
THE LITHUANIAN, Weekly ' Newspaper 
Authorized by EUCOM/HQ Civil Affairs Division. 
Authorization No. UNDP 203 * Publisher: V 
HeSkauskas, (13b) Memmingen, Postfacb 2 
Circulation: 9000 * Printer: Memminger Zeitung, 
Memmingen, Schrannenplatz 6.
Leidžia ir redaguoja V. Meškauskas. Redak
cijos ir administracijos adresas: (13b) Memmin
gen, Postfach 2, tel. 2677.
Straipsniai pasirašyti pavarde, slapyvardc ar ini
cialais nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

Mr. 23 (68) 1950. VI 6.

Trumpai
♦ Vak. Vokietijos finansų ministeris dr. 

Schafferis pareiškė, kad finansinė būklė 
esanti „katastrofinė“. Iš šiais metais numaty
tų išleisti 12,3 milijardų markių, 9,7 milijar
dai skiriami okupacinėm išlaidom ir sociali
niams įsipareigojimams padengti. Šiuo metu 
15 milijonų žmonių gauna pašalpą iš socia
linių įstaigų. Kiekvieni du dirbą asmens turi 
išlaikyti vieną nedirbantį, neskaitant savo 
šeimos.

♦ Laike sovietinės zonos jaunimo sąskry- 
džio į vakarinius Berlyno sektorius pabėgo 
apie 300 jaunelių, kurie įkurti specia
lioje jiems įrengtoje stovykloje Spandau. Va
karų Berlyno magistrato nuomone, daugumas 
bėglių tėra tik paprasti avantiūristai. Bėg
iai įrodinėja, kad dabar grįžti į namus jie 
tikrai jau nebegali.

♦ JAV laivynas nutarė vėl tęsti 1949 m. 
sustabdyto milžiniško 65 000 to lėktuvnešio 
statybą. Kaip žinia, dėl to lėktuvnešio nau
dos savo laiku buvo kilęs didelis ginčas tarp 
laivyno ir aviacijos. Dabar esą nusistatyta jį 
pastatyti pigesniu būdu. Anksčiau buvo skai
čiuojama, kad jis 
dolerių.

♦ Čiangkaišeko 
britų laivą, kuris
6 asmenys buvo užmušti.

kainuosiąs 126 milijonus

laivynas apšaudė vieną 
bandė pralaužti blokadą.

Žydams išimtis
New Yorkas (L). IRO generalinis direkto

rius J. Donaldas Kingsley pareiškė šeštadie
nį New Yorke, jog bijąs, kad perduodant DP 
stovyklas Vokietijoje ir Austrijoje tų kraštų 
vyriausybių administracijai, gali iškilti nenu
matytų sunkumų. Kai kurios tautinės grupės 
ypač žydai, prieš tą perdavimą protestuoja. 
Vokiečių vyriausybės žiniai nebus perduotos 
žydų stovyklos. (Ziūr. str. Sargybų pasikeiti
mas"^

Bėglių studijų centras • ’
New Yorkas (L). Čia įsteigtas Vidurio Euro- 

pos studijų centras, kuriame iš Rytų ir Vi
durio Europos pabėgę studentai galėtų ben
drai dirbti, rūpintis savo kultūros išlaikymu 
ir rinkti medžiagą apie savo tėvynes.

Daug dėmesio taktinei aviacijai
Washingtonas (L). Iš sekantiems finansi- 

niems metams numatytų 1,2 milijardų dolerių 
Europos ir kitų kraštų ginklavimui susti
printi, didžiausia dalis bus sunaudota Vaka
rų Europos kraštų kariuomenių taktinei avia
cijai sustiprinti. Šiais metais daugiausiai pi
nigų bus išlepta sausumos kariuomenės ap
ginklavimui.

Sovietų saugumo sistema
Prieš Sekmmes po šešių savaičių poilsio 

Rusijoje į Berlyną grįžo zonos caras — Vil
helmas Pieckas. Po kelių dienų jis išsėdėjo 8 
valandas garbės tribūnoje, stebėdamas pro ją 
žygiuojančius FDJ.

Antrasis keleivis, atskridęs iš Maskvos tuo 
pačiu lėktuvu, nesėdėjo garbės tribūnoje. Tai 
buvo generolas Kubalovas, geriausias sovietų 
slaptosios tarnybos Vokietijos specialistas. Jis 
negaišo garbės tribūnoje, bet sėdėjo prie sa
vo rašomojo stalo savo tarnybos vyr. bu
veinėje Berlyno priemiestyje Karlshorste.

Generolas Kubalovas kitu vardu Vokietijoje 
jau veikė 1923 m. Dabar jis yra sovietų sau
gumo ministerijos MGB — ministerstvo go- 
sudarstvenoj besopaknosti — įgaliotinis ir iš 
Berlyno vadovauja sovietų špionažui visoje 
Vidurio Europoje.

Visas Vakarų pasaulis buvo daugiau susi
domėjęs Berlyno komunistinio jaunimo pa
radu, negu Kubalovas galėjo svajoti. Juk 
kaip tik jis buvo sumanęs visą tą Sekminių 
blefą.

Kai iki smulkmenų gerai paruoštas planas 
pradėjo veikti ir FDJ buvo paruošta taria
mam žygiui į Berlyną, generolui Kubalovui 
buvo pasisekę sualiarmuoti visą antikomu
nistinių agentų tinklą. Kadangi dauguma 
„baisių“ naujienų apie Sekminių žygį išėjo iš 
pačio Kubalovo štabo, buvo lengva sukon
troliuoti kaip dirba sąjungininkų špionažas. 
It kiekviena priemonė Berlyną gelbėti nuo 
jaunelių invazijos buvo sovietų tiksliai ste
bima. Tokiu būdu Karlshorstas galėjo, lyg 
manevruose, sužinoti, ką Vakarai darytų in
vaziją iš tikrųjų pradėjus.

Kubalovo įstaigos propaganda ištisus mė
nesius teigė, kad jau einama prie rimto jėgų 
bandymo. Sąjungininkai iššaukimą priėmė. 
Jie elgėsi taip, kaip elgtųsi rimto pavojaus

Schumano planas be Anglijos
Paryžius (L). Šešios Vakarų Europos valstybės: Prancūzija, Vak. Vokie

tija, Italija, Belgija, Olandija ir Luksemburgas nutarė savo sunkiąją pramonę 
pavesti vienos bendros įstaigos kontrolei. Šiuo reikalu jos sutarė neti....us pra
dėti pasitarimus, kuriose bus aptarta tos įstaigos kompetencija ir kitos su vadi
namu Schumano planu susijusios detalės. Pasitarimų data dar tvirtai nenusta
tyta, tačiau manoma, kad jie prasidės, greičiausiai Paryžiuje, jau šio mėn. 20 
dieną. Apie tai vienu laiku buvo pranešta visų šešių valstybių sostinėse.

Vienodai skambančiuose komunikatuose sakoma: ......vyriausybės, pasiryžu-
sios vieningai siekti taikos, europinio solidarumo ir ūkinės bei socialinės pažan
gos, sutarė dėl konkretaus tikslo: sujungti anglių bei plieno gamybą ir įsteigti 
kontrolinę įstaigą ...“

D. Britanija apie pasitarimus bus visą laiką informuojama, tačiau pačiuose 
pasitarimuose ji dalyvauti atsisakė, nes Schumanas reikalavo, kad ji dar prieš 
pasitarimus duotų principinį sutikimą. D. Britanijos užsienio reikalų ministerijos 
nuomone, toks prinicipinis sutikimas reikštų „blanco“ čekio išdavimą, kuriame 
galima bus įrašyti bent kurią sumą.

Amerikiečių laikraščiai teigia, kad britų at
sisakymas dalyvauti Schumano plane išplau
kia iš britų neapsisprendimo, kuo geriau bū
ti, ar Europos valstybe su visomis su tuo su- 
sijomis konsekvencijomis, ar commonwealtho 
centru. Dalyvavimas Schumano plane reikš
tų britų atsisakymą nuo dalies suverenumo. 

Antra vertus, D. Britanija šiuo metu turi 
klcsčiančią anglies ir plieno pramonę, kuri 
yra pajėgesnė už bet kurios Europos valsty
bės tolygią pramonę, todėl ji nenori jos pa
vesti kokiai nors kontrolei.

Paryžiuje apgailestaujamas britų atstisaky- 
mas dalyvauti Schumano plane. Pesimistai ja
me net įžiūri britų pasitraukimą iš Europos 
gyvenimo, kuriame vadovaujanti rolė atiteks 
prancūzams su vokiečiais. Tiesą, politinė są
junga tarp Anglijos, Prancūzijos ir Beneluxo

Sargybų pasikeitimas 
DP stovyklos perduodamas vokiečių administracijai

administracijos perdavimą vokiečių įstai
gom, pareiškė, jog perdavimo problema 
turi didelės užsienio politikos reikšmės. 
Mat, nuo DP traktavimo lauktina toli sie
kiančių ataveiksmių tarptautine plotme 
sprendžiant vokiečių pabėgėlių klausimą. 
„Daug kas priklausys nuo to, ar pabėgėlių 
reikalus tvarkančios t»4Mgbs pajėgs psicho
logiškai teisingai dirbti ir nesudarys įspū
džio, kad mes vadovaujamės neapykantos 
arba nacionalistinėmis tendencijomis“ — 
pareiškė Janicke.
Judinama ir vokiečių pabėgėlių problema
JAV spaudoje vis daugiau vietos randa 

pabėgėlių problema. Taip „Philadelphia 
Inquirer“ nurodo, kad šiandien Vakarų Vo
kietijoje gyvena apie 8,5 milijonus žmonių, 
ištremtų iš sovietų žinioje esančių sričių. 
Tuos milijonus IRO negloboja. Komunistai 
jų tarpe nori sukurstyti neramumus. To
dėl pasak laikraščio, demokratijos turi 
griebtis greitų kontra priemonių. Ta proga 
laikraštis užsimena ir DP įstatymą. Jis 
rašo:

JAV gali suteikti smūgį raudoniesiems 
kurstytojams benamių žmonių tarpe. Tai 
gali būti padaryta tuojau priėmus lais
vesnį ir žmoniškesnį DP imigracijos į 
JAV įstatymą.

Sovietų pastangos nepasitenkinimą 
skleisti pabėgėlių tarpe, kad jų gyvenimo 
sąlygas galimai daugiau pabloginus, yra 
prieštaravimo tarp sovietų žodžių ir 
veiksmų pavyzdys. Jis turėtų būti demo
kratijom įspėjimu galų gale griebtis pa
bėgėlių problemos išsprendimo — tos 
problemos, kuri buvo perdaug apleista.
„New York Times“ šiuo klausimu rašo:

Tarptautinė pabėgėlių organizacija yra 
beveik bejėgė kaip nors padėti tiems 
žmonėms, ir privačios labdarybės organi
zacijos, kurios atliko pasigėrėtiną darbą; 
artinasi prie t,o momento, kada jų lėšos 
bus visiškai išsemtos. Visa situacija yra 
tokia, kad ją galėtų išspręsti tik bendros 
Vakarų valstybių vyriausybių pastangos. 
Vakarai negali paskatinti ištisų tautų 
persikėlimą, ir nėra pavojaus, kad toks 
tautų 
vienu 
kurie 
vargą
mas, kada draugiškas gestas paskiriems 
žmonėms gali daugiau pasitarnauti mūsų 
gynimuisi, negu ištisa tankų divizija.

Lake Success (USIS). Kaip jau buvome 
pranešę, IRO jos žinioje esančių DP stovy
klų daugumą perduoda vokiečių adminis
tracijai. Ta proga JT sekretoriato (IRO yra 
JT padalinys) paskelbtame komunikate 
pranešama, kad DP stovyklos, kad ir vo- 
kieįjų adrųinistruojamos liks sąjungininku 
priežiūroje. IRO administruojamos bus tik 
tos stovyklos, kurios bus tiesiogiai susiju
sios su emigracija. Stovyklų perdavimu 
vokiečių administracijai siekiama IRO 
biudžetą galimai daugiau panaudoti DP 
emigracijai ir įkurdimui.

Sąjungininkif Aukštoji Komisija oficia
liai pranešė vokiečių vyriausybei, kad toji 
nuo birželio 30 d. turi perimti stovyklų 
administraciją, kas tačiau nereiškia, jog 
jų gyventojai liks Vokietijoje. IRO ir to
liau stengsis kiek galima daugiau Vokieti
joje gyvenančių DP įkurdinti užjūriuose.

... o ką sako vokiečiai
Miinchenas (NZ). Bavarijos 

sekretorius pabėgėlių reikalams 
gang Janicke, kalbėdamas apie 

valstybės 
dr. Wolf- 
stovyklų

atveju. Ir tai Maskvos valstybės saugumo mi
nisterija matė.

Tačiau ir be to sovietai yra gerai infor
muoti apie Vokietiją. Zinias jie gauna įvai
riais kanalais. Pvz. Schwerine, kur yra sovie
tų kariuomenės Vokietijoje vyriausia būstinė 
veikia pulkininko Cebrasavo vadovaujama 
RSA (rasvetčiki sovetskoj armiji). To sky
riaus surinktos žinios eina ne tiesiog sovietų 
armijos vyr. štabui, bet pirmiau patenka į 
Karlshorstą, kur jos dar kartą patikrinamos, 
nes ir sovietų kariftė žvalgyba, nors oficialiai 
priklauso kariuomenei, tačiau praktiškai dir
ba MGB šešėlyje. Informacijas MGB renka 
ir įvairios kitos institucijos, kaip pvz. „Ber
liner Pressedienst“ (BPD), kuris su spauda 
neturi nieko bendro. Ir TASSo koresponden
tai yra daugiau MGB žinioje, negu savo tie
sioginės įstaigos. MGB dirba ir vokiečių „In
stitutas socialekonominėm problemom", kurio 
300 bendradarbių neva moksliniais tikslais 
važinėjo po visą Vokietiją. Taip pat ir rytų 
zonos atominės energijos tyrinėjimo institu
tas, palaikąs ryšius su Vakarų Vokietijos 
mokslinėm įstaigom buvo įkinkytas į MGB 
tarnybą.

MGB turi dar specialią tarnybą, ji vadinasi 
„Smerš". Jos vardas reiškia jos programą 
SMERT SPIONAM — mirtis šnipams.

SMERS yra vyr. kontra — žvalgybos val
dybos žinioje. Tai yra lyg ir elitas visos so
vietų saugumo tarnybos. Į SMERS parenka
mi geriausi MGB pareigūnai. Pvz. kapitonas 
Kivrickis vadovauja tos įstaigos padaliniui 
Potsdame. Jis daugiau primena savo geromis 
manieromis seną rusų aristokratą, negu so
vietų karininką.

SMERS agentai dirba taip pat ir sovietų 
slaptoje tarnyboje užsienyje, karais nėr kaip 
sovietų diplomatai. Ypatingą dėmesį jie krei- 

(Nukelta į 2 psl.) 

lieka ir toliau galioje, tačiau šiandieną poli
tika yra taip artimai susijusi su ūkiu, Euro
pos anglų ir plieno pramonės sąjunga Angli
jos įtaką sumažins.

Paryžiaus diplomatiniuose sluoksniuose 
manoma, kad Schumanas todėl buvo toks ne
nuolaidus britams ir reikalavo principinio at
sisakymo nuo savo suverenumo dalies būsi
majai anglių ir plieno gamybus įstaigai, nes 
jis bijojo, kad kitu atveju britai ateinančioje 
konferencijoje kontrolės įstaigos reikšmę 
stengsis sumažinti.

Tokiu būdu pirmą kartą pereitą šeštadienį 
galutinai subrendo kontinentalinio bloko idė
ja. Kai kas joje norį įžiūrėti „kontinentalinio 
neutralumo" pradžią, kas šiuo laiku tėra tik 
svajonė. Tačiau dramatinė būsimos konferen
cijos parengimo istorija rodo, kad kai kurie

persikėlimas įvyktų. Tačiau kiek- 
atveju reikia paremti tuos žmones, 
laisvės vardan pasiryžo prisiimti 
ar pavojus. Tai yra toks atsitiki-

Kasinėjimai Zuffenhausene
Stuttgartas (L). Amerikiečių krašto ko

misija Wiirttembergui-Badenui pranešė, 
kad Zuffenhauseno prie Stuttgarto stovy
kloje netrukus prasidės kasinėjimai, ieš
kant sovietų nužudytų DP lavonų. Kaip 
jau buvome pranešę, kalbama, kad Zuf
fenhausene sovietai nužudė apie 150 neno
rinčių repatrijuoti ukrainiečių, rusų ir 
lenkų.

Kasinėjimuose dalyvaus ir vokiečių spe
cialistai bei gydytojai. Pakviesti ir spau
dos atstovai. (Ziūr. LIETUVIO 21 Nr. str. 
„Tiesioginė repatrijacija į dangų“ 1 psl.) 

dalykai kontinente atrodo kitaip, negu už La 
Mancho kanalo ir kad noras susivienyti kon
tinente yra didesnis negu D. Britanijoje.

Schumano pažiūra, vokiečių — prancūzų 
sunkiosios pramonės sujungimas yra vienin
telis būdas suartinti abi tautas ir patenkinti 
prancūzų saugumo interesus. Be to, jis bijo 
ir ūkinės krizės. Jau dabar Lotaringijos ka
syklose dėl gamybos pertekliaus pirmadie
niais nebedirbama. Gręsiančią krizę norima 
sutikti bendromis jėgomis.

Ir bendras orinis susisiekimas
Londoniškis „Economist" siūlo Vakarų 

Europos valstybių orinio susisiekimo bendro
ves sujungti į vieną, Schumano plano pavyz
džiu. Dabar atskirų valstybių orinio susisie
kimo bendrovės tarp savęs konkuruodamos 
be subsidijų negali išsilaikyti. Skandinavijos 
valstybės jau seniai bendrai tvarko savo ori
nį susisiekimą.

Adenaueris nori turėti 
federaline policija

Bonna (L) Oficialiai pranešta, kad Vak. Vo
kietijos kancleris Adenaueris paprašė Aukš
tųjų Komisarų leisti Vak. Vokietijai sudary
ti 25.000 vyrų federalinę policiją. Šis Ade
nauerio pageidavimas jau buvo pareikštas 
dar prieš Londono trijų ministerių konferen
ciją.

Aukštųjų Komisarų sferose teigiama, kad 
Adenauerio prašomas skaičius — 25 0000 vy
rų — esąs per aukštas, nors aplamai imant, 
ypač amerikiečių sferose, . sutinkama, kad 
Vokietijos federacija turėtų turėti savo po
liciją (dabar policiją turi tik atskiri Vokieti
jos kraštai, tik geležinkelių policija yra su
organizuota visos federacijos mastu). Naujoji 
Adenauerio planuojama policija nesimaišytų į 
dabartinės kraštų policijos funkcijas, bet bū
tų rezervas, panaudojamas neramumams iški
lus ir pan. Tai lyg ir būtų atsvara sovietų1UO i* lyg 41 VUllį UlOTOItt OV'UVm

savo "Zonoje suorganizuotai liaudies policijai. ‘ 
kuri šiuo metu turi 200.000 sunkiai ginkluo
tų vyrų. Vakarinės Vokietijos kraštų polici- kavo Marshallio plano administracijai prik- 
joje viso yra tik apie 80 000 vyrų.

Belgijoje laimėjo krikščionys socialai
TAČIAU TURES TIK DVIEJŲ BALSŲ DAUGUMĄ

Bruselis (L). Sekmadienį įvykusiuose rin
kimuose krikščionys socialai surinko 46,9% 
visų 5 038 00 balsų ir tokiu būdu seime, o 
greičiausiai ir senate tiftės absoliučią dau
gumą. 212 seimo vietų, dar neoficialiais da-

komunistų sąs-

viniais, bus taip pasidalinta:
laimėjo

krikščionys socialai 108 + 3
socialistai 77 + 11
liberalai 20 — 9
komunistai 7 — 5

Kaip matome liberalų ir 
kaiton daugiausiai pasipelnė socialistai, griež
tai pasisakę prieš karaliaus Leopoldo grįži
mą. Komunistai neteko beveik pusės per 
pereitus rinkimus gautų balsų. Viso jie su
rinko 4,6% visų balsų. Liberalai į rinkimus 
išėjo suskilę: dalis jų buvo pasisakę prieš 
Leopoldo grįžimą, dalis už.

Rinkimų į senatą rezultatai paaiškės tik po 
mėnesio, nes dalį senatorių paskirs dabar 
naujai išrinktos provincijų tarybos, tačiau 
neabejojama, kad senate daugumą turės krikš
čionys socialai.

Tenka pastebėti, kad rinkimai praėjo apa
tiškoje nuotaikoje. Juk belgai vienų metų 
laikotarpyje jau trečiu kartu eina prie bal
savimo urnų. Belgijoje balsuoti yra prievolė, 
už kurios neišpildymą gręsia piniginė baus
mė ir, pasikartojus, net pilietinių teisių ne
tekimas.

Rinkimų rezultatai leis krikščionims se
rialams sudaryti vien tik savo vyriausybę. 
Jie galės taip pat pravesti ir įstatymą dėl 
karaliaus grąžinimo. Tačiau, antra vertus, jų 
gauta dauguma yra toki nežymi, kad valdyti 
kraštą jiems bus gana sunku, ypač po kara-

Pirmadienį toje vietoje, kur buvo tikimasi 
rasti daug lavonų, nieko nerasta, tačiau kiek 
nuošaliau rastas vieno ruso lavonas.

Stovyklos administratorius pareiškė spau
dos atstovams, kad UNRRA 1946 m. stovyk
los rajone iškasė ir išvežė 40 lavonų. Rusė 
Helena Pavlova pareiškė, kad pati mačiusi 
kaip Zuffenhausene buvo šaudomi žmonės. 
Ulme išeinąs laikraštis „Ukrainiečiu žinios“ 
praneša, kad sovietai nenorinčius repatrijuo
ti šaudė ir Goggingeno stovykloje prie Augs
burgo- k

DP bilius bus 
išleistas laiku

Washingtonas (USIS). JAV atstovų 
rūmų ir senato mišriai komisijai, kuriai 
buvo pavesta suderinti atstovų rūmų pri
imtus skirtingus naujo DP biliaus projek
tus, savo darbą baigė. Antradienį (6. VI.) 
naują bilių svarstė atstovų rūmai. Naujasis 
DP bilius įsigalios, kai abieji rūmai jį pri
ims ir prezidentas Trumanas pasirašys. Ti
kimasi, kad tai bus padaryta dar šio mėne
sio bėgyje.

Komisijos suderintas projektas numato 
iki 1951 m. birželio m. 30 d. į JAV įsileisti 
341 000 DP. Turint galvoje, kad j JAV jau 
įvažiavo apie 160 000, pagal tą bilių, kurio 
detalės dar nėra paskelbtos, galės įvažiuoti 
dar 180 000 DP jų tarpe 54 744 „volksdeut- 
sche“, kuriems įvažiavimo terminas pra
tęsiamas iki 1952 m. birželio 30 d.

Belaisviai už tremtinius?
B a s e 1 i s (L). Žinomas šveicarų laikraš

tis „Basler Nachrichten" rašo, kad sovietai 
paskelbdami, jog visi vokiečių belaisviai jau 
yra grąžinti, planavo šantažuoti Bonnos vy
riausybę. Laikraštis samprotauja, kad tas 
sunkiai suprantamas pranešimas, kuris Vo
kietijoje sukurstė neapykantą prieš sovietus 
tik tada turi prasmės, jei atsiminsime, kad 
Kremlius visados vienu smūgiu nori užmušti 
dvi muses. Reikia tik atsiminti, kad Vokieti
joje gyvena dar šimtai tūkstančių pabėgėlių 
iš Rytų, kuriuos sovietai prieš jų norą nori 
repatrijuoti. Birželio pabaigoje DP stovyklas 
administruos vokiečiai. Todėl laikraštis tei
gia: „Nebūtų stebėtina, jei sovietų vyriau
sybė staiga surastų savo koncentracijos sto
vyklose dar kelis šimtus tūkstančių karo „nu
sikaltėlių“, kurie turi atlikti bausmę, tačiau 
galėtų dar prieš ją atsėdėję grįžti namo, 
jei už tai vokiečiai išduotų prieškomunisti- 
niai nusiteikusius emigrantus. Tuo atveju Bon
nos vyriausybė atsidurtų prieš tragišką dile-

♦ Kinijos komunistai Šanchajuje konfis- 

lausančią vilną 4. milijonų dolerių vertės.

liaus Leopoldo eventualaus grįžimo, nes t>e* 
veik pusė gyventojų yra jam priešingi.

BBC komentatorius Christophoras Dūkas 
mano, kad naują vyriausybę sudarys ne vie
ni krikščionys socialai, bet krik» soc. ir li
beralų koalicija. Liberalai yra atsakingi už 
vyriausybės krizę, kuri privedė prie dabar
tinių rinkimų, nes jie reikalavo, kad karalius 
Leopoldas aiškiai pasisakytų dėl savo ateities 
planų. Šiose rinkimuose jie smarkiai pralai
mėjo ir todėl greičiausia bus nuolaidesni.

... o Japonijoje laimi liberalai
Tokio (L). Sekmadienį rinkimai įvyko Ir Ja

ponijoje. Dar negalutinais duomenimis iš rin
kimu laimėtoju išeis dabartinio ministerio pir
mininko Yošidos liberalų partija, ją seka so
cialdemokratai. Komunistai ir čia smarkiai 
pralaimėjo.

* Japonijos vyriausybė nutarė uždrausti 
Japonijos komunistų partiją.

* Amerikiečių teismui Japonijoje nutei- 
sus 8 darbininkus, kurie amerikiečių kariuo
menės dieną veiksmu įžeidė 5 amerikiečių 
kareivius, Japonijos komunistų partija perei
tą šeštadienį paskelbė generalinį streiką, ku
riame turėjo dalyvauti 6,2 milijonai darbi
ninkų. Streike dalyvavo tik 50.0000. Inciden
tų neįvyko.

Laivų tvarkaraštis
Birželio mėn. iš Bremerhaveno 

šie laivai:
išplaukia

diena vardas keleiv.
5 Hersey į New Yorką 1370
5 Howze į New Yorką 1357
8 Blatshford į Venezuelą

ir New Orleaną 1222
9 Baūou į Bostoną 1272

14 Heinzelmann į Halifaxą 1300
21 Black į New Yorką 1319
22 Greely į New Yorką 1309

27 Howze į Bostono 1357
27 McRae į Kanadą 1168

27 Haan į New Yorką 1300
K. V. S.
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Sovietu saugumo sistema
(atkelta iš 1. psl.) 

pia į sovietų nemėgiamus ar jiems pavojin
gus asmenis, arba net tik galinčius būti pavo
jingus. Visi pabėgėliai iš sovietinio rojaus 
yra toje įstaigoje užregistruoti. Sunaikintinų 
asmenų sąraše. '

Paprastai spaudoje MGB vardas maišomas 
su NKVD ir MVD vardu. Kad išaiškinus 
skirtumą tarp tų ištaigų, reikia grįžti kiek į 
praeiti- Kaip žinia, Leninas įsteigė ČEKĄ, 
kuri po penkių metų virto GPU (Gosudarst- 
venoje političitskoje upravlenije). 1934 m. ta 
įstaiga gavo nekaltą vardą NKVD (Narodny 
komisariat vnutrenych del). Toje įstaigoje 
buvo atskiras departamentas saugumo rei
kalams, jam priklausė slaptoji policija, špio
nažas ir kontrašpionažas. Ir štai 1941 m. 
NKVD pavadinus MVD (ministcrstvo vnutri- 
nych dėl), tas departamentas buvo formaliai 
iš jos išskirtas ir pats pakeltas į ministeriją
— MGB. '

Ji turi 8 sekcijas:
1. Ypatinga vyr. valdyba (GOU — glavno- 

Je osoboje upravlenie) — ji.- kontroliuoja vi
sas sovietų informacijų ir žinių rinkimo tar
nybas, MVD ginkluotas pajėgas ir kariuome
nės žinių tarnybas. Ji kartais veiki- ir sava
rankiškai karinės žvalgybos ir kontražvalgy- 
bos srityse.

2. Slaptoji vyr. politinė valdyba (GSPU — 
glavnoje sekretnoje politicietskoje upravlenie) 
stebi partijos vykdomuosius organus ir visą 
civilinį sektorių.

3. Vyr. ūkinė valdyba (GEKU — glavnoje 
ekonomičetskoje upravlenie) prižiūri visą

Atominis špionažas ir politika
Harry Goldo suėmimas, apie kurį jau bu

vome pranešę, pradėjo naują špionažo by
lą, kuri, turint galvoje įtemptą tarptautinę 
padėtį ir vidaus priešrinkiminę būklę, 
gali padaryti nemažos įtakos JAV politi
niam gyvenimui.

Tokiu būdu sovietų atominis špionažas, 
pirmą kartą konstatuotas Kanadoje, pagar
sėjęs dr. Fuchso byla Anglijoje, dabar pri
vedė prie pirmo JAV piliečio suėmimo. 
(H. Goldas-Goldnicki yra rusų emigrantų 
sūnus, gimęs Šveicarijoje, išaugęs JAV.)

Ta proga reikia atkreipti dėmesį, kad 
tarp tylaus FBI (JAV federalinės krimi
nalinės policijos) sekimo ir triukšmingos 
senatoriaus McCarthy šnipų medžioklės 
yra didelis skirtumas. McCarthy visų pir
ma nori sukompromituoti savo politinius 
priešus. Todėl jis daugiau rūpinasi Ache- 
sono ir jo ministerijos valdininkų „nuodė
mėmis", kaip tyliu H. Gold. Bet, žinoma, 
3sl> .-suėmimas- duos -naujo ..vandens 
McCarthy malnūnui, kuris, atrodo, siekia, 
kad iki rudens rinkimų nebūtų nustota 
kalbėti apie šnipus. Tas suėmimas McCar
thy yra labai naudingas, nes iki šiol jam 
savo teigimų nepasisekė įrodyti. Opozija 
ir toliau galės primesti vyriausybei arti
miems asmenims, kad jie sudarę gerą dir
vą įvairiausiems šnipams. 

ūkinį sovietų aparatą, ypač ginklavimo pra
monę. Ji užsiima ūkiniu špionažu ir kontra- 
špionažu. Ji dirba kontakte su sekančia sek
cija.

4. Užsienio vyr. valdyba (GINU glavn. in- 
nostranoje uprav.) prižiūri diplomatinę tar
nybą; kominformą ir stebi užsienio priešbol- 
ševikinių organizacijų veiklą.

5. Vyr. kontra-žvalgybos valdyba (GKRU - 
glavn. kontr-rasvedozesnoje upravl.) rūpina
si kontra-žvalgybos reikalais. Jai priklauso 
SMES.

6. Vyr. transporto valdyba (GTU glav. 
transportnoje upravl.) prižiūri vis® sovietų 
transporto sistemą.

7. Informacijų vyr. v-bai priklauso pašto, 
spaudos ir literatūros cenzūra, stebi užsie
nio spaudą.

8. Operatyvinė valdyba rūpinąsis ministe
rijos organizacija techniniu ir ūkiniu žvilgs
niu.

MVD (vidaus reikalų ministerijai) turi 10 
skyrių, kurie vadovauja vidaus milicijai, ad
ministracijai ir pasienio milicijai, archyvams 
ir gaisrininkams. Ji praveda ir didžiulius sta
tybos darbus, kuriems reikalinga daug pigių 
darbo rankų, kasa kanalus ir pan. Jos žinioje 
yra koncentracinės ir darbo stovyklos. Ji tu
rį ir savo kariuomenę, kalbama apie 20 ge
rai ginkluotų divizijų. Ministerijai vadovauja 
generolas pulkininkas Kruglovas. Ji yra lyg 
vykdomasis organas MGB nutarimams. MGB 
yra tiesioginėje Tarybų Sąjungos maršalo, vi
cepremjero ir politbiuro nario L. Berijos ži
nioje.

Ta proga įdomu, kaip FBI susekė H. Gol
dą. Nuteistas dr. Fuchsas, norėdamas pa
lengvinti savo sąlygas ir ko gero sutrum
pinti laiką, pasidarė labai kalbus. Jis tarp 
kitko papasakojo, kad išgautas atominės 
paslaptis perdavęs vienam chemikui, ku
rio tikros pavardės jis nežinojo, taip,pat 
ir išvaizdos atpasakojimas nebuvo labai 
tikslus, nes Fuchsas su jo turėjo reikalų 
prieš penkis metus. Buvo žinoma, kad 
Fuchsas, viešėdamas JAV, be New Yorko 
ir Bostono daugiausiai laiko išbuvo ato
minės energijos bandymo įstaigoje Los 
Alamos New Mexlko valstybėje. Buvo 
kruopščiai ištirtos visos apylinkės viešbu
čių, kelionių agentūrų, aerodromų ir gara
žų knygos. Įtarta buvo viso 1 200 asmenų. 
Tyrinėjant toliau tas skaičius vis mažėjo, 
iki pagaliau liko tik 3 asmens, o greitai 
buvo nustatytas ir tikrasis ieškomasis: 
Harry Gold, mažas, apykūnis Philadelfljos 
ligoninės laboratorijos tarnautojas. Goldas 

-Wgi'i gynėsi niekados pabuvęs New Mexico. 
Tik kai policija jam įrodė, kad jis ten bu
vo, jis sumišo ir pareiškė: „taip, aš esu 
jūsų ieškomasis“.

Tačiau ir H. Gold buvo tik tarpininkas, 
dr. Fuchso paslaptis išdavęs kaž kokiam 
misteriui John Doe. Manoma, kad tas John 
buvo sovietų ambasados tarnautojas, ku
ris šiuo laiku jau nebegyvena Amerikoje.

Ketveri kovos metai (12) t •

„Grubusis raitelis" atsisveikina
Kai aš 1949 m. rugsėjo mėnesį palikau Ber

lyną. padėtis vėl buvo normali.
Sovietai elgėsi taip, kaip visada sovietai 

elgiasi. Sovietinis radijas vos nesusprogdino 
visų savo lempų, su džiaugsmu pranešda
mas apie mano atsistatydinimą ir išvykimą. 
Dėl nežinomų priežasčių aš staiga buvau pra
dėtas vadinti „Howley, grubusis Teksaso rai
telis“. ■

Manau, kad generoiaš Kotikovas gerai at
simena mano atsisveikinimą. Komendantūra 
kaip tik buvo baigusi savo posėdį, ir aš. kaip 
pasitraukiąs pirmininkas, turėjau būti šeimi
ninku neišvengiamų vaišių, kurios buvo pa
ruoštos gretimame kambaryje.

Dry Martini Kotikovui.
Nors Kotikovas didelę didžiojo mūsų posė

džio dalį buvo sunaudojęs nusiskundimui 
įvairiais dalykais, jų tarpe ir mano „grubu
mu“, tačiau dabar jis buvo nepaprastai lipš
nus. Mums stovint krūvoje ir besikalbant kel
neris atnešė padėklą su gėrimais. Kotikovas 
nusiskundė savo skrandžio kataru ir paga
liau pareiškė, kad jis norįs „silpno“ gėrimo.

— Sampano? — paklausė kažkas.
Kotikovas patempė savo žandus ir papur

tė galvą.
Verčia riaugėti, — pridūrė.

— Tad imkite Martini, — klastingai šyso- 
damasis pasakiau.

— O kas tas Martini? — paklausė Kotiko
vas.

Aš parodžiau stiklą stipraus gėrimo ant 
padėklo. Nieko nejausdamas, Kotikovas paė
mė. Aš paėmiau šampano. Kotikovas pakėlė 
savo stiklą.,

— Už laimingą kelionę į Jungtines Vals
tybes I

Aš mačiau, kaip jis negalėjo paslėpti savo 
džiaugsmo, kad aš išvykstu. Mes išgėrėme. 
Mano nustebimui, Kotikovas susivertė visą 
stiklo turinį.

Tuoj pat pakėliau kitą tostą. Ir vėl Mar
tini taurė buvo užversta ant ruso skrandžio 
kataro. Buvo dar du tostai — dar du Martini 
Kotikovui.

Smalsiai stebėjau jį. Jo angeliška nekaltu
mo kauke pridengtas veidas susiraukė, jis ne
galėjo nuslėpti skrandžio skausmų. Pasiū
liau jam dar vieną Martini.

— Nietl — sušuko jis.
Džiaugdamasis palydėjau kenčiantį Ktfti- 

kovą prie stalo. Ranka perbraukiau per savo 
plaukus, kuriuos jis privertė pražilti! Na, da
bar buvau atsilyginęs.

♦
Kai išlipau Iš laUO/*Ncw Yorke, išgirdau 

tuos pačius klausimus, kurie girdimi ir šian
dien: Berlyno orinis tiltas mums kainavo be
veik pusę milijardo dolerių; ar jis buvo to 
vertas? Ar Berlynas .buvo bandymas, kurį 
kaip brangiai kaštavusią nesėkmę reikia nu
rašyti į nuostolius? O gal tai buvo pinigais 
neįkainuojama patirtis? 

liau žygiuoti sunkiu demokratijos keliu.
Berlynas mums davė ir kai kurių pamokų. 

Pirmiausia, jis sugriovė iliuzijas, kad sovie
tai esą mūsų sąjungininkai ir įtikino mus, 
kad Sovietų Sąjunga ir vfso pasaulio komu
nistų grupės yra mūsų priešai, kurie nori 
pražudyti visa, kas mums brangu.

Pripažįstu, kad ši laikysena - griežtas posū
kis nuo karo metų pas mus bujojusio susi
žavėjimo Sovietų Sąjunga. Dar vis tebežėruo- 
jančios šio susižavėjimo žarijos po pergalės 
Europoje suliepsnojo tada pradėta sovietų pa
tenkinimo politika.

Aš kartą paklausiau vieną aukštą JAV val
dininką, kodėl mums reikėjo tokią politiką 
pradėti.

— 1945 m. rudenį, — atsakė jis, — aš jau 
žinojau, kad toks Rusijos vertinimas buvo 
klaidingas ir Rusija yra mūsų priešas, ne 
draugas. Bet mes neturėjome teisės laužyti 
savo ankstyvesnių įsipareigojimų po to. kai 
Rusija neteko 20 milijonų žmonių kovoje 
prieš bendrą mūsų priešą.

Pesimistinės perspektyvos
Sovietų Sąjunga šiandien laiko milijoną 

vyrų po ginklų. Tauta negauna taikos gėry
bių, nes pramonė mobilizuota karui.

Priverstiniu darbu žmonės verčiami dieną 
ir naktį didinti krašto karinį potencialą ir 
didelis mokslinės energijos nuošimtis skirtas 
atominės bombos gamybai.

Aiškų įrodymą, kad sovietai numato pa
naudoti atominę bombą, duoda sovietų užs. 
reik, ministeris Višinskis savo kalboje:

„Jei bet kuri valstybė panaudos kare ato
minę bombą, tai Sovietų Sąjunga mokės jai 
pasipriešinti.“ Po daugybės įvairių susitari
mų sulaužymo jis priduria: „Mes atominę 
energiją naudojame tik taikos reikalams, ben
dram žmonijos labui.“

Mums, amerikiečiams, malonu tokius žo
džius girdėti. Tačiau turime saugotis! Ar ta! 
nėra 1950 m. sovietinė lopšinė, kuria jie nori 
mus užliūliuoti, kad nepamatytume tų bai
sių staigmenų, kurias sovietai mums ruošia?

Galas.

Socialistai smerkia Sovietinę 
sistemą

Kopenhaga (L) Pereitą šeštadienį Kopenha
goje pasibaigė tarptautinės socialistų parti
jų bendruomenės COMISCO konferencija, ku
ri tarp kitko pasmerkė sovietų prievartos 
darbo ir teroro sistemą. Toliau Comisco pa
sisakė prieš sovietų „taikos propagandą“, 
kuri -tėra priedanga. Britų darbo partijos ge
neralinis sekretorius pareiškė, kad ne tik 
Vakarų Europa ir Amerika, bet įr likęs pa
saulis turi tampriau susijungti. Kremlius 
greičiausiai karo nepradės, iki jėgų lygsvara 
nepasikeis jo naudai. Comisco į savo tarpą 
priėmė ir abi Italijos nuosaikiųjų socialistų 
partijas: Silone ir Saragato vadovaujamas.

Saaro kraštą, pagal socialistų pažiūrą, reik
tų pavesti tarptautinei kontrolei.

Buvo vertas.
Dėl įvairių priežasčių Berlynas buvo ver

tas šios kainos. Sostinė buvo pinigais neį
kainuojamas bandymas, kurio metu amerikie
čių tauta pažino _komunizmo esmę ir jo ti
kruosius tikslus.

Iš vienos pusės Berlynas buvo puikus įro
dymas mūsų noro iš visos širdies bendradar
biauti su Sovietų Sąjunga ir negalimybės šį 
norą išpildyti. Patenkinimo politika, kurią mes 
dabar suprantame, nors ji vis dėlto buvo klai
dinga, mes Sov. Sąjunga privedėm prie karo 
sų Vakarų valstybėmis ribos. Savo nuolaidu
mu ir atodairiškumu mes paskatinome ko
munistus tikėti, kad jie gali laimėti karą su 
mumis, nes jie buvo suklaidinti dėl mūsų 
stiprumo ir ryžtingumo.

Iš kitos gi pusės Berlyne 3'/< mil. inteligen- 
tinių žmonių, Vakarų ideologijos pateko kon
fliktam Viso pasaulio dėmesys susikoncen
travo į komunizmo ir demokratijos pritaiky
mą praktikai — tuo metu, kai šioje atkaklio
je kovoje komunizmas nesibaidė jokių prie
monių.

Sovietai panaudojo blokadą, tikėdami ame
rikiečius išspaustą iš Berlyno ir sukompromi
tuosią. Jų propaganda bandė Europą įtikin
ti, kad Jungtinės Valstybės stovinčios prieš 
ūkinį žlugimą, o amerikiečių tauta esanti pa
kankamai dekadentiška, kad galėtų savo mo
ralinius principus paaukoti už dolerinį pelną.

Jeigu Jungtinės Valstybės sovietų spau
džiamos būtų pasitraukiusios iš Berlyno, 
amerikiečiams nebebūtų likę vietos Europoje 
ir tos klaidos nebebūtų atitaisęs ir kažinko- 
kio mąsto Marshallio planas. Kas gi laukia 
pagalbos iš bailio?

Keliai ir būdai, kuriais Vakarų valstybės 
privertė Maskvą blokadą atšaukti, sutrukdė 
karą. Vokiečiai nesileido, lyg avinai, vaiko
mi, nes mūsų laikysena jiems davė naujas 
drąsos. ,

Mūsų maisto produktų rezervai davė mums 
pakankamai laiko apsigalvoti, o orinis tiltas 
parodė, kad mes buvome pasiruošę kovoti dėl 
savo teisių. Didžiulės taikios orinės misijos 
galėjo labai greit būti paverstos bombų misi
jomis. Sovietai tai pamatė ir pasijuto, kad 
tokios rūšies karui jie nėra pasiruošę. Todėl 
prisipažino pralaimėję.

Komunizmo silpninimas
Vokiečiams blokados įveikimas davė nau

jų vilčių. Sovietinis radijas ir spauda jiems 
ištisais metais buvo kalte kalęs, kad vienin
telis išsigelbėjimo šansas esąs komunizmas.

Aštriuose politiniuose puolimuose, nukryp
tuose prieš mūsų sistemą, Sovietų Sąjunga 
buvo lyginama su Jungtinėmis Valstybėmis. 
Jeigu mes būtume iš Berlyno pabėgę, vokie
čiai būtų atsidavę raudoniesiems, jie būtų 
nebetekę Vakarų Demokratijos ir laisvės sim
bolio. Pasilikdami gi Berlyne ir padėdami 
jiems, mes sustiprinome jų nusistatymą to

Bronys Raila

Mūsų dabartis-jiems fantazija
Šių metų sausio mėnesio pabaigoje Lon

done mirė, džiovos pakirstas, vos 46 metų 
sulaukęs, ponas Eric Blair. Tai buvo visai 
mažai kam žinoma, o mums tikriausiai 
visai negirdėta pavardė. Bet šis žmogus 
turėjo antrą pavardę — slapivardę George 
Orwell, o tai jau daug kam galėjo būti 
girdėta. George Orwell — tai anglų rašy
tojas, romanistas, kritikas ir filosofas. Tai 
vienas iŠ tų daugelio, tačiau retų rašyto
jų, į kurio knygas atkreipė dėmesio dau
gelio kraštų mąstančioji visuomenė. Ir 
visai teisingai, nes Orwellis drįso pačiu
pinėti be galo jautrius ir aktualius klausi
mus, nuo kurių sprendimo dabartyje pri
klauso žmonijos likimas netolimoje atei
tyje.

Paskutinė spaudoj pereitais metais pasi
rodžiusioj!, ir tai ggl būt priešmirtinė jo 
knyga buvo pavadinta „1984“.*) Tai yra 
storas romanas, vaizduojąs mūsų pasaulio 
gyvenimą 1984 metais, vadinasi, nuo dabar 
praėjus maždaug vienai naujai generacijai. 
Tokios rūšies veikalai, kaip žinoma, vadi
nami fantastine literatūra, kurios klasikus, 
kaip tą patį anglą Wells ar prancūzą Jules 
Verne, pažįsta visų kraštų šviesesnė mo
kyklinė jaunuomenė. Kadangi tokios kny
gos pateikia visus mus dominančios mįslės 
vaizdingą paveikslą, tai paprastai jos no
riau būna skaitomos ir greičiau atkreipia 
dėmesį.

Orwellio romanas „1984“ praėjusiais me
tais turėjo iš tikrųjų didelį pasisekimą 
Amerikoje. Aną vasarą vos pasirodęs kny
gynuose, jis tuojau sudomino kritikus, o ne 
mažiau ir skaitytojus. Book-of-the-Month 
Club jį išrinko į savo katalogą, o netrukus 

*) „Nineteen Eigthy-Four“, by George Or
well, išleido Harcourt, Brace and Co., New 
York, 1949 m., 314 psl., kaina 3 dol.

Apie šią knygą ir jos autorių jau esame 
keletą kartų rašę. Sį kartą autorius knygą 
ve-tina iš lietuviško ir savo asmeninio taško.

Red.

jis pasidarė Jungtinėse Valstybėse bestsel- 
ler'iu, t. y. viena iš plačiausiai parduo
damų knygų ir tokioje biznio aukštumoje 
išsilaikė ligi metų pabaigos. Patekti į ge
riausiai parduodamų knygų sąrašą, be 
abejo, dar nėra joks veikalo literatūrinėj] 
ar kūrybinės vertės įrodymas. Jeigu tai 
būtų dėsnis, tai, pvz., kadaise vienais me
tais Lietuvoje labai gerai parduodamas 
ir ypač tarp gimnazisčių išsiplatinęs toks, 
atsiprašant, šlamptas, kaip lenkų rašytojos 
H. Mnišek romanas „Raupsuotoji", irgi 
būtų buvęs galima pavadinti šedevru. I

Tačiau Orwellio knygos pasklidimas galį 
būt sudarė kitą atvejį. Skaitytojai ją taipj 
noriai gaudė ne dėl jos literatūrinio nau-' 
jumo ar įdomumo ir ne dėl mados, bet bu| 
vo sudominti jos tikrai aktualiu turiniui 
prie ko netrukus gali privesti pasaulį vaisi 
tybinis totalitarizmas; kokią naują santl 
varką pagimdys triumfuojantis komunizi 
mas; kokiu gėdingu padaru ir bjauriausios 
rūšies robotu toje supervalstybėje pavirš 
žmogus, mūsų vaikai ir gal dar ne vienas' 
iš mūsų pačių? . . .

Į tuos klausimus savo knygoje Orwellis 
davė labai ryškius, drąsius, vaizdingus ir, 
beveik įtikinančius atsakymus. Malonu, 
kad jo knyga galėjo pasklisti dar laiku.' 
Autorius leido mums laukti dar apie dvi- 
dešimtį metų, nes po trisdešimt metų 
„naujoji santvarka“ jau bus visur įsigalė-
jusi taip, kad praktiškai nebebus priemo
nių jai pakeisti. Trisdešimt metų,' tai tik 
trumputis laikotarpis, istorijos tėkmės aki
mis žiūrint, ir todėl duotasis įspėjimas 
nėra pereankstyvas. Greičiau tai nurody
mas, kad liko tik penkios minutės ligi' 
dvyliktai.

Žmogus ir rašytojas ' grupe.
George Orwellis priklauso tam tikrai 

ypatingai intelektualų grupei, kadaise la
bai negausiai ir paniekintai, bet dabar su 
kiekvienu dešimtmečiu vis gausėjančiai ir 
įgyjančiai svorio visuomenėje, stovinčioje nebūtų dar praėjusio karo pradžioje atsis

“dviejų pasaulių“ aštraus politinio, ekono
minio ir moralinio susikirtimo akivaizdoje. 
Toji grupė susidaro iš dvasios kovotojų, 
norinčių sukelti pasaulyje naują pervers
mą, siekiančių žmoniją „išganyti“, bet ne
galinčių ir nenorinčių sutapti su jokia da
bartine politine partija. Dar siauriau, —
tai grupė intelektualų, kurie iš prigimties 
ir palinkimo buvo kairūs, radikalai, hu
manistai ir „naujo dievo“ ieškotojai, kai 
kada socializmo, kai kada komunizmo ir 
bolševizmo simpatikai, o protarpiais ir 
buvę komunistinių partijų nariai. Jie anks
čiau ar vėliau nusivylė daug kuo, bet 
ypač šiais trim dalykais: kapitalizmu ir 
buržuazine santvarka, visokios formos to
talitarizmu ir diktatūromis, o ypač komu
nizmu bei jo rusiškai bolševikine ideo
logija ir praktika.

Prieš kokį dvidešimtį metų tokių žmo-
nių buvo tik saujelė, kurie nieko nereiškė 
ir kuriuos kiekvienas iš kairės ir dešinės 
mėgo ir galėjo apspjaudyti. Iš kairės jie 
kitaip ir nebuvo vadinami, kaip tik rene
gatai ir išdavikai, o iš dešinės — persi- 
metėliai, „besiblaškantieji“ inteligentai, 
„karjeristai“, visiškai nepatikimas gaivalas, 
kartais tinkąs nebent antikomunistinei 
propagandai panaudoti, bet jokiam kitam 
rimtam susnūdusios ir nutukusios buržua
zijos „gyvybiniam“ reikalui. O šiandien 
tokių žmonių jau gal legijonas, nuolat pa
pildomas dalyviais iš šimto su viršum 
milijonų centro ir rytų Europos tautų, 
mielaširdingai išduotų bolševizmo vergijai.

Vienas iš labai charakteringų tos grupės 
atstovų galėtų būti laikomas Arthur Koest- 
ler‘is, autorius visos eilės antikomunistinių
knygų, jų tarpe pačios žinomiausios „Dark
ness at Noon“, kuri lietuviams daugiau
pažįstama pagal jai suteiktą prancūzų 
^vertimo antraštę „Nulis ir begalybė“. Re
tai kur esu skaitęs tiek blaivaus nusivy
limo minčių, kiek kelių pastarųjų metų 
Koestlerio straipsniuose, kuriuose jis aiš- 

“kina, kaip yra dar sunki pozicija__žnąogaus,- 
kovojanžio prieš gdlšėvlžffijk bet kgrtu 
norinčio išlikti socialistu ir humanistu, ta
čiau aklai nesūširišančiu su jokia politine

Kitas labiau literatūriškai žvilgantis pa
vyzdys būtų prancūzas Andrė Malraux, 
taip pat buvęs komunistas, bet per didelis 
ir per laisvai galvojantis humanistas, kad 

veikinęs su klapčiukavimu stalinizmui. 
Tačiau šių nusivylusių individualistų kom
panijoje Malraux sudaro kiek skirtingą 
atvejį, nes jis nepasitenkino ašarų liejimu 
dėl komunizmo pavojų ir jo blogybių, — 
jis jų nei vienos viešai neliejo, — bet užsi
angažavo aiškiai politiškai ir šiandien yra 
vienas iš artimiausių ir įtakingiausių gene
rolo de Gaulle sąjūdžio vadovų. Sąjūdžio, 
kurio laimėjimas, mano įsitikinimu, yra 
vienintelė priemonė sukurti galimumą dar 
kartą Prancūzijai suvaidinti kiek ryškesnį 
vaidmenį Europos žemyne.

O George Orwellis buvo gal tobuliausias 
ir skaidriausias tos tarptautinių individua
listų kompanijos vienišasis ginklanešys. Jis 
niekada nebuvo tikras komunistas, nei or- 
todosas marksistas, bet tik „kairysis“, lais
vas ir niekam nepriklausomas radikalas, 
nepakentęs jokių partinių etikečių ir ins
tinktyviai kovęsis prieš bet kokių diktatū
rų užmačias. Orwellis gimė Indijos Ben
galijoje, britų kolonistų šeimoje ir mokytis 
buvo atsiųstas į Angliją, kur jis baigė gar
siąją Etono kolegiją, britų aristokratinės 
grietinėlės sugriebimo ir perdirbimo punk
tą. Po to jis vėl grįžo į Indiją, pareiškęs, 
kad toje kolegijoje jis „labai mažai ko 
teišmokęs“, ir penketą metų išbuvo Bur- 
moje, kaip britų imperijinės policijos ben
dradarbis. Nepakeldamas vietos klimato, 
pasibiaurėjęs britų kolonijinės politikos 
metodais ir geisdamas atsiduoti literatūros 
darbui, jis grįžo vėl į Angliją. Negalėda
mas čia įgyvendinti savo svajonių, greit 
pravalgęs visas santaupas, persikelia į Pa
ryžių ir pelnosi duoną, kaip plongeur, 
lėkščių plovėjas, viename viešbutyje. Sa
vanoriškas DP, jis pradeda šį sūrų amatą, 
taip gerai pažįstamą daugeliui politinių 
emigrantų ... Bet jis nenusivilia savo mi- 
zerna būkle, akylai stebi žmones ir ap
linką, laisvu laiku rašo kiek įmanydamas. 
Iš savo įspūdžių ir patyrimų jis parašo du 
romanus, „Burmese Days" ir „Down and 
Out in Paris and London“, kurie 1933 ir 
34 metais pasirodo Amerikoje, bet neat
kreipia jokio dėmesio.

Labai būdinga šiems teisybės ieškoto
jams, kad lygiai kaip Koestleris ir Mal
raux, taip ir mūsų didvyris, kilus pilieti
niam karui Ispanijoj, išskuba talkon res
publikonams, pasiryžęs pralieti kraują už 
kitos tautos laisvę, kaip jis ją tada vaiz
davosi. Bet ir šis laisvės kareivio verslas 

jam suteikė tik naujų nusivylimų ir nelai
mių. Jis biaurėjosi savųjų britų policijos 
elgesiu Burmoje, bet dar labiau pasibiau- 
rėjo tarptautinių vagabundų ir Maskvos 
užverbuotų stalininių komisariukų meto
dais Ispanijoje. Be viso to, pats dar buvo 
sunkiai. sužeistas. Tada jis parašė ir 1939 
m. išleido naują knygą „Corning up for 
Air“. Siame romane jis netiesiogiai pavaiz
davo savo paties gilią vidujinę kovą ir 
jaudrų nerimą dėl to, kaip visokia politika 
ir technologija vis daugiau ima grąsinti 
moderninio žmogaus laisvei.

Per savo trumpą, sunkų ir nuotykingą 
gyvenimą Orwellis parašė apie tuziną kny
gų — nemanų ir kritikos. Bet pirmą tikrą 
ir platesnį dėmesį jis atkreipė tik po šio 
karo, kai 1946 metais išleido „Animal 
Farm“ (Gyvulių Farma), aštrią ir įtikinan
čią satyrą apie sovietinę santvarką. Viena 
kita šios knygos ištraukėlių, berods, buvo 
išversta ir pasirodė lietuvių tremtinių lai
kraščiuose Vokietijoje. Gi savo naujausiu 
ir paskutiniu „fantastiniu“ romanu „1984 
metai“, George Orwellis pelnytai pateko į 
tarptautinį mąstančios visuomenės dėme
sio spektrą. Bet šio šviesaus individualisto 
ir gilaus mąstytojo alsavimą jau smaugė 
džiova. Orwellis mirė tokiame savo darbo 
ir talento išsivystymo etape, kada jo min
tys ir patyrimai pilniausiai susikristazavo, 
kada pasaulio akys po truputėlį atsiveria 
ir nors dar pro siaurą plyšį pradeda įsiste
bėti vaizdą, kuris atrodo dar fantastinis, 
bet jau kiek drumsčiąs šios sukvailėjusios 
vadinamos laisvosios žmonijos sapnus.

Kai kurie šaltiniai
Priekabinga ir blusinėjanti kritika šian

dien tik labai retam literatūros kūriniui 
pripažįsta visišką ir pilną originalumą. 
Sunku ką nors tikrai naujo besukurti. Ir 
Orwellio kritikai taip pat skuba pažymėti, 
kad svarbiausieji jo kūrininiai yra para
šyti pagal jau žinomus pavyzdžius. Saky
sime „Gyvulių Farmai“ esąs panaudotas 
metodas, kurio meistrišką ir klasikini pa
vyzdį anglų literatūroje atstovauja Swif- 
tas savo „Gullivero kelionėmis“. Swiftas 
toje nuostabioje knygoje, kaip žinoma, ne 
tik porino žavias pasakas apie Gullivero 
nuotykius nykštukų ir milžinų salose, bet 
taip pat davė aštrią ir aktualią 18-jo šimt
mečio Anglijos gyvenimo satyrą. Bet ta. 
joks priekaištas Orwelliui, kuris panaudojo 
tik panašų metodą, o davė naują savą fa
bulą, idėją ir meninės išraiškos būdą. (b. d.)

2



Australijos lietuvių bendruomenė neten-
Su priešpaskutiniu transportu iš TSRS

.fca savo nario—rašytojo Vinco Ramono, 
pagarsėjusių „Kryžių" autoriaus. S. m. bir
želio 3 d. jis išvyksta į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Rašytojas Vincas Ramonas 
į Australiją atvyko 1948 m. birželio 29 d. 
K Bonegillos stovyklos paskirtas miško 
darbams ties Mathoura, išbuvo ten visą 
laiką, dirbdamas daugiausiai raštinės dar
bą. Į Ameriką išvyksta, kviečiamas Mari
jonų Kongregacijos dėstyti lietuvių kalbos.

♦
Mūsų Pastogės redaktorius Juozas Žu

kauskas, nuo š.m. kovo mėnesio įstojęs 
Sydnėjaus universiteto Teisių Fakultetan, 
šiomis dienomis pradėjo dirbti pas vieną 
žymų Sydnėjaus advokatą, Australijos įsta
tymų nustatyta tvarka siekdamas įsigyti 
advokato teises, likdamas ir toliau Mūsų 
Pastogės redaktorium.

Persiorganizuoja Švedijos lietuviai
Švedijoje gyveną lietuviai šiuo metu, 

remdamiesi Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės santvarkos nuostatais, persiorganizuoja 
į Švedijos Lietuvių Bendruomenę. Tuo 
reikalu yra paruoštas Laikinasis Švedijos 
Lietuvių Bendruomenės Statutas, kuriuo 
vadovaujantis bus pereinama į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės organizacinę for
mą.

Prof. Kolupailos „Gražioji Lietuva“
Prof. S. Kolupaila, kuris šiuo metu profe

soriauja Indianos universitete, yra iš Lietu
vos į JAV-bes nusigabenęs keletą šimtų spal
votų Lietuvos foto nuotraukų. Lietuvių stu
dentų „Vyčio" Korpl skautų prašomas, jis 
pirmą kartą šias vertybes pademonstravo 
ekrane vienoje Čikagos salėje, kartu skaity
damas paskaitą apie gražiąją Lietuvą.

_____ Margumynai
Paklauskit pačių gamintojų, iš ko gamina

mas Coca Cola — jie jums paslaugiai atsa
kys: „Iš vandens, cukraus, kakao lapelių ir 
kolos riešutų ekstrakto su karamelio, kofeino 
ir citrinos rūgšties priemaiša". Tačiau kokiu 
santykiu šie priedai sumaišomi ir kaip vyk
sta pats gamybos procesas — tai milijonų 
dolerių vertės paslaptis, kurią težino tik du 
asmenys.

Tačiau nors ir šie abu vyrai kokios nors 
katastrofos metu netikėtai žūtų — paslaptis 
nebūtų dingusi: vieno banko nedegamoje spin
toje guli septyniais anspaudais užanspauduo- 
tas ranka rašytas receptas. Jį paimti galima 
tik tuo atveju, jei abu paslapties saugotojai 
tikrai mirtų. Coca Cola istorijoje, dabar tu- 
riničioje jau 64 metus, buvo tik septyni as
menys, kurie žinojo gamybos receptą.

Šio gėrimo tėvas buvo J. Pembertonas, 
Amerikos pilietis karo veteranas. Jo gyveni
mą visą laiką persekiojo nesėkmės. Būdamas 
vaistininku, jis darė įvairiausius bandymus. 
Išleido rinkon vaistus nuo kosulio, vėliau 
plaukų dažymo preparatą ir pagaliau piliules 
nuo kepenų ligų, tačiau bankrutavo. Kartą

August Gullit @

Liepsnojanti širdis
„Spauda", juokėsi jis sarkastiškai, „ši idea

li mėšladėžė, kur kiekvienas juokdarys meta 
savo sugedusias liekanas. Žmogus yra per 
tingus, kad galvoti, apsaugok Viešpatiel Jis 
gi turi savo batsiuvių dirbtuvę, jis kaip tik 
užimtas odos dažymu į kilnų kotiką, balanso 
falsifikavimu, biznio gryno pelno nuslėpimu, 
laukų apsėjimu, naujos dramos inscenizavi
mu, stogo dažnymu ar linksmos kiauiikės 
skerdimu - pradės jis save kankinti, dalykais, 
kurie esmėjo svyra visai kiton pusėn! Jis turi 
gi savo laikraštį, ten jis ir paskaitys, ir net 
smulkiausias minties trupiniukas, kuris ten 
atsitiktinai pasirodo, yra gi tinginiui žmogui 
tiesa, būtina ir galima kartoti ir ja tikėti. Ar 
gi dėl ko kito sumoka jis iš savo kuklių pa
jamų penkis ar šešis centus, turbūt gi tik 
tam, kad visais klausimais nesunkiai orien- 
tuotųsi, pasakytų savo svarų žodį ir užti
krintas mintis, nes tai gi nieko nereiškia, jei 
visa tai jau buvo laikrašty."

Prasideda kankinąs laukimas.
Kas dešimt minučių Marva lekia kioskan, 

kad grįžęs galėtų pranešti, jog rytinė spau
da dar vis nepasirodė. Kaja netikėjo, nervino
si, abejojo ir išbėgo pati įsitikinti. O kai pa
sirodė laikraščiai — žydėjo ten Kaja Skallė 
purpuro žieduos. Ji jau nedžiūgavo, tik sus
muko nuovargy), supilkėjo ir išgeso, tardama 
apatiškai: —

„Na, žinoma, visa tai gi yra tik didelė 
kvailystė, tai manęs nedomina. Dabar greit 
namo — gulti 1“

Nors ji buvo kapitono duktė, bet nepra
dėjo tuoj girtis, kai vėjas tam buvo palankus. 
Ji buvo pakankamai išmintinga, kad žinotų, 
kada tinka vaikišku šypsniu kairėn ir deši
nėn nužemintai nusilenkti, lyg nebūtų visai 
menininkė, o iš mokyklos suolo išėjusi mar
gaitė, mėgstanti, kai kas per petį paploja, 

' draugiškai pamoja, ar pasiūlo gabaliuką tor
to poniučių kavutėse. Ji buvo mikli kaip vo
veris, šokinėdama audroj nuo medžio į medį 
— be priekaištų elastiška ir pavydą sukel
dama. Ji labai gerai suprato, kad lygumų tau

Būdavo atsitikimų, kad tie žmoftės iš miš
ko užpuldavo belaisvių stovyklas, pašalin
davo prižiūrėtojus ir tardytojus. Belaisviams 
liepdavo pasirinkti: eiti su jais, arba liktis čia. 
Atsirasdavo visokių. Bolševikai taip pat bu
dėdavo. Pav., Spalio revoliucijos proga sto
vyklas apkasdavo apkasais, sustiprindavo 
sargybas.

1945 — 1946 m„ kai vienu kartu buvo de
mobilizuota daug rusų karių, daugelyje vie
tų kildavo neramumų. Nikolajave sugrįžę na
mo rusai jūrininkai mušė žydus ir jiems ne
leisdavo viešai rodytis gatvėse. Mus, vok. 
karo belaisvius, jie vadindavo „Kamerad“ ir 
elgdavosi labai draugiškai. 1946 m. kažkas 
nušovė mūsų aukščiausią prižiūrėtoją rusą 
karininką. Neblogas buvo žmogus, bet nešio
jo MVD uniformą. Gal dėlto. Nuo to laiko 
MVD nedrįsdavo niekur rodytis pavieniui. 
Kolchozus užpuldavo didelės grupės, iššaudy
davo viršininkus, prisikraudavo pilnas maši
nas grūdų ir išvykdavo. Taip dėjosi daugely
je Ukrainos vietų.

Darbininkai, ypač tie, kurie buvo vakaruo
se, nepatenkinti valdžia. — Tik tada mes su
pratome savo propagandos melus — sakė 
mums. — Agitatoriai kalbėjo, kad Vakaruo
se darbininkas dirba 12 valandų per parą ir 
nieko neturi, Ten pamatėme, kad tik mes dir
bame 12 valandų, jie gi 8-ias, be to, turi savo 
namukus, gerą socialinį aprūpinimą, prieglau
das, Visų rusų akys atsivėrė. Tačiau visi te
besame įgąsdinti, bijome. Ot kas yra.

Už tat rusas, jeigu nori ką pasakyti, nusi
veda į šalį, kur nieks nemato, negirdi, kalba 
daug ir labai noriai. Jie labai daug klausia - 
tikrai Vakaruose geriau žmonės gyvena.

Vietinių skurdas didelis, reikalavimai labai 
maži: iš molio ir karvės mėšlo nusilipdo ma- 

jam pasisekė sudaryti tamsiai rudą skystį, 
kurio skonis jam labai patiko. Šio skysčio 
visą puodą kartą nunešė vienam savo drau
gui, smuklininkui, kūgis pasiūlė ir svečiams.

Vienas svečių, F. M. Robinsonas, paklausė, 
iš ko toks gaivinantis gėrimas padarytas. Pa
minėjus kakavą ir kolos riešutus, gėrimui bu
vo duotas vardas, kuris šiandien žinomas vi
same pasaulyje: „Coca Cola".

Pambertonas gamino ne patį gėrimą, bet 
tik ekstraktą — „sirupą“, kuris prieš geriant 
būdavo atskiedžiamas vandeniu. Ir šiandien 
tikrieji Coca Cola fabrikai gamina tik sirupą, 
kuris pilstytuvėse atskiedžiamas ir supilsto- 
mas į bonkas.

Pirmaisiais metais Pembertonas pardavė 
apie 100 litrų sirupo, o antraisiais jau 400 
litrų. Vėliau, patekęs į finansinius sunku
mus, už 1200 dol. pardavė teisę į du trečda
lius busimųjų pajamų, o praėjus dar keliems 
mėnesiams — už 550 dol. už teisę į likusį 
trečdalį. Jeigu gi jis būtų pasilikęs teisę bent 
į dešimtdalį busimojo pelno — šiandien jo 
įpėdiniai būtų multimilijonieriai.

ta nekentė viršūnių ir augštumų, todėl ir ji 
vaikščiojo pažemintai ir kukliai, lyg iš so
džiaus miestan atėjusi melžėja, visad šypse
na veide ir reveransiukas atsargoj.

Juozas Marva nenorėjo to suprasti ir pas
tebėti. Jis bijojo prasiskverbti priekin, at
kreipti dėmesį ir net tada, kai apie jo darbus 
ir pasirodymu.. spa'd?je bu o rašomi teigia
mi žodžiai, jis jautėsi nejaukiai ir gėdinosi, 
lyg būtų kuriam nors kolegų atėmęs garbę 
ir duonos kąsnį. Kūryba buvo sunki našta, 
po kuria jis kankinosi ir vargo, baigęs kurią 
simfoniją jis jaudinosi kaip išpliektas šuo, 
vertas pasigailėjimo išsisėmėlis. Jam atrodė 
kartais mieliau kalti puspadžius, kirsti ru
gius, dirbti raštininkėliu, bet tik ne kurti, tik 
ne tai! Tai buvo kankynė, pilna atsakomy
bės, vertųsi ne kartą nustoti vilties ir pa
kęsti skausmus, kaip nelaimingai kumečio 
žmonai siaurom šlaunim, kuri nepaliaujamai 
turi gimdyti ir gimdyti mirties prakaitu kak
toje. Tik dar tie trumpi momentai, kai Kaja 
atlėkdavo prie jo buveinės, nuolat žėrinti ir 
saulėta, įsmukdavo jo kuklian kambarėlin ir 
paberdavo pluoštus gėlių ant grindų, teik
davo džiaugsmo ir jo gyvenimui.

Šokėja aukštai skrido, ji ruošėsi gastro
lėms po Europą.

Nepraustaburniai velniukai, sulėkę kaip 
kudliai į vestuves - dabar jie laukė sensa
cijų ir juokų! Bet kai iš užsienio pasigirdo 
vien pagyrimai — nusivylimas jų buvo dide
lis. Sunkiai pakilo kaukdami į dangų, vietoj 
duonos jiems siūlė žydrą dangų, o tai juk 
erzino 1

Juozas Marva ir vienas likęs neturėjo lai
ko Varilaidams aplankyti. Gi tada atėjo Ra
baraudas pats. Vieno savo koncerto metu 
Marva pastebėjo, kad Tavetas Rabaraudas 
sėdėjo pirmoje eilėje. Jis mėgo pasirodyti 
mieste ponų mada, bet šį kartą buvo pilkoje 
milinėje, susivėlusią barzda ir ūsais, gi ruo
nių taukais tepti aulai išdidžiai tiesėsi iki pat 
scenos ir dvokė iš tolo. Jis nekreipė dėmesio 
į publikos piktus žvilgsnius, tai teikė jam tik 

žą landynę ir jau labai patenkinti. Belieka 
saugotis tik MVD. O jos tinklas labai platus. 
Be pagalbos iš šalies jie niekada nenuvers 
savo valdžios, nors ir visi labai norėtų.

— Kaip gyvena moterys?
— Jos turi lygias teises ir lygias pareigas. 

Drauge su stipriausiais vyrais turi nešioti 
sunkius cemento maišus, plytas prie statybos 
ir kitas sunkenybes. Niekas neklausia jų apie 
sveikatos būklę.

— Ar nekalba apie karą?
— Tai jokia, paslaptis: bolševikų vadai 

visur pabrėžia, kad turėsiąs būti naujas ka
ras. Jie visada labai peikia Vakarus. Ir mus 
agituoja prieš |uos kariauti.

Nuo 1948 m. rusai visada pabrėžia, kad 
susirėmimas tarp Rytų ir Vakarų jvyksiąs 
Stalino numatytu laiku ir todėl nesą reika
lo gailėtis karo ruošai nei laiko, nei darbo, 
nei jėgų.

Rusai smarkiai ginkluojasi. Pats mačiau di
džiulių fabrikų mašinas, kurias atgabeno iš 
Vokietijos. Ant jų sėdėjo ir specialistai vo
kiečiai. Maskvos karo pramonėje dirba labai 
daug vokiečių. Deja, daugelis tų atgabentų 
mašinų nebuvo apsaugotos, pamestos laukan 
ant lietaus. Greitai surūdijo, sugedo. Trūksta 
ir atsarginių dalių. Todėl, jeigu kas sugenda, 
mašina sustoja ir stovi labai ilgai, kol koks 
nors vokietis nepataiso. Ir statybos darbuose 
daug trūkumų: kur yra akmens — nėra ce
mento, kur yra cemento — nėra vandens. 
Kur yra visko, nėra lentų, o svarbiausia vis 
kvalifikuotų darbininkų trūkumas. Patį dar
bą labai trukdo įrankių stoka ir vagystės. 
Jeigu mūrininkas pasideda valandėlei įrankį 
— jis tuojau dingsta. Todėl daug kas nešioja 
juos prisirišę. Aš pats vogdavau. Nekartą pa
čiupau kirvį, jeigu jis buvo „negerai padė
tas" . . .

Visi skundžiasi maistu, daugelis turi suge
dusius vidurius. Žuvys, kurios yra svarbiau
sias darbininkų maistas, susūdytos ne tik su 
visais jų viduriais, bet netgi ir su žolėmis, 
su kuriomis buvo jos pagautos. Nenuostabu, 
kad nuo tokio maisto visi greitai nusilpsta. 
Aš pats turėdavau lipdamas laiptais į II aukš
tą tris kartus ilsėtis..

— Ką patyrėte apie rusų pasiruošimus ka
rui?

— Teko būti vietovėse, kur gatvėse matai 
daugiau uniformuotų, kaip civilių. Ilgieji šau
tuvai, rodos, bus pranykę: visi nešiojasi 
trumpus automatiškus šautuvus ar pistoletus. 
Dažniausia matomas tankas — Josif Stalin 
tipo, apginkluotas 75. mm pabūklais. Dirbau 
ir prie laivų statybos. Ypač daug stato laivų 
ir lėktuvų. Tipai dažniausia vokiški, tik la
bai patobulinti. Naikintuvai visiškai geri. Iš
plėstas aerodromų tinklas — vien Nikolajeve 
yra keturi. Tas pats paltai Stalino vardo 
miestą ir kitur pakelėse. Tačiau niekur nete
ko pastebėti tvirtovinių (didžiųjų) rusų lėk
tuvų.

— Ką kalba rusai apie atominę bombą?

juoką ir pasitenkinimą. Jis atsisegė milinę, 
nusiėmė skarą nuo kaklo ir pasidėjo ant ke
lių. Pakėlė, lyg kovon šaukdamas, galvą, tar
si įsakydamas: — pradėkit savo cirką — že
mės ponas pasiruošęs išklausyti! Jis kriokė 
kaip lokys šile nutvertas ir netikėtai įstumtas 
narvan.

Juozas Marva turėjo sukaupti visas jėgas, 
jis nebematė nei publikos, nei orkestro, dabar 
jis grojo tik tam ten, kurs atėjo jo išjuokti. 
Tačiau Rabaraudas klausėsi ir klausėsi, pra
dėjo kosėti, atsistojo visoj savo didybėj, nu
sižiovavo saldžiai, — ne, žemės ponui nepa
tiko šis cirkas, jis išėjo iš salės kaip jo di
denybė, dvaro juokdario kvailybėmis nuo
bodžiavęs.

Jis užsuko į barą, sviedė piniginę ant stalo, 
priremdamas kairiąja alkūne ir reikalavo sau 
džiaugsmo. Ačiū Dievui, jis buvo pardavęs 
mieste linus ir veršiukus, ar čia, apskritai, 
galėjo jam kas prilygti? Mažoji bardama ap
žiūrinėjo jį klausiamu žvilgsniu.

„Noriu visko, ką turi, tu plike, duotinoi" 
tarė panitkinamai ir pradėjo rikiuoti bonkų 
eiles prieš save.

Dirigento Klee žmona, belaukdama vyro, 
nuolat sukinėdavosi po barą, godžiai dairy
damosi, kur galėtų ištraukti kokią kroną ar 
stikliuką degtinės su užkandžiu; ji užuodė 
Rabaraudo saldų kąsnį. Netruko, kai ji jau 
sėdėjo šalia ūkininko. Rabaraudas niekinan
čiai ir iš aukšto pasižiūrėjo į svetimą mo
terį.

„Ka tu galvoji apie Juozą Marvą?" klau
sė jis piktu balsu.

„Didelis talentas I" tarė paklusinai mote
riškė.

„Salin nuo manęs, tu Neišauklėtas sutvė
rime", šaukė jis užgautas. „Nieko ^teišmanai, 
o lendi ubagauti ponų karčiamon. Eik augink 
vaikus ir padėk šlavikui gatvę šluoti, ko tu, 
kvaile, lendi prie ponų!"

Bet Klee žmona ne iš tų, kurios taip greit 
pavaromos.

„Ak tai apie Juozą Marva tu klausi?" su
siprato jinai. „Tas vyrukas neturi davinių, jis 
niekams tikęs.“

„Taip?" barzdos ražienos net kilstelėjo. 
„Te, gerk Į sveikatą", kalbėjo jau draugiš
kiau. „Imk ikros, valgyk vėžių kojelių, para

— Politrukai, kai juos apie tai užklausia, 
atsako: tegu kapitalistai apie ją daug šneka, 
mes turime ją, bet apie tai nekalbame.

Grįžę iš tolimesnių Rusijos sričių vokie
čiai kalbėjo, kad Uralo krašte ir Sibire esanti 
sukurta žymiai didesnė karo pramonė. įtrau
kiamos ir moterys. Jos uniformuotos, turi ka
riškus laipsnius ir daugelyje vietų neša ir 
labai svarbias kariškas sargybas.

— Ar lengva būtų kariauti su Rusija?
— Manau, kad nelengva. Teko man kariau

ti daugelyje vietų. Pažįstu rusus ir jų gamtą. 
Esame įsitikinę, kad sunkiausia būtų moto
rizuotoms dalims. Mat, Rusijos keliai labai 
blogi, o šiuo metu rusai sąmoningai jų ne
taiso, kad tuo nepalengvinus priešo žygiavi
mo. Reikia manyti, kad daugelis motorizuotų 
priemonių, kurios bandytų veržtis į Rusijos 
gilumą, liktų purve . . .

—Mums čia teko girdėti, kad Rusijoje pra
sidėjęs žydų persekiojimas. Ar galite tai pa
tvirtinti?

— Rusai, netgi ir bolševikai, labai neap
kenčia žydų. Ir, jeigu įvyktų naujas karas, 
čią būtų įvykdytos žydų piautybės, panašiai 
kaip Vokietijoje. Liaudis negali atleisti jiems, 
kad šie užima geresnes vietas, geriau valgo. 
Kai grįžta rusė darbininkė iš turgaus — iš 
jos krepšio kyšo tik kopūstų galva, gi iš gre
ta einančios žydės krepšio — višta. Neteko 
niekur matyti žydo su kastuvu, kirviu ar 
kirka. Ir patys rusai, net komunistai, pajuo
kia žydus. Mačiau karikatūrų, kuriose nu
pieštas žydo išvaizdos tarybinis pilietis, kuris 
prašo poiitruko lenktu vamzdžiu šautuvo, kad 
galėtų šaudyti pasislėpęs iš kampo.

— Religinis gyvenimas?
— Senose, caro laikais statytose beveik vi

sose cerkvėse įrengti klubai. 1943 m., kai ru
sams nesisekė karas, leido žmonėms mažuose 
nameliuose įsiruošti mažas cerkveles. Supuo
lę žmonės pastatydavo kokį namuką, ant vir
šaus iškišdavo acetilino bonką — tai bokš
tas ir drauge varpas. Nikolajeve buvo pasta
tyti specialūs „Dom Evangelii“: buvau užė
jęs ir aš. Deja, ir ten moko tik „politgatov- 
kos-'. Žmonės bijo lankytis ir tose mažose 
cerkvelėse. Tik labai retai kur sutiksi seną, 
apaugusiais plaukais, su barzda šventiką. 
Retkarčiais matosi bažnytinių laidotuvių. 
Daugelis žmonių (jaunoji karta) nieko nežino 
apie Dievą ir visiškai nesirūpina savo po
mirtiniu gyvenimu, — žiūri tik šiandienos.

Kas liečia mus belaisvius — leido laikyti 
koplyčią. Turėjome katalikų ir evangelikų 
kunigų. 1949 metais leido mums net švęsti 
Kalėdų šventes, tik kitą sekmadienį turėjome 
už tai atidirbti.

Rusijoje teko matyti mums, vakariečiams, 
neįprastų vaizdų. Pav., eini ir matai — guli 
šaligatvyje žmogus. Niekas nesirūpina ar jis 
gyvas, ar ne. Niekas nesistengia' padėti apal
pusiam. Kai pradeda dvokti — tada jau pa- 
kasa. Šiaip jau nė milicija nesustoja. Žmo
gaus čia nebrangina, nors valdžia ir skatina 
gimimus, taip, visi rusai, sulaukę 18 metų, 
jeigu dar nėra vedę, turi mokėti viengungio 

gauk pašteto. Juk, va, kai aš, tvarkingas ūki
ninkas ir žemės ponas, ir tu, tuščiu pilvu 
miesto ubagė, plokščiai susijungsime kartu, 
kaip raudės nerštint, niekas prieš mus neiš
drįs stoti, tai tikras reikalas! Tada reikalas 
vienoj pusėj, Dievas su mumis, o pavainikis 
tokioj bėdoj, kad niekas nepajėgs ištempti iš 
purvyno. Gi Juozą Marvą nepripažįsta ne tik 
mano žmona Kaja Kotryna, bet ir mano vai
kai, veršiai, arkliai, kiaulės, visai nekalbant 
apie klegeklius. Visi mes vienos nuomonės, 
gi šis pasiutėlis pavainikis gali čigianti savo 
smuiką nors ir penkis šimtus metų —, tai 
nieko nereiškia — mes jo nematėm, mes ne
girdėjom. Ką padarysi žmogui, jei ausys kur
čioj ir akys aklos, patraukysi pečiais ir nu
eisi. Te gyvuoja mano nuoširdi draugystė su 
miesto valkatėle!"

Jis dar labiau išsitiesė, gėrė daug ir su
traukė daugiau smalsuolių prie savęs. Mat 
kiekvienam malonu klausyti kamščių skridi
mą į lubas. Bet staiga jį pagavo pyktis — es
tų ūkininkas ir žemės ponas gi nėra bile kas. 
Kodėl jis savo brangiais pinigais privalo vai
šinti miesto slidžias žuvytes? Jis staiga tren
kė kunščiu į barą, suvertė bonkas ir stik
lus į kampą, koja paspyrė kėdes ir išdaužė 
visą baro parengimą. Taip, dabar tai jis jau
tėsi laimingu, Dievas pats buvo laiminęs jo 
jėgą ir dvasią, jis buvo laimingas, padaręs, 
kas jį patenkino. Žinoma, sekė sąskaita šeimi
ninkui, keletą kronų poniai Klee už veido su
daužymą, šiek tiek policijos pareigūnui, ir taip 
dalyką sutvarkius Tavetas Rabaraudas leng
viau atsiduso.

„Labanakt, krikščionys, savo linus ir ver
šius bent palikau geroj vietoji“ tarė jis sau 
ramiausiai išeidamas iš baro.

Kaip debesys vidudienį, slinko ir jis Veri- 
laidų link. Stebėtina, reporteriai, juodas pė- 
das sekiodami, šį įvykį pražiopsojo. Juozas 
Marva lengvai atsikvėpė, kai laikraščiuose 
nieko nerado nei apie pavainikį, nei apie iš
didų tėvą. Dirigento žmona, suuodusi pelno, 
ilgai dar bandė kelti dulkes, bet jos mėlynė
mis nusėtas veidas, nuo smūgio pažaliavusi 
nosis, matyt, nekėlė pasitikėjimo, pagaliau ir 
jos pasaka nustojo dulkes kėlusi. Gi Tavetas 
Rabaraudas turėjo pagrindo pykti ir šaukti, 
kad garbingas ūkininkas, net po tokios sąs
kaitos, nepateko visoje didybėje į laikraštį. 

mokesčius. Atskaitymai iš nevedusių algos 
siekia iki 50%.

— Ką bolševikai kalba apie Stalino vyres
nįjį sūnų, kuris savo laiku buvo vokiečių be
laisvėje ir kalbėjo per radiją?

— Jiems tas faktas yra labai nemalonus ir 
todėl visiškai neigia tokio Stalino sūnaus bu
vimą.

— Ar neteko kalbėtis su rusais, gyvenu
siais Lietuvoje?

— Sutikau vieną mongolą, kuris 1946 iki 
1947 m. buvo Lietuvoje. Kai paklausiau jį, ką 
žino apie Lietuvą, jis atsakė: „Aš iš Utenos I“ 
Ten gyventi buvę labai gerai, bet ir labai bau
gu. — Viena, tik su mūsų plačiais antpečiais 
gatvėj nesirodyk — negrįši namo ir gana, 
nes visur buvo daug partizanų. Minėtas mon
golas labai gražiai ištarė lietuviškai „duona", 
„lašiniai", „sviestas" ir kitus panašius žo
džius. Iš viso, Lietuvoje gyventi buvę galima 
daug geriau, kaip Rusijoje. Blogiausia betgi, 
pagal jį, buvę kai kuriose Lenkijos ir Ukrai
nos srityse. Ten buvę vietų, pav. Stanislava- 
ve, kur nebuvę galima nė su tankais miškan 
įžengti. Briansko srities miškuose dar ir da
bar bolševikai negalį kojos įkelti.

— Kaip atrodo Vakarų Vokietija, sugrįžus 
iš Rytų?

— Jeigu atvežtų kas grupę rusų, parodytų 
jiems krautuves, gatves ir visą gyvenimą to 
krašto, kurį jie nugalėjo, rusai jaustųsi kaip 
bepročiai — taip viskas būtų pasakiška, kei
sta. Jeigu paaiškinti jiems, kad čia žmogus ir 
nedirbdamas gali gana pakenčiamai gyventi, 
nes valdžia moka visokias paitiftp jie nie
kaip nesuprastų, kaip vyriausybė naeStėsan- 
fcam gali ttokėrt pinigus.

j- Ką kalba Rusijoje apie DP?
— Politrukai nevengė paaiškinti, kad dalis 

TSRS piliečių negalėję grįžti į savo tėvynę, 
nors ir labai norėję. Dalis žmonių buvę su
kurstyti prieš TSRS svetimų valstybių agen
tų, kiti gi policinėmis priemonėmis saugomi 
ir jiems neleidžiama grįžti namo.

— Ar noriai grįžote į Vakarus?
— Rytprūsiuose, kai karo metu mums pa

vyko atsiimti vieną bolševikų okupuotą vie
tovę, mes matėme prie sienų vinimis prikal
tas išniekintas moteris su nupiaustytomls 
krūtimis, matėme senukus, pakartus už kojų. 
Ukrainoje girdėjau, su kokiu pasididžiavimu 
rusų kareiviai gyrėsi, ką jie padarė viename 
moterų vienuolyne Vengrijoje. Net plaukai 
šiaušiasi! Pats aš mačiau, kaip niekina
mas čia žmogus. Aš sutikau čia lietuvius, ku
rių šeimos buvo deportuotos ir iš jų paty
riau, kas vyksta Tėvynėje. Esu tikras, kad 
ir pikčiausi laukiniai žvėrys, išalkinti ir vė; 
iiau paleisti į laisvę, niekada nepadarytu to, 
ką daro rusai. Taigi tie, kurie visa tai matė, 
yra visam amžiui pagydyti nuo bolševizmo. 
Tiems, kurie dar netiki, kas visa tai anapus 
vyksta, aš linkėčiau ten pabūti ne penkerius 
metus, kaip aš — užtektų 5-ių mėnesių — ir 
jie būtų visam amžiui pagydyti! — baigė pa
sikalbėjimą Izidorius, džiaugdamasis esąs sa
vųjų tarpe ir netgi čia radęs jo tebelaukian
čią žmoną. (mn)

Po to Juozas Marva įsigijo Vėjakalnį.
Dabar jis turėjo daug džiaugsmo skubant į 

Verilaidus, pasikeliant Vėjakalnin ir klau
santis dejonės ir vaitojimo. Audros čia sku
bėjo iš viso pasaulio pusių, kiekvienai jų sa
vo šalies grožis ir garsai. Kokia galinga sro
vė čia susiliejo, tarsi nešdama viso pasaulio 
skausmą ir džiaugsmą. Juozas Marva dabar 
dažniau sėdėdavo su motina trobelės priedu- 
ry, klausydamiesi žemės alsavimo ir stebėdą- 
miesi debesų plasnojimu. Bet saulė dažnai 
taip žibėjo, kad tekdavo primerkti akis ar del
nais užkloti. Kokia Dievo palaiminta vieta - 
šis Vėjakalnis.

Tai buvo neišsemiamas įkvėpimo šaltinis 
— šis kalnas ir motina —, ir Juozas ten 
skubėjo kaip tikintysis į savo šventyklą. Vi. 
sad — kai tik kankindavo desperacija ir 
našta darėsi nepakelianti, iš čia ateidavo at
pirkimas ir nuraminimas.

Negi dabar motina galėjo būti mirusi? Ne, 
taip nebuvo, jis tai jautė visa savo būtybe. 
Kanuskų senutė melavo, senas žmogus užsi
manė niekus krėsti. Štai, ten jau ir Vėjakal
nis, pakildamas, kaip bažnyčia mėnesienos 
sidabre žvilgėdamas į dangų. O va, ar ta 
šviečianti dėmė prie trobelės tik ir nebus sė
dinti motina. Aišku, tai ji, ji sėdi ir laukia, 
kaip įprastai, žinodama sūnų ateinant.

Juozas lėkte užlėkė į kalną.
„Labas, motull" šaukė jau iš tolo. Links

mai nusiteikęs šoko prie jos.
„MotuI, sakyk gi sūnui laba dienelė — gal 

gi laukdama užsnūdai? Tu miegi, katuta, tu 
tinginėle, tu pelėdėle. Motul, Juozas gi atėjo, 
tu, kvailut, kelkis gi ir dėk kavą virti. Ko gi 
ta Kanustų senutė liežuvavo, kad sergi, ar 
net apie mirtį galvoji, tik susuko tiek dulkių, 
kad net žąsies oda įsimetė. Ma, laba diena, 
moč!"

Anų lyg šypsodamosi, galva atsukta į tro
belės seiną, akys nukreiptos į mėnulį.

„Motin, klausyk gll"
Juozas nutvėrė ją už rankos, giesmininkas 

nukrito ant akmens, o motina buvo šalta ir 
nejudėjo.

Ir Juozas Marva suklupo prieš ją, ašarų 
nevaldydamas, ant kelių.

Vertė J. M.
Pabaiga.
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Po 30. birželio IRO didžiąją dalį tremtinių 
perduoda vokiečių administracijai. Ligi 31.12. 
1950 IRO išlaikymą jaus tie tremtiniai, kurie 
gyvens invalidų namuose Eversburge ir Tbc 
sanatorijoje Warta. Ligi balandžio mėn. 1951 
metų IRO aprūpins tuos tremtinius, kurie 
bus perkelti į emigracines stovyklas Wentor- 
fe, Delmenhorste, Falllngbostely ir Auriche. 
Visos DP stovyklos bus perduotos vokie
čiams vėliausiai ligi š. m. birželio mėn. 10 
dienos.

Pervedant stovyklas vokiečių administra
cijai, tremtiniai iš naujo rūpestingai suregis
truojami (8 sąrašai Kreisverwaltungams, 3 są
rašai IRO įstaigoms!), fotografuojami, aprū
pinami vokiškais pasais, IRO globos emi
gracijai pažymėjimais ir visa eile kitokių do
kumentų. Be to. paimamos pirštų anspaudos, 
surašomi visi klausimai dėl darbo, pašalpų 
ir t t

Stovykloms administruoti skiriami vokie
čiai. Kol kas dar pasilieka ir buvusieji 
DPACCS'ų Viršininkai. Vokiečių policija pe
rima visus rūpesčius dėl stovyklų tvarkos ir 
saugumo. Baldai, kuriuos tremtiniai lig šiol 
turėjo, lieka jų nuosavybė. DP vardas, anot 
instrukcijų, turįs būt išimtas iš apyvartos. 
Vietoje DPAC vokiečiai pastato A. A. (Aus- 
lander Aussenstelle).

Buvusių globėjų tikslai — kuo sklandžiau
siai, kuo lengviausiai įjungti tremtinius vo
kiečių bendruomenėn, kad ten jie kuo vei
kiausiai asimiliuotųsi su vokiečiais ir kad 
po trumpo laiko neliktų tremtinių nė žymės, 
o kad kartu pasibaigtų ir tie nesibaigiantieji 
rūpesčiai su pabėgėliais iš pavergtųjų kraštų. 
Kaip IRO ir CCG pareigūnai pastebi, šitokia 
politika esanti geriausia patiems tremtiniams 
ir patogiausia sąjungininkams ...

Liei. Mokyklų reikalai Zem. Saksonijoj

Viena iš pirmųjų šios politikos aukų buvo 
tremtinių tautinės mokyklos. Pavyzdžiui ima
me lietuviškąsias mokyklas Schleswig-Hol- 
steino krašte. Perduodant DP stovyklas vo
kiečiams, visos tautinės mokyklos vienu ypu 
buvo likviduotos ir jų vietoje įsteigtos vokiš
kos mokyklos su dėstomąja vokiečių kalba ir 
vokiečiais mokytojais. Visa mokyklų prie
žiūra perėjo vokiečių Schulratų žinion. Tik 
po ilgų pastangų pavyko mūsų įgaliotiniams 
įpiršti keletą mokytojų, kurie gali mokyti že
mesniųjų skyrių mokinius gimtąja kalba ir 
dėstyti aukštesniuosiuose skyriuose po kele
tą pamokų gimtąja kalba. Ir tai pavyko tik 
tose vietovėse, kur susirinko didesnis skai
čius lietuvių. Charakteringas faktas, kad. be
siderant dėl gimtosios kalbos mokyklose, vo
kiečių švietimo įstaigų pareigūnai Schl.-Hol- 
steinc parodė daugiau supratimo ir palanku
mo, negu buvusieji mūsų globėjai. Ar iš ge
ros ar iš blogos valios jie pasirodė didžiausi 
mūsų germanizatoriai ... O gal tai instruk
cijų dvasia? . . .

Tremtiniu pervedimas i vokiečių ūkį Britu zonoje

Paskutiniųjų gegužės mėn. dienų konferen- 
dfos su IRO, CCG ir vokiečių Švietimo Mi
nisterijos pareigūnais 2em. Saksonijoje mums 
duoda pagrindo tikėtis, kad bent šioje srity
je mokyklų klausimas bus mums palankiau 
sprendžiamas. Čia mums pažadėjo palikti mū- 
sų tautines mokyklas tol, kol jose bus moki
nių. Tik mokyklų priežiūra pagal bendrą 
tvarką pereis vokiečių Schulratų žinion. Mo
kytojais skiriami mūsų centrinės atstovybės 
pasiūlytieji kandidatai. Mokytojų skaičius, 
deja, gerokai sumažinamas. Laikomasi tokio 
paties santykio, kaip vokiečių mokyklose 
(apie 40 mokinių vienas mokytojas). Nuo 2 
rugpiūčio emigruoti nesiruošiančius ir Vo
kietijoje pasiliekančius vaikus, pradedant jau 

- mio I. skyriaus reiks mokyti vokiečių kalbos 
bent 1 pamoką per dieną.

Šiuo metu Zem. Saksonijoje veikia dar 2 
Metuviškosios gimnazijos. Bet po 1—2 mėne
sių mokinių skaičius tose gimnazijose gali 
tiek sumažėti, kad negalėtume gauti moky
tojų etatų. Mūsų gyvybinis reikalas būtų iš* 
laikyti nors vieną gimnaziją. Bet kadangi 
praktiškai neįmanoma suburti visus lietuvius 
į vieną vietą vien dėl gimnazijos išlaikymo, 
tat nieko kito neliktų, kaip įsteigti šalia gim
nazijos mokinių bendrabutį ir pritraukti į 
gimnaziją toliau gyvenančius mokinius. Kan
didatų į tą bendrabutį netruktų, ypač jeigu 
j«nc jie gautų pilną išlaikymą. Patalpas irgi 
nesunku gauti. Atitinkamas kiekis invento
riaus yra numatytas. Visas ir svarbiausias 
klausimas būtų lėšos mokinių išlaikymui. 

' Reikia žinoti, kad patys tėvai jokiu būdu ne
bėgs sumokėti už savo vaikų išlaikymą 
bendrabutyje. Kreipsimės todėl į viso pasau
lio lietuvius ir jų organizacijas ir prašysime pa. 
dėti'TnuBis iSaikyti vienintelę tikrai lietu
višką ir savarankišką gimnaziją Vak. Vokie
tijoje. Vokietijos valdžia duos mums, kad ir 
nedidelį, etatinių mokytojų skaičių. Tie mo
kytojai yra pasiryžę gaunamu atlyginimu da
lytis su kitais į darbą įtrauktais kolegomis. 
Džiaugiamės turėdami visiškai pakankamą 
būrį gerų, kvalifikuotų, dar Lietuvoje gimna
zijose dirbusių pedagogų. Tas faktas yra pa
kankama garantija, kad Vokietijoje pasiliku
sių tremtinių jaunoji karta, duosniai pade
dant viso pasaulio lietuviams, galės būti vi
siškai tinkamai paruošta išlaisvintos tėvynės 
atstatymo darbui.

Su pradinėmis mokyklomis kol kas ma
žiau rūpesčio. Vaikų skaičius jose dar gana
didelis, ir mokytojų, atrodo, pakaks. Blogiau 
kiek su tomis stovyklomis, kur gyventojų, 
teigi ir vaikų, skaičius nedidelis. Ten bus 
neįmanoma gauti apmokamų mokytojų. Jau 
dabar turime tokių privačių mokyklėlių, ku
riose dirba mokytojai negaudami atlyginimo. 
Be abejonės, didžiausias mūsų centrinių įs
taigų rūpestis bus ateityje visais galimais 
būdais tokias mokyklėles ir mokytojus rem
ti.
’ Vaikų darželių teturime didesnėse stovyk

lose. Juos išlaiko gimnazijų ir pradž. m-lų 
mokytojai, mokėdami tam tikrą dalį savo 
gaunamo atlyginimo darželių auklėtojoms, 
kadangi nuo 1. 4. 1950 vaikų darželių vedė
tų ir auklėtojų etatai panaikinti.

Šiuo .metu Britų Zonoje turime 2 gimnazi
jas su 150 mokinių, 5 lietuviškas pradžios 
mokyklas su 250 mokinių ir 2 vaikų darže
lius su 100 lankytojų. Be to, organizuojami 
kursai beraščiams. Iš viso mūsų tautinėse 
švietimo įstaigose šiuo metu dirba 37 moky
tojai ir auklėtojai, iš kurių 23 mokytojai 
gauna atlyginimą iš valdžios, o likusieji 14 

LIETUVIS išeina kartą J savaitę — penktadienais. Atskiro numerio kaina — 0,75 
DM, mėnesinė prenumerata — 3 DM. Užsienio prenumeratoriai, kurie negali apsi
mokėti Vokietijoje markėmis arba atsiųsti po 7 tarpt, pašto kuponus mėnesiui už 
1 egz. prenumeratą, laikraštį užsisako per LIETUVIO atstovybes užsieniuose:
D. BRITANIJOJE: Mr. J. Palšis, 10. Warrel's Terrace, BRAMLEY-LEEDS, England, 

Prenumeratos kaina 5 shil. mėnesiui. o
JAV; Mr. Steponas Nasvytis, 4579 W 157 St., CLEVELAND, Ohio, USA, Prenumera

tos kaina 0.50 dol. mėnesiui.
KANADOJE: Mr. K. Andriuškevičius, 5155 Bourbonnierc str. Ap. 6, Montreal, Que., 

Canada. Prenumeratos kaina 0,50 dol. mėnesiui.
AUSTRALIJOJE: Mr. Jurgis Glušauskas, 35 Cator str., West Hindmarsh, Adelaide, 

S. A., Australia. Prenumeratos kaina 5 shil. mėnesiui.
BELGIJOJE: Mr. Stp. Paulauskas, 81/186, Pairę du Horioz, T1LLIEUR - LIEGE, Belgie.

Prenumeratos kaina 26 fr. mėnesiui.

mokytojų atlyginami iš bendrai sudarytųjų 
„katilų".

Kaip iš šių statistikos žinių matyti, lietu
viškąsias mokyklas telanko vos 50—6O’/o 
mokyklinio amžiaus lietuvių vaikų. Kiti gi 
įvairių veiksnių veikiami lanko arba mišrią
sias tremtinių mokyklas (kaip Schl.-Holstei- 
ne) arba ir vokiškąsias mokyklas.

Britų Zonos Apygardos Komiteto Švietimo 
skyrius yra pasiryžęs dėti visas pastangas, 
kad kuo didesnis Vokietijoje gyvenančių lie
tuvių moksleivių procentas lankytų lietuviš
kąsias mokyklas. To reikalauja mūsų atei
tis! Tai yra mūsų garbės ir gyvybės klausi
mas! P. K.

Lietuvių evangelikų suvažiavimas
Gegužės 12-17 d. Imbshausene įvyko vi

sų vakarų Vokietijos zonų lietuvių evange
likų darbuotojų suvažiavimas. Dalyvavo 
apie 90 tautiečių. Didelę dalyvių daugumą 
sudarė jaunimas. Kadangi panašių kursų 
Imbshausene, atrodo, jau nebebus, tai no
rinčiųjų dalyvauti radosi virš numatyto 
skaičiaus.

Suvažiavime vadovautasi tema: „Namai 
benamiams.“ Lektoriais buvo kun. Ansas 
Trakis — kursų vadovas, kun. A. Geleži
nis, kun. J. Urdzė, kun. Petras Simukėnas, 
kun. D. Jurkaitis ir gimnazijos mokytojas 
Žilius pasitengė klausytojus dvasioje nu
vesti į tėviškės namus, atnaujinti jų vaiz
duotėse tėviškės grožį, kalbėjo apie pa
pročius. Ypatingai iškelta motinos kalba, 
liaudies dainos, liaudies bei bažnytinės 
giesmės, tėviškės bažnyčia. Šitą palikimą 
brangindami, mes ir sunkioje išeivijoje da
linai atrasime tėviškės namus. Kalbėdami 
savo tėvų kalba ir dainuodami bei giedo
dami savo liaudies dainas bei giesmes, lai
kydamiesi savų papročių, pajusime ir sve
tur suradę tėviškės kampelį. Tai visa ypa
tingai ir patobulina mūsų tėvų tikėjimas.

Kursų metu ypatingai nagrinėti Apašta
lų 1—5 perskyrimai. Juos benagrinėjant, 
dalyviams atsiskleidė gilesnis supratimas 
apie Bažnyčią, kuri yra ta tikroji prie
globstis visiems pabėgėliams.

Prof. Smito paskaitose — „Kas yra Baž
nyčia?“ — dar daugiau išryškėjo, kad Baž
nyčia dabartiniuose mūsų gyvenimo sun
kumuose yra mums tikrais prieglaudos 
namais, kur mūsų dvasinis gyvenimas gali 
semtis sau stiprybės bei ramybės.

C/Karioiekos skelbimas Nr. 21
Iš JAV ir kitur paieškomi šiame skelbime 

išvardinti asmenys. Ieškomieji ar apie juos 
žinantieji malonėkite atsiliepti C. Kartotekai, 
kartu nurodant eilės Nr. ir įdedant reikiamą 
kiekį pašto ženklų atsakymui apmokėti.
Siųsti šiuo adresu: Miinchen 27, Rauchstr. 

20. C. Kartotekai.
192. Ji Repšytė — ieško švogerio Vitkaus 

Kazimiero ir jo sūnaus Gintauto.
193. Vyt. Navickas — ieško Balco Antano, 

sūn. Prano iš Panevėžio, buvęs vokiečių 
kariuom. belaisvėj 8. 6. 45 m. Žinantieji 
ką nors apie jį prašomi atsiliepti C. 
Kartotekai.

194. Bronius Sližys — ieško Alfono Laimaus.
195. Jane Kvietytė — ieško Kymantaitės — 

Jankauskienės Jadvygos ir Kymanto 
Juozo bei Antano, Vlado, Jono. Petro.

196. Mrs. Ona Barštienė (Matusevičiūtė); ki
lusi iš Marijampolės ap. Prienų par. 
ieško savo giminių, arba asmenų, ži
nančių ką nors apie jos brolį Jurgį Ma
tusevičių ir seserį Petronėlę Matusevi
čiūtę.

197. Juzei Antanavičiūtei skubus pranešimas 
iš L. Konsulato New-Yorke.

3. 5. 1950 įvykusioje tautinių atstovų kon
ferencijoje Spengėj pas Britų Zonos IRO di
rektorių Gen. Fanshawe šiuo germanizacijos 
klausimu buvo aiškiai ir daug pasakyta. Pats 
IRO direktorius pareiškė tatai viską supran
tąs, bet vis dėlto netikįs, kad tuo klausimu 
būtų galima pasiekti esminių pakeitimų. Kaip 
ryšininkas tarp aukštųjų komisarų ir Bon- 
nos vyriausybės Mr. Kelley toj konferencijoj 
pareiškė, šitoks kelias (asimiliacijos kelias) 
esąs lengviausias ir patogiausias DP proble
mos sprendimas. (Tik ne visada lengviausias 
ir patogiausias kelias yra ir demokratiškiau
sias — mūsų atstovo replika.) P. K.

Laikydamiesi tvirtai prie mūsų tėvų pa
likimo. benamiai ras sau namus, kur galės 
semtis naujų jėgų kasdieninio gyvenimo 
kovai.

Vienos iškilos metu jaunos širdys atsi
gaivino gražiom mūsų liaudies dainelėm ir 
įvairiais žaidimais. Kasdien kursų metu 
įvyko liaudies dainų vakarai, kurių laike 
paskaitomis iškeltas mūsų liaudies dainų 
bei giesmių grožis.

Be minėtų dalykų aptarti įvairūs klau
simai tolimesnės benros, o ypač jaunimo 
veiklos reikalu. Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad pavyzdingiausiai veikia Lebenstedte 
jaunimas. Ten veikia kelios sekmadienio 
mokyklos, du Jaunimo Rateliai, giesmių 
choras ir net skautai jau pradeda gyvuoti, 
o visa tai gyvenant vokiečių ūkyje. Ne tik 
stovyklose, bet ir už jų ribų atsiranda ga
limybių sukurti tėviškės namelius.

Suvažiavime atsilankęs Vokietijos Ev. 
Bažnyčios atstovas mokyklų reikalams ta
rėjas Osterlo pareiškė,, kad savo tautines 
bei tikybines vertybes turime išlaikyti, kur 
bebūtume. Jeigu Vokietijoje pasiliekan
tiems šiuo atžvilgiu atsirastų sunkumų, jis 
pažadėjo padėti. i

Suvažiavimo uždarymo metu dir. Berse- 
gal (amerikietis) ir prof. E. Šmits ypatin
gai pareiškė pasitenkinimą liet. ev. suva
žiavimais, kurie visuomet būdavę pavyz
dingiausiai organizuoti ir lietuviai buvę 
mieliausi svečiai studijų centre.

Su didžiausia padėka rengėjams ir ypač 
suvaž. vedėjui kun. A. Trakiui, visiems 
lektoriams, suvažiavimo dalyviai išsiskirstė 
visa įvykdyti gyvenime. j-nis.

198. Gauti adresai:
Antanui Dzikarai
Edvardui Bansleberiui
Palmirai Tarasienei

LTB C/Kartotekos Vedėjas.

Prašau kuo greičiausiai atsiliepti gyvenu
sius ir dirbusius lietuvius DREZDENE — 
Zeeis Ikon lageryje, kurie pažino Gene VASI
LIAUSKAITĘ. Rašyti: G. Survilienė, Villich

bei Krefeld, Vekeln 20.
Vokietijoje esančios lietuvės moterys, ku

rios norėtų ištekėti už Anglijoj esančių lie
tuvių, rašykite. Vedybų Biuras. 2. London 
Mews, London Street, London, W. 2, England.

Kam rūpi aktualios socialinės proble
mos, tas įsigyja ir skaito šiomis dieno

mis pasirodančią naują kun. K4įzio Ma
žučio knygą:

DIDŽIOSIOS GRUMTYNES.

Turinys: Įžanga,
Suburžuazėjęs žmogus
Kapitalistas
Liberalas 
Proletaras

■ Krikščionis
Komunistas 
Socialistas 
Žvilgsnis į ateitį.

Presse-Foto Paulaitis Wangen/AUgau, Her- 
fatz 6
Foto fr Optikos reikmenų prekyba

. siūlo: Siu metų aktualiausias knygas, 
apie spalvotų fotografijų gaminimą.
1. „Farbenphotographie“

v. Dr. H. J. Lummerzheim DM 12,50
2. „Agfacolor“

v. Dr. Heinz Berger DM 12,50 
Taip pat galiu tiekti įvairas knygas iš 
foto ir kino srities. Pristatymo išlaidas 
apmoku.

Nr. 23 (68) 1950. VI. 6.
■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■<■■••■••■■■■■■■■••■■■■••■■■■■■■••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■••■■■■■■■s

Birželio keturioliktoji
Prieš devynis metus sovietai okupuotoje Lietuvoje plačiu mastu pradėjo siekti ! 

savo tikslų. Per kelias dienas nuo birželio 14 d. iki karo pradžios į plačiąją „tėvy- [ 
nę“ buvo ištremta apie 40.000 lietuvių. Jei ne prasidėjęs karas, ištremtųjų skaičius Į 
būtų peršokęs šimtą tūkstančių. It tą pirmąjį masinį trėmimą netrukus pasektų ki- ■ 
ti. Nes to reikalavo ir reikalauja sovietų siekiai, su kuriais lietuvių tautos idealai ' 
negalėjo ir negali sutapti. Todėl ji turi išnykti to reikalauja sovietų interesas. ;

Tautos išnaikinimą sovietai stengiasi pravesti galimai be didesnio triukšmo, steng- Į 
damiesi naikinamuosius iki paskutiniųjų išnaudoti ir net provakaciniais sumetimais J 
dėdamiesi jų tautinės kultūros globėjais. 1

Pirmiausiai išvežami, sunaikinami tie, kurie yra daugiausiai susiję su tautos ne- • ■ 
priklausomybės idealu — vadovaujantis politinis, ūkinis ir kultūrinis sluoksnis. Jis * 
nusemiamas kaip grietinėlė nuo pieno. ;

Tos taktikos sovietai laikosi ne tik Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, bet ir kituose J 
viena ar kita forma pavergtuose kraštuose. Tik kitur gal to viso proceso sparta lė- ■ 
tesne. Tačiau tikslas lieka tas pats. Todėl visa tautinė Lenkijos, Vengrijos, Čekoslo
vakijos, Rumunijos, Bulgarijos ir kitų kraštų komunistų grietinėlė laiks nuo laiko su 
didesniu ar mažesniu triukšmu bylų ir viešų „prisipažinimų“ pavidale nusemiama. 
Jų vietas užima jau iš Rusijos atsiųsti „specialistai", kurie su vietos gyventojais ne
turi nieko bendro ir niekados neras bendros kalbos. Jie valdo likusią be vadovau
jančio sluoksnio masę, nuo kurios sistema tiškai nutenkamas į viršų iškilęs sluoksnis, 
kuris kada nors galėtų būti pavojingas.

*
Kaip minėjome, Lietuvoje ir kituose Pabaltijo valstybėse tas procesas varomas 

sparčiau kaip kitur. Tai dėl to, kad tie kraštai mažesni ir dėl jų strateginės pozici
jos. Sovietai Baltijos jūrą nori paversti savo uždaru ežeru, todėl jo pakraščiai turi 
būti apgyvendinti ištikimų pavaldinių.

Kilęs karas ir po jo dideli sovietų teritoriniai laimėjimai tą procesą šiek tiek su- i
lėtino. Jugoslavijos pavyzdys privertė sovietus budėti, kad ir kitose „liaudies de
mokratijose" neįvyktų panašūs atskilimai. O tai reiškia, kad daug geriausių sovietinės 
politikos vykdytojų, budelių, turėjo būti pasiųsti į kitus kraštus. Todėl, jei skaičiuo
jama, kad dabar iš Lietuvos ištremta apie pusė milijono, tai be karo šitas „planas" 
jau būtų seniai išpildytas.

Tikslių duomenų, kiek iš Lietuvos išvežta neturime, tačiau šį bei tą galime 
spręsti ir iš oficialios sovietų statistikos. Štai per šių metų kovo mėn. rinkimus į 
sovietų Aukščiausiąją Tarybą Lietuvoje balsavo 9’/« žmonių daugiau, kaip per perei
tus rinkimus, Latvijoje 4*/> ir Estijoje 2*/«. Sovietinio gyvenimo ir statistikos žinovai 
teigia, kad tie nuošimčiai kaip tik ir išduoda gyventojų keitimąsi. Tie nuošimčiai 
jau reiškia naujus gyventojus, atsiųstus iš plačiosios tėvynės. Faktas, kad Lietuvoje ; 
balsuotojų skaičius smarkiau auga, negu Latvijoje ir Estijoje, reiškia, jog į Lietuvą 
daugiau atgabenta rusų ar aziatų ateivių, negu į kitas dvi Pabaltijo valstybes.

♦
Birželio 14 d. mus, besinaudojančius didesne ar mažesne laisve, įpareigoja apie 

mūsų tautos genocidą skelbti visam pasauliui. Tuo reikalu esame nemažai rašę, 
apie tai kalba ir VLIKo atsišaukimas bei genocidinės medžiagos biuletenis (žiur. LIE
TUVIO 20 ir 22 Nr. Nr.). Šiandien tik norime pabrėžti, kad su sovietų siekiais ne 
sutampa ne tik lietuvių, bet ir kitų jų idealai. Kad jų visų laukia toks pat likimas, 
šiandiena visiems aišku. Todėl, atrodo, būtų gera kovą su bendru priešu vesti ben
dromis pastangomis. . O. P.

„■■■■■■■■■■■■•■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■•••■•■■••■■■••••■■••■•■•■■■■■■■■••■a

Tremtinių šalpai paskyrė 2439 dolerius'
Care misijos vienas iš steigėjų ir išlaiky

tojų yra ir BALFas. Šios misijos (Care) da
lis pelno skiriama ją sudarančioms šalpos 
organizacijoms, kurios gautąjį pelną skiria 
šalpoms reikalams. Care už šių metų sau
sio ir kovo mėnesį paskyrė BALFui 2439 
dol. sumai maisto Paketų pavidale. Care 
misijos BALFui pervestos gėrybės šiaip yra 
paskirstytos zonomis: už šių metų sausio 
ir kovo mėnesius amerikiečių zonai 389 dol. 
sumai; britų zonai už šių metų sausio ir 
kovo mėnesius 828 dol. sumai ir prancūzų 
zonai už šių metų sausio ir kovo mėnesius 
1222 dol. sumai.

Dali. Krivicko darbu paroda
Praėjusį šeštadienį, birželio 3 d„ Pran

cūzų Instituto patalpose Freiburge įvyko 
lietuvio grafiko Alfonso Krivicko darbų 
parodos atidarymas.

Be to, A. Krivicko grafikos darbų paro
dos proga Freiburgo Prancūzų Institutas 
suruošė paskaitą apie lietuvių grafikos rai
dą. Paskaitą birželio 6 d. skaitė A. Ran- 
nitas.

Lietuviu vedybų biuras
Kaip patiriama, Vokietijoj yra lietuvių mo

terų, kurios dėl kai kurių priežasčių negali 
savystoviai emigruoti. Jei jos norėtų ištekė
ti už Anglijoj gyvenančių lietuvių, gal būtų 
abiem pusėm pagelbėta: ir lietuviška šeima 
susidarytų ir vienu tautiečiu mažiau vargtų 
Vokietijoj. Už V. Biuro įsteigimą Anglijoje 
pasisakiusiųjų buvo, kurie šitą motyvą 
iškėlė: esą, nevienas geriau vestų lietuvę su 
vaiku, negu kitatautę.

Atitaisymas
Praėjusiame LIETUVIO numeryje at

spausdintame Mažosios Lietuvos Tarybos 
atsišaukime įsibrovė nemaloni korektūros 
klaida, kurią čia atitaisome. Trečiojo ab- 
zaco antrasis sakinys, kuriame praleisti 
keli žodžiai, taip atrodo: „Nepavykus su
daryti bendro visos Lietuvos išlaisvinimo 
organo, nepavyksta susitarti ir dėl Tautos 
Fondo lėšų. Neabejodami gausią jų iš Tau
tos Fondo, atlikome visą eilę neatidėliotinų 
darbų ir įbridome į skolas“.

Nepilnametis pereinamon 
stovyklon

Prieš kurį laiką Memmingeno stovyklos 
gyventojų viena šeima gavo darbo sutartis 
iš JAV. Kadangi sutartys atėjo vyrui ir 
žmonai, o vaikui ne, reikėjo sutartis parū
pinti ir vaikui. Neilgai laukus ir vaikas 
gavo sutartį. Tuojau CIC prisistatė apklau

sinėti būsimą amerikietį, persiritusį bene į 
trečiuosius metus. Tuo tarpu kai tėvai, 
anksčiau dokumentavęsi dar tebelaukia 
pakviečiami emigracinėn stovyklon, maža
sis „amerikonas“, pasirodo, turi daugiau 
laimės emigracijos reikaluose ir jį vieną, 
nors ir vėliau už tėvus dokumentuotą, šio
mis dienomis pakvietė emigracinėn stovy
klon. Motina suka galvą, kaip čia galima 
vieną vaiką išleisti, gi IRO pareigūnai sa
ko, jei kviečiamas, tegu vyksta . . .

Sprendžiasi kunigi; emigracij
Nors ir nelengvai, tačiau paskutiniu laiku 

baigiamas spręsti lietuvių katalikų dvasi
ninkų emigracijos klausimas. Šiuo metu vi
sose trijose zonose esą palikę apie 40 liet, 
kunigų. Visi kiti jau išemigravo, daugiausia 
į JAV-bes.

Latvijoje 4.115 kolchozu
Balandžio mėnesį Rygoje buvo sušauktas 

didžiulis Latvijos TSR „žemės ūkio aktyvo 
ir specialistų" suvažiavimas, kuriame dalyva. 
vę apie 1.200 Okupuotosios Latvijos darbuo
tojų, jų tarpe nemažai komunistų partijos na
rių. Iš jų pranešimų paaiškėjo, kad per 9O°/o 
visų Latvijos ūkių ir ūkininkų jau suvaryti 
į kolchozus, kurių iki šiam laikui esą sukur
ta jau 4.115. Vis dėlto daugelio kolchozų rei
kalai nesą tvarkomi partijos nustatyta link
me ir suvažiavusieji gavę išklausyti nemaža 
kritikos.

NAUJI LEIDINIAI
Iki šiol rotatorinė „Laisvoji Lietuva" Ka

nadoje išėjo spaustuvėje spausdintu dvisavai- 
traščiu. Redaguoja J. Nevardauskas. „Laisvą
ją Lietuvą" leidžia LAS. Netrukus numatoma 
leisti savaitraščiu.

N. Zclandijon nuvyku lietuviai pradėjo leis
ti rotatorini leidinį „N. Zelandijos lietuvis".

Prancūzijoje Darbo Lietuvių Sąjunga lei
džia (rotatorine spauda) neperiodinį leidinį 
„Darbo Rankos".

Wbrterbuch der litauischen Schriftsprache - 
Litauisch-Deutsch. Lietuvių rašomosios kal
bos žodynas, lietuviškai-vokiška dalis. Su
darė M. Niedermannas, A. Sennas ir F. Bren- 
deris. 15. sąsiuvinys 385-448 psl. (Žodžiai: 
pagirios — palaikyti). Išleido Carl Winter- 
Universitatsverlag — Heidelberg. ,

Laikrašti žudo
tas, kuris laiku neatsiskaito
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