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„Mes bijome jūsų, pone Višinskį“
Spaakas siūlo tarptautini bendradarbiavimą be Sovietą S-gos

Stambiausias laivu telkinys 
Gibraltare

Gibraltaras (Dena/Afp). Šiuo metu nu
leidę inkarus Gibraltare stovi 35 Amerikos 
karo laivai, kurių tarpe yra ir lėktuvnešis 
„Franklinas RoOseveltas”. Be to, ten pat 
Stovi ir dar 20 britų karo laivų. Tai yra 
didžiausias laivų skaičius, kuris stovi Gib
raltare taikos metu. Tie laivai bus Gibralta- 

, re iki rugsėjo 29 d.

JAV rengia karine pagalba 
Europai

Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 
vyriausybės valdininkai pranešė, tikį, kad 
iki sekančios kongreso sesijos kitų metų 
pradžioje bus paruoštas planas Briuselio 
pakto valstybėms karinei pagalbai teikti. 

' Tas planas dar nėra paruoštas ir reikalin
ga esą įveikti dar daug kliūčių. Manoma, 
kad planas bus paruoštas iki gruodžio mėn. 
vidurio ir' tradiciniu prezidento kreipimusi 
į kongresą jis bus perduotas jam svarstyti.

Išlaidų dydis dar nėra nustatytas, bet 
manoma, kad ta karinė parama pareikalaus 
nuo 1,5 iki 3 milijardų dolerių.

Schumann! nevalia kalbėti

Paryžius (Dena/Afp). Visuotinė Prancūzi
jos profesinė sąjunga COT paskelbė komu
nikatą, kuriame Išdėsto Prancūzijos 'darbi
ninkų klasės nepasitenkinimą dėl imperia- 
listų kraštų machinacijų, kurios stengiasi iš 
Jungtinių Tautų padaryti karo mašiną prieš 
Sovietų Sąjungą ir kitas liaudies demokra
tijas.

Toliau komunikate sakoma, kad Prancū
zijos atstovas neturi teisės Prancūzijos 
masių vardu kalbėti, jeigu jis pasidarys tos 
nusikaltėliško# politikų*

Spiria sovietas dėl 11 milijardu 
skolos

Washingtonas (Dena/Afp). Amerikos už
sienio reikalų ministerija, kaip teigiama 
Amerikos vyriausybės slugosniuose, prieš 
dvi savaites per sovietų ambasadorių Wa
shingtone Paniuškiną sovietų vyriausybei 
įteikė notą, kurioje reikalaujama vėl pra
dėti derybas dėl 11 milijardų dolerių, ku
riuos Sovietų Sąjunga praėjusio karo metu 
gavo įvairiomis vertybėmis pagal skolos ir 
nuomas (statymą.

Tas amerikiečių žygis, atsižvelgiant į 
siūbuojančius Berlyno klausimu pasitarimus, 
paskelbtas dabar. Sovietų atsakymas negautas.

Ruošiama konvencija dėl tautu žudymo

Tarybai su dideliu nenoru. Po Višinskio 
kalbos Paryžiuje nebeabejojama, kad kelias, 
kuriuo nori eiti Marshallis, privers Sovietų 
Sąjungą užimti poziciją, kuri vienintelė yra 
teisinga.

Svarstys sovietų siūlymą nusiginkluoti

Paryžius (Dena/Reuteris). Sovietų delega

Paryžius (Dena). Po pilnos rezignacijos 
Prancūzijos užsienio reikalų ministerio 
Schumano kalbos JT atrodė, lyg visuotinis 
susiinteresavimas nuo pilnaties yra nukry
pęs į Berlyno klausimą, kuris netrukus bus 
svarstomas Saugumo Taryboje. Tačiau tą 
rezignaciją išblaškė savo temperamentinga 
kalba Belgijos delegatas, ministeris pirmi
ninkas ir užsienio reikalų ministeris „Spaa- laa Višinskis JT pilnatyje per debatus pa
kas. Pradžioje jis pabrėžė, kad Sovietų Są-’ sjaiė 5 didžiųjų valstybių apsiginklavimą 
junga tokio mažo krašto, koks yra Belgija, I sumažjnti vienu trečdaliu. Tas jo siūlymas 
delegacijos pirmininko atvirų žodžių netu- ' bus įrauktas į pilnaties darbų tvarką, 
rėtų priimti kaip provokaciją. 1

Spaakas savo kalba atsiskaitė su Višins
kiu ir sovietų derybų taktika. Dažnai jo 
kalbą nutraukė po kelias minutes trukusios 
sukeltos ovacijos. Pirmiausia jis atmetė tei
gimą, kad Briuselio paktas yra užpuolimo 
paktas.

įsiviešpatavo salėje didelė tyla, kai Spaa
kas, kreipdamasis į tuščias sovietų delega-
cijos vietas, sušuko: „Jus žinot, pone Vi
šinskį, kokia yra mūsų politikos bazė. Tai 
yra baimė, jūsų baimei”

Mes bijome jūsų, kadangi jūs taip daž
nai kalbat apie imperializmą. Yra tik 
viena didelė valstybė, kuri fš to karo 
Išėjo stipresnė, nes ji užėmė svetimas 
teritorijas. Ta valstybė yra Sovietų Są
junga. Per karą jūs užėmėt Pabaltijo 
kraštus, dalį Suomijos, ir dalį Lenkijos, 
savo sukta politika jūs įžengėt į Len
kiją, Prahą, Bukareštą ir Berlyną ir 
nesutinka! iš jų pasitraukti. Dėl to mes, 

jus jaučiame Pareinėje”
Ir po to sekė kaltinimas paskui kaltini

mą kaip kūjo smūgiai; „Visuose kraštuose 
Sovietų Sąjunga išlaiko savo penktąją ko
loną, kuri yra daug blogesnė, kaip kadaise 
buvo Hitlerio kolona. Sovietų puolimas 
prieš Marshallio planą yra visų sunkiau-

»
 puolimas, kokį tik begalima sugalvoti, 
TiT'MarsbW'Wno Europa turėtų

Zymus graibi) kariuomenės 
pralaimėjimas T

Atėnai. Stiprūs sukilėlių daliniai, vado
vaujami paties generolo Markose, tariamai 
pralaužė vyriausybės pariuomenės linijas ir 
užėmė Kastorijos miestą.

Graikų sluogsniuose teigiama, kad tai

žlugti.”
„Visur mes susiduriame su sovietų veto. 

Mes bijome, mes bijome to, kas yra neži
noma ir neapskaitoma už patrankų ir už iš- 
sisukinėjamos sovietų derybų taktikos. JT 
visa tai gerai žino, užsiima smulkmenomis, 
bet neima reikalo iš pagrindų. Ir kita pusė 
turi būti pritraukta prie bendradarbiavimo, 
kompromisais arba kitomis priemonėmis. 
Visiems pritariant, Spaakas tarė: „paban
dykime pradėti iš naujo”.

Palais de Chaillot prieangiuose Spaako 
kalba buvo apibūdinta, kaip pati reikšmin
giausia kalba šioje sesijoje. Ji buvo nepa
prasta.

Kai Spaakas, ją baigęs, grįžo į savo vie
tą, jį sveikino kiti delegatai. Marshallis at
sistojo ir paspaudė jam ranką.

Nėra jdkios paslapties, kad Prancūzija 
Berlyno klausimą sutiko perduoti Saugumo

Britų atstovas tvarkomojoje komisijoje 
Shawcrossas pareiškė, kad jis prieš tą pa
siūlymą nieko prieš neturi. Pilnaties pirmi
ninkas Evaltas sutiko, kad tas siūlymas be 
tolimesnių diskusijų būtų įtrauktas darbų 
tvarkon.

Lietuvis protestantu tremtiniu 
Įkurdinimo reikalu

Nors Balfas yra bendroji visų lie
tuvių organizacija ir, pasiėmusi tvar
kyti, imigracijos reikalus, turėtą rū
pintis lygiai visais lietuviais be tiky
bos ir pasaulėžiūros skirtumų, tačiau 
paaiškėjo, kad Balfas yra įėjęs nariu 
į National Catholic Welfare Confe
rence ir iki šiol veikia tik per šią 
vieną organizaciją, siųsdamas per ją 
visas aplikacijas ir liudijimus. Su-

• praniauta, kad National Cath. Welf. C. 
turi rūpintis ir rūpinasi pirmoj eilėj 
katalikais.

Kol Balfas nekooperuoja su kito
mis imigracijos agentūromis (Volun
tary Agencies), kaip Protestantų 
Church World Service ir liberalų — 
International Rescue and Relief Com
mittee, negalima tikėtis, kad neka-

nebūtų duota tinkama eiga per Baltą. 
O tiksliai surinktomis žiniomis trem
tyje yra apie 10.000 lietuvių protes
tantų.

Lietuvių protestantų įkurdinimu 
Amerikoje rūpinasi Lietuvių Protes
tantų Sąjunga, Ine., kuri yra Church 
World Service narys ir įgijo teisę 
certifikuoti darbo pažymėjimus, iš
leistus Church World Service.

Prašau dėl blankų — įkurdinimui 
ir darbui — ir dėl kitų informacijų 
kreiptis; Lithuanian Protestant Asso
ciation, Inc., 52 Frank St, Waterbu
ry 61, Conn.

Dr. M. M. DEVENIS 
Lietuvių Protestantų Sąjungos, Inc. 

Pirmininkas

Paryžius (Dena/Reuteris). Graikijos de
legatas Spiropoulis, pasiūlius JAV, išrink
tas JT teisių komisijos informatorium. Ko
misijos pirmininkas yra Panamos delegatas 
Alfara.

Komisija pirmuoju klausimu svarstys 
konvencijos projektą dėl tautų žudymo. 
Tam tikslui bus panaudoti Nūrnbergo 
bylos duomenys apie persekiojimus ra

siniu pagrindu.
JT politinė komisija, kuriai pirmininkau

ja Belgijos užsienio reikalų ministeris 
Spaakas, pradėjo pasėdžius. Nepaisant di
delio sovietų pasipriešinimo, komisija nu
tarė pirmuoju savo darbų klausimu nagri
nėti atominės energijos komisijos praneši
mą. Antrasis klausimas bus sovietų siūly
mas 5 didžiosioms vakybėms savo apsigin
klavimą sumažinti vienu trečdaliu. Trečia
sis klausimas — Palestina ir Bernadottės 
pranešimas. Toliau bus svarstomi Graiki
jos ir Korėjos klausimai ir Italijos kolonijų 
likimas.

'D. Britanija labai stengėsi, kad pirmuoju 
klausimu būtų svarstomas Palestinos gin
čas, bet dauguma narių atmetė.

Kanada politinėje komisijoje stengėsi, 
kad būtų pripažinta rimta grėsmė taikai ir 
saugumui dėl to, kad nėra sudaryta atomi
nės energijos kontrolė. Už tai buvo apkal
tinta Sovietų Sąjunga, kad tokia kontrolė 
dar neegzistuoja.

Kanados delegatas gener. Machaughtonas 
nurodė, kad Jungtinėms Tautoms patelkia
mas reikalas, kuris gali reikšti „žmonijos 
pabaigą”. Jis pažymėjo tą didelę pažangą, 
kuri atominės bombos išvystyme nuo Hi- 
roshfmos bombardavimo laikų yra padary
ta.

Didelių rūpesčiu laikotarpis J. Tautoms
Paryžius (Dena/Reuteris). JAV, D. Bri

tanija ir Prancūzija rugsėjo 29 d. Jungti
nių Tautų generaliniam sekretoriui Tryg- 
vei Lie įteikė notag, kurios buvo, vienodo 
turinio ir kuriose prašoma Saugumo Tary
bą skubiai' imti svarstyti Berlyno klausimą.

Vakarų valstybės savo notose apkaltino 
Sovietų Sąjungą, kad ji Berlyno bloka

da graso pasaulio taikai.
Sovietų karinės valdžios Berlyne patvarky
ti susisiekimo suvaržymai

Vokietijos ir Berlyno yra priešingi Vaka
rų valstybių teisei bei prieštarauja sovietų 
įsipareigojimams atsižvelgiant į Jungtinių 
tautų chartą.

Sovietų vyriausybė savo veiksmais paro
dė, kad ji stengiasi prieštaraujančiomis tei
sei priemonėmis pasidaryti politinių pirme
nybių, į kurias ji neturi teisės. Siekdama to 
tikslo, Sovietų Sąjunga graso Berlyno gy
ventojams badu, ligomis ir ūkiška suirute. 
Sovietų vyriausybė respektavo neramumus 
ir stengėsi pagal įstatymus rinktą Berlyno 
miesto valdybą nuversti. Dėl to Saugumo 
Taryba turi kaip galint greičiau tą klausi
mą spręsti.

Be to„ taše notose pažymima, kad Vaka
rų valstybė* pasilaiko sau teisę Berlyno 
klausimu, jei bus reikalinga, imtis tekių 
priemonių, kokios gali atrodyti joms esan
čios reikalingos.

■ ■ «
Nuo spalio l. dienos pirmininkauti Sau

gumo Tarybai turėtų perimti Amerikos de
legatas. Bet kadangi Amerika yra viena ii 
suinteresuotųjų šalių, ji, manoma, nuo pir
mininkavimo atsisakys ir dėl to pirmininko 
pareigas tektų eiti Argentinos delegatui Dr, 
Arcei.

Tikima, kad ST Berlyno klausimą ims 
svarstyti ateinančią savaitę. JT pilnaties 
pirmininkas, Australijos užsienio reikalų 
ministeris Evattas, anglosaksų spaudo* at
stovams Paryžiuje pareiškė, jog jis laiko 
esant galima, kad tas ginčas bu* pateiktas 
ir pilnačiai. Ateinamieji 2 mėnesiai Jungti
nėms Tautoms bus didelių rūpesčių laiko
tarpis. Ir pilnatis negali padaryti jokio 
sprendimo, bet gali tik padaryti rekomen
dacijas.

Vienas Prancūzijos informatorius pareiš
kė, kad Prancūzija pradžioje nenorėjo su
tikti Berlyno klausimą perduoti spręsti 
Jungtinėms Tautoms. Bet savo nusistatymą 
pakeitė po to, kai Sovietų Sąjunga to klau
simo svarstymą perkėlė į viešumą. Dabar 
Vakarų valstybės dėl pasirinkto kelio yra 
visiška! vieningos. - ■

Sovietų spauda Vakarų valstybių nuta
rimą Berlyno klausimą perduoti Saugumo
Tarybai savo visuomenei pranešė tik lako
nišku pranešimu. Vakarų valstybių nota ne- 

tarp vakarinės buvo paskelbta.

Glaudziant jėgas prieš agresiją įsteigta
BENDRA 5 KARINĖ VADOVYBĖ

Višinskis ignoruoja Jugoslavijos delegatą
yra didžiausias graikų kariuomenės pralai
mėjimas nuo pat vokiečių invazijos laikų. 
Markosas, tariamai esąs sužeistas ir šiuo 
metu gulįs Tiranos ligoninėje, Albanijoje. 
Jis ketinąs Kastoriją paskelbti savo sosti
ne ir pradėti derybas su Jungtinėmis Tau
tomis.

Kosenkina pasveiko
Frankfurtas (Dena). Rusų mokytoja Oksa

na Kosenkina, kuri prieš kelias savaites iš 
sovietų generalinio konsulato pastato New 
Yonke iššoko pro langą, pasak BBC, nuo 
savo sužeidimų yra pasveikusi. Jos gydyto
jas atstovų rūmų neamerikinei veiklai tirti 
komisijai pranešė, kad ji kiekvienu metu 
gali atvykti komisijai padaryti savo pareiš
kimų.

Paskutine, valandą:
Madridas. Ispanija netrukus būsianti pa

kviesta dalyvauti pasitarimuose dėl ben
dradarbiavimo su Vakarų valstybėmis, iš 
New Yorko praneša ispanų telegramų 
agentūros korespondentas. (D/Afp).

Paryžius. JT generalinis sekretoriatas ofi
cialiai praneša, kad pirmadienį 15 vai. 
Saugumo Taryba pradės svarstyti Vakarų 
valstybių skundą dėl padėties Berlyne. 
(D/R).

Madridas. Francas ketvirtadienį priėmė JAV 
senato karinės komisijos pirmininką ir 
keletą JAV kariuomenės atstovų. Si grupė 
pirmiau tarėsi su Ispanijos generalinio 
štabo viršininku. (D/R).

Paryžius (Dena). Gudijos užsienio reika
lų ministeris Kiselevas Jungtinėse Tautose 
apkaltino D. Britaniją ir JAV, kad jos, esą, 
prieš Sovietų Sąjungą nukreipta spaudos 
kampanija sudarė „karo psichozę”.

Australijos delegatas Beasleys pranešė 
asamblėjai, kad Australijos delegacija pa
siūlyta pilnačiai priimti į Jungtines Tautas 
Italiją, Irlandiją, Suomiją, Portugaliją, 
Transjordaniją ir Ceiloną.

Toliau debatuose Bolivijos delegatas 
Reisas primygtinai reikalavo priimti į 
Jungtines Tautas Ispaniją ir Italiją, o 
taip pat pasiūlė iš naujo persvarstyti 
Jungtinių Tautų 1946 metų rezoliuciją 
Ispanijos klausimu. Jis pabrėžė, kad 
joks pavojus iš Ispanijos pusės negre
sia niekam, bet tas pavojus ateina visai 

iš kitur,
Jugoslavijos užsienio reikalų ministeris 

Kardelis pareiškė, kad taip, kaip jis supra
to Belgijos ministerį pirmininką Spaaką, į 
Sovietų Sąjungos socialinę sistemą dabar 
bus žiūrima, kaip į tarptautinio bendradar
biavimo kliūtį. Jo nuomone, tikriausias ke
lias taikingam bendradarbiavimui dabarti
nėse aplinkybėse yra atominių bombų su
naikinimas ir jų vartojimo uždraudimas, 
atominės energijos kontrolė ir nusiginklavi
mas. Tuo būdu jis palaikė Višinskio siūly
mą sumažinti apsiginklavimą ir kariuome
nės skaičių vienu trečdaliu. „Karui palankią 
atmosferą” sukūrė tarptautinių reakcininkų 
propaganda. Dėl tos propagandos ima ryš
kėti 3. pasaulinis karas.

Kai Kardelis ėjo .prie pulto, niekas jam 
neplojo, neišskiriant nė Višinskio. Jis kal
bėjo rusiškai.

Krime dalyvavo ir Rakosts

Londonas (Dena/Reuteris). Vengrijos ko
munistų vadas ir meisterio pirmininko pa
vaduotojas Rakosis dalyvavo kaip Vengri
jos atstovas Krime vykusioje Rytų Europos 
komunistų vadų konferencijoje, kuriai pir
mininkavo Stalinas. • '

Tuo būdu iš oficialių sluogsnių patvirti
nama pirmą kartą, kad toje konferencijoje 
dalyvavo ir Vengrijos atstovas. Iki šiol bu
vo minimi tik Rumunijos, Bulgarijos ir Če
koslovakijos atstovai.

Azijos pavyzdžiai pamoko

Londonas (Dena/Reuteris). Britų ministe
rio pirmininko pavaduotojas Morrisonas 
atidarė pirmąją britų Afrikos legisliatyvi- 
nių institucijų atstovų kotiferenciją.,

Ta konferencija truks iki spalio man. 18 
dienos, ir joje bus svarstomi ūkio, žemės 
ūkio,- administravimo problemos, švietimas 
ir visa eilė kitų klausimų. Prancūzija, Bel
gija ir Portugalija, kaip kolonialinės vals
tybės, turinčios nuosavybių Afrikoje, toje 
konferencijoje yra taip pat atstovaujamos.

Morrisonas pareiškė, kad žvilgsnis į Azi- 
; ją pakankamai rodo, kokios rūšies neramu- 
' mai galėtų Afrikoje kilti, jeigu laiku nebūtų 
i imamasi reikalingų priemonių

Paryžius (Dena/Reuteris). Rugsėjo 28 d. 
pasibaigė Briuselio pakto valstybių krašto 
apsaugos ministerių konferencija. Paskelb
tame komunikate sakoma, kad

nutarta sudaryti bendrą „vadovavimo 
štabą, kuris rūpintųsi tų kraštų ga
myba, medžiagų parūpinimu ir papil
dančių karinių įrengimų išlyginimu 

tarp dalyvių. » w
Iš Oficialių sluogsnių patirta, kad konfe

rencijoje buvo svarstomi šie klausimai:
1. Visuotinis bendros karinės programos 

paskubinimas;
2. Mastas materialinės pagalbos, kurią 

unijai ketina suteikti JAV ir Kanada;
3. 5 valstybių ginklavimo pramonės ben

dradarbiavimas atsižvelgiant į (tempimą 
Vokietijoje tarp Rytų ir Vakaių;

4. Visuotinis demobilizacijos sulėtinimas 
Rytų ir Vakarų santykių blogėjimo atveju.

Baigiamajame komunikate 5 valstybės įsi
pareigoja bendrai apsigynimo politikai 
Briuselio sutarties dvasioje. Bendrasis „va
dovavimo štabas” turi dirbti 5 krašto ap
saugos ministerių, kurie savaime sudaro 
„Vakarų Unijos apsigynimo komisiją” prie
žiūroje.

Vadovavimo štabas bus sudarytas iš ar
mijos, laivyno ir aviacijos atstovų ir stu
dijuos taktines ir technines Europos gyny
bos problemas. Prasitarta, kad

ketinama standartizuoti ginklus, gink- 
lavimą ir manevrų planus.

Pasak Reuterio, krašto apsaugos minis
ter i ų dviejų dienų posėdžiuose Paryžiuje 
įsteigtosios nuolatinės gynybos komisijos 
pirmininku buvo išrinktas britų imperijos 
generalinio štabo viršininkas feldmaršalas 
lordas Montgėmerys.

100 dienu oriniam tiltui
t

„Berlyno aprūpinimui oro keliu” ketvir
tadienį sukako 100 dienų.

Amerikiečių sektoriaus komendantas L. 
Howleys pareiškė, jog sovietams netikėtai 
pradėjus blokadą, nebuvo žinoma, nė koks 
būtiniausių dalykų minimumas reikalingas. 
Berlyno gyventojams.

Ta proga Howleys patikino berlyniečius, 
jog jiems nereikės badauti arba šaMi žie
mos metu, jei blokada užtruks. Jis tikįs, kad 
berlyniečiai nepasiduos sovietų viliojimams, 
nes laisvė Berlyne yra verta kovos.

Amerikiečių transporto lėktuvams trečia
dienį skrendant oro koridoriumi, daugelis 
sovietų naikintuvų priskrido ligi 30 metrų. 
Amerikiečių atstovas orinio saugumo cen
trinėje Įteikė sovietams protestą, kad pana
šūs dalykai liautųsi.

*
Generolas Clays savo interview INS ko

respondentui smarkiai puolė sovietų „beato- 
dairinį bandymą” Berlyną privesti prie ba
do. Jis pareiškė, kad JAV reikale gali Ber
lyną aprūpinti oro keliu ir 5 metus. Ji* 
pastebėjo, kad tiesioginės karo grėsmės nė

ra, ir tas karas nėra reikalingas.
Berlyno klausimą perdavus Saugumo Ta

rybai, pagrindinė Amerikos politika nesi
keis. Jis abejoja greitu to klausimo spren
dimu, tačiau „augąs pasaulio viešosios opi
nijos spaudimas darys sovietams įtakos”. 
Iki šioj nėra duomenų manyti, kad sovietai 
sutiktų savo terorą prieš Berlyną sušvelnin
ti.

Toliau Clayus pasakė, kad sovietai yra 
praradę perspektyvas savo politiniu* tiks
lus Vokietijoje pasiekti taikingu būdu.

♦
Amerikiečių sektoriuje SĖD trečiadienį 

norėjo daryti viešą susirinkimą, bet ameri
kiečių administracija uždraudė viešojo sau
gumo sumetimais.

Į urano kasyklas varu paimtus vyrus ga
benant pro vieną britų sektoriaus geležin
kelio stotį, 24 iš jų pasinaudojo proga ir 
pabėgo į vakarinius sektorius. Pabėgusieji, 
kilimo iš didesnių Mecklenburgo miestų 
(sov. zonoje) pasiliko vakar. Berlyno sek
toriuose ir nebeketina grįžti į sovietų zoną.

1
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„.Tariamieji pabėgėliai
Čia buvo tipingas atvejis labdaros veikė

jui. Kaip iš sudužusio laivo išlikęs, policijos 
gaudomas pabėgėlis, be abejo, privalėjo 
pašalpos. Kiekviename krašte yra gerų sa- 
maritiečių. Vienas metodistų kunigas ryžo
si išspręsti klausimą. Jis sutiko apmokėti 
Kernigo kelionę j Turkiją. Turkijoje mer
gaitės subręsta 13 metų, vadinasi, Kernigo 
ypatumų vyrui sveikesnė aplinka.

Dvasininkas pakvietė pabėgėli pasikalbė
ti. Jis buvo švelnus ir malonus. „Aš su
prantu tamstos problemas”, tarė jam už
jaučiamai. „Būsi laimingesnis Turkijoje. 
Nebijok ateities. Rytoj parūpinsiu bilietą ir, 
be to, truputį pinigo. Tamsta pradėsi Tur
kijoje naują gyvenimą”.

Kemigas padėkojo. Jį tebekvaršino de
portacijos įsakymas, kurio išvengti galėjo 
geriausiai šiuo būdu. Bet neperšokęs per 
griovį nesakyk op. Kernigas baisiai apsi- 
'žiopsojo. Dvasininko namuose užmiršo sa
vo piniginę. Dvasininko žmona atidarė pi
niginę, norėdama išsiaiškinti, kam ji pri-. 
klauso. Bet išmetė ją kaip žariją. Kad toks 
dalykas galėjo atsidurti dievoto dvasininko 
namuose! Piniginė buvo pilna pornografi
nių nuotraukų ir nepadorių pamfletų. Ker
nigas prekiautojas erotiniais dalykais, pats 
prisivirė .košės.

Dvasininkas atšaukė savo pažadą. Kerni- 
gui nebeliko nieko kito, kaip pasiduoti de- 
pbrtuojamam į tą kraštą, iš kurio buvo at
vykęs, būtent, į ČekoslovaAją.

Kernigo’blogas elgesys kitų pabėgėlių 
reikalui nepatarnavo. Tačiau po pusmečio 
įvykis buvo jau beveik užmirštas, ir mažas, 
apsmukęs žmogelis atvykę į Švediją. Jis 
buvo Čekoslovakijos pilietis, vilkėjo kaili
niais ir rūkė brangius cigarus. Vadinosi 
Bedričas Jadernys. Apsigyveno elegančiame 
Stockholmo viešbutyje Vassagatone. Nedaug 
tebuvo žinoma apie jį. Atrodė, kad jis vers
lininkas, kuris mažai teskambino iš viešbu
čio ir mažai svečių tepriimdavo savo kam
bariuose. «Tai ir viskas.

Bet jis buvo tas pats Willys Kernigas, 
atsigavęs ir apsimaskavęs. Jis pasidarė 
žvalgybos agentas ir turėjo pakankamai pi
nigų. Netrukus kas antrą dieną pradėjo 
ateiti laiškai, kuriuose buvo po du šimtus 
JAV dolerių. Jis- iškėlė pabėgėlių pasauliui 
naują mintį — sumanė iš pabėgėlių suor
ganizuoti didžiulį šnipų tinklą. Jis gyrėsi 
dirbąs tikrajai pusei. Pasikvietęs tris pabė
gius (^viešbutį, paaiškino jiems savo pla
nus. Jis pasisakė dirbąs vienam Čekoslova
kijos laikraščiui. Jam reikėjo inlormacijtį

—TRUMPOS ŽINIOS 1
ARGENTINA

Jk Argentinoje ryšium su sąmokslu prieš 
Peroną suimta 20 asmenų, kurie bps pei- 
duotii teismui. (D/Afp).

AUSTRALIJA
♦ Vienas Australijos karinės misijos 

Berlyne, karininkas pranešė, kad netrukus 
vokiečiams bus panaikinti į Australiją įva
žiavimo suvaržymai. (D).

.. * Australijos darbo partijos konferenci- 
_Ja visais balsais pritaria socializavimo pro

gramai, kuri numato nacionalizuoti bankus, 
‘ draudimo versloves, laivininkystės bendro

ves, gydymo. įmones, radiją ir cukraus ra- 
finerijas. Be ‘to, pasisakyta, kad federacinei 
valdžiai nebūtų duota teisė įvesti privalo- 

' mą karinę tarnybą. (D/R).
‘ ' AUSTRIJA

♦ 30 km nuo Vienos, kelyje į amerikie
čių Tullno aerodromą, kuris yra sovietų zo-

’ noje, sovietai pastatė sargybas, kurios tik
rina pravažiuojančių dokumentus. Ameri
kiečiai tam sovietų žygiui neteikia jokios

(D/A,rt- . Bulgarija
♦ l Bulgariją iiš Graikijos tariamai įsi

veržė graikų kariuomenės daliniai. Bulgari
jos vyriausybė atmetė britų siūlymą tą 
įvykį pavesti ištinti JT Balkanų komisijai 
arba britų ir kitų kraštų' diplomatinėms 
misijoms. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Brno mieste Čekoslovakijos policija 

areštavo 17 asmenų už tariamą valstybei 
priešiškų raštų platinimą. ’ Per tardymą 
išaiškinta tų raštų paskirstymo centrinė, 
kuri buvo prie Pilseno, kur policija arešta
vo irgi 14 asmenų. Bohemijoje už panašią 
kaltę nuteista daug asmenų nuo 2 iki 8 
metų priverčiamųjų darbų stovyklos. (D/R).

D, BRITANIJA
♦ Britų užsienio reikalų ministerija de- 

mentavo vieno londoniškio laikraščio pa
skelbtą žinią iš Paryžiaus, kad, esą. Va- 

'karų valstybės yra numačiusios evakuoti iš 
Berlyno */» mil. vokiečių. (D/R).

' GRAIKIJA
♦ Graikų sukilėliu vadas „generolas” 

Markosas,. pasak sukilėliu radiją, žymiau
sius savo karininkus pakėlė į generolus. 
(D/R).

Graikijos vyriausybė ratifikavo įsta
tymą, kirriuo visliems partizanams, kurie 
persimes ir padės naikinti sukilėlius, tei
kiama amnestija. (D/Afp).

IS VISUR
♦ Indonezijos komunistų sukilėlių radi

jas pranešė, kad komunistų įstaigos ju kon
troliuojamose srityse konfiskavo valstybei ir

(privatiems asmenims priklausančias žemes 
ir jas išdalijo gyventojams. (D).

♦ Nauiosios Zelandijos miflisteris pir
mininkas Frąseris pareiškė, kad Naujoji Ze

apie vokiečių laivininkystę. Taip pat norėjo 
pasakomas, kiek Švedijos Boforo pabūklų 
eina į Vokietiją arba Rusiją?

Kernigas Jadernys savo bendradarbiams 
nesakė visos tiesos, kuriam kraštui jis tar
nauja. Tik prasitarė, kad čia \esanti kombi
nacija su Prancūzija, Rusija ir Čekoslova
kija.

Bendradarbiauti pakviestieji pabėgėliai 
nežinojo, ką daryti. Bet kol jie ką nors nu
sprendė, juo^ visus su Kernigu areštavo. 
Švedijos policija rado Kernigą turint šifrą, 
keletą Boforso įmonių planų ir pramonės 
statistikos. Buvo aišku, kad čia turima rei
kalo su pramoniniu šnipu, kuris, be to, dė
josi pabėgėliu. Kernigas buvo kaltinamas 
šnipinėjimu, grįžimu į kraštą, iš kurio buvo 
ištremtas, ir padirbto paso naudojimu.

Vis dėlto švedai pasiūlė jį paliksią ne
baustą, jei pasakys, kas buvo jo darbda
viai ir ką jis buvo jau sužinojęs. O' jei ty
lėtų, būtų pasodintas į kalėjimą, kaip šni
pas.

Kernigas apsvarstė galimybes ir ryžosi 
pasakyti visą tiesą. Jo prisipažinimo stamb- 
menos bus laikomos paslaptyje 20 metų. 
Betgi aikštėn išėjo tiek, jog jo darbdavys 
buvo kažin koks Čekoslovakijos policijos 
pareigūnas. Pastarasis Kernigą įtraukė . į 
šnipinėjimo darbą, kai jį ištrėmė iš Švedi
jos į Čekoslovakiją.

Nors Kernigas ir prisipažino, bet daly-' 
kas paliko miglotas. Švedai negalėjo supras
ti, dėl kokių priežasčių čekoslovakai šnipi
nėja Švedijoje. <

Užėmus Čekoslovakiją, paaiškėjo ir, Ker
nigo paslaptis. Kernigo policijos viršinin
kas pasidarė išdavikas, kvislingas. Jis buvo 
Canario slaptosios tarnybos agentas jau 
daugelį metų.

Kernigas dirbdamas turėjo iliuziją, kad 
tarnaująs čekams ir rusams. Jo pranešimai 
apie Švedijos pramonę ir Skandinavijos 
laivininkystę ėjo tiesiog į Berlyną.

Prisipažinus Kernigą deportavo į Suomi
ją. Suomijos Sovietų S-gos kare jo pėdsa
kai ten dingo. (B. d.)

Penkmečio plonas rinkimams 
laimėli

Londonas (Dėna/Reuteris). D. Britanijos 
vyriausybė ruošia antrąjį penkerių metų 
planą. Tame plane numatoma pagerinti dir
bančiųjų gyvenimo standartą socializuotoje 
D. Britanijoje. Darbo partija tikisi tuo pla
nu laimėti visuotinius rinkimus 1950 m.- r ■ ■ • i c; '1 i ' • • . ;

landija Berlyno klausime ir visais kitais 
klausimais rems D. Britaniją iki galimumo 
ribų. Čia nebus jokio MUnchęno, pareiškė 
Fraserisi Čia nebus kapituliacijos ir jokio 
pasitraukimo. Naujosios Zelandijos oro pa
jėgos, kurios išvyko dalyvauti Berlyno ap
rūpinime, yra kaip simbolis Naujosios Ze
landijos pagalbos Vakarų valstybėms. (D/R).
* Respublikas daliniai Javoje apsupo 

komunistų sukilėlių atramos punktą Madiu- 
ną. Respublikos kariuomenė veržiasi pirmyn 
trimis frontais, o komunistų sukilėliai trau
kiasi. (D/R).

JUGOSLAVIJA
* Federacinė taryba ir tautinė taryba 

Jugoslavijoje visais balsais pritarė trijų 
buv. federacinės tarybos atstovų areštui. 
Areštuotoji .pritarė kominlormo puolimams 
prieš Titą- (D/R).

J. A. VALSTYBĖS
* Amerikos AFL profesinių sąjungų 

pirmininkas W. Greenas pareiškė, kad tre
čiosios partijos kandidatą į prezidentus 
Wallacę remia ;,komunistų penktoji ko
lona”. Tas rėmimas pagrįstas Kremliaus 
planu, kuris nori palaužti amerikiečių jam 
rodomą pasipriešinimą. (D/Afp).
* Amerikoje išbandytas raketinis lėktu

vas, kuris pralenkia garsą „šimtais kilo
metrų”. (D/R).

JUNGT, TAUTOS
* Saugumo Tapyba pradėjo svarstyti 

Haiderabado skundą dėl Indijos užpuolimo. 
Argentinos atstovas pareikalavo Saugumo 
Tarybą nutarti, kad Indija tuojau išvestų iš 
Haiderabado savo kariuomenę. (D).
* Gerai informuoti sluogsniai teigia, 

kad Berlyno klausimas Saugumo Taryboje 
nebus pradėtas nagrinėti anksčiau, kaip 
ateinantį pirmadienį. (D/R).

LENKIJA
* Netoli Varšuvos vienoje šokių salėje 

kilo gaisras, kuriame žuvo 22 asmens. 30 
žmonių sužeista. (D/R).

VOKIETIJA
♦ Kemptene ir apylinkėje paskutinėmis 

dienomis užregistruota 6 susirgimai vaikų 
para-ližiumi. Iki šiol viidnas mirė. (D).

♦ Visi Bavarijos policininkai, kurie bu
vo laikomi išilgai prancūzų zonos pereina- 
mubsiuose punktuose ir bare, dar šią sa
vaitę bus iškelti į Čekoslovakijos pasienį ir 
pagal sovietų zonos sieną ten esančiai po
licijai sustiprinti. (D).

♦ Bavarijoje vaikų paraližiumi kasdien 
suserga po 20 žmonių. Iki šiol susirgimų 
buvo 1228. '70 mirė juo. (D).

♦ Bavarijos darbininkų gerovės organi
zacijos kviečiami iš Berly’no atvyko 1000 
vaikų grupė, kuri atgabenta poilsio iš va
karinių Berlyno sektorių. Tie vaikai iš 
Berlyno buvo atgabenti britų' lėktuvais į 
Lilbecką. o iš ten — geležinkeliais į Ba
variją. (D).

Į

Rugsėjo 26. d! D. Britanijos, Prancūzijos 
ir JAV nota sovietų vyriausybei oficialiai 
kaltina generalisimų Staliną žodžio nesi
laikymu. Trys užsienio treikalų ministerial 
konstatuoja,- kad pats Stalinas pritarė 4 
valstybių atstovų Maskvoje paruoštoms in
strukcijoms savo gubernatoriams Berlyne, o 
kai Sokolovskis jų nesilaikė ir net pareika
lavo orinio susisiekimo kontrolės, tai So
vietų Sąjungos vyriausybė, kurios prieša
kyje stovi tas pats Stalinas, tą Sokolovskio 
elgesį pagyrė.

Na, Stalinas dėl tokio kaltinimo tik nusi- 
šysojo i ūsą. Pasakojama, kad generalisi
mus iki 1930 m. vengdavo kalbėti su už
sienio diplomatais ar žurnalistais. Girdi, 
kam čia kalbėti, jie meluos ir aš meluosiu.
Tais tačiau metais Staliną pakeisti savo pa
žiūrą įkalbėjo gabus sovietų žurnalistas Ra- 
dekas, vėliau pats atsidūręs kalėjime. Jis, 
kaip tai Sovietų Sąjungoje priimta, pritarė 
Stalinui, kad tiek jis, tiek ir jo partneriai 
meluos, bet, sako, kad tu meluoji-tu pats 
žinai, o tavo partneriai, nors irgi manys, 
kad tu meluoji, tačiau, tavo žodžius turės 
perduoti taip, kaip tu sakei, kaip gryną 
teisybę. Atsiras kvailių, kurie patikės. Na, 
taip buvo ar nebuvo, bet Stalinas tokios 
politikos laikėsi.

Tačiau viskas pasaulyje turi galą, Sta
lino partneriams neliko nieko kito, kaip 
prisipažinti esant apgautiem ir iš to- pasi
daryti 'išvadas. Trejų metų „bendradar
biavimas” pagaliau visiems paaiškėjo. Be- 
vinas, kuris pereitą trečiadienį, kalbėdamas 
žem. rūmuose, teigė, kad prie karo fazės 
dar nepriėjome, pirmadienį, kalbėdamas 
Paryžiuje JT visuotiniame susirinkime savo 
nuomonę turėjo pakeisti. Jis jau kalba apie 
juodąjį vaiduoklį — atominį karą, kuris 
slegia žmonijos ateitį ir už kurio pradžią 
bus atsakinga tik viena valstybė, būtent, 
Sovietų Sąjunga. Juodajam vaiduokliui pa
sivaidenus, Bevinas nebenori tikėti Višins
kio siūlymų nuoširdumu. Jis atvirai sako, 
kad jei sovietų nusiginklavimo siūlymų bus 
paklausyta, Vakarai nusiginkluos, o sovietai 
liks apsiginklavę. Šiais metais britų kariuo
menė jau pasiekė savo prieškarinį dydį, o 
sovietai turi apie 3—5 milijonus karių, gi 
prieš karą jie išsivertė su vienu milijonu.

Na, Londono „The Times”, kuris pa
prastai yra labai gerai informuotas, teigia, 
kad dar ir dabar vyrauja nuomonė, jog 
karo artimiausioje ateityje nebus. Amerikie
čių ambasadorius Maskvoje gen. Bedell 
Smithas, kuris šiuo metu vieši Washingtone, 
irgi teigia, kad karo nebus, tačiau su są
lyga, jei Vakarai liks toliau kantrūs, bet 
kartu ir nenuolaidūs vieningi bei stiprūs.

Bevinas, kalbėdamas JT susirinkime, pa
lietė- ir klausimą, kas gi bus, jei sovietai 
pasitrauks iš tos organizacijos. Jo nuomone, 
JT, kuric^ neteks pasaulinio chare.kterio, ta
da liks regionalinė institucija, ta
čiau daugiau tinkama darbui. Ir kaip tik 
tokios regionalinės organizacijos f dėka 
žmonija, gal būt, , greičiau pasieks savo 
troškimo — pasaulinės vyriausybės — iš-

NEPRIKLA USOMYBĖS
PASKUTINES DIENOS
. • ' • • T ” o

~.-.L RAŠO K AZYS ŠKIRPA š

lt. tęsinys . » .
Pirma, laikyti pagrindiniu dalyku esamomis sąlygomis 

reikalą išlaikyti mūsų tautos egzistenciją: daryti pirmoje 
eilėje visa, kas galima, kad nebūtų išnaikinta mūsų inteli
gentija;

Antra, įtikinti 'Glovacką ir kitus naujuosius valdžios at
sakinguosius pareigūnus, kuriuose dar nėra užmiręs lietu
viškos sąžinės balsas, kad nedarytų kliūčių pasišalinti į 
Užsienį, kurio gyvybei grėstų pavojus iš sovietų pusės;

Trečia, patarti kiekvienam- lietuviui branginti savo ir 
savo brolio, kito lietuvio, gyvybę, ypač ją branginti lietu
viams inteligentams, kurie, nusikračius kada nors bolševiz
mo, bus nepaprastai reikalingi naujam Lietuvos gyvenimui 
kurti;

I Ketvirta, iš savo pusės pasižadėjau, jei bus reikalinga ir 
kiek tai nuo manęs priklausys, užsistoti prieš vokiečius už 
Glovacką ir kitus jo komunistinius vienminčius, galvojan
čius lietuviškai, jei užtarimo riekalingas asmuo nebus su
tepęs savo rankų kito lietuvio krauju ir nekriminalinis nu
sikaltėlis.

Paties p „X" šia prasme Įtikinėti nebuvo reikalo, nes visa 
tai, ką jam dėsčiau, buvo jam, kaip geram lietuviui, visai 
prie širdies. Jis pažadėjo viską perduoti Glovackui ir ki
tiems, kuo galima būtų pasitikėti. Tačiau skundėsi, kad 
žmonės greitai demoralizuojasf: vieni iš baimės, kiti kad pri
sitaikytų, o yra ir tokių, kurie parduoda savo lietuviškus 
įsitikinimus okupantui. Jis abejojo, ar tai galėtų turėti di
desnio efekto ir ar sovietai nesigriebs tokių priemonių, ku
rios bet kokį tautišką dvasinį gyvenimą padarytų nebeįma
nomu dalyku. Tačiau man ir toliau rūpėjo, kad ruošdamasis 
paskelbti bolševizmui atvirą kovą, neužtraukčiau ant lietu
vių tautos perdaug kerštingos okupanto rankos. Mat, anuomet 
negalėjau dar įsivaizduoti, kad rusai būtų taip sužvėrėję, 
kokie jie netrukus pradėjo Lietuvoje reikštis. Todėl apelia
vau dar ir į pačius lietuvių komunistus. PrpSįa tam pasi
taikė šiokia.

Juodasis vaiduoklis
sipildymo, negu dabartinės — universalinės 
dėka. Atrodo, kad tai yra vienintelė galima 
išeitis.

Jau dabar 5 Vakarų Europos valstybių 
krašto apsaugos ministerial Paryžiuje su
tarė organizuoti bendrą apsigynimą, duo
dant konkrečius uždavinius ir JAV bei Ka
nados krašto gynimo organizacijoms. Jei 
tas Atlanto paktas būtų sudarytas prieš ke
letą metų, šiandien, gal but, tas juodasis 
vaiduoklis nebūtų baisus. Deja, žmonija į 
pažangą neina tiesiu keliu, bet vingiais. 3 
metų vingis Vakarams dabar jau nebelei

„Pax Americana“
Kai Anglija praėjusiais amžiais pra

dėjo kurti visą pasaulį aprėpiančią 
laivyno bazių sistemą, kitos valsty
bės nebuvo supratusios „salų ir dy
kumų uostų” rankiojimo karinės politi
nės reikšmės, šaipėsi iš to ir nesipriešino 
anglų karo laivams, kada jie įlankose iš- 
keldinėjo Union Jacką (britų vėliavą). Bet 
Amerikos, kaip pasaulinės galybės, vaid
muo prasideda tokiame amžiuje, kada žemė 
yra jau išdalyta ir kada net mokiniai su
pranta, kokį geopolitinį vaidmenį turi turkų 
uostas Egėjaus pajūryje arba koks Persijos 
plokštikalnis. Amerikai dabar rūpi, smurtu 
nepažeidžiant kitų valstybių suverenumo, 
apnarplioti pasaulį oro bazių tinklu, iš ku
rio Amerikos aviacijos patruliai galėtų pa
kilti gynimosi arba antpuolio reikalui. Jei 
Amerikai pasiseks aviacijos bazių sistemą 
padaryti tokią tankią, kad jos lėktuvai iš jų 
galėtų pasiekti eventualaus priešo ginklavi
mosi ctntrus ir iš ten grįžti po bombar
davimo, tai tada „Pax Americana” bus 
stipriai laiduota, nes niekas negelės ban
dyti to tinklo' sudraskyti, nerizikuodamas 
būti nubaustas. —

Po 2. D. karo pabaigos Amerikos užsie
nio politika skatinte skatino tokios aviaci
jos bazių sistemos steigimą. Po karo užim
tose teritorijose, kaip antai, Vokietijoje, Ja
ponijoje bei jų buvusiose kolonijose, ameri
kiečiai galėjo įsteigti savo didelius strate
ginius aerodromus, nieko neatsiklausdami.
Buvusiose Italijos kolonijoje Libijoje ir 
Prancūzijos Siaurės Afrikoje tereikėjo jiems 
ideologiškai artimų ir ūkiškai įsipareigoju
sių anglų ir prancūzų pritarimo. Ispanijoje 
ir Portugalijos Azoruose .galėjo įgyti .kon
cesijas už ūkinius pristatymus. Iranas su-? 
darė ilgai slėptą slaptą sutartį su Amerika, 
pagal kurią ji įgijo teisę statyti aerodro
mus. Turkija savo kraštą atvėrė už ginklų 
davimą. Indiją ir Pakistaną, Olandijos ko
lonijas Indijos vandenyne ir Kanadą laimė
jo derybomis. Nors ir susiduriant su pasi
priešinimu, amerikiečiams mažiau kaip per 
ketverius metus pavyko sukurti visą pa
saulį aprėpiančią aviacijos bazių sistemą, o 
anglai pravertė 300 metų, kol sukūrė savo 
laivyno bazių sistemą. Be abejo, daugumas 
šių bazių teegzistuoja tik popieriuje. Joms 
pastatyti reikės eilės metų.

džia nė minulės gaišti. Londono „Observer” 
rašo, kad dabar kiekviena'padaryta klaida, 
gali būti mirštama. Per lėtas organizavi
masis gali karo vaiduoklį paversti realybe. 
Ačiū Dievui, tai pagaliau visi suprato. W. 
Churchillis šiandien gali ramiai ilsėtis pran
cūzų Rivieroje, nes R. CrossmaHas, kuris 
dar prieš pusantrų metų vadovavo darbo 
partijos „sukilimui” prieš Bevino politiką, 
reikalaudamas • „susipratimo” su Rusija, 
šiandien taip karštai kalba už britų kariuo
menės sustiprinimą, kad net pats Churchil
lis geriau nesugebėtų. VM.

Aviacijos minlsteris gen. Vandenbergas 
neseniai pareiškė, kad tipingai užjūrio avia
cijos bazei, galinčiai kaip reikiant funkcio
nuoti, reikia 250.000 kareivių garnizono jai 
ginti ir 125.000 vyrų skraidomojo ir žemės 
personalo. Šiai žmonių masei reikia pasta
tyti kareivines, požeminius šaudmenų it 
benzino rezervuarus ir reparatūros dirbtu
ves su gausingais pakaitinių dalių sandė
liais. Šiuo metu Europos žemyne tėra tik 
vienas karinis aerodromas, kuris maždaug 
atitinka tuos reikalavimus. Jis yra prie 
FUrstenfeldbrucko, amerikiečių zonoje Vo
kietijoje, ir pagrįstai gali būti laikomas 
Amerikos saugumo sistemos Europoje tik
ruoju centru.

Pirmoje rugpiūčio pusėje gen. Vandett- 
bergas lankė jait 'esančias ir steigiamąsias 
Amerikos aviacijos bazes Europoje, Siaurės 
Afrikoje ir priekinėje Azijoje. Grįžęs iš ke
lionės jis pranešęs generalinio štabo po
sėdyje Newporte, jog Amerikos užjūrio 
bazių sistemai užbaigti reikėsią ne mažiau 
kaip penkerių metu. Kol Vandenbergas ne
bus sutvarkęs milžiniškų karvelidžių, iš ku
rių jis nori viešpatauti debesyse ir kontro
liuoti pasaulio oro kelius, JAV darys viską, 
kad išvengtų karo. O užbaigę savo sistemą 
tikisi, kad keletą dešimtmečių niekas nebe
drįs užkabinti „Pax Americana”. (WW).

'Deweys prieš komunizmą
Los Angeles (Dena/Reuteris). Respubliki- 

ninkų kandidatas į prezidentus Deweys vie
noje rinkiminėje kalboje Hollywoode pa
reiškė, jeigu jis lapkričio mėnesį bus iš
rinktas prezidentu, prieš komunizmą bus 
pradėtas plataus masto priešpuolis. Tas 
priešpuolis lies pasitikėjimo ir vilties klau
simus, bet be agresyvių priemonių.

Deweys paaiškino: „Mes neturime ko
munistų ignoruoti nei jų organizacijų pa
skelbti nelegalią. Jeigu mes juos ignoruosi
me, tai tuo pačiu suteiksime jiems prie
dangą, kurios jie nori; jeigu mes juos pa
skelbsime nelegalia organizacija, padarysi
me juos kankiniais, kas jiems bus dar ma
loniau”. Jis pažymėjo, kad tie, kurie per
žengė Įstatymus arba vykdo sabotažo aktus, 
turės eiti į kalėjimą. Jeigu senųjų įstatymų 
tam reikalui nepakaktų, bus išleisti nauji 
įstatymai.

Maždaug apiė tą patį laiką grįžo pro Berlyną į Lietuvą 
keli lietuviai, buvę ispanų civilinio karo dalyviai raudonųjų 
pusėje. Vienas iŠ jų buvo atentato dalyvis prieš prof. Volde
marą, tik pasprukęs iš mūsų saugumo policijos rankų. Nors 
jis ir Suvo komunistas, net su politiškai kriminaline praei
timi, bet tegu bus man leista jo pavardės čia irgi neminėti, 
kad ir tokiam lietuviui nepridaryčiau ko negero. Mat, pas
kiau jis, rodos, jokiais žiaurumo aktais nepasižymėjo ir apla
mai neteko girdėti, kad būtų sovietinėje okupacijoje kuo 
piktu pagarsėjęs. Gal žmogus grįžo į teisingesnį lietuvio ke
lią. Todėl pavadinsiu jį čia paprastu „Y“...

Patyręs, kad tas „Y“ varsto man pavestosios pasiuntiny
bės duris, o yra ne taip sau žmogelis, bet su stipresne valia, 
apsišvietęs ir politiškai ne analfabetas, be to, parodęs saky
tame kare asmeniškos drąsos, pasįkvlečlau jį su manim pa
sikalbėti. Dėsčiau jam panašias tezes, kaip p „X“ pirmiau 
jau buvau išdėstęs, tik, kalbėdamas su drąsesniu žmogumi, 
aiškiu mano politiniu priešininku, savo mintis kiek daugiau 
užakcentavau. Štai ką tam komunizmo išpažintojui esu tada 
pareiškęs:

Pirma, susidėjusioji padėtis Lietuvoje laikytina laikiniu 
dalyku ir todėl patartina nė nepradėti vykdyti mūsų krašte 
komunistinius eksperimentus;

Antra, į rusų raudonosios armijos įsibrovimą į Lietuvą 
reikia žiūrėti ne kaip į geresnės socialinės santvarkos atne
šimą kraštui, bet kaip į svetimą okupaciją, naują iš eilės 
rusų imperializmo pasireiškimą po komunizmo skraiste;

Trečia, užliejusią mūsų kraštą bolševizmo bangą vėliau 
ar anksčiau pakeis germaniškoji banga, nes pagrindinis vo
kiškojo nacionalsocializmo tikslas yra sutriuškinti komu
nizmą; šis tikslas lieka ir toliau aktualus, nors rusai su vo
kiečiais flirtuoja užsienio politikos srityje, bet tą flirtą tenka 
laikyti tik laikiniu;

Ketvirta, tokiomis sąlygomis lietuvių, vis tiek kas kokių 
laikosi politinių įsitikinimų, bendra pagrindinė pareiga yra 
žiūrėti, kaip išsaugoti mūsų mažos tautos egzistenciją, saky
toms didžiosioms kaimynėms tarp savęs susikirtus ir mūsų 
kraštui tapus karo audros lauk”; ‘

Penkta, paprašiau p „Y" paveikti komunistų partijos vei
kėjus lietuvius, kad padarytų viską, idant išsaugotų pir
miausia mūsų inteligentiją, t. y. kad būtų vengiama teroro 
Jr nedaroma kliūčių pasitraukti į užsienį tiems, kurių gy
vybei grėstų pavojus iš okupanto; nuo savęs pažadėjau tai, 
ką jau buvau sakęs p „X“, t- y., kiek nuo manęs pareitų, už
sistoti prieš vokiečius už kiekvieną lietuvį, kad Ir komunistą, 
kai mūsų kraštą užplūs nacių banga, jei asmuo, kurio gy
vybei grėstų pavojūs, nebus pirmiau Sutepęs savo ranku kito 
lietuvio krauju.-
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apie Lietuvos krašta ir žmones Rašo Paulius Augius

Prieš porą metų įsikūrusi „Aufbau” ben
drovė Mūnchene, vadovaujama architekto 
T. J. Vizgirdos, savo planų eilėje numatė 
išleisti dvylika tomų reprezentacinių knygų 
apie Lietuvos kraštą ir žmones. Malonu, 
kad tų planavimų konkretūs vaisiai jau ima 
rodytis. Pasiruošimas atėmė nemaža laiko. 

, Savaime suprantama, kad arch. T. Vizgir
da užbrėžto plano realizavimui turėjo susi
rasti trūkstamos medžiagos, kitaip sakant, 
turėjo išvargti savo vargo kelią, kurį gerai 
žino visi tie, kurie ką nors yra norėję pa
našaus apskritai atlikti, o ypač kurie yra 

,bandę klabinti leidyklų ar spaustuvių du
ris tremtyje. Nenoromis prisimeni lietuvių 
patarlę: „Kur trumpa, ten trūksta!” Archi
tektas T. Vizgirda pradeda keliones po Vo
kietiją, norėdamas pamatyti, ar aplamai 
bus galima surankioti šiek tiek reikiamos 
medžiagos. Ir ar verta gautąją medžiagą 
paskelbti, ar pateisins vaisiai .triūsą.

Iš zonos į zoną, nuo pažįstamo prie ne
pažįstamo, nuo optimisto prie abejingo, nuo 
pritariančio prie skeptiko keliavo pasiryžė
lis, prašė medžiagos, su visais tarėsi, vis
ką rinko. O grįžęs į MUncheną tvarkydamas 
medžiagą matė, kad vis dar yra daug trū
kumų, ypač iliustracinėje medžiagoje.

Jau 1947 metų pabaigoje T. Vizgirdo biu- 
. re buvo provizoriškai suprojektuoti pavyz

diniai maketai. Savaime suprantama, vis 
dar pilni spragų. Tačiau T. Vizgirda neuž- 
metė šio darbo ir visą savo laiką skyrė 
šiems maketams tobulinti, komplektuoti, de
rinti, kad būtų galima konkrečiai tartis su 
spaustuvėmis Ir pradėti spausdinimo dar
bą.

R. Joneliūkscio bažnytinis koncertas
Schwab. Gtniindas. Solistas Romas Jonis 

-Joneliūkštis, pakviestas stovyklos parapi
jinio komiteto, rugsėjo 19 d. suruošė baž
nytinį koncertą. Lengvai tekančiu baritonu 
solistas giedojo lietuvių ir pasaulinių kom
pozitorių kūrinius, kurie stovyklos bažny
čioje puikiai rezonavo. Pirmoje koncerto 
dalyje buvo išpildyta L. v. Beethoveno 
„Pagarbintas būk”, J. Naujalio „Kad širdį 
tau skausmas”, B. Budriūno „Marija, Mor 
tina malonės” ir „Per vieną tamsumą ke
liauju”, L. v. Beethoveno „Suteik ramy
bės . pasauly”, S. Moniuškos „Malda”, Th. 

, Dubois „Ketvirtas Dievo Žodis” (iš orato
rijos „Septyni Dievo Žodžiai”) ir Gounod 
„Avė Maria”. Antroje dalyje girdėjome kū
rinius iš 17—19. šimtmečio: G. F. Bandelio 
„Largo”, „Te Deum” >r „Žydinčios pievos”, 
A. Stradella „Viešpatie mano” ir A. Cal- 
dara „Saulė šviečia”. ’Solistui akomponavo 
Alg. Kačanauskas. Teko patirti, kad sol. R. 
Jonis-Joneliūkštis artimoje ateityje Schwab. 
Gmiindo stovykloje suruoš ir dainų bei 
arijų koncertą. _ (žlv)

Maždaug po gerų pusantrų metų, birže
lio mėnesyje, pasirodo pirmoji knyga, dvy
liktasis iš „Lietuvos krašto ir žmonių” se
rijos tomas, pavadintas „Lithuania Art in 
Exile” su 62 iliustracijomis, iš jų 16 spal
votų.

Šios knygos pasirodymas atskleidžia švie
sų arch. T.1 Vizgirdos mentalitetą ir puikų 
jo orientavimąsi, kas geriausia tinka paro
dyti svetimtaučiui knygoje, kad- nors šim
tąją dalelę galėtų pajusti tos dvasios turtų 
lobio, kuria slypi lietuvių tautoje.

Čia ypač noriu pastebėti šį nepaprastai 
reikšmingą architekto T. Vizgirdos kaip lie
tuviškos dvasios perteikėjo gestą. Nepaisy
damas jokių materialinių išskaičiavimų, pra
deda jis ne nuo pelningiausių pozicijų, bet 
atidengdamas išleistose knygose gimtosios 
šalies dvasios turtus pasauliui, nesiekia pel
ningumo, sutinka ramiai didžiausius mate
rialinius nuostolius ir „kišenės džiovą”... 
Toks „nepraktiškas” kelio pasirinkimas kny
gos leidimo srityje parodo, kokius erudici
jos Išteklius turi arch. T. Vizgirda. Tremty
je mes turime daug leidyklų, kurios išleido 
daug literatūros veikalų, vadovėlių, ir ki
tokių praktiškų knygų, tačiau nė viena lei
dykla nesibazavo leisti reprezentacinės kny
gos tarptautine kalba — iliustracijomis (gal 
išskyrus „Patria” leidyklos).

Nesiimsiu šios knygos vertinimo, tai jau 
būtų kiek pavėluota, o be to, tai buvo trem
ties spaudoje paminėta ir pareikšta atskirų 
įspūdžių, tačiau negaliu nutylėti savo di
delio džiaugsmo, kai po mėnesio vėl išeina 
šios leidyklos antroji knyga „Lithuanian 
Folk Art”, prof. J. Baltrušaičio.

Kai kas mano, kad ši knyga yra Lietuvoje 
pasirodžiusios Galaunės „Lietuvių Liaudies 
Menas” tariama kopija. Daugiau .įsigilinus 
aiškiai matai, kad, jei ir būtų galimą kal
bėti apie bendrumą, tai tik todėl, kad vienas 
kitas piešinys, brėžinys ar nuotrauka yra 
panaudota iš minėtos knygos. Tačiau, tai 
reikia laikyti buvus neišvengi^na, nes visa 
toji be galo turtinga medžiaga, kuri byloja 
apie mūsų liaudies meną, yra likusi Kau
no V. D. Kultūros, Šiaulių „Aušra” ir Tel
šių „Alkos” muziejuose. Tremtyje jos nebu
vo galima nei pasiekti, nei gauti.

Atrodo, kad privačiais rinkiniais taip pat 
buvo plačiai naudotasi ir geriausios iš jų 
pateko knygon.

Neabejoju, jei architektą T. Vizgirdą bū
tų kas nors dabar prileidęs prie minėtų lo
bių originalų, būtų jis, be abejo, šimtus 
stebuklų praskleidęs. Tačiau likimas lemia 
visai ką kitą. Lietuvoje, kai turėjome ne
priklausomybę, savo švietimą ir leidyklas, 
niekas negalėjo nė svajonėse tikėtis pama
tyti tokias knygas, kaip ką tik išėjusios „Li
thuanian thruogh the Ages” tremtyje esant 
neįmanomai šankioms sąlygoms. Nors jau 
ir seniau kultūrininkams buvo aišku, kad 
tokių knygų pasirodymas ne tik kad remti-

nas, bLf ir gyva būtinybė, bet šios būtiny
bės reikalingumą labai jautriai patyrėme 
savo kailiu, kai netekę nepriklausomybės ir 
kartu visų kitų ekonominių ginklų, atsidū- 
rėmę tuščiomis rankomis užsieniuose. Ta
čiau, jei tada būtumėm turėję daugiau tokių 
reprezentacinių knygų, batų daug raciona
lesnė ir aiškesnė kova dėl Lietuvos nepri
klausomybės, pavergtam kraštui ir tremti
niams. Nepriklausomybės laikų švietimo 
ministerijos propagandinės reprezentacinės 
knygos reikšmės neįvertinimas neša vi
siems laikams didžiausią istorinės klaidas 
pamoką. Anuo metu man pačiam teko kal
bėtis tais reikalais su Švietimo ministerija, 
tačiau atsakymu būdavo visuomet neigiami 
ir pasiteisinama pinigų nebuvimu. Tačiau 
nerealioms pozicijoms išdulkėdavo Va iš 
metinio valstybės biudžeto (apie 100 mil. 
Lt.).

Iš tikrųjų, turint galvoje tą faktą, kad

mūsų nepriklausomos Lietuvos Švietimo 
ministerija, turėdama savo žinioje iždą ir 
sumas, nepajėgė skirti panašiems dalykams 
pinigų, tampa didžiai vertinga vieno asmens 
iniciatyva tremtyje. Asmens, supratusio 
gimtinės gainios grožio esenciją, perteiktą 
per reprezentacinės knygos foto iliustraci
jas, kiekvieną žiūrėtoją maloniai nuteikia 
ir jo jausmus palenkia to krašto pusėn, pa
darydamas ji to krašto simpatiku. Tokie 
simpatikai iš įvairiausių tautų bei įvairiau
sių žmonių sluogsnių ir yra pajėgūs ir ap
čiuopiami ramsčiai krašto vadavimo akcijo
je. Tuo keliu privalėtų mažosios tautelės ei
ti, nes pagaliau kitą svarbesnį ginklą joms 
sunku surasti. Architektas T. Vizgirda, tai 
suprasdamas 
propagandos 
kuo greičiau 
pasirodžiusią 
vardu knygąi

ir matydamas tos lietuviškos 
apgailėtiną trūkumą, pasiryžo 
parodyti ir trečiąją ką tik

„Lithuanian thruogh the Ages”

Dr. A. Šapoka

„Lietuva amžių būvyje“
Stabtelėkime kiek ir peržvelkime, ką, bū

tent, randame joje, tiek Dr. A. Šapokos is
torinėje, tekstinėje medžiagoje apie Lietuvą, 
tiek knygos iliustracijose. Pirmiausia im
dami į rankas leidinį pastebim, kad aplan
kas aplenktas plonu celuloidu, kas knygai 
jau teikia tam tikrą liuksuso atspalvį ir da
ro patrauklią išorę. Dviejų spalvų knygos 
aplankas visai tinkamas ir galėtumėm saky
ti, be, priekaištų. Tai yra visai didelė prie
šybė prof. J. Bailtrušaičio „Lietuvių liaudies 
meno” knygos aplanko viršelio paskutiniai 
iliutsracijai. Mat, nufotografuoti molio dir
biniai tremtyje visai nereprezėntuoja liau
dies meno tokio, apie kurį kalba prof. J. 
Baltrušaitis knygos tekste.

Dr. A. Šapokos tekstas užima apie 50 pu
slapių, įskaitant ir įlaužytas Iliustracijas, 
kurių, galima sakyti, yra beveik kiekviena
me puslapyje. Kai kam atrodys, kad su tiek 
maža medžiagos vargu būtų įmanoma ap
rėpti Lietuvos istoriją nuo jos pačios pir
mosios kilmės šaltinių iki šios dienos. Bet
gi čia reikia atsiminti, kad, ši knyga yra ski
riama ne kruopščiam istorikui, o eiliniam 
skaitytojui, svetimtaučiui, kuris mažiau do
mėsis tekstu, bet daugiau kreips dėmesį į 
iliustracijas. Dr. A. Šapokos tekstas, su
skirstytas skirsniais, išvengia nuobodumo ir 
sudomina kiekvieną knygos vartytoją. Pačios 
istorinės medžiagos vertinimą paliesime 
mūsų istorikams, leisiu sau tik pastebėti, 
kad toks trumpas ir koncentruotas schema
tiškas paruošimas iš tikrųjų maloniai deri
nasi su knygos paskirtimi. Teksto iliustra
cinė medžiaga yra parinkta gan gerai jau 
neskaitant dail. J. Mateikos spalvotojo „Žal
girio mūšio” centrinės paveikslo detalės.

nuo- 
būtų 
kny-

nre-

Sesta, apeliavau per p „Y“ i komunistus lietuvius, kad 
neišsižadėtų Lietuvos nepriklausomybės, jei ir būtų mūsų 
kraštui primesta sovietiškai komunistinė vidaus santvarka.

Ponas „Y“ pažadėjo tą visa perduoti savo pažįstamiems 
komunistų partijos veikėjams Lietuvoje Ir sakėsi įsitikinęs, 
kad prie teroro nebus prileista ir kad nepriklausomybės ne
bus išsižadėta.

Ką čia pateikiau apie įspėjimus mūsų tautos nuklydė- 
liams ir komunistams, tai yra paimta iš mano užrašų, kuriuos 
pasidariau anuomet, kad Lietuvos diplomatinio postovio 

. veikla tokiu kritišku momentu neliktų be raštiškų pėdsakų 
istorijai. Žiūrint šių dienų akimis ir prisimenant tas baisias 
žaizdas ir tragedijas, kokių teko iškentėti mūsų tautai per 
pirmąją sovietų okupaciją ir tenka vėl kentėti per šią pasta
rąją ir kad visuose tuose žiaurumuose yra nemažai 
prikišę savo pirštus ir komunistai lietuviai, nuėję gry
niausio savo tautos išdavimo keliu, suminėtieji mano- apelia
vimai gal daug kam atrodys buvę labai naivūs: Tai tiesa, 
bet anuomet juos padariau iš geriausios valios, kad būtų 
išvengta, kiek tik būtų įmanoma, kraujo praliejimo pačių 
lietuvių tarpe, paliekant viens kito žudymąsi vien naciams 
su bolševikais (rusais) ir priešingai. Mes, kaip tauta, esame 
jau ir taip negausūs, kad dar galėtume lieti savo žmonių 
kraują tos ar kitos svetimos mums politinės ideologijos ar 
kurios nors svetimos valstybės tikslams. Tokias brangias 
aukas tėra mums prasmės skirti tik dėl mūsų pačių tautos 
ideaht

Kovos paskelbimas

Nebuvo joks atsitiktinis įvykių sutapimas, kad tuo metu, 
kada liaudies seimo sušaukimo išvakarėse okupantas sku
binosi versti iš rusų į lietuvių kalbą prisiųstus iš Maskvos 
tekstus mūsų tautos valios suklastojimui, Lietuvos pasiun-. 
tintai ir, {galioti ministeriai užsieniuose baigė statinėti kabliu
kus ir taškus savo projektuose atkartotiniam mūsų tautos 
tikrosios valios dėl savo laisvės ir Lietuvos nepriklausomy
bės notiflkavimui svetimų kraštų vyriausybėms ir pareiški
mui griežtų protestų Lietuvos vardu prieš Maskvos agresiją 
ir naują klastą. Jie tuomet visi tebebuvo visiškai legalioje 
padėtyje Ir efektyviai bei normaliai ėjo jienis teisėtos Lie
tuvos vyriausybės pavestas pareigas. *

Mūsų postoviui Berlyne, kaip buvusiam arčiau savo kraš
to, buvo diplomatų šefo St. Lozoraičio pavesta atidžiai pa
sekti, kada okupantas sakytus mūsų tautos valios falsifikavi
mo dokumentus padiktuos liaudies seime, ir tuojau pranešti

tą faktą į Romą tam, kad St. Lozoraitis galėtų duoti paskų- ” 
tinį savo nurodymą visoms Lietuvos pasiuntinybėms’ pro
testų pareiškimą vykdyti. Šie protestai, kaip žinoma, buvo 
visų mūsų diplomatinių postovių įvykdyti solidariai ir pa
gal įvairiose sostinėse nustatytą tvarką diplomatiniams ak
tams pareikšti. Man teko garbė tokį protestą pareikšti pir
mam. Tai padariau liepos 22 d., atsilankęs į Vokietijos už
sienio reikalų m-ją pas valstybės pasekretorių politikos di
rektorių Dr. Woermaną. Jis tą dokumentą iš manęs priėmė, 
tačiau su rezervu, kad dar referuos Reicho užsienio reikalų 
m-riui von Ribbentropui bei atsiklaus jo nurodymų. Po dvie
jų dienų, deja1, jis grąžino man jį, paaiškindamas, jog, esą, 
grynai formaliniais sumetimais tokio dokumento priimti ne
galįs. Tačiau pridėjo, jog Reicho vyriausybė jo turinį priėmė 
dėmesin ir pasidarė sau to dokumento nuorašą. Tai buvo 
tikrai originali protesto priėmimo forma, kad ir vilkas būtų 
sotus ir avis sveika. Tuo turėjau pasitenkinti, nes, keldamas 
koją į Vokietijos užsienio reikalų m-ją, turėjau pagrindo bi
joti, kad vokiečiai mano protestą gali iš viso atmesti, bran
gindami savo santykius su Sovietų Rusija. Tas protestas bu
vo netiesiogiai nukreiptas ir prieš patį 3. Reichą, kaip 
Maskvos partnerį birželio 15 d. mūsų tautos nelaimėje.

Lietuvos pasiuntinių protestai neliko be efekto, tiėk pas 
vyriausybes, kurioms jie buvo Įteikti, tiek ir viešosios opi
nijos atžvilgiu. Buvo tada susilaukta iš visur daug simpatijų 
ir užuojautos pareiškimų mūsų tautai ir mūsų kraštui, kaip 
nekaltoms bolševizmo agresijos aukoms. Sovietų agresija bu
vo pavadinta tikruoju vardu, ir visa Maskvos klasta su liau
dies seimo komedija viešai demaskuota. Kartu svetimų vals
tybių vyriausybės buvo formaliai ir legaliausiu būdų įspėtos, 
jog Lietuvos Inkorporavimui į Sovietų Sąjungą negali būti 
teikiama jokios juridinės reikšmės, kaip paprastam sveti
mos agresijos rezultatui, agresijos, iš Lietuvos pusės nė kuo 
neišprovokuotos ir priešingos civilizuotų Hautų elementariau
siems papročiams, bei viso pasaulio pripažįstamoms tarp
tautinės teisės normoms. Šios teisės atžvilgiu kalbamieji 
protestai užfiksavo Lietuvos valstybės kontinuitetą ir nutiesė 
aiškius teisinius pagrindus visai mūsų tolesnei kovai dėl 
naujo Lietuvos nepriklausomybės atgavimo.- Tie pagrindai 
tebegalioja ir šiandien.

Diplomatinių protestų pareiškimu buvo išsinarpliota iš 
politinės klampynės, į kurią Lietuvos pasiuntinius buvo 
nustūmę paskutiniosios Lietuvos vyriausybės neapsižiūrėji
mai, kuriuos jau esu suminėjęs. Lietuvos pasiuntiniai įvykdė 
tai, ko iš jų laukė visa mūsų tauta: pakelti balsą prieš pikto 
kaimyno piktą smurtą ir apginti nors užsieniuose Lietuvos 
garbę. j (B. d.) j

Šiai knygai ypač yra reikšmingas 40 pus
lapyje įdėtas rusų kolonistų šeimos 
piešinys.

Knygos 53 puslapyje, kaip priedu, eina 
svarbiausios mūsų krašto tragedijos slap
tųjų dokumentų klišės, kurios ypač svarios 
ir bylojančios. Prie to dar lygiagrečiai oku
pantų siaubingųjų nusikaltimų nuotraukos, 
■Pravieniškiuose žuvusiųjų nuotraukos ir 
■kartuvių kartis Flossenburgo KZ lageryje. 
■Visai pabaigoje statistiniai duomenys.

Reikšmingiausia ir svarbiausia šios kny
gos medžiaga propagandiniam tikslui yra 
foto iliustracijos. Šios foto iliustracijos 
kiekvienam skaitytojui ar jis bus išprusęs 
ar eilinis atidengia gyvenimiškiausią ir rea
liausią gyvosios Lietuvos vaizdą.

Dvi pirmosios arch. T. Vizgirdos leidyk
los knygos buvo skirtos daugiau intelektua
lams arba.iš Viso daug daugiau išsilavinu
siems žiūrėtojams. Ten buvo, taip sakant, 
kūrybinis elementas, kurį, jei nori bent- 
bendrais bruožais suvokti, perprasti, reikia 
jau turėti nors paviršutinišką pasiruošimą.

Visai demetfaliai priešingatae poliuje 
randasi šioji knyga, kurioje randame 200 
foto iliustracijų, darytų giliaspaudės būdu. 
Čia Lietuvos istorija yra praskleidžiama fo
to nuotraukomis mūsų žymiausių foto meis
terių kaip A. Naruševičiaus, V. Augustino 
ir kitų. Knygos iliustracijos suskirstytos 6 
skyriais: 1) Kraštas ir žmonės, 2. Pajūris, 
3. Žemės ūkis, 4. Maisto gamyba, 5. 'švie
timas, 6. Dvi sostinės vienoje valstybėje.

Pirmasis skyrius turi 26 foto nuotraukas, 
labai neblogai atspaustos pagal nuotraukos 
formatą per visą puslapį. Gal galėtume šį 
tą prikišti 5 nuotraukoms, kuriose matyti 
klišėse stambus rasteris. Antras skyrius ati
dengia mūsų pajūrio grožį, kuris šioje kny
goje ypatingai ryškiai ir meistriškai užak
centuotas ne tik technišku išpildymu, bet ir 
žavingu nuotraukų parinkimu. Šis skyrius 
tarytum perlas visoje knygoje. Pro medžius 
iš kalno parodomas žvejų kaimelis Nidoje. 
Toliau seka žvejų laiveliai marėse ir ne vi
sai įtikinančiai prikergtu briedžiu. Toliau 
pakrantėje moterėlė tąso ištemptus tinklus. 
Ketvirtoje nuotraukoje žvejų laivelis įtemp
tomis burėmis plaukia į mares. Vėl tinklų 
džiovinimas. Nidos kopos žvejo namas. 
Vasarnamiai. Paplūdimis (Palangos). Vakaro 
ramybė. Nuo žvejo laivelio grįžta motina 
su vaiku. Ir galiausiai Klaipėdos Dangės 
kanalas kaip vartai į platųjį pasaulį. Labai

apgailestautina, kad architektui T. Vizgir
dai nėra pasisekę gauti foto nuotraukų, ku
riose būtų matyti ištysusios Nidos smėlio 
kopos, taip vadinama vienintelė „sachara” 
visoje Europoje. Naciams okupavus Klaipė
dos kraštą, Vokietijoje buvo išleistas spe
cialus propagandinis leidinys iškeitęs mūsų 
Nidos kopų nepaprastąjį grožį. Šių 
traukų padauginimas Pajūrio skyriui 
davęs dar didesnį grožinį svorį visai 
gai.

Žemės ūkio skyriaus iliustracinėje
džiagoje randame palaipsniui išryškėjantį 
žemės kultūros racionalų klestėjimą, pra
dedant paukščių, avių, kiaulių, raguočių ir 
arklių auginimų rezultatais ir baigiant že
mės ūkio įstaigų nuotraukomis.

Švietimo skyriuje parodyta kokią milži
nišką pažangą buvo padariusi naujoji mo
kyklų statyba ir jų išplanavimas. Nepa
mirštas ir sportas su sporto rūmais Ąžuo
lyne. Nidos sklandymo mokykla. Sporto są
skrydis Kaune ir 
krepšinio žaidynių. 
Universiteto kiemas 
Operos rūmai.

Dvi sostinės vienoje valstybėje pirmiau
sia atidengiama gotikos perlu šv. Onos baž
nyčia Vilniuje ir Laisvės statulos siluetu 
V. D; Muziejaus sodelyje. Toliau seka .pa
trauklios Vilniaus miesto nuotraukos su jo 
slaptingais ir nepalyginamai jaukiais kam
peliais, baroko bažnyčiomis, Vilniaus Ka
tedra ir Vilniaus nakties vaizdu.

Toliau versdami randam Kauno įgulos 
bažnyčią iš Vytauto kalno. Senojo Kauno 
pilies griuvėsius. Baltoji Rotušė, Vytauto ir 
Jėzuitų bažnyčias ir kt.

Po Pajūrio skyriaus nuotraukų, Vilniaus 
vaizdai užima, galima sakyti, antrą vietą 
savo parinkimu bei darnumu.

Giliaspaudė parodė, kad tokio žanro lei- 
diniams ji yra nepakeičiama ir jos pagalba 
pasiekiami nepaprasti rezultatai. Jei P. 
Jurkus savo („Žiburiai” Nr. 36) recenzijoje 
apie prof. J. Baltrušaičio „Lieituvių liaudies 
meno” knygą parašė, kad jos spauda yra 
gera, tai knygai „Lietuva amžių bėgyje” ne
bus perdaug jei pasakysime: spauda yra ' 
labai gera.

Čia atsisakyta ir to archajiškumo, tų visų 
būtiniausių spaudos laužymo taisyklių apie / 
kiekvieną iliustraciją paliekant būtinai lais
vus popieriaus lankus. Palyginimui galėtu* 
me paimti musų žymiausios solistės Antani
nos Dambrauskaitės ką tik išleistą mono
grafiją. Ir čia ta pati spaustuvė spausdino, 
tie patys technikai formavo ir tekstą ir 
iliustracijas, tačiau rezultatas yra neabejo
tinai skirtingas. Jei monografijoje įdėtos 
solistės foto nuotraukos būtų parodytos 
kiek, tnoderniškiau ir laisviau, tai tik leidi
niui būtų davę daugiau pliusų laisvume, 
kaip tai matomo architekto T. Vizgirdos 
leidyklos knygoje „Lietuva amžių bėgyje”.

Baigiant reikia pasakyti, jei arch. T. Viz
girdos leidyklai pasisektų savo užbrėžtuo
sius 12 reprezentacinių tomų apie mūsų 
kultūrinius lobius išleisti, tai būtų pats di
džiausias laimėjimas, o kartu didžiausia 
dovana ne tik vargstantiems tremtiniams iš
blaškytiems po visą platųjį pasaulį, bet taip 
pat ir kiekvienam svetimtaučiui. Šiuo savo 
milžinišku darbu arch. T. Vizgirda parodo 
ne tik savo skaidrų patriotiškumą, bet- ir 
negirdėtą pasišventimą taip vertingam 
darbui. Kiekvienas tremtinys jaus pareigos 
ir noro visais būdais taupyti markę prie 
markės, kad apleisdamas Europą galėtų 
pasiimti nors po vieną egzempliorių šios 
leidyklos brangių ir vertingų knygų ir vež
tis jas į naują, kupiną nežinios ir vienumos 
gyvenimą ir, kad liuoslaikiu galėtų nors per 
vaizdus grįžti į savo gimtinės kelius, lan
kyti jos bažnyčias, atsikvėpti vėsiu pajūrio 
oru ir ramintis amžinai gyva, galinga ir ne
ramia Baltija.

momentas iš Europos 
Toliau Kauno V. D. 
ir Kauno valstybinės

EKRANO MARGUMYNAI
BRITIŠKASIS FILMAS

Iš daugelio žymiųjų filmų pažįstama J. 
Arthur Rank Organization šiuo metu užsi
ėmusi gana komplikuotu darbu. „Cezario ir 
Kleopatros” filmas parodė, kad nėra jokių 
sunkumų sukurti kad ir milžiniškiausias de
koracijas. Tačiau dabar, kaip tik priešingai, 
stengiamasi bus išsiversti su gana riboto
mis dekoracijomis ir patalpomis: naujasis 
J. Arthur Rank Organization filmas „Whis
ky Galere” bus sukamas mažiausioje Angli
jos atelje. Vienoje Hebridų saloje sename 
ūkininkų name įruošiama atelje, kuri tetu
rės 15 m ilgio, 7,5 m pločio ir 3,7 m aukš
čio. Palyginimui jjalima nurodyti didžiau
siąją J. Arthur Rank Organization studiją 
Londone, kurios plotas užima 47x30 m.

„Cockpit” filme, kuriam šis vardas yra tik 
laikinis^ J. Arthur Rank surinko visą ak
torių babiloną: Dennis Price yra anglas, 
Herbert Lom —. čekas. Mai Zetterlin — 
švedė, Tutte Lemkow — norvegas. Milą 
Parely — prancūzė ir Gerhard Heinz — 
vokietis. Kadangi visi aktoriai gerai kalba 
angliškai, režisieriui Bernard Knowles nė
ra jokiu sunkumų sukurti toki filmą, kokį 
jis trokšta matyti.

Ką tik išleisto naujo J. Arthur Rank fil
mo ..Oliveras Tvistas” . Londone įvykusi 
premjera parodė puiku jo pasisekimą. Gar
susis britu filmu kritikas Milton Shulman 
„Evening Standart” rašo, kad lis pamatė

vieną meistriškiausių britų filmų. Po „Ham
leto” tai esąs geriausias šių metų britų fil
mas. „Kas tikėjimą anglų filmu prarado^ 
dabar „Olivere Tviste” ji vėl atras”, sako 
Milton Shulman. „Kas tačiau tiki, kad mes 
kuriame gerus filmus, reikia patvirtinti, kad 
tai yra tiesa”, (js).

JAV lietuvių spaudos naujienos. Ameri
kos Lietuvių Informacijos Centras Brook- 
lyne išleido politinio turinio knygelę anglų 
kalba vardu „Lithuania shall be free” (Lie
tuva bus laisva). Kun. Pranas Vasiliauskas, 
pasirašęs Meškuičiu, išleido savo raštų 
rinkinį „Tėvynės ilgesyje”. Knyga turi virš 
200 psl. Knygos įžangoje autorius jausmin
gais žodžiais prisimena tėvynę: „Lietuva, 
mylimoji tėvyne, tu toH už plačiųjų jūrų, 
tačiau mano širdis linksta tavo pusėn, ma
no siela tave mato tokią, kokia tu esi bai
saus priešo užgulta, tamsybių apdengta, 
draskoma i kąsnelius ir be pasigailėjimo 
smaugiama”, (s)

Venecijos filmų festivalyje tarptautine 
didžiąją premija apdovanotas anglų filmas 
„Hamletas”. Ši pripažinimą filmui suteikė jo 
tragiškas grožis, stipri poetinė :ėga ir pui
kus pagrindinio vyriškojo vaidmens, kurį 
atliko Laurence Olivier, interpretavimas. 
Taip pat premijos paskirtos amerikiečių fil* 
mui ..The fugities” ir „Wilhelmina story” 
bei italų filmams „La terra trema.il” ir 
„Solto ii sole di Roma”, (s)
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Naujoji JAV imigracijos schema
Neoficialiai patirtomis žiniomis, šios yra . paminėtoms bendrosioms sąlygoms išvie- 

t..— * autasis (DP) asmuo atitinka, tai jo sutuok
tinis ar sutuoktinė ir nevedę vaikai lai
komi taip pat tinkamais (also eligible).

Čekoslovakijos pabėgėliams taikoma, ku
rie apleido savo kraštą po 1948 m. sausio 
1 d. dėl persekiojimo ar baimės būti per
sekiotiems, o taip pat gyveno 1948 m. lie
pos 1 d. Vokietijos ar Austrijos vakarinėse 
zonose arba Berlyno ir Vienos vakariniuo
se sektoriuose ir Italijoj. Ir Čekoslovakijos 
pabėgėlių sutuoktinėms - niams taikomos

nustatytos Įstatyminės sąlygos naujai Jung
tinių Amerikos Valstybių imigracinei sche
mai.

A. Asmenų kategorijos ir skai
čiai pagal tą schemą, kurie gali būti pripa
žinti tinkamais emigruoti, paskirstyta taip: 
1) DP (išvirintieji asmenys) 200.000, 2) Če
koslovakijos pabėgėliai 2.000, 3) našlaičiai 
3.000, 4) laikinai į JAV nuvykę 15.000 ir 
5) vokiečių kilmės asmenys — 50% Vo
kietijos ir Austrijos emigracinių kvotų.

B. Bedrosios sąlygos visų aukš
čiau išvardintų kategorijų asmenims nusta-

’ tytos: 1) privalo turėti buto ir darbo tokias 
garantijas, kad nebūtų- išstumti iš buto ar 
darbo kiti JAV gyventojai; 2) turi būti iš
tikrinta, kad įsileidžiamieji j JAV netaps 
viešąja našta; 3) turi atitikti JAV imigra
cinių Įstatymų ir taisyklių reikalavimams.

C. Papildomos ir specialios 
sąlygos išvietiniiems asmenims (DP) nuro
do, kad jie turi būti atvykę į Vokietiją, 
Austriją ar Italiją laikotarkyje nuo 1939 
m. rugsėjo 1 d. iki 1945 m. gruodžio 22 d., 
be to, gyvenę Vokietijos ar Austrijos va
karinėse zonose arba Italijoj 1948 m. sausio 
1 d. Jeigu šioms specialioms ir aukščiau

(DP) asmenims, kurie antrojo pasaulinio 
karo metu kovojo su JAV priešais ir kurie 
šiuo metu nenori ar negali grįžti 1 savo kil
mės kraštus b) 40% vizų duodama žmo
nėms, kurių tėvynės yra Estijoj, Latvijoj, 
Lietuvoj ir rytinėje Lenkijoje 
linijos.

Antras pirmumas teikiamas: 
nių, kurie ankščiau yra dirbę ____
ir toje srityje nori dirbti nuvykę į JAV; 
b) kvalifikuoti namų statybos darbininkai, 
siuvėjai, asmenys, turi specialų išsimoksli-

už .Curzono

30 % žmo- 
žemės akyje

— oiuvv^cii, aamciijO) iuij aptv-iciiLĮ šsbžji icznct u — 

tokios pat sąlygos, o taip pat jų nevedu- nimą, mokslininkai, technologai ir kitokie
stems vaikams.

KRONIKA
ČIURLIONIO ANSAMBLIS I JAV

Rugsėjo 18 d. Clevelando tremtinių drau
gijos pirmininkas provizorius St. Nasvytis 
BALFui išsiuntė 41 darbo ir buto pažymė
jimus, skirtus visiems „Ciurlionloj’ ansam
blio dalyviams. Kadangi jų dauguma yra 
viengungiai ir jauni, jiems gauti darbo ir 
buto pažymėjimus buvo palyginti lengviau 
negu didesnes šeimas turintiems, tačiau ir 
šiuo atveju tenka pasidžiaugti Clevelando 
tremtinių draugijos ir ypatingai jos pir
mininko veiklumu. Tenka pastebėti, kad 
darbo ir buto pažymėjimus nelengviau gauti 
už affidavits. Kartais tenka Ilgesnį laiką 
apeliuoti į tautiečių artimo meilės ir tau
tiškumo jausmus, kol pagaliau gauni taip 
godžiai laukiamus pažymėjimus. P. Nasvy
tis, vos prieš metus pats palikęs Vakieti- 

. ją, be šitų 41 pažymėjimų parūpino reikia
mus dokumentus dar 16-kai Vokietijoje 
gyvenančių tremtinių šeimų. Retas tautinio 
solidarumo pavyzdis. (m)
ŠARGYBų IR TRANSPORTO DALINIAI

> BRITŲ ZONOJE
Britų karinė vadovybė savo zonoje Vo

kietijoje pagelbinei transporto ir sargybų 
tarnybai pradėjo verbuoti pabaltiecius DP. 
I šiuos dalinius nemažai įstojo ir lietuvių.. 
Transporto tarnybai priimtieji vyrai apmo
kymą atlieka Osnabrilcko Ir Cuxhaveno 
transporto tarnybai paruošti' mokyklose. 
Lietuvių ryšių karininku britų zonoje yra 
kpt. Strazdas, (ž)

ČILE KVIEČIA DP '
Čilės vyriausybė atsiuntė į Vokietiją ko

misiją, kuri tremtinių stovyklose pradeda 
telkti įvairių sričių specialistus savai 
pramonei ir amatams. Pirmoje eilėje Čilė 
nori gauti specialistų metalurgijai ir me
chanikai, tekstilės, medžio ir maisto pramo
nei, toliau chemijos, poligrafijos, marmuro, 
keramikos, stiklo, odos ir kitai pramonei. 
Viengungiai pageidaujami iki 40 metų, o 
vedusieji — iki 45 m. amžiaus. Vedusiųjų 
šeithos gali išvykti kartu. Klimatas Čilėje 
yra labai palankus, tačiau pragyvenimas, 
kaip praneša į ten nuvykę lietuviai kunigai, 
nėra toks geras, kaip S. Amerikoje, (s)

INŽINIERIŲ SĄJUNGA PLEČIASI
Lietuvių Tremtinių Inžinierių Sąjunga, 

kurios veikla iki šiol pasireiškė tik Vak. 
Vokietijoje esančiose lietuvių tremtinių sto
vyklose, pasiryžusi į savo organizaciją 
įjungti visame jjasaulyje esančiuosius lie
tuvius inžinierius, kad tuo būdu labiau bū
tų galima pasitarnauti bendriems tėvynės 
atkūrimo reikalams. Lietuvių-inžinierių yra 
nemaža išvykusių į JAV, Australiją, Angli
ją, Kanadą, Venecuelą ir Į kitus kraštus, ir 
Liet T. Inžinierių S-gos iniciatyva jie da
bar bus' sujungti į vieną pasaulinę inžinie
rių šeimą, (jž)
SOLISTAS R. JONELIOKŠTI6 IŠVYKSTA 

I VENECUELĄ
Baritonas Romanas Jonis-Joneliūkštis, 

kuris studijuodamas pas vokiečių profeso
rius dainavimo meną parodė daug gražių 
davinių ir kuris pereitais metais tarptauti
niame dainininkų konkurse Šveicarijoje lai
mėjo septintąją vietą, netrukus išvyksta į 
Venecuelą. Prieš išvykdamas solistas eilėje 
stovyklų ruošia bažnytinius ir dainų bei 

/ arijų koncertus. Vokiečių spauda apie R. 
Joneliūkščio dainavimą atsiliepia labai pa
lankiai. (s)
ORGANIZUOJASI LIETUVIAI DAILININ

KAI
Grupė lietuvių tremtinių dailininką/ ėmėsi 

iniciatyvos įsteigti pasaulinę lietuvių daili
ninkų sąjungą, kuri apjungtų visame pa
saulyje esančiuosius lietuvius dailininkus^ 
Kaip žinoma, Vokietijoje dalis dailininkų 
yra susiorganizavę į Dailės Institutą, kuris 
tačiau savo veiklos už Vokietijos ribų neiš
pučia. Naujosios sąjungos steigimo tikslu 
šių metų spalio 25 d. Schwab. Gmiindo lie
tuvių stovykloje kviečiamas dailininkų su
važiavimas, kuriame bus aptarti sąjungos 
steigimo reikalai, priimti sąjungos įstatai 
ir kt. (s)

CARE SIUNČIA RIEBALŲ PAKIETUS
CARE organizacija, kurios 10 dol. kai

nos maisto pakietai tremtiniams jau yra pa
žįstami, dabar pradeda J Europą siuntinėti 
naujos rūšies pakietus, kurių tūrį sudaro 
vieni riebalai. Toks pakietas, kuriame yra 
10 amerikietiškų svarų konservuotų lašinių, 

'* siunčiamas bendra tvarka ir kainuoja 5 dol.
50 centų. Tremtiniai per savo gimines 
šiuos pakietus gali užsakyti šiuo adresu: 
CARE, 50 Broad St., (New York 4, N.Y, (s)

darbininkai, kurie būtinai reikalingi kokiai j
Imigracijai į JAV pagal šią schemą, nors JAV vietovei; c) JAV piliečių arba 

našlaičiai skaitomi ne vyresni kaip 16 
metų, be to, 1948 m. liepos 1 d. gyvenę Vo
kietijos ar Austrijos vakarinėse zonose ar 
Berlyno ir Vienos vakariniuose sektoriuose 
ir Italijoj. Našlaičiais pripažįstami tie jau
nuoliai, kurie dėl mirties ar dingimo ne
teko abiejų tėvų. Jie įsileidžiami į JAV 
atitinkamoms labdaros organizacijoms ar 
pavieniams asmenims garantavus jų išlai
kymą.

Laikinai nuvykttsieji į JAV galės pasi
naudoti šia imigracijos Schema, jei atvyko 
prieš 1948 m. balandžio 1 d., be to, turi tei
sėto įkeliavimo įrodymus, gali Įrodyti, kad 
tapo išvietinti antrojo pasaulinio karo įvy
kių eigoje ir negalį sugrįžti j savo kilmės 
kraštus dėl persekiojimo ar, baimės būti 
persekiojamiems. < •

ši 'schema reikalauja, kad vokiečių kilmės 
asmenys, kuriems leidžiama emigruoti į 
JAV, būtų gimę Lenkijoje, Čekoslovakijoje, 
Vengrijoje, Rumunijoje ar Jugoslavijoje, be 
to, 1948 m. liepos 1 d. gyvenę Vokietijoje 
ar Austrijoje, šiems asmenims skiriama 
50% Vokietijos ir Austrijos imigracinių 
kvotų. Kita 50% šių kvotų yra atnaujinta 
Vokietijos ir Austrijos piliečiams. Kas lai
duoja už Vokietijos ar Austrijos pilietį arba 
vokiečių kilmės tremtinį (e pellee), turi iš
duoti nuolatinį afidevitą ir sumokėti jūros 
ir sausumos kelionės išlaidas.

D. Pirmumo nustatymas, 
mas pirmumas duodamas: tinkamiems (ati
tinkantiems nustatytas sąlygas) išvirintiems

teisėtai nuvykusiųjų į JAV 'laikinamoapsi- 
gyvenimui ligi 3-jo laipsnio kraujo giminės.

Stb.

Pir-

Pirmieji PP į JAV bilians 
r&mnose

Schwfib. Gmūndas. - Rugsėjo 24 d. ke
lios Schwab. Gmiindo stovykloje gyvenan
čios lietuvių tremtinių šeimos gavo pakvie
timas tuoj pat išvykti i pereinamąją sto
vyklą, iš kurios su pirmaisiais transportais 
plauks l Ameriką. Šie asmenys jau gana 
seniai buvo apklausti CIC, patikrinti ameri
kiečių gydytojo ir atlikę visus reikalingus 
formalumus JAV konsulate Stuttgarte. Tai 
yra pirmieji DP, kurie iš Schw. Gmiindo 
stovyklos išvyksta į JAV biliaus rėmuose. 
Įdomu, kad kai kuriems iš išvykstančiųjų 
neseniai buvo sugrąžinti iš konsulato affi- 
davitai ir kiti dokumentai, ir jie jau buvo 
praradę viltį patekti Į Ameriką. Staigus šių 
asmenų iššaukimas pataisė ir kitų laukian
čiųjų nuotaiką. , . •

— Solistas Romanas Joneliūkštis, kuris 
neseniai Schw. Gmiindo stovykloje turėjo 
bažnytinę koncertą, rugsėjo 26 d. stovyklos 
salėje suruošė dainų ir arijų vakarą. Buvo 
išpildyti VI. Jakūbėno, St. Šimkaus, E. Oai- 
levičiaus, A. Kačanausko, R. Schumano, R. 
Leoncavallo, Ch. Gounod, G. Bizet, O. Ver
di ir O. Rossini kūriniai. Solistas, kuriam 
akomponavo Alg. Kačanauskas, susilaukė 
gražaus pasisekimo. (žlv)

Lalsvės kovu vaizdai
„Die Neue Zeitung” savo 78 Nr. pa

skelbė vokiečių knygų leidėjo F. W. Rocke 
išgyvenimus' 1946—47 m. Kaliningrade buV. 
Karaliaučiuje. Tas buv. didelės vokiečių 
leidyklos savininkas, karė audrai praažus 
savo knygų likučius pardavinėjo turguje. 
Jo klijentai buvo vokiškai moką sovietų pi
liečiai, jų tarpe daug žydų ir ... lietuviai, 
kurie Kalingradan atvažiuodavo parduoti 
maisto. Rocke pasakoja vieną įdomų epi
zodą:

„Viena vokiečių šeima man pasiūlė par
duoti jos keletą albomų su vaizdais iš lais
vės karų. Aš juos paėmiau tik komis an, tuo 
labiau, kad rusų karininkai dažnai tikrin-

davo kioskus ir be kalbų konfiskuodavo vi
sus leidinius, kuris jiems nepatiko. Nepai
sant to, aš tas knygas trumpam lAikui pa
dėjau matomoje vietoje ir po penkių minu
čių vienas lietuvių profesorius džiaugs
mingu veidu visas tas knygas nupirko, su
mokėdamas be derybų reikalaujamą kainą, 
dilesnių priežasčių aš čia nenoriu pasakoti, 
tačiau turiu paminėti, kad visi vokiečiai, 
kuriems teko nuvažiuoti į Lietuvą, buvo la
bai vaišingai priimti. Iš viso, lietuviai mums 
vokiečiams dažnai išgelbėjo gyvybes, nes 
jie į turgų atveždavo daug maisto ir savo 
uždarbi, vėl, pirkdami kitų prekių, palik
davo pas vokiečius.” (m)

Užsidarė progimnazija
Nors ’dalis išryškėjusių kolektyvo narių 

jau yra išsklidę, spektaklis buvo pasigėrė
tinai aukšto lygio ir jaudinančiai sužavėjo 
tiek suaugusius, tiek mažuosius.

Sis dešimtasis kolektyvo pastatymas — 
tai režisierės p. Z. Arlauskaitės — Mik
šienės nenuilstamų pastangų ir darbo vai
sius. (A. Z.)

AKJMIRKSNIUKRONIKA

Rosenheimas. — Tris metus veikusi Ro- 
senheime lietuvių progimnazija šiais metais 
dėl mokinių trūkumo užsidarė. Progimna
zijai per visą jos egzstencijos laiką vado
vavo mok. M. Biliūnas.

Kai kurie stovyklos gyventojai, norėdami 
daugiau išmokslinti savo vaikus, pradėjo 
juos leisti Į vietos vokiečių gimnazijas, nors 
nė vienas iš tėvų nemano pasilikti Vokieti
joje.

— Darbas nūdien paliko toks pat pa
trauklus, kaip ir auksas ir yra reikalingas 
kiekvieno DP egzistencijai.

Apylinkės komitetas darbu aprūpinti sten
giasi šeimas, o tik vėliau — atskirus vyrus. 
Tačiau Rosenheimo lietuvių stovykla, -gal 
vienintelė visoj U. S. zonoj, kurios veik vi
si gyventojai Įsijungę j apmokamą darbą. 
Siam reikalui palankiai išvystyti daug pa
stangų ir iniciatyvos parodė Cerekas ir Mi
tinas.

— S. m. rugsėjo 24 d. apylinkės gyvento
jų susirinkimas vienu balsu nutarė vienos 
dienos maisto davinį paaukoti sovietų už
blokuotai Berlyno daliai.

Tuo pačiu susirinkimas Įgaliojo kapelio
ną kun. Tautkevičių suorganizuoti Ark. J. 
Skvirecko 75 metų jubiliejaus paminėjimą.

— Šiuo metu stovykloje vyksta anketų už
pildymas imigracijai | JAV. Kai kurie gy
ventojai turėdami pirmąsias žinias apie imi
graciją stengėsi nuslėpti nuo savo bendro 
likimo draugų, idant jie pirmieji užimtų ei
lę Amerikos konsulato Įstaigoj. t

— Didelis stovyklos gyventojų procentas 
išemigravo 1 tolimą Australiją.. JUL.

Venclausko „Du broliai” Ingolstadto 
scenoje

Ingolstadtas. Vietinis dramos mėgėjų ko
lektyvas, talkininkaujant gimnazijos pajė
goms, š. m. rugs. 20 d. pastatė eiliuotą _ * ____________ ______ ___ ______
Vendausko 5 veiksmų pasaką „Du broliai”. |Fischbache organizuoja DP" šachmatų pir-I baigėsi lygiomis 70—70.

Sportas
Latvis Žemgalis — šachmatų kongreso 

nugalėtojas 1
Savaitę laiko trukęs vokiečių suruoštas 

VUrttembergo šachmatų kongresas Esslin- 
gene, kur dalyvavo taip pat ir DP šachma
tų meisteriai, pasibaigė. Kongreso nugalė
toju tapo latvių meisteris Žemgalis (Esslin- 
genas), nepralošęs nė vienos partijos ir su
rinkęs 7 taškus. Antroji vieta taip pat ati
teko ne vokiečiui, bet lenkų meisteriui Wot- 
kowskiui (Stuttgartas),’ kuris surinko 6,5 
■tšk., taigi, taip pat nepralošęs nė vienos 
partijos, tik vieną sužaidęs lygiomis. Tre
čiąją, ketvirtąją ir penktąją vietas pasidali
no lietuvių meisteris Tautvaišas (Dillinge- 
nas), vokietis Berner (Riedlingenas) ir lat
vis Žirnis (Esslingenas), visi surinkę po 5,5 
tšk. Tolimesnes vietas užėmė vokiečiai dr. 
Habermann (KOnigsbrunnas), dr. Ludwig 
(GOppingenas) ir kiti. Šioje meisterių kla
sėje varžėsi dešimt meisterių, iš kurių ke
turi varžovai buvo svetįmtaučiai ir visi ge
rai pasirodę, (žlv).

Baigtas stovyklos šachmatų turnyras
Vienoje stipriausių lietuvių šachmatinin

kų tvirtovėje Schwlib. Gmūnde neseniai 
baigtas turnyras, kuriami dalyvavo stipriau
sieji stovyklos šachmatininkai. Turnyro 
laimėtojais išėjo Brazauskas ir Stančius, 
abu surinkę po 4.5 taškų iš šešių galinių. 
Trečiąją vietą užėmė J. Kaunas su 4 taš
kais, toliau — Maželis 3,5tšk., K. Kaunas 2 
tšk. ir kiti. (žlv).

1
.DP šachmatų pirmenybės

Latviai šachmatininkai gruodžio mėn. 
Fischbache organizuoja DP šachmatų pir-1

Tylomis praėjusiai sukakčiai paminėti
Tur būt, visi dar prisimename, kai 1943 m. kovo 17 d. „Ateitis” Nr. 63 jdėjo 

von Rentelno pranešimą:
„Kad būtų apsaugota sveikai galvojanti lietuvių tautos dauguma nuo pra

gaištingos tam tikrų politikuojančių intelektualų sluogsnių Įtakos ir būtų užtikrin
tas tolimesnis darbo prievolės vykdymas, Reicho komisaras Rytų kraštui Įsakė 
vykdyti šias skelbiamas priemones;

1. universitetas su visais savo skyriais uždaromas. Lietuvių švietimo reikalams 
paskirtas ypatingas įgaliotinis. )

2. reprivatizacijoje (po bolševikinės nacionalizacijos) galės dalyvauti tik tie 
asmens, kurie patys arba kurių šeimos prisideda prie kovos su bolševizmu.

3. kas vengia darbo prievolės, arba kas padeda kitiems darbo prievolės išvengti, 
susilauks griežčiausių bausmių.”

„Dėl šitų priemonių kalios sąlygos, kurias iššaukė atskiri politikuojantieji as
menys Lietuvoje. Izoliavus šituos asmenis, reiškiama viitj, kad sveikoji 
lietuvių tautos dalis ... neveikiama trumparegių ir. egoistinių gaivalų ... pilno
mis jėgomis prisidės prie Reicho vedamos kovos” ir it

Bet šįsyk norima paminėti ne mūsų „politikuojantieji intelektualų sluogsniai”, 
kurįe buvo „izoliuoti” į Stutthofo KZ, bet pati koncentracijos stovyklų sistema, 
kuriai nacionalsocialistų žemėje š|met vasario 20 d. suėjo lygiai 15 metų. Kaip ali- 
antų ištirta, Vokietijos koncentracijos stovyklose neteko gyvybės 20 milijonų žmo
nių. Žinia, žuvo ir vokiečių, bet didžiąją kentėjusių ir žuvusių da'Į sudarė visos * 
Europos tautų dukros ir sūnūs, kurie, vykdydami rezistenciniu sąjūdžių pavedamas 
pareigas, įkliuvo Hitlerio politinės policijos naguosna. Lietuvių antinacinės veiklos 
buv. "politinių kalinių sąjunga, kaip jau spaudoje buvo džiaugtasi, ruošia specialų 
„Laisvės sargyboje” spaudinį, iš ano matysis mūsų kančia ar ryžtas kovoje prieš 
rudąjį fašizmą.

■Kai 1945 m. Eisenhoweris užsuko Vo-kietijoje į vieną KZ, rūstaus įspūdžio vei
kiamas, sušuko, kad 1939—1945 m. karas pateisinamas jau viena ta aplinkybe, kad 
Vokietijoje buvo koncentracijos stovyklos.

Šveicarų „Die Tat” neseniai, šituos generolo žodžius priminęs, pabrėžė, kad, 
deja. KZ sistema ne mažėta, bet plinta. 1939 m. slaptoji politinė policija tebuvo 5 
valstybėse (TSRS, Vokietijoje, Japonijoje, Ispanijoje ir Italijoje), o 1948 nf. — 36 
valstybėse. Pačiais kukliausiais duomenimis, šiuo metu KZ-uose vargsta apie 20 
milijonų žmonių: Iš jų 106.000 Ispanijoje, o visi kiti — Tarybų Sąjungos ir jos 
satelitų KZ-uose.

Nė kiek neišrišdami iš nuodėmių nacionaisocializmo sistemos, turime vis dėlto 
objektyvumo vardan pastebėti, kad naciai įkvėpimo ir nurodymų sėmėsi iš ... 
bolševikų. Gal skaitytojams bus įdomu patirti toks dalykas:

Kai neseniai Nūrnberge buvo teisiami nacių pramonės . magnatai IG-Farben 
Industrie, gynyba pristatė vieno mirusio vokiečio pramonininko Arnoldo . Rech- 
bergo parodymus, iš kurių matyti, kaip Kremlius rėmė nacių priėjimą prie Vo
kietijos vairo. Ir šit, kai 1930 metais per rinkimus į reichstagų NSDAP laimėjo 
107 atstovus, Rechbergas iš reichswehro vado gen. von Scbleicherio su nuste
bimu išgirdo tokį pareiškimą: .

„Ar žinai, kas man patarė Hitlerį paremti? Ak., tamsta šauki, kad bolševikai 
yra Reicho priešai. Bet yra visiškai priešingai. Stalinas man išdėstė, kad tarptau
tinė politika rutuliojasi TSRS ir Reicho naudai. Prancūzija ir Anglija ginkla
vimosi srityje apsnūdę, kvailai tiki Tautų Sąjunga. Idant vokiečių rusų politika 
pagyvėtų, reikia susirūpinti skubiu Vokietijos apginklavimu. Aš, gen. von Schlei- 
cheris. turiu pradėti šia linkme kampaniją Vokietijoje, o jis, Stalinas,, mano, kad 
šiam tikslui visų tinkamiausias žmogus yra Hitleris. Todėl,- Stalino’ nuomone, 
reichswehras turi finansuoti Hitlerio sąjūdį. Remdamasis šito susitarimo dvasia,* aš 
iš slapto fondo Įmokėjau Hitleriui — NSDAP rinkiminei propagandai — 40 milijonų 
markių auksu...”

. Maža to. nacių ir komunistų bendradarbiavimas klestėjo ir koncentracijos sto
vyklų administracijoje. Šit 1948 m. balandį Jugoslavijoje, Lublanoj, vyko įdomi 
byla. Buvo teisiami Tito režimo šulai, pvz., „politinis komisaras” ir Jugoslavijos 
užsienio reikalų mfnisterjos gen. sekretorius Juraničas, komunistinių spaudinių lei
dyklos direktorius Gasseris ir it. ir it. Visi čia įvardyti, ir neįvardyti nacių metu 
sėdėjo Dšchavo ir Augsburgo KZ-uose ir vadovavo vadinamajai antifašistų kalinių 
lygai. Afera iškilo tik tada, kai Jugoslavijos vyriausybė iš Austrijos ėmė . reika
lauti išduoti „karo nusikaltėlius” ir „nacių kolaborantus”. Buvęs kacetininkas 
Spielfriedas paskelbė spaudoje reveb’acijų, kurios Jugoslavijos vyriausybę apramdė 
ir net privedė prie bylos Lublanof. Spieliriedas, aliantų kariuomenei beartėjant i 
Dachavą, įsigavo, rizikuodamas gyvybe, i Dachavo KŽ-to komendantūrą Ir Išvogė 
dalį Gestapo archyvų (be kita ko. Himmlerio specialios tarnybos agentų kartoteką) 
ir paskelbė tik tada, kai atėjo tam tinkamas metas. Šit ištraukos iš maršalo Tito 
ręžimo šulų, sėdėjusių nacių KZ-uęse ir gelbėjusių nacių administracijai (cituo
jama iš Lublanos bylos aprašymų Tito spaudoje):

Prestleris su savo sužieduotine nace suorganizavo 70.000 žydų sudeginimą dujų 
kamerose, bylos metu jis prisipažino:

„Taip, organizavau kaliniu žudymus ir žudžiau savo paties rankomis ...”
Janko Pufleris (senas GPU ir Gestapo agentas), prisipažino:
„Dirbau naciam, bet tarpiškai: buvau mokslinių bandymų komisijos na

rys ...”
Mirko košira.s kalbėto.
— .......perskeldavom kaukole ir stebėdavom, kaip veikia smegens žmogaus,

kuris krenta iš 10 km aukščio. Smegenis atidarydavom dar žmogui tebesant gy
vam ...”

Lublanos bylos marš. Tito režimas, gelbėdamas savo opiniją,, negalėjo Iš
vengti. Byla akivaizdžiai įrodė nacių ir komunistų bičiulystę naikinant Europos 
tautij rezistenciją. Tad, minėdami Hitlerio įsakymą koncentracijos stovykloms Vo
kietijoje Įvesti, turime paminėti ir tikrąjį šitos sistemos tėvą — bolševizmą.

Amerikos Darbo Federacija 1947 m. lapkritį JT įteikė raštą, reikalaujantį 
priversti Tarybų Sąjungą atsisakyti nuo vergų darbo ir panaikinti koncentraci
jos stovyklas. Raštas buvo pradėtas svarstyti šįmet liepos mėnesį Ženevoje JT 
ekonominių ir visuomeninių reikalų komitęte, bet, kaip ir viskas,- atidėta neribotam 
laikui. . a .

Amerikiniame „Life” rašytojas A. Koestleris Įdėjo pravarčiau atsiminti pasta
bas. Ten autorius, be kita ko, primena visų demokratinių partijų susivienijimo 
reikalą ir pataria pagaliau skirti komunizmą nuo socializmo („Maskva nėra kai
rėje, bet Rytuose: socializmas — tai ne komunizmas, kaip, ir krikščionybė — ne 
Borgijų valdymo sistema); kovon telkti visas kultūrą ir civilizaciją mylinčias pa
jėgas ir tt. Autorius šaukia; „Nebūkime pasyvūs, nes raudonasis potvynis užlies 
ir nuskęsime”, „Lūkuriavimas ir dairymasis į šalis — tai savanoriška talka Krem
liui”)! v

Denos pranešimu, lietuvių, rusų, kroatų, slovėnų, estų, latvių, vengrų, rumunu 
ir ukrainiečių organizacijos išeivijoje įsteigė Antikoministinę Pavergtųjų Europos 
Tautų Lygą — trumpai tariant — Deminformą su centru. Buenos Airese. Tenka 
iš visos širdies tarti: — Sveikiname! Bet maža džiaugtis, reikią čia. pat. visomis iš
galėmis Deminformą paremti ir jo veikimą plėsti. Visur tačiau ir visada, beko
vodami prieš komunizmą, nepamirškime kelti į.aikštę komunizmo sūnaus — nacio
naisocializmo veiksmų, ypač mūsų tėvynėje Lietuvoje. J. GARŠVA.

menybes, Į kurias bus pakviesta latvių, lie
tuvių, estų, lenkų, vengrų, jugoslavų ir ki
tų tautų tremtiniai šachmatininkai. Manoma, 
kad pirmenybių dalyvius pavyiks aprūpinti 
maistu ir nakvyne. Kadangi DP tarpe yra 
gerų šachmatininkų, reikia laukti įdomių 
kovų, nes, sudarius tinkamas sąlygas, daly
vių skaičius pirmenybėse gal! Pūti gausus.

Pasaulio horizontuose
— Rugsėjo 25—26 d. d. prancūzų zonoje 

Vokietijoje gastroliavo Paryžiaus krepšinio 
rinktinė, su kuria pavyko sužaisti vienerias 
rungtynes ir prancūzų zonos lietuvių krep
šinio rinktinei. Laimėjo mūsiškiai 24—11, 
talkininkaujant broliams Norkams. Mūsiš
kiai taip pat laimėjo ir prieš Baden-Badeno 
prancūzų rinktinę 34—14.

— Vilniaus radijas pranešė kad- Kauno 
valstybinio kūno kultūros instituto pirmąją 
laidą baigė 53 kvalifikuoti sporto instrukto
riai. Baigusiųjų tarpe yra „užsitarnavę 
sporto meisteriai” Vietrinas, Kulakauskas, 
Butautas ir kiti.

— Estų lengvaatletis August Maalstein, 
startavęs už Scvhwaben Augsburg, Miin- 
chene nustūmė rutulį 14,95 m, tuo pasiekda
mas geriausią Vokietijos šiemetinę pasek
mę. .

— Olimpiados dešimtkovės laimėtojas 
Bob Mathias neseniai buvo priimtas jarazi- 
dento Trumano, kuris asmeniškai jaunąjį 
nugalėtoją apvedžiojo jx> Baltuosius rūmus.

— Tarpvalstybinėse futbolo rungtynėse 
Oslo mieste Švedija nugalėjo Norvegija 5-2. 

, — Lengvosios atletikos rungtynės Pran- 
|cūzija — Suomija, kurios įvyko Paryžiuje,
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