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Prezidento žodis i JAV dirbančiuosius

Streikas, kuris palies ir Europe
New Yorkas (Dena). Trečiadienį 20.000 

New Yorko sunkvežimių transporto tarnau
tojų, paremdami savo reikalavimą padidinti 
algas, paskelbė streiką. Tuo būdu sustojo 
80% sunkvežimių susisiekimo New Yorke.

New Yorko prekybos ir pramonės rūmai 
paprašė prezidentą Trumaną paskelbti bė
dos būklę ir paskirti tam įvykiui tirti ko
misiją, kuri imtųsi taikyti.

Jegu tas streikas nusitęstų, jis padarytų 
įtakos Europos atkūrimo programai ir 
lamai užsienio prekybai.

ap-

Žydu pabėgėliai grasina 
kruvinomis riaušėmis

Haifa (Dena/Afp). Prieš JT stebėtojus 
padaryti nauji keturi užpuolimai. Du užpuo
limus padarė arabai ir du žydai.

Žydų pabėgėlių komisijos Kipro saloje 
vardu Mošė Kolodnys pranešė apie galimus 
kruvinus sąmyšius, jeigu nebūtų leista žy
dų pabėgėliams tuojau vykti į Palestiną.

Jiems Prancūzlfoje nesiseka
Aachenas (Dena). Čia vyksta atsisakan

čiųjų nuo karo tarnybos tarptautinis suva
žiavimas, kuriame dalyvauja Prancūzijos, 
Anglijos, Danijos, Olandijos , Belgijos ir 
Australijos atstovai. Prancūzijos atstovas 
suvažiavime pranešė, kad tas sąjūdis Pran
cūzijoje sutinka didelių kliūčių. Atsisakan
tieji nuo karo tarnybos ten yra persekioja
mi ir bausmės darbo batalionuose siunčia
mi į Afriką.

Berlynas (Depą). Karinių gubernatorių 
susitikimas antradienį Berlyne gyventojams 
praskaidrino viltis, kad gal pagalian išsi
spręs krizė, kuri •/* metų tolydžio intensy- 
vėjo.

Visi 4 gubernatoriai vėl nutarė atgaivinti 
kontrolinę tarybą, kurios posėdis ivyko tre
čiadienį. Painiausiems Berlyno klausimams 
gvildenti nutarė steigti eilę komisijų.

Prasidėjus gubernatorių pasitarimams vėl 
užėjo valiutos karštis. Gyventojai stengiasi 
išleisti vakariečių ir įsigyti rytinės zonos 
D. markes.

Apie gubernatorių pasitarimo rezultatus 
įsakyta griežčiausiai tylėti ir nieko neskelb
ti. Pirmajame pasitarime iš visų 4 pusių 
dalyvavo 35 asmenys; jis baigtas lygiai po 1 
vai.

Antras keturių posėdis įvyko trečiadienį 
popiet. Nors tvirtos programos ir nebuvo, 
bet tame pasitarime buvo ketinama svarsty
ti valiutos ir susisiekimo techninius klausi
mus.

Belaukdami Maskvos derybų geros pabai
gos, britai jau turi prisivežę prie Helm- 
stedto traukinių su maistu ir kuru, kuriuos 
tuojau paleis į Berlyną, kai tik bus atidary
tas susisiekimas. Pirmiausia ketinama pa
siųsti anglies.

Ketvirtadienį trečiajame specialiame gu
bernatorių posėdyje toliau buvo svarstomi

valiutos, tarpzoninė* prekybos ir 
to klausimai. Posėdyje dalyvavo 
rėjų.

transpor- 
daug ta-

JAV priešų neįvažiuoja
Washingtonas (Dena/Reuteris). 

komisija, kuri tyrinėjo, ar su JT 
Ameriką įvažiuoja valstybei priešiškų agen
tų, savo pranešime užsienio 
teriui Marshalliui pareiškė, 
nepasitvirtino ir padarytieji 
be pagrindo.

Speciali 
pasais į

reikalų minis- 
kad spėjimai 

kaltinimai yra

Washingtonas (Dena). Rugsėjo 6 d. Ame
rikoje bus švenčiama darbo diena. Ryšium 
su tuo prezidentas Trumanas išleido atsi
šaukimą, kuriame pažymį. Amerikos dirban
čiųjų svarbų vaidmenį ūkiniame atkutime 
po karo. Be Amerikos darbininkų sugebėji- 

ir pastangų nebūtų pasiekta taip aukš- 
produkcijos ir tokio gyvenimo standar- 
Mūsų laisvų kolektyvinių sutarčių ir

laisvo ūkio sistemos pirmenybė ir stipru
mas buvo įrodytas paskutiniųjų metų ban
dymuose.

mo 
tos 
to.

Kaip manoma atrinkti DP i JAV
Naujoji išvietintųjų asmenų komisija Wa- 

sbingtone sudaryta be fanfarų. Ji netrukus 
pradės veikti. Dirbti ketina šiuo būdu; JAV 
piliečiai turės pasiųsti savo Europoje esan
čių giminių ir draugų adresus komisijai su 
Įprastiniais nurodymais, kaip jie galės vers
tis, leidus įvažiuoti į šį kraštą.

Tada komisija pasiųs į Europą tikrinto
jus duomenims surinkti ir kiekvieno asmens 
būdui patikrinti. Jai bus tinkami, tokiu at
veju JAV konsulatams rekomenduos išduoti 
vizas. Tačiau užsienio reikalų ministerijos 
įstaigos tikrinimus ir sprendimus dėl vizų 
darys nepriklausomai. Kodė| 
kandidatas turės, būti tikrinamas

Laimėjimais džiūgauti per anksti
(Dena/Afp). „Eleutharia” dien-

kiekvienas 
dviejų įs-

Pasaulis istorijos kryžkelėje
Castel Gandolfas (AP). Popiežius Pijįus XII 

trečiadienį paragino visus katalikus1 melstis, 
kad pasisektų Jungtinių Tautų pilnatiesc-su- 
sirinkimas, kuris šį mėnesį prasidės Pary
žiuje.

500-1
reiškė, 
kryžkelėje. Popiežius išreiškė viltį, 

j Jungtinės Tautos išgelbės pasaulį nuo 
įsivaizduojamos katastrofos”.

■ams amerikiečių maldininkų jis pa- 
, kad pasaulis stovi savo istorijos 

kad 
,ne-

Maža paguoda Wallace!
Washingtonas (D/Afp). Baltųjų rūmų 

spaudos referentas Rossaš pareiškė, kad 
prezidento Trumano nuomone, Wallacės ap- 
mėtymas kiaušiniais ir pomidprais pietų 
steituose amerikiečiams yra neįprasta elg
sena,- kuri yra priešinga amerikiečių šūkiui 
„fair play”.

Wallacė turi teisę daryti mitingus, kaip 
ir kiekvienas kitas amerikietis.

Atėnai 
raščio 

karinis 
riausybės kariuomenės laimėjimas 
Grammoso kalnuose vargiai reiškia pa

žangą kovoje su sukilėliais.
Jis tai motyvuoja štai kuo: 1. Puiki suki
lėlių organizacija ir griežta disciplina; 
2 Kaimyninių kraštų jiems patikinta azilio 
teisė; 3. Dalies graikų visuomenės jiems 
teikiama parama; 4. Kalnuoto tereno pa
lankumas; 5. Neįmanomumas visiškai užda
ryti sienas ir 6. Ta aplinkybė, kad vyriau
sybės kariuomenė turi būti padalyta į ma
žus garnizonus, kurie turi saugoti 30.000 
vietovių, kas ilgainiui yra neįmanoma.

komentatorius mano, kad vy- 
kariuomenės

Sukilėliai dar aktyvūs 
Atėnai (Dena/Reuteris). Pagal 

generalinio štabo pranešimą, 
vyriausybės kariuomenė* daliniai ver
žiasi į kalnus prie Jugoslavijos sienos 
ir Florino* srityje išmetė sukilėlius 

svarbių pozicijų.
Be to, Ceklisuros apskrityje užėmė kai 
rias aukštumas. Aviacija ir artilerija
šaudo sukilėlių pozicijas Vido ir Kaimaka- 
lano aukštumose, netoli Jugoslavijos sięno*.

Pagal tą pranešimą, Tesalijoje sukilėliai 
reiškiasi itin aktyviai. Jie kėsinosi prie Kar- 
dicos susprogdinti vandens jėgainę. Pelopo
nese sukilėliai sunaikino netoli Pygroso 
vieną viaduką.

Graikijos

ii

ku- 
ap-

Oficialios Zdanovo mirties priežastys

taigų lygiagrečiai, priežastis yra ši: tiek 
užsienio reikalų ministerija, tiek komisija 
bijo, kad sovietų šnipai nepasinaudotų ta 
proga.

Per Atlantą DP veš C—4 transporto tipo 
laivais, kuriuose telpa po 600 keleivių.

Pradėjus skųstis mažumų grupių, ypač 
žydų, diskriminavimu, respublikininkų kon
greso vadai pažadėjo. įstatymą pakeisti atei
nančioje sesijoje sausio mėn., jei komisijai 
pasirodys, kad įstatymas nėra teisingas.
(Newsweek).

Zjthj Vokietijoje 
neliks per metus

Kasselis (Dena). Jewish Agency emigra
cijos biuro atstovas Liebermanas pareiškė 
Denos atstovui, kad

netruks ir metų laiko, kai visi žydų DP, 
kurie šiuo metu britų ir amerikiečių 
zonose gyvena stovyklose, išvyks į Pa

lestiną.
Prieš kelias dienas pagal 

plėstą „imigracijos programą” 
į Izraelį išvyko transportai su 
mis.

Pasak Liebermaną, 95 % visų vakarinėse 
zonose esančių žydų nori kaip galint grei
čiau išemigruoti. Kilo būtinas reikalas 
„Jewish Agency for Palestine” personalą 
ryšium su emigracija trigubai padidinti.

Dabar „JAFP” veda su IRO derybas dėl 
transporto išlaidų padengimo.

žyrfiiai pra- 
pirmą kartą 
žydų šeimo-

Susirinks atkūrimo taryba
Briuselis (Dena/Reuteris). Ateinančią sa

vaitę Paryžiuje susirinks Europos atkūrimo 
taryba, kuriai pirmininkaus Belgijos minis- 
etris pirmininkas Spaakas.

Tame posėdyje Marshallio plano kraštai 
turės pasisakyti, ar jie paruoštam ERP re
sursų paskirstymo planui pritaria ir kokius 
įnašus sutinka mokėti planuojamam Euro
pos tautų mokėjimų fondui.

Paskulinę valandų:
Berlynas. Keturi gubernatoriai gavo 

vyriausybių direktyvą per 10 dienų 
sureguliuoti valiutos ir susisiekimo 
klausimus. Jau ketvirtadieni bendrais 
bruožais jie susitarė dėl tarnzoninio 
susisiekimo. (D).

savo

Paryžius (Dena/Afp). Antradienio naktį 
sovietų radijas pareiškė, kad Ždanovas 
mirė nuo krūtinės anginos ir širdies 
paraližo. Jau ilgesnį laikę jis kentėjo 

nuo arteriosklerozės ir astmos.
Komunikato forma paskelbtame nekrologe 
yra Stalino, Molotovo, Barijos, maršalo 
Bulganino, Vorošilovo ir kitų parašai.

Ždanovo mirtis jame atvaizduojama kaip 
labai didelis nuostolis partijai ir visai so
vietų tautai. Radijo pranešime dar buvo 
priminta, kad Ždanovas buvo Lenino, Su- 
vorovo, raudonosios vėliavos ir Kutuzovo 
ordenų bei raudonojo darbo kaspino kava
lierius.

Ždanovas ketvirtadienį po pietų bus pa
laidotas Raudonojoje Aikštėje Kremliaus 
pamariuose.

Kas jis buvo?
Ždanovas gimė 1896 m. Su jo mirtimi so

vietų KP netenka pajėgiausias galvos. Kaip 
politbiuro narys ir sovietų KP centrinio ko
miteto sekretorius, jis priklausė intymiau
siam Stalino bendradarbių rateliui.

Pasaulinės spaudos spėliojimuose apie 
Stalino vietininką šalia Molotovo, MVD 
viršininko Berijds, ministerio pirmininko 
pavaduotojo Malenkovo ir karo ministerio 
Bulganino, Ždanovas visada figūruodavo tų 
spekuliacijų centre.

Ždanovas buvo kominformo steigėjas. Po 
įsteigimo jis dalyvavo visuose kominformo 
veiksmuose.

Trečiadienio naktį Maskvos radijas spe
cialiai transliavo šeštą Čaikovskio simfoni
ją, kurią ypač buvo pamėgęs Ždanovas, ku
ris (buvo geras muzikos žinovas.

Ką sako JAV ir D. Britanija ,
Amerikos diplomatų sluogsniuose kelia

mas klausimas, ar staigi Ždanovo mirtis tu
rės įtakos šaltajam karui, kuris vedamas 
tarp Rusijos ir Vakarų. Mat, turima galvo
je Ždanovą, kaip kominformo steigėją. Jis 
sudarė Rytų valstybių bloką, kuris buvo 
nukreiptas prieš JAV planą Europai atkurti.

Jis buvo labiausiai atsakingas už santy
kių sutrikimą tarp Maskvos ir maršalo Ti- 

| to. Jis valė Sovietu Sąjungos meną ir moks-

DP emigracija 
į JAV spin* lai art f Ja 

Washingtonas (Dena/Afp). Ameri
kos DP įstatymui vykdyti komisijos 
pirmininkas M. Carusis rugsėjo mėn. 
6 d. atvyksta į Vokietiją, kur jis už
megs kontaktą su amerikiečių oku
pacinėmis įstaigomis ir IRO organi
zacija.

Lake Success (Dena/Reuteris). Re
miantis neseniai priimtu įstatymu į 
JAV įsileisti 205.000 DP, pirmieji iš- 
vietintųjų asmenų transportai atvyks 
į JAV sekančiomis savaitėmis.

Amerikos ambasadorius D. Brita
nijoje L. W. Douglasas paskirtas 
Amerikos nuolatiniu atstovu IRO or
ganizacijos generalinėje taryboje, ku- 

• rios pirmas posėdis įvyks rugsėjo 
13 d. Ženevoje. Jo pavaduotoju yra 
L. Warrenas, JAV užsienio reikalų 
ministerijos pabėgėlių ir išvietintųjų 
asmenų reikalų tarėjas.

Kanados imigracijos ministerija, 
pasak Kanados radiją, leido apsigy
venti 29 baltų pabėgėliams, kurie ne
seniai mažame laivelyje perskrodė 
Atlantą ir atvyko į Kanadą.

kom-
savo
nuo-

lą nuo nepageidaujamų elementų, kurie, jo 
nuomone, neatitiko komunistinės ideologi
jos.

Kada Maskvoje krito sprendimas iš 
informo pašalinti Titą, Ždanovas su 
nuomone aiškiai stojo prieš Molotovo
monę, ir dėl tq buvo spėliojama, kad vie
nas iš tų žmonių turėtų pasitraukti. Zdano
vo mirtis politbiure padarė spragą.

Britų spauda Zdanovo mirčiai skiria ne
maža vietos. Liberalų „Manchester Guar
dian” pareiškė: z

ždanovo mirtis turi didžiausią politinę 
reikšmę. Daugelis žmonių vargiai pati

kės, kad jis mirė natūralia mirtimi.
„Daily Telegraph diplomatinis korespon

dentas rašo,
yra likviduotas Ždanovas, 

kaip ir daugelis kitų žymių pareigūnų. Jo 
mirtis padidina Molotovo šansus pasidaryti 
Stalino įpėdiniu.

Mūsų tikslas produkciją Ir gyvenimą 
standartą dar labiau pakelti. Mūsų gyveni
mo būdas yra geriausias, koks gali būti pa
saulyje, bet mes galime ir turime jį dar la
biau patobulinti.

Jis prisiminė ir infliacijos pavojų. JI tu
ri būti sulaikyta, kol neprivedė prie ūkio 
katastrofos. Be to, 
už valandą turi būti 
centus. Prezidentas 
socialinio saugumo 
mančio ligonių draudimo. Reikalingi esą ir 
geresni įstatymai, kurie reguliuotų santy
kius tarp įmonininkų ir darbininkų, kad tuo 
būdu krašto ūkinis pajėgumas d*r labiau 
Mitų sustiprintas ir gyvenimo standartu 
pagerintas. . i

atlyginimų minimumai 
pakelti iš 40 et. | 75 
reikalavo pakankamo 
ir visus ateitus api-

visoje 
rinki—

kartų

Ispanijoje įvyks 
savivaldybių rinkimai .

Frankfurtas (Dena). Pasak BBC, žiniomis 
iš San Sebastiano generolo Franco vyriau
sybė nutarė, kad lapkričio mėnesį 
Ispanijoje būtų padaryti savivaldybių 
mai.

Per praėjusius trejus metus daug
buvo pranešama apie tokius rinkimus. Ta
čiau iki šiol oficialaus patvirtinimo nebuvo.

Triuškina opozicijos likučius
Sofija (Dena/Reuteris). Bulgarijos tau

tinio susirinkimo prezidiumas patvirtl- 
no septynių atstovų areštą, kurie kalti

nami „priešvalstybine veikla.”
Prezidiumo generalinis sekretorius Coba- 
novas pareiškė, jog* prezidiumas sutiko ir 
pritarė, kad tie atstovai būtų suimti Ir bau
džiami.

Šiuo metu vyksta tardymas, kuris netru
kus bus baigtas. Netrukus laukiama paskel
biant ir teismo sprendimą. Tarp suimtųjų 
yra Bulgarijos socialistas, kuris buvo opo
zicijos vadas Liulčevas.

Benešas sunkiai serga. Jo 
gydytojai laiko itin kritin-

žiniomis Benešąs guli be 
Rimtai manoma, kad jo gyveni- 
nebe ilgas. Jo jėgos vis labiau

arkivykupas monsinjoras Beranaa 
išvyko j Benešo ūkį.

Denesas prie mirties
Praha (Dena/Afp). Buvęs Čekoslovakijos. 

prezidentas Dr. 
sveikatas būklę 
E*-

Paskutinėmis
Sąmonės, 
mas yra 
senka.

Prahos
ketvirtadienį po pietų

Dublinas (Dena/Reuteris). Čekoslovakijos 
pasiuntinys Airijoje majoras Ruzicka pra
nešė, kad jis pasitraukia iš savo pareigų ir 
Prahos vyriausybei nebeatstovaus.

Schumanas gavo pasitikėjimą
BET SOCIALISTAI VYRIAUSYBĖJE NEDALYVAUS

Paryžius (Dena). Schumanas, kuris ap
siėmė sudaryti vyriausybę, antradienį sto
jo prieš tautinį susirinkimą. I posėdį susi
rinko neįprastai didelis atstovų 
Diplomatų ir spaudos ložės bei 
skirtos vietos visos buvo užimtos.

Savo kalbą Schumanas pradėjo
„Gelbėkit franką ir jūs išgelbėsit laisvę”. 
Tuo būdu Schumanas labiausiai iškėlė 
Prancūzijos ūkio ir finansų sunkią 
būklę. Dėl politikos Schumanas pa-

skaičius. 
publikai

Jokiu:

Dar vienas atsakymas kominlormui
Belgradas (Dena). Pagal Jugoslavijos tau- Į taip toli, kad jie paskelbė prieš trejus me

tinio susirinkimo prezidiumo dekretą yra tus įvykusį tarp Kardelio ir sovietų amba- 
perorganizuota Jugoslavijos vyriausybė Bel
grade.

Edvardas Kardelis dabar bus vicepir
mininku ir užsienio reikalų ministeriu, A. 
Rankovičius — antruoju vicepirmininku ir 
vidaus reikalų ministeriu. Maršalas Titas 
ir toliau lieka vyriausybės galva.

Kitus portfelius pasiskirstė: B. Nechko- 
sičius — federalinės kontrolės komisijas 
pirmininkas ir ministerio pirmininko pava
duotojas, S. Simičas — valstybės ministeris. 
ir tt.

Jugoslavijos vyriausybė* perorganiza
vimas diplomatiniuose Londono sluogs
niuose laikomas tolimesniu šiurkštumu, 

nukreiptu prieš kominformę.
Tai, kad Kardeli* paėmė užsienio reikalų 

ministeriją, laikoma tiesioginiu atsakymu 
Maskvos bandymui tarp Tito ir Kardelio 
įvaryti pleištą.

Maskvos bandymai tuo reikalu nueina,

IU3 pjnuoj įsai u

sadoriaus Belgrade inerview, kurio metu 
dabartinis užsienio reikalų ministeris ak
ceptavęs tariamus sovietų kaltinimus Titui 
dėl jo antisovietinės elgsenos.

Ikšiolinis užsienio reikalų ministeris, ku
ris dabar gavo valstybės ministerio posto
vį, niekada nebuvo laikomas Jugoslavijos 
vyriausybės sluogsniuose pajėgia asmenybe. 
O Rankovičius, kuris labai smarkiai buvo 
kritikuojamas, papildomai gavo ministerio 
pirmininko pavaduotojo pareigas. Komin- 
formas jį kaltino, kaip slaptosios policijos 
viršininką, kuris sekė sovietų karininkus ir 
technikus Jugoslavijoje ir kuris ideologiškai 
nėra patikimas.

Vyriausybės perorganizavimas yra sie
jamas su aštriomis Jugoslavijos notomis 
Rumunijai ir Vengrijai ir su stipriais 
Albanijos ir Bulgarijos puolimais, ir tai 
visa rodo, kad dabartinė Tito politika 

ir toliau bus vykdoma.

I reiškė, kad Prancūzija palik* ištikima 
| savo „tradicinei taikos misijai ir glau

desnių ryšių užmezgimui tarp tautų”.
Dėl tylos apie Maskvos pasikalbėjimus 
Schumanas pareiškė, kad tie pasikalbėjimai 
padarė tikrą pažangą ir įgalins tarptauti
nių santykių įtempimą atslūgti. Jo vyriau
sybė ir toliau aktyviai rems Europos par
lamentų idėją.

Baluojant Schumano įvedybas, iš viso bu
vo paduoti 507 balsai. Paga] konstituciją 
balsų turi būti surinkta 311. Už Schumanę 
balsavo 322 atstovai, prieš — 185 atstovai.

Už pasisakė 152 MRP, 100 socialistų, 28 
radikalsocialistai, 13 nepriklausomųjų ir 
kitų smulkiųjų partijų atstovai. O prieš bal
savo tiktai 183 komunistai ir 2 nepriklauso
mieji respublikininkai. 71 atstovas nuo bal
savimo susilaikė.

Paryžius (Dena/Afp). Schumanas, kuriam 
pavesta sudaryti naują Prancūzijos vyriau
sybę, susidūrė ketvirtadienio naktį su stip
ria socialistų opozicija, kuri yra labiausiai 
nukreipta prieš jo ūkinę programą. Socialis
tai taria ją esant maža kuo skirtingą nuo 
Reynaud programos.

Iš trečiadienio į ketvirtadienį visą naktį 
posėdžiavę socialistai nutarė nedalyvauti 

Schumano vyriausybėje.
Manoma, kad Schumanas bandys sudary- 
vyriausybę arba tik iš MRP (krikščionių 

socialų) arba koaliciją su 
saikiaisiais.

Kartu paaiškėjo, kad 
sunkumų su profesinėmis sąjungomis. Viso* 
didžiosios profesinės sąjungos pareikalavo 
didesnių atlyginimų.

ii
radikalais ir nuo

Schumanns turi

1
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EHS TRUMPOS- ŽINIOS —
AUSTRIJA

♦ Austrijos vyriausybės pirmininkas 
Figlis ministerių taryboje pranešė, kad vy
riausybė imasi priemonių, idant nepasikar
totų susidūrimai Austrijos Jugoslavijos pa
sienyje. (D/Alp).

BELGIJA

4c Belgija remia Prancūzijos planą Eu
ropos parlamentui sušaukti ir kartu su 
Prancūzija tą planą pateiks nuolatinei Va
karų ūkinei komisijai. (D/lns).

BULGARIJA

♦ Bulgarijos parlamento nepaprasta se
sija svarsto Įstatymų projektus dėl valsty
binių paslapčių laikymo paslaptyje. (D/R).

♦ Bulgarija pareiškė Turkijos vyriau
sybei protestą dėl to, kad Turkija atsisakė 
išduoti 2 Bulgarijos karininkus, kurie bir
želio 30 d., nušovę pilotą ir 2 įgulos narius, 
nusileido netoli Istanbulo. Bulgarijos ma
nymu, abu karininkai turi būti laikomi nu
sikaltėliais, o ne politiniais pabėgėliais.

T. BRITANIJA

♦ D. Britanijos policija smarkiai tiria 
tariamus užsienio teroristų planus pogrin
dinei veiklai, nukreiptai prieš britų asme
nybes. Visas reikalas laikomas didelėje pa
slaptyje. (D/R).

GRAIKIJA
♦ Graikija, tarpininkaujant JT Balkanų

komisijai, pasiūlė Albanijai nepuolimo pak
tą, prekybos sutartį ir sienų ištaisymą, jei\ 
gu Albanija nustos rėmusi sukilėlius. (D/R)

. ITALIJA
♦ Neapolyje 600 Italijos policininkų 48

vai. kratė miestą. Rasta didesni kiekiai
ginklų ir šaudmenų. Suimta 100 žmonių.

♦ Kaip oficialiai pranešama, D Brita
nija tariasi su Prancūzija ir JAV dėl gali
mybės padaryti tyrinėjimus "apie Albanijos 
teikiamą pagalbą Graikijos sukilėliams.

J. A. VALSTYBES

♦ Amerikos laivynas stengiasi pagamin
ti 46 tonų bombonešį su sprausminiu va
rikliu, kurls~būtų naudojamas 65,000 tonų

lėktuvnešiui. Pareikalauta Amerikos fabri
kų tam bombonešiui Sudaryti planus. (D/R).

* CIO profesinės sąjungos 35 balsais 
prieš 12 balsų pasisakė už Trumano per
rinkimą į prezidentus. (D/R).

♦ Hickorio mieste kandidatą į preziden
tus Wallacę ir vėl apmėtė pomidorais ir 
kiaušiniais, kada susirinkime jis pareikala
vo lygių teisių negrams. (D/Afp).

4c Illinoiso steito rinkimų komisija nu
tarė Wallaces partiją ateinančiuose rinki
muose pripažinti nelegalia. Tuo būdu Wal
laces partija tame steite negalės statyti sa
vo kandidatų. (D/Afp).

4= Naujokų šaukimas Jungtinėse Valsty
bėse prasidėjo šį pirmadienį. Dalyvauti pa
tikrinime yra įpareigoti visi amerikiečiai ir 
užsieniečiai nuo 13 iki 25 metų amžiaus. 
Išimtis daroma diplomatiniam korpusui ir 
jų šeimų nariams. Tai yra antras naujokų 
šaukimas taikos metu visoje Amerikos is
torijoje. (D/Afp).

OLANDIJA
4c Auksinio karalienės Vilhelminos val

džios jubiliejaus ir Julianos vainikavimo 
proga Olandijoje visiems kaliniams, kurie 
gerai elgėsi, paskelbta amnestija. Pagal 

j tą amnestija sumažinama ketvirtadalis baus
mės, jeigu tas sumažinimas nebus mažesnis 
už vieną mėnesį ir ne didesnis už 1 metus.

' PALESTINA
* Raudonojo Kryžiaus zona Pietų Je

ruzalėje arabų ir žydų yra pj-ipažinta kaip 
neutrali zona. Iš ten turi pasitraukti visi 
uniformuoti kariai, turi būti, išgabenti šaud
menys ir ginklai, o kariniai įrengimai 'su
sprogdinti. (D/R).

TOL. RYTAI
♦ Iš Korėjos amerikiečių dalinių neati

trauks pirm JT pilnaties susirinkimo. (D).
VENGRIJA

4c Vengrija, kaip patiriama gerai infor
muotuose sluogsniuose, nutarė sustabdyti 
karo nuostolių mokėjimą Jugoslavijai.

VOKIETIJA
♦ Žymų Vokietijos finansininką Dr. 

Schachtą nunacinimo teismas išteisino. 
Teisme dalyvavusi publika sprendimą suti
ko didelėmis ovacijomis. (D).

„Jei vėl turėsime kariauti"
BUY. JAV^AVIACIJOS’VIRŠININKO NUOMONE
---------------------------- ----- -----------------------------------------

Sovietų propaganda, norėdama įbauginti 
Europos tautas, laiks nuo laiko paleidžia 
gandus apie tariamą sovietų . operatyvinį 
planą, kuriuo per 2—3 savaites numatoma 
užimti Vakarų\ Europą, per 3—4 mėn. Is
paniją, Artimuosius Rytus ir Siaurės Af
riką, o per porą metų ir visą Aziją, tada 
ir Amerika būtų įtikinta, kad kariauti to-' 
liau neverta ir mestų ginklą. Pereitų metų 

1 rudenį tikrai ar tariamai pabėgęs sovietų 
■ generolas Chaparidzė teigia, kad apie tokį 

planą kalbama ir sovietų kariniuose sluogs
niuose. Ką gi? Jis tikrai labai gražiai ir 
viliojamai atrodo. Tačiau laikas bėga, o 
mes jo vykdymo nesulaukėme ir nesulau
kiame. Žinomas „Sunday Times” komen
tatorius Srorutatorius aiškina, kad sovietai 
maždaug .prieš metus tikrai buvo nutarę 
bandyti laimę Europoje. Tam tikslui buvo 
sudarytas smulkus planas ir pradėtas vyk
dyti. Pučas Čekoslovakijoje, spaudimas į 
Suomiją, Berlyno blokadą, neramumai Ma
lajuose ir Burmoje, o taip pat Palestinoje, 
aiškiai rodo, kad visur turime reikalą su 
bendro sovietų plano detalėmis. Tačiau jie 
neįvertino dviejų dalykų — jie neapskai
čiavo, kad .„oro tiltas” leis vakariečiams 
nesiskubinti su Berlyno blokados pralauži
mu arba pasitraukimu iš Berlyno, kas tu
rėtų didžiulę moralinę reikšmę, ir antra, jie 
nesitikėjo, kad Titas taip tvirtai sėdi savo 
balne. Tos dvi kapitalinės klaidos jų kortas 
sumaišė ir privertė planus vėl peržiūrėti. 
Kita vertus, nauja Prancūzijos vyriausybės 
krizė davė naujo vandens tų sovietų sluogs- 
nių malūnui, kurie taria, kad Vakarai yra 
iš vidaus supuvę ir tereikia stipraus smū
gio, kad griūtų. Mes jau straipsnyje „Teo- 

• riniai samprotavimai apie busimąjį karą” 
' (Minties 83/466 Nr.) gen. majoro Fullerio 

žodžiais nurodėme, kad aukščiau minėtas 
sovietų operatyvinis planas turi daug spra
gų ir neatrodo esąs realus. Sianjlien nori
me pažiūrėti ką apie tai galvoja amerikie- 

•< čių karo specialistai. Ta proga turime pa
minėti buv. JAV karo aviacijos viršininko 
generolo Karoliaus Spaatzo nuomonę, ne
seniai paskelbta „Life” žurna^. Tai nuo
monei ypatingą svorį suteikia tas faktas, 
kad gen. Spaatzas iki šių metų liepos 1. d. 
turėjo aukščiausią JAV aviacijoje postovį 
ir, suprantama, yra gerai informuotas. Tas

aviacija paskutiniame kare neprivertė prie
šo kapituliuoti ir todėl ateityje negalima į 
ją sudėti visas viltis. Gen. Spaatzas tačiau 
yra kitos nuomonės ir primena JAV stra
teginio bombardavimo vado žodžius: „Net 
ir pirmos rūšies kariuomenė negali išsilai
kyti, jei virš jos teritorijos smarkiai veikia 
priešo aviacija. Ateičiai reikia įsisąmoninti, 
kad svetimos aviacijos įslviešpatavmas ore 
gali būti taip pat katastrofingas\kaip kraš
to okupacija”. Tiesa, kad karas su Vokieti
ja buvo pėstininkų karas, o karas su Japo
niją buvo jūrų karas, tačiau — ir čia mes 
turime generolo žodžius pabraukti —

„jei laiku būtų suprastos naujo kariavi
mo būdo galimybės, būtų buvę galima 
išvengti tų nelemtų politinių nuolaidų 

rusams, kurios buvo padarytos.
Dėl tų nuolaidų rusai gavo Mandžuriją, 
Korėją ir Sachaliną. Juk tai likimo ironija, 
kad dar prieš tas nuolaidas buvo nukariau
tas lyiarianų salynas, iš kurio mes galėjome 
suteikti mirtinį smūgį Japonijai, visai ne
prašydami sovietų pagalbos”.

„Kiekvienam turi būti aišku, kad vienin
telė valstybė, su kuria mes ateityje kariau
sime, yra Sovietų Sąjunga. Aišku, kad tarp 
tų dviejų valstybių yra šaltojo karo padėtis. 
Progai pasitaikius nevengiama ir demons
tracijų. Sausumos kariuomenės demonstra
cijos yra vis dar vykdomos Bismarcko sti
liumi. Prie sienos sutraukiami kariuomenės 
daliniai, uždaromas koks nors kelias, už
imama muitinė. Laivyno demonstracijos 
vykdomos Palmerstono stiliumi. Eskadra 
pasirodo prie kurio nors kranto, manev
ruoja ir pan. Tačiau aviacijos demonstraci
jos yra kito pobūdžio. Lėktuvas yra toks 
mažas, jog dangaus toliuose visai dingsta. 
Todėl reikia siųsti lėktuvnešius arba per
kelti ištisas formacijas į Europos kraštus. 
(Tokią demonstraciją matome D. Britani
joje. vm). Aišku, kad sovietai iš visų jėgų 
skubinasi paveržti mūsų atominės bombos 
monopolį. Kiek tai jiems reikės laiko — 
ne visai aišku. Patariamoji komisija ((Ad
vising Commision) aiškina, kad 3 metus, 
Finklettoljp komisija — keturius ir pusę 
metų. Šiaip ar taip mes greit neteksime mo
nopolio. Suprantama, kad, jei karas prasi
dės sovietams neturint atominių bombų, jis

....K. Singerls z 2. D. karo šnipai ir išdavikai.............. ....................................... ...................................

Canario ranka arabų pasaulyje _
Tos panislamo konferencijos delegatai 

buvo labai nereprezentatyvūs. Mussolinis 
pasiuntė „arabus” iš Libijos. Delegatus 
siuntė Turkijos faaištinės grupės. Von Pa- 
penas pristatė keliolika agentų iš Irako, 
Irano ir Sirijos. Konferencijoje muftis at
virai paaiškino principus: jo pagrindinis 
tikslas buvo sukelti maištą Palestinoje, Irake 
ir visoje Arabijoje. Jį remiąs admirolas Ca
naris, Vokietijos užsienio reikalų ministeri
ja ir tuomet dar tebebuvusi Mussolinio ko
lonijų vadyba. Jos teikiančios jam ginklus, 
šaudmenis, karinius tarėjus, šnipus ir ne
ribotas sumas pinigo. . it

Pabaigę reikalą delegatai išsiskirstė. 
Staiga Palestinoje pradėjo siausti neramu
mai: žmonių grobimai, pogromai, įsilauži
mai, plėšimai pakelėse.' Anarchija nebuvo 
spontani. Jos organizatorius buvo didysis 
muftis.

Tuo pat metu Raudonosios jūros uostuo
se atsirado budrios mufčio agentų akys, 
kurių pranešimus nukopijuodąvo ir siųsda
vo į Berlyną ir Rymą. Keletą metų mufčio 
terorinis valdymas vyko netrukdomas. Pa
galiau britams neliko nieko kito, kaip tik i 
jį areštuoti.’ •

Hai Aminas nelaukė, kol jį pagaus. Per
sirengęs beduinu ištrūko iš britų policijos. 
Motorlaivis jį nugabeno į prancūzų Siriją. 
Jis įsikūrė Libanone ir nė per jotą nesu
mažino savo priešbrititlės veiklos.

Prancūzai nedrįso jo ištremti į Palestiną, 
bijodami, kad jų valdomieji arabai neimtų 
kelti protesto maištų. Bet prasidėjus karui 
muftis savo valia paliko Siriją ir išvyko Į 
Iraką.

Britanija formaliai įteikė protestą, kad 
duoda prieglobstį kriminalistui. Irakas at
sakė patikindama, kad Haį Aminui neleis 
veikti politiškai. To patikinimo tuštumas 
netrukus paaiškėjo: Irake įvyko revoliucija. 
Jos tikslas buvo užimti naftos kėlią iš Hai- 
fos į Bagdadą. Irąko naftos šaltinių seniai 
troško naciai, ir ten buvo spiečiai. Canario 
agentų. Muftis prižiūrėjo jų veiklą.

Irako kairuomenės aukštuosius karinin
kus tempte tempdavo vaišių į vokiečių at
stovybę. Penkių svarų banknotai būdavo 
dailiai įsukti į servetėlių klostes. Bagdado 
viešbučiai ir atstovybės kurį ■ laiką buvo 
patys judrieji pasaulinio špionažo centrai. 
Muftis dažnai matydavosi su von Papenu 
ir kitais asmeniniais Canario kurjeriais. 
„Žalioji pranašo vėliava” buvo iškelta kaip 
būsimojo arabų sukilimo ženklas.

Vokiečiai nekantravo dėl. Irako naftos 
šaltinių paėmimo. Jie norėjo paskubinti per
versmą ir negaišdami pastatyti kvislingišką 
vyriausybę. Kita vertus, muftis spyrėsi, sa
kydamas, kad jam reikia laiko. Jis privaląs 
daugiau ginklų ir aukso.

■Baltais apsiaustais plėduojančių arabų 
tuo tarpu buvo visur. Sąmokslininkai už
tvino miestą. Arabų knibždėjo tarptauti
niuose viešbučiuose, ir i nebuvo įmanoma 
žinoti, kuo buvo galima pasitikėti, o kas 
buvo perversmininkas. Informacijomis buvo

viešai prekiaujama viešbučių baruose pul- | ris kėsinosi nužudyti karalių, buvo nubaus-
suojančios arabų muzikos fone. tas kalėti ligi gyvos galvos.

generolas teigia:
„Jei .amerikiečiai įvairiuose klausimuose 

ir neturi vienos nuomonės, tai vis dėlto 
vienu reikalu jie yra vieningi. Būtent, jie 
tiki JT ir yra pasiryžę galimų įpareigojimų 
išpildymui sukurti stiprią kariuomenę. To 
siekdami, jie visą dėmesį atkreipė Į avia
ciją ir tuo pačiu pradėjo naują erą JAV 
strategijoje. Tai paliudija kongreso prita
rimas sudaryti 70 karo aviacijos grupių.” 
Toliau generolas aiškina, ką turėjo galvoje 
aviatoriai, reikalaudami stiprinti jų ginklo 
rūšį. Jei lakūnas galvoja apie mūsų že
mės rutulį, jis galvoja „geografiškai laike”, 
t. y. kiek valandų reikia lėktuvui, kad pa
siektų atitinkamą žemės tašką. Tuo būdu 

^lakūnai į visą karo mokslą Įnešė revoliuci
nę dvasią. Daug karo specialistų teigia, kad

bus vedamas kitaip, negu vėliau, sovietams 
jų įsigijus. Pirmu atveju, JAV bus vienin
telis atominių bombų savininkas ir kontro
liuos savo oro erdvę. Antru atveju, priešas 
turės atominių bombų ir priemones mūsų 
krašto gyvenimui paraližuoti. Jei karas 
prasidės ^lar vėliau, sakykime, po 25 metų, 
tai tada jau bus tikras tarpkontinentinis ka
ras. Tada jau bus supersoniniai lėktuvai 
(t. y. tokie, kurie pakils virš stratosferos 
— 200 km), vairuojamieji šoviniai ir bom
bos, kurios iš Amerikos lėktų Į Aziją ir 
pan. Jei karas prasidės dabar 1. fazėje, tai 
tik rusams apsiskaičiavus. Gal jie griebsis 
tokių priemonių, kurios nenoromis galės iš-' 
provokuoti karą. Tokiu atveju jie pasistengs 
kars, lokalizuoti ir atlikti mažu mastu-”

(Bus pabaiga)

Susidarius šiai padėčiai, arabai, tiek bri
tų, tiek ašies šalininkai veikė iš kailio ner
damiesi. Britus rėmė Fakhris Bey Nashi- 
bis. Pastarasis sužinojo, kad muftis buvo 
Slaptai atyykęs į Bagdadą. Tą dalyką rū
pestingai slėpė, nes muftis ketino pasirody
ti atitinkamu momentu ir vadovauti sukili
mui. To fakto žinojimas Fakhriui Beyui 
liūdnai baigėsi. Vieną rytą gatvėje jį nu
dūrė *į nugarą. Žudikai įsimaišė į minią. 
Kas galėjo atpažinti? Kur nors kalnuose 
pasislėpęs muftis, be abejo, džiaugėsi ga
lingo .ir gerai informuoto oponento neteki
mu.

Po pusės metų Hai Aminas buvo sutel
kęs 25.000 vyrų armiją, kuriai vadovavo 
būrelis Irako karininkų. Jis davė pervers
mo signalą. Vienuolika tūkstančių arabų 
plėšė Bagdadą, žudydami žydus ir kitatau
čius ir užimdami valdžios pastatus. Kvis- 
Fnginis minlsteris pirmininkas, kurį parin
ko muftis ir Canaris, buvo toks Rašidas 
Alis. Seną regentą, Abdulą Ilą, revolveriu 
privertė abdikuoti. Jis pabėgo į Palestiną.

Britai suskubo dar pačiu laiku. Pasisekė 
perversmą nuslopinti ir naftos versmes 
apsaugoti nuo nacių. Irakas atsidūrė cha
ose. Bagdade knibždėjo šnipų. Jeruzalės 
didysis muftis vėl pasislėpė kalnuose.

Britai pasiūlė 2.000 svarų (=8.000 dol.) 
atlyginimą už mufčio suėmimą. Jis nusida
žė juodai savo raudoną barzdą ir plaukus 
ir ištrūko Iš gaudytojų.

Muftis atsidūrė Irane (Persijoje). Ten 
nuvyko irgi išdavimo tikslu. Canaris buvo 
Įsakęs: „Nuversti valdžią.” Bet mufčiui ne
bebuvo progos pradėti veiklą. Sąjunginin
kai įsidėmėjo Irako pamoką. Nedelsdama 
britų ir sovietų kariuomenė įžygiavo į 
kraštą ir sučiupo nacių šnipų tinklą.

. Vyriausiojo neramumų kėlėjo pagauti ne
pasisekė,■■ nors atpildas buvo padidintas lig 
10.000 svarų (=40.000 dol.). Jį maloniai 
globojo Japonijos pasiuntinybė, kol von 
Papenas sutvarkė jo pabėgimą. Neilgai tru
kus jis pasirodė Istanbulo gatvėse.

Bet Turkijoje nebuvo jam daug kas veik
ti. Tačiau jis tarėsi laiko neleidžiąs vel
tui. Prieš pabėgdamas į Saudžio Arabiją, 
jis sukurstė daug arabų prieš britus. Ten 
bandė prikalbinti karalių Ibn Saudą pri
sidėti prie jo, bet karalius atmetė mufčio 
siūlymą, nes buvo susitaręs su sąjunginin
kais dėl naftos.

Meka buvo priplūdusi maldininkų, kada 
joje pasirodė muftis. Įvyko kėsinimasis nu
žudyti karalių. Jo policija areštavo pasi
gėrusią žmogystą. Meka tą atsitikimą laikė 
vietinio pobūdžio išsišokimu ir nematė jo
kios sąsajos "šu mufčio buvimu Mekoje. Ta
čiau „Daily Express” parašė, kad pasikė
sinimas prieš karalių Ibn Saudą buvo su
planuotas Wilhelmstrasseje.

Ryšium su tuo faktu reikia pastebėti,, kad 
muftis iš krašto pabėgo nedelsdamas. Jam 
pradėjo kaisti papadės. Tas girtuoklis, ku-

Prancūziją nukariavę vokiečiai užėmė 
Siriją, buvusią Prancūzijos protektorate. Jie 
rado 3 aerodromus ir apie 500 lėktuvų 
juose. Nepasisekus sukilimui Irane, Sirija 
pasidarė patogus prieglobstis pabėgusiems 
konspiratoriams. Kadangi Sirija buvo už
imta vokiečių mufčiui nebuvo kaip besi- 
reikšti ten. 1941 m. jis nuvyko į Albaniją ir 
pasidarė Mussolinio svečiu. Neilgai trukus 
po vizito Italijoj laikraščiuose pasirodė 
iliustracijos, vaizduojančios barzdotą ir 
turbaną užsįrišusį Hai Aminą, Reicho kan
celiarijoj stovintį šalia Hitlerio. Berlyne 
mufčiui buvo teikiama karališka pompa.

Canaris nusprendė mufčiui duoti radijo 
stotis Vokietijoje, Italijoje ir okupuotoje 
Graikijoje, iš kurių Hai Aminas turėjo 
vesti transliacijas arabų pasauliui, kuriose 
būtų skatinama sukilti prieš sąjungininkus. 
Tos transliacijos turėjo būti taikomos Pa
lestinai, Irakui, Sirijai, Iranui iki Burmos 
ir Indijos sienų.

Kiti arabų pabėgėliai ir politiniai trem
tiniai būrėsi aplink mufčio, štabą Berlyne. 
Jis pats gyveno ištaiginguose priemiesčio 
namuose, konfiskuotuose iš vieno žydo. Ir 
kiekvieną dieną muftis varė agitaciją radi
jo bangomis. Į arabus jis kreipdavosi „ma
no tautiečiai” ir ragindavo iki mirties ko
voti su sąjungininkais. Vienoje kalboje jis 
pareiškė:

„Šiandien ašies tautos kovoja dėl arabų 
tautos išvadavimo. Jei karą laimės Anglija 
ir Amerika, pasaulyje viešpataus žydai. Bet, 
kita vertus, jei nugalės ašies valstybės, 
arabų pasaulis bus laisvas. Ašies valstybės 
kovoja mūsų labui. • Kovokite 'dėl jų per
galės.”

Muftis vis gyveno Berlyne. Kai kada in
spektuodavo kokį arabų legioną arba vokie
čių pulką, kurį jis sveikindavo hitleriškai. 
Nors jis ir agitavo, bet nepajėgė arabų 
sukurstyti į šventąjį karą.

Admirolas Canaris nebesitvėrė nekantru
mu. Maršalą Rommelį sumušė Afrikoje, ir 
dalykai pradėjo blogėti ir blogėti. Muftis 
laiką leido veltui. Canaris įkalbinėjo, kad 
s^jtų į lėktuvą, skristų į Arabiją ir para
šiutu nusileistų Ibn Saudo teritorijoj. Čia 
jis galėtų panaudoti savo įtaką ir suorga
nizuoti arabų kariuomenės perversmą.

Bet muftis nuo šitos misijos atsisakė. Jis 
atsiminė karaliaus prasitarimą: „Kiekvienam 
penktosios kolonos nariui, pagautam mano 
žemėje, išpiaudinsiu liežuvį”. Muftis pranešė 
Canarlui, kad jam neparanku pasidaryti Ar
timųjų Rytų Rudolfu Hessu. „Mulos oru- 

■ mas- neleidžia būti numestam parašiutu.” -
Laikraščiai 1945 m. pranešė, kad Hai 

Aminas su dviem vokiečių karininkais lėk
tuvu rfuskridęs nusileido Šveicarijoje. Iš ten 
pateko j prancūzų rankas, (B. d.)

NEPRIKLAUSOMYBĖS
to

PASKUTINES DIENOS
Braso kazys Škirpa

1. Tęsinys.
•Ministerių kabineto nariai, sukviesti naktį iš 14 į 15 birželio 
pas respublikos prezidentą aptarti iš Maskvos gautojo ultima
tumo svarstyti, neįstengė priimti nei tinkamo, nei vieningo nu
sistatymo. Kai pats respublikos prezidentas, a. a. A. Sme
tona ir keli kiti ministerial pasisakė už ultimatumo atme
timą ir ginkluotą pasipriešinimą, • dauguma vyriausybės na
rių, priešakyje su ministerių pirmininku A. Merkiu, pasi
davė opozicijos atstovų iliuzijoms, kad gal dar būtų įma
noma su Maskva kaip-norš' susitarti ir išvengti kraujo aukų.

Kadangi tame posėdyje pats nedalyvavau, tai nesiimu ką 
teigti, ar turėjo ten vietos ir kiek svėrė opozicijos anuome
tinis nusistatymas prieš a. a. A. Smetoną, kaip respublikos 
prezidentą. Tegaliu pastebėti tik tiek, jog informacijos, ku
rios anomis dienomis pasiekdavo mane, kaip diplomatinį 
postovį, iš paties ■ užsienio reikalų m-jos centro gana vaiz
džiai sakė, jog opozicinės grupės tada nepasirodė sugeban
čios atsistoti aukščiau partinių tikslų bei objektyviai su-
prasti padėtį. Pvz., krikščionys demokratai, jau pirrųiau 
veržėsi į valdžią ir sistemingai kėlė generolo Raštikio 
autoritetą, kad jį išpopuliarintų ir tuo paruoštų savo kan
didatą į naujus ministerius pirmininkus. Kai pradėjo ateiti 
iš Maskvos reikalavimai, nukreipti prieš A. Merkio vyriau
sybę, minėtoji politinė grupė tame įžiūrėjo tinkamą progą 
savo partiniam tikslui pasiekti: nuversti A. Merkio vy
riausybę ir į jos vietą, pastatyti kitą, priešakyje su generolu 
Raštikiu, lyg ši pastaroji būtų pati savaime kažkoks išgelbė
jimas Lietuvai. •

Žiūrinčiam į tuos Kauno planavimus iš tolo, atrodė, kad 
ten partijų veikėjai lyg nenorėjo suprasti, koks didelis pa
vojus Lietuvos nepriklausomybei slėpėsi už Maskvos piktų 
priekaištų ir nė kuo pagrįstų reikalavimų, iš pradžios pa
keisti tik vidaus reikalų ministerį su Saugumo dep-to direk
torium, o po to ir visą A. Merkio vyriausybę. Reikalaudami 
tokiuo metu A. Merkio pakeitimo, sakyti partiniai dirigentai 
tik dar daugiau pasunkino jau ir be to pasidariusią labai 
sunkią vyriausybės padėtį. Dėl įžūlių išorinių reikalavimų 
ir partinių intrigų iš vidaus, paskutinė Lietuvos vyriausybė

pasijuto kaip ir suparaližuota savo veikloje: jos galva, A. 
Merkys, greta susirūpinimo išoriniu pavojum valstybei, buvo 
priverstas rūpintis pačios savo vyriausybės padėtim, eikvoti 
tam savo energiją ir gaišti laiką šnekoms su partijų veikė
jais, kurie dėjo pirokseliną po jo vyriausybės pagrindais.

Opozicinės partijos, kaip žinoma, savo tikslą pasiekė. 
Susilaukus Maskvos ultimatumo, A. Smetona opozicijos 
reikalavimą patenkino — pavedė generolui Raštikiui su
daryti naują vyriausybę, ir ji greitai buvo sudaryta. Lietu
vai iš to, deja, nebuvo jokios naudos. Po poros valandų 
paaiškėjo, jog ir generolas Raštikis Maskvai yra nepriimti
nas. Iliuzijoms su Maskva susitarti atėjo galas, sykiu pasi
darė aišku, jog vyriausybės pertvarkymas tokiu lemiamu 
momentu, kokį Lietuva tada išgyveno, buvo tikra klaida. 
Deja, jos atitaisyti jau nebebuvo įmanoma: Maskvos ulti
matumas jau buvo priimtas, o rusų raudonosios armijos da
liniai, be mažiausio iš, mūsų pusės pasipriešinimo, galėjo 
ir fąktinai visais keliais jau skubiai žygiavo į Lietuvos 
gilumą, galutinai mūsų tautos laisvės ir valstybinės nepri
klausomybės nužudyti.

Politikoje dažnai esti taip, kad viena padaryta klaida 
automatiškai nustumia politikos vairuotojus Į kitas klaidas, 
o iš gyvenimo yra žinoma, jog tas, kas padarė žingsnį į 
bedugnę, nebegali susilaikyti nuo kito tokio, pats į tą be
dugnę nudarda, dažnai ir kitus nutraukia žemyn su savim. 
Baisaus priešo jėgų įsiveržimo į mūsų nelaimingą kraštą 
dvasiškai perblokšti, stovėję anuomet prie valstybės vairo 
asmenys net nebesusigriebė pareikšti formalaus protesto 
prieš tą piktą kaimyno agresiją. Jie išsiskirstė kone kas
sau: Respublikos prezidentas a. a. A. Smetona, kuris padėtį 
įvertino blaiviau, nusprendė protesto ženklan ir kad išsigel
bėtų nuo pavojaus, grėsė jo gyvybei iš raudonojo priešo pu
sės — pasitraukti į užsienį, o Kaune likusioji vyriausybės 
dauguma griebėsi kaip skęstantis už šiaudo galo — ruošėsi 
dar su okupantu kalbėtis. Savo gerus norus ji laikė realybe 
ir svajojo, kad gal priešas parodys gailestingumo, Lietuvos 
nenužudys, jei jos viršūnės likučiai jam žemai nusilenks. Tuo 
pačiu iliuzijos motyvu paskutinysis mūsų užsienio politikos 
vairuotojas, nors pats jau būdamas Kremliaus sulaikytas 
Maskvoje, siuntinėjo Kaunui telegramas patardamas pasi
tikti rusų raudonosios armijos dalinius ne kaip priešą, bet 
kaip tariamai draugiškos kaimyninės valstybės kariuomenę.

Šiuo metu nebūtų Lietuvos reikalui naudinga kelti vie
šumon, kas daugiau ar mažiau yra atsakingas už tai, kad 
taip atsitiko, kaip buvo ir kad liko net neapsaugota Lietu
vos garbė: nepaleista nė vieno šūvio į priešą ir nepakeltas 
viešas protesto balsas prieš Lietuvos nepriklausomybės žu
diką, kada jis veržėsi J mūsų kraštą. Rausimasis po tą 
liūdną praeitį vis tiek jos nebeatitaisytų. Todėl išmintingiau
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APIE NEĮPRASTINI DR AMOS'KŪRINI / A. RŪKAS
____ Knygų paraštėje----------------

_Dr. Jonė Deveikė-Navakienė
1. Lietuvoje mes į dramaturgų veikalus 

atkreipdavome didesnio dėmesio, kai būda
vo išleisti atskira knyga arba suvaidinti dra
mos teatre. Tuomet mūsų spaudoje atsiras
davo tų veikalų vertinimai — kritikos, re
cenzijos, spektaklių įspūdžiai. Periodikoje 
spausdintiems rašytojų darbams mažiau dė
mesio teskirdavome, lyg vadovaudamiesi ta 
mintimi, kad laikraščiuose, žurnaluose at- 
spaudžiami tik „žali mėginimai”. Gal ir tei
singa pažiūra. Tačiau ne kartą yra pasitaikę 
ir periodikoje užtikti labai didelio dėmesio 
vertų dailiosios literatūros darbų, kurie, 
aplinkybėms nepalankiai susiklosčius, atski
ro leidinio nesusilaukė ir liko užmiršti.

Tremtyje nepalankių aplinkybių gerie
siems rašytojų darbams pasirodyti dar dau
giau. Knygų leidyba dažniausiai buvo pri
puolamo pobūdžio: jas leido tas, kas popie- 
rio turėjo, kam pavyko „sukpmbinuoti” lei
dimas. O kad kiekvienas popierio turėtojas 
ar leidimų iškombinuotojas būtų ir geras 
literatūros žinovas, niekur nepasakyta. Tad, 
kaip jau gerai žinome iš mūsų kartais net 
per karštų polemikų, tremtinių literatūros 
pasaulyje greta vertingų knygų yra pasi
rodę ir niekam tikusių tvarinių. Ir aš tikiu, 
kad greta nepasirodžiusiųjų menkesnės me
ninės vertės dalykų mūsų rašytojų kelion
maišiuose atrastume nemaža tokių darbų, 
kurių dar niekas nežino, bet apie kuriuos 
būtų vežta ir labai verta plačiai pakalbėti.

Po tokios įžangos, manau, nebus nuosta
bu, kad aš šiuo tarpu mėginsiu pakalbėti j 

■ apie rašytojo darbą, tepakliuvusį tik į pe
riodikos puslapius, būtent — apie Antano 
Škėmos trijų paveikslų dramatinę legendą 
„Živilę”, atspaustą „Aidų” žurnalo 11, 
13 numeriuose.

2. Senų senovėje gyveno kunigaikštis 
rijotas ir turėjo gražią dukterį Živilę, 
rijotas aistringai mylėjo auksą, o jo duktė 
— savo tėvo karo vadą Gluosnį. Karo va
das taip pat mylėjo Živilę, bet turėjo ir 
varžovą — Ašautą, ir norėti tingintį, ku
riam pabodo nuo šokio alpstančios tarnai
tės. Karijotui labai mielas žentas — Ašau
tas, nes tinginio ramybėje jis galės netrik
domas mėgautis savo aukso spindesiu, o 
nekunigaikštiškos kilmės karo vadas Gluos
nis atneštų į pilį tik neramumą ir pavojų 
auksui ... Živilė tėvo uždaroma į kuorą 
ruoštis vestuvėms, o Gluosnis,’ ištrūkęs iš 
pilies, slaptais įėjimais atsiveda gudus ir 
išlaisvina mylimąją. Tačiau šiuo savo žygiu 
Gluosnis pardavė laisvę ir mirs: Živilė jį 
nusmeigia savo jam padovanotu durklu, o 
jos širdis sprogsta iš meilės ...

Taip gimė legenda, kurią viena antrai 
pasakos ateinančios kartos.

Prabėgo daugelis, daugelis laiko, atėjo 
1863-jų metų sukilimas. Ir vėl gyvena Ži
vilė, Gluosnis, Karijotas, Ašautasg Tik da
bar jie ne kunigaikščiai. Karijotas — gar
bės troškulio apsvaigintas Lietuvos bajo
ras, narsios sukilėlės Živilės tėvas. Ašautui,

12 ir

Ka
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Kas privertė 
aukso meilės, 
ordeną, nebe- 
butelio ir tre-

septyniasdešimt aštuonerių metų, 1941- 
Karijotas — bajoriškos kilmės prasi- 
filozotuojąs ir svajojąs kurpius, o jo 
Živilė — pogrindžio veikėja, turinti

beišduoti ir mirti didvyriu? 
Karijotą, viską aukojusį dėl 
viską atidavusį už šv. Onos 
trokšti ne sekančio degtinės 
čiajame paveiksle kalbėti žodžius: „Svajok,
dukrele, kad miegosi. Ir tavo mylimas ša
lia. Gal jausi jo jauną kūną ... Pasibučiuo
kite stipriai. Susiglauskite prieš mirtį. Jums 
pasisekė. Jūs mirštate mylėdami.” 4

O gal mes suklydome? Gal autorius am
žių bėgmėje Įregi Žmogaus gerėjimo kelią? 
Tokias išvadas galėtume prieiti, gal, kruopš
čiai pasekdami Karijoto asmenybės liniją, 
tik jokiu būdu ne Gluosnio. O lyg iš mar
muro kaltos Živilės ir Ašauto povyzos, dar 
kartą pasektos per visus tris paveikslus, 
verčia mus grįžti prie 
ritmingumo koncepcijos.

4. Yra įvairių kūrėjų, 
rus naudodamiesi seniai
mis ir įsprausdami į jas naują turinį, kiti, 
lyg nenuoramos revoliucionieriai, ieško 
naujų išreiškimo priemonių, naujų formų, 
naujos kompozicijos. Mūsų mastu gaj di
džiausias nenuorama buvo Kazys Binkis, ne 
tik kaip poetas par excellence, bet ir dra
maturgas, — tik prisiminkime jo „Genera
linę repeticiją”. Panašus šių dienų nenuo
rama mūsų dramaturgijoje yra Antanas 
Škėma. Jo „Živilės” rėmai neįprastiniai 
mūsų literatūroje, nors ir pasiskolinti iš tų 
dramaturgų, apie' kurių 
kalba visas pasaulis.

Jau minėtas bruožas, 
sonažai gyvena šimtus
mūsų draminėje literatūroje. Taip pat mums 
naujas yra ir conferencier’o, Antno Škėmos 
pakrikštyto Svajūnu, atliekančio scenos ir 
salės ryšininko pareigas ir kai kur (deja, 
nedaug) įsibraunančio 1 patį veiksmą, vaid
muo. ;o

Šimtai metų — ilgas laiko tarpas. Tarp 
trijų epochų, veikale vaizduojamų, laikas, 
uždangai nukritus, nestovi vietoje, o keičia, 
jei ne žmones, tai bent aplinką ir įvykių 
paviršių. Svajūnas ir yra didysis pagelbi- 
ninkas, kurio lūpomis autorius pasako savo 
credo, kuris suriša atskirus paveikslus ar

pirmiausiai

Vieni kuria 
atrastomis

teigtos

šedev- 
formo-

taip pat bajorui, nebegana, kad nuo lėto 
šokio, jam baltuose kailiuos tysant ir rau
doną vyną geriant, leiptų tarnaitės, jis 
trokšta tų mergaičių skausmo, jis jas ka
poja bizūnu, jis trokšta ir Živilės skausmo, 
jis nori ir ją_ kapoti. Gluosnis — Živilę 
įsimylėjęs bajorėlis, narsus sukilėlis. Deja, 
sukilimas pralaimėtas. Buvę sukilėliai ba
jorai Karijotas ir Ašautas nori susigrąžinti 
caro malones, kad prieš pirmąjį ir vėl visi 
pagarbiai lenktųsi, o antrasis galėtų mė
gautis bizūnu kapojamo žmogaus riksmu. 
Gluosnis — ne jaunikis Živilei, jis išveja
mas, o jo mylimoji užrakinama dvare. Ir 
vėl pasikartoja legendos pabaiga: Gluosnis 
atsiveda į dvarą rusus Karijotui ir Ašautui 
suimti ir Živilei išvaduoti, o išvaduotoji 
mergina pati nusinuodija raudonu vynu ir 
nunuodija savo išvaduotoją.

Po 
siais, 
lakęs, 
duktė
du draugu, taip pat pogrindininku, — 
Gluosnį ir Ašautą. Sį kartą Karijotas ir 

i Ašautas nebe bendrai. Ašautas — NKVD 
agentas, įsibrovęs į jrogrindininkų eiles, o 
Karijoto filozofavima) apie gyvenimą ir 
mirtį padeda Živilei su Gluosniu, šį kartą 
dėl moters nebeišdavusiu didžiųjų reikalų, 
revolverio šūviais pabaigti gyvenimą.

3. Antanas Škėma įdomiai sukirpo savo 
dramatinę legendą: prabėga šimtmečiai, o 
žmonės tie patys, bent vardais. Ir gaila, kad 
tik vardais. Jei Živilė ir Ašautas per visus 
amžius, o veikale per visus tris paveikslus, 
nuoseklūs, to jokiu būdu negalime pasakyti 
nei apie Gluosnį, nei apie Karijotą: trečia
jame paveiksle lūžta jų per du paveikslu iš
ryškėjusi buities linija, nors tą lūžimą pa- 

! ruošiamųjų veiksnių nesurahdame.

Žmogaus (didžiąja raide rašomo) buitis, 
pagal Antaną Škėmą, amžių bėgmėje pri
valo tam tikro ritmingumo: žmonės miršta 
ir gimsta nauji, kartoją mirusiųjų aistras, 
žygius ir klaidas. Tatai patvirtina visų 
trijų amžių Živilės ir Ašautai, pagrindiniai 
Gėrio ir Blogio atstovai dramatinėje legen
doje. Tuo tarpu kiti du žmonės — Karijo
tas, Gluosnis — aritmingi, nes, autoriaus 
kaprizui padiktavus, jų nuoseklioji elgse
nos linija sulaužomą, nors skaitytojui ar 
žiūrovui neaišku, kodėl trečiajame paveiksle 
Karijotas, realių žemiškųjų gėrybių troškė- 
jas, pasitenkina svaigulio svajonėmis, net 
rezignuoja dėl jų, fiereidatpaš į idealistinių 
asmenybių frontą, o aistringasis Gluosnis 
mažiau myli Živilę, negu ją mylėjo 1863-jų 
metų sukilimo metu ar žiloje senovėje.

Toks dvilypis dramatinės legendos per
sonažų traktavimas griauna pagrindinę ideo
loginę autoriaus mintį, o jeigu ideologijos 
neieškosime, — vidinę veikalo komjjozici- 
ją. Kyla klausimai; Kokios jėgos privertė 
Gluosnį, du kartu išdavusį didžiąsias idė
jas dėį meilės moteriai, trečią kartą jų ne-

veikalus šiandieną

kad „Živilės” per
metu, yra naujas

užpildo matomajame veiksme atsiradusias 
pauzes ir kuriam (deja, tik vieną vienintelį 
kartą) veikalo personažai patiki savo pa
čias intymiausias mintis bei geidulius.

Žiūrint veikalo kondensuotumo ir prisi
menant seną, bet amžiną kiekvienam meno 
kūriniui dėsnį, jog — „nieko neesminio 
nereikia”, Svajūno dedikacinės kalbos arba 
užsisvajojimo apie dainą arba paaiškina
mųjų žodžių apie trečiosios Živilės atsira
dimą reikalingumas darosi abejotinas. Jeigu 
neturėtume antrojo pafreikslo scenos — 
Svajūnas, Karijotas, Ašautas — naujojo 
lietuvių dramaturgijos personažo vaidmuo 
būtų nepakankamai reikšmingas, kad tam 
atitektų priderama, vieta istorijoje.

5. Pernai išleista knyga Antanas Škėma 
mums užsirekomendavo impresionistu, mėg
stančiu gražų, dažnai sulaužytą sakinį, ku
riančiu subtilią nuotaiką. Visi šie privalu
mai atsispindi ir „Živilėje”. Kiekvienas dra
mos veikalas reikalingas nuotaikos, o ypač 
tas, kurio pagrinde -- legenda. Antaną Škė
mą šiuo atveju galime pavadinti sceninės 
nuotaikos meistru. Gi ir sulaužytas saki
nys, kai nuklystame j žilą senovę ir kai jį 
taria aistra virpančios lūpos, skamba nuos
tabiai taikliai; „Tavo veidas baltas. Kai jo 
jau čia ... prie Žydro ežero lelijos linko. 
Pienas ir sniegas. Tavo veidas — Žydro 
ežero lelijos. Skruostai ir kakta. Tik — le
lijos neturėjo akių. Tavo akys — ežero 
vanduo. Jos žalios. Jos kviečia. Lyg naktis, 
kai tnėnuo virš kuoro. Tu vėl su manim, 
Živile. Aš slystu į laimę. Pabučiuok mane.” 
Taikliai skamba laužytas sakinys ir girto 
Karijoto tariamas: „Laimę pasiūlė! Rytoj 
pradėsiu siūti sidabrinius batus. Aulinius. 
Moteriškus. Kai pabaigsiu ... O kas toliau? 
Tuščias butelis ir nėra man išganymo. Einu 
gatve, man šešiasdešimt metų, pakeliu gal
vą, tos pačios žvaigždės, po velnių! Nusi- 
spiovė kažkas ir baigta, 
jotai, tu senas, nusigėręs 
tas sakinys taiklus ir 
Ašauto lūpose: „Nor# pats. Išbandžiau 
viską. Niekai. Yra vienintėlis aštrus pojūtis:

(Nukelta į 4 psl.)

• ■ • / , ’ .lui.

(zini&A
konferencija meno klausimais. Ženevoje 

nuo rugsėjo 1 iki 11 d. įvyksta tarptautinė 
konferencija, kuri svarstys moderniojo me
no problemas. Pasikalbėjimų ir diskusijų 
temos: Dabartinio meno bendra padėtis, 
Menas žmogaus gyvenime. Meno atsinauji
nimo sąlygos. Konferencijoj dalyvauja to
kios tarptautinės garsenybės kaip Jean Cas- 
sou, Charles Morgan, Elio Vittorini ir kt. 
Jos dalyviai turės progos išgirsti dviejų 
didelių moderniųjų kompozitorių muzikos 
kūrinių: prieš kuri laiką mirusib vengro 
Belą Bartoko ir nacių laikai, uždrausto vo
kiečio Paul Hindemitho, dabar gyvenančio 
JAV.

Metropolitan — Opera neuždaroma. Ne
seniai laikraščiai buvo pranešę, kad garsio
ji New Yorko opera, negalėdama susitarti

Kvailas esi, Kari- 
kurpiau!” I.aužy- 
ciniko iškrypėlio

į svetimus 
tik tos di- 
klaidos ar 
priešo va-

pa-

žiūrėti į birželio 15 dienos supasavimą, kaip į bendrą mūsų 
tautos ir mūsų krašto nelaimę, už kurią visas atsakingumas 
krenta tik vien ant bolševistinio užpuoliko, panašiai kaip 
jis krenta ant kiekvieno plėšiko, kuris įsibrauna 
namus. Visa kita, kas sekė tuoj po to, tebuvo 
džiosios nelaimės pasekmės, o įvykusios naujos 
politiniai neapsižiūrėjimai tebuvo tik ginkluotos 
lios padiktuoti dalykai.

Nerami naktis . . .
Kada rusų raudonoji armija veržėsi į mūsų kraštą, 

šys tarp Užsienio reikalų m-jos centro ir man pavestos
siuntinybės nebuvo nutrūkęs. Telefonas veikė normaliai ir 
todėl galėjau ar tai aš pats susijungti su Kaunu, kad pa- 
siorientuočiau, kas ten tuo metu darėsi, arba būdavau pa
čios Užsienio reikalų m-jos painformuojamas apie įvykius. 
Tas telefonas, tiesą pasakius, nenustojo ir po to, kai rusų 
kariuomenės daliniai jau buvo įsibrovę į patį Kauną ir 
visur pristatė savo sargybų, taigi ir prie Kauno telefono cen
trinės. Tik po to jau mano pasikalbėjimai telefonu su Už
sienio reikalų m-jos centru nebebuvo laisvi, nes buvau įspė
tas, jog jie vyksta prie bolševikinių liudininkų...

Po bolševikų šarvuočių įsiveržimo į Kauną, man buvo ne
trukus pranešta iš Užsienio reikalų m-jos centro, jog nuo 
prezidentūros buvo nuleista Lietuvos vėliava ir kad pats 
respublikos prezidentas su savo šeimos nariais ir kai kuriais 
palydovais kažkur dingęs iš Kauno, spėjama, jog pasitrau
kęs į Vokietijos pasienį. Pranešęs man tą svarbią žinią Už
sienio reikalų m-jos aukštesnis pareigūnas, kuris buvo ži
nomas kaip vienos opozicinės partijos žmogus,, pats labai 
piktinosi tuo, kad prezidentas pasitraukia ir, be to, visas 
įkaitęs, aiškino man, jog, esą, visa mūsų visuomenė esanti 
tuo be galo sujaudinta ir smerkianti tokį prezidento pasiel
gimą. Manau, kad kiekvienam lietuviui būtų šiandien per
daug nemalonu prisiminti, kokių anuomet buvo iš opozici
nių srovių pusės, ypač iš krikdemiškojo liogerio sluogsnių, 
mesta negražių pakaltinimų a. a. A. Smetonai ir kokių bu
vo paleista prieš jį užgaulingų žodžių. Nuo jų suminėjimo, 
manau, paraustų iš gėdos net šis popierius... Geriau bus, 
jei palaikysime juos paprastu dirgsnių pakrikimu, kas daž
nai atsitinka žmonėms, kada jie netenka lygsvaros.

Rusams užėmus Kauną, mano telefoniniai pasikalbėjimai 
su Užsienio reikalų m-jos centru pasidarė retesni, lyg būtų 
sustreikavę telefoniniai laidai, nutrūkę. Užtat suvirpėjo lai
das iš Karaliaučiaus. Tai buvo birželio 15 d. 11 vai. naktį. 
Pasigirdo gerai pažįstamas man kalbėtojo balsas. Tai buvo 
E. Turauskas, paskutinis mūsų Užsienio reikalų m-jos Po
litikos dep-to direktorius. Tuo buvau itin nustebintas. Pa-

klausiau, kas yra ir kodėl jis taip staigiai atsirado Kara
liaučiuje. Atsakė, esą, reikėję gelbėti Užsienio reikalų 
m-jos slaptus raštus. Kada dar pasiteiravau, kokia padėtis 
Kaune, jis man nieko konkretaus papasakoti negalėjo. Su
pratau iš jo, jog jis metė savo pareigas dar prieš rusų ka
riuomenės dalinių įsiveržimą j Kauną, kada jam asmeniškai 
joks pavojus dar nė negrėsė. Tai buvo pirmas bėglys iš Lie
tuvos. Vėliau paaiškėjo, jog jis visai negelbėjo jokių Užsie
nio reikalų m-jos slaptų raštų. Jis teatsivežė su savim vos 
kelius raštus, kurių nuorašus aš jau pirmiau buvau gavęs 
iš Užsienio reikalų m-jos centro, mano, kaip Lietuvos pa
siuntinio, orientacijai. Laimė, kad Užsienio reikalų m-joje 
buvo sąžingesnių pareigūnų, kurie savo iniciatyva pasirū
pino slaptų raštų likimu, kada E. Turauskas staigiai dingo, 
palikęs ant savo rašomojo stalo virtinę raktelių nuo gele
žinių spintų...' Tai, va", kokios buvo to paskutiniojo mūsų 
Užsienio reikalų m-jos Politikos dep-to direktoriaus instruk
cijos Lietuvos diplomatams užsieniuose tuo metu, kada pati 
Lietuva buvo priešo žudoma!

Prieš pat 2 vai. (jau birželio 16 d.) vėl telefono skambu
tis. Ach, tie telefonai, kiek jie sukelia naktimis nerimo! Šį 
kartą tai buvo iš čia pat, iš Berlyno. Skambino man karo 
attache pulk. K. Grinius. Jis pranešė, jog ką tik paskambinęs 
jam iš Eitkūnų generolas Musteikis paskutinis nepriklauso
mos Lietuvos Krašto aps. ministeris. Tai "'Buvo man, kaip 
senam karininkui, be galo didelė staigmena. Ji reiškė, jog tas, 
kam buvo patikėti krašto apsaugos reikalai, užuot gynęs 
žūstančią tėvynę ir, jei reikalinga, žuvęs kario mirtimi dėl 
tautos laisvės, vienas iš' pirmųjų pabėgo į užsienį, pasek
damas aukščiau minėto pirmojo Lietuvos bėglio pėdomis. 
Pulk. Grinius perdavė man generolo prašymą paveikti Ber
lyne, kad vokiečių pasienio organai nedarytų jam. ir jo bro
liui pulk. Musteikiui, kaip ir judviejų šeimoms kliūčių vykti 
toliau ir kad jokiu būdu negrąžintų atgal per sieną, nes jo 
gyvybei gresiąs pavojus nuo bolševikinio priešo. Be to, pulk. 
Grinius pranešė, jog patyrė iš generolo, girdi, Eitkūnuose taip 
pat jau yra atsiradę ir kai kurie prezidento A. Smetonos 
giminės ir kad esąs galimas dalykas, jog Kaune sovietai 
pradėjo persekioti mūsų valdžios asmenis, ir kad dėl to 

. tenka laukti didesnio skaičiaus atbėgėlių.
Suprasdamas padėtį ir kad reikia veikti greitai, tuojau 

pat, naktį, apie 2 vai. 10 min., paskambinau į vokiečių už
sienio reikalų m-ją budinčiam Politinio Skyriaus parei
gūnui. Atsiliepė pasiuntinybės tarėjas Welcjcas. Pranešiau 
jam apie atbėgusius į Eitkūnus asmenis ir paprašiau jį, kad 
teiktųsi tuojau pat susižinoti su kompetetingomis vokiečių 
įstaigomis ir duotų nurodymų pasienio policijai atbėgėlių 
netremti atgal per sieną. (B. d.)

su profesinėmis sąjungomis dėl tarnautojų 
atlyginimo, turėsianti užsidaryti. Po toli
mesnių derybų susitarti pavyko, ir opera 
galės veikti. ą

Bibliją transportuoja1 tankas. Per New 
Yorko miesto jubiliejaus iškilmes, kurios 
užtruks iki rugsėjo 19 d., parodoje galima 
pamatyti pirmoji spausdinta Biblija (Guten- 
bergo darbas). • kuri apdrausta 500.000 do
lerių ir kurią į parodą vežė tankas. Kny
ga priklauso New Yorko miesto bibliote
kai. e '.

Gide’as Italijoje. Garsus prancūzų rašy
tojas Andre Gide’as šią vasarą ilsėjosi Ita
lijoj, prie Gardo ežero.

Undset į Prancūziją. Norvegų rašytoja 
Sigrid Undset šį rudenį ketina atvykti į 
Paryžių.

Septintojo Kryžiaus karo paroda. Šiemet 
sukanka 700 metų nuo 7-ojo kryžiaus karo, 
įvykusio 1248 m. Ta proga Reimso meno 
muziejuje surengta paroda, kurioje išstatyti 
kilimai, paveikslai, rankraščiai ir miniatiū
ros.

Tarptautinis rašytojų ir kompozitorių 
kongresas įvyks spalio pradžioj Argenti
noj, Buenos Aires mieste. Jame dalyvaus 
50 atstovų iš įvairių Europos kraštų. 
Prieš kongresui prasidedant, paruošiamasis 
pasitarimas turėjo įvykti rugsėjo 2 d. Pa
ryžiuje.

Venecijos filmų festivalis. Prasidėjus šiam 
tradiciniam filmų paradui, kritika ypač gy
rė italų filmą „Amore” („Meilė”), statytą 
žinomo režisieriaus Rosselini ir amerikie
čių filmą „Dvilypis gyvenimas”. Ta proga 
pažymėtina, kad italų kino menas pasta
raisiais metais pasiekė didelių laimėjimų. 
Vokiečių filmas „Finale” — apie kare su
žalotą fortepijono virtuozą, nežiūrint į gar
saus pianisto Giesekingo dalyvavimą, buvo 
sutiktas šaltai.

Milijono frankų premiją už geriausią 
rankraštį skiria paskelbęs romano konkur
są, prancūzų savaitraštis „Les nouvelles li- 
tteraires.” Redakcija gavo 510 rankraščių, 

.iš kurių pradžioje išrinko penkis geriausius 
ir jų ištraukas paskeįbė laikraščio skiltyse, 
prašydama skaitytojus apie juos pasisakyti. 
Geriausią veikalą iš pienkių atrinktųjų ju
ry komisija išrinks vėliau.

Frankfurto miesto Ooethės premiją šie
met gavo rašytojas Fritz von Unruh, nacių 
laikais buvęs uždraustas.

Abstraktaus meno paroda neseniai buvo 
atidaryta Paryžiuje. Joje išstatyta apie sep
tynis šimtus tapybos ir skulptūros darbų. 
Parodoj (pirmą syki P° karo) dalyvauja ir 
vokiečių menininkai. Prancūzai mainais ke
tina atsiųsti į Vokietiją savo abstrakčius 
meno kūrinius. Jų paroda šį rudenį įvyks 
įvairiuose Vokietijos didmiesčiuose.

Tūbingeno meno rūmai, dėl valiutos re
formos netekę lėšų, turėjo neseniai užsida
ryti. Si institucija parodė nepaprastą ener
giją, suruošus! visą eilę parodų, kuriose ir 
prancūzų zopos lietuviai turėjo progos pa
matyti Rembrandto originalinius raižinius, 
naująją prancūzų skulptūrą, moderniąją 
vokiečių tapybą, didžiuosius japonų grafi
kus ir kt. Tubse rūmuose buvo suruošta ir 
Galdiko bei Jonyno darbų paroda, (—r—).

Lietuvai suteiktoji 1387 m. vasario 
20. d. tariamoji privilegija

Tenka išgyventi dvejopas jausmas kai- . 
bant apie knygą, tebesančią rankraštyje. 
Malonu gauti privilegiją susipažinti su vei
kalu, kuris dar vos gimęs, naujas ir kitiems 
nežinomas. Šio karo metu man yra pasi
taikę progų nebe pirmą syki rašyti apie 
dar neišspausdintas knygas. Tačiau nema
lonu, kai tenka visuomenei pristatyti veika
lą, su kuriuo kiti dar negali susipažinti ■ ir 
tavo tegimus tuojau pat kritiškai patikrinti. 
Tad malonumas, susijęs su rizika ir didele 
nelygybe. \

Prieš mane guli 320 mašinraščio pusla
pių knyga, skirta nagrinėti senosios Lietu
vos istorijos ir teisės problemoms. Tai Jo
nės Deveikės -Navakienės disertacija, pa
teikta ir 1948 m. liefjos 10 d. apginta Pa
ryžiaus universiteto teisių fakultete. Už ją 
autorei buvo suteiktas teisių daktaro laips
nis, pažymiu „bien” (gerai, eum Įaudė). Te
zės antraštė gerokai griozdiška Ir nepa
traukli. Bet iš tikrųjų po ja slepiasi neei
linės reikšmės idėjos, metančios naują ir 
originalią šviesą ant mūsų senosios isto
rijos tyrinėjimų divono. Kai knyga bus iš
spausdinta ir paskleista, tikriausiai ji su
kels smarkesnių atbalsių.

Autorė supažindinusi svetlmtautlšką au
ditoriją su 14 amžiaus Lietuvos istorine 
būkle, pateikusi „privilegijos” tekstą ir 
nustačiusi jos vietą istorinėje literatūroje, 
duoda su ja susijusius 33 išnašus jš kronikų 
bei istoriniu dokumentų, įvairius priedus ir 
jų trumpą kritinį aprašymą.

Kas yra toji 1387 m, vasario 20 d. „pri
vilegija”? Tai ta garsioji Jogailos „privile
gija”, „suteikta Lietuvai ”, kurią jis padaręs 
vesdamas Jadvygą, ir „prijungdamas” Lie
tuvą prie Lenkijos. „Privilegija”, tarp kits 
ko, teigia, kad Jogaila buvęs visos Lietuvos 
valdovu ir kad jis Lietuvą buvo visiškai 
prijungęs- prie Lenkijos. Užtinkama joje ir 
eilė kitų nuostatų: pvz. kad tie, kurie pri
ima katalikų tikėjimą, naudojasi pagal sa
vo nuožiūrą nejudomu turtu, t. y. išsilais
vina iš kunigaikščių priklausomybės, kad 
priešui Lietuvą užpuolus, visi turi ją ginti 
ir tt. Politiniu — juridiniu požiūriu, be abe
jo, yra svarbiausi pirmieji du teigimai. Nuo 
Jogailos laikų jais buvo, taip sakant, už- 
hipotekuota visa tolesnė Lietuvos valstybės 
istorija.

Benagrinėdama tą Jogailos „privilegiją”, 
autorė surenka daugybę medžiagos ir do
kumentų, iš kurių matyti, kad ne tik gali
ma, bet ir reikėtų visą eilę tezių, pažiūrų 
bei legendų dėl kai kurių Lietuvos praei
ties momentu revizuoti arba kategoriškiau 
dėl jų pasisakyti. Autorė nustato, kad „pri
vilegija” buvo faktiškai parašyta laikotar
pyje tarp Liublino unijos ir 1581 metų, ka
ralienės Bonos archyvą perduodant kancle
riui Sapidiai! O viešumai paskelbta buvo 
tik 1841 metais, Poznanėje. Nuo to laiko 
ja pradėjo remtis istorikai, ypač lenkai, ku
rių paminima 20 su viršum pavardžių. 
Ėmė ja nekritiškai naudotis ir daugumas 
lietuvių istorikų, o kai kur, darydami se
novės Lietuvos socialinės santvarkos anali
zę, visai aklai naudotis. „Privilegijos” tei
gimus nekritiškai perteikia ir dr. A. Šapo
kos redaguotoji „Lietuvos istorija”, kurio
je <ą laikotarpį aprašo dr. Z. Ivinskis.

Panaudodama diplomatikos mokslo meto
dą, dr. J. Deveikė-Navakienė kruopščiai 
įrodinėja, jog 1387.11.20 d. „privilegija” yra 
tik Ariamoji, tiksliau, — tai yra grynas fal
sifikatas, atsiradęs 16 amžiuje. Tai pagrin
dinė disertacijos tezė , ir ji autorei pavyko 
apginti. Šiai tezei įrodyti surinktoji me
džiaga tačiau autorę skatina daryti ir kai 
kurias kitas išvadas, pagilinančias to laiko
tarpio problemų interpretaciją, pvz., kad:

1. Senoji Lietuvos valstybė, 1345 metų 
Algirdo ir Kęstučio sutartim! padalinta pu
siau, šią diarchinę sistemą faktiškai išlai
kė ligi 1440 m., t. y. Žygimanto I mirties;

2. Kaip diarchinės sistemos pasėka, v i- 
d a u s gyvenime politiniu ir administraciniu 
požiūriu valstybė buvo padalinta Į dvi Lie- 
tuvas — Rytų Lietuvą ir Vakarų Lietuvą į 
naujai aneksuotas sritis rytuose, net atski
ri miestai, buvo dalinami jąusiau; Vakarų . 
Lietuva ir Mozūrijos kunigaikštija tuo bū
du sudarė tarpines valstybes (Eetat-tampon) 
tarp jų ir Lenkijos;

3. Jogaila buvo Gediminaičių dinastijos 
šefas ir tik Rytų Lietuvos, t. y. Algirdo tė
viškės, faktinasis valdovas;

4. Kęstučio tėviškė, t. y. Vakarų Lietu-, 
va, jokių prijungimo sutarčių su Lenkija 
nesudarė;

5. Nagrinėjant titulų klausimą, aišku, kad 
Lietuva santykiuose su Vakarų Europa ir 
ligi 1392 metų laikė save ir buvo karalystė;

6. Jaunamartė karalienė Jadvyga Lietuvos 
krikšte nedalyvavo; Lietuvon atvykus, ji 
kompromitavosi, ir atrodo, jog Jogaila ją 
išsiunfė atgal į Lenkiją, net Vilniaus jai 
nepąrodąs;

7. Jogaila prijungė Rytų Lietuvą ne prie 
Lenkijos, bet prie lenkų karališkojo vaini
ko (koronos), kuriuo jis buvo vainikuotas;

8. „Korona” yra lietuviškos terminologi- 
os žodis, ir jis nebuvo lenkų valstybinė 
nstitucija, kaip vėliau lenkų istorikai be 

pagrindo prasimanė. Ir tt. ir tt.
Baigiant pažymėtina, kad ir autorės di

sertacija sudaro tik įvadą į |os ruošiamą 
Platesnį tyrinėjimą apie senosios Lietuvos 
tonstifucijas.

Paryžiaus universitete savo tezes autorė 
sėkmingai apgynė. Ar jos bus priimtos mū
sų istorijos moksle, paaiškės tik knygą iš
spausdinus ir jai pasklidus, kai gaus pasi
reikšti visokios kritikos koštuvai. Autorė 
savo darbą atliko per trejus metus, sun
kiausiomis gyvenimo aplinkybėmis, be jo
kios medžiaginės jaaramos iš lietuv. insti
tucijų pusės. Ponios dr. J. D.-N. energin
gumas žinomas, bet ar užteks to vieno 
tomplimento, kad ji pajėgtų juo greičiau 
savo knygą išspausdinti? O būtų reikalin
ga...

(Le pretendu privilege du 20 Fėorier 1387 
accordį i ja Lithuanie", Paris, 320 p.).

BR. RAILA
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Tautiniai rūbai audžiami ir tremtyje
K. Prišmanto lietuvišku audiniu audykla Schweinfurt© t .

Sumanių, gabių ir darbščių amatininkų 
skoningais darbais ir kūryba džiaugėmės ir 
didžiavomės tėvynėje, tuo labiau jų inicia
tyva ir gabumais gėrimės ir visi reprezen- 
tuojamės tremtyje, užsieniuose ir užjūriuose. 
Kiekvieną tautietį ar pasaulietį svečią su 

> džiaugsmu ir tautiniu pasididžiavimu supa
žindiname . su mūsų gabiais ir darbščiais 
menininkais, amatininkais ir nagingais dar
buotojais. Jų apsčiai turėjome Lietuvoje, 
turime visame plačiame pasaulyje, turime ir 
tremty.

Štai "kuklus ir ypatingu darbštumu bei 
kūrybiška iniciatyva jau Lietuvoje pasižy
mėjęs K. Prišmantas privačiai išmokęs sta
liaus amato, vėliau (1933—34 m) baigęs Že-

tams ir kiklikams austi stakles, o taip pat 
ir kitas elektriškai mechanizuotas pagelbines 
darbo mašinas siūlams susukti ar jiems 
išsukti. Jo pagamintų staklių pavyzdžiu, 
stalius A. Sodeika, šaltkalviai A. Genys ir 
Butkus jau irgi pagamino keletą miniatiū
rinių 0,25 m. pločio juostoms austi staklių, 
kuriomis dirba ir kitos mėgėjos — audėjos.

Šie kostiumai mielai pas K. Prišmantą 
užsakomi, ypatingai mergaičių išvykstančių 
į užjūrius, o ir pasižymi retu gražumu bei 
vertingumu. Vienam kostiumui išausti rei
kalinga nuo 1 iki 2 kg. vilnonių siūlų 
24—30 numerio, o ir patys tautiški rūbai 
sveria nuo 1,2 iki 1,8 kg. Vienas kostiu
mas pasitaikė gaminti iš plonų Zellwohlės

siūlų, kuris baigtas svėrė tik 800 gramų. 
Užsakymų nespėjama išpildyti nors paskuti
niu metu jau dviese dirbama. Gaminiai mė
giami visų, visiems atvykusiems rodomi ir 
perkami dovanoms. Visos stovykloje įvyku
sios tautinių ir technikinių dirbinių paro
dos neapsiėjo be K. Prišmanto meniškų ir 
reto gražumo dirbinių, kuriais gėrėjosi ir 
maži ir dideli ir tautiečiai ir pasauliečiai — 
svečiai. «

Deja, Schweinfurto stovykla vėl išblaško
ma, o „Juostos” audykla, audimo priemo
nės ir darbštus reprezentantas taip pat ke
liauja šimtus kilometrų, sutrukdamas brangų 
darbo laiką ir nežinodamas kur ir kaip vėl 
pavyks įsikurti. K. Kr.

AKIMIRKSHIU KRONIKA

mės ūkio Rūmų audimo kursus savystoviai 
ir su didžiausiu pamėgimu (1932—40 m) 
kaip stalius imasi audimo priemonių gamy
bos ir lygiagrečiai kaip specialistas audė
jas dvejomis savo gamybos staklėmis audžia 
lietuviškų raštų kaklaraiščius, juostas ir tau
tinius rūbus. Per devyrtis savystovaus darbo 
metus savose dirbtuvėse gamino Įvairius 
audimo įrankius, pagerintas audimo stakles 
namų audimo pramonei, didžiuosius ketu
rių eilių Schaft aparatus; keturių — penkių 
eilių su stūmokliu ir trijų — keturių eilių 
mažuosius audimo aparatus. 1941—44 metais 
kaip audimo specialistas — instruktorius su 
Žekard ir Schaft didžiaisiais audimo apara
tais moko naujus namų pramonės audėjus 
Šiaulių amatų mokykloje. Tremtyje, apsis
tojęs WUrzburgo lietuvių stovykloje iš at
minties atkuria ir pats iš medžio bei metalo 
pasidirbdina 1,2 m. pločio audimo stakles 
su mažuoju Schaft automatiniu aparatu. Ga
vęs kuklų kampelį mechaninėse stalių dirb
tuvėse Įkuria „Juostos” audyklą ir su ma
žom poilsio pertraukom, susigraibęs reika
lingos žaliavos — pradeda austi tautinių 
vingių raštais kaklaraiščius, juostas ir žiur
stus, o vėliau ir tautinius rūbus moterims. 
Stovyklos gyventojus kelia į Schweinlurtą, 
K. Prišmantas su savo audykla ir priemo
nėmis keliauja ten, pradžioj Įsikuria tam
siame rūsyje, vėliau negyvenamo pastato 
trečiajame aukšte atsiremontavęs patalpą vėl 
audžia ir. audžia be pertraukos. Taip iki 
šiol išaudžia virš 200 kaklaraiščių ir juostų, 
o ir moterims bei mergaitėms 15 Įvairių, 
Lietuvoj užtinkamų, raštų, tautinių kostiu
mų. Greta savo išaųdžiamų kombinuotų 
raštų audinių, vietos gimnazijos- prašomas 
moko 13 moksleivių audimo meno, o 1948. 
III. 13 d. gimnazija ir K. Prišmantas džiau
giasi išmokę 8 prityrusias audėjas. Joms 
mokinti ir gausų darbą spartinti pasidirb
dina kitas 0,60 m. pločio juostoms, žiurs-

Trečioji dail. J. Kaminsko meno paroda
Tylus, be reklamos, tačiau su nepaprastu 

kantrumu dirba Hanau lietuvių stovykloje 
daiL Juozas Kaminskas. Jis šalia darbo lie
tuvių gimnazijoje, nepamiršta ir savo tie
sioginio darbo — meno kūrybos. Jau 1946 
met. Hanau visuomenė turėjo progos ap
žvelgti jo kūrybos vaisius tremtyje. Tai bu
vo jo pirmoji, tremtyje sukurtų kūrinių, pa
roda. 1947 met. rudenį jis, drauge su .inž. 
P. Drąsučiu, pasirodo visuomenei su gau
sesniu kūrinių kiekiu. Ir štai šiais metais, 
rugpiūčio mėn. 22 d. Hanau stovykloje 
atidaroma jo trečioji tremtyje meno paroda. 
Atidarymo proga komiteto pirmininkas A. 
Survila pabrėžia dail. J. Kaminsko ryžtą 
kūryboje, įvertina jo dideles pastangas kad 
ir tremtyje nenuilstamai dirbti ir pripažįs
tama, kad ir sunkiose sąlygose daiL J. Ka
minskas yra daug ko pasiekęs.

Šiais metais parodoje išstatyta 54 kūri
niai, kurių tarpe 31 paveikslas sukurtas 
šiais metais. Parodoje gausu tempera darbų 
(31), toliau randame akvarele 17 paveikslų. 
Kiek mažiau aliejumi (3), pastell (2) ir tušu 
d).

Dail. J; Kaminskas, atrodo, modernizmu 
nesidomi. Jo kūriimiose atsispindi tėvynės 
lygumas, smuikelių pavergtoji šalis. Kai 
kuriuose paveiksluose jaučiama beplazdanti 
tėvynės siela. Simbolikoje švelnus supran
tamas ir šioje srityje dail. J. Kaminskas 
teptuką, valdo neblogai. ' •

Tačiau Šalia visos eilės gražių kūrinių 
yra ir kiek blogiau nusisekusių. Čia jau
čiamas skubotumas, per maža Įsigilinta Į 
patį kūrinĮ ir kaip reikiant nėra išbaigti. 
Ši djil. J. Kaminsko paroda neturi didelių 
pretenzijų, tačiau turint galvoje darbo są
lygas ir medžiagų trūkumą, vis dėlto rei
kėtų ją priskirti prie pozityvaus darbo ir

teigiamo Įnašo į mūsų kultūrinį gyvenimą.
Ta proga tenka pažymėti, kad dail. J. 

Kaminskas visada ir nuoširdžiai prisideda 
darbu prie Įvairių stovyklos papuošimų 
švenčių ar iškilmių metu kaip menininkas, 
kas Hanau lietuvių stovyklą ne kartą darė 
tikrai " puošnia.

Vertinant dail. J. Kaminsko pastangas ir 
darbą reikia tik pasidžiaugti ir jam palin
kėti, kad dar su didesne energija ir pilnu 
meniniu Įsijautimu kurtų meno vertybes, 
kurios kiekvienam yra brangios ir mielos.

Kiek teko patirti, dail. J. Kaminskas rug
sėjo mėn. savo kūrinius parodys vokiečių 
visuomenei ruošdamas atskirą parodą.

J. Janušaitis.

■

Pasaulio lietuvių spaudoje
Ponia A. Kovarienė, prieš porą metų at

vykusi iš Vokietijos į JAV, lankėsi Washing
tone ir valstybės departamento protokolo 
skyriaus viršininkui Spruksui Įteikė prezi
dentui perduoti jos pačios išsiuvinėtą Tęu- 
mano partretą. Trųmano tuo metu Washing
tone nebuvo.

Liepos 14 d. portretą apžiūrėjo ministeris 
p. Žadeikis. Jis pripažino jĮ esant vertingu, 
nors prezidentas Trumanas ir pajaunintas 
25 m.

A. Kovarienė šį darbą pradėjusi Mtin- 
chene. Ji yra baigusi meno mokyklą Zii- 
riche. (Draugas).

Nauja meno pajėga
Išgarsėjęs Indianopolio simfonijos orkes

tras padarė baleto šokėjų varžybas „Car
men” operai statyti. Varžybose dalyvavo 
lietuvė Genovaitė Giedraitytė, ir varžybas 
laimėjo. (Naujienos).

Černius apie Lietuvos tragediją
Liepos 28 d. per WWRL radijo stotį buvo 

"transliuotas gen. J. Černiaus pasikalbėjimas 
su stoties vedėju ir komentatoriumi M. Da- 
yidsonu.

Penkiolika minučių trukusioje „Leaders in 
Exile” programoje gen. Černius atsakinėjo 
L klausimus ir nušvietė Lietuvos kančias vo- 
^ečių^ir dabartinėje sovietų okupacijoje.

Černius Hearsto spaudoje
Hearsto spaudos savaitinis priedas „The 

American weekly” Įdėjo platų gen. J. Čer
niaus straipsnį. (Vienybė).

Toronto kolonija auga
Toronto lietuviią kolonija pamažu didėja. 

Daug lietuvių čia atvyksta iš tremties, o 
taip pat ir iš miškų. Nes daug kas baigia 
sutartis su firmomis. Atgyja ir lietuvių pa
rapijos gyvenimas, nes paskirtas lietuvis 
kunigas. Daug šilimos Įneša „Nepriklauso
ma Lietuva”. (Amerika),

Kanados lietuviai organizuojasi '
Kanados Lietuvių Taryba jau turi 12 sky

rių. KLCT palaiko ryšius su BALFu, LAICu 
ir kt. organizacijomis.

„Nepriklausomai Lietuvai” leisti perkama 
sava spaustuvė. Tam tikslui steigiama ben
drovė. Asmeninėms Įtakoms eliminuoti vie
nas asmuo galės Įsigyti tik iki 50 indėlių 
po 10 dol. (Nepriklausoma Lietuva).

Kuprevičius koncertuoja
Mūsų jaunas ir talentingas pianistas Andr. 

Kuprevičius Argentinoje dažnai koncertuo
ja. Birželio 24 d. ir liepos 1 d. davė viešus 
koncertus mišriai Argentinos publikai, o 
rugpiūčio 8 d. lietuviams.

Argentinos vokiečių laikraštis „Freie 
Presse” rašo; jeigu Kuprevičius skambintų 
šalia kitų „didžiųjų žvaigždžių, tai ne vieną 
iš jų aptemdytų. (Argent. Liet. Balsaa).

Visur kruta
Brazilijos „Mūsų Lietuva” laikraštis su

organizavo lietuviškų juostų audimo ir 
rankdarbių kursus. Žadama rengti kursų 
darbų paroda. (M. L.)

(Atkelta iš 3 psl.) 
skausmo giesmė. Ją išdainuos Živilė. Aš 
jos noriu. Paklusnios ir rėkiančios. Noriu 
iškreiptos burnos, raudonų brūkšnių balta
me kūne, noriu, kad ji maldautų: „Pasigai
lėk manęs, Ašautai! Pasigailėk manęs, 
Ašautail” Jų buvo dešimtys. Bet Živilė — 
vienintelė I Išdidi Karijoto duktė.”

Stilistiniai puikūs visi trys cituotieji tek
stai. Koks vaizdingumas! Kiek ekspresijos! 
Kiek natūralaus temperamento visų trijų 
personažų lūpose! Bet vieno negalima ne
pastebėti, tai — bendro kalbos ritmo. Visų 
trijų personažų kalbos ritmas — tas pat, 
mes jĮ galime pavadinti rašytojo Antano 
Škėmas kalbos ritmu, šioji aplinkybė iš 
dramos personažo atima vieną pagrindinių 
originalios gyvybės bruožų,(ir todėl „Zi-

I vilės” žmonės, nežiūrint Į ryškiai skirtingą 
aplinkos pajautimą ir 'santykius su ja, gali 

I mums pasirodyti kiek suschematinti, kiek 
padiktuoti autoriaus, o ne gyveną savo ori
ginalų gyvenimą.

6. Antanas Škėma — aktorius, režisierius, 
dramaturgas. Tai puikus autoriaus pasi
ruošimų kelias dramos šedevrams kurti. 
(Prisiminkime Šekspyrą, Moljerą). „Živilės” 
autorius yra tas dramaturgas, kuriam sce
na — namai, kuris pats moka scenoje gy
venti, kuriam net sceninis instinktas dažnai 
padiktuoja tikrąjį žodĮ ir veiksmą. Todėl, 
tur būt, nežiūrint nesudėtingos dramatinio 
augimo linijas, autoriaus sąmoningai užsi
brėžtos, Antano Škėmos „Živilė” yra vie
nas sceningųjų mūsų dramos meno kūrinių.

L____ Sportas
Kaip pagerbiami olimpiados didvyriai 

šiemetinės olimpiados nugalėtojai, grįžę 
Į savus kraštus, buvo iškilmingai sutikti ir 
apdovanoti įvairiomis vertingomis dovano
mis. Dar tebevykstant olimpiadai ir paaiš
kėjus dešimtkovės nugalėtojui amerikiečiui 
Bob Mathias, ši džiugi žinia buvo telegra
fu pranešta Į jo miestelį Tulari (Kaliforni
joje), kur ugniagesių sirena sukėlė ant ko
jų visus gyventojus džiaugsmo šventei. 
Miesto prezidentas tuoj pat telegrafavo 
Amerikos lengv. atletikos organizacijai 
AAU, kad Bob Mathias garbei 1949 m. 
dešimtkovės pirmenybės būtų pravedamos 
Tulari mieste. Keturių aukso medalių lai
mėtoja olandė Fanny Blankers-Koen buvo 
triumfališkai sutikta Amsterdame. Iškilmių 
karietoje, ketvertu kinkytoje, Fanny su savo 
vyru ir dviem vaikučiais važiavo gėlėmis 
barstytomis Amsterdamo gatvėmis, kol po 
trijų valandų šiaip taip pro tūkstantines 
mimas pavyko pasiekti miesto rotušę. Čia 
burmistras ir vyriausybės atstovas f>asak.ė 
sveikinimo kalbas. Fanny kaimynai, belauk
dami žalumynais ir lampinjonais išpuošė 
jos namus, o gėlių augintojų sąjuriga nu
tarė vieną gėlių rūšį pavadinti Fanny Blan
kers-Koen vardu. Qanų olimpinę rinktinę, 
nors ir nepasiekusią' ypatingai didelių lai
mėjimų, sutiko lėktuvų eskadrilė, kuri ant 
laivo mėtė tūkstančius gėlių žiedų. Argen
tiniečių: Čabrora, maratono laimėtojui, pre
zidento žmona Eva Peron padovanojo gra
žų namelį su pilnu apstatymu, gi maratono 
bėgime penktąją vietą laimėjusiam Guinez 
prezidentas Peronas suteikė 10.000 pezetų 
metinę pensiją, o kongresas numatęs dar 
padovanoti 40.000 pez. vertės namą. Pa
našiomis dovanomis . buvo apdovanoti ir 
Turkijos ristikai, kurie gavo taip pat po 
gražų namelį su sodu. Tačiau užvis geriau
sios dovanos susilaukė aukso medalio lai
mėtojas kūjo metime vengras Njemeth, kuris 
grįžęs 1 namus rado gimusią dukrelę. Iš 
džiaugsmo jis savo medali paskyrė nauja
gimiui ir davė jai Olimpijos vardą. (žlv)

PASAULIO HORIZONTUOSE
— Tarptautinio šachmatų turnyro Stock- 

holme nugalėtojui Dovydui Bronšteinui 
(Sov. S-ga), kuris teturi 24 m. amžiaus, su
teiktas didmeisterio titulas.

— Olimpinio komiteto posėdis, kuris ap
tars 1956 m. olimyriados vietą, įvyks atei
nančiais metais Romoje. Olimpinius žaidi
mus 1956 m. pas save suruošti kol kas pa
sisiūlė Argentina ir šie JAV miestai: Či
kaga, Filadelfija ir Detroitas.

— Tarptautiniame futbolo turnyre Žene
voje baigminės rungtynės Viena (Austrija) 
— Servette (Ženeva) baigėsi 6—2. Antrąją 
pergalę Viena pasiekė prieš Belgijos mei
sterį FC Mecheln 4—2.

— JAV mirė beisbolo karalius Babe 
Ruth, buvęs populiariausias žmogus Ame
rikoje. Laidotuvėse dalyvavo 75.000 žmo
nių. Gedulingas pamaldas atlaikė kardino
las Sj>ellman.

— Šiaurės WUrttembergo vienuolikė fut
bolo rungtynėse įveikė Pietų Wiirttembergą 
aukšta pasekme 11—2.

— Indijos olimpinė futbolo rinktinė Rot- 
terdame pralaimėjo vietos rinktinei 1—0, 
gi prieš Amsterdamo Ajax laimėjo 5—1.

(žlv)

Didž. Gerb. Prof. Dr. JURGIUI 
BALTRUŠAIČIUI, jo brangiai moti 
nai

Marijai Baltrušaitienei
mirus, reiškia užuojautą

Liet Dailės Instituto 
Valdyba

Kai knygų lentynoj pasižvalgai
Jau kelinta diena vartau Lietuvių Bibliografijos Tarnybos prisiųstąją dovaną 

ir vis negaliu atsidžiaugti. Ačiū LBTarnybos vadovybei. Tai, sakytum, lyg dvelk
telėjimas anų giedrių dienų, kurios ištirpo kaip vakaro debesėlis žaros nupliekstoje 
dangaus platybėje. Tai ir lyg šauklys kažko didelio, nors ir iš' lėto dirbamo, mat, 
sąlygos nežmoniškai sunkios.

Ta nuostabi dovana — šitai „Knygų Lentyna” Nr. 2 ir Nr. 3. „Knygų Len
tynos” redaktorius ir leidėjas viename asmenyje sakosi, kad tai tebusiąs šlovingųjų 
akademiko prof. dr. Vaclovo Biržiško,, „Bibliografijos Žinių” nevykęs pamėgdžio
jimas, tremties erzatzas. Kaip pavadinsi, nepagadinsi, viena yra aišku-mūsų trem
ties triūsas ir atodūsiai registruojama tiksliai ir. nuoširdžiai ateisimoms kartoms 
žinoti. Užu viską labiausia juk pagirtina valia stengtis ir įstengti dirbti.

„Knygų Lentynos” tiražas — 20 egz. Tai spaudinys, kurs rankraščio teisėmis 
pasiunčiamas lietuvių ir kitataučių bibliografinėms įstaigoms, bibliografams ir bib
liofilams.

Bibliofilinė silpnybė lieptų, rodos, tylėti „Knygų Lentyną” gavus ir džiaugtis, 
bet žurnalistinė pareiga pataria šaukti, idant visi anie, kurie gali ir privalo, iš
girstų, o išgirdę svarstytų ir pagelbėtų „Knygų Lentynai” iš mašinėlinės pereiti į 
spaustuvinį. Tai, antra grįžus, gali būti musų „keturių didžiųjų” bendras labas 
ar kurio vieno („Minties”, „Mūsų Kelio”, „Lietuvio Žodžio” ir „Žiburių”) pa- 
humeriui nuosavybė. Laikas yra didžiai nedėkingas, bet „Knygų Lentynai” pagel
bėti vis atsiras popieriaus. Lietuvių Bibliografijos Tarnyba juk neturi netgi nuo
savos rašomosios mašinėlės ir „Knygų Lentynai” išspausdinti. Leidėjas ir redak
torius dabar kaip- katė su pūsle laksto po m a š i n i n g e s n e s mūsų bendruo
menės įstaigas (žinoma, teprikliūna pietų metu ar podarbinėmis valandomis, kai 
niekas kitas nerašo). «

Iki šiol visi tremties bendrai buvo kviečiami į talką mūsų nenuilstamiems lei
dėjams, bet šiandie pakeistina burės ir leidėjai kviestini į garbės talką Lietuvių 
Bibliografijos Tarnybai. Antai, lenkai tremtiniai išleido spaustuvėje savo spau
dinių Amerikiečių zonoje bibliografija. Sumanymą globojo ne kas kitas, bet lenkų 
leidėjų (!) ir knygynininkų sambūris tremtyje. Argi negalėtų šitaipos ir „Knygų 
Lentyna” gimti? Juk ranka ranką prausia. L. B. Tarnyba „perduoda mūsų leidėjų 
darbą kaip elektros viela srovę. „Knygų Lentyna” po metų ir daugelio mūsų kul
tūra besidomintiems atšauks kadaise aidėjusius leidėjų žingsnius.

Nežinau, kaip tai suprasti, nes iš tikro rūstu skaityti žinutę, kuri randama 
„Knygų Lentynos” Nr. 2:

„Privalomojo leidinių egzemplioriaus reikalu Lietuvių Bibliografijos Tarnyba 
parengė ir pasiuntė Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Kultūros Tarybai potvar
kio ir atsišaukimo į leidėjus projektą. Numatoma prašyti iš leidėjų 5 egz.”

„Knygų Lentynoje” Nr. 3, deja, ir toliau tebeskaitoma:
„Privalomojo leidinių egzemplioriaus reikalai nuo š. m. balandžio mėn. nepa

judėjo pirmyn. L. B. Tarnybos memorandumas tebeguli L. T. B. Kultūros Tary
boje. Tuo tarpu bibliografinės Įstaigos labai nereguliariai gauna leidinius iš leidė
jų. Tuo reikalu jau kreipėsi į leidėjus prof. akad. dr. V. Biržiška Pabaltijo Bib- 
liogr. Instituto direktorius, taip pat ir LTB vadovybė”.

Nei pridurti' nei atimti, reikalas nemalonus, ir gatava. Atrodo, čia „Befehl” ma
ža ką begelbės, tatai juk leidėjų ne piniginės, bet pilietiškumo jausmų bandymas. 
„Knygų Lentynoje” įprasta pažymėti, su kuo Taryba keičiasi spaudiniais, — o kad 
taip „Knygų Lentynos” Nr. 4 išvardytų, kurie gi leidėjai prisiunčia savo spaudi
nius. Šantažas nepaslankiųjų atžvilgiu? Nieku būdu, tik sąžiningųjų viešas pa
gerbimas.'" 4

Dabartinė būklė nenormali. Tarnybos vedėjas dažnais atvejais knygos metri
ką surašo pasinaudodamas spaudos kioskininkų paslaugumu. O žinokime, kad ne 
kiekvięnas spaudinys pasiekia spaudos platintojus Memmingene. Nuo to nukenčia 
lietuviškosios knygos registravimas ir propaganda.

Po ilgų pastangų L. B. Tarnybai Memmingene pavyko užmegsti ryšius su di
džiosios Frankfurte bibliotekos tarėju dr. Binderiu. Pažadėta ykelbti lietuvių lei
dėjų spaudiniai (visomis kalbomis) tos bibliotekos leidžiamoje Bibliografijoje. 
„Bibliographic Ader Deutschen Bibliothek” yra pasiekusi gražaus tiražo (6.000 egz.) 
ir mainais keičiasi su viso Vakarų pasaulio didžiosiomis bibliotekomis ir biblio
grafinėmis Įstaigomis. Iš lėto mezgasi ryšiai ir su kt. užsienio giminingomis or- 
ganzacijomis ir Įstaigomis, vadinasi, išplaukiama Į platesnius tarptautinius vande
nis. Plaukiama, galima pasidžiaugti, ne tuščiomis. Va, sakysime, lenkų ir mūsų 
spaudinių politinėje emigracijoje palyginamieji duomens (žinios iš A. Ružancovo 
„Lietuvių Tremtinių Bibliografijos” 1945 ir 1946 metų sąsiuvinių ir iš „Bibliogra- 
fia drukow polskich ...”):

1945 metais amerikiečių okupacinėje zonoje lietuvių išleista 33 spaudiniai, 
lenkų — 45 spaudiniai; o 1946 metais lietuvių išleista 144 spaudiniai, o lenkų — 
116 spaudinių. Mes lenkus 1946 metais pralenkiame socialinių mokslų spaudiniais 
(33:17), kalbamoksliais (15:7), meno spaudiniais (13:9), dailiosios literatūros 
(30:26), bet jie pralenkia mus bendrybėmis (mūsų 6 spaudiniai, o lenkų — 8), re
ligijos spaudiniais (16:21), taikomaisiais mokslais (9:14), biografija Ir atsiminimais 
(1:6) ir t.t.

Reikia nepamiršti, kad lenkų politinė emigracija procentiškai imant yra žymiai 
didesnė.

Lietuvių Bibliografijos Tarnybos kartotekose nuo 1945. XI. 11. iki 1948. VI. 
30 d. suregistruota 679 spaudiniai (1945 metų 92, 1946 metų — 267, 1947 metų— 
228 ir 1948 metų pirmojo pusmečio — 92). Rengiama ar parengta spaudai 200 
spaudinių (grožinės literatūros 72, meno 24, socialinių mokslų 23 ir t.t).

Glaudų mūsų leidėjų bendradarbiavimą su Lietuvių Bibliografijos Tarnyba 
diktuoja, be kita ko, ir šit kas;

Šių metų lapkričio — gruodžio mėn. Belgijoje, Briuselyje, vyks tarptautinė 
knygų ir grafikos paroda. Jei Lietuvių Bibliografijos Tarnyba (ar jos sesės dvy
nės Šveicarijoje, Berne, ir Vokietijoje, Pineberge) bus efektyviai paremta, galima 
tikėtis didelės informacinės ir propagandinės naudos mūsų tėvynės laisvės ir 
nepriklausomybės reikalui. Pravartu, rodos, pagalvoti ir paremti kiekvieną sveiką 
kūrybinę iniciatyvą. J. CICĖNAS

KNYGŲ IR LEIDINIŲ AUTORIŲ BEI 
LEIDĖJŲ DĖMESIUI

Lietuvos Generalinis Konsulas Amerikoje 
p. Jonas Budrys (41 West 82nd Street, New 
York 24, N. Y.) dėkodamas už gražaus 
„Technikos Pasaulio” Nr. 2 leidinio pri
siusimą, savo laiške iš 1948. 8. 20 d. rašo:

„Ta proga norėčiau priminti, kad Gen. 
Konsulatas būtų suinteresuotas gauti ir ki
tus tremtinių leidinius savo bibliotekai, ka
me kiekvienu atveju jie bus saugūs. Taip gi 
patarčiau pasiųsti tremtinių leidinių bent 
svarbiausioms didžiųjų miestų bibliotekoms, 
kaip apvyzdžiui:
New York Public Library New York, N.Y. 
Columbia University Libraries Morningside

Heights New York, N. Y. >
John Crerer Library Chicago, Illinois. 
Harvar University Library Cambridge,

Mass.
University of Chicago Libraries Chicago, 

Illinois.
Library of Congres Washington, D. C. 
Duke University Library Durham, N. C. 
Princeton Univ. Library Princeton, N. J.

Paminėtos bibliotekos turi specialius įvai
rių tautų skyrius, gautas knygas kataloguo
ja ir gerai užlaiko.” K. Krulikas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

„A u š r i n ė”. Choro „Aušrinė1’ 2-jų 
darbo metų sukaktuvinis leidinys, Stade, 
1947 m.
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