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LIETUVIŲ SAVAITBABTI8

Lietuva
Tėvynė 
mūsų...

Dillingen/D., 1947 m. birželio 19 d.

Skausmingasis birželis
Gražiausias metuosfe mėnuo - 

birželis — Lietuvos istorijon bus am
žiams Įrašytas kaip siaubingiausias 
ir tragiškiausias laikotarpis. Ta mfi- 
sų tautos nelemtis prasidėjo 1940 m.
birželio 15 d. data, kada mūsų vals
tybės sieną rytuose perriedėjo sve
timo krašto tankų spiečius. Jiems 
įkandin masėmis plūdo piktais 'ir 
nedraugiškais veidais žmonės, ku
riems buvo įsakyta ieškoti kaltinin
kų niekuo nenusikaltusiame krašte.

įsakymas buvo įvykdomas skubo
tai ir negailestingai: nepraslinkus nė 
mėnesiui nuo svetimųjų antplūdžio, 
mūsų tėvynėn, tūkstančiai geriausių 
tautos sūnų sugrūsta į kalėjimus bei 
požemius, pagal naują tvarką per
dirbtus, aptamsintus...

Ir taip ištisus metus tęsėsi mūsų 
rinktinių tautiečių izoliavimas „liau
dies priešų“ skla ste iš savosios vi
suomenės tarpo, kol pagaliau sekan
čių metų birželio 14 — 24 dienos mu
lų kraštą paskandino didžiausiame 
Siaube: užkaltuose gyvuliniuose va
gonuose buvo departuota dešimtys 
tūkstančių žmonių į tolimąją nežinią, 
jiems net nepasakant, už ką jiems 
tokia žiauri bausmė atiteko.

Numatytasis 700.000 mūsų tautie
čių išvežimo planas nebuvo pilnai 
įvykdytas tik todėl, kad birželio 22 d. 
anksti rytą prasidėjo mūsų krašto 
vakaruose pakilusi baisi karo audra.

Ir vėl mūsų kraštą siaubė naujos 
nelaimės, vėl kančiose žuvo tūkstan
čiai nekaltų žmonių.

Naujasis okupantas vartojo prieš
mūsų tautą tuos pačius brutalius me
todus, kaip ir pirmasis: žmonių nai
kinimas, į kalėjimus grūdim'as ir de
portacijos iš gimtojo krašto ■*-- nė 
įdek nesumažėjo.

Fo ketverių metų grįžus mūsų 
kraštan vėl pirmajam okupantui, 
mūsų Golgotos kelias pasidarė tuo 
skaudesnis, žmonių išblaškymas tuo 
didesnis: dešimtys tūkstančių atsi
dūrėm vakaruose, dar didesni skai
čiai visokių mobilizacijų forma išsi
blaškė po rytų erdves. Likę tėvy
nėje, karo audros sunkiai paliesįj, 
gyvena irgi netikras dienas.

Ir štai dabar, minėdami aną liūd
nos atminties birželį, nuo kurio mus 
skiria septynerių metų laiko tarpas, 
matome labai žiaurų savosios tautos 
tmonių balansą. Turėtume būti di
deliais optimistais, kad prileistume, 
C g. šiuo metu savos šalies laukus 

bėpūrena bent 2/3 mūsų tautiečių. 
Lietuvos žmogus blaškomas prieš sa
vo norą po platųjį pasaulį, užtrenk
tos jam durys grįžti savan kraštan, 
■avon grįčion.

Mūsų liūdesys ir susikaupimas, 
mūsų maldos į Aukščiausiąjį nenueis 
Veltui, mūsų ašaros nuplaus nuo mu
gu tautos ano siaubingojo birželio dė- 
tnes. Vėl pilnu grožiu sužydės mūsų 
tautai nauji birželiai, kai išblašky
tieji jos vaikai laisvi susirinks po 
gavo motinos tėvynės sparnu.

P. Dovainis

Visi žmonės turi teisę laisvi gyventi
PAREIŠKĖ PREZIDENTAS TRUMANAS

Prez. Trumanas, pagerbdamas žu
vusius 35-sios devizijos karius dėl 
krašto saugumo, pasakė reikšmingą 
Kalbą, kurios svarbiausias mintys čia 
talpiname.

„Mes, kaip galingiausia pasaulio 
tauta, * įsipareigojame vesti žemės 
tautas prie pastovios taikos tikslo.

Mūsų taikos viltys yra pagrįstos 
teise ir tarptautiniu bendradarbiavi- 
ęnu, kuris įkūnytas Jungtinėse Tau
tose, nes tik jos gali karą panaikinti 
♦Įsiems laikams.

Remdami JTautas, mes visada 
laikėmės tų principų, kuriais taika 
turi remtis. O šie principai yra to- 
ife: visi žmonės privalo turėti teisę 
gyventi laisvi nuo agresijos baimės 
Ir laisvai pasirinkti savąsias insti
tucijas. Mūsų atsakingumas veda 
pasau’io tautas taikos ieškoti, pade
dant mažiau pasiturinčioms tautoms 
ir rimtai siekančioms pagerinti ar 
pertvarkyti savo laisvas bei neori- 
klaus mas institucijas -

Mes nesame reakcionieriai
Iškeniėję priespaudą ir paniekinimą, pasirinkome laisvo gyvenimo kelią

Antrasis pasaulinis karas Europą, 
o iš dalies ir visą pasaulį sukrėtė iš 
pagrindų. Daugelis tautų neteko sa
vo laisvės ir nepriklausomos valsty
bės, sugriauta daugybė miestų, su
ardytas ūkis, milijonai žmonių iš
varyta iš savo krašto į Vokietiją ir 
kitur vergų darbams ir 1.1, ir 1.1. 
Karo audros suardytiems . kraštams 
pirmajai pagalbai teikti buvo įsteig
ta UNRRA — United Nations Relief 
and Rehabilitation Administration 
(Jungtinių Tautų Paramos ir Atsta
tymo Administracija), kurios užuo
mazga siekia -1940 m. rugpiūčio mėn.

UNRRA kaipo tokia buvo įsteigta 
1943 m. lapkričio 8 d. Vašingtone, kur 
susirinkę 44 valstybių atstovai pasi
rašė anglų ir amerikiečių paruoštą 
jos steigimo sutartį. UNRRA tikslas 
— parūpinti maistą, aprangą, pasto
gę, kurą ir sanitarinę pagalbą iš
laisvintų kraštų gyventojams, išlai
svintiems kraštams atstatyti reikalin
gas priemones, repatrijuoti karo be
laisvius ir tremtinius ir 1.1.

Šio baisaus karo pasėkoje atsira
do milijonai nelaimingų žmonių, ku
riems buvo duotas DP (Displaced
į ------- "" ' ' ’ - ------------ -------- -------------“I . Perversmas Vengrijoje

Pasaulyje vis daugiau atsiveria 
politinių kraterių. Tolimieji, Vidu
rinieji ir Artimieji Rytai apsčiai 
jais nusėti. Vakarinė Europa, o 
ypač Balkanai yra nūnai ypatingai 
drebinami, gi tuo pačiu metu žo
džiais kuriama taika. Ar vien tik 
žodžiais? Politinis pasaulis išgyvena 
nerimą. Po tarpusavės pagalbos 
paktų seka vizitai. Prez. Trumanas, 
nuolat kalbėdamas apie taiką, grei
tosiomis kuria Amerikos kontinento 
karinė sąjungą. Jo vizitai Meksi
koje ir Kanadoje reikalo iššaukti. 
Tas pat yra su Benešo generolų at
silankymu Jugoslavijoje. Didžiųjų 
įvykių fone vyksta tragedija Ven
grijoje. Ji taip panaši į vokiečių or
ganizuotą perversmą, tarytum būtų 
nelemtas pamėgdžiojimas. Berlynas 
ir Maskva siekia pigiausiai vengrus 
palaužti. Pirmasis tatai padarė ka
rine pajėga, o pastaroji režisūra, 
mums taip gerai žinoma — tik pa
kartojimas 1940 m. buvusių įvykių 
Pabaltijy.

Įvykiai rieda Vengrijoje
1945 m. lapkričio mėn. įvykę rin

kimai Vengrijoje, nustebino pasaulį. 
Smulkiųjų žemvaldžių partija lai
mėjo. Jų atstovas Ferenc Nagy su
darė vyriausybę. Nuošaliau įvykius 
stebint susidarė įspūdis, jog Vengri-

Mes savo įsipareigojimus taikos 
tarnyboje tegalėsime pilnai atlikti 
tiktai išlaikydami savo galybę. Tai
kos noro be pajėgos nepakanka taikai.

Tik galinga kariuomenė ir eko
nominė gerovė garantuoja taiką
Hitlerio svajonės pasaulį valdyti 

atsiradusios iš jo tikėjimo, kad Va
karų tautos esančios silpnos ir trūk
stančios valios pasipriešinti. Japoni
ja puolė Pearl Harbor todėl, kad ji 
manė, jog JAValstybės esančios per 
silpnos atsakyti ginklu.

Todėl dabar mes paliekame savo 
kariuomenę, laivyną ir orines pajė
gas paruoštas bet kuriems netikė
tiems įvykiams. Jos turi būti suor
ganizuotos į efektyvią ir vieningą 
karinę organizaciją ir ji turi būti pa
remta gerai paruoštų civilių rezer
vais“. ,

Toliau prez. paminėjo, jog negana 
turėti galingą kariuomenę, bet reikia 
kelti krašto ūkine gerovę ir žemės 
ūkį, plėsti tautos sveikatingumą. 

Persons) — išvietintųjų žmonių var
das. DP repatrijavimas buvo vienas 
iš svarbiausių UNRRA uždavinių, 
kuri ji gana sėkmingai vykdė. Daug 
milijonų žmonių buvo repatrijuota į 
savas tėvynes. Tačiau ne visi. UN
RRA ir didžiausiomis savo pastango
mis DP problemos nepajėgė išspręsti. 
DP problema šiandien yra viena iš 
pačių aktualiausių ir opiausių pa
saulinių problemų.

DP problema būtų išsisprendus, 
jeigu pokarinis pasaulis būtų tvarko
mas Atlanto Chartos principais, kaip 
to nori amerikiečiai ir anglai. Tačiau 
Atlanto Charta kol kas dar tik gra
žūs žodžiai, kurie nežinia kada taps 
šimtų milijonų žmonių laukiama gy
venimo realybe. Kol Atlanto Charta 
neįgyvendinta, kol dar yra tautų ne
turinčių laisvės, tol tų tautų DP ne
grįžta į savo pavergtus kraštus.

Kas su tokiais nenorinčiais grįžti 
daryti? Vakarų Sąjungininkai, ko
voję dėl pavergtų tautų išlaisvinimo 
ir dėl Atlanto Chartos principų įgy
vendinimo, yra griežtai nusistatę, 
prievarta negrąžinti tų, kurie nenori 
grįžti. Tik Sovietų Sąjunga ir jos

Rašo Ged. Galvanauskas 
jos demokratija, nors eilę kartų pa
žeistą, tvėrė Mirą laiką. Deja, 
ji baigėsi anksčiau, kaip numatyta. 
JAV š. m. kovo 17 d. notoje baimi
nosi, • kad „demokratija daugelyje 
sričių yra pažeista“, o „komunistų 
partija siekia nuversti teisėtą vy
riausybę“.

Toje notoje ypač griežtai prote
stuota dėl smulkių žemvaldžių par
tijos generalinio sektoriaus Belą 
Kovac suėmimo š. m. vasario 25 d. 
Jis padėtas sovietų žinioje esančia
me kalėjime. Anglosaksams parei
kalavus paaiškinti suėmimo prie
žastį, gen. Sviridow, nevainikuotas 
viešpats Vengrijoje, nurodo, jog Ko
vac, susitaręs su parlemento pirmi
ninku Bela Varga, norėjęs nuversti 
teisėtą ir demokratinę santvarką.

Gegužės 14 d. išvykus min. pir
mininkui Nagy atostogų, jį pavada
vo Matyas Rakoši, komunistų par
tijos vadovas. Tuo metu pradėta 
persekioti ir suiminėti komunistams 
nedraugingi politikai ir ūkiško gyve
nimo vadovai. Komunistų partija 
užsispyrė įgyvendinti plataus masto 
nacionalizaciją. Tuo būdu ji siekė 
pakirsti vadovaujančiai partijai esa
mą pagrindą, bet ši priešinosi. Ko
munistų partijai teliko jėga sulaužyti 
smulkiųjų žemvaldžių partiją, kuri 
1945 m. rudenį surinko 57°/o manda
tų. Vieninteliu kliuviniu lieka pre
zidentas Zoltan Tildy. Dabar nla- 
čiai pąsklido gandas, kad jį pakeis 
Petera Veres, kuris mielai bičių- 
liaujasi su M. Rakoši.

Kas liko buvusiai pozijai? M. 
Nagy džiaugtis išgelbėjus šeimą ir 
ieškoti prieglaudos užsienyje. Bu
vusiems politikams vienintelis ke
lias tėra gelbėtis ir bėgti į šalis, ku
riose raudonumas dar neviešpatauja.

Pavėluoti protestai
Birželio 6 d. notoje JAV pakalti

na Sovietus nelegaliai įsikišus į 
Vengrijos vidaus reikalus. Toje no
toje priekaštaujama sovietams:

1) Maskvos vyriausybė įsikišo į 
Vengrijos vidaus reikalus, nuošaliai 
stovint ne vien ministeriui pirmi
ninkui, bet ir eile kitų vyriausybės 
narių.

2) Sovietai sulaužė Jaltos ir ki
tus susitarimus, kuriais remiantis 
privaloma globoti net buvusių ašies 
valstybių politinę nepriklausomybę.

3) Siūlo susitarti amerikiečiams, 
kroatams ir Sovietams dėl Vengri
jos tolimesnės ateities.

4) Grasina tą klausimą iškelti 
JTO, jei sovietai nesuteiks patenki
nančių atsakymo.

satelitinės valstybės buvo tos nuomo
nės, kad visi DP turi būti prievarta 
grąžinti į savo kilmės kraštus. Ta
čiau, rodos, ir Sovietų Sąjunga šian
dien tos savo pirmykštės nuomonės 
jau griežtai nebesilaiko.

Kol yra DP nenorinčių grįžti ir 
kol tie DP dar tebegyvena stovyklo
se, tol DP klausimas yra neišspręstas. 
Atrodo, kad klausimui, kas daryti su 
DĮi nenorinčiais grįžti, tegali būti 
vienas atsakymas: kol DP negali 
grįžti į savo kraštus, jie turi būti ki
tur įkurdinti. Taip šį klausimą yra 
pasiryžusi išspręsti ir UNRRA os įpė
dinė IRO.

Betgi ir šis vienintelis ir teisingas 
šio klausimo išsprendimas nėra leng
vas. Jo-greitą ir sklandų sprendimą 
sunkina ir lėšų trūkumas ir visa eilė 
kitų didesnių ar mažesnių kliūčių. 
Tad, nuo šio pagrindinio klausimo 
sprendimo neatsisakant, bandoma 
paieškoti ir kitų priemonių, kurios, 
jei ir ne visai, tai bent iš dalies šį 
klausimą išspręstų ar bent jo spren
dimą palengvintų.

Pastaruoju metu kas karts dau
giau raginimų grįžti pasigirsta ir iš 

Pastaroji priemonė yra labai ne
tikra. Nežinia kurį kelią pasirinks 
JAV. Tačiau, klausimą iškėlus Pil
natyje ar Saugumo Taryboje, Krem
lius turi galingą ginklą, kuriuo leng
vai gali priešo priekaištus atremti, 
būtent: veto JTO, eilę kartų egza
minų praeityje neišlaikiusi, dar 
kartą gali atsidurti bandymų ugnyje. 
Numanu, kad ir šį kartą ji susilauks 
tos pat lemties. Iškalbūs faktai tik 
vieną sako: ši organizacija dabarti
nėse sąlygose jau yra pasirašiusi 
mirties sprendimą.

Britai savo manevrais stebina de
mokratinį pasaulį. Hector McNeil 
žemuosiuose rūmuose pareiškė, kad 
dabirtinis pakitimas Vengrijoje, ti
kimasi, „nenukrypsiąs nuo parla- 
mei.tarinių demokratijos pradų“. 
Tačiau, jis pažymi, šios prielaidos 
įgyvendinimas sudaro rimtas „prie
laidas“ ateities santykiams tvarkyti 
tarp D. Britanijos ir V ngrijos, ir 
mini, kad britų vyriausybė pareika
lavo žinių iš tarpžinybinės komi
sijos Budapešte, o britų ambasado
riui Maskvoje pavedė išaiškinti so
vietinės politikos užmačias. Tik ga
vus atitinkamas žinias, vyriausybė 
darysianti išvadas. Ar McNeil nuo
širdus atsakydamas į paklausimus? 
Nejau JAV keliomis dienomis aukš
čiau sugebėjo surinkti žinias ir no
tą įtekti, kai britai apsisprendžia 
„klausimą aiškinti“? Tat sako, kad

(Nukelta į 7 pusi.)

Mobilizacija rytinėje-Vokietijos zonoje
Tokia antrašte pateikia žinią „Die 

Neue Zeitung“ š. m. birželio 16 d. Nr. 
Visose rytinės Vokietijos srityse pa
skelbta mobilizacija ir visų rūšių re
gistracija. Saksonijos provincijoje 
nuo birželio 6 iki 20 d. turį registruo
tis visi buvę karininkai ir Wehr- 
machto karo valdininkai. Kas nesi- 
registruos, tiems pagrasinta atšaukti 
leidimus gyventi toje provincijoje^ ir 
atimti maisto korteles. Tiuringijoje, 
kaip praneša laikraštis „Thūringer 
Volk“, registruojami visi vyrai nuo 
14 iki 65 metų amžiaus ir visos mo
terys nuo 15 iki 60 metų. Iš Eise- 
nacho, Gotha ir Schmalkaldeno pra
nešama apie didėlesnį žmonių bėgi
mą nuo šios registracijos. Saksoni
joje, ypač Leipzige ir Dresdene, mo
bilizuojami tarnavusieji vokiečių oro 
ir jūrų laivynuose. Tam tikras šių 
sumobilizuotų asmenų skaičius esąs 
dar nežinomam tikslui paskirtas į

mūsų tėvynės, esančios anapus gele
žinės uždangos, okupantų. Tie ragi
nimai yra savotiški. Mes jau esame 
jų girdėję ir per radiją ir skaitę bol
ševikinėje sp—idoje. Kadangi tuose 
raginimuose yra metami mums neuž
tarnauti kaltinimai, tai mes pro juos 
negalime tylomis praeiti.

Amerikos lietuvių komunistų dien
raštyje „Laisvė“ š. m. kovo 14 d. Nr. 
yra išspausdintas LTS Aukščiausios 
Tarybos prezidiumo pirmininko Ju
sto Paleckio straipsnis „Neužsikir- 
skite sau kelio grįžti į gimtinę. Auk
što bolševikinio pareigūno straipsny
je ne tiek raginimų, kiek plūdimų ir 
prasimanytų kaltinimų. Tie plūdi
mą! ir kaltinimai labai savotiški. 
Justas Paleckis pabėgėlių (jo termi
nas) tarpe randa kažkokių fašistų ir 
reakcionierių. Jis rašo: „Fašistai ir 
reakcionieriai bando išlaikyti savo 
įtaką pabėgėlių tarpe ir kaip galima 
daugiau pabėgėlių įtraukti į antita
rybinį darbą,-tokiu būdu juos sukom
promituoti, neduoti jiems galimybės 
grįžti į gimtinę. Jie stengiasi, kad 
rašytojai, artistai, dailininkai ir kiti, 
elgtųsi netarybiškai, kad jie rašytų 
į sąjungininkų Vokietijos okupacijos 
zonose išeinančius laikraščius, žurna
lus ir almanachus, o taip pat ir į 
Amerikos lietuvių laikraščius, į už
sienio reakcinę spaudą šmeižto 
straipsnius“.

Šiuo metu, atrodo, norima suda
lyti nuomonę, kad tremtinių tarpe- 
esanti vai-oma kažkokia propaganda 
prieš-grįžimą. Jeigu tos propagandos 
nebūtų, tai esą daugumas DP grįžtų. 
Siūlomos net represijos prieš taria
muosius negrįžimo propagandistus.

Ar tie kaltinimai turi bent šiokį 
tokį pagrindą? Ne! Ir štai dėl ko:

1. Lietuvių DP tarpe niekuomet 
nebuvo vedama propaganda, kad jie 
negrįžtų. Per du metus kiekvienas 
DP pakankamai turėjo laiko apsigal
voti: grįžti ar negrįžti. Kas rado rei
kalą grįžti, tas grįžo. Bet, deja, tokių 
labai mažai teatsirado.

2. Jei vis dėlto negrįžtama, tai 
tam turima rimto pagrindo. Mūsų 
negrįžimo priežastys perdaug rimtos 
ir jos Vakarų Sąjungininkų respek
tuojamos.

3. Grįžimo ar negi: :mo klausi
mas yra tiek kiekvienurr DP lietu
viui aiškus, jog jis nė spac ’-’e nė 
susirinkimuose nebuvo ir nėra nei 
keliamas nei diskutuojamas.

4. Justo Paleckio minimieji fa
šistai ir reakcionieriai DP tarpe ne
gali turėti jokios įtakos, nes jų ten 
visai nėra. Nejaugi, kas ne komu
nistas — tas jau ir fašistas ir reak
cionierius?

5. Jei propaganda už grįžimą ne
daro DP jokios įtakos, tai ar DP dėl 
to galima kaltinti. Esame demokra
tinių galybių globoje, turime teį^ę 
laisvai galvoti ir pasirinkti kelią, ku
ris garantuoja mums laisvę Ir gy-

| venimą.

Stettiną ir Danzigą, kiti esą įparei-' 
goti dirbti uranijaus rūdos kasyklo
se. Mark Brandenburge mobilizacija 
pasitenkinanti tik tarnavusiais vokie
čių jūrų laivyne. Po gegužės pirmo
siomis savaitėmis Mecklenburgė įvyk
dytos mobilizacijos daugelis buv. ka
rininkų nugabenta į Sachsenhauseno 
lagerį. Tas pat pranešuma ir iš ru
siškojo Berlyno sektoriaus, kur ypa
tingas dėmesys reiškiamas buv. avia
cijos specialistams — šiltininkams ir 
meteorologams, o taip pat inžinie
riams ir pilotams. Paskirais atvejais 
buv. jūrų laivyno karininkams įsa
kyta registruotis centrinėje sovietu 
komendantūroje Berlyne.

• Gen. štabo viršin. feldmaršalas 
Montgomery lankysis Australijoje, 
Naujoje Zelandijoje ir paskui, kvie
čiamas gen. D. McArthuro, Japoni
joje. (UP)

1
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Teisingumas, tikroji taika ir laisvė 
pasaulyje įsiviešpataus

pareiškė Apaštališkasis Vizitatorius Dr. A. Munch Popiežiaus Atstovas Hanau lietuvių stovykloje

Birželio 1 d. Hanau lietuvių sto
vyklą aplankė žymus, garbingas <ir 
brangus svečias Popiežiaus Pijaus XII 
Atstovas — Apaštališkasis Vizitato
rius ir Popiežiaus Misijos Vokietijoje 
Šefas USA vyskupas Dr. Aloyzas 
Munch. Visos stovyklos jis buvo iš
kilmingai ir Įspūdingai sutiktas. Iš 
rezidavimo vietos Kronbergo aukš
tąjį svečią atlydėjo Popiežiaus III- 
sios Misijos Delegatas lietuviams 
Vokietijoje ir Austrijoje kan. Felik
sas Kapočius ir kun. prof. Stasys 
Yla. Lamboy miške juos pasitiko 
Hanau stovyklos lietuvių tremtinių 
bendruomenės komiteto pirmininkas 
A. Survila ir apie 60 dviratininkų, 
pasipuošusių savo dviračius tautinė
mis vėliavėlėmis. Prie stovyklos bu
vo pastatyti didžiuliai iškilmių var
tai. Čia garbingojo svečio laukė sto
vyklos parapijos klebonas kun. A. 
Klimas, apsirengęs liturginiais rūbais, 
gausus būrys iš kitur, atvykusių ku
nigų, jų tarpe ir USA armijos' divi
zijos kapelionas kun. K. Jankus.

Atvykusį svečią anglų kalba pa
sveikino stovyklos vadovas prof. Dr. 
A. Gylys. Po trumpų liturginių apei
gų aukštasis svečias pro moksleivių 
ir skautų gretas nužingsniavo į gra
žiai išpuoštą stovyklos bažnyčią, ku
rioje buvo jam įrengtas ir vyskupiš
kas sostas. Bažnyčioje jį pasitiko 
„Dainavos“ ansamblis su giesmėmis. 
Bažnyčioje pirmasis Apaštališkojo 
Sosto Vizitatorių ir Popiežiaus Mi
sijos Vokietijoje Šefą vyskupą Dr. 
A. Mūnch pasveikino Šv. Sosto De
legatas lietuviams . Vokietijoje ir 
Austrijoje kan. Feliksas Kapočius. 
Jis savo kalboje, be kitko, pareiškė:

— Pirmiausiai mes dedam savo 
viltis Šventojo Petro Uoloje, ant ku
rios nepajudinami stovi visa Kristaus 
Bažnyčia. Mes esame ne kartą pa
tyrę, kaip Jo Šventybė Popiežius Pi
jus XII yra iš visos širdies susirūpi
nęs tremtinių vargais ir sunkumais. 
Jo tėviškos meilės ir materijalinės 
paramos patiria visos pasaulio tau
tos, pirmoje eilėje tos; kurios dėl 
siautėjusios karo audros dairStausiai 
nukentėjo. Mes krcipiamė' tirrp'pat 
savo žvilgį ir į Suvienytąsias Ameri
kos Valstybes, kur demokratiškos 
idėjos yra atnešusios daug vaisių ir 
kur beveik trečdalis lietuvių tautos 
rado sau prieglaudą nuo caristinės 
Rusijos persekiojimų.

Ekscelencija, Jūsų dabartinis bu
vimas čia Europoje mums kaip tik ir 
atstovauja anas abi pasaulio pajėgas. 
Jūs atstovaujate Šv. Sostą pabėgė
liams ir tremtiniams kaip Popiežiaus 
Misijos Šefas ir vokiečiams — kaip 
Apaštališkas Vizitatorius. Jūs tačiau 
kartu esate ir galingiausios pasaulio 
valstybės pilietis. Jūsų šitą atsilan
kymą mes laikome simboliu, kuriuo

Tremtiniai gavo naują BALFo siuntą
Amerikos lietuviai ne tik politiš

kai gina Lietuvos reikalus, ne tik 
. žodžiais užjaučia nelaimės ištiktus 
savo tautiečius, bet stengiasi padėti 
jiems ir materialinėmis gėrybėmis. Da- 
lis-šių gėrybių ateina iš tenai tiesiog 
paštu atskiriems asmenims, tai susi- 
radusiųjų giminaičių ar, artimųjų pa
rama. Užsimezgus asmeniniams ry
šiams, juo toliau, tuo ši pagalba yra 
dažnesnė ir teikiama tokiomis gė
rybėmis, kurios čia reikalingiausios 
ir naudingiausios. .

Tačiau, be šios asmeniškos pa
galbos, daug gera čia esantieji 
tremtiniai lietuviai iš savo užjūrio 
brolių susilaukia organizaciniu keliu. 
Kaip žinoma, jau kelinti metai Ame
rikos lietuvių organizacijos (ĖALF 

' ir kt.) savo narių ir visuomenės 
tarpe vykdo nenutrūkstamą rinklia
vą pinigais ir daiktais Lietuvos ir 
lietuvių naudai. Surinktieji daiktai, 
papildžius juos pripirktaisiais, ypa
čiai vaistais, taip pat nebe pirmi me
tai plaukia į čia.

Pradžioje, tiesa, ne visi mums 
skirti kiekiai' pasiekdavo mus. Dar 
šiandien pat negalime užmiršti, jog 
pereitaisiais metais gana daug ver
tingų drabužių ir vaistų, kuriuos 
Amerikos lietuviai siuntė specialiai 
mums, atsidūrė kitų tautybių ran
kose. Tai buvo mums ir medžiagi
nė skriauda ir moralinis smūgis, 
pabrėžius, kad mums ne visados pa
liekama teisė gauti naudingesnį 
daiktą, nors jis mums ir skirtas ir 
reikalingas. Bet tikėkime, kad tai 
jau praeities dalykas, o daugiau to

kių nuklydimų ar paveržimų ne
beatsitiks.

Jeigu tenai amerikiečiai daug var
go ir rūpesčio turi, kol tas aukas su
renka, tai čia be to paties neapsieina 
ir jų padalijimas. Nors gal tai ir 
keistokai skamba, . bet iš tikrųjų 
taip yra. Nežinau, ar tas mumyse 
įsišaknijęs nepasitikėjimas, pagrįstas 
ar nepagrįstas įtarinėjimas, pavydas 
ar nemokėjimas susitvarkyti, paga
liau ar- dar kurios kitos priežastys kal
tos, bet jau L. Raud. Kryžius, kaip 
šio paskirstymo vykdytojas, pojdek- 
vienos naujos BALFo siuntos likvida
vimų susilaukdavo priekaištų iš visų 
pusių. Muencheno apygarda, skirsty
dama paskutiniąją gėrybių siuntą, 
pasakysiu, padarė visai teisingai: ji 
išdalijo savo skyriams neatplėštus 
drabužių maišus, kurie kaip tik ne
seniai gauti iš BALFo, — tegu sau 
žmonės stovyklose pasitikrina patys, 
kas atsiųsta, ir tegu teisingai pa
siskirsto!

Taip Dillingeno stovyklai, turin
čiai tūkstantį su keliomis dešimti
mis gyventojų, atiteko trys gėrybių 
maišai. Gautoms gėrybėms suskai
čiuoti, surūšiuoti ir patikrinti L. 
Raud. Kr. skyriaus valdyba sukvietė 
bene penkiolikos žmonių komisiją, 

Praardžius gautuosius užsiūtus 
maišus, atleidus vielas., ir geležinius 
lankus, kuriais popieriun suvinioti 
drabužiai buvo kadais mašina suslėg
ti, — komisija įsitikino, jog tikrai 
niekas tarp Amerikos ir Dillingeno 
negalėjo iš tų maišų iškristi arba pa
sikeisti. Kas buvo įdėta tenai, tas

pasaulį nuo pražūties. Užtat mes reiš
kiame savo džiaugsmą šia diena, kuri 
yra tarsi šviesi vaivorykštė, tamsioje 
mūsų likimo padangėje.

Mes prašome Jūsų Ekscelenciją 
pranešti Šventajam TėvuTPijui XII- 
jam, kad jo rodomos meilės ir rū
pesčio lietuvių tauta niekada nepa
mirš taip, kaip ir niekada neišsižadės 
šventos katalikų Bažnyčios. Kaip 
mūsų tėvai kentėjo ir mirė dėl šven
tojo katalikų tikėjimo, taip ir mes 
visi tėvynėje ir pasaulyje esame pa
siryžę šventai ir ištikimai eiti mūsų 
tautos kankinių pramintais taikais.

. Lietuvių kunigų ir , pasauliškių 
vardu prašau, Jūsų Ekscelencija, pri
imti širdingiausius linkėjimus mūs 
ir, gilią padėką už Tamstos apsilan
kyme Hanau stovykloje lietuvių, ku
rie skinasi iš kitų savo vieningumu, 
drausmingumu,, ištikimumu katalikų 
Bažnyčiai ir didele parama Popie
žiaus Misijai — Delegatūrai lietu
viams.

Nežiūrint to, kad mes Pranašo 
žodžiais „sumus humiles in universa 
terra“ (Dan. 3,25) — esame paže
minti visoje žemėje, — mes tikime 
geresne ateitim, nes mes pasitikim 
mūsų Išganytoju Jėzumi Kristumi ir 
liekame ištikimi Jo Vietininkui šioje 
žemėje.

Hanau lietuvių stovyklos parapi
jos klebonas kun. A. Klimas savo 
raporte bendrais bruožais apžvelgė

stovyklos gyvenimą ir nušvietė trem
tinių vargus. Jis savo, kalboje pa
brėžė, kad visi sveiki ir pajėgūs šios 
stovyklos gyventojai dirba: vieni 
USA armijos darbovietėse, kiti sto
vyklos ir UNRRA įstaigose. Jauni
mas stropiai mokosi. Jis taip pat 
pabrėžė, kad visų mūsų maldų kul
minacinis taškas — tėvynės ilgesys. 
Visi mes iš širdies gilumos šaukia
mės prie Dievo, prašome jo pagalbos, 
kad jis mus grąžintų į laisvą ir ne
priklausomą tėvynę, nes čia tremtyje, 
nors dar ir nebadaujame, tačiaunyk- 
stame lyg .tas erelis narve be laisvės 
ir padangių erdvės; tremtyje mes 
džiūstame ir dūstąme be savo tėvy
nės oro.

Garbingasis svečias savo kalboje 
pirmiausia padėkojo už gražų ir nuo
širdų sutikimą. Jis pabrėžė, kad vos 
tik patekęs į lietuvių tarpą, tuojau 
pamatęs jų didį tikėjimą ir savosios 
tėvynės meilę. Nors tremtiniai, iš
guiti iš savo tėvynės ir visko netekę, 
tačiau jie su savim pasiėmė didžią
sias žmogaus sielos vertybes: tikėji
mą, savosios tėvynės meilę ir kūry
biškumą. Šventasis Tėvas gerai ži
nąs didelius lietuvių tautos vargus 
ir kančias, jis atjaučiąs kenčiančiąją 
lietuvių tautą ir kiek galėdamas 
stengiąsis jai padėti. Jis ragino ne
nusiminti, nepalūžti ir toliau tvirtai 
tikėti Apvaizdos teisingumu, kuris 
grąžins ir laisvę ir tėvynę. Pasauly

Jų darbai - Lietuvai tėvynei
LIETUVIŲ TAUTINIO ANSAMBLIO GYVENIMAS, DARBAS IR ATEITIES PLANAI

ir sukis, kajp nori“ — karčiai nusi-Kam teko arčiau susipažinti su 
LT Ansamblio . dalyvių gyvenimo 
sąlygomis ir jo užsimojimais meno 
srityje, tas gali tik stebėtis, iš kur 
jiems tiek kantrybės ir ryžto nešti 
sunkiai tremties menininko daliai. 
Jiems taip pat tenka kovoti su 
maisto, drabužių ir apyvokos daiktų 
nepriteklių, rūpintis visus liečiančiais 

•kasdieniškais reikalais, o tuo labiau 
ir sunkiau repeticijose persijungti į 
kitą nuotaiką.- Dažnai, pvz., pusal
kaniai turi porą valandų lieti pra
kaitą, kol sugaus tautinio šokio mo
mentą ar jį tinkamai interpretuos. 
Ir vis dėlto tie žmonės retai tenu- 
siskundžia.

Gyvenimo vargai. Naujas barakas.
Keletą dienų pagyvenus ir pasi

kalbėjus su LT Amsamblio- vado
vais: dirigentu muz. Stp. Sodeika, 
režisierium p. Gasp. Velička ir admi
nistratorium p. A. Mironu apie An
samblio darbą ir ateities planus, šie 
žmonės nuoširdžiai pasidalino savo 
rūpesčiais, viltimis ir džiaugsmais.

Lietuvių stovyklą iš Wiesbadeno 
iškėlus, likimo prispirti ansamblie
čiai buvo priversti keltis į stovyklinį 
užkampį — Seligenstadtą kuriame 
nuo 1946 m. lapričio 18 d. per žiemą 
iki š. m. balandžio vidurio išgyveno 
ankštai susispaudę trijuose kamba
riuose. Šalta, nekūrenama salė arba 
valgykla buvo jiems repeticijų vieta, 
kur dirbo ir rūošv-si spektakliams ir 
koncertams, neatsisakydami, duoti 
spektaklių, kai būdavo kur nors 
kviečiami.

Buv. stovyklos direktorės ameri
kietes Miss E. Harrison pastangomis, 
karinis komendantas padovanojo 
4-rių tropinių barakų fanerinę me
džiagą, iš kurios, ansambliečiams pa
tiems padedant, buvo 'sukaltas vie
nas dvigubų sienų barakas. 16-koje 
kambarėlių,‘gana jaukiai įsitaisė 35 
ansambliečiai — vyrai ir moterys. 
Buvusioje bendroje patalpoje įreng
ta chorui, ir vaidybai studijėlė. Tai
gi, tik dabar atsirado šiokios tokios 
sąlygos dirbti. Nieko nelaukus tuo
jau pradėta ruoštis naujai premierai 
—• „Žmonės prie vieškelio“.

Bloga materialinė padėtis
.> Ypatingai bloga LT Ansamblio 

materialinė padėtis. Koncertai ir 
spektakliai neįstengia padengti iš
laidų dekoracijoms, taut, drabužiams, 
prožektoriams, lempoms ir kitam in
ventoriui įsigyti. Kažkaip nepatogu 
už bilietus brangiau imti, o kitų pa
jamų šaltinių visiškai nėra. Ypa
tingai brangios yra gastrolių metu 
kelionės geležinkeliais, kurios suėda 
kuone 5O’/o visų gastrolių pajamų. 
Reikalauti gi, kad kviečiančios sto
vyklos apmokėtų kelionės išlaidas, 
taip pat neįmanoma, nes, žinoma, 
jog komitetuos pinigai irgi nesimėto. 
Vokiečių geležinkelių valdyba jokių 
nuolaidų ekskursijoms neteikia. „Tai 

gauta čionai. Po to maišuose rasti 
drabužiai sugrupuoti pagal savo pa
skirtį, suskaičiuoti, pagaliau perkelti į 
skyriaus sadėlį, iš kur po tam tikro 
laiko bus išdalinti pašalpos reikalin
giems. Taigi-, kas tuose maišuose 
buvo rasta, netrukus paaiškės vi
siems stovyklos gyventojams. Gal 
čia turėčiau tik pastebėti, jog kiek 
apšivilę jausis tie, kurie laukė at- 
siunčiant naujų drabužių, lygiai kaip 
ir tie, kurie tarėsi sulauksią viršuti
nės aprangos.

Tik įsijautęs šelpiamasis trem
tinys su dėkingumu širdyje mokės 
suprasti ir tą nežinomąjį aukotoją, 
kuris ne visada, pasirodo, yra milijo
nierius, o dažniausiai paprasčiausias 
rankpelnys, kuris, jei ką mums ski
ria — skiria tatai atitraukdamas 
nuo savęs ir nuo savo šeimos. Taip 
šios aukos turėtu būti vertinamos 
ir visur. -zb-

esą visuomet lalmįs teisingumas. Tei
singumas, tikroji taika ir laisvė pa
saulyje įsiviešpatausianti.

Po savo pamokslo vyskupas Dr. 
A. Mūnch, gausaus kunigų būrio asi
stuojamas, atlaikė iškilmingas mišias 
ir po jų susirinkusiems suteikė Apaš
tališkąjį palaiminimą.

Po iškilmingų pamaldų lietuvių 
salėje kiek užkandęs garbingasis sve
čias su savo palydovais nuvyko į jam 
pagerbti skirtą akademiją. Kuri bu
vo DP teatro salėje Cordwell gatvė
je. Čia jis buvo pakviestas į garbės 
prezidiumą. Plačią kalbą anglų ir 
lietuvių kalbomis pasakė stovyklos 
vadovas prof. Dr. A. Gylys. Jis savo 
kalboje, pareiškęs džiaugsmo dėl gar
bingojo svečio atsilankymo ir iš
reiškęs' nuoširdžią padėką Popiežiui 
ir Jungtinėms Amerikos Valstybėms 
už mums teikiamą visokeriopą pa
galbą, toliau pažymėjo:

— Mūsų maža tėvynė Lietuva, 
kurią mes dėl pikto sauvaliavimo 
turėjome palikti, teikė prieglobstį 
kiekvienai kilniai idėjai ir priešinosi 
prievartai. Teesie leista čia priminti, 
kad viduramžiais lietuviai 200 metų 
gynė vakarų Europą nuo totorių bei 
islamo ir 500 metų _ stabdė germanų 
veržimąsi niokoti rytų Europos tau
tas. Po pirmojo Didžiojo Karo Bal
tijos tautos — lietuviai, latviai, estai 
— ir lenkai atrėmė bolševikus ir ap
saugojo vakarų Europą nuo baisių 
pasėkų. Dėl to Baltijos tautos per šį 
karą buvo pirmosios užpultos ir su
niokotos, o jų nepriklausomybės pa
naikintos. Nė dabar jos neturi lai
svės, o mes negalime sugrįžti namo, 
nes tenai mūsų laukia kerštas, mir
tis ir žmogaus išniekinimas.

šypso administratorius.
Tačiau ansambliečiai nublat gyvi 

ir linksmi. Tarpusavy sugyvena jie 
nuostabiai darniai ir draugiškai. Ne
stebėtina — juk daugelis net nuo 
Vilniaus Liaudies Ansamblio laikų 
kartu tebedirba, o laikas ir bendri 
išgyvenimai suartina . daugiau negu, 
kas kita.

Naująjį veikalą beruošiant
Pasiteiravus pas rež. p. G. Ve

ličką apie naujojo veikalo pastaty
mo darbus,, jis, jausdamasis kiek ne
sveikas, kiek galima trumpiau, bet iš
samiai papasakoja:

— Dirbame. Pats veikalas ne
lengvas vaidybiniu ir techniniu po
žiūriu, bet mūsų jėgų pakaks jam 
sudoroti. Šį kartą man daugiausia 
rūpesčių sudaro dekoracijos. Kiek
vienam veiksmui reikės atskira 
vaizdo, o be to, yra dar sapno pa
veikslas, kurį taip pat reikia atitin
kamai vaizdžiai ir įtikinamai žiūro
vams pateikti. Dail. p. C. Janušas 
žadėjo be atlyginimo'padaryti eski
zus ir pačias dekoracijas nutapyti, 
bet vis neranda laiko atvykti iš 
Wuerzburgo. O, va, p. Mironas ne
duoda ramybės ir spiria greičiau jį 
kviesti... Mat, užsimota ansamblio 
2-jų jubiliejui išleisti atitinkamą 
programą — jam reikia nuotraukų iš 
veikalo, kad premjerai, spėtų paga
minti klišes.

P-lė Elbytė (taip vadina jis šokių 
vadovę Alb. Ličkūnaitę) smarkiau
siai dirba ir jau parengė 5 šokius, 
bet, va, dabar susirgo, tai savaitei 
ir jos darbas sustos... Užtai aš da
bar gelėsiu ją pasivyti darbe, — nu
sijuokė režisierius, — nes iki šiol iš 
visų vadovų buvau labiausiai apsi
leidęs... Ponas Sodeika rimtai įsi
traukęs į darbą ir beveik kasdien 
„kepa“ po naują dainelę arba ką 
nors suharmonizuoja veikalui, net 
choras nespėja išmokti...

(Nukelta į 7 pusi.)

Kur bekeliaujame - visur surandame bičiuliu
PIRMASIS MŪSŲ SKAUTŲ PASIRODYMAS ANGLIJOJE

LEICESTER. — Lietuviai šioje 
apylinkėje nors ir nauji gyventojai, 
tačiau kultūrinėje plotmėje spėjo 
susilaukti tinkamo anglų visuome
nės įvertinimo. Gegužės 20 d., min. 
Balučio apsilankymo proga, buvo su
ruošta baltų paroda ir po jos sekė 
meninė dalis, kurioje mūsų tautiniai 
šokiai ypatingai patiko. Dalyvavęs- 
vietoje anglų žurnalistas suėjo į są
lytį su mūsų skautais ir pakvietė 
atsilankyti į didžiulę Leicesterio sri
ties skautų Sekminių proga suruoštą 
stovyklą. Tarp kelių dešimčių tūk
stančių žiūrovų, atvykusių iš įvairių 
Anglijos vietovių, buvo matyti, ir

Ekskursu© jame
WATENSTEDT’as (prie Braun- ■ 

schveigo). — Apylinkės komiteto ini
ciatyva rengiamos įvairios ekskur
sijos geriau pažinti Vokietijai," iš ku
rios greitu laiku ruošiamasi išvykti. 
Ekskursijų parengimais daugiausia 
rūpinasi Apylinkės Komiteto socia
linių reikalų vadovas Itn. J. Jaku
bauskas.

Š. m. gegužės 18 d. buvo surengta 
ekskursija į H a r z o kalnūs. Aplan
kytos šios vietovės. Operic, Klaus- 
thal-Zelerfeld lietuvių stovyklos,. 
Sent Andriejevas, Bad Harzburgas.. 
Ekskursijoje dalyvavo 44 asmenys.

Š. m_ birželio- 7 d. autobusu su
rengta ekskursija į Hamburgą. 
Buvo aplankytas zoologijos^ sodas, 
žemės ūkio paroda, uostas ir kitos 
įdomesnės vietos. Ekskursijoje‘daly
vavo 53 asmenys.

Ekskursijoms susisiekimo priemo-" 
nes iš vokiečių samdo ir išlaidas pa
dengia patys ekskurantai. Žmonės 
džiaugiasi, kad sudaromos progos 
gražiai ir kultūringai praleis; i laiką 
ir geriau pažinti Vokietijos įdomy- - 
bes.

Kita ekskusija numatoma dviem 
dienom, kurios metu bus aplankyta 
Ruhro pramonės sritys, Koelnas, 
Bonna.

Korresp.

Mes. norėtume ypač užakcentuoti, 
kad klajokliškas mūsų gyvenimas 
pačiame vakarų Vokietijos pakrašty
je, prie Reino, gal būt, yra ne atsi- 
tiktinis, o Dievo nužiūrėtas ir įspė- 
jamasis. Nuo čia, Fuldos ir Mamco, 
katalikybė daugiau kaip tūkstantį 
metų vis sklido į Rytus. Lietuva yrą 
pati kraštutinė katališka šalis rytų 
Europoje. Atrodo, ne be Dievo Ap-: 
vaizdos esame atblokšti čion atgal, 
kad liudytume, koks pikto pavojus 
graso visai Europai. Dėl to, nors 
mūsų gyvenimas yra sunkus ir atei
tis netikra, mums vis dėlto lengva 
širdyje, kad galime liudyti. tiesą ir 
kovoti dėl gėrio ir laisvės. Mes esa
me įsitikinę, kad gėris laimės, kad 
pikto diktatūra supliukš, kad žmo
nija ir kartu mūsų tėvynė sulauks 
tikros taikos ir ramybės. Už tai mes 
pasiryžę kovoti su visa savo .tauta ir 
Katalikų Bažnyčia, kurios joks pik
tas-negali įveikti.

Lietuvių tremtinių bendruomenės 
vardu garbingąjį svečią- pasveikiną 
LTB Vyr. Komiteto narys Dr. V. Ja
saitis. Jis savo kalboje plačiai nu« 
švietė tas priežastis, kurios tiek daug 
lietuvių išbloškė iš savo tėvynės ir 
pasmerkė- juos didžioms kančioms. 
Jis nupasakojo lietuvių tremtinių 
vargus ir jiems daromas neteisybės.

Po to garbingąjį svečią sveikino 
ir dovanas įteikė stovyklos visuome
ninės ir kultūrinės organizacijos- sto
vyklos bendruomenė, studentai, gim
nazija, pradžios mokykla, lietuvių 
moterų taryba, „Dainavos“ ansamblis, 
ateitininkai, skautai ir skautės. Do
vanos buvo parinktos tokios, kad jos 
aukštajam svečiui galėtų priplintl 
charakteringuosius mūsų tautinės 
kultūros bruožus: Rūpintojėlis, lie
tuviško kryžiaus meodelis, tautinės 
juostos, kanklininko statulėlė etc.

Vyskupas Dr. A. Mūnch už gra
žias ir įvairias dovanas nuoširdžiai 
padėkojo. Jis savo kalboje džiaugėsi 
lietuvių tremtinių darbštumu, ištver
mingumu ir organizuotumu. Jis lin
kėjo ir toliau tokiais išlikti ir turėti 
vilties sulaukti geresnių laikų.

Meninėje dalyje „Dainavos" an
samblis, vadovaujamas Br. Jonušo, 
padainavo keletą dainų, prof. Motie- 
kaitis pasmuikavo, Z. Nomeika pa
skambino fortepijonu, o mokiniai pa
šoko keletą tautinių šokių.

Po akademijos lietuvių salėje bu
vo arbatėlė, o po jos garbingasis sve
čias iškilmingai visų stovyklos gy
ventojų buvo išlydėtas namo.

A. M.

pats skautų šefas lordas Rowallan.
Pasibaigus anglų skautų progra

mai, išėjo į aikštę lietuviai, kur bu
vo atliktas R. Spalio montažas „Lie
tuva 1918 — 1940 ir 1940 — 1947 
m.“ Jei pirmoji dalis- kėlė audrą 
katučių ir veidai šypsojos, tai an- 
troji dalis buvo lydima sukauptos ty
los.' Ir kada lietuviška trispalvė, ly
dima liūdnos melodijos, krito že
mėn, dalis jautresnių žiūrovų nu
braukė ašaras. Tuoj po lietuvių pro
gramos išėjo sujaudintas senai 
skautas (lordas) ir per mikrofoną pa
žadėjo visomis išgalėmis remti lie
tuvių tautą. P.B»

li
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Kova su nacių audra
Lietuvos Ministerio Vokietijoje p. Kazio ŠKIRPOS prisiminimai

f
V!s>ms žinoma jog eiti pavėju 

yra lengviau kaip prieš vėją ir kad 
juo labiliu nelengva atsilaikyti prieš 
audrą, kuri dažnai nulaužia stipriau
sius medžius ir viską sugriauna.

Kas čia pasakyta, tinka ir politi
koje. Birželio 23 d. 1941 m. Lietuvos 
sukilimas buvo nukreiptas ne tik 
prieš buvusįjį okupantą, paglemžusį 
Lietuvos ^nepriklausomybę, bet ir 
prieš naciu piktas užmačias į mūsų 
kraštą, kitaip sakant, prieš nepalan
kų vėją, kuris grėsė Lietuvai iš Va
karų. Todėl.teko numatyti jog suki
limui prieš bolševikus įvykus ir pa
vykus, kils iš nacių pusės nepaprasta 
audra, kai jie pasijus pastatyti prieš 
Lietuvos Nepriklausomybės faktą.

Buvo tat reikalinga iš anksto apsi
rūpinti atitinkamais argumentais di
plomatini kovai, kurią teks pakelti 
man, kaip Lietuvos Pasiuntiniui, pa
čiame nacių širšelyne — III Reicho 
sostinėje, kur aš skaičiaus! akredi
tuotas ginti Lietuvos nepriklausomy
bę ir mūsų krašto interesus. Tokiais 
argumentais buvo sukombinuoti šie: 
Tam tikras raštas, neoficialiai įteik
tas Vokiečių Štabui, 1941 m. Sausio 
25 d., ir oficialus memorandumas, 
įteiktas Vokiečių Užsienių Reikalų 
Ministerijai birželio 19 dieną:

Pirmasis buvo pavadintas „pasiū
lymu“ kaip numatome išlaisvinti Lie
tuvą nuo bolševizmo. Tai buvo teo
retinio pobūdžio dokumentas kad įs
pėti Vokiečių Karo Vadovybę, jog 
Rusų-Vokiečių karo atsitikime, nu
matomas Lietuvių tautos sukilimas, 
kurio tikslas atstatyti Lietuvos ne
priklausomybę, sudaryti tautinę Lie
tuvos vyriausybę ir perimti krašto 
valdymą.

Tai buvo reikalinga visų pirma 
tam, kad sakyta karo vadovybė ga
lėtų išanksto duoti Vokiečių kariuo
menės daliniams, numatytiems žygiui 
per Lietuvą, nurodymų nepalaikyti 
Lietuvos sukilėlių, kurie buvo neuni- 
formuotiy kokiais nors banditais, 
t. y. kad jų „per nesusipratimą“ neiš- 
šaudytų. Antra, tam, kad vokiečiai 
žinotų jog mes patys susitvarkysime 
su savo tautos paklydėliais, lietuviš
kais bolševikais, kiek tokių pas mus 
būtų, nes buvo prisibijoma, kad na
ciai, po motyvu bolševikų likvidavi
mo, gali sulikviduoti daug visai ne
kaltų mūsų tautos narių, dėl duonos 
kąsnio dirbusių krašto valdymo apa
rate laike sovietų okupacijos. Tačiau 
kalbamame rašte nebuvo atskleidžia
ma jokių sukilimo ruošimo paslapčių, 
t. y. asmenų, kurie šio rizikingo gy
vybei darbo Tėvynėje ėmėsi, ir Lie
tuvos Aktyvistų Fronto padalinių, 
kurie sukilimą įvykdys.

Neoficialinis įspėjimas Karo Va
dovybės reiškia vieną dalyką, ir di
plomatiniu požiūriu neužangažuoja, 
tuo tarpu kai kreipimasis į Užs. Reik. 
Ministeriją, t. y. į pačią kaimyninio

Istorijos eigoje lietuvių tauta yra pergyvenusi ir gražių ir liūdnų dienų. Viduramžiais Lietuva stovėjusi 
savo didybės viršūnėje, valdžiusi žemes nuo Baltijos ligi Juodųjų jūrų, saugodama Vakarų kultūrą nuo iš 
pietryčių besiveržiančių laukinių totorių ordų ir sulaikydama taip pat nenatūralų germanų antplūdį J ry- 
teg, vėlesniais laikais suspausta ir net kentė šimtmetinę okupaciją. Po Pirmojo Pasaulinio karo atgavusi 
vėl savo nepriklausomybę, ji vėl įsirikiavo į laisvųjų pasaulio tautų šeimą ir, niekam nekeršydama ir ne
grasindama, ramiai sau kūrė medžiagines ir dvasines vertybes.

Antrasis Pasaulinis Karas, įsukęs Lietuvą prieš jos pačios valią Į savo negailestingą sūkurį, vėl skau- 
tHHai Ją palieti. Dabar kai kas drįsta lietuvių tautai primesti net koloboravimą su Antrojo Pasaulinio Ka
ro kaltininkais naciais. Kad Lietuva niekados nebuvo Trečiojo Reicho ir tuo pačiu nacių bendrininkė, aiš
kiai įrodo pulk. Kazio Škirpos, anuomet buvusio Lietuvos Įgalioto Ministerio Berlyne, prisiminimai, spaus
dinami Amerikos lietuvių „Dirvos“ laikraštyje. Jų dalį, norėdami geriau supažindinti savuosius skaitytojus 
su anuometiniais naeių kėslais Lietuvos atžvilgiu ir mūsų kova prieš juos, persispausdiname.

krašto Vyriausybę, yra visai kas ki
ta ir turi mažesnės ar didesnės poli
tinės reikšmės.

Paruošiant mūsų sukilimą nebuvo 
vadovaujamasi jokiais pažadais iš 
Vokiečių pusės, bet remiamasi vien 
mūšų tautos valia ir pasiryžimu at
statyti Lietuvos nepriklausomybę, iš
naudojant visas aplinkybes kokios 
tik galėjo pasitaikyti. Buvo laiko
masi principo jog Lietuva kaip vals
tybė tarptautiškai teisiniu požiūriu 
tebeegzistuoja, o tik tapo laikinai So
vietų Rusijos okupuota. Prašyti kad 
Vokiečiai pagalbėtų ją atstatyti būtų 
reiškę prieštaravimą patiems sau, ir 
todėl to buvo sąmoningai vengiama. 
Praktiškai tebūtų buvę įmanoma 
prašyti juos, kad pagelbėtų išvaryti 
iš Lietuvos sovietiškąjį okupantą. 
Bet ir to nereikėjo, nes buvo žinoma 
jog Vokiečiai patys, be keno nors 
prašymo, prie to ruošiasi, t. y. ruo
šiasi suduoti smūgį Sovietų Rusijai 
visu frontu nuo Baltijos iki Juodųjų 
jūrų. Iš kitos vėl pusės, kreiptis į 
Vokiečių Užs. Reik. Ministeriją iki 
pat Vokiečių-Rusų karo išvakarių 
nebuvo kaip, kada Vokietija palaikė 
formališkai gerus su Sovietų Rusija 
santykius, kol nedavė įsakymo Vo
kiečių karinėms jėgoms pradėti žygį 
prieš Rusų raudonąją armiją. Paga
liau, minima ministerija, žaisdama 
draugingumo santykius su Sovietų 
Rusija, buvo begalo užsibarikadavus 
nuo Pabaltijo kraštų diplomatų ir 
sistemingai privengė palaikyti su 
jais nors ir neoficialinį kontaktą.

Tačiau, Rusų-Vokiečių karui vis 
daugiau artėjant, reikalas oficialiai 
įspėti Reicho Vyriausybę apie tai, 
kas gali įvykti Lietuvoje, darėsi la
bai aštrus tiek paprasto diplomatinio 
takto sumetimais, tiek ir Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo požiū
riu, nežiūrint to, jei tatai ir būtų Vo
kiečiams nepriimtina.

Imtis tokios iniciatyvos vertė dar 
ir aplinkybė jog buvo patirta, kad 
Vokiečių Užs. Reik. Ministerija kaž 
ką tokio turi pati suprojektavus Pa
baltijo valstybių atžvilgiu, t. y. iš
spręsti jų likimą vienšališkai, prime
tant sakytoms valstybėms, taigi ir 
Lietuvai, svetimą valią. Pagal tas 
informacijas, Vokiečių Užs. Reik. 
Ministerijos planas buvo sekantis: 
Pabaltijo valstybių suverenumas pil

nai nebūtų buvęs atstatytas, o tik 
leista tiems kraštams turėti savas 
tautines vyriausybes, priešakyje su 
Reicho pastatytais komisarais. Jais 
buvo numatomi buvę tuose kraštuose 
Vokietijos Pasiuntiniai, kol tie kraš
tai dar nebuvo Sovietų Rusijos oku
puoti.

Toks sprendimas mums buvo ne
priimtinas, nes mūsų tautos sukili
mas buvo ruošiamas pilnam ir be
sąlyginiam Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymui.

Bet dar kas blogiau. Keletą die
nų prieš Vokiečių-Rusų karą pasiekė 
mane žinios iš visai tikro šaltinio, kad 
Pabaltijo kraštų likimo išsprendimą 
perėmė nacių partijos centras Ir kad 
Vokiečių Užs. Reik. Ministerija nuo 
to reikalo kaip ir tapo atstumta, taigi 
ir jos projektas atmestas.

Ši žinia sudarė paskutinį impul- 
s'ą, kad žūtbūt reikia prasiveržti į 
Užs. Reik. Ministeriją ją diplomatiš
kai įspėti, jog visa tai, ką Vokiečiai 
ruošiasi Lietuvai primesti, yra ne
priimtina ir kad iš Lietuvių pusės 
bus pasielgta pagal savo teisę į pil
ną valstybinę nepriklausomybę.

Kad neliktų pas skaitytoją nepil
nas vaizdas, leisiu sau čia pacituoti, 
ką esu tuo klausimu anuomet, bū
tent 1941 m. birželio 14 d., raporta
vęs p. St. Lozoraičiui, Lietuvos di
plomatijos šefui: <

„Lietuvos reikalu turiu susirūpi
nimo, kad iki šiolei nesu pakviečia
mas išsiaiškinimui į Aussenamtą (Vo
kiečių Užs. Reik. Ministerija). Iš ki
tos pusės atrodo, kad daromi Vokie
čių politinėje Vadovybėje svarbūs 
sprendimai. Šį trečiadienį, von Rib- 
bentropas su Weizsaeckeriu, kitų pa
reigūnų lydimi, buvo išskridę pas 
Fuehrer} į Obersalzbergą. Norėjau 
dar šią savaitę apsilankyti pas Weiz
saecker), bet jis iki šiandien dar ne
grįžo. Užsiprašiau per jo sekretorių, 
kad būčiau priimtas sekančios savai
tės pirmosiomis dienomis. Kadangi 
veikimas per neoficialinius kanalus 
prie konkretesnių politinių rezultatų 
neprivedė, tai nusprendžiau žūtbūt 
patekti pas Weizsaecker) arba kitą 
kurį atsakingesnį Aussenamto pa
reigūnų ir įteikti Denkschriftą (me
morandumą) Lietuvos veikalu, kurio 
nuorašą čia pridedu. Jei nė vienas 

Aussenamto galvų manęs asmeniškai 
negalėtų ar nenorėtų priimti, tai me
morandumą vistiek įteiksiu per se
kretorių su atitinkamu lydraščiu. 
Manau, padėčiai rytuose keičiantis, 
ir mūsų kraštą tuo pakeitimu palie
čiant, mes negalėsime likti nuošaliai, 
t. y. nepareiškus Vokiečiams forma
liai mūsų nusistatymo. Ar Vokie
čiams tai patiks ar nepatiks, bet tu
rime tai padaryti, net jeigu man as
meniškai už tai grėstų ir asmeninių 
konsekvencijų.“

Kalbamame memorandume buvo 
reziumuota Lietuvos teisė į nepri
klausomybę, apibūdinta, jog Lietuvių 
tauta, kilus Rusų-Vokiečių ginkluo
tam konfliktui, dės pastangų nusi
kratyti raudonojo okupanto ir atsta
tyti Lietuvos suverenumą bei nepri
klausomybę. Išvadoje siūliau, kad 
nebūtų iš Vokiečių pusės daroma 
kliūčių paskelbti iš anksto Lietuvos 
Vyriausybės sudarymą. Vienkart, 
tačiau, lojaliausiai įspėjau Vok. Užs. 
Reik. Ministeriją, jog sakyta Vyriau
sybė gali būti pačios Lietuvių tau
tos paskelbta revoliuciniu būdu, jei 
jos sudarymas prieš tai būtų sukliu
dytas.

Reikia pastebėti, kad šį memoran
dumą Vokiečių Užs. Reik. Ministeri
jai įbrukti nebuvo lengva. Jį įteikiau 
Pasiuntiniui von Grundherr’ui, Skan
dinavijos ir Pabaltijo skyriaus vedė
jui birželio 19 d., asmeniškai atsilan
kęs į Vokiečių Užs. Reik. Ministeriją.1 
Von Grundherr išsyk kratėsi šį do
kumentą priimti. Jis net vaidino, 
kaip man iš viso galėjo ateiti į galvą 
mintis tokį raštą, kuris nukreiptas 
prieš Sovietų Rusiją, surašyti ir jį 
siūlyti Vokiečių Užs. Reik. Ministeri
jai, kai esą Rusų-Vokiečių santykiai 
tebesiskaitą normalūs ir draugingi. Į 
tai galėjau p. von Grundherr’ui pa
sakyti, jog laikau Rusų-Vokiečių 
santykius pasiekusiais kritiškiausią 
momentą ir kad man žinoma, jog 
kiekvieną dieną tenka laukti nepa
prastų įvykių rytuose. Pastebėda
mas, jog tie įvykiai neaplenks ir Lie
tuvos, mokiau p. von Grundherr’ą, 
jog tokiomis aplinkybėmis Vokiečių 
Užs. Reik. Ministerija negali nepri
imti kalbamo dokumento bei spręsti 
mano atstovaujamo krašto likimą, 
neatsižvelgiant Lietuvių tautos va
lios ir Lietuvos teisės į valstybinę 

neprik’ausomybę. Bandžiau reziu
muoti memoranoumo turinį. Tuomet 
von Grundherr paėmė jį iš manęs ir 
pats perbėgo akimis tai, kas jame pa
sakyta.

Šitaip ant greitųjų susipažinęs su 
tekstu, von Grundherr pasijuto ne
betikras, kaip jam pasielgti. Prasi
tarė jog suprantąs dokumento svar
bumą. Paaiškinęs, jog kaip valdinin
kas jis savo vieno valia negalįs, ap
sispręsti, paprašė manęs svečių kam
baryje palaukti. Pats, su memoran
dumu rankose, išsiskubino kaž kur 
pasitarti bei gauti nurodymų, kaip 
jam pasielgti: spėju vyko pas Vals
tybės Sekretorių, von Weizsaecker}, 
kurio autorizavimu jis mane "priėmė 
pasikalbėjimu'. Grįžęs už kokių 20 
minučių, von Grundherr pasakė, jo/ 
kalbamą dokumentą priimąs, nors ir 
pastebėjo, jog ne Ministerijos vardu, 
bet savo, atsižvelgiant mudviejų se
nos asmeniškos pažinties. Kada aš 
atkreipiau jo dėmesį į tai, jog po do
kumentu esu pasirašęs kaip Pasiun
tinys ir Įgaliotas Ministeris, von 
Grundherr į tai atsakė su malonia 
šypsena veide, jog tai esą geraiv

Memorandumą įteikus,- galėjau 
pasijausti kiek lengviau. Jo priėmi- „ 
mas iš Vokiečių pusės buvo simpto- 
matingąs dalykas. Tai, visų pirma, 
patvirtino jog Rusų-Vokiečių santy
kiai, t. y. Maskvos-Berlyno ašis, tada 
jau kabojo ant plauko galo ir, antra, 
kad Vokiečių Užsienių Reikalų Mi
nisterija įžiūrėjo mano sugestijoje 
nepaneigiamą Lietuvos klausimui 
spręsti elementą. Tai reiškė jog šios 
įstaigos nusistatymas Lietuvos atžvil
giu tuo metu, dar negalėjo būti per
daug piktas.

Iš kitos pusės, sakytas memoran
dumas buvo perokselininio pobūdžio. 
Jo turinys, kur formališkai užfiksuo
tas mūsų tautos pasiryžimas atsta
tyti Lietuvos nepriklausomybę, sprog
dina Maskvos-Berlyno ašį, jei apie 
tą dokumentą būtų patyrus Sovietų 
Ambasada Berlyne. Be to, memo- 
randuinas paraližavo imperialistines 
nacių partijos, taigi paties Hitlerio, 
užmačias ir piktus planus prieš Lie
tuvą. Jo priėmimas Vokiečių Užs. 
Reik. Ministerijoje buvo mums nau
dingas dar ta prasme, kad juo tapo 
Išmuštas naciams iš rankų argumen
tas aiškinimui, neva Reicho Vyriau
sybei apie Lietuvių paruoštą sukili
mą nieko nebūsią žinoma.

Šį argumentą išanksto užrekorda- 
vus, buvo galima tikėtis, jog Vokie
čiams nebūtų įmanoma griebtis nai
kinimo priemonių prieš Lietuvių su
kilėlius, kai Reicho ginkluotos pajė
gos, puldamos Rusų raudonąją armi
ją, pradarys kelią į rytus naciškos 
politikos ekzekutoriams, t. y. Gesta
pui, S. S. elementams ir 1.1. ■

(Bus daugiau)

Baisieji
Birželio 14 d. 3_val. ryto iš miego mus pat

budino čirškiantis skambutis. Prie durų buvo 
du jauni nelietuviškos ir nerusiškos išvaizdos 
vyrukai ir trys enkavedistai. Pasiklausę pa
vardės mūsų buto gyventojų, vienas pasiliko 

. Sargyboje prie mūsų buto durų, o kiti palipo 
laiptais į antrąjį aukštą.

Kadangi lietuvių suėmimai Kaune visą 
laiką nesiliovė, tai pamaniau, kad jau atėjo ir 
mano eilė. Pažiūrėjęs pro langą, pamačiau 
gatvėje laukiantį sunkvežimį. Maniau šokti 
pro langą į kiemo pusę ir sprukti kur nors į 
laukus, bet ir čia prie kertės stovėjo enkave- 

xdistas. Neilgai trukus į sunkvežimį grįžo visi 
enkavedistai ir su savim nusivežė du suim
tuosius iš antrojo aukšto.

Einant į tarnybą, Vydūno Alėjoje matėsi 
baisūs vaizdai. Prie daugelio namų stovėjo 
Sunkvežimiai: vienur dar tušti, kitur jau pri
sodinti verkiančių moterų ir vaikų. Suimtieji 
buvo stipriai saugojami ginkluotų enkave
distų. Tur būt, kol mirsiu, neužmiršiu to vaiz
do, kur sunkvežimyje mačiau sėdinčią moterį 
su 7-8 metų vaikučiu, o kitame sunkvežimio 
šone stovėjo eilinis enkavedistas ir savo šau
tuvą su ilgu durtuvu laikė nukreipęs tiesiai 
į du „baisiausius“. nusikaltėlius — moterį ir 
vaikutį...

Laisvės Alėjoje mašina po mašinos lėkė 
stoties link. Matėsi pažįstamų veidų. Visi ly
dimi stiprių sargybų. Išveža. Bet kur?... De
bar man atėjo galvon girdėtas pasako»l<vas, 
kad jų užimtoje Lenki jos. srity j e iš po nakties 
dingsta žmonės, kad iš tenai lenkų šeimos yra 
težanrios į rytų gilumą ir kad išvežant vyrai 

• yra atskiriami nuo moterų ir vaikų. Bet kas 

■

prisiminimai
galėjo tada tikėti, kad yra pasaulyje valsty
binė organizacija, kuri yra sudariusi planą 
tokiomis priemonėmis- sunaikinti javo kaimy- 
nines vakarų tautas.

Dabar aš turėjau tai patikėti, nes mano 
akys rijo vaizdus, kuriuos nenūpieš jokie pa
sakojimai, nes čia iš tikrųjų yra kaž kas ne
suderinama su sveiku žmogaus protu.

Įstaigoje radau didelę paniką, nes trūko 
kelių bendradarbių. Iš susirinkusių nė vienas 
negalėjo būti tikras, kad ir dienos metu ne
bus pagrobtas. Tą dieną visi vaikščiojom pa
blyškusiais veidais.

Po pietų mes gavome baisią žinią iš Veprių 
(Ukmergės apskr.): iš ten išvežė mano seserį 
Teklę. Pranešimas buvo gautas telefonu ir 
buvo nurodyta, kad ji yra Jonavos stotyje ir 
šaukiasi pagalbos, nes nei rūbų nei maisto ji
nai nepasiėmė.

Matyt, išveždami nesakė, kur reikės va
žiuoti, arba, gal būt, neleido nieko pasiimti.

Šiandien, kada jau prabėgo šešeri metai 
laiko, neįmanoma yra atgaivinti tuos jausmus, 
kad būtų galima vaizdžiai aprašyti tas nuo
taikas ir visa tai, kiek mums teko pergyventi, 
sužinojus apie Teklės ir jos šeimos išvežimą. 
Mes jokiu būdu nenorėjome suprasti, kad iho- 
tina be jokio politinio nusikaltimo, su vos tik
tai astuonių mėnesių amžiaus kūdikiu, galėtų 
būti skirta tokiam baisiam ištrėmimui.

Ištisas kelias paras, visai užmiršę apie val
gį ir poilsį, mes lakstėme kaip be dvasios, no
rėdami suteikti jai šiokią tokią pagalba. Mano 
žmona tuojau išskubėjo į Jonavą, bet nuvy
kusi į Palemoną jinai sužinojo, kad iš Jona
vos traukinys su tremtiniais išėjo Kauno link. 

Tuojau po to, gerų žmonių lūpomis sužino
jome, kad iš Gaižiūnų vagonai pasuko Vil
niaus link. Kita sesuo, kuri dirbo Vilniuje, 
Geležinkelių Valdyboje, tuojau buvo įspėta, 
kad taip pat padarytų viską, kas gali 8-nių 
mėnesių kūdikiui nors šiek tiek palengvinti 
kelionę į ten... Žmona irgi išskubėjo į Vil
nių. Bet nuvykus į Vilniaus stotį, geležinke
liečiai pranešė, kad vagonai su tremtiniais jau 
Naujosios Vilnios stotyje. Buvo pasiekta ir 
Naujosios Vilnios stotis. Čia buvo žiaurus 
vaizdas: pilna stotis ir visi atsarginiai keliai 
buvo prigrūsti prekinių vagonų, kurie buvo 
pilni prikimšti žmonių. Aplinkui vaikščiojo 
ginkluoti enkavedistai. Visai užmiršusios as
menišką pavojų, ašarų išvagotais veidais, abi 
moterys pradėjo maldauti pasitaikiusi sargy
binį, kad leistų ... leistų patikrinti vagonus ...

Kada šiandien šaltai pagalvoji apie šį bea- 
todairinį moterų žygį, visiems mums, žinan
tiems enkavedistų drausmę ir „išauklėjimą“, 
darosi neįtikėtina, kad tų moterų ašaros būtų 
sušvelninusios jo širdį. Ne. Jis, matyt, pagal
vojo: eikite ten, iš kur nebegrįžtama...

Ilgą laiką jos slankiojo palei'vagonų eilių 
eiles. Per geležim užkaltus mažyčius lange
lius nelaimingi tremtiniai joms gelbsti: „Čia 
nuo Telšių... čia visi Židikų valsčiaus ...“

- Pagaliau jos surado Ukmergės apylinkės 
ešaloną. Jos surado ir Teklės vyrą. Per lan
gelį su juo pasišnekėjo. „Teklės čia nėra“ — 
sako jis. „Mus Ukmergėje atskyrė. Ieškokite, 
moterys yra atskiruose traukiniuose ...“

Bet kur gi jas rasti? Šimtai vagonų. Jau 
suformuoti ešalonai. Jie paskirstyti į įvairias 
Altajaus stotis. Jau pristatyti prie jų gin
kluoti palydovai. Jie prie savo ešalonų nepri
leidžia. Kiekvienas iš jų tardo ir klausinėja: 
„Ko jūs čia vaikščiojat“ ir „ko jūs ieškote“. 
Papasakojus, kad yra ieškoma moteris su ma- 

y 

žyte dukrele, vienas ešalono sargybinis, vary
damas nuo savo „grobio“ šalin, sako „Siame 
traukinyje yra moterys, kurios niekuomet 
vaikų neturėjo, čia prostitutės...“ Tuo tarpu 
pro vagonų plyšius girdėtis giedant: „Marija, 
Marija... mūs maldų neatmesk...“

Ilgai jos vaikščiojo tenai. Jos rado ddug 
pažįstamų, bet kada pamatė, jog jau trauki
niai ruošiasi išeiti, jos nutarė, kad Teklės 
nėra...

Jau šešeri metai nėra Teklės.

Kitą dieną nepažįstamas geležinkelietis 
Vilniuje, Geležinkelių Valdyboje, seseriai per
davė suglamžytą popieriaus skiautelę, kurioje 
buvo įrašyti šie žodžiai: „Lik sveika... Mudvi 
abi išvažiuojame į plačiąją tėvynę... Baisu, 
nežinome kur Pranas ... Teklė“.

Tuo pat metu visose įmonėse ir įstaigose 
įvyko darbininkų ir tarnautojų susirinkimai, 
kuriuose agitatoriai turėjo nušviesti birželio 
keturioliktosios įvykių prasmę raudonojoje 
formoje. Dar ir šiandien prisimenu finansų 
komisaro žodžius, pasakytus to komisariato 
tarnautojams Kaune: ......  gyvename naują
gyvenimą, ... mūsų tarpe buvo daug tokių, 
kurie to nesuprato ir kliudė... tai buvo lyg 
gangrena sveikame tautos kūne... štai įvyko 
neišvengiama operacija, kurios tikslas buvo 
pašalinti tautos priešus..."

Apleidžiant susirinkimo salę man tryško iš 
akių ašaros, o galvoje netilpo girdėti žodžiai: 
... kliudė... nesuprato ... neišvengiama ope
racija ... tautos priešai...

Na, ir žmogus, pagalvojau — neturi teisės 
ištarti žodį „tauta“, nes tu jau nesi tos tautos 
sūnus, jeigu tau nekaltos moterys ir kūdikiai 
yra „tautos priešai“. >3-
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Dr. S. S.

Pasaulinės prekybos klausimas
Tiek praeityje, tiek dabar jokie 

tarptautinės reikšmės klausimai nebu
vo tiek svarbūs, kaip ūkio klausimai, 
Vienas svarbiausių tarptautinių ūkio 
klausimų yra prekybos klausimas. 
Šiandien visose srityse einama prie 
bendro sprendimo visam pasauliui. 
Šiandien kalbama apie vieną pasau
lį ir apie vieną ateities valstybę pa
saulyje. pirmasis ūkinis klausimas, 
turįs būti tarptautiniu mastu išspręs
tas, yra pasaulinės prekybos klausi
mas. Tuo reikalu daug rašoma spau
doje, kalbama parlamentuose, veda
mi diplomatiniai pasitarimai, šaukia
mos konferencijos. Panagrinėkime 
konkrečiai tuos klausimus, kurie su
daro tokių diskusijų esmę.

Iki šiol buvo žinoma vadinamoji 
tarptautinė prekyba. Iš seno įprastu 
būdu, ji buvo tvarkoma valstybių 
susitarimais arba sutartimis pa
prastai sudaromomis tarp dviejų 
valstybių ir vad. dvišalėmis preky
bos sutartimis. Pasauliui jungiantis, 
reikalinga visoms valstybėms priimti 
tuos pačius ar bent panašius preky
bos srityje vartojamus pricipus. Tuo 
būdu, yra galima sukurti viena tarp
tautinės arba pasaulinės prekybos 
sistema pagal bendrą taisyklę .— 
bendrą pasaulinės prekybos sutartį. 
Tokia sutartis yra daugiašalė preky
bos sutartis. Jei seniau buvo var
tojama dvišalių prekybos sutarčių 
forma, tai dabar siekiama įgyvendin
ti tik daugiašalę prekybos sutarties 
formą. Šiam karui einant ir ypač 
jam pasibaigus, dvišalių prekybos 
sutarčių sistema pakeisti daugiašale 
prekybos sutartimi energingai ėmėsi 
JAValstybės (tarptautiniu terminu 
tariant: bilateralinę sistemą pakeisti 
multilateraline). Tuo klausimu JAV 
yra. užėmusios aiškią ir griežtą 
poziciją. Pasistatyto tikslo jos siekia 
bu dideliu užsispyrimu, išnaudoda- 
mos visas galimas priemones. Visos 
valstybės, kurios laike karo naudo
josi Skolinimu ir Nuomojimo Įstaty
mu, turėjo pasižadėti po karo nebe
naudoti dvišalių prekybos sutarčių 
formos. Suprantama, kad kariavu
sios didžiosios valstybės tokius paža
dus yra davusios, jų tarpe ir Sovietų 
Sąjunga. Anglija ir Prancūzija-Savo 
pažadus -yra pakartojusios naujaisiais 
kreditų susitarimais. Tarptautinio 
Valiutų Fondo (International Mone
tary Fund) ir Tarptautinio Atstatymo 
ir Ugdymo Banko (International 
Bank for Reconstruction and Deve
lopment) įsteigimas yrą taip pat

šios politikos vaisius. Ta kryptimi 
toli yra nueita, nustumiant i šalį 
dvišalių sutarčių sistemą. JAValsty- 
bės, siekdamos įgyvendinti laisvą ir 
daugiašalę pasaulinės prekybos siste
mą, nurodo sekančius argumentus: 
pasaulinė prekyba turinti būti pa
grįsta tik konkurencijos sąlygose 
stovinčių kraštų gamybiniu pajėgu
mu. Tik tuo būdu tesą galima pa
siekti aukščiausio gamybinio pajėgu
mo ir didžiausios naudos visiems. Dvi
šalės prekybos sutartys trukdo dau
giašalių ūkinių raidą. Pagal taisyklę 
dvišalės sutartys siekia ūkinius san
tykius tarp dviejų kraštų išlyginti, 
tuo tarpu daugiašalė sistema šio ele
mento visai neturi: išsilyginimas čia 
įvyksta automatiškai tarp, visų vals
tybių. Aišku, kad clearing atsiskai
tymo būdas, kaip siekiąs absoliutinės, 
dviejų kraštų prekybos lygybės, yra 
didelis laisvosios prekybos stabdys, 
todėl visiškai naikintinas. Priversti
na dvišalė prekyba trukdo pagrin
dinį laisvosios prekybos motyvą: 
pirkti pigiausią ir geriausią prekę, 
nes verčia pirkti pasiūlytą prekę ir 
pasiūlyta kaina.

Didžiosios Britanijos pažiūra yra 
kitokia. Mat, toji imperija turi savo 
interesą — siekia saugoti sterlingo 
bloką. Anglija turi pasyvų užsienio 
prekybos balansą, bet mokamąjį ba
lansą išlygina pajamos už patarna
vimus laivais ir pajamos iš užsieny 
investuotų kapitalų. Dėl brangaus

pragyvenimo standarto, britų ekspor
tuojamos prekės yra brangios (jos 
yra geros kokybės), importuojamos 
prekės ypač maisto produktai, per
kami neaukštomis kainomis (turiu 
galvoje normalaus gyvenimo metą). 
Esant laisvai prekybai, britų impor
tas liks nepakitėjęs, bet eksportas 
turės nukristi. Todėl britai savo 
prekybos partneriams visada stato 
sąlygą: mes perkame jūsų prekes, 
bet jūs turite mums atsilyginti pirk
dami mūsų prekes ir mokėdami už 
mūsų patarnavimus laivais ir kapi
talais. Po pastarojo karo kapitalais 
britai nebegali džiaugtis, nes jie vi
siškai yra išsekę. Bet mokamojo 
bzfianso apsaugos sumetimais, drau
ge tautos gerbūvio interesais, britai 
sterlingo bloką Imperijos ribose ypa
tingai globojo. Amerikiečių planai 
prekybos laisvei įgyvendinti britų 
sistemą rimtai griauna. Finansiniu 
britų — amerikiečių susitarimu, po 
šio karo sterlingo blokas eina prie 
likvidacijos. Pasekmėje Britų Im
perija ir paskiri jos kraštai atsistoja 
į lygias konkurencijos sąlygas su li
kusio pasaulio kraštais.

Sovietų Sąjunga, nors ir buvo su
tikusi su laisvosios daugiašalės pre
kybos sistemos pasaulyje įgyvendi
nimu, tačiau po karo šį pažadą spėjo 
greitai pamiršti. Ji sudaro su jos įta
koje esančiomis valstybėmis dvišales 
prekybos sutartis. Dėl tokios sutar
ties su Švedija (vieno milijardo kro-

nų kreditas) JAValstybės protestavo 
Stockholme ir Maskvoje. Sovietų 
Sąjunga patikino, kad ji nenusižen
gianti savo duotiems prie Skolinimo 
ir Nuomojimo įstatymo pažadams. Iš 
visko atrodo, kad Sovietų Sąjunga 
laisvosios daugiašalės prekybos si
stemos nepriims. Tat aiškėja iš so
vietų pastangų gauti Amerikoje 
paskolą. Pirmoji JAValstybių sąly
ga buvo ta, kad sovietai remtų pa
stangas pasaulinei prekybos laisvei 
įgyvendintu Tačiau sovietai savo 
prievoles, susijusias su Skolinimo ir, 
Nuomojimo įstatymu, labai lėtai 'ir 
nenoriai pradėjo tvarkyti, prie Tarp
tautinio Valiutų Fondo ir Tarptau
tinio Banko neprisideda ir tarptau
tinėje prekybos konferencijoje ne
dalyvauja. Visai aišku, kad tokio
mis sąsygomis JAValst. negali finan
siškai remti Sovietų, Sąjungos, ne
turėdama garantijos, kad duodamieji 
kreditai nebus panaudoti prieš savus 
interesus, nebekalbant jau apie poli
tines sąlygas.

Pasauliniu mastu prekybos, drau
ge ir gamybos, reikalams tvarkyti 
yra jau nemaža nuveikta. 1946 metų 
spalių mėnesį Londone įvyko tarp
tautinė paruošiamoji prekybos kon
ferencija, kurioje dalyvavo 18 vals
tybių. Minėtoje konferencijoje svar
styti bendrieji klausimai, kurie se
kančioje konferencijoje turėjo suda
ryti diskusijų pagrindą. Paruošia
moje konferencijoje paaiškėjo, kad 
būsimosios pasaulinės prekybos si
stemos ir organizacijos pagrindan 
dedama amerikiečių planas; Vėliau 
tat pilnai pasitvirtino, nes šį pava
sarį susirinkusi ir dabar Ženevoje

nuskurdimas), 
būtinumas ir' 
prie to dar 

kairiųjų par-

Alf. Liudrūnas

Stalino atsakymas
irumanm

Pagal Daily Mail išvedžiojimus 
Rusija labai skubiai, keičia pavidalą 
keturiose svarbiose valstybėse — 
Vengrijoje, Austrijoje, Italijoje ir 
Prancūzijoje.

Vengrijoje komunistai nuvertą 
legaliai išrinktą smulkiųjų savinin- 

■ kų partiją, kuri buvusi antikomu
nistinė, ir pagrobusi valdžią.

Austrijoje vienas vadovaująs 
Austrijos komunistas davęs suprasti, 
kad Rusija niekad nepasirašysianti 
taikos sutarties su šia vyriausybe.

Italijoje organizuojamos ginkluo
tos banditų gaujos pramonės srityje 
— šiaurinėje Italijoje ir prasidėju
sios demonstracijos prieš vyriausybę 
ir prieš „Amerikos dolerio tiraniją“.

Prancūzijoje siaučia streikai, ku
riuos, anot Ramadies, organizuoja 

■ komunistai.
šiuos įvykius politiniai stebėtojai 

vadina Stalino doktrina. Seniai kal
bėta „Balkanų federacija“ yra jau 
(vykęs faktas. Jei pasitvirtintų, kad 
Rusija nepasirašianti su Austrija tai
kos sutarties, tada bus rusų ultima
tumas austrams pakeisti vyriausybę.

Paryžiuje stebėtojai maną, kad 
Italija būsianti pirmiausias komu
nistų' puolimo taikinys. Geografiš
kai ji esanti pirmoje eilėje. Jei pa
sitvirtins gandai apie ginkluotų ko
munistinių formacijų sudarymą 
Šiaurinėje Italijoje, galima esą laukti 
tenai tokio pat smūgio kaip ir Ven
grijoje.

Jei komunistai laimėjo Vengri
joje ir Italijoje, tai jie tikrai — ir 
tai daug — pralaimėjo Prancūzijoje. 
Prancūzų politiniai ekspertai skai
čiuoją, kad komunistų partija Pran
cūzijoje per paskutinius du mėne
sius netekus apie milijoną šalininkų, 
kurių anksčiau turėjo per S aailijo- 
nu3. (AP)
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Nuo pat ankstyvo ryto, kas 30 

minučių, specialus traukinys vežė 
keturių zonų kacetinihkus atvykstan
čius is Muencheno stoties į tarp
tautinį jų suvažiavimą Dachau. 
Ginkluoti MP lipant j vagoną tikri
no dokumentus, kad nežydų tautos 
kacetininkai ir šiaip eiliniai asme
nys i tuos specialius vagonus neį- 
sėstų. Tačiau žydai kaž kodėl per 
daug tais vagonais nesinaudojo. 
Dauguma važiavo pagal bendrą nu
statytą tvarkaraštį keleiviniuose 
traukiniuose su mumis.

Dachau stotyje kacetininkus pa
sitiko vietinio Izraelitų Komiteto 
skirti atstovai, kurie ant kairės ran
kos buvo persijuosę raudoną kaspi
ną. Susėdę į amerikietiškus autobu
sus bei džipus nuriedėjome toliau 
dulkėtomis Dachau miestellio gat
vėmis į, suvažiavimo vietą.

Nedideli Dachau miestelio balti 
nameliai stovi abipus gatvės. Saulės 
spinduliai dar nespėjo nutrinti ka
bojusių 
vykios 
būstinės 
tarpiais
autobuso langus į tuos baltus name
lius ir, sunkai atsidusę, įbedę 
žvilgsnius į vieną tašką, paskęsdavo 
siaubinguose prisiminimuose.

Šalia manęs sėdėjęs olandas iš 
susijaudinimo rūkė cigaretę, jautėsi 
labai neramiai, tartum norėdamas 
iššokti. Pagaliau jo nervai neišlaikė, 
jis susiėmė abiem rankom sau už 
galvos ir garsiai sušuko:

— Ich bin wieder da!... War- 
um?...

Visi keistai į jį sužiuro.
Ir iš tiesų, kodėl kacetininkai 

vėl čia sugrįžo, 
man klausimas? 
truputį užgesusį
atnaujintų? ... Ir taip kiekvie
nais metais, be pertraukos, be jo
kios prasmės susirinkti visiems tik 
tam, kad pasitikrintų, jog dar gyvas 
esi ir kad tau dar gyvenimo audra 
nepertempė gyvybės pulso, palaiko
mo tokiu menku maisto daviniu. 
Sielos gelmėje pajutau neapykantą, 
gyvenimo niekingumą ir nusivylimą. 
Šalia to atsinaujino ir kitų vietovių 
stovyklų ir kalėjimų vaizdai, kurie 
daug kuo panašūs į Dachau išgyve
nimus.

Lietuviai .turi savo Dachau — 
Pravieniškes, kuriose naciai savo 
žiaurumu kartais net Dachau per
viršydavo.

Aš šiandieną Pravieniškių kace
tininkų suvažiavime dalyvauti ne
galiu... Todėl aptvykau čia, į Da
chau, norėdamas pasauliui pasaky
ti, kad mes lietuviai nebuvome na
cių pataikūnai, bet drąsiai ir ryž
tingai kovojame atorėdanri Atlanto

savo prosenelių

buvusios koncen-
vartų, mes vėl

garsios - koncentracijos sto
vy riausios administracijos 
iškabų. Važiuojantieji pro- 
tylėdami žvilgterėdavo pro

nenoroms
Ar tam,
skausmą

kilo 
kad 
vėl

Chartos pusėje, kad mes taip pat 
norime laisvai ir nepriklausomai, 
kaip ir kitos tautos, gyventi ir kurti 
laisvą gyvenimą 
šaly.

Privažiavę prie 
tracijos stovyklos
sutikome MP ir kariuomenės parei
gūnus. Autobusų palydovai, įva- 
žiuo j ant ir iš važiuo j ant į KZ ra j oną,pa
sirašo į tam tikrą knyga ir tik tada au
tobusas su keleiviais įvažiuoja arba 
išvažiuoja. Pavienių asmenų į vidų 
įeiti ir iš ten išeiti neleidžia. Visa tai 
matydamas žmogus jautiesi toks... 
neramus... Autobusai sustoja prie 
krematoriumo 172a vartų ir čia ke
leiviai iš visų pusių apsupti MP iš
lipa ir įeina į kiemą, kuriame take
liai taip pat švarūs ir išbarstyti žvy
ru, kaip ir nacių laikais. Aikštėje, 
prie krematoriumo 243a įrengta pa
kili aikštelė su laipteliais. Ant jos 
stovi didelis, baltai dažytas kryžius. 
Prie kryžiaus padėti trys vainikai su 
kaspinais ir užrašais: pirmasis ’rau
donas, antrasis dvispalvis — baltai 
mėlynas ir trečiasis visai baltas ir 
daugiau nieko.

Įėjęs į krematoriumą 243a, pa
mačiau šiurpų reginį: raudonų ply
tų išmūrytos krosnys dabar ilsisi. Na
cių laikais viėna krosnis iš karto 
prarydavo po 600 žmonių! Ten pat 
stovi padėti įrankiai, kačergos, šu- 
peliai, kastuvai, dvišakės ir ilgos ge
ležinės štangos, kuriomis naciaj la
vonų deginimo metu naudojosi. Kaip 
matote, įrankiai paprasti, jokių pa
tobulinimų naciai tuo reikalu nema
nė padaryti. Pro atdaras krosnių 
duris dar ir šiandieną veržiasi lau
kan sudegintų kūnų kvapas. Po to 
vizto dar tris dienas mane lydėjo 
tas baisus vaizdas ir lavonų kvapas.

Perėjęs siaurą, be langų, dujų 
kamerą aš patekau į kankinimo salę. 
Ten dabar yra pastatytos vaškinės 
figūros, kurios liudija apie vokiečių 
civilizaciją' ir kultūrą. Išstatytos 
vaškinės figūros visokiomis pozomis 
vaizduoja nacių kankinimo būdus. 
Ten pat sudėti įvairūs įrankiai, ku
riuos naciai vartodavo kankinimui. 
Viena figūra vaizduoja persuktomis 
rankomis į užpakalį pakartą žmogų 
ant stulpo, kita figūra vaizduoja 
žmogų, paguldytą ant stalo ir plaka
mą storais pagaliais, trečia figūra — 
dviejų lentelių ir varžtų pagalba 
kojų ir rankų pirštų galų triuškini- 
mas; kankinio veidas persunktas 
neapsakomo skausmo. Prie kanki
nio .krūtinės prisegta lentelė su už
rašu „Ich bin wieder da“, mums at
silankiusiems vėl prisimena neapsa
komos kančios ir neviltis. Perskai
tęs šį užrašą aš tuoj atsiminiau au
tobuse pasakytus žodžius. Mano 
krūtinėje atsivėrė neapsakomi skaus-

mai, ir aš tik dabar supratau, kodėl 
jautrus kacetininkas pereitais netais, 
anot „Tėviškės -Garso“ Nr, 69, daly
vauti negalėjo. Aš giliai įsitikinau, 
kad demokratiškų pažiūrų kaceti- 
ninkams nėra prasmės ir reikalo ten 
dalyvauti. Aš dar ir šiandieną ne
galiu, rašydamas šį straipsnį, pergy
ventų įspūdžių smulkiai aprašyti. 
Pavydzdžiui: šiurpų įspūdį sudaro 
vienas kapas, kuris supiltas tūkstan
čiams kalinių ir kacetininkų. Arba 
vėl: korimo medis, kuris, kaip niū
rus liudininkas, grotele aptvertas, 
stovi vienišas šalia kapo. O kur de
zinfekcijos, pirties ir eibės kitokių 
kamerų, aikštės, aikštelės įvairiais 
pavadinimais ir t. t. ir t.t. Tegul 
gerbiamas skaitytojas man, kaip bu
vusiam kacetininkui, atleidžia, kad 
aš jokiu būdu neįstengiau iš karto 
visko smulkiai aprašyti. Be to, aš 
buvau čia atvykęs ne pasižiūrėti, bet 
tarti žodį,

Grįžęs prie autobuso, aš tik da
bar pamačiau, kad anapus kelio, už 
plataus pilno vandens grovio, ap
tverti spygluotomis vielomis, lyg še
šėliai palei savo barakus slankioja 
SS pragarsėję budeliai ir jų patai
kūnai.

—• Kažin, ar jie savo sąžinėje 
tuos sadistiškus darbus jaučia ar 
ne?

Juos saugoja stiprūs amerikiečių 
kariai. '

Atsisėdau į autobusą, kuris mane 
nuvežė į Dachau miestelio rotušės 
salę. Ten įvyko viešas visų kaceti
ninkų susirinkimas.

Si kartą daugiausiai buvo atva
žiavę iš rusų zonos Berlyno sekto
riaus kacetininkų atstovai, savais 
specialiais autobusais su įvairiais 
šūkiais. Jie su vėliava įžygiavo į ro
tušės salę. Prasidėjo posėdis. Pir-

posėdžiaujanti „Prekybos ir Darbo 
Konferencija“ yra amerikiečių glo
boje. Joje dalyvauja 17 valstybių. 
Konferencijoje buvo numatyta svar
styti pasaulinės prekybos bendrieji 
dėsniai, įvairių prekybą varžančių 
priemonių pašalinimas, pilno darbo 
apkrovimo klausimas, žemės ūkio 
įei atsilikusių kraštų supramonini- 
mas, tarptautinės prekybos organiza
cijos įsteigimas, kuri būsianti viena 
iš JTO institucijų. Muitų bei kon
tingentų klausimas taip pat turės 
būti diskutuotas ir rasti atitinkami 
pasiūlymai.

Konferencija pradėjo darbą sun
kiu metu. Dabar yra daug naujų 
veiksnių, susidariusių- karo pasek-, 
mėje. Tai Didžiosios Britanijos, kaip 
kreditoriaus, iškritimas ir JAVals
tybių jos vieton išėjimas, sovietinio 
bloko susiformavimas, ūkinio poten
cialo pusiausvyros sugriuvimas 
(Amerikos turtingumas ir nuo karo 
nukentėjusių kraštų 
JAValstybių eksporto 
pirkėjų nepajėgumas, 
streikai ir kraštutinių
tijų sustiprėjimas — ardo kūrybines 
pastangas ir trukdo pozityvų darbą,. 
Būklei pataisyti JAValstybės ėmėsi 
plačios kreditų politikos, siekdamos 
tuo būdu paveikti savo klijentus, 
kad jie greičiau apsispręstų po
zityvia prasme ir pridėtų prie 
pastangų, organizuojančių pasau
lio ūki naujais pagrindais. Bet 
JAValstybių pagalba duos ir tą re
zultatą, kad daugelis kraštų ūkiškai 
sustiprės ir tuo pačiu savo eksportu 
mažins JAValstybių eksportą. So
vietinis blokas pasiliks nuošaliai nuo 
visų minėtų reikalų ir pasaulio pre
kyboje dalyvaus labai nežymiu pro
centu. Britų Imperija, Olandija turi - 
savo specifinių interesų namie ir pa
saulyje, Prancūzijos federacija tiek 
ūkiškai, tiek politiškai labai nepa
stovi ir tik ateityje tenka laukti 
ryškesnės konsolidacijos. -Vokietija 
taip pat ne tuojau ir pamažu tega
lės įsijungti į pasaulinį ūkį. Konfe
rencija dabar posėdžiauja, numato- • 
ma, kad ji dirbs keletą mėnesių,

moję eilėje buvo nutarta jokios par
tijos neužgaulioti. Vėliava buvo tuoj 
išnešta į foję. Prasidėjo oficialioji 
susirinkimo dalis. ■

Vienas atstovas tarė, kad' jokia 
demokratija negali mus išvaduoti, o 
tik internacionalas, nes girdi, visos 
save vadinančiosios demokratinės 
partijos esančios ne kas kitas kaip 
fašistinės. _ Kitas tuoj jam atrėžė, 
kad internacionalas negali būti mū
sų išvaduotojas, jeigu nekalti žmo
nės negali grįžti į savo tėvynę ir t. t 
ir t. t. Kalbėtojas tuoj buvo įspėtas 
neužgaulioti partijų. Kitas atstovas 
pasakė, kad jie turi bent kokia kai
na atpirkti ir atitaisyti padarytą 
žmonijai skriaudą. Ketvirtas pa
reiškė, kad alijantų 'administracija 
mums yra per gera, bet mes patys 
esame kalti, jei nemokame tai įver
tinti. ___ v _ .
gerbtų, pirmoje eilėje privalome būti 
padoriais žmonėmis, kaip žmonišku
mas reikalauja ir t. t. ir t. t. Pirmi
ninkaujantis kiekvieną kartą kalbė
tojams primindavo, kad girdi, nega
lima užgaulioti jokių partijų. To
kiu būdu jau ir taip prislėgta skau
džių prisiminimų kacetininkų nuo
taika tapo dar laidau prislėgta.

Ką nors daugiau apie oficialiąją 
suvažiavimo dalį nenorėčiau kalbėti. 
Tikiuosi, kad skaitytojai supras, ko
dėl daliai kalinių- specialus to su
važiavimo pobūdis tik dar labiau 
įskaudino jos senas žaizdas.

Žmogus, kuris kovojo dėl žmo
gaus laisvės, jaučia, kad tol jaus ka
lėjimo dvasią, kol toji laisvė nėra 
tikrai gyva visų pasaulio tautų 
tarpe.

Jei mes norime, kad mus

Jie mirė iremiyje
„Dirva“ Nr. 20 dapuoda prane

šimą, gautą iš trijų lietuvių, kurie 
savo laiku buvo ištremti į Krasno
jarsko ir vėliau įsirašydami į Si
korskio armiją iš- ten - galėjo išsi
laisvinti. Dabar jie atsidūrę Angli
joje. Apie buvusio prezidento Ale
ksandro Stulginskio mirtį taip sako: 
„Aleksandras Stulginskis mirė sau
sio mėnesį 1942 metais. Kai buvo 
patirta NKVD agentų, kad tai. yra 
buvęs Lietuvos prezld——j, jam kan
kinti buvo sugalvoti specialūs perse
kiojimai ir paniekinimai.“ Apie dr. 
I. Skrupskelio, buvusio XX Amžiaus 
redaktoriaus, mirtį taip sakoma: 
„Dr. I. Skrupskelis vieną vakarą 
grįžo iš darbo pavargęs ir sušalęs. 
Atsigulė. Staiga paragino jį į darbą. 
Jis nespėjo atsikelti. Prižiūrėtojas

čiupo ir patraukė jį žemyn už kojos. 
Krisdamas pataikė galva į sušalusią 
žemę ir netrukus mirė."

Šiomis dienomis gauta žinių, kad 
ištrėmime yra miręs paskutinysis 
Lietuvos užsienių reikalų ministeris 
p. Urbšys. Taip pat mirusi ir 
Urbšiėnė.

»■

POPIEŽIUS APDOVANOJO 
”JVGa MINISTER! P. 

GIRDVAINĮ
Mums praneša, kad Jo Šv. Po

piežius Pius XII šiomis dienomis 
apdovanojo Šv. Grigaliaus didžiuoju 
ordenu Lietuvos ministerį p. Gird
vainį, esantį prie Vatikano. Šį ap
dovanojimą reikia vertinti, kaip ypa
tingą žestą ir Vatikano palankumą 
Nepriklausomai Lietuvai,

• «•

■
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Lietuvių kalba tremtyje
Dėl mums gerai žinomų prie

žasčių didelė lietuvių tautos dalis 
buvo priversta palikti savo gimtąją 
žemę ir apsigyventi tarp svetimųjų. 
Vieni buvo nustumti į vakarus, o 
kiti — į rytus.

Vakaruose išblaškyti tremtiniai 
gyvena susibūrę į stovyklas ir pavie- 
niškai. Nors jų gyvenimas skurdus, 
tačiau jiems leidžiama turėti savo 
stovyklų tautinę instituciją — ko
mitetą, savo profesines organizacijas, 
savo pradines ir .vidurines mokyklas, 
vaikų darželius, lietuviškų laikraščių 
(ribotą skaičių), lietuviškas pamal
das.

Prisiminę tremtyje gyvenančių 
lietuvių gimtosios kalbos reikalu?, 
turime pripažinti, kad jie nėra geri. 
Ir štai kodėl.

1. Dalis lietuvių atkirsta nuo lie
tuvių tautos gyvojo kamieno, lyg 
viena šaka nuo medžio. Jai nebe
prieinamas gyvosios kalbos šaltinis 
ir tremtinių gimtosios kalbos raida 
eina ne ta pačia linkme, kuria eina 
tautos kamieno. Gimtoji kalba trem
tyje ima stabarėti, pamažu stingti, 
konservuotis.

2. Tremtyje lietuvių kalba liko 
atkirsta ne tik nuo savo gyvojo ka
mieno, bet ir nuo raštų kalbos. 
Tremtyje gyvendami, mes nebeturi
me, ko skaityti, nebeturime dailio
sios literatūros, klasikų, nebeturime 
enciklopedijos, nebeturime kalbinės 
medžiagos, tautosakos. Kasdien siau
rėja mūsų žodynas, ir greitai mes 
visi kalbėsime ir rašysime tokia nežo
dinga kalba, kokią dabar vartoja 
Amerikos lietuvių laikraščiai.

3. Svetimuose kraštuose gyvena
me išsibarstę mažytėmis salelėmis, 
už savo stovyklos ar net buto sienų 
kasdien vartojame svetimą kalbą, 
kine, teatre girdime taip pat svetimą 
kalbą. Nejučiomis ateina ’ į mūsų 
gyvenimą naujos ir svetimos sąvo
kos, reiškiamos svetima kalba, ir 
braunasi į mūsų gimtąją. Jau dabar 
visur girdime ir skaitome žodžius: 
skryningas, išskryningavo, džypas, 
tymas (team), distriktas, kempas, ko- 
manderis, tašė, lageris, kacetas, kace- 
tininkas, gasthauš'as ...

Svetimiems žodžiams 1 mūsų 
kalbą brautis nepastojame kelio. 
Juos vartoja stovyklų komitetai sa
vo raštuose, daugumas laikraščių, 
net mokyklose. Tik vienas kitas 
mūsų laikraštis prisimena kalbos 
grynumo reikalą.

Nors LTB atstovų suvažiavime 
(gegužės mėn. 15-16 d.) buvo konstaįį 
tuota, kad „švietimo reikalai- pasta
tyti tinkamoje aukštumoje“, bet 
buvo, matyti, pamiršta lietuvių kal
ba ir literatūra. Iš tikrųjų lietuvių 
kalbos ir literatūros reikaląi moky
klose yra tragiškoje būklėje. Jei 
prad. mokykla ir žem. gimnaz. kla
sės turi „Aušrelę“, „Lietuvių k. gra- 
mat.“, „L. K. sintaksę“ ir „Naujųjų 
skaitymų“ I d. rašybos ir kalbos pa
grindams mokytis, tai aukštesniosios 
klasės savo gimtosios kalbos žody
nui praturtinti, skoniui miklinti, sti
liui formuotis visiškai neturime 
priemonių. Tiesa, iš užrašų truputį 
išmokstama linksnių mokslo, žodžių 
kirčiavimo ir šiek tiek apie tarmes.

Bet tai tik žinios, kurių 
duoda mokytojas. To 
negali papildyti net pats 
sias mokinys, nes, be vienos kitos i 
gimnaziją patekusios lietuviškos 
knygos, nieko nėra. Dar blogiau: 
nenumatoma, kad ir toliau tų rei
kalingiausių lietuvių klasikų ir kal
bai mokytis knygų įsigytume. Kelios 
leidyklos leidžia vokiečių, anglų ir 
lotynų kalbai mokytis vadovėlių ir 
žodynų, daug išleidžia menkaverčių 
pradedančiųjų rašyti eilėraščių rin
kinių, bet Vaižganto, Krėvės, Žemai
tės niekas neišdrįsta pajudinti.

Gimnazijų vadovybės pradeda 
kalbėti, kad mūsų mokyklos men
kai pramoko svetimų kalbų. Keli 
gimn. direktoriai keliomis progomis 
net siūlė sumažinti lietuvių^ kalbos 
pamokų skaičių ir padidinti anglų ir 
vokiečių k. Laimė, kad tie direkto
riai yra arba istorijos profesoriai 
arba matematikos specialistai. Jiems 
galima atleisti už tokius siūlymus, 
nes jie nieko malonesnio ir geresnio

minimumą 
minimumo 
darbščiau-

nemato, kaip savo specialybės daly
kus. O dėl svetimų kalbų menko 
mokėjimo pakartosiu vieno ukrai
niečio profesoriaus žodžius.

Vienoje ukrainiečių stovykloje 
dirbdamas, pastebėjau, kad aukšte
sniųjų klasių gimnaz. mokiniai labai 
mažai moka vokiečių ir anglų kalbų. 
Nustebau. Bet ukrainietis profeso
rius man pasakė: „Mes grįšime į sa
vo kraštą ir dirbsime savo tautiečių 
labui,’ todėl visi turime gerai iš-' 
mokti savo gimtąją kalbą. Užtat 
mūsų mokiniai per savaitę po 6 pa
mokas, ukrain. kalbos, o svetimų 
kalbų mažiau. Jei teks išvykti ir 
gyventi svetimuose kraštuose, jau
nimas ras progų ir suspės išmokti 
to krašto kalbos, kuriame gyvens. 
Ukrainiečių kalbos išmokti sveti
mame krašte jiems nebus nei pro
gos nei laiko“. .

Aš norėčiau paklausti vieną 
klausimą. Ar mums bus daugiau 
progų mokytis gimtosios kalbos, kai 
mes išvyksime į Angliją ar JAV?
aLietuvių kalbos reikalai blogi. 

Turėtume atsidėję juos pasvarstyti.
Mkt. M. Stonys

Pasaulio kultūros

Dėl „Lietuvių Vestuvių Papročių"
Motto: Kovą nugalėjimui 
medžiagos perleiskime kū
rėjams. Goethe

' Mūsų Kelio Nr. 17 „Lietuvių Ve
stuvių Papročių karikatūros“ Prof. 
Balys vienu užsimojimu visa Alf. 
Dargio kūrybą, kaip, menkavertę ir 
neleistiną, išbraukė iš lietuviškos 
kultūros lapų.

Nenorėdamas mokyti „lietuviškos 
dvasios savitumų žinovų“, noriu 
atkreipti dėmesį tų, kurie nesijaučia 
esą žinovai ir meno klausimuose dar 
ieško sprendimų.

Į juos kreipiuos, norėdamas pa
svarstyti, ar tikrai’padarytas nusi
kaltimas leidžiant „Lietuvių Vestu
vių Papročius“.

Pirmiausia-, „L.V.P.“ yra ne iliu
stracijos, pritaikintos tekstui, kaip 
daugelis recenzentų suprato, bet pa
veikslų rinkinys, vaizduojąs lietuvių

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

29. Ar geros yra tokios lytys kaip 
dve.eri, trejeri ir kt.?
. Mūsų kalboje dauginiai skai

tvardžiai iš senovės yra pažįstami 
šie: dveji, treji, ketveri, penkeri, 
šešeri ir kt. Dveji yra sudaryti iš 
dvejas, mot. gini, dveja, kaip treji 
iš trejas, treja. Iš mot. giminės 
dveja yra toliau sudaryta: dvejonė, 
dvejoti, dvejokai, „dveji vienu kartu 
velkami drabužiai, dažniausiai kai
liniai ir sermėga“ ir kt. Šalia to 
dar yra vartojama niekatrosios gi
minės lytis dveja (su šakniniu kir
čiu), pVz. jis, man dveja tiek davė. 
Visai panašiai kaip dvejas, dveji, 

' yra sudaryta: abejas (daiktavardis 
ir būdvardis), abeji, niek.’ giminės 
abeja. Slavų kalbose šioms lytims 
atliepą pvz. sen. slavų oboji, rusų 
dvoji, troji ir kt.. Priesaga -eri iš 
pradžios teturėjo tik vienas skaitvar- 

. dis ketveri šalia keturi; čia -veri 
taip santykiauja su -uri kaip pvz. 
tur- sii tver- žodžiuose turėti, tur
tas ir tverti, tvarstyti, tvartas ir kt. 
Iš čia atitrauktinė priesaga -eri bu
vo vėliau apibendrinta kitiems dau
giniams skaitvardžiams: penkeri, še
šeri, septyneri ir kt. Toliau iš ana- 
logijbs yra vietomis sakoma ir dve- 
jeri, trejeri. Bet šios lytys yra jau 
■nebereikalingos, nes daugybę mes iš 
senovės galime pasakyti ir be prie
sagos -eri: dveji, metai, treji marš
kiniai, bet ketveri ratai, penkeri kai
liniai ir kt.

Šia pačia proga tenka ir apskri
tai pasisakyti dėl dauginių skaitvar
džių vartojimo. Vienas kitas jau pa
šalio, kad dauginių skaitvardžių gal 
iš viso nebereikėtų vartoti, nes esą 
jau daug kur griežtai nebeskiriami 
nuo paprastųjų kiekinių skaitvar
džių. Bet toks galvojimas nėra visai 
pagristas. Viena, kiekiniai ir daugi
niai skaitvardžiai yra mūsų kalboj 
skiriami nuo pat senovės; tas skir
tumas tebėr išlikęs ir daugely mūsų 
tarmių, tik gal nevisur vienodai. 
Pvz. Suvalkų krašte dauginis daik
tavardis metai „Jahr*, matyti, pagal 
vokiečių įtaką, daug kur paprūsėje

yra paversti į metas: vienas metas 
„ein Jahr“, du metai „zwei Jahre“ 
ir kt. Bet šiaipjau beveik visoj ki
toj Lietuvos daly metai „Jahr“ tebėr 
skiriami nuo metas „laikas, Zeit“, 
todėl metai „Jahr“ kaip būdingas 
mūsų kalbos dalykas turi pasilikti ir 
mūsų bendrinėje kalboje, o drauge 
su jais reikėtų vartoti ir dauginius 
skaitvardžius, pvz. vieneri, dveji, 
treji metai, penkeri marškiniai ir kt. 
Šituo būdu prireikus mes galime 
lengviau ir preciziškiau nusakyti sa
vo mintis, pvz. du ratai 
der“ ir dveji ratai 
du vaikai 
vaikai 
kelnės 
kelnės,

,zwei Rii- 
,zwei Wagen“,

,zwei Kinder“ ir dveji 
„dviejų šeimų vaikai", dvi
,dvi kelnių pusės“ ir dvejos 
„zwei Hosen“ ir t. t.

vestuvių pavienes scenas, todėl tik 
kaip apie pavienius paveikslus su
grupuotus venam leidiny ir gali būti 
kalbama.

Prof. Baliui nesuprantama Alf. 
Dargio tapyba, nes tai esą ... piktas 
pasityčiojimas iš paprasčiausių per
spektyvos ir proporcijos dėsnių.

... Taip negamtiškai kojas de
dančiu žirgu niekas nepajos, (pvz., 
Nežinomas raitelis).

Paviršutiniškai pažvelgę, atrodo, 
turėtume sutikti su gerb. prof, nuo
mone. Kaipgi josi su tokiu žirgu, 
kuris žemės kojomis nesiekia! O jau 
proporcijos ir perspektyva, atleiskit, 
bet tikrai yra kuo piktintis. Gėlės 
didesnės už namą, žuvys’ maždaug 
tolygios! Čia mes ir susiduriame su 
pagrindine tragedija. Mes žiūrime į 
paveikslus būtinai reikalaudami 
gamtos pakartojimo ir mums, atrodo 
kad kitaip būt negali. O gal?

Trupučiuką nuklysime iš tiesio
ginio atsakymo ir paprasčiausiais 
žodžiais pasvarstysime kūrybinius 
uždavinius, kad prieitume atsakymą.

Ko mes reikalaujame iš kūrėjo- 
menininko?

Reikalaujame meistriškumo pa
kartoti drobėje tai, ką matome. Rei
kalaujame sugebėjimo mus apgauti. 
Sis reikalavimas, kaip nepriimtinai 
ir šlykščiai jis skamba, yra, deja, 
šimtmečių senumo ir jo kilmę sieja
me su renesanso ir humanizmo lai
kais, vadinas, su tais laikais, kurie 
priimti baze mūsų meno supratimui 
ir auklėjimuisi. Tais laikais suku
riami anekdotai, kurie iki šių laikų 
galioja, kaip patentas kūrinio įver
tinimui. Štai jie.

Vienas tuometinis dailininkas taip 
gerai nupiešė paveiksle uždangą, jog 
žiūrovai priėję norėdavo ją atskleisti, 
kad pamatytų, kas po ja slepiasi. 
Kitas gi buvo toks didelis meninin
kas, kad ant jo nupiešto vaisių krep-

šelio musės be pertraukos skraidė 
ir tūpė ir, kada žiūrovas pasipikti
nęs norėdavo jas pravyti, paaiškė
davo, kad ir musės pieštos. Taip 
atrodė didžiausi pagyrimai dailinin
kui, taip sutikdami su prof. Baliu tu
rėtume žiūrėti ir mes. Deja, kūrėjai 
nesustojo vietoje. Šimtmečiais tar
navę gamtos pakartojimui, kūrėjai 
pradėjo priešintis šiai būtinybei ir 
pradėjo ieškoti naujų sprendimų me
ne. Atsirado naujos evangelijos, 
naujų idėjų skelbėjai, kurie ėmė įro
dinėti, kad menas nėra vien gamtos 
pakartojimas. Emil Zola, tas didysis 
žodžio meisteris ir natūralizmo kū
rėjas, — ir tas jau matė beprasmiš
kumą reikalauti vien tik nuogo gam
tos pakartojimo. Jis reikalauja gam
tos plius kūrėjo siela.

Tai buvo paskutinis lašas sklidi
noj natūralizmo stiklinėj. Kiti lašai, 
stiklinėn netilpę, eina' dar toliau ir 
stato sau klausimą: o muzika arba 
architektūra — argi tai ne menas? 
Kur gi jie gali rasti sau pavyzdžių 
tam reikalaujamam gamtos pakarto
jimui?! Ir kada 20 šimtm. atsirado 
naujos priemonės gamtos pakartoji
mui, kaip foto aparatai ir t. t., vi
siems aiškėja buvusios doktrinos 
klaidingumas. Beveik revoliuciniu 
tempu skubinamas! keltis iš letargo 
ir nebeatšaukiamai skelbiama, 
meno uždaviniai nėra gamtos 
kartojimas ir kad pakartojimas

(Nukelta į 6 pusi.)

kad 
pa
yra

naujienos
— Vienas iš reikšmingiausių šių 

metų įvykių Prancūzijos meno gy
venime yra impresionistų muziejaus 
atidarymas Paryžiuje. Impresionistai 
tapytojai XIX a. antroj pusėj pasi
statė uždaviniu šviesos efektų per
davimą drobėje, jie išėjo iš tamsių 
atelje į gamtą ir tapė pirmoj eilėj 
peizažus (Monet, Sisley. Pissarro), 
bet taip pat portretus, — ypač mo
terų — dėl jų spalvingumo (Renoir). 
Kadangi impresionistai norėjo per
duoti akimirkos įspūdį, tai jų pa
veiksluose beveik nėra detalių, ku
rias randam senųjų meisterių tapy
boje. Daugumas impresionistų var
tojo grynas spalvas, nemaišydami jų, 
dėdami dažus mažais taškeliais ar 
brūkšneliais. Jų paveiksluose trium
fuoja šviesa. Pradžioje susilaukusi 
grubių puolimų (kurių kartais pasi
taiko ir mūsų spaudoje prieš mūsų 
naujojo meno atstovus), impresioniz- " 
mo tapyba XIX a. gale pradėjo & 
triumfalinį žygį per pasaulį, ir tokio 
Renoiro geresnieji darbai, už kuriuos 
pradžioje mokėta vos dešimtimis 
frankų, po pirmojo pasaulinio karo 
buvo parduodami po šimtą tūkstan
čių dolerių. Impresionizmo muzieju
je, be minėtų tapytojų, išstatyti taip 
pat jų pirmtakūnų — Delacroix ir 
Corot — darbai, o taip pat jų di
džiųjų amžininkų, kurių negalima 
priskirti tiesiog prie impresionizmo 
— Van Gogho, Cėzanne’, Gauguino, 
Degas ir kt. paveikslai.

— Kitas žymus Paryžiaus meno 
gyvenimo įvykis — tai didelės Ari
stido Maillolio parodos atidarymas. 
Joje Išstatytos 72 skulptūros ir 150 
piešinių bei tapybos darbų. Maillo- 
lis, miręs prieš porą metų, yra žy
miausias mūsų epochos skulptorius. 
Jo tapybos darbai — mažiau įdomūs, 
tačiau daugelis jo akįtų (nuogo kūno) 
piešinių, pasižymi labai aukšta meni
ne kokybe. Paryžiuje šiuo metu taip 
pat vyksta tapytojų Dufy, Braųue’o, 
Kislingo, Marchand’o parodos.

— Iš Prancūzijoj leidžiamų liuk
susinių knygų kritika pirmoj eilėj iš
kelia Puškino „Pikų damos“ naująjį 
leidimą. Jam panaudotas Prospero 
Mėrimėes (autoriaus „lietuviškos" 
novelės „Lokys“) senasis vertimas. 
Knyga, iliustruota puikiomis Clavė 
litografijomis, esąs nepaprastas spau
dos meno kūrinys.

— Solingeno miestas š. m. rug
sėjo mėn. ruošia parodą „Šių dienų 
teatro dekoracijos“, kurioje pakviesti 
dalyvauti teatro dekoratoriai iš visų 
keturių Vokietijos zonų. Paroda tu
rėsianti suteikti mūsų dienų teatro 
dekoracijos vaizdą, o taip pat paro
dyti jos išsivystymą. Literatas

Atsiųsta paminėti

Naujos knygos
ALF. ŠEŠPLAUKIS 

VOKIEČIŲ KALBOS SKAITYMAI 
(chrestomatija)

Šie skaitymai skiriami aukštes
nėms gimnazijos klasėms, taigi pra
dedant panktąja. Čia sudėta skai
tymų kelių realizmo meto autorių 
(Storm, Keller) ir naujesnių (Suder
mann). Bet penktoj klasėj būtų pa
tartina pradėti nuo Storm’o, o ne Su- 
dermann’o, kuris yra subtilesnis. 
Yra čia ir svarbiųjų baladžių, kaip 
Goethe’s, Schiller’io, Uhland’o ir 
kitų, taipgi Chamiss’o baladė pagal 
lietuvišką dainą. Naujas dalykas čia 
yra Pabaltijo tautų dainos, kurias 
prieš 200 metų buvo Herder’is pa
skelbęs. Tik jau jų kalba truputį 
per senovinė. Keller’o novelė yra 
sunkoka, ir ją tebus galima skaityti 
septintoj ar tik aštuntoj klasėj. Nau
dinga tai, kad duota geri ištraukų 
pluoštai iš Schiller’io „Wilhelm 
Tell“ ir Goethe’s „Fausto“. Tik tie 
dalykai bus daugiau prieinami pa
skutinėmis klasėms.

Medžiagos gausumu šių skaity-

mų per tris savaitines pamokas vi- 
: sų nebus įmanoma paimti mokslo 

metais. Užtat mokiniai turės ko pa
tys ir namie paskaityti. Jie tinka 
ne vien mokyklai, bet ir kiekvie- 

■ ham, norinčiam kiek arčiau vokiečių 
literatūrą pažinti. Ypač pravartus 

1 bus dalykai autorių, kurie rašė apie 
Lietuvą. Lietuviškai parašytos at
skirų dalykų įžangos'bei biografijos 
padės ir visuotinės literatūros besi
mokantiems. J.T.

JUOZAS PAŠKEVIČIUS 
VOKIEČIŲ KALBOS VADOVĖLIS

Neseniai išleidęs Vokiečių kalbos 
gramatika, J. Paškevičius dabar, 
kaip ir papildydamas gramatiką, iš
leido šį vadovėlį. Skiriamas jis mo
kyklai ir pačiam mokytis. Galės juo, 
žinoma, naudotis ir kalbos kursų 
lankytojai, ifad būtų galima pa
čiam, be mokytojo, vokiečių kalbos 
mokytis, autorius praleido svarbų 
dalyką — fonetines, arba ištarimo, 
žinias. Be jų pradedantysis negalės 
teisingai žodžių ištarti. Pati medžia
ga parinkta tikslingai: pradedama

TĖVYNES ŠESELYJE. Mėnesi
nis kultūros žurnalas Nr. 1, 1947 m. 
Redaguoja R. Spalis, iliustruotas. 
Rašo Faustas Kirša, S. Laucius, J. 
Kuzmickis, V. Maciūnas, J. Puzinas 
ir kiti. Didelio formato 32 psl. Kai
na ir išleidimo vieta nepažymėta.

PĖDSAKAI lietuvių kultūros ir vi
suomenės neperiodinis leidinys.. 1947 
m. vasaris — kovas Nr. 3-4. Redak- 
torias Stasius Būdavas, atsak. re
daktorius A. Vilainis. Rašo Jonas 
Aistis, Vydūnas, Liudas Dovydėnas, 
Juozas Kruminas, Prof. V. Biržiška, 
prof. Stp. Kolupaila, Dr. J. Balys ir 
kiti. Išleido „Venta“ Wuerzburge, 64 
psl. kaina 5,— RM.

Paulius ~Leonas-Leonavičius, 
TYNIŠKAI — LIETUVIŠKAS 
DYNAS. Lietuvių gimnazinis Ol- 
denburge leidinys, Oldenburgas 1217 
m. Turinyje apie 6300 žodžių, 160

LO-
ZO-

1947

maždaug nuo pirmos gimnazijos kla
sės kurso. Daugiau žiūrėta ne“ pa
prasto skaitomo teksto, bet konver- 
sacijos, pasikalbėjimų. Todėl tuo 
gali ir savamokslis pasinaudoti, tuo 
tarpų kai mokykloj su mokytojo pa
galba konversaciją galima išvystyti 
iš pasakojamojo teksto (lengvų ap
sakymėlių ir pan.)

Suskirstymas į pamokas, kurių 
čia yra 35, geras privačiai besimo
kantiems. Duota taipgi naudingų 
gramatikos žinių, pratimų. Papil
dant darbo metodą reikėjo pridėti 
vertimų iš gimtosios j vokiečių kalbą, 
o tam buvo reikalingas ištisinis žo
dynėlis pagal alfabetą J.T.

Spausdintas

DAS LIED

psl., kaina 15,— RM. 
rotatoriumi.

Stepas Zobarskas, 
DER SENSEN — DALGIŲ DAINA.
Apsakymėliai vokiečių kalboje. Iš 
lietuvių kalbos vertė Renate Gladel 
ir Stasys Tyschkus. Iliustravo Han
na Nagel. Išleido „Patria“ 1947 m. 
Tiražas 5000 egz. 148 psl. Kaina 
nepažymėta.

Antanas Škėma, NUODĖGULAI 
IR KIBIRKŠTYS. Novelės. Išleido 
„Patria“ 1947 — lietuviškosios kny
gos metais Tuebingene. Tiražas 3000 
egz. 128 psl. kaina 6,— RM. Viršelį 
piešė dailininkas P. Osmolskis.

STUDENTŲ VARPAS. Nr. 2 ba
landžio mėn. 22 psl. ir Nr. 3 gegužės 
mėn. 26 psl. Abu numeriai spaus
dinti rotatoriumi. Nei išleidimo vie
ta nei kaina nepažymėta.

LITHUANIA, MY DEAR 
TRY — LITAUEN, MEIN 
STES LAND — LIETUVA
MANO BRANGIOJI. Lietuvos vaiz
dų albumas. Viršeliai ir meninė da
lis daiL J. Firinausko. Tekstai V. 
Šalčiūno. Išleido „Atžalynas“ Weil- 
heim-Teck. Spaudos darbus atliko 
Belser Druck, Stuttgart.

VOKIEČIŲ KALBOS VADOVĖ
LIS. Mokyklai ir pačiam moky
tis. Pagal įvairius autorius paruošė 
ir papildė mokytojas J. Paškevičius. 
— Lehrbuch der Deutschen Spracho 
fūr Schul- und Selbstunterricht. 
Muenchenas, 1947 m. Viršelis daiL 
V. Vaitiekūno. Išleido Dr. V. A. P. 
Šulaičių leidykla Gunzenhausene. 
176 psl., Kaina 12,- HM.
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Veidų kamera

J. F. DULLES
Maskvos radijas šį amerikietį, 

bevykstantį į kovo 10’ d. konferen
ciją, apšaukė žinomais sovietiško 
leksikono vardais: „fašistas“, „išsi
gimęs reakcionierius“, „nešvarių biz
nių advokatas“, „pasaulinių trustų 
gynėjas“ ir t. t. Galėjai laukti, kad 
nuo puškelio gen. Marshallis sugrą
žins savo patarėją, bijodamas, kad 
to žmogaus šešėlis neprislėgtų kon
ferencijos laimės. Bet tiek Dulles, 
tiek ir Marshallis yra tiek daug tu
rėję patyrimo gyvenime ir politi
koje, kad nudavė negirdį Maskvos 
plūdimų vieno delegacijo nario 
adresu. Mat, po respublikom! lai
mėjimo Foster Dulles yra pasidaręs 
nebeišvengiamu Amerikos užsienių 
politikoje, nors jo antikomunistinis 
nusistatymas pasiekia, galima sa
kyti, rekordą Amerikos visuomenėje. 
Ir su šiuo rusams labai nesimpa
tišku, jų neapkenčiamu ir išplūstu 
žmogumi atvyko gen. Marshallis į 
Maskvą ir laikė, šalia savęs, kaip in
tymiausią patarėją. Visą konferen
cijos metą Dulles veikė Maskvoje, 
kaip „eminence grise“.
- Subtiliame diplomatijos žaidime 

HJulles nėra naujokas. Jo senelis 
Foster ir jo dėdė Lansing — abu tu
rėjo užėmę užsienių reikalų mini- 
Sterių kėdes. -Ir jis sugebėjo pavel
dėti iš savo giminės diplomatinį pa- 
Saukimą. Advokatas ir tarptautinės 
privatinės teisės specialistas Dulles, 
vos pabaigęs savo studijas ir vos 20 
metų jaunuolis, vyksta, kaip delega

cijos sekretorius į Haagos konferen
ciją 1907 metais. Vėliau jį Wilsonas 
siunčia į komisiją Panamos kanalo 
reikalų tvarkyti. Vėliau — 1918 
metais — jis dalyvauja ■ Paryžiaus 
konferencijoje, kaip patarėjas finan
siniams klausimams. Ir po karo jis 
sutinkamas beveik kiekvienoje tarp
tautinėje konferencijoje, kur buvo 
kalbama apie reparacijas. Jose jis 
gerai susidraugavo su Schachtu, per 
kurį įsitraukė į Vokietijos trustų už- 
kulisus.

Salia savo diplomatinės veiklos 
Dulles padarė puikią advokato kar
jerą. Kaip geras tarptautinės pri
vatinės teisės žinovas, jis nuolatos 
buvo kviečiamas didžiųjų bendrovių 
ginti jų reikalus. Tuo keliu jis pasi
darė nominaliniu patarėju visos eilės 
bendrovių. Tas faktas jam dažnai 
primeta piktų įtarinėjimų ir leidžia 
jo veikloje ieškoti privatinių moty
vų. Nors Dulles veikla iš dalies yra 
padengta piktais spėliojimais, vis 
dėlto niekas jam neginčija jo gero 
advokato savumų ir jo darbo ener
gijos. Per 60 savo amžiaus metų jis 
yra paskelbęs eilę rimtų rašto dar
bų, kur jis nesilaiko jokios moksli-

Sonaių vakaras Dillingene
Ir vėl muzikalioji Dillingeno vi

suomenė turėjo progos pasidžiaugti 
nauju kultūriniu įvykiu, būtent, š. 
m. birželio 12 d. miesto sjalėje įvy
kusiu smuikininko Izidoriaus Vasy- 
liūno ir pianistės Kortos Wieser 
koncertu — sonatų vakaru.

Programoje buvo rečiau girdimos 
sonatos: Ermanno Wolf-Ferrari so
nata g-moll. Op. 1, Max Reger so
nata fis-moll. Op. 84 ir Juozo Gruo
džio sonata d-moll.

Wolf-Ferrari yra daugiau žino
mas kaip operų kompozitorius. Nors 
H smuikui sonata yra jo pirmasis 
kaip kompozitoriaus kūrinys, vienok 
joje jaučiasi stiprus individualumas, 
ypač ryšku sonatos pirmoje dalyje. 
Nuotaikingai praskambėjo antrojoje 
— lento dalis.

Max Reger — tai stambus veika
las, dominavęs visam koncertui. Po 
trumpos antrosios dalies sekė pui
kus Andante sostenuto con varia- 
tioni. Spalvinga harmonija, paryš
kinta chromatizmu, kūriniui teikia 
tikrai didingą pobūdį. Taip pat iš 
fconcertantų reikalaujanti visiško

Dėl „Lietuvių ^Z’OSŽ'Ll.'Vl'ĮĮ. il^Ctprocill [ties mQsU vestuvių papročiams pa-
' “■ * vaizduoti, bet randu kad Alf. Dar-
(Pradžia 5 pusi.)

tik kopija. Statomi klausimai, kodėl 
negali, kaip muzika tonais, taip ta
pyba savo priemonėmis, linija ir 
spalva, apsieiti >be gamtos pakarto
jimo, be daiktinio vaizdavimo. Re
nesanso meistrai meilės, skausmo, 
baimės pavaizdavimui griebdavosi 
žmogaus, o dvidešimtojo amžiaus 
kūrėjas bando spręsti tą pačią temą 
ir be šios butaforijos. Pradedama 
suprasti tų šimtmečių tapyba, kada 
kūrėjui nebuvo statomi reikalavi
mai aklai sekti gamtą. Taip vyksta 

nės doktrinos, o visą žmogaus veiklą 
mėgina paremti nuolatos besikei
čiančiais dėsniais...

Kaip pas daugelį amerikiečių, 
taip ir pas Dulles randame mišinį 
idealų ir biznieriškų interesų. Jis 
yra tikras „businesman“ su. tokia 
didele krikščieniškų idėjų persvara, 
kad sunku kai kada beatskirti, ar 
jam daugiau rūpi krikščioniško pa
saulio reikalai ar jo atstovaujamos 
bendrovės. Jau šešti metai,, kai jis 
pirmininkauja galingai protestantų 
organizacijai Federal Council of 
Churches. Gal būt, daugiau iš čia, 
nei iš kitur, ir išaugo toks kietas 
Dulles antikomunizmas, kurio jis 
niekur neslepia, kurį visur atvirai 
ir energingai pabrėžia, eidamas, net 
iki tiek, kad siūlo remti Vokietiją 
Siekiant tikslo — sudaryti barjerą 
prieš komunizmą.

Sekančiais metais, jei į preziden
tus ateis Thomas Dewey, tai Dul
les užims, tikriausiai, užsienių rei
kalų ministerlo vietą. Jei ir kitas 
respublikoniškas kandidatas pa
keistų Trumaną, ir tada nepasakyta, 
kad Dulles negalės pakeisti gen. 
Marshallio. Vienintelis, kas dar gali 
su Dulles konkuruoti, yra senatorius 
Vandenbergas.

Tiek, kiek politikoje ir diploma
tijoje Dulles yra aistringas, atkaklus 
ir karštas, tiek privačiame gyveni
me — ramus, nuosaikus, lėtas... 
Aukšto ūgio, gyvomis melsvomis 
akimis, iškilmingos eisenos ir ener
gingos laikysenos. Biblija ir Šek
spyras yra jo būtiniausieji palydo
vai: jis juos skaito rytą ir vakarą, 
bet beveik nieko apie juos nekalba. 
Daug poilsio valandų jis praleidžia 
su meškere rankoje, savo šeimoj su 
trimis vaikais ir labai siauroj drau
gystėje, kur jis kalba mažai ir trum
pai. Viešumą nelabai mėgsta Dulles: 
kai kam jis atrodo hypokritiškas. 
Bet jo užimta vieta tarptautinėje 
politikoje verčia jį gerbti, su juo 
skaitytis ir jo žodžių at-idėjus klau
sytis. V. Audrūnas

ŠVEDIJA KASASI POŽEMIN
Spec. Daily Mail korespondentas 

iš Stockholmo praneša, kad Švedija 
ramiai įrengianti savo karinę pra
monę požemyje, kad išvengtų bū
simo kataklizmo.

Gen. štabo virš, generolas Jung 
pareiškė Švedijos gynybos komite
tui, jog karas esąs galimas, kol tę
siasi įtempimas tarp didžiųjų. Tada 
ir Švedija būtų įtraukta į atominį 
karą.

Kraštą apsaugoti nuo radijo akty
vintų mirties debesų, kurie bus var
tojami moderniame kare, padėsianti 
geografija.

Dabar jau trys fabrikai pože
myje gaminą lėktuvų motorus.

(Reuter)

muzikinio bei techninio subrendimo. 
Čia ypač ryškai pasireiškė Iz. Vasy- 
liūnas. Daugiau dinaminio spalvini
mo norėjosi iš fortepiono. Juozo 
Gruodžio sonatą jau girdėjome gro
jant Iz. Vasyliūną vasario 16 d. iš
vakarėse jo suruoštame lietuviškos 
muzikos koncerte. Tai neabejotinai 
vienos vertingiausių lietuvių kom
pozitoriaus kamerinis kūrinys, drą
siai stovėjęs šioje programoje su to
kiais muzikos autoritetais kaip Max 
Reger. Jeigu Max Regerio sonata 
buvo įdomi savo harmonija, chro- 
matika bei kitomis techninėmis prie
monėmis, davusiomis jai daugiau 
filosofinį pobūdį labai artimą vokiš
kai muzikinei disciplinai, tai Juozo 
Gruodžo sonata nemažiau žavėjo sa
vo lengvais, lakiais liaudies moty
vais bei artima liaud. dainai harmo
nija, taip ryškia skandinavų, ypač 
Eduard Griego kūryboje.

Bendrai, koncertas tenka laikyti 
pavykusiu tiek meniniu, tiek ir rep
rezentaciniu atžvilgiu. Čia dar-kartą 
didelis nuopelnas tenka smuikinin
kui Vasyliūnui, jau kelintas kartas 

didžioji revoliucija meno sąvokų su
pratime, ir šiandie intelektualui, ku
ris bent kiek seka meno istorijos 
eigą, visiškai aišku, kad ekspresio
nizmas bei surrealizmas yra srovės, 
kurios mus veda į naują pasaulį, 
perkelia į naują tikrovę. Taptytojas 
savo vizijose, kaip muzikas bei poe
tas, veda mus į savo išsvajotą pasa
kos pasaulį, kur gėlės kalba, žmo
nės skraido ir t. t. Mums aišku, kad 
meno klestėjimui atsirado nauji ga
limumai, visiškai nepriklausomai 
vedantieji į kūrėjo individualybę, į 
jo vizijų pasaulį.

Nieko nuostabaus, kad naujų ke
lių ieškotojams kelią pastoja konser- 
vatyyi nuomonė, senas auklėjimas. 
Nieko nuostabaus, kad šie ieškojimai 
pedantų rūpestingai analizuojami ir 
smerkiami, o mažiau išlavintų, kaip 
visiška kvailystė, atmetami. Mes 
nemėgstame problemų, jos trukdo 
mums ramiai gyventi. Mes švelniai 
priimame vidutiniuosius, kurie mums 
neuždeda pareigos perversti istorijos 
lapus ir pagilinti savo žinias. Mes 
jaučiamės su jais lygūs ir esame pa
tenkintai sotūs. Mes ieškome savo 
apsnūdimui pateisinti draugų ir jų 
visada ir visais laikais randame ma
sėje. Istorija mums įtikinamai rodo, 
kaip „maloniai“ buvo elgiamasi su 
visais naujovių — erezijų skelbėjais 
ir koks ryšis yra masės su naujų 
tiesų Ieškotojais.

Trupučiuką paklaidžioję ir susi
darę sau apibraižinį meno sąvokos 
supratimą, grįžtame prie Alf. Dar- 
gio. Pažiūrėkime, kaip sprendžia šis 
dailininkas savo problemą.

Rusai nušovė Austrijos pagalbos šėla
UP iš Vienos praneša, kad rusų 

sargybiniai nušovę Švedijos pagal
bos šefą Austrijai Arne Karlssoną. 
Jis nušautas netoli Slovakijos sie
nos, kada jis važiavęs automašina. 
Tąja mašina, be jo, vykę jo žmona, 
vaikas ir Švedijos charge d’Affaires 
Dr. T. Arhens. Pastarasis pareiškė, 
kad jie kaip tik" peržengę Austri
jos sieną iš Vengrijos į Čekoslova
kiją. Privažiavę barjerą jie nuspren
dę apsigręžti. Tuo metu pasigirdę 
šūviai į automašiną, ir vienas šūvis 
kaip tik pataikęs Karlssonui į pa
kaušį.

Po to, sako Dr. Arnens, pasirodę 
rusų sargybiniai ir pareiškę, jog jie 
prieš atidengdami ugnį šaukę susto
ti. Daktaras tvirtina, jog važia
vusieji tokios komandos negirdėję.

Jie buvę naktį pralaikyti rusų 
įstaigoje ir rytą atgabenti į Vieną. 
Įstaigos nesitiki formalaus protesto
dėl įvykio.

Sovietų vadas Hainburge pareiš
kęs, jog Karlssono mašina važiavusi į 
uždraustą vietą, kur buvę Sovietų 
armijos šaudmenų sandėliai. (NYKT) 

MONGOLIJA ŽYGIUOJA...
United Press pranešimu -iš Nan- 

kingo, Mongolijos r kavalerija, re
miama tankų ir lėktuvų, jau nužy
giavusi į Kinijos į gilumą apie 300 
km. Pranešime nurodoma, kad lėk
tuvai buvę su Sovietų Sąjungos 
ženklais. Esą Sovietų daliniai prisi
jungę ir bombarduoją ne tik kari
nius bet ir nekarinius taikinius.

Kinijos vyriausybė dėl naujosios 
invazijos įteikė notas Sovietų Są
jungai ir Išorinės Mongolijos atsto
vui Maskvoje.

Kitos dienos pranešime sakoma, 
kad vartojami tankai ir rusiški lėk
tuvai. (NYKT)
• Anglai — prancūzai yra paruošę 
susitarimą, pagal kurį Prancūzai ga
lės telkti Vokietijos ir Austrijos bri
tų zonose slavų ar germanų kilmės 
DP darbams. Prancūzų misijos grei
tai išvyksiančios į britų ir amerikie
čių zonas pradėti DP darbo jėgos 
telkimą. (Reuter)
• Vietoje neseniai mirusio Lenki
jos prezidento Rackiewcz, kuris gy
veno tremtyje Londone, naujai iš
rinktas yra August Zaleski, senas 
Lenkijos diplomatas. Nors ši vyriau
sybė Londone ir nepripažįstama, ia- 

išeinančiam į sceną su vis nauja 
programa, paruošta čia tremtyje, tuo 
įrodydamas savo nemažėjantį muzi
kinį produktlngumą. Linkėtina 
smuikininkui ir toliau nepalūžti da
bartinėse mūsų materialinių nepri
teklių bei moralinio apsnūdimo 
bangose ir dirbti meno, lietuvių mu
zikos meno, o tuo pačiu ir lietuvių 
reprezentacijai.

Gaila tik, kad tokiame vertinga
me koncerte vokiečiai klausytojai 
reiškė savo didesnį susidomėjimą, 
gausiau atvykdami koncertam, negu 
patys lietuviai. M.

Mes iš karto pamatysime, kad 
ji sprendžiama dekoratyvia-pasakine 
forma, išleidžiama perspektyva, ieš
koma sintezės, dėl to beveik visų 
paveikslų konstrukcija logiškai bū- 
davojama iš motyvų, kuriuos jis 
randa reikalingais užmanytai temai 
pavaizduoti. Nuotaikai iškelti įve
dama pasakiškos gėlės, pilys, žuvys, 
paukščiukai ir t. t. Alf. Dargis ne
nuėjo iki abstrakcijos ir neatsisako 
gamtos elementų, tik juos savaip 
subordinuoja, priverčia tarnauti savo 
siekiamam tikslui, sąmoningai at
mesdamas perspektyvos ir propor
cijos dėsnius. Dėl to ir etnografinė 
realybė automatiškai turi nekentėti. 
Aš sutinku, kad etnografui žiūrint 
tik iš etnografiško taško plaukai pa
sišiaušia, bet nesuprantu, kodėl gerb. 
prof, nesistengia pažvelgti į paveiks
lus, kaip į meno kūrinius, tada ir tos 
pagiežos ir pikto tono tikriausiai ne
būtų atsiradę ir tie recenzijai nepri
imtini sakiniai apie hotentotes ir t. 
t., nes p. profesorius tikriausiai žino, 
jog kiekvienas šimtmetis turėjo, turi 
ir turės savo grožio supratimą, lygiai 
kaip kiekvienas individas indivi
dualų. Čia jau skonių skirtumas, ir 
manau tai lygiai taip pat, kaip ir 
perspektyvos nebuvimas, nesudaro 
jokio pagrindo šiai knygai ekskomu
nikuoti.' Eidami su autoriumi ir įžiū
rėję jo pasistatytus uždavinius, su
sigyvenę su apipavidalinimo forma, 
mes visiškai aprobuojame ir perkė
limus gėlių į priejuostes ir ilgus vua- 
liumus ir tuos naktinius puodukus, 
dėl kurių gerb. prof, taip jaudinasi. 
Aš sutinku, kad minimi šešiolika 

čiau Britanijos oficialūs pareigūnai 
dalyvavo laidotuvėse ir naujojo pa
skyrimo proga. Dėl to protestuoda
ma Lenkijos vyriausybė pasiuntė 
notą Britanijos vyriausybei.
• JAV kariuomenė užsakė paga
minti 100 oro tvirtovių — B-36, ku
rios gali nešti 5 tonas bombų iki 
16.000 km. Per savaitę jų pagamina
ma po vieną. (AP)
• Australijos vyriausybė svarsto 
įsileisti pas save buvusių lenkų ka
rių, kurie dabar gyvena Anglijoje. 
(AP)
o AP iš Maskvos praneša, kad 
Pravdos komentatorius pareiškęs, jog 
JAValstybės tapusios pasaulio reak
cionieriškos ideologijos centru, nes 
„importuojama ten iš Vokietijos ne 
tik fašistiniai mokslininkai ir specia
listai karo reikalams, bet taip pat ir 
jų ideologija“.

Minint skaudžiąsias birželio dienas
Jaučiant benrąsias nuotaikas 

tremtinių stovyklose, anų dienų pri
minimas šiemet, daugiau negu bet 
kada, kėlė tremtinių rūpestį: kas gi 
liks iš nekaltos lietuvių tautos ir jos 
gimtojo krašto...

Dillingeno lietuvių kolonijoje su
sikaupimas prasidėjo jau birželio 
15 d. išvakarėse. Tądien mokyklose 
įvyko specialūs minėjimai moki
niams, o vakare visa kolonija gau
siai susirinko į kapines ties. trem
tyje mirusių tautiečių kapais, nes 
tik nuo anų birželio dienų, kaip ta 
proga pasakytame pamoksle pabrė
žė kun. Račaitis, lietuviškais kapais 
ėmė ženklinti mūsų tautiečiai klai
kius savo takus svetimuose kraš
tuose.

Rytojaus dieną stovyklos rajone 
pusiau stiebo pakibus trispalvei, 
bažnyčioje, parapijos klebono kun. 
Br. Dagilio laikomose pamaldose, 
kaupėsi maldos už melaimės ištiktą 
tėvynę ir nežinia kur vargstančius 
savuosius ir artimuosius — žino
mus kankinius.

Pavakariais stovyklos salėje įvy
ko iškilmingasis posėdis su pora die
nos rimčiai pritaikytų paskaitų ir 
tokios pat paskirties menine dalimi. 
Jeigu pirmojoje paskaitoje mkt. E. 
Vasyliūnienė daugiau išryškino 
skaudesniuosius momentus mūsų 
tautos istorijos bėgyje, tai antrojoje 
V. Girnius plačiai ir jautriai pa
vaizdavo paskutiniųjų okupacijų ei
gą su jų naikinančiais siekimais ir 
darbais. Nutarta vienu balsu pra
šyti Sv. Tėvą ir didžiuosius Vakarų 
demokratijų vadus pagalbos kanki
namai ir žudomai lietuvių tautai.

Posėdį baigiant, į gausius jo da
lyvius nuskambėjo tėvynės ilgesį 
dainuojančios lietuviškos melodijos. 
Čia po kelias dainas solo atliko V. 
Sabaliauskienė ir J. Salučka. smuiku 

gis, kaip pirmas padaręs žingsnį, už
sitarnauja dėmesio ir padėkos. Mūsų 
visų pareiga kreiptis į dailininkus, 
kuriems ši sritis artima, kad jie šios 
temos neužmestų ir naujais leidiniais 
papildytų iki šiol buvusią spragą 
mūsų tautinės kultūros lobyne, pil
nam ir išsamiam lietuvių vestuvių 
papročių pavaizdavimui sudaryti, 
jeigu jau ne literatūroje (ko iki šiolx 
nepadaryta), tai bent paveiksluose.

Kaip skaudžiausią užmetimą ir 
lietuviams visiškai nepriimtiną lai
kau, kad ... gaila popieriaus, kurio 
dabar ir reikalingiems dalykams ne
lengva gauti, ir manau, jog tai tik 
pykčio išdava, nes kitaip galvoti ne
leidžia protas.

Jūsų kritika, gerb. prof., būtų 
priimtina ir nesukeltų niekam įtari
mo, jeigu ji liestų tik etnografinę 
dalį, deja, pasivaikščiojimai srityj, 
kurioj jūs nesate stiprus, iššaukia 
nemalonų kartėlį ir nenorint prisi
mena Rembrandt’o „Nakties sargy
ba“- kritikų užsipuolimai, kurie šian
die ir nė kritikams labai ir labai 
juokingi.

Ir baigiant: iš kur žino p. prof., 
kaip galvoja užsienietis, įsigijęs „Lie
tuvių Vestuvių Papročius“? Aš ruoš
damas Nuernbergo parodą turėjau 
malonumo 20 Alb. Dargio ir tiek pat 
„40 Wood — Cuts“ knygų parduoti. 
Pas mane guli sąrašas žmonių, ku
rie, knygų pritrūkus, panoro kokiu 
nors būdu jas įsigyti. Neskelbsiu 
viešai pavardžių, bet jei gerb. prof, 
norėsit, asmeniškai Jums ši sąrašą 
pateiksiu. Viena noriu pabrėžti, '"’d 
jame randame žmones, kuriems pa
vesta kultūrinė Vokietijos ateitis. 
Daugelis jų man asmeniškai perdavė 
pasigėrėjimą ir nuostabą mūsų tau
tos gajumu, sugebant tremtyje iš- v 
leisti tokius vertingus meno leidi
nius. Taigi, kur toji mūsų tautą ' - 
koneveikianti nuomonė! Man niekas 
net iš lietuvių nedavė suprasti, kad 
aš, leisdamas platinti šias knygas 
parodoje, darau nusikaltimą pr>eš 
mūsų tautą. Tuo būdu neieškau pa
galbos apginti Alf. Dargio „L.V.P.“ 
knygai, bet noriu gerb. prof, at a- 
kyti dėl minėtos knygos reprezenta
cijos tinkamumo.

Alf. Dargiui, pradėjusiam šiam 
bare pirmąją vagą, ir toliau linkė
tina, šios temos neužmesti, praple- 
čiant papročių apimtį dekorativia — 
pasakiška forma, sekti mums taip 
mielą, vaikystėje motinos lūpomis 
užfiksuotą pasaką, su šimtakvol- 
džiais sijonais, valiumais siekiančiais 
žemę, karvojais ir raiteliais skrai
dančiais gėlėtų miškų ir paiūrių pla
tybėse. Liudas Vilimas 

solo — P. Matiukas, o neseniai dar
bą pradėjęs stovyklos mišrasis cho
ras jausmingai sudainavęs keturiai 
patriotines dainas, įspūdingai baigė 
susikaupimo valandą.

Po to, Tautos Himno garsams ai
dint, vėl nusileido trispalvė, giliai 
kiekvieno širdin {brėždama klausi
mą: kada gi pagaliau baigsis lietu
vių kryžiaus keliai? ...

Ta pačia proga stovykloje pra
dėta registracija, kurios tikslas. — 
nustatyti, kiek ir kurio čia esančio 
lietuvio artimųjų anomis dienomis 
ištremta iš tėvynės. Platesniu mastu 
surinkti tokie duomens būtų svarus 
argumentas tremtinių .likiminėje ko
voje. -zb-

Žmogus, išdrįsęs
pasakyti teisylig

Britų ir amerikiečių spauda gana 
plačiai aprašinėja apie žmogų, kuris 
išdrįso pasakyti tiesos žodį Vengri
jos parlamente. Tas žmogus yra 
Vengrijos laisvės partijos lyderis — 
Deszo Sulyok. Prieš kalbėdamas, ra
šo Daily Mail, jis žinojęs, jog po savo 
kalbos neteksiąs laisvės. Užtat jis ir 
pareiškė, kad Vengrijoje viešpatau
jąs politinis ir neapkenčiamiausias 
teroras, kad nesą nei spaudos, susi
rinkimų nei žodžio laisvės. Savo tei
gimams paremti jis paminėjo nese
niai jo partijos paskelbtą politinį mi
tingą, kurį išardžiusį organizuota, 
nerami ir pilnai ginkluota 400-500 
visiškai nusigėrusių, bet gerai apmo 
karnų asmenų gauja. Prieš auditori
ją ir kalbėtojus daugeliu atveju bu
vusi pavartota net prievarta.

Si grupė buvusi išgirta, o tie *0' 
rie priešinosi, buvę apšaukti t.»tic 
demokratais, pareiškė Sulyok.
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Perversmas Vengrijoje SPORTO-ŽINIOS
(Pradžia 1 pusi.) 

britai ne . »en Graikiją, bet ir Ven
griją, kuri nepaprastai svarbi stra
tegiškai, perleido Washingtono ži
niai. •

Kova prieš bažnyčią
Katalikų bažnyčia, kuriai pri- 

klauso 60% vengrų, nirmiausia 
paskelbė kovą ir sulaukė smūgio. 
Vyskupų laiškas tikintiesiems skam
ba karingai: „Užuot sutaikius tau
tą siekiama sunaikinti politinius 
priešus ir sėti neapykantą ... Atsi
kračius vokiečių tironijos sukuria
ma kita, nemažiau egoistinė, kovo
janti prieš žmogaus laisvės, nors 
dangstosi demokratiniais šūkais“.

Gen. Sviridowas pasirodė esąs ga
lingesnis už vengrų kardinolą Mind- 
szenty, kuris vyskupams įsakė kurti 
katalikiškas organizacijas. Provoka
cijomis, areštais, pagaliau Įsakymu 
uždrausta 210 Įvairių organizacijų. 
10.000 mokytojų ir profesorių liko 
bedarbiais. Katalikų bažnyčios šulai 
— pasauliečiai atsidūrė kalėjimuose. 
Jame atsidūrė ir vengrų rašytojas 
Ivan Lajoh, vokiečių nusiųstas i 
Mauthausen stovyklą už knygą: „Ko
dėl Vokietija karą pralaimės".

Gen. Sviridowo taktika aiški: pir
miausia sulaužyti dvasinę atsparą, 
vėliau paglemžti valdžią. Tikslas pui
kiai atsiektas, šūkis: Tegyvuoja 
mažumos demokratija — virto 
tikrove.

Keršto šaukianti neteisybė
Trianono 1920 m. sutartis arti 2 

mil. vengrų atkirto nuo jų krašto. 
Tautų S-gos. padaryta ši klaida su
kūrė veiksni, kuris nenoromis 
Vengriją nuvedė klaidingu keliu. Kai 
dirbtinė Mažoji entante taikstėsi 
prancūzams, Vengrija bendravo su 
Vokietija, dėdama viltis atgauti bent 
Transilvaniją. 1938 m. ir 1940 m. 
vengrai atgauna savas žemes. Tas 
visai normalus žygis. Užsienio rei
kalų ministerių ir net tariamos.Tai- 

. kos konferencijose Paryžiuje Ven
grijai vėl padaryta keršto šaukianti 
neteisybė. Nuo Vengrijos atplėšiama 
Transilvanija, 104.000 km2 su 1,5 
mil. vengn], ir' prijungiama prie Ru- 
miunijbs. Vengrijos prašymas pa
likti jai bent 22.000 km2 vien 
vengrais apgyventų žemių — at
mestas.

Čekoslovakija varė nepaprastą 
propagandą, kad Vengrijoje esą slo
vakai grjžtų. Tačiau ši propaganda 
nedavė lauktų išdavų, nes repatria- 
vo tik */«. Tos propagandos uždavi
nys ne tiek savo tautiečius atsik
viesti, kiek be pasigailėjimo išguiti 
daugiau kaip 600.000 vengrų, esan- 
čiiy Čekoslovakijoje. Vengrijos ūkis, 
taip sunaikintas, kad kraštas visai 
nepajėgus naujakurius priglausti, 
„žemės reforma" baigta. Iš svetur 
atvykę jos negalės gauti. Krašte 
siaučia badas, žmoniškumą skelbusi

Mes ieškome savųjų
UNRRA-os PAIEŠKOJIMŲ 

(STAIGA, AROI.SEN prie KASSELio,
XXVII.

ŠILINGAITE Galinda. 13 metų, 
gyv. Miliūnai;

ŠILINGAITE, 55 metų;
ŠILINGAS Stasys;
3CHESKIN Ziwa, 8 metų, gyv.

Šiauliai;
SCHESKIN Berta, 44 metų, gyv.

Šiauliai; ’
SCHESKIN Joseph, gyv. Šiauliai;
ŠILINGAITE Vingra, 16 metų, gyv.

Kaunas;
ŠILINGAITE Emilija, 55 metų;
ŠILINGAS Stasys, 60 metų;
SIMON Jakob, 16 metų, gyv.

Kaunas;
SIMON-Brajne, 37 metų;
SIMON Lejb, 39 metų;
SMOLJANSKI Inge, 16 metųr-gyv.

Klaipėda:
SMOLJANSKI Regina;
5MOLJANSK • Julius; ‘
STACKUTĖ Stasė, 17 metų, gyv.

Gedminaičiai;
STACKUTĖ Valerija, 46 metų, gyv. 

Gedminaičiai;
STACKUTIS Kazys, 65 metų, gyv.

Gedminaičiai;
STANEVIČIENĖ Domicėlė, 40 metų, 
. gyv. Nida;
STANEVIČIUS Pranas, 50 metų, 

gyv. Nida.

.2699. Amerikos lietuvaitė, kilusi 
iš Punios (Alytaus apskr.), nori susi
rašinėti su kilusiais iš tos apylinkės. 
Kreptis per J. Romulį, Pinneberg b. 
Hamburg, Baltic University, Vilnius 
Hali.

Praha: „sutelkusi išstumtus vengrus 
skirsto lyg tai būtų vergų rinka se
naisiais amžiais“, rašo ,Res Publi
ka.* Jie neteko turto, iš namų išva
ryti, o slovakai skelbia: „išvarytų 
vengrų žemė priklauso mums". 
Vengrai katalikai ir komunistai išgy
vena tragizmo pilnas dienas. O tuo 
pat metu anksčiau skelbtas Vengrijos 
teisingumo ministerio Et. Ries pra
das: „Demokratija įgyvendina taiką“ 
yra pamintas. Vengrijoje, dingo de
mokratija, seniai prarasta taika. Te
lieka skurdas ir pagieža.

Ūkiškoji suirutė
Lygumų,— puštų žemės ūkio ša

lis nūnai badauja. Jei karas ją pa
lietė, vokiečiai apiplėšė; tai pasta
rieji įvykiai kraštą nusiaubė. 1944-45 
m. nustojo 40% pramonės, 50% pra
moninių žaliavų, 60% raguočių. 
Vokiečiai pasisavino Vengrijos aukso 
rezervą, 50% geležinkelio riedmenų, 
50% autovežimų, 80% laivų. Nuo 
1930 m. už paskolą, kurios 1,6 mil. 
dolerių D. Ęritanijai dar negrąžinta, 
pastaroji pasisavino 11 laivų. Vokie

Jų darbai - Lietuvai tėvynei
(Atkelta iš 2 pusi.)

Ansamblis pats gaminasi liaudies 
muz. instrumentus

— Beje, spaudoj mums buvo da
romi iš dalies teisingi priekaštai dėl 
orkestro instrumentų, taigi dabar 
juos taisomės — mūsų Vaitkevičius, 
p. B. Pakšto prižiūrimas, pagamino 
jau pirmąsias kankles. Jo darbo yra 
visi rageliai ir birbynės. Tik kai ku
rias dalis tenka daryti pas specia
listus, bet ten tuojau susiduriam su 
atlyginimu pinigais ir nepinigais. O 
Vincui už jo triūsą, darant ragelius 
ir kankles, kas gi sumokės, kas atly
gins? Jis, kaip visi kiti ansamblio 
dalyviai, negauna jokio atlyginimo.

Pasiruošimas eina pilnu tempu
Nuo pat ryto iki vėlyvo vakaro 

ansambliečiai turi įvairias repetici
jas. Ruošiamasi, pasirodo, ne tik 
naujai premjierai „Žmonės prie vieš
kelio“, bet ir. vokaliniam koncertui. 
Religinės muzikos repertuaras taip 
pat nuolat turtinamas; Kas sekma
dienis seligenstadtiečiai girdi an
samblio choro bažnytines giesmes ir 
kas kartą giedotojai pateikia vis 
kurį nors naują veikalą. Seligen- 
stadtui gali pavydėti kiekviena di
delė lietuvių stovykla.

Svajojama apie lietuvišką filmą
— Kokie gi Ansamblio ateities 

planai, — užklausiu administratorių.
— Artimoje ateityje turėsime 

daugiau reprezentacinių pasirodymų. 
Po premjeros numatoma suorgani
zuoti gastroles po amerikiečių zoną. 
Jau vedami pasitarimai dėl pasiro

2700. Kriščiūnienė Eugenija ([14a] 
Weilheim/Teck, Bahnhofstr. 5) — vy
ro Kriščiūno Prano. Žinantieji apie 
jo likimą prašomi atsiliepti.

2701. Mikelaitis Petras ([23] Ol
denburg, Amschisstart Barak) — sū
naus Mikelaičio Petro, pask. žinoma 
vieta Austrija, Viena.

2702. Taparauskas Mikas ([13b] 
Traunstein/Obb., Park-Hotel) — bro
lio Andriaus, sėdėjusio Kauno kalė
jime (buvusieji kartu prašomi atsi
liepti), ir Galubicko Kazio.

2703. Tiepel Karį iš Kleinfeld, 
Kr. Schūnberg/Mecklenburg — savo 
sūnaus Tiepel Reinhold, gim. Šilu
voje. Atsiliepti prašoma šiuo adresu: 
Grubliauskas Stasys, Zeven-Seedorf.

2704. Kun. Jonas Žvirblis, San
tiago de' Chile, Mapocho 2325, Chile, 
prašo atsiliepti pažįstamuosius.

2705. Bieliūno Povilo ieško švo- 
geris Dzintars Antonijus, gyv. (13a) 
Hersbruck, DP Lager, 29-5. Žinan

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10% nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
O Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui su pašto ir ekspedicijos išlaidomis 6,- RM. Pre
numerata įmokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. pavienių prenumerata 
nepriimama. • Einamoji sąskaita:. Konto Nr. 8',-’3 „Mūsų Kelias“, Bayerische Hypothe- 
ken- und Wechsel-Bank, Filiale Dillingen-Donau (13b). Paskiro Nr. kaina 1,30 RM.

g MUSU KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a. d. D„ Lietuvių Stovykla

Vyr. Redaktorius D. Penikas 
ir Redaktorius Al. Laikūnas.

Authorized by Military Government of Ba- ”'7* 
varia — ICD, Press Branch. Licensee: I', mag 

PENIKAS, licensed editor and publisher. ,
Printed by Firma MANZ, Dillingen-Dondfc 1iTl-

čiai nualino kraštą mažiausia 2 mrd. 
dolerių. Sovietų „operacijos“ dar 
neąpskaičiuotos. Jie ir toliau alina 
Vengriją. Nutylėjus apie išvežimą, 
kariuomenės išlaikymą, nereikia pa
miršti 300 mil. dolerių reparacijų, ku
rios sumokėtinos per 8 metus. Už 
netesėtas reparacijas pridedama 5% 
baudos. Reparacijos tuo būdu gali 
lengvai pašokti ligi 0,5 mrd. dolerių.

Turtingoji, žemės ūkio gaminius 
išvežusi, Vengrija dabar badmiriau- 
ja. Pramonė, jei neatsidūrė ry- 
tuosna, rūdija. Žaliavos pusvelčiui 
išvežamos. Krašte siaučia infliacija, 
nedarbas ir politinis siaubas. Duno
jaus slenkstis gyvena neviltimi. Jis 
yra būtinas norint pasiekti Austriją 
ar Triestą.

Kai Vengrijos taikos sutartis ga
lybių ratifikuota, buvusios imperijos 
branduolys pasmerktas paniekai ir 
neteisingumą kęsti. Ar šis nelaimin
gasis kraštas nėra liudininku, kad 
idealai atšakūs nūdienės tikrovės 
kurioje vis platesniu baru įsivyrau
ja neregėta pašaipa kilniesiems šū
kiams ir demoniškumas?

dymų didesniame centre vokiečių 
teatre svetimtaučiams žiūrovams. 
Patekti į tarptautinio masto sceną, 
kaip Muencheno Deutsches Theater, 
mums taip pat labai svarbu.

Ansamblio svajonė — pagaminti 
lietuvišką filmą, kurioje būtų iškel
tos mūsų tautos aspiracijas, pa
brėžta tautinė kova dėl savo spaudos, 
laisvės ir nepriklausomybės, o taip 
pat spalvingai parodyti tautiniai pa
pročiai, šokiai ir liaudies dainos. To
kiai filmai' labiausiai tiktų Gasp. 
Veličkos pjesė „Nemunas žydi". Tuo 
tarpu jau ■ stengiamasi atlikti pa
rengiamieji darbai ir gauti iš karinės 
valdžios pritarimą filmai sukti.
Didysis tikslas stiprina kantrybę

Kelias dienas pabuvęs su an
sambliečiais, įsitrauki į jų gyveni
mą ir galvoseną. Jų tarpe nebesiste
bi, kad vienam asmeniui tenka at
likti kelias pareigas ir dar su kokiu 
užsidegimu ir energija! Kiekvienas 
choro dainininkas yra kartu dar šo
kėjas ir aktorius bei atlieka dar ūkio 
ar administracines pareigas. O kur 
kiti darbai — kanklių, ragelių gami
nimas, tautinių drabužių siuvinė
jimas ir t. t. Jauste jaučiama, kad jie 
dirba ne savo naudai, nę kitiems, o 
dideliam ir kilniam tikslui — Nepri
klausomai Lietuvai.

Atrodo, jog visuomenė turėtų ne 
tik gražiai paploti ansambliečiams 
už jų gražius spektaklius, bet ir 
apčiuopiamu būdu jų kilniam ir už
sispyrėliškam triūsui paremti, o kaip 
tatai įvykdyti — tai pačios visuo
menės arba jos paskirų stovyklų 
reikalas. A. Rudys 

tieji jo likimą ar buvif.ią prašomi at
siliepti.

2706. Ivanauskas Matas (Sao- 
Paulo, rua Cananea 208, Brasil), ki
lęs iš Kauno, Aleksoto, ieško giminių 
ir pažįstamųjų.

2707. Juchnevičiūiė-Bagdonavičie- 
nė Valerija, gyv. Offenburg (prancū
zų zonoje), Hauptstr. 79, — giminių 
ir pažįstamųjų.

Skelbimas
Lietuviai kandidatai priimami į 

Eichstaetto Katalikų Kunigų Semi
nariją šitomis sąlygomis:

1. Prašymas vokiečių kalba Filo- 
sofijos-Teologijos Aukštosios Moky
klos Rektoriui.

2. Gimnazijos baigimo atestatas.
3. Gimnazijos kapeliono ar sto

vyklos klebono liudijimas, parašytas 
vokiečių arba lotynų k.

4. Sveikatos liudijimas.
Įstojimo į seminariją reikalais 

pirmoje eilėje kreiptis į lietuvių klie
rikų rektorių kun. Dr. Praną Manelį, 
kurio adresas šis: (13a) Eichstatt, 
Bay., Priesterseminar.

Dillingeno šachmatininkai Kirchheime
Birželio 6-7 d.d. Dillingeno 

šachmatininkų komanda lankėsi 
Kirchheime, kur turėjo dvejas rung
tynes.

Pirmose kombinuota Dillingeno-- 
Kirchheimo (8 dillingiečiai ir 8 kirch- 
heimiečiai) ekipa susitiko su Kireh- 
heimo apskr. vokiečių rinktine. Šia 
proga paminėtina, kad Kirchheimas 
pastaruoju metu yra tapęs tam tikru 
vokiečių šachmatų gyvenimo centru: 
čia neseniai buvo suruoštas didžiu
lis tarptautinis turnyras, o per Sek
mines čia buvo, pravestos ir vokie
čių US zonos komandines šachmatų 
pirmenybės. Vienas veikliausių 
Kirchheimo vokiečių šachmatų klu- 
.bo narių yra R. Kraus, kurs yra 
plačiai žinomas ir kaip šachmatų 
žurnalo „Schachwelt vyr. * redak
torius. Tuo būdu ir šiomis rungty
nėmis, kur buvo kovojama net 16-oje 
lentų, susidomėjimas buvo didelis. 
Atkakli kova truko iki vidurnakčio 
ir tai dar 3 partijos liko nebaigtos 
ir turėjo būti nuspręstos įvertinimo 
keliu. Šis įvertinimas neišėjo lie
tuviams į naudą, nes aiškiai prana
šesnė Matusevičiaus padėtis prieš 
Eckel užskaityta lygiomis. Nežiū
rint į tai, lietuviai pasiekė nedidelį 
ir visai . pelnytą laimėjimą: 8%: 
7%. Dillingeno—Kirchheimo lietu- 
vų kombinuotai komandai taškus 
pelnė: Tautvaišas (D), Dr. Valančius 
(K), Jazbutis (K), Povilaitis (K), 
Baltėnas (D), Šneideris (D). Lygio
mis baigė: Brazauskas (K), Matuse
vičius (D), Markevičius (K), Olek- 
navlčius (K), Genys (K).

Antrose rungtynėse Dillingeno 
lietuviai pasiekė laimėjimą prieš 
Kirchheimo lietuvius pasekme 5:3. 
Po šių rungtynių dillingiečiai turi 
teisę save laikyti neoficialiu Vo
kietijos lietuvių meisteriu.

Atskirai pažymėtina puiki rung
tynių organizacija ir nuoširdus priė
mimas. Tas mūsų nenustebino, nes 
kirchheimiečių vaišingumas buvo 
jau mums senai pažįstamas, o Kirch
heimo lietuvių šachmatų sekcijai 
vadovauja žinomas šachmatininkas 
ir organizatorius K, Markevičius, 
kuriam dabar dėl emigracijos į 
Angliją iširusi- Lietuvių Šachmati
ninkų Sąjunga pavedė vadovauti 
lietuvių šachmatininkų Vokietijoje 
gyvenimui. ‘ <

Atsisveikinome su simpatiškai
siais šeimininkais drauge liūdėda- 
mi, kad ši taip gražiai susitvarkiusi 
lietuvių kolonija ir vėl stovi prieš 
nesmagią ir tremties gyvenime jau 
įgrisusią problemą — naują persi
kraustymą. P.T.

JAUNIEJI ŠACHMATININKAI
Visais laikais jaunųjų tarpe pasi

taikydavo tokių daimančiukų, kurie 
savo sugebėjimais prilygdavo ir vy
resnio amžiaus talentams. Ne pasku
tinėj vietoj jaunieji savo gabumus 
įprasmina ir šachmatuose. Prieš ke
liasdešimt metų vienos Maskvos mo
kyklos vadovybė turėjo nemažai var
go su mokiniu Aliochinu, kuris ant 
suolų pjaustinėdavo šachmatų lentas. 
Ką bekalbėti apie jo sąsiuvinius, kur

Norintieji patekti į žiemos se
mestrą, kuris prasidės spalių 7 die
ną, prašomi vėliausiai iki rugpiūčio 
15 d. susitvarkyti priėmimui reika- 
Ingus dokumentus ir su jais asme
niškai atvykti į Eiehstcttą. Vėliau 
prisistačiusieji gali būti tik išimties 
keliu priimami.

Kun. Dr. Pr. Manelis

IŠVYKSTANTIEMS IŠ 
VOKIETIJOS

Kiekvienam išvykstančiam iš Vo
kietijos yra svarbu tiksliai sunaudoti 
savo santaupas, nes išsivežimas vo
kiškų markių yra varžomas ir ne
naudingas, Todėl kiekvienas išvyk
stantis gali skirti nors dalį savo san
taupų tam tikslui, iš kurio vėliau 
turės pats naudos. Gyvenimo prak
tika parodė, kad išeiviui brangiau
sias Ir .reikalingiausias tremtyje tur
tas bei draugas yra geras žodynas. 
Šią spragą gali užpildyti kiekvienas 
išvykstantis, užsisakydamas J. ir J.

šachmatai aiškiai pirmavo prieš vi
sokį kitą mokslą. Kai kurie moky
tojai patys žaisdavo šachmatais, tad 
ne visada Aliochinas ir nukentėdavo. 
Jau šešerių metų Aliochinas buvo 
pajėgus varžovas savo tėvui, o kai 
septintus metus užkliudęs, jis su tė
vais buvo išvykęs į Paryžiaus paro
dą, tąsyk jaunasis entuziastas pra
dėjo pirmąsias problemas ir sprendė 
painias baigmines padėtis.

Kitas pasaulio meisteris, Capa-=- 
blanca, nuo penkerių metų užsiimi
nėjo šachmatais. Veik kasdien jo tė
vas žaisdavo su vienu draugu ir ma
žasis Jose tuos susitikimus nenuilsta
mai stebėdavo. Abu. žaidikai buvo 
tik „taip sau“ ir kartą Jose tėvas 
atsitiktinai pastatė rikį į langelį, ką 
sveikai galvodamas nebūtų padaręs. 
Vaikas pradėjo reikšti savo nepasi
tenkinimą, bet tėvas jį nuramino. 
Partijai pasibaigus, vaikas negalėjo 
toliau tylėti ir tėvui pasakė, kad jis 
laimėjęs tik klaidingo ėjimo dėka. 
Abu žaidikai pradėjo juoktis — ką 
galėjo vaikas išmanyti? Bet kai Josė 
ėjimas po ėjimo atkūrė visą partiją, 
paaiškėjo jo tiesa. Tada tėvas su
žaidė su sunumi. Vaikas laimėjo. 
Kitą dieną abu nuėjo į šachmatų 
klubą. Vaiką sutiko pašaipūs žvilg
sniai, bet greitai pašaipą pakeitė nu
sistebėjimas, ir vaikas laimėjo par
tiją po partijos. Tik klubo meisteris 
Golmayo dar spyrėsi, bet po metų 
turėjo perleisti savo titulą Capa- 
blankai junior. 1900 m. Capablanca 
iškovojo Kubos meisterio vardą. Jau 
tąsyk Capablanca buvo garbinamas 
visoje lotynų Amerikoje.

Vienas iš pačių iškiliausių JAV 
žaidikų, Reshewski, šachmatais, žaisti 
pradėjo sulaukęs šešerių metų. Bū
damas devynerių metų, Reshewski 
Berlyne tuoj po Didžiojo karo buvo 
davęs simultaną prieš geresniuosius 
vietos žaidikus ir pasiekė 85 % per
galių.

. Paskutiniuoju metu daug kalba
ma apie trylikametį Arturo Pomar, 
kuriuo ispanai taip žavisi, jog kartą 
Madride, kai jo priešininkas turėjo 
geresnę padėtį, įsisiūbavę žiūrovai 
pradėjo laimingajam grūmoti ir gra
sinti ...

— Rugby Anglijoj yra itin popu
liarus. Baigminėse rugby taurės 
rungtynėse Bradford-Nothern prieš 
Leedl suplaukė per 80.000 žiūrovų. 
Tai bene pats didžiausias žiūrovų 
skaičius, bet kur ir bet kada ste
bėjęs rugby žaidimą. Ck.

KREPŠINIO TEISĖJAMS
Ryšium su pradedamomis Lietu

vių Krepšinio Pirmenybėmis visi 
kvalifikuoti krepšinio teisėjai bei 
asmenys galintieji būti teisėjais 
kviečiami iki š. m. birželio 25 .d,, 
pateikiant apie save žinias: pavardė 
ir vardas, ar turi krepš. teisėjo pa
žymėjimą (jei turi, kurios katego
rijos ir kada išduotas), kiek laiko 
teisėjauja, tikslus adresas, — užsire
gistruoti šiuo adresu: E. VEN- 
GIANSKAS, Kempten (Allg.) Ll- 
tauische- DP Lager.

Vyr. Krepšinio Komitetas

Beržinskų ir V. Minkūno angliškai- 
lietuviško-vokiško žodyno antrąją 
laidą, kuri bus naujai pertvarkyta 
bei papildyta ir vienon knygon įriš
ta. Kaina su persiuntimu 70.- Hm. 
Prenumeratorius, išvykęs užsienin ir 
pranešęs savo gyvenamosios vietos 
naują adresą, gaus žodyną paštu pa
baigoj šių metų. Užsakymus ir pini
gus siųsti: J. ir J. Beržinskai, (13b) 
Rosenheim, Pichlmayrstr. 21 a, 
Camp „B“.

Tragiškai mirus stud. mišk. 
BRlCKUI Vaciui, nuoširdžiai 
užjaučia artimuosius

Baltijos Universiteto 
Žemės Ūkio Fakulteto 

lietuviai studentai

DipL inž. Juozui ŠIMOLIŪ- 
NUI mirus, reiškia nuoširdžią 
užuojautą jo žmonai Dr. ŠI- 
MOLIUNIENEI, broliui prof. 
Jonui ŠIMOLIUNUI ir gimi
nėms

Lietuvių Inžinierių 
Draugija Kemptene

7
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oi. MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Sveikas Europos Skis - kelias į laika
PREZ. TRUMANO IR UŽS. REIK. MINISTERIO G. C. MARSHALLIO 

PAREIŠKIMAI

Į JAV atvyko 14.474 DP,
jų tarpe 436 lietuviai

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Amerikos Kongreso laikraštyje 
^Congressional Record“ buvo at
spausta kongresmano Edward T. 
Miller susirašinėjimas su JAV Vals
tybės Departamentu. Iš to susiraši
nėjimo paaiškėja, kad nuo 1946 me
tų kovo 31 dienos iki 1947 metų sau
sio 31 dienos i JAV atvyko 14.474 
DP. Atvykusieji religijomis taip pa
siskirsto: žydų — 9.627, katalikų — 
2.173. protestantų — 1.969, kitų — 
705.

- „Dirva“ Nr. 20 paduoda Lietuvos 
Generalinio Konsulo pranešimą apie 
atvykusius i JAV lietuvius. Tame 
pranešime sakoma: „Nuo karo pa
baigos iki šiol iš Vokietijos yra at
vykę 381 lietuvis, kurių tarpe 126 
JAV piliečiai. Per tą patį laikotarpį 
iš kitų Europos valstybių atvyko apie 
55 lietuviai, taip kad iš viso iki šiol, 
po karo atvykusių, susidaro 436 lie
tuviai. Į tą skaičių neįeina JAV ka
rių žmonos bei sužadėtinės ir taip 
pat atvykusieji iš Kanados ir Pietų 
Amerikos valstybių. Bendrai su imi
gracijos vizomis iš Europos atvy
kusių susidaro per 300 lietuvių, ku
rių 202, įskaitant ir 29 našlaičius, pa
sinaudojo Lietuvos kvota, o likusieji 
atvyko kitų šalių kvotos sąskaitom“

advokatas Nadas Rastenis. Reikia 
pripažinti, kad Baltimore nustatytoji 
rinkliavos kvota — 9.000 dolerių 
jau baigiama surinkti.

NAUJAI I JAV ATVYKĘ 
LIETUVIAI

Gegužės 7 dieną į JAV atvyko šie 
lietuviai: Jonas Ignatavičius, Bro
nius Kaminskas, Stanislovas Staras 
su sūnum, Mykolas Tolišius, Balytė 
— Vaiciekauskienė, Angelė Vachau- 
zienė ir Bronius Zemliauskas.

Gegužės 22 dieną į JAV atvyko 
šie lietuviai: Albina Bylaitienė su 
dviem dukterim, Alfonsas Kalvaitis 
su žmona ir sūnum, F. Zapkuvienė 
su sūnum, Liucija Tarvydienė, -Yda 
Vaičiūnienė ir iš Švedijos Petras ir 
Zina Kazlauskai su sūnum.

PIRMIEJI POKARINIAI 
IMIGRANTAI BRAZILIJOJE
Iš Brazilijos pranešama, kad ge

gužės 17 dieną atvyko laivas „Gene
ral Sturgis“ su 860 imigrantų į Ilha 
das Flores salą. Minėtoji sala yra

pirmasis imigrantų sustojimo uostas 
Brazilijoje, kur atliekami visi imi
grantų įsileidimo paskutinieji forma
lumai. Advykusieji imigrantai iki ge
gužės 26 dienos buvo išlaikyti val
džios viešbutyje. Po to jie buvo iš
vežti į Sao Paulo. Iš ten bus pa
skirstyti tarp Brazilijos ūkininkų, 
kurie turės sudaryti notaro patvir
tintas sutartis vieneriems arba dve
jiems metams, Brazilijos valdžios 
priežiūroje. Siame transporte iš pa
baltijiečių tarpo yra lietuvių — 50 
vyrų, 25 moterys ir 38 vaikai, estų 
— 9 ir latvių — 40.

NUMATOMAS ŠIEMETINIS 
AMERIKOS DERLIUS

JAV šiais metais numatoma gauti 
rekordinį grūdų derlių. Bet ir pa
reikalavimas yra labai didelis. Su
vestais daviniais, be JAV vidaus su
naudojimo, per ateinančius dvylika 
mėnesių jau užprašyta, kad kitiems 
kraštams būtų duota 550.000.00 bu
šelių grūdų.

B. Beržas

Įvairios žinios

Paskutinieji prez. Trumano ir 
užs. reik, ministerio G. C. Marshal- 
lio pareiškimai Europai ekonomiš
kai atkurti susilaukė nepaprasto at
garsio. Marshallio pasiūlymas su
teikti Europai 6 milijardus dolerių 
per 3—5 metus jos ūkiui atstatyti 
vertinamas daugiau, negu karo me
tu vykdyta skolinimo — nuomojimo 
programa. Karo metu sugriautasis 
ūkis neša badą ir gimdo diktatūrą, 
sako Daily Mail. Marshallio svar
biausias patarėjas p. Cohen pareiš
kė, kad jeigu Europai nebus užti
krinta pakankamos paramos, tai 
būsią sunkumų kai kurioms Euro
pos valstybėms išvengti pojitinių 
neramumų, netikrumo ir diktatūri
nio pavojaus.

George C. Marshallis, kalbėdama 
apie Europos ūkio atstatymą, aiškiai 
pasisakė už Jungtines Europos vals
tybes. Jisai taip pat pabrėžė, jog 
Amerika turinti paremti JEValsty- 
bių idėją, jei norima išvengti karo 
ir išsaugoti civilizaciją koritftiente. 
Savo laiške, rašytame sen. Vanden- 
bergui, jis pastebėjo: „Žinoma, 
JAV nori nepadalytos Europos, ku
ri būtų geresnę, negu dabar yra“. 
Kartu jis pridūrė, kad JAValstybės 
nesikištų į būsimos Europos formą: 
ne JAValstybių tikslas esąs primesti 
europiečiams bet kurią politinę ar 
ekonominę sistemą. Europos* ateitis 
turi būti apspręsta pačių ' euro
piečių“. Tačiau jo simpatijos vis 
dėlto yra už Jungtines Europos 
Valstybes.

JAValstybių siūlomą Europai 
ekonominė parama yra tuo sveika, 
kad ji neišskiria nė vienos Europos 
valstybės, net ir Sovietų Sąjungos,

tautoms, kurios pačios nori sau pa
dėti. Jis pareiškė taip:

„Mes pasiryžę padėti energija jr 
investuoti mūsų kapitalą pasaulio 
atstatymui skatinti, jeigu tik pa
rems tie, kurie gali ir nori padaryti 
maksimalų savo įnašą tam pačiam 
reikalui.

Mes pasiryžę ‘ padėti tiems, kurie 
nori taikoje gyventi su savo kaimy
nais, be baimės ir Jie gąsdinimų.

Šiuo kritiškuoju istorijoje mo
mentu JAValstybės giliai įsitikinu
sios savo atsakomybe dėl pasaulio 
likimo. Mes žinome, kad šiuo ban
domuoju perijodu tarp karo, kuris 
jau pasibaigė, ir taikos, kuri dar 
nėra sav'd, nuskuręs ir prispaustas 
pasaulis czelgia į mus, kad mes pa
laikytume ir paremtume tat, kol jie 
patys vėl galės gyventi pasitikėdami.

Mes pasir; žę aktyviai bendra
darbiauti ir būti lojalūs su visais 
tais, kurie garbingai siekia, kaip ir 
mes, atstatyti geresnį pasaulį, ku
riame galėtų gyventi žmonės taikoje • 
ir pertekliuje.

Laisvi žmonės, kur jie bebūtų, 
žino, kad JAV tikslai yra atstatyti 
sveiką pasaulį ir sukurti tokias są
lygas, kad paprastas pasaulio žmo
gus galėtų savo likimą pats kurti. 
Mes siekiame taikingo, gražaus, 
laisvo pasaulio, gero kaimyniško su
gyvenimo, lygiateisiškumo ir tarpu
savio respekto,'kaip kad Kanada ir 
JAValstybės nuo seno gyvena.

Mes pasiryžę padėti tiems, kurie 
yra apsisprendę patys savo būdu 
valdytis ir kurie gerbia kitų teises“.

Šie JAValstybių vyrų pareiškimai 
Europai teikia velčių, jog ji nebus

NA LAIČIŲ FONDUI NORIMA 
SURINKTI 50.000 DOLERIŲ

BALF Našlaičių Fondo iždininkas 
kunigas Jonas Balkūnas Amerikos 
lietuvių laikraščiuose paskelbė atsi
šaukimą, kuriuo kviečia Amerikos 
lietuvius suaukoti Našlaičių Fondui 
50.000 dolerių. Iš to atsišaukimo ma
tyti, kad iki šiol Fondas pagelbėjo 29 
našlaičiams, jau atvykusioms į JAV. 
Taip pat laukiama, kad greitu laiku 
dar atvyks apie 37 našlaičius. Pas
kutiniu liku Fondas svarstė bendrą 
lietuvių tremtinių vaikų padėtį ir 
nutarė, kad našlaičių Fondas ims 
globoti ne tik našlaičius, bet ir visus 
tremtinių vaikus. Ypač norima pa
gelbėti vaikams ligoniams ir prieš
mokyklinio amžiaus vaikams. Tuo 
tikslu ir norima surinkti bent 50.000 
dolerių pačiai šalpos pradžiai.

KAI KUR'BALF VYKDYS 
"INKIAVĄ GATVĖSE

Kaip jau esame informavę, šiuo 
metu JAV lietuvių tarpe vykdoma 
labai gyva BALF rinkliava nusta
tyta 525 000 dolerių sumai surinkti. 
Lietuviai veikėjai deda visas pastan
gas, kad ta suma tikrai būtų surinkta. 
Yra jau vietų, kad nustatyta rinklia
vos kvota pasiekta, bet yra dar daug 
ir tokių, kur rinkliava tik pradėjusi 
Išsijudinti. Paskutiniu metu pasi
rodė Amerikos lietuvių laikraščiuose 
pranešimai, kad lietuvių visuomeni
ninkų pastangomis tai viename, tai 
kitame mieste gauti leidimai BALF 
naudai rinkliavas daryti jniestuose 
dėžutėmis. Vienas iš tokių pirmųjų 
miestų, išsikovojusių teisę daryti 
rinkliavą gatvėse, yra Baltimore. Iš 
to miesto valdžios leidimą išrūpino

Rašytojų suvažiavimas 
liepos 11-12 d. d.

Anksčiau numatytasis Lietuvių 
Tremtinių Rašytojų Draugijos meti
nis suvažiavimas dėl netikėtai^ iški
lusių kliūčių iš birželio 13-14 d. tu
rėjo būti nukeltas vėlesniam laikui. 
Dabar gi tos Draugijos pirmininkas 
p. St. Santvaras prašo painformuoti, 
jog rašytojų suvažiavimas įvyks š. m. 
liepos 11-12 d. Pati suvažiavimo vie
ta bus pranešta atskirai.

• Rusai apleidžia JAValstybės. Ru
sų išvykimas iš Washingtono ir kitų 
centrų jau prasidėjęs. Rusijos atsto
vybių štabas iš 3.000 narių sumažė- 
siąs iki 300.
• Dr. Evatt, Australijos užs. reik, 
ministeris, pareiškė, kad Australijos 
komunistų partija gresianti Austra
lijos saugumui, jei jai bus leista savo 
narius Rusijos interesų naudai ten
kinti ir jeigu pasipriešins Australi
jos sauguiųui ir gynybai.
• Sovietų Sąjunga apie 60 % Au
strijos naftos leidžianti į Juodųjų jū
rų sritį, pareiškė Sąjungininkų pa
reigūnas. Buvę prižadėta duoti 60%, 
bet Austrija tegaunanti tik 40-50 %, 
nors jai labai trūkstą maisto ir ji 
galėtų jo už naftą prisipirkti. (
• Italijos vyriausybės galva, Alcl- 
de de Gasperi, krikščionių demokra
tų partijos vadas,- sudarė naują vy
riausybę, kurioje nėra nei komu
nistų nei kairiųjų socialistų.
• Sovietai reikalauja iš Vokietijos 
rusų zonos 2.000.000 t geležies laužo. 
Vokiečiai aiškinasi, kad jis esąs 
jiems patiems reikalingas.
• Vid. rytų kraštų ministerial buvo 
susirinkę privačių pietų Maskvon, 
Grand viešbutin.
• Privačiai pranešama, kad buv. 
vidaus reikalų ministeris Antanas 
Endziulaitis, deportuotas 1941 m. 
birželio 14 d., esąs tremtyje miręs. 
-E.-
• Graikijos vyriausybė pašaukė į 
kariuomenę 20.000 vyrų. Po poros 
mėnesių bus pašaukta dar tiek. -E.-
• Gen. McNarney pareiškė, kad jis 
sveikintų DP žydus, atvykusius į 
JAV. Jis juos pažįstąs ir manąs, jog 
jie būtų geri piliečiai. (UP)

JAValstybės sekretoriaus pava
duotojas Spr. Braden pareiškė, kad 
Pietų Amerikoje komunistai gresią 
demokratijai daugiau, negu pasilikę 
nacių elementai. Jų programa suda
ryta sukelti chaosą bet kokiomis 
apystovomis. Jie esą potcncialėje re
voliucijoje ir jiems visai nesvarbu, 
kas po to bus. (UP)
• Komunistų laikraštis Pravda 
Maskvoje kaltina Vakarų Sąjungi
ninkus dėl įvykių Vengrijoje. Esą 
„užsienio reakcionieriški sluoksniai“ 
mėginą pasilaikyti savo po to, kai 
hitlerinė Vokietija buvusi nugalėta, 
o Vengrija Sovietų armijos išva
duota.

• Liepos 2 d. Paryžiuje susirinks 
52 tautų delegatai svarstyti pasau
linės maitinimo problemos, kad būtų 
išvengta masinio bado ateinantį pa
vasarį.
• Paskyrė Stalino premiją rašyto
jui, kuris parašė veikalą „Rusijos 
klausimas“ ir kurio turinys yra nu
kreiptas prieš amerikiečių spaudą, 
nes ji neteisingai nušviečianti So
vietų Sąjungą. Sis veikalas buvo su
vaidintas rusų Berlyne ir sukėlė ne
mažą audrą. (AP)
• JAValstybės jau sensta: 1850 me
tais jos turėjo 65 metų amžiaus žmo
nių tik 3 %, šiandien šio - amžiaus 
žmonės sudaro jau 7 % ir 1970 me
tais tokių senių būsią jau 10%. D. 
Britanija 1940 m. turėjo 65 m. am
žiaus 9% gyventojų.
• Italijoje 1946 m. gruodžio 31 d. 
buvo 45.646.000 gyventojų, neskaitant 
Venecijos Julijos, kur 1942 m. buvo 
1.028.395 asmens. Romoje gyvena 
1.555.000 gyv., Milane — 1.270.000, 
Neapoly — 995.000, Turine — 702.000. 
Venecijoje — 661.000 gyv. Lombardi
joje — 6.289.000.

nes ši, gal būt, daugiausiai yra jos 
reikalinga.

Jei prez, Trumano doktrina lietė 
anksčiau tik Graikiją ir Turkiją, tai 
pastarasis pareiškimas apima be
veik visą pasaulį.

Prez. Trumano pareiškimas Ka
nados parlamente atidaro duris į 
JAValstybių šaltinius viso pasaulio

• JAValstybių skola 1919 metais 
buvo pasiekusi -25 milijardus dolerių, 
arba vienam piliečiui teko per 240 
doler. 1930 m. ši skola nukrito iki 
16 milijardų dol., 1941 m. vėl pakilo 
iki 48,96 milijardų dol., o 1946 m. ji 
pasiekė jau 269 milijardų dolerių, 
arba vienam JAV gyventojui tenka 
per 2.000 dolerių našta. (N.Y.R.)
• Amerikos ir Britanijos karo pa
jėgos nepasitrauksiančios iš ginčija
mos Triesto srities ir ncužleislančios 
jos Jugoslavijai tol, kol Jugoslavija 
nepadės depozitan rafikuotos -sutar
ties su sąjungininkų atstovais Pary
žiuje.
• Maskvos radijas pranešė, pasak 
Daily Mail, kad atominė bomba jau 
nebesanti paslaptis.

palikta viena kovoti su skurdu, badu 
ir visais nepritekliais. Reikia tik pa- 
tems ieškoti tų kelių. Šio darbo pra
džią matome iš Britanijos pusės. Jos 
užs. reikalų ministeris p. Bevinas jau 
lankosi Paryžiuje ir aptaria, kaip 
geriau ir greičiau apsaugoti Euro
pą nuo ekonominio chaoso ir politi
nių sutrikimų.

Komentatorius pasakė, kad „So
vietų Sąjunga reikalauja, jog atomi
niai ginklai vieną kartą būtų am
žinai uždrausti. Atominė bomba yra 
priemonė taikingiems ir beginkliems 
žmonėms terorizuoti ir naikinti, bet 
ji negali armijos likimo nuspręsti“, 
e Du Turkijos piliečiai, kilę iš Ru
sijos, buvo nubausti pakorimu uš 
špionažą svetimam kraštui. (AP)
• Indijoje sudarytas tyrimo orga
nas, kuris rūpinsis atominės energi
jos tyrinėjimais. (Reuter)
• Pagal Gallup paskelbtus duome
nis, JAV populiariausias asmuo yra 
gen. McArthuras, antroje vietoje — 
gen. Eisenhoweris, trečioje — W 
Churchillis, ketvirtoje — Trumanas, 
Marshallis.

Sov. Rusijos slaptieji „Aiomgradai"
KREMLIUS ŽVELGIA I 1950 METUS

* 400.000 DP bus įsileista
Birželio 11 d. suruoštas pobūvis senatoriam ir kongreso nariam, ku

riame norėta laimėti jų palankumą Strattono pasiūlymui įsileisti 400.000 
DP. Pobūvy dalyvavo ir ALT vykdomasis komitetas, o taip pat VLIKo 
delegatas. Manoma, kad įstatymas bus priimtas prieš rudenį. Palaiko 
visos JAV organizacijos, darbo unijos. Priešinasi karo veteranai, išsky
rus katalikų karo veteranų organizacijas. Akciją veda viso* tautinės 
(rūpės. ALT apskaičiavimu, lietuviam iš tų 400.000 turėtų tekti apie 
10.0CO kontingentas. -E.-

(Santrauka iš Weekly Review)
Stalinas tvirtai yra įsitikinęs, kad 

busimasis karas prasidėsiąs ne vėliau 
kaip 1950 metų pavasarį. Jis tiek 
skubina pasiruošimą, kiek tai gali, 
kad Sovietų Sąjunga būtų pilnai pa
siruošusi kapitalistinio pasaulio „ga
lutinam ir sprendžiamam užpuoli
mui“. Tai tokia yra esmė pranešimo, 
kuris mane pasiekė paprastai iš pa
tikimų šaltinių, ankštai susijusių su 
oficialiais Sovietų sluoksniais.

Svarbiausios Sovietų pastangos 
yra sukoncentruotos į atominę bom
bą. Įvairiose Rusijos vietose esančios 
jau trys didelės atominių bombų 
vietovės. Jos vadinamos „Atomgra- 
dai".

•„Atomgradas nr.' 1‘, sakoma, esąs 
Kaukazo kalnų slėnyje, Juodųjų jū
rų Soči miesto kaimynystėje. Tenai 
dirba didelis skaičius jėga nugaben
tų iš Vokietijos vokiečių ekspertų.

„Atomgradas nr. 2“ esąs Vakari
niame Sibire, į prietryčius nuo Om
sko, vietinių vadinamoje „Naujojoje 
Vokietijoje“. Čia ekspertų darbą 
daugiausia atlieka politiniai kaliniai.

„Atomgradas nr. 3“ dar tebesta
tomas Centralinėje Azijoje, Pamiro 
kalnų dykumose, netoliese Indijos 
sienų.

Tikrą priežastį, kodėl jo Gromyko 
taip aiškiai atsisakė pasiduoti neri
botai inspekcijai, kuri tikrintų Rusi
jos atomo šaltinius ir tarptautiniu 
mastu kontroliuotų atominės energi
jos taikos meto atominės energijos

gamybą, — nurodo Sovietų Vyriau
sybės nenoras atidengti buvimą savo 
trijų „atomgradų“. Jie taip pat^ne- 
nori atidengti padarytos pažangos 
atominių bombų gamyboje.

Visomis galimomis priemonėmis 
energingai stumiamas darbas, kad 
padidintų potencialą ir pasiektų gin
klų ir amunicijos gamyboje „abiejų 
kraštų (Britanijos ir JAV) standar
tą“. Darbo produktyvumui pakelti 
imamasi drastinių priemonių — 
smarkiai baudžiama už lėtumą dar
be, už darbo disciplinos laužymą fa
brikuose ir žemės ūkyje, vyksta nau
ja banga teroro ir valymo, numuša
mas gyvenimo standartas, spaudžia
ma, paskutinė energijos uncija iš iš
vargusių ir išbadėjusių rusų tautie
čių — tai tik vienas charakteringas 
dabartinės Sovietų vidaus sąlygų 
bruožas: žiaurus ir laukinis Sovietų 
vadų nusistatymas Rusiją paruošti 
karui.

Jie mano, kad uoliai ugdyta per 
30 metų revoliucija prieš krikščio
nybės pagrindinę civiliaciją .esanti 
jau paruošta ir kad ji gali užtikrinti 
jiems pasaulio dominavimą.

Tiek kiek liečia strateginį planą, 
tai laikoma, jog Prancūzija būsianti 
pagrindiniu Europos karinių opera
cijų teatru. Tas kaip tik ir paaiški
na ypatingą Sovietų susirūpinimą — 
stėbėjimą politinės raidos tame kraš
te. Jie nori čia turėti galima sti
presnę penktąją koloną.

Turkija esanti taip pat labai svar
bus karinis objektas. Turkijos puo
limas prasidėsiąs kartu iš vakarų per 
Bulgariją ir iš rytų per Transkau- 
kazą. Šiose abejose srityse karinis 
pasiruošimas esąs pilname judėjime.

Globoliniame kare Sovietų pla
nuose Iranas ir Artimieji Rytai vai
dina svarbų vaidmenį. Į juos inva
zija būtų Britanijai mirtinu smūgiu 
arba bent nusilpnintų jos pasiprieši
nimą.

Tolimuose Rytuose Sovietai ruo
šiasi defensiviniam laikymuisi. Mo
lotovo sutikimas su Marshalliu dėl 
atnaujinimo Sovietų — amerikiečių 
komisijos Korėjoje pasitarimų nu- 
šviečią tą laikyseną. Galimam ame
rikiečių išsikėlimui Ramiojo vande
nyno pakraščiuose pasipriešinti So
vietai ijnasi energingų ir sprendžia
mų priemonių.

Vakariniame Sibire Kutnetzko 
anglies kasyklų baseinas esąs kie
čiausiu pasipriešinimo lukštu Pra
nešama, kad gal iškilsiąs reikalas vi
sas vyriausybės įstaigas perkeldihti 
iš Maskvos į tą sritį.

Priimant tai dėmesin, daug namų 
vyriausybės įstaigoms esą jau pasta
tyta. Šie pastatai bus aprūpinti vi
sais reikalingais įrengimais vyriau
sybei funkcionuoti. Telegrafo ir tele
fono linijos yra jau ištiestos, galin
gos radijo stotys įrengtos. Kai kurie 
šių įrengimų esą įtaisyti . po žemą 
nuo 600 iki 900 metru gilumoje. (Dai
ly Mail).
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