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skirus numerius paskirti vienam kurlam'špeEuIIStyviam ar konkre- 
diam klausimui, paskutini dvigubą numeri paskyrė tremtiniam (che- 
mins du Monde: personnes Dėplacėes. Paris, Editions de Clermont. 
352 p«). Leidinys'papūoštaš“keSūrią lietuviu tremtiniu dailininku - 
Valiaus, Augieus, Petravičiaus ir Rato - medžio raižiniu produkci
jom (vienintelės iliustracijos visam rinkiny!)

Salia dvieju įvedamųjų straipsniu kita leidinio medžiaga pa
skirstyta keturiais skyriais. Pirmajame nagrinėjamos tremtiniu orga
nizacijos problemos, antrajame kalbama apie tremtinius ir žmogaus 
asmenį, trečiajame sudėti "liudijimai ir dokumentai" apie tremtiniu 
.buitį (tarp ją yra prof.Brazaičio straipsnis apie lietuviu tremtiniu 
kultūrine veiklą Vokietijoje). Baigiamajame skyriuje Lėon Richard 
bando padaryti Išvadą ir pateikti sugestiją.

st n į5-.? J.LĖi2i„2!i22£SX£
"Chemins du Monde" Įsidėjai pastebi, kad dėl įvairiausią 

kliūčių tikslios DP statistikos neįmanoma sudaryti. Dėl to ir lei
diny pateiktieji duomenys gali pasitarnauti tik bendram problemos 
veizdui susidaryti.

1945 m., tuoj po karo, dar prieš pradedant repatrijavimo ir 
įkurdinimo akciją, Vokietijoj ir jos anksčiau užimtuose kraštuose 
buvo 16.500.000 isvietintų asmenų.

1945 m. sp°lią mėn. grįžtančląją masei 5 Įvykus į kilmės kraš- 
tus, dar buvo like Zr.~T> DP. Jie skirstėsi šiaip:

Vokietijoje 1.508.900 DP šią tautybių; lenką 815.000, 
sovietu'W5”60O7 Baltijos kraštų gyventoją. 121.300, jugoslavų 61.600, 
žydų ir kt. 104.300.

Austrijoj 539.900 DP šią tautybių: jugoslavą 46.300, 
lenkų 2I7J007 Baltijos kraštų gyventoją 3.200, sovietą 1.400; 
žydų, vokiečių ir kt 467.000.

Italijoj 180.000 DP Šią tautybių: jugoslavų 6.600, lenkų 
1.900, sovietą 800, Baltijos kraštą gyventojų 300, žydą ir kt.171000.

Kitur '167.500 DP šiuose kraštuose: Prancūzijoj 96.000,. 
BelgijoJ~I07400, Norvegijoj 33.000, Danijoj 12.600, 3veioarijoj 16.300.

Tautybėmis 1945 m. spalių m. europiniai DP šiaip skirstėsi: 
lenką 92470o07~s6vi=tu piliečių 408.200, Baltijos valstybių piliečių 
125.000, jugoslavą 114.500, žydą ir kt. 294.100.

DP judėjimas 1945-1947 m. spalių m. buvo toks;
lenkų įkurdinta 643.163, liko 281.437; sovietą piliečių įkur

dinta 3817691, liko 26.509; Baltijos valstybių piliečių liko 170.858: 
jugoslavų įkurdinta 41.938, Iiko-79.062;"LenEiJoš ukrainiečių liko 
50.235; žydų liko 183.299, kitą liko 141.200.

("įkurdintąją" kategorija, .atrodo, apima ir tėvynėn grįžusius 
lenkus, sovietų piliečius, jugoslavus.)
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42(tZ..9d_S2£įį2_2i buvo:
Vokietijoj stovyklose 565;000> ne stovyklose 187.800;

Austi!Joj"is viso 398.600; Italijoj 79.600; kitur 420.000, iš to- ’ ' 
škaidvus Libane J.000, PelėsIlnoJ 2.100, Egypte 750, Kenijoj 15.700: 
Indijoj 5.200.

Aii< tų petį nttę Indijoj prasidėjo plataus masto pilieti^ Ą/ 
riaušės, ir pabėgėliu skaičius išaugo į milijonus. Tačiau jie jrj.V V 
liika išvietintųjų problemos paraštėje.

Kąd^pąsnulĮs^nebegnįltv^nežinotįj....

Žurnalo redaktoriai užsimojo patyrinėti tremtiniu problemų— 
it

"isterijoj dar niekad neregėtų tokio visuotinio žmonių išrovlmo 
13? ju židiniu ir normaliu gyvenimo sąlygų reiškinį", 

kuris
"tragišku būdu parodo, koki likimu gali parengti kiekvienam musu 
planetos žmogui nūdienis civilizacijos išklydimai, Jeigu pasaulis 
nesusigriebs".(Vyr.redaktorius Franųois Berge vedamajame str.)

Kitas žurnalo bendradarbis, Claude B o u r d e t, "didžiuoju skandalu" 
apšaukia tremtiniu buvimo reiškinį:

"tmjl metai po karo, vesto priespaudai ir rasizmui likvldotl, 
milijonas vyrį, moterų ir veiku tebeskurstn Vidurio Europoj, 
daugiausia tuose pačiuos: kraštuose, kur jie buvo nacizmo kaliniai, 
daugelis net panašiose stovyklose, kokias kad taip sėkmingai buvo 
suorganizavęs Himmlcris... Tas skandalas, kaip ir kiekvieną 
tvinkstanti votis, turi vien? didžiulę pirmenybę: jo nematyti.,. 
Gali apkeliauti visą Vokietiją ir Austriją, ir nepamatysi - nebent 
už ii spi rtum - (tremtiniu) stovyklų, iš oro baisiai panašiu į ■ 
Buchenvaldo, Oranįenburgo, Artelės ar Bark-rės, kuriu buvimo 
vokiečiu ir prancūzą Visuomenė taip Jaudinančiai sutardama nėži-:. 
nojo. Sis CHEMINS DU MONDE r-imerls ir išleistas tam, kad mūsų 
krašto (Prancūzijos) opinija nebog-rėtų nežinoti^ ką relšRIe“ 
ąlEis,~šalfĮsiligos? niūri klaikuma ir žmogaus vcftingumo~su- 
nal! inlmęs7 yiša^išreižklama'dvj ėm^rald&H: “DP" I

Baigiamajame straipsnyje Lion H i o h a r d grįžta prie to paties 
motyvo, kurį leidinio pradžioj iškėlė F. B e r g o; 'Jis rašo:

"Žmonės leidžia žūti kitiems žmonėms, net nepagalvodami, kad 
tuo būdu Jįe_pągreįtina savo pačių_žuvįmį. Kartais gali atrodyti, 
kad mos bėgam patys nuo §avęš.7.'’Jelgu”nes leisim dar daugiau 
tremtiniu sunykti tose stovyklose, mes tikrai nebūsim verti tu 
milžinišku auką, kurias sudėjo mūsieji, mirę gelbėdami mūsų 
civilizacijų, kad mes galėtume gyventi".-

Įšyietinię' 2_l21£įį?m2_r22įį2
Metodiškai prieidami prie dalyko, žurnalo redaktoriai 

prajoja nuo o dešimtmllijonlnės pasaulio žmonių masės "išvletinimo" 
istbsljni- -Šie suregistravo dokumentus ir sužymėjo formaliuosius 
duomenis: Hitlerio sutartis, pagal kurias svetur kartu kartas gyvenu 
vokiečiai buvo sukelti grįžimui "heim ins Reich"; sąjungininku po
kario susitarimus, kuriu pasėkoj atsirado milijonai "Rytą pabėgėliu" 
- papildoma skurdo našta karo nuniokotai Vokietijai; sutelktines ir 
palaidas Jungtiniu tautų pastangas, išvietinimo kompleksui išnarpliotis.

"Chemins du Monde" tyrinėtojai vis dėlto turėjo prieiti iš
vadą, k-d nūdieni tremtinių problema - ne vien technikinė karo pa
sėka. Negana,.kad tyrinėtojas šiandien prapuola tiriamojo objekto 
apimty, nes tremtinių - prievarta - livietintų ir "ssavenoridkai."
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nuo politinio, religinio; rasinio... persekiojimo pasitraukusiu - 
problema egzistuoja kone visuose musu planetos kampuose: Europoje, 
Art.Rytuose (Palestina...), Azijoje (Indija, Kinija, Indonezija).-' 
Jis susiduria ir su rūsčiu faktu, kad išvietinimo procesas tebeina 
ir iro k a r o< Id Ryty Europos kraštu prasiveržė dešimttūkstantitp," 
nauju pabėgėliu srovė. Sovietu imperijoj žmonės masiškai perkeldirpl 
i ligi širl Car negyvenamas Sibiro tundrą, Transbaikalio erdves, į 
noliarines sritis, kur, "Chemins du Monde" vyr.redaktoriaus Berge 
žodžiais, konservuojami Baltijos tautu kalbom kalbą žmonėsj žodžiu, 
i laukinius plotus? kuriems šoviėtln5s“impėrljos-valdovai numatė di
džiule pramonine ateiti. Dėl to apie išvietinimo reiškinį jau nebe
gali būti kalbama kaip apie problemą, kurią, kariniam veiksmam kartą 
pasibaigus, ir pašalinti būtą galima veik automatiškai.

"Masinis išvietlnimas pasidarė būdingas mūsą gadynei", sako F. 
Berge.
2Nąuįosios_totalistinis koncepcijos suteikė mūsą gadynės migracijai 
naują sociologinį poBūSį? "Hitleris pavs“pirmuEiniš sukūrė “gran- " 
3iozlnluš planus“lingvistiniam Europos žemėlapiui racionalizuoti". 
Sovietai mutatis mutandis eina ta pačia linkme. "Etika valstybės, 

> . nusistaėiusios visą žmoniją kolektyviai padarytį geresne ir įai- J Blogesnę, yra tam tikru būdu karo moralė"asmuo 
nepaaukojamas visos armijos er tautos labui? O musą mažiuj gi iš
vyksta socialinis karas... Valstybės vyram net nedera domėtis as- 
moną reikalais"...

"žmoni jos_scįtdarumos,).=- su išimtimi
Šito naujojo migracijos bei išvietinimo charakterio' "Chemins 

du Monde" redaktoriai negalėjo apeiti. Andrė Pierre parašė 
specialą straipsnį apie "likviduotąsias Sovietą E gos respublikas, 
kuriame pavaizduoja sovietą vidaus migraciją. Streipenv gausiai 

' pasinaudota ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininko_ Ženevoje 
pateiktais duomenimis“apie Iiėtuvlą“tfėmimus j Rusijos gilumą!

Tačiau tai ti£ pa5iam“tokio“išvlef;inimo“ faktui “užregistruoti 
ir tremtiniu iš Vakarą Europos negrįžimui paaiškinti. Leidiny ne
randam nė užuominą, kad tremtiniu problema būtą spręstina šalinant 
jos buvimo politines priežastis. Redaktorius Berge, aukšėiau;pa- 
duotose citatose talkliai“parcdęs‘, kad mūsą gadynės "išvietinimo" 
šaknys glūdi totalistinėse koncepcijose, toliau šiaip nusako, pa
čią "Chemlns du Monde” leidėją požiūrį: "Mes turim bandyti suprasti-' 
kiekvieno poziciją, n-i propagandos bei aistrą deformuotą, bet” “ 
to£ią,"kokią~ją rodo tyriausi, aukščiausi principai". Dėl to doku
mentą skyriuj lygiagrečiai leista dėl tremtiniu problemos pasisakyti 
ir sovietą spaudos ištraukom, ir pačią tremtiniu informcl jos šal-. 
tintam.Leidinio vyr.redaktorius Berge gražiai deklaruoja,kad 
"pagarbu žmogaus vertingumui visiem privaloma", nes " kiekvienas: 
žmogus turi teisę į gyvenimą, teisingumą ir žodį", •

Tačiau toliau Berge liūdnai konstatuoja;
"Buvo laikai, kada žmonės siuste siųsdavo iš pasipiktinimo, 
jeigu kur nors pasaulio krašte būdavo pasityčiojana iš žmogaus 
teisią... Šiandien į masią kančias žmonės žiūri atbukę ir apa
tiški... Jie neissigelbės, jeigu užsidarę savy atmes pasaulinį- 
žmonijos solidarumą".

■ Vis dėlto ir patys "Chemins du Monde" leidėjai nedrįsta 
to "pas-ulinio žmonijos solidarumo" išplėsti į tą bene didžiausią . 
isvieti-itąją kategoriją, kurią žinom esant sovietą valdomose srity
se. Tos kategorijos isvietintąją buvimas leidiny tekonstatuojranas, . 
ir tai problemai spręsti receptą nesiūloma. "Chemins du Monde" . 
apsiriboja demokratiniame pasauly esančią tremtiniu klausimu,
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Kliūtys tremtiniu problemai išspręsti

Geros valios ir gailestingos Širdies, žmonių pastangas trem
tiniu problemai sprūsti

"pernelyg dažnai žabojo juos supanti gėdinga tyla (ražo vyr. ; J , 
red.B.rgo vedamajame). Mums kelissyk teko girdėti prisipažįstu?;: 
visko negalima pasakyti, Mums nesunku suprasti, kad tie, kuriems 
TėHk“vyrI?ūšy6eš~afšš£ingumo dalis negali "pasakyti visko, ką 
jie yra rintę, ką žino bei ką jie kartais buvo priversti padaryti - 
arba ko padaryti jie neleido nepaisydami.-gautu įsakymu. Tačiau 
mes taip pat žinom, kad valstybės vyrai ir aukšti pareigūnai nori 
ko goriausiai suprasti tai, kas jiems nebuvo pasakyta; jie taip 
pat trokžta, kad galėtu atsiremti į painformuotą viešąją opinija". 
Redaktorius ir sako, kad šis leidinys nori ta prasme pasitarnauti.

Kiek sibiliškus Berge sakinius apie tremtiniu bylos marinavimo 
priežastis piečiau formuluoja Claude B o u r d.e t. Tremtiniu bui-. 
tlos "šaukiančio absurdiškumo" kaltininkai, joraanymu, esą šie:

i irzliausia, "niekšinga smulki ksenofobija", svetimšaliu ne
apykanta, neleidžianfI”šūv6kEI7"EaS-višI~žm6nfs"yra vienodai vertingi.

Antra, ilklniu reikalu nesupratimas, dėl kurio įsivyravo pa
žiūra, jeg priodiniai gyventojai padidinsią nedarbą. Tas neišmanymas 
neleidžia įžiūrėti, kad priediniai gyventojai ple3ia mainus ir di
dina tautos turtingumą.

Toliau, kalti esą "kvaili^lr šlykštūs_sąjungininku aukštą 
valdininku bei pareigūnu abšĘaIoIevimai7_jog”ęrcratInĮū'maE5Imūriū 
relĘIš'ISIalEyfl^VaĘarū^ūkleti J5y25sS7TEa32ju6s''panauactu7772^5iP 
evenfūaIIą-kąrIū6mėną-pfie5”rūSu invažlJąff7“ 

E”ūr3“f*aEIm7-,TkčIūEfyvIaf"atšakingos ir jungtinės tautos 
bei ju sukurta nejudri ir brangiai kaštuojanti organizacija, kuri 
problemos nesprėnažia7-Eef-Jčš I§špfen3fmą”tiE*ūži:ęšIa''’7~

Pagaliau, autorius atsakomybę ir atskirom vyriausybėm,kurios 
iš tremtiniu atsirenka geriausius darbininkus, tuo budu "prailgiu-' 
damos visu nelaimę, nenaudingai ir nežmoniškai skaidydamos šeimas, 
tas aukas iš auką, pirkliškai surušiuodamos žmones..! "naudingus dar
bui" ir "prokyblškal beverčius", - elgdamosi tuo būdu visiškai taig_ 
pati_kelp Hitleris". Bourdet sako, Jog7’’jūlgū“€.oliaū"'6ūs-£aip"ėlnama, 
vf3ufIo-Eūr5p6J*šū laiku beliks mase skurdžiu - ligoniu, negaluojan
čiu, seniu bei vaiku -gražus mūsų civilizacijos laimėjimo liudinin
kas ...

Problemos sprendimo metmenys
Šit'kie sumetimai pastūmėję ir Ldon Richard baigiama-’ 

jame straipsny pastebėti:
"Kai matai, kiek geros valios asmenų skelbia ir kartais- prakti- ' 
kuoja artimo meilę, turi, pagrindo-stebėtis, kad (tremtiniu) pro- • 
blema d-.r neišspręsta. Ir žmogus-.klausi save: ar ir po’ dešimties 
metu t se pačiose vietose dar nebus tą pačią niūrią stovyklą...".

Tokiam klausimui pagrindo duoda ir prisiminimas, kd 1946 m. 
gruodžio 15 d. JTO Visuma 35 kraštą balsais įpareigojo JTO narius 
įkurdinti pas save tinkamą tremtiniu skaičių. Tačiau anoji rezoliu
cija

"tebėra negyva raidč ir prisijungė prie eilės platoninią nuta- • 
rimu, už kuriuos balsuojama, kad būtą atiduota duoklė principam, 
bet minty sau tariama, kad teks nutarimas vistiek niekam neįpa-." 
relg--jn".

L.H i o h a r d, taręs, jog tremtiniu problemą reikia spręsti 
"greit ir radikaliai, bet humaniškai ir dosniai", prieina išvadą, į
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kad vicnii ;olis būdos tremtinių problemai išspręsti yra pasidalinti 
tremtiniui Įkurdinimui_jun2tin?.u ■ tautu krantuose pagal 1945*fi7”: ■
grū”5žr"“I5 37-Jt'0'"7išūmūš*pf Ilf.fęj J"prIncIpę7_Tam reikalui sušauk- 
tina tarptautinė konferencija kiekvieno krašto daliai nustatyti. , 
Tremtinius "pasidalinant” atsižvelgtina į jų no,rus bei tinkamumą '■ ' /•’ 
tam krantui; turėtina galvoj objektyvieji imigracijos į t® kraš+r• 
gelimumr-i; Šeimos neišskirstytinos, - su Šeimom priimtini ir involek- 
tualai, tas sunkiausiai asimiliuojamas ir. dėl te labiausiai hepa,gei
daujamas elementas. "Paskirstyti (tremtinius) tuo būdu, kad nebūtu 
sudrumsti draugiški tnutu santykiai". Šios akcijos iniciatyva pri
klausanti JV: didžiausia tremtinių dalį turi pasiimti kraštui,kuriu ■ 
įjojamos didžiausios. . . <

I j Richard taip pat reikalauja suteikti tremtiniam tarptautinį ■ ?' 
•ątatusę, kuris jiem duotu judėjimo laisvu ir tuo būdu. įgalintu juos 
pačius sava iniciatyva ieškotis būdu normaliam ir pastoviem gyveni
mui pradėti. Richard mano, ked turėdami judėjimo laisvų.arti pusės 
tremtiniu patys susitvarkytu ir palengvintu jungtinėm tautom pro- ,. 
blemos spfendimą.

Ir Abbė A. GI a s b e r g "paskutinį tremtiniu milijonu" ' 
sjūle po-r itintu būdu išsklaidyti po įvairius pasaulio kraštus, 
' "išeities tašku paimant ūkinius bei demografinius priimančiųjų-' 
y kraštų interesus, tačiau pridedant prie to gerų dalį nesuintere- ' 

supto dosnumo ir vaišingumo, kurį mes privalom mūsų gadynės
> perversmų aukom". ■
Beje, ir to autoriaus koncepcijoj

"priimantieji kraštai tremtinius turės priimti būdami nusistatę- 
-juos jolutlnai Įjungti į savo tautinu bendruomenę, lygiai kaip 
ir tr*mffnlal-fen-vykš-bū3ami_nūsfšfaię'ne6ūgfržti"... ... . _

' Abbė Glasberg pabrėžia didelę reikšmę socialinių ekipų, kurių uždą- t 
vinys - rūpintis ne tik profesiniu, bet ir.psichologiniu tremtinių 

įjungimu "maksimalinės asimiliacijos" prastas. ' v ’’ j '

Strėįė_Į pasąulio^Ssžlng . . . ■

. Taėiau visos leidinio sugestijos tremtinių problemai spręsti. ..<• 
tėra apeliavimas į jungtinių tautų ger? valių ir politinę išmintį'- 
kreipimasis į pasaulio viešųjų opinijų, kuri - leidinio redaktoriam - • 
tai ne: paslaptis, - šiurpiai atbukusi'. M.F. P otter straipsnyje, 
ąpie pabėgėlių atrinkimų, ("soreonlngus") rašo: _ f
p "Pasakoja, kad prancūzų admirolas Leonard Charner, 1355 m. Krimq

1 karo metu užkariavęs Jaltą, atsisakė priimti baimės apimtų gyven
tojų jom siūlomus'Ldlijonus, bet davėsi gėlių puokštės sumlnkš- 

Į tlnamas. Nepraėjo nė šimtmetis, ir demokratinių Vakarų vadai, 
pasikeisdami gėlėmis su maršalu Stalinu, sutiko’jam padovanoti 
milijonus baimės apimtų žmonių... Viešoji opinija, dar nė nėsusl- 
vokd’-mn, kaip žiauriai yra pažeisti nepajudinamais paskelbtieji . 
principai, buvo jau perdaug apatiška intelektualiai ir.-abejinga

> moraliai, kąd galėtų į tai reaguoti..."
poliau autorius ne be kartumo kalba apie "sul generis Europos'Išlals- 

Ą,. Vinimę", demokratijų ir sovietų bičiulystės sukurtų nejaukiai dvi
prasmę padėtį ir nelaimingos atminties prokomunistinę UNRRA’os 
praktikę.

"Gal ateis dienai kada repatrijuotieji galės pasakyti ir paskelbti, 
kaip velkė garsieji UNRRA’os screenings!. Tiesa, tarp pabėgėlių ' 
buvo užsimaskavusių vokiečių, kolaborantų, net karo nusikaltėlių!

- Tačiau aš turiu galvoj ne tuos atskirus atvejus, bet plačiąją
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mase - vyrus, moteris ir jaunuolius, trokštančius atgauti žmo
gaus vertingumą,darbe laisve, laisvę reikšti savo pažiūras ir 
praktikuoti savo tikėsimi’. Tuo tarpu tikėkim, kad tie, kurie 
narsiai kovoja tai-jų laisvjl išgelbėti ar atgauti - jų skaičius 
kasdien auga, - jų skurde raistu planuoja kelius, vedančius 1 daug , 
teisingam' ir šiek tiek meilės". ’ ‘ .

Leidiny paskelbti formalieji., faktiniai, objektyviniai toj ' v 
tini# problemos duomenys - leidinio redaktoriai gerai žino, kokie 
jie nepilni ir netikslūs, - gaj. pasitarnaus tiem "keliu tiesėjam” 
tremtiniu byloje susivokti,. Bet viešajai opinijai paveikti bene veiks
mingiausi bus gyvieji tremtini^ buities liudijimai. Sausas valdinis ' 
raportas išduoda prievarta iš Italijos 19'1-7 m. gegužės m, į Sovietus 
išgabentųjų rusu pabėgėlių tragedijų. (”».. £grvągįavus_Įtaliįos_- 
Austrijos sienų amerikiečių Organai, p.atikrinš“EfaūEInĮ72£®5£12?®^ 
laEal drJėris~všžamūJ5~§SibIus~keIi'onSJ25ū^'5''būsižūaę"pašIšmaūg3amiį  
agle'Ecki'nūsižūSjmo Ė8dų~IigI-ši’ot_neEuvo“EeKe~gIf3Etl"72

Margaret H L c k 1 į n su moterišku įšijautimu bando apibu
dinti "išvietinimo įtaką psichologinei pusiausvirai” ypač vaikų,■ 
jaunuolių ir kalėjimo bet KZ palaužtų žmonių; ji paduoda keletą jau
dinančių, net patetiškų cavyzdžių.

Janowskis duoda žiupsnį žinių apie lenkų tremtinius, 
kurių pirmapradę kilmę jis išveda iš plėšikinic Molctovo-Bibbentropo’ 
susitarime.

Fr-'f. Brazaitis keturių puslapių pranešime pavaiz
duoja lietuvių tremtiniu kultūrinę veiklą Vokietijoje.

"Tokį intensyvų kultūrinį gyvenimą išCgdž lietuvių tremtinių 
dvasia", rašo baigdamas autorius. "Jie net skursdami ir kentėdami- 
pasiryžę išlaikyti savo žmoniškąjį vertingumų. Jie pasiryžę ver
tingai atstovauti savo tautai, atsidėkoti savo šeimininkams,.- 
pasiryžę savo vertingumu užsitarnauti, kad sulauktų dienos, kada 
jie nustos nešioję DP vardų ir turės teisę į kiekvienam laisvam 
žmogui deramų pagarbų. Kada toji diena ateis? Tremtiniai to ne- .. 
žino, bet jų kultūrinis dinamizmas pagrįstas šitąja ateities, 
viltimi".

Salia jau minėto Andrė P i e e r o straipsnio, kuriame (re
miantis lietuviška LAIC ir kt informacija) pranešama ir apie Bal
tijos kraštų rusifikacijų, pažymėtini anglo Alec Dickson ir., 
ypač prancūzų žurnalistės Ivick Perrin pranešimai, kuriuose 
jausti gyvasis nūdienės tremtinių buities ir nuotaikų pulsas. Džek
sonui pačiam ex officio teko dvejus metus doroti išvietinimo problemų - 
tų nuo Temerlano ir Atilos laikų didžiausių tautų kilnojimosi reiš
kinį, ir jis keliais bruožais nupiešia įvairiaspalvius jo aspektus.

"Pereikit bet kurių.iš šimte stovyklų, kuriose gyvena Baltijos 
kraštų tremtiniai, ir jus pamatysit, koks gyvas gali būti tikė
jimas ' c’ iCi kratij a ir koks intensyvus pasiryžimas vaikus auginti 
tautinėse tradicijose tėvynės, kuries šioms neteko matyti”.

Dioksonas taikliai pagauna žinomus sovietų politrukų lankymus! sto
vyklose momentus; jam kartelio sukelia kone patologiškas žydų rijęĮų 
tremtinių laikymasis, jų jaunimo nuotaikos ir tendencijos jam liūdnai 
primena vokiečių hitlerjugendų. Jis žmoniškos užuojautos kupinas 
apleist.ms tautinėms tremtinių grupėms, kurtų gyvybiškiausi inte
resai neatstovaujami parlamentuose ir neprisimenami didžiojoj spaudoj..

" Keįicnė^pas=Vąkarų jggrįjus"
- Saugokitės, Modeme, sentimentalinio šantaže, atsargiai pri

imkit dramatinius pasipasakojimus,- būkit pasirengusi susidurti su į 
apstulbinančiomis situacijomis... Prieš klausinėdama tremtinius, ’ 
pirma šį klausimų išstudijuokit statistinėj,ekonominėj, politinėj 
plotmėj ...
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T-'in ponig Perrin į susitikimus su prancūzu zonos tremtiniais ' 
įvesdin- HP. (tremtiniu skyriaus prie prancūzu karinės valdžios) 
kapitonas fiast-ntte. Tokia pastaba Žurnalistei atrodžiusi Šiurkštoka; 
ji tačiau taria, kad tas karininkas pažįsta tremtiniu stovyklų gy- 

. venimo paslaptis, kad jis "pažįsta padėtį tu pariju, kuriems už
drausta dalyvauti kultūrinės visuomenės žaisme"..., - ir Mme Perm:/' 
"rimtai priėmusi šį patarimu", pradėjo savo kelionę po visu trį t' - 
vakariniu Vcktotijos zonų tremtiniu stovyklas, *

Jau pas Bastattę tremtinius Mme Perrin atranda ano PDH kari
ninko husitc-ikifią'at liepimą. "Mane sutinka su mandagiu, bet neabe
jotinu priešiškumu, neramus žvilgsniai, šalta šypsena,.. Jiems su
kuri šią n<-tikrą buitį,Kūrį jiems leidžia išlikti gyviem, bet ne
grąžino ramybės'’...

Tdbingf.no žurnalistė "lengviau atsikvepia"matydama, kaip 
gatvfimis"šū~Enygcm p> ranka vaikštinčjn studentai - "pabaltiešiai, 
lenkai, vokiečiai, kurie aistringai dirba neaiškiai savo ateičiai". 
Žurnalistės akimis Ttlbingenc tremtiniai geriau maitinami kaip kitose 
stovyklose. Bet "IRO neskiria kreditu tremtiniams aprengti. Drabu
žiai, kuriuos jie kartais gauna, ateina iš Raudonojo Kryžiaus bei 
UNRRA’cs ir iš juodosios rinkes, dėl kuries ji-ms sunku daryti prie
kaištu" .

"Recklingene" lime Perrin sutinka prof. Brazaitį, kurio 
straipsn”jI-jau'E>ūvusi' skaičiusi .. Ji cituoja jo p' sikalbčjimo 
žodžius, jog "prancūzu zonoj tremtiniai traktuojami su daugiausia 
atodairos, ... turi daugiausia laisvės ir.atgauna laisvo žmogaus 
vertingumo jauninę".

PfullĮngePt, rašo ŽumalistS, "man pristoto garsu Kauno rašy
toju. Tas "i'poeiaš? operų libretu vertėjas, klasišku ir visuose Bal
tijos kraštuose žinomu lyrinės poezijos kūriniu autorius, skaldyda
mas malkos non atsako prancūziškai: - neklauskit, kvdil aš nenoriu 
grįžti į s» v '■ kraštu: visu mūsą atsakymas vienokis..." Taip pat 
Pfullingeni’ žurnalistė atranda jaunę lietuviu šeimų, kuri os galva 
"atsikeldamas nuo save darbo stale paliko ten keistu žaisliniu kon
strukcijų, namuku, stogeliu.., Jis man prisipažįsta esąs inžinierius 
ir bebaigiąs disertaciją apie Lietuvos kaimo namą stogus. Jo Žmona 
kątik gavo TUbingeno universitete filosofijos daktaro laipsnį uįž di
sertaciją apie laidojimu prieš!storinėj Lietuvoj... Aš buvau epbtul- 
binta ir nežinojau, kaip juos paklausti, ar jie tikisi grįšiu į Lie
tuvą. Ne, jie norį išvykti į Čikagą ir tenai tęsti lietuviškąsias 
tradicijas".

Amorikiebią_zonoj Mme Perrin save kelionę pndeįa nuo Frank
furto, Eūf'Mf7S77š7-SuEštas JV karinės valdžios pareigūnas, per’pie
tus jai nereiškia:

- J-u treji metai kai aš turiu-reikalo su tremtiniais. Reikėtų 
prirašyti visą tomą, jeigu norėčiau pasakyti visa, ką aš galvoju’ 
tuo svarbiu klausimu. AŠ visomis jėgomis kovoju, kad praeitą įstaty
mas 400.000 tremtiniu’į JV įsileisti.,.. Sunku, nes Amerika toli1, 
žmoniškosios proporcijos kitokios kaip Europoj, sentimentalinį po
žiūrį. žmonės sunkiai atskiria nuo teisingumo, humaniškumo, ekonomi
kos... Trčiou jau padaryta didelė pažanga, ir aš esu tikras, kad 
Amerika vėl duos pavyzdį.

I Honau Mme Perrin atvyksta kaip tik sovietą repetrlacinės 
misijos vižlfė metu. Ji nusišypso pagalvojusi,, ar tas auksiniais 
antpečiais karininkas po vizito stovykloje boras savo mašiną sveiką. 
- Jai gerą įspūdį palieka švari ir tvarkinga tremtiniu ligoninė. 
"Tačiau tns įspūdis greit išsisklaido, ir man pasilieka atsiminimas 
stovyklos, kur skurdas tyliai slepiasi už kiekvieną durą,,,, kur šel
mes įsikūrusios kambarįą kampuose, lovos neuždengtos, o vietoj l’angą 
stiklą kartino gabalai. Ir taip jau treji metai". •
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Žurnalistė sutinka baltai, "kaip angelas* apsireng Ser.E 
gailestingoji sesutę - lietuvaitę”; ji mato operacinėj lietuvį nosies 
ligį specialistę prof. Z. Iš informacijų apie screeningųs ji susidaro 
Įspūdi, tad jie daromi ne tiek teisingumo, kiek finensišinis sumeti
mais. "Pibal t iečiai dažnai laikomi kolaborantais. Taip tvirtinantieji 
tyčia ar netyčia užmiršta, kad Baltijos kraštai pirmiausia buvo so< .• ? t 
vietę okupuoti 1940 m. Sovietu režimas pasistengė išsiųsti į Sibirą ■ •
tiek daug žm~nių, kad, kaip man sakė, iš kiekvienos šeimos buvo įt^- 
vožtų. 1940 m. buvo taip blogai, kad nacių okupacija jiems gal a.trodė ' 
švelnesnė. Ar pabaltiečiai dčl to kolaborantai? J tai atsako pačių 
vokiečių.paskelbtas skaičius - 29=500 lietuvių, žuvusių vokiečių 
koncentrocijos stovyklose; jų rezistencijos organai, kurių pėdsakus 
galima n-tyti.lietuvių tremtinių savaitiniame "Žiburių" laikrašty.

Mi... Perrin pati mato, kaip ligoninei trūksta būtiniausių prie
monių; kaip tremtiniai eilėje sniege sustoję laukia iš bendro.katilo 
sriubos, kurių jie nešasi namo konservų dėžutėse; kaip kelios, šeimos 
ir priede keli abiejų lyčių viengungiai gyvena viename kambaryje..* 
Jos nuotaikas kiek prablaivina "mokykla, kurios švarias, klasės rodo 
sąmoningų nusistatymų išūgdyti jaunųjų kartų tinkamai jų būsimajai 
gerovei"; bažnyčia, "kurios intymioj atmosferoj tremtiniai valandėlei 
gali užmiršti savo sąlygas”. /

Amerikiečių zonoj prancūzų žurnalistei krito į akis adminis
tracijos biurokratiškumas; britų administracija stengiantis "išlai
kyti bei grąžinti (tremtiniam) žmogaus vertingumo pajautimų", ji tak
tingai vengianti "pažeminti žmones screenlngais bei policinėmis, kon
trolėmis". Mme Perrin isitikina, kad "tik su taktu tegalima prieiti 
prie tokių komplikuotų problemų",

Tačiau biurokratija sąmoningai ar nesąmoningai kartina ir 
britų zonos tremtinių buitį. Blomberge prancūzų žurnalistei teko su
tikti- žmonių, kurie, gavę Venezuelos ar Kanados vizas, tegauna lei
dimus - jeigu iš viso gauna - išvykti iš Vokietijos po tiek ilgo •. 
laiko, kad anos vizos nustoja galios. Vėl reikia viską pradėti iš 
naujo amžiname biurokratijos rate - "arba pasikarti". - 0 kai ambula
torijoj seselė padejuoja per savaitę tegalinanti 198 vaikams 2000 žu
vies taukų kapsulių, žurnalistą lydinti anglė pareigūnė griebiasi 
už galvos:

- 9 aš kas rytą žuvies taukais šeriu savo šunį!----
"Totslizmas davė vaisių" - tokia mintis ateina žurnalistei į 

galvą, po kelionės pas Vakarų parijus: į milijono tremtinių skurdą 
pasaulis tereaguoja atsirinkdamas Juodo darbo jėgą.

Mme Perrin palydina visų trijų Vokietijos zonų administracijos 
charakteri Prancūzai su savo ribotais ištekliais tesirūpina 
smulkiaisiais, kasdieniniais tremtinių klausimais, rimtai žiūri į .. 
kultūrinius jų reikalus, leisdami sau i priešistorinio lietuvių lai-A, 
dojimo klausimą pažiūrėti kaip į kokį gyvybiškai aktudlų reikalą. ■ \
Amerikiečiai pavirtę gerai organizuotos, bet nepaprastai, 
sudėtingos biurokratijos įrankiais, prie problemos prieiną per sta
tistiką, schemas bei įsakymus nesiteikiu asmeniškai nusileisti’ į gy
vosios tremtinių buities atvejus. Britai ir tremtinių atveju 
pasirodę didieji kolonizatoriai, su mažiausia personalo atlieką 
lidžiausią darbą, biurokratijos aparatą suredukavę ligi paprastos 
žinių tarnybos.

Apie rusus Mme Perrin nė nekalba.
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