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Prancūzių VYriausybė apsivalė nuo komunistu
Vyriausybės krizė dėl algų ir kainų politikos. - Ramadier išreikštas pasitikėjimas. Strei- 

- į. kai plečiasi.

Junki Prancūzijos vidaus būklė iššaukė vy
riausybės krizę. Ypač didelių nesiitarimų vy
riausybės tarpe kelia prekių kainų ir algų bei 
atlyginimų klausimas. Ministeris pirmininkas 
Paul Ramadier savo veikimo programos pa
grinde yra padėjęs principą: stabilizuoti 
krašto ūkį. Jis yra nusistatęs fiebedidinti algų 
k atlyginimų, bet mušti prekių kainas. Ko
munistai gi, pataikaudami dirbantiesiems, ne
pripažįsta jokių apsiribojimų.

Gegužės 1 d. ministeris pirmininkas Ra
madier sušaukė nepaprastą ministerių kabine
to posėdį ir išdėstė, kad nauji algų didini
mai kartu iššauktų ir prekių kainų pakėlimą, 
kas labai žalingai atsilieptų visam krašto 
ūkiui. Jis aiškiai pabrėžė, jei Prancūzijos vi
daus padėtis ir toliau nuolat blogės, tai gali 
atsirasti pavojus jos nepriklausomybe?. Jis 
griežtai atsisakė algų padidinimo klausimą 
svarstyti, nes jau seniau su profesinėmis są
jungomis buvo sutarta to klausimo iki š. m. 
liepos mėn. nekelti. Jis apeliavo į visus minis- 
terius, kuriems rūpi Prancūzijos ateitis, pri
sidėti prie ūkio būklės sustiprinimo. Tame 
posėdyje Ramadier aiškiai pastatė klausimą: 
jei visi ministerial jo programai pritaria, jis 
liks ministerių pirmininku, o jei ne, tai jis at 
sistatydina.

Gegužės 2 d. įvyko parlamento posėdis, 
kuriame Ramadier vėl išdėstė savo programą - klausimuose. Komunistai esą nuomonės, kad 
ir pažymėjo, kad ligi liepos mėn. 1 d. nei al
gos negali būti didinamos, nei prekių kainos 
pakeliamos. Savo kalbą jis baigė šiais žo
džiais: „Jei šiam pareiškimui pritarsite, savo 
darbą tęsime toliau, jei ne, mes norėtume at
sakomybę perleisti kitiems”. Tai buvo jo 
sitikėjimo klausimas.

Gegužėg 3 d. parlamentas išreiškė jam 
sitikėjimą. Už pasitikėjimą balsavo 360 
stovų, o prieš — 187, likusieji 62 atstovai 
silaikė nuo balsavimo. Tik komunistai balsavo 
prieš pasitikėjimą, o visos kitos partijos už 
pasitikėjimą. Kadangi prieš pasitikėjimą bal
savo ir 3 seimo atstovai komunistai, kurie yra 
ministeriais, tai tą pačią dieną Prancūgjos 
respublikos prezidentas jų portfelius perdavė 
naujai paskirtiems ministeriams iš socialistų 
ir radikalsocialistų partijų. Tuo būdu iš ka
bineto turėjo pasitraukti šie komunistų parti
jos ministerial: F. Billoux, krašto apsaugos 
ministeris, Ch. Tillon, krašto atstatymo mi
nisteris ir A. Croizat, darbo ministeris. Tuo- ' 
jau po to, atsistatydinimo pareiškimą prezi
dentui įteikė ir komunistų lyderis Maurice 
Thorez, kuris buvo ministerio pirmininko pa
vaduotoju. Kadangi penktasis komunistų mi-
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Stassenas paskelbė pasikalbėsima^ su Stalinu 
Stalinas nori bendradarbiauti...

pagandistas, bet pirma viso ko prekybininkas. 
Jei kokia nors tauta nori pakeisti savo vy
riausybės sistemą, tai ji tą padarys.”

Vėliau Stalinas prisiminė bendradarbiavi
mą su Rooseveltu: „Mes bendradarbiavome 
ir sėkmingai nugalėjome priešą”. Baigdamas 
Stalinas išreiškė viltį, kad reikėtų susitarti 
dėl atominės energijos išvystymo taikingiems 
reikalams: „Šiuo metu dar yra raidelių nuo
monių skirtumu, bet aš tikiu, kad mes galų 
gale susitarsime. Mano nuomone, turės būti 
sudaryta tarptautinė atominės energijos kont
rolė, kuri turės didelės reikšmės. Technologi
niu atžvilgiu atominės energijos panaudoji
mas taikingiems reikalams padarys didelį per 
versmą žmonijos gyvenime.

Triestas. Gegužės 1-mos dienos išvakarė
se laike jugoslavų komunistų mitingo sprogo 
2 bombos sunkiai sužeisdamos 30 dalyvių. 

•Atentato kaltininkų nepavyko nustatyti. Vie
tinės profesinės sąjungos atsisakė prisiimti 
bet kokią atsakomybę ir savę nariams pata
rė nedalyvauti gegužės 1-os šventėje.

Stuttgartas. Buvęs JAV užs. reikalų vice- 
ministeris Summer Welles, pasisakė prieš ra
tifikavimą sutarties su Italija iki nebus suda
rytos sutartys su Vokietija ir Austrija. Ta
čiau britų šaltinais remiantis JAV vis dėlto 
dar šio mėn. gale ratifikuosiančios taikos 
sutartį su Italija ir tuo būdu leisiančios jai 
Įsigalėti.

Paryžius. Prancūzų laikraštis „Le Monde” 
žiūri į Meksikos prezidento lankymąsi Va
šingtone, kaip į JAV progą sustiprinti anti
komunistinį frontą vakarų pusrutulyje. Tarp 
ko kita laikraštis rašo: „Mes negalime neda- 

' vertinti komunistinio judėj’mo, kuris Lotynų 
Amerikoje visur reiškiasi”.

/ Vašingtonas. (Dena) Amerikiečių kandida
tas į prezidentus Harold E. Stassenas paskel
bė savo pasikalbėjimą su Stalinu, jam lan
kantis Maskvoje š. m. balandžio 9 d. pasiro
do, kad Stalinas pasisakė už glaudesnį bend
radarbiavimą tarp Sovietų s-gos ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių. Stalinas pažymėjo, jog 
valstybinių formų skirtingumai neturėtu bū
ti harmoningo bendradarbiavimo kliūtimi.

Jei abu kraštai.bendradarbiavo karo metu, 
tai kodėl tas negalima taikos metu. Priminęs 
savo 1937 m. padarytąjį pareiškimą dėl „ka
pitalistinio apsupimo”, Stalinas pareiškė, kad 
jei viena pusė atsisako bendradarbiauti su ki
ta, tai tas reiškia, kad yra agresijos pavojus. 
Vra faktas, kad Vokietija užpuolė Sovietų s-gą 
nes ji nenorėjo su Sovietų -s-ga bendradar
biauti. Sovietų s-ga būtų galėjusi išsiversti ir - 
su Vokietija, jei Vokietija nebūtų nuo to at
sisakiusi. Galimybė bendradarbiauti visuo
met yra, bet ji ne visuomet yra pagedaujama. 
Jei viena šalis bendradarbiavimo nenori, tai 
galų gale einama prie konflikto, būtent prie 
karo.

Stassenui pastebėjus, kad bendradarbiavi
mas turi būti abipusiškas, Stalinas pareiškė: 
„Aš noriu nurodyti į faktą, kad Sovietų s-ga 
nori bendradarbiauti. Mes neturime vieni kitų 
vyriausybes kritikuoti. Kiekvienas turi teisę 
tokiai sistemai pasiduoti, kokią jis nori pa
laikyti. Kuri iš jų yra geresnė, parodys isto
rija. Kai kas sovietų sistemą vadina totali
tarine. Sovietai apibūdina amerikiečių siste
mą kaip monopoliniai kapitalistinę. Jei mes 
pradėsime vieni kitus „monopolistais” ir „to- 
talitaristais” pašiepti, tai mes neprieisime prie 
bendradarbiavimo. Taip mes jaudinsime vieni 
kitus tokia kritika, kuri tik propaganda yra. 
Kas liečia propagandą, tai aš nesu joks gro- 

nisteris M. Moutet, kitiems komunistams so
lidarizuodamas, iš kabineto irgi pasitraukė, 
tai dabar prancūzų ministerių kabinetas liko 
visai be komunistų.

Valstybiniuose „Renault” automobilių fa
brikuose darbininkų streikas tebesitęsia. Kaip 
prancūzų žinių agentūra AFP praneša, ge
gužės 3 d. 'įvyko streikuojančių darbininkų 
balsavimas. Už streiko tęsimą pasisakė 11.354 
darbininkai, o prieš 8.015; apie 9.000 susilai
kė nuo balsavimo.

Žymioje komunistų įtakoje esanti metalų 
pramonės profesinė sąjunga, kuri turi apie 
300.000 narių, sekdama paskum „Renault” 
streikuojančius darbininkus, irgi įteikė savo 
darbdavių sąjungai algų pakėlimo reikalavi
mus.

Bankų tarnautojai, kurie reikalauja penkių 
darbo dienų savaitėje, gegužės 3 d. į darbą 
neatvyko.

Paryžius. (Dena) Reuterio diplomatinis ko
respondentas Marold King praneša, kad ko
munistų nusistatymas prieš dabartinę algų ir 
kainų politiką prancūzų sostinė- politiniuose 
sluoksniuose yra traktuojamas tik kaipo prie
danga, siekiant kitų tikslų. Tikrosios priežas
tys glūdi dabartinės tarptautinės politikos 
raidoje. Dabartinė kabineto krizė yra iššauk
ta dėl skirtingų pažiūrų užsienio politikos

vyriausybė perdaug bičiuliuojasi su anglosa- 
' sais ir atitolsta nuo Maskvos.

Londonas. Žiniomis iš Paryžiaus prancūzų 
socialdemokratų partija, atrędo, nuspręs pa
silikti ministerių kabinete be komunistų. Už 
pasalikimą stovi ir Leon Blumas.

Flushing Meadows (Reuter). JT dabartį* 
nės sesijos planavimo komisija gegužės 2 d. 
8 balsais prieš 3 balsus, 3 susilaikius nuo 
balsavimo, atmetė „Jewish Agency“ prašy
mą leisti dalyvauti JT pilnaties posėdžiuo
se. 'Tas motyvuojama tuo, kad JT Charta* 
nenumato, jog nenariai galėtų dalyvauti po
sėdžiuose. Generalinis sekretorius komisijos 
posėdyje nurodė, jei privačioms organiza
cijoms būtų leista dalyvauti posėdžiuose, 

. tai susidarytų precedentas, kuris pareika
lautų ateityje didesnių koncesijų. Ameri
kiečių atstovas Warren Austin išreiškė nuo 
monę, kad politinė komisija turėtų žydų 
organizacijų pažiūras priimti dėmesin. Ge
gužės 3 d. planavimo komisijoje tas pasiū
lymas buvo priimtas. Tuo būdu žydų ats
tovams bus suteikta galimybė kalbėti į vi
sų narių atstovus politinėje ir saugumo ko
misijose.

Zydai negalės dalyvauti JT pilnaties posėdžiuose

KAPITULIACIJOS SUKAKTIS
1945 m. gegužės mėn. 7 d„ 2 vai. 41 min. 

generolo Eisenhowerio vyriausiojoje būsti
nėje, buvusioje Prancūzijos mieste Reims, 
buvo pasirašyta Hitlerio armijų besąlyginė 
kapituliacija. Kadangi iki šiol talkos sutar
tis tebėra 
vena dar 
riausybės, 
riuomenių 

nesudaryta, tai Vokietija tebegy- 
kapituliacljos sąlygose; be vy- 

j zonas padalinta ir svetimų ka- 
okupuota. Tai būvis, kuris pa-

raiižuoja visos Europos atgimimą, 
gai tas tęsis yra klausimas, į kurį 
nėra atsakymo.

Kiek 11- 
šiandien

gegužės
Neramumai Italijoje

Roma (Dena UP). Laike eisenų
1 d. viename miestelyje netoli Palermo, Si
cilijoje, dvi darbininkų kolonos 20 minučių 
buvo apšaudomas iš kulkosvaidžių. Septyni 
žmonės buvo užmušti ir 33 sužeisti. Kalti
ninkų surasti nepavyko. Vidaus reikalų mi
nisteris pareiškė neturįs jokių pėdsakų kal
tininkams surasti. Sicilijos profsąjungų 
atstovai tvirtina, kad tai dešiniųjų reakcija 
dėt jų pralaimėtų rinkimų.

Roma (Dena). Italijos steigiamajame 
seime gegužės 2 d. įvyko incidentų, kai 
kairiųjų atstovai norėjo daryti priekaištų ir 
primesti dešiniesiems atsakomybę už už-’ 
mušimą prie Palermo septynių asmenų. 
Prasidėjus koliojimuisi kairiųjų atstovai 
puolė kumštimis dešiniuosius. Sumišimą, 
kuris tęsėsi 15 min., susirinkimo pirminin
kas Terracini negalėjo numalšinti ir turėjo 
nutraukti posėdį. Po pusės valandos posėdis 
buvo tęsiamas.

Roma (Dena). Italų profesinės sąjungos 
gegužės 3 d. paskelbė streiką, kuris turės 
sustabdyti visą pramonę ir transportą. 
Streikas paskelbtas kaip protestas dėl už
mušimo 7 žmonių Palermo apylinkėje.

Naujorkas. 2ydų organizacija Palestinoje 
„Irgun Zwei Leumi” pirmadienį pranešė, kad 
ji savo teroro veiksmų tol nenutrauks, kol 
brigai iš Palestinos nepasitrauks ir neįkurs 
žydų valstybės. Taip pat „Stern” grupė pasi
sakė savo kovą tęsianti toliau. Tačiau Pales
tinos žydai pradėjo propagandą prieš terorą. 
Keturi žydų laikraščiai paskelbė vadovau
jančių žydų straipsnius, kuriuose pasisakoma 
prieš politinį terorą.

Londonas. Palestinos arabų komitetas 
užprotestavo prieš JT nutarimą išklausyti 
„Jewish Agency“ nuomonės politinėje ko
misijoje. Pasak komiteto, primestos kraštui 
mažumos organizacija neturinti teisės reikšti 
savo nuomonę Palestinos klausimų. '

TRUMPAI
Londonas. Vokiečių gen. Kesserling britų 

karinio teismo nuteistas sušaudyti. Jis pri
pažintas atsakingu už 35 italų civilių nužu
dymą.

Londonas. Vienoje, po įvykusių komunistų 
sukurstytų demonstracijų dėl maisto trūku
mo, kuriose dalyvavo virš 10.000 žmonių, 
prasidėjo darbininkų streikai. Jau ketvirta 
savaitė, kai mieste negalima gauti nei mė
sos nei bulvių.

— JAV karo laivų eskadra, kuri dabar 
lankosi turkų vandenyse, įpląukė į Bosforą. 
Tūkstančiai žiūrovų triukšmingai sveikino 
laivus.

— Vittorio Mussolini Buenos-Airese pri
sistatė Argentinos įstaigoms ir paprašė 
įvažiavimo leidimo. Jam bus uždėta bausmė 
už nelegalų atvykimą, o paskiau bus duotas 
leidimas gyventi, nes paaiškėjd, jog yra ve
dęs argentinietę.

— Anglų-amerikiečių zonose įvedamas 
telefono-telegrafo susisiekimas civiliniams 
reikaląms su Prancūzija. Šveicarija, Luk- 
sembtirgu, Danija, Norvegija, Švedija ir 
Čekoslovakija.

— Prahos teismas batų pramonininką 
Batią, už bendradarbiavimą su vokiečiais 
už akių nuteisė 15 metų kalėti.' Batia gy
vena Brazilijoje.

— Žydų teroristai Palestinoje įsiveržė j 
kalėjimą, kuriame buvo Gruneriui įvykdyta 
mirties bausmė, ir paleido 250 kalinių.

— Paragvajaus sostinės Asuncion gatvėse 
per susirėmimą su sukilusių jūrininkų gar
nizonu užmušta per 1000 žmonių.

— Sovietų s-eos piliečiams vėl uždėtas 
20 milijardų rublių paskolos pasirašymas, 
kad davus galimybę, kaip finansų ministe
ris pareiškė, paremti „eeneralisimuso Sta
lino didįjį penkmetį.“ (UP).

— Perdavęs amerikiečių kariniu pajėgų 
vado įstaigą, gen. M Clark išvyko iš Vienos. 
Jo įpėdiniu paskirtas generolas G. Keyes. 
Gen. Clark Vienos universitetas suteikė 
garbės daktaro laipsnį.

Tampresnio ryšio sulaukus
Atsidūrę tremtyje ir užsisklendus užpaka

lyje mūsų durims, likome vieną laiką be tie 
sioginio ryšio su išoriniu pasauliu. Gyveno 
me lyg saloje, atskirti ir nuo savo gimtosios 
žemės, ir nuo likusio Vakarų pasaulio, nors 
ir ta sala buvo viduryje Europos ir vadinasi 
Vokietija.

Parbloškę nacionalsocialistinę Vokietiją, 
Vakarų sąjungininkai, kiek galėdami stengė
si atstatyti normalų gyvenimą. Tačiau tas 
atstatymas, dėl karo padarinių ir susiraizgiu 
šių priešingų pažiūrų, tiek į Vokietijos, tiek 
į viso pasaulio ateitį, ėjo labai lėtu tempu 
pirmyn.

Iš tos priežasties, ir viso8 gyvenimo sritys 
žymiai pavėlavo įgauti taikos gyvenimo for
mas, arba dar iš viso jos tų formų nėra ga 
vusios. Pirmiausia buvo susirūpinta ryšių at 
statymu — pašto susisiekimo įvedimu. Ypač 
šio klausimo sureguliavimas rūpėjo mums 
tremtiniams, nes karui pasibaigus, mes dau
gumoje buvome pasimetę — išblaškytos šei 
mos, atskirti vaikai, tėvai, pažįstamu Rūpėjo 
mums taip pat susisiekti ir su savo tautie
čiais gyvenančiais kitur, o ypač su Amerikos 
lietuviais, kur daugelis mūsų turėjome gimi
nių, pažįstamų ir norėjome kuo greičiausiai 
painformuoti apie save, apie savo tremties 
gyvenimą, ir sulaukti supratimo bei morali
nės paramos.

Iš pradžių buvo leistas susirašinėjimas tik 
nurodytomis kalbomis, vėliau buvo leista ra 
syti ir savo gimtąja kalba.

Dabar neseniai leista siųsti J JAV spaus- 
dinius ir taip pat iš ten gauti išeinančią 
Amerikos lietuvių spaudą.

Sis (vykis yra vertas ypatingo dėmesio, 
nes abipusis pasikeitimas spauda dar labiau 
suartins mus, geriau pažinsime vieni kitų gy
venimą, rūpesčius, galėsime pasikeisti kul
tūrinėmis vertybėmis ir pajungti bendras 
pastangas sunkioje kovoje už krašto laisvės 
atstatymą.

Amerikos lietuviai visada rodė nuoširdaus 
rūpesčio savo Tėvynės reikalais. Visada jie 
buvo jautrūs Jos vargais ir niekuomet neat
sisakydavo ištiesti pagalbos rankos paremti 
Tėvynėje likusių brolių pastangas tiek Ne
priklausomybės kūrimosi, tiek ir vėlesniais 
metais.

Ir kai antrojo pasaulinio karo išdavoje mū 
sų kraštas tapo vėl okupuotas svetimųjų, 
Amerikos lietuviai išvystė didelę pagalbos 
akciją ir organizuotai jeikalauti savo Tėvy
nės laisvės. Mes tremtiniai taip pat pajuto
me realią Amerikos lietuvių paramą per 
Balfą ir kitas šalpos organizacijas bei pa
vienius asmenis.

Kad šis abipusis panoje supratimo dva 
šioje ryšys darytųsi nuolat tampresnis, mes 
privalome užmegsti dar stipresnį kontaktą su 
Amerikos lietuviais, išaiškinti jiems savo 
sunkią padėtį, nušviesti mūsų tremties sąly
gas, gyvenimą, kultūrinę veiklą bei didžią 
tėvynės meilę, neaiškų rytojų ir tvirtą pasi 
ryžimą kovoti iki tol, kol galėsime grįžti į 
savo laisvą Tėvynę.

Siam tikslui, be abejo, dabar galėtų žymiai 
pasitarnauti mūsų spauda, kurioje turėtų at 
sispindėti pilnas mūsų dabartinis gyvenimas, 
rūpesčiai, pasiekimai ir trūkumai. Sį atsa
kingą uždavinį, reikia tikėtis, mūsų negausi 
tremties spauda supra^ ir pilnai atliks tarpi
ninko rolę. Čia, žinoma, vien laikraščių re 
dakcijos nedaug tegalės pasiekti, jeigu jų 
bendradarbiai, skaitytojai neparemg to di
džiai reikšmingo žygio, kuris neabejotinai 
mūsų ateičiai turės nemažos reikšmės. Taip 
pat būtų gražu, jeigu tremtiniai savo gimi
nėms ir pažįstamiems siųstų reguliariai išei 
nančią tremtyje spaudą į JAV.

Jeigu retkarčiais mes išgirsdavome atskiru 
baisų, jog esame nepilnai suprasti, tai dabar 
jau turime visas sąlygas pašalinti tas spra
gas, kurios kliudė tampriam ir nuoširdžiam 
bendradarbiavimui. Belieka tik jas pilnai iš
naudotu(-is)

Antra nota dėl Korėjos
Vašingtonas (DPD). Praėjusią savaitę už

sienio reikalų ministeris generolas Mar- 
shallis sovietų užsienio reikalų mlnisteriul 
Molotovui pasiuntė antrąją notą, kurioje 
jis reikalauja sudaryti abipusių susitarimą 
dėl Korėjos. Savo antroje notoje Marshallis 
nurodo, kad Maskvos susitarimo, padaryto 
1945 m. gruodžio mėn., įgyvendinimui šiuos 
tris punktus jis skaito svarbiais ir skubiais: 
1. Sudarymas Korėjoje laikinos demokrati
nės vyriausybės, 2. Vietos savivaldybių 
laisvi rinkimai, 3. Atstatymas Korėjos kaip 
nepriklausomos valstybės ir sudarymas są
lygų kultūrin’am bei ūkiškajam vvstymuis’.

Londonas Br'ų zonoje laikraščių forma
tas popierio taupymo sumetimais sumaži
namas 25*/t.
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Lyg didysis dramblys ...
Čiabuvių būgnai drebino karštąją Pietų 

Afrikoj naktį. Džiunglių telegrafu sukvies-

EUROPOS MORALINIS SUMENKĖJIMAS
(Manchester Guardian W. balandžio 24 d. vedamasis straipsnis)

ti, tūkstančiai išgąsdintos išvaizdos Zulų 
gentės viršaičių* vyko ilgon šventon kelio
nėn. Nuo šimto mylių nuotolio kalnų, veršių 
odos apsiaustais apsisiautę, jie slinko į vie
ną nurodytą vietą. Už jų ėjo moterys, ant 
galvų nešdamos didelius krepšius su vai
siais ir dovanomis. Daugiau kaip 70.000 čia
buvių susirinko Isvoros aerodrome, kad pa 
Sveikinus D. Britanijos karalių, karalienę ir 
princeses.

Būgnams dundant jie šoko „Mgorna Um- 
kosi”. Kelis žingsnius nuo karaliaus šone 
sustojęs vyresnysis viršaitis tarė: „Taip, lyg. 
Didysis Dramblys pirmą kartą būtų žengęs 
koja ant mūsų žemės, mes jaučiame, kad toji 
sudreba, ir savo širdyse sakome: Didysis 
pagaliau atvyko, kad žiūrėtų savo vaikus...” 

Pasaulyje visgi dar yra romantikos. Pa
saulyje dar yra žmonių, kurie gali pasvei
kinti savo .didžiuosius”.

Perniek vedybos
(Dena). Sovietų užsienių reikalų 
atmetė Amerikos pasiuntinio, 

intervenciją leisti išvažiuoti į
JAV 15 rusių, kurios 
amerikiečių.

Maskva 
ministerija 
Maskvoje,

yra ištekėjusios už

Kada vienas graikų istorikas, stebėdamas 
dvikovą tarp Romos ir Kartaginos su bailiu 
netikrumu, aprašė graikų padėtį, — labai 
norėjo, bet negalėjo atspėti savųjų likimą 
kovai pasibaigus. Europoje šiandien yra kaž 
kas labai panašaus. „Gazette de Lausanne” 
viename savo straipsnyje pažymi, kad apla
mai, yra manoma — nusprendimas Vokieti 
jos ateities dar nėra pagrindinis Maskvos 
konferencijos interesas. Scenoje „antagoniz
mas tarp Rytų ir Vakarų”. Tas antagoniz 
mas aprašomas kaip gana rimtas, nes jis ky 
la iš pagrindinio nesutarimo dėl civilizacijos 
principų.

Straipsnio autorius pastebi, kad visad bu
vo idėjų ir interesų susikirtimų tarp didžių
jų valstybių, tačiau tarptautinis gyvenimas 
praeityje buvo reguliuojamas žinomos kur
tuazijos ir supratimo, iš kurių išsivystė sa
vo rūšies tarptautinė moralė. Jis cituoja du 
žymius rašytojus — Politis, graikų valstybės 
vyrą, buvusį Tarpt. Teismo pirmininką ir 
M. Guerrero, kuris atvaizduoja tarptautinės 
teisės augimą nuo Grotiaus laikų iki devy
nioliktojo šimtmečio pradžios. Politiį aiški

na, kad jau devyniolikto šimtmečio pradžio
je tarptautinio teisingumo idėjos, silpninant 
jų moralinę ir filosofinę bazę, pergyveno 
sunkias dienas. Vienok rašytojas mano, kad 
1914 m. vokiečių invazija į Belgiją, duotas 
viešumos jausmui smūgis visoje Europoje, 
rodo sutarčių šventumo jausmą giliai įleidu 
sį šaknis į viešumos galvojimą. Tai buvo 
pirmas sukrėtimas iš visos serijos smūgių J 
visuomenės pasitikėjimą tarptaut. pasižadė
jimais ir sutartimis. Ar tas pasitikėjimas dar 
gali būti atstatytas? Studijavusieji šitą prob 
lemą ginčija, kad sumenkėjimas tarptautinės 
konvencionalinės moralės prasideda su Pran 
cūzų Revoliucija ir Napoleono iškilimu. M. 
Pierre Mailland paremia šią teoriją savo 
knygoje apie Prancūzija, nes jis įrodinėja— 
jeigu Prancūzijos užsienio politika būtų bu
vusi vedama prancūzų Richelieu mokykloje 
auklėtų žmonių, taika galėjusi būti sudaryta 
1797 m. ir arti apie dvidešimt metų karo 
ugnies būtų buvę išvengta. Napoleono geni
jui „trūko tradicijų lygsvaros”. Iš kitos pu 
sės, aštuonioliktas šimtmetis produkavo nu
sikaltimus prieš teisę; iš istorijoj mes žino 
me Lenkijos padalinimą.

Ir 
vargiai jis galėjo būti 
pabaigos dargi geriausiu atveju. Tokios ka
rinės operacijos galėjo pareikalauti virš 1 
mil. amerikiečių gyvybių ir, kiek jau mes ga
lime sprąsti iš patyrimo, dar daugiau japonų.

Visa tai turėdamas galvoje, liepos 2 d. pa
rašiau prezidentui memorandumą, kuris ma
no, giliu įsitikinimu, atitiko ir Amerikos vy
riausybės nusistatymą, nes ji vėliau rėmė jo 
įgyvendinimą. Tas memorandumas buvo pa
ruoštas tik gerai išdiskutavus ir gavus gene
ralinį sutikimą iš Joseph G Grew valstybės 
pasekretoriaus ir Forrestal — laivyno minis- 
terio. štai yra pagrindinės jo mintys:

L. Operacijų planas, įskaitant ir pirmąjį iš
laipinimą, jau autorizuotas. Dabar vykdomi 
paskutiniai paruošiamieji darbai.

2. Yra pgrindo manyti, kad po kariuome
nės išlaipinimo bus sunki ir ilga kova. Teri
torija, kurią aš lankiau keletą kartų, neduoda 
vilčių būti optimistu.

3. ’Jei mes kartą pradėsime išsikėlimą į pa- 
frind. salas ir okupacija jėga, galbūt sutiksi
me su kraštutine rezistencija. Kartą pradėję 
invaziją, mano nuomone, turėsime paskutines 
kovas daug atkaklesnes negu Vokietijoje. Tuo , 
būdu tektų salas sunaikinti daug daugiau, ne
gu Vokietiją.

4. Ar okupacija jėga yra jau alternatyva pri 
versti ją pasiduoti besąlyginiai? Aš linkis 
manyti, kad yra kitų galimybių tai atsiekti, 
pav. jei jiems bu9 duotas nedviprasmiškas įs
pėjimas, įtikinant kas jų laukia, ir definityvi 
proga kapituliuoti. Tas turėtų būti pamėgin
ta prieš pradedant okupaciją jėga ir duota 
pakankamai laiko pasireikšti rekcijai krašte..

Mes turime šiuos mums labai palankius 
faktorius: ,

Japonijos laivynas beveik sunaikintas. Sa
vo blokada mes galime užkirsti maisto, ir ki
tų reikalingų gėrybių tiekimą gyventojams. 
Japonija yra begalo jautri sustiprintiems oro 
puolimams dėl savo tirštai apgyventų miestų. 
Mūsų neišsemiami resursai — prieš jų smun
kantį potencialą. Aš tikiu, kad tokioje krizė
je Japonija bus jautri. Japonai juk nėra vien 
tik pakvaišę fanatikai visai nuo mūsų skirtin-

Nutarimas panaudoti atomine, bomba
mūsų apskaičiavimais 
išpildytas iki 1946 m.

mo pasiuntimo laikas. Pagalįau buvo nusista
tyta pasiųsti ultimtumą Potsdamo konferenci
jos metu. Prezidentas Trumanas buvo pasiry
žęs ultimatumą siųsti iš Potsdamo. JAV ir 
Britų ImperijOg vardu, prie kurio prisideda 
ir Kinija. Tuo parodant, kad visi svarbiausi 
Japonijos priešai yra vieningi. Tai buvo pa
daryta Potsdame liepos niėn. 26 d. Sis ulti
matumas kuone visiškai atitiko liepos mėn. 2 
d. memorandumą, išskyrus tik, kad nebemini
mas Japonijos imperatorius.

Premjeras Suzuki liepos 28 d. atmeta Pots
damo ultimatumą, pareikšdamas, kad jis „ne
vertas viešumos dėmesio”. Tokiu būdu mums 
nebeliko nieko kito, kaip tik pademonstruoti 
kad ultimatumas ištikrųjų reiškia tą patį, kas’: 
jame rašoma.

New Mexico bandymas buvo padarytas lie
pos 16 d. t. y., kada mes konferavome Pots
dame. Dabar buvo jau visiškai aišku, kad mes 
turime ginklą tokio revuliucionieriško charak
terio, kuris gali įvaryti pakankamai baimės 
Japoniją valdančiai oligarchijai ir sustiprinti 
poziciją norinčių taikos.

Dėl atominės misijos Japonjoje svarbumo, 
kariuomenės štabas man patiekė patvirtinti 
detalinius planus. Su prez. Trumano šiltu pri
tarimu aš iš taikinių sąrašo išbraukiau Kyo
to miestą. Nors tai buvo taikinys didelės ka
rinės reikšmės, bet šis miestas buvo seniau 
Japonijos sostinė, meno ir kultūros centras. 
Aš sutikau su kitais 4-riais taikiniais, įskai
tant Hiroshirrią ir Nagasakį.

Hiroshima bombarduota rugpiūčio 6 d., o 
Nagasaki — 9 d. Šie abu miestai žymūs karo 
reikmenų tiekėjai bei kariuomenės paskirsty
mo punktai. Mes tikėjome, kad mūsų nauja 
ataka sunaikinusi miestu3 nebus be reikšmės 
japonų kariniams laivyno ir sausumos vadams 
ir laukėme rezultatų. Teko laukti tik vieną 
dieną.

Po užsitęsusio kabineto posėdžio, kuriame 
dalyvavo pats Imperatorius, rugpiūčio 10 d.

pasisiūlė kapituliuoti. Kapituliacija bazuoja- 
ma Potsdamo ultimatumo sąlygomis, tik pra
šant rezervuoti Iniperatoriui suverenumą. Są
jungininkų atsakymas nedavė jokių kitų paža
dų kaip kad buvo duota. Imperatoriaus pozi
cija pripažįstama, bet jis subordinuojamas 
aukšč. sąjungininkų karinio vado įsakymams. 
Tos sąlygos buvo priimtos rugpiūčio 14 d. ir 
rugsėjo 2 d. buvo pasirašyta kapituliacijos su 
tartis Tokio įlankoje. Mūsų tikslai buvo at
siekti; bet atominė bomba suvaidino’ spren
džiamąjį vaidmenį.

Tos dvi atominės bombos ir buvo vieninte
lės, kurias mes turėjome. Jų produkcija tada 
buvo dar visai menka. Bet atominė bomba 
buvo daugiau kaip baisaus naikinimo ginklas; 
jis buvo psichologinis ginklas.

1945 m. kovo mėn. mūsų oro pajėgos pir
mą kartą smarkiai puolė Tokio. Tuo puoli
mu buvo padaryta daugiau nuostolių žmonė
mis ir daiktais, negu Hiroshimoje, bet japonai 
tęsė kovą. Rugpiūčio. 6 d. vienas B-29 išme
tė paprastą atominę bombelę ant Hiroshimos. 
Tris dienas vėliau antrą ant Nagasaki ir ka
ras pasibaigė. Taip atominė bomba patar
navo tikslams, kurių mes siekėme.

Nusprendimas panaudoti atominę bombą 
atnešė mirtį daugiau kaip šimtui tūkstančių 
jftponų. Aš nenoriu didžiuotis šiuo faktu. Tai 
buvo paskutinis mūsų pasirinkimas. Sunaiki
nimas Hiroshimos ir Nagasaki užbaigė japo
nų karą ir sustabdė ugnį bei smaugiančią 
blokadą. ,

Karas XX amžiuje pasidarė daug barbariš- 
kesnis, viską naikinantis ir baisesnis visais 
atžvilgiais. Dabar, atpalaidavus atominę ener
giją, žmogaus sugebėjimas nenaikinti patį sa
ve yra beveik pilnas. Hiroshimos ir Nagasaki 
pavyzdžiai rodo, kad karų nebeturi būti. 
Tai yra gera pamoka pasauliui ir jo vadams. 
Ir aš manau, kad jie pasimokinę suras ir ke
lių į pastovią taiką. Kitokio pasirinkimo 

‘nėra. , (Pabaiga)
...............

Vergennes, garsus Prancūzijos užsienių 
reikalų ministeris, pasakė, jeigu tuo metu 
teisės pažeidimai būtų buvę sankcionuoti, vi 
si tarptautiniai ryšiai būtų pairę ir Europa 
būtų pasidariusi tikrai susikirtimų teatru.

Ką revoliucinga Prancūzija davė kontinen 
talinei Europai, — tai spektaklį tautinių ka
rių dėl dinastijos interesų su siaurais tiks
lais ir aprėžtomis jėgomis. Modemiškame 
pasaulyje pavojus yra tas, kad karas pasi
darė daug baisesnis, negu jis buvo praei
tyje ir turi daugiau pagundų ambicijoms 
reikštis. Hitleris turėjo fantastiškus planus, 
jei palyginti jo poziciją kada jis pradėjo 
beprotišką užsiėmimą su dideliais žingsniais 
kuriuos jig padarė pasaulio nugalėjimo kry'p 
timi, — jo avantiūros istorija nėra toks ga
lingas įspėjimas turintiems panašius planus, 
kaip kad buvo Napoleono likimas.

Jei karas šiais laikais baisesnis savo pa? 
dariniais ir galingesniais ginklais agreso- 
riattg rankose, negu 18-tame šimtmetyje, čia 
yra kitas atžvilgis, kuriame politika pasida 
rė daugiau negailestinga, savanaudiška. Ši
tas pasikeitimas ypatingai paliečia mažąsias 
tautas, kurios išstatomos spaudimui didžių
jų valstybių.

Anais laikais žmogus, kuris nepatiko jo 
•vyriausybei arba buvo jos ištremtas, galėjo 
rasti naują prieglaudą kitur. Hugenotai, ku
rie atvyko į Angliją Liudvikui XIV-tajam at 
šaukus Nanto ediktą, dažnai buvo statomi pa 
vyzdžiu, kad kraštas kuris nusikratė disiden 
tų, nustojo savo tvirto elemento, perleisda
mas jį kitam. Taip pat yra, nors ir nepla- 
čiai, žinoma, kad jėzuitai, tremiami iš kata
likiškos Prancū’’;os, buvo mielai priglaudžia 
mi protestanti-’ Prūsijos. Vienas iš klašif 
kų asylo teisės pavyzdžių yra Fox’o atsaky
mas 1 Napoleono reikalavimą 1803 m., kad 
mes turime išvaryti kai, kuriuos iš burbonų 
princų. Fox’as pasakė, kad jis greičiau pa
kels kardą negu apleis žmogų, kuris pasiti
kėjo mūsų svetingumu ir, kad žmogus nie 
kur neturėtų būti dėl savo galvojimo (nusi
statymo) persekiojamas, nežiūrint kuriame 
krašte jis prieglaudos beieškotų.

Šiandien yra tūkstančiai vyrų ir moterų, 
nedrįstančių grįžti į savo tėvynes ir ne to
dėl, kad jie būtų kokį nusikaltimą padarę, 
bet kad jų pažiūros yra nepakenčiamos neto 
lerantiškų žmonių, dabar esančių valdžioje. 
Komunistai reikalauja, kad tie žmonės būtų 
prievarta grąžinti ir sako, kad vyriausybės, 
kurios zjų negrąžina, simpatizuoja fašistams. 
Tik laikas, daugiau niekas, nuramins aistras 
ir įtarimus — pasėtus karo. Diplomatijos už 
davinys yra sukurti savitarpio susipratimo- 
atmosferą, kurioje pasaulio politika galėtų 
būti išgelbėta nuo sauvaliavimo jėgos. Tai 
yra sunkus uždavinys, reikalaujantis taurumo 
kantrybės, geros valios ir tolerancijos. Kiek 
vienu atžvilgiu mes esame blogesni kaip 1919 
m. Tada dar materialinis skurdaš nebuvo 
toks- desperatiškas, ideologijų susidūrimas 
nebuvo tiesioginis, demoralizacija dėl betei
siškumo nebuvo taip išsiplėtojusi, politinis 
pakrikimas nebuvo toks bendras. Iš kitos 
pusės, — pavojaus jausmas yra dar šviežias 
ir mes šiandien suprantame geriau negu ta
da, kokia katastrofa seka po nepasisekimo.

J. Švaistas

go mentaliteto.
Aš manau jai užteks inteligencijos, kad pa

matytų kovą iki galo esant beprasmiška. Man 
atrodo atsiras jų tarpe dar vadų liberalų 
(nors jie dabar teroristų užgniaužti), kuriems 
galima patikėti jog atstatymą, kaip atsakingo 
nario tautų šeimoje.

Mano giliu Įsitikinimu, kad armijų ir gy
ventojų naikinimas patrankų ugnimi ar kito
mis priemonėmis, iššauktų rasinį solidarumą 
ir antipatiją, tai nėra analogija Vokietijai.

5. Tuo būdu aš prieinu išvados, kad tinka
mu metu būtų Japonijai duota, ultimatumas 
ir pačiu aukščiausiu JAV,"D. Britanijos. Kini
jos ir Rusijos (jei ji tuo metu kariaus) repre
zentantų, siūlant pasiduoti ir priimti krašto* 
okupaciją demilitarizacijos ir būsimos taikos 
labui.

6. Pasisekimas priklausys nuo pačio uiti-, 
matumo — kokia jėga jis bus remiamas ja
ponai turi jautrią tautinę ambiciją, todėl ten
ka veikti labai atsargiai, kad sukliudyti jų 
desperatišką kovą.

Svarbu nušviesti dviguba pobūdi siūlomo 
ultimatumo — priešinantig Tanonija visiškai 
sunaikinama, kapituliuojant duodama vilčių.

Atominė bomba šiame memorandume nepa
minėta. Dėl paslaptie, išlaikymo prie’*sč>n 
tai vengiama daryti, išskyrus atvejus, kada be 
to negalima ansieiti., juo labiau, kad ii nėra 
išbandyta. Ištikrųjų tai ir mum, natiems būtu

3 'IZadau dau — Taip, Zina. Aš toks ^vienišas, sieloj nykuma... Nors pa
žiūrėti — visur perteklius, prabanga.

— Pagalvosiu dar. Gerai?

patogiau,, pritaikinus atomine bombą ultima-
huno atmetimo atveju kaip sankciją.

Liepos mėn. 2 d. m“morandnmo 
buvo aukštosioe politikos sprend:nr>'- be to. 
lis buvo aprobuotas ir prezidento. 
bombos pozicija mūsų planuose pasidarė- vi
siškai aiški.

Nemažai pareikalavo diskusijų ir ultimatu-

Netrukus pasirodė Verutė, jo šeimininkė. Įėjo iškilmingai, pa
sipuošusi. Su dailia balta prijuoste' ir Įmantriu pabruviu ant galvos. 
Buvo sveika, raudona dikta mergina. Atrodė davatkiškai zitietiško 
tipo, bet gana simpatinga. Ji ruošė priešpietinę kavą tame pat 
salione, ant stalelio. Seimininkas Įjungė radijo. Geriausias pasku
tinio modelio „Philips“ aparatas. Pasigirdo džazbandinė muzika. 
Susidarė beveik restoraninė nuotaika.

Aš sėdėjau sofoje, o jis iš šono — fotelyje. Gėrėm ugningai 
raudoną krupninką. Iš mažyčių kiniškų puodukų sriubčiojom moką. 
Užsigardžiuodavom torto išplovą ar užsieniniais vaisiais pasi
rinktinai. Kalbos, galima sakyti, jokios nebuvo. Paprasti, trafare
tiniai saliono ir vaišių rėmuose posakiai arba žodžiai.

Mano akys nuolat jaudino kojas. Kaip kalinys Į laisvai ju
dančią gatvę, taip aš ilgesingai žiūrėjau į žvilgantį slidžiai nu
vaškuotą parketą. Suprasdama jo neranguma, neišdrįsau pakviesti 
šokio.

Krupniko liepsnelės jau .pakankamai buvo įkaitinusios mano 
kraują. Aš neištūrėjau ir pasileidau pati viena improvizuoti tango. 
Šokau su didžiausiu pasitenkinimu, visai užsimiršusi, kad čia kas 
mato ar yra. Gal pirmas toks šokis buvo tik sau. Nežinau, kiek 
jis meniškas ar žavus buvo. Tik staiga pagavo Giędrimas mane, 
beplasnojančią pro jį, ir pasisodino ant kelių. (

Jis Visas karštai alsavo. Aistringai virpėjo jo lūpos. Nesuval
domai prasiveržė žodžiai:

— Zina, būk mano... Visada, visada pasilik su manim...
Kažkodėl aš nusikvatojau. Staiga ištrūkau ir atsilošiau sofoje.

Nosinaite vėsinau bekylantį karštį. Kiek atsigavusi paklausiau:
— Kaip tai pasilikti? Ne! Taip aš nenoriu ir nesutinku! '
Jis pakilo iš fotelio ir priklaupęs’prisiglaudė prie mano kelių.
— Nesupratai, mažyte... Kaip tikroji žmona ir draugė.
s- Kaip žmona? Chi! Chi! Chi! — vėl nusikvatojau.
Jis visai rimtai ir, galima sakyti, draudžiamai pasižiūrėjo į 

mane, tarytum išdykusi vaiką tramdydamas-

— Pagalvok, mano paguoda. Lauksiu...

IV.
Čia atsitiko tai. ko aš daugiausia bijojau: galvoti, reiškia — 

savo protu išspręsti. Koks mano protas... Juk motina ir sesuo 
Tamara dažnai vadindavo mane kvailute, neišmanėle. Nežinau: 
gal tokia ir buvau. Jų akimis žiūrint, daug gerų progų, pažinčių, 
ir viliojančių pasiūlymų praleidau be reikšmės. O snan, jei ne prie 
širdies — tai tuščia, neįdomu. Nei turtų nei pinigų, vien tik kaipo 
tokių, niekad labai netroškau ir besvajojau. Priešingai, šitų da
lykų dažniausiai piktai neapkenčiau. Beveik visada matydavau 
juose išnaudojimo ir tuščio pasipūtimo priežastį.

„Pasitarti su jomis: su motina, su Tamara, su drauge Olga? 
Vargu, ar duos ką gero.“ Motina beveik išprotėjusi. Jau tiek gy
venimo ji trypta ir sumurkdyta. Ji visai nedaug tenorėtų: nors 
truputį atsikvėpti nuo vergiško darbo, nors iš tolo pajusti trokšta
mų rūmų spindėjimą, nors porą dienų perstogės, kad nekarotu 
akyse bado šmėkla jai ir dar dviem mažiesiem, kurių susilaukė iš 
antrojo savo vyro. -

Tamara — laiminga. Jai iš karto pasisekė geras vyras sutikti. 
Tik vedybose ji temato ir mano išganymą. O Olga? Oi šita Olga! ' 
Ji modistė. Tiesa, nesunkiai, bet ilgai turi dirbti. Nedaug teuždirba. 
Bet kiek ji prisižvejoja iš šalies! Jau nė vienas vyras, nuotykių 
ieškąs su linksma moterimi, neišspruks iš jos „švelnių rankučių“ 
neapipešiotas. Olga visada prašo mane, kad būtinai pakviesčiau 
ir ją, kai pas mus būna „a grosse Fisch“.

,Kas dabar būtų, jeigu aš joms prisipažinčiau svyruojanti dėl 
pono Giedrimo pasiūlymo! Koks klyksmas prasidėtų! Kaip varnos,
naktį išgąsdintos, baugiais balsais imtų krankti: „Kvaila! Tu tikrai
kvaila... Tokia proga! Tik greičiau! Skubėk!"

Taigi, „skubėk“, kaip ekstra reikalu Į tolimo susisiekimo grei
tąjį traukinį. Tarytum, jei į šitą nesuskubsi, kito jau nebebus.

Jos ir šitaip pridėtų dar: „Pagaliau, kokia čia rizika; nepavyki 
— pasitrauksi. Nieko neprarasi — tik laimėsi. Įsigysi geresni 
♦ardą ir svorį aukštoj visuomenėj.“

2
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Tremtiniu spaudos skiltyseSvečiai is anglu zonos

S.in balandžio 
SLv.y.-uje įvyko 
lisių D.omuergo 
vavo A.ė Ka.vaitytė. Izabelė Moiekaitienė, 
Peįras Kovehs, prof. VI. Jakubėnas ir bale
to šokėjas S. Veibasis. Programoje lietuvių 
dainos'ir arijos iš Operų.

Nežiūrint varginančios kelionės, solistai pa
sirodė pilnoje savo aukštumoje ir užkariavo 
gausiai susirinkusios publikos simpatijas. 
Ypač paminėtinas A. Kalvaitytės ir L Mote- 
kaitienės dainavimas, kurių balsinė medžia
ga ir išpildymas rodė mūsų solisčių sugebė
jimą ir, čia sunkiose tremties gyvenimo sąly
gose, savo neabejotinų talentų lygį. P. Kove- 
lis taip pat rodąs pažangumo, nors dar jau
čiasi ne. visiškas įšigyvenimas išpildyme ir tam 
tikras netikrumas aukštose gaidose. Prof. VI. 
Jakubėnas skambino S; Rachmaninovo ir F. 
Chopino kūrinius, o baletininkas p. S. Vei
basis paįvairino programą efektingais šokiais.

Prie šios progos teko mūsų laikraščio ben
dradarbiui trumpai pasikalbėti su šio ansam
blio vadovu prof. VI. Jakubėnu. Prof. VI. Ja
kubėnas savo laiku Nep* Lietuvoje buvo ži
nomas, kaip vienas rimčiausių muzikos kriti
kų, todėl buvo (domu išgirsti jo nuomonę 
apie mūsų muzikini gyvenimą tremtyje.

— Kokia Jūsų nuomonė apie muzikini gy
venimą tremtyje ir turimas sąlygas? — buvo 
paklaustas prof. VI. Jakubėnas.

— Kaip visose srityse, taip ir čia, mes esa
me labai suvaržyti ir daug nuo ko priklauso
mi. Zoninis padalinimas ir jų savo rūšies už
darumas labai neigiamai veikia į tikrą mūsų 
muzikinį plėtojimąsi, kūrybingumą bei atsie- 
kimus. Labai sunkus yrą geresnių jėgų subū
rimas vienon vieton, bei pasikeitimas koncer
tais. Tačiau nežiūrint tų sąlygų, baras yra iš
varytas didelis. Dirbama visų su pasišventimu 
ir atsiekta tai, kas (manoma šiose sąlygose 
padaryti. Esame išblaškyti, bet vėl stovime 
dar didesnio išblaškymo išvakarėse, ypač tai 
liečia anglų zoną. Privačiai buvo pareikšta, 
kad menininkai galės, persikėlę Anglijo, ir 
toliau dirbti.

— Ar Jūsų vadovaujamas ansamblis galvo
ja ir toliau dirbti? —

t- Šio ansamblio vadovu, arba tiksliau pa
sakius atstovu, pasidariau pripuolamai. Ta
pome likimo suburti ir gražioje bendradar
biavimo nuotaikoje, kiek sąlygos leidžia, dir
bame. Jam pradžią , davė ’ J. Vasiliausko ini
ciatyva. Darbo sąlygas turime pakenčiamas. 
Ten pat Blomberge esame bendro Baltijos 
ansamblio dalyviai, kuris ypatingą globą ju
to iš anglų pusės. Pažymėtinas šio ansamblio 
atsiekimas, Mozarto Requiem pastatymas, ku- 

' rį dirigavo lietuvių grupės sekcijos choro va
dovas p. Balčiulėnas. Manoma ir toliau, kiek

(Blombergo ansamblio

30 d., Memmingeno lietuvių 
Lietuvos valst. Operos so- 
ansamblio koncertas. Daly-

Lietuvlu teatras „Laisvė“ Memmingene
S. m. gėgužės 9 d. (penktadienį), stovyklos 

teatre, Kasselio lietuvių teatras „Laisvė” ruo
šia baleto vakarą — koncertą.

Dalyvauja Kauno Didžiojo Teatro baleto 
solistai: A. Slepetytė, I. Adomavičiūtė, A. 
Liepinas, Kasselio teatro šokėjai: Z. Baub
lys, M. Braneizeris, J. Puodžiūnas ir kon
certmeisteris S. Kalvaitis. 

Nutariau pasiteirauti pas burtininkę. Daugelis ją gyrė ir gar
bino. Išsiėmė ji savo magiškas — visiškai sutrintas, sumurzintas 
kortas. Paspiaudė abiejų rankų pirmuosius pirštus ir paliepė 
triskart kairiąja ranka į save nukelti. Rimtai dėstė ir susikaupusi 
žiūrėjo pro didelius išgaubto ; stiklo akinius. Kalbėjo tyliai, kartais 
pašnibždom.

„Arčiausiai prie manęs yra būbnų valetas. Jis daug galvoja ir 
kenčia dėl manęs.” Aišku. Tai Pėtia. „Gana nuošaliai stovi tretų 
karalius.“ Irgi aišku — Giedrimas. „Būsiu laiminga su pikų ka
ralium. Bet tai vėliau dar, tolesnėj ateityje.“ Kas gi tasai būtų 
juodas pagyvenęs vyras? Niekaip nenusimanau ir nenujaučiu. 
„Daug nemalonumų turėsiu dėl pikų damos.“ Irgi nesuprantu. 
Argi tai būtų Olga? „Esu labai gera ir nuolaida. Daug kenčiu dėl 
savo širdies Turėsiu nemaža vargo, bet tai neilgai. Turtinga nie
kad nebūsiu, bet gyvensiu patenkinta. Teks atlikti didelę vargingą 
kelionę. Po to visiškai pakitęs mano gyvenimas.“

Ką g'i: daug teisybės ir mažai aiškumo. Dabar pati sau viena 
dntau kortas. Sėdžiu restorane po pietų, kai nebelieka svečių, ir 
ą „kinu savo mjslę. Praeidamas sustoja Abraša.

— Ką gi čia panelė sugalvojai?
— Noriu pakeisti savo gyvenimą...
Jis šypsosi ir abejingai žiūri, lyg i (noringą vaiką.
— Kaip tai pakeisti? , . t

— Iš čia pasitraukti.
, >— Vadinasi, nebedirbti? z

— Taip! Ir tučtuojau!
£ta!ga jis kinta, tarytum chameleonas. Piktai baksena kumščio 

.umt liais sau į kaktą ir beveik šaukia:
— Reikia č i a nors kiek turėti! Dabar pasitraukti, kai visi po

li grįžta iš dačių, kai pats rudens sezono įkarštis, kai... Etwas 
.Tueckt!
— Tai ką. argi aš vergė kokia? '
— Kam vergė? Niekas taip nesako. Bet : - 

ja...
— Kas ..arba?“
— Sumokėti du tūkstančiu dėl sutari
Abraša išdidžiai nusisuka ir nueia. Aš galvoju: du tūkstančiai

"t! pakaitalą,

koncertas Memmingene) °

sąlygos leis, su koncertais apvažiuoti dides
nes stovyklas.

— Kokia Jūsų nuomonė apie mūsų operos 
atidar^ną? — „ vj

— Tai yra gerbtini tikrų pasiryžėlių darbo 
vaisiai^ nes sąlygos, kuriose gimė šis; operos 
spektaklis buvo tikrai sunkus. Tik 2 repetici
jos, šalta salė, mažas vokiečių samdytas or
kestras ir visiškai nemokėjęs šios operos. Di
rigentas Kučiūnas pasirodė kultūringai. Iš 
viso, operos pastatymas, ypač antrasis spek
taklis buvo neblogas. Čia reiktų pažymėti, 
kad čia neįvyko mūsų, tremtinių operos ati
darymas, o tik vienkartinis' spektaklis. Dėl 
ateities nieko nežinoma.

Pasinaudodamas šia proga, norėčiau pažy
mėti, kad būtina, prieš išsikėlimą, bent britų 
zonoje suregistruoti visus menininkus. To
kius sąrašus latviai jau seniai sudarė, — bai
gė trumpą pasikalbėjimą prof. VI. Jakubėnas.

(-is)

Lie tu vi ir Atstovu Suvažiavimas Liubecke
Lietuviai tremtiniai, gyvenantieji šiaurinėje 

Vokietijoje, geresniam veikimui išrutuliuoti 
ir atsiekti brandesnių darbo rezultatų, susi
būrė į Šlezvig-Holštein/Hamburg apygardą. 
Užmezgus glaudžius ryšius su anglų karine, 
Unrros vadovybėmis ir mūsų centrais dar
bas visose šakose riedėjo pirmyn. Unrros 
vadovybė savo leidžiamame biuletenyje pa
rašė net keletą straipsnių apie Lietuvą: „Lie
tuvos papročiai” ir kit. 1946 m. kovo mėn. 
19 d. uždarius anglų zonoje tautinius komite
tus, apygardinė komiteto veikla palūžo. Ne
trukus prie karinės anglų valdžios, Detmol- 
de, buvo sudaryta Centrinė Baltų Taryba.

S. m. balandžio mėn. 24—25 d. d. Liubec
ke įvyko Šlezvig-Holšteino/Hamburgo sričių 
lietuvių tremtinių stovyklų atstovų suvažia
vimas. Tikslas — išrinkti patarėjus Centrinės 
Baltų Tarybos Šlezvig-Holšteino Apygardos 
atstovo įstaigai ir aptarti visą eilę kitų svar
bių reikalų.

Buvo padaryti pranešimai Centrinės Baltų 
Tarybos atstovo ir Apygardos Baltų Tarybos 
atstovų. Iš pranešimo įsidėmėtina® momentas 
— emigracija į Angliją, kuri šiuo- metu ne 
tik mūsų, bet ir anglų tarpe yra aktuali. Emi 
gracija jau prasidėjo. Pirmieji transportai 
jau išvyko ir jau pasiekė Angliją. Dabar 
vyksta tik viengungiai, vėliau — šeimos, li
goniai ir kiti. Numatyta laike 5—6 mėnesių 
išvežti visus. Kiekviena® vykstantis gali pa
siimti 75 kg. mantą. Šeimos galės vežtis ir 
daugiau. Pinigu® reikia atiduoti Unrros di
rektoriams ir gauti iš jų pakvitavimus. Nu
vykus, markės kursui stabilizavus, pinigai 
bus grąžinti. Tačiau patartina pinigus per
duoti Centrinei Bajtų Tarybai — Senelių ir 
invalidų reikalams. Svetima valiuta galima 
taip pat -vežtis, bet nuvykit® reikia atiduoti 
muitininkams ir gauti iš jų tap pat pakvita
vimus. Vėliau bankai savininkams pinigus 
grąžins. Pastebima, kad prie svetimos valiu
tos priskiriama nepriklausomo meto’ Lietuvos 
Latvijos ir Estijos valiuta. /Studentai ir visi 
kiti dirbantieji galės išvažiuoti paskiausiai. 
Asmenys dirbą miškuose ir kitur, kad jiems 
nebūtų nuostolių, karinė valdžia padarė žy
gius, kad pastariesiems dali® algos būtų iš-

paklydėlė: santuoka

apsidžiaugė, švelniai pabučiavo mane į veidą ir į ranką, 
kad tuojau mesčiau savo darbą restorane ir apsigyven- 
pat mieste. Viskuo pasirūpino jis pats: sumokėjo mano 
sutarties neištesėjimo, nusamdė man pensijoną pas po-

Po poros dienų nuėjau pas Giedrimą ir pasisakiau sutinkanti. 
Jis labai 
Paprašė, 
čiau čia 
šefui dėl
nūs Vilkaičius ir pasižadėjo šelpti mano motiną.

Daugiausia buvau patenkinta pašalpa motinai, nes ji dabar 
gaudavo žymiai daugiau, negu aš pati galėjau duoti iš savo už
darbio. Jokių priekaištų neturėjau ir dėl pensijono. Viskas buvo 

: jauku ir malonu. Vilkaičiai gyveno gana turtingaL Jie buvo geri 
Giedrimo bičiuliai. Labai maloni ir nuoširdi ponia. Ji mane glo
bojo ir rengė, drauge su jaunu kunigu, naujai tikybai ir naujam 
gyvenimui. (B. d.)

Paslkeitimas'Tnrros adminlstracljoie
Neufenas. Š. m. balandžio 29 d., Nuertin- 

geno apskr. DP stovyklų Unrros direktorius 
p. R. Maingeot sukvietė Į Oberlinengeną vi
so apskrities komitetų narius posėdžiui. Čia 
p. Direktorius pranešė, kad nuo šiol stovyk
lų vadovavimas ir administravimas perduoda 
ma® patiem® DP. Kadangi šiame apskrityje 
gyvena veik vien lietuviai, todėl ir vadovy- 
bėn bei adininistracijon pateko lietuviai. Di
rektoriumi paskirtas p. Salčiūnas, buv. Weil- 
heimo stovyklos komendantas.

Buvęs šio Unrros skyriau® direktorius, p. 
Maingeot, kilmės belgas, savo direktoriavi
mo metu mum® lietuviams buvo tikras drau
gas; jis tikrai suprato skaudžią mūsų padė
tį ir stengėsi visuose reikaluose mums pa
dėti — ypatingai švietimo ir sporto, srity. 
Taip pat jis daug padėjo mums nelemtuoju 
skriningo metu.
' Linkime p. Maingeot geriausios kloties jo 
naujame gyvenime, o taip pat džiaugiamės 
sulaukę savo vadovybės, kuri, reikia tikėtis, 
dar geriau supras savus reikalus.

S. K.

mokėta angliškais pinigais ir kad jie būtų 
laikomi kaip dirbą Anglijoje.

Lietuviškoms organizacijoms bus leista 
vietoje ir toliau veikti, spauda bus leista taip 
pat turėti. Dėl mokyklų nieko konkretesnio 
negalima pasakyti. Atrodo, kad mokyklas teks 
mums patiems išlaikyti savo lėšomis. Dėl 
studijų Anglijos universitetuose taip pat dar 
nieko tikro ir aiškesnio nėra žinoma. Reikia 
tikėtis, kad prisiderinus prie vietos universi
tetų tvarkos, galės mūsų studentai mokytis.

Asmenims, turintiems dokumentus išvažiuo 
ti 1 kitus kraštus išvažiavimas nebus varžo
mas, kiekvienu momentu pagal dokumentų 
datą galės išvažiuoti.

Nenorintieji važiuoti Anglijon, bus (jungti 
| vokiečių ūkį. Be to, dalis mūsų tautiečių 
pasiliks, kurie buvo išskrininguoti. Buvo 
priimta Liubecko komiteto projektas — su
burti visus į tautinę šalpos organizaciją. 
Sveiktaos reikalai blogesnėje situacijoje kaip 
kiti. Dėl blogų gyvenamų ir mokymosi pa
talpų, mažo kiekio maisto, dalis mokinių ser 
ga tuberkuliozu. Be to stokojama ir gydyto
jų, kurių visoje apygardoje yra 21. Nusiskun 
žiama, kad gydytojai dėl darbo gausumo ne- 
visada suteikia statistinių žinių.

Solidarumas — pagrindas mūsų tautinės 
egzistencijos. Pasitaiko blogos valios asme
nų, kurie šį pagrindą stengiasi sužaloti. To 
pasėkoje, kai kuriose tremtinių stovyklose at 
siranda pavienių asmenų, kurie neatlieka so
lidarumo mokėjimo pareigų, nesolidarūs šal
pos reikaluose, taip pat su vadovaujančiomis 
mūsų institucijomis. Tokie lietuviškojo gyve
nimo griovėjai, turėtų būti iš lietuviškos 
bendruomenės išskirti ir nešelpiami.

VI. Pauža

PADEKA
Didžiai gerbiamam Memmingeno lietuvių 

gimnazijos Direktoriui p. inž. MIKAILAI ir 
ponams mokytojams už mūsų vaikų mokymą 
ir auklėjimą šiose sunkiose tremtinių dienose, 
reiškiame širdingą padėką.

Tėvų Komtetas.

litų Kiek gi turėčiau dar dirbt1!, jei savaitėj tegaunu septynias 
dešimt. Ii tų?

Kartais man visai nuobodu galvoti dėl to Giedrimo pasiūlymo. 
Nepatinka. Kokia čia santuoka, jei peikia galvoti? Argi aš taip 
svajojau ir vaizdavausi santuoką? Aišku: jei tenka galvoti, va
dinasi, jokios meilės. O ar galimas gyvenimas be meilės?

Kai taip imu abejoti, bematant nušvinta man Pėtia. Linksmas, 
šaunus gusarų pulko adjutantas. Iš tikrųjų jis Petras Paraigstis ir 
vyresnysis leitenantas. Bet aš vadinu Pėtia, ir jis neprieštarauja. 
Čia visa mano meilė ir paguoda. Tik vėl koks žiaurus likimas: 
mudviem draudžiama susituokti ir gyventi, kaip vyras su žmona. 
Aš — rusė, jis lietuvis, aš — kabaretinė šokikė, o jis — karininkas. 
Austus jų kariniai (statymai Civiliu būti Pėtia nenorėtų. Aš žinau 
ir jaučiu. Jei griežtai toki klausimą iškelčiau jam, gal ir sutiktų 
iš meilės man. Bet kas iš to? Jis taip mėgsta savo pulką, draugus, 
karinį gyvenimą. Jis visas, nuo galvos ligi kojų, karys kavaleristas. 
Pramuštgalvis raitųjų lenktynėse, pirmas laimėtojas konkuruose. 
Svarbiausia, kad ir man toks jisai patinka, 
civilis būdamas. Juk ir aš beprotiškai mėgstu 
du j odinėj am.

Štai, žvalgausi kryžkelėj, kaip nelaiminga
be meilės ir meilė be santuokos. Kas gi daryti? Kas toliau? Kokia 
mano ateitis? Juk man jau dvidešimt septintieji metai...

Vargu ar bežavėtų 
arklius. Dažnai mu-

Lietuvis iš 
daugumoj 
žmonių be 
mūsų tarpe

prigimties darbštus, 
stovyklų sveikų ir 
darbo nebėra.
esama ir tokių, ku- 

visokiais būdais iš*

Mums prikiša...
„Tėviškės Garso” Nr. 70 p. A. M. savo 

straipsnyje „Argi neduodam pagrindo?... nag 
rinėja nauju® svetimųjų daromu® priekaištus, 
kurie daugumoje yra neparemti ir stato 
stato klausimą, ar mes savo elgesiu kartais 
nesudarome pagrindo minėtiems užmetimams 
daryti!

Toliau rašo:
„Mums prikiša, kad me® vejigią darbo. 
Tai labai skaudus priekaištas, kuriam pa 

, sitvirtinus, galętų karinė valdžia pada
ryti nemalonių išvadų. Ar iš tikrųjų mes 
vengiame darbo? Ne! Mes darbo ne
vengiau!.
Šiandien 
darbingų 

Bet gi 
rie darbo vengia ir 
sisukinėja. Ir toks'darbo vengiąs elemen
tas yra destruktyvus. Žiūrėk, visokie dėl 
ligos nuo darbo’gydytojų pažymėjima s 
išsisukę verčiasi spekuliacija. Jie slan
kioja gatvėmis prie stovyklos ir tuo bū
du į save kreipia praeivių dėmesį, lo- 
kie, nors jų stovykloje ir nedaug tebūtų, 
savo elgesiu žemina stovyklos vardą. Te
gul tai ir mažmožis, bet ir su juo reikia 
griežtai kovoti.

Didžiųjų švenčių metu, o kai kada net 
ir paprastais šventadieniais, stovyk.ose 
vienas kitas įSikaušęs vyrukas mėgsta 
patriukšmauti, pabaubti ožio balsu (va
dinas, padainuoti), o kartais net ir su
sipešti. Stovyklų gyventojam® tokie įvy- 
kia< nebenaujiena. Tačiau pašaliečiams 
toks triukšmavimas neįprastas, ir jie, 
nors ir retkarčiais girdėdami tokį triukš 
mą, negali apie mus susidaryti geros 
nuomonės, par liūdniau, kai įsikaušęs 
išropoja j gatvę ir ten triukšmauja. Ro
dos, tai mažmožis, bet mūsų geram var
dui jis labai kenkia. Nejau nies tokių 
triukšmadarių nebepajėgiame suvaldyti?

Jau pe kartą mūsų spaudoje buvo 
griežtai pasisakyta ir prieš spekuliaciją. 
Tačiau mes kažkodėl i tuos griežtus 
įspėjimus mažai tekreipiame dėmesio. 
Spekuliacija karo nualintuose kraštuose, 

• galima sakyti, yra visuotinė negerovė. Ji 
lyg kokia visuomeninė liga, kuri yra 
smarkiai įsivyravus ir Vokietijoje. Jos 
me® turėtume vengti. Tie, kurie ja ser
ga, skubiai turėtų gydytis. Ji kenkia fr 
tremtinių bendruomenei ir nieko- gero 
nežada pačiam spekuliuojančiam.”

jie buvo išvargę ir 
daugiau negavo iš 

duonos ir du kartus

Kentėjo tikra bada ...
„Lietuvių Žodis” Nr. 18, aprašo vieno buv. 

vokiečių kario pasakojimą apie Sibiro gyve
nimą ir ten sutiktus lietuvius.

Ten skaitome: -
„Grįžęs iš sovietų nelaisvės buv. vokie
čių Wermachto karys X., kilimo iš Klai
pėdos miesto, pasakoja, kad jam esant 
belaisvių stovykloje Parusia, maždaug 
300 km į šiaurę nuo Maskvos, 1946 m. 
birželio mėn. greta belaisvių stovyklos 
buvo patalpinta 50—60 lietuvių, vežamų 
iš Lietuvos j Sibirą. Traukinio vagonų 
langai, kuriuo jie buvo atvežti, buvo 
apipinti spygliuotomis vielomis. Juos ly
dėjo ir stovykloje saugojo N.K.V.D. Mi
nėtame skaičiuje buvo ir moterų su vai
kais. Jos buvo laikomos atskirai nuo vy
rų.

Visi jie buvo išbadėję ir atrodė labai 
vargingai. Kai kurie iš jų neturėjo net 
ryšulėlio reikalingų sau daiktų. Juos 
patalpino 22—81 lageryje.

Nežiūrint to, kad 
išbadėję, jie nieko 
maisto kaip 400 gr. 
per dieną sriubos. 

Kasdien jie buvo 
Daugelis iš jų negalėdami išpildyti jiems 
skirtos normos, kentėjo tikrą badą, nes 
neišpildžius skirtos normos duonos da
vinys buvo mažinamas.

Jų patalpos ir šiaip gyvenimo sąlygos 
kai kuriais atžvilgiais buvo blogesnės, 
negu vok. belaisvių. Po trijų savaičių 
tokio gyvenimo jie buvo išvežti j Sibirą.

Belaisviui dirbant netoliese nuo jų miš 
ke, kartą teko pasikalbėti su lietuviu P. 

' iš Kauno. Vėliau jis sužinojo, kad jo 19- 
kamečiui sūnui pasisekė iš stovyklos pa
bėgti. Praėjus kiek laiko per minėtą sto 
vykią perėjo trys ar keturi latvių ir estu 
transportai.

Tais pačiais metais netoli nuo jų be
laisvių stovyklos apsigyveno apie 4 toks 
tančiai lietuvių raud. armijos karių. Dau 
gumas iš jų eidavo sargybas prie vok 
belaisvių.

z Mokėdamas .lietuvių kalbą minėtas be
laisvis dažnai su jais pasikalbėdavo. Kar 
tą vienas iš jų jam pasakęs, jei jam ka- 

. da tektų pasiekti Lietuvą, tai niekuomet 
daugiau Parusėn negrįžtų.”

varomi miško kirsti.

L. T. B. ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS
S. m. gėgužės mėn. 13 d. 10 vai. INGOL

STADT liet, stovykloje šaukiamas LTB Apy
gardų Pirmininkų bei Švietimo Vadovų pasi
tarimas.
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LITERATŪRA * M E M A §
Žodinio meno atetovas Medardas Bavars- 

sukūrė „Pilkuosius Namus”. Šio pastato 
korėjas pr. metais išleido Į pasaulį apysakė
lių rinkinį „Klajūnas”. Tai produktingas kū
rėjas. Jo „Pilkieji Namai” turi titulą-roma- 
nas. Vadinas, prašome, gerbiamieji ponai, 
pirmasis šios rūšies originalas tremtyje. Į 
pasaulį „Pilkuosius Namus” išleido Juozas 
Šlajus, o paradinius vartus - viršelį nupiešė 
Stasys Montvydas. Išviršinė tų „namų” sta
tyba nėra prasta ir popierinė medžiaga pa
girtina. Sumokėję už tuos „namus” tik vaiz
būnams neaukštą kainą — 10 Rm, drąsiai ga
lime leistis apsižiūrėti į „Pilkųjų Namų” vi
dų, kuriame yra dėmesio vertų dalykų. Ypa
tingai keisti to pastato gyventojai. Jie visi, 
neskaitant retkarčiais tepasirodančių karių, 
lietuviai, ir dauguma inteligentai. Susipažin
kime su jais! — Štai, žymiausias jų Vikto
ras — Vytas Maldeikis, jaunas studentas ir 
pradinės mokyklos mokytojas, ,„.. jau praė
jusios jaunystės metais pasiruošęs šviesiam, 
aiškiam gyvenimui” iš Axel Munthe ... 
Dostojevskio . . . Keilermano , . . Knut 
Hamsun knygų (158 p.); čia pat jo kūdikys
tės dienų draugas, su kuriuo žaisdavo „in
dėnus”, Jonas Tutnėnas, chorvedis, muzikas, 
smuiku grojąs Caikovskį ir Šopeno polone
zus; greta jo vyresnio amžiaus ponas Paške
vičius Pranas su savo žmona ir gimnaziją 
lankiusia dukterimi Aldona ir jos simpatija, 
buvęs „geras sportininkas, nors" silpnokas 
mokinys” (36 p.) Edvardas, dabar save lai
kąs išdidžiu ir garbingu studentu; toliau 
atoržievis ir šposininkas, bemokslis Bonifacas 
Petraitis; neaiškaus charakterio, bet energijos 
nestokojęs majoras; ponia Staneikienė; ge
rokai išdykusi — patvirkusi Elzė Maliau- 
skaitė ir jos draugė Janina. Tai vyriausieji 
„Pilkųjų Namų” gyventojai, apie kuriuos su
kasi visas Schverhofeno stovyklos vegetavi- 
mas. Mat, toje vietovėje M. .Bavarskas leido 
įsikurti jo pagimdytiems tipams. Jų išgyve
nimai ir šiokia tokia veikla aprašyta 200 
puslapių byloje. Kuo tie' tipai būdingi ir įdo
mūs? Dauguma jų, kaip minėta, nors inteli
gentai, silpnavaliai, gyvenimo smūgių su
gurinti ir negailėftingos prigimties sulaužyti 
žmogeliai, kuriems visiškai nesuprantama3 jų 
pačių gyvenimas, jo tikslas, pareigos ir visa 
kita, todėl tokio gyvenimo nė negalima va
dinti kitu vardu, kaip vegetavimas. Štai, Vik
toras Maldeikis visiškas silpnavalis, dvasinis 
paliegėlis, kuriame tik retkarčiais sušvinta 
kilnesnių užsimojimų kibirkštėlė. Jo prototi
pu geriausiai tinka Dostojeyskio veikalo „Idi- 
jotas” vyriausias veikėjas. Maldeikis, atvykęs 
į Schverhofeno stovyklą, kuri tuoj karui pa- 
sibaigub buvo įsteigta, apsistoja pas Joną 
Tumėną ir gauna maistininko padėjėjo, vė
liau stovyklos komiteto sekretoriaus ir paga
liau mokytojo vietą. Apie jo sugebėjimą šias 
pareigas eiti mes niekur nesužinome, užtat jo 
„laisvalaikinė” veikla\ stropiai suregistruota.

Vyt. Alantas Prie liaudies kūrybos šaltiniu^
.Čiurlionio” a n s a m b I i s — I i a u d i e s kūrybos tradicijų puoselėtojas

ĮSPŪDŽIAI IS „PILKŲJŲ NAMU“
'■ ' C. '■ • L.

Jis, neturėdamas kur dingti ir kuo užsiimti 
lankosi pas pagyvenusią ponią Staneikienę, 
užveda draugystę su girtuokliu Petraičiu, 
atsitiktinai sutikęs Aldoną ir pastebėjęs jos 
akis, kurios panašios l kadaise jo buvusios 
simpatijos akis, po trumpo laiko pasiperša 
jai, bet gavęs iš jos „arbūzą” apatiškai tą 
perneša; susidraugauja su Janina, išnaudoja 
ir atstumia ją, paskui nei iš šio nei iš to ją 
veda, bet visiškai nekreipia dėmesio į jos 
meilę ir nesirūpina ja, jai pavojingai sergant. 
Nors „Pilkųjų.'Namų” statytojas norėtų mus 
įtikinti, kad Maldeikis toks pasidarė gyveni
mo sąlygų verčiamas, vis tiek rodosi logiš- 
kesnė prielaida, jog tuos nenormalumus jis 
bus paveldėjęs iš tėvų, kurie pavojaus aky- 
vaizdoje savo vaikams drįsta duoti pasiū
lymą: •

„Mes bėgsime pirmieji, o jūs pasilikite dar 
' pasaugoti namų . . .” (11) Normalios lietu

viškos šeimofe tėvai, kaip sau norime, savo 
vaikams tokio patarimo niekuomet neduos. 
"Maldeikio draugas Tumėnas piešiamas 

užsispyręs, patvirkęs, girtuoklis, net savo 
vaikystės dienų draugo atžvilgiu. nevengiąs 
niekšingų darbų. Nė kiek negeresnis studen
tas Edvardas. Šis ponaitis, prieš metus laiko 
palikęs nežino
mam likimui tikrą
ją žmoną ir 2—3 
metų sūnų, Schver 

. hofeno stovykloje 
gyvena tol, iki jam 
pasiseka suvedžioti 
PaškevičiaUg duk
terį Aldoną. Ją bė

-do j e palikęs sprun 
ka pas anksčiau jo 
buvusią meilužę 
Braziulytę, bet čia 
jis šaltai priima
mas,—mat jo buv. 
meilužė susiradusi 
kitą simpatiją, iš
sidangina į nežinią 
ir keliaudamas iš 
vietos j vietą, vėl 
grįžta pas savo 
tikrąją žmoną.
Schverhofeno sto

vyklos komiteto na 
rys ir pirmininkas 
Paškevičius nuolat 
galvojąs apie Šiau 
liuose paliktus nuo 
savus namus, suži
nojęs dukters gėdą, 
ryžtasi keršyti Ed
vardui, bet patyręs 
jog jis paspruko, 
pasirūpina . kitokiu 

Vyt. Kastytis

KELEIVIS
Vėjuotą vakarą
Per šaltą žemės nykumą eini 
Tarytum alkanas vaiduoklis, 
Nuostojęs prieglaudos pasenusiam tėvų name, 
Nuliūdę pakelės grioviai našlaičių ašarų pilni 
Drėkina tavo kojas žaizdomis aptekusias...

Į horizonto tolumas nuklydę akys 
Skaičiuoja žiburius dangaus ir žemės pakrašty: 
Tenai, — audros nepaliesti namai, 
Ten — žmonės džiaugsmo kupinais veidais— 
Visa šeima prie gimto židinio susėdus 
Dangaus skliautam didingą laisvės himną gieda.

Virš tavo liūdesy giliam nusvirusios galvos 
Nušvinta sidabriniai žvaigždžių debesys — 
Tai angelai, melsvus dangaus vartus pravėrę, 
Į mūsų žemę žiūri kūdikio akim ir stebisi 
Iš kur ta ilgesio ramaus giesmė graudi 
Tartum taikos varpų taikių gaivinantis gau

dimas.
Ir tau prisimena tada seni, seni laikai, 
Kada ir tu kadais turėjai savo namą 
Ir ta,vo, kūdikio, nesudrumsti sapnai 
Su jėgomis ir pasakų karaliais nuostabiais 
Nušvitusibs seklyčios kampuose gyveno 
Po tyro džiaugsmo vėliava skaidria...—

keliu pašalinti Aldoną užgulusią „ne
laimę”. Tokie yra „Pilkųjų Namų” vyrai, ku
rie svajoja grįžti į laisvą Lietuvą ir kurti 
Jai ... šviesią ateitį ... Šiek tiek atlaidesnis 
M. Bavarskas yra moteriškajai giminei. Jo 
moterys nors šiokios tokios naudos turi iš 
betikslio savo gyvenimo: 'Maliauskaitė ’ už 
draugavimą su kareiviu Robertu gauna iš jo 
cigarečių, šokolado ir priedo pažadą, išvežti 
ją į Ameriką; Braziulytę, dėka karininko 
„meilės” turi puikų, gražiai apstatytą butą; 
kitos — Paškevičienė, Edvardo žmona, kuk
liai gyvena ir triūsiasi savo šeimos labui. 
Teigiamas moters tipas yra Janė. Ypatingai 
ji išryškėja nuo to momento, kai Maldeikis 
nori ją palikti. Tai ryškus lietuvaitės, prie
varta išplėštos iš gimtinės ir atsidūrusios 
nepaprasatai sunkiose gyvenimo sąlygose, 
atvaizdas. Nedėkinga aplinka ir sunkus gy
venimas priverčia ją paslysti bet nepajėgia 
sunaikinti jos moteriškų, švelnių ir kilnių 
jausmų bei pasiaukojančio atsidavimo myli
mam asmeniui. Tiesa, ji žūva nepatyrusi 
trokštamos meilės, miršta visų apleista, bet 
jos išgyvenimai, kančios ir tylūs siekiai psi
chologiniai įtikinami ir sudaro šviesią proš
vaistę niūriame ir keistame „Pilkųjų Namų” 

gyventojų vidinia
me raizgalyne. Ne‘ 
tik daugelio vaiz
duojamų persona
žų išviršiniai ir vi 
diniai poelgiai yra 
keisti ir neįtikina
mi, bet tokių keis
tenybių nestokoja 
nė bendrame „Pil
kųjų Namų” pla
ne:

— Edvardai.
— Aš nesu Ed

vardas. Gal padėti 
surasti jį?..<

— Ak, atsipra
šau ... — ir ji pra 
ėjo pro jį.

— Reiškia, jūs 
laukėte Algirdo, o 
visai netikėtai su
laukėte ką kitą. — 
Q3 psl.). Edvardas 
ir Algirdas, kiek
vienam aišku, nėra 
tas pats vardas. 
Staneikienės, kuri 
gyvena tupj po ka 
ro įsikūrusioj sto
vykloje, „Vyras bu 
vo miręs prieš maž 
daug keturis me
tus” (14 pus!.), 

o kitoje vietoje sakoma: „Tada jai prieš akis' 
pasirodė jos per bombardavimus Berlyne mi
ręs vyras...” (195 p.). Tai turėjo būti 1941 
metais, kada Berlynas nejuto jokių bombar
davimų.

— Jūs čia dar naujas gyventojas, ponas 
Maldeiki?

— Taip, aš atvažiavau tik vakar... — (14 
p.), o po šito pokalbio parėjęs pas Tumėną, 
„Maldeikis nenorėjo ginčytis pirmą vakarą.” 
(17 p.).

Edvardas, pabėgęs iš Schverhofeno sto
vyklos, nuvyko pas Braziulytę:

Labą vakarą, — pasisvekino jis links
mai, kaip paprastai. Jau temo. (108 p.). Šie
du buvę meilužiai iš pradžių nesuranda bend 
ros kalbos, bet laikas juk dėl to nestovi vie
toje:, ,„. ji sėdėjo šalia jo, juokėsi, pasako
jo įvairias smulkmenas, o jis vis dar tebe- 
tylėjo..., galvojo pusvalandį pailsėti... Bet ir 
po gero pusvalandžio jis visai nebuvo pa
ilsėjęs... Paskui jie sulošė partiją kortomis,..” 
(110 p.). Vėl nejauki padėtis, bandymas pri
siminti Vilniuje išgyventas dienas, pastangos 
susiartinti ir delsimas skirtis, nes Edvardas, 
„bijojo, kad reikės išeiti į tą sutemusį' lauką.” 
(111 p.). Tik atvykus karininkui ir su abiem 
kambaryje buvusiais pasisveikinus, Edvardas 
sako: „Na, aš eisiu jau... Matai, lauke tems
ta”. (113 p.). Išeina, kad temsta kelias va
landas. Nė kiek neprastesni ir švitimo rei
kalai: „Dar buvo tamsu, nors greitai turėjo 
švisti... Tumėnas žvilgterėjo į laikrodį: bu
vo jau po dviejų. Ui kelių valandų turėjo 
švisti, bet Tumėnas nebelaukė.” (179 p.). „Bet 
Aldona sėdėjo ten, kaip negyvas lavonas-” 
(104 p.). Sviestuotas sviestas, šlapias van
duo ir pn. Tokių keistenybių pilni „Pilkieji 
Namai”, todėl neturime pagrindo imti „už 
gryną pinigą” tuose „namuose” gyvenančių 
žmonių atvaizdus, jų vidinius nusiteikimus, 
jų kančias ir betikslį blaškymąsi, tuo labiau 
neturime nė mažiausio pagrindo tikėti, jog 
„Pilkieji Namai”, yra iškarpa tikro tremtinių 
gyvenimo bei vidinių jų nusiteikimų. Ne
galima išimčių versti taisyklėmis ir tuo fal
sifikuoti realybę. Kodėl tas atsitiko su „Pil
kaisiais Namais”? Juos architektorius M. 
Bavarskas ruošė paskubomis, neapgalvotai ir, 
kalčiausia, neatydžiai.

L. Tolstojus savo didžiulį veikalą „Karas 
ir Taika” perrašinėjo septynis kartus, iki iš
drįso išleisti Į viešumą, o „Pilkųjų Namų” 
autorius ir vieną kartą nepanorėjo atyrftai 
patikrinti savo kūrinį. Jei tai būtų padaręs, 
nebūtų jame tokių prieštaravimų, stiliaus ne
sklandumų ir kitokių neapdairumų. . Medar
das Bavarskas turi lakią' fantaziją, turi me
nišką išsireiškimų formą, nestokoja jam ra
šytojo gabumų, bet trūksta kantrybės, aty- 
dos ir pasiryžimo savo kūriniais siekti to
bulybės. Skaitytojai turi teisę reikalauti iš 
rašytojų gerausios jų kūrybos, todėl ir iš ra
šytojo M. Bavarsko reikalautina ne lengva-
būdiško kūrinio, bet tikro meniško veikalą 
Jis tokį, tikime, kada nors duos. Tai bus 
geriausias atpildas už šiaip taip suramsty
tus „Pilkuosius Namus.” J. Jašinskas

Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis „Čiur
lionis” triumfališkai važinėja po tremtinių 

1 kolonijas. Kur pasisuka čiurlioniečiai, ten gė
lės, entuziazmas, sveikinimai ir ovacijos, ten 
ašaros ir juokas. . Išklausyti čiurlioniečių 
koncertą reiškia pereiti per labai platų įvai
riausių nuotaikų diapazoną, pradedant nuo 
tėvynės ir motinos meilės prie lopšio ir bai
giant linksmomis dainuškomis, sukeliančio
mis salėje linksmybę.

Prieš spektaklį salėje viešpatauja pakyli, 
kažin kokių iškilmių lūkuriuojanti nuotaika. 
O kai pakyla uždanga, prasideda ir pati 
šventė. Tuomet žiūrovas išnyksta, nes salę 
užvaldo scena. A.' Mikulskis savo dirigentiš- 
ku gestu diriguoja ne tik savo bendradarbius, 
bet ir visą salę. Kaip jis savo ranka pamoja, 

„ taip publika ir nusiteikia. Jei jis- nori, kad 
salė jaudintųsi ir verktų, jis su savo bendra
darbiais dainuoja „Lopšinę”, „Kas tau, mo- 
tūla” ar kurią kitą panašią dainą; jei jis su
galvoja mus prajuokinti, jis pasiūlo savo cho
rui sudainuoti s>Melniką”, o jei jis nori mus 
nuteikti kovos dvasia, jis diriguoja „Draugai, 
pakelkime taures”. Mikulskis gali ką nori dai 
nuoti, užburta 'salė vistiek paklusniai paskui 
jį seks.

Sėdėdamas prisikimšusioje lietuvių, vokie
čių ir latvių salėje Kirchheime—Teck per 
Čiurlionio ansamblio koncertą balandžio 26 
d., aš galvojau apie teniso meistrus, kurie, 
pasigavę sviedinį, blaško jį iš vieno aikšte
lės galo į kitą, neleisdami jam nukristi ant 
žemės. Taip pat ir Mikulskis su savo bend
radarbiais pagauna žiūrovą, išplėšia jį iš kas 
dienybės ir blaško po įvairiausių nuotaikų 
pasaulį ir lik tada paleidžia, kai nusileidžia 

■ uždanga. Po koncerto išeina pavargę ne tik 
programos dalyviai, bet ir žiūrovai, pavargę,, 
žinoma ne tiek fiziškai, kiek dvasiškai, nes 
nuo scenos patirtas sukrėtimas be pėdsakų 
nepraeina. Ir vis dėlto gaila, kad koncertas 
taip greit pasibaigia... '

Kame ta jų buriamoji galia glūdi?
Menas galingas ir stebuklingas... T I \ 

bet jis nebūtų nei toks galingas nei stebuk
lingas, jei jis nebūtų toks savas ir artimas 
mūsų širdžiai. Iš čiurlioniečių repertuaro ir 

. į atlikimo padvelkia toks lietuviškos dvasios 

skersvėjis, kad patirti įspūdžiai beveik ima 
tave dusinti.

Mikulskis ir jo bendradarbiai semiasi sau 
įkvėpimo iš liaudies kūrybos, bet tai yra tru
putį daugiau, kaip liaudies kūryba natūroje. 
Joks kaimiečių"' choras nedarys tokio Įspū
džio, kaip čiurlioniečių ansamblis. Mikulskis 
iš liaudies kūrybos imasi žaliavą, kurią jis 
savo individualine kūryba ypatingai išryški
na. Atrodo, kad jo tikslas liaudies dainą pa
daryti dar liaudiškesnę, kitaip sakant, j K? 
stengiasi atskleisti visus jos niuansūs, priar
tindamas ją prie primityviškiausio stovio, t. 
f. prie pirmapradžio liaudies kūrybos šalti
nio. Štai kodėl čiurlioniečių menas mums at
rodo toks senas ir kartu toks naujas. Senas 
dėl to, kad tai yra gilios praeities mūsų liau
dies kūrybos tradicijų puoselėjimas ir tęsi
mas toliau ir naujas dėl to, kad su juo su
sidūrę, mes pasijuntame tartum matą senųjų 
laikų papuošalus, iškastus piliakalnyje...

Ką mums Mikulskis ir jo ansamblis rodo 
yra iš senojo liaudies kūrybos repertuaro at
rinkti deimančiukai, bet jię jau nušlifuoti in
dividualinės kūrybos ir todėl atrodo kartu 
tokie seni ir nauji. Kad ir semiantis medžia
gą iš senųjų liaudies kūrybos šaltinių galima 
iš jos padaryti vienokį ar kitokį dalyką. Ir 
reikia turėti jautrios estetinės nuovokos bei 
nešlubuojančio skonio, kad apdorotas daly
kas atitiktų mūsų intymiuosius lietuviškos 
dvasios potroškius.

Čiurlioniečiai dainuodami ne tik perduoda 
dainos dvasią bet ir piešia jos siužeto vaizdą. 
Sakysime, kai jie dainuoja „Lopšinę”, prieš 
mūsų akis iškyla reljefiškas palinkusios -ant 
lopšio ir niūniuojančįos moters paveikslas. 
Arba kai jie atlieka „Piemenėlių” dainą, tai 
matai saulės apšviestą pamiškę, kur nerū
pestingai žaisdami ir džiaugdamiesi pavasa
rio linksmybėmis gano bandą piemenėliai. 
Kai jie dainuoja „Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka”, tai prieš mus atsiskleidžia tyli, gilaus 
'ūdesio persunkta Nemuno romantika. Mi
kulskis išryškina ne tik dainos mintį, bet ir 
jos vaizdą. Žiūrovas išgyvena atliekamą da
lyką ne tik jausmais, bet ir vaizduote. Tur 
būt, neperdėsiu pasakęs, kad čiurlioniečiai 

ne tik dainuoja, bet ir vaidina. Ypatingai tai 
matyti dainuškose. Dėl to atliekamo dalyko 
įspūdis klausytojui, be abejo, pasilieka daug 
gilesnis.

Čiurlioniečiai ne tik dainuoja, bet ir šoka. 
Iš matytų dalykų, atrodo, geriausias yra „Ma 
lūnas”. Bet dainuojančio „Čiurlionio” fone 
kažin kaip apiblanksta šokantis „Čiurlionis”-. 
Susidaro įspūdis, kad choras gyvena veržles
nėmis nuotaikomis, kaip šokėjai. Ir kažin ar 
šokių vadovė M. Baronaitė ne per daug dė
mesio kreipia Į šokio „temperamentą” plas
tikos sąskaiton? Mums, be abejo, labai ma
lonu žiūrėti į šokančius čiurlioniečius, bet 
kai žiūrovas mato kai kuriuos šokius taip 
„sutemperamentintus”, kai šokėjai paleidžia
mi tokiu pašėlusiu tempu, tai jis nebegali su
sigaudyti ir iš tikrųjų pajausti tautinio šokio 
grožio, o kartais ir patiems šokėjams sunku 
beišlaikyti tokį žaibišką tempą. Atrodo, kad 
visi mūsų ansambliai yra linkę mūsų tautinį 
šokį dinaminti. Kai kurie tų šokių dinamiz
mo, be abejo, yra reikalingi, bet kažin ar tas 
tendencijas betirštinant neatsiras pavojaus 
nuslįsti į akrobatiką? Iš tokios patyrusios 
ir, gabios šokių vadovės, kokia yra M. Ba
ronaitė, žiūrovas norėtų laukti daugiau ieš
kojimo dvasios, nors, gal būt, šiose sunkio
se darbo sąlygose tai ir nelengva padaryti^

Sena liaudies daina, tautinis šokis, kanklės 
ir skudučiai yra tie ramsčiai, kuriais remia
si čiurlioniėčių repertuaras. Mikulskis su sa
vo artimaisiais bendradarbiais sukūrė tauti
nės kultūro3 židinį, kuris dar nežinia į ko
kias formas išs“;ristalizuos toliau besiplėto
damas. Galimas dalykas, kad čiurlioniečių lai
mėjimai paskatins ir kitus mūsų kultūrinin
kus labiau susidomėti neišsenkamais mūsų 
liaudies kūrybos šaltiniais.

Su čiurlioniečiais po tremtinių kolonijas 
keliauja gaivinanti lietuviška dvasia. Išva
žiuodami iš moderniosios Lietuvos, jie ■ išsi
vežė senosios Lietuvos dvasios nuotrupos, ku
rias jie mums dosniai barsto tremties kelyje 
Jos mus džiugina ir akivaizdžiai parodo, kad 
lietuviška dvasia "visur gyva, kur ji bebūtų. 
Čiurlioniečių menas mums yra lyg ir garan
tija, kad ji niekur ir niekad nežus.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Stepas Zobarskas, Sienpiovių daina 

(Das Lied der Sensen), išleido leidykla „Pat- 
ria”, 1947 m. 146 pusi.

Tai pirmoji vokiečių kalboje išleista trem
tyje knyga. Tikrai sveikintinas leidyklos 
„Patria” žingsnis, kuris neabejotinai pasitar 
naus mūsų literatūros propagandai vokiečių 
kalba skaitančioje visuomenėje.

Aukštesnėms gimnazijų klasėms ir stovyklų 
spaudos platintojams

Netrukus iš spaudos išeina Alf. Sešplaukio 
paruošti „Vokiečių kalbos skaity- 
m a i”. Knyga didelio formato su 230 pusi. 
Egzemplioriaus kaina 8 RM.

Užsakymus siųsti: „ATŽALYNAS” (14a) 
Weilheim-Teck, Postfach 1.

Leidykla „ATŽALYNAS”
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