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SOVIETAI NESUTINKA ATŠAUKTI BERLYNO BLOKADOS
Išsisukinėjamas Sovietu S-gos atsakymas i( vakariečiu notas. — Vakariečiai sugriovė, bendro Vokietijos valdymo sistema,. — Sutinka derėtis tik dėl viso 
Vokietijos valdymu komplekso. — Sovietams rūpi Ruhras ir reparacijos iš vakariniu zonų. — Vakaru valstybės planuoja sankcijas prieš Sovietu S-g^.

Londonas (Dena/Reuteris). Sovietų S-ga savo atsakymo notoje JAV vyriau- 
sibei, pareiškia, kad Sovietų S-ga nepritaria Amerikos pažiūrai dėl būklės Berlyne 
ryšium su sovietų priemonėmis. Dabartinė padėtis atsiradusi dėl to, kad JAV, D. Bri
tanija ir Prancūzija pažeidusios 4 valstybių vienu balsu priimtus nuostatus Vokie
tijai ir Berlynui tvarkyti. Jų svarbieji nusikaltimai nuostatams: skyrium jvesta va
liutas reforma, atskiri -pinigai Berlyno vakariniuose sektoriuose ir Vokietijos sus
kaldymas. Be to, Vokietijos demilitarizavimas neįvykdytas ligi galo ir Ruhro sritis 
išimta iš 4 valstybių kontrolės. Vakarų valstybių apsileidimo dėka neįvykdytas nu
tarimas, kad vakarinės okupacinės zonos mokėtų reparacijas.

Sušaukė kongresą
Washingtonas (Dena/INS). Oficialiai pa

skelbta, kad prezidentas Trumanas liepęs 26 
dieną sušaukė kongresą. Jame bus padary
tas vyriausybės pranešimas.

Tarsis kariniai gubernatoriai
Frankfurtas (Dena). Prancūzų karinis gu

bernatorius gen. Konigas ketvirtadieni at
vyko į Frabkfurtą, kur dalyvaus pasitari
muose su generolais Clayum ir Robertsonu.

Liepos 15 d. numatytoji trijų karinių gu-
bernatonų konferencija su 11 vokiečių vy
riausybių pirmininkais atidėta sekančiai 
savaitei. įvyks tik karinių, gubernatorių 
pasitarimas.

Mortgomerys grjžta
Viena (Dena/Reuterisj. Britų generalinio 

štabo viršininkas gęn. Mongomerys buvo 
nuvykęs į Triestą ir tenai turėjo pasikal
bėjimus su britų ir amerikiečių zonų ko
mendantais. .

Vienoje generolas Montgomerys turėjo 
ilgą pasikalbėjimą su britų dalinių Trieste 
komendantu gen. maj. Aireyu.

Apžiūrėjęs britų kariuomenės dalinius 
Austrijoje, generolas Montgomerys trečia
dieni išvyko į Londoną.

Bizoną pasirašė ERP sutartį
Berlynas (Dena). Dvišalė sutartis pagal 

Marshallio planą tarp JAV ir bizonos tre
čiadieni pasirašyta. Bizoną atstovavo bri
tų ir amerikiečių'kariniai gubernatoriai, gi 
JAV — R. Murphys.

Ima griežčiau komunistus
Hannoveris (Dena). Čia buvo numatyta 

sukviesti KP susirinkimas, kuriame W. 
Pieckas ir O. Grothewolis turėjo kalbėti 
apie Berlyno būklę ir apie Vokietijos būk
lę aplamai. Tačiau britų karinė valdžia 
to susirinkimo neleido.

Hannoverio KP vadovybė tas britų prie
mones vadina nedemokratiškomis.

, Holas (Dena). Holo amerikiečių karinės

Atsakymo notoje nurodoma, kad Sovie
tų vyriausybė neketina pradėti diskusijų 
dėl Amerikos vyriausybės pareiškimo, kad 
ji neatsisakysianti teisėsi dalyvauti Berly
no okupacijoje ir nepabūgsianti grasymų, 
spaudimo ir kitų priemonių. Sovietams ne
reikią jokios spaudirpo politikos, nes trys 
vakarinės valstybės, laužydamos bendrus 
nutarimus dėl Berlyno administracijos, vi
siškų visiškiausiai netenka teisės i miesto 
okupavimą.

JAV, D. Britanija ir Prancūzija, pradė
jusios vykdyti savo separatines priemones 
vakarinėse zonose, kurios „sunaikino“ ke
turių valstybių Vokietijos administravimo 
sistemą, ir Frankfurte a. M. „ėmusios or
ganizuoti Vakarų Vokietijos sostinę“, tuo 
sunaikinusios legalų pagrindą, kuriuo rė
mėsi jų teisė dalyvauti Berlyno valdyme.

O kad amerikiečiai atsitraukė iš tam 
tikrų sričių, kurias buvo užėmę per* karo 
veiksmus, ir dėl to tariasi įgiję teisę da
lyvauti Berlyno valdyme, tai tuo žygiu, pa
reiškiama sovietų notoje, jie tik tesėję sa
vo įsipareigojimus. Ir tik šių įsipareigoji
mų tesėjimas suteikė J. A. Valstybėms tei
sę užimti dali Berlyno.

Atsakydama į JAV siūlymą pradėti de
rybas dėl padėties Berlyne Sovietų S-ga 
pabrėžia, kad sutinka jas vesti, tačiau: 
1. jų pradžios negali saistyti su kokių nors 
sąlygų išpildymu pirmiau ir 2. keturių val
stybių derybos gali būti veiksmingos tik 
tada, jei jos n e s i r i b o s vien Berlyno 
klausimu, kadangi pastarojo negalima at
skirti iš bendro 4 valstybių Vokietijos kon
trolės viseto.

Nors pabaigoje sovietai nurodo, kad so
vietų karinė vadovybė dėl atskirai įvyk
dytos valiutos reformos vakarinėse zonose 
buvusi priversta griebtis skubių priemonių 
gyventojų interesams savo zonoje apsau
goti. Dėl to sovietų zonos ir Berlyno ūki
niam gyvenimui tėbegresia pavojus su
žlugti, nes Vakarų valstybės lig šiol tebe

laiko mieste skirtingą valiutą. Sovietų S-ga 
įrodžiusi, kad ji rūpinantis! Berlyno gy
ventojų gerove ir stengiantis! viskuo bū
tina aprūpinti. Ji rimtai stengiantis! paša
linti neseniai šiuose reikaluose kilusias 
sunkenybes.

Panašaus turinio notas liepos 14 d. so
vietų vyriausybė per savo ambasadorius 
įteikė Londone ir Paryžiuje D. Britanijos 
ir Prancūzijos vyriausybėms.

Atidengė kaukę
BBC komentatorius Lindley Frazeris 

pareiškė, kad savo atsakyme Sovietų S-ga 
iš dalies atidengė savo kaukę. Berlyno blo
kada lig šiol buvo grindžiama techninėmis 
priežastimis, o dabar pasisako, kad jos yra 
politinio pobūdžio. Frazerio nuomone, Ber
lyno blokada sovietai nori Vakarų valsty
bes priversti eiti į derybas. Notoje karto
jamas senas skundas dėl Ruhro srities, re
paracijų ir Vokietijos vakarinių zonų. Per
spektyvos susitarti, komentatoriaus nuo
mone, pasidariusios mažesnės, kaip lon- 
doniškėje užsienio reikalų ministerių kon
ferencijoje. Savo elgesio sovietai nepa
kentę.

JAV užsienio reikalų ministerijos infor
matorius pareiškė, kad neigiamas Sovietų 
S-gos atsakymas dėl Berlyno blokados ne
sumažina J. A. Valstybių pasiryžimo lik
ti Vokietijos sostinėje.

Sankcijos?
Prancūzijos sostinės įtakingi diplomati

niai sjuogsniai International New Ser
vice Vakarų Europos generaliniam direk
toriui K. Smithui pareiškė, kad Prancūzija 
pasiūlė Jungtinėms Valstybėms, „spaudžiant 
kitose vietose“, priversti Sovietų Sąjungą 
baigti blokadą Berlyne. Tas spaudimas, 
vykdomas per Japoniją, Persiją ir Tur
kiją, panaudojant ir ūkines sankcijas, ga
lėtų būti sėkmingas.

Informuoti sluogsniai pareiškė, kad tas 
siūlydmas yra gautas slaptos notos forma, 
kurią užsienio reikalų ministeris Bidault 
ketvirtadienį pasiuntė Marshalliui.

Sprendimas dėl to siūlymo buvęs pa
darytas ketvirtadieni gausingesniame vy
riausybės narių posėdyje, kuriame daly
vavę vyriausybės pirmininkas Schumanas 
ir Bidault.

Maskva galutinai nutraukia su Jugoslavija
Bukareštas (Dena/Reuteris). Kominformo 

organas ketvirtadienio laidoje pabrėžė Ju
goslavijos vyriausybės atsakymą į komin
formo rezoliuciją, kurią „be sąlygų” atme
tė. Laikraštis atkartotinai pasmerkė Jugo
slavijos komunistų vadovybę, kurią suda
ro Tito, Kardelis, Dylas ir Rankovičius, 
kurie darosi vis labiau „buržuaziniai tau
tiški”.

Jie išduoda darbo klasės reikalą ir Ju
goslavijos tautinę, nepriklausomybę. Jugo
slavijos KP atsakyme galima įžiūrėti tauti
nę neapykantą pasaulinio masto komunisti
niam sąjūdžiui.

Jugoslavijos vadovybės didžiąsias klai
das pasmerkė ne tik kominformas bet ir pa
šalaičiai. Savo antisovietine elgsena Jugo
slavijos KP vadovybė sukėlė Amerikos im
perialistų viltis vėl susigrąžinti įtaką kraš-

tuose, kuriuose yra įkurta liaudies demo
kratija. Penktas Jugoslavijos KP kongresas 
negali dėtis atstovaująs narių mases.

Po to, kai Maskva neteko bet kokios vil
ties netrukus įvyksimame Jugoslavijos KP 
kongrese nuversti maršalą Titą, Reuterio 
diplomatinio korespondento nuomone, ji 
planuoja naujas sankcijas Jugoslavijos ko
munistams, kuriuos „ekskomunikavo” kom
informas. Londono diplomatiniai stebėtojai 
daro tas išvadas remdamiesi kominformo 
organo nauju Jugoslavijos KP puolimu, 
ypatingai nukreiptu prieš 4 vadovaujančius 
Jugoslavijos KP asmenis. Diplomatiniuose 
sluogsniuose manoma, kad sekanti' Maskvos 
pastariga bus — priversti paklusti sovietų 
politikai. Karinių sankcijų šiuo metu pa
naudojimas nėra laikomas opiu, tačiau pa
slėptos ūkinio pobūdžio sankcijos labai ga
li būti, kad bus panaudotos.

Po atentato prieš Togliatti

VISOJE ITALIJOJE RIAUŠĖS IR STREIKAS'

-------- i

Jie mylėjo Lietuva
Steponas Darius ir Stasys Girėnas Lietu

vai yra kaip dvi negęstančios žvaigždės. 
Jie ilgus amžius švies ne tik lietuvių tautai,
bet rodys kelią kiekvienam žmogui, kuriam 
teks skristi virš neramiai ošiančio Atlanto.

Tai Steponas Darius ir Stasys Girėnai 
pirmieji Lietuvos vardu perskrido Atlanto 
vandenyną. Jie {amžino savo ir Lietuvos 
vardą pirmuose Atlanto nugalėtojų istorijos 
lapuose. Darius su Girėnu parodė, kad ir 
maža tauta turi didelių vyrų, kurie savo 
drąsa ir pasiryžimu nugali didžiausias gam
tos kliūtis ir aukoja save Lietuvos vardu 
didžiajam bandymui.

Vai laukė Lietuva anądien jų parskren
dančių. Ne tik Kauno aerodrome siūbuo
janti minia žiūrėjo j dangaus mėlynę, bet 
ir dažnas kaimo senelis ir mažas piemenė
lis, užvertęs galvą į viršų klausėsi, ar pir
mas neužgirs iš tolių atūžiančio motoro. 
Su nerimu laukė Lietuva. O Darius su Gi
rėnu, sėsdami { lėktuvą užrašo; „Mes skri
sime i Lietuvą. Lietuva iš savo sūnų lau
kia ir didesnių žygių...” Taigi, skrisime 
tik l Lietuvą. Idėja ir jausmai sutampa. 
Laukianti Lietuva. Ir dvi narsios širdys 
padangėse skina sau kelią Lietuvos garbei.

Ak, Mieli Lietuvos Sakalai, koks didelis 
buvo Jūsų troškimas išvysti savo akimis 
Lietuvos laukų lygumas* O dar didesnis 
Jums buvo nupintas meilės ir garbės vaini
kas laukiančios tautos. Niekada taip gailiai 
ir sutartinai tiesudejavo lietuvių tauta, kaip 
aną šią liūdną žinią paskelbiantį liepos 
IS-tos rytą.

Ir dabar, kiekvienais metais, kai ateina 
liepos mėnesio 17-toji diena, lietuvis karto
ja tuos neužmirštamus du vardus — Stepo
nas Darius ir Stasys Girėnas. Jie 1933 m. 
liepos 17-tos rytą su paprastu lėktuvu pa
kilo iš JAV istoriniam žygiui — atvežti 
Atlanto nugalėtojų vainiką Tėvynei Lietu
vai.

Šiandieną jau praėjo 15 metų, kai Atlan
tas lietuvio buvo nugalėtas, bet klastinga* 
likimas neleido nugalėtojams atvęžti. vaini
ką myb’nčiam Lietuvos kraštui. Vokietijos 
Soldino miškelis apgaubė tą didžiąją Da
riaus ir Girėno skridimo paslaptį ir mums, 
nesuprantamai ošdamas, jos neišduoda. O 
taip norėtųsi išgirsti paskutinius lakūnų 
žodžius, kad jie jau matė, kad didžiosios 
kliūtys nugalėtos, kad jau sutinkami iš tė
vynės atplaukiančių debesų, kad štai jau 
už valandos, kitos suksime ratą aplink Kau
ną* ir statysime koją ant mylimos tėvynės 
žemės... Bet deja...' Lakūnų džiaugsmas 
ir Lithuanians ūžimas kartu nutilo Soldi
no miške. Gal per ilgą eilę metų lietuvis, 
lankydamas Soldino miškeli, Įsiklausys jo

valdžios atstovas G. Teranas, lydimas vie
no amerikiečių karininko ir vokiečių poli
cijos, padarė dvi valandas trukusį vietos 
komunistų būstinės patikrinimą.
/Kratos metu Teranas konfiskavo parti

jos vadovybės korespondenciją su miesto 
valdyba, su apskrities ir krašto vadovy
bėmis, o taip pat korespondenciją, kuri 
liečia KP perorganizavimą j „Vokietijos 
liaudies partiją“.

Edenas Susipažįsta su Vokietijos būkle
Berlynas (Dena). Berlyno kultūrinio ir 

politinio gyvenimo atstovų susibūrime A. 
Edenas, tarp kitko, pareiškė: „Nė vienas 
kraštas nėra laisvas, kur pilietis atiduotas 
policijos valiai be teisės apsiskųsti”. Tik 
demokratija laiduoja žmogaus laisvę ir sto
ja skersai kelio naikinimui. Berlyno gyven
tojams, jų kovoje dėl demokratijos, Edenas 
nepagailėjo daug šiltų žodžių.

4 vokiečiai MVD tarnyboje
Berlyno USA sektoriuje leidžiamas dien

raštis .„Der Tagesspiegel” praneša, kad 
praėjusį birželio mėn. karinis anglų teis
mas Hannoveryje svarstė būdingą bylą, ku
rioj buvo kaltinami 4 vokiečiai, kad jie jė
ga bandę iš britų zonos pergabenti Į so
vietinę zoną ukrainietį Ivaną Vosnecką. 
Svarbiausias kaltinamasis Walteris Schmid- 
tas teisme pareiškė, kad kartu su ukrainie
čiu Vosnecku slaptai iš sovietinės zonos 
pabėgusi jo, Schmidto, sesuo. Tuomet jj 
pasikvietusi MVD ir pareikalavusi, kad jis 
surastų Vosnecką, suimtų jį ir perduotų 
sovietinei valdžiai, jei jis to nepadarysiąs, 
tai vienas jo šeimos narys būsiąs išgaben
tas I Sibirą. Kitas kaltinamasis Ebelis pa
reiškė, kad jis tik iš draugiškumo padėjęs 
Scbmidtui. Tretįjį kaltinamąjį, Hansingą, 
teismas paleido, nes jis tame Vosnecko pa
grobime aktyviai nedalyvavęs, bet tik šo- 
feriavęs automobiliui. Pagaliau teismas nu
tarė šią bylą perduoti aukštesniam britų 
kariniam teismui spręsti.

Rymas (Dena). Palmirą Togliattj atga
benus j ligoninę, buvo padaryta skubi ope
racija ir kraujo transfūzija. Pavojingiausia 
žaizda yra tarp širdies ir kairiosios pažas
ties. Plaučiai yra nepaliesti.

Togliattio sveikata žymiai pagerėjusi ir 
jis pats ėmėsi vėl vadovauti komunistams. 
Pirmučiausia jis pareikalavo savo bendra
darbių išlaikyti ramybę ir tvarką.

Nusikaltimo vietoje suimtas atentatinin- 
kas yra 25 m. amžiaus italų studentas BaL 
lantė iš Randazzo. Policijai jis pareiškė, 
kad jau seniai ieškojo progos Togliattj nu
šauti.

Senato posėdis buvo pęrtrauktas. To- 
gliačio žmona, kuri taip pat yra senato 
narys, išskubėjo pas savo vyrą, kai tik su
žinojo apie atentatą. ' ■

Ministeris pirmininkas de Gasperis pa
reiškė, kad tai yra blogiausia, kas galėjo 
{vykti. „Tai nėra joks kovos būdas“.

Popiežius Pijus XII tos žinios buvo su
jaudintas.

Atentatininkas pareiškė policijai, jog jis 
atvyko j Rymą užmuštį Togliattį, kuris 
esąs „tautos priešas“.

Jis nebegalėjęs pakęsti, kad italai daly
vauja kominformo posėdžiuose ir kad To- 
gliattis esąs atsakingas už nefašistų (Vyk
dytus nužudymus aukštutinėje Italijoje po 
išvadavimo.

Policija Ryme išsklaidė demonstrantus, 
kurie Piazza Colonnoje, netoli parlamento 
rūmų, kėlė Togliačiui ovacijas ir bandė 
stabdyti daugeli autobusų, kurie, nepaisy
dami raginimo streikuoti, palaikė susisie
kimą.

Iš visų pusių komunistų užuojautos
Ministeris pirmininkas de Gasperis To- 

gliačio žmonai pasiuntė užuojautos tele
gramą, kurioje savo ir vyriausybės vardu 
linki jos vyrui greičiausio pasveikimo ir 
pasmerkia atentatą.

Prancūzijos KP centrinis komitetas aten
tato proga Italijos KP centriniam komi
tetui pasiųstame rašte išreiškia Italijos ko
munistams savo brolišką solidarumą. Pa
sak juos, atentatą įvykdę niekšai iš karo 
kurstytojų ir imperialistų stovyklos.

Generalissimus Stalinas Italijos KP pa
siuntė telegramą, kurioje jis reiškia So
vietų Sąjungos pasipiktinimą dėl atentato, 
Įvykdyto prieš Italijos komunistų vadą.

Britų KP generalinis sekretorius H. Pol- 
littas irgi pasiuntė Togliačiui užuojautos 
ir pasipiktinimo telegramą.

Komunistų reakcija Ryme
Rymas (Dena). Trečiadienį Italijos sos

tinėje buvo sukeltas geineralinis streikas. 
Susisiekimas beveik visai nutrauktas.

Komunistinis elementas, sužinojęs apie 
atentatą prieš Togliattj, Rymo centre su
stabdė susisiekimą. Jie pradėjo pulti susi

siekimo priemones ir vertė keleivius iš jų 
išlipti.

„Skrajojanti policijos brigada” patrulino- 
ja svarbiausiose gatvėse.

Italijos vidaus reikalų ministeris Mačio 
Scelba įsakė visoms policijos vadyboms ir 
visiems policijos prefektams rūpintis, kad 
neramumai neišsiplėstų'visame pusiasalyje, 
ir imtis tinkamų priemonių tvarkai 'palai
kyti.

Geležinkeliečių profesinė sąjunga ket
virtadienio rytą visoje Italijoje paskelbė 
geležinkeliečių generalini streiką.

Milano laikraščiai trečiadieni po pietų 
buvo priversti sustoti.

Reikalauja atsistatydinti vyriausybę
Italijos komunistų partija, pasak Reuterį, 

ryšium su atentatu pareikalavo, kad atsi
statydintų vyriausybė. Komunistai, tarp ki
ta ko pareiškė, kad italų tautos demokrati
ja ir laisvė yra atsidūrusios pavojuje.

Dėl to iš Italijos darbininkų bus parei
kalauta „ginti savo laisves”.

De Gasperis parlamente pareiškė, jeigu 
jis bent akimirką patikėtų, kad teisingas 
opozicijos „teigimas”, jog dėl atentato 
esanti kalta vyriausybė, tada vyriausybė 
tuojau pasitrauktų. Bet jis yra įsitikinęs, 
kad to absoliučiai nėra, ir vyriausybė gin
sis nuo visų puolimų.

Liberalų ir socialistų parlamento frakcija 
priėmė rezoliuciją, kurioje pasmerkia aten
tatą.

Generalinis streikas
Italijos profesinių sąjungų sukeltas ge

neralinis streikas prasidėjo trečiadienį, vi
durnaktį. Nuo streiko yra atleisti tik ke
pyklų, pieno prekybos, ligoninių ir tele
fono darbininkai.

Visuotinės Italijos profesinės sąjungos 
CGIL vadovybė sukviesta posėdžio, kuria- 
me bus apsvarstyta ryšium su atentatu su-1 
sidariusi Italijoje būklė. |

Rymas (Dena). Italijos profesinių sąjun
gų CGIL vadovybė nutarė generalini strei
ką tęsti iki penktadienio 12 vai. dienos.

Italijos geležinkeliuose padaryta daug 
sabotažo aktų. Turine darbininkai, vado
vaujami komunistų senatoriaus Moscatelli, 
užėmė Fiato (mones ir laiko nelaisvėje tris 
tos įmonės direktorius. Italijos neramumai 
atrado savo atspindi ir Triesto italų dar
bininkų sluogstiiuose.

De Gasperis turėjo pasitarimus su profe
sinių sąjungų vadu Vittorio, ir pasiekė kai 
kurių rezultatų: Vittorio nebereikalavo at
sistatydinti vyriausybę.

Prie Venecijos komunistai užblokavo ke
lius ir paėmė iš keliaujančių tarpo įkaitus, 
kurių tarpe atsidūrė vienas italų generolas 
ir vienas pulkininkas. Bario įpieste, sklai
dant demonstraciją, įvyko susišaudymas. 
Yra sunkiai sužeistų. Neramumai įvyko Mi
lane ir kituose miestuose. Yra užmuštų ir 
sužeistų.

Trečiadienio vakare vyriausybė išleido 
komunikatą, kuriame apkaltino profsąjungų 
vadovybę už iššauktą generalini streiką.

Atentatą pasmerkė ir Vatikano organas 
„Osservatore Romano”.

ošime tikrąjį balsą apie Dariaus ir Girėno 
žuvimo paslaptį.

Lakūnai atskrido anądien l Lietuvą — tik 
ne Dariaus ir Girėno Lithuanicos spar
nais ... Lithuanicai nebuvo lemta pasigro
žėti Lietuvos padangėje. Palinko prie že
mės minia, pamačiusi išnešamus du kars
tus. Didysis džiaugsmas virto skaudžiau
siu skausmu. Sudejavo lietuvių tauta savo 
geriausių sūnų. Taip jie žuvo. Šiandieną 
jau penkioliką metų, kai Dariaus su Girėnu 
nėra gyvųjų tarpe. Bet jų žygis lietuviui 
liks amžiams. Šiandieną kiekvienas lietuvis 
su pagarba palenkia galvą, pagerbdamas 
šiuos vyrus. Jie Didžiojo Atlanto nugalėto
jų vainiką nešė ne kam kitam — o Lietu
vai. Taip jie karštai mylėjo Lietuvą. Savo 
didžiajai meilei įrodyti testamente užrašė: 
„SI savo skridimą skiriame ir aukojame 
Tau, Jaunoji Lietuva...” Gaila, kad šian
dieną lietuvis, minėdamas Dariaus ir Girė
no tragiškos mirties penkiolikos metų su
kaktį, negali atiduoti reikiamos pagarbos 
didvyrių palaikams, negali lietuvių tautos 
vardu atnešti penkioliktą vainiką prie jų 
kapo.

Nors šiandieną Dariaus ir Girėno trage
dija kartojasi visame mūsų' krašte, tačiau 
aukščiausią pagarbą mes siunčiame jų žu
vimo vieton Soldinan ir tėviškėn prie besi
ilsinčių didvyrių, palaikų. Mes tikime, kad 
ateis diena, kada įsikūnys Dariaus ir Gi
rėno žodžiai: „Tada Tu, Jaunoji Lietuva, 
turėsi rįžtis ir aukotis naujiems žygiams”. 
Kils iš jaunos Lietuvos vyrai užbaigti Da
riaus ir Girėno žygiui, kils visa Lietuva.

M. M.

Susidoros per 8 savaites
Berlynas (Dena/Reuteris). Vienas auk

štas sovietų politinis karininkas Berlyno 
komunistų ratelyje privačiai pareiškė, 
kad vakariečius iš Berlyno išvarys per 8 
savaites, jei pasiseks užkišti kai kurias 
blokados spragas.

1
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ATOMINĖ BOMBA I RAUDONĄJĄ ŠIRDĮ
Rašo kpt P. Jurgėla, mūsų bendradarbis Amerikoje

Rusijos oro jėgos
Visi reiškiniai rodo, kad rusai nuspėjo 

kokia bug Amerikos strategija — dar prieš 
tai, iki ta strategija buvo nustatyta. Jau 
1944 m., kai Vokietija dar nebuvo nuga
lėta, rusai planavo kaipo neišvengiamą bu
simąjį savo „susirėmimą su ^kapitalizmu”— 
t. y., su Jungtinėmis Amerikos Valstybė- 

/ mis. Praslmušdami savo kelyje į Vokietiją, 
jie plačiame akiratyje matė aiškius įrody
mus, ką Amerikos oro jėgos gali padaryti. 
Ir jie tuojau ėmė planuoti priemones ir 
būdus kovai gu ta galia.

Drauge su raudonąja kariuomene ėjo 
NKVD (dabar MVD — vidaus reikalų mi- 
■Isterijos) policijos būriai. Jiems buvo įsa
kyta surasti kiekvieną vokiečių avia
cijos inžinierių, techniką ir patyrusį darbi
ninką, kurį tik galėjo susekti, ir „pasiūlyti” 
jiems gerą atlyginimą, gerus namus ir pa
gerintus* maisto ir kitokius davinius, jei 
„sutiks” keltis į Maskvą. Išskaiičuota, kad 
beveik pusė aviacijos inžinierių rusų zo
noje „priėmė” tokį siūlymą. Be to, NKVD 
būriai neturėjo jokio vargo tokiems asme
nims vilioti net ir amerikonų,
prancūzų zonose. Vakarų demokratijos 
tos buvo tiek žioplos ar ištižusios, 
tik visai nežymiai kliudė tokiems rusų 
bams.

Vokiečiams’ buvo leista išvykti su
šeimomis. Daugelis jų nusivežė modelius ir 
smulkius planus. Tam tikras centras jiems 
buvo sudarytas apie 40 klm. nuo Maskvos, 
vadovaujant maršalui L. Berijai, vidaus rei
kalų ministeriui. Ten vokiečiai buvo pri
versti stoti į darbą.

Tuo tarpu, kai po 2. Dz karo JAV lėk
tuvų gamyba hul^rsta nuo 96.000 ligi 1.500 
lėktuvų per metus, Rusijos statyba nuslinko 
nuo 40.000 ligi 18.000 lėktuvų .per metus. 
Pradžioje rusai mėgino Vokietijos .dirbtu
ves kelti į savo kraštą. Bet jie to greit iš
sižadėjo, kai tas pasirodė nepraktiška. Ir 
to vietoje paleido vietos dirbtuves į darbą.

Manoma, kad karo viceministerio gene
rolo Konstantino Veršinovo vadovaujamos 
Rusijos oro jėgos dabar turi 14.000 veikian
čių kovos lėktuvų. Tarp jų daugiausia nai
kintuvų. Per pask. 
cijos bombonešiai 
lyginti, nesėkmingi 
nemokėjo surengti
džiaugiame jų surengtame puolime iš oro 
dalyvavo 150—200 lėktuvų. Tai buvo ge
riausia, ką jie sugebėjo nuveikti. Bet ir tai 
rusai bežinojo, kaip džiaugtis ir didžiuotis 
tokiu dideliu žygiu. '

britų ir 
tau- 
kad 

dar-

savo

Rusai tikisi karo metu naudoti dabar į 
sandėlius kraunamų lėktuvų atsargą irt tuo 
būdu papildyti kovojančias savo oro jėgų 
grupes, nežiūrint nuostolių, kuriuos ameri
konų bombos darytų rusų aviacijos pra
monei.

Kyla didelis klausimas su abejone: ar 
rusai sugebėtų atkeršyti Amerikos mies
tams?

Galimas daiktas, kad pagrobę Aliaską ar 
Grenlandiją rusai galėtų sėkmingai bom
barduoti J.A.V-bes. Bet, atsižvelgiant į jų 
bombonešių bei jų įgulų menkumą, tie 
veiksmai labai brangiai atsieitų. Net ir ne
turėdami tų bazių, rusai galėtų pasiųsti 
savižudų lakūnų būrius Ramiojo vandenyno 
pakraščių ardyti, siųsdami savo bombo
nešius iš Sibiro, visai nesitikėdami, kad tie 
lėktuvai sugrįžtų. Esamomis aplinkybėmis 
tokios misijos turėtų tik šiek tiek daugiau 
naudos, kaip pati propaganda. Tik nuolati
niai bombardavimai galėtų būti ą^kiningi.

Bet jei rusai susikurtų ir pasigamintų 
atominę bombą, jie galėtų padaryti tokių 
siaubingų nuostolių, kokių ir jie patys 
gautų.’

Ar rusai drįstų pradėti 3-jį karą, net prieš 
Ameriką?

Tokios logingos nuomonės ir pažiūros 
3. D. karo atžvilgiu reiškiamos amerikonų 
spaudoje.

Kadangi tikrieji JAV karo vadovybės 
planai nežinomi, tai sunku pasidaryti iš-

vadą, ar čia išreikštieji to visų numatomo 
karo metmenys yra tikslūs, ar to karo 
pradžioje įvyktų taip, kaip nusakyta, ar 
minėtos karo stadijos taip pasireikštų. O 
gal tam tikriems asmenims tyčia leista 
skelbti to karo strategijos galimumus su 
tam tikromis mintimis aiškiam būsimam 
priešui suvedžioti ir tuo būdu pakišti dide
lį galvosūkį Rusijos strategams. Panašių 
atsitikimų buvo ir paskutinio karo metu.

Tačiau, neatrodo, kad tas karas greit, 
bent artimoje ateityje, prasidėtų. Neturime 
pagrindo tikėti, kad Amerika pirma pultų 
Rusiją, net ir tokių visų reiškinių akivaiz
doje, t. y., tiek rusams, tiek amerikonams 
besirengiant numatomam karui plačiausiu 
mastu. Jei rusai su kitataučių mokslininkų 
pagalba pasigamintų atominę bombą ir su
gebėtų masinę jos gamybą išplėsti, tuomet 
Amerika matytų didesnį pavojų ir prieitų 
atitinkamą išvadą. Yra pagrindo tikėti, kad 
rusai tokio galingo sprogmens dar nesukū
rė. Visame pasaulyje strateginėse vietose 
slaptai išstatyta tam tikri prietaisai, kurie 

bombos
Tokio 

tik-

pajustų bandomąjį atominės 
sprogdinimą... Azijoje (Sibire), 
susekimo atgarsio laisvoje Amerikoje 
rai niekas nenuslėptų.

Be laimėjimo garantijos nepuls

Amerikos puolamųjų oro jėgų vadas 
Kenneys pasakė, kad rušai pultų Ameriką

gen.

(ik tuomet, „kai jie bus tikri, kad galės 
laimėti”. Kitais žodžiais, kada savo karo 
pramonės gamyba, patobulintais bei nau
jesniais ginklais, visa karine technika ir 
taktika rusai jei ne pralenks, tai bent su
silygins su amerikonais tose srityse. Bet 
kada gi tas galėtų įvykti? Argi tamsi, pa
vergta rusų tauta gali susilyginti ar bet 
kada pasivyti' civilizuotos, laisvos ir nuo
lat naują tebekūriančios Amerikos techniką? 
Niekuomet! O apie pralenkimą, nors ir su 
vokiečių pagalba, negali būti nė kalbos. 
Rodos, nereikėtų nė tikinti, kad rusai nie
kad neprilygs amerikonams ir niekad jų 
nepasivys. Amerikoniškas kūrybinis geni
jus sau lygaus neturi ir, atrodo, neturės. 
Kai kuriose srityse tik anglai prilygsta ame
rikonams. Tad Maskvos arsenalas niekad 
nepasivys ir neišaugs į Amerikos arsenalo 
plotį, dydį ir kokybę.

Antra vertus, jei ir prasidėtų 3. D. ka
ras, šalia geresnio ginklavimo, karių ap
rangos ir išlaikymo, apsiginklavusios Ame
rikos jėgos reikštų visą 100% vieningo 
ryžtumo kovoti ir nugalėti pikčiausią de
mokratijos priešą, kuris kėsintųsi pavergti 
tą demokratiškiausią tautą, taip labai bran
ginančią savo laisvę ir trokštančią visų kitų 
tautų laisvės. Tai yra, be tų visų gerųjų 
savybių ir vieningo nusistatymo, ameriko
nų karingumo dvasia pasiektų aukščiausią 
laipsnį.

Rusų pusėje kas kita. Kiekvienas žino, 
kad rusų pusėje dauguma verčiamųjų ko
votojų kariautų be noro, be pasiryžimo ir 
nereikštų tokio karingumo, kaip ameriko
nai. Didesnę rusų kariuomenės pusę su-

Stalinas mano, kad aš šuvau

karą raudonosios avia- 
ir jų Įgulos buvo, pa
ir nepatyrę. Jų vadai 

masinių puolimų. Di-

Rusų pastangos prilygti amerikonams
Ar rusai padarė kokią pažangą ta kryp

timi po to, tuo tarpu dar nežinoma.
Amerikos karo atstovai Maskvoje matė 

• rusų bombonešį, labai panašų J amerikonų 
B-29. Bet niekas dar nežino, kiek tbkių 
lėktuvų rusai turi ir kokios vertės jie yra.

Rusai steigiasi tokią pat strateginę oro 
tarnybą, kokią amerikonai turi. Bet ir čia 
niekas tikrai nežino, kiek tinkama ji yra 
— galima tik spėlioti. Aplamai jie labai 
stengiasi mėgdžioti amerikonus.

Antra vertus, rusų naikintuvai per karą 
buvo šaunūs įr jų valdytojai buvo tokie pat 
gabūs, kaip ir jų priešai, vokiečiai.

Rusai pradėjo statyti sprausminius lėktu
vus jau 1943 m. Stalinas 1944 m. suteikė 
žymiausiam sprausminių konstruktyiui A. 
Kostikovui galią reikalauti bet kokių me
džiagų, kokių tikėjam reikėtų jiems tobu
linti. Yra pagrindo tikėti, kad su vokie
čių Inžinierių pagalba Kostikovas 
jau stato tokius, kurie prilygsta kitų 
tų sprausminiams lėktuvams.

Rusų radaras yra labai menkas,
krašto radaro apsauga lengvai susekama. 
Todėl amerikonų lėktuvams būtų, palygin
ti, labai lengva nepastebėtiems (nesusek- 
tiems) nuskristi per rusų sienas. Bet, prisi
minus aukštą Rusijos naikintuvų ir jų pilo
tų kokybę, amerikonų lakūnams tektų smar
kiai susiremti ir būtų sunkiau prasiveržti 
pro juos, kai būtų susekti.

Kovoje prieš vokiečių aviaciją raudonę- 
sios oro jėgos nuolat turėjo vargo, keblu
mų ir kliūčių, nes rusų susisiekimas ir ry
šiai buvo labai blogi. Rusų lėktuvai turė
davo labai dažnai nutūpti, nes jiems pri
trūkdavo kuro (benzino) ’, bombų ir šaud
menų. Nuo to laiko rusai labai rūpinasi ir 
stengiasi pašalinti tuos trūkumus. Jie tie
sia kelių tinklą aerodromams sujungti su 
tiekimų bazėmis.. Aviacija gavo didesnę 
pusę (t. y. 200.000) iš visų tų Amerikos 
sunkvežimių, kuriuos raudonoji kariuome
nė turėjo jau karo pabaigoje.

dabar 
kraš-

ir jų

Čia savo gkaitytojams pateikiame vie
no sovietinės karp aviacijos pulkinin
ko leitenanto ir inžinieriaus, pasislė
pusio po Vosyliaus Kotovo slapyvar
džiu, įspūdžius iš jo karo meto išgy
venimų Sov. Sąjungoje ir Vakarų Eu
ropoje. Jie buvo išspausdinti JAV „The 
Saturday Evening Post” žurnale 1948 m.

Autorius įgalina mus patirti, kaip 
išgyvena susidūrimą su Vakarais vi
siškai sovietinėje aplinkoje augęs rau
donasis pilietis. Įspūdžiuose pavaizduo
ti sovietinės buities faktai daiktais kiek 
nušviečia vakariečiams nesuprantamą 
elgesį ir galvoseną.

kaip buvęs karys iškelia Įdomių duo
menų, kaip sovietai kariavo 2. D. ka
re, ir samprotauja, kokia būtų lemia
mojo karo eiga bei kokiomis aplinky
bėmis būtų galima jo išvengt!.

Šie įspūdžiai eis per eilę numerių. 
Paskum vėl toliau spausdinsime 2. D. 
karo špionažo nuotykius. Red.

Svari praeitis
Sovietų Sąjungai aš esu miręs. Kur nors 

rusų armijos archyvuose yra asmeninė ma
no byla, kurioj yra įrašyta, kad pulkinin
kas leitenantas Vosylius Kotovas žuvo 
transportinio lėktuvo katastrofoj tarp Pa
ryžiaus ir Čekoslovakijos 1945 m., vos tik 
pasibaigus karui Europoje. Ten taip pat 
yra įrašyta, kad šis Kotovas nuo 1942 m. 
iki karo pabaigos 86 kartus skrido bombar
duoti vokiečių, kad jau anksčiau jis pergy
veno dvi lėktuvų avarijas ir buvo apdova
notas 4 kariniais pasižymėjimo ženklais, kad 
jis patenkinamai anksčiau tarnavo Mask
voje, kaip lėktuvų inžinierius lakūnas, nau
jų lėktuvų bandytojas, kol jis nebuvo mo
bilizuotas į armiją, ir kad jis yra kilęs iė 
patikimos proletariškos šeimos. Nepaisy
damas visko, tai vis dėlto geri duomenys, 
ir aš esu jais patenkintas, ypač gi tragiška 
jų pabaiga. Aš esu patenkintas paauko
jęs savo gyvybę už tokį kraštą, kuriame 
gyvenimas nėra vertas, kad žmogus jį gy
ventų. Tuo būdu ir gerai, kad senasis Ko
tovas yra miręs, o naujasis, naujai atgimęs 
Kotovas yra labai laimingas 
Valstybėse, kur gyvenimas yra 
giškas tam, kas išgyveno karo 
joje. Kartais aš tikiuosi tapti 
liečiu.

Jungtinėse 
tiesiog dan- 
metus Rusi- 
ir JAV pi-

Netikros sąlygos karo metu
Ardant Rusijos lėktuvų pramonę, 

le tuojąu būtų pašalinti iš padangės.
Rusai vartoja tik dali dabar statomų 

lėktuvų; tik jų dalis gali būti naudojama 
taikos metu. Visi kiti lėktuvai sukraunami 
sandėliuose atsargai ir ypač tam atvejui, 
jei atominės bombos ims kristi ant dides
nių Rusijos miestų.

rusai

Lėktuvo katastrofa
Mano asmens byla raud. armijos archy

vuose nemini lik to, kad aš tą vasaros po
pietį iššokau iš mūsų lėktuvo su parašiu
tu dar prieš jam nukrentant ir sudužtant 
prancūzų ganyklose. Jame sudegė aštuoni 
su manimi skridę rusų karininkai. Mūsų 
grupę, kuri įsėdo į lėktuvą Paryžiuje, su
darė vienuolika karininkų, trys iš mūsų 
buvo lakūnai. Pastebėję, kad mūsų pilo
tas, jaunas leitenantas, buvo gerokai pri
sisiurbęs vodkos, mes pasidarėm atsarges
ni ir ėmėmės apsaugos priemonių, parašiu
tus laikėme po ranka. Ir, kai nuskridus ke
letą šimtų kilometrų, mūsų dvimotorio lėk
tuvo kairysis motoras sugedo, mes jau bu
vom pasirengę. Mes iššokom trys — pir
miausiai mano draugas, kurį aš čia pava
dinsiu Petru Nikolajevu, po to aš ir pa
skiausiai leitenantas, kuris buvo mano ži
nioj. Kiti gi karininkai, ne lakūnai, kurie 
pasiliko lėktuve, šaipėsi iš mūsų nutarimo 
šokti, iš dalies, be abejo, ir dėl to, kad jų 
neprityrusios ausys nepasakė jiems, jog ir 
dešinysis mūsų lėktuvo motoras taip pat 
greitai sustos, kaip kairysis jau buvo su-

Vieno sovietu pulkininko pasakojimas 

stojęs, ir iš dalies dėl to, kad ir jų nosys 
buvo drėgnos nuo vodkos, kaip ir piloto. 
Nikolajevas ir aš nusileidom netoli vienas 
antro kviečių lauke ir netrukus išgirdom 
lėktuvo trenkimąsi į žemę. Mes niekuomet 
nebepamatėm leitenanto, kuris iššoko pas
kui mus. Vėliau nuvažiavę automobiliu į 
katastrofos vietą, iš viso transporto ir įgu
los mes teradom tik maža liekanų. Nebuvo 
galima identifikuoti apdegusių lavonų.

esam 
Abu 

karto

Nedrąsus prisipažinimas
Nikolajevas ir aš žinojom, kad mes 

mirę, jei mes norim būti mirusiais, 
mės to norėjom, bet nė katras to iš
nepasakėm. Sovietų Sąjungoje išmokstama 
būti atsargiems su tokiais dalykais. Pet
ras buvo mano navigatorius, ir jau keleris 
metus buvome draugai, tačiau tik gerai 
viename prancūzų viešbutyje pavakarienia
vę, išgėrę geroką kiekį prancūziško konja
ko ir keletą valandų nesėkmingai pabandę 
užmigti, mes suradom pasitikėjimą vienas 
antru. Petras pirmasis pasisakė, ką jis gal
vojąs. Jis buvo kilęs iš kadaise buvusios 
turtingos ir inteligentiškos šeimos ir viena 
iš jo tetų gyveno viename Vakarų Europos 
krašte. Dabar, kai NKVD jis jau miręs, 
gal būt, būtų galima nuvykti pas ją ir tuo 
būdu ištrūkti iš Sovietų Sąjungos, kuria 
Petras jau seniai buvo nusivylęs. Jis 
pasiryžęs tai pabandyti. Jis išvyko 
rytui išauštant, prisaikdindamas mane 
tai laikyti

Vakarų Europą ir aš niekuomet nebebūsiu 
toks, koks buvau. Aš neturėjau įsišakniju
sio kartėlio prieš .Staliną ar režimą ir aš 
staiga nepasidariau savo krašto priešas. 
Greičiau tai įvyko dėl to, kad aš pama
čiau kitą sistemą ir kitokios rūšies žmones, 
kurie joje gyveno, ir tai nesulaikomai ma
ne užbūrė. Aš niekuomet nebuvau matę? 
tokių laimingų, taip aprūpintų žmonių, ko
kius aš pamačiau, kai su savo bombone
šiu nuskridau į Rumuniją — pirmą kraštą, 
į kurį aš įžengiau, kaip vienas iš nugalėto
jų. Iš tikrųjų rumunų taksio šoferis ir bu
vo pirmasis žmogus, iš kurio aš išgirdau 
abejonę, kad Sovietų Sąjunga yra visų de
mokratiškiausias kraštas pasaulyje. Tas 
akiplėšiškas vyrukas tuomet pareiškė man, 

•kad yra kraštų, kur pilietis gali pasirinkti 
kandidatus, už kuriuos jis nori balsuoti, o 
ne balsuoti už vienintelį kandidatų sąrašą. 
Tuo metu aš ginčijausi su juo, bet tuojau 
supratau, kad jis yra teisus. Tūkstančiai 
rusų kareivių turėjo takius pat išgyveni
mus; aš esu įsitikinęs, kad apie 500.000 jų 
būtų bandę pabėgti, kaip aš pabėgau, ir 
kad didžioji jų dalis ir dabar tebesistebi 
nesovietiškuoju pasauliu. (Bus daugiau).

darytų pavergtųjų tautų vyrai, kurie nie
kad nelinkėtų kitoms tautoms laisvę pra
rasti ir atsidurti žiauriausioje vergijoje. Bet 
ir tikrųjų rusų daugumas, aišku, be noro 
kariautų prieš tuos taikingus, neimperia- 
listiškus, demokratiškus ir geraširdžius 
amerikonus, iš kurių pati Rusija per 2. D. 
karą tiek daug brangių dovanų, ginklų bei 
mašinų gavo ir kurių išėjimas į karą tą 
pačią Rusiją išgelbėjo iš vokiečių jungo 
Tad rusų kovotojų karingumo dvasia 
laipsnis būtų žemas. O juk be tokios dva
sios, kad ir ginkluotas kovotojas, jau nebt 
kovotojas.

Vergų moralė atsilieptų
Jei Maskva ir ryžtųsi pradėti tą 3. D 

karą, pradžioje jai gal ir sektųsi. Bet kas 
atsitiktų ilgainiui? Kokį karingumą raudo
noji kariuomenė pareikštų tuomet, kai Ame
rika, jau galutinai kariškai susitvarkiusi ir 
užsimojusi, pradėtų ne tik atsikirsti, bet ir 
smogtų visa savo galia, amerikoniško ge
nijaus sukurta? Kas atsitiktų tuo metu, kai 
amerikonai imtų kelti rusų imperijos že
mėse dar nepatirtą siaubą, kurį skleistų 
atominės bombos ir kitos, dar nežinomos, 
karo priemonės!? Tinkamą išvadą skaity
tojas pasidarys ir neapsiriks.

Per praėjusi karą vokiečiai gana leng
vai apsupdavo ir pasiimdavo Į nelaisvę iš
tisus rusų korpus ir divizijas. Be to, tūks
tančiai rusų ir nerusų atbėgdavo pas na
cius savo noru ieškoti „įžangos į belaisvių 
stovyklas”. Negana to, jau po to karo ypač 
į amerikonų zonas atbėga tūkstančiai Ru
sijos kareivių, daug karininkų ir nebe vie
nas generolas! Beveik visi tie pabėgėliai iš
augo ir buvo išauklėti jau „socializmo ro
jaus” aplinkoje. Netgj sugriautoji ir de
moralizuotoji Europa jiems atrodo tikrasis 
rojus ir negirdėta laisvė!

Tad, atsižvelgiant į tai visa, kas aukš
čiau atvaizduota, galima drąsiai teigti: 
Kremlius gali sau planuoti 3. karą, demo
kratinės ir kapitalistinės Amerikos nuga
lėjimą ir po to jau įsiviešpatavimą visame 
pasaulyje. Bet visai kitas klausimas: ar jis 
įstengs tokius planus įvykdyti?

Todėl žymus amerikonų karo kritikas H. 
W. Baldwinas teisingai šią būklę nušvietė: 
didžiausias stabdys yra paties Kremliaus 
įsitikinimas, kad rusų 
prieš Vakarų Europą 
amerikonais.

Amerikos generolas
kė visiems įsidėmėtiną tiesą: Amerikos ka
reivis gali būti visų geras draugas ir pavo
jingas priešas kovotojas. (Pabaiga).
New

pradėti karo žygiai 
batų rusų karas su

Eichelbergeris paša.

Yorkas, JAV.
Kpt. Petras Jurgėla

Makedonija gina Titą
Belgradas (Dena/Reuteris). Jugoslavų 

Makedonijos komunistų partija labai 
smarkiai užsipuolė Bulgarijos ir Albani
jos KP vadus ir apkaltino juos Didžiosios 
Bulgarijos ir Didžiosios Albanijos naudai 
remiant Jugoslavijos ir kitų kraštų reakci
ninkus. V

Makedonijos KP centrinis komitetas at
metė kominformo ir Bulgarijos KP Titui 
padarytus kaltinimus dėl „nacionalizmo“,

paslaptyje.

Sunku ryžtis 
nebuvo taip lengva 
užaugęs revoliucinėj

buvo 
prieš 
visa

TRUMPOS ŽINIOS
ČEKOSLOVAKIJA

Man gi 
Aš buvau 
karas nenusviedė manęs į Vakarų Europą, 
aš nieko apie ją nežinojau. Aš temokėjau 
vieną tik rusų kalbą ir, priešingai Petrui, 
neturėjau jokių saitų už Sov. Sąjungos sie
nų. Jeigu aš dabar nuvyksiu Į artimiausią 
rusų štabą — kuris buvo Paryžiuje — aš 
buvau tikras, kad ten būsiu gerai priim
tas ir gausiu gerą darbą. Netrukus aš nu
sivilksiu uniformą ir vėl Maskvoje statysiu 
lėktuvus ir bandysiu juos, kaip ir prieš ka
rą. Manęs laukė nebloga karjera ir 3.000 
rublių mėnesinė alga. Mano praeitis buvo 
gryna nuo visokių įtarimų ir politinių he* 
rezijų, išskiriant tik tą jaunuolišką neat
sargumą, kai aš buvau pareiškęs savo sim
patiją 1936—1938 m. valymo aukoms. Ta
čiau šią mano nuodėmę išpirko mano ka
ro meto tarnyba. Jei aš grįžčiau atgal, ga
lėčiau tikėtis geriausio iš to, ką Rusija 
galės pasiūlyti karo veteranui, kuris, be to, 
dar buvo gerai kvalifikuotas technikas ir 
tuo būdu vertingas pilietis. Aš galėsiu tu
rėti nuosavą butą, naudotis pamėgtomis 
knygortlis, retkarčiais pasigrožėti baletu, 
drama ar muzika, galėsiu turėti geriausius 
Maskvos gėralus ir maistą — žodžiu, vi
sas tas privilegijas, kurių vidutinis rusas 
negali tikėtis pasiekti.

apsispręsti.
Rusijoj. Kol

Nesovietinio pasaulio burtai

Tačiau jau nuo to paties momento, kai 
pažvelgiau į sudužusio lėktuvo liekanas, 
žinojau, kad aš niekuomet nebegrįžčiau į 
Rusiją, jei galėčiau to grįžimo išvengti. 
Užuot grįžęs į Rusiją, aš buvau pasirengęs 
rizikuoti dezertyruoti ir tapti benamiu pa
bėgėliu nuo NKVD, dabar MVD. Kaip ir 
kiti 10.000.000 rusų kareivių, aš pamačiau

Čekoslovakijos vyriausybės delegacijai, 
vadovaujama ministerio pirmininko Zapo- 
tockio, išvyko į Bukareštą pasirašyti su 
Rumunija draugiškumo ir savitarpio pagal
bos pakto. (D).

DANIJA

Danijos komunistų partija reikalauja, kad 
JAV išvestų iš Grenlandijos paskutinius sa
vo kariuomenės dalinius. Komunistai spau
džia vyriausybę, kad ji imtųsi atitinkamų 
žygių, eventualiai, kad kreiptųsi į JT. Be 
to, komunistai reikalauja Grenlandijai ly
gių teisių su Danija. (D/INS).

D. BRITANIJA

D. Britanijos aviacijos maršalas sir Ted- 
deris atvyks j Berlyną ir ten susitiks su 
orinio susisiekimo ministeriu Hendersonu, 
kuris į Berlyną yra atvykęs kiek anksčiau.

D. Britanijos karališkoji pora antradienį 
priėmė apie 500 anglikonų vyskupų ir ar
kivyskupų. Jie suvažiavo konferencijos į 
Londoną iš įvairių pasaulio vietų. (D).
D. Britanijos užsienio reikalų ministeris 

Bevinas ateinanti pirmadienį atvyks į Haa- 
gą dalyvauti Vakarų Europos Unijos pata
riamosios tarybos posėdyje. (D).

GRAIKIJA
Graikijos ministeris pirmininkas Spphoulis 

Amerikos 'krašto apsaugos valstybės pasek- 
retoriui Draperiui, jam lankantis Atėnuose, 
įteikė memorandumą, kuriame prašoma 
teikti Graikijai daugiau ginklų. Draperis 
ir gen. Wedemeyeris dalyvavo Graikijos mi
nisterio pirmininko sušauktoje karinėje 
konferencijoje. (D/R).

Kariuomenės teismas Salonikuose 8 as
menis nuteisė mirti ir 12 iki gyvos galvos 
kalėjimu. Jie kaltinami už partizanų rėmi
mą. (D).

ITALIJA
Rymo apygardos komunistų milicijos vi

suotiniame susirinkime, pirmininkaujant ge
neraliniam partijos sekretoriui P. Toglia- 
čiui, be jokių rezervų buvo priimta konrin- 
formo rezoliucija, pasmerkianti Titą. (D).

Italija pasirašė su Prancūzija sutartį dėl 
Italijos karo laivų perdavimo Prancūzijai, 
kaip tat numatyta taikos sutartyje. (D).

J. A. VALSTYBES

kad Smithas liks Maskvoje iki rugsėjo mė
nesio. Po to jis vyks į JAV ir padarys 
prezidentui savo metinį pranešimą. (D/R).

Amerikiečių „New York” kovos laivas 
netikėtai nuskendo, nespėjus į jį paleisti iš 
tolo vairuojamos „šikšnosparnio bombos”.

Amerikos slavų kongresas, kaip infor
muoja Maskvos radijas, įvyks Chicagoje 
rugsėjo mė'n. 24—26 d. Kongreso tema bus 
kova dėl taikos ir demokratijos. (D).

JAV konsulato Jeruzalėje tarnautojas C. 
H. Vincentas artilerijos skeveldros buvo 
sunkiai sužeistas. Jis nugabentas ligoninėn.

JAV paskutiniu metu labai pakilo didme- 
nų kainos mėsai ir kiaulėms. Aiškinama, 
kad kainos pakilusios dėl staiga padidėjusio 
pareikalavimo. (D/OANS).

PRANCŪZIJA

Buvęs Prancūzijos informacijos ministe- 
ris Bourdanas, šio karo metu kalbėjęs per 
Londono radiją, laivo nelaimėje antradienį 
paskendo prie Prancūzijos krantų. (D/R).

VENGRIJA
Į Vengriją parvyko vengrų mažumos Ju

goslavijoje parlamente frakcijos pirminin
kas Dudas. Jis pareiškė, kad palaikęs kom
informo kaltinimus Jugoslavijos partijai ir 
dėl to turėjęs bėgti. (D).

Vengrų katalikų bažnyčios dignitoriai, 
pasak AFP nutarė nebetransliuoti per 
Vengrijos radiją pamaldų ir religinių va
landėlių, tuo išreikšdami protestą dėl ne- 
korektingo programos sudarymo, kur pa
maldos kartais būna transliuojamos tarp 
dviejų varietės programų. (D).

Vengrijos delegacija, vadovaujama minis
terio pirmininko Lajos Dinnyės išvyko į 
Sofiją pasirašyti dwiugiškumo ir savitarpio 
pagalbos pakto. (D/R).

VOKIETIJA

Vokiečių normaliems vartotojam, riebalų 
racionas rugpiūčio mėnesiui numatyta su
mažinti į 600 g mėnesyje. (D).

Rotenburgo apskrities žydų Nentershau- 
seno kapinėse, pagal Hesseno vidaus rei
kalų ministerio pareiškimą, nepilnamečiai 
mokiniai išvartė apie 20 antkapnių akme
nų, o kitus pažymėjo hakenkroicais. (D).

Po valiutos reformos Vokietijoje yra 
anuliuotas popierio ir popierinių prekių

;. Ta proga liepos 21 d. Frank-JAV ambasadorius Maskvoje B. Smithas I normavimas.
turėjo atvykti pataisyti sveikatos į Bava- turte išeina du pirmieji po karo Vokietijos 
riia. tačiau pasiliko Maskvoje. Manoma, I dienraščiai. (D)
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LIETUVIŠKOSIOS FILMOS KLAUSIMU“
pat nevienas mūsų klasikų pagrįstai laukia

Sis prabangus klausimas, neišspręstas 
(ir beveik nespręstas) sočiais ir savaran
kiškais laikais, gali, atrodyt pernelyg ne
realus mūsų skudurinei buičiai. Tačiau 
dvi didelės priežastys skatina susidomėt 
juo. Pirma — jis neužmirštinas bei svar
stytinas, kaip ir kiekviena dirvonuojanti 
mūsų kultūrinio gyvenimo apraiška. An
tra — šiuo metu pasauliui primygtirtai 
tvirtinama, jog lietuviškoji filmą jau esan
ti gimusi ir daranti visapusišką pažangą.

Paskutiniųjų mėnesių sovietinėje ir Tas
so paslaugomis besinaudojančioje spaudo- 
ja gausu žinučių apie pirmąsias lietuviš
kąsias filmas, kurių dėka pilkoji lietuvių 
liaudis pirmąsyk ekrane išgirstanti savo 
kalbos žodžius. Prie Neries esančios išau
gę erdvios atelje, kurias globoja kinema- 
tografministerls dr. Brašiškis. Gausiai sin- 
schronizuojamos broliškų respublikų Al
mos. Visos Tarybų Sąjungos kinematograf- 
ministerls Bolšavkovas, savo užsienio 
spaudai skirtame pranešime, tarp geriau
sių praėjusių metų tarybinių filmų mini 
„Marytę Melnikaitę“ ir „Tarybų Lietuvą". 
Iš to balsų saldybės savo plepumu išsislįb- 
ria amerikinė „Vilnis“, kuriai tenka dė
kot už sakinius, taikliausiai apibūdinan
čius dabartinę lietuviškąją filmą. Tai sa
kiniai, aprašą, kaip Vilniuj filmuojamas 
1939 metų lietuvių kariuomenės jžygiavl- 
mas. Statistų pilnomis gatvėmis atskuba 
dvi geltokasės lietuvaitės tautiniais drabu
žiais, kurių gyvenimą pasakos filmą. Bet (o, 
„Vilnie“!) privačiam gyvenime jos rusės, 
vaidinusios viską ir visas, traktoristes ir 
tankistes, kirgizes ir kareles (tad kodėl 
ne lietuvaites?). Kituose pagrindiniuose 
vaidmenyse taip pat rusai.

Lietuviškos Almos nėra. Jos niekad ne
buvo. Didžiam būsimųjų jos istorikų pa
togumui, nepriklausomybės laikotarpį ga
lima apibūdinti keliais žodžiais: Babickas, 
Brazulevičius, Vaičkus: „Ar aš tinku fil
mai?“, „Marytė“, „Storulio sapnas", Lie
tuviškoji kronika ir bene viskas. Vokiečių 
kalba randame visą eite Almos terminų,

Gimtosios kalbos
Nebe pirmą kartą tremties spaudoje yra 

keliamas gimtosios kalbos grynumo išlai
kymo klausimas. Šioje srityje gal daugiau
sia yra nuveikęs „Mūsų Kelias”, įsivesda
mas net atskirą kalbos skyrelį, kurį reda
guoja žinomas mūsų kalbininkas prot. Dr. 
Pr. Skardžius. Kituose laikraščiuose nors 
tokių skyrelių ir nėra, tačiau laikas nuo 
laiko ir juose pasirodo vertingų svarsty
mų bei nuomonių gimtosios kalbos klausi
mais. Bet tai yra tik atsitiktiniai dalykai, 
kurių kalbos grynumui palaikyti nepakan
ku, ypač dabartinėse sąlygose, kokiose yra 
atsidūrusi mūsų kalba.

Tur būt, neperdėsiu pasakęs, jog kalbos 
grynumo išlaikymas tremtinių priaugančio] 
kartoj yra tolygaus svarbumo klausimas, 
kaip ir mūsų valstybės atstatymo siekimas, 
nes kalbos grynumas lemia grynumą tau
tinės sąmonės, kurioje turi bręsti priau
gančiosios kartos valstybiškumo mintis. 
Jeigu valstybės atstatymo srityje šiuo metu 
organizuotai ir intensyviai dirba visas bū
rys geriausių diplomatų ir visa eilė kito
kių veikėjų, tai ne mažesnių pastangų iš 
mūsų reikalauja ir tautinės sąmonės ug
dymo bei jos apsaugos sritis, kuri šiuo me
tu palyginti yra labiau apleista, negu bet 
kurie kiti reikalai. Todėl atsitiktiniais spau
dos pasisakymais šita problema neišspren
džiama. Čia reikia nuolatinių, organizuotų 
pastangų. Kad kalbos likimo klausimas 

'rimtėja, rodo ne tiek tie atsitiktiniai spau
dos balsai, kiek pati kalbinė tikrovė. Kad 
gimtosios kalbos susimas priaugančioj kar
toj spartėja, mes visi tai gerai jaučiame ir 
dėl to sielojamės, bet vis nepasiryžtame 
griežčiau tam pasipriešinti, lyg neberasda
mi tam būdų bei priemonių. Tad, kelda
mas šį klausimą, noriu pasiūlyti ir kon
kretų gimtosios kalbos apsaugos projektą.

Pirmiausia mano supratimu turėtų būti 
praplėsta bei suintensyvinta kalbinė publi
cistika ir teorinis kalbos netaisyklingumų 
aiškinimas spaudoje. Tokius skyrelius tu
rėtų Įsivesti ir kiti laikraščiai, juo labiau 
dabar, po pinigų reformos, kada kelių laik
raščių pre'numeravimasis nebėra įmanomas. 
Salia sporto, šachmatų ir emigracijos sky
rių (vestini ir nuolatiniai kalbos skyreliai, 
kuriuose būtų keliami konkretūs kalbos ža
lojimo faktai, jie aiškinami, ir tt. Tai būtų 
teorinės kalbos apsaugos priemonės.

Kad teorinės priemonės praktiškai būtų 
veiksmingos, stovyklose yra organizuotini 
lituanistų bei gimtosios kalbės mėgėjų bū
reliai, kurie laikas nuo laiko gyvu žodžiu 
turėtų kelti kalbos iškraipymo faktus, šito
kia akcija užkirstų kelią besibraunančioms 
J mūsų kalbą svetimybėms ir galėtų atsta
tyti pačią gimtosios kalbos pagarbą, kuri 
šiuo metu yra gerokai pašlijusi. Aš neno
rėčiau tikėti, kad mes būtume, pradėję pa
miršti savąją kalbą, besimokydami sveti-

Al g. Landsbergis 
nuo primityviausią stadiją išreiškiančio 
„Kientopp'fiki „Filmkunst“. Mūsų kalba 
neturi jų vien dėl to, kad pas mus nebu
vo jokio Almos vystymosi. Mūsų Almos 
praeitis tėra „Kientopp“ pradmenys.

Ant to praeities pagrindo, tiksliau — tuš
tumos, bus svajojama ir planuojama lie
tuviškosios Almos ateitis. Tie planai bei 
svajos, kaip ir visa, kas susiję su mūsų 
ateitimi, dalinsis į du laikotarpius — trem
ties ir grįžimo.

Ateičiai tremties ženkle itin būdinga ir 
pravarti dokumentinė filmą, kaip infor
mavimo, akių prakrapštymo ir kaltinimo 
įrankis. Latviai čia jau pralenkė mus su 
savo skurdžiose sąlygose susuktu informa
ciniu DP gyvenimo ir praeities vaizdeliu. 
Brolių Motuzų panašaus pobūdžio vaiz
delių pynė, atrodo, teikia gana gražių vai
sių, nors ir siauroka apimtimi. Tokių do
kumentinių filmų tikslas1 — pasiekt kuo 
daugiausia akių ir širdžių — geriausiai 
būtų įvykdomas, prisišliejus prie kokios 
nors pasaulinės dokumentinių filmų seri
jos, kaip „March of Time“, ar pan. Gal 
dar didesnės reikšmės negu dokumenti
niai vaizdeliai, užsibuvimas tremtyje tu
rės būsimiems mūsų Almos veikėjų ka
drams. Visų atelje durys, nuo Geiselgas- 
teigo iki Hollytvoodo, yra atviros; aišku, 
turintiems bent unciją gabumų ir užsis
pyrimo. Filmos kursai keliolikoj didesnių
jų Vokietijos miestų atviri net ir to netu
rintiems.

Grįžus, mūsų susidūrimas su filmą bus 
neišvengiamas. Niekas negalės ignoruoti 
vieno didžiausiųjų moderniosios civilizaci
jos faktorių. Niekas niekuo negalės pa
keisti masėms jų mėgiamiausios pasakoto
jos ir paveikslų knygos, patenkinančios 
nuo žiliausių amžių gyvą vaizdinio pasa
kojimo, geismą. Įvežtinė filmą, kaip dir
ginimo, auklėjimo ir kvailinimo priemo
nė, bus mūsų kasdienio gyvenimo dalis. 
Pravartu, užbėgant laikui už akių, bent 
prabėgomis atsakyt į keletą tų „ar?“ 
„kaip?“ ir „nejaugi?“

apsaugos reikalu (
mųjų, bet greičiau reikia pripažinti nema
lonų faktą, kad mes jau nebetekome kalbi
nės gėdos. Ar ne kalbinės gėdos netekimo 
reiškinys yra A. D. „Minties” Nr. 66 (Gim
tosios kalbos reikalu) surašytos svetimybės 
iš vienos studentų, skelbimų lentos? Tai 
spaudos užregistruotas faktas. O kiek to
kių faktų kasdien matome stovyklų admi
nistracijų lentos^, ar be jokios gėdos ra
šoma, kaip kant į, galvą ateina. Šitos skel
bimų lentos yra pasidariusios vienos iš di
desniųjų mūsų kalbos darkymo veiksnių. 
Lentose iškabintus skelbimus mes kiekvie
nas turime perskaityti ir iš smalsumo ir iš 
būtinumo, nes jais yra tvarkomas vidinis 
stovyklos gyvenimas. Vadinasi, juos skaito 
visa kalbinė bendruomenė, kuri dažniausiai 
be jokios kalbinės kritikošTpalengva iš ten 
pasisavina įvairius kalbos netaisyklingumus 
bei svetimybes. Todėl tos skelbimų lentos 
kalbiniu požiūriu yra daug žalingesnės, ne
gu koks blogesne kalba parašytas ar iš
verstas laikraščio straipsnis. Skelbimus 
skaito masės, kurioms laikraštis ar knyga 
yra labiau atsitiktinis dalykas, negu skel
bimai, iš kurių mes sužinome, kada ir ką 
„duos”. Taigi masių šnekamąją kalbą šiuo 
metu formuoja skelbimų lentos, kuriose ne
liečiamai klesti kalbinės piktžolės.

Su masių šnekamąja kalba jau ima apsi
prasti vaikų darželių ir kitokių mokyklų 
mokytojai. Ne kartą yra tekę girdėti, kaip 
v. darželių auklėtojų žodyne nepakeičiamai 
skamba „biksė, tašė, šneke...” kurių Lie
tuvoje kita tikriausiai tų žodžių nebuvo nė 
girdėjusi; be iš blogoss valios ir dabar, 
juos vartoja o iš apsipratimo.
'Šitas žalingas apsipratimas tremtinių ma

sėse palengva didėja, o kalbinis atsparumas 
nyksta, nes nėra veiksnių, kurie tam iyki- 
mui aktyviau pasipriešintų. Tokia aktyvi, 
praktinė'kalbos apsaugos priemonė čia ga
lėtų būti jau minėta lituanistų organizaci
ja, kuri plačiu mastu pajėgtų kovoti su to
mis kalbinėmis blogybėmis. Todėl jau ne- 
bedelsiant tokia organizacija turėtų būti 
įsteigta arba panašia prasme išplėšta trem
tyje jau veikianti Lietuvių Kalbos Draugija. 
Tokios organizacijos įsteigimas nėra ne
įmanomas dalykas. Reikėtų tik iniciatyvos, 
o visa kita paskiau atsirastų. Tokią inicia
tyvą, žinoma, turėtų parodyti ta pati L. K. 
Draugija, kaip kompetetingiausia šiuo klau
simu institucija. Visą techninį organizavimo 
darbą pagal L.K.D. nurodymus, manau, 
mielai apsiimtų ir įvykdytų L. T. B. Vyr. 
Valdyba per stovyklų komitetus, prie ku
rių veikia Švietimo bei kultūros skyriai. 
Šių skyrių vadovybėms beliktų tik suburti 
pavienius lituanistus ir pradėti darbą.

šitokiu būdu įsijungus į tą darbą visai 
mūsų spaudai ir tremtyje esantiems litua
nistams, tikrai tas darbas neliktų be vaisių.

Domas Didžiulis

Pirmiausia — „tu tokia mažytė“. Ar to
kiai mažai tautai įmanoma sukurt savo 
filmų pramonę iį pagamint vertingų fil
mų? Atsakymas: žinoma. Daugelio vadi
namųjų mažųjų tautų (lyginant su Almos 
milžinais — JAV, Prancūzija, Vokietija) 
vardas Almos istorijoje yra labai atvirkš
čiai proporcingas jų dydžiui. Štai, Švedi
ja nebyliosios filmos eroje laikinai vai
dino vadovaujantį vaidmenį. Danija kai 
kuriais savo kūriniais (ypač režiseriaus 
Dreyerio „Jeanne d‘Arc“, „Vampyru“) le
miamai veikė vieno laikotarpio filmos sti
lių. Čekoslovakija nuolat iškildavo pirmųjų 
gretosna (kadais „Ekstaze“, dabar „Sire
na“). Už save kalba šveicarų pokario pasi
sekimai ir itin turtinga vengrų duoklė 
(žmonėmis) tarptautinei filmai.

Ar mūsų maža j ir galinti sukurt savąją 
filmų pramonę tauta yra filminė? Atsaky
mas: jei kas žinotų... Apie tai tegalėtu- 
mėm spręst iš savųjų filmų, o jų neturint 
belieka žvelgt į savo tautinius ypatumus ki
tose srityse (žinoma, be vaišingumo, gy
vulių meilės ar pan.), kiek jie kalba už ar 
prieš filmingumą. Mūsų prozoje filminių 
pradmenų gausu (pvz., Valančius vaizde
liuose), nors juos reikia skirti nuo moder
niųjų rašytojų pasinaudojimo filmos tech
nika; iš esmės tie filminiai pradmenys yra 
kiekvienai pasakojančiai prozai Įgimtas pa
linkimas piešti žmones, vaizduojant kuo iš
samesnius ir paveikslingesnius jų veiksmus, 
ko geras filmos scenarijas daugiausiai ir 
reikalauja. Tuo „keep moving” dėsniu rem- 

3. tautinės jubiliejinės stovyklos daina

Juokiasi saulė ir džiūgauja girios!
Skamba jaunatviška skautų darna 
Skelbti brolybės į dangų pakyla 
Blaškoma vėjo žalia vėliava.

Vėjas iš Rytų atneša į mus 
Skundą Panemunės vienišų šilų. 
Vėjas Vakarų teneša aidus 
Tautinės Stovyklos skautiškų aidų.

Daugelį metų šią.vėliavą nešė
Žemėj savoj Lietuvos skautija.
Dievo, Tėvynės ir Artimo žygiui
Stoiorn atgimę kietoj tremtyje.

Vėjas iš Rytų atneša Į mus 
Skundą Panemunės vienišų šilų. 
Vėjas Vakarų teneša aidus 
Tautinės Stovyklos skautiškų aidų.

V
Broliška meilė jėgų tepriduoda,
Viltį težadina laužo liepsna. . . t
Skautai klajūnai sugrįš iš pasaulio — 
Nemuno slėniuos skambės jų daina!

Sktn. V. Bražėnais

nio kultūrinės reprezentacijos akcijos rė
muose svetimosna kalbosna išverstų ar, kaip 
viešai paskelbta, verčiamų veikalų perso
nažų? — nesunkiai atsakomas. Jeigu jie 
(veikėjai) ir sugeba savo karves pakrikš
tyti technikos terminais arba gana jaunuo
liškai pasiginčyti religiniais klausimais, — 
tai dar neleidžia spręsti nei apie kokį nors 
inteleMtualinio lygmens pakitimą per 30— 
40 m., nei apie kiek rimtesnius kultūrinius 
pasireiškmus. Prie miniatiūrinio, vargu ver
to minėti, idėjinio pasaulėlio pridėjus dar 
iš „Lied der Sensen” pažįstamą nešvarą 
(purvu užaugę parapijinės mokyklos langai) 
ir vaikų išvaizdos, kaip bezdžioniukai, per
šasi užsieniečiui nejučiomis egzotiški vaiz
dai: Abisinija prie Baltijos jūros. Atrodyti 
vienoje gretoje su etiopais esanti dar ne
sistengė jokia tauta...

Nors „skubos darbą velniai gaudo” (sa
ko'visuomenėje gausi slunkių grupė ir tuo 
pateisina savo slunkišką veiklą), triniau il-

Lietuva šveicaru leid
Šveicarų katalikų leidžiamas kultūrinio 

gyvenimo žurnalas „Schweizer Rundschau” 
š. m. Nr. 2 paskyrė komunizmo problemai. 
25 autoriai J komunizmą pažiūri visais po
žiūriais. Salia istorinės apžvalgos parodyta 
ir dabarties komunizmo tikrovė Vokietijoj, 
Lenkijoj, Lietuvoj (Dr. J. Nemuno 4 psl. 
str. „De Bilanz des Sowjetregimes in Li- 
tauen”), Čekoslovakijoj, Vengrijoj, Jugosla
vijoj ... Žurnalo redaktoriai davė vietos ir 
nekatalikams — rusų filosofui Berdiajevui 
(ortodoksui, — jis neseniai pasimirė), ita
lų socialistui Silone, komunistui Fritz Lieb 
(„Die marxistische Siegfried Streicher žo
džiai; „Tegul kiekvienas išsiaiškina, kur 
jis dvasiškai stovi. Arba mes būsim krikš-

KULTŪRINĖ AR HUMORISTINĖ REPREZENTACIJA?
Verkiančiai reikia literatūros svetimomis 

kalbomis, idant parodžius visiems savo dva
sios turtą, lietuvišką dvasią. Tačiau tas rim
tas reikalas (kultūrinė reprezentacija) vis 
neišeina iš humoristinių nusiteikimų stadi
jos. Humoras šiuo atveju ne publicistinis— 
žodinis, o situacinis, ir pareina nuo pa- 
prastutėlio situacijos nesupratimo.

Versti literatūros veikalą į svetimą* kal
bą, ypač dabartinėmis sąlygomis, nėra tas 
pat, kas išleisti — bendruomelnės dvasiniam 
badui numalšinti — bet kurio poeto bet 
kurį kūrinį ar gaminį. Kultūrinei reprezen
tacijai kitas taikomas mastas. Daug laisvės 
ir vietos „nepripažintiems, (o kartais ir 
pripažintiems) talentams” čia nėra. Asme
niniai motyvai ir visų rūšių „draugijiniai 
įspareigojimai” šiuo atveju turi būti už
miršti — kai reikalas liečia bendrą, kaip 
tautos, garbę ir — dar daugiau — kovą 
dėl egzistencijos pripažinimo.

Jeigu to paties blaivumo nestigtų kultū
rinių reprezentuotojų žvilgsniui, jie be ypa
tingų sunkumų galėtų pastebėti labai aiškų 
ir aštrų savo uždavinį: kovojant su sveti
mųjų neteisingai („falšyvai”) suformuotu 
savo literatūroje Lietuvos ir lietuvių kultū
ros paveikslu, duoti tikrą ir neiškreiptą lie
tuviškos sielos atvaizdą, priminti, kad lie
tuvių kultūra neapsiriboja širdingumu ir 
tautiniais šokiais (plius seniausia, gražiau
sia, skambiausia kalba), bet pažįsta ir kt. 
kultūrines poraiškas.

Nors iš esmės ši problema nebūtų iš 
sunkiųjų — reiktų tik atrinkti turininguo
sius ir meniškuosius veikalus, giliausiai, 
plačiausiai atskle’džiančius tautos sielą, — 
tačiau mūsų atkakliai tebeslenkama sveti
mųjų pramintu keliu, mūsų dvasinį por
tretą piešiant.

Klausimas: kuo skiriasi H. Sudermanno 
lietuviškųjų apysakų veikėjai nuo dabarti

giau delsti ir toliau klaidas daryti nebeleis-, 
tina. Mes turime ką parodyti vakariečiui^ 
Kad neparodome, kaltė mūsų roprezentaci- 
nio metodo, kuris — be sistemos, pripuo
lamas, asmeniškas.

Pagrindinis kultūrinis reprezentacijos 
dėsnis —. atitrauktas žvilgsnis: kokį vai
dinį, ar kartais tik ne slogutį, kelia veika
las skaitytojui svetimtaučiui. Jame jis ma
to mūsų kraštą, mūsų kultūrą,. mus. Todėl 
ir Donelaitį vokiečių kalba leidžiant, tikiu, 
būtų tikslinga pašalinti kai kuriuos keiks-. 
mažodžius („glūpi vokiečiai” ir tt.), kurie 
vertimo skaitytojui paliktų nesmagų prie
skonį ir „Metams” parūpinti išsamesnių 
komentarų.

Reikia daug apdairumo, norint vykusiai 
parodyti savo deirnančiukus, bet atitrauktas 
žvilgsnis iš perspektyvos, reikia manyti, su
gebės aptikti ir pasauliui parūpinti .ir dau
giau panašių perlų, kai Amerikoje išvers
toji V. Krėvės „OilšV’. V. Kelkis

iny apie komunizmą
čionys, demokratai, europiečiai, arba nusto
sim tokie buvę. Su komunizmu, koks jis nūn 
pasirodo ir demaskuojasi, žlunga viskas, kas 
mums kaip krikščionims, demokratams ir 
europiečiams buvo neliečiama ir šventa”.

Lietuvos bylos' dokumentai
Prancūzų „La documentation cathalique” 

š. m. Nr. 1017 apie pusę leidinio paskyrė 
Lietuvos ir Baltijos kraštų bylai. Išspaus
dintas VLIKo pirmininko M. Krupavičiaus 
memorandumas JTO gen. sekretoriui, visų 
trijų Baltijos tautų atstovų memorandumas 
JTO, pranešimas apie Bažnyčios padėtį 
Lietuvoje. Anglijos katalikų vyskupų laiške, 
kuris taip pat atspaustas, apsčiai operuo
jama Lietuvos pavyzdžiu.

būti ateityje atidengtų naujajai lietuviška
jai filmai. Klausimas apie mūsų tautos fil
mingumą, tačiau, lieka atviras; lemiamos 
reikšmės teigiamam atsakymui turėtų nau
jų dramatiškumo ir vaizdinės išraiškos lo
bių atidengimas dar neištirtuose mūsų že
mės ir dvasios kloduose.

Toliau. Ar mūsų maža, galinti sukurti 
savo filmų pramonę ir, gal būt, filminė 
tauta, (stengs tą pramonę materialiai iš
laikyt? Atsakymas: pagrindinis filmos pa
saulio kovos dėl būvio dėsnis skamba, kad 
tautinė filmų pramonė gali išsilaikyti ir 
plėstis, tik prasiskverbdama į pasaulinę 
rinką. Betgi kelias į pasaulinę rinką už
grūstas kasdien vis augančios konkurenci
joj gaminiais. Beviltiška būtų mėginti juo 
pravažiuot su pramoginėmis filmomis (a la 
„Onytės nuotykis”). Tėra viena išeitis — 
paverst neturtą dorybę ir stengtis atrast 
savitą lietuviškos filmos stilių, jos spalvą 
ir skonį, patieki filmos pasauliui ką nors 
naujo (dažnai čia pat ranka pasiekiamo), 
arba ką nors seno (gal net ir belaikio) ir 
laikinai pamiršto. įsibraut į celiuloidinio 
naujatviškumo plotus nėra neįvykdomas 
ryžtas, prisiminus filmas jaunystę ir jos 
galimybių plėtojimąsi. Pasiguoskime, kad ir 
Italijos pavyzdžiu, kurios filminis renesan
sas be kita ko turėtų dėkot neturtui ir DP. 
Kadangi didžiosios „Cinecitta” ateljė bu
vo DP užimtos, o išteklių trūko ir lenti
niams pastatams suręsti, filmos režiseriai 
buvo priversti išeit į gamtą, į gatvę, grieb
tis improvizacijos, išradingumo. To pasė-

koje, jie laimėjo erdvę, gyvybingumą, nau
ją realizmą ir buvo atlyginti gausybe do
lerių. Drąsas ir laimingi šuoliai jau ne
sykį yra „mažiesiems” pavykę. Ir jei tas 
(mūsų atrastasis),stilius sutaps su savo me
to publikos nusiteikimu, lietuviškoji filmą 
prasiskverbs pasaulinėn rinkon ir tuo lai
mės pirmąją savo kovos dėl būvio fazę.

Koks tas stilius bebūtų, jo išraiškinei po
tencijai paverst filmine realybe reikalingas 
išbaigtas techninis atlikimas,, kuris savo 
ruožtų reikalauja pulko techninių specialis
tų — nuo kameros vairuotojų bei karpytojų 
(„cutters”) iki gai-so reguliuotoju ir ap
švietėjų. Aukščiau minėtieji entuziastai, ku
rie pasinaudos tremties suteikta proga ap
lankyt pasaulio filmos mokyklas, grįžę te
bus didžiai vertinga, bet perdaug siaura 
čiurkšlele ant karšto akmens. Didelė pulko 
dalis teks importuoti. .Čia vertėtų prisi
mint ano dešimtmečio krepšininkų patirtį 
ir nukreipi žvilgsnius į filminės technikos 
rezervuarą — Hollywoodą, iš kurio, gink
luoti objektyvais, turės atvykti mūsų užjū
rio broliai. Pajamos iš prasiskverbimo pa
saulinėn rinkon turės dengt techninio šta
bo išlaidas, be kurio prasiskverbimas ne
įmanomas.

Iš mėgintųjų apšvies! klausimų išryškė
ja trys didieji mūsų ateities filmos stabdžiai
— neturtas, žmonių trūkumas ir visuotinis 
atsilikimas. Bet jis turi ir savo teigiamą 
pusę. Pvz., filmos santykiai su teatru dide
le dalimi apsprendė filmos vystymąsi, ir 
filmos savarankėjimas ėjo kartu su išsiva
davimu nuo teatrališkumo (ne nuo organi
nių ryšių su teatru!)

Daugybe kitų klausimų ir klausimėlių 
(privati ir valstybinė iniciatyva, savosios 
dokumentinės filmos santykiai su mokyk
la, įvežtinių filmų sinchronizavimas, cenzū
ra ir tt.), tenka palikt ateisiantiems me
tams. Į juos kada nors atsakys antroji mū
sų ateities pusė. ,

Ateitis surašys ir mūsų filmų vardus. 
Medžiagą jos semsis iš tautos praeities, jos 
gyvenamųjų valandų ir pasakos. Beje, mi
nint pasaką, prisimena nuotaikos bežiūrint 
Cpcteau „La Belle et la Bele”. Besigėrint 
kameros poetine akimi ir logišku grakštu
mu, literatūrinės pasakos kristaliniu žave
siu, filmos vaizdus nejučiomis nustelbdavo 
tokia graudžiai nereali, tokia miela mintis
— kaip skambėtų ekrane mūsų pasaka, kad 
ir „Eglė”, sodriai spalvota, su savo pirmi
nių motyvų jėga, poezijos sriautu, liaudies 
dainomis ir šokių grupėmis stilizuoto pa
sakos kaimo fone, Eglės siluetu pajūry, 
žalčio rūmais... Bet — saiko skambutis 
smegenyse aliarmuojančiai perspėja — per 
toli užsisvajota.

Baigiant, dar žodis apie tarybinius atel
je Neries pakrantėj. Jei jos liks, jų me
džiaga pravers naujųjų statybai, jei ne — 
nuostolis menkas. Tarybinės atelje būtų 
mums perdaug nemodernios, ir išlaidos de
zinfekcijai kainotų daugiau, negu naujųjų 
statyba. Tačau, lietuviškos atelje vienąsyk 
stovės, prie Neries ir Nemuno.

Šių eilučių tikslas buvo sužadini keletą 
minčių apie jas, dabar ir ateityje.
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Pora žodžių apie Kanados komunistu^ <
Tiesa iavlrkšėiuos kailiniuos. — Drg. J. Ylos SS teorijos. — Neprašyti svečiai DP traukiniuose. — Grasinimai 

naujiesiems imigrantams. — Užsimaskavusi VKP(b). — Antikomunistinės nuotaikos.

AKIMIRKSNIU KRONIKA

Komunistinis „Liaudies Balsas” viename 
savo numeryje deda drg. J. Ylos straipsnį 
kuriame minėtasis Maskvos raudonųjų vėjų 
garbintojas išsigandęs skundžiasi nemalo
nia Kanados „pažangiųjų” lietuvių, atseit, 
komunistų, dalia: „Tiems lietuviams, kurie 
bartdo susitikti su laisvais Kanados lietu
viais (komunistinių pažiūrų, V. K.) grū
moja pavojus patekti į esesininkų rankas. 
Kai kuriems jau teko paragauti jų smūgių”. 
(„L. B.”, Nr. 862).

Išeitų, kad į Kanadą prigužėjo buvusių 
uniformuotų esesininkų, kurie paskelbė blo
kadą visiems komunistams ir niekam ne-, 
leidžia su jais susitikti. Tiesa, kaip jau 
įprasta komunistams, ir čia paduodama iš- 
virkščiuos kailiniuos. Lig šiol į Kanadą 
atvykstantieji DP parodė pakankamai anti
komunistinio atsparumo. Pas raudonosios 
„pažangos” atstovus nebuvo reikalo laks
tyti, nes jų ir mūsų keliai skiriasi, bolševi
kiškai tariant,-šimtu ir penkiais nuošimčiais. 
Kada pirmieji atvirai garbina mūsų tėvynės 
okupantus, mes skelbiame bekompromisinę 
kovą savo gimtosios žemės pavergėjams. 
Išimtį čia, gal būt, kai kur sudarė vienas 
kitas sovietų agentėlis, prisidengęs DP var
du, batiuškos pasiųstas gelbėti griūvančio 
komunistinio „pažangumo”. Su tokiu, aiš
ku, kiekvienas DP turi teisę ir pareigą pa
sišnekėti suprantamesne kalba — jau vien 
tik už tai, kad tokiems tikslams drįstama 
pasinaudoti DP vardu. Tačiau šiaip ar taip 
— tokių DP komunizmo gelbėtojų, kaip ir 
netenka užregistruoti.

Betgi raudonosios „pažangos” atstovai 
perdaug jau dažnai mėgindavo prisiplakti 
prie sustojusių (Kanados geležinkelio stoty
se tremtinių transportų ir čia bandydavo 
šmeižti mums prieglaudą suteikusią šio 
krašto vyriausybę. Tokiu atveju tie nepra
šyti ir nepageidaujami svečiai kartais buvo 
išvelkami iš nekalto avinėlio kailio ir pir
ma proga, traukiniui sustojus, išmetami

lauk iš vagono, į kurį jie, tarp kita ko, ne
turėjo netgi -teisės ir įlipti. Vietoj padėkos, 
kad geriau paimtų startą, kartais būdavo 
pridedamas smūgis koja į tam tikrą vietą... 
Iš čia, tur būt, ir bus kilusi drg. J. Ylos 
nesveika isteriką. Galimas dalykas, kad ir 
jis buvo tų neprašytų ir nepageidaujamų 
Stalino apaštalu tarpe. Po nepavykusios mi
sijos, aišku, Visus DP pagal Maskvos iš
bandytus metodus belieka apšaukti esesi
ninkais, ką ji tuoj pat „L. B.” ir padaro.

Panašius „komunistinio - apaštalavimo” 
darbus patvirtina ir Winnipego dienraštis 
„The Winnipeg Tribune” savo vedamąja- 
me — „DP ir komunistai”. Pagrindą šiam 
vedamajam davė parlamento debatai, ku
riuose paaiškėjo gana įdomių dalykų. Pa
sirodo, kad tokie komunistiniai įsibrovėliai 
į DP transportus kartais nueidavo taip to
li, Jog net išdrįsdavo grasyti „sutvarkyti” 
anapus geležinės uždangos pasilikusius gi
mines, jeigu naujieji imigrantai neprisidės 
prie Progresyvinės Darbo Partijos, atseit, 
Kanados užsimaskavusios VKP(b)...

Teisingumo ministeris, atsakydamas į iš
keltus kaltinimus, . pažadėjo surasti kokį 
nors būdą kovai su šiais komunistų išsišo
kėliais. Iš' savo pusės laikraštis pabrėžia, 
kad čia daugiausia gali padėti Kandoje 
svetimomis klbomis išeinanti spauda, nau
jai atvykusiems nušviesdama tikrą padėtį. 
Juk ne kiekvienam imigrantui žinoma, kad 
Kanados komunistai — Progresyvinė Dar
bo Partija — turi vos 25.000 aktyvių na
rių ir todėl bent šiuo metu, yra visiškai 
nepajėgi ir nereikšminga. Baigdamas laik
raštis apgailestauja, kad išvirintieji asme
nys, atvykstą į Kanadą, siekdami ištrūkti iš 
policinių valstybių, čia yra persekiojami tų 
asmenų, kurie, nebūdami lojalūs šiam kraš
tui, dirba prieš jo interesus tarptautinio 
komunizmo naudai. Svetimomis kalbomis 
leidžiama spauda turėtų pabrėžti — Kana
da nėra tas kraštas, kur bauginimai ir gra-

LTB Centro Komitetas Britu zonoje
Birželio m. 16 d. LTB Centro Komitetas 

pirmą sykį susirinko eilinio posėdžio Bri
tų zonoje —•* Augustdorfe, kuriame dalyva
vo: Baltų Centrinės Tarybos lietuvių sek
toriaus nariai, Britų zonos Zoninio ir Apy
gardų Komitetų pirmininkai, Mažosios Lie
tuvos Tarybos pirmininkas, LRK įgalioti
nis ir kiti svečiai. Ta proga Centro Komi
tetas susipažino vietoje su Britų zonos .spe
cifiniais reikalais. Vienas tokių, dažniau 
pasikartojančių britų zonoje yra tam tikro 
skaičiaus žmonių, gyvenančių su lietuviš
kais dokumentais ir lietuvių stovyklose, ne
noras laikytis LTB statuto, pažeidimas jo 
pagrindinių- dėsnių ir kenkimas tremtinių 
interesams. Tuo reikalu nutarta, kad LTB 
organai elgjųsi statuto nurodomu būdu, rei
kalui esant pašalindami , iš Bendruomenės ir 
neteiktų jiems jokios juridinės nei morali
nės ar materialinės paramos.

Iškilus klausimui dėl lietuvių latvių vie
nybės veiklos, buvo nutarta ją skatinti ir 
aktyviai remti.
‘ Ryšium su laukiama valiutos reforma bu
vo numatoma, kad daug mūsų studentų ne
gaus stipendijų ir nebegalės tęsti studijų, 
nutarta sudaryti specialią komisiją sudary
ti taisyklėms, nustatant įvairių mokslo ša
kų reikalingumo laipsnius.

Sekančią .dieną Detmolde įvyko LTB 
Centro Komiteto bendras posėdis su Maž. 
Lietuvos Tarybos prezidiumo nariais, ku
riame dalyvavo aukščiau išvardyti asme
nys ir M. L. Tarybos prezidiumo nariai. 
Jame buvo smulkiai apsvarstytas greitesnis

Lietuvos Skautų Sąjungos IlI-oji Tautinė *
Stovykla '

taus pasaulio kampus, remkime šį mūsų 
skautiškosios jaunuomenės gyvenime reikš
mingą įvykį ir padėkime Lietuvos Skautų 
Sąjungos 3. tautinei stovyklai tapti tikrove.

Ta pačia proga, kviečiame mūsų brangią
ją tremtinių visuomenę, ypač gyvenančius 
artimesnėse bei susisiekimo atžvilgiu pri-

LS Sąjunga, minėdama šiais mefais savo 
30 metų sukaktį, seka Lietuvoje pradėtą 
tradiciją įr organizuoja 3. Tautinę Stovyk
lą. Tikime, kad j 3. tautinę stovyklą prie 
Alpių ir Baltijos taip pat susirinks gausus 
tremties mūsų skautiškosios jaunuomenės 
būrys. Mes ir kreipiamės ! skautų ir skau
čių tėvus, į organizacijų ir stovyklų va
dovybes, prašydami nuoširdžiai padėti kiek 
galint didesniam skautų ir skaučių skaičiui 
išvykti į 3. tautinę stovyklą. Kad kelionės 
išlaidos būtų mažesnės, stovykla ruošiama 
dviejose vietose: Alpių stovykla nuo liepos 
ril. 28 d. iki rugpiūėio m. 12 d. ir Baltijos 
stovykla nuo rugpiūčio m. 2 iki 15 d. Mes 
taip pat prašėme atitinkamų vietų IRO di
rektorius parūpinti sunkvežimius skautams- 
ėms ir jų mantai nuvežti į stovyklavietes ir 
iš jų .parvežti.

Mes nežinome, kada bebus kita proga 
triūsų dkautiškajai jaunuomenei pastovyk- 
lauti gausingesnių būriu vienoje vietoje. 
Tad, kol dar dauguma esame susitelkę Šia, 
Vokietijoje, kol dar neišsibarstėme po pla-

kilusių iš M. Lietuvos lietuvių įjungimas į 
Bendruomenę ir tuo reikalu priimtas spe
cialus nutarimas, jturio būdingesni dėsniai 
yra tokie: (

Į. Mažosios Lietuvos lietuvis, pareiškęs 
raštu norįs priklausyti LTB, tampa LTB 
nariu su visomis pareigomis ir teisėmis, 
kurios plaukia iš LTB statuto;

2. LTB Apygardų Komitetai, susitarę su 
MLT atstovais, sprendžia, ar iš ML lietu
vių, priimtų Į LTB, steigtina savarankiška 
LTB Apylinkė, ar sudaroma kurios nors'* 
apylinkės seniūnija, ar pagaliau priimtieji 
sujungiami su kaimynine LTB apylinke. 
Seniūnija laikoma tinkamiausiu organizaci
niu vienetu:

Kad šis svarbus susitarimas greičiau bū
tų įgyvendytas, svarbu, kad abi pusės šį 
reikalą tvarkytų plačiu, valstybišku mastu, 
neužmiršdamos atkursimos Lietuvos ateities 
reikalų. Maž. Lietuvos lietuvių, nemokan
čių ar silpnai mokančių lietuviškai,-neturė
tume dėl to atstumti, kaip to nedaro .vokie
čiai, lenkai ir kitos tautos, kurių valstybėse 
gyvena daug žmonių, nemokančių jų kal
bos, o tačiau jie laikomi savais piliečiais ir 
kaip tokie globojami.

Iš kitos vėl pusės, Maž. Lietuvos lietuviai 
neturi šalintis nuo Bendruomenės ar tai dėl 
nepakankamo lietuvių kalbos mokėjimo, ar 
dėl kitų priežasčių. Tik būdami LTB na
riais jie turės jos juridinę bei moralinę 
globą ir materialinę paramą, kuri įgalins 
juos sutapti su lietuvių tauta ir gyventi jos 
kultūriniu gyvenimu. LTB 

einamesnėse vietose, aplankyti mūsų 3. tau
tinę stovyklą prie Alpių ar prie Baltijos ir 
bent trumpą valandėlę pasidžiaugti tyru 
skautiškosios jaunuomenės džiaugsmu.

LSS Tarybos Pirmija

Iš darbo kuopos Langendiebache gyvenimo

Dideliu Z. Jonušo darbštumu 8761 lie
tuvių darbo kuopoje Langendiebache, buvo 
sudarytas kuopos dūdų orkestras.

Orkestrininkai kiekvieną vakarą savo 
laisvalaikį sunaudoja repetavimui. Jau da
vė tr porą koncertų.

Australijos ministeris pirmininkas Chif- 
leys baigė pasitarimus su britų vyriausy
be ir trečiadieni išvyko i Australiją. (D).

sinimai sudaro įprastą politinės priespau
dos metodą. Panašios akcijos atveju pata
riama tuojau pat kreiptis į policiją.

Norint susidaryti išsamesnį vaizdą, reikė
tų pažvelgti į Kanados gyventojų nuotai
kas komunistų atžvilgiai

Po Guzenkos atskleistos atominių gink
lų šnipinėjimo aferos komunistų partija 
čia buvo uždrausta. Tačiau ji vėl prisikėlė 
pakeitusi savo pavadinimą, kaip „Labor — 
Progressive Party”. Tai komunistams -įpras
ti keliai: kur neina tikruoju vardu, pasi
renkamas kuris nors kitas — patogesnis. 
Tačiau dvidešimtajame amžiuje nedaug te
padeda ir toks kailių kaitaliojimas. Sunku 
pasislėpti nuo visuomenės akių. Taigi, ir 
Kanados gyventojai šiandien puikiausiai 
žino, kas slepiasi po tuo Progresyvinės 
Darbo Partijas vardu ir todėl, atsiminda
mi .komunistų nuopelnus atominių ginklų 
šnipinėjimo aferoje, atitinkamai reaguoja.

Kada Vancouveryje minėtoji partija bu
vo suruošusi mitingą Britų Columbijos 
Universiteto studentams ir jos galva drg. 
Timas Buckas bandė kritikuoti tautinę Ka
nados vyriausybės politiką, studentai pakė
lė didelį triukšmą ir į kalbėtoją metė... 
pastipusią katę. Po tokio pasveikinimo drg. 
Timas Bucaas, aišku, išsinešdino iš mitin
go. Tada studentai į tribūnu iškvietė savo 
kalbėtoją — Jhoną Hladuną, anksčiau bu
vusį komunistą, studijavusį .Lenino Univer
sitete Maskvoje. Jis Progresyvinės Darbo 
Partijos vadą apšaukė Maskvos imperializ
mo agentu ir supažindino studentus, kaip 
Lenino Universitete ruošiami politiniai 
Maskvos imperializmo vadovai įvairiems 
pasaulio kraštams..

Kitoje nežymioje vietovėje, rodos, Onta
rio provincijoje, gimnazijos mokiniai iš
malė Progresyvinės Darbo Partijos būsti
nės langus f..

Abftm šiais įvykiais labai pasipiktino ko

munistinis „Liaudies Balsas”. Visa gerkle 
ėmė šaukti, kad moksleiviją apsėdo reak
cijos sėkla ir, žinoma, kaip „kilnus” auklė
tojas .išreiškė viešą susirūpinimą jaunosios 
kartos likimu. Mums, lietuviams tremti
niams, tokie pavyzdžiai turi kitokią prasmę: 
atrodo, ir Kanados moksleivija jau ima su
prasti, kas yra tikrasis kultūringo pasaulio 
priešas. Qėl priemonių taip pat netenka 
stebėtis, nes įvykiai Europoje parodė, kaip 
žiauriai klydo tie, kurie bandė ieškoti kom- 
promisin*" kelių su komunistine hydra.

Vyt. Kastytis

Ginčai, įsižeidimai ir dar kaikas
Ginčai yra sveikas daiktas. Atsimenu, du mano gimnazijos kolegos ginčy

davosi per ištisas pamokas. Per vieną pamoką vienas įrodinėja, kad tas mokyto
jas yra kvailas, kitas gina, kad ne, per kitą pamoką — 'pasikeičia vaidmeni
mis: antrasis įrodinėja, kad mokytojas kvailas, o pirmasis gina. Iš vieno išaugo 
jūrininkas, iš kito nežinau kas. Bet tai nesvarbu. Mūsų kaimas irgi ginčydavosi: 
vyrai dažnai ligi muštynių ,o moterys pabaigdavo „andaroko“ pakėlimu.

Turėjome ir rimtesnių ginčų, tai 1920-1926 m. Ir buvome velniškai įpratę: 
nekreipdavome dėmesio, jei kas ką per spaudą ar per mitingus kaip reikiant iš
dergdavo, kumelvagiais, lašinių skutikais, sacharino pirkliais, lizdo teršikais ir 
kitaip išvadindavo, o jau ten pasakyti, kad kas nors kieno nors yra klapčiukas, 
arba demagogas tebuvo gryni niekai. Taip, rodos, ir Dievas prisakė.

Turėjome ir rimtesnius, vienybės, laikus, kada nedrįsk prasižioti, stovėda
mas prie vokiečių knygyno lango, kad abisinai duoda į kailį italams, arba ne- 
pabandyk pasigėrėti Bliumo straipsniais, nes tuojau įtars „bolševiku“ besant ir 
ko gero į šaltąją uždarys.

Turėjome ir dar rimtesnius laikus. Tada, brolau, nei pajuokauti nebuvo ga
lima. Pasakei apytuštėje rinkiminjė salėje „vaje, kaip liaudis veržiasi prie ur
nų", ir jau liaudies priešas ir nesi tikras, ar nesi paskirtas pamatyti „draugiš
kas respublikas”. ,

Žodžiu, visokių laikų išgyvenome. Man pačiam vis dėlto geriau patinka tie 
laikai, kada ir plūstis galima, ne tik pasiginčyti. Viena pamaldi kaimo mote
rėlė mėgdavo sakyti: „Ot, kad išdergiau, tai išdergiau, net ant širdies lengviau". 
Ir ko čia pykti. Kaip Tarasas Buiba, susitikęs sūnų, pirma apsikumščiuoja, o 
paskum į glėbį. Kažkaip nuoširdžiau.

Žinoma, ginčytis ir bartis gali tik tas, kuris turi gerus nervus. O tuo mes 
šiandien negalime pasigirti. Gal „valdinis“ maistas, gal sunkūs praeities išgy
venimai, gal labai miglota ir netikra ateitis mums daug kam nervus pagadi
no. Pasidarėme baisiai jautrūs ir greitai įsižeidžiame. Paskutiniame tremtinių 
bendruomenės suvažiavime tarp kita ko priimta rezoliucija, kad būtų sustiprin
ti teismai. Bijau, kad tik'tai neišeitų garbės byloms į naudą. Geriau jau dvi
kovė. Nes tų bylų ir taip per daug. Parašė kas nors apie ką nors menkiausią 
dalykėlį, net pavardės nepaminėdamas, o žiūrėk, koks kyla triukšmas. „Aš ne
leisiu, kad mano vardą valkiotų toks ir toks niekadėjas". Ir išvardija to tariamo 
niekadėjo visus būtus ir nebūtus nusikaltimus. Parašė kitas, kad rašytojai ge
riau susitvarkę, kaip žurnalistai. Vėl koks triukšmas. Išleido kas nors kur nors 
biuleteni, labai nekaltą, tuojau sukyla toks ermlderis, kad jeigu galėtų tai J 
Hagos tribunolą bylą atiduotų. Parašė straipsnį į laikraštį, o redakcija į krep
šį pasiuntė: daugiau aš jiems neberašysiu.

Yra ir rimtesnių ginčų, ypač dėl labai rimtų klausimų, pvz. dėl Valančiaus 
lietuviškumo, dėl Ramono „Kryžių", arba dėl Dargio „vestuvių“. Tačiau nors 
klausimai ir rimti, bet dažnai be reikalo per daug dėl jų pykstama. Kaip vienas 
ne pradedąs kritikas ir ne pretendentas į rašytojus, bet tikras rašytojas rašė, 
kiekvienas rašytojas gali turėti pasaulėžiūrą (tik pasaulėjauta, tai jau man ne
aišku). Gali, tur būt, ją turėti ir kritikas. Rodos, visiškai nėra ko peštis. O išei
na visiškai kitaip. Gindamas rašytoją dėl pasaulėžiūros dėl tos pačios pasau
lėžiūros puola kritiką.

Na, bet visvien gerai, kad retkarčiais pasiginčijama. Nereikėtų čia tik labai 
karščiuotis. Atrodo, ir rašytojui mieliau kritika, negu kapų tyla, kuri kartais 
pasitinka jo veikalą. Kai kurie rašytojai, norėdami atkreipti visuomenės dė
mėsi, tyčia pridaro visokių „blėdžių". Svarbu, kad laikraščiai rašys, o žmonės 
skaitys.

Ginčai yra akcija. Reikėtų tik pageidauti, kad mūsų visa visuomenė dau
giau toje akcijoje dalyvautų. Prancūzų, o ypač anglų spaudoje yra dideli skai
tytojų laiškų skyriai. Visuomenė reaguoja į laikraštyje paskelbtas mintis. Pra
sideda bendradarbiavimas.- O tai kelias į pažangą, į tikrą pažangą, o ne į tokią,- 
kuri pasireiškia karvių pavadiųimu atominiais vardais.

Paruošiamoji stovykla Wesftalijoj
Šiais metais Lietuvog Skautų Sąjunga 

švenčia savo 30 metų jubiliejų. Pats svar
biausias įvykis bus Tautinė Jubiliejinė Sto
vykla. WestfaHjOg lietuviai skautai birželio 
22—29 denomis Donoperteiche prie Det- 
moldo stovyklavo ir pasiruošė Baltijos Ju
biliejinei Stovyklai.

Stovykla buvo įrengta moderniškai. Apie 
100 stovyklautojų išėjo topografijos, sani
tarijos ir kįtų praktiškų skautavimo šakų 
kursą. Greveno, Augustdorfo ir Blombergo 
skautai ir skautės vakarais prie laužų pa
rodė savo meniškus sugebėjimus.

Ypač įspūdingai praėjo didysis laužas, 
kuris susilaukė didelio būrio mūsų tautie
čių su Baltų Centrinės Tarybos pareigū
nais bei DP tvarkančiais aukštais anglų 
svečiais. Dalyvavo iš Lemgo anglų karinės 
valdžios vyriausias tvarkytojas pulk. La- 
mont-Wattas, S. R. Westfalijos DP reikalų 
rajono šefė iš Dusseldorfo P. Phippsaitė, 
Detmoldo apskr. kariuomenės viršininkas 
pulk. Humphreys, maj. Liūdžius iš Herfor- 
do,' anglų zonos anglų skautų vadas R. 
B. Herbertas ir didelis būrys kitų anglų 
svečių iš plačios apylinkės. Programai tal
kininkavo anglų, latviu, estų, lenkų ir vo
kiečių skautai. Mūsų skautų tautiniai šo
kiai, dainos ir kiti pasirodymai supažindino 
aukštuosius anglų pareigūnus su mūsų tau
tos dvasia. Šiuo daug simpatijų susilaukė 
mūsų jaunimas ir patarnavo suartėjimui. Kr.

Taikomosios Dailės Instituto sukaktuvinė 
paroda

šių metų liepos 11 d. sueina lygiai dve
ji metai kai Freiburge pradėjo darbą prof. 
V. K. Jonyno vadovaujamas Taikomosios 
Dailės Institutas (Ecole des Arts et Me
tiers). Ryšium su šiomis sukaktuvėmis, š. 
m. liepos 17 d. Freiburge, Instituto patalpo
se atidaroma apžvalginė Instituto darbų 
paroda, kuri truks 4 dienas. Parodą globo
ja Badenb krašto gubernatorius.

Taip pat šiam dvejų metų darbui atžy
mėti išleidžiamas gausiai iliustruotas Ins
tituto studentų darbų katalogas. Tai bus 
126 psl. knyga maždaug su 100 iliustracijų, 
apimančių visas Institute atstovaujamas me
no šakas. Šiam katalogui savo rašinius da
vė Badeno krašto meno reikalų viršininkas 
Jardot, Personnes Deplacees Badeno sky
riaus viršininkas Filere ir prof. V. K. Jo
nynas. v.

Galdiko ir Jonyno paroda Konstancoj

S. m. liepos 15 d. Konstancoje, prie Bo
densee, atidaroma dviejų mūsų žinomų dai
lininkų, Adomo Galdiko ir V. .K. Jonyno 
kūrinių paroda, kuri čia' truks iki rugpjū
čio 8 dienos. Kaip žinoma, ši paroda ne
seniai vyko Frankfurte ir iš ten šiomis 
dienomis perkeliama į Konstancą. Šie du 
mūsų dailininkai per pusę metų savo kūri
nių parodas jau spėjo surengti trijose Vo
kietijos vietose ir Konstancoj atidaromoji 
paroda yra ketvirta iš eilės, b.

Atsiųsta paminėti
Dainavos šalies senų žmonių padavimai. 

Vincas Krėvė. Išleista ,,Tėviškės”, Schwein
furt^ 1948 m. Penkta laida. 221 pusi. Vir
šelis dail. Jonyno. Kaina nepažymėta.

Studentų Varpas. Lietuvos Nepriklauso
mybės 30-ties metų ir Lietuvos Varpininkų 
Sąjūdžio 60 metų sukaktims paminėti ju
biliejinis Lietuvių Tremtinių Studentų Var
pininkų Sąjungos leidinys. Viršelis dail. L. 
Vilimo. Išleido „Žalgirio” leidykla Schwein- 
furte, 1948 m. 40 psl. Kaina nepažymėta. 1

„Aušrelė” — elementorius pirmam pr. 
mok. skyriui. Autorius Stepas Zobarskas. 
Išleido „Patria”, 1948 m.

Sis elementorius jau žinomas Lietuvoje 
ir mūsų mokyklose, ir kaiip vienas iš ge
resniųjų, buvo plačiai vartojamas.

Leidinyje daugybė gražių dvispalvių 
iliustracijų. Tai teiks nemaža džiaugsmo 
mūsų mažiesiems, kurie . tą elementorių 
skaitys.
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IEŠKOJIMAI

Sofija Vosilienė, gimusi Levickaitė, ieško 
savo giminių:

Levickienės Juzės, Levickaus Prano, Le- 
vickaus Stasio, Levickaus Juozo, Levickai
tės Antosės, Levickaitės Onos, Armonienės 
Angelės, gim. Levickaitės, Kairienės Kuni- 
gundos, gim. Levickaitės, Bernotienės Ju
lės, gim. Levickaitės, Skfodin'ienės Valūnės, 
gim. Levickaitės, Stumienės Juzės, gim. Le
vickaitės.
Sofija Vosilienė, Baltic DP Art. Kaserne 
A. C., 1221 — G. Liibeck, Vorwerkstr. 1.

SKELBIMAS NR. X
Iš JAV ir kitur yra paieškomi šiame 

skelbime išvardinti asmens. Ieškomieji, ar
ba jų likimą žinantieji, prašomi kreiptis i 
C/Kartoteką per vietos LTB padalinius, kar

tu nurodant skelbimo eilės Nr. ir savo ad
resą.
648. Gauti giminių adresai iš JAV: Jonui 
Stegvilai, Anelei Gabrilevičiūtei, Jonui Jan-, 
kauskui, Stasiui Beniušui, Nikodemui Nar
kevičiui,. Dr. Trumpauskui, Domui Jun- 
dului, Juozui Mačiui, Juozui Žvirbliui, M. 
Rimgailaitei, Mildai Dulubienei, . Adomui 
Stasyčiui, ‘Povilui Skučui, Jonui Inčiurai, 
Petrui Tamulioniui, Baliui Dunduliui,- Sta
sei , Dikinevičiūtei, Eugenijui Sakalauskui, 
Juozui Benečiui, Dr. Aloyzui Stankevičiui, 
Olgai Sprindžiukaitei, Onai Kudžienei-Snei- 
deraitei, Ignui Pacevičiui, Pranui Baleišiui 
ir laiškai: Marijai Balčiūnienei nuo Juzės 
iš JAV, broliui nuo sesers Elzbietos iš 
Montreal.

Šio skelbimo 648 eilės numeryje suminėti 
asmens vietos LTB Komitetuose privalo įsi
rašyti C/Kartotekon, ten pat sumokėti pa
gal išgales piniginę auką Tautos Fondo 
naudai ir per tuos pat LTB Komitetus pa
reikalauti iš C/Kartotekos jiems priklau
sančius adresus bei laiškus. Tai yra rezul
tatas neįsirašytrto savo laiku, C/Kartotekon 
ir nepranešinėjimas jai nustatyta tvanka ad
resų pasikeitimų.

Susirašinėjant su C/Kartoteka yrą būtina: 
įdėti reikiamą kiekį pašto ženklų atsakymui 
apmokėti. LTB C/Kartotekos Vedėjas
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je ir visose jos dominijose yra Fabijonas 
Neveravičius, 13 College Leicester- 
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