
. Paryžiaus konferencija iširo
SOV. SĄJUNGA ATMETĖ EUROPOS ATSTATYMO PLANĄ * MOLOTOVAS IŠVYKO IS PARYŽIAUS * ANGLIJA IR PRAN
CŪZIJA VADOVAUS TOLIMESNIAM MARSCHALLIO PLANO ĮGYVENDINIMUI * AR SKILO EUROPA? * RYSKUS PRAN
CŪZIJOS POSŪKIS * ANGLIJOS IR PRANCŪZIJOS SPAUDOS TOLI SIEKIANČIOS IŠVADOS * LIEPOS 12 D. KITA KONFE

RENCIJA PARYŽIUJE, KURIOJE NEDALYVAUS SOV. SĄJUNGA IR ISPANIJA.

Paryžius (UP/NZ). D. Britanijos, Prancū- 
lijos ir Sovietą s-gos užs. reikalų ministerių 
konferencija birželio 2 d. 18 vai. 50 min. pa
sibaigė be susitarimo tarp Rytų ir Vakarų 
dėl JAV užsienio reikalų ministerio George 
G Marshallio pasiūlytojo Europos atstatymo 
plano. Politiniai stebėtojai mano, kad kon
ferencijos nepasisekimas reiškia atvirą skili
mą tarp Vakarų valstybių ir Sovietų s-gos. 
Nesutarimas paaiškėjo tada, kada Molotovas 
atmetė prancūzų užsienio reikalų ministerio 
G Bidaulto birželio 1 d. padarytąjį kompro
misini pasiūlymą kuriam apsvarstyti Molo
tovas buvo prašęs 24 valandų laiko.

Molotovas apleido posėdžių salę penkiom 
minutėm anksčiau už Beviną. Bidaultas ji 
palydėjo iki durų ir purtė jo ranką. Tada 
Bidaultas grįžo tartis su Bevinu.

Londonas (BBC). Paryžiaus trijų didžiųjų 
konferencija dėl Marshallio plano {gyvendi
nimo po 5 posėdžių pasibaigė visiška ne
sėkme. Paskutiniame posėdyje, kuriame pir
mininkavo Bidaultas, Molotovas atmetė anglų- 
prancūzų pasiūlymą, kuris pasak jiy tesąs 
skiriamas tik Europos suskaldymui, bet ne 
suvienijimui, tik jėgų išblaškymui, bet ne 
jėgų sutelkimui, tik maišymuisi į kitų valsty
bių vidaus reikalus, užuot skatinus pasitikė
jimą ir solidarumą. Bevinas ir Bidaultas ly
giai karštai gynė savo bendrą pasiūlymą 
prikišdami Molotovui, gferiausiu atveju, įsi
gilinimo i jų pasiūlymą stoką arba blogą va
lią. Molotovas su visais patarėjais ketvirta
dienį grįžta Maskvon. Bevinas greičiausia 
dar vienai dienai liks Paryžiuje, o be to, ir 
jam išvykus jo patarėjai — ūkio specialistai 
liks « toliau tartis su prancūzais, nes Pran- 
cllzija ir D. Britanija yra nutarusios savo 
sumanymą vykdyti ir vienos, t. y. be 
Sovietų s-gos dalyvavimo. Į Europos ūkio 
konferenciją Prancūzijos ir D. Britanijos 
jardu bus kviečiamos visos Europos vaisty
tos, išskyrus Sovietų s-gą ir Ispaniją.

LIEPOS 12 D. ĮVYKS EUROPOS 
VALSTYBIŲ KONFERENCIJA

Londonas (BBC). Prancūzijos užs. reikalų 
ministerija praneša, kad yra išsiuntinėta pak
vietimai 22 Europos valstybėms dalyvauti lie
pos 12 d. Paryžiuje įvykstančioje konferenci
joje dėl Marshallio pasiūlyto plano įgyven
dinimo. Į konferenciją pakviestos ir buvusios 
priešo valstybės išskyrus Vokietiją, kurios 
zonų kariniai viršininkai yra paprašyti nus-

BRAZILIJA IRO NARYS
Liepos 1 d. Brazilija Įstojo nariu Į Tarp

tautinę Pabėgėlių Organizaciją. Tuo būdu 
IRO narių skaičius padidėjo iki 20.

TRECIA NOTA VENGRIJAI
Londonas (BBC). Saugumo Taryboje britų 

itstovas Sir Alexander Cadogenas, svarstant 
tudraudimo priemones dėl Bulgarijos, Ju, 
goslavijos ir Albanijos kišimosi j Graiki
jos vidaus reikalus, palaikė amerikiečių pa- 
•iūlymą drauge smerkdamas JT Balkanų ko
misijos narių, Sovietų s-gos ir Lenkijos, nu- 
sistatymą paslėpti nepaslepiamus agresijos 
laktu® užuot nustačius jų dydį ir ieškojus 
apsaugos.

Londonas (BBC). Britų pasiuntinys Mas
kvoje, įteikė Sovietų s-gai trečią notą dėl 
Įvykių Vengrijoje.

Londonas (BBC). Jugoslavija pareiškė pro
testą D. Britanijai dėl tariamo britų • lėktuvų 
ikraidymo be leidimo, virš Jugoslavijos te
ritorijos iš Austrijos pusės.
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tatyti suvartojimo ir gamybos kiekius. Liko 
nekviestos tik Ispanija ir Sovietų s-ga.

JAV Užsienio reikalų ministeris Marshal- 
lis pareiškė nuomonę, jog ir be Rusijos da
lyvavimo būsiąs Įmanomas plano Įgyvendini
mas. Tam tikslui teksią laike trijų metų Eu
ropai (be SSSR) suteikti apie 10 milijardų 
dolerių paskolų ir nutraukti reparacijų ėmi
mą iš Vokietijos ir Japonijos.

Paryžius (UP). Optimistinėmis nuotaiko- 
prasidėję Bevino, Bidaulto ir Molotovo pa
sitarimai artėja prie kritiškojo momento. 
Prancūzų užsienių reikalų ministeris Bidaul
tas ketvirtajame posėdyje antradienį po pie
tų padarė kompromisini pasiūlymą, kuriam 
apsvarstyti Molotovas paprašė pertraukti kon 
ferencijos posėdžius iki trečiadienio. Minis
terial sutarė trečiadienį po pietų vėl susi
tikti. Politiniai stebėtojai mano, kad konfe
rencijos iširimas dar keletą dienų nusitęs.

Molotovo manymu Europos atstatymo 
planas nesuderinamas su valstybių suve
renitetu.

D. Britanija ir Prancūzija prisidės prie 
Vakarų Europos atstatymo programos ir so
vietams nedalyvaujant, jei Sovietų S-ga ne
atsisakys savo užsispyrimais pagrįstos laiky
senos siūlomojo plano atžvilgiu. Atsakinguo
se prancūzų diplomatiniuose sluoksniuose pa 
reiškiama kad abu Vakarus atstovaują mi
nisterial yra vienodos nuomonės, jog pirm ne 
gu kreiptis Į Jungtines Amerikos Valstybes, 
Europos tautos turi išdirbti pačios tarpusa
vyje planą dėl kontinento ūkiškojo atstatymo. 
Molotovo manymu, tas sudarytų sąlygas įsi
maišyti i svetimų valstybių reikalus ir pa
žeistų kitų kraštų suverenitetą, todėl šis pa
siūlymas soyietam esąs nepriimtinas. Tokia 
sovietų laikysena paaiškinama tuo, jog ji bi
janti kad Amerikos pagalbos sąlygomis susi- 
rišusioji Rytų Europa gali išslysti, iš jų kon
trolės. Anglų ir prancūzų atstovai davė su
prasti, kad jie ir be rusų dalyvavimo vykdys 
Europos atstatymą, nežiūrint pavojaus, kad 
tas gali privesti prie galutino Europos su
skaldymo j du rungtyniaujančius blokus.

ANGLAMS IR PRANCŪZAMS REIKIA 
SKUBIOS PARAMOS

Anglų ir prancūzų atstovai vakar Pary
žiuje pareiškė, kad jų ūkiškasis būvis yra, rim 
tas ir būtų netikslu leisti brangų laiką pasi
tarimams. Britų doleriniai kreditai gruodžio 
mėnesyje jau bus išeikvoti. Prancūzų vyriau
sybė veda žūtbūtinę kovą prieš infliaciją ir 
prieš ūkiškąją krizę. Todėl abi valstybės Tau 
kia skubios amerikiečių paramos.

TRYS MINISTERIAI IR TRYS JŲ 
NUOMONES

Bidaulto pasiūlytas prancūzų planas nu
mato į atstatymo darbą Įtraukti visas valsty
bes, nežiūrint ar jos buvo sąjungininkės, ar 
neutralios, ar priklausė prie ašies. Tik Is
panija turinti likti išskirta. Pagrindiniams 
reikalams tvarkyti turi būti sudarytos penkios 
specialios komisijos, būtent: žemės ūkio, ku
ro—energijos, susisiekimo, žaliavų ir finansų.

Britų planas daugumoje sutinka su pran
cūzų bet be to dar numato vieno, koordina
vimo komisiją ir tris regionalines komisijas, 
būtent: Alpių, Dunojaus ir Rheino sritims.

Sovietų planas numato tik vieną bend
rą „paramos komisiją”. Toje komisijoje tu

Anglijos delegacija su užsienių reikalų min. E. Bevinu Paryžiaus konferencijoje

pėtų būti atstovaujamos trys Europos di
džiosios valstybės ir tie kraštai, kurie yra 
labiausiai nukentėję dėl nacių agresijos. Ru 
sų manymu, išsamios programos nustatymas 
nesąs šios konferencijos dalykas.
TRUMANAS TARIASI SU MARSHALIU
Vašingtonas (Dena) Prezidentas Trumanas 

turėjo Baltuosiuose Rūmuose pasitarimą su 
užs. reik, ministerių Marshalliu, kurio me
tu buvo svarstomi Europai paramos teiki
mo ir dabar vykstančios Paryžiaus konfe
rencijos reikalai. Prieš tai Marshallis turė
jo 40 minučių užtrukusi pasikalbėjimą su 
lordu Inverchapel, britų pasiuntiniu Vašing 
tone, kur taip pat buvo aptartas Marshallio 
planas ir paskutinieji pranešimai iš Pary
žiaus.

SPAUDOS ATSILIEPIMAI
Naujorkas (UP). Nagrinėdams dabar vyks

tančių pasitarimų Paryžiuje eigą „New 
York Times” pabrėžia, jog kiekviena „su
vereninė tauta” savo ūkinius sunkumus turi 
pati spręsti. Sovietų S-ga tvirtina, kad 
bendroji Europos ūkiškoji programa būtų 
smūgis jos penkmečio planui. Tai neabejoti
na tiesa, nes kiekvieno penkmečio plano tikš 
las esąs išnaudoti1 Europą vis didėjančiu mas 
tu. Sovietų laikysenos pagrindinis tikslas 
esąs sutrukdyti kiekvieną galimą Europos 
suvienijimo žingsnį. Tokia esanti Rusijos po 
litika nuo pat karo pabaigos; tai yra suskal- 
skaldymo politika, kad tuo būdu būtų gali
ma užgrobti vieną auką po kitos ir paskiau 
„praryti”.

„New York Times” rašo vargu Sovietų 
S-gai pasiseks privesti Paryžiaus konferen
ciją prie nepasisekimo ir tuo pačiu sugriau
ti Marshallio planą, nes tiek D. Britanija, 
tiek ir Prancūzija yra nusistačiusios šį pla
ną Įvykdyti ir be Sovietų S-gos dalyvavimo.

Londonas (Dena) Nepriklausomas anglų 
laikraštis „Daily Miror” ryšium su Pary
žiaus pasitarimais rašo, kad britų socializ
mas negali1 susitarti su sovietiniu socializ
mu. Viltys dėl galimo susitarimo Paryžiuje 

.esančios visiškai menkos. Pirmiausiai sovie
tai, kaip ir visuomet, esą ypatingai akiplė
šiški prieš Jungtinių Amerikos Valstybių už 
simojimus. Antras dalykas esąs tas, kad so 
vietai bijo leisti Suomijai, Lenkijai, Vengri
jai, Rumunijai, Bulgarijai ir Jugoslavijai 
bendradarbiauti su antrąja Europos puse.

Įtakingas prancūzų laikraštis „Le Monde”, 
kuris dažnai reiškia Quai d’Orsay nuomonę, 
rašo: „Rusai neturi pamiršti, kad kiti kraštai 
su Anglija bei Prancūzija priešakyje neturi 
jokio intereso Amerikos siūlymų nepriimti ir 
kad rusų nepalenkiamai laikysenai pasitvirti
nus, Europos suskaldymas būtų pagreitintas.”

Maskva (Dena). Sovietų žinių agentūra 
Tass skelbia plačius komentarus nukreiptus 
prieš Beviną ir Bidaultą. Dabartinius ūkio 
sunkumus Anglijoje ir Prancūzijoje esą no
rima pašalinti mažųjų valstybių kaštais. Ame 
rikiečių kreditai esą tik spaudimo priemonė 
kitiems kraštams. D. Britanija ir Prancūzija 
esančios nusistačiusios šios ūkio programos 
priemonėmis uždėti savo kohtrolę kitiems 
Europos kraštams ir, taip vadinamąja!, ko
ordinavimo komisijai padedant, kitų kraštų 
ūk( palenkti savo norams ir Jungtinių Ame
rikos Valstybių reikalavimams.

SKILIMAS
Prieš porą metų, kada pasibaigė karas, ilgą 

laiką pasaulio diplomatai laužė sau gajvasr 
ar pasiseks Sovietų s-gą įtraukti J tarptautini 
bendradarbiavimą. Visi manė, kad ji laikysis 
izoliuotai, nes visi suprato, jog jos siekimai 
ir tikslai žymiai skiriasi nuo vakarų pasaulio. 
Todėl buvo imtasi atsargumo priemonių, kad 
niekas nepakenktų sovietų priestižui, nes po 
karo visos taiką mylinčios tautos tikrai norė
jo tarptautines problemas spręsti santaikos ir 
bendradarbiavimo keliu.

Į Jungtinių Tautų organizaciją buvo sudė
tos didelės viltys, Sovietams buvo daromos 
didelės nuolaidos. Kartais jiems buvo daromos 
mas toks palankumas, kad net sunku buvo 
beatskirti, kas ištikrųjų diriguoja pasaulio 
įvykius. Laikas bėgo ir tautos laukė ir nesu
laukia taikos. Žymūs ir įtakingi pasaulio po
litikai dažnai visus ramino ir skelbė: nežiū
rint esamų nuomonių skirtumų, bendradar* 
biavimas yra galimas. Tą tvirtino ne tik eili* 
niai diplomatai, bet ir valstybių vyrai, kaip į 
pav. Warren Austin, JAV nuolatinis delegatas 
prie Jungtinių Tautų organizacijos. Girdint 
tokius tvirtinimus darėsi keista, kaip galima 
nugalėti tokius nuomonių skirtumus. Norom 
nenorom teko su mintim apsiprasti, jog yra 
žmonių, kurie nepakankamai pažįsta savo 
partnerių nuomones. t

Prasidėjusios derybos dėl taikos sutarčių 
su satelitinėmis valstybėmis aiškiai parodė; 
kad sudaryta taiką bus sunkiai įmanoma. Dar 
labiau tas paaiškėjo Maskvos konferencijoje, 
sprendžiant Vokietijos ir Austrijos taikos 
klausimą. Aiškiai buvo matoma, kad yra 
užinteresuotų, kurie viską nori nutęsti ir tuo 
pačiu iššaukti pakrikimą savo prieitų lage
ryje. Laikas bėgo ir pikti užsimojimai aiškė
jo. Neliko nieko kito, kaip principinius klau
simus atidėti ir eiti prie bendradarbiavimo 
aplinkiniais keliais.

Tam tikslui ir buvo šaukta Paryžiaus kon
ferencija. Jos programoje buvo tiktai vienas 
punktas: Europos atstatymo klausimas. O to 
atstatymo sunkiąją naštą yra pasiėmusioš 
nešti Jungtinės Amerikos Valstybės. Bet ir 
čia pasirodė, kad susitarimas yra negalimas, 
nes toks „kišimasis” iš užjūrio į Europos 
reikalus yra kai kam nepageidautinas. Todėl 
taip dalykams vystantis vieną kartą turi pa
aiškėti, kad bendradarbiavimas .yra negali
mas.

Labai klysta tie, kurie mano jog bendradar
biavimas yra galimas, nežiūrint esamų nuo
monių skirtumų. Jei skiriasi nuomonės ir 
tikslai susitariančiųjų šalių, tai jokie susita
rimai nieko gero neduoda. Jau yra nekartą 
susitarta, būtent: Teherane, Jaltoje ir Pots
dame. Bet ką davė tie susitarimai? Dėl susi
tarimo nesilaikymo tos sutartys baigia nustoti 
savo galios. Ar ne tas pats būtų, jei būtų 
sudaryta sutartis ir dėl taikos su Vokietija? 
Būtų galima tvirtinti, kad taika yra sudaryta, 
bet tikrosios taikos vistiek nebūtų. ' Perdaug 
yra skirtingi didžiųjų valstybių interesai, kad 
būtų galima rasti bendrą kalbą didžiosioms 
pasaulio problemoms išspręsti.

Tiesa, Jungtinių Tautų organizacija dar 
gyvuoja. Jei ten pasireiškia koks bendradar
biavimas, tai tiktai tiek, kiek tas bendradar
biavimas yra naudingas,- taip vadinamam, 
slavų blokui. Šiuo atveju Jungtinės Tautos 
atliks meškos patarnavimą, nes jos padeda 
visų problemų Sprendimą nutęsti. Jau du me
tai kaip gyvuoja ši organizacija, bet ji neĮ- 
stengė išsprįsti nė vieno padoresnio tarp
tautinės politikos klausimo. Dar nė kiek ne
pasistūmėjo pirmyn atominės energijos kon
trolės klausimas, dar nepadaryta nė karinių 
pajėgų užuomazgos ir tt. '

Paryžiaus konferencija įvyko greitai Ir ne
tikėtai, bet taip pat greitai ji ir iširo. Tas 
parodo, kad tarptautinėje politikoje pradeda 
Įsigalėti spartumas. Nuolaidų politika pasi
baigė pasibaigs ir delsimo politika. Tenka 
apgailestauti, kad bendradarbiavimo perspek
tyvos mažėja, bet jau perdaug yra leista įsi
galėti trukdančioms ir ardančioms jėgoms. 
Gresiantį pavojų Vakarų Europa jau pra
deda suprasti, laimė dar, kad ji pasuko 
tampresnės vienybės linkme.

Herriot išvyko į London}
Paryžius (N. de F.). Prancūzų parlamento 

pirmininkas E. Herriot išvyko Į Londoną. 
Išvykdamas pareiškė: Aš pasakysiu britų tau
tai, kad Prancūzija padės visas pastangas 
savo kraštui atstatyti, o taip pat ryšiam* su 
D. Britanija sustiprinti. ■ i
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Franko režimas Ispanijoje yra tema, kuri 
laikas nuo laiko sukelia tarptautinę politiką 
intryguojančias kalbas. Kartu reikia pasakyti, 
kad Franko režimui kenksmingi vėjai, kurie 
kartais papučia iš JT būstinės Lake Successe, 
iš Paryžiaus ir šiuo metu iš Londono, kai 
kur pasaulyje — Atlanto okeane ar Pirinėjų 
kalnuose susilpnėja ir tikslo beveik nepa
siekia, nes Ispanijoje jie labai mažai jaučiami.

Būdingas yra „New York Herald Tribune” 
korespondento Allem Raimondo išsireiškimas 
apie Franko dabartines pozicijas Ispanijoje: 
„Jei bendrai kur nors yra buvęs diktatorius, 
kuris tvirtai sėdėjo savo aukštame balne, 
būdamas drąsus dėl savo galios ir absoliu
čios valdžios savo krašte, tai tas yra Ispa
nijos kandilio.” Raimondas mini keturius pa
grindinius ramsčius, ant kurių taip tvirtai 
remiasi Franko. Pirmas iš jų yra: Maždaug 
500.000 vyrų dydžio, gerai aprengta, gerai 
maitinama ir gerai apginkluota kariuomenė. 
Antras — pilnai kontroliuojama spauda, kuri 
kasdien laikraščių pirmuosius puslapius ski^ 
ria kiekvieno Franko žodžio ir veikimo 
aprašymams. Šioje spaudoje negali rašyti nė 
vienas, kuris nepriklauso patikimųjų gvardi
jai ir kurie neturi kišenėje vyriausybės spe
cialios kortelės.

Trečias galimas faktorius, kuris remia 
Franko, yra katalikiškoji Ispanijos bažnyčia. 
Ji sunkiai nukentėjo — trumpajame respubli
kos periode, trisdešimtų metų pradžioje ir 
dar daugiau pilietinio karo chaose. Sis karas 
Ispanijoje dar nėra užmirštas, nes jis iš 26 
milijonų tautos gyventojų, pareikalavęs vieno 
milijono gyvybių. Franko yra patikimas .
bažnyčios užtarėjas ir naudojasi bažnyčios 
parama kaipo komunistų mirtinas priešas 
partinės kovos lauke.

Ketvirtasis ramstis yra ispanų tautos blo- 
gae prisiminimas, — prisiminimas apie ne
rangią, nepajėgią respubliką ir jos žlugimo 
agoniją. Ispanijos inteligencija prisimena, 
kaip penkiasdešimts septyniuose respublikos 
valdymo mėnesiuose Ispanija turėjo dvi
dešimts aštuonias vyriausybes, iš kurių kiek
viena, bendrai paėmus, vakjė šiek tiek dau
giau kaip po du mėnesius. Ji prisimena taip 
pat, kaip respublika, iš dalies idealistų val
doma, padarė tiek daug reformų ir tokiu 
greitu tempu, kad tuomi išjudino ir supykdė 
plačias konservatyvios tautos mases. Ji prisi
mena, kad respublikoje buvo tiek pat keršto 
ir sąskaitų suvedinėjimų su politiniais prie
šais, kaip prieš tai Primo de Riveros monar
chinėje diktatūroje, ir kad respublikai sten
giantis išlaikyti vyriausybės vairą, visas 
krantas buvo nuolatiniame pavojuje ir nera- 

VLADISLOVAS RAČKEVIČIUS

Birželio 6 d. mirė lenkų egzilinis preziden
tas Vladislovas Račkevičius. Prezidentu ve
lionis buvo išrinktas 1939 m. rugsėjo 30 d. 
kai rusam ir vokiečiam okupavus Lenkiją, bu
vusi lenkų vyriausybė pasitraukė į Rumuniją 
ir ten buvo internuota.

V. Račkevičius, sūnus tremtinio už lenkų 
tautinę veiklą, gimė 1885 m. sausio 29 d. 
Kaukaze. Vėliau, lygiai kaip daugis mūsų 
prieškarinių inteligentų, vejamas iš universi
tetą, iš arešto į areštą, baigia mokslus Tartu 
universitete ir vėl imasi tautinio ir visuome
ninio daubo. Atsikūrus Lenkijai, Račkevičius 
užima įvairias atsakingas vietas: Vilniaus 
vaivados, .vidaus reikalų ministerio, senato 
pirmininko, Užsienio lenkų s-gos pirmininko 
ir kt.

Šu Račkevičiaus prezidentavimu yra susijęs 
skaudžiausias Lenkijos istorijos, sunkių kovų
ir rezistencijos laikotarpis. Išvyti iš savo tė
vynės, lenkų daliniai narsiai kovoja Euro
poje ir Afrikoje, nuo Norvegijos krantų ligi 
Tobruko, ypač pasižymėdami Monte Cassino 
ir Bologna mūšiuose. Vėliau pea Belgiją fr 
Olandiją jie pasiekia Vokietiją, kur juos ly
giai kaip ir likusius Italijoje su gen. Andersu 
priešaky, ištinka nedėkingas likimas — buv. 
aliantų įsakymas padėti ginklus ir išsiskirs
tytu Tas smūgis tuo skaudesnis, kad lenkai 
pirmieji turėjo aukotis kovai su totalistiniais 
režimais ir jų kėslais užgniažti tautų laisvę 
ir nepriklausomybę.

Nemažesnių smūgių tenka Račkevičiaus 
vyriausybei sutikti politiniame lauke. Karo 
įvykių spaudžiamas jis turi perkelti 'savo 
vyriausybę iš Paryžiaus į Angers, iš ten į 
Bordeaux ir pagaliau, 1940 m. į Britaniją. 
Tais pat metais pasirašoma su £ekais dekla
racija dėl pokarinio bendradarbiavimo, bet 
čekai jos nesilaiko, ir Benešąs, nieko nepra
nešęs, atsisako ją vykdyti, 1941 m. Sikorskis 
pasirašo Londone su sovietais sutartį dėl 
sienų, kaimyninių santykių ir bendradarbia
vimo, tų pat metų gruodžio m. sudaroma sa
vitarpinės pagalbos sutartis tarp Lenkijos ir 
Sov. Sgos, 1942 m. pasirašoma dar Atlanto 
Charta. Bet jau 1943 (m. Sov. S-ga praneša 
laikanti Lenkijos rytinių sričių gyventojus 
savo piliečiais, o tų pat metų balandžio 25 d. 
Molotovas apkaltina lenkus, ryšium su šių 
pastarųjų kreipimusi į T. Raud. Kryžių dėl

Franko galios pagrindiniai ramsčiai
mume. Pagaliau ji prisimena karą, kuris už
baigė visą šj chaosą ir antro nebenori. Net 
Franko kritikai — ir tokių Ispanijoje nėra 
mažai — pageidauja, jei būtų neišvengiama 
valdžiai atitekti j. kitas rankas, kad tai įvyktų 
taikiu būdu.

Raimondo ir kitų užsienio stebėtojų many
mu, nesą daug perspektyvų, kad Ispanijos 
vyriausybė artimiausioje ateityje galėtų per
eiti į respublikonišką santvarką. Sis klausi
mas, kurį nuolatos kelia ispanų tremtinių 
vyriausybė arba kiti ispanų politikai trem
tyje, Ispanijoje visai nėra populiarūs. Net 
tokie ispanai, kurie savo laiku, t. y. 1936 ir 
1937 metais, kariavo prieš Franko, Raimondui 
išsireiškė, kad Ispanijos respublikos vadai už 
Ispanijos ribų sprendžia pagal praeities pa
tyrimus.

Franko dabar pradėjęs kitokiu būdu akci
ją. Pagal jo parėdymą liepos 6 d. įvyks tau
tos balsavimas dėl jo naujojo režimo pro
jekto ir galimo monarchijos atnaujinimo. Bet 
tuo pačiu metu ispanų tautai nėra duota nei 
spaudos, nei kalbos, nei organizavimosi bei 
susirinkimo laisvės. Nors dekretas nusako 
tautos balsavimą, bet neduoda ispanams jo
kių galimybių klausimo aptarimui bei rinki
mų kampanijai. Vyriausybė šiam balsavimui 
sudariusi savo aparatą. Balsavimais, kurie 
bus pirmieji nuo 1936 metų vasario mėn., 
kuomet dar buvo respublika, ispanai turės su 
„taip” ar „ne” priimti arba atmesti naujai 
Franko paruoštą įstatymą. įstatymas skelbia 
Franko valstybės galva ir pačią Ispaniją mo
narchine valstybe, numatant, kad kandilio

Šiomis dienomis gavome mūsų koreponden 
to Berne pranešimą apie IRO parengiamo
sios komisijos posėdžių aprašymą. Jie įvyko 
š. m. gegužės mėn. 1—21 d.d. Lozanoje.

Lausanne posėdžiuose, be anksčiau buvu
sių valstybių delegatų, dar dalyvavo: Belgi
jos, Kinijos, Naujosios Zelandijos ir Austra
lijos atstovai. Šios valstybės prisidėjo prie 
IRO. Lygiu būdu IRO konstituciją pasirašė 
Islandija, bet ši Lausanne nebuvo atstovau
jama.

Pakomisija A svarstė pirmoje eilėje klau
simus, išplaukiančius iš to fakto, jog IRO 
perima ligšiol pabėgėliais besirūpinusių or
ganizacijų pareigas. Pakomisija B svarstė 
IRO parengiamosios komisijos vykdomojo 
sekretoriaus raportus apie pabėgėlių ir DP 
skaičių, jų gyvenimo sąlygas ir t. t.

Parengiamoji komisija konstatavo, kad IRO

Katyno žudynių, nelojalumo ir nutraukia 
diplomatinius santykius. Netrukus, žūva lėktu
vo katastrofoj gen. Sikorskis, lenkų-sovietų 
susiartinimo autorius.

1944 m. Sov. S-gai užėmus dalį Lenkijos 
Liubline įsteigiama nauja komunistinė lenkų 
vyriausybė su Bieruta ir Osobka-Morawskiu 
priešaky. Vėliau, pritraukus prie naujosios 
sudėties Mikolaičiką, 1945 m. liepos 5 d. 
anglai ir amerikiečiai praneša, kad jie dau
giau nebepripažįsta lenkų Londono vyriausy
bės, bet užmezga santykius su varšuviške. 
Vienas Lenkijos dramos aktas prasidėjęs su 
II pasauliniu karu, tuo buvo baigtas.

Su viom tom Lenkijos neleimėm ir vargais, 
jog pasišventimu^ ir kruvinon aukom, viltimi 
ir nusivylimu, o taip pat lenkų didvyriškom 
kovom už laisvę ir tautinę didybę yra arti
mai susieta Račkevičiaus veikla ir gyvenimas.
Jo vardas liks todėl įrašytas lenkų istorijoje, 
kaip nepalaužiamos valios vyro, kuris, ne
paisydamas, kokius Lenkijos žemėlapius 
braižė lenkų draugai ar nedraugai, likosi išti
kimas savo tautos interesam. Velionis nepasi
davė, ko neatlaikė kiti jo tautiečiai, jokiom 
apgaulingom kaimynų pinklėm ir neprisidėjo 
prie jokio projekto, kuris būtų palietęs Len
kijos vardą, garbę ir jos ateitį. Račkevičius 
likosi su savo vyriausybe, norą ir apleistas, 
Anglijoje ir tęsė ligi pat savo mirties kovą 
už visišką Lenkijos išvadavimą ir atstatymą.

mirties ar nepajėgumo atveju jo vietoje stos 
karalius arba regentas.

Balsavime negali dalyvauti nė vienas, ku
ris kada nors yra baustas kelėjimo bausme. 
Ispanijos pogrindininkai nurodo, kad politi
nių priežasčių dėliai Franko valdymo metu 
yra teista 1,75 milijonai žmonių. Kalėjimo 
bausmėmis baustieji iš balsavimo išjungiami 
remiantis 1907 m. įstatymu.

Kaip tik laukiamo balsavimo išvakarėse iš 
Londono • vėl [laputė šiurpus vėjas ■ prieg 
Franko režimą. Karo meto buvęs Anglijos 
pasiuntinys Ispanijoje S. Horsas, dabartinis 
vikontas Templvudas,. Lordų Rūmų užsienio 
politikos debatuose birželio 11 d. pareikalavo 
imtis prieš Franko Ispaniją ūkinių prie
monių, kad tokiu būdu privertus lik
viduotis Franko režimui, kuris anks
čiau ar vėliau privesiąs prie didelių po
litinių painiavų. Franko dabar vaizduojąs 
kovotoją prieš pilietinį karą ir komunizmą, bet 
ko ilgiau Franko režimas iftsilalko, tuo 
aiškiau darosi tai, kad ateityje Ispanijoje vėl 
prasidės pilietinis karas.

Kaip konkrečią priemonę prieš Franko 
režimą Templvudas siūlo nutraukti anglių ir 
gumos eksportą į Ispaniją. Franko savo pro
pagandoje šiuo metu naudoja tokį tvirtinimą: 
kad ir ką Anglija apie jį viešumoje sakytų 
— bet tikrenybėje Anglija ir Ispanija yra ge
riausi draugai, nes, galimo' konflikto atveju 
su Sovietu s-ga, anglai pasitikėt Franko pa
galba. Lordas Templvudas skatina Ispanijos 
reikalu veikti greitai, nes ji$ joje matąs rimtą 
pavojų pasaulio taikai. (Ltv.) 

IRO parengiamosios komisijos posėdžiai
konstituciją pasirašė 16 valstybių, bet Fili
pinų Respublika vėl pasitraukė. Tokiu btdu, 
lieka 15 valstybių, kurios garantavo 75,28°/« 
biudžeto. Tų skaičių užtenka, kad IRO ga
lėtų formališkai veikti. Bet be rezervų kons
tituciją pasirašė tik šios valstybės: Australi
ja, Kinija, Islandija, Naujoji Zelandija ir Di
džioji Britanija. Tokiu būdu nebūta tikrumo, 
ar iki birželio 30 d. ją ratifikuos reikalin
gas valstybių skaičius. To netikrumo aki
vaizdoje nusistatyta, kad parengiamoji ko
misija pasiima nuo liepos 1 d. vykdomą
sias funkcijas, kol IRO formališkai pradės 
veikti. Si komisija disponuo, IRO trijų mė
nesių sąmatą. Parengiamosios komisijos vyk 
domajam sekretoriui pavesta eiti naujojo or 
ganizmo gen. direktoriaus pareigas. Be to, 
sudarytas konsultatyvinis komitetas, kuris 
susirinks tarp parengiamosios komisijos se
sijų. J šį komitetą įeis šių valstybių atsto
vai: Belgijos, Kanados, Kinijos, Prancūzi
jos, Olandijos, Didžiosios Britanijos ir 
USA. Komitetui pirmininkaus prancūzas, 
ambasadorius Henri Ponsot, kuris pirminin
kauja ir parengiamajai komisijai. Kai dėl 
IRO valdininkų, tai nutarta juos pirmoje ei 
Įėję rekrutuoti tarp Unrros, Tarpvyriausy
binio Komiteto ir privatinių organizacijų, 
kurios ligšiol rūpinosi pabėgėliais.

Viena rezoliucija pašvęsta naujam „scree- 
ningui”. Joje sakoma, kad vienas IRO uždą— 
vinių būsiąs „išfiltruoti” tuos asmenis bei 
asmenų grupes, kurte „prievarta” arba „įkal 
binėjimu” kliudo kitiems asmenims repatri
juoti. ši operacija turinti būti atlikta „kaip 
galima greičiau”.

IRO uždavinys būsiąs „visomis priemonė
mis” skatinti ir padėti DP grįžti namo ar
ba įsikurti tose šalyse, kurios sutinka juos 
priimti. Iki to laiko vyriausybės įr suin-

Besidomintiems Argentina
(„Argentinos Lietuvių Balso” informacija)

Einant Argentinos Imigracijos Įstatymais, 
pirmas žygis gavimui įvažiavimo teisės tu
ri būti pradėtas ten, kur būsimas ateivis gy
vena. Bet kadangi Vokietijoje nėra Argenti
nos konsulo, tai tik iš Argentinos atsiuntus 
notaro patvirtintą afidavitą arba darbo kon
traktą per Intergovernmental Committee on 
Refugees būsimas ateivis gali per tą patį 
komitetą ar jo skyrių pasiųsti kvietimo ko
piją Argentinos konsulatui Paryžiuje arba 
Šveicarijoje. Jeigu konsulas turės pakanka
mus Įgaliojimus iš Imigračijos Departamen
to, jis išduos vizas, bet jeigu įgaliojimai ne
pakankami, tuomet reikės tuo pačiu keliu vie 
ną kvietimo kopiją persiųsti Emigracijos De
partamento Direktoriui Dr. Paeralta, Darse- 
na Norte, Buenos Aires, kad pakvietus do
kumento atsiuntėją perklausti ir tada galima 
gauti leidimą įvažiuoti, nes skaitysis, kad iš 
ten pradėta, kur ateivis gyvena.

Nuo š. m. gegužės mėn. vidurio dokumen
tai siunčiami ne į Miuncheno Komitetą, bet 
to Komiteto patarimu šiuo adresu: Dr. Roth 
mund, c/o Intergovernmental Committee on 
Refugees, Palais Wilson, Qeneve, Suisse, dėl 
visų tremtinių Vokietijoje. Manoma, kad taip 
greičiau bus galima nugalėti konsulatų ne
buvimo kliūtis.

Paskelbkite DP spaudoje, kad visi norin
tieji susirasti savo gimines ne paieškojimus 
rašytų, bet kad siųstų gatavai parašytus laiš 
kas savo giminėms arba draugams adesuo-

ISPA'^ MONARCHISTAI 
NEDAL..aUS BALSAVIME

Lisabona (N de F). Ispanų monarchistai esą 
gavę nurodymų neiti sekmadienį prie urnų 
arba ir nuėjus neužpildyti balsavimo korte
lės. Kaip žinoma, liepos 6 d. įvyksta tautos 
balsavimas ar gen. Franko gali likti valsty
bės šefu kol, jam nepajėgiam esant, valstybės 
vairą perims karalius arba regentas.

— Prancūzijojo susektas kariškių sąmoks
las prieš dabartinę prancūzų vyriausybę.

(Dena)

JAV senato sekr. Carl A. Loeffler pasirašo 
naują darbo įstatymą,

teresuotoš įstaigos turinčios dėti pastangą, 
kad DP būtų įtraukti į darbą.’

IRO perima 2 laivus, kuriuos Tarpvyriau
sybinis Komitetas turi išsinuomojęs pabė
gėlių emigracijai. Bus stengiamasi išnuo
moti ir trečią laivą.

Kai dėl DP juridinės ir politinės globos, 
tai rezoliucijoje pabrėžiama, jog IRO per
imsianti šiuo požiūriu tas funkcijas, kuriai 
dabar atlieka Tarpvyriausybiniį Komitetas.

DP maitinimo normos neturinčios būti že 
mesnės, nekaip vietinių gyventojų. Lygiu 
būdu reikią pasirūpinti tinkama apranga, pa 
stoge ir sveikata, bet visa tai neturį sulai
kyti DP nuo repatrijacijos arba emigraci
jos, kai tik tatai būsią galima. DP jaunuo
menė turinti turėti progų lankyti mokyklas, 
lygiu būdu DP atlikti tikybines pareigas. 
Nutarta įsteigti specialinį biurą, kuris ieško
tų dingusių žmonių. Parengiamosios ’ komisi
jos vykd. sekretorius įgaliotas pasirašyti su 
okupacinėmis valdžiomis susitarimus, pagal 
kuriuos 'jų žinioje esančioms įstaigoms gali 
būti pavesta IRO priežiūroje pabėgėlių ir 
D P globa.

Komisija nutarė rekomenduoti, kad IRO 
būstinei būtų parinkta Ženeva.

Vykdomasis sekretorius savo raporte pa
skelbė, kad nuo š. m. liepos mėn. 1 dienos 
IRO turėsianti globoti 879.950 asmenų. 
Kova su negerovėmis

Wuerzburgo Apylinkės Komiteto praneši
mu, š. m. gegužės mėn. pradžioje:

1) Oudinskas, Pranas, ind. kort 209155,
2) Janulevičius, Izidorius, ind. kort. 262326,
3) Rutkauskas, Kazys, ind. kort 201930, 

išplėšė amerikiečių sandėlį ir išvogė kavą. 
Norint juos areštuoti, jie iš stovyklos pabė
go ir nuo tos dienos buvo iš stovyklos pa
šalinti už vagystę.

dami sekančiai: Sr.... (paieškomo pavardė).... 
c/o A L Balsas; Casilla de Correo 303, Bue
nos Aires, Argentina, tai iš karto bus galima 
daryti kvietimai. Tik visi privalo parašyti 
savo gimimo dieną ir vietą.

1OCR apmoka DP asmenims kelionę ir 
dokumentus.

I Angį ’-j "alčs vykti is 
amerik'eclu ir prancuz zontj 
Taip vadinamos „Westuard — Ho” akcijol 

rėmuose, kaip žinoma, iki šiol savanoriškai 
darbams į Angliją galėjo vykti tik anglų oku 
puotoje zonoje gyveną DP. Nors buvo nuro
dymų, kad šią akciją gal būt nukreips ir į 
amerikiečių zoną, iki šiol oficialaus patvirti
nimo nebuvo. Dabar Latvių Centro Komitetu 
informuoja, kad pasiektas principinis susita
rimas dėl savanorių vykimo darbams į Angli 
ją ir iš amerikiečių ir prancūzų zonų.

Informacijoje sakoma, kad pirmenybė bus 
moterims ir kad verbavimas prasidės netru
kus. Smulkesnių nurodymų, kaip šį klausimą 
sutvarkys praktiškai, dar nėra, bet reikia ma 
nyti, kad tai paaiškės artimiausiu laiku.

Kol nėra žinoma verbavimo techniškoji 
instrukcija, sunku apiė akcijos apimtį spręs
ti, tačiau svarbi yra šio klausimo principini 
pusė, kuri leidžia tikėti, kad Anglija gali 
tapti tuo kraštu, kur daugumas DP suras pa 
stovesnes gyvenimo sąlygas. (Latv. Nr 46)
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Dvidešimt penkeri metai lietuviškoj scenoj
DRAMOS AKTORIAUS - REŽISIERIAUS STASIO PILKOS JUBILIEJUS

Nepastovus tremtinio gyvenimas ir nuola
tiniai rūpesčiai tėviškės rytojum mus ver
čia daug ką užmiršti — nemaža minėtinų su 
kakčių, jubiliejų, kuriems anų dienų Lietu
voj būtų paskirti ištisi laikraščių puslapiai, 
dabar praeina beveik niekam nepastebint. 
Mes dabar lyg jūreiviai audros blaškomam 
laive savo žvilgsnius esame nukreipę j vie
ną vienintelj tikslą — gimtąjį krantą. Gyve
nam ateitim, ir dabartis mums egzistuoja tik 
kaip neišvengiama būtinybė. į

Tačiau vis dėlto negalima tylomis praeiti 
pro tuos, kurie šiandien randasi) kartu su 
mumis, ištrėmime, ir ant kurių pečių ilgus 
metus gulė sunki neeilinio darbo našta. Tu
riu mintyje dramos aktorių — režisierių 
Stasį Pilką, švenčiantį dvidešimt penkerių 
metų sceninio darbo sukaktį.

Ak, kokia nepavydėtina aktoriaus dalia! 
Jis (aktorius) anksti pajunta savo pašauki
mą, visomis jėgomis veržiasi į sceną, auga, 
žydi, atiduodamas kūrybini pajėgumą, ken
čia, nes sceninis menas, kaip ir kiekviena kū 
ryba, be kančios neapsieina, ir paskui ty
liai pasitraukia, nepalikdamas jokio pamink
lo. Jo kūrybos medžiaga — trapusis žmogiš

Juozas Mlkstas
KAS MAN TAVE PRIMINS?

Ir kas gi man tave primins?
Gal būt tik šis kuklus liūdnų minčių pluoš

telis,
Kuris, dėja, širdies nenuramins,
Kaip mano mindomas grubus klajonių kelias.

Regiu — skubiai nueini tu,
Ir tolumoj ištirpsta tavo siluetas. ' \
O aš prie laimės vartų užkeltų
Dar vis menu dienas džiugias, naktis žvaigž

dėtas
Kurios, dėja, nebesugrįš
Ir nevedžios manęs jau pasakų takeliais 
Lemties užburto mazgo neatriš
Gyvenimas niūrus, audringas ir atšalęs.

Meno kolektyvas minėjo 2 m. sukakti
S c h e i n f e 1 d a s. S. m. birželio 28 ir 29 

d. d. Scheinfeldo Meno Kolektyvas, vad. muz. 
Br. Budriūno ir taut, šokių vad. J. Bichnevi- 
čiūtės, minėjo savo veikimo dviejų metų su
kakti

Pirmąją minėjimo dieną, po koncertinės 
dalies ir taut, šokių, Kolektyvą sveikino Sv. 
Sosto lietuvių taut. Delegato ir lietuvių polit
kalinių atstovas. Vietinės organizacijos jubi- 
lijatams pareiškė gražių linkėjimų, kiekvieną 
atskraj (per 50 asmenų) apdovanojo gėlėmis.

Antrą minėjimo dieną meninę programą iš 
pildė buvę Kolektyvo nariai, dabar sargybų 
kuopos vyrai. Jie šiupinio formoje patiekė 
Įdomią programą.

\ Šventės, Meno Kolektyvo sukaties ženkle, 
praėjo geroje nuotaikoje bendruomenės na
riams sudarant jaukią progą išsiperti iš kas
dieniškos pilkumos.

kas kūnas — nusineša i kapą kitų nepakarto 
jamus laimėjimus. Palieka tik' diena iš die
nos blankstantis atminimas, kuris dar gyvena 
50—100 metų, kol tebėra gyvi tie, kurie pa
tys matė jo kūrybini kelią rampos šviesoje...

Kas nepažįsta Stasio Pilkos? Aktorius ne
gali būti nepažįstamas — tuo labiau šven
čiantis dvidešimt penkerių metų sceninio dar 
bo jubiliejų. Juk jo darbas — nuolatiniam 
kontakte su žiūrovais: kiekvienas judesys ste 
bimas, vertinamas, kritikuojamas.

Savo profesinę karjerą Stasys Pilka, kaip 
ir beveik visi anos kartos mūsų aktoriai, 
pradėjo rusų teatruose — Petrapilyje 1919 m 
rudenį.

Į Lietuvą grįžo 1921 m. ir tų pačių metų 
gruodžio mėn. 8 d. ėmėsi darbo Valstybiniam 
Kauno Dramos Teatre. Kauno Dramos Teat
re. Kauno scena jam tapo, galima sakyti, nuo 
latine jo kūrybos buveine. 1926 m. kovo mėn. 
buvo išvykęs J JAV. Ten lietuviškos scenos 
meno tarnyboje aplankė beveik visas lietuvių 
kolonijas. Į Kauną vėl grįžo 1929 m. birže
lio mėnesį ir čia išbuvo iki 1944 m. liepos 
mėn. įvykių.
4 Scenos menininkai paprastai savo darbą 

matuoja rolių ir spektaklių skaičiumi. Viso 
Stasys Pilka Kauno scenoje yra pasirodęs 
per 2.000 kartų ir dalyvavęs net 200 pasta
tymų. Jo atliktąsias roles šiandien sunku be- 
išskaičiuoti — klebonas Juozapas (A. Fromo 
Gužučio „Ponai ir mužikai”), Grafas (P. 
Vaičiūno „Naujieji Žmonės”), Polševskis (J. 
Petrulio „Prieš srovę”), Barva (P. Vaičiūno 
„Prisikėlimas”), Grovas Leicester (Fr. Schil- 

Vyt Alantas

Samprotavimai apie išniekintu žmogų 
STASIO MINGAILOS „NEAPKENČIAMO ŽMOGAUS

Mūsų literatūroje mažai tėra praktikuoja
mas rašymas to pobūdžio veikalų, kuriuos 
prancūzai vadina essais, vokiečiai Betrach- 
tungen, rusai — rassuždenija. Lietuvių kal
boje tai sąvokai nusakyti, tur būt, geriausiai 
tiktų žodis samprotavimai.

Tokių samprotavimų apie mūsų, pabėgėlių, 
padėtį knygą rankraščio teisėmis išleido laik 
raštininkas Stasys Mingaila, pavadindamas ją 
„Neapkenčiamo žmogaus užrašai”. Tai nedi
delis 120 puslapių rotatoriumi spausdintas 
veikaliukas. Tik paėmus jį į rankas, pad
velkia niūri nuotaika, nes viršeliai juodos 
spalvos su raudona antrašte. Imant simboliš
kai, Mtų galima įsivaizduoti didelę tamsybę, 
kurioje ugnimi degančiais smagenimis klai-
džioja' neapkenčiamas žmogus ...

Ir tikrai, visa St. Mingailės knyga persi
sunkusi juodžiausio pesimizmo. Bet kas šian 
dien galėtų mūsų, tremtinių, gyvenimą vaiz
duoti šviesiomis spalvomis? Spauda mus ra
gina nepasiduoti desperacijai, nepalūžti, bet 
niekas mums neperša optimizmo, nė jo nėra. 
Pagaliau, jei mes žvilgterėsime ir į pasaulinę 
viešąją nuomonę, ar daug ten rasime opti
mizmo? Visur nesantaika, kivirčai, neapykan
ta, parako kvapas. St. Mingaila kalba tik apie 
lietuvius, tačiau ištiktųjų jo formuluojamas 
mintis galima taikyti daug platesniam aki
račiui, jas galima taikyti visoms pavergtoms 
tautoms, paniekintam žmogui. Todėl kai „Ne
apkenčiamo žmogaus užrašų” autorius sako, 
kad „dabartinio tamsumo dienomis negaliu 
sudėti lūpų šypsenai”, jis išreiškia ne tik mū
sų vienų mintį.

St. Mingaila samprotauja apie dabartinę 
mūsų padėtį išeidamas daugiausia iš morali
nių premisų. Per visą jo knygą raudonu siū
lų nusitęsia klausimas: už ką? Tas klausimas 
mus kamuoja jau septyneri metai, ir mes ne
randame į jį atsakymo: neranda jo ir „Ne
apkenčiamo žmogaus užrašų” autorius. Bet 
jau vien to klausimo pastatymas duoda pa
kankamai medžiagos samprotavimams apie 
daugelį dalykų, kurie šiandien mums skau- , 
dina galvą.

„Mano moralė visai priešinga Evangelijos 
išminčiai, ir aš niekada nesu pasiruošęs at
sakyti duona tam, kuris mane apmėto akme
nimis. Man yra daug lengviau paprašyti ak
menų svaidytoją susilaikyti nuo savo veiks
mų, negu j jį mesti duonos žiauną, ypač šiuo 
metu, kada aš jos stoką jaučiu kiekviename 
žingsnyje”.

Tai yra žiaurus atsakymas tiems, kurie dar 
tiki, kad į nelaimę patekęs žmogus pasitaiso. 
Tuose žodžiuose skamba skaudi ironija: jei ir 
norėtum mesti duona savo priešui į veidą, bet 
kad jos nėra... Nežinau, ar toks atvejis yra 
numatytas šventuose raštuose. Jei skriaudžia
mas sotus žmogus, jis gali gintis, gali pro
testuoti, bet jei niekinamas ir skriaudžiamas 
žmogus be tėvynės, be namų ir be duonos, 
tuomet skriauda pasidaro panaši į leisgyvio 
žmogaus pribaigimą...

lerio „Marija Stiuart”), Neščastlivcevas (A. 
Oątrovskio „Miškas”), Gajevas (A. Čecho
vo i „Vyšnių sodas”), Teterevas (M. Gorkio 
„Miesčionys”) ir daug daug kitų.

Stasys Pilka yra vienas iš nedaugelio mū
sų aktorių, siekiančių platesnių meno hori
zontų. Jis nesitenkina vien tik lietuviškos see 
nos patirtimi. Savo sutaupąs ir poilsio lai
ką dažnai paskiria kelionėms į užsienius. Be 
jau suminėtos išvykos į JAV,'jis lankėsi Pran 
cūzijoje, Italijoje, Austrijoje, Vengrijoje. To
kių kelionių metu apžiūri žymesniuosius už
sienio teatrus, (susipažįsta su jų atsiektais lai 
mėjimais, stengiasi atrinkti ir parsivežti į 
Lietuvą tai, kas — gera ir ko trūksta mūsiš
kiams. Rūpinasi mūsų, palyginti, jaunam te
atrui įskiepyti didžiųjų Europos scenų tradi
cijas ir jų dvasią. ,

Nesvetima Stasiui Pilkai teatrinė publicis
tika. Tur būt, nei vienas mūsų aktorius nė
ra tiek rašinėjąs periodinėj spaudoj įvairiais 
teatrinio gyvenimo klausimais. Jo straipsnių 
pasirodo ir dabar — tremtyje.

Turi jis ir kitą ypatybę, kur jo niekas pa
keisti negalėtų — sugebėjimą organizuoti pa 
rodąs, minėjimus ir... laidotuves. Mirtis pa
prastai į kiekvieną paliestą šeimą atneša di
delį nusiminimą ir tuo pačiu visišką dezor
ganizaciją. Stasys Pilka būdavo nepakeičia
mas, kai ši nepageidaujama viešnia atsilan
kydavo Kauno Valstybiniam Teatre, išplėš
dama kurį nors jo narį — kada kiti lindėda
vo, dangstydamiesi apatijos skraiste, jis no
riai prisiimdavo visą laidotuvių naštą ant 
savo pečių. • 

Šiuo atveju visi mūsų postulatai apie teisy
bę, teisingumą bei žmoniškumą nuo dėnio nu 
plaunami į jūrą. Kai mums sako, kad reikia 
kovoti dėl teisybės, mes nesiginčijame, bet 
k^i susiduri akis į akį su dangaus keršto 
šaukiančiais melo ir smurto veiksmais, kai 
neteisybės laimėjimai būna per daug aki
vaizdūs, tuomet belieka labai nedaug paska
tinimo palaikyti kovingai dvasiai.. Nenuosta
bu tad, kad tokiais momentais ir tvirtai iš
pažinti moraliniai pagrindai ima siūbuoti iš 
pagrindų. Smurto smūgiai kartais būna tokie 
galingi, kad nebegali drįsti smerkti jų aukos, 
jei ji nusigręžia nuo tų moralės nuostatų, ku
riais ji, gal būt, tvirtai ir nuoširdžiai tikėjo 
visą gyvenimą. Senasis pastatas griūva, ir
žmogus, prislėgtas griuvėsių, nebežino į ką 
betikėti.

Ir tikrai, jei dar tave, nelaimingą paspiria 
koja praeivis, ar beturi jėgų jam mesti duo
na, kurios, be to, dar pats neturi? Ir ar be
gali perkūnais svaidyti į prislėgtąjį, jei jam 
Evangelijos principai nušvinta kitokia švie
sa? Juo labiau, kad „mūsų gyvenamame am 
žiuje vyksta daug didesni nusikaltimai už bu
vusią prekybą žmonėmis. Nū vyksta prekyba 
tautomis ir valstybėmis ir tai daroma be jo
kių (galiojimų, neturint nei teisinid nei mora
linio pagrindo”, kaip sako „Neapkenčiamo 
žmogaus užrašų” autorius. /"

Iš to nusivylimas, pesimizmas ir nebetikė- 
jimas žmogumi. Jei mes iš to nedarysime ir 
giliau siekiančių išvadų, jau ir tatai yra pa
kankamai didelė bausmė už nežinia kokius 
nusidėjimus. Nebetikėti žmogaus žmoniškumu 
jau yra didelė nelaimė. Ir kai St. Mingaila 
sako, kad „aš, pamokytas patirties, jau ne
turiu jėgų pasitikėti kieno nors gera valia”, 
jis išreiškia į didelę nelaimę patekusio žmo
gaus prieitą išvadą. Jei nustojai tikėti žmo
gaus gera valia, tai kas belieka: arba niekuo 
nebetikėti arba tikėti bloga valia? Ir vienu 
ir kitu atveju yra žiaurus klimato pakeitimas. 
Nežinau, kokio reikia turėti moralinio atspa
rumo, kad žmogus išsikapanotum iš to mo
ralinio akivaro nepalaužtais sparnais. Kai ve
žimas rieda į pakalnę ir tu iškrenti, tik per 
stebuklą gali išlikti neišnarstytais sąnariais. 
Ir kas iš to laimi? Į tą klausimą taip pat nė
ra atsakymo, kaip ir į klausimą: už ką? Žmo
giškai galvojant, jei likimas, nublokšdamas 
mug į tokias sąlygas, norėjo nubausti ir pa
daryti iš mūsų „geresnius” žmones, tai pasie
kė priešingų vaisių...

Dabartinį mūsų gyvenimą St. Mingaila va 
dina „beprasmiu buvimu”. Jo žodžiais, mes 
esame audros išrauti medžiai. „Kur lemtis ne 
nublokštų, niekur nebus vidinės ramybės, nes 
iš tėviškės esame į svetimus pasviečius at-
blokšti karo viesulo ir nuo jo šalinantis, tėvy
nėje paliko ne tik artimieji, bet ir sielos da
lis. Ji kelia ilgesį ir nuolatinį nerimą”. Kas 
iš mūsų po tais sarnrrotavimiis nepasirašy
tų? Ar mūsų pusė 'sielos iš tikrųjų nepaliko 
prie Nemuno krantų?

Negalima užmiršti jo archyvinio darbo. Pil 
ka pirmasis susirūpina lietuviško teatro mu
ziejum. Rankioja mirusiųjų žymesniųjų ak
torių daiktus, rankraščius.

Šio straipsnio autorius turėjo progos ste
bėti, kaip jis anomis lemtingomis 1944 m. 
liepos mėn. dienomis, kada kiti teatralai rū
pinosi savo saugumu, pats vienas pernešė vi 
są muziejaus medžiagą į rūsį, kad ji nebū
tų sunaikinta orinių puolimų metu.

Dar Lietuvoje būdamas Stasys Pilka gar
sėjo kaip gabus deklamatorius, neeilinis po
etinio žodžio pertiekėjas. Tremtyje praveda
mi poezijos rečitaliai tik dar labiau išryški
na jo gabumus šioje srityje — su jais yra ap 
važinėjęs kuo ne visas didesniąsias tremtinių 
stovyklas, lietuvių poetų žodžiais guosdama* 
likimo brolius ir, jų neretai i nusivylimą puo
lančiose širdyse gaivindamas blėstančią '/il
ties kibirkštėlę. Tokie poezijos rečitaliai pas 
mus — nauja darbo dirva, ir jubilijatas lie
tuvišku kantrumu laužia pirmuosius ledus.

Negalima nepaminėti jo nuoširdaus triūso 
su mėgėjais — tiek Lietuvoje, tiek čia. Iš 
paskutiniųjų pastatymų prisimintina Fr. Schil 
lerio — Gozzi tragikomiška pasaka — „Prin
cesė Turandot”, suvaidinta Manau atžalynie- 
čių. < ‘

Pilka — didelių užs’imojimų ir sumanymų 
žmogus. Jis ir dabar pilnas idėjų. Mokėda
mas pagrindines vakarų Europos kalbas, nuo 
lat rausiasi veikalų krūvose, ieškodamas me
džiagos stipresniems pastatymams, nors jo pla
nai dažnai susiduria su nelauktomis kliūti
mis, susilaukia abejingumo iš kolegų pusės.

Jubilijatui belieka palinkėti ištvermės, lie
tuviško ryžto, kantrybės ir žinoma, dar dau
gelio metų darbo lietuviškoj scenoj — seną- 
jam Kauno teatre. Vyt. Kastytis

UŽRAŠAI’.’

St. Mingaila ne tik aštriai analizuoja da
bartinę mūsų padėtį, atsižvelgdamas į praei
tį, bet meta žvilgsnį ir į ateitį. Teleidžia man 
skaitytojas dar pacituoti jo šiuos žodžius: „Ga 
limos emigracijos atveju pirklių akimis aš 
būsiu matuojamas ir vertinamas, kaip kad bu 
vo daroma vergų prekiavimo dienomis. Pir
kėjas patikrins raumenis, suskaitys dantis, ir 
jei ras galinčiu atlikti viduramžių galerininko 
darbą — nupirks, tik ne už pinigus, bet už su
teikiamą malonę pas save priimti. Šiuo veiks 
mu bus atestuojamas mūsų amįiaug žmoniš
kumas”.

' i
Deja, tų žodžių teisingumą mes patyrėme fr 

kasdien patiriame ant savo kailio. Ir iškal- 
bingiausias kalbas apie žmoniškumą šiandien 
dementuoja pati tikrovė. Mūsų akimis žiūrint, 
žmogus dėl kažin kieno kalčių išplėštas iš 
savo tėvynės, turi visas teises reikalauti žmo 
niškumo, bet, deja, šiuo atveju visu šimtu 
nuošimčių pasitvirtina mūsų liaudies išmin
tis: sotus alkano neužjaučia. Mes girdime 
daug balsų, kad ta ir ana valstybė priimsian- 
ti tiek ir tiek pabėgėlių, bet mes gerai jaučia
me, kad anie balsai išeina iš sočių lūpų, kad 
ten kalba valstybės interesas >r egojizmas, o 
ne artimo meilė, kad, žadant įsileisti tam tik
rą pabėgėlių skaičių, šaltai apskaičiuojama, 
kiek iš to bus naudos. Mes esame tikrai aud
ros išversti medžiai, kurių šakų kiekvienas 
nori ko daugiausia prisigenėti...

„Neapkenčiamo žmogaus užrašai" yra pa
ties autoriaus užrašai. Jis ir samprotauja sa
vo vardu. Bet tai yra ir kiekvieno iš mūsų 
užrašai. Tai yra bet kurios tautos tremtinio 
išgyvenimai. Gal būt, St. Mingailos išvados 
vietomis yra kraštutinės, bet negalima pasa
kyti, kad jos būtų neteisingos. Tuos sampro
tavimus galėjo parašyti tik žmogus, pats 
skaudžiai išgyvenęs liūdną tremtinio dalią 
Iš St. Mingailos užrašų mes nieko nauja ne
sužinome; ką jis rašo savo knygoje, kiekvie
nas mūsų, kaip pastebėjau, yra pats išgyve
nęs, bet tai nė kiek nemažina jo veikalo ver
tės. Vienas dalykas išgyventi ir patirti, kitas 
dalykas parašyti. O St. Mingaila tai sugebėjo 
padaryti gal kiek sausoku, bet vaiždžiu ir pre 
cizišku intelektualo stiliumi. Jo veikalas, be 
abejo, paliks rimtas mūsų šių dienų tremti- - 
niškos tikrovės moralinis ir psichologinis do 
kumentas., /

I Tačiau jo reikšmė sumažėtų, jei iš tos pe
simizmo persunktos nuotaikos, kuri taip bū
dinga „Neapkenčiamo žmogaus užrašų” auto
riui, neprasiveržtų vilties spindulėlis. Vaiz
duodamas tamsią tremtinio dalią, jis nė vie
nai akimirkai neatsisako nuo minties grįžti į
tėvynę. Savo knygą jis baigia šiais žodžiais: 
„... daug nustojęs, daug apviltas, ir net ne
turįs teisių pats sau priklausyti, neprarandu 
jėgų tikėti į savo žemės iš skausmo ir griū
vėsiu prisikėlimą savam gyvenimui".

Tai taip pat yra mūsų visų vilčių viltis.'
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Ir ūragvajuje
Peblicistas Juan Edmund Miller Urugva- 

jsje jau nuo 1926 m. yra pagarsėjęs .kaipo 
žurnalistas. Jo vardas žinomas ir lietuviams, 

(Oes jis yra jau ne kartą pakėlęs balsę prieš 
dabartinę Lietuvos okupaciją. Jo kontrolėje 
šiuo metu yra radijo valanda „Mūsų veikimo 
siela”, kurioje be socialistinių minčių (jis 
pats socialistas) vedama dar kova už Lietu
ve# Nepriklausomybę. Jis daug kartų yra pa
sisakęs prieš tironiją, prieš diktatorius ir ki
tokios rūšie# demokratijos priešus. Kai Urag 
vajaus Lietuvių Tarybos atstovai Įteikė jam 
knygą „Lietuva kryžminėje ugnyje”, tai jis 
paskaitęs knygą pasakė, kad prisideda savo 
kukliomis pastangomis prie tikslų tos kovos, 
kuri vedama už Lietuvos Nepriklausomybės 
ir laisvės atgavimą. Jis leido Uragvająus lie
tuviams daryti pranešimus radijo valandėlėje 
lietuvių kalba, kad Urugvajaus ir Argentinos 
lietuviai galėtų išgirsti gimtąja kalba prane
šimus. Pirmą kartą atidarant lietuviams skir
tą radijo valandėlę Pranas Vilkonfe kalbėjo 
ispaniškai, Dr. Lauro Cruz Ooyda, buvęs 
Uragvajaus I-sis sekretorius Tarybų Sąjun
goje h- autorius garsios knygos „Rusia Por 
Dentro” (lietuviškai „Rusija iš Vidaus”), taip 
pat kalbėjo ispaniškai. Lietuviškai kalbėjo 
„Keleivio” bendradarbis Mikas Krasinskas. 
Taip pat Ooyda plačiai citavo Martino Gu
delio knygą „Lo Que Oi en la URSS”. (vj).

IR FLORIDOJE LIETUVIAI KOMUNISTAI 
PRIEŠINGI DEL TREMTINIŲ ŠELPIMO
„Naujieną” 64 Nr. aprašorpa, kaip lietuviai 

komunistai įsibrauna f lietuviškas organiza
cijas ir ten bando įnešti dezorganizacijos. Lie 
tuviai pabijotai turi įtempti savo jėgas, kad 
sustabdyti kenksmingą komunistų veiklą. Flo 
ridoje, Minti vietovėje per vieną lietuvių su- 
eiririkimą komunistai buvo priešingi, kad bū
tų renkamos aukos tremtinių šelpimui. Kai 
jie buvo iš susirinkimo pašalinti, tuomet per 
padarytą rinkliavą surinkta 164 doleriai au
kų- (vj)

RŪPINASI, KAD BŪTŲ GALIMA TRUMPO
MIS BANGOMIS SIŲSTI PRANEŠIMUS IR 

LIETUVAI
„Sandara” 15 Nr. praneša, kad inž. P. La

banauskas kreipėsi į Amerikos Vyriausybę su 
prašymu, kad būtų leista trumpų radijo ban
gų pranešimus apie Ameriką siųsti ir į Lie
tuvą, nes dabar okupuota Lietuva informuo-

«

Jote visuomeninis darbas negali išvengti 
kritikos, palankios ar nepalankios, dažnai vi
siškai nepamatuotos. O ką kalbėti apie Šalpos 
darbą, kuris visur ir visada buvo ir yra la
bai sudėtingas ir be galo jautrus. Todėl vi
siškai nenuostabu, kad ir BALF adresu pasi
girsta ir spaudoje pasirodo vienas kitag bal
sas, nerodąg palankumo BALF darbui ar or
ganizacijos vadovybei, o ypač pirmininkui. 
Bet paskutiniu metu „Dirvoje” ir „Vienybėje” 
pasirodė ištraukos iš lietuvių tremtinių laik
raščio „Vargo” apie BALF veiklą, kuris vi
siškai prasilenkia su faktais ir todėl skaitau 
savo pareigą į paskleistus gandus atsakyti. 
Paleisti gandai kenkia niekam kitam, tik.pa
tiem lietuviam tremtiniam, kurių gerovei 
BALF įsteigtas ir vadovaujamas. -

4 , 1. Apie atsiskaitymą
„Varpas” parašė, kad, lankydamasis Euro

poje, esu davęs pinigų be jokių kvitų. Tai 
yra netiesa. Nesu davęs nė vieno BALF cen
to niekam be pakvitavimo. Už kiekvieną įteik
tą pašalpą esu paėmęs kvitą ir visi pakvita
vimai yra BALF centre. Tegu „Varpo” re
dakcija ar kas kitas nurodo, bent vieną atsi
tikimą, kur aš būčiau davęs kam nors BALF 
piniginę pašalpą nepaėmęs kvito!

2. Rūpinimasis siuntomis
„Varpas” daro priekaištą, kad aš nekrei

pęs dėmesio, kur eina BALFO siuntos. Tai irgi 
didžiausia netiesa.

Pagal UNRRA ir karo vadovybės susitari
mus, BALF daiktinės siuntos pradžioje turėjo 
būti perduodamos per UNRRA. Nuvykęs 
Vokietijon tuojau ėmiausi žygių išlaisvinti 
BALFO siuntas iš UNRRA sandėlių ir per
duoti tiesiog lietuviam tremtiniams. Dėl to 
teko daug kovoti. Vienur pasisekė, kitur ne
pavyko. Pav., iš UNRRA sandėlio Hanau, ga
vę# vienos organizacijos sunkvežimį, pats 
atėmiau BALF vaistų siuntą, o Muenchene 
nepavyko išgelbėti Amerikos Katalikų vysku
pų atsiųstos didelės vaistų siuntos. Apie ma
no pastangas visas BALF siuntas (drabužius, 
maistą, vaistus ir kt.) perduoti lietuviams 
gali paliudyti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
vadovybė, u kuria glaudžiai bendradarbia
vau, kiek, tik mano veiklos sąlygos leido.

3. įgaliotinių parinkimas
Toliau sakoma, kad BALF įgaliotiniai pa

skirti labai šališkai, iš vienos grupės ir.pan. 
Nė vieno įgaliotinio nesu paskyręs. Aš tik 

parinkau kandidatus, o įgaliotinius skyrė 
BALF valdyba, su kuria visą laiką susisiek
davau oro paštu arba kablegramomis.

turime draugų
jama apie Ameriką tik komunistiškos propa
gandos išgalvotomis neigiamybėmis. Šiuo 
metu Amerika pranešimus siunčia 25 kalbo
se, todėl laikraščio manymu, verta būtų, kad 
tuo reikalu susidomėtų ir lietuviškos organi
zacijos ir bandytų pasiųsti Amerikos Vyriau
sybei tuo reikalu prašymus. Objektyvios in
formacijos galėtų daug padėti tautiečiams 
okupuotoje tėvynėje, žinoma, jei jie dar turi 
teisę laisvai naudotis radijo aparatais, (vj)

KANADOS LIETUVIAI DALYVAVO KA
NADIEČIU SURENGTOJE PARODOJE
S m. birželio mėn. 8 d. Toronte buvo įvy

kęs Canadian Folk Festival (kanadiečių liau
dies šventė). Nors smulkesnės žinios dar ne
pasiekė, bet tik žinoma, kad toje šventėje da 
lyvavo ir lietuviai. Į šventę buvo atvykusi iš 
Čikagos tautinių šokių šokėjų grupė vado
vaujama'V. Bielajaus. Toronto lietuvaitė Jo- 
kubynaitė buvo surinkusi nemažai lietuviškų 
liaudies dirbinių. Dalyvaudami lietuviai pa
rodoje norėjo parodyt kanadiečiams savo me 
ninius sugebėjimus ir liaudies meno, vertin
gumą. (vj).

Br. Budginas vykdys BALFo vajijt

Nors virš 400 tremtinių iš Vakarų Europos 
atvyko į Ameriką, bet iš jų maža dalis įsijun 
gė į lietuvišką veiklą. Dėl to skundžiasi Ame 
rikos lietuviai, turime teisę padaryti prie
kaištų ir mes Vokietijoje. Tik yra keletas ne 
nuilstamai besidarbuojančių, o jų tarpe Br. 
Budginas. Nuvyko jis į Ameriką be jokių ti 
tūlų ir praeityje nuopelnų, bet nuo pat pir
mųjų dienų įsijungė į lietuvišką veiklą. „Nau 
jienose” (86 Nr.) apie jį sekančiai rašoma: 
„Br. Budginas dar tik keletas mėnesių, kai 
yra atvykęs i Ameriką iš Europos. Su di
džiausiu pasisekimu dalyvavo ALT vajuje po 
litinės akcijos reikalams. Tais reikalais ap
važinėjo beveik visą Ameriką ir Kanadą. 
Mums malonu, kad šis energingas ir simpa
tiškas tremtinis aukoja savo asmeninius rei
kalus Lietuvos gelbėjimo ir tremtinių sušel- 
pimo reikalams. Kitoje vietoje apie jį rašo
ma: „Tai jaunosios kartos energingas vei
kėjas dėl Lietuyos laisvės. Pats daug sun
kių ir skaudžių dienų pergyvenęs, geriausiai 
supranta savo tėvynės ir nelaimės draugų 
likimą”.

GANDAI IR TEISYBĖ APIE BALFĄ
BALFO P-KO KUN. DR.. J. B. KONČIAUS PAREIŠKIMAS

Rinkdamas kandidatus įgaliotinių parei
goms, nė vieno neklausiau tikybinių, politinių 
ar kitokių pažiūrų. Man svarbu buvo asmens 
tinkamumas įgaliotinio pareigoms, žinojimas 
kalbų, turėjimas santykių su atsakingomis 
įstaigomis ir sugebėjimas šalpos darbe. Tik 
sugrįžęs Amerikon išgirdau apie įgaliotinių 
vienokias ar kitokias pažiūras. Man buvo 
svarbu, kad įgaliotiniai būtų gabūs, sąžiningi 
ir patvarūs asmens.

Iš širdies galiu tvirtinti, kad BALF vado
vybei neteko nusivilti nei dėl vieno jos pa
skirto įgaliotinio veiklos. Visi jie savo parei
gas eina ir atlieka sąžiningai ir uoliai.

Aišku, šalpos darbe nė vienas žmogus ne
patiks visiems. Atsiminkime, kad lietuviai 
tremtiniai baisių nelaimų ir neaiškaus ryto
jaus baimės yra taip išvarginti, kad niekas 
neįstengs jų visų pageidavimų ir reikalų pa
tenkinti.

4. Siuntų dalinimas

Priekaištas, kad BALF siuntos dalinamos 
šališkai, irgi visiškai be pagrindo. Čia turiu 
pasakyti, kad BALF įgaliotiniai BALF gėry
bių neskirsto. Jie yra tik tarpininkai BALF 
gėrybėms priimti ir perduoti, jų skirstymą 
atlieka, mišrios komisijos, kurias sudaro Lie
tuvos Raud. Kryžiaus, Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės, studentijos ir profesūros iš
rinkti atstovai ir BALF įgaliotinis. Gali būti, 
kad yra tremtinių, kurie nežino, kaip BALF 
atsiųstos gėrybės dalinamos, bet tremtinių 
organizacijos tai puikiai žino ir nėra pada
riusios jokių nepasitenkinimo pareiškimų.

5. Važinėjimai ir išlaidos
Primetama man ir per didelis „važinėji

mas” ir kelionės išlaidos... Tiesa, važinėjau 
daug, bet BALF valdyba siuntė mane ne vie
noje vietoje sėdėti, o kiek galima daugiau 
vietų ir šalių aplankyti, tiksliau lietuvių 
tremtinių gyvenimą ir jų sąlygas pažinti, su
daryti palankesnes aplinkybes jų būklei pa
lengvinti, vesti derybas su karinėmis ir civi
linėmis įstaigomis ir pan. Jei būčiau sėdėjęs 
vienoje vietoje, aišku, būčiau susilaukęs dau
giau priekaištų. Per dešimt mėnesių kelionėje 
dirbau be jokios pertraukos, be atostogų

Vykau rūpintis ne atskirų asmenų, o visos 
tremtinių bendruomenės reikalais, todėl na
tūralu, kad galėjau nepatikti tiems asmenims, 
kurie laukė tik sau pagalbos. Man rūpėjo vi
sų interesai. Antra, man rūpėjo ištirti, kaip

Šlykštus dr. Auerbach šmeižtas
§. m. birželio mėn. 16 d. Nr. 96 , 

ler Žeitung” įdėjo savo vyr. redaktoriaus 
pasikalbėjimą su dr. Auerbachu, Bavarijos 
valstybės komisaru pabėgėlių reikalams. 
Vyr. redaktorius paklausė, kodėl DP ne
grįžta namo ir tebelaikomi stovyklose. Dr. 
Auerbach atsakė: „Baltijos valstybių DP di 
džiausią dalimi sudaro didelį pavojų Euro
pos taikai, nes jie nėra jokie prievarta iš
vežtieji, bet užsimaskavę fašistai. Pirmiau
sia reikia juos patikrinti, ar jie nėra kovo
ję už Vokietiją ir SS eilėse netarnavę. Kaip 
tik iš jų eilių išeina vaizbūnai ir, kaip Ba
varijoje, jie labai jdaug padarė apiplėšimų. 
Dėl to kenčia padorūs DP”.

Tokį neteisingą, galima sakyti, begėdiš
ką pareiškimą apie mus padarė žmogus, ku
riam pavesta rūpintis pabėgėlių ir DP rei
kalais, ir kuris vyksta į Ameriką atstovau
ti Vokietiją žmogaus Teisių Lygos kongre
se. Nereikia aiškinti, kiek toks žmogus, nu
vykęs į JV, gali mums pakenkti.

Palikdami mūsų vadovaujantiems veiks
niams atitinkamą reagavimą centriniuose or

Šiuo metu yra prasidėjęs didysis BALF 
vajus, bet didžiausia ir turtingiausia Ameri
koje lietuvių kolonija Čikagoje yra šalpos 
darbe atsilikusi. Todėl visą aukų rinkimo ak 
ciją Čikagoje ir Illinois valstijoje apsiėmė 
pravesti Br. Budginas. Kaip „Naujienose” J. 
Jankauskas rašo, Br. Budginui pavyks šiose 
vietose vajų išjudinti ir gautomis aukomis 
sušelpti tremtinius. Tenka pažymėti, kad Br. 
Budginas jau Amerikoje buvo susirgęs plau
čių uždegimu ir nacionalsocializmo laikais 
buvo Lietuvoje suimtas ir patalpintas kon
centracijos stovykloje, bet ir toliau, nežiūrint 
nuostolių sveikatai, yra pasiryžęs tvirtai, ko
voti dėl Lietuvos laisvės, (vj)

Sekančiuose numeriuose pradėsime spaus
dinti JAV karo departamento generalinio 
štabo karinės žvalgybos divizijos pulk. Įeit 
Richardo Hirscho atsiminimus apie garsią 
atomo paslapties išvogimo aferą Kanadoje.

galima taupiau BALF pašalpą sunaudoti, pa
siekiant labiausiai jos reikalingus.

BALF valdyba pilnai pritarė rekomenduo
tiems pakeitimams Švedijoje, Šveicarijoje ir 
Italijoje, bet tai, žinoma, galėjo nepatikti, 
kai kuriems asmenims.

Lankydamasis Europoje laikiaus didžiausio 
taupumo. Nors BALF valdyba buvo siūliusi 
pasiimti sekretorių, kuris atliktų kelionėje 
visą eilę techniškų darbų, bet nuo to atsisa
kiau, norėdamas sutaupyti kiek, galima dau
giau BALF lėšų.

Mano kelionė, įskaitant bilietus (lėktuvų, 
# traukinių ir kt.), pragyvenimo (viešbučius, 

maistą) ir kitas būtinas išlaidas, kaštavo tik 
pusę to, kiek kaštuoja žemiausio UNRRA, 
CARE ar kitų pašalpos organizacijų tarnau
tojų panaši kelionė. Mano kelionės išlaidų 
pilnas atsiskaitymas buvo pateiktas BApF 
valdybai, kuri jį priėmė ir patvirtino.

6. Kenkia tremtiniams
Mano giliu įsitikinimu, BALF adresu sklei

džiami gandai, ar jie kyla iš tremtinių ar jų 
draugų, niekam kitam nepakenkia, kaip tik 
patiems lietuviams tremtiniams. BALF darbe 
nieko slapta ar paslėpta nėra ... Kiekvieno 
laikraščio redakcija, gavusi nusiskundimų ar 
įtarimo pareiškimų, galėtų pirma pasiteirauti 
BALF centre ir tik tada spręsti, ar nusiskun
dimai turi pagrindo ir' ar verta jiems duoti 
savo laikraščio skiltis, keliant savo visuome
nėje nepasitikėjimą ir abejingumą.

Pav., neseniai „Vienybė” parašė veda
mąjį straipsnį, kuriame pareikšti priekaištai 
Amerikon naujai atvykusiems lietuviams, kal
tinant juos nenoru dirbti sunkesnį darbą ir 
pan. ... Sį straipsnį persispausdino komu
nistinė spauda ir labiau išpūtė, smerkdama 
tremtinius, kaltindama juos tinginiais ir no
rinčiais ir toliau iš pašalpos gyventi. Visa 
tai neatitinka tikrovei, nesz atvykę tremtiniai 
visi dirba sunkiai ir nė vienas neprašo jo
kios pašalpos. Dauguma jų dirba visai ne 
tuos darbus, kuriems jie yra pasiruošė'; pav., 
yra rašytojų ir diplomatinės tarnybos narių, 
kurie dabar dirba ūkiuose ir dirbtuvėse; 
vienas buvęs profesorius atvykęs neseniai ge- 
nėja tfiiesto medžių šakas; vienas žemės tvar
kytojas dirba kaip daržininkas; buvęs mokes
čių inspektorius dirba siuvykloje; vienas 
aukštas karininkas dirba medicinos instru
mentu dirbtuvėje ir 1.1. Žodžiu, naujai atvy
kę lietuviai nieko neapsunkino, niekam darbo 
neatėmė. Tad kam skleisti gandus, kurie tik 
sudarys kliūtis didesniam skaičiui lietuviu 
tremtinių įvažiuoti Amerikon? 

ganuose ir užsienyje, mes, LTB, turėtume 
siųsti protestus dėl tokio begėdiško pareiš
kimo „Kasseler Zeitung” redakcijai, dr. > 
Auerbachui Miunchene ir vietos karinei val
džiai. Didžiųjų stovyklų teisininkai turėtų pa 
galvoti, ar nebūtų galima dr. Auerbachui iš
kelti bylą. Turime jam parodyti, kad mes bu 
dime savo teisių ir gero vardo sargyboje ir 
neleisime mūsų įžeidinėti, nors tai darytų ir 
aukštai tituluoti asmenys.

Gen. Clay atsakymas
S. m. balandžio mėn. 22 d. Vyr. Komite

tas buvo pasiuntęs Karinės Valdžios Vo
kietijoje Viršininkui gen. Clay memorandu
mą DP repatriacijos reikalu. Šiomis dieno
mis per civilinių reikalų įstaigos direkto
rių pulk. Mickelsoną Vyr. Komitetas gavo 
raštą, kuriuo pranešama, kad kalbamame mū 
sų memorandume keliami klausimai yra pa
tiekti gen. Clay nuspręsti.

KONCERTAI KEMPTENE
Liepos 4 d. įvyksta mūsų pasižymėjusio pia 

nisto Andriaus Kuprevičiaus fortepijono re
čitalis. Programoje: Beethoveno (Mėnesienos 
soifata), Čiurlionio (preliudai), Musourgskio 
(Parodos paveikslai), Chopino ir Debiussy 
kūriniai.

Liepos 8 d. (antradienį) koncertas, kurio 
įvairią.programą atliks operos solistė Pr. Ra 
dzevičiūtė, pianistė Sineps (latvė), Kempte- 
no lietuvių choras ir simfoninis orkestras (pa 
baltiečių ir vokiečių instrumentalistų kom
piliacija). Programoje C. M. von Weber 
uvertiūra „Oberon”, Ch. Gounod ištraukos 
iš operos „Faustas”, F. Mendelssohn — Bar- 
tholdy koncertas fortepionui su orkestru g-, 
moli ir lietuviški Simkaus „Sermukšnėlė” (so ' 
lo su choru), Gruodžio „Aš nėgert atėjau”, 
Jakubėno „Vai eičiau, aš eičiau” (chorui), 
Zdanavičiaus „Suskyniau skynimą” (chorui 
su orkestru), Banaičio, Tallat - Kelpšos kū
riniai. Koncertą organizuoja muz. Petras Ar 
monas.

Liepos 19 d. Augsburgo sitpfonlnio orkest
ro, vadovaujamo ir diriguojamo komp. Je
ronimo Kaičnsko, viešnagės koncertas su 
žymiuoju estų smuikininku Hubert Aumere. 
Programoje: Ant. Dvoržako, F. Mendelssohn 
Bartholdi, Joh. Brahmso ir kt. simfoniniai 
kūriniai.

Visi minėti koncertai vyks erdvioje Kemp- 
teno Komhaus salėje, 20 vaL

PAPILDYMAS
„Minties” 65 Nr. rašinyje „Sukauptomis jė

gomis meninis pasirodymas” liko praleistas 
buv. Braunschweigo komiteto sąstatas, kuris 
ypatingai nusipelnė pat pirmomis dienomis 
beorganizuojant Braunschweigo DP stovyk
loje Maironio vardo lietuvių gimnaziją. Gim
nazijos organizavimo darbe nusipelnė šie ko 
miteto nariai: J. Mikuckis, J. Švedas, dr. A. 
Miliauskas ir buv. komendantas M. Vakselis 
su J. Ardinsku. (vj)

ATITAISYMAS
„Minties” Nr. 68 reportaže „Mušant pasku

tinei DP gyvenimo valandai” įsibrovė klaida. 
Kultūrinių pramogų organizavimu rūpinasi 
ne Balys Dvarionas, bet jo brolis Valys 
Dvarionas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Balys Gražulis, BRYDE RUGIUOSE, no

velės, išleido „Patria”, viršelį piešė dail. P. 
Osmolskis, 1947 m., 192 pusi. Kaina Rm. 7.

ŽVILGSNIAI, neperijodinis literatūros žur 
natas, Nr. 3, 1947 m. birželio mėn. Reda
guoja Jonas Mekas ir Redakcinė komisija. 
Viršelis ir iliustracijos tekste V. Adamkevi- 
čiaus; Spaudė „Giedra” Kasselyje. Klišes 
gamino „Aistia”. Kaina Rm. 10.— Turinyje 
gausu verstinės literatūros ir šiaip vertingų 
straipsnių.
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