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NAUJĄ PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBĘ SUDARYTI PREZIDENTAS PAVEDĖ HENRIKUI QUE-

UILLEI, KURIS SCHUMANO KABINETE BUVO VIEŠŲJŲ DARBŲ MINISTERIS

JT pilnatyje JAV atstovaus Marshallls
Washingtonas (Dena/AEp). Amerikos už

sienio reikalų ministerija pranešė jog mi
nisteris Marshalilis rugsėjo 19 d. išvyks j 
Paryžių, kad galėtų dalyvauti rugsėjo m. 
21 d. prasidėsiančioje Jungtinių Tautą se
sijoje.

Kovos galo nematyti
New Yorkas (Dena/Reuteris). Iš savo tar

nybos pasitraukęs ligšiolinis Amerikos mi
sijos Graikijoje vadovas D. Oriswoldas su
grįžęs čia trečiadienį pareiškė, kad be Ame
rikos pagalbos Graikija jau būtų besanti 
raudona. Nors patys didieji komunistų ka
riniai vienetai sumušti, bet kovos truks dar 
ne vienerius metus, pareiškė Griswoldas.

Serga Attlee
Londonas (Dena/Reuteris). D. Britanijos 

ministeriui pirmininkui Attlee žarnose at
sirado skaudulys. Keletą savaičių gydysis 
dieta. Ateinančią savaitę Attlee pradės ei
ti pareigas, bet gydytojai pataria jam dar 
pasisaugoti.

Sternas graso puolimu
Telavivas (Dena/Afp). Jeigu žydų imi

graciją į Palestiną JT nutrauks ir jei D. 
Britanija neišleis Kipro saloje laikomų žy
dų, žydų Sterno organizacija, pasak vieną 
tos pogrindžio organizacijos dalyvį, pereis 
J antpuolį prieš visus britų piliečius ir prieš 
JT stebėtojus.

•
Čilės sunkumai su neatrinktais DP
Viena (Dena). Atvykus į Čilę paskutinie

siems gausingiems DP transportams, kilo 
nemaža sunkumų. Dėl to pasak Apf, D P 
įvažiavimas į Čilę iš Austrijos yra sustab
dytas. Tuo patvarkymu paliesta apie 4000 
DP,’ kurie^ jau turėjo Čilės įvažiavimo vi
zas.

Ir respubliklnlnkal pradėjo varžybas
Detroitas (Dena/Afp). Buvęs Minnesotos 

ateito gubernatorius Stassenas pradėjo res- 
publikininkų partijos rinkiminę kampaniją 
ateinantiems prezidento rinkimams.

Stassenas pasisakė ir dėl prezidento Tru
mano kalbos, kurioje jis palietė darbo lais
vę JAV industrijos centruose ir priminė 
1946 m. gegužės 25 d. Trumano pareiškimą 
kongrese, kuriame jis prašė nepaprastų įga
liojimų kovoti su streikuojančiais darbinin
kais.

Skandlnavi) bendras kursas
Stockholmas (Dena/Reuteris). Švedijos, 

Danijos, Norvegijos ir Islandijos užsienio 
reikalų ministerial trečiadienį susirinko 
svarstyti bendro Skandinavijos valstybių 
kurso, kurio jos laikysis JT pilnaties posė
džiuose Paryžiuje.

Priėmė sovietu siūlymą
Londonas (Dena/Reuteris). Britų vyriau

sybė sutiko priimti sovietų siūlymą sušaukti 
užsienio reikalų ministeriu konferenciją, ku
ri apsvarstys buv. Italijos kolonijų proble- , 
mą. Tas užsienio reikalų ministeriu susiti
kimas turėtų įvykti Paryžiuje dar prieš 
rugsėjo 15 d.

JAV užsienio reikalų ministerija pareiš
kė irgi sutinkanti su sovietų siūlymu.

Paskutinę valanda:
Paryžius. Radikalsocialisto Queuillės pa

stangas sudaryti Prancūzijos vyriausy
bę daugumas partijų ketina remti. Penk
tadienio vakare jis prisistatys tautiniam 
susirinkimui. (D).

Kopenhaga. Ketvirtadienio rytą per ir ap
link Bornholmo salą neaukštai pradėjo 
skraidyti sovietų lėktuvai. Skraidymai 
intensyvėja. Ketvirtadienį po pietų pa
stebėtos žymios sovietų jūrų pajėgos, 
kurios plaukė rytų kryptimi. (D/R).

Saigonas. Prancūzija Vietnamu! suteikia ne
priklausomybę. (D/Afp).

Berlynas. Ketvirtadienį po pietų Berlyno 
demokratinės partijos sušaukė prieš so
vietų terorą nukreiptą mitingą. Dalyva
vo apie 300.000 žmonių. įvyko kruvinų 
incidentų. Markgrafo policija panaudo
jo ginklus. Yra sužeistų ir užmuštų. (D).

Paryžius (Dena). Po fatalaus tautinio su
sirinkimo balsavimo, kuris sugriovė ką tik 
sudarytą Schumano vyriausybę, naktį į tre
čiadienį buvo oficialiai įteiktas Prancūzijos 
prezidentui tos vyriausybės atsistatydinimo 
raštas.

Naujoji Schumano vyriausybė griuvo dėl 
ūkio programos, kurią tautinis susirinki
mas atmetė ir tuo pačiu vyriausybei pareiš
kė nepasitikėjimą. Schumaną puolė kairieji 
ir tautinės unijos (gaullistų) atstovai, pa
galiau ir radikalai, nors jie naujoje vy
riausybėje ir turėjo keturis portfelius.

Kieno balsai nulėmė

Atskiros partijos tautiniame susirinkime 
balsavo šiaip: už vyriausybę balsavo 100 
socialistų, 152 MRP, 19 radikalsocialistų, 5 
UDSR ir 13 atstovų mažesnių partijų; gi 
prieš vyriausybę balsavo 181 komunistas, 
32 PRL (artimi de Gaullei), 22 UDSR, 14 
radikalsocialistų ir 46 atstovai mažesnių 
dešiniųjų ir kairiųjų grupių.

Kas toliau daryti

Politiniai stebėtojai mano, kad tautinio 
susirinkimo pirmininkas Eduardas Herrio- 
tas ,yra vienintelis asmuo, kuris dabartinėse 
aplinkybėse gali sudaryti vyriausybę. Poli
tinę krizę galinti išspręsti tik tautinės uni
jos vyriausybė, kurią sudarytų visų partijų 
atstovai, nuo kraštuti'niškai kairiųjų iki so
cialistų, išskiriant tik komunistus.

Italų katalikų „II Quotidiano” laikraštis 
rašo, kad Prancūzijos valstybės prezidentui 
nieko- daugiau nelieka, kai tik paleisti tauti
nį stįį^nkimą.

Iš radikalsocialistų partijos pirmininko 
pareigų pasitraukė E. Herriotas. Manoma, 
kad jis ryžosi tai padaryti ryšium su dau
gumos radikalsocialistų balsavimu pasku- 
tėirvųre ta utinio ’-susi ri nkimo^ąjosėdyjtt . »*- 

Socialistų „Populaire” ketvirtadienio nu
meryje rašo, kad sociajistų partija gins res
publiką nuo bet kokio’ diktatūros pavojaus. 
Respiiblika nepasidarys nei gaullininkų, nei 
stalinininkų įkaitu. Antrasis Schumano ka
binetas griuvęs dėl nemoralios koalicijos, 
kurią sudarė gaullinin-kų fanatikai, socialis
tų reakcija ir komunistai.

Iš de Gaullei artimų atstovų sužinota, 
kad jie sutiktų tautinėj vyriausybėj dalyvau
ti, jeigu būtų duotas pažadas spalio mėn.

Ar Vakaru Europa gali apsiginti?
(RAŠO MŪSŲ PARYŽIAUS KORESPONDENTAS)

Nesunku prisiminti, kaip 1943 m. mūsų 
Konrado strategai savo išvedžiojimus, kad 
raudonoji armija negrįš į Lietuvą, dažnai 
baigdavo pilna išminties fraze: „Negrįš, nes 
nenorim, kad> grįžtų!” Nesunku prisiminti, 
kad iš mūsų antinacinės rezistencijos poli
tinė išmintis dažnai buvo bazuojama negin
čijamu „sovietų negrįžimo” principu. Ta
čiau tokios politinės iliuzijos, kur sumai
šomi norai su faktais, nėra vien mūsų nuo
savybė. Šiandien jomis serga gal dar nema
ža Vakarų Europos dalis.

Mes ginsimės

Prieš porą mėnesių Robertas Schumanas 
tometinis Prancūzijos ministeris pirminin
kas ir, tuo- pąčiu, krašto gynybos šefas iš
siuntinėjo suinteresuotiems ministeriams ir 
įstaigoms slaptą aplinkraštį, prašydamas 
pareikšti savo nuomonę dėl dviejų krašto 
gynimo variantų eventualios agresijos atve
ju. Pirmasis variantas, kurio iniciatorius, 
atrodo, esąs gen. Juin, Prancūzijos rezi
dentas Maroke, atvirai pripažįsta, kad nei 
šiuo metu, nei artimoje ateityje tautinės te
ritorijos gynimas ant tradicinės Reino lini
jos nėra įmanomas ir siūlo tiek karo pra
monę, tiek militarines bazes ir parengimus, 
iš anksto perkelti ir kurti Šiaurės Afrikoje, 
sudarant tuo būdu platformą būsimai nau
jai „Išvadavimo armijai” veikti. Savaime 
suprantama, kad ir visų ginklo rūšių ka
riuomenė turinti būti perorganizuojama kuo 
efektingesniam atsitraukimui, partizaniniam 
karui užnugaryje ir būsimam atkariavimui. 
Antras variantas, daug mažiau precizuotas, 
numato galimumą ginti tautinę teritoriją 
bendro aliantų gynybos plano rėmuose.

Paslaptys šiais laikais sunkiai išlaikomos. 
Ne vien pas mus. Ir tokio, rodos, visai pa
grįsto ministerio pirmininko susirūpinimo 

daryti rinkimus ir jei būtų keičiamas visuo
tinių rinkimų įstatymas.

MRP (krikščionių socialų) atstovai ket
virtadienį pareiškė, kad jie priešinsis bet 
kuriam rinkimų sistemos pakeitimui.

Prie Prancūzijos prezidento būstinės, Eli
ziejaus rūmų, nuo trečiadienio padvigubin
ta policijos sargyba. 1

Du sunkvežimiai su nacionalinės gvardi
jos nariais, stovi parubštyje.

Maždaug 200.000 demonstrantų prieš Eli
ziejaus rūmus dainavo marselietę ir inter
nacionalą ir choru reikalavo „demokratinės 
valdžios”. Susirėmimų neįvyko. Vėliau at
vyko daugiau policijos sustiprinimų.

Laikraščiai pabrėžia pavojingą padėtį, 
kurioje yra atsidūrus respublika. Išgelbėti 
galinčios tiktai visos respublikinės pajėgos, 
vieningai sdsijungdamos.

Visa eilė britų lakraščių ketvirtadienį pe
simistiškai atsiliepė apie Prancūzijos padė
tį. „Daily Mail” (konservai.) rašo, kad 
Prancūzijos politinė sistema seniai netekusi 
pasaulio pasitikėjimo. Dabar jai dingo ir 
pagarba.

Prancūzijos vyriausybės krizei amerikie
čių spauda ir ketvirtadienį skiria daug vie
tos. Taip antai, „New York Times” rašo, 
kad Prancūzija ir vėl yra be vyriausybė's 
tokiu metu, kada jos silpnybė, kaip 1938 m. 
atvaizduoja viso Vakarų pasaulio silpnybę 
kovoje su diktatūromis. Laikraščio įsitikini
mu, Prancūzijos tautinis susirinkimas nebe- 
atstovauja prancūzų tautai. Jo manymu, 
Queuillei nepasiseks sudaryti kabineto ir 
trečiajai jėgai nevyks Prancūzijos valdyti 
prieš demokratinio valdymo taisykles.

„New York Times” taria esant sąsąją 
tarp dabartinės Prandūzijos krizės ir „at- 
kartotinių sovietų pastangų sąjungininkus 
išvyti iš Berlyno tuo i metu, kada keturių 
vastybių ' der/b*>y^tebivyksta”.

*
Po pasikalbėjimo su- buv. ministeriu pir

mininku A. Marie ir tautinio susirinkimo 
pirmininku E. Herriot, ketvirtadienį Queui
llei nebuvo aišku, ar "jis pajėgs sudaryti 
vyriausybę. Jo nuomone, pirmiausia reikia 
susitarti su frakcijomis dėl finansinių klau
simų sprendimo. Paskubomis veikiant nieko 
negalima pasiekti. Tik išsiaiškinus šituos 
klausimus galima pradėti galvoti apie vy
riausybės sudarymą.

atidengimas viešumai vos neišprovokavo 
kabineto krizės. Padėčiai išgelbėti reikėjo 
kategoriško karo ministerio Teitgeno pa
reiškimo parlamente, kad jis nė vienos die
nos neliktų savo postovyje, jei vyriausybė 
rimtai imtų svarstyti Prancūzijos priešui 
užleidimo hipotezę. Prancūzų tauta, kuri 
rūsčiu veidu mato 40’/o savo biudžeto ski
riamo kariuomenės reikalams, nori tikėti, 
kad ji bus ginama karo atveju, o ministe
riams nieko kito1 nelieka, kaip tik įtikinti ją, 
kad ji ir bus ginama. *

O amerikiečių nustatyta provizorinė gy
nimosi linija, nors yra Vakarų Europos 
Unija ir milžiniškai stengiamasi įtikinėti, 
vis dar lieka ant Pirėnėjų kauburių, ir var
gu ar greit persikels ant Reino, nekalbant 
jau apie Elbę. Gi anglų imperijos gynimo 
juosta, labai nenoriai atsisakant Suezo ir 
Artimųjų Rytų, smarkiu tempu audžiama 
nedaug ką į šiaurę nuo Afrikos ekvatoriaus. 
O Vakarų Europa gyvena iliuzijomis ir 
skaičiuoja eskadriles, perskrendančias per 
Atlantą...

Kitos proporcijos
Praėjęs karas sukėlė visišką pervesmą ne 

tik ginklavimosi, bet ir aplamai pačios ka
ro koncepcijos srityje. 1914 ir 1939 metų 
karai, pors ir yra vadinami didžiaisiais, to
kie iš tiesų dar nebuvo, ir1 tik ateinantysis, 
tur būt, sudarys mums tikrai retą progą iš
vysti, kaip realybėje atrodo tikras, auten
tiškas pasaulinis karas. Dar 1939 m., rašo 
Combat karo specialistas Ph. Franęois, 
maždaug keturių dešimtų milijonų tautelė, 
turinti pakankamai išvystytą savo pramonę 
ir maitinimosi šaltinius, galėjo pretenduoti 
į rimtus karo „partnerius” ir tikėtis apgin
ti savo tautinę teritoriją; kovojant su ga
lingesniu priešu, eiti į. koaliciją su pana
šaus dydžio ir potencialo tautomis, kiekvie

Maskva (Dena/Reuteris). Rugpjūčio pra
džioje Vakarų valstybių diplomatinių atsto
vų Maskvoje pradėti pasitarimai su Stali
nu ir užsienio reikalų ministeriu Moloto-
vu „vienaip ar kitaip” baigsis ateinančią 
savaitę, mano Vakarų stebėtojai. Atrodo, 
kad britų ypatingasis įgaliotinis F. Robert- 
sas ir Amerikos ambasadorius Bedell Smi- 
thas maždaug po dešimties dienų vyks į 
Paryžių, kur jie susitiks su savo užsienio 
reikalų ministeriais prieš atidarant JT pil
natį.

Tuo Tarpu Vakarų diplomatiniai atstovai 
neoficialiai tariasi savo tarpe. Jų vyriau
sybės nuolat pranešinėjo, kas pasiekta ka
rinių gubernatorių pasitarimuose Berlyne.

*
Leipzigo radijo pranešimu, pietinėje Thii- 

-ringijoje penkiose apskrityse įvedama pen
kiolikos km pločio saugumo zona pasieny
je. Joje tuojau nutraukiamas visas susisieki
mas. Tai padaryta norint apsisaugoti nuo... 
vaikų paraližiaus atėjimo iš Bavarijos.

Berlyno klausimas Baltuosiuose rūmuose
Washingtonas (Dena/Afp). Ryšium su pa

skutiniais įvykiais Berlyne prezidentas Tru- 
manas Baltuosiuose rūmuose sušaukė nepa-

Ukrainos partizanai bėga pas amerikiečius
Miinchenas (Dena). Aštyoni sunkiai gin

kluoti partizanai ukrainiečiai pirmadienį 
peržengė Bavarijos sieną ir pasidavė ame
rikiečių įstaigoms. - •

Pasak amerikiečių valdininkus, šie parti
zanai atvyko iš Lenkijos ir žygyje išbuvo 
2 mėnesius: Čekoslovakijoje jiems tekę 
smarkiai susikauti su sovietų kareiviais. 
Vieną teh lengvai sužeidė.

Vyrai buvo ginkluoti šautuvais ir kulko
svaidžiais. Pagal

atbėgėlių pasakojimus, jų tėvynėje, 
Kryme, vykstąs plataus masto pogrin
dinį# „karas su sovietų kariuomene, 

kuriame dalyvauja tūkstančiai ukrainiečių. 
Bet didelė partizanų dalis turėjusi bėgti 
nuo rusų.

Bavarijos karinės valdžios informatorius 
pridūrė, jog nepraeina nė dienos, kad į 
amerikiečių zoną nepereitų pavieniui par
tizanų arba nedidelių grupių, ginkluotų li
gi dantų.

„Mes norime laisvės!”
Praha (Dena). Prahoje per iškilmes ry

šium su Benešo laidotuvėmis priėjo prie

nai atsinešant ir Įrašant į bendrą sąskaitą 
po keletą generalinių štabų, po vieną lėk
tuvnešį, po kelis desėtkus bombonešių ir tt. 
Šiandien visos šios gražių laikų liekanos 
jau atgyvenusios. Reikalo turima su priešu, 
kuris disponuoja totališkai tvarkoma pra
mone, daugiamilijoninėmis armijomis, ne 
tik ginklavimosi, bet ir vadovavimo, net ir 
karo vedimo koncepcijos vienumu. Šią mil
žinišką imperiją supa vidutiniško pajėgu
mo tautos, kurių nė viena negali girtis pa
jėgsianti apginti jai atitinkančios nacionali
nės sienos atkarpą. Mažas pavyzdys; vokie
čių flakas paskutinio karo metu turėjo sa
vo žinioje 900.000 karių vien Vakarų fron
te, ir tai, nesugebėjo sulaikyti aliantų avia
cijos invazijos ir Vokietijos karo pramo
nės sunaikinimo. Aišku, kad tokia valstybė, 
kaip Prancūzija vien jau žmonių skaičiaus 
atžvilgiu, negali įstengti laikyti tokios 
priešlėktuvinės apsaugos, ypač kad ji vis 
tiek nesugebės apginti krašto pramonės. Iš
vada: pirmąją karo dieną reikia uždaryti 
visus fabrikus, susidėti žaisliukus ir... eiti 
žaisti kitur.

Toks prieš tokį
Vienintelė išeitis, pagal tą patį Ph. Fran

ęois, yra — prieš eventualų priešą pastaty
ti tokias pat ir tokios pat -rūšies jėgas: 
strategijos pasauliniu mastu vienumą, karo 
pramonės suvienodinimą ir sukoncentravimą 
vakarietiškuose Sibiruose, Centralinėje Af
rikoje ar Kalifornijoje, vadovavimo ir ap
ginklavimo visišką suvienodinimą, atsisa
kant nuo gausingų generalinių štabų, nuo 
skirtingų tautinių uniformų, vienu žodžiu: 
nuo bet kokių tautinio suvereniteto ar „pa
čių” apsigynimo iliuzijų. Tik šia kaina 
Įmanomas gražus, „tikras” didysis karas.

K. Gylenis

prastą pasitarimą. Be Trumano posėdyje 
dalyvavo užsienio reikalų ministeris Mar- 
shallis, krašto apsaugos ministeris Forres- 
talis, užsienio reikalų ministerijos valsty-
bės sekretorius R. Lovettas, karo aviacijos 
ministeris Symingtonas, laivyno ministeris 
Sullivaoas, armijos ministeris Royallis ir 
žaliavomis apsirūpinti saugumo įstaigų pir
mininkas Hillis.

Posėdis truko 45 minutes. Baltųjų rūmų 
valdininkai pareiškė, kad jų nuomone tai 
buvęs tos tarybos pirmas posėdis. Papras
tai nacionalinio apsigynimo taryba renkasi 
posėdžio kas dvi savaites.

*
Iš Prancūzijos užsienio reikalų ministe

rijos sluogsnių pranešama, kad trys sąjun
gininkų kariniai gubernatoriai- pareikalavo 
naujų instrukcijų Berlyno deryboms.

-Pasitraukė Vengrijos krašto apsaugos 
ministeris

Budapeštas (Dena/Afp). Ketvirtadienį čia 
oficialiai pranešta, kad pasitraukė Vengri
jos krašto apsaugos ministeris Petras Ve- 
resas. į jo vietą paskirtas darbininkų parti
jos generalinis sekretorius Mykolas Far- 
kasas.

viešų ekscesų. Kai miniai buvo uždrausta 
prieiti prie katafalko, ant kurio buvo pa
šarvotas Benešąs, minia ėmė šaukti; „Me 
norime Benešo! Mes norime laisvės!” Po 
to ji bandė prasiveržti pro policijos užtva
rą.

i Pranašauja didelį KP valymą
Londonas (Dena/Reuteris). Buv. Čekoslo

vakijos ministerio pirmininko pavaduotojas 
Dr. Ženklia yienoje savo kalboje Benešo 
šalininkams pareiškė, kad Čekoslovakijos 
komunistų partijoje turės įvykti didelis va
lymas. KP turi daugiau narių, negu kad Ji 
gali atlyginti už nukreiptą‘prieš demokra
tiją darbą.

Niekada tautos vadai taip nebijojo tau
tos, kąip liaudies demokratijoje. Čekoslovak 
kijos tremtinių uždaviniai yra tie patys, ku
riuos.anuomet Dr. Benešui apibrėžė valsty
bės prezidentas Tomas Masąrykas, būtent 
— likti ištikimiems Čekoslovakijai

Krata Zellshelme
r • ■ •

Frankfurtas (Dena). Amerikiečių tardy
tojai su karine policija trečiadienį - padarė 
Zeilsheimo stovykloje kratą. Rasta 3 mil. 
cigarečių, 1,5 to nespirgintos kavos ir 5000 
dolerių. Karinei po’icijai suimant 15 sto
vyklos gyventojų, ją užpuolė kiti DP. Ji
turėjo panaudoti šaunamųjų ginklų ugnL
Vienas išvietintasis sužeistas.

Toje pačioje stovykloje Jiepos 9 d. iš 
atimtų 46 rašomųjų mašinėlių 41 grąžinta 
jų tikriesiems savininkams.

Svarbiausias tikslas/— 
sunaikinti buožes

Varšuva (Dena/Reuteris). Kaip dabar pa
aiškėjo, neseniai įvykusiame Lenkijos KP 
vadovybės posėdyje dalyvavo prekybos mi
nisteris ir vadbvaująs komunistų ekonomis
tas H. Mincas, kuris pasisakė už atsargią 
žemės ūkio kolektyvinimo politiką.

Mincas tame posėdyje pareiškė, kad ga
mybiniai kooperatyvai iš lengvo, bet toly
džio turi vystytis. Vyriausybė nerems tų 
jėgų, kurios kolektyvizacijoje nori greites
nio tempo.

Buožių likvidavimas yra tikslas, kuris 
turi būti pasiektas per ilgesnį laiką, bet nė
ra numatoma prieš juos imtis skubos prie
monių. Ateinančiais metais vyriausybė kiek 
galėdama efektyviau parems žemės ūkio 
kooperatyvus, kurie iki šiol jungė tik apie 
1% Lenkijos žemės ūkio.

Spaudžia įžūliausiomis priemonėmis •
Britų įstaigos pranešė, kad sovietai per 

Berlyno orinio susisiekimo saugumo cen
trinę painformavo vakariečius, jog tarp 
Berlyno ir vakarinių Vokietijos zonų jie 
darys aviacijos manevrus.

Tie manevrai turi trukti keletą ar kelioli
ka dienų. Sovietų lėktuvai įlėks ir į oro ko
ridorių.

♦ Čekoslovakų akcijos komiteto infor
matorius pareiškė, kad neketinama imtis 
priemonių prieš Rymo katalikų maldyklose 
perskaityto ganytojinio laiško autorių. , Tą 
laiškį pasirašė arkivyskupas Juozapas Be- 
ranas, ir jame <buvo reiklaujam, kad vy-^ 
riusybė sustabdytų sistemingą kovą su 
Ekleziją”. (D/R).
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Berlyno derybose
raudonasis akompanimentas

Washingtonas (Dena). Spaudos konferen
cijoje Amerikos užsienio reikalų ministeris 
Marshallis pareiškė, kad dabartinių sąmy
šių Berlyne tikslas yra sudaryti Vokietijos 
sostinėje komunistų kontroliuojamą val
džią ir kad su tuo reikia griežtai kovoti.

„Tikėjomės ir prašėm, kad būtų viskas 
padaryta, idant pasitarimai galėtų vykti ra
mybės ir taikos atmosferoje. Bet (vyko prie
šybė”.
' Užsienio reikalų ministeris pažymėjo, 
kad Amerika rems Berlyno magistratą, ku
rio veiklą buvo sutrukdę komunistų inspi
ruoti sąmyšiai.

Marshallis pareiškė manąs, kad pastarie
ji Berlyno Įvykiai nėra grynai vokiečių 
reikalas, bet yra paskatinti komunistų Vo
kietijoje ir už Vokietijos sienų.

Jis neketinąs dalyvauti užsienio reikalų 
miništerių konferencijoje dėl buvusių Itali
jos kolonijų, jei ji Įvyks spalio mėn. vidu
ryje Paryžiuje.

Vakarų Europos karinio rėmimo klausi
mas Amerikos tebesvarstomas, pareiškė Mar
shallis. Su D. Britanija, Prancūzija ir Be- 
Įjplukso valstybėmis vestieji pasitarimai, jo 
puomone, esą pažengę Į priekį toliau, kaip 
šią vasarą.

♦
Berlynas (Dena). Septintasis nepapras

tas karinių gubernatorių posėdis truko be
veik 6 valandas. Gen. Clayus pareiškė, kad 
tokių nepaprastų posėdžių bus ir daugiau. 
Kito posėdžio data dar nenustatyta.

Britų ’ sluogsniai pareiškė, kad karinių 
gubernatorių pasitarimams numatyta kelių 
dienų pertrauka. Septinto posėdžio pasita
rimų rezultatai yra studijuojami. Manoma, 
kad tame posėdyje buvo iškeltas klausimas 
ir dėl įvykių ir demonstracijų miesto ma
gistrate.

Prancūzijos karinį gubernatorių Vokie
tijoje gener. Koenigą marš. Sokolovskis pa; 
tikino, kad prancūzų ryšio karininkai bet 
kuriuo metu gali lankyti miesto savivaldy
bės rūmus ir turi visišką judėjimo laisvę.

Bevertis sovietų generolo žodis
Prancūzų komendantas Berlyne gener.

Ganevalis susižinojo su gen. Kotikovu, ku- 
• ris patikino, kad savivaldybės rūmuose už- 

< blokuoti vakarinių sektorių policininkai ir
vienas amerikiečių INS agentūros kores
pondentas galės išvykti, jeigu jiems bus 
duotos susisiekimo priemonės. Kada pran
cūzų komendantas jiems išgabenti atsiuntė

-u sunkvežimį ir kada jie išėjo iš savivaldybės

rūmų, juos puolė Markgrafo policija ir 
privertė šoferį vežti į Markgrafo policijos 
centrinę.

Protestuoja •
Aukštas britų karininkas, nuvykęs j so

vietų vyriausią būstinę, pareiškė protestą 
dėl to,, kad vokiečių policija sovietų sekto
riuje britų ryšio karininkui prie magistra
to neleido įeiti į savivaldybės rūmus.

Berlyno magistrato vyr. įmonių tarybos 
komisija protestavo prieš brutalų Markgra
fo policijos elgimąsi su magistrato tarnau
tojais per pirmadienio Įvykius.

Londoniškė krizės komisija (sudaro: 
Amerikos ambasadorius, Prancūzijos am
basadorius ir Britanijos užsienio reikalų 
ministerijos Vokietijos skyriaus vedėjas W. 
Strangas) trečiadienį nutarė, jog reikia 
stengtis dėl Berlyno blokados ir valiutos 
klausimu Maskvoje susitarti dar prieš Bri
tanijos kabineto posėdį, kuris įvyksta penk
tadienį. *

Berlynas (Dena). Berlyno amerikiečių 
sektoriaus komendantas pik. Howleys Įtei
kė Kotikovui raštą dėl amerikiečių ryšio 
karininko biuro išplėšimo, amerikiečių ka
reivių ir laikraštininkų užpuolimo veiksmu.

Howleys pareiškė protestą dėl sovietų 
sektoriaus policijos išsišokimo ir pareikala
vo paaiškinimų dėl „teisę trempiamų įvy
kių naujuosiuose miesto rūmuose”.

Taip pat raštu į Kotikovą kreipėsi ir 
Berlyno prancūzų sektoriaus komendantas 
gen. Ganevalis, kad paleistų 19 magistrato 
tarnautojų, kurie buvo suimti netoli pran
cūzų sektoriaus sienos.

Kotikovas atsakydamas atmetė visus ko
legų kaltinimus ir paaiškino, kad visi įvy
kiai naujuosiuose rūmuose yra kilę dėl Ber
lyno darbininkų nepasitenkinimo nepakan
kamu aprūpinimu žiemai ryšium su padėti
mi vakariniuose miesto sektoriuose. Jis ap
gailestaująs, kad jo kolegos nesmerkia, o 
dar gina apsileidusius magistrato vadovus, 
kurie nekreipia dėmesio į pagrįstus darbi
ninkų reikalavimus.

♦
„New York Herald Tribune” rašo, kad 

Berlyno Įvykiai yra puikus sovietų taktikos 
pavyzdys. Laikraštis sako, kad tokie meto
dai turi įtikinti Vakarų valstybes, jog su 
sovietais susitarti jų pastangos eina veltui.

„New York Times” sako, kad jei Sovie
tų S-ga ir toliau naudosis takiais metodais, 
tai būtų geriau pasitarimus-nutraukti, kol 
Sovietų S-ga pradės savo veiksmus derinti 
su 'žodžiais.

/ • •..K. Slngerls z 2. D. karo šnipai ir išdavikai...... ...............  _.................. ..

„Pirmyn į Delhi“ .....

ĮUmi TRUMPOS ŽINIOS
, ARGENTINA

♦ Argentinos aviacijos ministeris ir ka
ro aviacijos vyriausias vadas atvyks į D. 
Britaniją vizito. Jis nori susipažinti su 
britų aviacijos įrengimais ir pamatyti britų 
aviacijos konstruktorių metinę parodą. (D).

AUSTRALIJA

žmonių, sugriauta apie 200 namų ir tūks
tančiai šeinių liko be pastogės. (D/Afp).

J. A. VALSTYBES

♦ Australijos vyriausybė rekomenduoja 
t sekančių metų Australijos biudžetą įtrauk
ti 8 mil. svarų sterlingų sumą, kuri būtų 

. padovanota D. Britanijai. Praeitais metais 
Australija padovanojo D. Britanijai 20 
mil. svarų sterlingų. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Buv. Čekoslovakijos prezidento Bene- 

šo vaikaitis fohušas Benešąs, kuris San 
Eranciske buvo Čekoslovakijos konsulu, iš 
savo pareigų pasitraukė, pareikšdamas, kad 
jis niekada negalės būti komunistu. (D/R).

♦ Prahos kariniame teisme prasidėjo 
byla prieš 25 saugumo korpuso narius. Jie 
kaltinami darę sąmokslą ir ruošęsi padaryti 
Valstybės perversmą. (D).

D. BRITANIJA
♦ Britų laivynas Maltoje šią savaitę 

pakels inkarits ir išplauks į antrą vasaros 
kelionę. To laivyno vienetai aplankys Pran
cūzijos uostus, Alžyrą, Tunisą ir Korsiką.

♦ Žymus britų atomo tyrinėtojas Bris
tolio universitete, profesorius Mottas, rašo, 
kad britai nepuls būsimame kare atominiais 
ginklais nei miestų nei šiaip gyvenamųjų 
ploti], jeigu to nedarys britams arba jų są
jungininkams priešas. (D/Afp).

GRAIKIJA

♦ Amerikos imigracijos įstaigos suėmė 
Kanados profesinių sąjungų vadą ii* Kana
dos elektros įmonių profesinių sąjungų pir
mininką C. Jacksoną ir nusigabeno jį į ne
žinomą vietą. (D/Afp).

* Amerikos elektros įmonių darbininkų 
profesinė sąjunga, kuri priklauso CIO, 
kaip informuoja „New York Times”, nutarė 
per ateinančius prezidento rinkimus nerem
ti nei Wallaces, nei kurio kito kandidato, 
neš tai privestų prie organizacijos susiskal
dymo. (D).

JUNGT. TAUTOS
★ Unesco nutarė kitą savo konferenciją 

lapkričio mėnesį daryti Beirute. Jeigu Vidu
riniuose Rytuose dėl politinių įvykių ta 
konferencija negalėtų įvykti, tada ji įvyktų 
Ženevoje ar Paryžiuje. (D/R).

♦ JT Balkanų komisija nutarė per tarp
tautinį Raudonąjį Kryžių gauti žinių, kiek 
į Jugoslaviją iš Graikijos yra atgabenta 
vaikų. Be to '—J----—’--------
sutikimą tiems 
vais. (D/Afp).

bandoma gauti Jugoslavijos 
vaikams susirašinėti su tė-

KANADA
užsienio reikalų ministeris♦ Kanados ______ ...

Laurentas iškėlė sumanymą sudaryti „Šiau
rės Atlanto aliansą”. Jis turėtų apimti JAV, 
D. Britaniją, Kanadą ir Vakarų valstybes. 
To alianso tikslas būtų atremti kiekvieną 
užpuolimą prieš Vakarų pasaulį. (D/Afp).

♦ Graikijos generalinis štabas praneša, 
kad vyriausybės daliniai sėkmingai veda 
ofenzyvą Epyre, Vernone ir Kaimakšalano 
jrityje. (D/Afp).

♦ Graikijos kariuomenės teismas Chio- 
so saloje už ginklų laikymą ir bendradar
biavimą su sukilėliais nuteisė mirties baus
me vieną dvasininką. Mirties bausmė įvyk
dyta. (D/R).

18 VISUR
♦ Vakarinėje Javoje 400 stovykloje už

daryti indoneziečiai už ginklų ir šaudmenų 
laikymą padarė išsiveržimą, kuriame žuvo 
47 asmenys ir 24 buvo sužeisti. (D).

♦ Pietų Afrikos unijos min. pirm. Dr. 
Malanas parlamente pareiškė, kad jo dar
bai neleis jam spalio mėnesį vykti į Londo
ną, kur įvyks britų Commonwealto konfe
rencija. (D/R).

♦ Paragvajaus 
raelį. Tai yra 16. 
nusi Izraelį. (D).

♦ Kinijoje labai patvino Gango upė. 
Vanduo apsėmė didelius plotus. Vietomis 
upės platumas siekia iki 8 km. Padaryta 
daug nuostolio. Garsus iš senovės laikų ke
lias iš Kalkutos i Pešavarą vietomis yra 
apsemtas iki 2 m. (D/R).

SOVIETŲ S-GA
+ Sovietų Tasso agentūra kreipėsi į de

mokratines moterų organizacijas, prašyda
ma jas reikalauti savo vyriausybes ir pa
veikti kraštų viešąją nuomonę, kad tūkstan
čiai sovietų vaikų, kurie pasibaigus karui 
yra dar tebelaikomi vakarinėje Vokietijoje, 
Austrijoje ir Norvegijoje, būtų grąžinti Į 
savo tėvyilę. (D/Afp).

VENGRIJA

vyriausybė pripažino Iz- 
iš eilės valstybė, pripaži-

ITALIJA
vaikas Ryme išgėrė visą♦ Vienas 6 m. vaikas Ryme išgėrė visą 

bonką konjako. Nuo apsihuodijimo alkoho-
• liu jis mirė. (D/Afp).

♦ Italijoje, Asčio provincijoje, siautęs 
orkanas sukėlė ootvvnius. Žuvo apie 100

♦ Vengrijos teisingumo ministeris pra
nešė. jog generalinio štabo pulkininkas 
Hardarys ir vienas aukštas geležinkelių val
dininkas yra nuteisti už tai, kad vienai sve
timai valstybei jie vedė špionažą. (D/Afp).

VOKIETIJA
♦ Kai Berlyno magistrato rūmuose 

Markgrafo policija, išeinant iš tualeto, no
rėjo suimti vieną žurnalistą vokietį, jį už
sistojo amerikiečiai žurnalistai. Tarp poli
cijos ir žurnalistų įvyko apsikumščiavimas, 
kurio metu suimamasis buvo jvestas į ame
rikiečių ryšio karininko kambarį. (D),

Jo karo šūkis buvo „Pirmyn į Delhį“. 
Buvo tariama jį turėjus 300.000 armiją. Iš 
tikrųjų jis niekada neturėjo daugiau kaip 
60.000, surinktų maždaug tuo pačiu būdu, 
kaip ir dvylika sabotuotojų. Tad jų loja
lumas nebuvo nuoširdus. Paskiau pristatė 
japonų karininkus, kurie įvedė griežtą dis
cipliną, kad išvengtų tokių atsitikimų, kaip 
su šia dvylika.

40 metų amžiaus Bosė buvo turėjęs šau
nią karjerą. Jis buvo gimęs Bengalijoje, to
kioje indų šeimoje, kuri turėjo aukštą tar
nybą britų administracijoje. Jaunatvėje 
Bosė^studijavo Cambridge. Grįžus į Indiją 
jam pasiūlė tokią pat žymią vietą. Bet jam 
reikėjo daugiau. Jis prisidėjo prie Gandžio 
sąjūdžio ir padėjo jam organizuoti pir
mąjį pasipriešinimą britams. Gandhis buvo 
sužavėtas jaunuolio talentais ir kvietė jį 
būti sekretoriumi. ,.

Bet nesutiko temperementai. Bosė maiš
tavo prieš pacifistinį Gandžio požiūrį. Ko
voje su britais jis reikalavo revoliucijos, te
rorizmo ir sabotažo.

Bosę pasodino į kalėjimą, kaip pavo
jingą agitatorių, kurio populiarumas buvo 
iškilęs masėse. Paleidus jį išrinko, Kalku
tos burmistru. Būdamas burmistru, Bosė 
užsistojo kalinamus Indijos komunistus. 
Jame atbuvo socialinė sąžinė, ir jis pa
sidarė radikalspcialistas. Jis ėmė žvalgy
tis Indijai pagalbos iš Rusijos. Slaptai 
įstojo j komunistų partiją ir griežtai 
smerkė nacizmą ir fašizmą. „Jų rasinės, 
idėjos išdidžiai Indijai yra pasibaisėtinos“, 
— sakė jist „Hitlerio despotizmas praneša 
Anglijos despotizmą“, — buvo jo kita išva
da, kuriai netrukus turėjo prieštarauti.

Daug kraštutinių komunistų metė par
tiją ir pasidarė fašistais, kaip Bosė.

Tuo metu sovietams labiau rūpėjo bu
simasis Europos karas, nekaip Indijos rei
kalai. Kadangi Bosė negalėjo gauti para
mos iš ano. šaltinio, jis turėjo pasidairyti 
kitur. Užmezgė santykius su nacionalsocia
listais. Britų įstaigos pradėjo pastebėti 
bendrų bruožų tarp Goebbelso pro
pagandos įstaigos ir indų vado. Jos įtarė, 
kad Bosė, gal būt, bendradarbiauja su 
Vokietijos slaptąja'tarnyba, bet nieko ne
darė dėl įrodymų stokos.

Netrukus po to Bosę areštavo dėl sa
botažo prieš britus. Bet neilgai tekalino.- 
Paleido jį dėl nesveikatos.

Istorija parodė, kad didelė tauta gali 
būti atlaidi ir savo dideliems priešams. Be 
abejo, Bosė buvo nepataisomas. 1934—35 
m. jis sukinėjosi Berlyne, Vienoje, Ryme. 
Jis matęsi su Hitleriu ir Mussoliniu. Rū
pestingai klausėsi ir elgėsi , itin atsargiai. 
Bet sekė, savo mokytojų pėdoms ir parašė 
savo „Mein Kampfą”, kuris vadinosi „In
dijos kova”. Jis nuoširdžiai pritarė Musso- 
linio įsibrovimui į Etiopiją. Apvainikuoda
mas susidėjimą su Europa, jis įsteigė vo- 
kiečų indų draugiją. To klubo vienas iš 
garbės direktorių buvo ne kas kitas, kaip 
admirolas Canaris. Bosė turėjo progą pasi
kalbėti su tuo džentelmenu, kuris buvo la
bai palankus Bosės svajonei — nepriklauso
mos Indijos steigimui.

Berlyne būdamas Bosė pakeitė daug sa
vo idėjų. Visai nusikratė prosovietinių jaus

mų. Atbudo jo rasinė sąmonė. Šauniai at-, 
rodydamas apsivilkęs rytietišku apdaru, da
lyvavo diriguojamose Berlyno vaikštynėse. 
Jo vadovė buvo graži hitlerjugendo narė 
Ingrida. Apžiūrėjo vėliau subombarduotus 
Pergamono muziejų, valstybės operą, Pots
damo alėją. Jie diskutavo nacionalsocializ- 
mo teoriją apie arijų rasės pranašumą. Bo- 
sei ta idėja labai patiko. Indija priklausė 
prie arijinių ašies tautų grupės. Tai buvo 
naujas šūkis kovai dėl laisvės paskubinti. 
Be abejo, ši nordikė, kuri supažindino jį su 
ta mintimi, buvo gavusi nurodymų iš vir
šaus, ką ji turi kalbėti. Bet tai ne taip svarbu.

Bosę naciai iškėlė aikštėn. Jis pasakė 
kalbas iš Zeeseno ir Konigswusterhauseno 
radijo stočių. Be vingių pasmerkė D. Brita
niją ir paskelbė arijinės ašies steigimą. 
Draugiškumą pasiūlė ir japonams. Kada jo 
rėmėjai ir vadovybės draugai sužinojo jo 
naująją politiką, negalėjo tikėti. Draugiš
kumas su japonais buvo neįmanomas. Ar 
Bosė norėjo iš Indijos padaryti ar.rą Ki
niją? Jie sumišo ir nepasitikėjo. Bet, ma
tyti, Bosė kaip tik to ir norėjo.

Savo naująjį arianizmo kultą Bosė tran
sliavo Indijai, Indokinijai, Afganistanui, Ta- 
jui ir Iranui. Jis prisidėjo prie didžiojo 
Mufčio darbo, kuris irgi panašiai agitavo 
iki Bosės sienų. Jie buvo susitikę Berlyne 
ir apsvarstė politiką savo tautoms.

Jų susitikimas paminėtinas. Abu taip lai
kėsi etiketo, jog neįstengė rasti žodžių vie
nas antro komplimentams. Pirmas reikalas 
jiems buvo susitarti dėl kalbos, kuria turė
jo naudotis. Bosė nemokėjo arabiškai, o 
Muftis indiškai. Nors ir buvo anglosaksų 
nedraugai, bet noromis nenoromis turėjo 
kalbėti angliškai. '

Savo rasinėje kovoje pažadėjo vienas an
tram pagalbą. Ketino vienas antrą laikyti 
sąjungininkais. Atsirado tik viena sunkeny
bė. Bet visai natūralu, kad muzulmonų va
das Indijoje gyvenančius muzulmonus tu
rėjo laikyti savo provincijos gyventojais. 
Bet Bosė nenorėdamas sutikti šitą dalyką 
išsprendė diplomatiškai. Jis pasiūlė tos su
tarties smulkmenas nustatyti vėliau. Sąjū
džiui tereikėjo vienybės. Bet nesutarimo 
dvasios nebuvo galima pašalinti. Vieninte
lis pozityvus susitarimas buvo keistis žval
gybinėmis informacijomis. Tiek tepešęs Bo
sė grįžo į Indiją.

Nors jo santykiai su naciais buvo žinomi 
bet Bosę išrinko į Indijos tautinio kongre
so prezidiumą. Gandžio protesto niekas ne
klausė. Bosė reikalavo neribotos nepriklau
somybės, ir tai sukėlė entuziazmą. Bosė 
taip pat nepasigailėjo žodžių pasenusiam 
Gandžio misticizmui pasmerkti. Jis reika
lavo naudoti „tiesioginę akciją”. Jo platfor- 
mį buvo nepaprastai populiari. Niekas ne
norėjo patikėti kaltinimui, kad Bosė būtų 
apmokamas nacių. Jie tai laikė britų der- 
gimu. Bet neilgai trukus turėjo patirti tie
są.

Bosė pranašavo karo artėjimą. „Karas 
bus mums proga. Karas kaštuos apie 10—

20 mil. gyvybių. Revoliucija neblogesnė už 
karą. Be karo ir revoliucijos negali būti pa
žangos. Aš išvaduosiu Indiją, nors tas žygis 
kaštuotų 10 ar 20 mil. gyvybių”. (Bosė stai
ga mirė 1945 m. ir nebepamatė karo pabaigos).

Ir štai, 1939 m. karas prasidėjo. Bosė 
tuč tuojau išvyko į Berlyną, kur ir vėl su
sitiko su Goebbelsu ir didžiuoju Mufčiu. 
Tolesnius jo žingsnius nustatinėjo Canario 
įstaiga. Jis turėjo kovoti su britų kontrole 
Indijoje ir su) Gandžio įtaka. Gandhis, di
dysis pranašas, pabrėždavo, kad jis nepyks
ta ant britų tautos, bet tiktai ant jų vy
riausybės. Jis karštai priešinosi Japonijos 
kėslams į Indiją ir įspėjo Japoniją, kad 
mestų iš galvos mintį, jog turės naudos iš 
britų pralaimėjimo. Bet Bosė savo šalinin
kus skatino kita dainele: „Ašis suteiks 
mums nepriklausomybę. Kad išvytume bri
tus iš Indijos, dėkimės su Japonija”.

1943 m. Bosė turėjo pasimatymą su dik- 
tatoriurtii Hidekiu Todža Tokijuje. Po to 
Japonijos povandeninis laivas atgabeno jį į 
krantą po negarbingiausio Britanijos pra
laimėjimo Singapūre. Bosė susimobilizavo 
armiją, iškėlė laisvosios Indijos vėliavą. Jis 
padarė sąjungą su kitais kvislingais Tajy- 
je ir Burmoje.

Jis vis tebesidėjo ir rodėsi Indijos išva
duotojas. „Aš, Jūsų vadas, turiu milijonus 
svarų ryžių paruoštus pasiųsti bado kanki
namai Indijai. Bet mūsų negailestingi prie- • 
šai, britai, neleidžia atplaukti laivams. Jiems 
labiau patiktų, kad mirtute badu nekaip 
leistų suteikti pagalbą mūsų draugams ir 
sąjungininkams iš Japonijos”. Bosė kalbėjo 
ilgai ir garsiai. Platino liepsningas prokla
macijas, bet veltui. Gandhis rimtai Įspėjo 
dėl jo klaidos, ir jo Įspėjimo gyventojai 
paisė. Naciams nepasisekė suprasti anglo
saksų charakterio. Jie taip pat nesuprato ir 
Rytų galvosenos. Muzulmonų ir budistų pa
saulis neparsiduos už auksą ir deimantus.

Praslinkus 4 nesėkmės metams pasitikė
jimas Bose sumažėjo. Vis dėlto jis^asdien 
sakydavo kalbas per radiją ir kartodavo in
dų tautai: „Nežinau pavyzdžio istorijoje, 
kad laisvė būtų buvusi laimėta be svetimų
jų pagalbos vienu ar kitu būdu”. Bosė tei
sinosi dėl savo išdavikiškumo ir kvietė tau
tiečius suprasti jo motyvus. „Manęs nepa
pirko japonai”, — aiškinosi jis. — „Bet aš , 
pamačiau, kad Japonija ir Indija turi tuos 
pačius interesus”.

Bet kokia nauda iš radijo transliacijų In
dijai, jei iš daugybės milijonų gyventojų. 
radijo aparatus teturėjo tiktai 200.000. Bo
sės balso negirdėjo ir jį pasmerkė kaip'iš
daviką ir šnipą. t

Nors jo veikla buvo nepatenkinti, bet šio
kios tokios naudos ašies špionažo organi
zatoriai turėjo iš Bosės. Jis Įsteigė uosto 
špionažą Indijoje, kurio pagalba japonams 
sekėsi skandinti britų konvojus. Nors jo 
Įtaka, kuria taip gyrėsi, pasidarė visai ne
reikšminga, bet ašies valstybės jį vis dėlto 
laikė. Matyti, kad tas laikymas joms apsi
mokėjo. (B. d.)

NEPRIKLA USOMYBĖS

PASKUTINĖS DIENOS
..........— Įrašo kazys Škirpa —--........

4. tęsinys.
Kada atkreipiau prezidento atidą į tai, jog jam nesugrį- 

žus galėtų susikomplikuoti konstitucinė padėtis, gal net kiltų 
klausimas ar iš viso bebūtų Įmanoma sudaryti vyriausybę, 
ypač kad Merkys yi’a demisijonavęs ir nežinia, ar sovietai 
jį skaitys autoritetingu valdžiai sudaryti. Padariau išvadą, 

/jog kraštas gal liktų be teisėtos valdžios.
— Išvykdamis Į užsienį krašto nepalikau be valdžios — 

. atsakė prežidentas. Toliau aiškino, jog jo nuomone, jokių kon
stitucinių komplikacijų negali kilti. Konstitucijoje 71 str. 
numatyta, kad prezidentui dėl kurių nors priežasčių negalint 
eiti savo pareigų, tas pareigas eina ministeris pirmininkas. 
Atitinkamas raštas buvo Merkiui paliktas. Jei jis ir buvo 
įteikęs demisiją, tai, esą, iš pareigų dar nebuvo atleistas, kol 
nebus susidariusi nauja vyriausybė. Taigi, prezidento nuo
mone, Merkys visai teisėtai gali eiti prezidento pareigas ir 
sovietai negali su juo nesiskaityti, jei jie iš viso su mumis 
dar kiek skaitąsi.

Šie prezidento pareiškimai sudarė man naujieną. Apie 
tai, kad Merkys turi tokĮ pavedimą, duotą jam paties A. 
Smetonos, man niekas iš Kauno prieš tai nebuvo atskleidęs. 
Tatai keitė iš pagrindų padėtį: buvo aišku, jog tokiomis ap
linkybėmis tikrai nebuvo būtino reikalo, kad A. Smetona 
grįžtų ir kad tatai būtų buvęs tik bereikalingas rizikavimas 
savo gyvybės bei beprasmingas pasidavimas į bolševistinio 
Įsibrovėlio nasrus, be jokios iš to naudos, požiūriu Lietuvos 
nepriklausomybės tolesnio gynimo. Tačiau, kad atlikti vy
riausybės pavedimą iki galo, aš leidau sau dar atkreipti 
prezidento atidą Į tai, jog negana remtis vien juridiniais 
argumentais, bet kad tenka atsižvelgti ir politiniai psicholo
ginių aplinkybių. Nurodžiau, jog prezidento atsisakymas 
grįžti galėtų padaryti Į visą mūsų visuomenę blogo įspūdžio 
ir kad to pasėkoje galėtų kilti nemaloniausių komentarų. 
Tai be galo sudrumstų vidaus padėtį ir šią aplinkybę so
vietai galėtų panaudoti statymui mums kokių naujų rei
kalavimų.

Jaučiau jog šis argumentas veikė Į A. Smetoną kuo ma
žiausiai. Jam visai nerūpėjo tai, kas kaip jo pasitraukimą

į užsieni komentuos, bet tik viena: ar jis, grįžęs Į Lietuvą, 
galėtų būti kraštui kuo naudingas, ar ne. Atrodo, jog jo gal
voje, buvo mintis, kad likdamas užsienyje jis būtų tėvynei 
naudingesnis, pvz., nors tuo, kad, kaip/Lietuvos respublikos 
prezidentas, išvengti padėti savo .parašą po jos valstybinės 
nepriklausomybė palaidojimu. Tik šios savo minties A. Sme
tona man tada nepasakė ir pasakyti negalėjo, nes nežinojo 
koks jĮ laukia likimas atsidūrus užsienyje. Jis tik dar kartą 
pastebėjo, jog, jo nuomone, jokių konstitucinių komplikacijų 
nėra ir kad juridiniu požiūriu A. Merkys yra pilnai legitl- 
muotas tartis su sovietais ir daryti Lietuvos vardu reika
lingus aktus, jei vyriausybė tikisi ką gero ir Lietuvai nau
dingo iš rusų išsiderėti.

Atsižvelgadams mano motyvų, prezidentas tepažadėjo 
klausimą dar kartą pergalvoti, tačiau su sąlyga, kad vyriau
sybė patieks jam savo argumentus raštiškai, kodėl ji bū
tinai nori, kad jis grįžtų, nežiūrint kad yra kam jį pava
duoti.

Šį A. Smetonos reikalavimą pažadėjau perduoti į Kauną 
vyriausybei ir tuo mudviejų pasikalbėjimas buvo baigtas. 
Nors telefonu ir buvo nelengva kalbėtis ir gal todėl viens 
kitą ne visame kame teisingai supratome, bet tas, galima sa
kyti, istorinės reikšmės pasikalbėjimas su prezidentu A. 
Smetona padarė į mane labai gilaus įspūdžio: A. Smetona, 
nors ir būdamas labai prikamuotas neatrodė, kad būtų pa
lūžęs: jis turėjo tvirtą ir giliai apgalvotą savo nusistatymą, 
kurio ir išsilaikė, nežiūrint visų A. Merkio vyriausybės įti
kinėjimų nusileisti ir grįžti.

Jo balsės, kad ir sunkiai girdėtas per telefono laidą iš 
už 600 km, tebelieka gyvas ir skamba po šiai dienai mano 
ausyse: grįžčiau, jei tatai patarnautų Lietuvos nepriklauso
mybės reikalui, bet netikiu, kad tai būtų įmanoma po rusų 
raudonosios armijos durtuvais!

Kada apie 6 vai ryto (birželio 16) pranešiau pasikalbė
jimo su prezidentu rezultatus į Kauną, Dr. Mačiulis priim
damas iš manęs tas žinias, jau nebesikarščiavo. Jis paste
bėjo, jog panašių rezultatų patiekė vyriausybei ir spreciali 
delegacija, kuri buvo pasiųsta į pasienį betarpiškai iš Kauno 
ir turėjo pasikalbėjimų asmeniškai su pačiu A. Smetona. Ta 
proga Dr. Mačiulis pasakė man, jog vyriausybė persvarščiusi 
savo parėdymą man, kad paprašyčiau vokiečių pagalbos grą
žinti A. Smetoną atgal per sieną sutinka su mano nusista
tymu, kad to nedaryti ir prašo skaityti tą pavedimą atkri
tusiu. Šią žinią tegalėjau iš-savo pusės palydėti su ironijos 
šypsena, nes apie tą neišmintingą parėdymą aš jau net bu
vau pamiršęs. Tačiau, gal vistik Dr. Mačiulis gerai padarė, 
kad tokią žinią man perdavė telefonu, nes vokiečiai galėjo 
ją sau užsiregistruoti ir tat savo ruožtu kiek prisidėjo prie 
prezidento išgelbėjimo nuo Kremliaus bolševikiškųjų nasrų.
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Paskutiniuoju laiku lietuvių ir latvių 
spaudoje pasirodė straipsnių, kurie nagri
nėjo lietuvių ir latvių bendrų tautinių pa
vadinimų klausimus. „Minties” laikraštyje pa
sirodė Br. Railos keli straipsniai apie Bal
tijos federaciją. Trečiame straipsnyje „Ais
čiai ir baltai”, įdėtame 1948.1.29 d., jis pa
brėžia, kad Baltijos tautos dabar pažįsta
mos visame pasaulyje baltų vardu ir žodis 
„aisčiai” visai nežinomas. Kiek motyvuotas 
ir estetiškai gražus būtų „aisčių” pavadini
mas, mes, kaip jis mano, savo propaganda 
nebegalėtume pasiekti šios . terminologijos 
pakeitimo ir tai mums esą nebereikalinga. 
Siame pačiame straipsnyje Br. Raila cituo
ja Dr. M. Alseikaitės-Gimbutienės žodžius, 
kur ji įrodinėja „aisčių” estetinį gražumą 
ir istoriškai idėjinę prasmę. Minėtoji au
torė, pasirodo, nori, kad „aisčiai” atstotų 
abi žodžių „aisčiai” ir „baitai” prasmes, 
bei nori „aisčius” pritaikyti ir estams'ir net 
tigudams, kurie kadaise buo Lietuvos Didžio
sios kunigaikštijos dalis.

Latvių „Tevzemės” laikraščio š, m. vasa
rio 14 d. numeryje latvių filologas ir pe

dagogas N. Namnieks straipsnyje „Baltai 
ir aisčiai”, išskiria ir aiškina šių žodžių 
įvairias prasmes. Jis pabrėžia, kad „ais
čiai” apima tiktai lietuvius, latvius ir -jų 
bendrus protėvius, o „baltai” apima visas 
tris Baltijos tautas, jų skaičiuje ir ais- 
čiatns neg-iminiškus estus.

Pagaliau „Tėviškės Garso” š. m. kovo 
mėn. 11 d. Nr. prof. Pranas Skardžius pa
skelbė ilgą straipsnį „Aisčiai ir baltai”. 
Gerbiamasis kalbininkas plačiai išnagrinėjo 
šių žodžių filologinę istoriją. Nepasisakyda
mas tiesiogiai prieš „aisčių” pavadinimą, 
jis skiria pirmenybę „baltams”, pripažin
damas. kad paskutinis pavadinimas atitinka 
Baltijos jūros pavadinimą. Pagaliau Pr. 
Skardžius pripažįsta, kad „baltų” žodis da
bar yra taikomas ir estams ir todėl ben-

Liūnė Sutema ,

Gatves žibintas
Ir vis tas pats, kas vakarą) tas pats — 
Išblyškę abejingos moterys, ir šypsena 
tokia skaudi ant lūpų praplėšta, 
tavo mažam šviesos rate — 
tas pats — kas vakarą tas pats —

ir kartais tu svajoji, kaltais tik... 
uždengti tyliai jas savo vėsia liepsna, 
surinkti jas visas lyg mylinčia ranka, 
šituos pavargusius drugius ir leist numirt— 
taip kartais tu svajoji, kartais tik —

bet vis tas pats, kas vakarą tas pats — 
išblyškę moterys tavam šviesos rate 
ateina ir nueina temstančia gatve 
ir virpa skaudžiai palikta jų šypsena — 
ir taip kas vakarą, kas vakarą tas pats.

Beviltiški durų varstymai
Patarlė sako, jog skęstantis griebiasi ir už šiaudo galo, 

nors ir žino, kad tuo būdu neišsigelbės.
Kažkas panašaus atsitinka ir su diplomatu, kada jo ats

tovaujamas kraštas būna išorinio priešo užpultas, savomis 
jėgomis nebeįstengia apsiginti nuo užpuoliko ir yra reika
linga svetima pagalba. Tokiais atsitikimais diplomatai daž
nai varsto duris svetimų valstybių vyriausybių, prie kurių 
jie skaitosi akredituoti, okad gintų savo krašto interesus ir 
nepriklausomybę. Vieni kreipiasi į Popįežiįi, maldaudami iš 
jo Aukščiausiojo Viešpaties Dievo palaimos savo tautai kovoje 
už teisę ir laisvę. Kiti kreipiasi į kitas šalis, kad jos ir būtų 
toli nuo užpultojo krašto. Tokios šalys, paprastai, būna 
duosnesnės simpatijomis link nekaltos aukos, kai pačios ne
turi realesnių interesų su užpuoliku. Prie trečios gi kategori
jos priklauso tie iš diplomatų, kurie akredituoti pas kaimy
nines vyriausybes, kurių interesai tampa daugiau ar mažiau, 
paliesti įvykusios agresijos.

Neabejoju, jog visi mano kolegos, Lietuvos pasiuntiniai, 
kur tik jie buvo akredituoti, dažnai varstė tų kraštų vy
riausybių duris, — vaikščiojo į jų užsienio reikalų m-jas, — 
kada Kremliaus raudonieji agresoriai 1940 m. gegužės bir
želio mėn., nei iš šio nei iš to, pradėjo daryti Lietuvai piktų, 
nei nepagrįstų ir tų agresorių sugalvotų, priekaištų, statyti 
mūsų anometinei vyriausybei įžūlius reikalavimus, kitaip 
sakant, laužyti teisę bei taikingą abiejų kraštų sugyvenimą 
ir grasinti agresija prieš mūsų mažą kraštą, nieko pikto savo 
rytų kaimynui nepadariusį ir Maskvos nei kuo neišprovoka
vusį. Ką tie mano kolegos tada atsiekė gero Lietuvai ir 
Churchillio ir Roosevelto, kurių skambūs pažadai* laisvės 
mažoms tautoms aidėjo per radiją ir spaudą po visi? pa
saulį, jau ir be jokių iš mūsų pusės, kaip nuskriaustųjų mal
davimo — galėjo geriau pasakyti jie patys. Man gi tąfia 
teko varstyti duris tokios vyriausybės, kuri sakytais pigiais 
pažadais ne tik nesišvaistė, bet jau ii 
galando nacinius durklus prieš pačią
Kampf“ buvo ją apibūdinęs kaip trąšą germanizavimui, o į 
mūsų žemę, nuo amžių mūsų žmonių puoselėjamą ir mūsų 
protėvių ir mūsų pačių kraujumi,taip daug kartų aplaistytą, 
žiūrėjo kaip į erdvę vokiečių ekspansijai į Rytus. Ir vistik, 
nežiūrint viso to, turėjau varstyti-tokios vyriausybės duris..

Koks nors piktos valios žmogus, ar partinis demagogas, 
arba net ir paprastas idealistas, atskilęs nuo politinių realy
bių blaivaus įvertinimo ir viską matuojąs savo kokia nors 
teorine ideologija, arba paprastais simpatijos ar antipati
jos jausmais, gal tokiame pasielgime ieškojo ir rado sau 
medžiagos prįsagstymui ant manes piktu etikečių. Jog to

seniau, kaip žinoma, 
mūsų tautą. „Mein

Baso Julius Bračas, LLV pirmininkas
droš istorijos labui priimtinas, neatsižvel
giant į tautinės kilmės skirtumą. Baigda
mas šį straipsnį Pr. Skardžius dar kartą 
konstatuoja, kad „baltai” dabar turi dvejo
pą prasmę: 1) lietuvių latvių tautinio vie
neto sąvoką ir 2) Pabaltijoje gyvenančių 
tautų — lietuvių, latvių ir estų geopolitinio 
vieneto sąvoką, nekreipiant dėmesio į šių 
tautų giminiškumą ar negiminiškumą. !

Tokiu būdu matome, kad filologai dar\iki 
dabar negalėjo susiprasti šiame svarbiame 
klausime ir nustatyti tikslią bei aiškią ter
minologiją.

Kaip viena, taip ir antra pusė turi karš
tų užtarėjų. Tokios diskusijos įvykdavo ir 
tėvynėje. „Aisčių” žodžio vartojimas kilęs 
Lietuvoje, bet, didėjant lietuvių latvių vie
nybės judėjimui, žymiai paplito ir Latvijo
je — tiek raštuose, tiek ir visuomeniniame 
gyvenime.

Minėtąjį klausimą negalima traktuoti tik
tai filologijos ir istorijos atžvilgiu, nes jis 
turi ir visuomeniškai politinę prasmę. Tai 
yra klausimas dėl lietuvių latvių tautinio 
vieneto bendro vardo suradimo, panašiai 
kaip savo laiku buvo nustatyti pavadinimai 
„čekoslovakai” ir „jugoslavai’’. Lygiagre
čiai nustatomas ir bendros žemės — tėvy
nės ir net būsimos valstybės pavadinimas. 
Juk vardas pasako idėją — kultūros ir po
litikos programą. Jei iš šięs pusės pa
svarstysime diskutuojamą klapsimą, tai ne
beturėsime abejonės dėl išsiskyrimo. Labai 
gerai, kad yra du žodžiai, nes tada kiek
vienas gali turėti savo reikšmę. Dabar nė
ra abejonės, kad „baltai” pažyjni tris Bal
tijos tautas, nežiūrint jų giminiškumo. Bal
tija, be abejonės, yra trys Baltijos valsty
bės — Lietuva, Latvija ir Estija. Tai žino
ma visame pasaulyje ir pasaulio politikoje 
yra aiški sąvoka. Ne mūsų interesas šią 
nustatytą sąvoką pakeisti. Taigi lietuvių 
latvių, taip pat ir senųjų prūsų pažymėji
mui būtinai reikalingas kitas pavadinimas, 
dėl skirtumo ir terminologijos aiškumo. Jei
gu tokio žodžio nebūtų, tektų surasti naują. 
Mes negalime atsisakyti nuo tokio žodžio 
reikalingumo. Tai reikštų, kad mes atsisa
kytumėme žymios priemonės kovoje dėl lie
tuvių latvių ypatingos vienybės, kurios pa
grindas yra tautinis būdas, kilmė, kultūros 
giminiškumas ir bendra istorija. Si kova 
atitinka ne tik dabartį ir ateitį, bet atitinka 
ir istorijos interpretaciją ir istorijos ideolo
giją vienybės idėjos šviesoje. Šiai idėjai ir 
šiai kovai yra prasmė, nes ji yra tautinis 
sielos reikalavimas ir ji turi praktiškai re
alinę politinę prasmę. Šitokią kovą laimėjo 
ir kitos mažesnės skaičiaus, geopolitiniame 
pavojuje esančios tautos, iš kurių daugiau
sia pasekmių turėjo ečkoslovakai ir jugo
slavai. Džiaukimės, turėdami istoriškai ir 
filologiškai pateisintą, kad ir ne visai po
puliarų pavadinimą lietuvių latvių tauti
niam vienetui. Tai yra „aisčiai”. Prisiriši

kiems visados viskas atrodo kitaip ir v^Skas negerai. Bet 
manęs tai nejaudino nei tada, nei dabar nejaudina, jei dar 
būtų tokių, kurfe dar ir šiandien nebūtų praregėję ir nesu
prastų elementariškiausib dalyko, kad diplomatas nėra ir 
negali būti svetimos šalies meilužė, kai gina savo krašto in
teresus ir kad politika jokių sentimentų nežino. Kas jiems 
pasiduoda, tas susilaukia vieną gražią dieną šalto vandens 
ant galvos. Jo susilaukė po šio karo visi tie, kas suminėtus 
skambius pažadus apie tautų laisvę buvo priėmę sau už 
dogmą. Šiandien, manau, jau visiems yra pakankamai 
paaiškėję, jog tai irgi tebuvo tik žodžiai, karo meto propa
ganda, kad pakursčius ir padrąsinus pavergtąsias tautas lieti 
kraują desperatiškose partizaninėse kovose dėl savo laisvės. 
Faktiškai, kaip tenka konstatuoti dabar, visa tai išėjo už 
kitų interesus... o iš sakytų pažadų beliko tik tuščias vekse
lis nuskriaustųjų tautų rankose.

Tiesa, yra dar ir kita teorija, priešinga mano čia aukščiau 
minėtajai Ta kita teorija taria, kad diplomatas turi pasi
daryti vienoks ar kitoks „filas“, pvz., angiofilas, frankofilas, 
germanofilas ir tt. kad galėtų geriau ginti savo krašto inte
resus prieš vyriausybę, prie kurios jis akredituotas. Tačiau 
šitokia teorija turi dvi medalio puses. Iš vienos pusės, Ji 
įgalina diplomatą įsiteikti sakytai vyriausybei, kas, be abe
jonės, palengvina diplomatinių reikalų atlikimą. Betgi iš ki
tos pusės ji yra pavojinga atstovaujamojo krašto Interesų 
objektyviam išsaugojimui. Diplomatas, apsvaigęs „filiškumu“, 
pradeda, kad ir be jokios blogos valios, žiūrėti į viską nebe 
vien savo krašto akimis, kaip tai turi būti, bet jau pro sve
timos šalies prizmę. Dėl to jis pradeda lyg ir nebematyti ri
bos, iki kur abiejų kraštų interesai dar derinasi arba su
tampa ir nuo kur svetimoji vyriausybė, kurią adoruoja tas 
diplomatas, pradeda vienašališkai bei grynai egoistiškai iš
naudoti atstovaujamą tautą. Pavyzdžių turime tam ne vien 
iš mūsų buvusios diplomatinės praktikos Klaipėdos reika
luose iki 1933 metų. Ta praktika, kaip žinoma, buvo prive
dusi Lietuvą prie Klaipėdos kondominiumo su Vokietija ir 
pasirašymo su ja pavojingų ir mūsų kraštui žalingų sutar
čių su šia pastarąja, kurių vėliau buvo labai ir labai ne
lengva nusikratyti. Turime, be to, dar ir ne per senų pa
vyzdžių. Užtenka tik prisiminti įvairias sugestijas mūsų vy
riausybei šio pastarojo karo išvakarėse ir pasipriešinimo 
motyvus žygiui į Vilnių, kada svarstyta jį apsaugoti nuo 
rusų raudonosios armijos įsibrovimo. Pagaliau, ar neprisi
dėjo kai kurie „filiškumai“ prie to mūsų besąlyginio pasi
tikėjimo Atlanto pareiškimais, anuomet taip nepaprastai iš
garsėjusiais, o dabar... taip gėdingai nugrimzdusiais į to pa
ties vandenyno gelmes? (B. dJ

mas prie šio žodžio tiek lietuvių, tiek ir 
latvių visuomenėje liudija, kad tai jau nėra 
vien žodis, bet kad jis ruošiasi tapti idėja 
ir jau yra visuomeniškai politinė sąvoka. 
Tokiu būdu mes turime du žodžius ir kiek
vienas iš jų turi savo reikšmę ir kitaip var- 
tojamas.-, „Baltai” apima visas tris tautas, 
gyvenančias Baltijos geopolitiniame viene
te tarp Vakarų ir Rytų Europos ir Baltijos 
jūros. „Aisčiai” apima tiktai dvi Baltijos 
tautas — lietuvius ir latvius, o taip pat jų 
bendrus protėvius, jų tarpe prūsus, kurie ir 
buvo aisčių pavadinimo pirmieji nešėjai se
novėje. Kelios refleksijos apie tai, kad prū
sai yra buvę vieninteliai aisčių vardo sa
vininkai senovėje, neturi jokios reikšmės, 
nes bendrieji tautų pavadinimai labai daž
nai kyla tiesiog iš vienos genties.

Tokiu atveju Aistija ir Baltija nėra iden
tiškos sąvokos ir šie vardai neturi bendros 
reikšmės. 'Mums naudingas ir „Baltijos” ir 
„baltų” vardas. Aistija ir aisčių tauta yra 
geopolitiškai ir istoriškai susijusi su estų 
tauta. Negali būti jokių kliūčių, kad Esti
ja ir Aistija būtų bendrai vadinama Balti
ja.

Mums laba’ naudinga, kad pasaulis trak
tuoja Baltiją kaip politinį vieneją. Tai pa
didina mūsų politinę jėgą dabarties kovai. 
Mes dar nežinome, kaip išsivystys mūsų 
ateitis po tėvynės išlaisvinimo. Gali būti, 
kad mums bus reikalinga susijungti j silp
nesnę ar tvirtesnę federaciją visos Pabalti- 
jos ribose. Mažiausiai mes turėsime suda
ryti visų trijų politinę militarinę sąjungą. 
Estija dengia Rygos jūros įlanką, dengia 
Rygą, -dengia Latvijos vitalinius centrus. 
Kartu su tuo ji dengia Lietuvos šiaurės sie
ną. Nors ir estų tauta tautiniu atžvilgiu gi
miniška suomiams, tačiau suomių jūroą 
įlanka ir Peipuso ežeras, atskirdami ją nuo 
kitų teritorijų, be abejonęs, Estiją jungia 
su Aistija. Todėl nuo politinės vienybės su 
Estija mes negalime ir neturime reikalo at
sisakyti. Bet todėl mes neturime išsižadėti

Tauresnio žmoniškumo užtekėjimas
NAUJAUSIAS DR. VYDŪNO VEIKALAS

Šiais metais 80 metų amžiaus sulaukęs, 
tremtyje gyvenąs Dr, Vydūnas tebėra kūry
bingas, kaip ir seniau. Jis čia jau spėjo iš
leisti tris knjtgas; „Kalėjimas' — Laisvėji
mas”, „Bhagavad — Gitą, arba Palaiminan
čioji giesmė” ir pagaliau šį paskutinįjį, ku
ris dar kitaip Įvardintas „Kada karų nebe
bus?”. Be to, Dr. Vydūnas uoliai dalyvau
ja ir mūsų periodinėje spaudoje.

Kuo gi reikšmingas mums Vydūno „Tau
resnis žmoniškumo užtekėjimas”. Kada 
žmonija dar nespėjo užmiršti paskutiniojo 
karo baisumų ir kada su baugiu žvilgsniu 
žiūri į besiartinantį pavojų, mūsų tautos

žymusis rašytojas ir mąstytojas išeina su 
rAntu įspėjimu ir pamokymu. Vienintelę 
karų priežastį jis randa žmoniškumo apte
mime ar jo visiškoj stokoj. Iš tiesų pasinė
rimas į daiktinį pasaulį, kuris taip ryškiai 
pasirodė pereito šimtmečio pabaigoje, už
traukė žmonijai karų nelaimes. Ligi nebus 
iš daiktiškumo pakilta į dvasinio pasauli^ 
aukštumas, teigia Vydūnas, toj nebus išsi
vadavimo iš karų pavojaus. Bet tę negali 
padaryti pavienis žmogus, nors ir kaip jis 
siektų išvidinio tobulumo, — čia svarbu ir 
visų tautų vieningumas, kyląs iš to tobu
lėjimo. Nes Vydūnas ir į tautą žiūri' kaip J 
atskirą individą: juk kokie bus tautos žmo
nės, tokia bus ir, kompaktiškai imant, visa 
tauta.

Karas tėra tik pagrindinė ašis, aplink ku
rią sukasi Vydūno filosofiniai svarstymai, 
visa jo pasaulėžvalga. Todėl jis mums čia, 
nors ir miniatiūriškai, duoda visos savo 
mąstysenos metmenis.. Ir vis pirmiausia 
kreipiasi į atskirą individą, nes tauta tėra 
individų suma, o kaip tokia ji kitaip pa
veikti neprieinama. Tiesa, čia jau su di
desne kritika ir su savarankiškumu išreikš
tos mintys. Čia jau nerandame tų okultinių 
mokslų pradų, kurių tiek daug būdavo jo 
jaunystės filozofifiiuose raštuose. Tiesa, jis 
ir dabar laikosi dar reinkarnacijos mokslo 
ar kai kurių graikų filozofų nuomonių, bet 
apie tai lyg ir prabėgomis užsimena. Jis ir 
individualinės religijos laikosi, bet atrodo, 
kad tą religiją ne visiems būtų įmanoma 
taip išgyventi, kaip išgyvena toks intuicijos 
ir aiškiaregiškmo kupinas žmogus, kaip Vy- 
'dūnas.

Visa tai, kas galima kritiškai Vydūno pa
saulėžvalgoj įvertinti, cum grano salis pri
ėmus ir atitinkamai įvertinus, čia randame 
ne tik šviesių, kilnių minčių, ypač jaunimui, 
bet ir tiesiog reto naudingumo minčių, pav., 
kas liečia seksualinio gyvenimo ar mitybos 
bei aplamai kūno priežiūros sjjitj. Šiandien, 
žinoma, vegetarizmas nėra taip lengvai 
įgyvendinamas, kaip gerais laikais, tačiau 
vis dėlto jeigu ne visumai, tai bent daugu
mai individų jis yra siektinas dalykas. Nes 
kraujo grynumas, aiškina Vydūnas, yra pir
moji žmoniškumo, o tuo pačiu ir kovų pa
šalinimo bei išvengimo sąlyga.

Vydūno stilius ir dabar tebėra toks pat 
lankstus, kaip ir seniau, o daugeliu atvejų 
jo mintys išreikštos su tikrai išgyventu 
akivaizdumu.

„Tauresnio žmoniškumo užtekėjimą” iš
leido D. Vydūno Bičiulių lėšomis Detmoldo 
skaatu brolija. A. R.

ir aisčių vienybės siekimų. Aisčių vienybės 
siekimai diktuoja bendrą lietuvių ir latvių 
kultūros darbą, jie diktuoja vieną istorijos 
ideologiją, nes mes turime būti tvirti ir 
savo istorijoje. Mes negalime atsisakyti nuo 
idealinės Aistijos. Ji duoda impulsą mūsų 
tautiniams jausmams ir suvienytos tautos 
rekonstrukcijai. Taip pat ir antrojo D. ka
ro įvykiai parodė, kad tokios vienybės idė
jos pasirodė turinčios didelę lemiančią 
jėgą ir kitoms tautoms. Kaip Čekoslovaki
ja, taip ir Jugoslavija išgyveno iširimo kri
zę. Šios tautos matė, ką reiškia atsiskyri
mas ir susiskaldymas, kuriuo džiaugiasi 
tiktai priešai, kad galėtų jomis disponuoti. 
Suprantama, kad dėl tos pačios priežasties 
vokiečių, lenkų ir rusų istorikai labai rū
pestingai stengėsi palaikyti mokslinėje lite
ratūroje nuomonę apie aisčių kilčių skirtu
mą. Klasinį atsakymą į šiuos siekimus da- 
yė Dr. Vydūnas savo knygoje „700 Jahre 
deutsch-litauische Beziehungen”. Mes tu
rime mokytis iš savo priešų. Tai bus idea
las, kuriam užsidegs rašytojai ir dėl kurio 
žus kovotojai. Šiam judėjimui reikalingas 
vardas. Vardas yra šūkis, išreiškiąs prog
ramą. Bet šiam judėjimui reikalingi ir išo
riniai ženklai. Atnaujinta Latvių Lietuvių 
Vienybė mėgino juos sudaryti vienybės em
blemoje: Gedimino stulpai vainikuoti Lat
vijos trimis žvaigždėmis. Vėliavos gi spal
vas sudaro emblemos spalvos horizontinėse 
linijose: balta, raudona ir auksinė. Būtų 
klaida vienybės judėjimui atimti priemones 
su filologinėmis refleksijomis. Politikai ne 
taip svarbu, kiek teoriškai gerai sutaikyti 
keli filologiški argumentai. Užtenka, kad 
aisčių vardas yra ne be pagrindo ir jo var
tojimas jau pažįstamas. Jeigu kažin kada 
Napoleonas sakė, kad politika yra žmonių 
egzistencija, tai dar daugiau mes galime tai 
pasakyti šiandien, kalbėdami apie save. Mūsų 
tautai gali padėti tiktai greitas, energingas 
ir ateitį numatęs veiksmas, kuris kovoje dėl 
tautinės egzistencijos vartoja absoliutiškai 
visas pritaikytas priemones.

Šių politinių, ne filologinių apsvarstymų 
reikia laikytis, svarstant aiščių ir baltų 
vardų klausimą. Turime prašyti filologus, 
kad palaikytų aisčių vardą, arba bent būtų 
šituo atžvilgiu neutralūs.

____ Knygų paraštėje-----------------

Julien Benda
Egzistencializmo tradicija arba 

gyvenimo filozofijos
Sis jau gilaus amžiaus sulaukęs, bet vis 

toks pat aistringas idėjų pasaulio gynėjas 
yra, palyginti, mjžai žinomas mūsų skai
tančios visuomenės. O tuo tarpu audra, su
kelta prancūzų dvasiniame pasaulyje 1928 
m. pasirodžiusios jo knygos Trahison dės 
clercs (Rašto mokovų išdavystė), kurioje 
autorius apgailestauja progresyvinį nykimą 
pas moderniuosius rašytojus susirūpinimo 
žmogaus dvasios reikalais, užleidžiant vis 
daugiau vietos jausmams, religijai ar akci
jai, buvo vienas iš reikšmingiausių to me
to debatų, be kurių būtų visiškai nesu
prantant paskbtiniojo tarpukario prancūzų 
minties raida. Si ryškiais kontūrais apves
ta paskutiniojo idėjų mohikano figūra, iš
kilusi šiuose neramiuose laikuose iš gra
žiausios klasikinės kultūros šaknų, atrodo, 
savaime suprantama, lyg kokiu pavojingu 
praėjusių amžių vaiduoklių gyvenimo — o 
ne žmogaus ir pasaulio — prasmės ieškan
čioms XX a. minioms.

Naivu būtų laukti iš Julien Benda atlai
dumo ir mūsų laikų mados filozofijai — 
egzistencializmui. Paniekos ji susilai^ia 
jau vien dėj to, kad tai filozofija masėms, 
ieškanti populiarumo, kiekviena proga skel
bianti, kaip tas kermošiaus šundaktaris, Tad 
tiktai ji žinanti piliulę išgelbėti žmonijai 
nuo „baisios dvasinės krizės”. Išduodama 
ir paneigdama minčių pasaulį, besityčio
janti iš dvasinės ramybės ir meditacijos, jt 
yra iš tiesų, bet kokios filozofijos, prade
dant nuo Sokrato, neigimas, o tačiau ne- 
sigėdina pati vadintis filozofija. Pasirinku
si sau postulatu „egzistencija anksčiau ne
gu esencija”, ji skelbia esanti „egzistenci
jos gynėja”, prieš protą, prieš „egzistenci
jos mintijimą” tuo tarpu kai pati naudoja 
proto įrankius ir metodus.

Autorius susimąsto dėl žmonijos dvasinės 
evoliucijos ir, ieškodamas egzistencializmo 
tradicijos, suranda jo šaknis romantizmo 
prieaušryje, ašarojančio ir moteriško Jean- 
Jacques’o „filozofijoj”. Romantizmas pirma- 
sai, jo nuomone, atmetė aristokratišką, vy- 

• rjšką, protu, pareiga, aiškumu pagrįstą pa
saulio suvokimo būdą bėgdamas t ^švel
nias svajones”, laimės ieškojimus, religijos 
paguodą. Romantizmo atneštas subjektyviz
mas, naivus bet patrauklus tokių kategori
jų, kaip mirtis, pasaulis pakeitimas subjek
tyviai emociniais konceptais „aš mirsiu”, 
„aš išmestas pasaulin” turėjo, aišku, supo
puliarinti, sudemokratinti ir tuo pačiu su
vulgarinti ir pasaulį, ir žmogų. Egzisten
cializmas yra tiktai to paties proceso kraš
tutinė išvada, apvainikavimas, visiškas žmo
gaus minties ir žmogaus, mąstančio pasau
lį, atmetimas.

Įdomu pažymėti, kad prancūzų raciona
listas Julien Benda irn vokiečių istoriozofas 
Oswald Spengler, skirtingais keliais, ir 
kiekvienas savo rūpesčių vedamas, prieina 
kuone identiškos nuomonės, vertindami Eu
ropos civilizacijos pastarųjų amžių raidą: 
XvII—XVIII a. aristokratiškas pasaulio su
pratimas, i dvasinio pn»do primatas reiškė 
apogėjų ęivilizacijos, kuri pernokusi smun
ka idėjų pasaulio nuvertinimo ir suvulga- 
rinimo, emocinių ir intuityvinių žmogaus 
gelmių liaupsinimo keliu.

Nenorėdami pasisakyti iš esmės nei dėl 
egzistencializmo kaip filosofijos vertės, nei, 
tuo labiau, dėl vertės žmogaus gyvenimu 
susirūpinusios poezijos, vis dėlto manome, 
kad skaitytojui bus įdomu pažinti mintis 
vieno iš grynųjų „europiečių” bandančio 
suvesti nūdienio gyvenimo reiškinius į is
torinės perspektyvos ir mūsų civilizacijos 
raidos rėmus.

(Julien Benda, Tradition de 1’Exisfentia- 
lisme ou philosophic de la vie, Paris, 1947, 
Grasset, in—12, 122 p.).

Algirdas J. Greimas
__

Miguel de Cervantes Saavedra

„Don Kichotas“
Retas teturėjo, tur būt, laimės pasiimti sn 

savim, palikdamas tėviškę, pilną „Don Ki
choto” vertimą, Lietuvoje Pulgio Andriušio 
1942 m. išleistą. Jis ir dabar tuo reikalu 
mūsų, ypač jaunimo, nenorėjo užmiršti, 
duodamas bent po keletą skyrelių iš pirmo
sios ir antrosios veikalo dalies. Tik gera 
būtų J)uvę, kad būtų buvus pridėta kiek 
platesnė Cervanfeso biografija ir duotas 
viso veikalo santraukinis turinys. Tai ypač 
botų pravertą mokyklos reikalui. Taigi, mū
sų išmanymu, nereikėjo praleisti pačio pir
mojo pirmosios dalies skyrelio, kuris arti
mai supažindina su pačiu veikalo didvy
riu ir šiaip reikšmingom smulkmenom (pvz., 
Rosinanto vardas, etc.).

Klasikų vertimai tremtyje, atrodo, turi 
mažiau sėkmės, kaip originalūs veikalai, bet 
Cervantes, kaip ir jo bendralaikis Šekspy
ras, lieka ir mums tremtyje aktualūs. Dėl 
to ir vertėjas įžangoje paakina mus prisi
minti, kad La Mančos idalgas „moko mus,' . 
tremtinius, neišsižadėti mūsų didžiųjų sie
kimų”, o Sanča Panča primenąs, kad viskas 
esą pataisoma, išskyrus mirtį. Kad ir siau
ros apimties, knyga bus geras pasitarnavi- 
mas mūsų mokykliniam jaunimui, kuris čia 
tremtyje kaip ir neturi progos prieiti prie 
šio didžio rašytojo. Vertėjas skyrelių, ku
riuos duoda savo knygoj, nei trumpino nei 
pakeitė, ir tai duoda progos susipažinti su 
Cervanfeso veikalo stilium, iš ispanų kalbos 
vertėjo kruopščiai, nors ir gan populiafiai, 
perduotu.

Knygoj 128 pusi., praturtinta ji Cervan- 
teso atvaizdu ir Gustavo Dorės medžio rai
žinių iliustracijomis. Išleido „Suduva”. A. R.
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KOLUMBIJOJ KURIASI LIETUVIŲ KOLONIJA
Dar prieš, ši karą Kolumbijos sostinėje 

Bogotoje yra apsigyvenę keliolika lietuvių. 
Jie sudarė lietuvių katalikų komitetą karo 
aukoms globoti (jo adresas: Comite Litua- 
no Catolico Lituano Pro Victlmas de gu- 
erra, Bogota, Carrera 6, Nr. 14—84).
I To komiteto pastangomis, Bogotoj pra

dėjo augti lietuvių kolonija. Po šio karo j 
Bogotą atvyko 14 tremtinių lietuvių, o kiek 
vėliau antras transportas, kurį sudarė 21 
lietuvis iš DP stovyklų. Visi atvykusieji, 
Kolumbijos lietuvių komitetui padedant, 
aprūpinti darbu ir pastoviais butais. Vyrai 
daugiausia gavo darbo ūkiuose, ūkvedžiais, 
o moterys — namų ruošoj. Be to, atvykę 
4 kunigai dirba parapijose, 2 Inžinieriai ir 
1 ekonomistas — savo specialybėse. Tačiau 
tie, kurie Įsikūrė ūkiuose, atlyginami gana 
menkai. Pradžioje to atlyginime^ vos pa
kanka pragyvenimui, o apie drabužių ir 
šiaip reikalingiausių daiktų Įsigijimą ne
tenka ir galvoti. Tik darbštumu ir apsu
krumu jie tikisi susikurti gereshę savo 
ateiti. Kainos Kolumbijoj esančios gana 
aukštos. Kiek geriau gyvena tie specialistai, 
kurie gavo darbo savo specialybėse.

Lietuvių komitetas rūpinasi ir daugiau 
lietuvių parsikviesti i Kolumbiją. Jis išrū
pina Įvažiavimo leidimus, savo lėšomis 
parsiveža atvykusius iš uostų ir parūpina 
laikinus butus, o taip pat padeda susirasti 
pastovų darbą. Kolumbijos vyriausybė imi
gracijai i tą kraštą nekliudo, bet ir nesirū
pina ja. Lietuvių komitetui atlikus visus 
reikalingus imigracijai formalumus, val-

džios Įstaigos išduoda individualius Įvažia
vimo leidimus. Kas Įdomautus! emigracija 
1 Kolumbiją; turėtų su minėtu lietuvių ko
mitetu užmegsti ryšius. Kitu keliu vargu 
kam pasiseks tuo tarpu gauti jvažiąvimo 
leidimą. Lietuvių komitetui iki šiol pavy
ko visų, norinčių 1 Kolumbiją atvykti, praT 
šymus patenkinti.

Varginga kelionė i Australiją
Grupė Kasselio-Mattenbergo stovyklos 

gyventojų per Butzbacho pereinamąją sto
vyklą išvyko 1 Australiją. Jie pateko j va
dinamą 6 transportą, kuris plaukė senu, 
5.500 tonų iš pagelbinio kreiserio 1 trans
portini* perdirbtu laivu. Kelionėje laivas 
iki Gibraltaro jau keturis kartus gedo. 
Vieną kartą jo motoras buvo sugedęs net 
8 valandas ir tuo metu vanduo ji nešė, kur 
norėjo.

Gibraltare laivas sustojo Ilgesniam re
montui ir čia jis išbuvo kelias savaites. 
Per tą laiką DP emigrantai arčiau susipa-

Reikia sekti, kada pradės JAV konsulatai, darbą
w Visų tremtinių dėmesys nukreiptas į tai, 
kaip praktikoje bus vykdomas išvietintųjų 
įsileidimo j Jungtines Amerikos Valstybes 
įstatymas, Deja, lig šiol turimos žinios yra 
per daug „kuklios“ Be to, jos dažnai prieš
tarauji, taigi dar labai sunku susidaryti 
vaizdą, kaip gi iš tikrųjų tremtinių kelionė 
pagal tą Įstatymą į „pažadėtąją žemę 
vyks“.

Nors dar nėra paskelbta tam įstatymui 
vykdyti taisyklių, vis dėlto iš kompetetin- 
gų (staigų ateina šiokių tokių informacijų. 
Štai, IRO jstdiga Bad Kissingene viename 
rašte informuoja, kad ankščiau pradėtos 
konsulatuose bylos, prieš šių metų birželio 
30 d., tikrai rrebegaliosiančios. Toliau ten 
pasakyta, kad yra svarbu sekti, kada JAV 
konsulatai Vokietijoje pradės darbą ir tada 
l juos kreiptis.

Vienas lietuvių laikraščio JAV redakto
rius savo atsiųstame laiške rašo, kad ten 
tremtiniams buto ir darbo pažymėjimų su
teikimas plačiai organizuojamas per BAL- 
Fą. Jis yra atspausdinęs tam tikras blan
kas, kurias be didelio vargo guli užpildyti 
tremtinių artimieji ir pažįstami Ameriko
je. Šie pažymėjimai atstosią ankščiau iš
duodamus afidevitus. Daugeliui jau tokių 
pažymėjimų per BALFą yra pasiųsta trem
tiniams į Vokietiją.

Toliau laiške rašoma: „Dabar mūsų pa
reiga, ko daugiau tremtinių darbo ir buto 
pažymėjimais aprūpinti". Taip pat laiške 
pažymėta, kad atvykusioms 1 Ameriką ne
atrodo, jog gavimas darbo ir buto sudarytų 
sunkesnę problemą. J. Ant.

Stebėtojas.

žino su šiuo tarptautinės reikšmės miestu. 
Esą Gibraltare krautuvės visko pilnos, kai
nos neaukštos. Pav., geras angliškas kostiu
mas tik 12 svarų, auksinis štoperis 10 svarų, 
o šiaip geras laikrodis 3—4 svarai ir t. t.

Varginga kelionė kai ką atbaidė nuo 
Australijos ir net norėtų grįžti atgal, nes 
prisibijo, kad tolimesnėje kelionėje neatsi
tiktų kokia nelaimė. Laivu vyksta 750 ke
leivių, labai ankštai susispaudę. Iki Gi
braltaro jau apie 60% keleivių susirgo vi
duriais. Šiaip maistas nekoks ir jo mažai. 
Kiekvienam, tiek vyrui, tiek moteriai kas
dien duodama po 10 cigarečių. Kelionėje 
mirė vienas ukrainietis, kuris vyko j 
Australiją su žmona. Jis palaidotas Gibral
tare.

Tai pats blogiausias laivas iš visų, kurie 
perveža DP emigrantus J Australiją. Kitais 
laivais važiavusieji savo kelionę į „kengū- 

visai kitaip atvaizduoja.
- Stebėtojas.

4 I rų žemę'
I

Perėjimas iš vokiečių ūkio i stovyklą
Kasselio. Tam tikrais atvejais tremti

niai, kurie buvo ankščiau Įjungti i vokie
čių ūkį dabar priimami i stovyklą gyventi, 
suteikiant IRO globą. Kai kuriems sutei
kiama tik DP teisės, bet be globos.

Kasselio-Mattenbergo stovykloje veikė 
kontrol centrą, kuris po skryningo, priim
davo i stovyklą gyventi. Be to, veikė ir pe
reinamoji stovykla. Dabar šios abi Įstaigos 
perkeltos j Fuldą. Jų patalpos perduotos 
Mattenbergo stovyklai.

Tačiau dabar kas norės iš vokiečių ūkio 
pereiti t stovyklą, pirmiausia turės kreip
tis J Sub Area Kassel Welfare Office ir 
tik su jo raštišku pasiuntimu galės kreip
tis 1 kontrol centrą Fuldoje.

— Mattenbergo stovykloje buvo re
gistruojami žmonės emigracijai į Maroką. 
Kandidatai buvo pasiųsti j Butzbacho pe-

Padidėjo stovykla
SchwHb. Gmiindas. Rugpjūčio mėn. pa

skutinėmis dienomis iš Schweinfurto stovyk
los buvo atkelta virš 300 gyventojų. Iš at
keltųjų labai didelis nuošimtis yra vaikai, 
daugiausia mažamečiai. Senieji Schwab. 
Omlindo stovyklos gyventojai, priimdami 
atkeltuosius, turėjo susispausti turimose pa
talpose, ir tuo būdu kiekvienam gyventojui 
tenka 4,27 kv. m. gyvenamojo ploto. Naujai 
atvykusieji Įnešė gyvumo | stovyklos gy-

Sportas 
Baigta pavergtųjų tautų olimpijada

Lengvosios atletikos varžybomis Nūrn- 
berge paskutinėmis rugpiūčio mėn. dieno
mis buvo baigta Pavergtųjų Tautų Olim- 
niada. Lietuviai sjwtininkai šioje olimpia
doje pasirodė gražiai, o paskutinėse varžy
bose laimėjo net 9 aukso, 3 sidabro ir 8 
bronzos medalius. Žinomas sportininkas Z. 
Pitzinauskas pats vienas laimėjo 3 aukso 
medalius (rutulys 14,64; diskas 42,75; ietis 
>4,75) ir buvo (vertintas kaip geriausias 
lengvaatletis; Adamkavičius laimėjo 2 auk
so medalius (Į tolį 6,65 ir į aukštį 1,75), po 
1 aukso medalį laimėjo Žemaitis (400 m bė
gimas per 54,2), Tendys (3000 m bėgimas 
per 9:18,2), Sikšnytė (60 m bėg. 8,4) ir Ba
ranauskaitė (rutulys 11,27). Kaip žinoma, ir 
kitose varžybose lietuviai išėjo laimėtojai— 
krepšinyje ir moterų stalo tenise, gi futbole 
laimėjimas, greičiausiai, taip pat bus mums 
pripažintas, nes lenkų vienuolikė į baigmi
nes rungtynes neatvyko, ir tuo būdu taškai 
turėtų būti užskaityta lietuviams. Paverg
tųjų tautų olimpiada, šalia grynai sportinės 
reikšmės, turėjo ir tarptautinio bendradar
biavimo charakterį, kuris pasireiškė sjx>rti- 
nėse varžybosA ir beveik tuo pačiu metu, 
kai Londone vyko pasaulinė olimpiada, ku
rioje dalyvauti pavergtosios tautos neturėjo 
galimybės, (žlv).

Pasaulio horizontuose
— McKenley (Jamaika) lengv. atletikos 

varžybose Stockholme pagerino 300 m bė
gimo pasaulinį rekordą, nubėgdamas šį 
nuotolį per 32,4 sek. Švedų estafetėje Wint 
(Jamaika) 400 m sukorė per 45,6 sek.

— Daviso taurės baigminėse varžybose 
JAV veda prieš Australija 2—0. Frank Par
ker laimėjo prieš australietj Billy Sindwell 
6—4, 6—4, 6—4 ir Ted Schroeder nugalėjo 
Adrian Ouistą 6—3, 4—6, 6—0, 6—0.

— Ateinantį sekmadienį pradedamos Pie
tų Vokietijos futbolo pirmenybės Oberliga 
klasėje. Pirmenybėse dalyvauja 16 koman
dų.

— „Tour de France” dviračių lenktynių 
laimėtojas italas Bartali Liuksemburge lai
mėjo gatvių lenktynes prieš pasaulio meis
teri Schotte ir Ockers (Belgija).

— Tarpvalstybinėse futbolo rungtynėse 
Norvegija nugalėjo Suomiją 2—0. Bulgari
ja — Čekoslovakija 1—0 ir Jugoslavija — 
Lenkiją 1—0. Švedijoje tarpmiestinės Od- 
teborg — Malmd futbolo rungtynės baigė
si lygiomis 4—4. (žlv)

venimą, nes atsikėlė dail. C. Janušo meniš
kųjų išdirbinių dirbtuvės su studija, K. 
Prišmanto lietuviškųjų audinių audykla, 
prekyb. Jurjono prekyba, kepykla ir kt. At
vykimo dieną stovyklos administracija ir 

.komitetas parodė gražių pastangų, Nuorga
nizavę sklandų ir greitą naujai atkeltųjų 
priėmimą ir patalpinimą bei aprūpinimą.

LANKĖSI VLIKO PIRMININKAS
Schwab. Gmūndas. Rugsėjo 5 d. stovyklą 

aplankė VLIKo pirmininkas prof. M. Kru
pavičius, kuris stovyklos gyventojams pa
darė platų pranešimą apie tarptautinę poli
tinę padėtį, apie dabartinĮ gyvenimą Lietu
voje ir apie vadovaujančių veiksnių veiklą 
tremtyje. I gausius gyventojų klausimus 
prof. M. Krupavičius davė plačius paaiški
nimus, ir tuo būdu eiliniam lietuviui labiau 
išryškėjo mūsų vadovaujančių veiksnių žy
giai ir sumanymai, (žlv).

Teinamąją stovyklą pereiti komisijas. Čia 
susidarė apie 16o asmenų, norinčių išvykti 
l Maroką. Bet pasirodė, kad ne taip jau 
lengva ten patekti. Iš 100 kandidatų ko
misija ęmigracijai i Maroką priėmė tik... 
3. Kitiems buvo pareikšta, girdi grįžkite 
ko skubiausiai i savo stovyklas, nes ten 
daug žmonių reikalaujama 1 Australiją...

— Pernai rudeni ir šių metų pavasari 
buvo registruojami siuvėjai su šeimomis 
emigracijai i Kanadą. Parinkti kandidatai 
perėjo reikalingas Butzbache komisijas, 
kiti net du kartus, ir laukė tos dienos, 
kada juos pašauks i laivą, kelionei 1 Ka
nadą. Laukė ištisus mėnesius ir nieko gero. 
Vėliau atėjo žinių, kad jų vieton „per apsi- 
rįkimą",' ar šiaip sau, pateko kiti kandida
tai ir jie jau esą Kanadoje... Bet iš ati
tinkamų IRO Įstaigų buvo pareikšta, kad ir 
šitiems siuvėjams ateis eilė išvykti. Ta eilė 
atėjo kaip tik dabar. Iš Mattenbergo sto
vyklos pašauktą 13 siuvėjų su šeimomis ir 
du viengungiai, iš viso 44 asmenys. Jie dar 
vėl Butzbache turės pereiti komisijas.

— IRO parėdymu,, pertvarkyti dirban
čiųjų ętatai ir sumažinta rūkalų norma. 
Dabar dirbantieji, be piniginio atlyginimo 
gaus po 4 su puse pakučio rūkalų mėnesiui. 
Ankščiau rūkalų norma buvo kelis kartus 
didesnė. Šis sumažinimas veikia nuo rug
pjūčio mėn. 1

— Vienas stovyklos biuletenis (iš dvie
jų!) nusiskundžia, kad sanitarinė komisija 
neaprūpina stovyklos gyventojų antklodė
mis. Be to, jis siūlo dirbančiųjų cigaretes 
„nacionalizuoti“ nedirbantiesiems ir nesi
karščiuoti emigracijos reikalu, 
tos „aktuolijos“ prieš-mėnesio 
kant naujus skaitytojus.

— Rugsėjo mėn. pirmoje 
įstaigos numato tikrinti medicinos perso
nalo dokuihentus. Stebėtojas.

Tai vis vie- 
pirmą, ren-

pusėje IRO

♦ Albanijoje gyvenantiems užsieniečiams 
pranešta, kad jiems uždrausta 
tikrose pasienio zonose pagal 
Jugoslavijos sienas. (D/Afp),

Iškėlė Meerbecko stovyklą
Oldenburgas. Meerbeko kaime, 3 km nuo 

Sladthageno, anglų zonoj, tuoj po karo Įsi
kūrė DP stovyklą. Šio viso kaimo gyvento
jai buvo prievarta evakuoti ne pripuola
mai, bet už nusikaltimą žmoniškumui prieš 
anglų lakūnus. Patogiai Įrengto kaimo, 
maždaug vidutinio Lietuvos provincijos 
miestelio didumo, su gyvenamais namais, 
ūkio trobesiais, bažnyčia, mokyklomis, san
dėliais ir kt. buvo atiduota karo aukoms- 
išvietintiesiems apsigyventi. Gyventojų 
tautybė iž karto keitėsi. Galiausiai ši patogi 
DP stovykla atiteko pabaltiečiams. Joje 
apsigyveno keli šimtai lietuvių, be to, lat
vių ir estų. Stovykla neblogai susitvarkė, 
be to, gera jos ūkinė situacija teikdavo kai 
kurių pirmenybių prieš kitas DP stovyklas.

Atgaudami vis daugiau teisių, vokiečiai 
dėjo pastangų tremtinių stovyklą iš Meer
becko iškelti. Taip kelerius pastaruosius 
metus Meerbecko stovyklos gyventojai iš
gyveno nuolatinę vokiečių grėsmę ir Įvai
rius užsipuldinėjimus. Iškėlimas atrodė 
tikras dar ir dėl to, kad tai buvo vienintelė 
DP stovykla anglų zonoje privatiniuose vo
kiečių namuose. Bet su laiku žmonės prie 
visko pripranta. Meerbekiečiams pagaliau 
gavosi Įspūdžio, kad juos tol nekels, kol jie 
-gyvens Vokietijoj...

Tačiau štai, vokiečių pastangos išsipildė: 
Meerbecko DP stovykla iškelta i Olden- 
burgą (lietuviai ir estai), o dalis i Wil- 
helmshafeną (latviai).

Vokiečiai visu smarkumu pasišovė savo 
kaimeli atgauti, išvykstantiems tremtiniams 
parodydami tam tikro Įtūžimo. Momentais

lankytis tam 
Graikijos ir

%

net jėga grasino perduodantiems stovyklos 
pareigūnams. Stovyklos pareigūnai dėl to
kio vokiečių elgesio buvo priversti painfor
muoti anglus. Tai dar kartą tremtiniai ga
vo patirti, kokią vokiečiai turi neapykantą 
prieš juos. J. Šakinis.

Nauji valdomieji organai
Weidenas. Senasis LTB apylinkės komi

tetas, vienintelis iš iki šiol baigusių savo 
kadenciją, atsistatydino. Išrinktas naujasis 
komitetas, į kuri įėjo veik visai naujos jė
gos. Linkėtina ir šiam komitetui ilgai, pa- 
gyvuoti, nes šiuo metu ypač yra gausių rū
pesčių, kaip švietimo, emigracijos ir kt. 
reikalai.

— Po ilgoko laukimo pagaliau patvirtin
ta ir naujoji L. Raud. Kryžiaus Weideno 
skyriaus valdyba, kuri, tiesa, dirbdama ir 
be patvirtinimo, išvarė plačią šalpos darbo 
vagą. Reikia manyti, kad ji ir toliau dirbs 
su nemažesniu pasiryžimu.

— Weideno apylinkė nedidukė, tolima, už- 
kampinė. Atrodytų, kad čia mažiausiai bū
tų judama. Tačiau suvedus paskutinius ba
lansus, paaiškėjo, kad maždaug metų būvy
je ir iš čia emigravo jau 110 asmenų.

— Weideno mieste pradėjo siausti vaikų 
paralyžiaus epidemija. Nors imtasi visų at
sargumo priemonių, ir lietuvių tarpe su
sirgimų nėra, tačiau ši žmonijos rykštė ir 
mūsų tarpe kelia didelio susirūpinimo, ypač 
dabar, kai stovyklos gydytojas atostogauja, 
o lietuvių gydytojų neturime, L. E-tas
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Tolerancija
Dažnai mėgstame pasigirti, kad lietuvių tauta yra labai tolerantinga kitoms 

tautoms. Tačiau tas tolerantingumas kartais aukojamas savo tautinės garbės są- 
skaitom Bet šį kartą norėčiau iškelti tas visuomeninio gyvenimo sritis, kur tole
rancijos ribos turėtų būti labai plačios. Ypačiai kalbant apie politinj gyvenimą bei 
politinius susigrupavimus.

Demokratija be tolerancijos yra tuščia ir beprasmiška sąvoka. Toje valstybėje, 
kur demokratinių rinkimų būdu viena politinė grupė laiduojasi seime 50,5% balsų 
daugumą ir valdo be jokios tolerancijos 49,5 % atžvilgiu, viešpatauja daugumos 
despotizmas arba partijos diktatūra, bet jokiu būdu ne demokratija. Priešingai, 
jei valstybės viršūnėje sėdi kad ir visagalis karalius, bet tolerantingas visai savo 
tautai, ši valstybinė santvarka yra demokratiškesnė, negu aukščiau paminėtoji.

Ar daug buvo tolerancijos nepriklausomo gyvenimo metais Lietuvoje? Lietu
vos valstybinio gyvenimo veiksniai buvo susiskaldę i daug didelių ar mažu partijų 
(paskutiniuose seimo rinkimuose jų būta per 30). Partijos Jaro savęs f’"-tiškai 
ir be kompromisų kovojo: krikščionių demokratų blokas, prisidengdamas Eklezija, 
puolė visus kitus, išvadindamas juos „bedievais”. „pagonimis”, bei „krašto išda
vikais”; liaudininkai su socialdemokratais puolė ir plūdo kunigus, proteguodami 
Dr. Šliupo „laisvamanybę”. Apakusios ir apsvaigusios šioje beprasmėje kovoje tų 
laikų vyraujančios partiios nepastebėdavo, jog tie „bedieviai, nagonvs, kliertkalai”. 
buvo tie patys padorūs ir vienodai mylt savo kraštą lietuviai. Net Ekleziia kurios 
priedangoje buvo kovojama, užuot patikusi nuošali, buvo drabstoma tais pačiais 
purvais, kuriais drabstėsi „bedieviai” ir „Klerikalai”. Dėl visiškos politinės to
lerancijos stokos, Lietuvos demokratinė santvarka atsidūrė sunkioje negalavimo 
būklėje. Po to įvyko perversmas, ir demokratinė santvarka ttirėio užleisti savo 
vietą autoritetiniam režimui. Tuo būdu vėl atsistojome ant klaidjngo kelio. Iš pra
eities nieko neišmokome. Priešingai, atrodo, nuėjome yeyoka k»lio galą atgal. Bent 
tai parodo mūsų darbai tremtyje. Rodos dabar jokio kito klausimo nėra, kaip 
tik kova dėl Lietuvos laisvės ir savos tautos išsilaikymo. Sveikas lietuvių protas 
sako, jog šios kovos eilėms tinka ir davatka ir bedievis ir izraelitas ir mahometo
nas, tik kad jis būtų lietuvis.

Bei dėta, daug vadovaujančių (pabrėžiu vadovaujančių) lietuvių vis dar tebe
galvoja kitaip. Pagal seną ir labai nevvkusj prieškarini pavyzdi 'f 
stengiasi kiršinti vienus prieš kitus. Netolerancija ir toliau stengiamasi palaikyti 
ir ją padaryti mūsų visuomeninio gyvenimo tradicija. Kas mums belieka to
liau, jei tokio aukšto kultūros lygio asmuo, kaip prof. Dr. Maceina šaukia t kovą 
visus krikščionis prieš „cicilikus ir bedievius”. Klaiku ir liūdna.

Teko skaityti kelis reportažus iš Amerikos. Ir ten rašoma, jog iš Euronos at- 
vykstantieji lietuviai sutinkami vietinių, skirstant įuos pašnabždomis t „mūsų ir 
„nemūsų”. Klaipėdos krašto atstovas dar ir šiandien nepriimamas l vadovaujančių 
lietuvių tarpą. Visa tai matydamas senas Lietuvos kovotojas — veteranas buv. 
Lietuvos resnublikos prezidentas Dr. Kazys Grinius viename tremtinių suvažia
vime Vokietijoje šaukėsi tolerancijos lietuvių tarpe, nes kitaip Lietuva nepatėgs 
atsikurti ir užimti jai priderančią vietą. Visi jo politinės minties pasekėjai entu
ziastingai jam pritarė ir dar iki šiai dienai nepamiršo io šauksmo. Štai pasiskai
tau š. m. birželio 21 d. „Minti”, kurioje randu prof. P. Leono mirties paminėjimo 
aprašymą. Nes kas kitas, bet nats prof. kun. Krupavičius, kalbėdamas anie prof. 
P. Leoną, gėrėjosi jo toleranciia ir valstybiškumu. Šią toleranciją statė pavyz
džiu jaunesniosios kartos veikėjams. Prisipažinsiu, kaip senas visuomeninkas, šias 
prof. kun. Krupavičiaus mintis nrllmu su neslepiamu džiaugsmu. Nenorėčiau abe
joti kad čia buvo kalbama nuošird’tai. Bet dėl atsargumo prašau tolerancnos fak
tų lei kun. Krupavičius nusiskundžia jaunosios kartos netolerancija, tai čia kalta 
ne tiek jaunoii karta, kiek dabartinė senoji, kuri ta jaunąją kartą išauklėto. Kada 
senoji karta jau sėdėjo ministerių kėdėse, dabartinė jaunoii karta vaikščiojo Į 
bažnyčią ir (yra širdimi klausėsi pamokslų. Kokie jie buvo 20—26 metais, mes visi 
gerai prisimename; daug kas tik iškyrus meilės artimui, atsieit kok| grūdą pasė
jai, toks ir javas išaugo.

Tėvynėn grįžimo diena artėia. Praeities klaidų negalima kartoti. Nevalia mums 
grįžti susiskirsčiusiais j „mūsų”\,ir „nemūsų” | „bedievius” ir „klierikalus”. Mums 
galima grįžti tik lietuviais, pasiryžusiais dirbti petys l petį savo, tėvynės 
gerovei. Tolerancija ir darnumas sunkiausius uždavinius padarys pasiekiamais, 
sunkiausius darbus lengvai įveikiamais.

Norėčiau visus vadovauiančius lietuvius sukviesti j tolerancijos kon
gresą ir jame paskelbti pirmąjį tolerancijos š imt m et Į. Aš nesiūlysiu 
visiems dalyviams atsisakyti savų politinių pasaulėžiūrų. Ne. Aš siūlyčiau štai ką- 
pirmoje eilėje būkime lietuviai valstybininkai, o paskui savų politinių grupių at
stovai. Tolerancijos kongrese surašytumėm šimtmečiui darbo darbotvarkę, kurioje 
turėtų vyrauji tautos ir valstybės klausimai. Tada visi nustebę pamatytame, kad tų 
klausimu būtų tiek daug, iog juos Įvykdyti būtu permaža ir šimtmečio, gi parti
niams reikalams, o ypač rietenom tikrai nebūtu laiko. Yra būtinas reikalas Lietu
vą išvesti I nlatu pasaulio kultūros ir civilizacijos vieškelį Nustokime galvoję pa- 
rapi'iškai. kaip tai d’rėme anksčiau ir dar dabar tebedarome. Kelias | tą platų.pa
saulio vieškeli vra tik vienas — tolerancija bendradarbiavime, meilė Lietuvai ir 
lietuvio lietuviui. ST. KUZMINSKAS.

Skelbimas Nr. 49
Iš JAV ir kitur yra paieškomi šiame skel

bime išvardinti asmens. Ieškomieji arba jų 
likimą žinantieji yra prašomi atsiliepti C/ 
Kartotekon per vietos LTB komitetus, kar
tu nurodant skelbimo eilės Nr. ir įdedant 
reikiamą kiekį pašto ženklų atsakymui ap
mokėti.
717. Railienė-Stadzevičiūtė Elena; Verby- 

la Beleventūras (1905), iš Kurpikų.
718. ® Mrs. Emilija Baltramaitienė-Plauškai-

tė, 8 Clarkson Street, Worcester, Mass.
— prašo atsiliepti savo gimines: Sta
nislovą Plaušką, Petrę Plauškienę ir 
jos vyrą Domininką bei Barborą yVait- 
kienę, kilusius iš Švėkšnos.

719. Mrs. Ursula Dambrauskienė, R. 12 
Lemont, Ill./USA — prašo atsiliepti 
Juozą Dambrauską.

720. Mr. Pranas Muningis, 150 Ames Street 
Montello, Mass./USA—prašo atsiliepti 
savo sūnų Praną, gyvenusį Žagarėje.

Miss E. Augustinavičiūtė, Į Cam
bridge Place, Worcester, Mašs./USA
— prašo atsiliepti savo gimines; Oną 
Mockevičienę ir Antaną Mikalauską.

722. Mrs. Katie De Tereese. 305 Livonia 
Ave., Brooklyn, N. Y./USA — prašo 
atsiliepti savo brolius: Joną ir Vincą 
Sonkus. kilusius nuo Telšių.
Mrs. Marijona Bacevičienė - Valenis 
3739 S. Peoria Street, Chicago 29, Ill.
— prašo atsiliepti savo seserį Barbo
rą Juškienę ir jos šeimą.
Mrs. Ona Leonavičienė, 48 Aetna 
Stret, Worcester, Mass./USA — pra
šo atsiliepti: Praną Tamulevičių iš 
Marcinkonių, Juozą ir Oną Vosylius 
iš Biržų.
Mr. Joseph Rasulis. 38 White Street, 
Worcester, Mass./USA — prašo atsi
liepti Petrą Vengrauską iš Kapčia
miesčio.
Mis Ona Cižiūnaitė, Casilla de Cor- 
reo 303, c/o „A. L. Balsas”. Buenos Ai- 
res/Argentina — prašo atsiliepti Bo
leslovą Janušką.

727. Mrs. Frances Johson, 202 Stubenvil- 
le St., Peoria 6, Ill/USA — prašo at
siliepti Joną Urbutį.

Mr. Kazys M. Rinkus (Rinkevičius), 
1345 Broadway Ave., M. W., Grand 
Rapids 4, Mich./USA — prašo atsi
liepti Rinkevičius ir Merkevičius nuo, 
Vilkaviškio.

729. Pugirčienė Ona, kilusi iš Kairiškių— 
prašoma kreiptis į Lietuvos Konsula
tą, Čikagoje, jos mirusios JAV sesers 
Reginos Erickson palikimo reikalu, 
bylos Nr. 2533/10—A.
Gauti giminių adresai iš JAV: Sily. 
Seikauskui, Leonui Baltrukoniui ir 
laiškas Vincui Salaviejui nuo Kazio 
Ivoškos.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

728.

730.

721.

723.

724.

725.

726.

IEŠKOJIMAS
Magdalena Lietuvninkiūfė - Sakalauskienė, 

13’/z Mendon st., Worcester, Mass, JAV. 
ieško Uršulės ir Pijušo Literskių, gyv. 
Lietuvoje, Vilkaviškyje, Lauko g-vė Nr. 27 
ir Marijonos Vosylienės, gyv. Vilkaviškyje, 

•Dariaus ir Girėno g-vė-Nr. 35.
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