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Karo vaidilos leista r Redaktoriui 
leidžias J. Valaitis i LalluutlS išeina 
pirmadieniais, trečiadieniais Ir penk
tadieniais. ' Prenum mis to__R M
atskiras Nr 80 ofn < Eln Ma
kalu: Volksbank Memmingen e G 
m. b. H. Nr. 9149 < Adresas: ..Min
tu". 13b Memmingen Postfadt 110.

Mūsų malonius bendradarbius, skaitytojus Ir r įsus tautiečius sveikiname Navju^ Metu progh, 
linkime laimės Ir klek galint greitesnio grįžimo i Neprlklausomai Tėvyne^ „Minties" Redakcija

Sovietu politika keičiasi, veikiama nauju faktorių
( —

eia pateikiami būdingi Raymond Daniel 
samprotavimai iš „The New York Times 
Overseas Weekly”. , Red.

Būtų lengviau vertinti sovietų užsienio po- 
Iitik6s posūkius, jeigu būtų daugiau žinių 
apie to, anapus geležinės uždangos esančio,' 
krašto vidaus ir politinio gyvenimo sąlygas. 
Bet rusų cenzūra yra tokia, kad ten gyveną 
korespondentai negali paskelbti, ką jie žino 
ar įtaria, ir maža yra lankytojų, kuriems lei
džiama daugiau* pamatyti, kas yra verta 
aprašyti iš to krašto išvykus. Tuo būdu va
karietis stebėtojas yra priverstas daryti iš
vadas, kokios yra galimos iš tų faktų ir 
teigimų, kuriuos sovietų propagandos ma
šina leidžia prasiskverbti pro oficialiąją 
aptemdymų uždangą. z

Iš tokių negausių duomenų ir esant už So- .

N. Metut lauklamijame
Gyvenimas — amžinas laukimas fcaž ko 

geresnio, amžinas veržimasis į laimę, laisvę, 
gyvenimą... Žmonės yra panašūs į tuos 
ligonius, kurie sėdi daktaro laukiamajame 
ir su drebančia širdimi spėlioja: kokią

■ diagnozę daktaras nustatys. Jie, nenori
■ sirgti, jie veržiasi į gyvenimą. Šiandien, 
Naujųjų Metų laukiamajame jie svarsto: 
kokia ateitis jų laukia?

Dažniausias- Naujųjų Metų linkėjimas: 
daug laimės. Bet laimė toks trapus pada
rėlis: ji ateina retai ir subyra skubiai. Jos 
troškimas toks didelis ir jos tiek maža. Jos 
rupratimas toks įvairus, o jos siekimas toks 
sunkus. Didžiausia laimė jausti savyje dva
sios šviesybę, moralinį pasitenkinimą, są
žinės grynybę.
Mūsų Išblaškytųjų, gyvenimas negali būti 

laimingas tol, kol mes negrįšime į savo 
laisvąją žemę. Geriausia emigracija, ges 
riausios atskirų žmonių susikurtos materia
linės sąlygos mums to neduos, ką gali 
duoti lietuviškoji žemė, iš jos kylanti dva
sia, savųjų žmonių vargas, likimas. Mes 
esame taip suaugę su savąja žeme, kad nuo 
jos atplėšti jaučiame lyg būtų žmogaus kū
nas atplėštas nuo širdies. Todėl supranta
mas ir natūralus mūsų veržimasis į mūsų 
tautos ir valstybės laisvę. Todėl ir mūsų vi
sos mintys Naujųjų Metų laukiamajame 
yra sutelktos: ar pūsime laisvi. Supran
tama, kad ir mūsų linkėjirpai Būsimiems 
metams: kad jie atneštų mūsų tautai ir 
valstybei laisvę.

• Troškimai neretai palieka tik troškimais, 
o realybė yra kieta ir žiauri. Mes visi 
trokštame laimės, o ji ateina taip šykščiai. 
Mes visi siekiame laisvės o jos taip maža. 
Mes visi veržiamės į tiesą, o ji tokia akla. 
Kilnios idėjos eina nuošaliu keliu, o auto
stradomis važiuoja tankai, žmonių naikini
mo priemonės ir fizinės jėgos nešėjai vie
toje laisvės. Todėl šių dienų realistinėje 
žiaurybėje negalime gyventi iliuzijomis ir 
utopijomis. Gyvenimą tenka sutikti tokį, 

■ koks jis yra, žiaurų ir negailestingą, Ir to
kio gyvenimo laukiamajame nelieka nieko 
kito, kaip valingai užsispirti: didžiausias 
sunkybes, didžiausias neteisybes, didžiau
sius vargus pakelti ir nepalūžti. Žmogus yra 
pats gajausias ir atspariausias padaras: jis 
viską atlaiko.

Veržimasis į gyvenimą glūdi pačioje žmo
gaus prigimtyje. Suprantama, kad Naujųjų 
Metų dažnas linkėjimas būna ilgai gyventi. 
Tačiau italų patarlė pataria geriau viene
rius metus liūtu negu šimtą metų avele. 
Logiška, kad kiekvienas nori stipriai ir ga
lingai gyventi. Galybės siekia imperialisti
nės valstybės, galybės trokšta ir pavieni 
asmenys. Tačiau didžiausia galybė yra dva
sios galybė. Ypač gausų mažus tautos galy
bė negali glūdėti fizinėje, o tik dvasinėje

vietų, s-gos ribų, savaime suprantama, yra 
negalima 'sudaryti tokį detalų ir tikrą vaizdą 
apie tenykščias sąlygas, kokį korespondentai 
Vašingtone ar Londone duoda savo skaityto
jams apie gyvenimo sąlygas Jungtinėse Val
stybėse ir Britanijoje,

Juo mažiau pakankama informaicija ga
lime laikyti po ranka esančius faktus:

1) Šešiasdešimts septynerių metų genera
lisimo Stalino plieninė ranka išgvero dėl su- 
mažėjusios sveikatos; viduje jo pavaduotojai 
ir padėjėjai Rusijos milijonams valdyti 
rungtyniauja dėl naudos pozicijų, nujausdami 
l$rizę, kurios negalima atidėti.

2) Procesas: sovietų politika atsidūrė tarp' 
advokatų už pilną autarkiją su jos reika
lavimu nuolatinės rusų tautos masių aukos, 
ir tarp tų, kurie sutiktų susitarti su Vakarais 
vardan ekonominės paramos, kurios taip la
bai reikia atstatymo darbui.

kai sovietai pradėjo .versti savo karo tfkį 
į taikos meto ūkį, ten'tuoj atsirado ženklų, 
rodančių, kad susidarė įtampa tarp visaga
linčios partijos ir galingos sovietų armijos.

Aiškiai galima matyti, kad atmetus tokius 
normalius įtempimus ir trintis, kokių gali 
susilaukti šalis, netekusi 7 milijonų žmonių 
ir patyrusi milžinską karo sunaikinimą, sun
kiausias dalykas, su kuriuo sovietų valdan
čioji hierarchija susiduria, yra sveikata vyro, 
kuris buvo jų vadu nuo Lenino mirties 1924 
m. sausio 21 d. ir šio žmogaus įpėdinio- 
valstybės šefo klausimas. Visa kita koncen
truojasi apie klausimą: taika ir harmonija 
viduje ir orientaęiją užsienio politikoje. Jail

du metai,\ kai Stalinas nedalyvauja bolševikų 
revoliucijos metinės • šventės iškilmėse lap
kričio mėn. Galimas dalykas jis randasi Soči 
pušimis apaugusiose kalvose prie Juodosios 
jūros, kur oras yra sveikesnis, negu šaltoje 
Maskvos žiemos atmosferoje.

Pranešimai iš Turkijos
Praėjusią savaitę buvo gauta iš Turkijos 

pranešimų, kuriuose tvirtinama^ kad išeities 
reikalai pakrypo Į blogą pusę. Vėliau ir Tašo 
agentūra pranešė, kad Nikalojus M. Sverni- 
kas, aukščiausio sovieto pirmininkai, vado
vavo iškilminguose pietuose čekų delegacijai 
Kremliuje. Tai postas, kurį pagal 
užimdavo pats generalisimus.

įdomus faktas yra sąryšyje su 
nedalyvavimu metinėje revoliucijos 
ir garbės vietų paskirstymas tarp jo pava
duotojų ir padėjėjų. Ta istorinė proga 
kalbą pasakė A. A. Ždanovas, Stalino pava
duotojas ginant Leningradą ir partijos cen
trinio komiteto sekretorius. Pirmą Kartą po 
Stalino atėjimo į valdžią dienos įsakymas 
kariuomenei buvo pasirašytas kito asmens, 
šiuo atvėju generolo Bulganino, ir paradas 
buvo ^priimtas generolo Govorovo, kuris 
buvo Ždanovo karinis vadas prie Lenin
grado.

Maršalas Vorošilovas nedąlyyavo ir mar
šalai Žukovas ir Rokossovsky pasirodė esą 
perdaug užimti savo naujomis pareigomis 
Odessoje ir šiaurinėse srityse, kad galėtų 
ceremonijose dalyvauti. Išoriniai žiūrint, jei
gu' būtų tik šis vienas duomuo išvadai daryti, 
būtų logiška prileisti, kad Ždanovas stovi

tradiciją

Stalino 
šventėje

vienu iš pirmųjų paveldėjimo linijoje. Tačiau 
Ždanovas, kuris Javo atšauktas iš vakarinių 
sričių šiais metais ir jam pavesta atkurti 
ortodoksų partiją literatūrai ir menui, mano
ma, yra praradęs politinį pagrindą.

Malenkovas? ■'
Georgijus Malenkovas, kitas galingojo po- 

litbiuro narys, spalio mėn. Stalinui išvykus, 
buvo paskirtas pirmininko pavaduotoju, tu-, 

irėdamas vos 45 metus amžiaus. Vienas la
biausiai patikimų Stalino vietininkų yra 
Laurentijus P. Berija, Sovietų srgos marša
las, valdąs slaptąją policiją, kurios, kaip 
manoma, sovietuose yra 7 000 000’. Kaip ir 
Malenkovui, jam yra suteiktas valstybės gal
vos pavaduotojo titulas. Mšlenkovas valdo 
partiją, o Berija policiją. 6000 000 partijos 
narių, valdančių apie 300 000 000 žmonių, yra 
subordinuoti saugumo, organams. Čia kaip 
atrodo, ir glūdi valdžios siekiančių varžybų 
šaknys, nežiūrint to, jog šie du vyrai dedasi 
draugais. Be to, Berijai neseniai buvo pa-, 
vesta atomo tyrinėjimų sritis, lai yra dar
bas, kuriuo, yra pagrindo prileisti, jis taip 
pat pereina į politinę sritį.

Šie trys yra artimiausieji marksistų sosto 
įpėdiniai tuo atžvilgiu, kad užima pirmau
jančias vietas. Tačiau Andriejus A. Andrfe- 
jevas, artimas Stalino draugas, kuris praėjusį 
kovo mėnesį buvo paskirtas ministrų tarybos 
pirmininko pavaduotoju Stalino apsilankymo 
Maskvoje prga, vis dar yra svarbus veiksnys, 
nežiūrint to fakto, kad 1935 metais ir po to* 
vėl praėjusį rudenį transportas ir
ūkis, kuriems jis vadovavo skirtingais laiko 
perijodais, iššaukė viešą kritiką. O šitoks 
įvykis 
turėtų 
monė,

žemės

Anglija siūlo draugystę, visiems
Londonas. Bevinas savo prieškalėdinėje kal

boje nusakė D. Britanijos užsienio politikos 
tikslus. Žmonija tik ką praėjusio karo esanti 
tiek išvargintą, kad nieko taip netrokštanti, 
kaip taikos. Maža tėra žmonių ir dar mažiau ■ 
taptų, kurioms nebūtų karas atsiliepęs. Mili
jonai išžudyta koncentracijos stovyklose, ne
mažiau naujai ištobulintų ginklų. Jau po šito 
karo ar jo pabaigoje išrasti masių naikinimo 
ginklai prašytė prašosi taikos. D. Britanija 
yra visa širdimi atsidavusi naujai taikos 
organizacijai — JT. Ji visoje savo veikloje 
remiasi tik JT. Gaila, kad pasitikėjimui šia 
organizacija labai kliudo veto teisės {vedimas 
jos* svarbiausiame organe, saugumo, taryboje. 
Tačiau, rasi, ir šioje srityje susidarysią pra
giedruliai, nes susitarta praktikoje vengti šia 
teise pasinaudoti. Kad užtikrinus taiką reikia 
uždrausti masių naikinimo ginklus, pakelti ir 
užtikrinti žmonijos ūkinę gerovę, o taip pat

stiprybėje. Taigi, ir veržkimės į galingą 
dvasios gyvenimą.

Mūsų Naujųjų Metų linkėjimas: prasmin
gai gyventi. Mūsų darbartinis gyvenimas 
yra mus išmušęs iš normalios vagos. Mes 
dažnai skundžiamės, kad mums pasidarė 
labai nuobodu, kad mūsų nervai nuo tokio 
nenormalaus gyvenimo pairo. Tačiau nuo
bodulys atsiranda, kaip žmonės sako, „nuo 
dyko buvimo“, o nervai paįra nuo blogo gy
venimo supratimo. Mes turime žinoti ?avo 
gyvenimo prasmę. O ji glūdi mūsų tautos 
išlaikymo ' ir būsimos lietuviškos kartos' 
ugdymo plotmėje. Galvokime, kad mes 
esame reikalingi savo valkams, savo arti
miesiems, savo žemei, Lietuvai, tada ir 
mūsų gyvenimas bus prasmingas.

Kas mūsų laukia? O vis tiek kas mūsų 
belauktų: emigracija ar grįžimas, Europoje 
likimas ar iškeliavimas už jūrų marių, 
ištrėmimai ar kalėjimas, vis tiek mes gy- 

.vensime ta pačia kieta valia: viską nuga
lėti ir išlaukti laisvos Nepriklausomos Lie
tuvos. Taigi, Naujųjų Metų laukiamajame 
palinkėkime vieni antriems: tikėjimo ir 
ištvermės; ik! ankstau ar’vėliau, sugrįšime 
į laisvai, savarankiškai atkurtą Tėvynę.

Stp. Vykintas.

asmeniui, kuris neturi glaudžių 
būti pragaištingas. Tačiau, yra nuo- 
kad Andrejevo akcijos krinta.

Molotovas turi pretenzijų

ryžių,

‘sudaryti tokias politines sąlygas, kurios leistų 
visiems lygiai pasinaudoti technikos išradi- Yra dar vienas politbiuro narys, kuris pre- 
mais. Kol kas ta'ikos rūmo statymas vykstąs 4—<■■*•••■ s-
labai lėtai. Betgi ir čia, paskutinieji įvykiai 
parodė, kaip daug galima pasiekti su kantry
bė. Taikos 'sutartys su Vokietijos satelitais 
paruoštos. Triesto problema išspręsta palie
kant kiek galima mažiau jugoslavų Italijos 
pusėje ir1 kiek galima mažiau italų Jugoslavi- 
još pusėje. Triestas padarytas tarptautiniu 
uostu 70 mil. žmonių laisvam pasinaudojimui. 
Principe susitarta ir dėl Dunojaus sutarptau- 
tinimo. Sankcionavimas italų — austrų betar
piško susitarimo dėl pietų Tirolio neleis šioje 
vietoje kurtis tarptautiniams nesusipratimams. 
Vokietijos problemos sprendime taip pat pa
sistūmėta žymiai Į priekį. Britų — amerikie
čių susitarimas yra davęs pavyzdį rusams ir 
prancūzams. Jo dvasioje bus toliau vedami 
pasitarimai Maskvoj^.

D. Britanija siūlo savo draugystę visiems 
be išimties. Ji nesidės neilsu JAV, nei su 
TSRS, nes yra įsitikinusi, jog tik JT rėmuose 
didžiųjų 'ir mažųjų bendradarbiavimas galės 
atnešti žmonijai palaimą.

tenduoja pirmauti ir kurio negalima nepaste
bėti — tai Viačeslavas M. Molotovas. Iš 
tikrųjų, neseniai, kai sovietų laikraščiai, ku
rie visi yra kontroliuojami valstybės arba 
partijos, ėmė kelti tą žavėtiną vaidmenį, kurį 
jis vaidina taikos kūrime ir statyti jį greta 
Stalino, vadindami dabartinės Sovietų s-gos 
architektu, užsienyje buvo pradėta manyti, 
kad įpėdinystės įsakymas esąs jau pasira
šytas. x

Tačiau šitas posūkis būtų priešingas rasų 
istorinei kreivei, ir tenka dar pridurti faktą, 
kad didžiąją kriivinų kovų perijodo dalį Mo
lotovas nebuvo nei Maskvoje nei Kremliuje.

Kokia bebūtų išeitis iš kovos dėl valdžios 
tarp grupių ir individų, reikia atminti, kad ši 
kova kyla dėl komunistų vadų ambicijų ir 
kad komunistų principai yra kietu

Kas- beįvyktų Sovietų s-gos viduje, neatro
do, kad būtų pasikeitimų jos politinėje ir 
ekonominėje ideologijoje. Tačiau tai gali 
turėti įtakos į šios šalies santykius su liku
sia pasaulio dalimi. vertė J. Vasaitis.

Naujienos iš visu kontinentu
Londonas, švenčių proga gen. Mc. Namey 

amnestavo 8 000 padorių, ir neturėjusių ma
terialinės naudos iš dalyvavimo partijoj nacių.

Londonas. Sionistų kongresas Bazelyje 171 
balsų prieš 154 balsus nutarė esamomis 
aplinkybėmis nedalyvauti Londono pasitari
muose Palestinos klausimu. Jei aplinkybės 
pasikeistų, išrinktos didžiosios akcijos komi
tetas įgaliotas savarankiškai spręsti dalyva
vimo klausimą.

Arabai atnaujinamuose Londono pasitari
muose Palestinos reikalu sutiko dalyvauti, jei 
juose nebus sprendžiamas Palestinos padali
nimo, klausimas ir nereikėsią sėdėti su žydais 
prie vieno stalo.

Londonas. Roosevelto sūnus, grįždamas iš 
savo vizito TSRS, kurio metu turėjo pasikal
bėjimą su Stalinu, Londone spaudos atstovams 
pareiškė, jog Stalinas esąs puikiausioje svei
katoje. •

Londonas. Prancūzų Indokinijoje dar nesi
mato pagerėjimo žymių. Tebevyksta sunkios 
kovos su sukilėliais. •

Londonas. Per paskutinį žemės drebėjimą

i . <
Japonijoje iki šiol turimais daviniais sugriau
ta 8119 namų, liko be pastogės 200 000 žino-

• nių ir žuvo 11 270.
Londonas. Kinijoje tebesitęsia kovos tarp 

komunistų ir Cangkaišeko dalinių.. Cangkai- 
šeko grupė ruošia naują Kinijos konstituciją, 
kurios paruošime komunistai atsisakė daly
vautu •

Londonas. Romos policija paskelbė prane
šimą apie išaiškintą pasikėsinimą prieš britų 
ambasadą. Pasikėsinimo dalyviai 5 lenkų ir 
rumunų žydai suimti. Suimtieji prisipažino 
atlikę minėtąjį atentatą.

Londonas. Sovietai pranešė britams, ameri
kiečiams ir prancūzams, kad nuo sausio 6 d. 
sutinka Įsileisti į savo zoną 4 komisiją Vokie
tijos nuginklavimui patikrinti.

20.000 baltieciu DP darbams
Londonas. Tarp Belgijos ir amerikiečių zo

nos pasirašyta sutartis dėl pristatymo dar
bams į Belgijos anglies kasyklas 20000 išvie- 
tintųjų, daugumoje iš pabaltijiečių tarpa.

i
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JUGOSLAVIJOS „SUDEMOKRATEJIMO“ PAŽYMĖJIMAS
3. Du pasauliai.

Ui viso šio teroro slepiasi Sovietų s-ga. 
Tito sprendimai išeina iš Jugoslavijos ko
munistų partijos politbiuro; poiitbiuro spren
dimai — iš Rusijos ambasados Belgrade, gi 
ambasados sprendimai — iš Maskvos.

į Rusijos komunistų doktrina nuolatos sten- 
i giasi įsitempti Jugoslaviją j kivirčus su 

Jungtinėmis Valstybėmis. Maskvos viešbutis 
Belgrade yra mėgiama rusų ir jaunų jugo
slavų komunistų Susirinkimo vieta. Ten jie 
kartu geria ir diskutuoja (vairiais klausimais, 
kaip Triesto, Anglijos imperializmo ir Ame
rikos fašizmo.

— Liūdna, kad anglosaksai privertė mus 
palikti Triestą.

— Nesisielokit, netrukus ateis diena, kai 
mes, rusai, ir jūs, jugoslavai, nustumsime 
anglosaksą, — žinoma ir italus — ( jūrą.'

— Bet amerikiečiai yra gerai ginkluoti.
Taip, bet jie yra blogi kariai. Jie yra 

eksploatuojami savo kapitalistų. Jie gauna 
mažas algąs ir blogą maistą; 
persiką.

—■ Iš kur jūs tai žinote?
— Mes apie tai skaitėme savo
— Pasaulis yra permažas; jis ,__  ___

'valdomas vieno šeimininko, gi Sovietu s-ga 
ir bus tuo šeimininku. <■

— Amerika serga, ji yra pilna fašisf-t ku
rie nori perimti valdžią. Mes' suns ' :ne 
Vokietijos Hitlerį mes sunaikinsime ir Ame 

, riko* hitlerius.
•— Amerikos masės nenorės kariauti už 

savo fašistų ir kapitalistų išnaudotojus. Kai 
mes nugalėsime Ameriką, ji turės taip pat, 
tautos valdžią — kaip Jugoslavija.

Tokias kalbas aš girdėdavau ir iš'Kardel- 
jo, kuris yra galingiausias Jugoslavijos poli- 

, tikas. Man pradedant darbą informacijos 
ministerijoj, Kardeljis kartą pasakė: „Tarp 
mūsų ir Amerikos yra nepereinama’praraja. 
Mes sudarome du pasaulius, kurie negali 
būti sujungti. Su mumis yra masių jėga. Kai 

» mes nugalėsime amerikiečių pasauli," tuomet 
tik bus vienas pasaulis.”

Vėliau aš mačiau Jugoslavijos komunistų 
partijos vadams Kardeljo išleistas slaptas 
iastrukcijas, kuriose buvo sakoma:

„Kapitalistų pasauliui mes esame padarę 
tam tikrų nuolaidų, kad laimėtume laiko, bet 
ajėjus reikiamai valandai mes turime būti 
pasiruošę pereiti į puolimą. Visų proletarų 
revoliucija atžygiuoja. Ji yra remiama So
vietų s-gos dvišaliais politiniais ir ekono
miniais susitarimais. Stalino žodžiais, ji Su
jungs visas revoliucijas — Lenkijos, Rumu
nijos, Bulgarijos, galbūt ir Italijos — j vieną 
sistemą. Si revoliucinė sistema pereis Į tie
siogini puolimą- prieš Imperialistinę siste
mą”

Tokios mintys š'andieninėje Jugoslavijoje 
reiškiamos visai atvirai viešose kalbose. 1946 
m. vasario 17 d. pulk. Itn. Branko Perovicius

- jie yra

knypose. 
gali boti

Elitinės Gvardijos KOJ 4-fos divizijos poli
tinis komisaras, į savo dalinius kreipėsi šiais 
žodžiais:

„Anglosaksai vadovauja tarptautinei veid
mainių reakcijai, kuri grąso pasaulio taikai. 
Mes galime pasitikėti tik Sovietų s-ga, nes 
tik ji viena turi demokratinius idealus, ra ’ 
šiol mes buvome priversti sakyti: 
„Kartu su Anglija ir Amerika taikds apsau
gojimui”. Dabar mes galime sakyti: 
Anglijai, Amerikai ir“visoms pasaulio impe
rialistinėms jėgoms!”

Komunistų tikslas Jugoslavijoje yra išstumti 
ją pirma Į vidaus, vėliau į tarptautini naiki
nimo karą. To negalėjo priimti tikrai demo
kratinių partijų vadai, esantieji „Tautos 
Fronto” valdžioje. Tad jie pradėjo vienas po 
kito pasitraukti iš savo pareigų.

Milanas Grolis, ministeris vicepirmininkas, 
serbų demokratų partijos vadas, pereitas 
metais pareiškė, kad išlaisvinimas buvo pa
darytas ne tam, kad (gyvendintų komunizmą, 

■ bet kad remtų demokratijos įsigalėjimą. Tuo
met jis 1 % ’o apšauktas reakcionierių agentu. 
Jis atsakė, kad tai yra komunistai, kurie savo 
apribojimu politikos šviesoje,,neskiria demo- 

' kratų nuo reakcionierių. Jie kreipėsi | komu
nistus atšaukti apribojimus politinei laisvei, 
bet be pasėkmių. Pereitų metų rugpjūčio 
mėnesi jis pasitraukė ir užsidarė savo namuo
se Belgrade. Tuojau pat prie jo durų buvo 
pastatytas Tito partizanas, ginkluotas anglų 
šautuvu.

Užsienio reikalų ministeris Subasičas, pa
matęs, kad Jugoslavijos demokratijos reika
lai eina tokiu keliu, nusprendė pasitarti su 
savo, t. y. kroatų valstiečių partijos vadu Dr. 
Vlatko Maceku, kuris tuo metu buvo išeivi
joje Paryžiuje. Subasičas nuvyko pas Titą. 
Titas pasakė sutinkąs su jo kelione į Pary
žių, bet dėl viso ko turįs pasikalbėti su 
Kardelju. Sekančią dieną Kardeljis pranešė 
Subasičui, kad jam leista prašyti britų am
basados lėktuvo Į Paryžių. Sekančias tris 
dienas buvo labai blogas oras.

Tuo tirpu Subasičas persišaldė, o sovietų 
'ambasadoj buvo labai susirūpinta jo sveikata 
ir pasiųstas pirmaeilis rusų gydytojas pro
fesorius V. Ogrjevas.

Profesorius, atvykęs su dviem jugoslavų 
gydytojais, apžiūrėjo ligonį ir nustatė kraujo 
išsiliejimą smegenyse. Jam buvo (sakyta pa
silikti lovoje, naudotis visišku ’poilsiu ir 
atsisakyti nuo lankytojų. Beveik ? tuo pat 
momentu 40 KOJ gvardijos narių apsupo na
mą. Subasičas pagalvojo, kad Titas atvyksta 
jį aplankyti, bet jis neatvyko. Ginkluoji gvar- 1 
dininkai paliko saugoti ir, toliau.

■; ■
Britų ambasadorius, išgirdęs apie ŠĮ apsu

pimą, atvyko Subasičą aplankyti, bet sargy- ' 
biniai pastojo jam kelią. Taip Subasičas pa
sidarė kaliniu vyriausybės, kurioje jis buvo 
užs. reikalų ministpriu. Jis .net negalėjo pasi
matyti su ambasadorium tos vyriausybės, kuri

.karas

ji vertė pasirašyti Tito — Subasičo susita
rimą ir pasidaryti užs. reikalų ministeriu.

Jugoslavijos „Tautos Fronto” vyriausybė 
jautėsi galinti dabar iššaukti Angliją ir at
sisakyti Subasičo. Abu yra buvę paikšai.

Subasičas atsistatydino. Jo politinis drau
gas dr. ]. Sutis pasekė juo. Subasičui buvo 
leista gyventi Zagrebe kaip privačiam nepo- 
Jitiniui piliečiui, betgi griežtoje OZNA - os 
priežiūroje. • '

Tuomet aš susirūpinau savo padėtimi. Aš 
jau seniai buvau pastebėjęs, kokią naudą 
turi komunistai iš manęs, nes aš turėjau daug 
pasekėjų jugoslavų skaitytojų tarpe. Tat jei 
aš parašydavau straipsnį jugoslavų periodinė
je spaudoje, jis būdavo duodamas skaityti ko
munistų suareštuotiems jauniems intelektua
lams. Komunistų komisaras tuomet kaliniams 
sakydavo:

„Matote, Raditza nors ir nekomunistas, bet 
įeina | vyriausybę, priimdamas Tito demo
kratiją. Kodėl jūs taip pat negalėtumėte jos 
priimti?”

I mano įstaigą, įkišo du jaunus komunistus. 
Jie, remiami informacijos ministerijos asme
ninio skyriaus šefo Nedelkovičiaus, perėmė 
užsienio korespondentų Belgrade reikalus. Tat 
aš buvau užsienio spaudos skyriaus šefas, bet 
be ryšio su užsienio spauda. ,

Man atrodė, kad komunistų siautimu vis^ 
Jugoslavija varoma į didžiąusj beviltiškumą. 
Dalmacijoj jauniems komunistams buvo duo
dama proga pasidaryti tikrais komunistais, 
juos verčiant sušaudyti fašistus kalinius, ku
rie yra buvę jų jaunystės draugais. Montc- 
negre, sugavus keletą Michailovičiaus četni- 
kų, jų sūnums, buvusiems partizanams, buvo 
pavesta sušaudyti savo tėvus. '

Dabar aš jau supratau, kad jei aš ką nors 
gero ir galėčiau padaryti savo kraštui, bet 
tik būdamas užsienyje. Aš negalėjau, nusikra
tyti nusiminimo ir baimės. To dar negana; — 
aš' buvau apkaltintas amerikiečių agentu įf 
mano draugai man .pranešė, kad aš esu se
kamas OZNAos šnipų..

Aš nusprendžiau atsistatydinti ir išvykti ( 
užsieni, bet vienas tarnautojas man pranešė: 
„Kardeljis jums uždraudžia apleisti kraštą.”

Tuomet aš pasiūliau priimti mano atslstaty- 
, dinimą pasiliekant man krašte. Velko Kora- 
covas, tikrasis' informacijos riiiriiš’terijos šėfas; 
man atsakė: „Jei jums nepatinka jūsų dabar
tinis darbas, jūs galite įstoti Į darbo batali-/ 
jonį sugriautų kaimų atstatymui arba būti 
paimtas į kariuomenę, bet jūs negalite pa- 

' prasjai atsistatydinti. Niekas negali šiame 
kraite atsisakyti nuo savo pareigų be lei
dimo.”

» Tuomet aš sau pasakiau: Aš turiu pabėgti, i 
Aš’ turiu ką nors rasti, kuris tyliai man gautų 
pasą. ' . > /. ’ ' ‘

Aš žinojau, kad tai nebus Korocas. Jis 
norėjo, kad ai pasilikčiau Jugoslavijoje ir ,

reikalauja
kartu su

formalus, 
drauge

vertė mane (stoti į komunistų partiją. Aš jam 
gi atsakiau:

„Aš negaliu. Komunistų partija 
nutraukti ryšius su žmoniškumu, 
šeima ir su Dievu.”

Koracas pabalo ir pasidarė labai 
Jis daugiau nebesikreipė | mane 
Raditza, bet pone Raditsa.

— Pone Raditsa, — jis pasakė — jūs nebe
tikite Į idealą. , y

— Bet aš’ tikiu į idealą. Aš tikiu į žmo
niškumą. ,

— Pone Raditsa, jūs nebetikite Į ideala. Jūs 
negalėtumėte nužudyti dėl idealo.
r- Ne, aš negalėčiau .Aš mačiau fašistui 

žudant, mačiau ir jus — komunistus. Aš jau 
pakankamai mačiau neapykantos. Mūsų šalis 
reikalinga dabar vien tik meilės.

Koracas nepaprastai šaltai pažiūrėjo | 
mane ir pasakė:

— Pone Raditsa, tai yra buržujų nuomonė, 
kapitalistų supratimas.

Dabar aš jau skubėjau susimedžioti pasą; 
Aš pasakiau, kad jis man reikalingas kelionei 
( Italiją sutvarkyti keletą skubių šeimos rei- 

•kalų. Aš susisiekiau su vienu išauklėtu ir 
jautriu komunistų pareigūnu. Būtų neteisinga 
sakyti, kad tokių komunistų nėra. Tat jis 
gavo man paša, leidžianti skristi ( Britų Ita
lijos uostą Barų^

Dabar, po šių patyrimų, man atrodo aiškūs 
šie faktai: • ,

1. Rusai turi tikslą sujungti šešias Jugo
slavijos tautas su Bulgarija ir Albanija | 
viena Balkanų Federaciją ir pagaliau padar 
ryti šią federaciją Sovietų s-gos „Respublika”. 
Tuomet ji sieks nuo Juodosios jūros iki 
Adriatikos ir per Albaniją, iki Viduržemio 
jūros. Rusijai, netgi caristinęi, niekuomet 
nėra pavokęs toks didelis šuolis | vakarus.

2. Kliūtis šiam tikslui yra staigus rusų 
nepopuliarumas Jugoslavijoje; Šimtus metų, 
net nuo^Turkijos viešpatavimo dieni], jugo
slavai žiūrėjo j Rusiją, kaip į išlaisvintoją. 
Bet dabar užteko poros mėnesių rusų okupa
cijos, kad sugriūtų šis sapnas. Rusai komu
nistai pasirodė esą mažesnio išauklėjimo, že
mesnės kultūros, žemesnio gyvenimo lygio už 
jugoslavus. Jie neatnešė nieko gero, bet tik 
žvėrišką jėgą, negailestingumą, kuriuose juos 
ištreniravo komunizmas.

3. Jugoslavų komunistų, kurie rusų karei
vių pagalba sudarė valdžią, _yra palyginti

nedaug. Laisvuose rinkimuose jie negautų 
dadgiau kaip lO’/o visų balsų. Daugelis ju
goslavų dabar aiškiai mato komunizmo gi
minystę su vokiečių fašizmu. Belgrado są
moningieji savo’tarpe Titą vadina „Titleriu”, 
o jo režimą — „Ti-totalitarianizmu”.

4. Svarbiausias pasipriešinimo šaltinis Ti
to režimui Jugoslavijoje yra religija. Iš to 
ir kyla šio režimo vedamas karas su bažny
čias

M.

Stoviu 
kad tasai , ____  ___ _
dinią vėjo gairinamuose tyrlaukiuose, kada 
nežinai nei kelio nei takelio, vedančio iŠ 
nežinomos ir jėgas semiančios aplinkos. 
Galvą svaigina minčių 
su jomis susitvarkyti 
vyksta narpliojimasis 
dienose ir žvalgymasis 
manu (žvelgti nė vieną raiškesnė apybraiža.

Ieškau žodžių, kuriais galėčiau apipavi
dalinti praėjusius metus. Bet sunku surasti 
tokius žodiius. Dar sunkiau' sudaryti sakinĮ 
ir juo nusakyti išgyvenimų visuma, 
metai, nuo pradžios iki galo, praėjo 
giančiame. ir jėgas traiškančiame 
krūme. Jei nebūtų kovota su tuo 

. \krumu, kurio vis didesnes pasiūlas nešė 
dažnas rytojus, būčiau uždusęs. Dėl to nuo
lat reikėjo save traukti iš beviltiškumo 
aplinkos, ramstytis realaus pagrindo netu
rinčiomis iliuzijomis, spėliojimais; retkėjo 
save gundyti viltimi — gal gi dar ateis ge
resnė diena....

Daug kas manyje ir man tolygiuose per 
praėjusius metus pasikeitė. Jei nebuvo už
dusta netikrumo spūstyje, tai dar nereiškia, 
kad visa kita pal’ko no seno. Tikėjimas, 
grįstas viltingais lūkesčiais, kuriuo buvo 
oeadėtas benamio DP gyvenimas, jau daž-

OAIPKENCDAM©
• no palaidotas, bei iškeistas | visai priešin

gus nusiteikimus. Jei kartais dar ir bandai 
save apgaudinėti lūkuriavimais, tai jie 
nieko bendra neturi su tuo nusiteikimu, 
koks buvo išgyvenamas tomis akimirkomis, 
kai radosi asmenų, kurie stovyklinio gyve
nimo pasiūlai davė laikinio apsistojimo 
vardą. Nestigo tikinčių laikinumu. Juk gė
ris ir tiesa galutinėje fazėje turi, laimėti. 
O jie (gėris ir tiesa) jau Įžengė ( Europą, 
ktų-ioje prievartos maitojama ir mano 
tėvynė... \

Vieni, tapusiejj benamiais, save guodė 
lūkesčiais, o kiti, pirmąją karo fazę pri
vedę prie dalinio laimėjimo ir kartu tokio 
pat pralaimėjimo, savo siekimų realizavimą 
iš kovos lauko perkėlė prie diplomatinio 
stalo. Prasidėjo konferencija po konferen
cijos. Vienai nesibaigūš,/ jau. buvo prade
dama kita, tik pakeičiant vietą, (laiką, ir 
naujai konferencijai duodant naują vardą,
tačiau paliekant vis su tuo pačiu peatlai- būsimą gyvenimą ir įspėti rytojiį. Jis 

pat netikras, kaip ir vakarykštė diena. Aš 
save įsivaizduoju smėlio valtyje besiu.c -tj 
per vandenyną. Sis samprotavimas skan.ua 
lygiai tokia pat nesąmone, kokios ap'mtų. 
yra įrėmintas nuasmeninto DP Myver.'mas. 
Anksčiau, prieš metus, ir dauriau laike, 1 
mane buvo mėgstama žiūrėti k»'r> t ijeiai 
minvą nadarą ir nesišykš*i*<‘ pormi-t’. 
žodžių, kuriais ramsty 4amnsi» ya’ėVau 
lengvinti savo būvi SitadfiSn vra visai prie-

BalansM be aiškios sąmatos

Naujų Metų akystaitoje Ir jaučiu, 
mano stovėjimas, prilygsta pakly-

antplūdis ir sunku 
Prieš mano norą 

praeitimi tapusiose 
ateitln, kurioj neį-

Visi 
sle- 

neti- 
neti-

šlngai. Kaip į nelaimingą žmogų | mane 
jau nė nebandoma pažvelgti. Priešingai, da
bar j mane žiūrima kaip i nereikalingą 
daiktą, daug kam besipainiojanti po kojų. 
Vieniems aš esu išlikęs gyvas liūdininkas 
smurte virinamos mano tėvynės, dėl to jie 
nori kokiu nors būdu mane pasiimti ir 
tame pat katile, ? kuriame verda, mano tė
vynė, suvirinti; gi kitiems aš esu neištesėtų 
pažadų rakštis. Ir šie nori vienokiu ar ki
tokiu būdu greičiau su manimi susitvarkyti. 
Kai nebus, kas gali rėkti, tada ir mano tė
vynės klausimas galės būti ne pagal duo
tus pasižadėjimus sprendžiamas...

Dėl to, aš manau, ir buvo pirmoje eilėje 
imamasi svarstyti klausimas, ką reikia su 
manimi daryti ir kur mane padėti, bet ty
lomis praleistas mano tėvynės skausmas. 
Skaitau naujos organizacijos, kuri žada man 
globą, nuostatus. Jie apmesti gera valia, gi

dėjo .ryškėti tai, kas jau Iš anksto buvo 
(manu numatyti: — šitai bendrovei bus sun
ku pastatysi taikos rūnyą • • • \z

Besibaigiančių metų eisena ir, konferen
cijų . eiga nedviprasmiškais žodžiais prabilo, 
jog tuo tarpu, dėl Įvairių priežasčių ir dar - 
(vairesnių išskaičiavimų, mano tėvynė iki 
talkaus ir laisvo gyvenimo yra didėliuose 
nuotoliuose. Tiesa, iš anapus Atlanto rude- 
ningomis dienomis prezidentas Trumanas,, 
taip pat respublikonų partija, rado reikalo 
pasakyti, jog mano tėvynės okupacija- ne
pripažįstama teisėtu veiksmu. Daug bena
mių, gerokai sumaitotų supančio netikrumo, 
rado reikalo iš tų žodžių darytis toli sie
kiančias išvadas, pro pirštus praleisdami tą 
faktą, kad tasai pareiškimas buvo, iššauk- . 
tas rinkiminės kampanijos ir reikalas ėjo 
dėl miliono balsų u..

Šiandien, stovėdamas Naujųjų Metų aky- ataudai parinkti politinių siūlų. Ir gerai ir 
statoje, po savo kojomis aš jaučiu silpnesnę . patogu. Norės, benamiu rūpinsis. Politinis 
atramą, kokią (stengiau jausti prieš 12 mė
nesių. Mano tėvynės reikalas per praėjusius, 
metus gerojon pusėn .nepažengė nė vieno 
žingsnio, o kiek joje atsirado naujų kapų Ir 
kiek" namų liko be Šeimininko — tėkin 
tistika šiandien niekam nėra patogu 
siimti...

Bandau bent akimoju žvilgterti Į

sta-
už-

savo
toks

durnu, kietumu savo užmanymuose bei iš- 
rokavlmuose,, toli gražu nieko bendra ne
turinčiu. su žmonijai žadama taika. Iki šių 

.metų išvakarių tebevyko anie konferencijų 
stalus aplinkinis vaikščiojimas, vengiant 
užeiti ant tikro kelio. Ir visi pasitarimai, ap
tariant smulkmenas ir prasunkiant su 
stambmenornls, jau buvo -''•kankama rtr'e- 
žastimi tam tikrais room-n.’ais Pasiekti įkai
tusios atmosferos. Pagaliau, išvadoje, pra-

reikalas vers — jis (benamis) galės būti 
apšauktas kuo tik nori. Gi' žmogui, iš kurio 
atimta tėvynė ir visos kitos teisės, galima 
daug kas priffiesti, jei iškils reikalas j( vi
siškai ■ sumaitoti., Toliau tuose nuostatuose 
sakoma: — kas atsisakys pasiūlytos emi
gracijos, tas nustos teisių ( globą. Aš, ma
tęs savo tautos dalies ,,emigravimus“ ( Ry- j 
tus ir Vakarus, perskaitęs cituotąjį sakini, 
taip pat nepajėgiu (žvelgti pasirinkimo... ■

Ir štai, stovėdamas Naujųjų Metų akysta- ’ 
t je, aš, pamokytas .patirties, pridedu jaus
tis daiktu, kuriuo norima atsikratyti, su ku-' 
rio balsu niekas neturi no.ro skaitytis. Ge
išų suredaeuoti paragrafą, kad iš nerei- 
alingo galėtumei padaryti ką tik nori. Dėl 7 

gęstant seniesiems Ir Įsižiebiant naujie- 
' -ms Metams, aš n---Pu susivokti, kokiam 

patiekalui galiu tikti: - virimui ar kepimui.
J|

2
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Omai belgas pasiūlė gerą idėją.
— Klausykite — pasakė jis, — jei karo 

valdžia leis, aš imsiuos parašyti keletą eilu- 
A čių Jūsų draugams.

Tomas praburbleno:
— Aš neturiu jokių draugų. ' '
Aš nieko nepasakiau. Tomas pažvelgė į 

mane klausiamai, ir pasakė:
l— Ar nenori nieko Conchai pranešti?
— Ne.
Si švelni užuojauta man buvo kokti. Tai 

buvo, iš tikrųjų, mano kaltė, kad aš jam nak
tį buvau apie Conchą papasakojęs, aš turė
jau apie tai nutylėti. Aš išgyvenau vienerius 
metus su ja. Vakar vakare aš būčiau savo 
dešiniąją ranką atidavęs už tai, jei kas būtų 
leidęs ją penkias minutes -pamatyti. Todėl aš 
apie ją šnekėjau. Tai buvo stipriau kaip aš. 
O dabar aš neturiu jokio noro ją matyti* aš 
neturėčia'u nieko jai pasakyti. Aš negalėčiau 
jos savo rankomis apglėbti. Aš šlykščiuosi 
savo kūnu, nes jis yra pamėlynavęs ir pra
kaituotas, ir gal būt, iš jos kūnu taip pat 
ilykštečiausi. Concha verktų, jei apie mano, 
mirtį žinotų, ji ištisus mėnesius nebenorėtų 
daugiau gyventi. Tačiau aš buvau’ tas, kuris 
turėjau mirti, ir aš buvau vienui vienas.

Tomas buvo taip pat vienišas, tik kitokiu 
būdu. Ji* sėdėjo apžargom ant suolo ir sekė 
kitus su nusistebinčia šypsena. Jis išriesė 
ranką ir atsargiai palietė malkagalį, tarytum 
jis bijojo, kad ko nors nesudaužytų, tada jis 
vėl ūmai ranką atitraukė ir šiurptelėjo. Taip 
pat ir man daiktai atrodė keistai: jie nebuvo 
taip aiškiai atskiriami ir aiškūs, kaip pa
prastai. Aš tenorėjau matyti tik suolą, lem
pą, anglių krūvą, kad jausčiau, jog aš mir
siu, Suprantama, kad aš negalėjau lengvai 
apie savo mirtį galvoti, bet aš ją mačiau 
kiekvienoj vietoj — daiktuose, aplinkoj, jų iš
sidėstymo būde. Jie laikėsi diskretiškai, kaip 
žmonės, kurie aplink mirties lovį pakuždom, 
slaptai tekalba. Kai Tomas savo suolą pa
lietė, atrodė, tarytum jis sivoz mirtį būtų

1 palietęs.-
Šioj dvasinėj būklėj manęs nebūtų nustebi

nę, jei jie būtų atėję ir paskelbę, kad aš ra
miai galiu namo eiti, kad man gyvenimas yra 
dovanotas, porą valandų arba porą metų 
laukti, taip pat būtų tas pats, kada nemirtin-. 
gurno iliuzijos esi riusjojęs. Tokioj būsenoj 
aš buvau visai ramus, aš nepriklausiau nie
ko. Bet tai buvp ptųiginanti ramybė mano 
kūnui, tam kūnui^įįčkūrį ,aš kūno akimis gir
dėjau, bet aš riebejutau visai „aš”. Jis pra
kaitavo ir drebėfo, kaip lapas. Jis buvo man 
svetimas, aš jį' jaučiau ir į jį žiūrėjau, ta
rytum tai būtų kieno kito kūnas. 1

Belgas išsitraukė laikrodį ir pasižiūrėjo, 
kiek laiko.

— Pusė keturių, — pasakė jis.
Siaurus šuo — matyt -jis tai pasakė su 

tam tikru tikslu. s ' ' •
Tomas pašoko, jis visai nepastebėjo, kaip, 

prabėgo. laikas. Naktis paskendo beformėj 
tamsoj; aš vos suvokiau, kada ji buvo pra
sidėjusi. ,< . |

Jaunasis -Jonas šūktelėjo. Jis pakėlė rankas 
ir riktelėjo:

•— Aš nenoriu mirti! Aš nenoriu mirti!
Tomas buvo atsikėlęs. Jis atsistojo prie 

atramos ir žiūrėjo į orą. Bet dar tebebu- . 
vo tamsu, kada aš užgirdau jį sakant: 

' „Ar tu juos girdi...?”
/ „Taip”.

Žmonės vaikščiojo po kiemą. ,
Ko jie nori? Juk tamsoje jie negali 

šaudyti.
Tada vėl nutilo.
— Aušta, — pasakiau Tomui.
Pedro pakilo ir užpūtė lempą.
— Velniškai šalta, — pasakė jis savo drau

gams.
Rūsyje buvo labai šalta. Kaž kur toli mes 

užgirdome porą šūvių.
— Jie jau pradėjo — pasakiau Tomui — 

visai užpakaly kiemo, atrodo.
Tomas paprašė daktaro cigaretės..
Aš nenorėjau nieko: nei rūkyti, nei gerti. 

Šūvių nebesigirdėjo.
— Tik paklausyk, — pasakė Tomas.
Jis norėjo dar kaž ką pasakyti, bet susi

laikė ir pažvelgė į duris. Jos atsidarė ir pro 
jas Įvirto leitenantas, keturių kareivių lydi
mas. Tomui cigaretė iškrito iš dantų.

■— Steinbock—
Tomas , nieko neatsakė. Pedro parodė į jį.
— Jonas Mirbalis. —
— Tas, ant šiaudų maišo.
-r Stok — suriko leitenantas.
Jonas nepajudėjo. Du kareiviai jį pačiupo j 

už pečių ir vilko už kojų. Bet kai tik jį pa- ] 
leisdavo, jis vėl lindo sėsti ant maišo. Ka- . 
reiviai delsė. __ j

— Jis nebe pirmas, kuris spiriasi — paste- > . 
bėjo leitenantas. „Jūs du galit lengvai jį iš
tempti laukatT, o tada mes. jį sutvarkysim.” (

Jis pasisuko į Tomą. ,
„O dabar pirmyn”. — (

(Bus daugiau) i

s ” Stepas Vykinta* '

Kai kurie laikraščiai atšventė savo metines 
sukaktuves, kaip „Mūsų Kelias”, „Žiburiai”. 
Jie per metus išvarė platų ir tobulėjantį spau
dos barą.

Be spausdintų laikraščių iki spaudos per
tvarkymo ėjo gausybė Unrrps remiamų ro
tatorinių laikraščių. Kone kiekviena stovyk
la leido savo žinių biuletenį. Dar ir dabar 
UnZra nedraudžia stovykloms leisti savo laik
raštukus. Kai kurie, iš jų Suvaidino ir dabar 
tebevaidina žymų vaidmenį. Pav. Itzehoe ėjęs 
„Kelyje į Tėvynę” buvo gerai informuotas ir 
gabiai redaguojamas laikraštis, kurio kelią 
toliau tęsia „Akiratyje”. Taip pat Liubecko 
„Laisvėn” yra įdomus, aktualus ir gyvas laik
raštis.

Taigi, mūsų spaudos žodis yra labai gau
sus, įvairus. Tik, kad jis būtų visiškai lais
vas ir galingas!.

Literatūra
' Šiųmetis literatūrinis gyvenimas gerokai 
pagyvėjo. Jo pagyvėjimas ne tiek priklauso 
nuo Lietuvių Rašytojų Draugijos įsikūrimo, 
kiek nuo atskirų rašytojų kūrybinio gyvumo. 
Rašytojų draugija nepajėgė net išleisti savo 
seniai suredaguoto Literatūrinio almanacho 
„Tremtinių Metai”. Vienintelis jos viešas pa
sireiškimas, kad jos pirm, St. Santvaras su 
keliais valdybos nariais ruošiu literatūros iš
vykas.

Bene plačiausią Jiarą šiemet išvarė mūsų 
poetai. Nors pernykščių metų data, bet šių 

, metų pradžioje pasirodė Bern. Brazdžionio 
„Svetimi Kalnai”. Jie susilaukė savotiškos re
akcijos: skaitytojai juos sutiko gana palan
kiai, o kritika gana šaltai. Tai tenka aiškinti 
gal ne tuo, kad poetas sifpnėtų, bet tuo, kad 
šalia jo atsiranda naujų jėgų, kurios kitaip 
jau žiūri į poeziją ir į jos kultūrą. Bern. 
Brazdžionis vis tiek lieka talentingas poetas, 
kuris turi savo kelią, savo veidą, savo pa
saulėvaizdį ir savo termas. Jis gali kai kam 
atsibosti, jis gali kai kam atrodyti sustingęs 
savo turinyje ir savo formose, bet jis vis tiek 
pasilieka Brazdžioniu, kuris giliai jaučia tau
tos sielvartus ir giliai, vaizdingai, stipriai 
juos išreiškia. ‘

St. Santvara „Laivai Palaužtom Būrėm”-su- 
silaukė dar skaudesnio likimo: kritikos buvo 
palaužti ir pačiam poetpi sparnai. St. Santva
ra atžvilgiu kritika buvo. griežta ir žiauri. 
Žinoma, poetąs ..tikraj. sustoję sayo_ simbolis
tiniam kelyje. By ką" jis ’kaltas;'' kad jis ne
linkęs sųįįfi j. kitus kelius, kad jis susižavė
jo savo-simbolistine, estetine mūza ir jai no
ri likti ištikimas. Tačiau tvirtinti, kad Sant
varas yra ne poetas ar blogas poetas vargiai 
kas bau sąžiningai galėtų . :

Prie šios trejados reikia priskirti i/ Benį 
Rutkūną, kurio eilėraščių rinkinys „Pulsas 
plaka” pasirodė rotatorium. Poetas, be abe
jo, negali pretenduoti į Parnaso viršūnes, .bet 
jis turi daug individualinių bruožų, estetinę 
mokyklą, nuoširdaus. jausmo, formos nuojau
tą. Tiesa, daugelis jo eilėraščių yra viduti
niški, kai kurie ir gerokai Silpni,' tačiau tarp , 
jų švysteli ir poetiniai perliukai.

Iš jaunųjų stipriausi pasirodė Henrikas 
Nagys su „Eilėraščių” rinkiniu ir Alfonsas 
Nyka-Niliūnas „Praradimo' Simfonijomis”/ 
Pirmasis — rilkmės kultūros, labai konden
suotos minties ir jausmo poetas, kuris krau
ju išgyvena lietuvių, Jmonių kančias, antra
sis prancūzų moderniosios lyrinės mokyklos 
metafizinis poetas, kurio slėgios mintys ir 
sunkios termos tarytum yra šių sunkių laikų 
veidrodis. Jie abu mums imponuoja, kaip nau
jos kultūros, naujos dvasios ieškotojai, kaip 
naujų termų kūrėjai. Jie yra vieniši ir tuo 
vienišumu didingi. -

Pažymėtinas J.t Krumino baladžių rinkinys 
„Sugrįžimo Laivas”. J. Kruminas yra stiprus, 
didelių gabumų poetas, 'kuris moka vaizdin- 

vų spaudos barą". Ji davė nemaža lituanisti- gai ir jautriai lietuviškai išreikšti mūsų tau- 
nės medžiagos apie Smetoną, Kudirką, Gri- tos tragedją. Jo baladės ir tautiniu ir poeti-
niaus atsiminimų apie Didįjį Vilniaus seimą , niu požiūriu yra svarus įnašas į mūsų poezi- 
efc. Mums, mėgstantiems spaudos įvairumą ir. 
gyvumą, labai gaila, kad šie ir kiti laikraš
čiai dėl tam tikrų priežaščių sustojo.

Bendras žvilgsnis w
Mūsų kultūrinį gyvenimą galima palyginti 

su mažiukais vulkanais, kurie'išsiveržia nenu
matytu-laiku, atsitiktinai, spontaniškaL Tarp 
tų mažiukų iškyla vienas kitas, ir didesnis 
vulkanas, kuris sukelia daugiau' baimės silp
niesiems, daugiau triukšmo alasininkams. Ta
čiau ir toks išsklaidytųjų kultūrinis gyveni
mas yra gyvesnis, gajesnis už tą, kuris vyks
ta už „geležinės uždangos”, nes ten tėra vie
nodai sukirpta, iš anksto nustatyta, kareiviš
kos dresūros „kultūra”, o čia vyksta laisva, 
marga, ne tik mušanti, bet ir rėkianti (o ten 
tik muša, bet rėkti neduoda) kultūra, atseit, 
daugiau artima demokratinei. _

Sąlygos kultūrai tarpti, be abejo šiuo me
tu labai nepalankios. Nenormalus stovyklinis 
gyvenimas, dažnas iš stovyklos į stovyklą 
kraustymas, kelionių suvaržymai, kultūrinin
kų išsimėtymas po įvairias zonas kliudo nor
maliam kultūriniam veikimui. Ne visi tą kul
tūrinį darbą ir supranta, ne visi jį ir įvertina. 
Tai kyla kultūrininkų tarpe nusivylimas, spiau 
ha į savo kultūrininko profesiją ir geriau nu
eina į virtuvą bulvių skusti.

Taip pat didelė kultūrinio darbo kliūtis yra 
organizacijos stoka. Mūsų centrai mažiausiai 
rūpinasi kultūra, iš jos benzino automobiliui 
nepadarysi. O kai neorganizuotas veikimas, 
tai ir vaisiai krenta už tvoros. Jei būtų savo 
laiku susiorganizavę muzikai, jie būtų gavę 
ir operai salę ir instrumentus, o kai to ne
padarė, tai šiandien nėra ne tik operos, sim- , 
foninio orkestro, bet ir gerai organizuotos 
muzikinės trupės. Tdkie pat blogumai yra su . 
teatru.

Tačiau, nežiūrint sunkių gyvenimo sąlygų, 
stokos ryšio su užsienių kultūrinėm porąiš- 
kom, stokos dvasinių vertybių Vokietijoje, ne
žiūrint neorganizuotume, tenka pabrėžti, kad 
mūsų kultūrinis gyvenimas'' 1946 m. pasiekė 
tam tikrų laimėjimų. Daug buvo pasiekta švie
timo srityje. Mūsų universitetas, gimnazijos, 
mokyklos nemaža jaunimo paruošė į aukš
tesnę mokslo pakopą. Mokytojų nuopelnai 
švietimo srityse yra dideli, nežiūrint 
rių pedagoginių trūkumų, auklėjimo, 
zacijų drausmės^ silpnybių.

/ Spauda
Šių metų DP lietuviškoji spauda 

sustiprėjo. Senosios žurnalistinės, jėgos, atsi
radus daugiau laikraščių’ jję_ susiorganizavus 
Lietuvos Žurnalistų Sąjungai, įsitraukė į ak
tyvų spaudos darbą.. Pasirodė nemaža jaunų 
gabių žurnalistinių, literatūrinių jėgų. Ame
rikiečių ir anglų zonoje susikūrė naujų laik
raščių „Lietuvių Žodis”, redaguojamas J. 
Kardelio Detmolde, „Tremtinių Žinios”, red. 
H. Blazo, WieSbadene, „Tėviškės Garsas” red. 
Medardo Bavarsko Schweinfurte, dienraštis 
„Mintis” Memmingene, „Apžvalga”, red. M. 
Valentino Nuertingene. Pertvarkius amerikie
čių zonoje spaudą*, čia pasiliko tik 4, spaus
dinti laikraščiai, Detmolde, anglų zonoje te
beina „Lietuvių Žodis”. Pabrėžtina, kad pran
cūzų zonoje, nežiūrint prancūzų palankumo

- lietuviškąjai kultūrai, neišeina nei vienas 
spausdinfas lietuvių laikraštis.

Čia tenka ypatingai pažymėti sustojusius 
eiti'laikraščius. Labiausiai tenka apgailestau
ti „Tremtinių Žinių”; kurios savo keliolika 
numerių buvo užsirekomendavusios kaip vie
nas geriausių laikraščių. Formato didumas, 
geras popierius, puikios iliustracijos, aktu
alūs politiniai straipsniai,' gyvas kultūrinis 
skyrius šį laikraštį darė šiomis nenormalio
mis spaudos sąlygomis imponuojantį, ndrs ir 
ne tokį, kokį mes galėtume turėti laisvomis 
aplinkybėmis. Taip pat Nuertingeno „Apžval
ga” buvo susilaukusi skaitytojų simpatijų sa
vo aktualijomis^ neblogu laikraštiniu tvarky
mu. „Mūsų Viltis”, kuri Fuldoje'ėjo antruo
sius metus, taip pat išvarė tam tikrą pozity-

kai ku- 
organi-

ž/miai

ją. -
Nemaža poezijos pasirodė periodikoje: F. 

Kiršos, Alės Sidabraitės, Alės Nakaitės, V.

Ekrano tyairenybės
Mūsų tautietė Lilian Giš(aitė), pažįstama Prancūzai baigia naują „Casanovos nuoty- 

iš nebylių filmų, Hollywoodę mėgino iro- , kių” versiją. Pasaulio arkimeilužį vaidina G. 
dyti, jog amžius Filmos artistei nieko ne- ~ 
reiškia. Ji paėmė Roksanos rolę „Cyrario de 
Bergerac nuotykiuose”. Bet ... po dviejų 
savaičių darbą teko nutraukti. Rolę perėmė 
Linda Darnell.'Jai dar tik 23 ..

Ir arabai ima kurti savo tautinę filmų 
pramonę. „Jų paskutinioji filmą „Septyni 
Vartai“ buvo kritikos teigiamai įvertinta. O ’ 
Lietuva vis dar tebelaukia antrojo Vaičkus.

DP filmos „Die letzte Chance” Kur -,o 
Lindtberg naujausia filmą „Marie Louise” 
pradėta rodyti vokiečių kino teatruose.

Sovietų mokslininkas Novickis išrado vei
drodinį ekraną, kuriame galima rodyti fil
mas net siūlei šviečiant. RyVrimas esąs d’’ 
didesnis negu dabartiniuose ekranuose tam 
siose salėse.

Guetary, kaip atmename, paskutiniuosius 20 
metų Casanovą vaizduodavo beveik vienas 
Ivan Možuchinas. Ekrane jis suvedžiojo 
tūkstančius gražuolių, pro jo rankas prasly
do tūkstančiai netikrų brili jantų. Možuchinas 
mirė Paryžiuje, skurdžioje, nešvarioje pa
lėpėje. . . ' "' ‘ z . y

Dažniausiai filmuotas romanas, matyt, yra. 
Maupassant’o „Bei ami”. Jį jau perkėlė į 
ekraną rusai, prancūzai, vokiečiai (Willy 
Forst), o dabar mėgina amerikiečiai.

Jau baigiama sukti filmą pagal E. M. Re- 
:arque romaną 
oje vyksta P" ’

Bergman.

'r'umfo arka“. Veiksmas 
'■;e 1038—9 metais. Svar- 
Chariės Boyer ir Ingrid

Šlaito, J. Meko, Landsbergio ir k. Iš jauną
ją labiausiai savo kultūra atkreipė dėmesį J. 
Mekas ir V. Šlaitas.

Nepalankiai kritikos susilaukė ir nedaug ko 
vertingo įnešė į poeziją: A. Kairio, Vyt. Kas- - 
tyčio ir Kempteno poetų „Verpetų” poezi
jos rinkiniai. • . -

Prozos srityje pirmoje vietoje minėtina* 
Stp. Zobarsko novelių rinkinys „Savame kraš
te”. Nors šios novelės daugiausiai yra surink
to* iš senų laikų ir nėra naujausias rašytojo 
kūrybinis pasireiškimas, tačiau savo temati
kos lietuviškumu, savo stiliaus lengvumu jo* 
skaitytojų yra geriausiai sutiktos.

Vyt Alantas pasirodė su nauju novelių rin
kiniu „Ant siūbuojančios žemės”. Iš šių. no
velių atrodo, kad ne tik žemė, bet ir rašyto
jas siūbuoja su savo siūbuojančiais, gana pa
viršutiniškais žmonėmis. Novelėse jaučiama 
nemaža dirbtinumo, pamokslavimo, kuris gal 
dar atleistinas publicistikoje,- bet ne beletria-

■ tikoje.
L. Dovydėnas parašė „Pabėgėlį Kapšiuką”, 

kuris taikomas jaunimui. Rašytojas gyvu sti
liumi, vaizdinga kalba, perkeltais vaizdai* 
mums nupiešia pikto šuns Bolsiaus žiauru
mus. Tai perkelta prasme Lietuvos okupaci
jų vaizdai.

Broliai Mekai, jaunimui parašė originalių 
pasakų knygutę, ;,Trys broliai”, kuri parašy
ta kūrybiniu, individualiu stiliumi. Taip pat 
A.. Krausas paruošė mažiesiems naudingų 
mūsų ir svetimų rašytojų beletristinių kūri
nių rinkinį „Gyvulių draugas”.

Pulgis. Andriušis mums šįmet patiekė hu
moreskų rinkinį „Ir vis dėlto juokimės”. Ci* 
jis gyvai ir jumorištiškai pavaizdavo DP gy
venimo blogybes, kaip DP griauna valdžia*, 
kaip jie vaizbūnauja, kaip jie vieni kitiem* 
lipa ant kulnų.

Beletristikoje debiutavo Medardas Ba- 
varskas, parašęs novelių knygą' „Klajflną”. 
Rašytojas rodo daug šviežių idėjinių polėkių, 
tik dar kaip reikiant nevaldo medžiagos ir 
kompozicijos.

Smarkios kritikos susilaukė Alg. Gustaičio 
kelionių aprašymai: „Tarp Danijos ir Svei- 
parijos”. Tai tikrai paskubinta išleisti knyga, 
neę joje daug žalumo ir balasto.

Daugelis prozos dalykų nėra išvydę viešo
jo pasaulio. Jie guli rankraščiuose ar dėl sun
kių spaudos sąlygų, ar dėl kitų kurių prie
žasčių, kartais politinių, nes DP rašytojas" ne- 
viską Rali parašyti... Taip nesusilaukė švie
sos J. Švaisto romanas, V. Ramono, F. Neve- 
ravičiaus ir k. kūriniai. Bendrai, mūsų bele
tristika yra gerokai sumenkėjusi, jai reikia 
nemažesnių, bet dar didesnių vėjų ir audrų, 

"negu poezijoje. 1 ,
Dramos srityje beveik nieko naujo. Vienin

telis Vyt. Alanto „Aukštadvaris”, kuris buvo 
numatytas „Minties” žurnale išspausdinti, bet, 
žurnalui sustojus, nebuvo įmanu tai pa
daryti; būtų didžiausias laimėjimas, jei ši 
pjesė išvystų scenos šviesą.

Šių metų literatūrinį gyvenimą gerokai su- '■ 
’ aktyvino'literatūros žurnalai: „Aidai”, „Pėd

sakai”, 
taras”, 
tūrinės 
lemų.

„Mintis”, „Žibintas”, „Vaga”, ;,Gin- 
Juose buvo išspausdinta daug, litera- 
medžiagos, iškelta literatūrinių prob-

Dailė
dailininkai nesusiorganizavę į profe-Nors

siną dailininkų sąjungą, tačiau individualiai 
jie nemaža šiemet yra sukūrę. Schongau pa* 
rodoje teko matyti daugumos dailininkų nau
jus kūrinius. Kai kurie iš ju: Vikt Petravi
čius, L. Vilimas, P. Augius jaučia šių dienų 
gyvenimo tragizmą ir stipriai idėjiškai, ter
miškai savo kūryboje jį ap pavidalina. Klai
kūs motinų ir vaikų, bebėgančių nuo, bombų, 
vaizdai, tragiški pabėgėlių veidai pasiliks 
amžinai mūsų akyse.
t Atskirų dailės parodų buvo suruošta gana 

daug: Freiburge Vyt Jonyno ir Ad Galdiko 
grafikos darbų paroda, Nuertingene A.-Va- 
leškos ir k. dailininkų kūrinių paroda etc. 
Tik gaila, kad mūsų dailininkai nepajėgė su
organizuoti bendros didžiulės visų tremtiniu 
dailininkų parodos.

Keturi grafikai: P. Augius, Vikt. Petrai
čius, V. Ratas-Rataiskis ir T. Valius' išleido 
savo grafikos darbų knygą „40 medžio raiži
nių”. Joje išspausdinti senesni ir naujausi šit) 
dailininkų kūriniai, kurie rodo jų meninį pa
saulėvaizdį, jų meninę kultūrą ir mūsų nau
josios grafikos didelį šuolį į priek). Tik tenka 
apgailestauti, kad šis leidinys nėra kaip rei
kiant meno mylėtojų suprastas. .Mus vis dar 
labiau vilioja daiktai, erzacai, negu mena®

Muzika
Šių metų muzikos gyvenimas ėjo ta pačia 

muzikinių ansamblių gastrolių vaga. Šioj sri
ty daugiausiai nuopelnų turi A. Mikulskio ve
damas K. Ciurlionies tautinis ansamblis ir 
Stp. Sodeikos muzikinis kolektyvas: pirmasis 
mūsų liaudies dainų ir šokių kultūrą bepro- 
paguodamas ir individualių dainų, muzikini 
lygį 'bekeldamas, antrasis — mūsų vaidybini 
žodi, dainą, muziką ir šokį, bejungdamas | 
tiutinę sintetinę formą, šalia jų, daugybė dar 
stovyklų ansamblių; muzikinių kolektyvų kė
lė mūsų tautiečių dvasią. (Nukelta i 4 p.)
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(MINTIS) Ne su žibintais, su širdimi ieškok žmogaai, nes tik meilė atveria

žmonių širdis. Rosegger.

Tremtinių ir pabėgėliu organizacijos nuostatai
-I. Truputis istorijos. Tremtinių ir pabėgė

lių problemai išspręsti būdų JTO pradėjo 
ieškoti 1946 m. pradžioje pirmajame visuo
tiniame susirinkime Londone. Tuo reikalu 
vasario 12 d. buvo' priimta rezoliucija, ku
rioje buvo pripažinta: 1) visų kategorijų 
tremtinių problema laukia nepaprastai greito 
sprendimo; ją reikia spręsti tarptautiniu 
mastu; 2) problemą išstudijuoti reikia pavesti 
JTO Ekonominei ir Socialinei Tarybai. Šiame 
darbe Ekonominei ir_Socialinei Tarybai re
komenduota laikytis šių dėsnių:

1) tremtiniai ar pabėgėliai karo nusikaltė
liai, kvislingai ir išdavikai globos ir pagal
bos negauna; —

' 2) jok* tremtinys ar pabėgėlis, kuris, pilnai 
•usipažinęs. su savo krašto vyriausybės pa
tiektomis informacijomis ir padėtimi, laisvai 
ir nevaržomas .payeiškia pakankamus moty
vu* negrįžti į savo kraštą, nebus prievarta 
verčiamas ten sugrįžtu

3) šitiems tremtiniams ir pabėgėliams glo
boti ir pagalbai teikti steigtina tarptautinė 
institucija.

šitą Įpareigojimą gavusi Ekonom. ir Soc. 
Taryba tuojau ėmėsi darbo ir savč vasario 
16 d. rezoliucija sudarė specialų tremtinių ir 
pabėgėlių komitetą naujos organizacijos stei
gimo darbams paruošti. y

Komitetas išdirbo bendruosius steigsimos 
Tarptautinės Tremtinių Organizacijos prin
cipus, nustatė, kas yra DP ir kas pabėgėli* 
(rėfugiė), kurie tremtiniai ir kuriomis sąly
gomis gali naudotis Organizacijos globa ir 
kurie negali ir kada toji globa baigiasi. Ko-f 
mitetas surašė taip pat ir naujosios organi
zacijos konstituciją, kurią Ekonom.- ir Soc. 
Taryba jau priėmė ir patiekė JTO pilnaties 
susirinkimui New Yorke, kuris ją patvirtino.

Problemos svarstyme labai smarkiai grū
mėsi rytiečių ir vakariečių pažiūros, todėl ir 
darbų vaisiuose jausti skylėtų kompromisų. 
Tačiau ir kompromisai rytiečiams dar ne
priimtini. Žemiau išdėstomi- įvairūs aptarimai 
ir principai, kuriais siūloma remti bus'mosios 
Tarpt. Tremtinių' Organizacijos darbą glo
bojant tremtinius ir pabėgėlius.

Toliau duodame tremtiniams svarbiausias 
ištraukas iš IRO statuto. „

II. Bendrieji Principai, a) Svarbiausias or
ganizacijos uždavinys yra surasti greitą ir 
pozityvų bei visiems suinteresuotiems teisų ir' 
teisingą tremtinių problemos sprendimą.

b) Tremtinių (personnes dėplacėes) atveju 
svarbiausias uždavinys yra visom galimom 
priemonėm skatinti juos ir padėti jiems grei
tai sugrįžti į jų kilimo kraštus, neprasilen-

kiant vienok su principai*, nustatytai* 'trem
tiniams Jungtinių Tautų visumos susirinkimo 
1946 m. vasario 12 d. priimtoje rezoliucijoje 
(žiur. 1 sk. p. 2). •

c) Jokia tarptautinė pagalba negali būti 
teikiama išdavikams, kvislingams ir karo 
nusikaltėliams ir niekas negali sutrukdyti jų 
išdavimų ir nubaudimų.

d) Organizacija žiūrės, kad jos pagalba 
nebūtų išnaudojama padrąsinimui subversy- 
v nių ir prieš škų veiksmų, nukreiptų prieš 
bti kurio JTO nario vyriausybę.

e) Organizacija žiūrės, kad jos pagalba 
nebūtų išnaudojama .asmenų, kurie demon
stratyviai atsisako ' grįžti į savo kilimo 
kraštus dėl to, kad jiems labiau patilo tin
giniauti, negu prisiimti nepatogumus, susiju
sius su dalyvavimu savo krašto atstatyme.

f) Antra vertus, organizacija žiūrės, kad 
jokiam to vertam tremtiniui (rėfugiės et per
sonnes dėplacėes „bona fide”) nebūtų atimta 
ta pagalba, kurią organizacija gali jam su
teikti.

g) Vykdydama savo re'mstaliacijos ir Įkur
dinimo funkcijas, organizacija stengsis jas 
atlikti tokiu būdu, kad nebūtų sudrumsti 
draugingi tautų santykiai.

llL Kas yra pabėgėlis (refugie). 1. Termi
nas ’ „rėfugiė’* taikomas kiekvienam asmeniui, 
kuris apleido savo tautybės kraštą arba 
kraštą, kuriame jis turėjo nuolatinę gyvenamą 
vietą, arba yra už šio krašto ribų, nežiūrint, 
ar jis turi ar neturi to krašto pilietybę, ir 
kui is priklauso v cnai iš šių kategorijų:

a) auka nacių ir fašistų režimo, taip pat 
auka režimų, antrajame pasauliniame kare 
dalyvavusių nacių ir fašistų pusėje, taip pat 
auka kvislinginių ar panašių režimų, rėmusių 
anuos režimus jų kovoje prieš Jungtines 
Tautas, neatsižvelgiant į tai,. ar šie asmenys"

naudojasi ar nesinaudoja tarptautiniu „rėfu
giė” statusu.

b) Ispanijos respublikonai ir kitos falan- 
gistinio Ispanijos režimo aukos, neatsižvel
giant į tai, ar šie asmenys naudojasi ar nesi
naudoja tarptautiniu „rėfugiė” statusu,

c) asmenys, kurie jau prieš antrojo pašau- tencijai tik tuo atveju, jei jiems galima prie
■" ‘taikinti žemiau einančius V, VI ir VII sk.

nuostatus.
Jeigu šių asmenų išviėtinimą lėmę motyvai 

yra pranykę, tai jie turi būti galimai greičiau^ 
repatrijuoti, tačiau nepažeidžiant nuostatų, iš
dėstytų apie tremtinius Jungtinių Tautų pil
naties 1946 m. vasarie 12, d. priimtoje rezo
liucijoje (žiur. I sk. p. 2)

V. Sąlygos. Visų suminėtų kategorijų, 
. išskyrus III sk. 1 b) ir 3 p. p. suminėta*, 

asmenys priklauso organizacijos kompetenci
jai šiais atvejais: 1) jei jie gali būti repatri
juojami ir jeigu organizacijos pagalba reika
linga jų repatriacijai įvykdyti; 2) jei jie ne
gali grįžti į savo pilietybės kraštą arba Į 
kraštą, kuriame jie anksčiau nuolatos gyveno; 
3) jei pilnai susipažinę su padėtimi ir infor
macijomis, suteiktomis to krašto, kurio jie 
turi pilietybę arba kuriame jie turėjo savo 
gyvenamąją vietą, jie laisvai ir galutinai pa
teikia patenkinančius savo negrįžimo moty- 

' vus. Patenkinančiai* motyvais negrįžti lai
koma: ,

a) persekiejimas arba pagrįsta persekiojimo 
baimė dėl rasės, religijos, tautybės ar poli-

' tinių nuomonių, su sąlyga, kad tos politinė* 
nuomonės neprieštarautų Jungtinių Tautų 
Organizacijos principams, išreikštiems Jung
tinių Tautų Chartos preambulėje.

b) Organizacija laiko „pakankamais” ir po
litinio pobūdžio priekaištus.

„Pakankamomis informacijomis” normaliai 
bus laikoma, informacijos apie sąlygas tuose 
kraštuose, kuriems priklauso rėfugiės et per
sonnes dėplacėes ir jiems suteiktas betarpiš
kai tų kraštų vyriausybių atstovų; šiems 
pastariesiems bus suteiktos visos priemonė* 
lankyti tremtinių rėfugiės et personnes dė
placėes) stovyklas ir surinkimo centrus tikslu 
tas informacijas jiems suteikti.

VI. Sąlygos, kuriomis tremtiniai (rėfugiės 
ei personnes dėplacėes nustos priklausę orga
nizacijos kompetencijai. Nustos priklausyti 
organizacijos kompetencijai tremtiniai ir pa
bėgėliai (rėfugiės et personnes dėplacėes):

a) grįžę į savo tautybės kraštą į teritoriją, 
kuri priklauso vienai iš Jungtinių Tautų, ne- - 
bent senoji gyvenamoji vieta, kur jie norėtų 
sugrįžti, yra už to krašto ribų,

b) įgiję natjją pilietybę,
c) organizacijos nuomone, kitu kuriuo būdu 

pastoviai Įsikūrę;
d) be pateisinamų priežasčių atsisakę nuo 

organizacijos jiems pasiūlyto Įkurdinimo;
e) turĮ galimumą, tačiau nedarą jokių rimtų 

pastangų užsidirbti pragyvenimą arba netei
sėtai besinaudoją organizacijos pagalba.

VII. Kas organizacijos kompetencijai ne- ’ 
priklauso. Organizacijos kompetencijai nepri
klauso:

1. Karo nusikaltėliai, kvislingai ir išdavikai'
2. Visi kiti asmenys, dėl kurių galima įro- • 

dyti, kad:
a) jie padėjo priešui persekioti Jungtinių 

Tautų Organizacijos narių civilinius gyven
tojus;

b) jie, antrajam pksauliniui karui prasidė
jus, savanoriškai padėjo priešų pajėgoms jų 
kovoje prieš Jungtines Tautas, nebent toji pa
galba buvo grynai humanitariška, bet ne ka
riška. . • .

3. Kriminaliniai nusikaltėliai, išduotini pa
gal ekstradicijos sutartis.

4. Etniniu atžvilgiu vokiečių kilmės asme
nys (Vokietijos piliečiai ar vokiškoms mažu
moms kituose kraštuose priklausą).

5. Asmenys, besinaudoją savo pilietybės 
krašto finansine parama ir globa, nebent šis 
kraštas prašys jam suteikti tarptautinę pa-

• galbą.
6. Asmenys, kuriė antrojo, pasaulinio karo 

veiksmams pasibaigus:
a) priklausė kokiai nors organizacijai, ko-' 

rios vienas iš tikslų buvo su ginklu nuversti 
savo kilmės krašto vyriausybę, jei šis kraštas 
yra Jungtinių Tautų Organizacijos narys, 
arba vyriausybę kito kurio Jungtinį Talijų 
Organizacijos nario, arba priklausė' bet ku
rtai teroristinei organizacijai;

b) vadovavo judėjimui, nukreiptam prieš 
savo kilmės krašto vyriausybę, jei ši* kraštas 
yra Jungtinių Tautų Organizacijos narys, 
arba vadovavo judėjimams, raginantiems pa
bėgėlius negrĮžti j savo kilmės kraštus.

linio karo gradžią buvo laikomi „rėfugiės” 
dėl rasinių,' religinių, tautinių ar politinių 
pažiūrų motyvų.

2. Terminas „rėfugiė” taikomas taip pat 
kiekvienam kitam, ne personne deplacėes as
meniui, kuris yra už ribų krašto, kūno ji* 
turi pilietybę arba kuriame turėjo savo nuo
latinę gyvenamų vietų, ir kuris dėl įvykių, 
atsitikusių po antrojo pasaulinio karo pra
džios, negali ar nenori naudotis globa vyriau- . 
sybės to krašto, kurio pilietybę jis turi 
ar turėjo.

3. Terminas „rėfugiė” taikoma* taip pat 
nacių persekiojimo aukoms, izraelitų kilmės 
svetimšaliams ar apatridams, rezidavusioms 
Vokietijoje ar Austrijoje ir jėga sulaikytoms 
vienoje iš tų valstybių arba, iš jų pabėgus, 
atgal Į tas valstybes grąžintoms priešo arti- 
nimosi arba karo aplinkybių pasėkoje ir iki 
šiol pastoviai tuose kraštuose neįsikūrusioms.

4. Terminas „rėfugiė” taikomas taip pat 
besirandantiems už savo kilmės krašto ribų 
vienišiems vaikams karo našlaičiams arba 
kurių tėvai yra dingę be žinios. Visokios ga
limos pagalbos gavimo atžvilgiu šie vaikai 
turi pirmenybę, įskaitant ir pagalbų repatri- • 
jacijos atveju tiems vaikams, kurių pilietybė 
galima nustatyti, Šiuo atveju repatriacija ne
turėtų sutikti kliūčių.

IV. Kas yra DP (personnes deplacėes). Ter
minas „personne dėplacėe” taikomas kiek
vienam asmeniui, kuris nacių, fašistų ir kito
kių jų pusėje kovojusių režimų kompeten
tingų įstaigų buvo deportuotas iš savo tauty-

„Taikia tuoj pradėti karti“
Amerikos lietuvių savaitraštis „Vienybė” 

1910 m. 43 Nr. pateikia prancūzų žurnalisto 
Jules Jaeger pasikalbėjimų su eile amerikie
čių, gyvenančių Europoje. Pasikalbėjimo te
ma — prie ko veda dabartinė politinė atmos
fera: prie taikos ar prie karo. Minėtus pran
cūzų žurnalistas pasakoja apie savo pasikal
bėjimus su merikiečiais civiliais ir karinin
kais, gyvenančiais Vakarų Europoje, kurie 
reiškia savo nuomones karo klausimais. Pir
miausia J. A. Jaeger teigia, jog daugumos 
Europoje gyvenančių amerikiečių karininkų ir .

Kumarinai 1916 m.
(atkefta iš 3 p.)

Vienas iš svarbesnių dainos kultūros įvy
kių 1946 m. tai Wuerzburgo dainų šventė. 
Nors ji tesutelkė dalį dainininkų, tačiau ji 
parodė mūsų dainų kultūros lygį. Tai dideli 
Br. Budriūno, B. Jonušo, Simkaųj. ir k. nuo
pelnai. Mums teko girdėti ir atskirų stovyk
lų chorų, kaip Augsburgo, vad. Jer. Kačinsko, 
Dillingeno, vad. J. Starkos, kurie parodė di
džiulę dainos pažangą ir kultūrą.

\ Apskritai, stovyklų muzikinis gyven-’mas yra 
gana judrus. Daugelis solistų, ka’.p V. Jonus- 
kaitė-Leskaitienė, J. Augaitytė, Liepas, Nau- 
rėgis, Ivanauskas, daugelis pianistų, kaip 
And. Kuprevičius, Mro’zinskas, daugelis ins
trumentalistų, kaip Saulius, Iz, Vasyliūnas, 
daugelis panašių trupių kaip prof VI. Jaku- 
bėno suruošė hemaža koncertų, kurie rodo 
«uūsu muzikini kūrybinį gajumą.

Mokslas
Čia atskirai teminėšiu aukštąjį mokslą. Ma

su dauguma mokslininkų sunk’aus omi* sąly
gomis dirba Hamburgo Baltijos kraštų utfi- 
versitete. Ten vyksta Intensyvus mokslinis 
darbas. V!si pabėgusįjį Kauno ir Vilniaus 
profesoriai, išskiriant mažą <Ja’Į begalėjusių Į 
Hamburgą nus:ke!ti, susispietė apie savąjį 
mokslo židtaĮ, kad ga’ėtų mūsų jaunimui su
teikti mokslo žinių. Čia •ve’kta humanitarinių 
mokslų, teisės, medicinos, ekonomijos fakulte
tai. >—

Iš mokslo darbų viešai pasirodė dr. O’m- ' 
butienės-Alseikaitės studja vokiškai apie 
„Laidoseną Lietuvoje” ir Vaclovo B'rž'škos 
Lietuvių Rašytoji) Kalendorius, dr. A. Ma
ceinos „Didysis Inkvizitorius”, Baltijos' uni
versitetas le-džia savo mokslo darbus, tik gai
la, kaip ir Lietuvoje, spauda šių darbų nema
to. '

dviem veikalais: „Dr. V. Kud'rka’r ir „Pir
muoju skambučiu”. Nežiūrint sunkių sceninių 
ir dekoracinių sąlygų, Šie du vaidinimai yra 
profesionalių artistų gerai paruošti ir meniš
ka atliekami,

Detmoido teatrinė tru"ė „Aitvaras” paruo
šė A. Rūko pjesę „'Dundu s ir BubuHs’’, kuri 
teatro kritikų vertinimu yra teigiamas įnašas 
į scenos medę.

Baigiamosios išvados

Mūsų šfų metų kultūriniam gyvenimui sti
go organizuotumo, vadovaujančių rankų, pla
no, d'desiilų užs'mojimų. Todėl visai pagrįs
tai paskutiniu metu pasigirdo spaudoje kultū
rinės veiklos,kritika ir šūkiai: sueuropinkime 
kultūros poraiškas. O sueuropėjmas kultūros 
lygis priklausys nuo’ pačių kūrėjų: kas bu* 
pajėgesnis,' tas sukurs europinio masto kūri
nius. Tik reikalingas sąjūdis, materialinė ir 
rfioralinė parama, kultūrinio darbo organiza
vimas ir tinkama, nebiurokrat'ška, nediktatū- 
riška, bet kultūringa ir žmoniška kultūros ver
tybių kontrolė, kad šlamštas nebūtų le'džia- 
mas viešumon. Šie metai be kebų vulkanų 
šnipštelėjo daugybe vulkanlukų, kurie mūsų 
kultūrinėj kūryboj tik vietą užgriozdino. Kur 
mes ateinančiais metais bebūtume, vis tiek, 
ateik’me su kūrybingiausia dvas'a'. kurioj ver
žimasis būtų it galing’aus'as vulkanas, kuris 
pajudina-viso pasaulio žemę.

Mūsų brang'ai draugei
Leonidai Kirkutei, 

netekus mylimos mamytės, reiškia gi
lių užuojautų
Metnmingeno gitnnaz. IV klasė.

Teatrą*
Mūsų teafr-n'rkat dau*'austai yra sns'snfe- 

tę Augsburge ir Detmo'de; pirmoj vietovėj 
apie J. P-a'ub'nską. an rajoj ap:e H. Kačmską. 
Augsburgo teatras šiemet gastroliavo su

. St. Kirkuvienei mirus, sesei
Leonidai Kirkutei

ir visai šeiniai nuoširdžių užuojautą 
reiškia ’■ .•

-Memmingeno skaučių „Stirnų” skilti*

jaunųjų Intelektualų nuomonės dėl santykių 
su Rusija yra labai panašios į tas, kurias Wil
liam C. Bullitt išdėstė savo knygoje „The 
great globe itself”. Dar daugiau. Prancūzų 
žurnalisto tvirtinimu nemaža Europoje gyve
nančių amerikiečių ne tik sutinka su Bullitto 
pažiūromis, bet eina/dar toliau ir yra tvirtai 
įsitikinę, kad karas tarp Amerikos ir Rusi-, 
jos yra tikrai neišvengiamas.

štai amerikiečių, gyvenančių Vakarų Euro
poje, pareiškimai:

— Jei mes norime laimėti, o juk reikia, kad 
mes laimėtume, tai turime tuojau pat pradėti 
karą!

— Tuojau? Kada gi? '
— šla.s, arba ateinančiais metais.
— O jeigu ne?
— Tuojnet bus per vėlu. Tatai kaštuos ke

liais milijonai* daugiau, gyvybių ir per kele
tą metų karo rezultatai bus vis neaiškūs...

— Ar manote, jog karą turėtų pradėti Ame 
rika?
- Šiuo klausimu pasireiškia nuomoriių skirtu
mo. Mažuma mano, kad Amerika gali ir turi 
pati pradėti. Dauguma laikosi pažiūros: W

— Mums reikia būti griežtais Ugi galo. 
Vieną dieną, kai mūsų priešams nusibos nu- 
sileidinėti, tegu jie ims atsakomybę, tegu pra
dės. Tadą mes jau mušlmės. Ir me* laimėsi
me. Ir pasaulis bus išgelbėtas.

— Ar, jūsų nuomone, nebėra kitų priemo-
, nių pasauliui išgelbėti?

— Nebėrai Mes per daug padėjome ru
sams 1943/44 metais. Dabar jie per stiprūs. 
Nebėra kitos išeitie*, kaip tik juos sutriuš-/ 
kinti... v
- — Bet juk tai mūsų sąjungininkai1

— Negalima būti sąjungininkais tų, kurie 
nori mus pačius sutriuškinti. i

— Oal. jū* .siūlytumėt .perspėjamąjį karą?
— Viskas geriau, negu praloštas perspėja

masis karas: Prancūzai 1940 m. pralaimėjo 
karą dėl to, kad pristigo drąsos jį pradėti 
1936 metąis. Mes, amerikiečiai, kaip tik da
bar esame tokioje pat „1936 metų” padėtyje...

Pagaliau prancūzų žurnalistas pateikia vie
no amerikiečio karininko, geraj nusimanan
čio Europos politikoje tokią nuomom.

—Rusija karo dabar nepradės, nors Ir 
gąsdintų. Jai per anksti ir nepalanku. Taigi,- 
jos interesas dar palaukti. Priešingai, laikui 
slenkant, amerikonams vis daugiau praeitų no 
ra* griebti* ginklo. Jei būtinai reikėtų — jie 
jo garbingai imtųsi, bet jau būtų didelių suir- 
kumų. Gi dabar daugelis amerikiečių nujaučia 
savo laikiną pranašumą (Atominę bombą) ir 
stalo tuo pasinaudoti. Ar jie bus išklausyti?

- Ar karas pras:dės per vėlai ir tada iš pasau
lio bus afmtos paskufnės la:svės..

Dėl to reikta tuojau pradėti. V-

bės krašto arba iš krašto, kuriame jis turėjo 
nuolatinę gyvenamų vietų arba buvo privers
tas palikti tų kraštų, kaip tai asmenys, paimti 
darbo prievolei ir tie, kurie buvo deportuoti 
dėl rasinių, religinių ar politinių Įsitikinimų. 
Šie asmenys nepriklauso organizacijos kompe-

Oerį. nitisn le'd’nių skaitytojus, pla- 
tin*r>’,ns ir lesyklos rėmimus sveiki
name šv. Kalėdų ir Nauju Metų proga.

v Leidykla „Atžalynas”
I
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