
I/W

MEMMINGENAS 
1948 M. RUGSĖJO 17. D. 

PENKTADIENIS 
NR. 98 (481) III. METAI

4 A UM I WJM WSSEIM

BRITANIJOS TIKSLAS - PUSIAUSVYRA Ruošia naują gynybos planą

Stalinas išvyko j Gruziją
Londonas (Dena/Afp). Gerai informuo

tuose sluogsniuose patirta, kad Stalinas at
vyko į Gruziją ir Sočio kurorte atostogau
ja. Stalinas jau prieš kiek laiko išvyko iš 
Maskvos ir, manoma, į sostinę negrįš maž
daug vieną mėnesį. f

Pasak Reuterį, britų vyriausybės sluogs- 
niai derasi su Sovietų Sąjunga, "bet ne as
meniškai su Stalinu. Todėl laikoma visiškai 
normaliu reiškiniu, kad Vakarų atstovai an
tradienį turėjo su Molotovu tolesnius pasi
tarimus Berlyno klausimu.

Dingo Alenos sovietą x 
komendantas

Vjena (UP). Vienos miesto sovietų ko
mendantas maj. Landa-Darlevas staiga din
go, o jo žmoną sovietų kareiviai „palydėjo” 
į traukinį, einantį Rusijos kryptimi, nesutei
kę jai jokių informacijų apie vyro likimą.

Darlevo tarnas sovietų įstaigų arešte iš
buvo 9 dienas. Per tą laiką jį smulkiai tar
dė apie jo viršininko santykius su austrais.

RPF ginln rinkimu teisę . . .
Paryžius (Dena/Afp). Generolo de Gaullės 

vadovaujama tautinė unija (RPF) šiuo me
tu rengiasi propagandos žygiui, kad būtų 
padarytas referendumas dėl Prancūzijos 
tautinio susirinkimo paleidimo ar nepalei- 
dimo.

De gaullininkai mano, kad jie įtikins par
lamentarinius sluogsnius, panaudojant vie
šąją opiniją, ryžtis savo mandatus sutrum
pinti. Jeigu turį įvykti savivaldybių rinki
mai būtų atidėti, tai RPF organizuotų^ko- 
risijas visuotinei rinkimų teisei ginti.
P'dcutinėmis dienomis vis labiau Pran
cūzijoje plečiasi streikų banga. Trečia
dienį sustreikavo Snecma lėktuvų fa- > 
brikai ir Orlyo, prie Paryžiaus, aero
dromo remonto dirbtuvės. Tuo bendra 

būklė dar labiau paaštrėjo.

“ Londonas (Dena/Reuteris). Britų užsienio 
reikalų ministeris žemuosiuose rūmuose pa
sisakė dėl vyriausybės politikos ir sukilimų 
Malajuose ir Burmoje. Visa britų tautų šei
ma, teigia Bevinas, -panaudos visas savo 
priemones, kad pilietinius karus, kaip už
sienio politikos įrankį, galutinai likviduotų. 
Jegu vyriausybė nesiims visų priemonių su
kilimams įveikti, pasaulyje niekada nebus 
taikos.

Palietęs Europos būklę, jis pareiškė, kad 
susipažino su keliais Vakarų Europos uni
jos konstitucijos projektais, jis nenori už
pilti šalto vandens, bet tie projektai neiš
laiko kritikos. Pagaliau Bevinas trumpai iš
sireiškė:

Aš netikiu, kad D. Britanija galėtų vi
sai nepriklausoma likti nuo kitų didžių
jų tautų, lygiai kaip mes karo atveju 
negalėtumėm operuoti vien savo jėgo

mis remdamiesi.
Jeigu mums pasisektų atkurti savimi pasiti
kinčią, nepriklausomą Europą, kuri yra nu
alinta ne vieno, bet dviejų karų, tada bus 
galimybė ir vėl sudaryti pusiausvyrą visa
me pasaulyje”.

Dėl vakarų Europos unijos planų Bevinas 
pareiškė, kad jis nenori būti priverstas pri
tarti planui, kuris, gali būti, padarytų kves- 
tija visus iki šiol tuo klausimu pasiektus 
rezultatus. Atsargumas visada reikalingas 
dalykas.

Vyriausybė 
būti susitarta 
monwealtho) 
tautas suburti
buvo naudojami ccmmonwealtho sudarymui. 
D. Britanija turi išspręsti sunkų uždavinį. 
Ji turi likti svorio centru commonweaithe 
ri tuo pačiu būti, viena Europos dalimi.

Vakarų Europos unija gali būti kuria
ma lik žingsnis po žingsnio, sudarant 
paktus ir sutartis. Toliau Bevinas pa
reiškė netikįs, kad galėtų funkcionuoti 
Europos susirinkimas, kol tam nėra tin

kamų pagrindų.

įsipareigojimų negerbimas — grėsmė taikai 
Londonas (Dena/Reuteris). Opozicijos va

do pavaduotojas Edenas išreiškė pasipikti
nimą tuo, kad Indija užpuolė Heiderabadą.

Edenas pažymėjo, kad tarptautinė būk
lė nno paskutiniojo žemųjų rūmų posė
džio liepos mėnesį žymiai yra pablogė
jusi. Santykiai tarp Vakarų sąjunginin
kų ir sovietų dar labiau įsitempė. Eks-

mano, kad pirmiausi’ turi 
su britų tautu šeimos (com- 

valsiybėmis. Geriausia būtų 
tais pačiais pagrindais, kurie

Ratilio konferencija
Frankfurtas (Dena). Europos radijo kon

ferencija Kopenhagoje antradienio vakare 
savo darbą baigė. Pasiūlytasis konferencijai 
frekvencijų ir vidutinių bei ilgų bangų pa
skirstymas priimtas su mažais pakeitimais.

IŠ Amerikos galima siusti 
rūkalus

Frankfurtas (Dena). Šalpos siuntiniuose, 
kurie siunčiami per ekspedicijos firmas arba 
per užsienio organizacijas į bizoną, nuo 
rugsėjo 15 d. gali būti ir tabako gaminių, 
praneša JEIA.

Tačiau tas naujas potvarkis netaikomas 
pašto siuntiniams. Siuntimas alkoholinių 
gėralų, narkotikų ir penicilino ir toliau 
yra draudžiamas.

Washingtonas (Dena/Afp). Dar labiau 
pablogėjus tarptautinei būklei, pasak gerai 
informuotus Washingtono sluogsnius, 

užsienio reikalų ministeris Marshallis 
bosimoje JT pilnatyje pasiūlys gynimosi 
paktą, kuris būsiąs panašus į Ameri
kos valstybių Petropolyje pasirašytąjį 

gynimosi paktą.
Tas naujas gynybos paktas papildytų su-

cesai Berlyne, kurių dalis yra provo
kacinio pobūdžio, padažnėjo, ir bendra 
perspektyva turi gerokai jaudinti geros 

valios žmones, o

Labiausiai šio. meto tarptautinės būklės 
nerimą keliąs faktorius yra tai, kad visame; 
pasaulyje yra nepaprastai puolęs pasii'kėji- t >1M> __ r_____ r_r____
mas. Visur žymu viešas tarptautinių įsipa- Į tartį' jėl vakarinės hemisferos gynimo. Prie 
reigojimų ciniškas negerbimas — tendenci-;to p^g galėtų prisidėti visos tautos, ko
ja, kuri gresia taikai beveik visose Vakarų | r;os yra jq- nariai. 
Europos dalyse.

Jo nuomone, šiandien yra lemiama, 
nė viena iš dviejų vals'ybių (JAV ir f 
tai), turinčių didžiausių išteklių, 
gaut persvaros.

Mes galime savo jėgas mesti ant 
tyjįjių tik sutartinai su visu britų.common- 
weaitu ir kartu su laisvomis Vakarų Euro
pos tautomis. Edenas pareiškė neabejojąs, 
kad Vakarų Europos tautos tokiu siūlymu l 
pasektų.

! Prezidentas Trumanas, užsienio reikalų 
kad | ministeris Marshallis ir vadovaują respubli- 

Sovie-1 kininkų politikai šiuo metu tą planą tiria, 
negali i Oficialūs sluogsniai to plano projektavimo

svars-

nei patvirtina nei neigia.
Išbėgiojo iš posėdžio

Ženeva (Dena/Reuteris). Nesavarankių 
sričių JT komisijos posėdyje, protestuodami 
prieš sovietų atstovų Kulagenkovo išvedžio- 

ijimus, Prancūzijos, D. Britanijos ir Belgi- 
Įjos atstovai išėjo iš posėdžių salės.

Britanija nepaleidžia atitarnavusių kariu
Londonas (Dena/Reuteris). D. Brilanijos! tyse pritarė vyriausybės planams dėl demo- 

ministerio pirmininko pavaduotojas H. Mor.! bilizacijos sulėtinimo ir lėktuvų bei kitų 
risonas Žemuosiuose rūmuose

pranešė vyriausybės nutarimą, palikti 
tarnyboje dar 3 mėnesius kareivius, 
kurie ateinančiais mėnesiais turėtų

būti atleisti.
Britų kariuomenės skaičius,

Mo> risonas. metų gale bus 80.000 vyrų di- j 
dėsnis, negu pradžioje pradėjus demohili-1 
raciją buvo numatyta. Visoms trims ginklui 
rūšims bits pradėtas vyrų telkimas. Turi Į 
būti skubiau gerinamas apginklavimas, ypač į biau išplėsti. ‘ '
oro gynybos srityje, o taip pat šarvuočiui * Vienas Amerikos i-i.^..- ___
ir pėstininkų daliniuose. įšešiadisoi nukrito ant dviejų aukštų namo

Britų vyriausybei, toliau pastebėjo Mor- pr^miestyje.-Lakūnas užsimu-
risonas, nelieka nieko kito, kaip imt.., tų Į4ė- ° D,mas sudeRė' 
atsargumo 1 
metu daromų 
problemoms, kurios yra praėjusio karo 
darinys,

tarptautinė būklė verčia susirūpinti.
Tam tikrų naikintuvų tipų gamyba 

padvigubinta. Dėl lėktuvų, toliau kalbėjo 
Morrisonas, mes turime atsižvelgti ne tik į 
savo pačių reikalavimus, bet neišleisti iš 
dėmesio ir kitų kraštų reikalavimų, neiš
skiriant Vakarų Europos unijos, kurių ka
riuomenės naudoja britų lėktuvų tipus.

Britų spauda aplamai paėmus savo skil-

j karo reikmenų gamybos padidinimo. Vy- 
! riausybės priemonėms pritaria ir. 
Mail” ir „Daily Telegraph”.

į „Daily Telegraph” rašo: „Pagal 
Isybės pareiškimą,.

pastebėjo i mes artinamės į tokį laikotarpį,

,Daily

vyriau-

kada 
galia,

mes artinamės į tokį laikotarpį, 
taika lab'au turi remtis karine

negu kitais kuriais argumentais”.
Konservatorių „Daily

ja panašias vyriausybės

priemopitį? Nepaisant visų Šluoji" 
nų pastangų išspręsti gausioms

Pa

yra

Tuckas

Graphic” reikalau- 
priemones dar la-

laivyno lėktuvas

Išrinktas
IRO direktoriumi

(Dena/Reuteris). Buvęs 
teisėjas W. H. Tuckas kei
čia išrinktas tarptautinės 

organizacijos (IRO) direk-

Kelia nepasitikėjimą Italijos vyriausybei

Rinks respublikos tarybą
Paryžius (Dena). Respublikos taryba pa

skutiniuose savo posėdžiuose priėmė visą 
eilę naujojo respublikos tarybos rinkimų 
įstatymo straipsnių.

Ryšium su tuo nutarta
naujuosius tarybos rinkimus įvykdyti 
lapkričio mėn. 14 d. Pagal Prancūzijos 
konstituciją taryboje turi būti ne dau- 

\ giau kaip 320 ir ne mažiau kaip 250 
narių, ir ji renkama savivaldybių ir de
partamentų atstovybių Prancūzijoje ir 

kolonijose 6 m. laiko tarpui.
Naujai rinktoji taryba pirmo posėdžio 

turi susirinkti lapkričio mėn. 30 d.
♦ Indonezijos nacionalistų partija atme

tė komunistų partijos siūlymą sudaryti nu
kreiptą prieš „Olandų imperializmą” tauti
nį frontą. Tokį pat komunistų siūlymą at
metė ir muzulmonų partija. (0/R).

♦ Danijos krašto apsaugos ministeris 
R. Hansenas atvyko į Vokietiją inspektuoti 
danų okupacinės brigados. (D/AIp).

Rymas (Dena/Afp). Vienas socialistų 
atstovas italų atstovų romuose per debatus 
dėl įvykdytų profesinių sąjungų narių Si
cilijoje areštų pasiūlė apsvarstyti nepasiti
kėjimo klausimą vyriausybei.

Ministeris pirmininkas de Oasperis pa
reiškė, kad tas siūlymas artimiausiomis 
dienomis atstovų rūmuose bus svarstomas.

Komunisįų atstovas ir profesinių sąjungų 
generalinis sekretorius di Vittoria per de
batus smarkiai puolė vidaus reikalų minis- 
terio Scelbos vedamą politiką. Vidaus rei
kalų ministeris atsakė, kad jo taikomos 
priemonės buvo reikalingos atsižvelgiant į

B

vis dažniau atsikartojančius Italijoje eksce
sus. Jis atmetė Vittorios kaltinimus, kad jis 
kėsinosi padaryti įtakos į> atstovavimą 
miestų tarybose.

į Taikos misininkai
Londonas (Dena/Afp). Du Nottindhamerio 

gyventojai, vienas kaminkrėtys ir vienas 
bedarbis, norėdami užbaigti tarptautinį 
įtempimą, nutarė pasiekti Staliną.

Abu „taikos, misininkai” atvyko |‘ Lon
doną, kur per britų sovietų 
bendradarbiavimo draugiją nefri 
įvažiuoti į Sovietų Sąjungą.

Ženeva. 
Amerikos 
viriadienį 
pabėgėlių
Iprivmi. Jis pareikalavo visus kraš
tus uoliai padėti įkurdinti per dve
jus ateinančius metus 800.000 pabė
gėlių.

Tam žmonių skaičiui įkurdinti lė
šų yra, tik trūksta jiems gyvenamųjų 
vietų. Prie IRO direktoriaus yra 9 
narių vykdomoji komisija, sudaryta 
iš D. Britanijos, Australijos, JAV, 
Kanados, Kinijos, Prancūzijos, Nor
vegijos ir Venecuelos atstovų.

IRO generalinė taryba, kuri Danijai 
įstojus 15. nariu pasidarė pastovia 
JT institucija, nutarė, savo nuolatinę 
vyriausiąją būstinę laikyti Ženevoje.

Prancūzų atstovas Carreau pirmas pasi
kėlė iš savo vietos, kai tik sovietų atstovas 
savo kalboje pradėjo asmeniškai jį pulti. 
Pirmiau prancūzų atstovas protestavo dėl 
Kulagenkovo pareiškimo formos. Sovietų 
atstovas į tai atsakė, kad prancūzų atsto
vas neturėtų čia taikyti tuos pačius meto
dus, kokius jis kaip teisėjas taiko Indokini
joje.

Kulagenkovas teigia, kad visame pasau
lyje 74 kolonijose praktiškai nėra jokios 
politinės pažangos. Jis kaltino kolonialities 
valstybes, kad jos blokuojančios atskirų sri* 
čių pastangas sudaryti savoms vyriausy* 
bėms. Toliau sovietų atstovas reikalavo, 
kad 8 pasaulio kolonijinės valstybės perio
diškai- Jungtinėms Tautoms teiktų inform** 
cijas apie politinę pažangą jų kolonijose.

Plati įkurdinimo programa
Ženeva (Dena/Reuteris). Tarptautinės pa

bėgėlių organizacijos (IRO) pirmasis vi
suotinis susirinkimas čia įvyko pirmadienį, 
kad patvrtintų 162 mil. dolerių sąmatų 
įkurdinimo programai vykdyti. Pagal tą 
programą šiais metais ketinama įkurdinti 
užjūrio kraštuose ir Europoje 381.000 pa
bėgėlių ir išvietintųjų asmenų.

Danijai, kaip 15. iš eilės valstybei, rati
fikavus IRO statutą, IRO, kurios reikalus 18 
mėn. vedė paruošiamoji komisija (PC IRO) 
ir jai atstovavo, galutinai yra sukonstruota 
kaip JT institucija.

Rugsėjo 17 d. Cunard-White-Star-Line 
pradės reguliarų savo laivais keleivių su
sisiekimą tarp Šiaurės jūros uosto Cuxha- 
veno ir Halifaxo uosto Kanadoje.

Ketinama per mėnesį ta linija leisti du 
laivus, kurie transportuos DP ir išvykstan
čius į Kanadą.

Iš Mtihlenbergo DP stovyklos prie Han» 
noverio jau išvyko devintas emigrantų 
transportas su 780 asmenimis. Tai pabėgė
liai iš Rytų Europos, kurie išvyko pas sa-> 
vo artimus gimines į Kanadą.

Fuldos DP stovyklos suaugusieji gyven
tojai paaukojo Berlyno jaunuomenei vienos 
dienos maisto davinį. .

Antrąsias paliaubas 
pažeidė žydai

Paryžius (Dena/Reuteris). JT tarpininkas ’ 
Palestinoje grafas Bernadottė savo prane
šime Saugumo Taryboj žydų aviacijos ant
puolį prieš tris arabų kaimus, kuris buvo 
padarytas liepos mėnesį, apibūdino ' kaip 
antrųjų paliaubų pažeidimą Palestinoje. Per 
kvotą paaiškėjo, kad tų trijų kaimų gy
ventojai po antpuolio buvo evakuoti, o kiek 
vėliau du iš tų kaimų sunaikino žydų fca- 
riuomenė.

Žydų kariuomenė, pasak arabų komuni
katą, ir vėl apšaudę arabų legiono pozici
jas Jeruzalės senamiestyje .

* Belgrade buvo numatyta Balkanų 
kraštų sporto olmpiada. Tačiau dėl Rumu
nijos kaltės nuo jos teko atsisakyti. Buka
rešte dėl to pasielgimo teisinamasi tuo, kad 
ta olimpiada būtų galėjusi stiprinti „bur
žuazinę reakciją”. (F).

♦ Olandijos karalienė Juliana atvyko vi
zito į Londoną. (D).

kultūrinio 
gauti vizą

dueuiliė važiuoja palaidomis vadžiomis

Keturių konferencija iširo
Paryžius. (Dena). Keturių valstybių 

konferencija, kuri susirinko Paryžiuje 
svarstyti buv. Italijos kolonijų likimo,

Paskutine valanda:* t ■
Washingtone tikima, kad šiomis dienomis 

bus dar pasikalbėjimas su Molotovu, 
kuriame sovietai atsakys į sąjungininkų 
klausimus dėl Berlyno, įteiktus pirma
dienį. Pasitarimai toliau gali vykti Pa
ryžiuje. (DR).

Kapstatas. Smutsas reikalauja P. Afrikos 
Unijai masinės imigracijos. (D/R).

Washingtonas. Marshallis su Trumanu ko«- 
feravo ketvirtadienį antrą kartą šią 
savaitę. (D/R).

Atėnai. Artilerijos ugnimi Albanija apšaudė 
graikų kariuomenę. (D/R).

Masės dezerlyrij 
iš sovietai zonos

New Yorkas. „New York Herald 
Tribune” paskelbė, kad praėjusiais 
metais į amerikiečių okupacinę zoną 
Vokietijoje pabėgo 13.000 sovietų pi
liečių. Pagal tą inlormaciją tarp tų 
13.000 dezertyrų buvo 4000 karininkų, 

■ kurių tarpe du generolai ir vienas 
generolas leitenantas iš maršalo So- 
kolovskio štabo, kiti 6000 buvo ka
reivių, o likusieji 3000 — darbininkai 
ir tarnautojai.

Nors britų valdžia nepateikė sovie
tų dezertyrų skaičiaus, pabėgusių į 
zoną bus nemaža. Reikia tarti, jog 
bendras sovietų dezertyrų skaičius 
per metus sudaro 25.000 žmonių.

išsiskirstė nepadariusi jokio
Italijos kolonijų likimas bus perduotas 

spręsti Jungtinėms Tautoms. Keturių vals
tybių atstovai ir čia negalėjo susitarti, ko
kia forma JT painformuoti apie konferenci
jos iširimą.

Tik vienu vieninteliu klausimu prieita vie
ningos nuomonės: nepadaryti jokio bendro 
pranešimo apie posėdžius ir neduoti spau
dai jokio komunikato.

Pasibaigus konferencijai, sovietų atstovas 
Višinskis tuojau išvyko į Maskvą.

Savaitinėje spaudos konferencijoje JAV 
užsienio reikalų ministeris Marshallis at
sisakė ką nors pareikšti dėl Italijos kolo
nijų likimo. JAV viską darys, kad JT pil
natyje būtų padarytas tos problemos spren
dimas.

į klausimą, kodėl JAV šiuo klausimu da
bar yra kitos pažiūros, negu seniau kad bu
vo Byrnesas, kuris siūlė grąžinti Italijai vi
sas buvusias kolonijas, Marshallis atsakė, 
jog tam nuomonės pakeitimui JAV turi 
pakankamai pagrindo.

nutarimo.

Paryžius (Dena). Streikų banga Prancūzi
joje dar labiau plečiasi. Manoma, kad strei
kas išsiplės visuose „Air France” bendro
vės skyriuose. Lotaringijoje laukiama an
gliakasių streiko. Paryžiaus metalo įmonių 
darbininkai pareiškė irgi streikuosią.

Duonos kainų pakėlimas 45% sukėlė dar 
daugiau streikų.

Ministeris pirmininkas Queuillė savo pir
moje į

spaudos konferencijoje ketvirtadienį pa
reiškė, kad jo vyriausybė planuojanti 
sudaryti lėšų iš mokesčių ir taupymo. 
Jis prašys parlamento 80 — J -
frankų. Jeigu jo prašymas bus 

jis atsistatydins.
Patirta, kad Prancūzijos iždas yra visiš

kai išsemtas ir š. m. biudžetinės pajamos 
yra išleistos per pirmuosius 8 mėn.

Paryžiuje streikuojančių aerodromų avia
cijos remonto dirbtuvių darbininkai turėjo 
rimtų susidūrimų su policija. Yra sunkiai 
sužeistų.

Pastebima, kad komunistai ^kursto darbi
ninkus užimti fabrikus, išrinkti streikų ko
misijas ir pastatyti sargybas. Per streikuo
jančių darbininkų demonstracijas bugo ma
tyti nešamų plakatų su įrašais: „Salin Mar- 
shallio planą”.,

Apie pusę iš 31.000 Renault įmonių dar
bininkų taip pat pradėjo streikuoti, reika
laudami jų algas padidinti 5000 frankų.

milijardų 
atmestas,

Griežia amerikiečiu opinija
Washingtonas (Dena/Reuteris). „Wa

shington Post” bendradarbiai broliai Also- 
pai trečiadienį parašė apie Amerikos užsie
nio reikalų ministerijos viešosios nuomonės 
apklausinėjimą, iš kurio paaiškėjo, kad 

82% Amerikos gyventojų mielian su
tinka išgyventi karą, negu pasiduoti 
naujiems sovietų įbauginimams. Per 
60% aiškiai pasisakė už išsiuntimą į 
Berlyną ginkluotų maisto transportų, 
kad tuo būdu būtų pralaužta blokada.

Pradėjo dergti Trygvę Lię
Maskva (Dena/Reuteris). Sovietų komu

nistų partijos centrinis organas „Pravda” 
ketvirtadienio laidoje užsipuolė Jungtinių 
Tautų generalinį sekretorių Trygve Lię, 
vadindamas jį anglų amerikiečių bloko 
įrankiu ir ištikimu tarnu. Lie tą bloką re- 
miąs visomis savo galiomis ir tuo įėūliai 
praslenkiąs su objektyvumu ir tikra savo 
paskirtimi. Kaip įrodymą „Pravda” pateikia 
Graikijos, Korėjos, Indonezijos ir Palesti
nos atvejus.

Bet svarbiausias įrodymas, kad Trygvė 
Liė nutolsta nuo tikrųjų savo uždavinių, 
rašo „Pravda”, yra jo užimta pozicija Mar- 
shallio plano atveju ir sekimas anglų ame
rikiečių politika Graikijos ir Čekoslovakijos 
klausimais.

1
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TRUMPOS ZITIOS ~
AUSTRALIJA

♦ Australijos reparacinės komisijos pir
mininkas Cochrane, kuris neseniai grįžo iš 
Vokietijos, pareiškė, kad i Australiją pagei
dauja Įvažiuoti 1800 Vokietijos mokslininkų. 
Iki šiol i Australiją yra atvykę 25 vokiečių 
mokslininkai. (D/R).

♦
♦ Pagal pranešimus iš Ankaros, Bulga

rijos viceprezidento sūnus su savo šeima at
bėgo 1 Turkiją, kur jam kaip politiniam pa
bėgėliui, turinti būti suteikta azilio teisė.

ČEKOSLOVAKIJA
♦ 600 čekoslovnkų, kurie buvo pabėgę iš 

gavo krašto, vadovaudamiesi prezidento 
Gottwaldo paskelbta amnestija, grįžo į savo 
kraštą. (D/Alp).

♦
♦ Danijos užsienio reikalų ministeris 

pranešė, kad Danijos atstovui Maskvoje iša
kyta padaryti žygių sovietų įstaigose dėl 
nežinomos kilmės lėktuvų skraidymo virš 
Bornholmo salos. (D/Afp).

D. BRITANIJA
♦ Britų darbo ministeris Izaacsas atida

rė Londone 9. tarptautinį pramonės medici
nos kongresą, kuriame dalyvauja atstovai iš 
46 kraštų. Paskutinis toks kongresas buvo 
sušauktas 1938 m. (D).

GRAIKIJA
♦ Graikijos vyriausyoes kariuomenės 

daliniai, pasak sukilėlių radiją, „dideliuose 
demokratinės kariuomenės laimėjimuose’’ 
"Epire ir Florinos srityje neteko 4.363 vyrų 
žuvusių, sužeistų ir paimtų į nelaisvę. Be 
to, sukilėliai, esą, paėmę daug grobio.

♦ Graikijos atstovas Belgrade įgaliotas 
savo vyriausybės reikalauti išduoti Graiki
jos piliečius, kurie privertė vieno graikų 
susisiekimo lėktuvo įgulą nusileisti Jugosla
vijoje. (D/Afp).

IS VISUR
♦ Pasaulio profesinių sąjungų pirminin

kas A. Deakinas atvyko į Paryžių. Čia jis 
pirmininkaus penktadienį prasidedančioje 
tarptautinio profesinių sąjungų sekretoriato 
konferencijoje. (D/R).

♦ Britų kariuomenė Malajuose sunaiki
no 3 sukilėlių stovyklas Johorės provincijos 
džiunglėse. Viena tų stovyklų buvo naudo
jama mokymo tikslams. (D).

♦ Jemenas nutraukė su JAV derybas dėl
finansinės paramos ir paskelbė sutarties su
darymą su JAV dėl naftos šulinių gręžimo 
Jemene. (D). •

JUNGT. TAUTOS
♦ JT Balkanų komisija Įspėjo Graikijos 

šiaurės kaimynus, kad tolesnis graikų suki
lėlių rėmimas -graso taikai Balkanuose.

ITALIJA
♦ Italijoje viena moteris pagimdė kūdi

kį, kuris yra be nosies, su 7 pirštais kiek
vienoje rankoje ir su giliai į pečius Įtrauk
ta galva. Motina ir vaikas yra sveiki.

♦ Italų laikraščio „Giornaje d’Italia” ži
niomis iš Triesto rašo, kad tariamai marša
las Titas Brionio saloje netoli Istrijos kran
tų konferavęs su „Amerikos atstovais”.

♦ Siaurės Italijoje įvyko dideli potvy
niai. Upių slėniuose i šiaurę nuo Bolonijos 
ir į rytus nuo Genujos esančios vietovės bu
vo apsemtos ir turėjo būti evakuotos.

♦
♦ Kinijos socialinių” reikalų ministeris 

pranešė, kad 55 mil. kiniečių, t. y !?’/» vi
sos kinų tautos, dėl pilietinio karo ir pot- 
vynių katastrofos liko be pastogės. Tik pra
eitą vasarą dėl potvynių centrinės ir pieti
nės Kinijos provincijose buvo priversta iš
vykti iš savo gyvenamųjų vietų 11 mil. 
žmonių. (D/R).

PRANCŪZIJA
♦ Oener. de Gaullė atskrido į Ajaccią, 

Korsikoje, kur buvo džiaugsmingai sutik
tas. Savo kalboje, kurios klausėsi tūkstančiai 
žmonių, jis reikalavo naujų rinkimų. O 
Bastijos mieste generolas de Gaullė pareiš
kė tvirtai tikįs, kad netrukus jam bus pa
vestas vadovavimas valstybei. (D/R).

♦
♦ Pijus XII savo vasaros rezidenciioie. 

Castel Gandolfe, priėmė tūkstančius maldi
ninkų iš Prancūzijos, Italijos, Austrijos, D. 
Britanijos, Belgijos, Olandijos, Vokietijos ir 
Danijos ir suteikė jiems apaštališkąjį palai
minimą. (D/Afp).

VOKIETIJA
♦ Generolas leitenantas Huebneris, kuris 

vadovauja amerikiečių dalinių pratyboms 
prie Grafenwoehro, pareiškė, kad tie ma
nevrai yra tik dalis normalių ir sistemingų 
kariuomenės pratimų ir kad jie Jokios ypa
tingesnės reikšmės neturi. Manevrai baig
sis rugsėjo 18 d. (D).

..  K. Singeris / 2. D. karo šnipai ir išdavikai..........„ ._  ..  — ..................... ,

i Kaip Amerikos sifras atsidūrė vokiečių rankose J

Permanentinė Prancūzijos krizė
Prancūzijos vyriausybės griūva viena po 

kitos. Vidaus nesantaikos ir ekonominio bei 
finansinio silpnumo graužiama, Prancūzija, 
atrodo, vis labiau praranda savo galvą ir 
ima nebesusigaudyti. Grėsmingas Prancūzi
jos finansų klausimas ir ūkinė būklė visoms 
pokarinio ’ periodo vyriausybėms buvo sun
kiausiai sprendžiamos problemos, kurios jas 
pagaliau išsprogdindavo, o paskutinės Ma
rie ir Schumano vyriausybės griuvo rekor
diniu greičiu.

Nuolat vyriausybėms keičiantis, ūkinė 
Prancūzijos būklė vis labiau sprūsta iš kon
trolės, vis sunkėja, o tai savo keliu veikia 
vidaus politinį gyvenimą ir dėl to žengiama 
į chaosą ir politinį bei ūkinį valstybės 
bankrotą.

Kodėl taip yra, kokios gi priežastys to' 
chroniško Prancūzijos negalavimo, gre
siančio valstybiniu paralyžium?

Klystumėm, jei atsakymo ieškotumėm 
vien karo priežastyse. Jau vien faktas, kad 
tarp pirmojo ir antrojo D. karo Prancūzija 
turėjo 43 vyriausybes, teikia tam klausimui 
nemaža šviesos. Vadinasi, ir tame periode 
Prancūzijos vyriausybės griuvo kas pusme
tis.

Pirmiausia čia kalčiausias prancūzų per
dėtas laisvės noras ir nemažesnis individua
lizmas. Priešingai -kitoms didžiosioms de- 

• mokratijoms, čia yra daugybė partijų, ku
rios siekia savų Įikslų ir eina savais ke
ltais.

Komunizmas čia giliai yra įleidęs savo 
šaknis ir visomis. priemonėmis stengiasi 
griauti Prancūzijos politinę schemą ir ūkį.

Prancūzų troškimas visada buvo dirbti 
tik tiek, kad kuo greičiau laiduotųsi leng
vas ir nerūpestingas gyvenimas. Renta — 
štai tikslas!

Karas gerokai Prancūziją nualino. Vokie
čiai nuo 50 iki 7O°/o pasiėmė Prancūzijos 
auto parko, apie 5O°/o geležinkelių riedme
nų ir pan., dali Įmonių išardė, sugriovė ūkį 
ir finansus. Norint visa tai atkurti, reikia 
darbo ir atsidėjimp, o prancūzas kaip tik 
dirba per mažai, gi gyvenimo reikalavimus 
stato gan didelius. . ,

Prancūzijos pramonės įrengimai ir darbo 
metodai pasenę. Tai veikia neigiamai ga
mybos kaštus.

Po karo taikantis prie naujų politinių vė
jų, stambiąją Prancūzijos pramonę ir ka
syklas nacionalizavo. Neilgai trukus pasi
rodė ir neigiami nacionalizavimo vaisiai. 
' Pramonės darbininkų streikai yra dar vie
nas reikšmingas pažangos stabdys.
' Prancūzijos valiutos stabilumas nuo pat 

1. D. karo buvo labai rimta vidaus proble
ma. O dabar ta problema yra pasidariusi 
yptingai opi.

Ketvirtoji respublika išgyveno jau 10 
vyriausybės krizių. Lengva nuvokti, kad ir 
Queuil!ės mozaikinės vyriausybės amžius 
irgi bus neilgas. Vargu galima tikėti, kad 
Queul11ė išspręs tas problemas, kulių neiš
sprendė jo pradininkai, turėdami geresnes 
•alygv

I Ir jo vyriausybė labai greit susidurs su 
kazusais, kuriuos sprendžiant kuri nors iš 
partijų grynai propagandiniais sumetimais 
atsisakys akceptuoti vyriausybės priemones.

Gyvenimas parodė, kad „trečiosios jėgos” 
partijų derinys nėra veiksmingas. „Trečioji 
jėga” neįstengė ’ stabilizuoti nei franko, nei 
kainų, nei atlyginimų. Prancūzai ima ja bo
dėtis ir nebepasitikėti. Visuomenė puola į 
kraštutinumus, kuriems vadovauja Thorezas 
ir de Gaullė.

„Trečioji jėga” nepateisino į ją dėtų 
lūkesčių, bet ji jokiu būdu nenori užleisti 
savo pozicijų ir visomis priemonėmis ven
gia toje politinėje painiavoje iš naujo at
siklausti tautos balso visuotiniais rinki
mais.

Iki šiol vis būdavo taip, kad Prancūzijos 
valdžios krizės sutapdavo su „šaltojo karo” 
krizėmis tarp Rytų ir Vakarų. Ar ta sąsa
ja buvo atsitiktinio ar organinio charakte
rio, niekas tikrai pasakyti negali. Tik viena 
aišku, kad Prancūzijos negalavimas labai 
silpnina Vakarų pozicijas diplomatinėje ko
voje su sovietais ir fatališkai veikia Euro
pos stabilumą ir jos atsikūrimą.

Iki šiol buvusi santūri britų spauda su 
dideliu skepticizmu pradeda vertinti Pran
cūzijos vidaus gyvenimo raidą. Ji abejoja, 
ar aplamai begali išsilaikyti ketvirtoji res
publika. D. Britanijoje pradedama apsi
prasti su mintimi, kad busimasis Prancūzi
jos vairuotojas bus gen. de Gaullė, kuriuo 
seka netoli pusės visų krašto gyventojų.

Aišku yra, kad de Gaullė pirmiausia tu
rėtų nugalėti suglaustą Prancūzijos komu
nistų frontą. Ta lemiama kova, kuri būtų 
tik vienas, mažas tarp Rytų ir Vakarų ko
vos epizodas, Prancūzijai turėtų sunkių pa
darinių.

Bet ar de Gaullė pajėgtų išvesti Prancū
ziją iš klaidų, pats nenuklysdamas j dikta
tūrines užmačias, gali parodyti- tik gyveni
mas. De Gaullė yra karininkas, ir savo 
politinėje karjeroje jis jau nemaža klaidų 
yra padaręs. Atsargiai vertinant, jį galima 
sugretinti su Benešu, kuris norėjo Čekoslo
vakiją padaryti tiltu tarp Eurofios Rytų ir 
Vakarų. De Gaullė buvo sukūręs jėgų ba
lansavimo koncepciją, kuri jam leistų ma
žomis jėgomis balansuoti tarp Rytų ir Va
karų pasaulių ir tai leistų Prancūzijai vai
dinti gan reikšmingą vaidmenį tarptautinėje 
politikoje. Abu vyrai ieškojo Stalino prie
globsčio. Benešąs užbaigė tragiškai, o de 
Gaullė, atrodo, nusivylė Rytais ir nuo jų 
nusigręžė. Bet kas žino, ar jis grįžęs į 
valdžią ir vėl neatkartotų tą patĮ eksperi
mentą..

Europa žiūri į Prancūziją. Kovoje su 
bolševizmu jos užimta pozicija ir jėgos yra 
labai reikšmingos. Be Prancūzijos negali 
būti .Vakarų Europio s Unijos ir neįmanomas 
Europoje Vakarų pylimas prieš bolševizmą. 
Neilgai trukus gyvenimas parodys, ar Pran
cūzija paskęs vidujiniame chaose, ar ji pri
sikels civilizuoto pasaulio džiaugsmui ir 
gerovei. G. Noreika

Prezidento rinkimų jnetais istorija pasi
darė tikras politinis arkliukas. Intriga pra
dėjo tirštėti. Renkantis daugiau įrodymų, 
pradėjo atrodyti, jog misis Kentienė gali 
būti ir teisi, kaltindama slaptomis sutarti- 

I mis. Churchillis ir Rooseveltas galėjo būti 
davę patikinimų vienas antram, kurių jx>bū- 
dis neiškils aikštėn lig po prezidento rinki
mų.

Ar tiesa, kad dviejų vyriausybių galvos 
slėpė kažin ką? Misis Kentienė negalėjo 
nurimti, kol nesužinos tiesos. Ji apmokėjo 
kelionę nešališkam tardytojui. Į Angliją 
pasiuntė L R. MacFarlanę, Baltimorės radi
jo stoiies®įx’litinį komentatorių, kad surink
tų daugiau faktų apie jos sūnų.

Anglijoje jis susiliko Johną Bryaną Owe- 
ną, sūnų buvusio JAV ministerio Danijai. 
Owenas turėjo daug informacijų apie Ken
to bylą, ir jos visos buvo griežtai konfi
dencialios. Komentatorius įtikino Ovveitą 

| vykit į JAV. Jis turįs susitikti su misis 
įKeutiene ir pats perduoti žinias. Bet pasi- 
> matymas neįvyko. Praslinkus kelioms die- 
j noms po Oweno grįžimo į JAV, Greenwi-
■ cho miestelyje jį rado negyvą savo bute.

Nustatyta mirties priežastį buvus apsi
nuodijimą veronaliu. Dėl apsirikimo neteko 
gyvybės," nenuvykęs į Washingtoną, pasima
tyti su misis Kentiene. Ar tai buvo atsitik
tinė mirtis? Policija įregistravo ją kaip sa
vižudybę. Bet ėjo kaįbos.. kad „valdžia” pa
sirinkusi tą būdą nepageidaujamam liūdi- 

i tiinkui nusikratyti, Opozicininkai uoliai
■ skleidė šį gandą. Mįslė tebėra neišspręsta. 
Misis Kentienė ir Amerikos antisemitai, 
pasidariusieji Kento gynėjais^ dar ilgai 
samprotavo apie Oweno mirti.

Motina tikėjosi laimė1.: bylą. Jos naudai 
kalbėjo politinės paslaptys, tamsūs sutapi
mai. Bet griežtas žingsitis pribaigė tas 
šnektas. Tam tikri asmenys nutarė padaryti 
galą neatsakingiems ir nešvankiems gan
dams, kurie vaikščiojo krašte.

Viešame teismo posėdyje liudijo užsienio 
reikalu ministerijos centro tarnautoja: ir 
ambasadorius Kennedys, išblaškydami pa
sakas apie slaptus paktus, suplanuotus tar
dymus ir žmogžudystes. Užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnai visiškai smulkmeniš
kai pavaizdavo tą atsitikimą.

Ištisus 11 mėnesių kiekvieną užsienio rei
kalų ministerijos ir prezidento sprendimą 
žinojo vokiečiai, italai ir japonai. Šiaures
nio skandalo arba* smarkesnio, smūgio 
Amerikos diplomatijai ir nebuvo galima su
teikti. Canario žvalgybos įstaiga amerikie
čių pranešimus dešifravo 11 mėnesių. Jie 
apdorojo beveik visas Amerikos ambasa
das ir pasiuntinybes. Britų ir amerikiečių 
kontržvalgybos paslaptys buvo dešifruoja
mos Bendlerstrassėje.

Kiekvieną paprastą vyriausybės praneši
mą ambasadoms ir pasiuntinybėms siunčia 
prekybinio telegrafo laidais ir radijo ban
gomis. Šios žinios yra visai atviros ir •pri
einamos kiekvienam, kas dirba telegrafo įs? 
taigoje. Nieko nebuvo lengvesnio, kaip Ca-

pariui kiekvienoje įstaigoje pasistatyti po 
pranešėją, kuris žinių nuorašus perduotų 
Canariui Berlyne, kur vokiečiai rekonstrua- 
vo šifrą.

Amerikos vyriausybė naudojosi, kaip Ir 
kitos vyriausybės, keliais šifrais, iš kurių 
buvo lengvesnių ir painesnių. Kentas žino
jo juos visus, įskaitant net „neįkandamąjį”

Paaiškėjus išdavimui, JAV tuojau pat tu
rėjo atsisakyti nuo bet kokio kodekso. Su
sižinojimas su tokia Kinija buvo nutrūkęs 
ne mažiau kaip 1 mėnesį.

Kodėl Kentas ėmėsi to negarbingo dar
bo, vienas laikraštis išspausdino ambasado
riaus Kenedžio pareiškimą. Ambasadorius 
tarė, kad negalima manyti, jog šiame reika

le būtų ką suvaidinęs pinigas. Kaip jau bu
vo minėta, Kentas pasidarė antisemitas. 
Ambasadoriaus nuomone, ši pažiūra ir bu
vo pats didysis jo elgesio akstinas Londo
ne. Areštuotą Kentą ambasadoriui paklau
sus, kodėl jis sulaužė savo tėvynės pasiti
kėjimą ir ar jis įsivaizduoja, kokį įspūdį 
padarys tai jo motinai, Kentas nė akimis 
nesumirksėjo. Amerikos istorijoje Kentas 
liks jaunuomenei įspėjamuoju pavyzdžiu, 
kad ne visada tegalima tikėti švelniai kal
bančiais, taiką mylinčiais politikais, kurie 
patriotizmo, Kristaus, Amerikos vardu ir 
kitais kilniais idealais remdamiesi skelbia, 
kad Amerikos demokratija licituojama iš
naudotojams. (B. d.)

ERP pagalbą pasidalijus
Rugsėjo 11 d. vakare radijas- paskelbė di

delio dėmesio vertą žinią, kad Paryžiuje 
posėdžiaujanti Marshallio plane dalyvaujan
čių Europos kraštų ūkinio bendradarbiavi
mo taryba po ilgų diskusijų pagaliau suta
rė dėl amerikiečių Europos atkutimui skir
tos 4.875 milijonų dolerių sumos pasidali
jimo. Šitas sutarimas, nepaisant paaštrėjusių 
tarptautinių santykių, yra vertas didelio dė
mesio todėl, nes jis reiškia, kad visos 18 (su 
Vokietija ir Triestu) Marshallio planę da
lyvaujančios valstybės suderino savo ūki
nius reikalavimus. Istorija mus moko, kad 
sutarus dėl ūkinių dalykų, lengva susitarti 
ir politiškai. Mat, Paryžiuje susitarta ne tik 
pasidalyti amerikiečių duodamas gėrybes, 
bet ir dėl savitarpio paramos. Sakysim, D, 

j Britanija, kuri iš JAV gauna milžinišką 
■1.263 milijonų dolerių sumą, iš savo pusės 
! paremia kitas Marshallio plane arba ERP 
i programoje dalyvaujančias valstybes savo 
: turimomis gerybėmis net už 285 milijonus 
i dolerių. Tokiu būdu daugiausia naudos tu- 
Į rėš Prancūzija, kuri -šalia amerikiečių 989 
i mil, dolerių paramos gaus dar įvairių gė-
■ ry’-ių iš Europos kraštų už 323 milijonus, 
i zAa kartu už 1,3 milijardus dolerių. Karą 
i gerai pergyvenę Europos kraštai, kaip Švei- 
! žarija, Belgija, Švedija, Portugalija, pagal 
į Paryžiaus susitarimą gaus iš JAV tokių 
| gėrybių, kurioms nusipirkti joms trūksta 
i dolerių, už tat iš savo pusės jos už tą pa
čią ar net didesnę sumą atiduos kitiems 
Europos kraštams trūkstamų prekių, 'ku-

Svedija geležies rūdą Vokietijai ir taip to
liau. Tikimasi, kad po ketvertų metų pre
kybą taip pagyvės, jog nebereikės tokio kiek 
dirbtinio ir labai komplikuoto išjudinimo, 
kuriam impulsą duoda JAV ūkinis pajėgu
mas. t

Sovietų propaganda visą laiką tvirtino ir 
dar tebetvirtina (pvz., pereitą sekmadienį 
Berlyne suruoštoje komunistų demonstraci
joje vienas specialiai tam atvykęs sovietų 
generolas), kad Marshallio planas nepasi
seks, kad nepavyks net susitarti dėl ameri
kiečių pagalbos pasidalijimo. Tačiau bend
ra sunki padėtis ir kaip tik sovietų grasi
nimai privertė Europas tautas burtis į krū
vą. Pasitarimuose daugiausia ginčų sukė
lė bizonos reikalavimas padidinti jai skir
tas sumas. Tą reikalavimą palaikė ir ame
rikiečiai. Pagaliau kiti kraštai suvaržė savo 
pretenzijas nugalėto priešo naudai.

Tas konkretus žingsnis į Europos vieny
bę negalėjo s patikti sovietams, nes jis pa
verčia niekais visus jų planus, kada nors 
įsigalėti Europoje. Todėl Kremlius Berlyno 
krizės pagalba sustiprino grasinimus karu. 
BBC komentatorius Robertas Grahamas ta 
proga konstantavo, kad Anglijoje ir Ameri
koje iki šiol nebuvo rimtai žiūrima į tuos 
grasinimus, nes karas reikštų pražūtingą 
katastrofą ne tik Europai, bet ir pačiai So
vietų Sąjungai. Anglosaksai nenorėjo pati- 

; kėti, kad Kremliaus valdovai būtų tokie 
I nusikaltėliai ir kvaili, kad provokuotų karą, 
; tačiau dabar ir anglosaksų viešoji nuomo-

rios neturi rinkos J.A.V-bėse. Tiesa, ir j nė vis labiau apsipranta su mintimi, kad ka- 
anksčiau įvairūs kraštai praktikavo savitar- 1 ras gali būti neišvengiamas. Kartu iš akių 
pio bepinigimus, vadinamuosius clearingo! neišleidžiami ir ūkiniai reikalai. Labai ge- 
mainus, tačiau šį kartą tai atlikta laba? pla-; ras šių metų javų ir medvilnės derlius, 
čiu mastu ne tarp dviejų valstybių, bėt iš 1 tarptautinio bendradarbiavimo dėka, nebe- 
karto tarp 18 kraštų. Kokią tat naudą atneš ! sukels ūkinės krizės, kaip tai būdavo anks-
bendram Europos ūkiui — ir aiškinti nerei
kia. Pvz., britai gaus iš JAV tabako, už tai 
ERP rėmuose duos Italijai anglies, kuriai 
nusipirkti italams trūksta dolerių, Italija iš 
savo pusės atsilygins teikdama Vokietijai 
vaisius ir daržoves, Vokietija pristatys ma
šinų dalių Prancūzijai, ši vyną Švedijai,

čiau, bet leis tomis gėrybėmis pasinaudoti 
ir tiems kraštams, kurie dėl karo ir naujų 
sovietų grašimų negali išbristi iš ūkinio 
chaoso, ūkinis bendradarbiavimas, sukeliąs 
geresnio gyvenimo viltis, didina ir neapy
kantą prieš tuos, kurie jam iš visų išgalių 
priešinasi. VM

NEPRIKLA USOMYBĖS

PASKUTINES DIENOS
:-^ĮrAŠQ KAZYS ŠKIRPAffgjg

7. tęsinys.
Maskvos ultimatumas rodąs, jog jis, prof. Voldemaras, 

neklydęs. Kad taip atsitiko, dėl to esąs kaltas A. Smetonos 
užsienio politikos trumparegiškumas: kad 1939 m. rudeni su
silaikyta apsaugoti Vilnių nuo raudonosios armijos įsiveržimo 
i ji.

Prof. Voldemaras buvo susirūpinęs, ar jam tuojau pat 
neišsiskubinti į Kauną. Aš ji įkalbinėjau to nedaryti ir pa
laukti nors kol turėsime aiškesni vaizdą, kas ten darosi 
atėjus rusams. Profesorius buvo tiems mano išvedžiojimams 
abejingas. Jaučiau, jog ji kažkokia nesuprantama jėga 
traukte traukė tuojau grįžti 1 Lietuvą, kad jai nelaimės va
landoje kuo nors pagelbėtų. Tačiau tą vakarą jis vis dėlto 
neiškeliavo. Paskambinęs birželio 16 d. telefonu ir patyręs 
iš manęs, jog A. Smetona jau yra atsiradęs Eitkūnuose, prof. 
Voldemaras spontaniškai, bet piktai, pasakė, esą, to''iš A. 
Smetonos ir tebuvę galima laukti, kalbėdamas toliau, jis 
dar pridėjo, jog dabar tai jis, Voldemaras, turis kelią tikrai 
laisvą grįžimui i tėvynę, kai ten nebėra asmens, kuris ji 
taip ilgai persekiojo, iki pat Lietuvos pražudymo. Tai buvo 
politiškai susivaidijusių dviejų brolių sąskaitos suvedimas: 
buvusio kalinio džiaugsmo balsas, kad nukrito nuo jo rankų 
retežiai. Deja, pro tą savo džiaugsmą prof. Voldemaras ne- 
bepastebėjo, jog visa mūsų tauta apsipylė ašaromis: žinoma, 
ne dėl to, kad sakyti du broliai vis dar tebepyksta vienas 
ant antro, bet kad žūsta jų ir visų lietuvių tėvynė.' Aš ir vėl 
kalbinau prof. Voldemarą nesiskubinti ir dar gerai apsigal
voti, kaip padaryti. Bet jis jau atrodė nebeitikinamas. At
sakė, jog yra jau apsisprendęs ir tik dar nežinąs, ajr suspė- 
siąs išvykti tą pati vakarą, kai dar neturįs nusipirkęs gele
žinkelio bilietų ir neišsiaiškinęs, ar tvarkoje jo vizos išvy
kimui iš Vokietijos. Kai visa tai bus paaiškėję, jis man 
paskambinsiąs, kada tikrai išvyksiąs...

Birželio 17 d. prof. Voldemaras pranešė man telefonu, jog 
patyręs, kad jau turime naują vyriausybę, sudarytą Pa
leckio. Klausė, ar man -tai žinoma? Atsakiau, jog taip, bet 
kad daugumos tos vyriausybės narių man visai negirdėtos 
pavardės. Taip, taip, patvirtino prof. Voldemaras, tačiau, 
pastebėjo, iog užsienio reikalu ministeriu ir net mlnisterio

pirmininko pavaduotoju prof. Krėvė-Mickevičius, kuri gerai 
pažįstąs, kaip dideli Lietuvos patriotą ir rimtą asmenybę. 
Be to, toje vyriausybėje figūruoja dar kelios kitos mūsų vi
suomenei gerai žinomos pavardės. Kad ir kaip būtų, aiškino 
prof. Voldemaras, jei nauja vyriausybė jau sudaryta, tai tatai 
reiškia, jog kokia nors tvarka Kaune jau yra. Todėl jis 
nusprendė tuojau grįžti į Lietuvą, jau turis nusipirkęs ge
ležinkelio bilietus ir išvyksiąs vakariniu traukiniu. Paprašė 
mane pranešti i Kauną apie jo atvykimą, kad, esą, ten kas 
to nepalaikytų kokia nors staigmena.

Nors iš to ir buvo aišku, jog prof. Voldemaro apsispren
dimas yra galutinis, bet vis dar nenorėjau atsisakyti nuo 
vilties jt perkalbėti nuo tokio rizikingo žygio. Todėl pakvie
čiau jj su žmona, kad atvyktų puoduko kavos ir kad galė
tume dar kartą plačiau išsikalbėti. Šį kartą tai padariau jau 
nebe pagal aną mūsų vyriausybės pavedimą, bet-vien savo 
atsakingumu, kaip lietuvis. Jaučiau, kad prof. Voldemaras 
daro didelę, gal net jam asmeniškai fatalią klaidą.

Kaip išbuvusiam net keliolika metų Vokietijoje, man, gal 
geriau kaip kitam, buvo žinoma, kiek šis, mažo ūgio, bet 
gilaus proto ir karštos lietuviškos širdies žmogus, buvo po
puliarus vokiečių visuomenėje.

Prof. Voldemaras tokiu buvo pasidaręs ne prie nacių, kai 
tame laikotarpyje jis tegalėjo stebėti {vykius pasaulyje tik, 
taip sakant, pro kalėjimo langeli, ir ne dėl to, kad politinių 
priešų buvo apsagstytas „germanofilo“ etiketėmis, bet jo pa
vardė buvo vokiečių tarpe populiari jau nuo tų laikų, kada * 
po 1926 m. gruodžio 17 d. karininkų-pučo buvo pasidaręs vėl 
atsakingu mūsų valstybės vyru - ministeriu pirmininku ir 
užsienio reikalų ministeriu." Tarptautiniame Ženevos forume 
ginant Lietuvos teisę į Vilnių jo pasakytos kalbos nors buvo 
ilgos ir-net sausos, bet drąsios, turiningos, gausios pavyz
džių ir gilesnių išvedžiojimų. Jos anuomet, plačiai nuskam
bėdavo kiekvieno vokiečio ausyse, ir būdavo vokiečių spau
dos, kuri tada buvo jokios cenzūros nepavergta, didelėmis 
raidėmis išsispausdinamos ir išplatinamos po visą Vokietiją. 
Kiekvienam vokiečiui jos labai imponuodavo tuo, kad šis 
mažo ūgio žmogelis, be to, būdamas tokios mažos valstybės 
atstovas, kaip Lietuva, nesivaržydamas droždavo didžiųjų 
valstybių visagaliams politikos vadovams tiesą i akis, dažnai 
net suteikdamas" jiems pamokų iš jų pačių kraštų istorijos. 
Vokietija tada irgi dėjosi su nuskriaustaisiais, ir todėl visos 
vokiečių tautos simpatijos tada stodavo to mūsų mažojo 
žmogelio, taigi ir pačios Lietuvos pusėje.

Nors nebuvo matyti perspektyvų Lietuvai kuo nors pa
gelbėti iš Berlyno tuo metu, kada prof. Voldemaras pas mane 
gėrė puoduką ka^os, bet galvojau, kad gal kada nors jų gali 
susidaryti ateityje. Buvo savaime aišku, jog niekas kitas ne
galėtų pašalinti iš Lietuvos rusų raudonosios armijos, kaip 
tik viena Vokietiją, jei Maskvos Berlyno ašis kada nors
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VOKIEČIŲ KULTŪRINIS CHAOSAS RAŠO PULGIS ANDRIUŠIS

____ Knygų paraštėje

Franz W erfel
nie- 
pa-

Vokiečių inteligentija nuo 1933 metų 
ko neskaitė, nieko neišmoko ir daug ką 
miršo, nes kas nežengia priekin, tas nes
tovi vietoje, o žengia atgal.

Kai po karo į Mūncheną atvežė prancū
zių savo moderniųjų dailininkų paveikslus, 
net patys vokiečių meno parodų rengėjai, 
paveikslų pirkliai ir kritikai buvo pritrenkti 
ir nugąsdinti. Rašytojas Erich Kaestneris 
karčiai pastebi ta prpga:

— Pikčiausi ir kvailiausi atsiliepimai dėl 
šios parodos buvo girdėti ne iš kieno kito, 
bet iš studentų ir jaunimo lūpų. Jaunimas, 
kuris visais laikais žygiuodavo meninio 
avangardo priekyje, šiandien atsidūrė filiste
rių gretose. Mes, vokiečiai, šiandien puose- 
lėjamsenų bobučių estetinius idealus ir gar
biname tik šlamštą ir nemokšiškumą .... 
Menas mūsuose vėl laisvas, bet studentai | vysta panašiai, 
spiauna į visą tai, ko jie patys nesupranta, 
elgdamiesi pagal savo vakarykščių mokyto
jų nurodymus.

Dauguma studentų ir parodų lankytojų 
per apklausinėjimus pareiškė, jog didieji 
vokiečių menininkų vardai, kaip Kandinsky, 
Grosz, Gropius, Feininger nieko jiem ne
sako.

O vien tik šių vardų sąrašas jau pasako, 
kaip veržliai išbujojo vokiečių kultūrinis 
gyvenimas po pirmojo didžiojo karo! Poe
zijoj, literatūroje, ekrane, politinėse teo
rijose tryško gajus, gyvybingas srau
tas. Tačiau po šio karo visa praei
tis palaidota po griuvėsiais. Nė viena 
pokario tauta nepasijuto taip išsekusi, taip 
nekūrybinga, praradusi savo talentą, kaip 
Vokietija. (Palyginkim pokarinės Prancūzi
jos teatro, filmos meno suklestėjimą arba 
italų literatūros atkutimą!)

Tiesa, vokiečiai labai daug kalba apie 
kultūrinį atsinaujinimą. Tačiau visa tai yra 
migloti svaičiojimai apie didingus praei
ties akimirksnius. Tai nėra polėkiai į kū
rybines aukštumas, bet neveiksmingas, be
jėgis laimingųjų dienų šlovinimas, 
čiai šaukiasi Lesingo, Goethės ir 
kuria Heinės ir Mendelsono kultą, 
tariant, sudarinėjami nauji didvyrių 
šai.

Vokiečių istorikų veteranas Fridrichas 
Meineke savo knygoje „Die Deutsche Ka- 
tastrophe”- taip vaizduoja kultūrinį atsi
naujinimą:

— Aš norėčiau, kad kiekvienas Vokietijos 
miestelis, kiekviena bendruomenė steigtų 
kultūros draugų sąjungas, kurias siūlyčiau 
pavadinti Goethės vardu ... Goethės būre- 

~lių uždavinys būtų veikti klausytojų širdis, 
meniškai deklamuojant tauriausius vokiečių 
poezijos kūrinius ir išpildant muzikinius 
veikalus ... geriausia kiekvieną savaitę, 
šeštadienio pavakariais, kur įmanoma — 
bažnyčių patalpose.

Išgirdęs apie tokius „linksmuosius šven
tvakarius”, patsai Goethė karste būtinai pa
kartotų savo seną posakį: „O, ta nelemtoji 
tauta, ji baigs blogai, nes jinai pati”nepa
žįsta savęs!”

Toliau Meineke savo knygoje įsipainioja 
į neišbrendamas nacizmo svarstymų pelkes. 
Girdi, nacionalsocializmas yra dviejų ga
lingiausių 19 amžiaus sąjūdžių, nacionaliz
mo ir socializmo, derinys, kurį nevykusiai 
sumaitojo Hitleris, nes jam stigo santūru
mo ir saikingumo. Hitleriui, matyti, stigo 
„galios ir proto’ 
mėjo Bismarckas. JVIeineke ilgisi 
„dvasinio polėkio’ 
sias 1914 metų rugpiūčio dienas ir tt.

Taip rašo persenęs-istorikas, bet nema
žiau miglų paleidžia ir jaunosios kartos 
•žmonės, kaip, pvz., vienas autorius tvirtina, 
jog tretysis reichas žlugo ne dėl to, kad 
vokiečių tauta nėra politiškai subrendusi, 
bet dėl to, kad ji biologiškai „pernokusi”. 
Autorius įsitikinęs, jog visuomenė auga ir 

kaip daržovės lysvėse

derinio, kuriuo pasižy- 
naujo 

ir prisimena šlovingą-

(Spenglerio miglų perbarstymas), pagaliau, 
baigdamas daro išvadą; „dažnai įvykdavo 
istorijoje, kad vienas asmuo, nušviestas 
idėjų šviesos, nurodydavo kelią bukaprotei 
žmonijai. Mes turim melstis, kad tas as
muo ateitų”.

Kitas jaunas autorius, buvęs kareivis Bū
relius rašo;

— Ar Dievas yra dangiška 
linės galios paženklintas, ar 
žemėje ar vadinasi Hitleriu, 
juokingai nežymus. Svarbu,
principas irracionalumo principas lieka tas 
pats.

Į šį galvosenos mutinį dar primaišykime 
ničeanizmą, dalį kantianizmo, sumarksintos 
krikščionybės ir gausime 
pamušalą.

būtybė, tota- 
jis vaikščioja 
— skirtumas 
kad dievybės

vokiečių idėjinį

Vokie- 
Kanto, 
Kitaip 
sąra-

dalyvavo kultū- 
asmeniškai „iš-

laiką kalėjęs 
romanus, ku- 

tačiau tai yra 
sentimentalinio

studentai pa- 
aiškus režimo 
valdžia, pasi- 
masto kultū-

literatūra
partijos narys ir 1933 m. 
rininkų valymuose, net gi
valė” savo senąjį kolegą filosofą Husserlį, 
kuris buvo žydas. 1935 m. nusivylęs pasi
traukė iš politinio gyvenimo. Nuo to laiko 
jis beveik nieko neišleido, išskyrus keletą 
literatūrinių apybraižų. Kaip 
sakoja, karo metu jis buvęs 
priešas. Prancūzų okupacinė 
ryžusi suorganizuoti didelio
rinę programą užimtoje Vokietijos dalyje, 
buvo linkusi dovanoti šiems kultūrininkams 
ir pamiršti visas kaltes, tačiau turėjo nusi
lenkti Prancūzijos komunistų 
bažnyčios opozicijai.

Komunistams buvo svarbu 
dar vieną vokiečių garsenybę, 
mūšio reakcionieriško misticizmo’ 
Prancūzijos, o drauge ir Vokietijos katali
kams buvo svarbu nuginkluoti žmogų, kuris 
savo filosofiniuose raštuose neigė Dievo 
buvimą. Heideggeris iki šios dienos drau
džiamas autorius ir jo stalčiuje laukia ge
resnių laikų antrasis tomas pagarsėjusio 
veikalo „Sein und Zeit”, knyga apie Nietz- 
schę ir nihilizmą, graikų filosofijos studija 
ir eilė kitų kūrinių.

Ernst Juengerio byla kitokio pobūdžio. 
Nors jis niekuomet nepriklausė nacių par; 
tijai, bet jo ideologinis bendradarbiavimas 
su fašistiniu sąjūdžiu ilgus metus buvo la
bai glaudus ir reikšmingas. Jis buvo nacio-' 
nalšovinizmo filosofas, militarizmo poetas. 
Dar' toli prieš įsigalėjimą Hitleris dažnai 
reikšdavo jam padėką už jo plunksnos „fa
natišką ryškumą”. Veikalai kaip „Feuer und 
Blut” garbino smurtą ir kšrinį' misticizmą. 
Būdingas jam posakis: „Kiekvienas kitaip 
galvojantis turi būti pažymėtas atskalūno 
vardu ir sunaikintas”. Tačiau trečiojo rei
cho laikais įvyko keistas posūkis. Juengeris 
pasitraukė iš kovos lauko. Ar tai buvo jo 
dvasinis lūžis, politinis persiorientavimas? i 
Greičiausiai tai įvyko dėl to, kad Juengeris j

i su esą- |

Vokiečiu
Thomas Mann tegalėjo rekomenduoti na

riais į PEN klubą tik dvyliką vokiečių ra
šytojų, kurie nebuvo pabėgę į užsienius ir 
gyvendami „naminėje tremtyje” nebuvo su
sitepę. Tačiau ir tie vardai ne visi rodosi 
kujtūriniame gyvenime po kapituliacijos. '

ErTch Kaestneris įsitraukė į lite
ratūrinį žurnalizmą Miincheno spaudoje. 
Ernst W i e c h e r t, kurį 
Buchenwaldeje, išleido du 
riems nestinga nuoširdumo, 
nuobodžios knygos, pilnos
misticizmo. Ernst Glaeser perspaus
dino savo priešnacinį ploną romanėlį „Pa
skutinis civilis” (parašytą Šveicarijoje), ta
čiau tuo neišsklaidė įtarimų dėj jo bendra
darbiavimo su naciais. (Pabėgęs iš Vokie
tijos, karo metu Glaeseris staiga grįžo ir 
redagavo Wehrmachto žurnalą pietų fronto 
kareiviams „Adler”.) Erik Reger, pa
rašęs politinį romaną „Union der festen 
Hand” (1933 m.), sukėlusį gyvas diskusijas 
visame pasaulyje, dabar Berlyne redaguoja 
dienraštį „Tagesspiegel” ir, gal būt, yra 
vienintelis vokiečių publicistas, kuris valdo 
stilių ir turi politinę nuovoką. Jo redaguo
jamas lakraštis yra vienas geriausių Euro
poje (Times ir Manchester Guar
dian — Anglijoje, Combat — Paryžiuje, 
Neue Zūricher Zeitung — Šveica
rijoje). Tai yra vienas drąsiausių Vokieti
joje redaktorių ir, sakoma, kad jis ir jo 
laikraštis būtų per vieną naktį likviduotas, 
jeigu rusai užvaldytų visą Berlyną.

Du geriausi Vokietijos rašytojai Mar
tin Heidegger ir Ernst Juenger 
dabar retai linksniuojami viešumoje. Abu
du gyvena nuošaliai, Heidegger Freiburge, 
o Ernst Juenger netoli Hanoverio, abudu 
Įtraukti į santarvininkų juoduosius sąrašus. 
Jų stalčiai pilni rankraščių, bet neranda lei
dėjo, kol bus panaikintas draudimas spaus
dinti jų veikalus. Tačiau Prancūzijoj ir 
Šveicarijoj jų raštai plačiai spausdinami ir 
aukštai vertinami. Heidegger buvo nacių- matė savo paskirtį apskritai kovoti

ir katalikų

„sulikviduoti” 
kaip „išsigi- 

atstovą.

ma santvarka (nors tai būtų dabar hitleriz- 
mas). 1939 m. išleistame romane „Auf den 
Marmorklippen” .autorius vaizduoja, kaip 
vienas barbariškas girininkas sugriauna ci
vilizaciją. Tai buvo aiškus priešhitlerinis 
veikalas. Juengeris tarnavo vokiečių okupa
cinės kariuomenės Paryžiuje vyr. štabe pas 
generolą Stuelpnagelį, slaptai išleido ir pla
tino pamfletą „Der Friede”, kuriame sten
gėsi nušviesti karo tikslus visai kitoje 
šviesoje, negu kad Goebbelsas. Jis aiškiai 
perėjo opozicijon prieš Hitlerį. Tas pats 
Juengeris, kuris savo fantastiškais raštais 
išauklėjo fašistinio jaunimo kartą, 1944 m. 
liepos mėn. 20 d. karštai siūlė gen. Stuelp- 
nageliui išskersti visus Paryžiuje esančius 
vokiečių SS dalinius!

Šiandien Juengeris vaidina „padorų euro
pietį”, kuris neapykantą pakeitė meile, pa
vojingą gyvenimą — taika ir ramybe, Vo
kietiją —. Europa, nacionalistinį sąjūdį — 
bažnyčia. Tačiau jo sąmonėje išliko gyvas 
karinis misticizmas, kaip matyti iš jo karo 
metu išleisto pamfleto „Fronterlebnis", ku
riame vaizduoja, kaip visų tautų kareiviai 
suranda bendrą kalbą, gyvendami fronte 
vienodomis nuotaikomis, gimdančiomis tar
pusavio meilę, pagarbą, ir draugystę. Toji 
frontinė draugystė esąs laidas būsimos tai
kos draugystei. Vatikanas rėmė to pamfleto 
platinimą ir, reikia manyti, dabar padėjo 
jam nusikratyti draudimu, kurį užkrovė 
santarvininkų okupacinė valdžia.

Vokiečių kultūrinis gyvenimas per kelis 
metus neišbrido iš chaotinės marmalynės, 
o vakariniai santarvininkai nė nerodo jo
kių pastangų išjudinti iš miego sustingusią 
vokiečių galvoseną. Jie pasitenkino tik tuo, 
kad uždraudė Hitlerio „Mein Kampf”. Vo
kiečių visuomenė tikėjosi, kad nuvertus na
cių stabus, atsidarys rašytojų stalčiai, ku
riuose per dvylika metų bus prisirinkę aps
čiai rankraščių. Deja, tie stalčiai pasirodė 
tušti ... ,

Tiktai sovietai pasiūlė ateit į pagalbą 
organizuojant vokiečių kultūrinį gyvenimą 
ir įsteigė komunistinį kultūros frontą, ku
riam vadovauja rašytojai Fridrich Wolf, 
dramaturgas ir, Johanes Becher, poetas. 
Jiems aktyviai talkininkauja Ludwig Renn 
ir Anna Seghers.'Tai buv. politinių emi
grantų rašytojų sambūris, sutelkęs dau
giausia Rusijoje gyvenusius kultūrininkus, 
dabar veikiančius ir rašančius pagal „so
cialinį užsakymą”.

Atrodo, vokiečių sąmonė be vadovybės 
„tvirtos rankos” jau bus atpratusi kurti 
naujas vertybes.

Kultūrines

lūžtų. Atrodė, kad tokiu atveju prof. Voldemaras gal būtų 
labai naudingas Lietuvos reikalui: gal su juo vokiečiai kiek 
skaitytus!, ir pasidarytų įmanoma atgauti mūsų kraštui 
valstybinę nepriklausomybę ir ją išsaugoti nuo pačių vokie
čių, jei jie bandytų paversti, mūsų kraštą savo ekspansijos 
erdve į rytus. Šią savo mintį išdėsčiau prof. Voldemarui. Jis 
ja susidomėjo, bet sakė, kad toks eventualumas yra susijęs 
su daugeliu „gal“ ir „bet". Svarbiausias „bet“, prof. Volde
maro nuomone, kiek atsimenu, buvo tai, kad jis netikėjo 
karą greitai persimesiant J Rytus, tarė, jog jis dar gali ilgo
kai gal, net kelis metus, užtrukti vakaruose. Dėl to, esą, 
Vokietija bekariaudama pati labai nuvargtų, o jei tada karas 
į Rytus ir persimestų, tai, esą, nežinia apskritai, kuo jis pa
virstų ir kuo užsibaigtų... Kaip dabar matome, prof. Vol
demaras buvo iš dalies teisus, jis tik prašovė savo tolregiška 
mintimi pro šalį pro karo greitesnį persimetimą į Rytus.

Kadangi tais savo politiniais samprotavimais prof. Vol
demaro neįtikinau, tai bandžiau jį dar paveikti ta „germano- 
flliškumo“ opinija, kuri buvo apiė jį susidariusi: Atkreipiau 
jo dėmesį j tai, jog galima tarti, kad bolševikai pirmiausia 
griebs tokius mūsų viešuomenės veikėjus, ar šiaip asmenis, 
apie kuriuos yra susidariusi tokia opinija. Nurodžiau, jog, 
mano nuomone, jam, prof. Voldemarui, grėstų kuo didžiau
sias asmeniškas pavojus. Deja, ir tai jo neveikė. Jis atsakė, 
jog nelaikąs savęs nei germanofilu, nei kokiu kitu filu. Tai 
esąs jo politinių priešų propagandos padarinys ir daugiau 
nieko. Pagaliau jis Sovietų Rusijai niekad nieko pikto nesąs 
padaręs ar ją kada nors savo kalbose ar raštuose piktai 
puolęs. Jei sovietai vis dėlto bandytų prie jo už ką nors 
kibti, tai jis tikįs, jog jam pagelbėtų iš tos bėdos išsisaugoti 
prof. Krėvė-Mickevičius, su kuriuo jis esąs draugiškuose 
santykiuose nuo senų laikų.

Taip pat nieko nepagelbėjo nė ponios Voldemarienės atkal
binėjimai mano ir mano žmonos akivaizdoje, kad apsigal
votų ir nevyktų į Kauną. Ji buvo nuostabi moteris ir daug 
ką nujausdavo. Ji pasakojo nujaučianti, kad jos vyrui prof. 
Voldemarui atsitiksią kažin kas nepaprastai blogo, taip blo
go ir baisaus, ko praeityje dar niekad nebuvo jam atsitikę. 
Tačiau Voldemaras buvo nepalaužiamas ir laikėsi savo nu
sistatymo grįžti į Lietuvą, kad ir kažin kokie pavojai galėtų 
jam ten kilti. Jis pareiškė, jog jam jau iki gyvo kaulo įgri
sęs bastymąsis po užsienius ir emigrantinis gyvenimas. Jei, 
esą, prisieitų mirti, tai jau geriau numirti savo tėvynėje!

Ir taip jis tapo savo iliuzijos auka: iliuzijos, kuri pasi
reiškė dviejų kelių persikirtime - a. a. A. Smetonos, kad 
išgelbėtų Lietuvos nepriklausomybės vėliavą, ir prof. Vol
demaro, kad jos Vieton Iškeltų Lietuvoje kitą, mirties pavo
jaus nebijančią.,.

Kad tai buvo tikra iliuzija, greitai gavo tuo įsitikinti pats 
jos autorius. Birželio 18 d. rytą peržengęs Lietuvos Vokieti
jos sieną, jis buvo tuojau pat policijos sulaikytas, apsaugos pa
lydėtas iki pat Kauno, o iš ten raudonųjų budelių, netrukus, 
išvežtas į Sovietų Rusiją. Pats Vienas Viešpats Dievas težino, 
kokio prof. Voldemaras ten sūsilaukė likimo ir ar dabar da 
tebėra gyvas.

Jei spaudos žinia pagrįsta, atrodo, jog jo jau nebėra gy
vųjų tarpe: jį nukankino bolševikiniai žmogžudžiai panašiai, 
kaip jie išžudo, milijonus kitų nekaltų žmonių, jų tarpe ir 
šimtus tūkstančių mūsų tautos sūnų ir dukrų. Taigi, jei ži
nia apie prof. Voldemaro mirtį pasirodytų tikra, tai būtų 
galima pasakyti, jog nepaklausydamas mano nuoširdaus pa
tarimo, nevykti į Kauną, jis pražudė pats save be reikalo, 
be prasmės ir net , be pėdsako.

Tačiau nėra ko stebėtis, iš šio tragiško atsitikimo žmogui, 
o tik tenka didžiai apgailestauti šio mūsų tautos sūnaus li
kimą. Klaidą padarė ne jis vienas, jų tadą daug kas darė. 
Net vėliau ją padarė ir Churchillis su Rooseveltu. Skirtumas 
tik tas, kad prof. Voldemaras įkišo į bolševizmo nasrus savo 
galvą, o pastarosios dvi šios epochos garsenybės įmanevravo 
į tuos nasrus keliolika Vakarų Europos tautų, vienas, kad 
sutaupytų britų kraują kovoje su naciais, kitas kad ne
suprato, jog-bolševizmas yra dar didesnis demokratijos prie
šas už nacizmą ar fašizmą. Todėl pastarasis karas ir užsi
baigė taip, kaip prof. Voldemaras buvo numatęs, būtent „ne
žinia kuo“, bent, pasakysiu, dar nežinia prie ko jo katastro
finės pasekmės dar gali privesti...

Lietuviška ambicija
Kada visa mūsų tauta gyveno liūdesio dienas, kad neteko 

to, kas jai buvo brangiausia - laisvės ir valstybinės nepri
klausomybės - mūsų karininkija, išugdyta aukšto karinės 
garbės supratimo dvasioje, turėjo pakelti smūgį po smūgio, 
įžeidžiančius jos širdingiausius jausmus ir pačią tą karinę 
garbę. Jai buvo įsakoma išrikiuoti kuopas ir pasitikti per 
mūsų kraštą žygiuojančių priešo kolonų, kai kiekvienas mū
sų karininkas laukė priešingo įsakymo - į tas kolonas atft 
dengti naikinamąją kulkosvaidžių ugnį. Nors ta mūsų ka
rininkija buvo sudaryta iš mūsų tautos elito šiai pastoviai 
laisvei ir valstybinei nepriklausomybei ginti, ji pagal bol
ševikinio įsibrovėlio įsakymą, buvo Lietuvos išgamų ap
šaukta lietuvių „liaudies priešu“, kad ją apšmeižtų gyvento
jų akyse ir pakirstų pasitikėjimą ja platesniuose sluogsniuo- 
se, ypač darbininkijoje ir varguomenėje. Užtai leidus tai 
karininkijai atlikti savo šventos priesaikos įžadus, ji buvo 
okupanto reikalavimu išgainiojama, apspiaudoma be ma
žiausio jos nusikaltimo ar nusižengimo drausmei.,.

LIETUVIŠKA KNYGA VARGO KELYJE 
„Valiutos reforma parodė, kad mes vis 

dėlto nesame toki dideli knygos mėgėjai, 
kaip buvome pratę manyti menkavertės 
markės laikais”, pareiškė žymiausios knygų 
leidyklos tremtyje „Patria” sav. J. Lenktai- 
tis. „Pačioms leidykloms valiutos reforma 
padėjo ta prasme, kad atpuolė didžiausi 
buvę popieriaus rūpesčiai ir pagreitino 
knygų išleidimą, iš kitos pusės—naujos va
liutos trūkumas sustabdė knygų plitimą 
skaitytojų tarpe. Kelių mėnesių patirtis 
rodo, kad naujų knygų teišplatinama tik 
10«/» to kiekio, kuris buvo išplatinamas 
prieš valiutos reformą. Prie tokios padėties 
tolimesnė knygų leidyba nebus įmanoma ir 
turės sustoti. Kad tai neįvyktų, mūsų visų 
rūpestis yra visomis išgalėmis palaikyti lie
tuviškąją knygą jos sunkiame vargo kelyje.” 

Artimiausiu laiku, kaip pareiškė J. Lenk
tasis, iš spaudos išeina apie 15 naujų „Pa- 
trios” leidinių, kurie buvo pradėti dar 1946 
metais. Pirmoje eilėje minėtinas didžiulis 
vokiškai lietuviškas žodynas, toliau dr. ,J. 
Balio dviejų dalių stambus leidinys „Lie
tuvių tautosakos skaitymai”. Stepo Zobars- 
ko dvi knygos jaunimui — „Per. šaltį ir 
vėją” ir „Ganyklų vaikai”; toliau Vytauto 
Tamujaičio apysakos jaunimui „Sugrįžimas”, 
dailininkų P. Kiaulėno ir V. Petravičiaus 
monografijos (atskirais leidiniais) ir kiti 
leidiniai. Šių leidinių reikia laukti artimiau
sių keturių savaičių laikotažpyje. (žlv)

„FAUSTO” OPERA PO ATVIRU' 
DANGUMI

Nuvykę į Kanadą lietuviai praneša, kad 
neseniai Montrealio mieste gastroliavo Me- 
tropolitaino opera, kurios spektakliai vyko 
po atviru dangumi. Buvo statoma Gunoud 
opera „Faustas” su visomis Metropolitaino 
žvaigždėmis. į spektaklį susirinko 20.000 
žmonių minia. Dainavimas buvo perduo
damas garsiakalbiais, tačiau visiškai šva
riai ir be trukdymų. Dainavo prancūziškai. 
Vaidyba, spektaklį žiūrėjusių lietuvių nuo
mone, prastesnė už Vilniaus ar Kauno, ta
čiau balsinė medžiaga tikrai gera. Visi so
listai esą" europiečiai, taip pat ir operos 
vadovybė. Martą danavo Clara Turner, 
Margaritą — Eleonor Steber, Faustą — 
Joseph Victor Laderoute, Mefisfo — Nicola 
Moscona, Valentiną — Francesco Valen
tino, Vagnerį — David Rochettė; režisie
rius — Dr. Herbert Graf, baletmeisteris — 
Boris Romanoff. Pastatymas buvęs tuo įdo
mus, kad scenoje, vyrams grįžtant iš karo 
su „Kareivių maršu”, pasirodo raiteliai, kas 
įmanoma tik lauke. Siam reikalui buvo pa
naudota Montrealio raitoji policija. Scenos 
uždangą sudarė stipri šviesų užtvara. Ben
drai paėmus, pastatymas buvęs puikus. Ta
čiau toki operos spektakliai Montrealvie 
tėra tik vieną kartą per metus, (jž)

Verdi operos romanas
Guiseppe Verdi (1813—1901) mums, lietu

viams, yra taip pat vienas iš pačių žino
miausių ir mėgstamiausių operos kompozi
torių. Mūsų kauniškio teatro lankytojai juk 
bene daugiausia ir augo Verdi operų ir jų 
stebuklingųjų melodijų atmosferoje. Juk 
Kauno opera ir gimė su „Traviata”! O vė
liau — „Rigoleto”, „Kaukių Balius”, „Tru
badūras’*, „Otelio”, pagaliau „Aida"... 
Rodos, neišgirdome ten „Ernam”, „Don 
Carlos”, „Falstaffo” etc. Betgi geriausią, 
populiariausią mylimiausių Verdi melodijų 
bukietą kvėpinome. Jo operos ir dabar te
beeina viso pasaulio scenose. Džazas jų ne
nutildė. Vargiai kada ir nutildys. Verdi 
operos ga] tik tada nueis nuo scenos, kai 
pasaulis visiškai neteks melodijų skomo ir 
gal muzikinių jausmų aplamai. Tai įmano
ma su civilizacijos pažanga, nors greit dar 
nesitikėtina.

Vokiečių poetas ir romanistas Franz 
Werfel, žymus europinis rašytojas, savo jau
natvėje (1923 m.) parašė storą romaną apie 
Verdj, kuris vėliau buvo išverstas į daugelį 
kalbų (prancūziškas vertimas išleistas 1933 
m. Paryžiuje, bet šis recenzentas tą roma
ną su drastišku 15 metų pasivėlavimu per
skaitė tik dabar ...)

Po ano karo biografinis romanas buvo 
pasidaręs itin madingu žanru ir buvo išto- 
bulintąs ligi virtuoziškumo. Kai kurie auto
riai ne tiek stengdavos atpasakoti kokio 
įžymaus istorinio asmens biografinius duo
menis jr epochą, kiek siekdavo nutapyti jo 
sielos portretą, individualizuoti, „perkurti”, 
pagilinti, savaip interpretuoti personažo 
psichologiją. Taip atsirado, romanizuotų, 
o gal ir ... romantizuotų biografijų žan
ras. Andre Maurois išgarsėjo su savo By- 
rono. ir Shelley romanizuotomis biografijo
mis — romanais. Iš to žanro romanų aš 
tačiau nesu dar skaitęs nieko geresnio už 
vengro romanisto Harsnyi storutėliausią 
(apie 1000 p.) ir nuostabiausią, perdėm 
romanizuotą pianisto ir kompozitoriaus 
Fęanzo Liszto biografiją. Tai šio žanro še
devras, skaitytinas kiekvienam, kas tą knygą 
gali kur užtikti (yra ir vokiškas vertimas). 
Man rodos, jog joks 19 amžiaus muzikos 
istorijos vadovėlis nesuteiks tiek tos epo
chos supratimo, kiek minėtoji 'Fr. Liszto 
subeletristinta biografija, pavadinta — 
„Vengrų rapsodija”.

Werfelio Verdi toli gražu nepateikia nei 
tiek žinių, nei tokio meninio pasigerėjimo. 
Kaip romanas, veikalas tektų laikyti neabe
jotinai silpnu, be reikalo ištęstu (464 psl. 
prancūzų vertime), su nevykusiais epizo
dais, labai palaidos konstrukcijos, — jei šis 
terminas aplamai įmanomas vartoti, kada 
konstrukcijos nėra. Tačiau pats užmanymas 
įdomus, ir jis atliktas pagal paties Verdi 
tezę; „Piešti tikrovų (tiesą), tai puiku, aš 
nesakau ne, — bet ją išrasti, tai juk daug 
geriau!...” \

Tuo principu Werfelis užsimojo mums 
nupiešti Verdį. Jis paėmė vieną Jo gyveni
mo ir kūrybos epizodą, — ir tą patį visiš
kai fyktyvų, kad būtų ko mažiausiai varžo
mas savo plane ir priemonės^. Visą romano 
veiksmą jis nukelia į vieną tariamą Ver’di 
apsilankymą Venecijoje 1883 metais, kada 
jis norėjęs pasimatyti su savo pavojingiau
siu varžovu Wagneriu ir norėjęs užbaigti 
savo naujo stiliaus -operą „Karalių Lyrą”, 
bet nuo to atsisakęs ir šios operos partitū
rą sudeginęs... Tas Verdi vizitas Veneci
joje buvęs atliktas griežtai incognito, 'ir tai 
romanistui suteikia laisvę sukombinuoti fa
bulą, kaip jam labiau tiko, arba parinkti 
epizodų ir šalutinius personažus, kokie jam 
atrodė geriausi kompozitoriaus kūrybai, jo 
charakteriui ir „laikotarpio dvasiai” .išryš
kinti.

Metodas įdomus ir geras, nors Werfelj* 
jį ne itin gabiai panaudojo. Tačiau Jam'pa
vyko gana ryškiai supažindinti su Verdi, 
kaip žmogumi ir ypač kaip operų kompo
zitoriumi, išgyventi jį kankinusią kūrybinę 
dramą, išanalizuoti itališkos operos charak
terį ir bendrai jos skirtumus, lyginant su R. 
Wagnerio operomis bei su „vokiška muzi
ka” iš viso. Vieno, ko Werfelis, nors ir be 
galo stengdamasis, nepasiekė, tai prasi
skverbti į maestro Verdi monumentalios kū
rybos asmenybės gelmes. Mums, Verdi ope
rų klausytojams ir jo melodijų mėgėjams, 
lieka įspūdis, jog autorius ne tik nepasakė 
tiesos apie komjiozitorių, bet jos, — kas 
būtų buvę gal dar seniau, — ir neišrado. 
Tačiau ne paslaptis, kad literatūroje sun
kiausia atkurti genijaus personažą. Autoriai 
genijų paprastai vaizduoja iš šono, išoriš
ki, nes įeiti J jo vidų — reikėtų pačiam 
būti bent iau ne menkesniu genijum. O tai, 
kaip žinoma, nebuvo Werfelio pašaukimas...

Sustojau ties šiuo romanu ypač dėl to, 
kad man nuolat knieti lietuviškojo romano 
problemos, nors mūsų romano kultūra dar 
be galo žema ir atsižvelgiant j tokį turtingą 
mūsų liaudies epą, nebepateisinamai tebėra 
likimo nuskriausta. Jei vis dar nemokam nei 
mūsų praeities, nei dabarties gyvenimo vi
sumos į romano formą įuimti, tai gab pa
jėgtume bent po mažytį jo epizodėlį paro
dyti, bent vieną kitą ryškesnį asmenį atkur
ti. Prietelius L. Dovydėnas neseniai minė- 
o, jog Ii labai interesuoja trys siužetai, iš 
tūrių du priklausytų prie „biografinio ro
mano” žanro; knygnešys Bielinis ir kny- 
grašis V. Kudirka. Jau kelinti metai šis pa
starasis ir mane skaudžiai interesuoja, bet... 
pasiteisinti galėčiau A. Jakšto suredaguotu 
žinomuoju mužikėlio skundu: „Niekam pa
sauly aš nepavydžiu” ir tt. O juk kiek temų 
turėtume biografinėms romanizacijoms? 
Pradedant nuo kunigaikščių ir karalių, nuo 
reljefingųjų didikų ligi Atgimimo pranašų, 
didžiųjų laisvės kovotojų. Kudirka, Bielinis, 
Čiurlionis, Basanavičius, Šliupas, Daukan
tas, Darius-Girėnas, pagaliau Maironį* ar 
Vaižgantas, Valančius ar Strazdelis. O pra
loto Olšauskio tragedija man atrodo ne tik 
daug baisesnė, bet žmogiškai gilesnė ir su
dėtingesnė už Putino „Altorių Šešėly” kū
rybiškai erotines dramas. Visą tai žymiai 
giliau gal peršviestų Dievo ir Šėtono susi
kryžiavimą žmoguje, negu Kreivėno Grūž-

(Nukelia į 4 psl.)
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Rugsėjo aštuntoji tautinėje Diepholzo stovykloje AKIMIRKSNIU KRONIKA
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Diepholzas. Šventės išvakarėse stovyklos 
bažnyčioje {vyko gedulingos pamaldos už 
žuvusiuosius dėl Lietuvos laisvės. Momen
tui pritaikytą pamokslą pasakė stovyklos 
klebonas kun. Pijus Kirvelaitis. „Aušrinė”, 
vedama Mykolo Liuberskio, sugiedojo Libe
ra ir kitą giesmių. Po pamaldų stovyklos 
medinėje salėje Vliko atstovas B. Gaidžiū- 
nas susirinkusiems stovyklos gyventojams 
padarė pranešimą, paliesdamas mūsų tau
tinės bylos klausimą, emigraciją ir ilgiau 
sustodamas ties nūdieniu gyvenimu mūsų 
tėvynėje.

Rugsėjo aštuntosios rytą stovyklos namai 
pasipuošė tautinėmis vėliavomis, o 10,30 
vai., dalyvaujant mokykliniam jaunimui ir 
visuomenei, iškelta vėliava ties gimnazijos 
rūmais. Po pamaldų stovyklos salėje įvyko 
Rugsėjo aštuntosios minėjimo centrinė ir 
iškilmingiausioj! dalis. Gausiai visuomenei 
dalyvaujant, atsilankius mūsų apygardos ir 
zoniniams LTB atstovams bei mūsų globė- 
jams ir vokiečių savivaldybės svečiams, mi
nėjimą atidarė ir jam vadovavo vietos LTB 
Komiteto p-kas adv. Ant. Janušonis.

Vakare medinės stovyklos salėje koncer
tavo „Aušrinė”. Daugelis gyventojų tautos 
šventės proga norėjo dalyvauti ir visame 
tos šventės minėjime,' tačiau nuo durų tu
rėjo grįžti atgal, nes už įėjimą buvo ima
mas mokestis. Tat koncertu tegalėjo pasi
naudoti tik kviestiniai svečiai ir tie sto
vyklos dirbantieji, kurie gauna atlyginimus. 
Tačiau ne tai keista. Keisčiausia yra tai, 
kad po koncerto toje pačioje salėje įvyko 
šokiai, vietos bendruomenės komitetui pa- 
skmdžius iš miesto vokiečių orkestrą. Visa 
stovykla, pradedant gimnazija, kurios peda
gogų taryba nutarė šią dieną šokių neleis-

Įspūdinga Rugsėjo aštuntoji
SchwSb, Gmiindas. Tautos šventės minė

jimas stovykloje šiemet buvo suruoštas ga
na įspūdingas. Išvakarėse po pamaldų mi
nėjimą suruošė gimnazija ir pradinė mo
kykla su savo mokinių menine programa. 
Šią. dieną gražiai užbaigė „Gabijos” ir 
„Gedimino Pilies” tuntų skautės ir skautai, 
suruošdami aikštėje laužą, kuriame, be kitų 
pasirodymų, buvo pavaizduotas B. Sruo
gos „Gedimino sapnas”. Rugsėjo 8 d. vė
liavos pakėlimu ir iškilmingomis pamaldo
mis stovyklos bažnyčioje buvo pradėta
šventė. Pamaldų metu giedojo solistai Ru
dokienė ir Jančys, o taip pat ir stovyklos 
bažnytinis choras, vedamas Alg. Kačanaus- 
ko. Vakare paskaitą visuomenei skaitė M. 
Brazauskas, padaręs įdomią ekskursiją po 
Vytauto laikų Lietuvą, iškeldamas daug 
•įdomių istorinių faktų ir pabrėždamas 
Rugsėjo aštuntosios reikšmę. Meninėje 
programos dalyje ir vėl pasirodė skautai, 
įscenizuodami Vinco Krėvės padavimą apie 
Šarūną. Minėjimą užbaigė Dariaus-Girėno 
inžinierijos kuopos vyrų choras, ved. Alg. 
Kačanausko, sudainuodamas skambių liau-

A. A. Kun. Pr. Petraitis
Rugsėjo 13 d. iš ryto Prancūzų zonoje, 

Konstancoje, mirė kun. Prof. Dr.. Pranas 
Petraitis.

Velionis ilgą laiką studijavo Saleziečių 
įstaigoje Italijoje, Torino mieste. Ten buvo 
įšventintas į kunigus ir gavo teologijos dak
taro laipsnį. Ilgą laiką redagavo lietuvių 
kalba Italijoje leidžiamą mėnesinį žurnalą 
„Saleziečių žinias”, plačiai skaitomas Lie
tuvoje ir išeivių tarpe. Ten pat išvertė iš

NAUJA LATVIŲ OPERA
Latvių kompozitorius Bruno Skulte, gy

venąs Oldenburgo stovykloje, šiomis dieno
mis baigęs komponuoti naują operą „Vilika- 
te”. Libretas parašytas dramos artistės To- 
nijos Kalves pagal pragarsėjusį Ilonos Lei- 
manes romaną „Vilkaču mantinie'ce” (Vil
kolakių įpėdinė). Šioje grynai latviško tu
rinio operoje atvaizduotas latvių kaimo 
žmonių gyvenimas pereito amžiaus pabai
goje. Tenka pažymėti, kad B. Skultes, kaipo 
vftno aktingiaųsių latvių muzikų, pastan
gomis savo laiku Oldenburge susibūrė ope
ros ansamblis, kuris jau suvaidinęs net ke
letą operų.

Latviai atgaivina „jaunuosius ūkininkus”
Kadaise nepriklausomoj Latvijoj labai po

puliarus mazpulkų (jaunųjų ūkininkų) judė
jimas pastaruoju laiku vėl pradeda atgyti. 
Rugsėjo pradžioje mazpulkai minėjo savo 
vyr. vadovo, prezidento K. Ulmanio 71 me
tų gimimo dienos sukaktuves.

(Atkelta iš 3 psl.)
to propagandiniai kryželiai: arba Roma, — 
arba Maskva. Kito kelio to tipo personažai 
nebeišmąjo, kaip ir jų nuoširdusis filosofiš
kas lyderis A. Maceina.

Tokios giedros plaukdamas, tad ir susi
gundžiau sol kas pasiskaitymu apie švie
siąsias Verdi melodijas. Ir todėl čia šau
kiu drauge su majestotišku „Aidos” choru: 
„Dieve nuo priešų gelbėk mus!...”

Br. Raila 

ti, baigiant eiliniu susipratusiu stovyklos 
gyventoju lietuviu, šią dieną šokius smerkė, 
nes esanti stovykloje nuotaika buvo kito
kia: išvakarėse bažnyčioje buvo pastatytas 
žuvusiems karstas, gedulingose pamaldose 
dalyvavo didžiuma stovyklos gyventojų, 
giedojo gedulingas giesmes, po to stovyk
los salėje klausėsi Vliko nario B. Oaidžiū- 
nd pranešimo apie padėtį tėvynėje, kur mū
sų tauta veda didžiau.sį pasipriešinimą, au
kodama savo kraują ir gyvybę šioje žūtbū
tinėje kovoje, gi pačią rugsėjo aštuntąją 
klausėsi paskaitų apie tautos didybę, buvo 
skatinami susikaupti nors tautos šventės 
dieną ir pagerbti visus tuos, kurie žuvo ir 
žūsta kovoje už mūsų tautos didybės idėją. 
O vakare po visų iškilmių, vietinio komite
to „užfundytam” vokiečių orkestrui gro

Tautos šventė emigracinėje stovykloje
Fallingbostel. — Su prideramu rimtumu 

ir giliu susikaupimu, Fallingbostellio emi
gracinėje stovykloje gyvenantieji lieuviai 
paminėjo tautos šventę — Rugsėjo 8-tąją 
dieną.

Išvakarėse stovyklos bažnyčioje buvo pa
maldos už žuvusius karius ir partizanus. 
Rugsėjo 8-tąją dieną iškilmės buvo pradė
tos iškilmingomis pamaldomis. Po pietų 
vietos skautai turėjo iškilmingą vietiniriki- 
jos sueigą, o vakare stovyklos lietuviškąja: 
visuomenei susirinkus į mokyklos salę, bu
vo atliktas šventės minėjimo aktas. Paskai
tą skaitė mok. Protas. Meninėje dalyje 
gražiai pasirodė pr. mokyklos mokiniai.

— Lietuvių kultūriniams reikalams atsto
vauti nuo pat pirmųjų stovyklos įsikūrimo

dies ir žygio dainų. Rugsėjo aštuntosios 
proga stovyklos gyventojų buvo priimta 
atitinkama rezoliucija, kuri bus nusiųsta šį 
mėnesį Paryžiuje susirenkančiam visuoti
niam Jungtinių Tautų susirinkimui. Rezo
liucijoje protestuojama prieš sovietų, oku
paciją ir reikalaujama nepriklausomos Lie
tuvos atstatymo. (žlv)

c

DP spaudos sąjungos, metinis susirinkimas
Rugsėjo 7. d. Bad Kissingene įvyko DP 

Spaudos Sąjungos metinis susirinkimas, ku
riame dalyvavo visų tautybių atstovai, iš
skiriant žydus.

Svarbiausiuoju suvažiavimo punktu buvo 
svarstymas Sąjungos padėties, kuri susida
rė ryšium su finansiniais sunkumais, įve

ltus Vokietijoje naują valiutą. Iš valdybos 
metinės apyskaitos paaiškėjo, kad be išim
ties visi DP laikraščiai yra patekę į dides
nius ar mažesnius ' finansinius sunkumus ir 
dėį to negali įmokėti reguliariai tokių įna

prancūzų kalbos ir atspausdino didžiulę 
knygą „Šventasis Jonas Bosko”.

Kai saleziečiai vienuoliai įkūrė savo įs
taiga Lietuvoje, drauge su kitais grįžo į sa
vo Tėvynę ir kun. Petraitis, prisiimdamas 
atsakingas pareigas. ■ Bolševikų okupacijos 
metu buvo suimtas, kalintas ir labai žiau
riai kankintas. Prasidėjus SSSR — Vokieti
jos karui, drauge su kitais lietuviais politi
niais kaliniais buvo varomas į Rusijos gi
lumą. Čia jam teko pergyventi didžiąją lie
tuvių tragediją Červenės apylinkėje, iš kur 
betgi tiesiog stebuklo dėka buvo lemta iš
sigelbėti. Vienok bolševikų kalėjimas, kan
kinimai ir kiti sunkumai pakirto jo sveika
tą, ypač širdį.

Nacių okupacijos metais buvo paskirtas 
Metropolijos . kunigų seminarijos Katine 
rektorium bei profesorium. Ir šios okupaci
jos nelengvais metais jis vykusiai sugebėjo 
tvarkyti šią taip svarbią mokslo įstaigą, 
savo sumanumu apsaugodamas ją nuo dau
gelio grėsusių pavojų.

Bolševikams užimant Lietuvą, velionis 
pasitraukė į Vokietiją ir apsigyveno Kons
tancos mieste prie Bodeno ežero, Šveicari
jos pasienyje. Čia jis pradėjo garbingą, 
tačiau nelengvą ir labai pavojingą naujųjų 
laikų lietuvio knygnešio gyvenimą. Dirbda
mas „Caritas” organizacijoje tarnavo vien 
tik tremtinių šalpos darbui. Siam reikalui 
paskyrė visas savo paskutines jėgas ir pa
aukojo sveikatą. Dėl to nušluostė daug aša
rų, paguodė nemaža vargšų.

Velionio aukšta erudicija, daugelis pa
žinčių ir labai geras svetimų kalbų mokė
jimas suteikdavo galimybę išgauti lėšų 
tremtinių šelpimui.

A. A. Kun. Petraitis palaidotas Konstan
coje rugsėjo 15 d. 15 vai.

Ilsėkis, taurus tautieti, toli nuo gimtosios 
žemės! Tremtiniai, grįžę į Tėvynę, visada 
atmins Jave ir, Tavo darbus. K. PI.

jant, vis dėlto rinkosi jaunimo ir jau praži
lusių ponių... pasilinksminti. Tremtyje šo
kame daugiau nei kada nors. Neklysdama 
pasakysiu, šokame Ištisas 350 dienų. Tat 
kodėl g> mes tą 351-ąją dieną — tautos 
šventės dieną negalėjome nuo šokių susi
laikyti. Ne pramogoms ir linksmybėms pa
sitraukėme iš Lietuvos. Jei pasįrinkome po- 
litinio emigranto dalią, taj turėtume su
prasti, ką tai ir reiškia. O jei šokti čia at
vykome ir su ramia sąžine tautos šventės 
dieną šokame, kai tos pačios stovyklos baž
nyčioje dega žvakės ant nežinomojo karei
vio kapo, tada nėra reikalo čia mums pasi
likti. Visiškai ramūs galime grįžti Lietu
von. Tenai ramių ramiausia galėsime sau 
šokti aikštėse šalia okupantų nukankintų 
mūsų partizanų kūnų. S. Narkėliūnaitė

dienų veikia lietuvių komitetas, kurio su
dėtis dėl vykstančios emigracijos nuolat 
keičiasi. Dabartiniu metu vietos LTB ko
mitetą sudaro; pirm. VI. Dumčius, vicepirm. 
adv. V. Ignaitis, sekr. agr. J. Rackevičius, 
ižd. Markevičienė ir kultūros reik, vadovas 
A. Pocius.

— Ne visiems pasiseka greit emigruoti. 
Daug kam pasitaiko beeinant per įvairiau
sias komisijas „užkliūti” ir belaukiant iki 
sveikata pasitaisys, pragyventi šioje stovyk
loje: ilgiau. Tokie asmenys patenka į sunkią 
materialinę būklę.

Jų vargui sušvelninti, vietos LTB komite
to iniciatyva rugpiūčio 29 d. buvo sukvies
tas Liet. Raud. Kryžiaus Fallingbostelio 
skyriaus • steigiamasis susirinkimas.,

Į naujai įsisteigusio LRK Fallingbostelio 
skyriaus valdybą išrinkta: pirm, stovyklos 
lietuvių klebonas, kun. J. D., vicepirm. mo
kyt. J. lvo,ška, sekr. P. Markonis, ižd. mok. 
P. Protas ir valdybos nariu Pr. Dumčius.

— Naujasis vietos liet, komitetas turi 
įvedęs gražią tradiciją —.bendruomenės at
sisveikinimus su išvykstančiais į užjūrius 
tautiečiais. Rugsėjo 5 d. buvo surengtos 
3-čiosios išleistuvės, kurių metu buvo at
sisveikinta su virš 30 lietuvaičių, išvykstan
čių į Kanadą. Alb. Pocius

šų, kokius anksčiau mokėjo. Dėl tbs prie
žasties susidaro rimtas pavojus sąjungos 
egzistencijai. Ypač pasunkino finansinę būk
lę Sąjungos organo „Im Ausland” leidimas. 
Buvo tikimasi, kad pašljję po pinigų re
formos reikalai susitvarkys ir „Im Ausland” 
galės toliau normaliai egzistuoti. Tačiau 
laikraščio tiražas pasidarė toks mažas, kad 
nepajėgia apmokėti net būtiniausių leidimo 
išlaidų ir jau susidarė nemažas deficitas. 
Buvo konstatuota, kad naujai pertvarkytos 
redakcijos dėka laikraščio turinys labai pa
gerėjo ir daugeliu atveju jis praneša vo
kiečių laikraščius. Svarbiausia laikraščio
nepasisekimo priežastis, kaip pranešė, gene
ralinis sekretorjus, yra vokiečių spaudos 
organizacijų sąmoningai varoma politika 
boikotuoti šį laikraštį, esąs duotas įsakymas
vokiečių spaudos platintojams šio laikraščio 
neplatinti. Paaiškėjus tokiai būklei, buvo 
nutarta tuojau sustabdyti „Im Ausland” lei
dimą. Su apgailestavimu tenka kpnstatuoti, 
kad DP Spaudos Sąjunga tuo nustoja vie
nintelės savo politinės tribūnos ir lango į 
pasaulį. Kadangi be tokios tribūnos likusi 
Sąjunga nedaug turėtų prasmės egzistuoti, 
buvo nutarta vieton „Im Ausland” leisti ma- t , . ,
žesnės apimties biuletenį ir jį siuntinėti 
kompetentingiems asmenims ir įstaigoms.

Iš tolimesnių pareiškimų paaiškėjo, kad 
labai didelė kliūtis sėkmingai Sąjungos
veiklai buvo per didelis jos prezidiumo sąs
tatas — net 20 asmenų, nes kiekviena tau
tybė turėjo po du asmenis. Dėl to kilo rei
kalas keisti. Sąjungos įstatus. Po ilgų dis
kusijų buvo prieita susitarimo, kad be jau 
esamų Sąjungos organų yra įvedamas dar 
vienas — Sąjungos Taryba iš 5 asmenų. Vi
sų Sąjungos narių vieningas nusistatymas 
buvd, kad Sąjunga išlaikytų tokią veikimo 
apimtį, kokia buvo iki šiol. Tuo reikalu 
pavesta rūpintis gen. sekr. Berlingui.

Aptarus tolimesnėse diskusijose tiek ben
drą DP, tiek jų organizacijų, tiek spaudos 
gyvenimą, buvo prieita bendra išvada, kad 
svarbiausią sunkumą sudaro ne finansinė 
būklė, bet diametraliai pasikeitusi politinė 
padėtis, iš kurios plaukia visos kitos blo
gybės. Buvo nusistatyta, visas jėgas įtempus 
kovoti už savo teises ir pozicijas.

Į Sąjungos valdybą įėjo tie patys na
riai, kurie iki šiol buvo. Į Tarybą išrinkta: 
pirmininku — lenkų laikraščio „Kronikos” 
redaktorius Juozas Bielasewicz, nariais — 
lietuvis J. Vitėnas ir estas Dr. Elmar Jas- 
ka, sekretorium — latvis Aleksandras Lie
pa, kasininku — ukrainietis Milanicz.

I revizijos komisiją išrinkta: jugoslavas 
prof. Pribič, latvis Edvards Raudupė, estas 
Ferdinand Soot, baltgudis Dr. Stankewicz ir 
ukrainietis Czarnecky. J. V.

Žmonės atsižadėję savo profesijos
Raudonu siūlu mūsų laikotarpio gyvenime tiesiasi mūsų švietimo darbas. Mūsų 

mokytojai švietimo darbo organizavime parodė labai daug iniciatyvos ir veržlumo. 
Dar tebeaidint oro pavojus skelbiančioms sirenoms, 3. Reicho miestuose ir mieste
liuose vienur kitur pradėjo kurtis lietuviškosios pradžios mokyklos, kuriose lie
tuviai mokytojai, atlikę nuo savo dienos darbo fabrike, savo laisvalaikiu lietuvi 
berniuką ir mergaitę tolimame Vokietijos krašte mokė lietuviškai. Po Vokietijoj 
kapituliacijos, suėjus visiems į stovyklas, prasidėjo tikrasis darbas. Anksčiau buv. 
daržinėse, palėpėse ir tamsiuose rūsiuose atsirado šviesūs lietuviškieji mokslo ži
diniai: pirmiau pradžios mokyklos, gimnazijos, o vėliau ir įvairūs suaugusiųjų 
profesinio lavinimosi kursai.

Idealizmo kupini švietimo darbuotojai—mokytojai stojo švietimo darban, visiš
kai neklausdami,.kas ką duos už tai, o tik džiaugdamiesi atsiradusia auditorija ir 
jos sėkmingu darbu. Bet į šį darbą stojo tik organizatoriai — idealistai, šiam dar
bui nesigailėję nei sveikatos, nei laiko. Susikūrė mokyklos, tačiau toli gražu, ne 
visi tremtyje atsiradusieji mokytojai ėmėsi darbo. Didelė jų dalis atkrito dėl ini
ciatyvos stokos, dalis dar jautėsi kelionių ir įvykių išvarginti, o dalis nesidėjo dėl 
materialinių išskaičiavimų. Pastarieji matė, kad šis darbas Mažiausiai apsimoka, 
tat ieškojo geresnio. Ilgainiui augo mokyklų skaičius, bet mokytojų trūko. Mokyk
la pati juos susiieškojo iš tremtinių tarpo. Mokytojo amato ėmėsi visai ne pedago
gai, bet žmonės, turį pakankamą jšsilavinimą ir sugebą atitinkamą dalyką dėstyti. 
Mokytojų trūkumą jausdamos, tremties švietimo įstaigos rėmė privačių žmonių ini
ciatyvą ruošti naujus mokytojus. Taigi, buvo didelis mokytojų pareikalavimas, ta
čiau ir tuo metu tremtyje esančių mokytojų dalis pasiliko kurčia tremties švietimo 
įstaigų šaukimui, nesijungė darban, atsidavę vien savo šeimos reikalams, ar neno
rėdami už menką atlyginimą vargti. Tada visi vienodai gavome pastogę ir gerą 
maistą, tat dirbti nereikėjo.

Nuo atlyginimo papildomu maistu, o vėliau ir kukliais atlyginimais iš stovyk
lų biudžetų, mokytojai vėliau perėjo į stovyklos etatų sąrašus ir iš čia buvo at
lyginami reichsmarkėmis; tikrumoje^ tai buvo daugiau simbolinis atlyginimas. Tat 
praktiškai mokytojai už savo darbą mokykloje tegaudavo daugiau moralinį, negu 
materialinį atlyginimą. __

Tuo tarpu, kai dažnas stovyklos gyventojas, ištuštinęs savo pietų skardihėlę, 
laisvas nuo stovyklos darbų, išsitiesdavo pailsėti, mokytojui nebuvo poilsio. Jis 
skubėjo pamokų, o vakare ties jo lova taip pat negreit užgęsdavo žiburys: jis 
turėdavo pamokoms pasiruošti. Ir taip jau ketvirti metai. Kas per tą laiką išėjo iš 
rikiuotės, to nebėra, bet likusieji nenuilstamai dirba.

Taip juos užtiko valiutos reforma. Savo pilnas algas ar iš bendro katilo da
lybų jie gauna naujomis markėmis. Salia pagrindinės, iškeistosios normos jie turi 
truputį daugiau markių, negu jo kaimynas. Ir štai, dabar, kai po ketverių metų 
savo simbolinio atlyginimo, mokytojai pirmą sykį gauna pinigų, už kuriuos gali 
visko pirktis, sukrunta ir ketverius metus nedirbusieji mokytojai. Ir vėl aiškinda
mi savo šeimos sunkią padėtį, tačiau jau šį kartą neatsikalbėdami, o darbo pra
šydami, stovyklų švietimo Įstaigose kaišioja diplomus, rodydami savo tikrąją profe
siją. Kokia gi susidaro padėtis? Mokytojų etatų skaičius nepadidėjo; išeitų, kad 
ką nors iš esamų reikia atleisti, o šiuos priimti, Bet kurgi būtų logika? Ketve
rius metus — tą laiką, kurį pirmieji savo profesijos buvo atsižadėję, antrieji, kaip 
darbo jaučiai, dirbo pusdykiai.

O dabar, kai už savo darbą jie pradeda gauti šio to vertą pinigą, į jų vietas 
pretenduoja „diplomuotieji”. Tačiau tie diplomuotieji jau negali prilygti tiems 
tremties mokytojams, kurių arklus nublizgino darbas, nes pastarųjų diplomus 
tremtis apnešė ketverių metų dulkėmis. .Tik jas nutrynę, jie galėtų turėti moralinę 
teisę praverti lietuviškosios mokyklos duris. S. NARKĖLIŪNAITĖ

Amerikoje tragiškai žuvo doc. J. Vilčinskas
Tremtinius Vokietijoje pasiekė liūdna ži

nia, kad JAV rugpiūčio 21 d. tragiškai žu
vo neseniai į ten nuvykęs doc. Jonas Vil
činskas. Iš Vokietijos, Schwab. Gmūndo 
stovyklos, velionis gegužės mėn. išvyko į 
Ameriką. Pradžioje dirbo popieriaus fa
brike, vėliau perėjo į didžiulę lentpjūvę, 
kur jį rugpiūčio 2J d. užgriuvo medžiai,, su
laužė krūtinę ir smarkiai sužalojo galvą, 
taip kad po 4 vai. J. Vilčinskas mirė. Pa
laidotas Clevelando lietuvių kapuose.
' Velionis buvo gimęs 1897 m. birželio 19 
d. Plynežerio kaime, Marcinkonių valsč., 
Alytaus apskr. 1921—1922 m. lankė miškų 
technikos kursus, vėliau universiteto miškų 
skyrių, o 1926 m. baigė Žemės ūkio Aka
demijos miškininkystės' skyrių. Nuo pirmųjų 
nepriklausomybės metų velionis visas savo 
jėgas ir įgytas žinias paskyrė Lietuvos 
miškams, ir šioje srityje jo darbai yra 
gausūs ir vertingi. J. Vilčinskas aktyviai 
bendradarbiavo miškininkų žurnale „Mūsų 
Girios”, miškininkų kalendoriuje ir kt. Di
deli nuopelnai velioniui priklauso Lietuvos 
miškų tvarkyme. Jis buvo miškininkas — 
kūrybinihkas. 1939 m., atgavus Vilniaus 
kraštą, J. Vilčinskas paskiriamas Miškų 
Departamento įgaliotiniu Vilniaus sričiai. 
Jis dėsto Žemės ūkio Akademijoje; valsty
bės prezidento aktu jam suteikiamas do
cento titulas. Vėliau doc. J. Vilčinską su-

AR JAU ĮSIGIJAI?
Pasaulinių autorių novelės atskiromis 

knygelėmis po 20 pf. egz. Naujai išleista:
1. William Saroyan: Meilė priklauso my

lintiesiems.
2. jack London: Mamuto medžioklė.
3. Knut Hamsun: Piemenų trobelė.
Anksčiau išleista:
1. John Steinbeck; Nužudymas.
2. Edgar Allan Poe: Juodoji katė.
Prisiuntusiems DM 1,— (galima ir pašto 

ženklais) bus išsiųsta visos 5 knygelės. 
Adresas: „Gabija”, (14a) Schwab. Gmūnd, 
Bismarckstr. 1.

SKELBIMAS
Kiekvienas, emigracijoje ar kitur, gali 

gauti nemokamai tremtyje išleidžiamų kny
gų sąrašą — kainaraštį. Kreiptis: 
Exchange Correspondence & Advertisement 

Agency, (24b) Neumunster, Box 200.
Germany — British Zone.

IEŠKOJIMAS
Marijona Jonyčiūtė-Jekulienė, duktė Jo

no, kilusi iš Perlojaus miestelio, Kalno gat
vės ir Juozas Jekulis, kilęs iš Zeidų km., 
Alytaus valsč.,' dabar gyvenantieji 5043 
Larchmont, Detroit 4„ Mich. USA, prašo 
atsiliepti gimines ir pažįstamus. 

tinkame dėstant Vilniaus Universiteto miš
kų fakultete.

Tremtyje a. a. doc. J. Vilčinskui teko pa
kelti vargo , ir vos išgelbėti savo gyvybę 
nuo bombų. Aktyviai, lygiai kaip ir Lie
tuvoje, velionis reiškėsi tremties visuome
niniame gyvenime: buvo pirmasis Lietuvių 
Miškininkų Sąjungos pirmininkas, kurį lai
ką vadovavo LTB komitetams Neuffene ir 
Schwab. Gmūnde. Velionis paliko našlę 
žmoną ir mažametį sūnų, kurie su juo bu
vo išvykę į JAV.

Liet. Miškininkų S-gos ir Lietuvių Tau
tinio Sąjūdžio, kuriems velionis priklausė, 
skyriai rugsėjo 10 d. Schwab, Gmūndo 
stovykloje suruošė velionies paminėjimą. 
Pranešimus apie velionį kaip miškininkys
tės uolų darbuotoją ir kaip visuomenininką 
padarė doc. A. Vasiliauskas ir dipl. inž. 
Rimkus. J. Žlv.

„The Thought” Lithuanian Newspaper 
Authorized by US Army European Com
mand Headquarter? Civil Affairs Di
vision * License No. UNDP 203 • 
Appears 3 times weekly * Editor in 
Chief and Authorised Licensee J. Vasaitis, 
(13b) Memmingen Postfačh 2, US Zone 
Germany * Population to be served 
20,000 • Circulation 4,000 * Printed by 
Verlagsdruckerei Dief-ich & Schuster 
GmbH Memmingen. Schrannenplatz 6

Leista JAV Kariuomenės Vyriausios Būs
tinės Europoje • Licenzijos Nr. UNDP 
203 Vyr redaktorius ir leidėjas ,|. Vasai
tis. Redaktoriai: Henr. žemelis ir St. 
Kalvaitis ‘ Laikraštis leidžiamas pirma
dieniais. trečiadieniais ir penktadieniais * 
Prenumerata Vokietijoje mėn. DM 3,— 
Atskiras numeris 30 pf. • į užsienį mė
nesiui DM 4,—. I Sovietų Sąjungą. Japo
niją, ir Austriją laikraštis nesiunčiamas 
Skelbimas iki 10 petito eilučių DM 3,—, 
kiekviena sekanti eilutė 25 Dpf. Užuo
jauta, sveikinimas ar padėka DM 5.— 
Paieškojimas — DM 2,—.
* Einam, sąskaita 1) °ostscheckkonto 
Mūnchen 14210 ir 2) Volksbank Mem
mingen Postfačh 2. Telef 2677. Ne
darbo valandomis skambinti telef. 2546 * 
Spausdina Verlagsdruckerei. Dietrich & 
Schuster GmbH. Memmingen. Schran- 

nenplatz 6.

„Minties” atstovas >r platintojas Anglijo
je ir visose jos dominijose yra Fabijonas 
Neveravičius, 40, Fosse Rd. Central. 
Leicester, England. Prenumerata mėnesiui 
3 šilingai, atskiras numeris 3 pensai.
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