš rytinių plotų atėjusius terminus, nėra są
moningas jų tautinės sąmonės žalojimas?

Tuose pačiuose „Tiesos” numeriuose 
randame dar gražesnių pavyzdžių, kaip 
„auklėjama” Lietuvos liaudis. Kiekvieną 
šeštadienj Šiaulių Valstybinio Banko tarnau 
tojai renkasi studijuoti... Lenino ir Stalių 
no biografijų. Panašias „studijas” eina taip 
pat ir Šiaulių Miesto Priešgaisrinės Apsau
gos nariai. Vilniaus Geležinkeliečių Mokyk 
los Nr. 1 raudonajam kampely mokiniai tai 
pogi supažindinami su J. V. Stalino gyve
nimu ir jo revoliucine veikla.

vadovu ir, gal būt, net ištikimu tėvu. Aš su 
pagarba ir atsidėjimu mokiaus tavo moks
lų, klausiaus tavo žodžių ir sekiau tavo dar 
bus. Argi galėjau aš tada tavim netikėti? 
Pagaliau aš pastebėjau, kad tavo žodžiai ne 
siderina su darbais: kalbi ir žadi viena, o 
darai kita.

Sitai tu vadini melu.

Aš sekiau tavo žingsniais ir mačiau daž
name tavo žingsnyje daugiau ar mažiau me 
lo. O kaip išdidžiai, kaip pagarbiai tu apie 
save atsiliepdavai! Aš klausdavau savęs, ar 
tokiai išdidžiai ir garbingai būtybei tinka 
melas. Ir kam jis reikalingas? Ir pradėjau 
tau nebetikėti, nes galiausiai įsitikinau, kad 
melas yra ištikimas tavo tarnas ir šaunus 
ginklas. Dažnai jis tarnauja tau kaip pui
kus tinklas žvejoti įvairioms gerybėms. To 
dėl aš suprantu, kad tu taip greit ir taip 
lengvai to ištikimo bičiulio neišsižadėsi. O 
kol tebesi melo neišskiriamas bičiulis, ne
gali būti manuoju, nes aš bijau tavo klastos.

Kaskart stengiaus nutolti nuo tavęs ir 
susirasti sau naują kelią, nes tavo žodžiai 
man geriau patiko negu darbai. Aš klausiu 
savęs, ar tu negali nutolti nuo melo ir likti 
toks, koks esi savo žodžiuose, kokiu save 
parodai kitiems ar išeini j viešumą. Bet tai 
tėra tik tuščia svajonė: šitai tau neįmano
ma. Man paaiškėjo, kad siekdamas savo

Kyla klausimas, kasgi dėsto tokius nieka
da lietuviams negirdėtus dalykus? Šiaulių 
banko darbuotojus „šviečia” drg. Platovas, 
kuris, anot „Tiesos”, pamokoms gerai pa
siruošia, iš anksto apgalvodamas, kokie ga
li kilti klausimai ir ką | juos atsakyti. Ki 
lur reikia manyti, darbuojasi panašių pa
vardžių importuotieji savininkai...

Apie Lietuvos mokslų ištaigų stovi >r be
simokantiems statomus reikalavimus apytik 
r| vaizdą galima susidaryti iš „Tiesos” skel 
birnų skyriaus. Kai kurios mokslo Įstaigos 
jau talpina pranešimus, norintiems pradėti 
studijas. Jų tarpe randame Finansini Tech
nikumą ir Kauno Popieriaus Technikumą. 
Pirmasis siekia paruošti buhalterius, finan
sinių įstaigų prityrusius tarnautojus, antra 
sis — popieriaus gamybos technikus. Sto
jantiems j minėtuosius technikumus statomi 
lig šiol ne|prasti reikalavimai — kiekvienas 
privalo pristatyti vietinio vykdomojo komi
teto charakteristiką, atseit, rekomendaciją. 
Įdomu taip pat, kad Kauno Popieriaus Tech 
nikume mokslas jau bus dėstomas dviem 
grupėm — lietuvių ir... rusų kalbom.

Iš spaudos naujienų suminėtinas keturių 
valstybinių leidyklų katalogas, apimantis vi 
sas nuo antro bolševikmečio pradžios iki 
1947 m. gegužės mėn. Lietuvoj pasirodžiu
sias knygas. Kataloge randami 434 leidiniai. 
Šimtas iš jų priklauso grožinės literatūros 
skyriui. Knygų pavadinimai, deja, nepaduo 
darni, tik giriamasi iki 10.000 padidėjusiais 
tiražais. Todėl sunku pasakyti, kiek iš tų 
visų išleistųjų lietuviškų knygų pilna to žo 
džio prasme lietuviškomis galima 'pavadinti 
Abejonių kelia kad ir tokia žinutė:

„Valstybinis Knygų Prekybos Trestas 
firiima prenumeratas biografiniam —bib- 
iografiniam žodynui — „Rusų botanikai”. 

Iš viso išeis 10 tomų. Vieno tomo kaina 
50 rublių.”

Ar verta
Apaštališkojo sosto delegatas lietuviams 

tremtiniams Vak. Vokietijoje ir Austrijoje 
išsiuntinėjo kunigams nuorašą dar 1922 
metų Lietuvoje išleisto mūsų katalikų ier- 
archijos nusistatymo YMCA atžvilgiu. Prie 
rašto smulkesnių komentarų nepridėjo, bet 
pačiame nuoraše neigiamai vertinamas ka 
talikų jaunuomenės dalyvavimas YMCA 
organizacijoje.

YMCA yra krikščioniškoji organizacija 
jaunuomenei remti vadovaujama daugiau
siai evangelikų tikėjimo veikėjų. Ypač ši 
organizacija teigiamai reiškiasi tremtinių 
jaunomenės globos darbuose. Remia spor
tą, steigia jaunimo stovyklas, teikia me
džiaginę paramą ir t. t. Šelpimo - darbuose 
jaunimo religinių įsitikinimų nepaiso.

Minėto aplinkraščio pasėkoje aktinges- 
nieji kunigai pradėjo drausti (Augsburge ir 
kitur) lietuvių tremtinių vaikams vykti | 
YMCA puikiai organizuotas jaunimo sto
vyklas, kuriose duodamas geras maistas, 
gražiai žaidžiama, sportuojama ir jaunuo
liai trumpu laiku fiziniai atsigauna. Jokių 
religinių tendencijų šiose stovyklose nepas. 
tebima.

Taigi ar verta šiais sunkiais tremtiniams 
laikais prisiminti 1922 metų raštus ir truk 
dyti taip vargstantiems mūsų vaikams bent

tikslų nesivaržai ir nesustojj niekur ir nie
kada, jeigu tik tau yra naudinga ir tavo 
galia įveikiama. Kur nesiekia tavo pasyvi 
galia, panaudoji protą, jei dar permažą — 
pridedi melą ir klastą, o jei dar stinga — 
pridedi savo kumšti nežiūrėdamas, kas ja
me bebūtų. Virš tavų darbų visuomet ma 
tau gražių žodžių debesėli, kuris pridengia 
juos nuo bereikalingos šviesos, kad kar
tais neatrodytų jie perdaug šlykštūs. Visa 
tai sudaro didžiuli melo burbulą, kuriame 
kankndamasis švokšti pats ir ryžties su
naikinti mane.

Galiausiai tu pradėjai nebesivaržyti ir 
elgtis taip, kaip tau patinka. Kiekvieną sa
vo būtybės troškuli stengies pasotinti bet 
kokia kaina. Kadangi likimo lemta yra 
man gyventi kartu su tavim, mane užgriū
va kaskart žiauresni tavo (geidžiai ir nal 
kina visa, ką tik aš turiu. Galiausiai, pagal 
amžiną savo ĮprotĮ, panorai nužudyti ir su 
naikinti mane pati, bet likimas kažkodėl 
mane apgynė. Tik buvau priverstas palikti 
išžudytus savo artimuosius, sudegintus na
mus, nuteriotus laukus ir sudegintus miestus 
Išėjau | plačiąją žemę, nešinas su savim 
kraują ir pelenus, nes tai yra buvusi mano 
gyvybė. Gal būt, aš tikiu, kad tas kraujas 
vėl suplasdės gyvybe, pelenai' sužydės pa
vasariu, o žmogus galės nenužudytas mirti.

Nežinomam plačiosios žemės kamj>ely žiū 
riu, kaip daužosi įtūžęs vėjas, blaško me
džių šakas ir staugia. Lietaus lašai’ vienas 
po kito kala l mano galvą, prasiveržia ir 
sminga tiesiog | širdi. Klaikiai nejauku žiū

Kaune ir Klaipėdoje gyvenantieji kompo
zitoriai Spalio revoliucijos 30-tosioms meti 
nėms spiriami parašyti specialius kūrinius. 
Nusipelnęs meno veikėjas J. Tallat-Kelpša 
kuria muzikinę poemą orkestrui, chorui ir 
solistams pagal... Salomėjos Neries „Poe
mą apie Staliną”. Kompozitorius A. Račiū 
nas ruošia kantatą, o B. Dvarionas ir J. 
Pakalnis duoklę Spalio revoliucijos garbei 
prižadėjo atiduoti simfonijom.

Randame ir pirmuosius Stalino premijų 
laureatus, šalia visos eilės rusų figūruoja 
mūsiškio skulptoriaus J. Mikėno pavardė. 
Premija jam suteikta už paminklą tarybi
niams kariams, puolusiems Karaliaučių. Be 
to, dar premijuotas — trečiąja premija — 
Lietuvos TSR valstybinio dramos teatro pa
statymas — Gorkio „Priešai”.

Kraštas visą laiką skęsta nepabaigiamose 
socialinėse lenktynėse (žodis „sodenktynės” 
atrodo, jau išimtas iš apyvartos). Įdomu pa 
sekti, kas tokiose lenktynėse dalyvauja - ir 
kas jas laimi. Štai š. m. balandžio mėn. Sta 
tybos Ministerijos ir Celiuliozės — Popie
riaus Pramonės Valdybos socialinių lenkty
nių laimėtojai:

a) Vilniaus Statybos Trestas Nr. 1 —val
dytojas drg. Kuznecovas, vietinio komiteto 
pirmininkas drg. Rozenbergas.

b) Vilniaus Statybos Kontora Nr. 2 — 
viršininkas drg. Molotokas, vietinio komit. 
pirm. drg. Melnikovas.

c) Vilniaus Sanitarinių — Techninių Dar 
bų Kontora Nr. 5 — virš. drg. Indurskis, 
viet. komit. pirm. drg. Vaineris.

d) Mūrinės Vokės Kartono Fabrikas — 
direktorius drg. Nitas, viet. komit. pirm, 
drg. Morozovas.

Viršininkų ir vietinių komitetų pirminin
kų pavardės (su mažomis išimtimis) kalba 
geriau už visus komentarus. O tai tik Sta-

trukdyti?
kA fiziškai atsigauti ir sustiprėti? Juk 
mūsų vaikų vietas YMCA jaunimo iškilose 
noriai užims kitų religijų vaikai, kuriems 
jų dvasininkai nedraudžia j jas vykti ir 
vasaroti, bet dar vykimą organizuoja.

Rimas Kemeklis

Palaidojom spaudos platinimo 
pionierių

Pasterieji metai jau rimčiau skainioja 
tremtinių eiles ir nauji kapai rikiuojasi 
Vokietijos kapinėse. Neseniai anglų zonoje, 
Hamburgo miesto ligoninėje, ligos iška
muotas, mirė, dar anų — Nepriklausomos 
Lietuvos laik". s i -1 v
zatorlus, pionierius Kipras Galvydis. Jis 
giliai buvo supratęs spaudos reikšmę gy
venime ir jnešęs naują pulsą periodikoje 
ir skaitytojuose. Juk spauda yra ginklas, o 
leisti ne skaitytojui, tik makulatūrai, tai 
gyvo laidojimas. Laikraštis, jei ir platinosi 
vienas kitas, tai protekciniu, kyšiniu būdu.

Velionis tylaus būdo, ežeru krašto sū
nus, gimė 1875 m. Dusetuose, Zarasų apskr. 
Seimą tautiniai susipratusi ir turtingai gy 
venanti. Bet jauno sūnaus Kipro joks tur-

rėti, kaip švokščia pasaulis, pasidriekęs, 
aplink mane. Aš girdžiu aimanas, dejones 
ir skundus. O būtų gera, kad tai būtų die
na ir šviestų saulė!

Argi aš, galėjau tikėti, kad po visų tų 
nelaimių, po visų žudynių ir teriojimų, esu 
dar kam reikalingas? Tat kodėl dar |sigei- 
džiau paklusti likimo valiai, palikti savųjų 
kapus ir būti atplėštas nuo tos žerpės, kuri 
mane augino, maitino ir girdė? Išėjau | 
plačiąją žemę klausytis keiksmų ir burno
jimų. Ir iš kiekvieno nepažįstamo praeivio 
išgirsti, kad mano buvimas jam nepaken
čiamas. Mano buvimas nereikalingas tavo 
laimei, kaip ir tavo buvimas nereikalingas 
mano laimei.

Gal būt, tu manai, kad aš maldauju, jog 
grąžintum man tai, kas man priklauso? 
Kam gi tu būtum žudęs, naikinęs ir pirk
liavęs, jeigu vėl grąžintum? Pagaliau, ar 
yra įmanoma grąžinti tai', kas negrąžinama? 
Juk tu sunaikinai visa ir sujaukei. Atsigręš 
dama žiūri | mane ir geidi galutinai sunai
kinti, kad neliktų nei vieno gyvo šeiminin
ko tavo gausaus grobio. Aš pažįstu tave ir 
suprantu, kad iš tavęs nieko nelieka beno
rėti. Vienintelė dovana, kurią aš dar ga
liu gaufi, yra nenužudytam mirti. Prašyda 
mas palikti mane ramybėje, užtikrinu, kad 
mano kėlionės maišelis tuščias. Juo labiau 
jame nėra nieko, kas priklausytų tau. Man 
užtenka jo, nes ir su juo aš jaučiaus išdidus 
kaip niekas ir mano švento juoko nedrums
čia tavo burnojimas.

(Bus daugiau) 

tybos Ministerijos ir Celiulozės — Popie 
riaus Pramonės Valdybos „laureatai”...

Po tokių pavyzdžių skaitytojas nenustebs 
skelbimų skyriuj užtikęs charakteringą El
tos paieškojimą:

„LTSR Eltos telegramų agentūrai rei
kalinga mašininkė, mokanti lietuvių kal
bą.”
Jeigu lietuviškam laikrašty talpinamam 

skelbime randama reikalo paminėti „mokau 
ti lietuvių kalbą”, matyt, lietuviškai mokan
čiųjų skaičius mažėja stachanoviSku tempu 
ir įsivyrauja kita kalba, ta, kuria kalba oku 
pantai... Vyt Kastytis

*

^Kultūrine kronika
* Miunchene gyvenąs vokiečių poetai 

Wilhelm Weigand švenčia savo 85-rių me. 
tų amžiaus sukakti. Weigand yra pagarsė
jęs kaip romanistas ir dramaturgas h- yni 
laikomas prancūzų kultūros — ypatingai 
Stendhal’io ir Balsavo epochos žinovu.

* Buvęs Berlyno Chariottenburgo Ir Vie
nos operų generalinis muzikos direktorius 
Bruno Walter pripažintas New Yorko mu
zikiniu patarėjų ir vyriausiuoju dirigentų 
1947/48 metams.

* Kaip pranešama, Beethoveno 120 metų 
mirties sukaktuvės (kovo 26 d.) buvo iškil
mingai atšvęstos ir visuose Sov. Sąjungos 
didmiesčiuose. Esą Valstybinė Maskvos Fil 
harmonija ir Radijo Komitetas, iškilmingos 
vokiečių kompozitoriaus sukakties proga^ 
išpildė didžiuli Beethoveno kūrinių ciklą.

* Pagal Haufo pasakos „Kalifas gandras” 
siužetą Vokietijoje rašoma opera. Šiai ope
rai libretto kuria Peter Menniken, o rnuzf- 
ką — Jozef Eidens. Operą statysiąs Aache- 
no teatro generalinis direktorius Dr. Felix 
Raabe.

* Hamburgo „Kammerspiele” pastatė' 
prancūzų rašytojo Giradoux veikalą „Tro
jos karas neįvyksta”. Hektoro vaidmenį at
liko Helmuth Kaeutner, Elenos — Hilde 
Krahl ir Hekubos — Ida Ehre. Inscenizuo
jant buvo atsižvelgiama | veikalo rimtąją, 
o ne | komiškąją pusę ir veikalo giliosios 
mintys buvo itin išryškintos. įVeikalas tu
rėjo didelj pasisekimą.

* Iš Paryžiaus atvykusi gastrolių pa 
prancūzų zoną „Noel Vincent dramos fru 
pė” čia turėjo ypatingai dideli pasisekimą, 
ką pripaž|sta ir vokiečių spauda. Trupė pa 
sirodė su paties režisieriaus Noel Vincent 
naujai inscenizuotu Moljero pastatymu „Les 
femmes savantes” (Mokslingosios moterys).

b. ag.

tas neviliojo. Dar jaunas būdamaš išėjo 
valdininkauti. Dirbo įvairiose įstaigose, bet 
ilgiausiai apsistojo paštų tarnyboje ir bu
vo ilgametis Kauno pašto višininkas. Tai 
retas valdininkas, nežinąs poilsio, nežiūrįs 
valandų ir visada ar anksčiausiai ar vė
liausiai ji ištaigoje galėjai rasti. Si įstaiga 
jam buvo kaip ir antri namai. Jis mėgo 
siuntinių skyrių, kur galėjo matyti ir sekti 
kaip ėjo spaudos siuntimas — platinimas. 
Ir vis kitų rankose. Jis rimtai susirūpino 
ir abu su žmona, visko atsižadėdami, ir be 
stambaus pinigo (steigė spaudos platinimo 
bendrovę Kaupe, o vėliau skyriai plito ir 
visame krašte. Nebuvo taip lengva prad
žia, net ir lietuviai jo kratėsi tik paskui 
pajuto steigėjo tikslą ir reikalą, rėmė ir 
linkėjo sėkmės. Žmogus dirbo daug ir daž
nai nesistengdavo leistis l smulkmenas ir 
dėl atsiskaitymo, kad savuosius parėmus 
ir daugiau išplatinus ir gerai sutvarkius 
platinimo būdą. Dirbo Itempai ir jo darbą 
sutrukdė pirmasis bolševikmetis. Viskas 
atsiliepė ir l sveikatą. Paskui antroji oku
pacija ir tremtis ir nuo pereito rudens at
sigula l lovą. Išgyti buvo mažai vilties.

Galvydis buvo, ne tik geras lietuvis, bet 
ir žmogus, kokių reta yra, o jo nuveiktas, 
galima pavadinti, milžiniškas darbas spau
dos platinime jį laiko mums brangiu ir 
neužmirštamu kultūrininku.

J. Zanavykas.

Švedijoje mire prof. Fr. Balodis
S. m. rugpiūčio 8 d. Švedijoje mirė žymui 

mokslininkas ir aisčių istorijos tyrinėtojai 
archeologas prof. Fr. Balodis. Savo moks
liniais darbais ir paskaitomis jis ne'svetimas 
ir mūsų lietuviškųjų mokslo Įstaigų sferose. 
Savo laiku jis Lietuvoje yra skaitęs eilę 
paskaitų.

1940 m. audroje prof. Balodis išskrido 
Svedijon lėktuvu, kur nesėdėjo tremties pil
kumoje, o dirbo rašydamas svetimomis ka! 
bomis veikalus, bylojančius ne tik apie tu
riningą ir kultūringą aisčių praeiti, bet ii 
apie šio meto jų kančias ir teises | laisvą 
gyvenimą.

Dar 1941 metais buvo išleista švedų kal
ba jo knyga Vald och Frichet, kurios frag
mentai, išversti latvių kalbon, vokiečių oki 
pacijos metu ėjo iš rankos rankon, palaikj 
darni kovojančios latvių tautos dvasią.

Tikslu informuoti kitas tautas apie latvis 
tautos kančias, jis išleido švedų kalboje Del 
Altsta Lettland, anglų kalboje Latvia and 
the Latvians ir eilę kitų veikalų.

Neatitrūkęs nuo mokslinio darbo ir Šve
dijoje, prof. Balodis išsiskyrė su šiuo pa
sauliu tik ką atšventęs 65 metų amžiaus su
kakti.
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GYVENIMO
Kempteno moksleiviai pas amerikiečius

Kempten ai. Kempteno „Maironio” 
vardo lietuvių gimnazijos mokinių tautinių 
šokių trupė yra pasirodžiusi ne tik Kemp- 
teoo visuomenei įvairių koncertų meta, bet 
taip pat aplankiusi ir ne vieną lietuvių ko
lonijų ir ten lietuviškais tautiniais šokiais 
džiuginusi tiek savo tautiečius, tiek ir vo
kiečių visuomenę. Ir štai, minėtą tautinių 
šokių trupę rugpiūčio mėn. 17 d. buvo pa
sikvietę amerikiečiai kariai Kaufbeurene. Be 
karių žiūrovų tarpe buvo nemaža ir jųjų 
Šeimos narių: karių žmonų ir vaikų. Ame
rikiečiai lietuvių tautiniais šokiais buvę be 
galo eužavėti ir švilpę, ploję vis norėdami, 
kad vieną ar kitą šokį dar kartą pakartotų. 
Po savo pasirodymo kempteniečiaj mokslei 
viai dar pašoko polkų su ragučiais ir kitų 
lietuviškų šokių, kartu pasilinksminę. Jau
nieji kempteniečiai pasirodo buvę ten susi
rėmę ir stalo tenise. Pasakoja, kaip vienas 
karys „mandriai” demonstravęs vienai ame 
rAietei savo mokėjimą puikiai žaisti stalo 
tenisą. Čia pasisiūlęs jam partneriu vienas 
mūsų moksleivis. Sis karys, pamatęs, kad 
čia jam ne juokai, smuko nė sudiev savo 
partneriui nepasakęs. Valio! Jauniesiems 
reprezentantams, sportininkams! Taip kemp 
tenieėiaį palinksminę amerikiečius ir jųjų 
pavaišinti grįžo namo. Paminėtina, kad 
Kempteno mokinių tautinių šokių trupe jau 
ne pirmą kartą lankosi Kaufbeurene ir pa
sirodo au lietuviškais tautiniais šokiais ame 
rikteliu visuomenei. Mat, laikas nuo laiko 
Kaufbeurene esąs amerikiečių karių dali
nys pakeičiamas nauju, o senieji išvyksta 
naujon vieton. Taigi, kempteniečiai gimna
zistai, po kiekvieno tokio dalinio pasikeiti
mo, aplanko Kaufbeureną ir ten pademons 
truoja amerikiečiams lietuviškus tautinius 
šokius. Minėtai Kempteno „Maironio” var
do lietuvių gimnazijos mokinių tautinių šo 
kių trupei vadovauja kūno kultūros moky
toja R. Spakevičiūtė.

— Sv. Sosto Delegatas kan. F. Kapočius, 
buvodamas rugpiūčio mėn. 14—15 d. d. 
Ketnptene, nemaža mūsų tautiečių aplankė 
Jų gyvenamuose kambariuose ir kartu su 
jais pasidalino šiandieninėmis mūsų bei mū 
Sų vargstančios tėvynės bėdomis bei var
gais. Apsilankęs DN redakcijoje, brangu
sis svečias vietinės spaudos darbui paremti 
paaukojo 200,— Rm. Be to, buvo taip pat, 
užsukęs J LRK Kempteno skyrių ir tenai 
buvo supažindintas su dirbamuoju šalpos 
darbu. Paminėtina, kad šiam brangiam mū 
sų svečiui maloniai atsinešė ir vietinės vo
kiečių parapijos dvasiškija. Sv. Lauryno 
parapijos klebonas pakvietė kan. F. Kapo
čių pas save apsistoti ir, be to, dalyvavo 
Delegato sutikime bei joi laikomose visose 
pamaldose.

— Rugpiūčio mėn. 20 d. darbą pradeda 
po vasaros atostogų Kempteno „Kudirkos” 
vardo pradžios mokykla. Galima tvirtinti, 
tai yra viena iš seniausių mūsų pradžios

BUMITIKrwnS STALO TENISE, KURIS
Kempteno vokiečių stalo teniso klubas 

matydamas, kad vienas prie geriausių no
rų kempteniečių lietuvių neįveiks, susirin
ko Ii visos Allgncu geriausius stalo tenisi
ninkus ir stojo rugpiūčio 21 d. į kovą. Pa
čios stalo teniso rungtynės jau prieš sa
vaitę laiko buvo dideliais plakatais išre
klamuotos visame mieste. Ir štai, rungty
nių dieną didelėje „Park” restorano salėje 
| išsirikiavusius lietuvių ir vokiečių stalo 
tenisininkus ir keliašimtenę žiūrovų minią 
taria žodį Komptono TTC atstovas ir įtei
kia lietuvių komandos vadovui šio susiti
kimo prisiminimui dovanelę. Iš lietuvių 
pusės sveikina vokiečių stalo tenisininkus 
ir publikų mokyt. Vyt. Volertas pažymė
damas, kad esąs sveikintinas kiekvienas 
bendradarbiavimas: moksle, literatūroje ar 
sporte, ypač dar šiuo metu, kai visas pa
saulis trokšta taikos, ir gražaus tarpusa
vio sugyvenimo. Siam susitikimui prisi
minti ir atsidėkojimui už gražius vokiečilį 
norus bendradarbiauti sporte, Ed. Ven- 
gianskns prisega vokiečių stalo tenisinin
kams lietuviškų spalvų ženklelius kempte- 
nlečlų sportininku bei visos lietuvių kolo
nijos vardu. Vokiečiai už tai atsidėkojo 
gausiais plojimais. Ir po oficialiosios da
ilei prasideda nbiejų pusių laukiamos sta
lo teniso rungtynės tarp Kempteno lietuvių 
ir Alleacu rinktinės. Vokiečiai išstato iš 

mokyklų tremtyje, nes pirmosios jos darbo 
dienos siekia 1945 metų gegužės mėn. pra
džią. Iki šiol jau išleido tris savo „abitu
rientų” laidas ir šiuo metu kopia jau ket
virtuosius mokslo metus tremtyje. Pirmomis 
gyvavimo dienomis darbas buvo labai sun 
kus, nes teko dirbti koridoriuose; trūko 
knygų bei rašomosios medžiagos. Pažymė
tina ir tai, kad tuo metu, kai maža kas te
galvojo apie darbą, o dauguma užsiėmę sa
vo asmeniniais reikalais, vaizba, kai nie
kas nežadėjo jokių papildomų davinių ir 
pan. atsirado tautiečių grupelė, kuri ėmėsi 
švietimo darbo. Nuo pat pirmųjų dienų mo 
kytojaująs, o nuo 1945 metų rugpiūčio pra 
džios paima minėtai mokyklai vadovauti 
mokyt. J. Girdžiūnas, kuris iki šios dienos 
jai vadovauja.

Mūsų tautiečiai turėtų pareikšti didelę 
padėką lietuviams mokytojams!

— Rugpiūčio 23 ir 24 d. d. Kempteno ir 
Bad-Woerishofeno skautai aplankė gražiau
sias Pietų Vokietijos vietoves: Lindau, Kons 
tanz ir esančią Bodensee ežere Mainau sa
lą, kurioje turėjo progos pamatyti beveik 
viso pasaulio augmenijas. Ekskursijai vado
vavo bad-woerishofenietis V. Šimkus, kuris 
ir leidimą įvažiavimui į prancūzų zoną bu
vo parūpinęs. '

— Iki šiol vadovavęs prancūzų kalbos 
kursams inž. Mikutavičius išvyko Į JAV. 
Toliau jo darbą tęsti imasi inž. K. Pabe
dinskas.

L. V-kas

IS WEIDENO PADANGES
Kaip žinoma, Eichstaetto kunigų semina- 

fijoje mokosi per 30 lietuvių klierikų. Šie
met rugpiūčio 15 d. du lietuviai klierikai 
gavo kunigystės šventinimus. Vienas jų — 
kun. Laurynas Kemėšis — savo pirmosioms 
mišioms atlaikyti pasirinko Weideno lietu
vių koloniją. Todėl š. m. rugpiūčio Ji d. 
Hammerwego lietuvių stovykla turėjo di
džiulę parapijos šventę — kunigo primici
jas. Stovyklos koplytėlė, kur vyko šios gra 
žios ir reikšmingos iškilmės, kaip niekad, 
sausakimšai buvo pilna, net atėjo ir kita
taučių. Mūsų tarpe buvo ir Weideno mies
to burmistras, kuris per iškilmingus pie
tus gražiais ir nuoširdžiais žodžiais sveiki
no ne tik kunigą — primiciantą, bet ir visą 
lietuvišką visuomenę, vadindamas mus „Mei 
ne Hebe Fieunde, litauer”. Dėl mūsų tautos 
tragedijos burmistras išreiškė giliausią 
užuojautą ir palinkėjo, kad kuo greičiau
siai išsipildytų mūsų lūkesčiai ir viltys.

Džiugu, kad vokiečių aukštieji pareigūnai 
lietuvius supranta ir su jais bendraudami 
nuoširdžiai juos užjaučia. L. E-tas

Šiomis dienomis Weideno lietuvių skau
tus netikėtai aplankė didelis jaunimo mylė
tojas ir auklėtojas buv. Trakų mokytojų se
minarijos Hirektorius, skautininkas Bronius 
Kulys. Jis dalyvavo jaukioje skautų iškilo- 

BAIGESI 8 : 1 LIETUVIŲ NAUDAI
savo pusės geriausius Svabijos stalo teni
sininkus: Weinberg (Svabijos meisteris), 
Greifendcr (Memmingeno meisteris), Jae
ger (Kottem meisteris), Gurlikoff ir Knie 
(abu TTC Kempten). Vokiečiai imasi iš vi 
sų jėgų, o lietuviai atkakliai — žemaitiš
kai kovoja ir nė vieno taško veltui neperlei 
džia. Vieninteli tašką vokiečiams iškovo- 
ja kemptenietis Knie iš Andriulio II — 
(21 : 16; 17 : 21; 21 : 18). Tolimesni susiti
kimai visi baigiasi lietuvių laimėjimu: An
driulis III — Weinberg (21 : 9; 21 : 18), 
Duliūnas — Pemer (21 : 18; 21 : 14), Nor
kus II — Greifendcr (21 : 6; 21 : 15), Ostei 
ka, Weinberg, Pemer (21 : 9; 21 : 14).

— Sporto šakos, kaip lengvoji atletika, 
futbolas, orinis ir kit. ketnpteniečių visai ne | 
kultivuojamos. Visa bėda, kad iki šiol čia 
nėra sporto klubo, kuris apimtų paminėtas 
sporto šakas. Tiesa, pavasarį buvo sulipdy 
ta futbolo komanda, kuri po pirmų rungty
nių prieš vietos vokiečių antrą komandą, 
kurios atnešė lietuviams pralaimėjimą 2:1, 
subyrėjo ir iki šiol jau nebepasirodo. Kemp 
teniečiai sportininkai nesnūduriuokit ir rim 
čiau pasidarbuoki!: vienas pralaimėjimas 
tenašmuša jus iš pusiausvyros, o tebūnie 
paskatinimas rimtesniam darbui. L V-kas 

je ir Weideno skautams davė gražiausių 
pamokymų ir uždegė idealizmo troškulį tiek 
savo jautriais žodžiais, tiek savo elgesiu. 
Jo gyvenimo kelias ne rožėmis klotas. Dėl 
savo atsidavimo ir meilės jausmo jis kalė
jo nacių kalėjimuose, tačiau tai nepalaužė 
jo: ir čia tremtyje jis yra vienas veikliausių 
jaunimo, ypač skautų vadovų.

L. E-tas

AMERIKIEČIŲ RAUDONOJO KRYŽIAUS 
PAKIETELIAI SCWAEB1SCH GMUEND 

DP VAIKAMS
Rugpiūčio mėn. 6 d. 13 vai. 30 tnin. lie

tuvių bendruomenės salėje Schwaebisch 
Gmuend įvyko Amerikos Raud. Kryž. pa- 
kietėlių įteikimas lietuvių stovyklos vai
kams, nuo 6—17 metų. Pakietėlių įteikime 
dalyvavo Amerik. karinės valdžios, IRO ir 
Amerikos Raud. Kryž. atstovai ir vietos sto 
vykios direktorius Salčiūnas, komiteto na
riai, gimnazijos ir pradžios mokyklos mok.

Prieš įteikiant pakietėlius, apdovanotieji 
berniukai ir mergaitės pasipuošusios skau
tiškomis uniformomis ir tautiniais rūbais, 
svečių garbei išpildė kelioliką ritmiškų šo 
kių ir dainų programėlę. Be to gimnazijos 
skautai atliko komišką dalyką „Maharadža”. 
Po šios jaunuolių atliktos programos, Ame
rik. Raud. Kryž. atstovė Miss Quinland pa 
dėkojo jaunuoliams, už atliktą programą ir 
apibūdino pakietėlių reikšmę vaikams ra
gindama ir ateityje tarp Amerikos ir DP 
vaikų palaikyti draugišką bendradarbiavi
mą.

Po to, trumpą žodį į susirinkusius ir jau 
nuolius, tarė Mr. Paul Iltis, Area Deputy 
Director. Mr. Lascoe, Schwaeb. Gmuend ka 
ro komendanto žmona, atliko išdalinimą pa 
kietėlių, kas jaunuolių tarpe sukėlė didelio 
džiaugsmo. Gavusieji vaikai ir jaunuoliai 
pakietėlius, su linksma šypsena veiduose 
skubėjo pas savo tėvelius, ar globėjus iT 
rūpestingai apžiūrėjo gautas dovanėles.

Užbaigus pakietėlių dalinimą, padėkos iš
reiškimui, aukštosioms viešnioms ir sve
čiams buvo įteikta gyvų gėlių.

V. Pavasakys

SKAUTŲ STOVYKLA PRIE 
STUTTGARTO

S. m. rugpiūčio mėn. 1 d., vos 18 kilo
metrų huo Stuttgarto prie Kurhaus—Schil- 
lerhoehe lapuočių miškelyje susirinko sto
vyklauti šios apylinkės įvairių Vokietijoje 
esančių tautybių skautai ir skautės. Šios 
skautų stovyklos organizatorius, kuris daug 
yra pasidarbavęs šios stovyklos įkūrime, 
yra armėnas skaut. Garbis Zennedjan. Bend 
rą stovyklą sudaro šių tautybių skautai: ar 
mėnų, lenkų, dvi vokiečių berniukų skautų 
grupės, rusų, lietuvių skautai ir skautės.

Visų tautybių berniukai ir mergaitės su 
daro atskiras pavienias stovyklas. Lietuvių 
stovyklos skautų „Gedimino pilies” tunto 
komendantu yra paskt. P. Balsas, o mergai
čių „Gabijos” tunto skaučių komendante 
paskt. dr. M. Žilinskienė. Visi lietuviai skau 
tai yra iš Scwaeb. Gmuend lietuvių stovyk
los apie 110 skautų.

Visų tautybių stovyklaujantieji skautai ir 
skautės stovykloje sugyvena labai gražiai fr 
tarp jų jaučiamas šiltas bendradarbiavimas: 
pasikeičia ženkliukais, atvirukais ir t.t. 
Skautai maitinasi iš bendros valgyklos gau 
namo maisto. Visi yra patenkinti. Prie gau 
namųjų normų iš DP stovyklų dar virtuvė
je gauna iš US armijos jaunimui skirtą 
maisto priedą. Nežiūrint kai kurių nepato
gumų, stovyklaujančiųjų skautų nuotaikos 
yra puikios. V. Pavasakys

skautai, kurie šalia savosios vėliavos nešė 
ir mūsų trispalvę. Už tai vėliau jų vadai 
buvo pakviesti lietuvių skautų j laužą ir 
buvo apdovanoti lietuviškomis tautiškomis 
juostomis ir kitomis smulkesnėmis dovanė
lėmis. Ta pačia proga Amerikos preziden
tui Trumanui padovanota didelė tautiniais 
motyvais išraižyta vaza, kurią amerikiečiai 
pasižadėjo nuvežti ir asmeniškai įteikti pre 
zidentui Trumanui. Iš prancūzų zonos skau 
tai atvyko į stovyklą rugpiūčio 12 dieną, o 
iš amerikiečių tik rugpiūčio 14 dienų. Jau 
buvo manyta, kad iš amerikiečių zonos lie
tuviai skautai iš viso neatvyks. Didžiausias 
darbas teko anglų zonos lietuviams skau
tams, kurie turėjo padėti mūsų rajono tvar 
kymuj pagrindus. Vėliau atvykusieji rado 
jau daug ką sutvarkyta. Stovykloje buvo 
pastatytas gražus lietuviškas kryžius su pa
puošimais, įrengta puiki parodėlė, kurioje 
buvo daug tautinių juostų, medžio drožinių, 
vazų, kryželių, skautiškos spaudos, leidžia
mos Vokietijoje, foto vaizdų iš skautiško 
gyvenimo tremtyje ir t.t. Prie palapinių bu
vo padaryti gražūs tautiškais motyvais or
namentai. Lietuviai skputai susilaukė daug 
užsieniečių svečių, kurie gana gražiai atsi
liepė apie lietuvius. Rugpiūčio 13 dieną lie 
tuvius stovykloje aplankė būrelis lietuvių 
svečių iš Paryžiaus. Buvo atvykę p. p. Ba
lutis, Bačkys, Dr. Šaulys, Žadeikis, Devenie 
nė ir kiti. Svečiams surengtas laužas su 
įdomia programa. Mūsų aukštieji svečiai 
aplankė taip pat latvių ir estų stovyklas. 
Garbingi svečiai padovanojo lietuviams 
skautams 10.000 frankų. Vėliau daugiau at 
vykdavo lietuvių iš Paryžiaus aplankyti lie 
tuvių skautų. Lankant Paryžių, daugelis mū 
sų skautų buvo pakviesti Paryžiuje gyve
nančių lietuvių, kurie juos ne tik gražiai 
pavaišino, bet dar šį tą kelionei įdėjo. Mū
sų skautus aplankė taip pat eilė žymių sve 
timtaučių. Buvo atvykęs gen. Wilson, Tarp 
tautinio skautų biuro šefas, lordas Rawel- 
ler, Anglijos skautų šefas, vyriausias škotų 
vadas ir Baden-Powel sūnus. Didžiausia 
staigmena buvo, kai stovyklą aplankė Pran
cūzijos generolas de Lattre. Specialiai atvy 
kęs lietuvių aplankyti, jis paklausė, ar sto
vykloje nėra lietuvių iš prancūzų okupuo
tos zonos. Gavęs teigiamą atsakymą, jis pa 
prašė išeiti į priekį tuos, kurie Vokietijos 
kapituliacijos metu gyveno prie Bodensee. 
Čia prisistatė visi ravensburgiškiai skau
tai. Generolas visiems paspaudė rankas ir 
nepagailėjo šiltų žodžių. Dideliu pasitenki
nimu jis kalbėjo apie Čiurlionio’ ansamblį, 
kurį jis matė, gyvendamas Lindau. Jis pa
žymėjo, kad ir dabar šventėms gavęs iš an 
samblio dovanų. Jo atsilankymas buvo la
bai trumpas, todėl nespėta jam nieko paro
dyti. Viešint mūsų skautams Paryžiuje, Ge 
nerolas mielai^priėmė mūsų skautų atsto
vus, kurie jam įteikė kuklių dovanėlių. Pa
ryžiaus lankymo metu lietuviai skautai pa
dėjo vainiką ant Nežinomojo Kareivio ka
po po Triumfo Arka. Iškilmėse dalyvavo 
gausus prancūzų visuomenės ir vietinių lie
tuvių būrys. Paryžiuje aplankyta Notre Da 
me katedra, St. Madeleine bažnyčia, Luv
ras, Karo Muziejus. Žinoma, mūsų skautai 
buvo įlipę taip pat į Eifelio bokštą. Bet gi 
vieną dieną Paryžiaus neapžiūrėsi. O mū
siškiai ten daugiau laiko neturėjo. Kitą 
dieną aplankytas Versalis, kur apžiūrė 
ti Liudviko XIV rūmai su didžiuliais sodais. 
Mūsų fotografai padarė ten daug nuotrau
kų. Prancūzijoje jie jau buvo įsigiję filmų.

TARPTAUTINIS SKAUTŲ TAIKOS SĄSKRYDIS
Prancūzijoje prie Moisson, netoli Paryžiaus; įvyko tarptautinis skautų taikos są
skrydis, kuriame dalyvavo apie 40.000 skautų ir skaučių iš visų pasaulio kraštų.

Vaizdelyje prancūzų skautai

Musu skautai tarptautinėje stovykloje
Kaip jau visiems žinoma, Jamboree sto

vykla įvyko rugpjūčio 9—21 d. Stovykloje 
buvo iš viso 83 skautai, atvykę iš vakari-

I nių Vokietijos zonų. Kadangi mūsų skautai
I ne visi atvažiavo drauge, tai teko daug laiko 
Į sugaišti1, kol susitvarkyta vietoje. Skautai iš 
anglų zonos spėjo atvykti laiku ir dalyvavo
atidarymo iškilmėse. Dėl visiems žinomų 
aplinkybių lietuviai skautai negalėjo nešti 
savo trispalvės drauge su kitų tautų vė
liavomis. Čia lietuviams pasitarnavo JAV

Iš viso išvykoms buvo duotos dvi dienos, 
po kurių kiti skautai išsiskirstė po Pran
cūziją svečiuotis, o mūsų skautai turėjo' 
trąukti į namus. Saulei nusileidus, paliktas 
Paryžius, o saulei vėl patekant jau atsidur 
ta Strasburge ir ruoštasi tolimesniam žy
giui į Švabiją. Pažymėtina, kad stovykloje 
buvo didelis susigyvenimas savo tarpe ir 
tarp kifų tautybių skautų. Jokių nesklan
dumų ar nesusipratimų iš mūsiškių skautų 
pusės nebuvo, dėl to buvo patenkinta mū 
sų vadovybė ir DP skautams vadovaujantis 
anglas. Laimėję už tvarkingumą gairelę, 
mūsų skautai sugebėjo išlaikyti ją ligi sto
vyklos pabaigos. Niekas nesugebėjo jos iš 
mūsiškių paglemžti. Be to, mūsų skautai 
buvo pakviesti liuksemburgiečių traukti vir 
vę prieš prancūzus, kur mūsiškiai pasiekė 
laimėjimą ir gavo keturias gaireles. Iš pa
sirodymų ypatingai mielai buvo sutiktas 
tautinis šokis „Oželis”. Su juo mūsiškiams 
teko pasirodyti didžiojoje arenoje bendra
me lauže publikai. Čia apie penkiolika tau 
tų vienu metu šoko savo tautinius šokius. 
Aikštė buvo apšviesta prožektoriais ir įvai 
riaspalvėmis šviesomis. Mūsų šokėjai pa
kliuvo į garbingiausią vietą prieš pat vi
durį tribūnos ir buvo geriausiai apšviesti ir 
matomi. Vėliau prancūzai atskirai nufilma
vo tą šokį. Iš prancūzu pusės buvo jaučia 
mas didelis palankumas mūsų skautams, 
Džiugu, kad mūsiškiai skautai išlaikė savo 
vardą pilnoje aukštumoje. Prie to daug pri 
sidėjo ir tai, kad mūsiškiai skautai yra ka
talikai. Per pamaldas lietuviams skautams 
buvo rezervuotos pirmosios eilės. Paryžiaus 
kardinolas priiminėjo visus kapelionus, o 
mūsų dvasios vadovui kun. Dr. Vaišnorai 
pavedė perduoti mums nuoširdžiausius lin
kėjimus. Pažymėtina, kad mūsų dvasios va
dovas visą laiką buvo skautiškoje unifor
moje. Vieną mūsiškių laužą aplankė vyriau
sias prancūzų skautų kapelionas, kuris taip 
pat buvo apdovanotas. Per tą dvyliką sto
vyklavimo dienų mūsų skautai pamatė la
bai daug, ką jie ilgai neužmirš. Liūdna bu 
vo dalyvauti uždarymo iškilmėse, kada jau 
kiekvienas žinojo, kad baigiasi tos gražios 
dienos ir kad vėl reikės grįžti į kasdieninį 
gyvenimą. Šioje stovykloje visi buvo lygūs, 
visi broliai. Čia nebuvo jokio skirtumo tarp 
DP skauto ir kitos valstybės skautų. Tiesa, 
mūsiškiai negalėjo labai plačiai rodytis, ta 
čiau dėl to negalima kaltinti nej stovyklos 
rengėjų, nei mūsiškių dalyvių. Tai jau po
litinių aplinkybių sudaryta padėtis. Daug 
prancūzų sakė mūsiškiams, kad jie Prancū
zijoje neprivalo nieko bijoti. Jie atvirai sa
kė, kad mūsiškiai yra atsidūrę tikroje lais 
vės šalyje ir drąsiai gali keltį savo trispal
vę vėliavą aukštyn. Vis dėlto per visą tą 
laiką nė karto nepakilo mūsų trispalvė. Te
ko pasitenkinti tuo, kad ji būdavo įnešama 
vakare per maldą ir himną ir vėl išnešama. 
Vietoje atskirų Pabaltės tautų vėliavų čia 
tilpo trys mažos vėliavėlės vienoje vėliavo
je, bet jos taip pat bylojo apie mus. Pran
cūzų svečių tarpe sutikta tokių, kurie sto
vyklavo Lietuvoje tautinėje stovykloje A. 
Panemunėje. Visi jie maloniai prisimena tas 
dienas ir drąsina mūsiškius, kad dar ateis 
tokia diena, kada vėl stovyklausime savo tė 
vynėje. Kupini didžių vilčių ir pilni užside 
gimo mūsiškiai išsiskirstė iš to didžiulio 
berniukų miesto, nešdami tos ugnies žarijas" 
pas mūsų likusius brolius Vokietijoje. Sto
vykloje lietuviams vadovavo vyr. skaut. V. 
Čepas, stovyklos komendantu lietuviams 
buvo skaut. K. Tirva, kuris yra iš prancū
zų zonos. (N. Ž. Nr. 142)
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