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O jeigu apilsi sunkiam darbe savo
Ir, nykstant jėgoms, jau nuliūsi, nerimsi,

Lietuvos 
nacionalinė 
M.Mažvydo 
biblioteka

J. S.

Ties kultūrinio gyvenimo aktualybėm
lių uždavinių. Menas tremtyje 
kuriamas. Meninėmis pramogomis 
palaikomas tremtinių dvasinis gy
venimas. Menu keliamas lietuvių 
vardas svetimųjų akyse. Daug čia

Mokslo metai daug kur pasi
baigė. Tylus mokytojų pareigos 
supratimas davė būrį kandidatų 
akademiniam suolui. Tremties mo
kykla padarė ką galėjo. Už tai tik 
padėka jai priklauso. Žengiant į 
naujus mokslo metus, būtų pagei
dautina, kad mokykla labiau pa
suktų linkme, numatyta švietimo 
nuostatų. „Gyvenamasis momentas 
ypatingai reikalauja profesinio 
išsilavinimo". Tuo sakiniu ska
tinama imtis ne tik amato, verslo 
mokytis, bet ir bendrojo išsilavini
mo mokykloje sukti praktine link
me. Nuostatai pabrėžia šią linkmę, 
nustatydami gimnazijos tipą — 
„su sustiprintu svetimųjų kalbų 
dėstymu". Mūsų tikslas būtų iš
leisti abiturientą, kuris bent vieną 
svetimą Vakarų kalbą vartotų 
laisvai. Visiems suprantami šio 
pageidavimo motyvai. Tiesa, jis 
sunkiau vykdomas dėl nepaprastų 
mokymo aplinkybių. Svarbiausia, 
nėra užtenkamai paruoštų ir užten
kamo skaičiaus mokytojų bei 
mokslo priemonių. Jo vykdymą 
palengvinti galim bent dviem prie
monėm: 1) pamokų lentelę nusta
tant, labiau „skriausti" teorinius į 
dalykus (matematiką, net litera
tūrą ar istoriją) svetimųjų kalbų 
naudai; 2) paskatinti mokinius, 
kad imtųsi patys savarankiškai 
iniciatyvos kalboms mokytis. To
kia privati iniciatyva ir net 
„užsispyrimas" gali būti ne ma
žiau vaisingas, kaip pačios mokyk
los pastangos.

Antra linkmė švietimo nuostatų 
taip pat pabrėžiama — auklėjimas. 
Paskutiniais metais Lietuvos mo
kykloje ėmė reikštis vietomis ne
simpatingas bruožas. Mokiniai ne 
vienoj vietoj buvo bepradedą jaus
tis herojai, darą kažkokį pasiau
kojimą, kad jie mokyklą lanko, ir 
ne visada įvertindavo vyresniųjų 
pastangas ir kovas, kad vaikai ga
lėtų mokytis, kad tik jie būtų 
išgelbėti nuo arbeitsdiensto ir pa
našių tarnybų. Vyresnieji auko
josi į KZ, kad tik jaunimas būtų 
išgelbėtas nuo darbo prievolės; 
buvo graudu ir sunku pergyventi 
momentus, kada kai kurios mokyk
los ruošė šokius tuo metu, kada 
buvo gavusios žinias apie savo 
direktorių ir auklėtojų nukankini
mą KZ.

moralinių sugebėjimų atžvilgiu. 
Švietimo nuostatai konkrečiai at
kreipia auklėtojo ir auklėtinio 
dėmesį į ugdomąsias vertybes: 
„ugdoma pagarba gerosioms tau
tos tradicijoms; vykdomas žmoniš
kumas, valstybingumas, doro
vingumas, pareigingumas, blai
vumas, pozityvioji iniciatyva".

Centro įstaiga (Švietimo Val
dyba) gali aplinkraščiais dalykus 
detalizuoti, konkretizuoti. Bet

Banga, kuri ir dabar tremties 
sąlygomis grasina paskandinti 
auklėjamąsias vertybes, gali ir 
turi būti sąmoningai užtvenkiama 
mokyklos. Auklėjimas tegali su
kurti tą apsisaugojimo pylimą. Dėl 
to tremties mokykla su savo pa
stangomis intelektualinius sugebė
jimus plėsti turi sieti pastangas ir

auklėjimo darbas nenudirbamas 
aplinkraščiais.

Auklėjimas vyksta mažuose 
židiniuose — šeimoje ir mokykloje. 
Auklėjimo sėkmingumas priklau
sys nuo pastangų šiose pagrindi
nėse institucijose. Belieka tad 
prašyti mokytojus prisiimti su 
kantrybe ir šventu uolumu šias

padaryta privačios iniciatyvos 
dėka, organizuojant ansamblius, 
koncertus, parodas, leidinius spaus
dinant. Didele dalimi meninių 
pasireiškimų dėka lietuvių vardas 
tariamas ne be pagarbos. Tačiau 
pastarasis faktas įpareigoja sau
gotis, kad to vardo patys nenupi
gintume menkais, nepasiruoštais

papildomąsias pareigas ar bent 
stipriau jomis susirūpinti. Mokyto
jams neabejotina pagalba — mo
kinių organizacijos. Dėl to ir čia 
reikia ypatingai pageidauti, kad 
mokykloje mokyklinės organizaci
jos priekyje stovėtų tik tokie žmo
nės, kurie pajėgia pedagogiškai 
veikti.

♦ ★ ♦

Ir kita kultūrinio gyvenimo 
apraiška — menas — kelia aktua- 

pasirodymais, netinkamais lietu
viškojo meno propagandai. Yra 
tekę matyti koncertą, rengtą ne 
tik lietuviams, kur pranešėja ne
pajėgia išskaityti programos ir 
susilaukia publikos švilpimo. Yra 
tekę matyti koncertą, kur pro
grama sudaryta be skonio, be 
aiškios meninės intencijos; kur 
dainos montuojamos naiviomis 
mechaninėmis priemonėmis: na, 
tai dabar padainuokime... Tai

minint, nenorima neigti koncerto 
rengėjų gražios iniciatyvos ir gir
tinų pastangų išsimušti iš kas
dienybės abejingumo' aukštesnie
siems dalykams. Tenorima pažy-
mėti, kad yra kolektyvai nevieno
do lygio, nelygaus rūpestingumo 
ar bent nevienodos rūšies. Vieni 
gali būti visai geri, naudingi vie
tos tremtinių reikalams, bet ne
tikti reprezentacijai ir propagan
dai. Bloga tai, kada savo paskirtį 
supainioja.

Yra tekę girdėti nusiskundimų, 
kad dailės parodos ruošiamos iš 
karto keliose vietose, kad lietu
viams menininkams pranešta apie 
parodą vos prieš savaitę ar ne ką 
daugiau. Ir dėl to neįmanoma kaip 
reikiant reprezentuotis. Nusiskun
džiama, kad vietiniai tremtinių 
organai nepainformuoją laiku cen
trinių organų apie tokių parodų 
galimybes ... Skundų visokių; 
vieni jų mažiau, kiti daugiau pa
grįsti. Bet pagrindas jiems atsirasti 
eina iš to, kad meniniai reprezen
taciniai pasirodymai lig* šiol yra 
partizaniški. Menas kuriamas, kaip 
ir auklėjimas, individualiai, de
centralizuotai, bet meno repre
zentacija reikalinga vykdyti cen
tralizuotai. Reikalinga ranka, kuri 
racionalizuotų lietuviško meno re
prezentaciją, — pamėgintų rūpin
tis, kad jis pasiektų reikalingas 
vietas, kad pasirodytų be prie
kaištų, kad pats meninis gyveni
mas susidarytų palankesnes sąly
gas ... Meninis gyvenimas, kaip 
ir mokslinis, yra švietinfo valdy
bos žinioje. Bet šiuo atveju geriau
sia būtų, kad meno reikalais rū
pintųsi patys menininkai per savo 
profesinę organizaciją. Būtų tiks
linga, kad menininkai susiorgani
zuotų. Ar jie susiorganizuotų to
mis pačiomis formomis, kaip Lie
tuvoje, ar kitomis — jų reikalas. 
Jeigu senomis, tai reiktų, kad 
meninio pobūdžio organizacijų vir
šūnės sueitų į tarpusavio kontaktą, 
sudarydamos menininkų federaci
ją ar tarybą. Vardas nesvarbu. 
Svarbu, kad visos tos organizaci
jos nepasiklystų kas sau, nes jų 
visų reprezentavimasis ar reiški
masis visuomenėje gali ir turi 
būti suderintas. Jau turime įvairių 
draugijų; reikalinga susiorgani
zuoti muzikams, aktoriams, dai
lininkams. Tada sporadinis parti
zaninis darbas virs organizuotu ir 
sistemingu, kurio rezultatas turės 
būti efektyvesnis. Iniciatyvos rei
kėtų laukti iš pačių meno žmonių.
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J. Vildunas

Socializmo raidon pažvelgiant
Tarp įvairių visuomeninio ir eko

nominio gyvenimo formų, kurias 
žmonija amžių būvyje yra sukū
rusi ar išmėginusi, šiais laikais, 
ypač po pastarojo karo, socializ
mas rodo vis didesnį vaidmenį. 
Tai matyti ir iš įvairiuose kraštuo
se vykstančių rinkimų, kur socia
listai gauna žymią nuosvarą. 
Mums rengiantis atkurti demokra
tinę Lietuvą, tai ne bereikšmis da
lykas: politftiio ir ekonominio Eu
ropos gyvenimo linkmės bent ben
drais bruožais turėtų būti pažįsta
mos.

Pagal socializmą žmogus pras
mingai ir be skriaudos kitam gali 
gyventi tik kaip visuomenės na
rys. Jau pats lotyniškos kilmės 
žodis „socializmas”, giminiuojąsis 
su žodžiu „socialias, -e — visuo
meninis, bendras“, sako, kad toji 
gyvenimo tvarkymo forma iškelia 
pirmon vieton visuomenę — ben
druosius žmonių interesus, o ne 
asmeninius. Todėl socialistai vi
suomenės reikalų labui aukoja at
skiro asmens reikalus. Socializmas, 
eina imtynių su istorijos būvyje 
susikūrusia visuomeninio bei ūki
nio gyvenimo’ santvarka, kuri 
grindžiama nuosavybe ir siekia 
ateityje išauginti tokią visuomenę, 
kur nebebūtų luomų ir kur darbo 
bei gamybos priemonės, pvz., fa
brikai, kasyklos ir kitos ūkinės ar 
finansinės įmonės, taip pat pelnas 
iš darbo priklausytų visuomenei, 
o ne atskiriems asmenims. Toliau
siai čia siekia komunizmas, nes to
ji kraštutinė socializmo forma no
ri ir visą privačią nuosavybę pa
versti visuomenės nuosavybe. Ko
munistinėje santvarkoje, užsikrė
tusioje materializmo pasaulėžiūra, 
atskiras žmogus verčiamas pasida
ryti klusniu visuomenės įrankiu, 
tiesiog vergu, visą savo darbą ir 
to darbo vaisius sudedąs visuo
menei, o valstybė, organizuotas 
visuomenės pavidalas, tampa įas
menintas viešpats, nustatęs net 
gyvenimo tikslus bei uždavinius.

Dar žiloje senovėje, pvz., grai
kų filosofo Platono moksle, buvo 
iškilę socialistinių bei komunisti
nių idėjų. Turint prieš akis 
Kristaus mokslą, pirmosioms krikš
čionių sektoms tos idėjos buvo 
irgi nesvetimos. Viduramžių vie
nuolynų gyvenime tam tikra pras
me matome visiškai ryškų krikš
čioniškojo socializmo minčių įgy
vendinimą. Iš smarkiai pradėjusios 

Wflrzburgo lietuvių gimnazija su UNRRA’os direktorium Mr. W. G.
Cargill J. Akšio nuotr.

augti pramonės darbininkų luomo 
nepasitenkinimo ir skurdo 19 amž. 
pradžioje gimsta naujoviškasis so
cializmas, kuris, grindžiamas Owe- 
no ir Saint-Simono teorijomis, pra
deda ieškoti naujų kelių naujai 
ekonominei visuomenės santvarkai 
sukurti. Prancūzas Blanc tai nau
jenybei įgyvendinti reikalavo su
kurti laisvą valstybę, kurioje vieš
patautų darbo klasė, ir tuo būdu 
jis tapo socialdemokratijos įkūrė
ju. Demokratija, kaip jau tas grai
kiškos kilmės žodis sako, yra — 
liaudies, pačių žmonių valdžia, o 
socialdemokratų siekimas — kad 
toje valdžioje liaudžiai atstovautų 
socialistai.

Žymiųjų betgi naujoviškojo so
cializmo minties pagrindėjų bei 
plėtotojų reikia ieškoti Vokietijo
je. Čionai stipriausią įtaką darbi
ninkų sąjūdžiui bus padarę K. 
Marksas ir F. Engelsas, kurie 1848 
m. paskelbė savo mokslo gaires 
vadinamuoju ,,Komunistų mani
festu“, veikiai tapusiu vadovu so
cialistiniam sąjūdžiui. Pasak 
Markso, visų vertybių šaltinis yra 
tose vertybėse esančioje darbo 
nuoveikoje, kitaip sakant, vertybės 
glūdi žmogaus įdėtame darbe. Bet 

Kempteno moterų sekstetas su savo vadovu muz. Armonu 
Pr. Urbučio nuotr.

už tą nuoveiką darbininkui tik iš 
dalies teatlyginama: jis atpildo 
gauna ne tiek, kiek jo darbas iš 
tikrųjų vertas. Taip, girdi, uždar
bio likutis ar perteklius atitenka 
kapitalistų kišenei, kapitalas auga, 
tuo tarpu dirbančioji klasė nusi
gyvena ir krenta skurdan. Dėl to

Kaunas nuo Žaliojo kalno J. Vilučio nuotr.

Marksas pareikalauja visuomenės 
klasių kovos ir proletarų jėga re
miamos valdžios bei diktatūros. Iš 
čia pasigirdo pasaulyje šūkis: „Vi
sų šalių proletarai, vienykitės!" 
1864 m. Londone buvo įsteigta 
„Internacionalinė darbininkų aso
ciacija“ (I-asis internacionalas), o

1889 m. tas sąjūdis perdirbtas į 
Il-ąjį internacionalą.

Bolševizmas, kurio ideologijos 
svarbiausias kūrėjas buvo Leni
nas ir jos griežtas vykdytojas tapo 
Stalinas, yra ne kas kita, kaip 
komunizmas, paremtas K. Markso 
mokslu. Jis reikalauja, kad visą 
ekonominį ir pramonės gyvenimą 
prievarta turėtų savo rankose ir 
valdytų darbininkija — ginkluo
tas proletariatas. Rusijoje nuo 1917 
m. bolševizmo mokslas pradėtas 
įgyvendinti nacionalizuojant visą 
privačią pramonę ir įvedant tam 
tikras kolektyvizmo formas žemės 
ūkyje — sovchozus ir kolchozus.

Be kraštutinių socializmo formų 
— komunizmo ir bolševizmo, esa
ma dar ir kitokių jo krypčių. Vals
tybinis socializmas reikalauja 
suvalstybinti žemę ir kapitalą, vals
tybiškai nustatyti dirbantiesiems 
atlyginimą. Sindikalizmui rūpi nu
versti kapitalizmą ir sukurti pro
fesines sąjungas. Gildijų socializ
mas nori, kad darbo priemonės 
būtų perduotos valstybės nuosa
vybėn ir kad pramonę prižiūrėtų 
į gildijas susimetę darbininkai. 
Grupių socializmas ryžtasi suda
ryti tam tikras darbo bendroves,

Leonardas Žitkevičius

Lauku troškimai
Troškimai šviesūs ir spinduliuoti, Jį atkartoja visi arimai, 
Želmens maldoj sudėti! Visu dangum žvaigždėti.
Girdžiu jūs balsą: žaliai žaliuoti! Tai šimtažiedžiai laukų troškimai
Girdžiu: skaisčiai žydėti! Želmens maldoj sudėti.

Plačiai užtvinkit jūs Mūšos klonius,
Visom lankom gėlėti!
Paskleiskit viltį, prikelkit žmones
Gyventi ir mylėti!

kurios privalo turėti teisę laisvai 
naudotis darbo priemonėmis ir 
paskirstyti uždarbį pagal darbo 
nuo veiką. Yra susidaręs ir krikš
čioniškasis socializmas, norįs 
įvesti socialistinę ekonominio gy
venimo santvarką, kuri derintųsi 
su krikščionybės mokslu.

Socialistų ir komunistų partijos 
dabar gyvuoja mažne visose pa
saulio valstybėse. Vokietijoje po
litinis darbininkų sąjūdis prasidė 
jo 1863 m., Lasalliui įsteigus ben-
drąją vokiečių darbininkų sąjun
gą, kuri 1875 m. susidėjo su 1869 
m. įsisteigusia socialdemokratų 
partija. 1890 m. toji darbininkų or
ganizacija buvo performuota į 
Vokietijos socialdemokratų partiją, 
kurioje ilgainiui vyko tam tikro 
skaldymosi dešinėn (revizionizmas) 
ir kairėn, bet 1922 m. vėl buvo 
sudaryta vieninga socialdemokra
tų partija. 1915 m. Vokietijoje 
įsisteigė ir komunistų partija. 
Prancūzijoje socialistų partija at
sirado 1880 m., ir joje iš pradžios 
pasireiškė keletas krypčių; bet 
1905 m. atskiros grupės susijungė 
ir sudarė vienybes partiją, kuri 
priklausė I-ajam internacionalui. 
Šalia tos organizacijos, čionai dar 
yra respublikonų socialistų (kata
likų) partija. Daugumas vienybės 
partijos narių 1920 m. prisidėjo prie 
III-ojo komunistų internacionalo. 
Anglijoje socialdemokratų parti
ja įkurta 1881 m., šalia jos radosi 
ir kitokių socialistintų grupių, ku
rios 1893 m. susijungė į nepriklau
somą demokratų partiją. 1906 . m., 
įvvykus naujam susijungimui, at
sirado žinomoji darbo partija (La
bour Party) su savąja nemarksisti- 
ne programa; jos kairinis sparnas 
sudarė nepriklausomą darbo par
tiją. Yra čia ir komunistų negau
si partija. Rusijoje socialdemokra
tai susibūrė 1898 m., ilgainiui pa-

sidalydami dviem grupėm — bol
ševikų ir menševikų. Lenino vado
vaujami, 1917 m. bolševikai lai
mėjo ir sukūrė vadinamąjį III-ąjį 
internacionalą. Apie Lietuvos so
cialistų bei socialdemokratų veik
lą būsime jau skaitę „Žiburiuose" 
(š. m. Nr. 19 ir 20) įdomų Z. Pa- 
tirgo straipsnį, todėl nebėra rei
kalo čia kalbėti.

Ar socializmas yra žmonijos iš
ganymas, — to klausimo šiuo tar
pu negvildename. Yra noro tik
prabėgomis vieną dalyką pastebė
ti: kraštutinis visuomenės reikalų 
kėlimas ekonominėje bei sociali
nėje žmonijos santvarkoje, kaip 
reakcija prieš vyravusią kapitalis
tinę santvarką yra tiek pat šališ
kas, kaip šališkas yra kapitaliz
mo individo ir jo sauvaliavimo kė
limas, nes jeigu buvusioji sistema 
galų gale verčia visuomenę ver
gauti individui, tai naujoji sistema 
asmenybę veda į vergavimą visuo
menės reikalams. Asmuo ir visuo
menė, visuomenė ir asmuo — yra, 
buvo ir visados paliks du pagrin
diniai rivalizuoją veiksniai tiek 
žmonijos ekonominės bei sociali
nės santvarkos, tiek politinės oi- 
ganizacijos kūryboje. Nuo čia, ro
dos, reikėtų pradėti galvoti ir įvai
rioms mūsų partijoms, rengian
čioms savo programas demokrati
nės nepriklausomos Lietuvos at
statymui. Krikščioniškosios pasau
lėžiūros nariui čia visados pasi
liks prieš akis amžinas ir visomis 
išgalėmis tikrovėje įgyvendintinas 
dėsnis: „Mylėk savo artimą kaip 
pats save!“, kuris nurodo auksinį 
vidurį tarp asmens ir visuomenės 
interesų, pastatydamas prieš akis 
idealą, įgalinantį politiškai galvo
jantį žmogų neprarasti savęs lai
ko ir vietos aplinkybėmis suki
lusiose politinio ar ekonominio gy 
venimo srovėse.
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. J. Kazickas

Persijos problema tarptautinėje politikoje
Nors Persija yra didelė valstybė 

savo plotu (628.080 kv. mylių, o 
gyventojų turi tik 15.055.115), ir 
labai turtinga naftos porduktais, 
tačiau pramonėje tedirba mažiau 
kaip 200.000 darbininkų; pagrin
dinė Persijos ūkio šaka yra že
mės ūkis. Žemės ūkio apdirbimo 
metodai yra mažai kuo pasikeitę 
nuo karaliaus Dariaus laikų. Lau
kuose galima matyti mažas gru
pes vyrų, su kastuvais besi
kapstančių po vaisingą žemę. Tik 
labai progresyviuose ir pavyzdin
guose ūkiuose matyti žemę ariant 
viena pora jaučių, kurie traukia 
medinį plūgą. Žemė priklauso ke- 
letai turtingų žemvaldžių. Kai
miečiai gyvena baisiame neturte 
ir. ddr didesniame nešvarume, kai 
tuo tarpu žemės . savininkai — 
pertekusiose pajamose. Žmonių 
sveikatingumas nėra vyriausybės 
rūpesčių objektu, tačiau charakte
ringu kultūros lygio ženklu — 
kūdikių mirtingumas viršija 80%, 
gi venerinės ligos toli prašoka 
50%. Fizinis ir dvasinis tautos 
stovis ir toliau nuodijamas opi- 
jumu, kurio rūkymas yra Persijoj 
legalus.

Politinės partijos, su pora tre
jetą išimčių, kaip jos kad supran
tamos vakarų pasaulyje, Persijoj 
neegzistuoja. Irade-i-Milli sutraukė 
visus tuos, kurie bijo komunizpio. 
Tačiau tai yra silpna ir be gerų 
vadų grupė. Hizb-i-Iran patraukė 
daug intelektualinio jaunimo, ta
čiau yra taip pat silpnai organi
zuota ir bevadė. Tudeh partija, 
suorganizuota politinių kalinių, 
paleistų po Rėza Šach abdikavi- 
mosi, buvo iš tikrųjų savo kūri
mosi pradžioje liberali ir progre
syvi. Tai stipri ir gerai organi
zuota partija, kuri niekad ne
sudvejojo gintis, kada ji buvo 
puolama. Tačiau ji’ negavo jokios 
paramos nei iš britų, nei iš ameri
kiečių. netgi nei iš savos vyriau
sybės, kuriai progresas reiškė ko
munizmą ir perversmą. Tokiu bū
du Tudeh nusikreipė į rusus, ku
rie suteikė jai materialines me
džiagas ir dvasinę paramą-. („Ti
mes", April 25, 1946).

Čia vertas yra paminėti ir Per
sijos dabartinis premjeras Qavam 
Es — Sultaneh. Būdamas gabiu 
politiku ir dideliu patriotu, jis 
turi neišvengiamai taikytis ir 
veikti pagal dominuojančią šių 
dienų politinę jėgą. Gal būt, dėl 
šios priežasties jis ir buvo anksčiau 
kaltinamas dėl savo provokiškų, 
o dabar prorusiškų sentimentų. 
Tačiau, atrodo, būtų daug tiksliau 
jį atvaizduoti kaip esantį pro- 
persišką ar kaip tikslų užsieninės 
įtakos barometrą. (,.Daily Tele
graph", April 23, 1946).

Nepaskutinėje, tačiau, vietoje 
Persijos politinio gyvenimo sūku
ryje stovi ir toj pačioj gatvėj vie
na prieš kitą išsiplėtusios Didžio
sios Britanijos ir Sovietų Rusijos 
ambasados.

1941 m. rugpiūčio mėn. 25 dieną 
anglų ir sovietų kariuomenės 
įžengė į Persiją ją okupuodamos, 
,,iki karo sąlygos leis šias kariuo
menes vėl atitraukti". Persija są
lygas priėmė tų pačių metų rug
sėjo mėn. 9 dieną. Sąjungos su
tartis tarp SSSR ir Didžiosios Bri
tanijos buvo pasirašyta Persijoj 
1942 m. vasario mėn. 29 dieną* 
Pagal šią sutartį Didž. Britanija ir 
SSSR įsipareigojo y respektuoti- 
užimto krašto teritorialinį integra
lumą, suverenitetą ir politinę ne
priklausomybę. t Vėliau papildomai 
buvo nustatyta, kad sąjungininkų 
kariuomenės pasitrauks iš Persi
jos per 6 mėn. karui pasibaigus, 
ne vėliau kaip 1946 m. kovo mėn. 
2 dieną. Visiems žinoma, kad Sov. 

Rusija šį tarptautinį įsipareigoji
mą sulaužė, nustatytai datai ne 
tik kad neatitraukdama kariuo
menės iš Persijos teritorijos, bet 
dar įvesdama papildomus opera
cinius dalinius, pasijukusius toli 
už jų turėtų teritorijų į rytus, 
pietus ir vakarus. Koks gi yra 
pagrindinis šios bolševikų de
monstracijos tikslas? Prisimenant 
anų dienų įvykius, lengva pagrin
diniame sovietų tiksle įžiūrėti dvi 
puses, tada dar apgaulingai dekla
ruotas, tačiau dabar vis labiau iš
ryškėjančias. Pirmiausia, būtent, 
gauti iš Persijos vyriausybės prie
vartiniu būdu naftos koncesijas 
šiaurinėje krašto srityje, sudarant 
akcinę Persų — Rusų bendrovę su 
51 % akcijų rusų rankose. Prieš šį 
rusų siekimą, atrodo, nieko ne
turėjo nei anglai, nei amerikiečiai, 
kiek jo įvykdymas būtų ėjęs tai
kiu susitarimų keliu. Taip balan
džio rflėn. 25 d. ,,The Times" savo 
vedamajame „Persija ir Jėgos" 
rašė: „Pagrindinis Rusijos moty
vas Persijos politikoje yra buvęs 
aiškus pageidavimas, savyje visai 
suprantamas, užsitikrinti naftos 
koncesiją. Rusijos reikalas papil
domų naftos rezervų yra impera
tyvinis, ir kitos koncesinės jėgos 
nenorėtų sukliudyti jo patenkini
mą. Pageidavimas Persijos resursų 
išplėtojimų dalies, ^ypatingai tose 
srityse, kur geografinė Rusijos po
zicija daro ją tinkamiausiu kon
trahentu jų efektyviai eksploataci
jai, yra visai aiškus". Gi toliau — 
„... susitarimas su Persija, pagal 
kurį bet kokia koncesija yra pa
grįsta, turi būti ir atrodyti, kad 
yra atsiektas be prievartos su
gestijos". Taikiam sutarčių keliu 
koncesijų išgavimui, atrodo, ne
būtų prieštaravus? ir Amerika. — 
„Sovietų Sąjunga yra pilnai įtei
sinta dalintis Persijos naftos eks
ploatacija lygiomis sąlygomis su 
visom kitom užsienio jėgom" 
(„New York Herald Tribune", 
April 21, 1946, Sumner Welles).

Sis viešai deklaruojamas tikslas, 
tačiau, buvo pagrindinio siekimo 
tik oficialioji pusė, siekianti už
tušuoti patį pagrindinį Sovietų 
ekspancijos leitmotyvą. Sis leit
motyvas, tame Sovietų — Persų 
susitarime visai nekaltoj formoj 
neužginčijamai pripažįstamas Per
sijos vidaus reikalu. Balandžio 
mėn. 5 dienos Persų komunikate 
(apie šios sutarties turinį) jis taip 
skamba: „3. — Kas liečia Azerbei- 
džaną, kadangi tai yra Persijos vi
daus reikalas, taikinga susitarimai 
bus padaryti tarp vyriausybės ir 
Azerbeidžano tautos atliekant kai 
kuriuos pataisymus pagal egzistuo
jančius įstatymus ir Azerbeidžano 
tautos gerovės prasme" („Daily 
Mail", April 6, 1946). Nežinant 
didžiųjų valstybių kovos užkulisiu, 
šis punktas daugeliui galį atro
dyti logiškas ir patenkinantis, ta
čiau iš tikrųjų čia gulj Persijos 
ateities sprendimas. Todėl yra 
būtina pereiti prie tolimesnių įvy
kių nagrinėjimo, liečiančių lygiai 
Persiją ir Azerbaidžaną, kaip 
Angliją ir Sovietų Rusiją.

Balandžio mėn. 28 d. Azerbei
džano „premjeras" M., Pishevari 
atvyko į Teheraną diskutuoti 
Azerbeidžano savivaldos klausi
mo. Keletą dienų prieš tai Persi
jos ministeris pirmininkas Qavam 
Es — Sultaneh paskelbė Azerbei
džano dalinės autonomijos progra
mą. Pagal tą programą Azerbei
džano provincijų ir miestų tary 
bos savarankiai renka vyriausy
bės departamentų direktorius, ta
čiau oficialieji įsakymai yra lei
džiami Teherano vyriausybės. Be 
to, Teheranas skiria generalguber
natorių iT armijos bei žandarme
rijos viršininkus, bet už tai padi

dina Azerbeidžano delegatų kiekį 
Persijos parlamente.

Nors iš pradžių ir buvo skelbia
ma, kad derybos vyksta palankioje 
dvasioje, tačiau visai netikėtai, 
gegužės mėnr. 3 d. naktį, Tabrizo 
radijas paskelbė mažai kieno 
pastebėtą, tačiau šiam reikalui di
delę reikšmę turintį pranešimą. 
Pagal tą pranešimą, balandžio mėn. 
23 dieną buvo pasirašyta 20-metų 
tarpusavio pagalbos sutartis tarp 
tautinių Azerbeidžano ir Kurdista
no vyriausybių. Sutartis, suside
danti iš 7 punktų, yra pasirašyta 
iš Azerbeidžano pusės parlamento 
prezidento Shasastari, premjero — 
M. Pishevari, demokratų partijos 
generalinio sekretoriaus Padgan, 
vidaus reikalų ministerio Javid ir 
švietimo ministerio Mohammed 
Biria. Už kurdų tautą pasirašė 
premjeras Mohammed Ghazi, prem
jero pavaduotojas Seyyid Ab
dullah Gailani ir 3 kiti pavaduo
tojai. Pagal šią sutartį, ne tik kad 
garantuojama abišalė karinė pa
rama agresijos atveju (4 p.), bet 

Lietuviškas kryžius Baltijos tautų parodoj Schongau (V. Uoselio darbas)
V. Rasiūno nuotr.

abi tautos pasikeičia diplomati
niais atstovais’(1 p.), aptaria pre 
kybos santykius (3 p.) ir kalba 
apie bendrai nustatomas bausmes, 
jei įvyktų sukilimas prieš kurią 
nors iš abiejų vyriausybių (7 p.).

Savaime suprantama, šios su
tarties paskelbimas pastatė aiškų 
klausimą — kiek gi iš tikrųjų 
Azerbeidžano problema yra Per
sijos vidaus reikalas? Sutarties 
frazavimas yra toks? kaip yra 
kad priimta tarp pilnai suvereninių 
ir nepriklausomų valstybių.

Nežiūrint į tai, derybos vyko ir 
toliau „draugiškoje" dvasioje, kol 
staiga, gegužės mėn. 11 dieną, 
Tabrizo radijo stotis pranešė, kad 
derybos nutrūko.

,fAzerbeidžano tauta nepasiduos 
centrinės vyriausybės tironijai. 
Per paskutiniuosius 20 metų ši 

tauta stengėsi, gauti laisvę, bet 
nenorėjo išnykti. Azerbeidžano 
tautinė armija yra pasiruošusi ko
voti su laisvės priešais. Mes no
rėjome taikos ir norėjome derybas 
užbaigti taikiai, bet kai kurie 
elementai Teherane mėgino gauti 
pirmenybę iš to."

„Dabar mes skelbiame visoms 
tautoms, kad esame pasiruošę ko
voti. Mes davėme įsakymus tau
tinei armijai ir demokratų partijai 
ant sienos, kad jeigu centralinės 
vyriausybės armija įžengs į Azer- 
beidžaną, mes trukdysime juos. 
Mes, azerbeidžaniečiai, nuo mažų 
vaikų iki senų vyrų, kovosime ir 
nęatiduosime laisvės ir savival
dos" („Times", May 13, 1946).

Gegužės mėn. 14 dieną Asso
ciated Press korespondentas ’š 
Teherano pranešė, kad centrinės 
vyriausybės armija paskubino pa
sirengimus karui. Tabrizo radiio 
stotis gegužės mėn. 19 dieną-'-va
kare staiga nutraukė plokštelių 
muzikos transliaciją ir paskelbė: 
„Karas prasidėjo. Reakcionierių 
kariuomėnė puola mūsų kraštą. 
Laimėjimas bus mūsų."

Kaip įvykiai rutuliosis toliau, 
sunku pramanyti. Sunku prama
nyti ir todėl, kad Azerbeidžanas 
jau yra atskirtas nuo visos Per

sijos „geležine uždanga", už ku
rios demokratų partija (perkrikš
tyta Tudeh partija) dėka Rusijos 
trupių yra paėmusi valdžią į savo 
rankas. Rusijos ’ įtakos sustiprini
mui didelis skaičius rusų agentų 
buvo permesta per sieną. Be to, 
per trumpą laiką buvo suspėta 
išdalinti žemę kaimiečiams, pa
keisti laiką Rusijos laiku, paša
linti šacho portretus, suorgani
zuoti kariuomenę, kuri ne tik ap
ginkluota sovietų ginklais, bet ir 
aprengta sovietinėmis uniformomis 
(Irano ambas. Vašingtone Husein, 
Ala pareiškimas) gegužės mėn.
22 d. Saug. Tarybos posėdyje), iš
leisti pinigus ir 1.1.

Čia kyla pats esminis klausi
mas. Kodėl Rusija skiria tokią 
ypatingą reikšmę Azberbeidžano 
provincijai, panaudodama nepa

prastas priemones savo įtakai už
tikrinti? Iš kitos pusės — argi šios 
provincijos gyventojai, kurie yra 
persų, kurdų ir armėnų mišinys, 
neturi teisės gauti autonomiją?

Atsakymas guli šios srities eko
nominėje, politinėje ir strateginė
je reikšmėje. Pirma — Persija 
yra priklausoma nuo Azerbeidža
no maisto atžvilgiu. Azerbeidža
nas yra turtingiausia Persijos že
mės ūkio sritis,, didžia dalimi pa
dengianti visos Persijos maisto 
reikalavimus.

Separatistinis Azerbeidžano ju
dėjimas, gal būt, rastų ir didesnį 
pritarimą vakarų pasaulyje, jei 
sritis vėliau nepasiliktų po išim
tine Sovietų Rusijos dominacija 
(„New York Herald Tribune", 
April 21, 1946 — Sumner Welles).

Antra — prorusiška marionetinė 
vyriausybė tuoj pat padidintų ir 
taip jau didelę Rusijos įtaką Te
herano vyriausybėje. Vėliau tokia 
vyriausybė neturėtų sunkumų ati
tinkamu momentu visiškai įsi
jungti į Sovietų Sąjungą.

Ir trečia, kalbant apie militarinę 
šios srities reikšmę, reikia 
pabrėžti, kad „Azerbeidžanas yra 
pats svarbiausias kvadratas pa
saulio šachmatų lentoje, ir jeigu 
jis taptų dominuojamas rusų, tai 
greitai taptų ir naudinga starto 
vieta, kur kylio aštri briauna iš
stumtų Britaniją iš jos strategi
nių būtinumų viduriniuose rytuose 
ir tokiu būdu sukurtų situaciją, 
kritišką pasaulio taikai. Taip pat 
reikia atsiminti, kad Azerbeidžano 
sienos, jeigu inspiruojama Kurdų 
respublika būtų sukurta, apimtų 
dalį Irėko ir Turkijos" („Daily 
Telegraph", April 24, 1946).

Taip atrodo Persijos problema 
jos pačios teritorijoje. Tačiau ši 
problema didžiuliu įtempimu yra 
sprendžiama ir Saugumo Taryboje, 
kur jėgų atstovai stengiasi savo 
tikslus ir žingsnius apvilkti gra
žesniu drabužiu, paslėpdami įtar
tino švarumo turinį. Čia viena 
pusė, beatodairiškai užatakuota 
dėl savo agresyvinių priemonių, 
buvo priversta uždaryti duris iš 
lauko pusės. Ką gi reiškia šis 
faktas šios temos pavadinimo 
šviesoje? Į tai gražiai atsako 
„Spectator" š. m. kovo mėn. 29 d.:

„Rusijos atstovo pasitraukimas 
iš Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybos, kaip protestas prieš labai 
tinkamą Tarybos sprendimą iš
klausyti reikalą, kurį Persijos 
vyriausybė turėjo iškelti, yra dra
matiška demonstracija sunkumų, 
iškylančių jungiant praktinės po
litikos reiche demokratines ir to
talitarines idėjas. Demokratijos 
esmė yra tame, kad jeigu po 
diskusijų susitarimas pasirodo 
yra negalimas, mažuma nusilenkia 
daugumos sprendimui. Tai yra pa
grindas, ant kurio Jungtinės Tau
tos buvo pastatytos, ir ne ant jo
kio kitokio pagrindo jos galėtų 
išsilaikyti. Bet kad totalitarinis 
kraštas, - kurio valdovai išreiškia 
savo valią prievarta, nusilenktų 
savo draugų daugumai, yra kon
cepcija, kurios joks totalitarinis 
kraštas lengvai nėnuryja. Didžiau
sias totalitarinis šių dienų kraštas 
lengvai atsisakė tai padaryti tre
čiadienį." Straipsnis baigiamas} 
„Tačiau jeigu Rusija yra, kad iš 
jos būtų išreikalautos UNO teisės 
veikiant pagal Chartos dvasią, 
kurios suformavime ji turėjo savo 
dalį ir vėliau pasirašė, tada tas 
išreikalavimas turi būti padarytas, 
kokios konsekvencijos bebūtų.. 
Kapituliuoti prieš Rusiją dėl to 
būtų daugeliu laipsnių blogiau, 
kaip prarasti Rusiją iš UNO 
išvis."

Žiūrint į visą šitą klausimą eili
nio perso akimis, manau, neapsi
riksime, tvirtindami, kad, kokie 
tikslai ir santykiai tarp didžiųjų 
valstybių bebūtų, jis norėtų ma
tyti tik vieną, būtent — laisvą iT 
nepriklausomą savo kraštą.
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Vyt Tamulaitis

SAVOJE ŽEMĖJE
Kruvina dangaus pašvaistė vis 

plėtėsi ir augo, regimai artėdama. 
Juodi degėsių dūmai, nematomo 
mirties paukščio sparnais nešami, 
kilo aukštyn ir aukštyn, nors iš 
lėto, pamažėle, bet galingai ir pla
čiai, grasinamai pakibę virš tylių 
sodybų, paskendusių vidurvasario 
skaisčiam žalume.

Frontas artėjo. Nuo trenksmo 
gailiai dejavo ir drebėjo žemė, 
plėšoma ir draskoma gabalais, 
kartkarčiais tykšdama ugniniais 
stulpais į viršų, susimaišiusi su 
dulkių, akmens, geležies ir trobe
sių liekanomis.

Gugys išbėgo iš trobos vienplau
kis, sutaršytais plaukais ir valan
dėlę stabtelėjo ant slenksčio, 
žvelgdamas j rytų dangų. Saulės nu
degintam ūkininko veide buvo 
juoda neviltis, abejingumas visa 
kam: ir gyvenimui, ir mirčiai. Nu
leistos rankos, grubios ir kietos, 
tiek daug gyvenime sunkių naštų 
pakėlusios ir nešusios, dabar ka
bojo prie pečių nusvirusios ir be
jėgės, lyg jam visai nereikalingos, 
niekuo negalėdamos pasipriešinti 
tam kažkam baisiam, kas dabar 
ėjo, artėjo', slinko vis arčiau ir 
arčiau prie jo namų.

— Simai, Simuk! — šaukė mote
ris viduje. — Ar tu dar lauksi?

— Sakiau, kad ne! Važiuoti va
žiuosiu, tik ne pirmutinis, o pas
kutinis ... — ištarė karčiai, lyg 
stovėdamas pats prie savo gražaus 
gyvenimo duobės, kurią turėjo 
dabar nuosavomis rankomis už
kasti, tik vis dar delsė ir nesi
ryžo vis dar vylėsi — o gal kar
tais nereikės...

Visas kaimas jau buvo tuščias. 
Neseniai krutėjęs dar gyvybe ir 
darniu darbu, dabar buvo nykus 
ir užgesęs. Paskubomis apleisti 
kiemai buvo atkeltais vartais, ati
darinėtomis trobesių durimis, už
versti išmėtytais padargais ir ra 
kandais, skryniomis, dėžėmis, in
dais ir suplėšytais drabužiais. Pa
krikę ir išsigandę žmonės išbėgo 
nuo mirties ir artėjančio pragaro. 
Išbėgo, patys nežinodami kur, vis
ką palikdami, tik viena mintim 
aklai tesivadovaudami: kad tik 
toliau nuo čia...

Gugys paskubomis kinkė arktį. 
Tylus, sukandęs dantis, jis raišio
jo pakinktus, tvarkė vežimą, neiš
tardamas nė žodžio, tik kažkur 
giliai krūtinėje jausdamas vis 
karščiau degančią liepsną, vis di
dėjančią žaizdą, kurią labiau ir 
labiau, skaudėjo, gėlė ... Va, štai 
tuoj likimo vėjas nuplėš jį nuo 
gimtosios šakelės, nublokš, išmes į 
svetimas, nežinomas kertes. Liks 
benamis, be pastogės, be savo 
nuosavo kampo ir žemės gabalo, 
kurį kaip savanoris buvo gavęs. 
Čia sudėjo visą savo gyvenimą, 
triūsą ir širdį. Ir štai to pagrindo, 
ant kurio tvirtai stovėjo, tuojau 
neliks. Jo gyvenimas pakibs ant 
bedugnės, susvyruos ir sugrius ... 
Sąmoningai delsdamas jis kinkė 
arklį, apie nieką daugiau negal
vodamas, tik apie tai, kad jis dar 
yra čia, savo namuose.

Miške sušniokštė artilerijos šū
vis, suaidėjo klaikus staugimas ir 
dusliai trenkė kažkur netoli. Tro
boje pravirko mergaitė, ir garsiai 
persižegnojo žmona.

— Simai, Simai! — šaukė pul
dama prie durų. — Ar jau?

— Jau, jau... — pasakė nieko 
negalvodamas, tempdamas arklį 
prie durų. >

Kad ne tie vaikai, galvojo kel
damas juos vieną po kito į veži
mą, jis nė pėdos nesitrauktų iš 
čia. Kaip liūtas prię savo urvo 
angos, pultų kiekvieną, kas tik kė
sintųsi peržengti jo šventą namų 
slenkstį.

— Reikia juk, vaikai, jus gel
bėti, — priglaudęs jaunesnįjį sū
nų, ištarė balsu, ir tuo pačiu metu 
krūtinėje kažkas trūko, atsipalai
davo ... Nesuvaldomas jausmas 
ėmė veržtis lauk, tvinti širdyje, 
akyse. Meilė ir gailesys sugnybo 
širdį, kad vos išlaikė nepasidavęs 
tam staigiam jausmo išsiliejimui 
pulti čia ant kiemo žemės, apka
binti ją rankomis ir stipriai, neat
plėšiamai prisispausti prie šalto, 
drėgno jos kūno. Norėjo bėgti, at
sisveikinti viską iš eilės: trobas, 
medžius, šulinį, akėčias ir plūgą, 
kurie, rodės, dabar visi žiūrėjo į 
jį savo geromis akimis ir matė, 
suprato jo skausmą. Bet jis pa
sisuko staiga į trobą, susigėdęs 
pats savęs, griebė likusį ryšulėlį, 
įmėtė į vežimą, greit įšoko pats ir 
stipriai kirto arkliui botagu, lyg 
norėdamas tuo kirčiu bent kartą 
viską baigti.

Šūviai tankėjo ir artėjo. Lau
kuose pasipylė kareiviai, išvargę 
ir purvini, ilgai gulėję apkasų 
dumble. Vežimais, mašinomis, 
ginklais ir šaudmenų dėžėmis bu
vo užgrūstas kelias. Ten šūkavo 
ginkluoti žmonės, vieni eidami pir
myn, į mirtį, kiti traukdamiesi, at
gal. Gugiui kažką jie sakė, rodė, 
bet jis nieko nesuprato ir nesu
vokė šioje žmonių ir vežimų 
maišatyje.

Sustabdęs arklį, valandėlę laukė 
prie kelio. Sumažėjo grūstis, įsu
ko į vieškelį, duobėtą, išmaltą ge
ležinių ratų.

Iš daubos kelias kilo aukštyn. 
Gugys atsigrįžo ir paskutinį kartą 
pažvelgė į savo sodybą ten, apa
čioje. Niekada gyvenime ji neatro
dė jam tokia graži ir pilna laimės, 
kaip šiame paskutiniame atsisvei
kinimo žvilgsnyje. Žiūrėjo į ją, lyg 
pirmą kartą išvysdamas. Sodas, 
kampe kryžius, naujo kluono sto
gas, beržas, savo viršūne iškilęs iš 
kitų medžių, tvoros, tik pernai ap
kaltos, ąžuoliniai stulpai, klevai1 
prie vartų, jo pačio rankomis so
dinti, stovėjo tylūs, ramūs tvir
ti ... O jis, žmogus, turėjo trauk
tis, palikdamas tą pačią žemę, su 
kuria daug daugiau buvo suau
gęs, negu tie bejausmiai medžiai, 

Į turėjo bėgti ne nuo ko kito, kaip 
tik nuo to pačio žmogaus, nešan
čio mirtį, pražūtį, vergiją...

— Nuo žmogaus... — ištarė 
tuos žodžius karčiai, su panieka 
ir apmaudu, neieškodamas juose 
suraminimo nei paguodos, gerai 
žinodamas, kad, išrautas kartą iš 

Soesto lietuvių aukštesniosios prekybos mokyklos mokiniai su mokytojais, baigę mokslo metus

čia, niekados neprigis kitur, nyks I 
ir džius, kaip ir tie medžiai, kurie ■ 
perdaug giliai įleido čia savo 
šaknis, kad galėtų lapoti ir aug- j 
ti kitur, palikę nematomus gyvy
bės siūlus čia, šitame juodame 
laukų arime ...

— Tėtuk, tėtuk! — šaukė, budi
no jį sūnus iš minčių antplūdžio.
-- Tėtuk, tėtuk!... — bet Gu

gys nekreipė į jį dėmesio. Net ne
girdėjo jo žodžių. Sudėjo vežime 
nuleidęs galvą, užsidaręs savyje, 
bereikšmiu žvilgsniu palydėdamas 
lenkiančius jį kelyje.

Kelias sukosi į dešinę ir leidosi 
žemyn, pakalnėlėn. Gugys norėjo 
jau arklį leisti risčia.

— Tėtuk, juk tai mūsų Tigriu
kas! — vėl šaukė ‘ vaikas, stoda
masis vežime. — Ar tu negirdi?

— Aū, ū, ūū... — tik dabar 
išgirdo klaikų užmiršto šuns stau
gimą tuščiuose namuose.

— Užmiršau... — ištarė Gu
gys, jausdamasis kaltas. — O rei
kėjo juk nuo virvės paleisti...

Bet nesustojo. Arklys ėmė eiti 
sparčiau, netraukiamas vežimas 
pats pradėję riedėti.

— Aūi ū, ūū... — staugė ir 
staugė šuo kaskart dusliau, kimiau, 
vis giliau ir giliau verždamasis j 
šeimininko širdį.

— Sargus buvo šuo. Geras ...
— tarė Gugys balsu, norėdamas 
sutvirtinti bręstančią mintį: grįžti 
ir paleisti...

— Geras... Ne vienas šuo pas 
mus buvo geras, Simuk! — pasa
kė žmona, nesąmoningai pastūmė
dama padar/ti taip, kaip jis gal
vojo.

Nesustabdęs arklio, jis iššoko iš 
vežimo.

— Aš tuoj! Tik paleisiu šunį!...
— Simai! — išsigando žmona.

— Važiuokim! Grįžk! — šaukė, 
nors žinojo, kad jau vyro nesu
laikys.

— Juk nudvės badu ant vir
vės ... Kiek gi čia! Minutė! Va
žiuok! Aš aplink, per dobilieną ...
— jau bėgdamas pasakė. — Pas
kui kauks ir kauks jis man 
ausysd...

— Dėl šuns!... Simai!... — 
išgirdo dar žmonos balsą, užbėgęs 
ant kalnelio.

,,Ne, ne dėl šuns ..." galvojo, 
sukdamas per dobilieną tiesiai į 
namus. „Ne dėl šuns"... Kas jam 
šuo? Bet dėl to žmoniškumo, dėl 
šventos šeimininko pareigos ... 
Ir pasileido tekinas per dobilieną.

Pribėgo kiemo vartus, šoko prie 
patvartės ir greit atsegė dirželį 
nuo kaklo cypiančio šuns, kuris 
unkšdamas iš džiaugsmo laižė že
mę, kur stovėjo šeimininko kojos.

Jausdamas palengvėjimą, išėjo

pro kiemo vartus ir stabtelėjo 
nuo nejaukios tylos ir ramybės. 
Kelias buvo ištuštėjęs. Kareiviai, 
kuriuos dar matė grįždamas toli 
laukuose, buvo lyg į žemę prasme
gę. Nejauki rudens tyla plaukė 
virš vidurvasario laukų.

— Bėk!... Bėk ten pas vaikus, 
— subarė šunį, lendantį prie jo, 
ir pats, neaiškaus baimės jausmo 
apimtas, pradėjo bėgti kartu.

Iš galulaukės beržynėlio išlėkė 
trys raiteliai. Jie šuoliais, zovada 
lėkė per klampią dirvą, juodus 
arimus, į ten, kur buvo nuvažiavę 
vežimai. Staiga toli iš pamiškės 
pokštelėjo į juos šūvis. Po jo an
tras, trečias, visa jų eilė, ant galo 
susiliedama į vieną, ilgą tratėji
mą. Raiteliai susirietė balne, pri
spaudė galvas prie arklių kaklo, 
kurie dar labiau išsitiesė, gulėsi 
prie žemės ir nešė savo raitelius 
mirties lenktynėse į saviškius.

Gugys gulėjo arimų tarplysvyje, 
aiškiai supratęs pavojų, ir -laukė, 
kada viskas aptils. Šoks paskui ir 
bėgs vytis savuosius. Kiek gi čia 
ligi jų! Jo arimai jau baigiasi, tik 
per siaurą kaimyno dobilieną, ir 
anapus kalnelio. O ten jau saugu. 
Aprimęs jis klausėsi, laukė ... Čia, 
šitoje dirvoje, pernai buvo rugiai. 
Dideli, kaip mūras užaugo, siū
bavo ir bangavo šnarėdami... Dar 
pereitą savaitę čia arė, ir šiemet 
vėl būtų čia sėjęs rugius. Bet da
bar kas juos sės? ... O gera že
mė. Paėmė saują, rankoje laikė, 
trupino ...

— Pasiimsiu ją, — nudžiugo nuo 
1 šitos minties ir stipriai suspaudė
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delną. — Juk tai mano žemė! Jei 
mirčiau svetur, bent ant akių bū
tų užberti sava ... — nusišypsojo ir 
pakėlė galvą. Šūvių nebesigirdėjo. 
Tik toli kažkdr pradėjo neaiškiai 
dundenti, ūžti, virti.

Greit pakilo ir susilenkęs ėmė 
bėgti. Netoli kažkur vėl pokštelė
jo, vėl. ir vėl. Bet Gugys nesu
stojo. Jie nekantraus ten, jo nesu
laukdami. Jau baigsis jo aringai, 
liks tik dobilienos kraštelis ...

Staiga Gugys sustojo ir išsitie
sė, pagautas staigaus, nežinomo 
jausmo, deginančio visą kūną. 
Akys aptemo, susvyravo po kojų 
žemė, arimai, dangus ... Kojos 
ėmė linkti nuo kažkokio nemato
mo, baisaus sunkumo, ir jis susmu
ko ant žemės.

„Kas gi čia?" nesuvokė pirmo
mis akimirkomis. Staiga, viską 
supratęs, griebėsi už šlapios krū
tinės, laisva ranka praskleidė 
marškinius, ir pro pirštus pasipylė 
kraujas. Norėjo šokti ir bėgti, 
šauktis pagalbos, bet kojos buvo 
sunkios, švininės, burna staigiai 
išdžiūvo, liežuvio negalėjo ap
versti. Mirties baimė apėmė jį, su
krėtė siaubas, kad jis neatsikels, 
nepamatys daugiau vaikų, žmo
nos ... Jis įtempė visas jėgas tam 
pasipriešinti, bet tas jausmas stai
ga dingo, ir jį visą užliejo saldi 
ramybė. Viską aplink save staiga 
užmiršo, jautė tik pats save, kad 
jis ne kur xkitur, o čia, prie savo 
namų. Ne svetur, ne nežinomoje 
kertėje, o čia, savo žemėje... be
jėgiškai traukė prie krūtinės kie
tai sugniaužtą ranką, Kurioje lai
kė pasiimtą žemės saują, spaudė 
ją prie žaizdos, prie širdies, jaus
damas, kad visas jo kraujas dabar 
ištekės, įsisunks į tą brangią, my
limą žemę ir taip jis pats virs ne
daloma, neatskiriama jos dalimi. 
Praeis, laikas, ir jei ne jis, tai jo 
vaikai, vaikaičiai vėl kada nors 
ją ars ir sės... Iš tų kruvinų 
grumstų, iš to kietai suspausto del
no, iš jo širdies augs javai, bran
dūs, dideli, tarps ir stiebsis į sau
lę naujam gyvenimui. Ir jis čia, 
savoje žemėje, tame ilgesingam 
varpų šlarėjime, pasiliks amži
nai ... Aplink siuto kova, bepras
miška, baisi ir akla, kur žmo
nės žudėsi, draskėsi geležimi ir 
ugnimi, paversdami tą ramų že
mės kampelį tikru pragaru. Bet 
Gugys jau nieko negirdėjo ir 
nematė. Nejautė nė šuns, kuris jam 
laižė rankas, kojas, veidą, cypė 
ir unkštė, apimtas nerimo, niekaip 
nesuprasdamas, kodėl jis nesike
lia...

Kaimas buvo paskendęs lieps
nose ir dūmuose, bet Gugio gęs
tančiose akyse jo namų siluetas 
stovėjo šviesus ir gražus, pavasario 
saule ir žiedais apipiltas, nors ten 
dabar buvo tik juodi, sutrypti-pe
lenai ...
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Antanas Vaičiulaitis emigracijoj
Antano Vaičiulaičio knygos — 

Vakaras sargo namely, Vidudienis 
kaimo smuklėje, Pelkių takas, 
Mano mažoji sesuo, Valentiną — 
pelnė jam gabaus, kultūringo bele
tristo, klasiko — realisto minia- 
tiūrininko, subtilaus stilisto vardą. 
Toks jis pasirodė tėvynėje. Jam 
neteko pergyventi okupacijų iš 
arti. Dar 1939 m. jis atsidūrė Ro
moje diplomatinėje tarnyboje, 
kaip ne vienas mūsų rašytojų, o 
pirmosios okupacijos metu -jis 
nusikėlė į užjūrį. Ten dirbo peda
gogo, dabar žurnalisto darbą — 
redaguoja „Ameriką", vieną iš 
kultūringiausių Amerikos lietu
vių savaitinių laikraščių. Redak
toriaus darbas atima iš jo visą 
laiką. Beletristinei kūrybai nelieka 
jėgų; nėra jai gal nė tokios audi
torijos, kokią turėjo tėvynėje ir 
kokia reikalinga jo žanrui. Jau 
seniai skelbtas jo raštų rinkinys 
„Kur bakūžė samanota" vis dar 
nepasirodo. 'Nelengva ten su kny
gų spausdinimu. Savo kūrybinę 
dvasią protarpiais reiškia nespaus
dinamais eilėraščiais, kurie parei
kalauja mažiau laiko.

Vaičiulaičio pergyvenimai anoje 
„Antrosios tėvynės" šalyje mums 
yra gerai suprantami, nes savi. Jo 
galvojimas yra daugelio mūsų gal
vojimas: „Daug laiko praėjo, — 
rašo jis laiškuose, — ir jau šeštą 
sykį sprogsta nauji medžių lapai 
nuo to įvykio, kai išsiskyrėme. 
Tiek visko atsitiko, kad ir galvoje 

Antanas Vaičiulaitis

Sienpiuviu daina
Gausk, skambėk, mano sesių liūdnoji daina, 
Ten, kur pieva žalia, tarp tirštų pradalgių, 
Kur vingriuoja lėtai į marias mėlyna 
Šeimena tarp sodybų, žiedų ir rugių.

Uždainuokit skardžiai pabary, šienpiūviai, 
Kai rasa sužėrės ant žolių, dobilų!
Tu į. aušrą, brolau, išėjai
Pasitikti dienos tarp tų girių aukštų.

Liepos grėbliu ašai kvapnų šieną daužiau 
Ir šaukiau trilenau su pilkias vieversiais.
Aš už gegę miške kukavau daug gražiau, 
Tik išgirsk ir tikėk mano žodžiais garsiais.

Mano žeme graudi, kelki aušrai vartus:
Šienpiūviai tau budės su daina ir dalgiu.
Sužvilgėk, pažvangėk aušroje tu, aštrus 
Plieno dalgi! Jau ten saulę tekant regiu.

V. Augustino nuotr.Vėliavos pakėlimas Spackenbergo lietuvių stovykloj

nebetelpa visa tai suprasti. Man 
atrodo lyg-pažeminimas mūsų am
žiui ir mums patiems, kad turime 
išgyventi žudynių, persekiojimų, 
neteisybės ir melo metus, kokių 
retai kada yra pasitaikę."

„Taip, mes turime daug nusivy
limų, bet vis tiek tikimės, ir aš 
stovėsiu tame tikėjime iki galo."

Tikėjimas ateitimi gaivina ir 
leidžia galvą aukštai laikyti. Bet 
dabartis, palikti artimieji galvą 
svarina... „Žinių iš Lietuvos 
ateina ne per daug, ir Jūs ten 
gal greičiau jas gaunat. Tik aš iš 
namų nieko negirdžiu, išskyrus 
tai, ką neseniai kaimynas (iš

J. B. Dovydiškis

Po rinkimu „Europos kryžkelėj ė“
Čekoslovakija „Europos kryž

kelės" vardo yra nusipelniusi ne 
vien dėl savo geografinės padėties. 
Tame krašte ryškiau, kaip kur 
kitur Europoj, susitiko būdingosios 
dabartinės Europos jėgos: komuniz
mas, užsimojęs revoliucingai pa
keisti senąją socialinę ir ūkinę 
tvarką ir žymią dalį savo politinės 
stiprybės semiąs iš išvaduotojos 
Sovietų Sąjungos teritorinio artu
mo; katalikiškos ūkininkijos nuo
saikumas, politiškai apsipavidalinęs 
liaudies partijoj; šimtametis in- 

Hanau) parašė: seserį, ištekėjusią 
šalimais, vokiečiai buvo išvarę 
gilyn, ar ne į Žemaitiją, tad su 
jais klajūnės dalią pradėjotfr mano 
mažytė sesutė..." Toji, kuriai 
rašytojas buvo skyręs ištisą kny-

Geografinis tolumas nėra kliūtis 
dvasiniam artumui. Mūsų mintys* 
beldžiasi į tėviškės dūris, gla
monėja artimųjų veidus sapnuose 
ir svajonėse, rašytojo — kūrybos 
vaizduose. „Aš visko esu atsisakęs 
— visų vilčių, viską galiu ati
duoti, kad tik galėčiau basa koja 
dar kartą palytėti tėviškės žemės 
vėsumą, eiti per pievas ir lenktis 
kiekvienai gėlei ir kiekvienam 
žmogui laisvoje tėvynėje."

Ar ne toks pat - rašytojas ir 
šiuose eilėraščiuose? O kokie per
gyvenimai laukia tų, kurie veržiasi 
į tą „laimės šalį"?

telektualinių sluoksnių bei vi
duriniojo luomo liberalizmas, sti
priais tradiciniais ryšiais susijęs 
su Vakarų Europa ir atstovau
jamas tautinių socialistų anti- 
marksistų partijos, kuriai priklausė 
Benešąs, kol nebuvo išrinktas pre
zidentu; pagaliau, II-ojo inter
nacionalo socialdemokratai, kurių 
narys yra ligšiolinis premjeras 
Fierlingeris.

Toks čekų — Bohemijos ir Mo
ravijos — politinis pasiskirstymas. 
Slovakijoj socialdemokratai dar 
karo metu pasiskubino susijungti 
su komunistais; katalikų partijai 
nebuvo leista susiorganizuti, kad 
nepasikartotų Tiso istorija, todėl 
katalikiškosios ūkininkų masės 
metėsi į demokratu partiją, kuri 
yra nuosaikesnė už čekų social
demokratus. Darbo ir laisvės parti
jos rinkimuose pasirodė esančios 
kone bereikšmės.

Visos tos partijos yra priėmusios 
vad. Košico programą, kuri numato 
pagrindinių pramonių nacionaliza
vimą,' stambiųjų dvarų išdalinimą 
ir vokiečių bei vengrų mažumų 
išvarymą. Partijų skirtumai ūkiniu 
atžvilgiu teliečia tos programos 
interpretavimą.

Kur kas didesni skirtumai yra 
politinėje plotmėje. Čia susiduria, 
visų pirma, vakarietinis ir rytie- 
tinis demokratijos supratimas. „Va
kariečiai", trumpai tariant, stovi 
už asmens teises ir žodžio laisvę, 
už privatinės nuosavybės principą, 
už nepriklausomą teismą ir plates
nes prezidento galias. Jie pasisako 
tiek prieš dešiniąją, tiek prieš 
kairiąją diktatūrą ir norėtų Ma- 
saryko tipo demokratijos. „Rytie-

Ant. Giedraičio nuotr.Wiesbadeno skautai

čiams", prie kurių, be komunistų 
dedasi ir socialdemokratų masė, 
Masaryko gadynė nebuvo demo
kratiška, bet pikčiausios rūšies 
kapitalizmas. Jie išpažįsta sovietų 
atspalvio „vado principą", asmenį 
nori pajungti griežtai partijos 
drausmei, teismus paversti poli
tikos įrankiu, jie skelbia, kaip ir 
Prancūzijoj, vienų rūmų parlamen
to mintį, kuriame vyrautų ir savo 
valią kraštui nesaistomai diktuotų 
daugumos partija.

Skirtumai, matom, principiniai; 
tiesiog nuostabu, kad rinkiminė 
kampanija vyko kone akademkfiu 

Paminklas nužudytiems kunigams: 
Balsiui, Petrikui ir Dabrilai.

(Vilkaviškio aps.)

ramumu ir saloniniu mandagumu. 
Stipriau agitacinėj plotmėj ap- 
sišaudė tik tautiniai socialistai su 
komunistais. Beje, kovo m. į pavo
jingą įtempimą buvo beišsigimstąs 
dešiniųjų ir kairiųjų tarpusavio 
įtarinėjimas perversmo rengimu. 
Komunistas vidaus reikalų minis- 
teris buvo net suimdinęs du liau
dies partijos lyderius, o Brno 
buvo įvykę studentų riaušių. Bet 
pamažėle santykiai išsilygino, 
nors šešėlių visą laiką buvo, ir 
tai dėl to, kad raktiniai ministerial
— vidaus reikalų, inromacijos ...
— piktam naudojo savo galias. 
Liaudies partijos organas „Lidova 
Demokracie“ karčiai rašė: „Taip, 
mes turim spaudos ir žodžio laisvę, 
bet reikia drąsos, norint ja pasi
naudoti."

Gegužės 26 d. rinkimai į stei
giamąjį parlamentą, palyginti su 
1935 m. rinkimų rezultatais, rodo 
stiprų komunistų- ūgtelėjimą: jie ga
vo Čekijoj 40 % visų balsų (2.217.000) 
prieš 57.000 per praeitus rinkimus). 
Tautiniai socialistai laimėjo 23% 
(1.300.000 prieš 692.000), liaudięs 
partija 20% (1.127.000 prieš 559.000), 
socialdemokratai 16% (850.000
prieš 818.000). — Slovakijoj komu
nistai liko antroj vietoj su 315.000 
balsų prieš 800.000 balsavusių už 
demokratų partiją, kuri surinko 
62%.

Viską sudėjus, matyti, kad 
marksistinės partijos Cekoslovaki- 

joj gavo 3,4 mil. balsų, ne- 
marksistinės — 3,25 mil. Dar prieš 
rinkimus partijos buvo sutarusios, 
koaliciją išlaikyti porinkiminiam 
laikotarpiui; galimas daiktas, kad 
visos partijos sutars išvien dirbti 
ir toliau. Čekai mėgsta sakytis, 
kad jų visuomenės susigrupavimas 
vis dėlto darąs įmanomą bendra
darbiavimą sintetinėj plotmėj, 
kurią jie nusako formule — „ūkinė 
demokratija sovietų pavyzdžiu, 
politinė demokratija Vakarų pa
vyzdžiu", arba „naujosios so
cialinės aspiracijos ir senosios 
politinės tradicijos". Ligi šiol čekai 
sugebėjo dirbti šita baze, bet jie 
patys būkštauja, kad toks partijų 
sutarimas tėra paliaubų pobūdžio 
ir kad europinė konjunktūra vieną 
gražią dieną juos pąragins iš nū
dienės kryžkelės išeiti į pasirinktą 
Rytų ar Vakarų kelią.

• t Antanas Vaičiulaitis

Švilpyne
Aš nusipiausiu gluosnio šaką, 
Sugrįžęs tėviškės namelin. 
Aš sau švilpynę nusisuksiu 
Iš gluosnio prie trobos gimtosios.

Aš taip švilpiau, kai piemenėlis 
Iš medžio laipiojau po medį. 
Aš noriu grįžt pas seną slenkstį 
Ir ten dūduot senolių dainą.

• Ijoliutei
Tu, maža mergytė, 
Į duris pabeldei: 
Dar tave mamytė 
Tąsyk prausė geldoj...

Tu asla rėpliojai — 
Taip sunku dar žengti. 
Lipk, sesei brangioji, 
Per seklyčios slenkstį.

Mėlynos akelės 
Ir galva papurus 
Nuo grindų štai kelias 
Ir nedrąsiai žiūri.

Treplenai prie lovos, 
Ten raukšles išlygei, 
Priegalvį užkrovei, 
Kumštele pamygei.

Iš kertės atokiai
Tu bailiai stebėjai. 
Ar mačiau, ką moki, 
Kūdiki — kūrėja.

Gležnas kūdikėli,
Mūs sodybos kiele, 
Tu rėksniuke lėle 
Ir liepsnele miela!

Dukterie audėjos, 
Pupūnėle maža, 
Tądien praregėjau 
Tavo sielą gražią.

Aš tave pagrobiau
Iš klevinio lopšio, — 
Nieks karalių lobic 
Taip nesaugos gobšiai.
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J. Surgaila i einama prie įsteigimo tarybinės 
. • respyblikos. Dėl to pilnai supran- 

TARP NULIO IR BEGALYBES
(Vengruos bankrotas)

Gražusis Budapeštas, kaip ir 
daugelis kitų Europos miestų, yra 
smarkiai nuo karo veiksmų nuken
tėjęs. Beprasmė vokiečių gynyba 
miestą pavertė griuvėsiais. Daugiau 
kaip 60% trobesių sunaikinta. Vi
sus 6 didžiuosius tiltus per Dunoių 
vokiečiai pasitraukdami susprog
dino. Iš puikuolio Budapešto teliko 
griuvėsiai ir šiukšlynas. Ir ne vien 
Budapeštas; visas kraštas, ypač jo 
pramonė yra smarkiai karo nunio
kota.

Galų gale ne vien krašto ūkis, 
bet ir patys valstybės pagrindai 
žlugo su kapituliacija. Šiandieninis 
Vengruos atsikūrimas visose sri
tyse turi prasidėti iš griuvėsių. 
Krašto tragedija yra nepaprastai 
didelė. Po kapituliacijos, kaip po 
sapno, susidurta su žiauria tikrove, 
kuri yra radikaliai priešinga bu
vusiam |aristokratiškam valstybės 
gyvenimui. Praktiškieji luomų skir
tumai Vengrijoje buvo visuomet 
dideli. Karas tuos priešingumus 
dar labiau sustiprino. Žemės refor
ma šiame klasiškųjų latifundijų 
krašte niekad nebuvo ir bandyta 
daryti.

Regentas Horthy ir jo artimieji 
ištisus 20 metų po Trianono taikos 
(1920 m. birželio mėn.), kuria Ven
grija buvo smarkiai apkarpyta ir 
sumažinta, stengėsi išlaikyti fikciją, 
kad tam tikrais atvejais esą galima 
gyventi senosios Austrė-Vengri

jos rėmuose. Magyarų tauta jau 
senoje Habsburgų valstybėje pagal 
savo skaičių ir Jėgą reiškėsi per
daug išpūstai. Per tą 20 metų po 
Trianono taikos jos laikymosi neį
vyko jokios atmmainos. Priešingai 
pagal galimybes buvo Ji rengiama 
ir stiprinama revizijos ir revanšo 
politikai. Nors vadovaujančiųjų 
sluoksnių simpatijos ir nebuvo vo
kiečių pusėje, o daugiau krypo į 
Angliją, bet į tokią Angliją, kokios 
nugalėtojų tarpe jau taip pat ne
bėra. ir kuri taip pat jau priklauso 
praeičiai, kaip Pranciškaus Juo
zapo Austro - Vengrija. Taigi 
pačiuose pagrinduose Budapešte 
buvo vedama sapno politika.

Tautoje taip pat buvo propaguo
jama didybės dvasia. Beveik ne
buvo namo, prie kurio durų nebū
tų buvę iškabėlės su senomis ir 
naujomis (prieškarinėmis) Vengri
jos sienomis ir prierašu: „nem, 
nem, soha" (ne, ne, niekad). Kai 
1938 m., būdamas Budapešte, 
aplankiau Laisvės paminklą, ten 
drauge teko apžiūrėti skverų išpuo
šimus, tarp kurių dideliame gra
žiame klombe, samanomis ir kito
kiais augalais bei gėlėmis buvo 
įrengtas Vengrijos žemėlapis, vaiz
duojąs senąsias ir naująsias sienas.

Kai frontas pagaliau pasiekė 
Budapeštą ir kai po beprasmio gy
nimo iš jo pasiliko griuvėsių krū
va, tada pastebėta, kad Vengrija 
prarado daugiau negu miestą. Vals
tybės pagrindai taip pat buvo 
žlugę. Padėtis atrodė beviltiška. 

Miklos ir Tildy vyriausybės turėjo 
pradėti viską iš pradžių. Jiems 
reikėjo atkurti būtiniausias valsty
binės mašinos funkcijas ir įstatyti 
jas į vėžes. Reikia čia priminti, kad 
pagal kapituliacijos sutartį Ven
grija turi pati aprūpinti okupacinę 
rusų kariuomenę, kurios Vengrijoje 
esama per 1 milijoną.

Kai pernai metų gale vengrų 
delegacija nuvyko į Maskvą pre
kybinėms deryboms, ji grįžo su 
bendradarbiavimo sutartimi, kurios 
priėmimo keletą mėnesių veltui dar 
bandė išvengti Miklos ir Tildy ka
binetai. Sutartis yra visiškai pa
naši tokios rūšies sutarčiai tarp 
Rumunijos ir Sovietų Sąjungos. 
Daugely vietų net pažodžiui anai 
atitinka. Pagal ją ir Vengrijoj turėjo 
būti įsteigtos mišrios bendrovės - 
drauguos reguliuoti bendradarbia

Fragmentas iš Schongau festivalio atidarymo V. Rasiūno nuotr.

vimui su rusų ūkiniu planu. Trys 
svarbiausieji rusų ūkinės politikos 
interesai Vengrijoje yra: alyva, 
aliuminmijus ir Dunojaus laivinin
kystė. Iki šio karo Vengrija buvo 
pirmoj eilėj agrarinis kraštas, gi 
daEar Rusija į Vengriją žiūri kaip 
į industrijos valstybę. Nežiūrint to, 
kad per lapkričio 4 d. rinkimus 
smulkiųjų savininkų partija laimėjo 
rinkimus, pravesoama pariamen- 
tan 245 atstovus, kai tuo tarpu vi
sos kairiosios partijos drauge tik 
162, vyriausybė ir toliau pasiliko 
koalicinė iš smulkiųjų savininkų, 
komunistų, socialdemokratų ir na
cionalinės ūkininkų partijos. Atsi
žvelgiant į visų partijų lygų ben
dradarbiavimą, buvo sutarta laiky
tis tautinės vienybės; tačiau, ne
žiūrint to, tebeeinama kairiąja 
kryptimi, nes komunistai yra ap- 
valdę politinę policiją ir didesniąją 
dalį administracijos. Tokih didelė 
kairiųjų įtaka bendrajai Vengrijos 
politikai aiškinama tuomi, kad ki- 

(tokiu atveju įvyktų parlamentan- 
| nės demokratijos žlugimas ir būtų

llama, kad ne tik komunistų gen. 
sekr. min. pirm, pavaduotojas Ra-
kosi, bef ir pats min. pirm. Nagy 
pasisako už kovą prieš „reakciją". 
Min. pirm., kalbėdamas smulkiųjų 
savininkų klube, pareiškė, jog rei
kią stiprinti demokratiją, išlaikyti 
koaliciją, pabaigti žemės reformą, 
tęsti vidaus valymą ir remti darbi
ninkų partijas kovoje prieš reak
ciją.

Pagal Pecs proklamaciją užsie
nių politikos tikslu pasilieka atsta
tymas draugingų santykių su Ta
rybų Sąjunga. Šia kryptimi veikia 
ir prezidentas Tildy bei min. pirm. 
Nagy, kurie palaiko gerus asmenr- 
nius santykius su maršalu Voro- 
šilovu. Smulkieji savininkai ieško 
ir betarpių santykių su Kremlium, 
kad tuo būdu kairiosios partijos 
negalėtų vien sau prisiskirti pro
rusiškos politikos monopolio.

Paskutiniu metu smulkieji savi
ninkei, atsižvelgdami į savo svorį, 
kelia reikalavimą perimti vyriau
sybėje ir krašte daugiau funkcijų.

I ai štai tos ūkinės ir politinės ap- 
linkyoės, kurios privedė Vengriją 
prie finansinės katastrofos, prie di
džiausios šio pokario infliacijos. 
Kai kiti kraštai iš'karto jai užkirto 
kelią, Vengrijoj pinigo vertė krito 
ir tebekrenta tiesiog valandomis. 
Tautinis bankas buvo, priverstas 
išleisti vieno milijardo pengų 
banknotus, tačiau ir ši suma ne
buvo lygi 50 amerikoniškų centų, 
o dabar dar labiau smuko. (1944 
m. vienas pengo buvo lyginamas 
0,19 dolerio.) Visi bandymai išlai
kyti pengo kursą liko be pasek
mių. Nieko nepadėjo nei suvalsty- 
binimas anglių, bauksito ir aliumi- 
nuaus pramonių, naftos ir jos va
lyklų, elektros įmonių, sunkiosios 
pramonės ir užsienio prekybos, o 
taip pat drastinės priemonės žalia
vų kontrolės srityje. Dabar imama
si paskutiniosios priemonės, bū
tent: vietoj beveik beverčio pengo 
nuo rugpiūčio 1 d. įvedama liau
ja valiuta — forintas, o drauge taip 
pat nauja racionalizavimo sistema.

Dabartinis biudžetas tik 20% pa
dengiamas iš mokesčių. Nors jie ga
lėtų būti ir- padidinti, tačiau ir tuo 
atveju nepavyktų išlyginti su spe
cialiuoju biudžetu, kurio rėmuose 
reikia padengti 300 mil. dolerių 
reparacijas ir okupacinės kariuo
menės išlaikymą, kuris sudaro 65% 
normalaus biudžeto. Valstybinės 
pajamos Vengrijoj dabar siekia 
45% prieškarinių pajamų.

Pragyvenimas, išsiplėtus juodajai 
rinkai, yra nepaprastai sunkus. 
Pvz., tarnautojams už balandžio 
mėn. buvo mokama apie po 4 mil. 
pengų algos. Tuo tarpu geri pie
tūs balandžio vidury atsiėjo 3 mil. 
pengų. Tiesa, dirbantieji per įstai
gų kantinas gauna šiek tiek maisto, 
be.t tai tik saugo nuo bado, mirties. 
Pirkti maistą už pinigus beveik 
neįmanoma. Mažiausias pinigas, su 
kuriuo tada dar buvo skaitomasi, 
buvo 10.000. Tačiau jei viešbučio

durininkui tik 100.000 arbatpinigių 
teduodama, tai šis uždaro duris 
prieš nosį, o kai mokant sąskaitą 
už viešbutį, kur viena naktis at
sieina 10 mil., norima parodyti kil
nų gestą ir duodama 3 mil., tai ta
sai perkreipia veidą ir kreivai pa
žiūri. Dėkui jis pasako tik už 5 mil.

Vengrija dėl Horthy nerealios 
politikos, pnsišliejimo prie ašies 
(1940 m. lapkričio 20) ir paskelbimo 
karo ne vien Rusijai (1941 m. birže
lio 27) bet ir JAV ir D. Britanijai 
(1941 m. gruodžio 13 d.) yra įkliu

vus, gal būt, į didesnį bankrotą, 
negu bet kuri kita Rytų Europos, 
o gal ir viso pasaulio, valstybė. 
Dabar ji norėtų spekuliuoti ant 
skirtumų tarp didžiųjų galybių, ta
čiau to ji negali ir yra priversta 
dėl savo ir bendrosios politinės 
padėties pirmoj eilėj remtis Rusija.

Paryžiaus konferencija nutarė iš 
Rumunijos atgautas sritis vėl at
skirti nuo Vengrijos. Tuo būdu 
Vengrijoj dar padidėjo ūkiniai, fi
nansiniai ir politiniai sunkumai ir 
nusivylimas.

Has dėsis Maršalo salyne atominei bombai nukritus 1
(Pagal amerikiečių informacijas)

mentą B-29 perskris bandymų vie
tą. Jį. seks daugiau B-29, kurie nu
mes iš parašiutų instrumentus. Lai
vai stovės ramiai, kiekvienas savo 
oaskirtoj vietoj. „Įgulas“ sudaro: 

*4000 pelių, išdėstytų įvairiose laivų 
vietose, 200 ožkų, kirptų ir nekirp
tų, paslaptingais išradimais apsau
gotų ir neapsaugotų ir 200 kiaulių, 
paslaptingais skysčiais suvilgytų.

Kai viskas bus paruošta ir ateis 
lemiamoji minutė, bus paleista į 
darbą žmogaus išpančiota atominė 
energija. Tai jau bus ketvirtą kar
tą. Kokie bus išoriniai reiškiniai? 
Sprogusi bomba padarys žaibą, 
kuris akins žmogaus akis už 36 km 
ir toliau: spėjama, kad sukils ir vė.- 
jas, prilygstąs 100 audrų stipru
mui. 5000 m bangos „susems“ ar- 

.chipelagą ir pasiners vandenyne. 
Spaudimo banga persiris per Pa- 
cifiką, ir instrumentai pajus tą spau
dimą Šanchajuje, Cili, Australijoje, 
N. Zelandijoje, San Franciske ir 
net Amerikos krantuose iš Atlanto 
pusės. Tolimiausi seismografai už
registruosią žemės vibracijas po 
vandenimis. Kils didelis karštis, 
smarkus vėjas, įvairiaspalviai de
besys kunkuliuodami kils į strato- 
fserą. Niekas nežino, kas atsitiks su 
laivais.

Visoki instrumentai ir įmantriau
sios foto kameros turi tikslą Vis
ką užfiksuoti — net garsus. Jei 
paaiškės, kad bombos sprogimas 
nesukels ciklono, tada pasirodys 
ties sprogimo vieta lėktuvai, kurių 
tikslas išmatuoti radioaktyvumą ir 
atnešti pirmuosius vaizdus, paste
bėtus jau žmogaus akimi. Jeū lėk
tuvai grįš su teigiamu pranešimu, 
tada vyks į vietą du hehoptenai 
vandens iš bombos sprogimo vie
tos pasemti. Po to vyks kanonierės 
radioaktyvumui vandens paviršiuje 
nustatyti. Jos teiks pranešimus 
per radiją. Kai jau bus galima, į 
dramos vietą atvažiuos didesnis 
skaičius mokslininkų ir žiūrės, kas 
atsitiko su laivais ir jų „įgulomis". 
Gyvūnai bus sukrauti į kitus laivus 
ir perduoti gydytojų specialistų ty
rinėjimams.

Pasibaigus bandymams, Bikini 
atolas bus izoliuotas nuo pasaulio 
tol, kol bus pranykę atominės de
zintegracijos reiškiniai. Bet kas iš 
jo beliks?

Apie liepos 1 d. Didžiojo vande
nyno platybėse amerikiečių kariš
kos įstaigos vykdys bandymus su 
atomine bomba. Dramos vieta yra 
Maršalo salyno nedidelė koralinė 
grupė, Bikini atolas. Scenos dydis: 
34 km ilgio ir 18 km pločio. Ob
jektai, ant kurių bus bandoma, yra 
laivai ir juose patalpinti gyviai. Nė 
vieno žmogaus laivuose nebus. Jau 
yra suplukdyta ar plukdoma tam 
tikslui į minėtą vietą 97 įvairiausi 
laivai — persenę pačių amerikie
čių kreiseriai, prie kurių jungiami 
vokiečių ir japonų laivai. Koks bus 
jų likimas, niekas nežino. Laivų 
įgulos yra suformuotos iš gyvulių, 
kurių plaukai ar šeriai yra trumpai 
skutami, jie apsaugoiami specia
liais drabužiais ir jų oda bus suvil- 
goma nuo nudegimo apsaugojančiu 
skysčiu.

Pirmąsias dramos stebėtojų eiles 
užims keisti padarai: įvairiausi 
mokslo automatai. Jų daug, pa
slaptingi, kombinuoti. Artimiausias 
gyvas žmogus bus už 16 km nuo 
bandymo vietos, švino ir cemento 
šarvuose, akis apginklavęs tokiais 
storais stiklais, kad vos saulės 
spindulys gali į juos įsiskverbti. Jis 
bus atsigulęs ant žemės, kojas at
sukęs į bandymo vietą; jis irgi ste
bės su aparatais. Gyvų žmonių čia 
bus labai maža. Kiti žmonės bus 
už 30 — 40 km. Jie irgi ne smalsuo
liai, bet mokslininkai stebėtojai.

Visi paruošiamieji darbai vyksta 
viceadmirolo Blandy vadovybėje 
ir jau eina į galą. Bikini gyveną 167 
čiabuviai jau iševakuofi į kitas vie
tas. Pakelėj ar jau atvykę telkia
mi žymiausi mokslininkai. Taip 
pat laivai. Aviatorių įgulos ir lėk
tuvų pilotai daro bandymus di
džiausioj paslapty. Bemotoriai lėk
tuvai, kurie bus panaudoti stebė
jimams ant sprogimo vietos, ban
domi kasdien. Bikini atole ir apy
linkėje dirba biologai’ botanikai ir 
okeanografai, kataloguodami gy
vūniją ir augaliją. Karo laivyno pio
nieriai stato plieno stulpus ir an
garus instrumentams sustatyti.

Bandymo diena turi būti be vėjo 
ir debesų. Tokią dieną norima 
išrinkti arčiausiai liepos 1 d. 
Kai jau bus parinktas momentas 
pradėti bandymą, nustatytą mo

Dorverdeno Montgomery stovyklos lietuvių gimnazijos pirmoji 
abiturientų laida
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MIRUSIEJI LIETUVIAI
Bronius Sirutis

Karo įvykiai dešimtis tūkstančių 
mūsų tautiečių nubloškė į rytus ir 
vakarus. Ne vienas mūsų neturės 
laimės išvysti savo gimtąją že
mę. Tokia lemtis jau ištiko a. a. 
Bronių Sirutį; kurį, vos sulaukusį 
išsigelbėjimo iš naciškos nelaisvės, 
1945 m. gegužės mėn. 31 d. ištiko 
širdies smūgis ir paguldė Tūbinge- 
no priemiesčio Lustnau kapuose. 
To taiko Sąlygos neleido spaudoie 
jo mirties paminėti.

Bronius Sirutis gimė 1886 m. Pru- 
dobolės vienkiemy, Liudvinavo 
valsčiuje, Marijampolės apskr., pa
siturinčio ūkininko šeimoje. Išėjęs 
paruošiamąjį mokslą savo gimti
nėje, jis buvo įstojęs į Veiverių mo
kytojų seminariją, vienintelę moks
lo įstaigą, kurią baigus, buvo gali
ma anuo laiku dirbti Lietuvoj. Br. 
Sirutis iš karto įsijungė į tautinį 
judėjimą ir dėl lietuviškosios spau
dos laikymo ir platinimo iš semina
rijos buvo 1904 m. pašalintas.

Karui pasibaigus, vienas iš pir
mųjų Br. S. grįžta Lietuvon. Kaip 
gabus mokytojas paskiriamas Ma
rijampolės apskr. pradž. mokyklų 
inspektorium.

Šių pareigų imdamasis, jis iš kar
to suprato, kaip yra reikalinga 
knyga gimstančiajai mūsų valsty
bei ir jos mokyklai. Dėl to dar 
1918 m. Vilniuje Br. Sirutis sueina 
į kontaktą su kitu dideliu mūsų 
knygos pionierium, Ad. Dundzila, 
ir juodu sudaro „Dirvos* bendrovę 
knygoms leisti. I

Si bendrovė tuojau išaugo į di
delę knygų, ypač mokykit vado
vėlių, leidyklą.

Per 20 veikimo metų „Dirva* 
išleido, ligi 530 atskirų leidinių. 
Žymią jų dalį sudaro mokyklos 
vadovėliai ir vaikų literatūra.

Tai rodo, kad „Dirvos* atliktas 
iš tikrųjų didelis kultūrinis darbas.

A. a. Juozo Rudoko mirties metines
. 1945 m. gegužės mėn. 20 d. Tiu- 
ringijoje, Meiningeno miesto bom
bų išgriautuose kapuose palaidotas 
Lietuvos laisvės kovotojo a. a. juo- 
zo Rudoko nuvargintas kūnas.

J. Rudokas buvo pinuose eilėse 
kovotojų už Lietuvos laisvę abiejų 
okupacijų metu.

Esant didžiausiam persekiojimui, 
1943 m. pavasarį teko matyti gat
vėje J. Rudoką su portfeliu kuriame 
buvo 75.0Q0 RM ir keletas šimtų 
„Laisvės Kovotojo" ir „Nepriklau
somos Lietuvos" .... Įspėjus apie 
pavojų, vien šypsenos susilaukta.

Nauji leidiniai
AL Kairys, BLAŠKOMI LAPAI. 

Eilėraščiai — pirmieji bandymai. 
1946 m. 96 psl. Išleido „Alguvos 
Baras", Kemptene.»

Trys „B" — Babickas, Bradūnas, 
Brazdžionis — buvo pirmieji, pa
sirodę tremtyje su poezijos rinki
niais. Juos mes vertinom (Braz- 
džionį ir Bradūną — daugiau, 
Babicką — mažiau). Po šių pasi
rodė kiti, jau ne „B". Žinoma, ne
tikime, kad pavardės raidė nu
lemtų poezijos vertę. Bet šiuo at
veju fatališkai išėjo taip. At. Kai
rys ir kiti iki šiol Vokietijoj pa- 
sirodžiusieji ne tik pavarde, bet ir 
poezija negali įeiti į anųjų kate- 
goriją.

Nepakanka mokėti eilėraštį pa
kenčiamai suritmuoti ir surimuoti 
(Kairys moka, tik ne visur pasi
stengia). Reikia turėti da/ tam tik
rą nujautfmą (neišmokstamą iš 
literatūros teorijos, tik įgyjamą 
gabumais ir darbu), reikia suvokti, 
kokį žodį, kada, kur ir kaip pa
vartoti. kad eilėraštis būtų spal
vingas ir išbaigtas (Kairys kol kas 
to nujautimo neturi).

Trumpai žvilgterėkime į jo eilė
raštį „Laimės šalis" (11 psl.): 

Peikia pažymėti, kad šią bendro- 
mę sudarė tik Br. Sirutis ir A. 
Dundzila. Visas tas darbas atliktas 
tik jųdviejų darbštumu, pastango
mis ir sumanumu. Br. Sirutis betar
piškai vadovavo „Dirvos* spaustu
vei ir Marijampolės knygynui.

Br. Siručiui buvo arti širdies ir 
visuomeninis darbas: jis uoliai ir 
veikliai dalyvavo visuomeninėse 
organizacijose. Ši jo gyvenimo 
aplinkybė, tur būt, buvo pnežatis, 
kad 1940 m. okupantas atkreipė į 
Sirutį savo akį: jį, kaip „buržujų* 
ir veiklų lietuvį, padėjo į kalėjimą, 
iš kurio išėjo dėl kilusios 1941 me
tų suirutės. <

Jau metai, kaip iš mūsų tarpo iš
siskyrė šis rimtas tautos darbinin
kas. Išsiskyrimas didžiai liūdnas: 
mirtis svečioj šaly, toli nuo tėvy
nės ... P. D.

1944 m. pavasarį suimamas; stipruo
lio išvaizdos vyras per 7 dienas 
taip nukankinamas betardant, kad 
vos vos sugeba į namus pareiti. 
Vėliau suimamas kartu su kitais 
ir išvežamas Vokietijon. 1945 m 
balandžio mėn. 14 d. amerikiečių 
kariuomenės iš Bayreutho kalėjimo 
išlaisvinamas, atvežamas su kitais 
į Meiningeną gydyti, bet čia tik 
trumpam laikui atsigauna, vėliau 
atgyja greitoji džiova, ir vietos 
vokiečių ligoninėje gerokai pasi
kankinęs miršta.

Jurgis Šalna

Tu esi man mieliausia pasaulyj, 
Tu viena tik tauta iš tautų.
Kur esu, kur ilsiuos ar keliauju, — 
Ant širdies ir ant lūpų tik tu.
Tu man rytriltetį žodis pirmasis, 
Naktį sapnas gražiausias visų — 
Tavyje laimių begalė slepias, 
Tavyje tik aš pilnas esu.
Nerandu vertingiausioje žodžio 
Proga šia pavadinti tave — 
Tu verčiausia Už tūkstančius žodžių, 
Mano laimės šalie, Lietuva!

Noromis nenoromis turime pri
kibti prie kai kurių žodžių: „tauta 
iš tautų" (pompastiška, blanku), 
„ant širdies ir ant lūpų" (dirbtina), 
,,tavyje tik aš pffnas" (neaiškumas 
sukelia neestetiškumą), „proga 
šia" (perdaug prozaiška). Ieškome 
poezijos, bet jos nerandame nė 
vienoje eilutėje. Perskaitome eilė
raštį ištisąi ir galvojame, bene iš
ryškės koks poetinis vaizdas. Vel
tui. Pasijuntame perskaitę tik nu
dėvėtas frazes.

Jei ne visai tokių, tai panašių 
priekaištų galime padaryti beveik 
kiekvienam rinkinio eilėraščiui. Iš
skirtini eilėraščiai tėra tik du: 
„Bet į kur"? (10 psl.) ir „Gervės ir 
laimė" (15 psl^. Cituoju po posmą- 
iš abiejų:

(1)
Supa Nemunas mažą valtelę, 
Supa bangos mane,
Neša vilnija tėviškės dalią. 
Bet į kur, nežinia!

(2)
Gervės krykščia, ir maudos, ir nardo, 
Tik nėra mano laimės kartu...
Vis šaukiu, vis menu Tavo vardą — 
„Lietuva, mano laime, kur Tu?"

Autorius eilėraščių rinkinį labai 
taikliai pavadino pirmaisiais ban
dymais. Pirmieji bandymai retai 
kam pavyksta, ir daug kas, pa
bandęs, plunksną numeta. Mūsų 
autoriui tenka palinkėti taip nepa
sielgti. O kad gabumų jo turima, 
rodo paskutiniosios dvi citatos.

Br. Klinga
DIENOS BE TĖVYNĖS. Flensbur- 

go lietuvių metraštis. 1946. I. 1. 
Leidėjas ir redaktorius A. Vaitkus. 
358 didelio formato puslapiai. 12 
spalvotų reprodukcijų ir 16 foto
grafijų kreidiniame popieriuje.

Įžangos žodyje sakoma: „Mes, 
palyginti, mažutė lietuviško krau
jo žmonių kolonija tolimoje Vo
kietijos šiaurėje ryžtamės viešu
mon atkleisti dalelytę savo sielos 
bei kasdieninių siekių ir pęrgyve- 
nimų, kurie labai bendri yra visam 
lietuviškajam pasauliui." Nors ta
me pačiame žodyje pasisakoma dėl 
leidinio trūkumų, susijusių su 
techninėmis spausdinimo galimy
bėmis (nesant spaustuvėse lietuviš
ko šrifto, pasinaudota rašomąja ma
šinėle), tačiau tų trūkumų; galima 
sakyti, nematome. Priešingai, iš

Spackenbergo lietuvių stovyklos koplyčia V. Augustino nuotr.

viršinė leidinio išvaizda ir tech
ninis darbo atlikimas skaitytoją 
gali tik žavėti. Su malonumo 
šypsniu imame metraštį į rankas. 
Verčiame puslapį po puslapio, ti
kėdamiesi atitinkamai vertingo tu
rinio. Deja. Malonumo šypsnys 
dingsta, ir skaitytoja kakta ne
išvengiamai turi susiraukti. Sklei
džiame puslapius toliau, vis tikė
damiesi, vaižgantiškai tariant, 
rasti „deimančiukų*. Vienas kitas 
švystelėjimas, bef ir tas neplona
me leidinyje pradingsta lyg lašas 
jūroje. Gražios ir kilnios mintys, 
tačiau taip silpnai apipavidalintos, 
kad net gaila darosi. Gaila leidėjo 
ir bendradarbių tikrai nuošftdaus 
darbo.
' Smarkiai, ir labai smarkiai turi
me išpedkti metraštyje atstovauja
mą flensburgiečių grožinę litera
tūrą ir jų dailininkų mėgėjų kū
rinius.

Labai blogi reikalai su eilėraš
čiais. Apskritai, daug kas bando 
Eiliuoti, tik mažai kam pavyksta.: 
Ne paslaptis, kad mūsų periodi
koje, neišskiriant nė „Žiburių", 
pasitaiko gana silpnų eilėraščių. 
Tai nėra teigiamas reiškinys. Juo 
labiau jis negali būti teigiamas 
knygose, ergo ir šiame metraštyje. 
Skaitai, pvz., čia Br. Dirmauską, 
davusį net 13 eilėraščių, ir neno
romis turi supykti, nerasdamas nė 

vieno pakenčiamo posmo. Džiau
giesi radęs sklandų eilėraštuką 
vaikų skyriuje (Grf Laucevičiūtė
— „Motinai"). Bet vėl tuoj pat 
tenka piktai suraukti kaktą, kai 
pastebi, kad jis nuplagijuotas nuo 
Vytės Nemunėlio. •

Neelėraštinė šio leidinio kūryba
— taip pat silpna, persunkta limo
nadiniu saldumu.

Tų visų priekaištų netaikome 
rašytojui St. Lauciui, davusiam 
metraščiui vieno veiksmo vaizdelį 
„Paslaptingoje zonoje" ir kt.

Iliustracijos — mėgėjiškos ir 
perdaug jau naivios. Spalvotų re
produkcijų čia randame G. Jone- 
lynienės, S. Grigorevičiaus, V. 
Siskino ir M. Tiburskienės. Jų 
perdėtas s^dumas, balastingumas, 
romantinio ir realistinio atspalvio 
netinkamas derinimas ir kiti mi
nusai rodo visai blogą piešėjų 
skonį. Dail. V. Vizgirdos viršelis 
ir himno apipavidalinimas — sko
ningi. w

Leidinyje eęama ir atsiminimų 
iš netolimos praeities, ir straipsnių 
aktualesnėmis šių dienų temomis. 
Kai kuriuos jų skaitome su įdo
mumu, pvz.: VI. Būtėno „Pasku
tinės kovų dienos Lietuvoje".

„Organizacinio, kultūrinio ir vi
suomeninio gyvenimo" skyrius pa-’ 
vaizduoja Flensburgo lietuvių ko
lonijos susibūrimą ir dabartinį jos 
gyvavimą. Šis skyrius iš dalies 
įdomus ir kitų kolonijų gyvento
jams.

Skautų skyriuje esama ir stip
resnių, ir silpnesnių dalykėlių.

Vaikų skyriuje mūsų dėmesį pa
traukia tik tie kūrinėliai, kurie 
yra parašyti pačių vaikų.

Visa leidiniu sudėtoji kūryba 
yra tik Flensburgo lietuvių kolo
nijos gyventojų. Atrodytų, kad tai 
pilnai pateisina turinio trūkumus. 
Vienut viena kolonija vien savo 
jėgomis negali Dievas žino ko duo
ti. Bet ar tokiu atveju vertėjo šį 
metraštį leisti? ... L. Žt.

ALGUVOS BARAS. Kempten, 
1946. V. 5. Nr. 5. Neperiodinis lei
dinys, skirtas Motinos Dienai. 28 
rotatorium spausdinti puslapiai.

Wiesbadeno skautai prie prof. Elisono p aminklo Ant. Giedraičio nuotr.

Tremtyje visi pagarbiai atšven- 
tėm Motinos Dieną. Ją atitinkamai 
paminėjo visa mūsų periodika. O 
kempteniškiai tai dienai išleido net 
specialų leidinį.

Leidinyje straipsnių Motinos Die
nos temomis duoda Vyt. Volertas, 
dr. J. Jakšęvičienė, K. V. P., Alt. 
Šešplaukis, Z. Valiukas, J. Mikeliu- 
nas, kun. J .Panavas, G. Z., V. Au
gulis; eilėraščių — A. Tyruolis, 
P. Stelingis, O. B. Audronė, 'Al. 
Radžius, A. Šilas. Pasigendama be
letristikos.

Originalių, kitų autorių anksčiau 
neiškeltų, minčių Motinos Dienai 
duoda J. Mikeliūnas savo straips
nyje „Motinos kalbą prisiminus*. 
Jis iškelia mūsų motinų nuopelnus 
gimtajai kalbai. Turime sutikti su 
autorium, kad motinos mus pastato 
ant tikriausio kalbos mokslo pa
mato. Bendrinė knygų bei laikraš
čių kalba dažnai esti skurdi; o 
mūsų motinų kalba — gyva ir ne
dirbtinė.

Leidinyje yra dvi iliustracijos 
kreidiniame popieriuje. Viršelis — 
Paškevičiaus, vinjetės ir užsklan
dos — Paškevičiaus, Makarevičiaus 
ir Rutkausko.

Leidinį redagavo C. Surdokas. 
Alt. Šešplaukis ir V. Volertas. E. T

SKAUTYBE MERGAITĖMS. Pa
gal lordą R. Baden-Powellį ir kitus 
autorius paruošė paskautininkė 
Ona Saulaitienė. IV dalis: vado
vės, II laida. Augsburgas, 1946, 74 
psl. Išspausdinta rotatorium.

Kaip kitiems, taip ir skautų 
reikalams trūkstame būtinos litera
tūros. Tad paskt. 0. Saulaitienė 
atliko didžiai naudingą darbą, 
išleisdama savo 1938 m. išleisto
sios „Skautybės mergaitėms" an
trąją laidą. Matyti, dėl sąlygų 
sunkumo kol kas išleido tik IV, 
vadovėms skirtą, dalį, bet visai 
tiksliai šiuo atveju pasielgta — 
vadovėms literatūra reikalinga pir
moj eilėj.

Šioje dalyje, be paties R. Baden- 
Powellio įvado ir paaiškinimų, 
paliečiami klausimai, kas yra mer
gaičių skautybė, vadovavimas, va
dovės psichologija, ką skautiškasis 
lavinimas pasiekia. Šalia šių ben
drojo pobūdžio dalykų panagrinė
ta ir eilė specialesnių klausimų — 
skaučių sąjūdžio šakos, religijos 
klausimas, grožio idealas, skau
tybė ir mokykla, sunkumai vado
vės darbe ir kt.

Suminėti klausimai skautybės 
sistemoje ir skautiškajam auklėji
me turi pagrindinės svarbos, tad 
knygelė visoms skaučių vadovėms 
didžiai pravers ir, reikia tikėtis, 
daug pagelbės skaučių auklėjimą 
pastatyti tinkamon plotmėn. Pagei
dautina, kad autorė išleistų ir kitas 
savo knygos dalis, apie jaunes
niąsias skautes, skautes ir vyres
niąsias skautes. Tuo būdu būtų 
užkišta didelė spraga ir gražiai pa
sitarnauta mūsų jaunimo auklė
jimo reikalui. Sktn. A. Gražiūnas

Atitaisymas
,,Žib." Nr, 22, psl. 4, recenzijoj 

„Nauja mokslinė studija" ir po 
nuotrauka pavardė turi būti ne 
Griinbutienė, bet Dr. M. Alseikaitė- 
Gimbutienė.
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LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Pirmoji Baltijos filatelijos diena 

Schongau parodoje
S. m. gegužės mėn. 24 d. Balti

jos DP parodoje Altenstadte prie 
Schongau buvo surengia pirmoji 
Baltijos filatelijos diena. Nors iš 
kai kurių smulkesnių nesklandu
mų 'buvo matyti, kad šios dienos 
paruošimas nebuvo iš anksto pre
ciziškai suplanuotas, kas paaiški
nama vien tik technikiniais orga
nizaciniais trūkumais, tenka pažy
mėti šios dienos teigiamas išdavas.

Parodos patalpose buvo įsteigta 
ofjciali pašto agentūra, kuri laiškų 
antspaudavimu ir jų persiuntimu 
maloniai patarnavo pabaltiečiams 
niareiisiams. Paprasti, registruoti 
laiškai ir atvirukai buvo antspau
duojami ^iešu Altehstadto pašto 
antspaudu šalia kurio buvo uždė
tas „The 1st Baltic Philatelist-day 
May 24th 1946. Baltic DP Exposi
tion, Altenstadt Germany" antspau
das. Antspaudavimas truko nuo 
1130 iki 14.30 vai.'

15.30 vai. Altenstadto stovyklos 
muzikos salėje įvyko estų inicia
tyva suruoštos pašto ženklų var
žytynės, kuriose, be patjaltiečių, 
buvo matyti keli kitataučiai. Buvo 
išstatyti gausūs Estijos ženklai, ke
lios lietuviškos serijos, Baltijos pro- 
vizorijos ir keli vokiški ženklai. 
Varžytynės praėjo gana gyvai.

Apie 20 vai, įvyko Baltijos fila
telistų pasitarimas. Pasitarimo tiks
las buvo išaiškinti reikalą steigti 
Baltijos filatelistų sąjungą. Buvo 
ppeita išvados, kad ši sąjunga yra 
reikalinga ir bus naudinga, kaip 
centrinis informacinis ir jungian
tis organas visiems Baltijos krhštų 
pašto ženklų mėgėjams. Buvo taip 
pat iškelta mintis išleisti bendrą 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos pašto 
ženklų katalogą. Pasitariyno daly
viai išrinko iš kiekvienos tautybės 
po du atstovus, kuriems pavesta 
iki š. m. liepos mėn. pabaigos su
šaukti Augsburge Baltijos Filate
listų S-gos steigiamąjį susirinkimą.

Šioje dienoje dalyvavo nedide
lis būrelis lietuvių filatelistų, jų 
tarpe vienas kitas „tūzas". Tenka 
labai apgailestauti, kad pirmoji 
Baltijos filatelijos diena buvo su
rūgsta „expromptu" ir daugelis 
šios srities mėgėjų, nežinodami nei 
dienos, nei jos programos, nega
lėjo joje dalyvauti bei pasiruošti. 

Frankfurto universiteto lietu
viai studentai pasikvietė Wiesba- 
deno St. Sodeikos vadovaujamą 
lietuvių ansamblį, kuris 1946 m. 
gegužės 3 d, koncertavo Frank
furto universiteto profesūrai ir 
studentams. Pasirodymu buvo su
žavėti visų tautybių klausytojai; 
ansamblis buvo palydėtas gausiais 
aplodismentais ir gėlėmis. Po 
koncerto vienas amerikietis kari
ninkas asmeniškai pareiškė an
sambliui padėką. Frankfurto lie
tuvių studentų atstovybei profeso
rius užsieniečių reikalams dr. 
Hartner pareiškė raštišką padėką. 
Apip koncertą trumpai pasisakė 
porą kartų ir Frankfurto radijas.

Al. B.
Bad Rehburgas (prie Hannove- 

rio) yra* didžiausias anglų zonoje 
DP medicinos centras. Čia veikia 
4 sanatorijos ir viena didelė ligo
ninė. Šiuo metu čia dirba 4 anglai, 
4 vengrai, 5 lietuviai ir 4 vokie
čiai gydytojai. Visi penki lietu
viai gydytojai turi svarbesniųjų 
skyrių vedėjų vietas. Iš lietuvių 
dar tarnauja 3 gail. seserys ir 5 
kitose pareigose. Lietuvių iš viso 
čia gyvena tik apie 20. Apie 80% 
ligonių — lenkai, kiti —-x pabal- 
tiečiai ir kitoki

Verti dėmesio lenkų — lietuvių 
santykiai. Lenkų kapelionas kun. 
Kondziolko per sumą jau kuris 
laikas savo iniciatyva po evange
lijos lenkų kalba, nors visai ne
mokėdamas lietuviškai, skaito

evangeliją ir lietuvių kalba, o 
po sumos maldą skaito pirma lie
tuvių, paskui lenkų kalbomis.

Gegužės IT d. buvo palaidota iš 
tolimos stovyklos atvežta nuo 
džiovos mirusi Lukauskaitė. Len
kai į jiems visai nežinomos lietu
vaitės laidotuves gausiai susirin< 
ko, atnešdami* daug gėlių ir vi 
nikų.

Pranešimai
Š. m. birželio mėn. 19 d. įWies- 

badeną prašomi atvykti pradžios 
mokyklų inspektoriai , švietimo 
įgaliotiniai ir švietimo1 valdybos 
nariai pasitarti mokyklų reikalais. 
Statistikos reikalui prašoma atsi
vežti duomenis apie vaikų darže
lius, pradžios mokyklas, progim
nazijas, gitiinazijaš, specialias 
mokyklas ir kursus, mokinių skai
čių skyriais, klasėmis bei kursais, 
mokomąjį personalą (išeitas’moks- 
las, cenzas, pagrindinė profesija) 
ir mokslą baigusius abiturientus. 
Atlyginimo klausimui aptarti rei
kalingi duomenys apie mokamas 
algas ir jų būdus. Be to, prašoma 
pašižymėti tėvų, mokytojų, sto
vyklų administracijos ir visuo
menės keliamus pagefdavimus ir 
pastabas švietimo tvarkymo rei
kalu. (LTB ŠV)

Mokyklinių vadovėlių rengimas, 
spausdinimas ir tinkamas jų pa
skirstymas reikalauja tą nelengvą 
darbą, kiek sąlygos leidžia, siste
minti ir koncentruoti. . Autoriai, 
mokyklos ir kolektyvai prašomi, 
nesusižinojus su švietimo valdy
ba, nesiimti iniciatyvos bet ku
riam vadovėliui rengti ir leisti, 
kad būtų išvengta paralelizmo ir 
netikslumų. Visos žinios apie iš
spausdintus, spausdinamus ir 
spaudai rengiamus vadovėlius bei 
konspektus prašomos siųsti švie
timo valdybos vardu į 'Wiesbade- 
no. Duomenys -bus pranešami au
toriams ir .mokykloms. 1 Be to, 
prašoma informuoti, kur ir kokio
mis sąlygomis galima būtų vado
vėlius geriau ir greičiau išspaus
dinti. (LTB SV)

Memuariniai pašto ženklai Alien- 
sfadte prie Schongau DP parodai 

atžymėti
Schongau lietuvių tremtinių ko

miteto pastangomis nuo š. m. bir
želio mėn. 3 — 4 dienos parodos 
patalpose .bus pardavinėjami spe
cialūs, parodai atžymėti, stovykli
nio pašto ženklai. Pašto ženklo 
projektą pagamino dailininkai gra
fikai: V. Petravičius, V. Dobužin- 
skis, L. Vilimas ir E. Krasauskas. 
Ženklų turinys: Baltic DP Exposi
tion Schongau Bavaria, May 1946, 
Camp Post. Iš viršaus į apačią her
bai. Nominalinė vertė 30 + 1,70 pf. 
Laida: 18 000 ženklų ir 2250 blokų. 
Keturių spalvų spauda.

Pranešama, kad „Aidai" išleido 
St. Barzduko „Lietuvių kalbos gra
matiką". Mokyklos gauna tiesiog 
iš Liet. Tremt. Bendr. Miincheno 
Apygardos Švietimo Skyriaus.

Mokyklų vadovybės prašomos 
pačios iš Švietimo Skyriaus vado
vėlius atsiimti.
Liet. Tremt. Bendr. Miincheno Apy

gardos Švietimo Skyrius

‘Pranešama,' kad Liet. Tremt.’ 
Bendr. Miincheno Apygardos Ko
mitetas yra gavęs spaustuvėje at
spausdintą Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės Statutą ir jo priedus — 
Bendrieji nuostatai su tremtinių 
negerovėmis kovoti ir Lietuvių 
Iremtinių švietimo nuostatai.

Norintieji įsigyti kreipiasi asme
niškai į Liet. Tremt. Bendr. Miin- 
cheno Apygardos Komitetą.
Liet. Tremt. Bendr. Miincheno Apy

gardos Komitetas

Nūrtingeno stovykloje (UNRRA 
Team 513, Camp 657) buvusių 
Kauno Aukštesniosios Technikos 
Mokyklos mokytojų iniciatyva 
steigiama UNRRA’os globojama 
technikos mokykla su parengia
mąja klase.

I. Technikos mokykla. Pradžioje 
veiks pirmieji kursai. Į pirmuosius 
kursus priimami abiejų lyčių 
asmens, baigę ne mažiau kaip 
6 gimnazijos klases. Mokykloje 
mokslas tęsis 4 semestrus, po 4 
menesius kiekvienas, viso apie 
18 mėnesių. $

Numatomi šie skyriai jr spe
cialybės: 1) statybos skyrius: ,a) 
trobesių statyba, b) geodezininkų, 
c) kelių statyba; 2) mechanikos 
skyrius: a) metalo apdirbimas, b) 
autovežimiai; 3) elektrotechnikų 
skyrius: a) stipriųjų srovių, b) 
radiotechnikos; 4) cheminės tech
nologijos skyrius: statybos me
džiagų gamyba (molio ir cemento).

II. Parengiamoji klasė. Į paren
giamąją klasę priimami abiejų 
lyčių asmens, baigę ne mažiau 
kaip 4 gimnazijos klases. Mokslas 
tęsis 2 semestrus, po 4 mėnesius 
kiekvienas, viso apie 9 mėnesius.

Norį lankyti mokyklą atsiunčia 
šias žinias: 1) pavardė ir vardas, 
2) gimimo metai, 3) išeitas moks
las, 4) ar lankęs specialinę mo
kyklą, 5) ar turi profesiją, 6) kurį 
minėtos mokyklos skyrių ir kurią, 
specialybę nori pasirinkti.

Mokslas numatomas pradėti bir
želio mėnesio vidury. Tiksli 
mokslo x metų pradžia ir apsigy
venimo sąlygos (numatomas mo
kinių bendrabutis) bus paskelbti 
vėliau.

Adresas: DP Camp 657, Nur
tingen 14 Wurttemberg, Kirch-' 
heimstr. 41.

L.TJB. Nūrtingeno 
Apylinkės Komitetas

Lietuvių mišriam chorui, vado
vaujamam P. Vacbergo, papildyti 
reikalingi dainininkai: tėhorai, 
sopranai ir altai. Dėl kambarių 
stokos priimami tik viengungiai.

Kreiptis: Kleinkotz bei Gunzburg 
a. D., Litauisches Lager. ,
Kleinkbtzo Liet. Tremt. Bendruo

menės Apylinkės Komitetas

P. p. Onai ir Vincui Tama
šauskams, jų mylimai dukre
lei Birutei netikėtai mirus, 
gilią užuojautą reiškia
Lietuvių Miškininkų Trem

tinių Centras ir 
Hanau miškininkai 

Sportas
Red. V. Gerulaitis

„Viktoria" ■— Augsburgo lietuviai 
1*0

Po laimėjimo prieš vyraujančią 
I lygos Augsburgo k-dą „Viktoria” 
mūsų futbolininkai pasidarė popu
liarūs ne tik tarp savo tautiečių, 
bet ir tarp latvių, estų ir vokiečių.

Didžiausi plakatai, kad žaidžia 
„lietuvių rinktinė", „išvietintų tur
nyro nugalėtoja" ir pan. aiškiai 
sakė, kad kova bus sunki ir karšta.

Mūsiškiai kovon stojo tuo pačiu 
sąstatu, tačiau vokiečiai visas anks
čiau buvusias komandoje spragas 
užkaišiojo kitų klubų žaidėjais. Ne
žiūrint ir to, nebūtų pavykę laimė-* 
ti< jeigu ne paskutinėse minutėse 
savižudis įvartis. Iš viso mūsiškius 
lydėjo didžiausia nesėkmė. Tačiau 
pačios rungtynės praėjo gražioje 
draugiškumo nuotaikoje ir sutrau
kė rekordinį skaičių žiūrovų (apie 
1.500).

Skrajojantis boksininkas
Augsburgo lietuvių bokso tvirto

vė — Severinas yra pats geriausias

technikas savo svoryje ne vien tik 
amerikiečių, bet taip pat anglų ir 
prancūzų zonose. Nė vienos rung
tynės, kur dalyvauja DP boksinin
kai, neapsieina be jo. Tai iš tikro 
sveikintinas reiškinys. Tik tokie 
užsidegėliai ir gali užtikrinti sau 
vietą gerųjų Europos boksininkų 
eilėse. Jo pėdomis turėtų pasekti 
ir visi kiti. Tik per darbą ir rung
tynes prie laurų vainiko.

Paskutinių bokso rungtynių 
pasekmės /

Jahn (Mūnchenas) — DP rinktinė 
(Mūnchenas) 10:2. Dalyvavo du lie
tuviai : Severinas if'-Marozevičius. 
Pirmasis pralaimėjo prieš Frei, ku
ris 60 kartų gynė Vokietijos spal
vas, antrasis prieš Utz.

Lietuvių lajvių kombinuota —1 
Lūbecko vokiečių rinktinė 13:1. 
Dalyvavo trys lietuviai — Se
verinas, Kviras, Šležas — ir visi 
trys laimėjo.

Kasselio lietuviai — lenkai 7:7. 
Techniškos pasekmės: Švilpa —Šus- 
tek, k. o. 2 rounde 0:2; Ališauskas 
— Plučinski, techn. k. o. 1 r. 2:2; 
Zagumi — Šilaitis, k. o. 1 r. 4:2; 
Artičkonis — Adamčyk, techn. k. o. 
2 r. 4:4; Wildy —Rasimas'lygiomis 
5:5; Severinas — Potsiaalo, k. o. 2 
r. 7:5; Katora ,— Trampas, dėl su
žeidimo laimėjimas užskaitytas len
kui 7:7. - , ' •

Futbolo žaibo turnyras
S. m. gegužės 24 d. Augsburge 

įvyko futbolo žaibo turnyras tarp 
vietos lietuvių, estų, latvių, 
ukrainiečių ir lenkų.

Turnyrą atidarė Baltijos tautų 
kolonijos komendantas Vouko- 
vitch. Be pastarojo, buvo dar visa 
eilė svečių iš UNRRA’os.

Dėl mūsiškių gero pasirodymo 
daug kas abejojo. Nors komanda 
buvo sustiprintos sudėties, tačiau 
sušižaidimo 'maža. O, dar burtai 
krito taip, kad mūsiškiai iš karto 
užšoko ant favorito — latvių.

Laimėjus prieš .latvius 3:0, leng
viau pasijuto žaidėjai, o iš žiūro
vų daugelis nusišypsojo net ligi 
ausų. Ne veltui ovacijos mūsų 

■futbolininkams. Šį kartą jie žiūro
vų neapvylė ir sužaidė tiesiog die
viškai. Visų susitikimų laimėjimas 
trijų įvarčių skirtumu pilnai lei
džia pripažinti mūsiškiams nugalė
tojo vardą.

Komanda žaidė šios sudėties: 
Kikilas, Bačinskas, Baziliauskąs, 
Kudaba, Tėvelis, Simutis, Kėvalai- 
tis, Grybauskas, Adomavičius, 
Jeršovas, Skeivys, Saldaitis, La
zauskas ir Steponavičius.

Kitos pasekmės: lietuviai — 
estai 4:1; lietuviai — lenkai 4:1 
(finalas); lenkai — ukrainiečiai 
3:2; estai — ukrainieriai 2:1 (dėl 
3-ios vietos).

Dvigubas laimėjimas prieš
. MUncheno lietuvius

Draugiškose futbolo ir stalo 
teniso rungtynėse Augsburgo lie
tuviai laimėjo po 5:1. Svečiai ne
buvo sutelkę pačių gerųjų savo 
pajėgų, todėl tiek vienoj, tiek an
troj varžyboj šeimininkai aiškiai 
pirmavo.

TūbiAgenas. — Gegužės 17 — 19 
d. d,Tūbingeno „Vyties” sportinin
kai viešėjo Ansbache. Krepšinyje 
tūbingeniečiai nugalėjo vietos lie
tuvius 54 — 36 ir latvius 53 — 19. 
Iš „Vyties’.' gerai sužaidė abu gyni- 
kai, kurie surinko 30% taškų (Cer- 
keliūnas — 19, Petrauskas — 16). 
Ypač rungtynėse prieš latvius, jau 
apsipratus su aikštele, tūbingenie
čiai galėjo išlukštenti tiktąjį savo 
pajėgumą; Stalo tenise laimėjo 
taip pat tūbingeniečiai 5 — 3. Už 
„Vytį" žaidė Petkevičius, Pe-, 
trauskas ir Cerkeliūnas, o už Ans- 
bachą — Noreika, Kvikys ir Me
delis.

r ▼ . .
Žinios is tėvynės

— „Izvestijos” Nr.’ 40 pranešimu 
į Tautybių Tarybą „išrinkti": J. 
Ambrazevičius (Marijampolė), St. 
Apyvala (Utena), J. Bagačiūnas 
(Vilnius), Pr. Vaitiekaitis (Mažei
kiai), Ą. Venclova (Alytus), Ivan 
Tichonovič Grišin (Klaipėda), 
Aleks. Nikitovič Isačenko (Zara
sai), M. Ka reck a s (Vilnius), J. 
Kriščiūnas (Kėdainiai), M. Lukaše- 
vičienė (Kaunas), Kaunaitė (Tra
kai), Fedor Gabrilovi^ Kovalev 
(Vilnius), St. Malinarilkas (Tau
ragė), J. Margis (Parievėžys), J. 
Macevičius (Rokiškis), J. Maci
jauskas (Panevėžys), K. Pet’raus- * 
kas (Kaunas), B. Pažemeckas (Bir
žai), K. ^Preikšas (Tėlšiaį), E. Rei- 
šytė (Švenčionys), Aleks. Petro- 
vič Sokolov (Švenčionys), A. Stai- 
vienė (Šiauliai) ir M. Treigienė 
(Vilkaviškis).

Į Aukščiausiąją Tarybą „išrink
ti": gen. V. Vitkauskas (Marijam
polė), M. Gedvilas (Telšiai), J. 
Žiugžda (Alytus), gen. M. Matie- 
ka (Tauragė), VI. Niunka (Ukmer
gė), J. Paleckis (Panevėžys), A. 
Sniečkus (Kaunas), D. Stanelienė 
(Utena), Michail Andrejev Suslov 
(Vilnius) ir M. Šumauskas (Šiau- . 
liai).

— Lietuvos Mokslų Akademijos 
prezidiumą sudaro: pirm. prof. J. 

[ Matulis, vicepirm. prof. J. Žiugžda, 
sekr. prof. K. Bieliukas, nariai — 
prof. VI. Lašas ir prof. D. Budrys. 
Akademijos nariais priimti: proL 
J. Kriščiūnas, prof. Pr. Mažylis, 
prof. J. Balčikonis, prof. Banaitis, 
užsitarnavęs liaudies poetas Liu
das Gir® ir kiti. Bę_ to, nariais 
korespondentais: prof. P. Pakarklis, 
prof. K. Korsakas-Radžvilas, prof. 
J. Bučas, prof. V. Girdzijauskas, 
prof. J. Kairiūkštis, prof. J. Da- 
linkevičius, prof. K. Vasiliauskas, 
prof. J. Indriūną^ ir prof. V. Ruo
kis. , • v

— Tenykštė spauda rašo, kaip- 
Lietuvos mokytojai mokinių tė
vams įsąmonina „reikalą laiku ati
duoti pyliavas”. Duodami keli pa—* 
vyzdžiai. Tauragės apskr. liaudies-i 
švietimo inspektorius Paulauskas 
(anksčiau buvęs valse, sekreto
rius), beinspektuodamas mokyklas, 
aktyviai, prisidedąs prie pyliavų, 
propagandos. Laukuvos progimza- 
zijos direktorius Kelpša ir moky
tojai lanką valstiečių susirinkimiis- 
ir-raginą iš anksto nugabenti pri
valomas duokles. Bet tokių moky- 

[ tojų maža.
— Lietuvos fabrikuose bėi įmo

nėse rengiami mitingai moterims 
su specialia paskaita: „Ką sovietų 
valdžia davė moterims". Šia tema, 
skaitomos paskaitos ir kaimuose.

— Kaip Vilniaus radijas prane- . 
ša, trūksta žibalo, ir kaimuose vėl 
naudojamasi skalomis. Kaune, 
nors veikia Petrašiūnų elektros- 
stotis, elektra tesinaudoja til^ par
tijos namai, įstaigos ir aukštieji 
pareigūnai; gyventojams elektra 
išjungta.

Naujas Amerikos lietuvių 
» laikraštis

Amerikos lietuvis žurnalistas- 
Antanas Skirius, anksčiau dirbęs 
dienraščio „Draugas" redakcijoj 
ir redagavęs jaunimo' laikraštį 
„Vytį", Kalifornijoj pradėjo leisti 
naują lietuvišką laikraštį ,.Kalifor
nijos Lietuviai". Jo adresas toks: 
A. Skirius, 2721 Logan Street,. 
Oakland 1, Cal.
Amerikos lietuviai remia Sibiro 

lietuvius
PaskutAiiuoju metu Amerikos: 

lietuviai veda akciją,\kad būtų 
siunčiama daugiau siuntinėlių- Si
bire atsidūrusiems lietuviams. 
Siuntiniai į Sovietų S-gą dabar 
esą .jau priimami. Galima siųsti 
konservuotą maistą,, kasdieninio- 
vartojimo dalykėlius ir drabužius; 
Nėra visiškai aišku, ar .siunčiamie
ji siuntinėliai tikrai pasieka Si
biro ir Kazachstano lietuvius.
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lietuvių pusės buvo nuvykęs visas 
Amerikos Lietuvių Tarybos prezi
diumas: pirm. L. Šimutis, vicepirm. 
V. Laukaitis; sekr. P. Grigaitis, ižd. 
M. Vaidyla ir V. Kvetkas.

Ruošiasi pagaminti lietuvišką gar
sinę filmą -

Amerikos lietuviai artistai B. ir 
K. Vešotai ruošiasi pastatyti pir
mąją garsinę lietuvišką filmą. Bro
liai Vešotai yra žinomi artistai 
amerikiečių scenoje.

Amerika įsileis 74 Lietuvos vaikus 
našlaičius

Amerikos lietuvių spauda rašo, 
kad pagal JAV preziddhto Truma- 
no specialų potvarkį ligi 1946 m. 
birželio 30 d. iš Vokietijos ir Au
strijos išvietinfų žmonių stovyklų 
gali į JAV įvažiuoti ir apsigyventi 
74 lietuviai našlaičiai. Vieno vaiko 
atvežimas atsieina apie 160 dol. 
Atvežtieji vaikai gali būti apgyven
dinti privatinėse prieglaudose, kur 
jie bus aprūpinami ir mokomi. Mė
nesinis mokestis - 25 doleriai. Kiek
vienas amerikietis atvežtus našlai
čius gali įsūnyti. BALFas veda ak
ciją, kad tuos 74 lietuvius našlai
čius Amerikos, lietuviai ir lietuviš
kosios organizacijos savo lėšomis 
iš Europos parsivežtų ir juos 
globotų.

Amerikoje spausdinama J. Baltru
šaičio poezija

Amerikoje spausdinamas Jlirgio 
Baltrušaičio lietuviškai rašytų eilė
raščių rinkinys. Rinkinį spaudai 
paruošė J. Aleksandriškis — Aistis. 
J. Baltrušaitis mirė Paryžiuje 
1944 m.'

Naujas J. Aisčio eilėraščių rinkinys
Šią vasarą Amerikoje išeis iš 

spaudos naujas J. Kuosos-Aleksan- 
driškio-Aisčio eilėraščių rinkinys, 
pavadintas „Nemuno ilgesys“.

P. Rimšos „Artojas“ Bostono 
muziejuj

Petro Rimšos žinomasis kūrinys 
„Artojas" išstatytas Bostono Meno 
Muziejuje. Lietuviui dailininkui tai 
didi garbė.

BALF-o sukaktis ir nuopelnai
Šį pavasarį suėjo dveji metai, 

kai Bendrasis Amerikos Lietuvių 
Fondas buvo įregistruotas vadi
namame Presidents War Relief 
Control Board. Į Fondą įeina visų 
lietuviškųjų ideologinių grupių 
žmonės. Jo pirmininku yra dr. 
kun. J. Končius, neseniai lankęs 
lietuvius Vokietijoje ir kituose 
Europos kraštuose. Kun. dr. J. Kon 
čiaus nuopelnai BALFui labai dideli. 
Vokietijoje ir kituose Europos 
kraštuose. Kun. dr. J. Končiaus 
nuopelnai BALFui labai dideli. 
Jis parodė didelį sugebėjimą, su
manumą ir tinkamumą vadovauti. 
Didžiausias nuopelnas kun. dr. J. 
Končiui priklauso, kad beveik tik 
jo sugebėjimų ir Amerikos aukštų 
katalikų bažnyčios autoritetų pri
tarimo dėka, prieš dvejus metus 
BALFas buvo priimtas ameriko- 
koniškojo National War fondo 
nariu. BALFo direktorium yra J. 
B. Laučka.

Per paskutinius dvejus metus 
nuo karo, nukentėjusiems lietu
viams "Šelpti Amerikos visuomenė 
yra suaukojusi 1.415.356 dolerių 
pinigais ir daiktais. Europoje iš
blaškytiems lietuviams BALFas 
yra pasiuntęs už 70.000 dolerių 
įvairių medikamentų, vitaminu, 
muilo... Už 65.000 dolerių Euro
pos lietuviams pasiųsta maisto, 
knygų, mokykloms įvairių reik
menų ir t. t. Siunčiamos naujos 
siuntos. BALFas per Amerikos 
Raudonąjį Kryžių aprūpina ketu
rias vaikų prieglaudas Lietuvoje.

Nors karas pasibaigė, bet BALFas 
nemano likviduotis. Jis ir to
liau renka ir rinks aukas pinigais 
ir daiktais ir šelps išvežtuosius 
lietuvius.

Is lietuviu gyvenimo
Garsiai nuskambėjęs Londono 

lietuvių balsas
Londone gyveną lietuviai nese

niai paskelbė atsišaukimą Lietuvos 
reikalu. Sis Londono lietuvių atsi
šaukimas plačiai nuskambėjo ir pa
teko į didžiąją pasaulio spaudą — 
jį paskelbė didysis New Yorko 
dienraštis „New York Times".

Dr. K. Griniaus atsišaukimas
Amerikos lietuvių spauda įsidėjo 

ir plačiai paminėjo dr. Kazio Gri
niaus atsišaukimą į Amerikos lie
tuvius. Buvęs Lietuvos respublikos 
prezidentas savo atsišaukimu ra
gina Amerikos lietuvius dar dau
giau sukrusti ir su padidinta ener
gija dirbti Lietuvos reikalui.

Graži sukaktis
Šį pavasarį suėjo 15 metų, kai 

Amerikoje Lietuvių Radijo Draugija 
be jokios pertraukos per radiją 
transliuoja, lietuviškas radijo va
landėles' Programą atlieka kalbė
tojai, mokslo žmonės, muzikai, me
nininkai. Vadovauja J. P. Ginkus. 
Jo padėjėjais yra Ubara, muz. A. 
jazavitas ir K. Marma. Lietuviškos 
radijo valandėlės Amerikos lietu
vių iarpe turi didelį pasisekimą.

Į Ameriką atvyko keturi lietuviai 
pranciškonai

Iš Italijos į JAV atvyko keturi 
lietuviai pranciškonai: kun. dr. V. 
Gidžiūnas, kun. dr. L. Andriekus, 
kun. M. Stopaitis ir kun. B. Mika
lauskas. Iš Romos į JAV nuvyko 
ir jėzuitas kun. J. Beleckas. Jis 
pakviestas į Scranton universitetą.

Knygelė apie Lietuvos vargus
Amerikos Lietuvių R. K. Federa

cija išleido knygelę „Lietuva nacių 
ir bolševikų vergijoje’. Si knygelė 
lietuvių tarpe labai išplito.

Lietuvis didžiojoje Amerikos 
spaudoje

Amerikos lietuvis žurnalistas 
Stasys Pieža jau keli metai dirba 
didelio Amerikos laikraščio „The 
Chicago Herald — American" re
dakcijoj ir savo darbe nepamiršta 
Lietuvos reikalo. Stasys Pieža yra 
aktingas Chicagos lietuvių vei
kėjas. .

Naujos knygos apie Lietuvą
Praėjusiais metais ir šių metų 

pirmaisiais mėnesiais Amerikos 
lietuviai parašė ir išleido visą eilę 
reikšmingų knygų apie Lietuvą 
anglų ir lietuvių kalbomis. Praėju
sių metų pabaigoje Amerikos Liet. 
Informacijos Centras išleido 112 
pusi. Košt. Jurgėlos, kun. K. Gečio 
ir Simo Sužiedėlio knygą „Lietuva 
dvigubose teutonių replėse". Kny
goje nušviečiami lietuvių — vokie
čių santykiai maždaug 800 metų 
būvyje. A. Trakiškis parašė ir iš
leido knygą „Bažnyčios padėtis ir 
religinė praKnKa oKupuoroj Lie
tuvoj". Kitų knygų apie Lietuvą au
toriais yra: Anicetas Šimutis, gen. 
št. pulk. K. V. Grinius, A. Vaičiu
laitis, prof. K. Pakštas, buvęs V. D. 
Universiteto profesorius A. Sen- 
no, kun. J. Prunskis, K. R. Jurgėla 
ir kiti Amerikos lietuviai ar Lie
tuvos draugai.

Tautinių grupių federacija
Amerikoje įvyko didelis ameri

kiečių, kilusių iš Vidurio, Rytų ir 
Pietvakarių Europos kraštų, suva
žiavimas, kuriame dalyvavo lietu
vių, lenkų, ukrainiečių, slovakų, slo
vėnų, kroatų, vengrų, serbų ir 
graikų organizacijų atstovai. Su
važiavimas įsteigtė reikšmingą tau
tinių grupių federaciją, kuri Ame
rikoj apima apie 11.000.000 Ameri
kos gyventojų. Federacijos vyriau
sias tikslas dirbti jos atstovaujamų 
kraštų laisvei ir gerovei. Į steigia
mąjį federacijos suvažiavimą iš

BALF-o stebėtojas UNRRA-os 
konferencijoj

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo veikla tampriai su
sijusi su kitų Amerikos šalpos or
ganizacijų veikla, todėl BALF-as 
stebi ir seka kiekvienos reikšmin
gesnės šalpos organizacijos darbą 
Amerikoje ir užsienyje. Kovo 
mėn. UNRRA-os konferencijoje, 
įvykusioje Atlantic City, kaip 
stebėtojas dalyvavo ir Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo 
atstovas K. Baltramaitis.

Pasaulio įvykiu kronika
D. Britanija

— Laikraštis „News Cronicle", 
rašydamas apie Molotovo pareiški
mą, rašo, kad tuo Kremlius nu
traukė savo tylėjimą ir dabar bus 
galima ištirti principus, kuriais 
rusai remią savo politiką. Tuo 
pareiškimu Molotovas padarė tai, 
ko Bevinas norėjo — išdėstė savo 
kortas ant stalo.

— Ryšium su notos įteikimu Ju
goslavijai ir Albanijai anglų laik
raštis „Times" rašo, kad nuo ne- 
susitarimo Paryžiuje rusai savo 
santykius su rytų valstybėmis žy
miai sustiprino, tuo tarpu Angli
jos ir Amerikos santykiai per tą 
patį laiką su daugeliu šių kraštų 
pablogėjo.

— Britanijos atstovas Saugumo 
Tarybai pareiškė, kad dabartinė 
Ispanija nesudaro pavojaus pasau
lio saugumui.

— Rusija atmetė kvietimą da
lyvauti pergalės parade Londone 
birželio 8 d.

— Saugumo Tarybos Ispanijos 
pakomisė paskelbė savo nutarimą 
Ispanijos klausimu. Pranešime 
konstatuojama, kai Franco reži
mas sudaro galimą pavojų taikai, 
ir jei šis režimas nebus pakeistas 
kitu, pakomisė siūlo, kad JTO 
visumos susirinkimas pasiūlytų 
savo nariams nutraukti su Ispani
ja diplomatinius santykius.

Vokietija
—Britų zonoje suimtas Hermann 

Pohl, buvęs Himmlerio padaduoto- 
jas.

— Iki rugsėjo 30 d. visoje ame
rikiečių zonoje bus įvesti nauji 
pasai. Juos turės išsiimti ir sve
timšaliai, netarnaują amerikječių 
kariuomenėne ar kitoje jų tarny
boje.

— Per įvykusius miestų savi
valdybių rinkimus amerikiečių

Paieškojimai
2338. Asanaitė Irena, Weilheim 

a. d. Teck, Malistr. 6, Kreis Nur
tingen, ieško Jokubauskienės Gru- 
šaitytės Gražinos, Ramanauskaitės 
Irenos ir pažįstamų.

2339. Leknius Juozas, Eickel- 
bom uber Lippstadt, Res.-Lazar., 
Haus E, ieško giminių ir pažįstamų.

2340. Pečkys Jurgis, Kassel- 
Oberzwehren, Mattenberg, ieško 
Nevardausko Jono.

2341. Jurkėnaitė Jonė, Seligen
stadt b. Wurzburg, ieško tėvo 
Jurkėno Juozo ir brolių Valeri
jono ir Vlado.

2342. Tričiai Jonas ir Delfiną, (21) 
Arnsberg, DP Camp AR 136, Wald- 
lager, ieško giminių ir pažįstamų.

2343. Mokytojas Gečas Kostas, 
Nūmberg, SS-Kaserne, ieško mo
kytojo Stankaičio Prano.

2344. Stankevičius Pranas, Ha
nau, lietuvių stovykla, ieško duk
ters Stankevičiūtės Onos.

2345. Šležaitė Irena, Bad Woris- 
hofen, Hotel „Sebastianeum", ieško 
Z. ir J. Lazdauskų, Jurgelevičiaus 
J. ir kitų pažįstamų.

2346. Saulius Vytautas, Roma, 
Via Breseia, 29, Se. C. int. 9, ieško 
Samulytės Barboros, Ganelytės 

zonoje . krikščionys laimėjo 523 1 
atst., socialistai 477, komunistai 
54, kitos partijos — mažiau.

—. Bavarijos min. pirm. Hdgrie- 
rio prašymo atleisti jį nuo parei
gų amerikiečių karinė valdžia ne
patenkino.

Prancūzija
— Siamo vyriausybė pasiuntė 

JTO gen. sekretoriui telegramą, 
jog prancūzai pažeidė jo sienas, 
ir prašo šį klausimą iškelti Sau
gumo Taryboj. Prancūzų praneši
mas iš Saigono paneigė Siamo 
tvirtinimus.

Persija
— Persų min. pirm, pareiškė, 

kad Persijoj rinkimai atidedami, 
kol bus išspręstas Azerbeidžano 
klausimas.

— Irano vyriausybės vardu 
princas Firuz pareiškė, jog Husein 
Ala Irano daugiau Saugumo Ta
ryboj neatstovaus. Iki atskiro nu
tarimo jis dar pasilieka Irano am
basadorium Vašingtone.

Austrija
— Austrų vyriausybė parašė są

jungininkų kontrolės komisijai 
raštą, kuriuo prašoma iš Austri
jos pašalinti visus DP, išskiriant 
žydus.

JAV
— JAV ir D. Britanija įteikė 

Rumunijos vyriausybei notą, ku
rioje primenamas Maskvos susita
rimas, pagal kurį Rumunijoj pri
valo būti pravesti demokratiniai 
rinkimai ir priimta į ministerių 
kabinetą opozicija.

— Amerika suteikė 1.300 mil. 
dol. paskolos Prancūzijai.

— Spaudoš konferencijoj prez. 
Trumanas pareiškė, kad jis du 
kartus kvietęs Staliną atykti į Va
šingtoną, bet Stalinas abu kartus 
atsisakęs, remdamasis savo svei
katos stoviu. Pirmą kartą Stali
nas buvęs pakviestas Potsdamo 
konferencijoj, o antrą — Pary
žiaus užsienių reikalų min. kon
ferencijoj. Toliau prez. Trumanas 
pasakė, kad jis džiaugtųsi, jei bet 
kuriuo metu jam tektų su Stali
nu susitikti, tačiau tuo tarpu toks 
susitikimas nėra planuojamas.

— „New York Herald Tribune", 
gegužės 23 d., rašydamas apie ko
vas Mandžūrijoj, pastebi, kad vie
name mūšio lauke 10 visų už
muštųjų komunistų pusėje sudarė 
rusų kariai. Sovietų vadai Man- 
džūri'joj paaiškino, kad šie rusų 
kariai į mūšio lauką pateko per 
klaidą.

Emilijos, Ganelio Vytauto, Siru- 
tavičiaus Jono.

2347. Tarosas Juozas, (16) Wies
baden, DP Camp H-26, Lit. Lager, 
ieško brolio Taroso Kosto, gim. 
1914 m.

2348. Prieniškis Juozas, Stutt
gart, Bad Canstatt, Ringelgarten- 
str. 125, ieško Bernatavičių ir 
Matukevičiaus Kosto.

2349. Krasauskienė Elena, Mem
mingen, Fliegerhorst, ieško brolio 
Pumpučio Algirdo, gim. 1925 m., 
paskt. metu buv. belaisvių sto
vykloje Mūnstery.

2350. Stankevičius Viktoras, 
Ansbach, Hindenburg - Kaseme, 
ieško sūnaus Stankevičiaus Hen
riko, gim. 1929 m.

2351. Kiršpila Petras, Allmend
feld bei Gemsheim, Kreis Gross- 
Gerau, ieško sūnaus Juozo.

2352. Gegužių šeima, Blomberg 
(Lippe), Hangersteinweg 3, ieško 
Gegužio Jono.

2353. Lakačauskas Kazys, Neu
munster, Endorfstr., liet, stovykla, 
ieško sesers Julijos, gim. Amerikoj.

2354. Laimikis Juozas, Mergent- 
heim, UNRRA Team 69, Hotel „Ex

celsior”, ieško Žvingiloš Jeronimo 
su šeima, paskt. metu gyv. Po
meranijoj, ir Petkaus Petro, gyv. 
Dresden-Pillnitz.

2355. Kuprėnienė Milda, Ravens
burg, Charlottenstr. 20, b/Hagele, 
prašo pranešti savo adresus Ku- 
prėną-Kuprinską Vaclovą, Kuprevi- 
čiūtę Eleną ir Šaltenytę Mildą/

2356. Vilkienė Genovaitė, Yver
don, „La Prairie”, Šveicarija, ieško 
sesers Rotcienės Elenos.

2357. Markevičius Zigmas ir Bra- 
siūnienė Elžbieta, Yverdon, Hotel 
de la Prairie, Šveicarija, ieško 
giminių ir pažįstamų. Smulkias 
žinias apie Markevičių galima 
gauti pas Puzinauską, Kempten 
(Allg.), Lit. Lager.

2358. Dūdienė-Marčiulynaitė Ago
ta, Hanau a/Main, Lamboystr. 84, 
Lit. Lager, ieško motinos Mar- 
čiulynienės Magdės.

2359. Ieško giminių ir pažįstamų 
šie lietuviai belaisviai Italijoj: 
Venclova Pranas, Balaševičius Pe
tras Antanas, Zubrickas Mečys, 
Raskevičius Antanas, Gabrėnas 
Pranas, Zinkevičius Juozas, Jonai
tis Aleksandras, Žadeikis Jonas. 
Rašyti šiuo adresu: P. Bernardinas 
Grauslys, P. S. Angelo, 2, Milano, 
Italija.

2360. Zelianienė Juzė, Mūnchen, 
ff-Kaseme, ieško sesutės Valtery- 
tės Viktorijos.

Paieškojimai iš Neumūnsterio (Neu- 
mūnster/Holst., Endorfstr., 

Lit. Lager)

2361. Jacikevičius Antanas ieško 
žmonos Anastazijos ir sūnaus 
Vaclbvo.

2362. Stungurys Stasys, ieško 
giminių ir pažįstamų.

2363. Gruzdys Vilius ieško gi
minių ir pažįstamų.

2364. Balanius Jonas, Neumun
ster, Lindenstr. 1, ieško Balanienės- 
Dabiliauskaitės Veronikos, Ka
činsko Jurgio, Balanevičiaus Bro
niaus, Balanevičiaus Juozo ir 
Padvėlskio Stasio.

2365. Raguckaitė Pranė ieško 
motinos Raguckienės Onos, brolių 
ir sesutės Raguckų.

2366. Kaminskienė - Lapinskaitė 
Agota ieško Kaminsko Broniaus, 
Lapinskų šeimos ir svainių Kinai- 
čio Armono ir Kaminsko Kosto.

2367. Vaitkūnaitė Sofija ieško 
vyro Vaitkūnaičio Kazimiero ir 
sūnaus Struolinio Stasio, tarn, ka
riuomenėje.

2368. Petravičiūtė Sofija ieško 
sesers Petravičiūtės Petronėlės ir 
pažįstamų.

2369. Vokėnienė Veronika ieško 
vyro Vokėno Jono ir Vokėno 
Broniaus, sūnų ir dukters Juozo, 
Antano ir Anelės.

2370. Milkeraitytė Birutė ieško 
tėvo Milkeraičio Martyno.

2371. Ramonaitienė Ona ieško 
Gaidanavičienės Marijonos.

2372. Andriūnaitė Jonė ieško 
sesers Jadvygos ir pažįstamų.

2373. Jakštytė Marytė ieško bro
lio Prano, svainio Žurausko Kazio 
ir pusbrolio Barštaituko.

2374. Kleinienė Julė ieško duk
ters Anės.

2375. Grinkevičienė Petrė ieško 
Grinkevičiaus Petro.

2376. Zalagėnas Anicetas, ieško 
pažįstamų.

2377. Jaruševičius Alfonsas 
ieško pažįstamų.

2378. Neumanienė Ona ieško 
Neumano Karolio.

2379. Naruškevičius Juozas 
ieško giminių ir pažįstamų.

2380. Raudonaitis Vincas ieško 
brolio Raudonaičio Antano.

2381. Prasauskas Justinas ieško 
tėvų Juozo ir Osnos ir brolių.

2382. Girdauskienė - Prasauskaitė 
Petrė ieško vyro Girdausko Kazio.

2383. Matulaitienė Uršulė ieško 
vyro Matulaičio Pijaus ir sūnų 
Juozo ir Algio.

2384. Adomaitis Antanas ieško 
tėvų Juozo ir Onos ir brolių.

9



10 psi. Žiburiai 1946. VI. 8. Nf. 23 (35)

SL Devenis

Pasaulio politikos vingiuose
Benarpliojant politinę painiavą ir 

organizuojant pasaulinę taiką, vis 
labiau pradeda ryškėti skirtingos 
Vakarų ir Rytų pažiūros visais 
pagrindiniais klausimais. Paryžiaus 
konferencija nieko gero nedavė, 
nes nei demokratiškieji Vakarai, 
nei totalistiškieji Rytai nepanoro 
nusileisti. Paryžiaus konferencijos 
nauda esanti tik ta, kad joje 
didžiosios valstybės atviriau iš
dėstė savo pažiūras. Konferencija 
buvo atidėta, kad didžiosios vals
tybės turėtų laiko apsigalvoti.

Per Sekmines J. Vilučio nuotr.

Tačiau neatrodo, kad trumpas lai
ko tarpas pagydytų tarp Rytų ir 
Vakarų jau seniai esantį chronišką 
slogutį. Visų Paryžiaus konferenci
jos dalyvių pareiškimai, padaryti 
po konferencijos savo nusistaty
mui pateisinti, tik dar labiau sustip-

V. Rasiūno nuotr.Lietuvių tautodailės skyriaus dalis Baltijos tautų parodoj Schongau

rino spėjimą, kad Rytai nepasitiki 
Vakarais ir priešingai.

Paskutinis apie Paryžiaus kon
ferenciją prabilo Molotovas. Jis 
savo pareiškime „Pravdai” ir „Iz- 
vestijoms" gegužės 27 d. pabrėžė, 
kodėl Paryžiuje nebuvo susitarta. 
Amerika ir Anglija buvo sudariu
sios bloką, norėdamos savo pa
žiūras primesti Sovietų S-gai. So
vietų S-ga tam pasipriešinusi. Ji 
karo metu visoipis priemonėmis 
siekusi pergalės, o dabar su to
kiu pat ryžtingumu siekianti patik
rinti savo saugumą. Atsakydamas 
JAV užs. reik. min. Bymes, Molo-
tovas pasakė griežtai atmetęs siū
lymą perkelti taikos sutarčių su
darymą į 21 valstybės taikos kon
ferenciją, nes tai esą priešinga 
Teherano, Maskvos ir Jaltos susi
tarimams. Stalinas niekada nebu
vęs sutikęs siūlomai 25 m. sutar
čiai dėl Vokietijos. Tuo klausimu 
buvę tik pasikeista nuomonėmis, 
bet jokių pasižadėjimų nebuvę 
duota. Bevino siūlomas projektas 
dėl Italijos kolonijų reiškiąs Britų 
imperijos didinimą Afrikoje ir 
norą Viduržemio jūrą padaryti 
Britų monopoliu. Nesusitarta ir 
dėl Dunojaus. Ten esančios su
vereninės valstybės ir Sovietų 
S-ga mažųjų valstybių kailiu ne
prekiaujanti. Ji visada kovosianti 
prieš pastangas mažąsias valstybes 
pavergti amerikiečių ir anglų 
kapitalui.

Britų spauda, vertindama Molo
tovo pareiškimą, pastebi kad so
vietai atskleidė savo kortas. Jie 
saugumo ieško ne visuotinėse ga
rantijose, kaip Vakarų valstybės, 
bet, vienašališkame vyravime.

Kadangi šis pareiškimas buvo 
padarytas gerokai po konferenci
jos, galima spėti, kad jis rodo, ko
kią Sovietų S-ga užims poziciją 
naujoj keturių didžiųjų konferen

cijoj. Nėra ženklų, kad tokie pa
žiūrų skirtumai Rytus ir Vakarus 
suartintų.

Į Molotovo išvedžiojimus trum
pai atsiliepė ir Bymes. Jis pa
reiškė, kad Paryžiuje jokio ameri
kiečių — anglų bloko prieš So
vietų S-gą nebuvę. Dėl Vokietijos 
su jo siūlymu Stalinas buvęs su
tikęs, gi dabar arba Molotovas 
iškraipęs faktus, arba spauda klai
dingai perdavusi jo pareiškimą.

Nesklandumo šešėlį amerikie
čiams įnešė ir Stalino atsisakymas 
priimti prezidento Trumano kvie
timą atvykti į Vašingtoną. Prezi
dentas Trumanas vienoje spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad jis du 
kartus kvietęs Staliną, bet be sėk
mės. Pirmą kartą kvietęs praėju
siais metais Potsdame, o dabar — 
prieš Paryžiaus konferenciją, kai 
prašęs Staliną prisidėti prie pa
saulio maitinimo padėties spren
dimo. Stalinaš, motyvuodamas 
sveikatos sumetimais, kvietimo 
nepriėmęs.

Vąkarai ir Rytai pradeda rung
tyniauti ir dėl Vokietijos. Ang
lai nori sutvarkyti Vokietijos ūkinį 
gyvenimą, bent tiek, kad gyveni
mo lygis visur būtų galimai vieno
desnis. Sovietų nebendradarbia

vimas šio klausimo sprendime visą 
reikalą labai apsunkina. Vokietijos 
reikalas visu aštrumu iškils naujoj 
keturių didžiųjų užsienių reik. min. 
konferencijoj. Rytai ir Vakarai 
Vokietijos klausimu turi skirtin
gas pažiūras. Pietų Afrikos min. 
pirm. Smuts per anglų radiją pa- 
sakytoj kalboj reikalavo, kad poli
tika Vokietijos atžvilgiu būtų per
žiūrėta. Jei nebus imtasi priemonių 
Vokietijos ūkiniam gyvenimui 
sutvarkyti, Vokietija galinti tapti 
infekcijos centru. Bismarko ir Hit
lerio Vokietija turinti būti sunai
kinta, bet vokiečių tauta neturinti 
badauti.

Vakarų ir Rytų idėjinė kova 
reiškiasi ir Prancūzijoj. Birželio 
2 d. įvykusieji Prancūzijos kon- 
stituantos rinkimai turi europinės 
reikšmės. Dar taip neseniai įvykęs 
referendumas atmetė marksistinių 
grupių paruoštą konstituciją, o 
birželio 2 d. įvykę rinkimai vėl 
parodė, kad prancūzų tauta nuo 
marksizmo palengva nusisuka. Ra
šant šią apžvalgą, galutiniai rinki
mų duomenys dar nepaskelbti, bet 
iki šiol žinomais daviniais stipriau
sia partija išėjo MRP (katalikų). 
Siek tiek krito komunistai, gero
kai suplonėjo socialistai. Prancūzi
ja vis labiau apsisprendžia už Va
karus ir tolsta nuo Rytų.

JAV
VALST. DEPARTAMENTO 
ATSAKYMAS AMERIKOS 

LIETUVIU TARYBAI
Amerikos Lietuvių Taryba buvo 

kreipusis į Valstybės Departa
mentą (mūsiškai Užs. Reik. M-ią) 
ryšium su Churchillio pareiškimu 
kovo 18 d., kada jis savo kalbos me
tu apie Baltijos valstybes atsiliepė 
kaip inkorporuotas Sovietų Są- 
jungon.

Kadangi minėtas Churchillio pa
reiškimas buvo padarytas oficia
laus Valstybės Departamento at
stovo akivaizdoje, tai Amerikos 
Lietuvių Taryba kreipėsi j mm. 
Byrnes, klausdama, kaip JAV vy
riausybė tuo atžvilgiu laikosi.

Valstybės Departamentas, atsa
kydamas Amerikos Lietuvių Tary
bai jai rūpimu klausimu, pareiškė, 
kad Churchillis dabar laikomas 
privačiu asmeniu ir jo vienoki ar 
kitokį pareiškimai neturi oficialaus 
pobūdžio. Atsakyme pabrėžiama, 
kad Jungtinės Amerikos Valstybės 
tebepripažįsta Lietuvos, Latvijos ir 
tstijos pasiuntinybes Vašingtone.

Toliau Valst. Departamento at
sakyme ALT pabrėžiama, kad 
Amerika nepritaria ir nepritars 
sferinėmis įtakomis pagrįstos tai
kos planavimui, bet remsis JTO 
principais ir tikslais. Ta proga ci
tuojami prezidento Trumano ir mm. 
Byrnes pasaulio taikos reikalu pa
reiškimai, padaryti įvairiomis pro
gomis.

• Umberto, dabartinis Italijos
karalius
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