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Egiptas norėjo skusti Angliją
Londonas. Britų radio tarnybos Vokietijai 

politinis komentatorius, kalbėdamas apie bri
tų — egiptiečių nesutarimus dėl Sudano, da
ri Sudano padėties sekantį vaizdą:

Sudanas nuo 1899 metų priklauso britams, 
o nuo 1936 metų susitarimo yra britų ir egip
tiečių bendrai valdomas. Abiejų kraštų ka
rikai skaitosi jo suverenais. Sudanas turi 23 
mik kv. km. su 63 mil. gyventojų. Jis betar
piškai susisiekia su pietiniu Egiptu ir turėda
mas savyje Rylo aukštupio pratekėjimą, yra 
svarbus ir ekonomiškai Egiptui. Dėl šių prie- 
iasčių Egiptas nebenorėtų jo valdymą da
lytis su britais. Ir nors britų egiptiečių 1936 
m. susitarimu bendras valdymas turėtų truk
ti dar 10 metų — egiptiečiai nori jau šian
dien vieni valdyti ir nebesutinka D. Britani
jos karalių laikyti jo suverenu. Bet Igidangi 
britai dar nelaiko Sudaną pribrendusiu ne
priklausomam gyvenimui, o taip pat nėra per 
geros nuomonės dėl egiptiečių sugebėjimo 
lygiai gerai valdyti kaip kad jie sugeba — 
itsisakė ta prasme keisti 1936 metų sutarti, 
ypač, kad egiptiečiai, atrodo, nesirengia ir 
tolimoje ateityje duoti Sudanui nepriklauso
mybę, nuo ko britai nenorėtų atsisakyti, lai-

Raudonasis Kryžius ne 
partijos akimis

Publicistas yra toks padaras, kuris, kartais 
ir labai norėdamas, negali reikšti savo sub
jektyvios nuomonės. Jis turi nuvokti ar nu- 
jausti visuomenės daugumo? norus, nusista
tymus ir juos išreikšti. Tiesa ir objektyvu
mu publicistui yra taip pat privalomi kaip 
ir kiekvienam padoriam žmogui

Raudonojo Kryžiaus tikslas — padėti, karo 
suskriaustiems, nelaimės ištiktiems, belais
viams, ligoniams, varge atšidūrusiems — yra 
kilnus ir gražus. Mes, šio karo nuskriaustieji, 
ypatingai jaučiame materialinės i? moralinės 
paramos reikalą. Kiek mūsiškių atsidūrė nu
blokšti į pasaulio užkampius, kur nėra nei 
draugų, nei piniginės paramos, nei lietuviška 
žodžio. Kiek lietuvių nelaimingų, susidėjusių 
prievartos sąlygų dėka pateko į nelaisvę, kur 
iškentėjo Ir dar kenčia didžiausias kančias 
ae už save, bet už tautos likimą. Kiek mūsų 
tautiečių neteko sveikatos, guli 
kiek jų atsidūrė varge, skurde. 
Bojo Kryžiaus uždavinys ateiti į 
tiems tautiečiams, atsidūrusiems 
Tačiau Raudonasis Kryžius nėra 
iš Lietuvos turtų, kad galėtų daugybę reika
lingųjų paramos patenkinti.
L Raudonasis Kryžius, matydamas vis sun

kėjančią tremtinių būklę ir turėdamas labai 
daug šelpiamųjų iki š. m. vasario 16 d. pas
kelto vajų. Brangindami labdarybės idėją ir 
trokšdami kiekvienam lietuviui materialinės 
gerovės, geros sveikatos, laimės, manome, kad 
L Raudonojo Kryžiaus vajus yra reikalingas 
kuo didžiausios tremtinių paramos. Galime 
vienaip ar kitaip žiūrėti į Raur x.ojo Kry
žiaus veikėjus, J vieno ar kito skyriaus rei- 
kalą, tačiau patį Raudonojo Kryžiaus idėja 
yra kiekvieno lietuvio remtina. Kas surinkto 
skatiko nesunaudos labdarybės tikslams, tas 

į atsakys prieš savo sąžinę.

Mes pašonėje kartais matome Raudonajam 
Kryžiuje vykstančiug negeistinus reiškinius. 
Yra užsispyrusių žmonių, kurie nežiūrėdami 
visuomenės daugumos balso, žūt būt laikosi 
skyrių valdybose, nora savo atkaklumu įr 
kenkia bendriesiems interesams. Yra tokių 
Raudonojo Kryžiaus veikėjų, kurie žiūri į 
Raudonąjį Kryžių siauromis asmeninėmis ar 
partinėmis akimis. Tačiau mes šiandien pa
liekame šį parapijtškumą rytdienai, šiandien 
ne laikas ginčytis dėl Jurgio ar Petro, kada 
tūkstančiai lietuvių yra reikalingi skubios pa
ramos. Tik mes nenorėtume, kad piktos va
lios žmonės s išnaudotų mūsų šią liniją ir to
liau varytų asmeninę ir grupinę Raudonojo 
Kryžiaus veiklą.

Saldžiausias kerštas yra meilės kerštas. 
Priešu šio keršto dažniausia neatlaiko. 
Didžiausią meilę parodykime Raudonajam 
Kryžiui, kaip kilniai idėjai, tikėdami, kad jis 
vykdys tuoj didžiuosius uždavinius, kurie yra 
įrašyti Raudonojo Kryžiaus įstatuose. Kas 
kuo galėdami remkime per Raudonaj) Kry
žių visus į vargą, nelaimę, ligą patekusius 
lietuvius. Lietuviškasis solidarumas ir gera- 
širdingumas tepasireiškia duosniomis auko
mis Raudonojo Kryžiaus vajui.

M. Sargėms.
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kydami Sudaną skirtingu kraštu, netinkan
čiu būti vien Egipto provincija.

Nepavykus suderinti nuomonės tarpusaviu. 
susitarimu, Egiptas jau buvo pasirengęs pa
duoti skundą prieš D. Britaniją saugumo ta
rybai. Tačiau, atrodo, nuo šio žygio bent 
šiuo tarpu bus susilaikyta, nes vėl praneša
ma apie atnaujinamus britų — egiptiečių pa
sitarimus Londone. Tiesiog Egiptui padėtis 
yra kebli, nes britai nėra sulaužę tebegalio- 
jančią 1936 m. sutartį.

Londonas. Palestinos arabų vadas Jamol 
Huseimi Palestinos konferencijos metu pabrė
žė nesikeisiant) • arabų nusistatymą prieš Pa
lestinos padalinimą, kuriam sukliudyti būtų 
panaudotos visos jų žinioje esančios priemo
nės. Žydų valstybės (kūrimas Palestinoje, tę
sė toliau Huseimi, privestų prie amžinų ne- • 
ramumų artimuose rytuose. Jis priminė D. 
Britanijos pasisakymą, kad britai yra atvykę 
Palestinon ne kaip grobikai, bet kaip sąjun
gininkai. Tačiau laike praėjusių 25 metų 
Palestinai buvo atimta savarankiško valdy- 
mosi teisė. Buvo įrengtas autokratinio vai-, 
dymo aparatas, turįs tikslą paremti žydų emi
graciją Palestinon. Palestinoj padalinimo ne
galimumas ir neteisingumas buvo pačios bri
tų vyriausybės komisijos pripažintas. Pales
tinos problema tegali būti sprendžiama tei
singumo ir demokratijos dvasioje. Po ara
bų delegato kalbos, konferencija savo posė
džius pertraukė nenumatytam laikui.

DP tardymas sulaikytas
Pašo E. Hartrich, Herald Tribune kores

pondentas ir prie okupacinių pajėgų, N. Y. 
Herald Tribune — European Edition, Ja
nuary 29, 1947.

Kai kurių Unrros Teamų tardymas jų 
antisovietiškų, lenkų ir baltų išvietintųjų, 
galimas dalykas su tikslu išvilioti Varšuvai 
ir Maskvai vertingas informacijas, buvo pa
prašius US pajėgų Europos srities vyr. bū
stinės, atšaukus — pareiškė 95 skyr. kalbė
tojas.

Kai kurie nenustatyti Unrros teamai „iš
plėtė savo valdžią”, versdami lenktis ir bal
tus US zonoje politinei egzaminacijai iš jų 
polit. istorijos — buvo konstatuota 95.

Pavyzdžiui) tie DP buvo prašomi nurodvti 
vardus ir adresus giminių ir draugų, kur gy
vena dar sov. kontroliuojamose teritorijose. 
Baltų DP Augsburgo lageryje turėjo užpil
dyti anketą su 57 klausimais, kurių daugelis 
buvo „aukštai politiški” — 95 skyr. kalbėto
jas paaiškino.

Tardymas suspenduotas
Kada šis nekoordinuota5 polit. planas buvo 

pristatytas Pauliaus Edwardso, naujai, pas
kirto US zonos Unrros direktoriaus dėme
siui — jis nedelsdamas šią patikrinimo for
mą atmetė.

USFET vyr. būstinė patvirtino privačius 
pranešimus, kurie pasiekė čia laikraščių ko
respondentus, kad daugelis lenkų ir baltų DP 
stovyklų buvo rimtai užalernuotos. dėl šito
kios reikalo raidoj.

ligoninėse, 
Tai Raudo- 
pagalbą vi- 
į nelaimę, 

atsigabenęs

Marshaliis vyks i4 Maskvą ar ne?
muose Amerikos kariuomenės istorijoj ma
nevruose arktikoje. Manevruose dalyvauja 

medicinos 
ir tiekimo personalas pirmos, trečios, ketvir
tos ir penktos pėstininkų divizijos, antros ir 
trečios šarvuotos divizijos, taip pat aštuonias
dešimt antros oro divizijos. Jie manevruoja 
šalčio ir sniego sukaustytame Alaskos pavir
šiuje. Manevrų tikslas išbandyti žmonių iš
tvermę ir aprangos tinkamumą temperatūroje 
40—53° žemiau nulio.

Nemažas būrys Amerikos laikraščių ir 
žurnalų reporterių bei fotografų atvežta ka
riuomenės transporto lėktuvais stebėti šių 
manevrų, vykstančių kone ištisai nakties metu. 
Taip pat atvyko kariuomenei reikalingos pra
monės šakų stebėtojai, kaip tai: auto, lėktu
vų, telefonų, gumos, optikos, varomųjų ir te
pamųjų medžiagų gamybos.

Vašingtonas. DN. Prezidentas Trumanas 
pareiškė spaudos konferencijoje, kad jis su ...
naujuoju užsienių reikalų ministeriu George — pėstininkai, tankistai, artileristai, 
Marshalliu aptarė eilę svarbių klausimų, ku
rie liečia Vokietiją, Palestiną, Kiniją ir Pietų 
Ameriką. Užsienių reikalų ministeris gen. 
Marshallis prisideda prie pasiruošimo Mas
kvos konferencijai, sudarant taikos sutartis 
su Vokietija ir Austrija. Marshallis vykdys 
tuos planus, kuriuos anksčiau paruošė James 
Byrnea, Pats gen. Marshallis tuoj po to, kai 
prisiekė savo pareigose, pareiškė, kad jis dar 
nežinąs, ar jis į Maskvą vyksiąs. Gen. Mar
shallis savo pavaduotoju paskyrė John J. 
Peurifoy.

Dideli manevrai Alaskoje
Fairbankas, Alaska. (The New York Times). 

Išbandyti visuose pereito karo frontuose JAV 
kariuomenės daliniai šiandien dalyvauja pir-

Naujienos iš visu, kontinentu, 
bardavimus teko išlaikyti 1940 m. rugsėjo 
mėn. Tąsyk ant D. Britanijos krito 10.000 
to vokiečių bonrbų. Tačiau 1945 m. kovo 
mėn. jau pati D. Britanija numetė 66.000 to 
bombų ant Vokietijos. Ir jau šiandien D. 
Britanijai drauge-su Airija priklauso 52,7°/« 
visų statyboje esančių pasaulio laivų, o jų 
šiuo tarpu statoma 3.768.481 to talpos.

Londonas. Dėl vis tebesitęsiančių šalčių 
britų okupacinėje zonoje imtasi ypatingų su
sisiekimui užtikrinti priemonių. Maisto ir ku
ro tiekimui skirami traukiniai gauna pirme
nybę prieš visiems kitiems reikalams skiria
mus traukinius, kurių dalis laikinai išimama 
iš susisiekimo. Į Berlyną vien su anglimi lei
džiami aštuoni traukiniai į dieną. Berlyne ir 
Hamburge keliolika žmonių sušalo ir daugelį 
teko paguldyti į ligonines dėl nušalimų. Ang
lijoje viešpatauja šalčiai buvę tik prieš 66 
metus. Sniegas daug kur siekia 3 metrus. 
Daugelis kaimų atkirsti nuo susisiekimo. Elek 
tros srovės naudojimas visame krašte suma
žintas 20"/».

____r________ _____ _____ Londonas. De Gasperiui po 11 dienų 
kyta nuo praktikoje neįgyvendinamų priemo- pastangų pagaliau jau buvo pavykę suda- 
nių. Dabar taikos įgyvendinimui Kinijoje bus ryti ministeriu kabinetą iš 7 krikščionių de- 
imamasi naujų pasėkmingesnių priemonių, o 
ne bergždžio tarpininkavimo. O Amerikos in
teresams taika Kinijoje yra būtina, nes tik 
taikoje galės atsistatyti kiniečių ūkis ir atsi
daryti rinka Amerikos prekėms.

Londonas. Britų generalinio štabo statis
tikos .žiniomis D. Britanija antrame pasaulio 
kare nustojo 380.000 užmuštais (T-me pasauk 
kare 1.100.000). Civilių gyventojų žuvo 66.000 
Jūrų laivynas neteko 50.000, o aviacija 
60.000 karių. 1939 m. D. Britanija gamino 
per mėnesį 100 lėktuvų. 6 1944 m. jau 1.000. 
Daugiausia laivų netekta 1941 m. biiželio 
mėn. ir būtent 830300 to. Sunkiausius bom-

Lkmdonas. JAV atstovas Maskvoje pranešė 
sovietų vyriausybei, jog- Amerikos delegacija 
kovo 10 dienos prasidedantiems pasitari
mams susidėstanti iš 100 asmenų plus 73 
spaudos ir radio korespondentų.

Amerikos karo laivyno ministerio praneši
mu laivynas šiuo metu turi 1.043 karo laivų, 
iš kurių 193 yra stambesni vienetai, 1.063 ko
vos lėktuvus ir */« mil. karininkų bei įgulos. 
(Leipcigo radijas).

Varšuva. DN-Reuter. Amerikos pasiuntinys 
Lenkijoje Arthuras Bliss Lane pareiškė, kad 
jis yra pranešęs JAV užsienių reikalų mini
sterijai apie tai, kad pagal jo ir kitų stebė
jimus prieita išvadų, jog pastarieji rinkimai 
Lenkijoje būtų galima charakterizuoti, kaip 
daugelio areštų ir persekiojimų pasėka.

Naujorkas. „The New York Times” rašyda
mas apie Amerikos atsisakymą taikinti Kini
jos komunistus su nacionalistais pastebi, jog 
tai nereiškia, kad Amerika atsisako ir nuo 
savo interesų Kinijoje. Priešingai, šis Ame
rikos žingsnis tegali rodyti tik esamų inte
resų sustiprėjimą, kurių užtikrinimui atsisa-

mokratų, 3 socialdemokratų, 3 komunistų 
ir 2 nepartinių, ta&iau nelaukti vėl kilo ne
susipratimai dėl sveikatos ir maitinimo 
postų, kurie paskutiniomis žiniomis atrodo, 
bus pašalinti, nes pranešama apie kabineto 
pristatymą prezidentui.

Stnttgartas. Graikijos vyriausybė JT ko
misijai nesusipratimų prie Jos šiaurės sienų 
tirti, (teikė protestą dėl jai paskirto Jugo
slavijos atstovo įžūlios laikysenos Graiki
jos atžvilgiu. Šis komunistinės Tito dikta
tūros pavaldinys savo kalbose su purvais 
maišąs Graikijos demokratiją.

USFET vyr. būstinė paaiškino, kad remian
tis Unrros tarybos p. m. rugpiūčio mėn. Že
nevos rezoliucija, visi DP turėtų būti per
žiūrėti, kad 
aprūpinimą, 
tinkamumą 
riame nors

Nežiūrint 
keta nebuvo skirta tam tikslui. 
Unrros teamai, kurių numeriai bei politinis 
susirišimas nenustatytas, išvystė savus asme
ninius vertinimus, kurie išeina iš Unrros pa
grindinės politikos ribų.

Nors ne specifiškai konstatuojama, USFET 
vyr. būstinės yra įtikinamos dėl to tyrinė
jimo apskritai, kad tai yra surišta su pa
grindiniu saugumu. Jeigu ios informacijos 
reikalaujamos iš baltų ir lenkų patenka į 
Varšuvos ir Maskvos vyriausybių rankas, tie 
DP galėtų būti šantažuojami, kad pasidarytų 
savo tariamųjų vyriausybių slaptais agentais. -

Amerika valosi nuo komunistu,
Vašingtonas. (New York Herald Tribune, 

sausio 26 d.) Apsivalymo nuo komunizmo 
šalininkai reprezentaciniuose rūmuose su
kėlė ovacijas, kai rūmų komitetas federaci
niam veikimui derinti pranešė apie raudonų
jų medžiokles valstybės depertamentuose k 
kitose federalinėse Įstaigose.

Rūmų atstovas demokratas John W. Mc 
Cormack iš Massuchusetts susijaudinęs 
siūlė aštrią kovą prieš komunizmo bangą, be
sikėsinančią sunaikinti JAV ir visas demo- 

. kratijas busimosios Sovietų s-goj karinės ak
cijos metų.

Kitas rūmų atstovas, taip pat demokratas 
John E. Rankin iš Mississippi atskleidė šiinto 
pėdų ilgumo prašymą su tūkstančiais parašų 
nukreiptų prieš komiteto planus, duodančius 
gerą dirvą komunistų įtakai Hollywoode. 
Anot Rankino, komunistai privalo būti paša
linti iš viešojo gyvenimo, filmos ir radio. Jis 
primygtinai siūlė pravesti valymą visose 
valdžios įstaigose.

Keletas respublikonų atstovų atkreipė įsi
karščiavusiųjų demokratų dėmesį į tai, kad jų 
siūlomas valymas esąs jau numatytas. Nau
jasis JAV užsienio reikalų ministeris Georg 
Marshallis jau yra nutaręs vėliausia šios sa
vaitės gale atleisti iš valstybės deperata- 
mente 53 tamautojus įtariamus santykiavimo 
su komunistai^

JAV turės ilgai likti Vokietijoje
Gen. J. T. Mc Nameys, vyriausias Ameri

kos karinių jėgų Europoje viršininkas, „Ar
my and Navy Journals” viename straipsnyje 
rašo, kad reikia manyti ilgai truksiant. kol 
Vokietija rehabilituosis kaip demokratiška 
valstybė. Amerika turi pasirodyti esanti ver
ta karui laimėti sudėtų aukų ir likti Vokie
tijoje, kol įvykdys savo uždavinius”. |

Londonas. Tarptautinės komisijos Europos 
pokarinei politinei padėčiai tirti nuomone, 
demokratinės pajėgos Vokietijoje • esančios 
palyginant su nacionalsocialistinėmis tiek 
menkos, kad daugeliu atvejų iš baimės reak
cijai leidžiasi slapta jų diktuojamos. Nacio
nalsocialistų partija perorganizuota slaptam 
veikimui, visame krašte turi savo skyrius va
dinamus Blockwacht. Jos įtaka visur jaučia
ma. Tačiau generolo Clay pareiškimu šita 
komisijas nuomonė nesanti užtenkamai pa
grįsta. Pakanka bent pradžiai ir demokrati
nių pajėgų, o su vėl beatgyjančiu nacionaL 
socializmu būsią susidorota. ‘f

Sovietai tepėja vokiečius
Berlynas (AP). „Taeglische Rundschau”, 

sovietų organas Vokietijoje, grasydamas 
skubiu nubaudimu, įspėja vokiečius susilai
kyti nuo „provokacijų” prieš okupacines vate 
tybeg ir nuo „propagandos prieš kaimyninius 
kraštus”.

„Rundschau” pranešimu, karinės valdžios 
teismai nubaudė visą eilę perversmo siekusio 
elemento, kas „neišmintingą elementą turės 
įtikinti, kad okupaciniai organai nemiega ir 
kad jų demokratiški ir humanūs metodai ne
būtų laikomi silpnybe.”

Eteenhoveris apie ok. pajėgas -
DN — Reuteris. JAV generalinio štabo ' 

viršininkas gen. Eisenhoveris pareiškė, kad 
amerikiečių okupacinių jėgų mažinimas Vo
kietijoje ir Japonijoje yra pavojingas. Eisen- 
hoveris dar pridūrė, kad jis laikąs dabartinę 
ir busimąją šių dviejų kraštų okupaciją kaip 
vieną svarbiausių įnašų JAV siąitiaš , /

nustatytų ar jie turi teisių j DP 
jų pageidavimus ir asmenini 

repatriacijai ar įkurdinimui ku? 
kitame krašte.
1 tai, USFET pranešė, kad an- 

Tam tikri
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Tolimas naftos kvapas
Dar antrasis pasaulinis karas nebuvo pra

sidėjęs, jau 1938 m. stiprūs anglų ir prancū
zų kariuomenės daliniai saugojo naftos šalti
niais turtingą Irano — Irako sritį. Kai kilo 
karas — ten sutelktos kariuomenės neturėjo 
darbo, o pačioje karo pradžioje, pati Pram 
cūzija tuojau buvo okupuota ir Anglijai grę- 
sė tas pats likimas. Apsidirbęs vakaruose, 
Hitleris tuojau pasuko į rytus. Pagrindinis 
jo siekimų tikslas buvo: naftos Šaltiniai., Iš 
karto praniušęs rusų kariuomenės frontą, jis 
atsidūrė Kaukaze. O iš kitos pusės jo pa
jėgos per šiaurės Afriką ir per Egiptą tu
rėjo tikslą pulti santarvininkų (gulas iš užpa
kalio. Pavojui gręsiant, šaltinių ginti į tal
ką bnvo pakviesti ir rusai. Iraną okupavo vi
sų trijų didžiųjų kariuomenės: amerikiečių, 
anglų ir rusų. Buvo susitarta, kad, pavojui 
praėjus, svetimos kariuomenės tuojau apleis 
Irano teritoriją ir ta šalis vėl atgaus savo 
suverenumą. Vėliau, kai vokiečių karinės 
pajėgos buvo sumuštos Rusijoje prie Stalin
grado ir šiaurės Afrikoje prie Elahamein, 
pavojus naftos šaltiniams jau buvo praėjęs, 
bet niekas nenorėjo atitraukti savo kariuome
nės iš Irano. Ir tiktai karui pasibaigus, ang
lai ir amerikiečiai atitraukė savo kariuome
nes pirmieji, o rusai buvo priversti atitrauk
ti,Saugumo Tarybai spaudžiant

Pabuvę keletą metų šiaurinėje Irano daly
je, rusai pasirūpino apdrausti savo intere
sus ir ateičiai. Jie įkalbėjo Irano valdžiai 

.suteikti jiems koncesiją ir leisti eksploatuoti 
naftos šaltinius šiaurinėje Irano dalyje, taip 
kaip anglams ir amerikiečiams yra leidžiama 
eksplotuoti pietinėje dalyje. Susitarimas bu
vo baigtas sutarties pasirašymu. Pagal tą 
sutarti Rusijai turėjo tekti 51% visų naujai 
sudarytos bendrovės akcijų.

Bet kai praėjusią vasarą rusai atitraukė 
savo kariuomenę iš Irano, paaiškėjo ir jų ten 
nuveikti darbai: didelė Irano sritis palei SSSR 
sieną pasiskelbė „Azerbeidžano respublika” 
iė atsisakė pripažinti centrinę Teherano val
džią. Bet neilgai tegyvavo ta „respublika”. 
Praėjusiųjų metų gruodžio mėn. Teherano 
vyriausybė pasiuntė tehai savo kariuomenę 
tvarkai atstatyti: Vietiniai komunistai, rusų 
remiami, mėgino priešintis, bet centro val
džios žygis taip efektyviai buvo organizuo
tas, kad per kietą dienų pasipriešinimas bu
vo [Palaužtas. O parsidavėliai, kurie nepaspė
jo pasprukti, buvo gerokai apnaikinti. Pats 
„karo ministeris” generolas Kadiri pateko į 
vyriausybininkų rankas ir karo teismas ne
seniai j[ nuteisė mirti Kiti vyriausybės na
riai su pirmininku Pishevvari paspruko Į 
SSSR. Dabar Irano vyrausybė (teikė Mask
voje notą' ir reikalauja visus išduoti bei grą
žinti pagrobTą turtą. Maskva išduoti atsisa
ko motyvuodama, kad visi | SSSR atbėgusieji 
būsią traktuojami kaip politiniai pabėgėliai.

Tuo būdu SSSR — Irano sutartis dėl naf
tos dabar pakibo ore. Mat, pagal Irano kons
tituciją, naftos koncesijų sutartys turi būti 
parlamento ratifikuotos. Netaip seniai rusai

Bet buvo reikalinga šiek tiek pailsėti ir 
surinkti visas jėgas. Taip pat sijojau, kad 
sujudinta žemė gali mane užgriūti ir už
slopinti Beilsėdamas sugalvojau naują pla
ną, kurį aš laikiau gana reikšmingu: pavar
toti karsto dangtį kaip skydą prieš griūvan
čią žemės masę. Ir, prisidengęs šituo skydu, 
pamažu ir atsargiai išsikasti į viršų. Aš tu
rėjau išsikasti tokią šachtą, kad griūvanti 
žemė galėtų kristi po manimi į karstą.

Didžiausias sunkumas, su kuriuo turėjau 
kovoti, žemės masė, kuri mane slėgtų, ir 
greičiausia - prislėgtų. Tada būčiau nebeišsi- 
gelbėfančiai pražuvęs.

Si mintis mane sudrebino ir aš savo išsi
gelbėjimo planu suabejojau. 'r

Su ajigalvotu atsargumu vistik mėginau 
vykdyti planą. Pirma, pamažu ir drebėda
mas, vinimi krapščiau žemę. Aš buvau pa
tenkintas, kai girdėjau, kaip į karstą byrėjo 
smėlys. Jo rinkosi daugiau ir daugiau ir aš 
pamačiau, Jcad tas gali baigtis nelaimingai 
Jeigu būčių daugiau pakėlęs dangtį, būtų 
kritusi didelė žemės mašė ir sų manimi vis
kas baigtųsi.

Vienintelė laimė, kad karstas buvo didelis 
ir aš galėjau laisvai po jį rangytis. Aš vėl 
Įrėmiau nugarą į dangtį ir norėjau toliau 
dirbti: vinim ardyti žemę ir ją leisti po 
kojų.

Tačiau — aš sumaniau pamėginti, galbūt 
ir pasisektų, kojomis, arba tiksliau, padais 
išstumti karsto užpakalinę lentą. Pamažu 
pradėjau spausti. Tačiau, kas atsitiko? Kojų 
galo lenta buvo netvirta ir vos ją, paspaudus, 
pasidavė. Turbūt, ją palaisvino ‘dangčio iš
kėlimas.

Aš nežinojau, ar šituo pasisekimu turiu 
džiaugtis, ar čia susidursiu su nenugalimais 
sunkumais, kurie visą darbą pavers niekaiš.

Kadangi ši lenta lengvai pasidavė kojų 
spaudimui, tai galimas dalykas, kad ją sle
gia ne daug žemių. O gali būti net taip, kad 
mano karstas sukrautas gilioje eilėjo ir kojų 
galas kaip tik išėjo į tuštumą, kurią rytoj 
būtų pripildę naujais karstais.

Akimirksniu išsigelbėjimas pasirodė taip 
irti! Garbė Dievui!

'.Naujas džiaugsmas suteikė jėgų ir, įai-

AR ŠIANDIENINĖJ VENGRIJOJE KITAIP?
Vengrija jau nuo seniau tori' pagal šiapus 

suprantamus laisvus rinkimus išsirinkusi par
lamentą, kuriame yra stipriausiai atstovau
jama smulkiųjų ūkininkų partija.

Vengrijoje politinis ir ūkinis gyvenimas 
eina šiek tiek kita vaga, kas sudaro pagrindo 
kai kurioms klaidingoms išvadoms apie fak- 
tinajį Sov. Rusijos "politini kursą Vengrijos 
atžvilgiu. Atseit, Vengrija sudaro Sov. Rusi
jos okupuotuose kraštuose tam tikrą išimti, 
bet ši išimtis, pasižiūrėjus iš arčiau Į Ven
grijos politinį ir ūkinį gyvenimą, nelabai 
daug kuo skiriasi nuo jau visiems žinomų 
metodų. Čia susiduriama tik su tam tikru 
politiniu eksperimentu, kuris atneša dvigubos 
naudos: ir netriukšmingas, ir klaidina žiūro
vus, bet tikslas lieka tas pats — politinis ir 
ūkinis krašto pavergimas. 1

Rusų okupacinės kariuomenės buvimas 
Vengrijoje turi lemiamos (takos i politinį ir 
ūkinį gyvenimą. O jos skaičius dabai siekia 
iki 1 milijono vyrų (1946 m. gegužės 1 die
nai, pagal maisto aprūpinimo davinius, buvo 
980 000). Tokio kariuomenės skaičiaus iš
laikymas Vengrijos ūkiui turi tokios pat 
reikšmės, kaip ir reperacijų mokėjimas. Pa
gal naujausi susitarimą Vengrija turi mo
kėti 300 milijonų dolerių reperacijų, gi oku
pacinės kariuomenės išlaikymas, kaip nese
nai pranešė vyr. ūkio tarybos gen. sekreto
rius komunistas Zoltan Vass, sudaro 42% 
visų valstybės išlaidų. Iš šios priežasties Ven
grija pergyveno dar negirdėtą pasaulio istori
joje infliaciją. Minis.teris pirmininkas Ference 
N a g y ilgą laiką tarėsi Maskvoje dėl oku
pacinės kariuomenės sumažinimo ir jam neva 
buvo pažadėta, tačiau dar iki šiol jokių pa
keitimų nepadaryta. '

Šiandien dar yra didelis klausimas, ar’ iš
viso sovietų kariuomenė ir po taikos sutarties 
pasirašymo pasitrauks iš Vengrijos? Daug 
simptomų kalba už-tai, kad ji čia žada pa
silikti ilgesnį laiką. Pagal susitarimą, rusai 
turės teisę palikti- Vengrijoje daug „komisi
jų” prižiūrėti reparacijų mokėjimus. Kiek
viename fabrike ir įmonėje tokios „komisi
jos” jau steigiamos. Šioje tarnyboje pasiliks

kreipėsi į Teherano vyriausybę labai manda
gia nota, teiraudamiesi apie koncesinės sutar
ties perspektyvas. Teheranas pranešė, kad 
tas klausimas bus svarstomas naujai išrink
tame parlamente. Praėjusią savaitę Irane 
įvyko rinkimai. Rinkimus laimėjo vyriausy
bės partija, kuriai vadovauja ministeris pir
mininkas Khawam es Sultaneh. Galimas 
daiktas, kad persai dabar suprato su kuo 
reikalą turį, todėl naftos, kvapą vėjai gali 
nupūsti visai kiton pusėn. ,

Pabėgę komunistų vadai dabar pasikeisda
mi kalba per vieną kaimyninę radio stotį, 
kurios tikrojo vardo jie nemini, "yard propa
gandą ir skelbia, jog „ateis diena, kada mes 
dar sugrįšime”. Vb.

tempęs, iš visų jėgų spyriau į lentą. Daug 
kartų spyriau. Manyje kilo laukinis džiaugs
mas — lenta daugiau ir daugiau pasidavė. 
Štai — fiaskutinis Įsitempimas ir paskutinis 
dūžis — mano cėlės lenta išmušta. Tamsi 
karsto naktis staiga nušvito silpna šviesa.

Didysis Dieve, aš buvau išgelbėtas I — — 
Visai nusikankinęs nuo beprotiško Įsitem

pimo ir iš džiaugsmo savo išsigelbėjimui, aš 
' vėl paradau sąmonę. Bet greit atsigavau ir 

iš krūtinės išsiveržė laisvas atsidusimas!
— Aš grįžau atgal Į gyvenimą į laisvę, 

i šviesą! — Aš! 
kurs tikėjau esąs 
paaukotas tam
siems mirties die
vams! ...

Šliaužiau pamažu 
iš mirties kalėjimo 
lauk. Anga buvo 
siaura ,ir daug var
go padėjau, kol 
ištraukiau pečius ir 
rankas. Tada įkri
tau* į ne per gilią 
duobę. Apsižval
giau ir vėl pajutau 
gyvenimo laimę! ...

Iš aukštai sveikino žvaigždės. Lengvas, 
minkštas pavasario vėjas papūtė man į kalRą 
ir medžių lapai škdrėjo ir, tarytum sveikino 
prisikėlus) iš mirusių! — — —

Aš kritau ant kelių ir iš krūtinės išsiveržė 
karšta, nuoširdi padėka Dievui, už stebu
klingą išgelbėjimą iš „tamsybės ir šešėlių” 
karalystės!!! ... Antra mintis buvo — Mar
garita, — ir pradėjau verkti. Karštos skaus
mo ir džiaugsmo ašaros nesulaikomai triško 
iš mano akių.
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Taigi, aš vėl laimingai grįžau j gyvenimą. 

Pirmiausia reikėjo išjudinti sustingusius są
narius, nes jie nuo ilgo gulėjimo buvo visai 
sustirę.

Ką aš turėjau pirmiausia daryti? Kokiuo 
keliu aš vė! įeisiu Į pasaulį, kuris buvo mane 
išmetęs. Visokios galimybės lindo į galvą, 
vienos lengvai, kitoe Visai neįvykdomos, bet 
vis grįžau prie vienos minties, kuri ilgainiui

apie 100.000 asmenų. Iš kitos pusės, sovietų 
kariuomenės vadovybė sekvestravo 5—6 me
tams daug gražių vilų, viešbučių, sanatorijų, 
ligoninių, kurias Sov. Rusijos vyriausybė ma
no panaudoti savo „atostogautojams”. To
dėl ir apie pilną Vengrijos evakuavimą ne
gali būti ir kalbos, nes „teisėtu” atveju 
Vengrijoje turės pasilikti iki 20.000 asm. 
Vengrijos kariuomenę sudarys 65.000 vyrai, 
todėl ir Vengrijos ateities politinis veidas 
santykyje su „svečiais”, atrodo, bus aiškus.

Tenka pažymėti, kad paskutiniu laiku so
vietų karių ir vengrų santykiai žymiai pa
gerėjo, nors ir pasitaiko nesusipratimų, bet 
jie mažėja. Karinė valdžia yra išleidusi griež
tus potvarkius, pagal kuriuos draudžiama so
vietų kariams didesniuose miestuose''nakties 
metu išeiti iš kareivinių. Šio įsakymo vykdy
mą prižiūri kariniai patruliai ir vengrų jx> 
licija. Jeigu prieš keletą mėnesių Budapešte 
buvo pavojinga gatvėse rodytis, tai šiandien 
miesto gyventojai gali laisvai vaikščioti.

Sovietų kariai įgijo simpatijų pas vengrų 
ūkininkus, nes jie talkininkauja žemės ūkio 
darbuose. Kariuomenės vadovybė perleidžia 
ūkininkams naudojimui arklius ir traktorius, 
kurių trūkumas ypatingai jaučiamas Vengri
joje. Tai ji daro su aiškiu tikslu, nes žemės 
ūkio produkcijos išlaikymas yrą betarpis jos 
interesais. Žemės ūkio produktai eina išint-. 
tinai okupacinės kariuomenės išlaikymui ir 
tuo pačiu „pigia kaina” Įgyjamos simpatijos.

Bendrai rusai Vengrijoje, kaip ir kitose 
okupuotose kraštuose, dirba labai planingai. 
Šitą jau pastebėjo ir Vakarų sąjungininkai. 
Jeigu jie pradžioje norėjo laikytis visų susi
tarimų nuostatų raidės ir didėjanti nesusi
pratimų praraja dažnai juos pastatydavo tūp- 
čiojimo politikos rolėn, tai rusai tuo "pačiu 
metu, turėdami prieš akis savo aiškų tikslą, 
ėjo tiesiu ir kategorišku keliu, nepaisydami 
pasitaikančių sunkumų, ar Vakarų nepasiten
kinimo. O kai kurie jųpolitikos „vingiai, kaip 
šiuo atveju Vengrija, tik jiems naudos at
nešdavo ir kai kuriais atžvilgiais „vakarų 
žiūrovams” sudarydavo teigiamą įspūdį.

Taigi, šie iš šalies atrodą „švelnumai” 
Vengrijojė ir reiškiasi tame, kad jų visas dė
mesys nukreiptas .į ūkinius klausimus, aplei
džiant net senus išvadavimo receptus, balsa
vimo komedijas ir tt Čia jie siekia visą Veng 
rijos’ ūkį paimti savo griežton kontrolėn ir 
padaryti jį naudingu sau, paleidžiant kuo 
greičiau visas įmones Į darbą, žaliavų atga
benimas ir dalį gaminių (iki 20%) palikimas 
vietinei rinkai . Užtat Vengrijos sostinės ir 

' kitų miestų vitrinose galima jau dabar pa
stebėti daug būtino vartojimo prekių. Re- 
mišrios rusų — vengrų bendrovės, kurios 
perima visą Vengrijos pramonę ir ūkį savo 
žinion. Jau sudarytos 4 tokios bendrovės: ži
balo, aliuminijaus, laivų ir orinio susisieki- 

. ma Čia rusai gerai žino, kad po ūkinio pa

man virto idee fixe: aš esu miręs, aš esu ne
gyvas ir toks (uriu likti visam laikui! Ar 
gydytojas, namų gyventęjai nepripažino ma
no mirties ir to nepatvirtino? Mano vieta 
Įstaigoj garantuotai buvo užimta, ne3 jiems- 
buvo pranešta apie mano mirtį. Kokį milži
nišką perversmą ir čia turėtų padaryti mano 
pasirodymas! Mano palikimas — o, Dieve, 
kaip maža vistik buvo ką paveldėti jx> ma
no mirties! — tikriausiai jau buvo pasidaly
tas. Ką aš turėjau daryti, prisikėlęs iš mi
rusių?

Margarita! Šita
me varde sukau
piau visas savo 
mintis. Ji turbūt, 
mano mirtį jau bu
vo atgailėjus ir 
jautėsi be varžtų, 
kurie ją buvo' pri
rišę prie manęs? 
Jai buvo visas pa
saulis atviras į lai
mę. Ar ji iš tikrų
jų buvo taip prie 
manęs prisirišus? ■ 
Ar ji ir mūsų tė-

viskėj, ' tyliam sodžiuje, buyo laiminga? 
Aš jai tedaviau tik karčias ašaras, 
liam sodžiuje, buvo laiminga? Aš jai 'nieko 

'daugiau nedaviau, kaip tik karčias ašaras. 
Ar Paryžiuje būtų buvę kitaip? Likimas, ku
riam aš ją būčiau ašaras. Ar Paryžiuje būtų ■ 
buvę kitaip? Likimas, kuriam aš ją būčiau 
atidavęs, būtų ne daug kuo skyręsis, — taip 
pat ir čia ją būčiau palikęs vieną. .Ir ar būtų 
ji savo gyvenimą laikiusi pakenčiamu? Ti
kriausiai ne! Stokotų ir visuomet stokoti; — 
to būtų ji visuomet su manimi sulaukus . . .

Šiuo metu aš neturėjau jokios tarnybos. Ar 
ai ją greit rasiu? Tai yra labai netikra. Ne, 
aš negalėjau ir neprivalėjau mylimo asmens 
prirakinti prie taip netikros egzistencijos — 
ir-dėl Margaritos aš turiu likti miręs. Die
vas tikrai jos neapleis, o tuo tarpu ją globoja 
kaimynė Gabin, kuri taip 
su ja elgėsi. Be to, ji dar 

Kai manyje iškilo šito

meiliai iš oradžhi 
turi poną Simoną! 
vyro atsiminimas, 

vergimo automatiškai seka ir politinis krašto 
pavergimas, tik šis procesas vyksta žymiai, 
ramiau ir švelniau, kaip tiesioginiu keliu. 
Vengrų komunistų partija taip pat atlieki 
savotišką vaidmenį, netiesioginiai remiami 
okupacinės valdžios. Nors komunistai fier pra
ėjusius rinkimus gavo tik 18% visų balsų 
tačiau jx>litiniame ir ekonominiame gyvenime 
jos įtaka gan žymi. Visa policija ir tautiniai 
teismai) jų rankose. Didieji bankai, Įrtionės, 
fabrikai taip pat Todėl vyksta nuolatinė kova 
tarp jų ir smulkiųjų ūkininkų partijos, kun 
parlamente turi 60 balsų persvarą. Komunis
tai apšaukia juos „reakcionieriais”, „fašistų” 
rėmėjais ir taip dažnais atvejais ši tikroji 
dauguma turi nusilenkti mažumai, juo labiau, 
kad šios mažumos politiniai triukai beveik vi
sada sutampa su esamų „šeimininkų” tikslais.

Vengrija kitų laikoma pakankamai laisva 
šalimi, tačiau ten tos tariamos laisvės apvilk
tos tik gražesniais rūbais.
Kultūrinės naujienos

Unesco generalinis direktorius. Dr. Waite- 
.ris H. C Laves, teisinis tarptautiniais klau
simais Baltųjų Rūmų patarėjas, yra paskirtai 
Unesco generaliniu direktoriumi.

Churchillis rašo atsiminimus. Buvęs Ang
lijos premjeras W. Churchillis rašo paskuti
nių 10 metų istorinių įvykių atsiminimus. 
Jų būsią 6 tomai. Henr. Žemelis

Sovietai puola Vatikano^
MaskA. Sovietų radio komentatorius iš- 

naujo metė apkaltinimus Sv. Sosto politikai, 
kuri aktyviai nuolat kelia pasaulinių santykių 
problemą. Komentatorius savo griežtą kriti
ką baigė pareikšdamas, kad joks imunitetai 
neturįs būti pripažintas Sv. Sostui.

Atominės bombos paslapties 
apsaugojimas

Vašingtonas. Amerikiečių draugija, pasiva
dinusi „Amerikiečių patriotinių sąjungų koa
licija”, daugiau kaip Šimtas organizacijų, sku
biai ruošiasi susirinkti sostinėje, kad už
kirstų kelią vyriausybei pasidalinti atominė* 
bombos paslaptimi su kitomis valstybėmis. 
Šios koalicijos pirmininkas Trevor pareiškė, 
kad šių sąjungų nariai ir jis pats manytų 
kad .UNO būtų nepajėgi išvengti atominiu 
karo, jei visos didžiosios jėgos pripažins 
naujas naikinimo priemones.

Ispanijos emigracinės 
vjrlausybės krizė

Paryžius. Prancūzų spaudos agentūra pra
neša, kad Ispanijos ekzilinės vyriausybės mi
nisteris pirmininkas Dr. Jose Girai atsistaty
dino. Tai įvykę dėl Ipanijos respublikonų 
nepasitenkinimo ekziline vyriausybe, nes ji 
emigracijoje būdama nustojusi saito su Ispa
nijos vidaus rezistencija. Pačioje ekzlinėfr 
vyriausybėje taip pat buvę nesutarimų.

man pasidarė karšta. Sis vyras, kurs buvo 
priėjęs taip arti prie mano mylimos Marga
ritos! Mano dantys kaleno, kai aš iš pykčio 
kartojau: „ponas Simonas!"

Iš pirmo akimirksnio, kai šis vyras vieš
butyje išniro šalia mūšių aš jam turėjau ne
nugalimą pyktį, nors jis mus sutiko su di
džiausiu mandagumu ir meilumu. Aš tuojau 
pastebėjau, kad šito dėdelio draugiškumo 
priežastis buvo mano žmona. Garbė teisybei 
Mano sustingimo metu jis viskuo meiliai pa
gelbėjo Margaritai ir buvo visų jos skausmų 
dalininkas ir geriausias draugas.

Dar labiau mane graužė pagalvojus, kad 
tai liks ir ateity! Todėl neprivalėjau pasiro
dyti jų tarpe, aš buvau miręs dėl jų. Aš ne
privalėjau jiems rodytis ir turėjau leisti vis
kam įvykti ir nereikšti į nieką jokių teisių. 
Vargšė Margarita, vargšas Olieverl

Ar ji iš tikro taip manęs gailėjosi, ar mano 
netekimas tikrai jai buvo didelė nelaimė? 
Betučia nubėgo mano mintys atgal į praeity- 
į mano piršlybų ir vestuvių laiką. Ar buvo 
Margarita laiminga žmona? O ne! Jos tėvai 
mielai pripažino mane už sūnų, nes tuo jiems 
nuėmiau vieną rūpestį, o Margarita bž manęs 
tik dėl to ištekėjo, kad nieko geresnio nerado 
Šiaip ji negalėjo būti visai nelaiminga mūsą 
sodžiuje, kur ji buvo išaugus, — juk tūkstan
čiai gyveno toikose sąlygose ir buvo laimingi.

Jei ji būtų mane šiek^iek pakeitus, tai mes 
ir ten būtumėm buvę pakankamai laimingi! — 
— Ne, ne, ji nemylėjo manęs, aš tai seniai 
jaučiau! O ar ji Simoną labiau mylės? Bet 
kam aš kankinu save šiomis mintimis! Gal
būt, nė vienas iš jų negalvoja apie bet ko
kį susiartinimą. Ši nauja mintis Vėl grąžino 
man į ramybę.

Bet pirmiausia aš turėjau sutvarkyti kar
stą, kad niekas nepastebėtų šio Jvyk’o. įsta
čiau išmuštą lentą vėl I vitą, užpyliau tru
put) žemių ir viską taip sutvarkiau, kad nie
kas negalėtų nieko pastebėti.

O, kaip stebėtinai graži buvo ši pavasario 
naktis!

(bus daugiau)

4. I
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Mes, lietuviai, esame neapsakomai gabūs: 
kiek mūsų galvų, tiek pat ir talentų.- Jei 
tik būtų mūsų valia, mes ir vėl atstatytume 
laisvąja Lietuvos valstybę, mes atgaivin
tume jos pramonę ir prekybą, mes pasta
tytume ant kojų jos meną ir mokslą. Mes 
išdrenuotume visus raistus, mes elektrifi- i 
kilotume visus kaimus, mes... Taip, viską 
mes sugebėtume atlikti. Ką čia ir bekalbėti, 
juk Lietuva - didvyrių' žemė!

Bet su mūsų stovyklų komitetais nesise
ka, nors pasiusk.Kartais net atrodo, kad čia 
Viską sumaišo juodoji katė, kartais vėl — 
gal kur grabaliojasi prakeiktoji raganos 
ranka ar kitas koks paibelis. Pavyzdžiui, 
kad ir šitas komitetas. Rodos, kai jį rin
kome, tai rinkome labai rūpestingai ir pa
gal tėtušio Juozapo patarimą — geriausius 
iš geriausių. Bet kai tik tas komitetas ėmė 
dirbti, tai iš karto visi išpūtėme akis, it tas 
velnias, bežiūrėdamas i seną ropę. Kaip 
žiūrėk nežiūrėjęs, o vis tiek komitete tema
tai tik sukčius ir pašlemėkus. Kiekvienas 
padorus stovyklas gyventojas dėl to raudo
nuoja iš gėdos ir patsai Šave klausia, kaip 
tai galėjo atsikti, kad šventoj mūs Lietuvos 
žemelėj galėjo gimti tokie niekadėjai?

Nekalbu vien savo vardu, nes koks čia 
aš būčiau autoritetas? Bet pasiklausykime, 
ke kalba žmonės, o juk žmonių balsas — 
dangaus balsas. Va, nespėjo komiteto ponai 
nė taisyklingai ant savo kėdžių atsisėsti, o 
klojau iš visų pusių apspito jų giminės, tų 
giminių giminės bei įvairus! bičiuliai. 
Aišku, vis šitie tipai suplaukė ne atlaidų . 
maldauti, o tik šiltų ir garbingų valdžios 
vietelių prašytu Tokiu būdu spontaniškai

::
:■ :: __-
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NĖRA KAS RINKTI!
susiorganizavo komiteto kompanija arba — 
trumpiau ir lietuviškiau tarus — valdžios 
šutvė.

Na, šita šutvė ir įvedė pas mus tokią 
tvarką, kad mes išvien tik čiaudėjome, tar
tum trečioj dienoj nugeibusi šešką uosty
dami. Sakysime, kas to nežino, kad broliai 
Amerikos lietuviai mums suaukojo dau
gybę frakų, smokingų, balinių suknių ir 
kitokio gero. O kai tą gerą sandėlis ėmė 
dalinti,' tai vargšai DP nerado nieko geres
nio, kaip tik smokingo rankogalius, frako 
uodegą, Napoleono laikų gorsetą ir klijonkę, 
kažkada išimtą iš karakulinio palto. Vargu 
ar ką iš jų begalėtų sukombinuoti ir 
Kauno siuvėjų profesorius Rimša su 
ciškiu. Ačiū už tokius drabžius! '

O kokį gavome maistą? Kurgi dingo
sų pakietėliai, a? Kur mūsų-cigaretės, kava, 
šokoladas, kur mūsų razinkos ir džiovinti 
persikai? Aišku, viską paglemžė komitetas 
su savo sėbrais. O dar aiškinasi, girdi, jū
rininkų ir angliakasių streikai, sustojo 
transportas... Pasakęs! Kodėl tas trans
portas vis geras žirniams iš Kanados ar net 
Aliaskos atgabenti? Tikrai, jei tik būtų ki
tas komitetas, tai mes kasdien ant stalo 
turėtume rūkyto bekono, palendvicos, ikros, 
o gal būtų ir skilandžio. Nebereikėtų srėbti 
visokias žirnių buizas, ir lapienes, lyg mes 
būtume kandidatai į Niurnbergo kartuves..

Arba vėl: ką žmonės šneka apie ligoninę?

pats 
Mo-

mu

Pasirodo, kad visas medicinos personalas 
yra perdėm užimtas prie komiteto veislės, 
kuriai per tris dienas visas ligas pūste 
išpučia. Šito dar negana: po kiekvieno val
gio tos veislės padarams ir dantis išrakinė-

< ja, iš ausų gyvaplaukius išpešioja ir atlie
ka visus kitus veiksmus, būtinus panaberi- 
jai ir elegancijai išlaikyti. Dėl to eilinis 
žmogelis per amžius prie daktaro ar sani
taro neprislmuši, nors tau po didesnių 
švenčių ir stigtų kurios nors stambios ir 
judamos kūno dalies, kaip antai: liežuvio, 
nosies ar kojos.

Kai kas sako: tegu komiteto šutvės 
/nasruose būna tokie svarbūs dalykai, kaip 

drabužių ir maisto sandėlis. Girdi, tegu jos 
žinioje būna ir ligoninė. Visa tai juk su
daro tas strategines bazes bei atramos 
punktus, ant kurių stovi kiekviena valdžia, 
šituo atžvilgiu būdama panaši į lokį, įsi
rioglinusį į medaus klaną.

Gal ir taip. Bet pažiūrėkime, kas dedasi 
kitur. Vosije stovykloje nerasi nė vieno bent 
kftk garbingesnio posto, kuriame nesėdėtų 
koks nors komiteto dėdė, svainis, dleverys 
ar anūkas. Argi mes nežinome, kas pas mus 
yra šiukšlių bei paplavų inspektorius? O 
rajono nuorūkų Ir popiergalių surankiojimo 
referentas? Arba bulvių skutimo instruk
torius? O kur dar kortų klubo šefas, o 
bonkų ir bokalų tuštlnimo revizorius? Vis
kas valdžios šutvės nasruose, kad juos 
nelabasis!

Todėl mes, t y. padorūs stovyklos gy
ventojai, imdami visa tai dėmesin ir at
kreipdami į save kitų dėmesį, remdamiesi 
teisės bei teisingumo principais ir visomis 
didžiosiomis žmogaus laisvėmis vienbalsiai 
ir laisva savo valia nutarėme: — esamąjį 
komitetą pašalinti ir nedelsiant paskelbti 
naujo komiteto rinkimus.

Senasis komitetas, žinoma, tuojau buvo 
nuverstas. Iniciatorių grupė sudarė nau
jojo komiteto kandidatų sąrašą ir ėmė jį 
piršti žmonėms. Žiūrėkite, sako, visi čia 
geriausi iš geriausių, visi pasiruošę už tei
sybę savo galvas ant kaladės guldyti (ar ranka - tikrai žirnienė. Bet kaip jis išdrįso 
ant kortų kaladės — nepaskyta). Žiūriu ir šitaip man į akis pasakyti? Fui, koks aki-
aš J tą sąrašą: Petras Šalaviejus, Juozapas plėša ir storžievis! Ne, netinka ir jis į ko

mitetą.
Nebėra kas rinkti. Jeigu šitaip, tegu 

valdo mus bušmėnai ar papuasai, tegu. Ki
tokios išeities nebėržr K. Apaščia

le ur

APIE NAUJAJI REMARQUE
. 1929 metais vienas jaunuolis dienomis sė
dėdavo prie Berlyno sporto laikraščio redąk- 
cijos stalo, o naktimis namie triūsdavo prie 
rašomosios mašinėlės. Daugeliu atžvilgių jis 
buvo tipiškas savo kartos atstovas. 1915 me
tais, aštuoniolikametis Osnabruecko gimnazi
stas, jis įstojo ( kaizerio armiją. Pp karo jis 
dirbo mokykloje, parduotuvėse, laikraščiuose. 
Per visą tą laiką jis rinko prisiminimus ir 
permastė savo mėnesius armijoje; tie prisi
minimai, mintys ir abejonės užpildė jo karšt
ligiškas naktis.

Tas jaunuolis buvo-Erich Maria Remarque. 
Knyga, kuri pamažu plėtojosi, buvo „Vakarų 
fronte nieko naujo”, gal būt'didžiausia knyga, 
kilusi iš 1914—18 m. karo. Pirmasis leidė
jas atmetė nežinomo autoriaus rankraštį, 
bet kai knyga buvo ' pagaliau išleista, 
ji sudrebino visą Vokietiją. Joje - pir
mojoje savo balsą surado milžiniškų Europos 
mūšių kapinynų žuvusieji. Tik viena buv. feld
febelio Adolfo Hitlerio knyga „Mein Kampf” 
pralenkė „Vakdrų fronte. nieko naujo” savo 
tiražu. Tų knygų dvasia ir tikslai buvo dia
metraliai priešingi. Kai „Mein Kampf” pikto 
sėkla laimėjo,-„Vakarų fronte'nieko naujo” 
buvo . viešai deginama aikštėse. Naciams 
paėmus valdžią, jos pacifistinis liberalizmas 
tapo priešvalstybiniu.

1931 metais Remarque, jau plačiai žinomas 
visame pasaulyje, persikėle gyventi į Švei
cariją. 1939 metais ją pakvietė Hollywoodas. 
1942 metais jis persikėlė Nevv-Yorkan, kur ir 
dabar tebegyvena. Siame laikotarpyje jis pa
rašė „Kėlią atgal”, „Tris draugus” ir „Bangų 
blaškomuosius”, vieną pirmųjų knygų apie 
pabėgėlius.

Dabar, 47 metų amžiaus, Remarque parašė 
naują knygą — „Triumfo Arka”. Jos veiks
mas-vyksta Paryžiuje, veikėjai — pabėgėliai, 
emigrantai.

„Triumfo Arkos” pagrindinis veikėjas yra 
vokietis gydytojas; nelegaliai gyvenąs Pran
cūzijoje. Jis vadina save Ravic’u, bet tai yra

tik vienas iš daugelio jo slapyvardžių. Ra- 
vic* as yra garsus chirurgas, bet Prancūzi
joje negali dirbti — neturi leidimo. Jis pra
gyvena iš pinigų, gaunamų iš tĮviejų prancūzų 
gydytojų už pagalbines operacijas. Vienas jų 
yra per senas, kitas visai ne chirurgas. Li- 
gonys niekad nemato Ravic’o, kuris pasirodo 
tik tada, kai jie yra jau narkotizuotu

Pagrindinė „Triumfo Arkos” tema yra to 
liūdnai ciniško chirurgo ir panašaus likimo 
moters Joan Madou meilė. Ten taip pat pa
sakojama apie emigrantų dalią ir Ravic’o 
kerštą Gestapo valdininkui, kuris jį kankino 
Vokietijoje. Emigrantų vaizdavimas yra vykęs. 
Jame išvengiama patoso ir sentimentalumo. 
Ravic’o keršto epizodas taip pat yra vykęs. ' 
Stipri Reiharque — romanisto ranka sugeba 
atvaizduoti žmogžudystę, kaip teisingumo 
veiksmą. Meilės istorija yra* blankesnė, nes 
Joan Madou charakteris yra perdaug nerealus. 
Kada trečias ar ketvirtas meilužis ją peršauna, 
Ravic’as rengiasi ją opeYuoti. Bet kulka pa
siekė nugarkaulį — operacija nebeįmanoma. 
Jo sugebėjimas, išgelbėjęs tiek daug gyvy
bių, kurios jam tiek maža tereiškė, negali nie
ko padėdi Joanai, kuri jam tokia brangi. 
Joan miršta tą dieną, .kada vokiečiai qžengia 
J Lenkiją ir pasaulis nuslysta į Antrąjį Pa
saulinį karą.

Remarque veikėjai, aišku, yra simboliai. 
Ravic’as, blaškomas tarp to pasaulio, kuria
me jis priverstas gyventi, prostitučių ir su- ’ 
vedžiotųjų, šundaktarių ir šarlatanų, yra pati 
Europa. Jame nėra meilės ir jis netrokšta 
jos; jį stumia neapykanta ir keršto troški
mas; jis tikra brutalumo auka, kultūringas 
ir su tradicijomis žmogus, pasmerktas nuže
minti save. Kai ateina karas ir Ravic’as turi - 
vėl .pajudėti, jis taip sutraukia viską, ką jis 
išmoko iš savo paties likimo: „žmogiškosios 
būtybės gali daug ištverti”. Nieko daugiau.

„Triumfo Anka” yra išradingas ir pilnas 
jausmo romanas.

Erich Marla Remarque
. . . milžiniška akmeninė arka, nu

grimzdusi migloje, lyg remdama me
lancholišką dangų ir saugodama vie
nišą, išblyškusią liepsnelę ant Nežino
mojo Kareivio kapo, kuris atrodė kaip 
paskutinis žmonijos kapas nakties ir 

.vienumos vidury.
Po kelių naktų Ravic sėdėjo prieš Cafe 

Fouquet, tylus, budintis. Jis darė tai kiek
vieną kartą po to, kai antrąjį sykį manė pa
žinęs Haake praeinant gatve.

Kodėl aš sėdžiu būtinai 
staiga. Galimybės pamatyti 
pačios betkur Paryžiuje.

Galvojo apie Joan. Kodėl
benorėjo jos matyti? Juk tai buvo kažkas, 
kam Jis šį tą reiškė, kam jis buvo svarbus, 
kažkas, kieno veidas pasikeisdavo, kai jis 
pažvelgdavo jin. Kažkas (žengė į jo gyvenimą, 
pilnas laukinio pasitenkinimo, pilnas pavo
jingos nežinios, jo gyvenimą perkirto kitas.

• prisijungė prie jo be jokių ribų, ir jis norė- “ 
jo paaukoti sumegstai iliuzijai, nekantriai,, 
dži'i'r’nančiai arogancijai, gimusiai iš keršto 
vilties.

Ko jis iš'-lr-ni-r norėjo? Kodėl jis prieši- 
' uosi? Kam taupė save? Gyvenimas pats jam

„Triumfo arka“
o jis atsisakinėjo. Ne todėl, kad tai

čia, — galvojo 
Haake yra tos

jis daugiau ne-

siūlėsi, 
buvo "permaža — tai buvo perdaug.

Jo galvon pakilo šiluma. Jis giliai alsavo. 
Pajudino pečius. Staiga jis pajuto, kad vėl 
yra gyvas, lyg švino gabalas jo galvoje būtų 
pradėjęs tirpti. Jis pašaukė kelnerį, užsimo
kėjo ir išėjo.

„S.eherezeda” buvo sausakimšai prisigrū
dusi. Joan sėdėjo prie’ stalo su keliais vyriš
kiais. Ji iš karto pastebėjo Ravic’ą. Jis liko 
stovėti, prie durų. Vieta buvo pilna dūmų ir 
muzikos. Ji pasakė keletą žodžių žmonėms 
prie savo stalo ir atskubėjo prie jo.

— Ravic . . .
— Ar tu čia dar reikalinga?
- Kodėl?
— Aš noriu pasiimti taye su
— Bet ar tu nesakei . . .
— Tai praėjo. Ar tu čia dar
- Ne.
— Tada, eikš.
— Gerai. — Ravic pažvelgė j 

čius pačius blankioje melsvo rūko šviesoje. 
— Ar tu grižai dėl manęs? — paklausė jį.

— Taip, — tarė jis prislopintu balsu, pri
siartinus jos nušvitusiam veidui. — Taip, 
Joan. Dėl tavęs. Kur tavo apsiaustas?

savimi.

reikalinga?

ją, jos žėrin

vyras, sako, Lietuvoje piemenaudamas bu
vo labai išsimiklinęs botagu pliauškinti - 
pliekdavo kaip Iš muškietos. Vosije seniūni
joje nebuvo Jan/ konkurento. Labai gabus 
vyras. Bet čia, stovykloje, paaiškėjo viena 
jo silpnybė: kai tik išgers, tat tuojau Išsi
rengia iki baltinių ir ima baletą šokti, be
sarmatis. O aš esu vedęs ir turiu žmoną, 
kuri baisiai nemėgsta baleto: kartą Kaune, 
pačiame vidurnaktyje parsigriozdinęs na
mon, pasisakiau žiūrėjęs baleto, tai ji taip 
trenkė man per abi ausis, jog kelias dienas 
vaikščiojau galvą rankšluosčiu persirišęs. 
Nuo tos dienos ir aš nebemėstu baleto. 
Todėl — šalin Petrą Salaviejų!

Toliau - Juozapas Nalivaika, buvęs mano 
tėviškės vargamistra, o dabar, neišmany
damas ko įsikibti, nuėjęs praktikuotis į 
batsiuvių artelę. Iš karto aišku, kad tai re-, 
voliucionierius ir aršus valstybės pamatų 
griovikas, nes juk visi batsiuviai tokie. O 
aš, broliukai, už valstybę, aš vis už vienybę 
ir susiklausymą. Nepakeliui tad man su re
voliucionierium Juozapu Nalivaika. -

Sekantis - Cezaris Batvinis, filosofijos 
mokslų daktaras, mokąs ir anglų kalbą, bet 
Visiškas abstinentas - negeria Ir nerūko. 
Tdkia galva tikrai tiktų į komitetą, bet 
tiesiog gaila talento: kągi gali pafilosofuoti 
blaivas žmogus? Nerimta firma ir tiek.'*

O Leonardas Varna visai netinka l. ko
mitetą - netikusi jo pavardė. Kągi mums 
viešoji pasaulio opinija pasakys, jei mes 
imsime visokias varnas ir žvirblius į val
džias rinkti? Nereikia tokių!

Beliko Tomas Ambraziejus. Nors kiti Ir 
sako, būk jis esąs miltuotu maišu trenktas, 
bet šiaipjau labai gabus vyras: visada mane 
pirmutinis pasveikina, o mano žmonelei dar 
ir rankeles išbučiuoja. Ko tik jo paprašysi, 
visada padės: atneš tau iš sandėliuko mal
kų ar bulvių, išneš pamazgų kibirą, prašiuos 
tau ir kambarį. Duok tik jam iš savo ta
bako susisukti bankrutkę, tai jis tau ir iš 
kailio išsiners. Taigi, labai gabus vyras. 
Tiktų į komitetą.

Anądien rajone susitikau Tomą Ambra
ziejų. Žmogelis jau iš tolo nukėlė prieš 
mane savo kepurę. Kai prisiartinau prie jo, 
jis man ir sako: dovanokite, pas tamstą ant 
smakro žirnienės košės prikibę. Perbraukiu

at-

aš i tą sąrašą: Petras Šalaviejus, Juozapas 
Nalivaika, Cezaris • Batvinis, Leonardas 
Varna -ir Tomas Ambraziejus. Ehė, nuka
binau nos|, blogi dalykai - nėra kas rinkti!

Paimkime Petrą Salaviejų: vyras kaip

Taksi skyrėsi sau kelią iš kitų automo
bilių. •— Aš baiminausi, Ravic, — tarė ji.— 
Aš galvojau . . .

Jis pasilenkė prie jos.
— Nebegalvok apie nieką, Joan, apie nie

ką daugiau, ir nieko nebeklaušk. Ar matai 
gatvės žibintų šviesą ir tūkstančius spalvotų 
ženklų?. Mes gyvename mirštančiame amžiuje 
ir šis miestas virpa gyvenimu. Mes esame 
atplėšti nuo mūsų pačių ir mums nieko ne
beliko, išskyrus mūsų širdis.'

— Aš buvau .toli, mėnulio šalyje, ir aš vėl
grįžau. Ir tai čia esi tu, ir tu —gyvenimas. 
Viskas, amžinai sugrįžtantis stebuklas ir ryš
kiausias dalykas pasaulyje yra tas, kad žmo- ... . o__ ,__ w__, #___ ____
nės myli vienas kitą; be meilės žmogus yra būtų gyvas. — Skardens, — tarė Ravic, —
tik pusė žmogaus, tik popieriaus skiautelė su Tamponą.

Jis pjovė toliau. Aštraus peilio tikslumas. 
Gryno pjūvio jausmas. Jei dabar kas 
nors pradėtų klysti, įpiautų.per giliai, įpiautų 
per toli, tada po savaitės geresnis žmogus 
sėdėtų tame kambaryje, kuris atsidavė supę- 

■ Įėjusiais aktais ir kandimis, kur drebantieji 
pabėgėliai laukdavo savo gyvenimo ar mir- 

. -ties sprendimų. Geresnis žmogus, bet gal ir 
blogesnis. Tas šešiasdešimtdviejų metų besą- 
monis kūnas laikė save humanišku. Jis tikrai 
buvo malonus vyras ir geras tėvas Bet tą 
minutę, kada jis įžengdavo įstaigon, jo pa
saulis pavirsdavo išpūstomis frazėmis: Mes 
negalime to padaryti, ir: Kur mes nueitu- 
mėm, jeigu ... Ir: Mūsų pačių bedarbiai 
laukia vietų . . '„ ir taip toliau. Tai buvo vi
siškai teisinga, tai buvo tvarkoje, bet niekas 
nebūtų žuvęs, jeigu _Meyer’is ir toliau būtų 
valgęs savo skurdžią kasdieninę duoną.

Gerai, tag pjūvis buvo vykęs. Ne per gilus. 
Ne per platus. Ravic parodė Duradnt’ui tul
žies pūslę. Baltoje šviesoje ji styrojo tam<i ‘ 
ir taukuota. Jis įmetė ją į kabarą. Toliau. 
Siūlus. Reverčio valdininko šiltas pilvas. Su 
kyšiais jis turi dar sukalti mažiausiai š-'Aą 
tūkstančių frankų. Ka-ip jis galėtų kitaip mo
kėti dešimtį tūkstančių už tą operaciją.

Ravic nusmaukė nuo rankų pirštines ir nu
siėmė kaukę. Aukštasis va'dininkas begar
siais rateliais išslydo iš operacinės salės. 
Ravic spoksojo į jį. Levai. - galvojo jis, jei 
tu būtumei žinojęs, kad tavo visiškai teisėta 
tulžies pūslė man netekėtam pabėgėliui, su
teikė pora dienų geriausiame Antibų vieš
butyje.

Ravic pradėjo '-’suti rankas. Jis plovėsi 
ilgai ir pagrindinai.

suėmė ir pažvelgė į gelsvus, pūpsančius tau
kus. — Mes nuimsime nuo jo keletą svarų. 
Tada jis vėl galės gesti, — tarė jis Durant’ui.

Durant neatsakė
Ravic pašalino taukų sluoksnį, norėdamas, 

prieiti prie miskulų. Čia guli jis dabar, ma
žasis pabėgėlių dievas, galvojo jis. Žmogus, 
laikąs šimtus mažų likimų savo rankoje, toje , 
balkšvoje, ištinusioje rankoje, kuri dabar karo 
čia, be gyvybės ženklo. Žmogus, įsakęs de
portuoti seną profesorių Meyer’ J, kuris ne
beturėjo jėgų dar sykį eiti Kalvarijos kelią 
ir kuris, dieną prieš jo išvežimą, pasikorė 
prie Hotel International. Jei tas išpūstas pil
vas būtų buvęs gailestingas, Meyer’is dar

keliomis datomis ir atsitiktinu vardu: ir jis 
puikiausiai gali mirti,

Gatvės žibintų šviesa plūdo pro taksi langus, 
kaip klaidžiojantieji švyturio prožektoriai per 
laivo kajutės tamsumą. Joan akys nušvisdavo 
ir vėl aptemdavo jos išbalusiame veide. — 
Mes nemirštame, — šnabždėjo ji.

— Ne. Tik laikas. Prakeiktas laikas. Jis 
visad miršta. Mes gyvename. Mes visad gy
vename. Kai tu pabundi, laukia pavasaris, ir 
kai tu eini miego — jau ruduo, ir tarp jų 
tūkstantį sykių praeina vasara ir žiema, ir 
jei mes pakankamai stipriai mylimės, laikas 
sustoja ir mes tampame nemirštamais ir ne
sugriaunamais, kaip širdies plakimas, lietus 
ir vėjas, ir tai yra didelis dalykas.

— Diena dienon mes esame nugalėtojais ir 
metų metus mes esame nugalimi, bet kas 
nori tai įsisąmoninti ir ką tai kliudo? Tavo 
akys žvilga, saldžioji mylimoji, ir tavo lūpos 
jaunos. i

Ji gulėjo jo rankose, bejausmė, taip atsida
vusi jam, jog atrodė' beveik nebesanti, ir jis 
pasilenkė prie jos ir kalbėjo, kalbėjo. Ir 
pradžioje jis jautė, lyg kas žiūrėtų per jo 
petį, šešėlis, kuris begarsiai, miglota šypsena, 
šnabždėjo jam, ir jis pasilenkė giliau ir jautė, 
kad ji artėdama augo, ir šešėlis daę tebe
buvo tenai — ir tada jis pradingo.

Žmogus buvo didelis, išpūstu pilvu, plo
nomis rankomis ir kojomis. Ravic žinojo, 
kas jis yra. Jis vadinosi Levai ir buvo auk
štas valdininkas, kurio ministerija tvarkė 
pabėgėlių reikalus.. Veber jam papasakojo 
tai, kaip ypatingą sąmojų.

Ravic greit padarė pirmą pjūv|. Oda at
sidarė, kaip knygos puslapiai. Jis tvirtai ją

/
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Visi aukokime Raudonojo Kryžiaus rajui

Vienas šnekama, kitas daroma
Kalbos apie vienybę, toleranciją, svetimų 

■ nuomonių gerbimą, bendrųjų tautos reikalų 
statymą pi r mon vieton, asmeniškumų vengi
mą ir apie pašalinimą visų tų veiksnių, ku
rie ardo mūsų vieningumą ir kliudo didžiai 
tautos kovai už laisvą ir nepriklausomybę — 
y ra tiek senos, kiek mūsų valstybės nepriklau
somas gyvenimas. Apie tai jau kalbėjo gilio
je senovėje mūsų Kunigaikščiai, tai akcen
tavo priespaudos metu aušrininkai, knygne
šiai, tautos dainiai ir tai pagaliau dr. V. Ku
dirka (rašė mūsų tautos himnan.

Ne be tikslo apie tuos dalykus tiek daug 
kalbama ir rašoma, nes čia glūdi visų tų 
klausimų pati, esamė. su kuriais gyva tauta 
nuolat susiduria, tvarkydama savo gyvenimą, 
ar kovodama dėl laisvės. Be šių pagrindinių 
sąlygų visos pastangos yra paverčiamos be
reikšmiais veiksmais, kurie paraližugja tau
tos dvasines vertybes. Ir tik' šitų bendrųjų 
pastangų dėka, kur mažiausiai rado vietos 
paminėtos negerovės, buvo prieita iki auk
ščiausio ir brangiausio kiekvienai tautai 
troškimo — valstybinio nepriklausomybės 
akto. Jeigu anuomet būtų einama tais keliais, 
kuriais vėliau pasireiškė mūsų politinės sro
vės tarpusavio ginčuose, nesutarimuose — 
vargu ar būtų atsiekta tai, dėl ko mes šian
dien didžiuojamės, visam pasauliui skelbiamės 
nepriklausomos valstybės piliečiais ir reika
laujame jai laisvės. Didžiuojamės esą tokiais, 
o ne kitokiais, nors ir Ičmta dar mūsų tautai 
eiti didžiuoju kančių keliu. Tik dėka to auk
ščiausio politinio akto, mes išaugome pilnos 
prasmės žmonėmis, sąmoningais it susipra
tusiais. Išaugome ir peraugome visus tuos, 
kurie dar abejoja visu tuo, ka» mus privedė 
iki dabartinio tremtinio gyvenimo.

Jau nepriklausomybės metais mūsų gyve
nimas reiškėsi gan gyvomis politinėmis ten
dencijomis bei pažiūromis i valstybės reikalų 
tvarkymą. Lietuvis jau savo prigimtyje bei 
charakterio savybėse yra tikras demokratas, 
todėl nenuostabu, jeigu ji8 savo nuomonei 
reiškti pasirinko politines partijas, kurios ano 
meto būdingomis formomis reiškėsi valsty
bės gyvenime.

Deja, šios partijos nesuspėjo Is’uvti t'kro 
politinio bei demokratinio išsiauklėjimo. Ne
buvo vedama idėjinė, kultūringa bei aukštos 
tolerancijos paremta kova ir tokiu būdu šie 

. ginčai nuslysdavo' kartais | tokius politinius 
„šuntakius", kad nejučiomis atsirasdavo de
magogija, žema konkurencija, šmeižtai ir. 
t- L Ir taip pat todėl, kad ( šios partijos nir, 
buvo galutinai išryškinusios savo, politinio 
veido aiškiomis programomis Ir tada pri
trukdavo ginčams realios bazės. Ginčai buvo 
vedami ne todėl, kad (tikinti priešingai nusi
stačiusius, (rodyti jų klaidingas pažiūras, 
kultūringomis priemonėmis kovoti už savo 
interesus, pagerbti svetimą nuomonę, bet tik 
todėl, kad ana, ar kita nuomonė ėjo iš prie- 
Šingb lagerio.

Tokiu būdu nenoromis buvo prieinama prie 
asmeniškumų, nepagrĮstų apkaltin’mų ir la
bai dažnais atvejais nukentėdavo bendri tau
tos interesai. O kai politinės partijos pas
kęsta smulkiuose asmeniškumais pagristuose

ginčuose — atsiranda didelis pavojus pa
tents esminiams demokratijos principams. 
Tada visas valstybės politinis gyvenimas 
[gauna mažiau ar daugiau anarchistinį at
spind) ir visos kūrybinės tautos pastangos 
įeina ( stagnacijos bei aiškaus regreso kelią.

Todėl be galo svarbu išlaikyti valstybini 
sąmoningumą ir visomis išgalėmis siekti pa
kelti visos tautos kultūrinį lyg(, kuris ap
sprendžia , pačią demokratijos esmę ir paša
lina bet kuri disonansą suprantamoje partijų 
kovoje. Jeigu mes mokėsime, būdami prie
šingų politinių Įsitikinimų, suderinti savus, 
siekimus su bendrais tautos interesais,- vesti- 
idėjinę aukštos tolerancijos kovą, o ne par- 
tiškai „kromelinę”, gerbti kitų (sitikinimug — 
niekuomet mums nekels rūpesčio tokie mo
mentai, kurie reikalauja iš visos tautos’iš
tvermės, kovos ir nepalaužiamos valios.

Tenka objektyviai vertinant pabrėžti, kyl 
nuo 1926 m. buv. santvarka šiam politiniam 
antagonizmui dar labiau pasitarnavo ir įnešė 
j taip jau drumzliną atmosferą naujų ne- 
santaikps daigų. Pasunkėjusi tarptautinė poli
tinė padėtis ir užgriuvusios mūsų kraštui ne
laimės, kurios net privedė prie nepriklauso
mybės netekimo, savo keliu padarė teigiamos 
(takos bendram politiniam vieningumui, at
palaidavo nuo asmeninių partinių ginčų ir 
visa tauta vieningai stojo kovon už laisvę. 
Nuosaikesnieji sluoksniai 
šiuose (vykiuose esančios puikios pamokos 
ateičiai ir tikėjosi, kad naujasis visų politinių 
srovių Įsijungimas bendram darbui ir savų 
grupinių interesų palenkimas vienam tikslui 
atnešiąs teigiamų vaisių ateities demokratinės 
Lietuvos gyvenime.

Deja, dėtos viltys nepasiteisino ir čia, 
atrodo, būta tik laikino (,bėdos” principo, o 
ne nuoširdaus visų politinių srovių bendra
darbiavimo. Gyvenimo praktika šiuos prilei- 
dimus patvirtlmo. Ir svarbiausia, kad ši pa
grindinė mūsų politinių srovių yda eina ne 
iš apačios, o iš viršaus. Okupacijos metu, ka- 

, da visa tauta, vadovaujama pogrindžio ir 
turėdama prieš akis kilnų Tėvynės gerovės 
ir jos laisvė tikslą, sutartinai.kovojo — peri
ferijose mažiausiai buvo kalbama apie kaž-

net pranašavo

kitų kolegų atžvilgiu, traukai pečiais ir ne
tiki. Ar ištikrųjų pas mus dar yra tokių as
menų, ar grupių, kurie galėtų siekti naujų 
„režiminių” sistemų? Juk abi okupacijos at
liko šia prasme puikią chirurgo rolę ir vi
sam laikui palaidojo bet kurias spekuliacijas 
apie galimus primetimus naujų „sistemų”. 
Visi tai įsitikino, ant savo nuosavo kailio 
patyrė, suprato ir pagaliau visos esančios 
politinės grupės jau seniai visais pagrindi
niais klausimais sutarė ir dėl ateities niekam 

rberods nekyla jokių abejonių. Tiesa, Lietu
voje paleckiai ir gedvilai kitaip galvoja ir 
gal jų keletas agentų čia pasislėpę sėdi, ta
čiau jie jau seniai pastatė save už tautos 
ribų ir jų vaidmuo ateities Lietuvoje bus 
lygus nuliui. Tas pats pasakytinair 
smarkiai „dešiniuosius”, jeigu tokiųyra. 
taip pat savo „giesmelę” sugiedojo.

Šių „pavojų” kalimas, atrodo, turi 
tikslą ir nenoromis demaskuoja pačius 
voją” kėlėjus bei parodo jų kovos metodus. 
Kitaip ir suprasti negalima. Pavojus patys 
sau (sikalbam ir patys juos sudarome. Tikru
moje jų nėra ir negali būti, bet jie fabrikuo- - 
jami, nes kitaip priešingoji srovė gali gauti 
visuomenėje didesnį pasitikėjimą. Čia 'iškyla . 
toji pati yda, toji pati mūsų partijų liga, 
kurią pagydyti vis dar nenorime, nors recep- 
tus visi žinome^ir apie juos nuolat šmekame. 
O tas atsitinka todėl, kad mes esame pri
pratę vieni kitus vertinti pagal senas viziti
nes korteles, norime monopolizuoti kitų įsiti
kinimus bei palenkti į partinę „kromelinę” 
sistemą tautinių ir patrijotinių jausmų sąs
kaitom ir liūdniąusias pastangas norime ap
šaukti net išdavikišku darbu vien todėl, kad 
jis yra atliekamas ne tų, o anų, tokių pat 
lietuvių, kurie jau* šeštus metus kovoja ir 
žūsta dėl tos pačios Tėvynės.

Čia yra tikroji visų nesusipratimų bei 
skelbiamų „pavojų” priežastis.

Taigi užtenka kalbėti ir rašyti, bet jau 
yra atėjęs pats laikas įrodyti savo politinį 
subrendimą praktiškais darbais. • Ir ypatingai 
mes tų darbų laukiame iš tų, kurie tariasi 
atstovaują mūsų politines sroves.

Gaisrą sukelti pakanka vieno degtuko, Vai
dus — vieno pikto žodžio. Oi visi geros 
valdos lietuviai nuoširdžiai trokšta vienybės 
ir gerovės savo kenčiančiai Tėvynei, o tuo 
pačiu metu vis dar kažkas bando paleisti 
piktą žodį. H. 2.

Pabaltijo filatells1uts»»wburlo 
„Baltija“ eilinis pran^unas

Sambūrio Valdybos -nutarimu, kiekvieno 
mėnesio pirmąjį sekmadieni valdybos nariai 
suvažiuoja posėdžiui. Sykiu ši diena yra. „Fi
latelinių vertybių pasikeitimo diena”. Atei
tyje, kai iš (vairių valstybių bus gauta fili- 
telinė literatūra, pasikeitimo dieną numatoma 

... ... daryti filatelijų liečiančius pranešimus bei.
kariškų rūbų ir (teikdamas lietuviui, nuSko^jpaujog apžalgas. ,

Valdybos posėdžiuose, kurie Įvyko pr. m. 
gruodžio 15 d. bei šmt. sausio 12 d. nagri
nėti bėgamieji reikalai ir nutarta:

1. Priimti sambūrio nario dail Ed. Kra-„

— ■ ■ - -■ — • Ženklelyje atitinkamai pavaizduotos Pabalti
jo valstybių emblemos. Sambūrio nariai 
ženkle!) nešios švarko atlape. Ženklelio pa
gaminimo reikalu visus rūpesčius pasiėmė 
autorius.

kokias nesantaikas, gi tuo pačiu metu „viršū
nėse” virė nuolatinis trinymasis. Dėl ko? Tik 
ne dėl esminių dalykų, principinių kovos me
todų ar vedamos linijos, o dėl tokių smul
kių ambicinių reikaliukų, jog tekdavo tik 
stebėtis. Vis dėlto, šitokie reiškiniai prives
davo prie -žalingų padarinių, kurie kartais 
pastatydavo atskirus kovotojus didelei rizi
kai, pavojams ir net išdavimams. Atėjus lai
kui, istorija šias šlykščias „politines kombi
nacijas" iškels pilnoj nuogybėj.

Jokios pamokos ir ryškūs pavyzdžiai ne
padarė jokios (takos ir ... šios „kombinaci
jos” pastebimos ir dabar, kada, atrodo, visi 
siekia to pačio tikslo, visi gyvena viena irta 
pačia mintimi — visas jėgas aukoti laisvės 
kovai.

Juk ne paslaptis, kad dabartinėje tremti
nių bendruomenėje minimos politinės srovės 
reiškiasi. Ar tai renkant komitetus, ar kitus '• 
valdomuosius organus ar atlienant mūsų 
tremtinių padėčiai pagerinti bei krašto va
davimo darbus — susidaro taip vad. opozi
cijos, pozicijos, blokai ir kL Čia mes dažnai 
galime išgirsti savotišką klasifikaciją: „savas 
ir ne savas”, kuri turi (takos rinkimų rezul
tatams ir kartais anas ar kitas neišrenkamas 
vien dėl to, kad jis esąs „ne savas”, nors jis 
visais atžvilgiais būtų •Rinkamas reprezen
tuoti mūsų bendruomenę. O dabartinė padė
tis, kuri dar neleidžia laisvai reikštis poli
tinėm srovėm, dar labiau išryškina tą padėtį, 
ją komplikuoja ir priveda prie klaidingų iš
vadų.

Pilnai suprantama, jeigu mes dabar sten
giamės formuot savo politines pažiūras | 
ateitį, bet negražu kaišioti lazdas į sunkiai pa
krautą mūsų visų vilčių ir šventų (šitikinimų 
vežimo ratus.

Štai kai kurioje spaudoje („Žiburiai” Nr. 
38) rašoma apie pavojus atgaivinti „vadi- 
stinę” sistemą, apie primetimą kažkokių 
„demokratijų” iš dešinės, ar kairės. Arba 
Sisirodžiusioje skirtoje jaunimui spaudoje 

u iš pirmo žingsnio „susikirsta” ir „Švie
sos” sambūrio kūrėjai apšaukti beveik ko
munistais („Studentų Dienos”). Skaitai tokius 
rimtus (spėjimus bei korektiškus apšaukimus

Skaitytoje žodis

d.

Tru'.sta šifainM Pr±g9’’i^ik affi^nkt^Ka’i ±normą, norisi tik šokti ir dūkti. Kai firmos 
A’ėjo šalta, žiauri žiema. Šaltis gnaibo ne-’ ..North Germany Timber Kontrol in Zeven” 

t"- ausis ir n.osj, bet laužo ir visus kaulus. šeta.s pastebėjo, kad miške randasi darbminkų, 
Laimingi visi tie, kurių kūną dar dengia sim
patingų lietuviškų 'avyčių odoj kailiniai arba 
šilti amerikietiški paltai, bet liūdna tiems, 
kurie ant savęs teturi tik buvus os vok'rių 
galybės sudėvėtą mundurą ar kitokj apdris
kusi švarką. Mane, kaip ir daugel) kitų ne
laimingųjų, tik po vasarini švarką turinčių, 
likimas nuvedė dirbti | mišką. Kai ryto šal
tyje, nedengtoje mašinoje, nuvažiuoju | už 
18 klm..esant) mišką, pavirstu į gyvą lavoną.

apie
Jie

kit.

K. Augustinavičiaus atminimui
4 Prieš metus, vasario 10 <į, netoli VFuerz- 
burgo tragiškai žuvo Kazimieras Auguatin*- 
vičius, palaidotas Hanau kapinėse.

Velionis gimęs 1909 m. sausio 4 d. Žiež
mariuose. ūkininkų šeimoje.. Mokėsi Kauno 
„Aušros” gimnazijoj, Karo Mokykloje. Dir*_ 
bo Kaune, Šiauliuose ir Vilniuje pradžioje 
kalėjimo valdininku, vėliau viršininku. Kas 
nežino iš vilniečių (Vilniaus lietuvių paskuti
niais laikais) Lūkiškių kalėjimo viršininko K. 
Augustinavičiaus? Kai kalėjimas per abi 
okupacijas buvo pilnas nekaltų lietuvių, vir
šininkas .rizikuodamas pats savo laisve dėl 
neištikimybės okupantams, gelbėjo kaip iš
manydamas savo tautiečius.

Velionis buvo giliai humaniškas, lietuviškai 
nuoširdus, neužmirštinas draugų ir tautiečių.

Žuvo prieš pąt 16-tą Vasario, važiuodamas 
parverti žmonai solistei 'lietuviškų gaidų Ne
priklausomybės šventės programai.

Lietuviai, deja, tirpsta svetur. Testoja | jų 
eiles kiti, teeina anų žmoniškumo ir Lietuvos 
meilės keliu. A

Augsburgo Dramos Teatras dirba
„Po didelio darbo — reikaFngap' poi’s's”, 

yra pasenusi tiesa, todėl po prabėgusių metų

sėkmingo darbo (67 spektakliai), Augsburgo 
Dramos Teatras žengia i naujųjų metų an* 
gą su naujais pastatymais. N. Alėtų išvakarė
se pastatytas akt Palubinsko režisuotas 5 v. 
farsas „Kaip jums patinka” ir po savaitės 
akt. E. Žalinkevičaitė išleidžia 3 v. pasakų 
va kams „Melagėlis”. Pasisekimas didelis

Teatras turi daug kvietimų gastrolėms, bet 
dėl naujų darbų ir repertuaro turtinimo nuo. 
jų susilaiko. Dirbama su drama „Vanduo Ka- 
nitogoj”, „Žentu” ir populiarąja prancūzų 
„Naująja Mokykla”. Atkuriama „Tėviškės 
pastogėj” Teatras plečia savo _ pajėgumą, 
įtraukdamas naujas jėgas, išbarstytas po Vo
kietiją.

Teatrui- tebevadovauja nenuilstamas entu
ziastas akt. J. Palubinskas ir tikimasi, kad 
teatras neapvils, o savo darbu puikiai repre
zentuos mūsų dramą. Br.

PRANEŠAME, kad adm. Miklaševičius 
Kęstutis iš Lietuvių Tautinio Ansamblio yra 
išstojęs ir nuo š. m. sausio 16 d. Lietuvių 
Taut. Ansamblio administratoriaus pareigas 
perėmė p. Mironas An^-' -

Liet.” ~ Ansamblis
Seligenstadt b./Wuerzbui^, j»47. L 16 d.

kuriuos šaltis padarė lavonais —■ pasigailėjo 
— atvežė keliasdešimts „fufaiklų” — šiltų 1 . . _. . .... .... . ...
darbų vadovui, (sakė išdalinti jas tiems, ku
rie jų labiausiai reikalingi. Bet, kaip visur,, 
taip ir čia, gyvenimas nuėjo savo keliu. Dau
guma šių „fufaikių” nuėjo pas kailinių ir ante- 
rikoniškų paltų savininkus, iš kurių kelioli* 
i. ■ ........._ ;. • .; ’
ką. Kai šis faktas buvo pranešta lietuviškai 
darbų administracijai, buvo atsakyta: daviau 
kam norėjau, bet ne kam reikėju Įsitikinęs, ■ 
kad sočiam alkanas ne draugas, pradėjau 
pats vienas plaukti per šaltą žiemos gyveni
mo jūrą. Išpardavęs savo kuklią,_bet labai 
reikalingą mantą, nusipirkau paltą, tikėdama
sis juo sudaryti kūnui nu6 žiauraus šalčio 
užtvarą. Bet spėjau juo pasidžiaugti tik vie
ną savaitę, nes virsdamas medis ji sutraiškė 
į gabalėlius. Grįžus iš miško be palto, prisi
stato pag mane Raud.. Kryžiaus atstovas ir 
pareiškė, kad yra gauta keliolika paltų ir ki
tokių rūbų ir būtinai reikalingi galės jų 
gauti. Tada paprašiau bet kokio, kad ir pras
to, kad ir sulopyto, bet tik šiltesnio rūbo. 
Pažadėjo. Nuėjau. Kryžiaus ponai posėdžia
vo — peržiūrinėjo prašančių rūbus pareiški
mus. Paprašiau ir aš. Kaip pavardė? — pa
klausė. — Toks ir toks, — atsakiau. — 
Tamstai nepaskirta, — pranešė ir paėmęs 
naują pareiškimą, pamažu perskaitė.

— Ponas N.N. prašo palto, švarko, kelnių 
ir batų, sakosi visai jų neturi. Kaip jūsų, nuo
monė? — tarė pirmininkaujantis. — Kad po
nas N.N neturi rūbų, aš tikrai žinau, — atsi
liepė vienas iš posėdžiaujančių. — Reiškia, 
reikia jam paskirti, — paklausė pirmininkau
jantis. — Taip išeina, — atsiliepė kiti. Ir 
ponui NN., nuo kurio aš lik prieš porą sa
vaičių pirkau paltą ir kuriam dar paliko 
rą paltų ir^kitokių šiltų rūbų, vėl buvo 
skirta viskas, ko tik jis prašė. Man beliko vie
na išeitis — sprukti iš tos gražų vardą tu
rinčios Įstaigos su (sitikinimų: trūksta šilu
mos pamurusioj vokyčių padangėj, bet dar 
dstiTiau jos trūksta savose, lietuv^kose šir
dyse. J. M. Rainis

po- 
pa-

trijų Pabaltijo Valstybių filatelinių vertybių ' 
reprezentacinę parodą. Sambūrio nariai pra
šomi šiuo reikalu pasisakyti ir ruoštis, t y. . 
rinkti atitinkamas vertybes bei siusti jas vai- 
dybai.

3. S/mt kovo mėn. gale (nariams tiksli da
ta bus pranešta vėliau) nutarta (vykdyti fila
telinių vertybių varžytines-aukcioną. Vertybių 
siuntimą, atitinkamai jaį sutvarkius bei apra
šius, galima pradėti nedelsiant siusti.

4. Galimai skubiau paruošti ir išleisti trijų 
Pabaltijo Valstybių pašto ženklų ' katalogą 
vokiečių bei kiekvienos tautos gimtąją kalba. 
Filatelinių vertybių (vertinimo pagrindan už
matoma paimti šveicarų frankas.

Nors šiuo metu sambūris jau turi virė. 
šimto narių, bet sambūrio kasos pajėgumai 
labai nedidelis, nes narių pusmetinio Įnašo 
pinigai beveik yisi išleisti sambūrio pradinio 
organizavimo būtiniausiems reikalams. Būtų '' 
malonu, kad sambūrio nariai pasiųstu (iždi- į 
ninko vardu — J. Cėsna, (13b) Kempten, 
Postfach 229) sekančio pusmečio nario įnašą.

Mūsų didžiųjų laikraščių redakcijos, taip 
pat estų bei latvių laikraščiai, maloniai su
tiko sambūriui „Baltija” pavesti savo skiltyse 
nedidelį kampeli, kur galima pasisakyti, pa
sidalinai žiniomis bei padiskutuoti (ilstelimais f 
klausimais. Todėl visi tftriai kviečiami siųsti 
žinių bei straipsnių, kurių jau apsčiai sutin- . 
kame mūsų kaimynu spaudoje. O juk šiuo 
metu mums visiems sąlygos vienosios.

i

■i,

4


	C1BLNB1F85FC41-1947-Vas.3-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0001
	C1BLNB1F85FC41-1947-Vas.3-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0002
	C1BLNB1F85FC41-1947-Vas.3-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0003
	C1BLNB1F85FC41-1947-Vas.3-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0004

