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Didelis triukšmas Prancūzijos parlamente
Paryžius Abieji parlamento rūmai tebe

svarsto vyriausybės pasiūlytus įstatymus 
kovai su streikais. Po 27 valandas užtruku
sio posėdžio seimas priėmė vidaus reikalų 
ministerio J. Moch pasiūlymą balsuoti dėl 
visų komunistų įneštų pataisų en bloc. Vi
sos 212 pataisų 397 balsais prieš 1§4 buvo 
atmestos. Dėl kilusio triukšmo posėdis tu
rėjo būti kelis kartus nutrauktas. Komu
nistams pradėjus traukti internacionalą, de
šinieji atsakė marseljete. Vėliau patys ko
munistai pradėjo giedoti marseljetę. Seimas 
suteikė; įgaliojamą vyriausybei pašaukti1 ka
riuomenėn 80.000 vyrų. Dar tebesvarstomi 
kiti vyriausybės pasiūlyti įstatymai, kurie 
numato smarkias bausmes už sabotažą, me
lagingų žinių skleidimą, apsaugoja streiklau
žius ir pan. Respublikos Taryboje komu
nistai laikosi tos pačios taktikos. Kalbėda
mas seime ministeris 
nas pareiškė, kad jei 
pasibaigs, Prancūzijos 
visai suardyti.

paskutines pastangas, kad išnaudojus pas
kutinę progą patekti j valdžią, nes žino, jog 
pradėjus veikti Marshallio planui jie nebe
turės jokių šansų. Mažėjant komunistų įta
kai, mažėja ir de Gaulle populiarumas, nes, 
jei „drakonas bus užmuštas, nėra reikalo 
ieškoti profesionalo drakonų žudytojo”.

/
Paryžius. Prancūzijos vyriausybė šešta

dienį atmetė sovietų protestą dėl sovietų 
piliečių ištrėmimo. Atsakyme nurodoma, 
kad paprastai nėra įprasta svetimas vyriau
sybes painformuoti kodėl jų piliečiai yra 
priimami arba ištremiami. \

Londonas Per paskutinėm dienom įvyku
sius tris papildomus rinkimus į parlamen
tą buvo išrinkti 2 darbiečiai ir vienas kon-

servatorius. Konservatorių gautų balsų 
skaičius, bendrai imant kiek padidėjo, ta
čiau ne tokiu santykiu kaip per s.'/'ivaldy- 
bių rinkimus. Per visus buvusius nuo 1945 
m. papildomus rinkimus darbo partija iš
laikė savo turėtas pozicijas. Konservatoriai 
laimėjo dvi vietas nepriklausomųjų sąskai
toti.

PAGERBĖ BIDAULT
Londonas (Dena-Reuter). JAV pasiunti

nys D. Britanijoje Lewis Douglas prancū
zų užsienio reikalų ministerio Bidault gar
bei suruošė pasiuntinybėje priėmimą, ku
riame dalyvavo ir JAV užsienio reikalų 
ministeris Marshallis.

PAKILO RUBLIO PERKAMOJI GALIA?
Maskva (Dena) Sovietų Sąjungoje nuo 

sausio 1 d. valstybinės subsidijos daug vai
kų turinčioms ir netekėjusioms motinoms 
sumažinamos 50%. Tas motyvuojama tuo, 
kad karo metu subsidijas reikėjo padidinti, 
nes tuomet* krito rublio vertė. Dabar, kai 
rublio perkamoji galia vėl 
žinimas esąs pateisinamas.

Londonas, j Vienas britų 
kintuvas nuskrido 500 klm. 
Vietomis , lėktuvas pasiekė 
greitį.
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Svarbieji JT visuotinojo susirinkimo nutarimai

pirmininkas7 Schuma- 
streikas šiandien ne- 
ūkis ir valiuta bus

Šeštadienį 'policija 
laikraščio L’Humanite

. kurstymą buvo konfiskuoti šeštadienio L’ 
Humanite ir vakarinio komunistų laikraš
čio Ce Soir laidos. Komunistams battdant 
užimti užmiesčio telefono centrinę, 50 as
menų buvo suimta. St. Etienne per kilusį 
susirėmimą, kurio metu marokiečių dali
niai pavartojo ašarines dujas, buvo eilė 
asmenų sužeista. Streikuojantiems suar
džius bėgius nuėjo nuo bėgių Paryžiaus— 
Ženevos, greitasis traukinys. Į Paryžių grįžo 
Maurice Thorez. Ten sukinėjasi ir Italijos 
komunistų vadas Togliatti

Payžins (AP). Prancūzų komunistų vadas 
Maurice Thorez, grįždamas iš Maskvos, 
Berlyne tarėsi su SĖD partijos vadais.

Londonas. „The Observer” nagrinėdamas 
padėtį Prancūzijoje priėjo išvados, kad ko
munistų frontalinis puolimas baigsis jiems 
nesėkmingai. Girdi, jie jau išsikvėpę ir lei
džia paskutinius šovinius. Jie dabar deda

padarė komunistų 
leidykloje kratą. Už

Taftas kritikuoja Potsdamo susitarimą
Vašingtonas (UP). Senatorius Robertas 

Taftas vienoje kalboje pasakė, jog Potsda
mo konferencijos tikslas buvęs paversti Vo
kietiją žemės ūkio kraštu. Bet sveika vo
kiečių pramonė Europai turinti didelės 
reikšmės. Dabar paskelbtieji demontavimo 
sąrašai įrodę, kad ( JAV Vokietijos atžvil
giu vis dar laikosi Potsdamo nutarimų.

Kalbėdamas senate jis pasisakė pritar
siąs, kad būtų paskirta 597 milijonai dole
rių Prancūzijai, Italijai ir Austrijai pa
remsi'. Jis taip pat pasisakė, kad dėsiąs 
pastangas sumažinti pagal Marshallio pla
ną numatytoms išleisti sumoms. Jo many
mu, amerikiečių tauta negalinti pakelti to
kių milžiniškų išlaidų. Esanti Roosevelto ir 
Trumano klaida, kad Sovietų Sąjunga šiuo 
metu esanti taip galinga; ir kad dėl Jos 
priežasties reikia išleisti milijardus užsie
nių kraštams remti Jei Jungtinės Amerikos 
Valstybės manančios Europoje garantuoti 
tam tikrą pragyvenimo standartą, tai jos 
pačios galinčios nusmukti. Be to rytoj ga
linti pareikalauti paramos. Indija, Kinija ar
ba Filipinai. Jis griežtai pasisakė prieš 
Vakarų Europos socializmą, kuris, kaip jis

pareiškė, trukdąs atstatymą. Jo manymu, 
dolerių pylimas į Europą padėties nė kiek 
nepagerinsiąs.

Oxfordas (BBC). Oxfordo universitetas 
iškilmingai suteikė garbės daktaro laipsnį 
JAV Valstybes Sekretoriui O. C. Marshal
liui. Savo kalboje Marshallis 
pamoką, kurią suteikė britų 
cių bendradarbiavimas karo 
buvo nuomonių skirtumų bei
galų gale visados pasisekdavo išlyginti 
pažiūras.

nurodė l tą 
— amerikie- 
metu. Nors 

ginčų, tačiau

Frankfurtas Penktadienį iš Pizos į Frank
furtą išskridęs amerikiečių karo Dakotas 
tipo lėktuvas dingo be žinios. Lėktuvu skri
do 21 žmogus.

Flushing Meadow (AP) Jungtinių Tautų 
nutarimu padalinti Palestiną pasibaigė ir 
visuotinojo susirinkimo sesija. Daugis de
legatų reiškia nuomonę, kad šį kartą yra 
sudarytos' priežastys daugeliui konfliktų. 
Svarbiausieji šios sesijos rezultatai yra: 1. 
Sudarymas Balkanų komisijos konfliktams 
Graikijoje stebėti. 2.’ Sudarymas komisijos 
prižiūrėti rinkimams Korėjoje. 3. Sudary
mas vadinamojo „mažojo susirinkimo”, ku
rio uždavinys bus svarstyti klausimus lie
čiančius pasaulio taiką, iff Sudarymas Pa
lestinos komisijos Palestinos, padalinimui 
(vykdyti.

„Mažąjį susirinkimą” kai kurie delegatai 
vadina „laisvųjų kėdžių susirinkimu”, nes 
Sovietų Sąjunga ir jos satelitai boikotuoja 
tą susirinkimą. Sovietai taip pat nedalyvaus 
nej Balkanų, nei Korėjos komisijoje.

Bet pats svarbiausias tų darbų yra nu
tarimas padalinti Palestiną. Kai kurie dele
gatai kalba, kad šis nutarimas neprisidėsiąs 
JT prestižo sutvirtinimui, nes šiam nuta
rimui atsiekti buvę)! pavartotas spaudimas. 
Be to čia prisideda^ aar arabų valstybių 
boikotas. Arabai tvirtina, kad šis nutari-, 
mas prieštarauja Jungtinių Tautų Chartai.

Naujorkas (Dena). Politinės komisijos 
patiektą rezoliuciją veto klausimu JT visuo-

tinas susirinkimas priėmė 38 balsais prieš 
6 balsus. 11 valstybių susilaikė nuo balsa
vimo. ,

Briuselis. Belgijos socialistų partijos ta
ryba paskelbė komunikatą, kuriuo skelbia
ma, kad partija visom jėgom priešinsis ka
raliaus Leopoldo grįžimui. Karalius Leo
poldas šiuo metu gyvena Šveicarijoje. 1945 
m. parlamentas priėmė įstatymą,.kuris drau
džia karaliui be parlamento leidimo grįžti | 
Belgiją, frereitą sekmadienį 15.000 žmonių 
dalyvavo Briuselyje demonstracijoje, kurios 
metu buvo reikalaujama karaliaus grįžimo.

Praha (BBC). Vietoje atsitatydinusio pra
monės ministerio Laušmano, kuris buvo iš
rinktas socialdemokratų partijos pirminin
ku, paskirta irgi socialdemokrate Jankow- 
cowa.

Milanas. Paaiškėjus, kad Milano prefek
tas, dėl kurio tariamo atleidimo buvo kilęs 
generalinis streikas, pats prašėsi perkelia
mas į diplomatinę tarnybą, vakar visame 
mieste buvo ramu. /

Molotovas reikalauja pakviesti Albanija
Londonas. Šeštadienį 4 min. toliau, svarstė 

centrinės Vokietijos vyriausybės problemą. 
Molotovas siūlė tuojau sudaryti tokią vy
riausybę, kuri dalyvautų taikos konferencijo
je ir Vokietijos parlamentas ratifikuotų tai
kos sutartį. Bidault pareiškė, kad Vokieti
jos'centrinė vyriausybė turėtų būti sudary
ta demokratišku būdu, kas dabar padaryti 
neįmanoma ir, kad, pagaliau, pirmiau turi 
būti nustatyta taikos sutartyje. Bevinas pa
siūlė kompromisą, būtent, kad vokiečių at
stovams būtų leista dalyvauti taikos kon
ferencijoje, nors ta vyriausybė formaliai 
dar ir nebūtų sudaryta. Toliau ministerial 
nutarė į taikos konferenciją kviesti Pakis- 
taną? Molotovas reikalavo pakviesti ir, Al
baniją. Marshallis. nurodė, kad Albanija su 
Vokietija nekariavo ir užpuolė Graikiją. 
Bevinas iškėlė, kad ant Albanijos padėtų 
minų užplaukė du britų naikintojai. Dabar 
ministerial greičiausiai 
ūkinės vienybės klausimą. Toliau ministe
rial turėtų pereiti prie Austrijos reikalų 
•varstymo. Bendrai manoma, kad, gal būt,

šią savaitę paaiškės tolimesnis konferenci
jos likimas.

Antverpenas. Tarptautiniame socialistų 
kongrese politinė komisija priėmė rezoliu
ciją, kuria kreipiamasi į užs. reik. min. 
konferenciją su prašymu nepadalinti Vo
kietijos ir paskubinti taikos sutartį su 
Austrija. Amerikiečių soc. partijos atsto
vas Goldas Blumas, kuris konferencijoj da
lyvauja stebėtojo teisėmis, pareiškė, kad tik 
socialistinis internacionalas ir Marshallio 
planas gali išgelbėti Europą. Į kongresą 
atvyko ir nelegalių Rumunijos bei Lenki
jos nepriklausomų soc. partijos atstovai.

Vašingtonas (Dena-Reuter). 
slaptoji tarnyba praneša, kad 
vo okupuotoje Korėjos dalyje 
nizavę 200.000 vyrų liaudies

Amerikiečių 
sovietai sa- 
yra suorga- 
armiją.

(Dena-NYT-Bild)
Prezidentas Harry S. Trumanas ir užsienių reikalų ministeris George C Marshallis 
tariasi prieš išvykstant Marshalliui i Londono konferenciją

JAUNAVEDŽIAI BĖGA NUO 
SMALSUOLIŲ

Londonas (UP). Princesė Elizabeta ir jos 
Vyras Edingurgho hercogas iš Earl Mount- 
battens sodybos žada išvykti anksčiau, ne
gu pirmiau buvo numatyta, nes negali ap
siginti nuo smalsuolių. Iš karto jaunave
džiai buvo nusisatę dvi pirmąsias medaus 
mėnesio savaites praleisti Romseyje. Bet 
jau po savaitės paaiškėjo, jog nuo smal
suolių juos gali išgelbėti bėgimas į Birk- 
hallį, į vieną karaliaus šeimai priklau
santį ūkį Škotijoje. Aną sekmadienį | 
Romsey buvo atvykę 10.000 žmonių, norė
dami pamatyti jaunųjų porą. Tos vietovės 
mažytė bažnyčia buvo perpildyta žmonių, 
o smalsuoliai dar veržėsi per langus.

svarstys Vokietjos

Karači (Dena-Reuter). „Laisvojo Kašmi- 
ro” vyriausybė paskelbė komunikatą, ir pra
neša apie Mirpuro paėmimą. Mirpuras 
netoli nuo Pakistano sienos.

Sanghajus (Dena). Nacionalinės kinų 
riausybės atstovas paskelbė, kad laike 
starųjų dviejų mėnesių ofenzyvos kinų 
munistai Mandžūrijoje neteko 
rių.

100.000

yra

vy-
pa- 
ko-
ka-

Plečiasi akcija del DP Įsileidimo
Naujorkas (Dena-INS). Derliaus šventės 

(thanksgiving—day) proga pasakytoje kal
boje JAV prekybos ministeris Averall Har
riman iškėlė reikalavimą Kongresui dėl 
skubesnio išsprendimo Europos pabėgė
lių problemos.

Harrimanas, kuris kalbėjo priėmime su
ruoštame dviem šimtam išviešintųjų as
menų, priminė prezidento Trumano atsi
šaukimą dėl išvietintųjų asmenų įsileidi
mo ir pareiškė, negalima reikalauti, 
kitos tautos priimtų išvietintuosius, 
JAV vyriausybė pati1 jų nepriima, 
beprasmis dalykas išleisti milijonines 
mas DP stovyklų išlaikymui, 
kad jie patys galėtų save išlaikyti. Sura
dus išvietintiesiems tėvynę, jie vėl galėtų 
gyventi normalų ir naudingą gyvenimą.

kad 
kol 

Esąs 
su-

tuo tarpu,

DP IŠKELIAUJA
Bremerhaven (Dena). Laivininkystės įs

taigos praneša, kad artimųjų šešių dienų 
būvyje į užjūrius išvyksta 2.353 DP. Jie

ir Jungtines 
atžvilgiu iš-

* Laike karališkųjų vestuvių lapkričio 20 
d. Londone įvyko 1045 nelaimingiMįtsitiki- 
mai. 23 žmonės teko nugabenti į ngoninę, 
vienam buvo Sulaužytos kojos. (UP).

Naujajai žydų valstybei gimstant

vyksta į Kanadą, Venezuelą
Amerikos Valstybes. Tautybių 
vyksta lenkai, jugoslavai, čekoslovakai, ru
munai, latviai, lietuviai, estai ir ukrainie
čiai. ,

Lapkričio 29 d. 860 DP išvyko į Vene- 
cuelą, gruodžio 1 d. 858 DP į Kanadą ir 
gruodžio 4 d. 635 DP išvyksta į 
Amerikos Valstybes.

Didžioji dalis iškeliaujančiųjų 
lifikuoti darbininkai, kurie dabar 
dą gali vykti su šeimomis.

Helsinkis (Dena-Reuter). Viešųjų įstaigų 
tarnautojų sąjunga paskelbė,-kad, dvi 
nas užtrukęs streikas baigtas.

Jungtines

yra kva- 
j Kana-

die-

LĖKTUVAS MILŽINAS
Diego (AP).. Sekmadienį virš 
(Kalifornijoje) vieną valandą skraidė 
bandomas dvisparnis lėktuvas tipo

SanSan 
Diego 
naujai 
„Xc 99”, kurio sparnų ilgis yra 70 metrų.
Lėktuvas pakelia 400 žmonių.

to buvo jau matomas, nes žydai iš viso ne
sutiko joje dalyvauti.

Ir kada situacija Palestinoje ilgainiui pa
sidarė be išeities, tai britai, kurie vadė Pa
lestiną mandato teisėmis, pagaliau ryžosi 
perkelti Palestinos klausimą į JT. Ir tiktai 
lapkričio 29 d. galutinai paaiškėjo šios pai
nios ir ilgos bylos sprendimas, kai JT vi
suotinas susirinkimas nutarė Palestiną pa
dalinti į atskiras žydų ir arabų valstybes, 
kartu suteikiant Jeruzalės miestui ypatin
gą statutą.

Dabar kyla klausimas ar bus galima įvyk
dyti Palestinos padalinimą. Arabų valsty
bių atstovai, kurie dalyvavb Jungtinių Tau
tų visuotiname susirinkime, demonstraty
viai išėjo iš posėdžio. Damaske prieš Jung
tinių Amerikos Valstybių ir Prancūzijos 
pasiuntinybes įvyko demonstracijos, nes 
abi šios valstybės balsavo už Palesti- 

! nos padalinimą. Sirijos respublikos prezi- 
dentas pareiškė: „Kol mes dar turim lašą 
kraujo, Palestina liks arabiška, nežiūrint, 
kad’ ir viso pasaulio kraštai prieš mils' su-

1 sijungtų”.
O žydai Jungtinių Tautų nutarimą suti

ko su nepaprastu entuziazmu. Matydami 
arabų pasiruošimus, žydų vadai paskelbė 
irgi visų turimų jėgų mobilizatiją. Jie dės

Londonas (SE). Lygiai prieš penkiasde
šimt metų žydų sionistų tarpe gimė idėja 
sukurti savo tautinę valstybę. 1897 m. žy
das Th. Herzl įsteigė sionistinę organiza
ciją, kurios tikslas buvo skatinti žydų tau
tinį susivienijimą ir sudaryti žydų tautinę 
valstybę Palestinoje. Per tą laiką žydai 
daug iškentėjo ir visą laiką sunkiai kovojo, 
kol pasaulyje atsirado pritarimas, kad žy
dų reikalavimai būtų patenkinti. Jau 1917 
m. atrodė, kad žydą; jau buvo beveik prie 
pat tikslo, kai buvo paskelbta Balfouro dek
laracija, kuri žadėjo žydams paramą jų 
siekimuose Palestinoje. Bet po to britų po
litika nebuvo nuosaiki žydų atžvilgiu. Čia 
viskas rišosi su britų naftos politika Vidu
riniuose Rytuose ir su jų gyvybinėmis su
sisiekimo linijomis per Suezo kanalą.

Vis didėjanti žydų imigracija į Palesti
ną iššaukė arabų pasipriešinimą. Prasidėjo 
dažni neramumai. Britai siuntė daug komi
sijų ir stengėsi taikiu būdu pasiekti žydų 
ir arabų susipratimo. Po antrojo D. karo 
žydų pusėn stojo ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės. 1945 m. buvo sudaryta ameri
kiečių ir britų komisija Palestinos klausi
mui ištirti, bet tos komisijos siūlymams 
pasipriešino tiek žydai, tiek ir arabai. Vė
liau tuo reikalu buvo sušaukta Londone _ . . _ . ...
konferencija, kurios nepasisekimas iš anks- i pastangas, kad šis nutarimas būtų įvykdytas.

i Lake Suecas. JT visuotinas susirinkimas 
nutarė Palestiną padalinti į nepriklausomas . 
žydų ir arabų valstybes, Jeruzalę paliekant 
laisvu miestu JT globoje. JAV, Sov. S-ga ir 
Prancūzija balsavo už. Prieš balsavo arabų 
valstybės, Indija, Turkija ir Graikija. D. 
Britanija nuo balsavimo susilaikė. Kartu 
buvo išrinkta Panamos, Kolumbijos, Dani
jos, Čekoslovakijos ir Filipinų atstovų ko
misija, kuri, britams iš Palestinos pasi
traukus, perims atsakomybę už krašto tvar
ką iki bus sukurtos nepriklausomos vals
tybės. Po balsavimo arabų delegatai de
monstratyviai apleido posėdžių salę.

Po posėdžio D. Britanijos delegatas sir 
A. Cadogan pareiškė, kad D. Britanija ak
ceptuoja JT sprendimą su visais anksčiau 
padarytais rezervais, būtpnt, kad ji nepri
sidės prie sprendimo (vykdymo jėga.

Jeruzalė. Sužinoję JT nutarimą, žydai su
ruošė džiaugsmo manifestacijas, kurių me
tu buvo šokama ir dainuojama. Vakar ara
bai užmušė 7 žydus.

Damaskas Minia padegė JAV pasiuntiny
bę, o nuo Prancūzijos pasiuntinybės buvo 
nuplėšta vėliavą. Taip pat buvo visiškai 
sugriauta Sirijos — Sov. S-gos kultūrinių 
santykių draugijos būstinė.

Kairas. Visame Egipte įvyko protesto de
monstracijos prieš JT sprendimą.

1
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Sov. Rusija ir deportavimas
(MUSŲ SPEC. KORESPONDENTO ANGLIJOJE)

Savaitinė apžvalga:

Neseniai JT Politinio Komiteto susirin
kime paskelbta:

— Rusija šiuo metu koncentracijos sto
vyklose laiko dvidešimt milijonų žmonių...

Atsakydamas į tai, p. Višinskis vienu at
sikvėpimu pabrėžė, kad

a) šį žinia yra fantastiška;
• b) žmonės, laikomi sovietų koncentracijos 
stovyklose, esą trockininkai, išdavikai, ken
kėjai („sabotažninkai”) ir penktosios ko
lonos nariai, kurie norėję vokiečiams at- 
atkelti Rusijos vartus. Tuos žmones, kurių 
skaičiaus nesutiko pranešti, p. Ifšinskio 
nuomone, reikią visai sunaikinti.

Ta proga Londono „Dz. Polski” lapkri
čio 1 d. supažindina skaitytojus su dviem 
faktais:'

a) kuo patvirtinamas 20 milijonų kalinių 
skaičius ir

b) kas šiuo metu vargsta sovietų kon
centracijos stovyklose.

Kadangi informacijos imamos iš Ameri
koje išeinančio rasų socialdemokratų 
partijos mėnesinio laikraščio „Sociafističes- 
kij Viestnik” ir papildomos kitų šaltinių 
žiniomis, atrodo, jomis galima tikėti.

LENKŲ IR PABALTIECIŲ AUKOS
Didžioji šios masės žmonių dalis buvo 

deportuota karo metu ir pirmaisiais poka
rio metais. Si apžvalga pradedama 1940 m.

Pirmoji Rusijos auka buvo Lenkija, iš 
kurios 1940—41 m., t. y; po Ribbentropo— 
Molotovo pakto, išvežta virš milijono 
kų. Iš jų vos 150.000' pavyko išbėgti iš Rū
dijos su lenkų kariais. Likusiųjų dalis 
Man pasiekė Lenkiją kartu su Berhngo 
irrija; tačiau 1945 m. rusai deportavo apie 
150.000 naujų aukų iš Lenkijos J Rusijos 
gilumas.^ Apie 600.000 lenkų vis dar vargs
ta Rusijos teritorijose. Likę mirė nuo ba
do, figų ir katorginio darbo.

Sekančioje vietoje atsidūrė Pabaltijo vals
tybės. Nežiūrint į tail, kad plebiscito metu 
tariamai visi žmonės pasisakė už prisijun
gimą prie S. Rusijos (Latvijoje net lOl’/ol), 
sovietų vyriausybė nebuvo patenkinta šituo 
„nepaprastu nuoširdumu” ir tuoj po pa
vykusio plebiscito, NKVD gen. Serovo įsa
kymu, buvo pradėti suiminėjimai, egzeku
cijos ir? deportavimai. Kaip „Lietuvių biu
letenis” praneša, 1941 m. birželio 13 d. 
naktį Latvijoje užmušta 1.355 žmonės;. 12.161 
pražuvo be pėdsakų, o 20.734 išvežta į Ru
sijos gilumą. Tą pačią naktį iš Lietuvos 
išvežta 30.000 lietuvių. Išvežtųjų estų skai
čius nėra žinomas.

Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus žinio
mis, prieš sovietų — vokiečių karą iš Pa
baltijo valstybių išvežta apie 200.000 žmo
nių; 65.000 lietuvių, 62.000 latvių ir 61.000 
estų. Tų valstybių tikusių žmonių depor
tavimo irt-jų apgyvendinimo rusų piliečiais 
Maskva turėjo laukti iki 1946 m.

PENKIŲ SOVIETINIŲ RESPUBLIKŲ 
DEPORTAVIMAS

. Kaip pasirodo, tie visi deportavimai 1 
vo tiktai „nekalta įžanga”. Prasidėjus 
vietų —■ vokiečių karui, prasidėjo ligi i 
istorijoje nežinomo masto deportavimai.

len-

vė- 
ar-

bu-

šiol

Pirmąja auka buvo taip vadinama vokie- [ Sibiro priv. darbo stovyklas, kur, be abe- 
čių autonominė respublika. Tai sako, kad 
Maskva manė, jog vokiečių armija galėjo 
pasiekti Volgą ir antra, jog ji nebuvo tik
ra tos respublikos piliečių perauklėjimu. 
Vokiečiai, ilgus amžius apgyvendinę pavol-' 
gio 300 didelius kaimus, jau anksčiau ne
teko nuosavybės teisių, nes jų ūkiai buvo 
paversti kolchozais .Vyriausiojo Sovieto 
Prezidiumas 1941 m. rugsėjo 28 d. dekre
tu sulikvidavo minėtąją respubliką, padali
nęs tos teritorijos administravimą rusiš
koms Saratovo ir Stalingrado gubernijoms. 
Iš 605.000 gyventojų 400.000 (visi suaugę) 
buvo išvežti į Novosibirsko, Omsko, Al
tajaus ir kt. stovyklas. Į jų vietą buvo at
vežti rusai kolonistai, kuriems atiduotas vi
sas vokiečių turtas. ,

1943 m. sovietų vyriausybė sulikvidavo 
autonominę Karačajevski apylinkę, o vi
sus gyventojus, kurių buvo 149.000, depor
tavo į Sibirą. To deportavimo priežasčių 
nepaskelbė.

Tuo pačiu metu buvo sulikviduota auto
nominė kalmukų respublika; priežastis — 
kruvinas incidentas fronto linijose. Apie 
5.000 kalmukų karo metu stengėsi palikti 
Rusiją ir perbėgti i vakarus. Raudonoji ar
mija juos apsupo ir išžudė. Po tų žudynių 
specialiu dekretu visa respublika buvo ru- 
likviduota, o jos teritorijos prijungtos prie 
kaimyninių rusiškųjų gubernijų. Visus gy
ventojus, kurių skaičius siekė 2204)00, iš
vežė Į Sibirą, o buvusią respublikos sosti
nę Elistą pavadino Stiepnaja, kad net pėd
sako neliktų* 

1943 m. pabaigoje bei 1944 trr. pradžioje 
tas pats likimas ištiko autonominę Čeėens- 
ko-ingnrką respubliką. Visus tuos žmones 
(697.000) deportaio į Kazakstaną. Tokio 
sprendimo priežastis buvo ta, kad tos res
publikos gyventojai vokiečių okupacijos 
metu simpatizavo okupantams, organizuo
dami karintus dalinius ir partizaniškai ko
vodami su sovietais.

1SMIRĘ9 KąYMO PUSIASALIS
Maždaug tuo pačia metu buvo sulikviduo

ta autonominė totorių respublika. Iš 1.127.- 
000 respublikos gyventojų tiktai apie 200.000 
buvo palikta vietoje (beveik vienį rusai). 
Visus totorius (apie 1 milijoną} išvežė į

jo, nepakeldami aštraus klimato, visi išmirs.
1945 m. pradžioje Krymas atrodė kaip 

išmiręs ir tušti miestai retiem svečiams 
darė slegiančio Įspūdžio.

Apie dviejų pastarųjų respublikų likvi
davimą žinome iš oficialaus Aukščiausiojo 
RSFRS Sovieto komunikato, datuoto 1945. 
VIL 2, kuriame tvirtinama, kad „pagrindi
nė Krymo totorių ir čečenski — ingAkos 
respublikų žmonių masė -neparodė jokios 
opozicijos prieš tarybinių tautų išdavikus”.

Pusiau oficialūs komentaraj dar įdomes
ni. Ligi karo pradžios totoriai, kaip ir li
kusių sovietinių respublikų gyventojai, vien
balsiai balsavo už komunistų partiją ir Sta
liną. Tačiau po karo, kai vokiečiai priar
tėjo prie pusiasalio, žmonės pripažino, kad 
gali aiškiai pademonstruoti, kokie jų san
tykiai su okupantais rusais, kurie juos bu
vo pavergę. Totorių programą galima iš
sakyti trumpu sakiniuku: „Išpiauti visus 
rusus”. Ši programa, tiesa, nebuvo deta
liai įvykdyta, tačiau totoriai išpiovė apie 
120.000 rusų.

Ginčas del Hitlerio palikimo
Keturi vyrai sėdi ant raudonai apmuštų nonri. Kam gi tada kalbėjo Molotovas? O 

*' " ' 'gi jis kreipėsi į palikimo masę, kurią no-
1 ri tvarkyti, jej nesakyti — dalintis, 4 są- 
I jungfmnkŽi. Jis kalbėjo specialiai vokiečių 
' tautai. Kitą dieną visi sovietų kontroliuo- 
’ jami laikraščiai ir radijo stotys tą kalbą 
plačiausiai paskelbė. Prie jos priderino ki- 

įtas savo žinias. Taip pav. Leipcigo radijas 
desertui jx> Molotovo kalbos pasakė, kad 

žurnalas paskelbė 
profesoriaus nuo

monę, kad nedavalgymas sveikatai neken
kia. Iš to, žinoma, radijo klausytojai turėjo, 
pasidaryti išvadą, kad amerikiečiai tyčia \ 
vokiečiams neduoda valgyti ir tai stengiasi 
pateisinti pseudomoksliškais paaiškinimais I

Tūkstančiai tų nedavalgiusių žmonių, id 
įmonių ir įstaigų, iš mokyklų ir namų, bu
vo suvaryti į didesnių sovietų zonos mies
tų aikštes. Ten jie turėjo ploti vyrams ir 
moterims iš socialistinės vienybės parti
jos, kurie skaitė rezoliucijas, reikalaujan
čias vokiečių tautos vienybės ir citavo 
Molotovo žodžius apie reikalą duoti vokie
čiams „teisingą ir demokratišką” taiką. • 
Mat, Molotovas L< 'ine aiškino, kad Vi
karai nori „imperialistinės taikos”, • so
vietai „teisingos ir demokratiškos”. Socia
listinės vienybės partija gruodžio 6 ir 7 d.d. 
sušaukė visos vokiečių .Jautos” kongresą, 
liaudies fiageidavimams Londono konferen
cijai suformuluoti ir pareikšti. Kad vaka
rinių zonų partijos nesikabins prie bolševi
kų meškerės ir kongrese nedalyvaus — nu-

kėdžių prie apskrito stalo. Masyvus Bevi- 
nas sėdi nugara į duris, priešais jį spor
tiško tipo Marhallis, dešinėje mažas ir gy
vas Bidault, kairėje, kaip ir pridera, kiek 
susinervinęs Molotovas. Prieš dtt metu 4 
vyrai (tik Byrnes vietoje Marshallio) sėdėjo 
tose pačiose kedėse ir ... negalėjo susi
tarti dėl komunikato, kuris skelbtų apie jų 
nesėkmę. Tada jie pradėjo tartis ką daryti kaž kuris amerikiečių 
su tuo palikimu, kurį jiems paliko Adolfas'kaž kokio amerikiečių 
Hitleris, absoliutus vokiečių imperijos vai- j 
dovas, imperijos, kurią jie principiniai jau 
nuo seno buvo nelaimingai susitarę pada
linti į Vokietiją ir Austriją. Tiedu kraštai 
buvo padalinti dar į keturias zonas, kurias 
kiekvienas okupantas- valdė kaip išmanė ir 
su pavydu žiūrėjo į kijo sklypą. Po Lon- 1 
dono sekė Nauįorkas, po Naujorko Pary
žius, po Paryžiaus Maskva ir pagaliau vėl 
atėjo Londono eilė, bet padėtis nesikeitė, 
tačiau tik formaliai, iš esmės kalbant, įvyko 
didelių pasikeitimų. -

Jau anksčiau kiekvienas iš tų keturių 
prieš ir po susitikimo pasakydavo atitinka-

Nieko nuostabaus, kad Raudonoji Armija, ' nlas kuriose kaltę už buvusį ar bū. 
užėmusi Krymo respubliką, vykdo' atsiskai
tymo akciją, kuri baigsis visišku Krymo 
totorių išnaikinimu1.

Faktas, kad penkių 
pirma proga stengėsi 
dines, rodo, kokie iš 
jų santykiai su komunistais, sovietų vy
riausybe ir Stalinu.

Nors Ukrainos fr Baltarusijos gyvento
jams stiprus vokiečių teroras neleido lais
vai pasirinkti naujos valdytuos* formos, ta
čiau sugrįžę sovietai deportavo milijonus 
„netikrų ir nepatikimų” ukrainiečių ir bal
tarusių į Sibirą. Apytikriais daviniais, de
portuotųjų skaičius siekia 7—8 milijonus.

respublikų gyventoja i 
nnmestf sovietų gran- 
tikrųjų yra gyvento-

Atrodo, kad p. Višinskis, kalbėdamas apie sojo. Rag fam _ ta-Tafsr tremtinis —
išdavikus, kurie norėjo atkelti vokiečiams • j uk įjojau Amerikoje! Kitiems trims, gy- 
Rusijos vartus, turėjo galvoje penkių mi- Venantiems Europoje, nėra ko juoktis.

simą nepasisekimą primesdavo kitiems 
Šiais metais tos kalbos buvo griežtesnės ir 
piktesnės negu kada nors anksčiau. Jos pri
minė atslenkančius debesis ir artėjantį 
griaustini. Molotovo kalba Spalių Revoliu
cijos sukakties išvakarėse nežadėjo nieko 
gero, dar blogesnį tikimą lėmė konferenci
jos išvakarėse piktas maršalo Sokolovskio__ *______________ =
pareiškimas. Nejaukiai audėjo Gromyko ir bėda. Juk visados galima paaiškinti, kad 
Višinskio kalbos Naujorke ... Pagaliau 4 
limuzinai kelių minučių protarjay atvežė 4 
didžiuosius prie Eancasterio rūmų. Apie 
100 žingeidžių žioplių kiekvienam paplojo, 
trys ministerial nekreipė j juos dėmėsiu, 
tik Marsfrailis pakėlė skrybėlę ir nusišyp-

nėtų respubliką gyventojus ir tuos 7—8 
milijonus ukrainiečių ir baltarusių, vis dėl
to nenorėdamas suprasti, jog ištisų res
publikų gyventojų pasipriešinimas Mask
vai neliudija apie didelį žftonių prisiriši
mą prie sovietų pasaulio, — baigia laik
raštis. J. Ktt-krs

Grasino susprogdinti sovietų būstinę
Berlynas (AP). Nežinomi asmenys telefo

nu pagrasino išsprogdinsią sovietų okupa
cinės zonos vokiečių centro administraci
ją. Policija skabiai nakties metu nuvyko i 
administracijos rūmus, bet, nuodugniai pa
tikrinus, nebuvo rasta jokios sprogstamos 
medžiagos.

Tuos rūmus 1948 m. lapkričio mėn. bu
vo mėginta išsprogdinti du kartu. Pirmą 
kartą buvo užmuštas vienas vokiečių tar
nautojas, o antrą — vienas sužeistas ir 
apgriautas pastatas. Karo metu tuose rū
muose buvo įsikūrusi Reicho oro ministe
rija.

kuoti visus- Oberschlesmos (rusų oknp. zo
noje) gyventojus, kurie nedirba prie ura- 
nijaus kasimo darbų. Obcrschlesmas turi 
apie 7009 gyventojų. Marienbergas evakua
cijos įsakymą gavo pora savaičių anksčiau. 
„Uždraustoje srityje“, laikraščio žiniomis 
dirba apie 35.000 darbininkų — vyrų ir 
moterų, kurie atatinkamų įstaigų ten dirb
ti buvo įpareigoti.

KARALIUS MYKOLAS GRĮŽTA
Ženeva. Čia atskrido nuosavu lėktuvu 

mumijos karalius Mykolas. Paviešėjęs 
lėtą dienų jis grįš į Rumuniją.

Ru-
ke-

EVAKUOJAMAS MIESTAS
Frankfurtas (AP). „Frankfurter Neue 

Press“ praneša, kad esą pasiruošta eva-
Londonas W. CFrarchiTIitri vakar suėjo 73 

metai.

Jei anksčiau žodis „diplomatija” reiškė 
visišką slaptumą ir iš di-piomatą veidų ne
galima buvo išskaityti jų minčių^ tai mūsų 
laikais mėgstama viską darytį viešai. Į dip
lomatų eiles atėjo kitų profesijų žmonės. 
Sį kartą Laeasterio rūmuose kalbama slap
tai, tačiau tik tam; kad' po posėdžio tno- 
jatryvrską paskelbus. Tuoj yra žinoma, kas 
ir kiek figai šypsojosi, kas nervingai judi
no koją. Apie Molotovą pasakojama, kad 
jis nusišypsojo po to, kai Bevrnas pašai
piai pareiškė, kad tik Sovietų Sąjunga yra 
nekalta šventenybė, kuri viską ką daro, 
daro tobulai. Šypsena — tvirtina korespon
dentai — truko labai neilgai. Gal Moloto
vas nenorėjo juokais nuleisti tai, ką jis 
prieš tai sakė. O kalbėjo jis tą dieną — 
taį buvo trečiadienis — ilgai ir piktai. Gir
di, Vakarai nori sustiprinti -savo- pozicijas 
Vokietijoje ir kitas tautas pavergti'. ,Jš to 
kils konfliktas, kuris išsivystys į trečiąjį pa
saulinį karą”. Tai jaa nekartą buvo girdė
ta. Kiti trys Molotovo coilegos į tuo* prie
kaištus iš esmės visai neatsakė, tie argu
mentai ir contra argumentai jau visiems ži- I

imperialistai neleido! Kremlius, tur būt, ti
kisi, kad vokiečiai jau yra pakankamai Hit
lerio išmokyti ne galvoti, bet klausyti, svar
bu-, kad komanda būtų duota pakankamai 
aiškia) ir, svarbiausia garsiai. Ne veltui, 
kai kas tvirtina, kad jie kiek galėjo padėjo 
Hitleriui ateiti į valdžią. Fašistinė diktatūra, 
pasak jų, pribrendina žmones „išlaisvini- 
rrrat”. Į visą jų propagandą tenka žiūrėti 
kaip { komandą, o ne bandymą Įtikinti 
savo tezių teisingumu — tas tezes gali su
prasti, kaip parodė praktika, vis tiek tik 
pašvęstieji. Vis daugiam ir daugina stiprė- ' 
ja Įspūdis, kad sovietą) Londono konferen
ciją panaudos tam, kad iš tenai davus ko
mandą vokiečiams. Panašios komandos jau 
buvo duotos Prancūzijos ir Italijos kom
partijom. Joms įsakyta veikti ir jos veikia. • 
Dar sunku jų veikimo pasėkas numatyti. ' 
Galimas daiktas, kad tas jų veikimas nnV3-J' 
rys Prancūziją ir Italiją į pseudofašistinės 
diktatūros bučių, kaip į vienintelį išsigelbė
jimą nuo raudonojo maro. Gal būt, galų 
gale ten triumfuos demokratija. Vis augan
tis darbininkų pasipriešinimas prieš ko
munistų Įtakaį atsidavusius profesinių są
jungų pareigūnus duoda kai kurių vilčių. 
Bet kol kas įmonės stovi, žiemos šalčiai ar
tėja, anglių trūkumas didėja, maisto atsar
gos tirpsta, geležinkeliai nejuda, komandos 
garsiai aidi, o Lancasterio rūmuose ant 
raudonai apmuštų kėdžių prie apskrito, sta-

i lo sėdi 4 vyrai.
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— Kur jis? »
— Nežinau, jo nėra namie.
Perrys Meisonas prisiartino ir prikišo 

burną prie jos ausies.
— Žiūrėk, aš esu Mr. Kartraito advoka

tas. Noriu jį tuoj pat matyti. Ji padarė 
žingsnį atgal, studijavo 
nublukusiomis akimis ir 
jjalvą.

— Girdėjau, kad jis

jį išvargusionifs 
iš lėto pakratė

kalbėjo apie jus. 
žinau, kad jis turėjo advokatą. Jis parašė 
jums laišką praėjusią naktį ir išėjo. Lie
pė man (mesti į paštą. Ar jau gavote tą 
laišką?

Meisonas linktelėjo.
— Kaip jūs vadinatės? — paklausė, 

-. — Perrys Meisonas, — šaukė jis.
— Gerai. Tas pat vardas buvo ant voko.
Jos veidas buvo visiškai malonus, be 

jokio šešėlio. Jos‘balsas buvo vis toks pat 
monotoniškas.

Perrys Meisonas vėl prisiartino, pridėjo 
lūpas prie jos ausies ir suriko:

— Rada Mr. Kartraitas Išvyka? _
• , — Praeitą naktį apie pusę vienuoliktos.

— Ar po to Jis negrįžo?
-N«.
— Ar pasiėmė lagaminą su savim?
- Ne.

•— Ar jis pokavosi daiktus,
— Ne. Jis sudegino kai kuriuos laiškus. 

’ — Ar Jis atrodė, lyg rengtųsi kur iš- 
■♦yktl?

— Jis sudegino laiškus ir popierius, tik 
tiek težinau.

— Ar jis nesakė, kur išvyksta?
— Ne.
— Ar turėjo automobilį?
— Ne, jis neturi automobilio.
— Užsisakė taksi? - ,
— Ne, pėsčias išėjo.
— Nematėt, kur Jis nuėjo?
— Ne, buvo tamsu.
— Jei aš įeičiau į vidų?
— Nieko nepadės, Mr. Kartraito nėra.
— Nieko prieš, kad aš palaukčiau, kol 

jis sugrįš.
— Jo nebuvo visą naktį Nežinau ar jis 

besugrįš.
— Ar sakė, kad nesugrįš?
— Ne.
— Ar sumokėjo algą?
— Tai ne Jūsų reikalas.
— Aš esu jo advokatas.
— Vis vien tai ne jūsų reikalas.
— Ar žinot, kas buvo laiške, kurį jis 

man parašė praeitą naktį?
— Ne, tai ne mano reikalas. Jūs rū

pinkitės savo reikalais, aš — savo.
. — Žiūrėk — tarė Perrys Meisonas, — 
tai svarbu. Aš noriur, kad peržiūrėtum na
mą ir gal surastum ką nors, 
lėtų padėti. Aš noriu surasti 
traitą. Jei jis išvyko, reikia 
Turite padėti surasti raktą.
ar jis išvyko traukiniu, ar automobiliu, ar 
lėktuvu. Jis turėjo palikti kokius nors 
pėdsakus.

— Nežinau, — tarė moteris. — Tai ne 
mano reikalas. Aš tik palaikau švarą na
muose ir viskas. Esu kurčia. Negaliu gir
dėti, kas dedasi.

— Jūsų vardas? — paklausė Perrys 
Meisonas.

— Elžbieta Uolker.
— Kaip ilgai pažįstama su Mr. Kar- 

traitu? ' 1
— Du mėnesiai.
— Ar žinote ką nors apie jo draugus? 

Apie jo šeimą?
— Nieko nežinau, išskyrus tvarkos pa

laikymą.
— Manote čia pasilikti?
— Žinoma, manau čia pasilikti. Už tai 

gaunu atlyginimą.
— Kaip ilgai pasiliktumėt, jei Mr; Kar

traitas nesugrįžtų?
— Kol pasibaigs mano laikas.
— Kada tai bus?
— Tai mano reikalas, pone advokate. 

Sudiev. — Ji trinktelėjo durimis taip, kad 
visas namas sudrebėjo

Perrys Meisonas dar kiek laiko spok
sojo' Į duris pusiau šypsodamasis. Tada jis 
apsisuko ir nuėjo. Atėjęs iki šaligatvio jis 
pajuto keistą kaklo plaukų kutenimą. Dėl 
to jis staiga pasisuko ir pasižiūrėjo. Jis 
pamatė, kaip viename Klintono Folio lange 
prasiskyrė sunkios užuolaidos. Jis tik ne
galėjo pamatyti, kas iš to lango į Jį žiūrėjo.

kas man ga- 
Arturą Kar- 
surastl kur. 

Noriu žinoti.

VI Skyrius
Paulius Dreikas buvo aukštas vyras. 

Jo pečiai buvo nuleisti, galva išmesta į 
priekį, o akys pilnos jumoro. Turėjęs daug 
reikalų su įvairiais žmonių įgeidžiais. Kai 
Meisonas sugrįžo, jis jau laukė jo įstaigoj.

Perrys Meisonas nusišypsojo Delia! 
Streetaitei ir prabilo į detektyvą;

— Prašau į vidų, Pauliau.
Dreikas sekė įkandin jo

• — Koks reikalas?

— Papasakosiu trumpai ir aiškiai Vie
nas žmogus, vardu Kartraitas, gyvenantis 
Milpaso Plento 4893, skundžiasi, kad jo 
kaimynas, vardu Klintonas Folis, gyvenąs 
Milpaso Plento 4889, turi šunį, kuris stau
gia. Kartraitas yra nervingas, gal būt, tru
putį išėjęs iš pusiausvyros. Aš pasiimu Ji 
pas Pitą Dorką įteikti skundo ir visą da
lyką taip sutvarkau, kad dr. Čarlis Ku- 
peris galėtų jį pamatyti. Kuperls nustato, 
kad Kartraitas serga maniškuoju depre- 
syvinfa psichozei, žodžiu, nieko rimto. Tai 
greičiau funkcionalinds bet ne organiškas 
reiškinys. Nurodau, kad nuolatinis šuns 
staugimas gali turėti didelių pasekmių to
kios nervinės konstrukcijos žmogui. Dor
kas pakviečia Folį ir paaiškina kodėl įsa
kymas suimti negalėjo' būti duotas.

— Folis, gavęs šįryt pakvietimą, pasi
rodo apylinkės advokato įstaigoj, į kur ir 
aš nueinu. Folis teigia, kad šuo nestaugia. 
Dorkas jau nori pradėti veikti prieš Kar
traitą, kaip prieš ligonį. Aš kovoju toliau 
ir sakau, kad Folis meluoja. Jis pasisiūlo 
pristatyti liudininkų, kurie įrodys, kad šuo 
nestaugia. Mes vykstame pas jį. Jo žmona 
sirgo. Jis turi šeimininkę, kuri gan gra
žiai atrodo. Bet ji tyčia nori atrodyti se
nesnė ir btauresnė. Pblicijos šunį jie turi 
jau apie metus laiko. Seimininkė praneša, 
kad kažkas anksti rytą apnuodijo šunį. Ji 
davė jam saują druskos. Jis išvėmė nuodus 
ir pasveiko. Atrodo šuo turėjo spazmą. Jis 
jai įkando' Į dešinę ranką, kuri aprišta, 
atrodo, daktaro. Reik manyti, kad įkandi
mas buvo rimtas, arba ji bijojo, kad šuo 
nebūtų pasiutęs. Ji sako, kad šuo nestau
gia. Kinietis virėjas tvirtina tą patį.

Folis eina pasikalbėti su savo žmona ir 
randa ją pabėgusią. Seimininkė praneša, 
kad ji palikusi raštelį. Folis suranda tą 
raštelį, kuriame parašyta, kad ji jo nemy
linti, kad tai tebuvęs tik fatališkas susi
žavėjimas; tai dingę, o ji mylinti kitą. Ji 

, sakosi išbėganti su kaimynu, kurį j£ tikrai 
mylinti. x

Dreiko šypsnys virto atviru juoku.

— Vadinas ji pabėgo su tuo bepročių 
kuris manė, kad šuo staugta?

•— Atrodo, viskas buvo suvaidinta. Po
lis tvirtina, kad Kartraitas tyčia sugalvojo 
skundą dėl staugiančio šuns, kad jį išvi
liotų iš namą ir galėtų laisvai pabėgti su 
ponia Foliene.

Dreikas kvatojo.
— Ir Folis tebelaiko Kartraitą bepro

čiu! — sušuko.
Perrys Meisonas juokėsi. -
— Taip, bet man išeinant jis jau ne- 

betvirtino to taip griežtai.
— Kokj jam tas padarė įspūdį? — pa

klausė detektyvas.
— Tai įdomus dalykas, — tarė Meiso

nas. — Galėčiau prisiekti, kad jis per
sistengė; Jis nebuvo taip palaužtas, kaip 
norėjo pavaizduoti. Jis bandė kažką pas
lėpti. Manau, kad kažkas yra buvę tarp jo 
ir šeimininkės. Iš žmonos laiško galima šis 
tas spėti. Kiekvienu atveju, jis naudojosi 
gyvenimu. Jis yra vienas tų stambių, va
lingų vyrų, pasižyminčių skambančiu balsu 
ir tvirtu charakteriu. Jis moka išlaikyti 
lygsvarą ir susivaldyti. Apylinkės advo
kato įstaigoj, kuomet norėjo, kad Kartrai
tas būtų paimtas J priežiūrą, jis mokėjo 
pasirodyti kilnus ir plačių pažiūrų. Jis 
sakėsi to reikalaująs, nes Kartraitas esąs 
reikalingas gydymo. Jis kalbėjo apie visą 
eilę Kartraito šnipinėjimo veiksmų.

Taigi, tokios rūšies žmogus negalėtų pa
leisti vadžių iš rankų, kaip kad jis pa
darė sužinojęs apie savo žmonos pabėgimą. 
Jis nėra vienos moters vyras. Jis turi jų 
visur.

— Gali' būti, kad jis neapkenčia Kar
traito, — spėliojo Dreikas.

— Prie tos išvados ir aš prieinu, — 
tarė jam advokatas. — Moters laiške yra 
pasakyta, dead ji žinojo apie Kartraitą ir 
buvo su juo pažįstama. Kartraitas ten 
apsigyveno maždaug prieš du mėnesius. 
Folis ten gyvena jau visi metai. Čia ir yra 
kažkas, ko aš negaliu suprasti

(Bus daugiau)

■
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Kas iš mūsų nėra girdėjęs A. Bimbos var
do? Visi, tur būt, prisimena jo beveik don
kichotiškus reportažus, vaizduojančius žy
dintį gyvenimą „prisikėlusioj” Lietuvoj, o 
taipogi tų linksmų reportažų dar linksmes
nius komentarus JAV lietuvių spaudoje — 
ė ta „Bimba Lietuvoje matė vėžį” ir kt.

Taigi, išgarsėjo drg. Bimba, tarp išgar
sėjo, kad tremtinių jumoristinės nuotaikos 
neoficialus reiškėjas „D. Paukštelis” šio di
delio keliauninko atminimui įamžinti pa
šildė ... naują koliosenos terminą: „Neieš
kok čia man bimbų”,..

jokių drg.
namo par-

O prieš karą ir dar karo metu Ant. Bim
ba tebuvo eilinis instrumentėlis komunisti
niam JAV lietuvių (komunistų) balalaikų 
orkestre. Niekas tada nenumatė tokio stai
gaus jo iškilimo. Antai — jeigu tikėti kai 
kurių laikraščių išvedžiojimams — 1941 m. 
birželio mėn. 14—15 d. d. komunizmo vieš
pačiai padarė pačią nemaloniausią klaidą, 
jo tikrą brolį iš Lietuvos perkeldami j Si
birą. Dėl tokio neapgalvoto žygio jiems 
paskui susidarė bereikalingų išlaidų, kai tą 
patį brolį 1945 m., prieš A. Bimbai atvyk
stant i Lietuvą, iš Sibiro gilumos teko at
gal pargabenti ...

A. Bimbos karjera prasidėjo kelione į 
tarybų Lietuvą. Savo įspūdžius, kaip jau 
minėjau, jis išdėstė komunistiniuose dien
raščiuose — „Laisvėj” ir „Vilnyje”, pava
dindamas juos skambių vardu: „Ką aš ma
čiau tarybų Lietuvoj”. Grįžęs atgal į JAV, 
drg. Bimba neapsiribojo naiviais reporta
žais, ryžosi dar „didesniems” darbams, ir, 
tuo būdu, 1946 m. pasirodė jo guliveriškoe 
kelionės veikalas — „Prisikėlusi Lietuva”, 
šio rašinio tikslas — supažindyti skaityto
jus su minėtąja knyga, kurioje vaizduoja
mas sovietą okupuotos Lietuvos tariamasis 
prisikėlimas.

Pirmame „Prisikėlusios Lietuvos” pusla
py įdėtas tarybinis Lietuvos žemėlapis, po 
e* >, žinoma, vietoj Vyties patalpintas LTSR 

rbas su rusiška penkiakampe žvaigžde, 
kūju, piaatuvu ir kitais susovietinto komu
nizmo ženklais, o taipogi paaiškinamasis 
tekstas: „Lietuvos Liaudies Seimas, išrink
tas teisėtu ir slaptu balsavimu, 1940 metų 
Mepos mėn. 21 d. Lietuvą paskelbė Tarybų 
'Socialistine Respublika. ‘ Tų pačių metų 
rugpjūčio 3 dieną. Seimui prašant, ji buvo 
Siunta į Tarybų Socialistinių Respublikų 

jungą”.
Iš knygos pavadinimo atrodytų, kad' drg. 

Bimba rengiasi kalbėti apie nepriklausomą 
Lietuvą, tačiau šiuo žemėlapiu ir paaiški rra- 
muoj« tekstu jis pastato antkapį ant Lietu
vos nepriklausomybės. Kas mums, lietu
viams, tuo metu buvusiems Lietuvoje, tebu
vo paprasta misipefnrasro liaudies artisto 
drg. Dekanozovo (Maskvos pasiuntinio 
Lietuvai) surežisuota komedija, drg. Brm- 

, tai, sėdėjusiam anapus Atlanto vandenyno, 
jau yra „savanoriškas įsijungimas į tarybi
nių tautų šeimą, pasiektas slapta ir teisė
ta tautos balsavimu” ...

Pati knyga suskirstyta j Vienuolika sky
rių. Tačiau iš tų visų vienuolikos skyrių į 
drg. Bimba savo šviesia išmintimi įstengė 
užpildyti tik pirmąjį: „Mačiau Lietuvą”. Kiti 
skyriai rašyti ne jo ranka — tai nūdienių 
Lietuvos marionečių propogandiniai rašf- 
n»£ Autorių tarpe mes randame žurnalistą 
Juozą Jurginį, aukščiausios tarybos prezi- 
diumo pirmininką Justą Paleckį, teisingu
mo ministrą K. Domaševičių, ministrų ta
rybos pirminilnko pavaduotoją VI, Niunką, 
valstybinio piano komisijos pirmininką M. 
ŠUmauską, ministrų' tarybos pirmininką M. 
Gedvilą, švietimo' ministrą J. Žiugždą, 
mokslų akademijos direktorių Prof. Dr. J. 
Matulį, Dr. V. Girdzijauską, A. Gricių ir 
J. Banaitį. Visi jie, okupantų įsakyti, švie
čia 'iš .kapitalistinio” užmario atvykusį ir 
todėl „socialistinėj” santvarkoj nesroren- 
tuoįantį drg. Bimbą. Atrodo, komunizmo 
viešpačiai nenorėjo, kad drg. Bimba pats 
savarankiškai atvaizduotų dabartinę Lietu
vą, nes jis, kaip neprityręs naujokas, galė
jo padaryti klaidų, kurias paskui nelengva 
būtų atitaisyti ir VKP(b) meisteriams.
mwfflwniiHmiiMHHiimiwiiniNiimiHiMiiiWHiiiiinmNHinnwniittHWMiwimHm^

A. BIMBOS PRIKELTOJI LIETUVA
ROPAGANDOS ALMANACHAS * KUR DINGO PRAVIENIŠKES IR RAINIŲ MIŠKELIS? • KAS DABAR VALDO LIETU
VĄ * AUTOMOBILIAI IS SVIESTO IR L ASINIU * KAD DIDELI UŽSIMOJIMAI NELIKTŲ ANT POPIERIO . ..

Kiekvieno skyriaus pradžioj drg. Bimba 
patiekia klausimą, į kurį ilgu* rašiniu at
sako kuris nors iš suminėtųjų pareigūnų. 
Gaunasi įspūdis, kad tie rašiniai — atsaky
mai buvo iš anksto sukurti be ’ 
Bimbos klausimų ir tik vėliau, 
važiavęs, knygos autorius juos sukombina
vo ir įterpė, o taip pat vietomis „suameri- 
konino” stilių.

Savo konstrukcija visi rašiniai, kaip ir 
dera komunistinei santvarkai, yra visiškai 
panašūs — susideda iš dviejų dalių: pirmo
joj — keikiamas nepriklausomos Lietuvos 
palikimas (ant kurio, deja, dabar bazuojasi 
LTSR gyvenimas), o antro jo j — giriama 
tarybinė santvarka (dar nieko nepasiekusi), 
ir cituojami neįgyvendinti planai.

Taigi, A. Bimbos „Prisikėlusi Lietuva” 
nėra pilna to žodžio prasme minėtojo au
toriaus knyga, bet dabartinių Lietuvos ma
rionečių kornurristmių pažadų ir panegyri- 
kos atoianachas, kurtame jie visi bendromis 
jėgomis mėgina įtikinti pasaulį sovietų 
okupuotos Lietuvos tariamu prisikėlimu.

Savo įžanginiame žodyje drg. Bimba iš
kilmingai pareiškia: „Man teko garbė būti 
pirmuoju Amerikos Metimų aplankiusiu po
karinę ir tarybų Lietuvą”.

Prie šių nelabai gudrių eilučių mums 
belieka pridurti antrą medalio pusę, kurią 
autorius sąmoningai nutylėjo: „Man teko- 
garbė būtf pirmuoju ir' paskutinių 
Amerikos lietuviu ir 11.” Kad drg. Bimba 
pirmas ir paskutinis, lankėsi nūdienėj, „pri
sikėlusioj” Lietuvoj, tas nedaro garbės nei 
jam, nei dabartiniams Lietuvos valdovams,- 
o tik dar kartą patvirtina skaudžią tikro
vę, kad mūsų nelaimingoji Lietuva oku
pantų yra atskirta nuo- viso pasaulio, ko,, 
deja, nebuvo net labai sunkiais, anot drg. 
Bimbos, „fašistinio” režimo taikais — 
1913—40 metais.

Po tokios iškihningos įžangos drg. Bim
ba supažindina JAV lictuviuis su vokiečių 
okupacijos kultūriniam- ir ekonominiam Lie
tuvos gyvenimui padarytomis žaizdomis. 
Apie nemažesnius pirmosios ir antrosios 
sovietų okupacijos skaudulius jis, kaip 
paklusnus komunizmo tarnas, neprasitaria 
nei vienu žodžiu. Bimba palieka Bimba: jis- 
daug kalba apie žydų šaudymus, tarybinių 
veikėjų naikinimą,” bet tylf apie Pravieniš
kių, Rainių miškelį, Panevėžį-, komunistų 
sudegintus Zarasus rr masines mūsų tau
tiečių deportacijas į Sibirą. Žinoma, nau
jieji Lietuvos šeimininkai savo svečią pa
sistengė informuoti tik vienapusiškai. Juk 
nepatogu girtis nemažiau siaubingais s-a- 
v o darbais — etiketas ir padorumo jaus
mas neleidžia. Tegu geriau apie tai kiti 
kalba ...

Pernelyg tendencingai drg. Bimba sten
giasi sumažinti vokiečių kaltes ' ir didelę 
jų dalį mėgina primesti tariamiems lietu
viškiems fašistams, tuo, atrodo, siekdamas 
apkaltinti tremtinius, kurie, anot jo, beveik 
vist yra1 vokiečių pakalikai, 1941 m; birže
lio mėn. 22—25 dienomis kankinę ir .žudę 
tarybinius piliečius. Tiesa, tada buvo kan- 
kmami ir žudomi Lietuvos piliečiai- Pra
vieniškėse, Ramiuose, Panevėžyje ir kitose 
Lietuvos vietose, Šventa tiesa, bet tas žu
dynes atliko, berods, specialūs budeliai, at
vykę iš nt rytinių Lietuvos sienų .

Užkliūva jam ir Vietinė Rinktinė, nors 
dar netoli tie taikai, kada Maskvos radijas 
rimkfiniečiams negailėjo pagyrimožodžių — 
žinoma, tol, kol paaiškėjo, kad jų, o kartu 
ir viso Lietuvos jaunimo, patriotinė laiky
sena siekia ne sovietą okupacijos susigrą
žinimo, bet nepriklausomos Lietuvos at
statymo.

Blogiausia, kad drg. Bimba daug kur 
prasilenkia su tiesa, ko jam, kaip žurna-

Estui, negalima dovanoti. Pavyzdžiui, prof. 
Kuzma jam yra fašizmo auka, kai tuo tar
pu mūsų populiarusis chirurgas mirė šir
dies liga; eidamas tarnybos pareigas — 
operuodamas ligonius Kauno Miesto Ligo
ninėj. Nežino- drg. Bimba ir kito fakto: jo 
keikiami lietuviai „fašistai” — partizanai; 
1941 m. birželio mėn. 22—25 dienomis ko
vodami dėl Lietuvos nepriklausomybės at
statymo, saugodami savo tautos turtą nuo 
besitraukiančių bolševikų sunaikinimų ir 
būdami jų sužeisti, buvo slapta operuoja
mi prof. Kuzmos, Nežinoma drg. Bim
bai ir tai, kad tada, birželio mėn. 23 d., iš
laisvinto Kauno radijo bangomis lietuvių, 
prancūzų, anglų ir vokiečių kalbomis (Kau
ne tada dar nebuvo nei vieno vokiečio) 
'bnvo paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės 
į atstatymo aktas ir praneštas naujasis mi-’ 
inistrų kabinetas Nežino jis, kad tada mū- 
|sų- tauta, budėdama prie radijo aparatų, 
į verkė džiaugsmo ašaromis- ...
į Deja, nepriklausomybė buvo- greit už- 
gniaužta nacių okupacinių' užmačią. Dabar 
ją vėl pakeitė raudonoji okupacija, ir drg. 
'Bimba nūnai drįsta kalbėti apie prisi
kėlusią Lietuvą, kada ji skursta d-'deHame 
pavergtų tautų kalėjime, nekantriai Išrūk
dama tikro prisikėlimo dienos.

Jaw iš šios d’rg. Bimbos įžangos galima 
susidaryti bendrą vaizdą, kas kalbama ki
tuose- — bolševikinių marionečių skyriuose:

Drg. Paleckis supažindina savo svečią 
su tarybine santvarka: „Darbo žmonių de
putatų vietinių, tarybų bei jų komitetų 
veiklą visumoje tikrma LTSR ministrų ta
ryba — aukščiausias vykdomosios ir tvar
komosios valstybinės valdžios organas”,.. 
Žinoma, jis nejiasisako drg. Bimbai, kad tos 
LTSR ministrų tarybos pirmininko pava
duotojas yra iš Maskvos atsiųstas rusas 
— Pfsarevas, nutyli taipogi ir visus tuos 
rusus LKP (b) „sekretorius”,, kurie tikru
moje yra- Lietuvos komunistų partijos vieš
pačiai — kaip pav., LKP (b) CK sekreto
rius Trofimovas, LKP (b) CK sekretorius 
kadrų reikalams Supikovas, LKP (b)’ Vil
niaus apskr. komiteto sekretorius Vasilenko 
ir kt;

Drg. M. Šumauskas tarybų Lietuva keti
na paversti pramonės šalimi: „Tarybų 
Lietuva nežada ilgai pasilikti pagrindiniai 
žemės ūkio šalimi. Jai aiškiai numatoma- 
industrinė ateitis”. Na jau, negi drg. šu-’ 
mauskas iš sviesto- ir lašinių nori automo
bilius statyti?

Drg. M. Gedvilas nušviečia naujus Lie
tuvos žemės ūkio keltus, -pirmiausia, žino-,
ma, apsistodamas ties tarybiniu ABC — 
žemės reforma, kurią mes pagrįstai galė
tumėm’ fiavadinti. sąmoningu Lietuvos ūkio 
naikinimu, nes ji, be abejo,, yra sukta prie
monė nusmukdyti’ Lietuvos ūkininkams ir 
tuo būdu juos „savanoriškai”’ suvyti į kol
chozus,

1946 m, sausio> mėn. 17—22 <f. d. Vilniuj 
įvyko LTSR žemės ūkio- specialistų, respub
likinis suvažiavimais, kuris apsvarstė visą 
eilę planų ir, išsiskirstydamas, padarė to
kius apžadus: „O kad didėli pasifflojimai 
nepaliktų ant popnerio, specialistų suvažia
vimas nutarė imtis sekančių priemonių — 
1) Suorganizuoti dar 1946 m. respublikoje 
kergimo punktų tinklą nemažiau kaip — a) 
eržilų — 3.700, b) bulių — f1.300, c) kui
lių — 6.400, d) avinų — 3.600, 2) Suorga
nizuoti respublikoj 15 dirbtino apvaisinimo 
kergimo punktų. 3) Sukergti respublikoj 
1946 m. 90.000 kumelių, kergimo ir apsi- 
kumeliavimo planą davesti iki apylinkių ir
ll. ”

Kažin ar tuos didelius „pasimojimus ant 
popierio” išgelbės 90.000 kumelių sukergi
mas? ... Tuo labiau, kad drg, Gedvilas

; kad mokyklose 
o" tuo tarpu Spalio Reyo- 

planuoįama antologija: 
'ųrirKitiAi nnPTi ,r'j,\ KU- 
popierio ir lėšų ...
Akademijos prezidentas 

ūkio istoriją...

padnrė labai abejotinas išvadas: „Veršelius 
ir paršelius auginti valstiečių ūkiuose ska
tins tai, kad išaugintas užkontraktuotas 
prieauglis dalinai bus įskaitomas į valsty
bines prievoles ir kad už jį tam tikrai' su
mai valstybinėmis kainomis bus parduoda
mos pramoninės prekės” ... Didelis klau
simas, ar lietuvis ūkininkas panorės auginti 
gyvulius valstybinių prievolių sąskaiton? 
Ir kokia gi jam iš to nauda, jeigu jo be
koną suvalgys okupantas, o1 jam už tai duos 
kelis kilogramus druskos .

Švietimo ministras drg. Žiugžda giriasi 
Lietuvos švietimo pažanga ir jo šviesia 
ateitimi. Mes dar iš „Tiesos”' puslapių pri
simenam naujus .to „švietimo”' šaltinius: 
Lenino ir Stalino biografijų „studijas”. Ti
krai, šioje srityje padaryta nepaprasta pa
žanga — greit Dievo vardas prasidės. S 
raide ir jis (Dievas) bus gimęs Kaukaze... 
Di-g. Žiugždh dejuoja-, kad r 
trūksta vadovėlių, c 
Liucijos -sukakčiai į 
„Stalinas lietuvių tarybinėj poezijoj' 
rial atrandama ir popierio ir lėšų .

LTSR Mokslų 
į prof. Matulis ateinančiam penkmety žada 
plačiai ištirt). Lietuvos ūkio, istoriją... 

į marksistiniu požiūriu. Tačiau dar sunkesni 
^uždaviniai laukia visuomeninkų, kurie turės 
parodyti: ..... bendrą rusų ir lietuvių tautų
kovą prieš užsierrio1 grobikus” ...

; Dr. Girdzijauskas drg, Bimbai nusiskim- 
Įdžia medicinos personalo trūkumu- Šiuo 
įmetu Lietuvoj tėra tik 637 gydytojai, o pa
gal’ penkmečio planą reikėtų 3.000. Bet Dr. 

į Girdzijauskas nenusimena-: „Tarybų Lie
tuvoj gerbūviui kelti ribos nežinomos, ne- 

1 darbo pas mus nėra. Mums reikalingos ne 
įtik vyro, bet ir moters darbo rankos” ... 
Todėl’ jis žada Įsteigti daugiau dieninių 
lopšelių, ir moteris, atpalaiduotas nuo vai
kų auklėjimo, ketina- pasiųsti' Į, fabrikus, 

įlyg tuo būtų išsprendžiama sunkį medici
nos reikalų padėtis Lietuvoje ...

A. Gricius-Pivoša informuoja drg. Bimbą 
apie Lietuvos teatrų’ gyvenimą. Jis išvardr- 

Neišsenkantis amerikiečiu duosnumas 
<r \ X

Amerikiečių lietuvių duosnumas jaučiamas f žintj savo skurdų ir didelius nedatekliss. 
visose lietuvių stovyklose. Nėra nei vieno Tas pats tenka pasakyti ir apie stovykloje 
lietuvio, kuris nebūtų iš Amerikos lietuvio tesančius senelius, ligonius ir kitus, kurie 
ką nors gavęs per BALF-ą >ar šiaip. Jei vienokiu ar kitokiu būdu yra patekę į ne- 
amerikiečiai lietuviai būtų mūsų tarpe mes dateklių ir vargą. Mūsų stovyklos mokyk- 
tikrai juos nešiotume ant rankų. Tos do- įlos, vaikų darželiai yra kartkartėmis gavą 
vanos ir šiandien gausiai plaukia. Pats kul- Į dovanėlių, mokslo priemonių ir t.t. Visa tai 
tūrinis darbas, kaip švietimas, būtų daug: 
lėtesnis negaunant šios paramos. Juk mūsų 
tarpe yra apie du tūkstančiai, studentų. Jų 
didesnė pusė gauna tam tikras pašalpas. 
Studentų būklė nepavydėtina. Jiems pa
kastai tenka studijuoti ne ten kur yra sto
vyklos, bet ten,, kur jie gali ruoštis savo- 
specialybei ir studijuoti. Dar Unrros lai
kais buvo panaikinti veik visur be išimties 
buvę studentų bendrabučiai. Tad' vokiečių 
apgriuvusiuose miestuose jiems tenka ieš
koti prieglaudos apgriautuose priemies
čiuose namų palėpėse. Ir su maistu jiems 
blogiau, kaip vokiečiams. Vokiečiai turėda
mi ryšį su kaimu sočiau- ir miestuose gy
vena už mūsų studentus. Tad BALF-o ir 
amerikiečių pašalpa jų gyvenimui sunkioje 
buityje turi didelės svarbos. Savaime su
prantama, kad ta medžiaginė parama mo
raline prasme jiems yra didėlis paskatini
mas siekti užsibrėžto tikslo.

Tokia pašalpa yra daugeliu atveju pasi
naudoję ir išskryninguofieji lietuviai; senos 
moterys, invalidai, vaikai. Jie dažnai ne
turi galimybės išsipirkti ir vokiškos mais
to kortelės. Jie gaudami nors ųptais atve
jais pinigines pašalpas ir rūbus gali suma-

ma net 12 šiuo metu veikiančių teatrų — 
jų tarpe, žinoma, pamini ir ... Rusų Vals
tybinį Dramos Teatrą Vilniuji Drg;. Bimba 
išnašoj, daro- pastabą, kad’ nepriklausomoj 
Lietuvoj iŠ viso tebuvo tik 3 teatrai — at
seit, matot — kokia- pažanga padaryta. Ta
čiau tebūnie mums leista pastebėti, kad1 A. 
Griciaus ir A. Bimbos skaičiavimai nėra 
vienodi; A. Gricius Kauno Dramos, ©po
ros ir Baleto- Teatrą skaito kaip. 3> tetartu, 
o A. Bimba — tik kaip vieną. Taigi,, skali- 
tant pagal’ Ai. Gricių, nepriklausoma Lie
tuva paskutiniaisiais- metais turėjo' ne trio, 
bet septynis teatrus, o vokiečių okupacijos 
metais — lietuvių pastangomis- —■ teatrų 
skaičius buvo pašokęs net ikį 13<. Katate 
— Drama, Opera, Ofieretė, Baletas; jaunu
mo Teatras, Vilniuj — Drama, Opera, Vai* 
dyla, Šiauliuose — Drama, Operetė,. Pane
vėžio Drams', Telšių Drama, ir Mariampe* 
lės Drama. Tuo tarpu iš dabartinių 12 
LTSR teatrų dar reikia išbraukti ttafaty- 
bin; Rlisų Teatrą ir Lėlių Teatrą-. Taigi, 
santykis nalabai palankus LTSR — 10:lC.

A. Gricius patieki® operos repertuarą. 
Tačiau- jame mes randame iš naująją pas
tatymų- tik atnaujintą Karnsvi-Saus „Gra
žiną”. Visos kitos operos jau ėjo 1W me
tais. Tas pats pastebim® Baleto' Tetaro re
pertuare. Vadinasi, gyvenama seno kapitalo 
sąskaita.;.

Juokinga kalbėti apie LTSR teatro fan
tastinį augimą, kada- didėlė dalis Lietuvon 
teatrų aktorių, operos solistų! ir baleto šo
kėjų randas j mūsą tarpe, kai ištremim* sta
tomi ne tik dramos veikalai, bet ištisos 
operos ir baletai. Menininkai neauga Wain 
grybai po lietaus. Tad. kasužpiMė nūdienėj 
Lietuvoj, „didėjančias’’’ teatrą eiles?“ Bte 
abejo; paprasti mėgėjai, dėl- ko neišvengia
mai turėjo kristi meninis teatru lygis.

Dar galima būtų ansistoti/ ties Lietuvon 
plastinio meno atatovų nuveiktais darbais, 
o- taipogi lietuvių kompozitorių kūryba. 
Tačiau apie tai mes visk esame pakankami 
informuoti „Tiesos” puslapių: parniūktas 
raudonosios armijos herojams- Karaliau
čiuj, „didvyrės”1 Melmkaitės ir Kapsuko 
biustai; muzika S. Neries bolševikiniam* 
žodžiams. Gegužės Pirmoji, Spalių Revoliu
cijos sukaktis- — tai tie siauri, geležiniai 
rėmai, kuriuose uždaryti dūsta mūsų nelai
mingųjų brolių-menininfcų talentai A. Bim
bos prikeltojoj Lietuvoj ... Vyt Kastyti*

| įgalina ir šiose sunkios* sąlygose lietuvių 
bendruomenei tvirti#® susiglausti, išsilai
kyti ir pagerinti savo ekonominį būvį. Kiek 
įleidžia sąlygos mūsų kultūriniai darbuoto
jai taip- pat nebuvo pamiršti. Keli šimtar 
mokytojų, žurnalistų ir kitų panašią profe
sijų yra gavę iš BALF-o per Raudonąjį 
Kryžių kostiumams medžiagos. Nota žino
ma neįmanoma iš gaunamų pašalpų tinka
mai visus aprūpinti, nors stovfkfose yra 
blogai apsirengusių iv kiekvieną dieną ten
ka vis labiau susiveržti dėl maisto neda- 
teklių, tačiau, jei nebūtų ir toj kas gauna
ma, būtų dar sunkesnis ir blogesnis vargas 
mūsų stovyklose.

Daug kas gauną ir individualiai paramą 
iš savo giminią ir pažįstamą, Vent nėra 
dienos, kdd vienas ar kitas siuntinėlis ar 
Care pakietas neateitų f stovyklą. Kartais 
siuntinio' gavėjas yra pats nepaprastai 
stebintas. Jis gauna siuntinį visai H negi- 
minaičio ir visai iš nepažįstamo aimrilu*- 
čio lietuvio. Tokių atsitikimą jau daug bu
vo. Aiškėja i"r tokių siuntinių gavimo pati 
paslaptis. Mat kai kurie asmenys gavę nj- 
bus per BALF-ą rado adresus Įdėtar rū- 

(Nukelta į 4 jausi.)
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— Suprantu, — sutiko Ruginis. i 
Tuo. meta atsidarė durys ir į kambarį Į 

įžengė, policininko lydimas, suimtasis, su
rakintomis rakomis, ant krūtinės nusvi
rusia galva. Įėjęs jis kilstelėjo’ akis ir 
sustojo.

— Tu? Šūktelėjo Ruginiui.
— Taip, aš. Atėjau Tavęs išvaduoti, — 

rimtai atsakė Ruginis.
Justinas pažiūrėjo į jį ir nusuko akis 

į žmoną. Kurį laiką liūdnai žiūrėjo, pas
kui lėtai nusisuko, susigėdęs ir susfgrau- 
dinęs.

— Kodėl jūs manęs neatstojai? Nuo 
niekšo, savo vaikų gėdos ir budelio.

Vėgaudienė pravirko be žodžių. Ruginis 
priėjo prie jo, uždėjo ranką amt pečių ir 
įtarė:

— Užteks sentimentų, Justinai, susi
kaupk ir klausykis, jeigu nori teisingo at’- 
ptldo. — Ir tardytojui: — dabar prašyčiau 
pakviesti poną Neusel.

Tardytojas mostelėjo galva policininkui 
ir tas pravėręs duris šūktelėjo. Ūkininkas 
įėjo. Apžvelgė niūriai visus kambary esan
čius ir, kiek sumišęs, pasisveikino tardy
toją.

— Prašau, kolega, — pasiūlė pradėti 
tardytojas.

Ruginis prisiartino prie ūkininko ir 
draugišku balsu tarė:

— Senoji Vogei šiandieii man skundėsi, 
kad. jūs pasisavinot jos lovį iš tvarto, kaip 
ten yra iš tikrųjų?

Nesitikėjęs tokio klausimo ūkininkas 
sumffio. Žvalgė^ ir-tyJėjų

— Atsakykit, —• paragino tardytojas.
— Mano lovys buvo, tai ir , pasiėmiau. 

Buvau jai paskolinęs, o dabar, kai jau jai 
jo nereikia^ atsiėmiau, — atsakė jis ne
drąsiai. Paskui jau piktai: — jos lovys! 
Ką tik negaus — viskas jos,

— Jūs bent turėjot senutei paaiškinti, 
kad be reikalo nesiskųstų; — pastebėjo- 
Ruginis.

Ūkininkas piktai mostelėjo ranka. Ru
ginis tęsė:

— O kada jūs jį paėmėt?
ūkininkas sušilo. Raukė kaktą ir tylėjo.
— Ar tik ne šiandien?
— Taip, šiandien rytą, — greitai pritarė 

jis ir lengviau atsiduso. Ruginis paėmė 
nuotrauką ir pasakė:

— Matot, lovio čia nėra. Gal žinot, kur 
jis buvo tą rytą? Pagalvokit, gal jūs jį 
anksčiau atsiėmėt?

Ūkininkas aplaižė išdžiūvusias lūpas ir 
netvirtai atsakė:

— O gal ir anksčiau... taip taip, anks
čiau.

— Tai gal tada paaiškinsit,. iš kur atsi
rado ant lovio kraujo dėmės, jei jo įvykio 
metu tvarte nebuvo, — spyrė Ruginis.

ūkininkas nuleido galvą ir iš paniūrų 
atsakė:

— Nemačiau jokio kraujo.
— Meluojat, Kraujų jds matėt ir sten

gėtės nuskusti, bet tai jums visiškai ne
pavyko.

Iš kur jūs tai žinot — staiga pašoko 
ūkininkas.

Dabar įsikišo! tardytojas:
— Ką visa tai reiškia, pone- Neusel?
— Aš nežinau ko jis nori,...

I . — Gal leisit dar vieną , klausimą^----
paprašė tardytoją Ruginis ir, nelaukdamas 
sutikimo, paklausė:

— O kaip atsidūrė sąšlavų kibire bon- 
kos stiklai su nuodų likučiais:

— Iš kur aš galiu žinoti, — sušuko jis.
— Klauskit jį — žmogdžudį, — parodė 

į Justiną.
To pokalbio metu Justinas stovėjo ir 

tyliai klausėsi. Paminėjus jį, jis susiner
vinęs sušuko. ;

— Kam tos nesąmonės! Kodėl kankinat 
tą žmogų, jeigu žinot, kad tik aš vienas 
kaltas.

—- Kaltas! O aš žinau kuo? Tai sakyk, 
nunuodijai arklį ar nė, jei kaltas? — su
pyko Ruginis.

— Tai.,. ar jis tikrai nunuodytas? — 
nustebimo išraiška paklausė Justinas.

Ne, nuo to, ką tu padarei, arklys ne
nustipo, va kas jį nužudė, — atsakė Ru
ginis ir ištraukė iš kišenės bonkos dugną. 
Šitoj bonkoj buvo nuodai, kuriais buvo 
nunuodytas arklys.

Ar tu tat padarei?
Justinas nukaito, nušvito ir pravirkęs 

sušuko:
— Dieve, o aš tikėjau!... Pasirodo, kad 

tai ne aš. Ne aš! -
Kolega, man neaišku, kur jus čia nusu- 
kot Ką visa tai reiškia? Ruginis gyvai 
atsisuko:

— Tai reiškia, kad Ponas Vėgauda ne
kaltas. Tai reiškia, kad gydytojas neati
džiai apžiūrėjo mirusiąją — niekas jos 
nenužudė, ji mirė ištikta širdies smūgio 
ir krisdama susižeidė galvą į lovio kampą. 
Tai reiškia, kad arklį nunuodijo Walter 
Neusel.

— Turite tam įrodymų?
— Taip. Pakvieskit vaistininką-
Įėjo vaistininkas. Ruginis jam padavė 

bonkos dugną ir paklausė:

— Galite pasakyti kokie nuodai ton
ikoje buvo?’

Vaistininkas pauostė ir atsakė:
— Atrodo, kad mišinys žiurkėms nuo

dyti
— Pirko pas jus jų Walter Neusel?
Vaistininkas žvilgterėjo į žvairuojantį į 

jį ūkininką.
— Sakykit tiesą, — griežtai tarė tardy

tojas.
— Taip.
— Kada? y
— Prieš kelias dienas.
— Daug?
— O taip, aš net nustebau.
— Dėkui,' — tarė tardytojas ir li.epė 

jam išeiti.
Ir atsisukęs į ūkininką: — N[a ką?
Ūkininkas tylėjo. Jis buvo visas suplu

kęs prakaite, rankos iš nuleistą pečių ka
bojo lyg botagai.

— Teisybė? ■— pakartojo tardytojas.
— Aš jos nenužudžiau, — išstenėjo jis

— ir ponas sako, kad užsimušė i lovį.
— Bet- arklį nunuodijai? Sakyk, kaip 

buvo?
ūkininkas tylėjo.
— Aš papasakosiu, — įsikišo Ruginis.
— Atsiprašau, — nutrauk^ jį tardytojas,

— turiu pranešti, kad dar pasilieku. Jis 
paskambino telefonu į namus žmonai ir 
atsisėdo.

— Dabar prašau.
Visą tą laiką Vėgaudienė verkė be per

traukos, o Justinas su gyvybės ugnim aky
se, įtemptai sekė tardymą. Ruginis pradėjo:

— Hellene Vogei turėjo arklį, kurio ne
davė niekam jokiam darbut Walter Neu
sel arklio neturėjo, o darbo pas jį pakan
kamai. Jis priėmė ją gyventi, tikėdamasis 
galėsiąs naudotis arkliu. Tačiau kai paaiš
kėjo klaida, jo nusivylimui ir pykčiui ne
buvo galo. Arklys buvo nuolatinių vaidų 
su moterimis priežastim. Arklio jis ne
kentė kaip kažinko ir jame seniai ruseno 
pykčio liepsnelė arklį nužudyti. Tačiau vis 
trūkdavo drąsos. Bet nelaimės išvakarė

se po karšto barnio dėl arklio^ jis nesu
si valdė. Nupirko didesnį kiekį žiurkėms 
nuodų, atsikėlė, supylė į bonką ir paryčiais 
nuėjo į tvartą. Jį padrąsino ir ta aplin
kybė, kad Hellena dieną susirgo' fir gŪMjo, 
vos gyva kambaryje. Supilti nuodus ne
buvo lengva: arklys muistėsi, judėjo, ® su
pylus ėmė, kai pamišęs, daužytis, išmuši 
piktadariui bonką iš rankų, kuri krisdama 
ant lovio briaunos sudužo. Stiklą surink
it jis nebegalėjo — bijojo siuntančio aritHo, 
Pasislėpęs už klojimo jis laukė, kada ar
klys — nusibaigs; kad galėtą surinkti 
stiklo- šukes. Jis .tikėjosi, kad motery* dėš 
jas ištikusio nuostolio nesiskųs, kaip, kad 
tylėjo dėl kitų jo daromų skriaudą Mi
nutės slinko, o arklys tebesidaužė. JCaf 
viskas nurimo jis jati norėjo efti pažiū
rėti, bet tuo meta, bildesio tvarte priža
dinta, išėjo ant kiemo Hellene Vogei Ji 
įėjo į tvartą, ir pamačius! savo mylimą 
arklį negyvą, krito ištikta širdie* smūgi«x 
Piktadaris girdėja jos aiktelėjimą ir krin
tančio kūno bildesį, tačiau kurį laiką 
laukė. -Tik vėliau, negirdėdamas jokią 
garsų tvarte, išdrįso pažvelgti. Tai ką Ji* 
pamatė jį apstulbino.’ Karį laiką jfs neži
nojo ko griebtis. Paskui, manau fr Jaru 
pačiam neaišku kodėl jis išnešė lovį už
vilko ant savo tvarto aukštu nuskuto 
kraujo dėmes ir paslėpė lovį po šiaudais. 
Tada surinko stiklus, Ir būdamas tvar
kingas vokietis, supylė juos į sąšlavų ki
birą. Ir tik tada pranešė apie nelaimę 
savo šeimai ir policijai. Jei ne ta klaida 
su loviu, jo kaltumas niekada nebūtų 
paaiškėjęs. Laimei, nusikaltėliai visada 
padaro lemiančių klaidu. Toliau nėra ko 
ir bepasakoti. — užbaigė Ruginis.

Tardytojas kurį laiką tylėjo, paskui 
nakilo ir priėjo prie kaltininko. ' ,

— Ar taip?
Tas tylėjo.
— Na! — suriko tardytojas.
— Taip, — vos girdimai ištrūko prisi

pažinimas.
(Bus daugiau)
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Gulėdamas negailestingai kietoj tarpzo- 
ninės stovyklos lovoj Diepholze ir savo vi
su kūnu jausdamas šaltį vaikštant, o taipo
gi pilvo gelmėse pasigesdamas jaukios ka- 
lorinės šilumos, kreipiuosi į jus, likimo 
broliai, kurie kada nors, vilčių kupini, su- 
važiuosit iš visų sugriautos Vokietijos kam
pų į Diepholzo kurortinį aerodromą ir čia, 
prieš didelę kelionę anapus marių, laivo 
laukdami, ūliavosit paskutines dieneles ne
svetingoj vokiečių žemėj. Leiskite, broliai, 
išguldyti ant popierio savo bėdas, nes jos, 
galimas dalykas, kada nors, kaj manęs 
Diepholze nebus, bus jūsų bėdos, o aš, die
važi, nenoriu, kad ir jūs, Dieve gink, sa
vo baltiniais skarmalais aprengtume! kai
myninio jugoslavų lagerio gyventojus, o 
patys už meilę kalorijoms nuogi sėstumėt į 
laivą ir Adomo kostiume važiuotumėt į Ka
nados miškus...

Taigi, tebūnie man leista supažindyti jus 
su nelabai Įvairia mūsų stovyklos dieno
tvarke, paskutiniais emigraciniais rūpes
čiais. Jūs, žinoma, iš šitų mano pasakoji
mų teikitės j padaryti atatinkamas išvadas, 
idant bėdos ir jūsų netikėtai neužkluptų, o 
ir užklupusios ubagais nepaleistų...

Programa pa^ mus prasideda 7 vai. ry
to, tiktai, suprantama, nė vėliavos pakėli- 

1 mu, nes vėliavos, iš viso, čia niekas nenu
leidžia — kai iškelia naujutėlaitę, taip ir 
plevėsuoja kiauras dienas ir naktis, kol 
šiaurės vėjas į skutus nesudrasko. Progra
mą pradeda bloko seniūnas, įkišdamas gal
vą pro duris' ir savo apyskambiu tenoriuku 
užrikdamas:

— Proša pana, proša bulvių skusti I 
Po to jis vėl 

damiesi lendam 
Keikiamės, nes 
nėra. Gretimam 
mųjų tarnaičių — raudonai nulakuotais na
gais, su manikiūrais, pedikiūrais ir kitom 
margo svieto prašmatnybėm. Sako, kitos, 
iš viso, neskustų bulvių nemačiusios. Taigi,

uždaro duris, ir mes keik- 
iš po skarmalų krūvos, 

pasauly niekada teisybės 
bloke gyvena šimtai būsi-

mes ir pykstam, kad taip neplaningai ga
dinami žmonės: miškakirčiai verčiami bul
ves skusti, o tarnaitės, ko gero, bus varo
mos malkų skaldyti. Keikiamės, žinoma, tik 
savo kambary, į viešumą su keiksmais ne
išeinant Įgimtas džentelmeniškumo jaus
mas neleidžia. Reikia gerbti moterų gimi
nę. Todėl gėrbiam ir, gerbdami, tylim...

Sekantis programos punktas — pietūs. 
Katiliukais ginkluoti vyrai sušalę irypia vir
tuvės prieangy, kol virėjas teikiasi pratar
ti pro ūsų kraštą — „proša pana” ir į ka
tiliuką Įverčia samtį kukurūzų sriubos. 
Tarp kukurūzų išdidžiai plaukioja pora 
bulvių — mūsų skustų — margais šonais. 
Ir be akinių matosi, kad vis dėlto tarnaitės 
bulves geriau sugebėtų nuskusti už mus, 
miškakirčius, būsimųosius Kanados meškų 
ramdytojus.

Kukurūzai, žinoma, kaip kukurūzai: nei 
šienas, nei šiaudai. Truputį gomurį erzina, 
o pilve kaip ir nieko nebūta. Užtat prau
sykloj kiekvienas lengviau atsidūsta. Kati
liukų nė plauti nereikia — pakišai po at
suktu kranu ir, žiūrėk, jau patys išsiplovė. 
O kiek vargo būdavo anoj Unros konservi
niu Įvairumu: bulvių skutimas, kukurūzų 
tiliuko dugno lauk1 išprašydavai!...

20 vai. prasideda tradiciniai šokiai. Iš 
visų blokų bėga tarnaitės, miškakirčiai, afi- 
devitų savininkai. Sušalęs kraujas atšyla. 
Vėl ima cirkuliuoti gyslose. Ant išbadėju
sios dūšios kaip ir linksmiau pasidaro. Ka
lorijų likučiai 
taktą.

Kaip matot, 
niu Įvairumu:
sriuba, šokiai — tai trys pastovūs punktai, 
aplink kuriuos sukasi visas nūdienis mūsų 
gyvenimas, kaž kur užtrukusio laivo be
laukiant. Be abejo, tarp šių didžiųjų die
notvarkės punktų yra Ir mažesnių, į kny
gas nesurašytų. Pav., penktadieniais duo
damas sausas 
daro 250—300

bando kojas kilnoti j džazo

programa nepasižymi dides- 
bulvių skutimas, kukurūzų

davinys, o ji dažniausiai *>u- 
gr. duonos dienai ir 30—40

Kaimynų gyvenimo vaizdai
PASTANGOS GELBĖTI ISSKRININGUO- 

TIEMS
Latvijos Pasiuntinys JAV dr. A. Bilma- 

his įteikė motyvuotą memorandumą Valst. 
Departamento Rytų skyriaus vedėjui, nuro
dydamas blogėjančią išskrininguotųjų būk
lę ir apie naujus IRO skriningų metodus. 
Memorandlime nurodoma, kad į dalį išskri
ninguotųjų jau kėsinasi vokiečių denacifi- 
kacijos teismai, taikant į vyrus, savo laiku 

, prievarta vokiečių mobilizuotus.
Be to, IRO skriningų komisijos vėl esan

čios tų pačių Unrros skrininguotųjų ran
kose, kurie savo metodais jau ne kartą bu
vo sukėlę pagrįstų įtarimų. Pvz., kai kur 
IRO skrininguotojai reikalauja žinių apie 
tremtinių gimines, likusias sovietų okupuo
tose srityse ir jų adresus. Be to, skriningo 
instrukcija, privalanti būti yisur vienoda, 
žymiai skiriasi amerikonų ir anglų zonose. 

■ Memorandume prašoma imtis žygių, kad 
JAV atstovai tarptautinėse tremtinių orga
nizacijose išaiškintų tuos reikalus ir siektų, 
kad tremtiniams taikomos neteisėtos prie
monės kartą pasibaigtų.

AIŠKĖJA TREMTINIŲ PROBLEMOS 
SPRENDIMO U2VILKINIMO PRIE

ŽASTYS
JAV laikraščio Tulsa Times redak

torius J. L. Johns, savo viešėjimo Vokieti
joje metu užmezgęs asmeninius ryšius su 
latvių laikraščio Latviešu Zinas re
dakcija, prisiuntė tam laikraščiui ilgesnį 
laiškų,* paliesdamas ir aktualias tremtinių 
problemas ir iškeldamas amerikonų augan
čias simpatijas Baltijos valstybių tremti
nių atžvilgiu.

Savo laiške J. L.- Johns, tarp kita ko, 
patvirtina tremtinių tarpe jau anksčiau 
pasklidusias spėliones priežasčių, dėl ku
rių JAV kongresas užvilkino tremtinių 
problemos sprendimą, rašydamas, jog 
„sionistų gausūs finansai ir publikacijos 
tuneriko'nų tautoje sudarė įspūdžio, lyg DP 
problema būtų identiška žydų iškeliavimui 
jš Europos. Didesnioji kongreso narių da-

lis, matyt, apsisprendė atidėti DP proble
mos sprendimą, ilki Palestinos klausimas 
susitvarkys žydams palankia prasme.”

J. L. Johns mano, kad pavykus taip iš
spręsti Palestinos klausimą, I" ' . 
problemos sprendimas seks 
nors JTO akcija, įtaigojant 
praverti jiems savo duris.

Toliau J. L. Johns sustoja 
jau vartojamais DP atrankos metodais ir 
tvirtina, kad JAV niekuomet nesutiks pri
imt’ pas save vien socialiai mažaverčius 
DP likučius. Šiaip jau, jo nuomone, pa- 
baltiečihi esą įrodę, kad iš jų pasidaro 
kilnūs ir lojalūs amerikonų piliečiai, pa
tys savo rankomis pasirūpindami pragy
venimu. Todėl, jei tektų jiems proga rink
tis, šių tautų nariai atsidurtų sąrašų pir
mose vietose. Bet būtų taip pat neteisinga, 
pvz., lenkus ir ukrainiečius palikti Euro
poje ir to«e pat stovyklų sąlygose vien 
todėj, kad jie nėra taip vertinami.

Nurodęs plačias Įsikurdinimo galimybes 
Kanadoje ir išvardinęs priežastis ir būdus, 
kuriais artimiausiu laiku tremtinių prob
lema bus galutinai sprendžiama, J. L. 
Johns baigdamas dar pažymi, jog JAV šiuo 
metu reiškiama daug simpatijų tiems DP, 
kurie kilę iš Sov. Sąjungos okupuotų kraš
tų. Išskyrus mažą skaičių komunistuojan
čių, šiuo metu niekas negalvojęs, kad šie 
DP turėtų grįžti sovietiškon nelaisvėn. 
To pasėkoje amerikonai esą pasiruošę 
priimti atitinkamą skaičių tremtinių. .

pmš —

likusių DP 
greitai kuria 

eil<x valstybių

ties kai kieno

gr. sviesto savaitei. Tačiau toks nepapras
tas įvykis mus ištinka kartą per savaitę ir 
dėl jo įprastinė dienos programa beveik 
nenukenčia.

Po bulvių skutimo mes paprastai einame 
į miestą — be jokio tikslo, nes pirkti ne
turime už ką. Pinigų beveik neatsivežėm 
(ir kam gi į Kanadą važiuojant pinigai rei
kalingi!), o dabar ne vienas dėl to kramto- 
mės pirštus. Taigi, vaikščiojam po mieste
lį, dairomės į knygynų langus, žaislų krau
tuvių vitrinas ir džiaugiamės kaip maži 
vaikai, kada kokia nors smulkmena at
kreipia dėmesį. Anądien vieno knygyno 
gaidų lentynoj aptikom VI. Jakubėno Rap
sodiją Nr. 1. Žiūrim ir savo akimis neti
kini. Tikrai — VI. JakubėnSs, išleistas J. 
Petronio knygyno Kaune, perspaustas kaž
kokioj Leipzigo gaidų leidykloj. Ir dar ne 
bet kokioj draugystėj: iš kairės Lisztas, iš 
dešinės Griegas, o vidury mūsų Jakubėnas. 
Nuo to laiko, rodos, ir Diephojzas su savo 
neišbrendamom pelkėm mielesnis pasidarė...

Po kukurūzų sriubos iškilmingai gulame 
į lovas. Gandonešiai patiekia naujausių 
gandų komunikatą (stovykloj nėra nei ra
dijo, nei skaityklos, nei .spaudos!) Visi gan
dai prasideda ir baigiasi nuolatiniu išdy
kimo datos kaitaliojimu, tik vieną kartą kaž
kas buvo pradėjęs tvirtinti — esą, centra- 
linio šildymo radiatoriai jau pradėjo kais
ti... "

Paskui mes imame jausti alkį... Min
tim kraustome, visus savo pratuštėjusius la
gaminus ir svarstome, kokį aprangos da
lyką pas jugoslavus sviestu ar lašiniais pa
versti. Ta pačia proga beveik kiekvienas 
skaičiuoja tas nesunaudotas gėrybes, kurias 
per savo durnumą paliko namie: muilą (1 
Ibs. — 70 Rm:), pinigus (už juos visko ga
lima gauti), antklodes (kambariai nekūre
nami), maisto atsargas (davinys nepakan
kamas), atliekamus drabužius (už juos siū
lo maisto), cigaretes (1 pok. turkiškų — 
60 RM., amerikoniškų — 120 RM) ir kt.

Senesnieji seka pasakas apie devyngalvį 
slibiną, o tas slibinas yra nuolatinė baimė, 
kad visi nesutilpsim J laivą ir kai kurie iš 
mūsų gali būti palikti sekančiam transpor- 
tui. Tada mes susirūpinę čiupinėjam savo 
šonkaulius ir kiekvienas guodžiamės slapta 
mintimi, kad toji Dievo rykštė nekris ant 
mano ir mano draugų galvos...

Gretimuose kareivinių blokuose nerimsta 
venecueliečių transportas. Jiems, kaip šil
tesnio klimato atstovams, neapkūrenti 
kambariai dar sunkiau pakeliami, negu 
mums, viengungiams. Jau iš tolo girdėti 
vaikų musoninis protesto riksmas, Į kurį 
niekas, išskyrus tėvus, dėųiesio nekreipia. 
Totalinis anglių trūkumas. s Nelaimingieji 
tėvaj vietoj lopšinės niūniuoja savo įpėdi
niams kažką — nei dainą, nei giesmę — 
apie tą šiltą kraštą, Venecuelą vadinamą, 
kur saulė medžių viršūnėm ritinėjas ir* dėl 
to akmens anglys, iš viso, nereikalingi...

Vyt. Kastytis

Vakafėjame!
Ištrėmimas, sakoma, supažindinsiąs artimiau tautos elitą su( Vakarais. Irgi lai

mė nelaimėje. Pora tūkstančių studentų semia mokslus vakarietiškuose kultūros 
židiniuose ir, nors lėtai, diplomuojasi; dar daugiau jaunimo mokslinas! lietuviš
kose, bet suvakarietintose gimnazijose ar pradžios mokyklose.

Tauta susidūrė su Vakarų Europa. Vakarėjame ir tuo pačiu kultūrėjame!
Tą didžiąją kultūrą prieš keliasdešimt metų simbolizavo automobilis, lėktuvas; 

dabar — atominė energija. Bet žmogaus susidūrimas su automobiliu ar atomine 
bomba pasibaigia jo sužeidimu, užmušimu, perdirbimu j atomus.

Kultūra, pasirodo, atneša didybę tautoms, o mirtį jas sudarantiems žmonėms. 
Šį reiškinį jau buvo pastebėję ir romėnai, jį išreikšdami jaučio ir Jupiterio paly
ginimu. '

Bet ir tautoms kultūra atneša ne tiktai didybę. Prancūzų ir aiiglų tautos skai
tomos tarp pačių kultūringiausių. Jose ir susiformavo dabartinė Vakarų kultūra. 
Abi tos imperijos," dar prieš penkiasdešimt metų pirmavo Europoje ir visame pa
saulyje. Dabai1 jų kolonijos byra dideliais gabalais,, jų pasenusi pramonė nesugeba 
konkuruoti su kitų kraštų pramone; valstybės ginasi protekciniais muitais. Tų tau
tų augimas, toks smarkus XIX-ame šimtmetyje, sustojo. Per vieną tik tą šimtmetį 
Anglijos gyventojų skaičius padidėjo tris kartus. Dabar jis rengiasi mažėti. Pran
cūzija jau nuo pereito karo kenčia demokratinę krizę, dabar jau nebesuranda net 
pakankamai imigrantų. Abiejų tautų gyventojai senėja ir miršta. Kartu su jais se
nėja ir mirštą pačios tautos. Nes tautos, nors ir kultūringos, yra sudarytos iš 
žmonių.
Didžiųjų valstybių nykimas pasireiškia jų paslinkimu iš pirmosios vietos į antrą, 
trečią, ketvirtą ir į tolimesnes, eilinių numerių tvarka. Kurių imperijų neteksime 
mes, kai kultūros pasėkos dar aiškiau pasirodys mūsų tautoje? Kurią vietą užim
sime tautų eilėje?

Tos neigiamosios pasėkos jau kuris laikas matosi. Jos pasireiškė kaskart ener
gingiau. Optimistiškai kalbame apie jaunimą. Jis yra tautos ateitis, daug kieno 
pasakyta. Bet kiek jo yra? Mokyklinio amžiaus vaikų skaičius, palyginant su vi
su pabėgėlių "skaičiumi, juokingai menkas. Tremtiniai, tautos elitas, berods, turi 
kelis kart mažiau vaikų, negu pati tauta.

Amžinumo nė elitas nėra amžinas. Anksčiau ar vėliau — čia jam galima pa
linkėti ko ilgiausio amžiaus — jis išnyks, nieko nepalikdamas savo vietoje, lyg 
kad jis skaitytus! pakankamai pasįtarnavęs tautai už save ir už savo nesamas bū- 
simąsias kartas. Jo nebus kam pakeisti. Kiek gyventojų liktų sekančioje mūsų 
tautos kartoje, jei visi būtų pasiekę tokio kultūros laipsnio, kaip tremtiniai ir jei 
visi sektų jų pavyzdį?

Kultūros pabūklai atima žmogui gyvybę; kultūra lygiai pavojinga tautų gy
vybei. Jaučio ir Jupiterio palyginimas šiuo atveju negalioja.

Bet gyvenimas nekultūringai tautai irgi yra neįmanomas. Joks kultūros lygis 
nebūtų išsaugojęs mūsų krašto. Jis vistiek būtų pergyvenęs tris okupacijas ir 
du išvadavimus, laukiant trečiojo. Bet jei mes turėtume ne kelis tūkstančius aukš
tąjį mokslą baigusių įmonių, o kelias dešimt tūkstančių, jei tarp eilinių specia
listų turėtume ir mokslininkų bei menininkų, kurių darbai pelnytų tautai pagarbą, 
ateitis rodytųsi aiškesnė. Būtų žmonių norinčių vaduoti tautą; būtų ir sugeban- > 
čių. Be fizinės jėgos yra ir dvasinė jėga. Bet reikia jos turėti.

Vakarėjam! Kultūrėdama tauta silpnėja ir kiūtina savo saulėlydžio link, lyg 
diena vakarop.

Susidūrimas su Vakarais sudaro problemą. O gal dilemą? t
JONAS LYKSNYS

„Čiurlionis” Svabu Gntuende
Lapkričio 19 ir 20 d. pas gmuendiškius 

viešėjo čiurlioniečiai. Abi, dienas buvo duo
ta skirtinga programa ir abi dienas didžiu
lė mūsų salė buvo perpildyta visuomenės. 
Čiurlioniečiai, kiek kartų mes juos begir
dėtame ir bematytame, visuomet yra švie
ži ir visuomet mums išspaudžia ašarą. O 
jje mūsų Gmuende apsilankė tik pirmą 
kartą...

Pirmosios dienos koncerte dalyvavo daug 
oficialių sifečių: karinis amerikiečių ko
mendantas su savo svita ir daug užkietė
jusių vietos vokiečių pareigūnų, ’kurie į 
mūsų parengimus dažniausiai kviečiami

M. Čiurlionis , genialus rusų tapytojas”
.Sandara” rašo:

„Prieš kiek laiko New Yorke buvo, iš
leista anglų kalba didelė knyga vardu 
„Russian Art”. Tenai bandoma I įrodyti kiek 
daug yra pasitarnavę civilizacijai rusų dai
lininkai, pradedant nuo senų laikų ir bai
giant šia gadyne. Ypatingai daug prikalbėta 
apie „proletariškus” gamintojus.

Bet kas keisčiausia, kad ir žymesni lietu-

vių dailininkai apkrikštyti rusais. Toks M. 
Čiurlionis pavadintas „genialiu rusų kūrė
ju”, kuris praskynęs naujus takus tapyboje. 
Jo paveikslas su piramidėmis irgi įdėtas į 
tą knygą. Kitj mūsų dailininkai, kuriuos 
rusai pasisavino yra: A. Galdikas, A. 
Sklierius, P. Galaunė ir pan.

Vadinasi, pagal įsakymą iš Maskvos, į 
vieną dieną iš lietuvio menininko pavirsta 
rusas. Greitai ir skubiai!”

atsisakydavo atvykti. Pirmasis koncertas 
praėjo gana „ramiai”. Kas čia dabar be
žinos: ar čiurlioniečių dainos buvo be galo 
melancholiškos, ar šio vakaro publika bu
vo labai santūri ... Tačiau pasibaigus kon- f 
ceriui, aukšti vokiečių administracijos pa
reigūnai, dalyvavę šitame koncerte, dide
liai prašė, kad dar kartą atvyktų čiurlio
niečiai ir lietuvių liaudies meną perteiktų 
vietos vokiečių visuomenei didžiojoje mies
to salėje, kuri užleidžiamą tik ypatingiems 
svečiams.

Visiškai kitas vaizdas dėjosi salėje ant
rąjį koncerto vakarą. Kas. čia bežinos: gal 
publika buvo daug pilkesnė... Drebėjo ir 
lingavo mūsų „šiltadaržio” (taip mes vadi
name savo salę) sąsparos nuo plojimų, 
šauksmų ir trypimo. Nosinės, skrybėlės ir 
net paltai lakstė į orą. Maestro Mikulskis 
nepaliaujamai buvo šaukiamas prie savo 
dainininkų ir čiurlioniečiai, nepaliaujamų 
plojimų audroje, buvo priversti išdainuoti 
mums viską, ką tik moka ...

Pasibaigus koncertui, kaip vietos visuo
menę taip ir ansambliečius nustebino vie
nas ant scenos užlipęs „sveikintojas”. Ką 
šitas oficialus žmogus norėjo pasakyti, taip 
ir liko visiems neaišku, gal tik jam vie
nam buvo aišku... Labai gaila, kad to
kiomis progomis pas mus atsitinka tokie 
dalykai. (v)

Kariuomenės šventės minėjimas Bamberge

, BEIŠSENKANTIS AMERIKIEČIŲ DUOS- 
NUMAS

’ (Atkelta iš 3 pusi.) 
buose. Jausdami dėkingumu jie pasiuntė 
K dėkas. Žinoma, Siuntėjo padėkos tikslas 

vo ne siuntinį gauti, bet išreikšti savo 
dėkingumą tam jam nepažįstamam broliui 
lietuviui. Tačiau po tokių pareikštų padėkų 
se vienas yra gavęs dar ir po siuntinį. To-; 
lios staigmenos gavusieji buvo daugiau nei 
Histebinti. Jie tikrai nežino, kaip ir atsi
dėkoti tam nepažįstamam geradariui.

Tos visos dovanosimus Įtikina, kad mes 
lietuviai išsklaidyti visame pasaulyje jau
čiamės kaip broliai ir sujungdami savo jė
gas, kovodami dėl Letuvos laisvės laimėsi
me jai vėl nepriklausomybę. Mūsų dėkin
gumas Amerikos lietuviams yra amžinas, 
tr jis tremtinių istorijoje bus įrašytas auk
so raidėmis. A. Vii. I

Kai šis DP išvyko iš Lietuvos, teturėjo tik 
2 metus, o dabar jau tikras vyras...

Bamber gas. Lapkričio 23 d. Bam
bergo lietuviškoji visuomenė iškilmingai 
atšventė Lietuvos Kariuomenės šventę.

Dienos metu vokiečių bažnyčioje (St. 
Heinrichskirche) buvo atlaikytos pamaldos 
už kritusius Lietuvos karius ir - partizanus.

Be gausaus visuomenės dalyvavimo, pa
maldose organizuotai (atvykę rikiuotėje) 
dalyvavo ir vietos skautai. •

Vakare, Lagarde kareivinių salėje, Įvy
ko iškilmingas posėdis ir meninė dalis. Ofi
cialiojoj daly, pakvietus į garbės prezidiu
mą Lietuvos kariuomenės Vyčio Kryžiaus 
kavalierius, savanorius kūrėjus ir visuome
nės atstovus, tylos minute buvo pagerbti 
kritusieji ir sargybų kuopų Itn. Krikščiū
no skaityta išsami paskaita apie Lietuvos 
kariuomenės įsikūrimą, jos kovas dėl Ne
priklausomybės ir vaidmenį lietuvių tau
tos visuomeniniam gyvenime.

Meninę dalį atliko vietos skautai, suvai- 
ditndami skauto vyčiaus Grybino sukurtą 
patriotinĮ scenos vaizdelį, padeklamuodami 
eilėraščių ir berniukų kvartetas — padai
nuodamas dainų.

Užbaigoje pasirodė ir Bambergo lietuvių 
tremtinių bendruomenės mišrus choras, va
dovaujamas chorv. J. Paplausko, kuris iš
pildė keletą dienai pritaikintų dainų. Mi
nėjime dalyvavo keletas svečių iš org. 
YMCA.

Bažnyčioje pamaldos ir salėje minėjimas 
buvo baigti sugiedant lietuvių Tautos 
Himną.  Pr.

SUNKI PADĖTIS
G r e v e n. (Mūnster—Britų zona). Gre- 

vene šiuo meta gyvena išimtinai tik mote-

Al.

rys ir vaikai, kurių vyrai yra išvykę Ang- 
hjon darbams. Atėjus /rudenio šalnoms, 
šeimos be vyrų pagalbos, blogai maitina
mos ir negaudamos pakankamai kuro, yra 
tragiškoj padėty. Nestebėtina tad, kad dau
gelis vyrų grįžta iš Anglijos padėti joms 
varge, nesulaukę jų atvežant Anglijon. Be 
pasilikusių šeimų yra dar keletas senesnio 
amžiaus vyrų, kurie nepateko Anglijon. Šie 
dabar čia eina įvairias stovyklines parei
gas. Iki š. m. lapkričio mėn. 16 d. lietu
viams vadovavo p. Dailidė, kuris tikriau 
pasakius pe vadovavo, bet „valdė”. Dau
gumai gyventdjų pareikalavus š. m> lap
kričio mėn. 16 d. sušauktas susirinkimas ir 
išrinktas naujas lietuvių komitetas, kuriam 
vadovauja ligšiolinis Raud. Kryžiaus (gal. 
p. Augustaitis. Naujam pirmininkui linkė
tina sėkmės, daugiau susirūpinti išvyku- 
siųjų šeimomis ir, pertvarkyti skubiau raš
tinės personalą, kuris yra pernelyg jaunas 
(sudarytas dar senojo k-to iš moksleivių 
tarpo), kurie nežinomais sumetimais par
davinėdami lietuviškus laikraščius, nepar
duoda „Minties”, jei pirkėjas neperka jam 
siūlomo „Naujojo Gyvenimo”(!), arba par
duoda tik artimiesiems. Teonis
I. R. O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, AROL- 
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