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Bevinas atsako sovietams
v v

Reikšminga kalba žemuosiuose rumose. - Viskuo kaita Sovietų Sąjunga. - Vakarai turi organizuotis. - Jei sovietai nepasikeis, 
karas neišvengiamas. - Visuotinis pritarimas.

Londonas (Dena/Reuteris). Ketvirtadienį 
(sausio 22 d.) prasidėjo nekantriai lauktos 
užsienio politikos diskusijos žem. rūmuose. 
Jas pradėjo užsienio reikalų ministeris Be
vinas reikšminga kalba. Liesdamas bendrąjį 
būvį pareiškė: Mes dabar gyvename tikrai 
kritingą pokarinio pasaulio atstatyme aki
mirką. Sovietų Sąjungos politikos tikslas 
yra visomis savo galioje turimomis prie
monėmis Rytų Europą įtraukti' į savo įtaką, 
o kaip dabar matyti, užsimojimas siekia ir 
į Vakarus. Mes stebėjome, kaip tas žaismas 
vyko Lenkijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje ir 
ne labai seniai Rumunijoje. Iš mūsų ran
kose esamų dokumentų matyti, jog labai 
galimas dalykas, kad panašių žygių daryti 
bus bandoma ir kitur.

Graikijos kaimynai Balkanuose negerbia 
JT. Yra labai rimtas pavojus, kad Sovietų 
Sąjungos inspiruojami jie ten gali sudaryti 
rimtų komplikacijų. Aš norėčiau patarti 
elgtis kuo atsargiausiai. Panašios provoka
cijos kai kada duoda pradžią nelemtoms 
evoliucijoms. Jei bus varoma politika, kad 
kuri nors valstybė tiesioginėmis ar netie
sioginėmis priemonėmis galėtų viešpatauti 
Europoje, tai tada naujas pasaulinis karas 
pasidarytų neišvengiamas. Aš manau, kad 
mes visi atmesime šią mintį, — pareiškė 
Bevinas.

Kalbėdamas apie bendradarbiavimą su 
keturiomis didžiosiomis valstybėmis, Be
vinas pažymėjo: D. Britanija negali sutikti 
bendradarbiauti su keturiomis didžiosiomis 
valstybėmis, kol viena iš tų keturių valsty
bių tebesistengia primesti mažesnįosioms 
valsiybėifts savo politinę ir ūkinę sistemą. 
D. Britanija nepanaudos mažesniųjų valsty
bių politinių instrumentu, kad sukeltų įtem
pimą tarp didižiųjų valstybių.
1 Lig šiol pasisakydavau už plačiausią Eu
ropos sąvokos supratimą. Savaime supran
tama, į ją (skiriama ir Sovietų Sąjunga. Ką 
šiuo metu daro Britanijos vyriausybė, nie
kas nebus nukreipta prieš Sovietų Sąjungą 
arba kitą kurią valstybę. Bet mes turime 
teisę Vakaruose aplink save burti panašiai 
manančiuosius, lygiai kaip Sovietų Sąjunga 
tą pat daro Rytuose.

Pereidamas prie Vokietijos klausimo, Be
vinas pareiškė: D. Britanijos vyriausybė 
nuo seno manė, kad Vokietijos padalinimas 
sukeltų iredentinį judėjimą, kurio dėka at- 
sikelti^ne taikioji Vokietija, bet atgytų ka
rinė dvasia. Dėl tos priežasties mes buvo
me nusistatę prieš Vokietijos padalinimą. 
Liesdamas Prancūziją ir Benelukso kraštus, 
Bevinas pasakė, kad jau esąs atėjęs metas 
Vakarų Europai susijungti. Mes dabar ne
siūlome formalios politinės unijos su Pran
cūzija, bet yra metas ieškoti būdų ir prie
monių mūsų santykiams su Benelukso kraš
tais ugdyti? Glaudžiai bendradarbiaudami 
su Prancūzija, pradėsime derybas su minė
taisiais kraštais, ir tikiu, kad pasirasyšime 
sutartis, kurios kartu su mūsų paktu su 
Prancūzija sudarys žymų Vakarų Europos 
branduolį.

Į šį platų planą turėsime įtraukti kitus 
istorinius Europos kraštus, tarp jų Italiją. 
Šie Vakarų Europos • kraštai galėtų taip 
tvarkyti šavo užjūriuose esančias žemes, kad 
būtų matyti žymių Ir patvarių rezultatų pa
saulio labui. Šis milžiniškas bendradarbia
vimas eitų per Europą, Artimuosius Rytus 
ir Afriką ir siektų lig Tolimųjų Rytų.

Winstonas Churchillis kalbėdamas deba
tuose preiškė, kad jb pagrindinės mintys, 
išdėstytos Fultone, dabar priimtos angliškai 
kalbačio pasaulio politikos pagrindu. Chur
chillis pasakė: „Mes sveikiname visus už
sienio reikalų ministerio Bevino pareiški
mus dėl glaudesnių santykių, kuriuos turė
tume palaikyti su Prancūzija ir Benelukso 
kraštais, mano nuomone, dar ir su Šveica
rija, jei ji norėtų to, o taip pat ir su Ita
lija. Šią politiką mes remiame iš visos- 
širdies”

Buv. užsienio reikalų ministeris A. Ede
nas, kalbėdamas opozicijos vardu žem. rū
muose, pareiškė, kad jis pritariąs Bevino 
išdėstytos politikos bendrai! linkmei.

Taikai tiesiogiai gresia du pavojai: vie
nas kyla iš griežtos komuniistų kalbos ir 
smurto veiksmų, kuriuos jie daro tokiuose 
kraštuose, kaip Graikijoje, o antras pavo
jus yra tas, kad Marshallio plano vykdymas 
Europos atstatymui galėtų žlugti. Mes pa
geidaujame — pareiškė Edenas, — glau-

džiausio ir našiausio bendradarbiavimo 
tiek ūkinėje, tiek politinėje arba kultūrinėje 
srityje su visomis Europos tautomis. Dabar 
kalbama apie muitų uniją Europoje, apie 
Europos federaciją ir Vakarų Europos vals
tybių uniją. Kiekvienas iš šitų tikslų yra 
įvykdomas. Tačiau būtų beprasmiška ban
dyti sujungti Europą socializmo pagrindu. 
Aš reikalauju bendradarbiauti D. Britanijai, 
JAV ir Prancūzijai.

Toliau debatuose ryšium su Bevino kalba 
oponavo tiktai trys kraštutiniškai kairieji, 
vadovaujami K. Zilliacuso. Jie pareiškė bi
ją, kad Europos organizavimas Marshallio 
plano pagrindu galįs reikšti grįžimą prie 
jėgos politikos.

Buvęs karo ministeris Johnas Lawsonas 
pareiškė viltį, jog užsienis supras, kad Zil- 
liacusas kalba tik nežymaus anglų skaičiaus 
vardu.

AMERIKOS KOMENTARAI
Bevino reikalavimas diplomatiškai konso

liduoti Europą prieš sovietų galios pliti
mą Washingtono sluoksniuose laikomas, 
kaip stiprus Marshallio plano - papildymas. 
Britų užsienio reikalų ministerio kalba aiš
kinama kaip britų užsienio politikos per

siorientavimas ir jos pritaikymas prie Tru
mano doktrinos. Stipriau ir atviriau kalbėti 
Bevinas negalėjęs.

Tas faktas, kad Bevinas kalbą pasakė 24 
valandoms praslinkus po slaptų dokumentų 
paskelbimo apie sovietų vokiečių santykius, 
Washingtone vertinamas kaip koordinuoto 
anglų amerikiečių diplomatinio žygio 
ženklas.

Washingtono politiniuose ir spaudos 
slouksniuose laikoma įspėjimu Sovietų Są- 
gai, kad Vakarų sąjungininkai neleis kurtis 
vienpusiškai įtakai Europai. Patys bendro
mis pajėgomis stengsis išlaikyti pusiausvyrą.
KIETOS KOVOS TARP BRITŲ IR ARABŲ 

PALESTINOJE
Jeruzalė (Dena/INS). Tarp stiprių britų 

kariuomenės dalinių ir dviejų šimtų arabų 
įvyko smarkus susidūrimas po to, kai ara
bai puolė žydų gyvenamąsias vietas Yechia- 
ne, šiaurės Palestinoje.

Pasak žydų, arabams turėjo vadovauti du 
vokiečių karininkai.

New Yorkas (Dena/OANS). JT spaudos 
laisvės pakomisė pradėjo ruošti informaci
jų pasikeitimų statutą laisvei laiduoti, kurio 
įžangoje bus įtraukta pastraipa apie asmens 
laisvę.

Komunizmo tironija didesne uz nacizmo
Otawa (Dena/Reuteris). Kanados ministe

ris pirmininkas Mackenzies Kingas pareiš
kė, kad komunizmas „nėra mažesnė tironi
ja; kaip nacizmas”. Jis stengiasi užvaldyti 
pasaulį ir savo tikslų siekia jėga. Jo veik
sena yrą panaši į nacizmą, net pralenkia 
pastarąjį.

Toliau Mackenzies Kingas reikalavo 
Jungtines Tautas įsteigti tarptautinę gin
kluotą jėgą. Pagaliau Mackenzies Kingas 
pareiškė, kad jis pasitraukia iš Kanados 
liberalų partijos pirmininko pareigų.

ČILĖ TRAUKS TEISMAN SOVIETUS
Santiago de Chile (Dena). Kaip pareiškė 

valstybės kanceliarijos kalbėtojas, Čilė pra
nešė Sovietų Sąjungai, kad ji diplomatinių 
misijų ’tarp abiejų kraštų pasikeitimo rei
kalą perduos tarptautiniam teismui. Po 
diplomatinių santykių nutraukimo Čilės 
diplomatinei misijai Maskvoje sovietų vy
riausybė neduoda leidimo išvykti, kadangi 
Čilės pasiuntinys turėjo sovietų pilietybę. 
Iš savo pusės Čilės vyriausybė taip pat 
neleidžia išvykti sovietų misijos.
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Albanai remia graiku sukilėlius
Atėnai (Dena/Reuter). JT Balkanų komi

sijai savo antrame pranešime generaliniam 
sekretoriui Trygve Lie daro išvadą, kad 
Albanija remia graikų sukilėlius. Tas iš
vadas komisija padarė iš stebėtojų prane
šimų, kurie Konitzos srityje nuo gruodžio 
29 d. iki sausio 2 d. stebėjo įvykius.

Komisija reiškia nuomonę, kad toks 
graikų sukilėlių rėmimas iš Albanijos 
prieštarauja JT pilnaties nuomonei. Toliau 
pranešime sakomi kad bulgarų ministerio 
pirmininko gruodžio 31 d. kalba yra aiškus 
įrodymas geros valios stokos geriems san
tykiams palaikyti su Graikija, ir tai yra 
priešinga JT rekomendacijai. ,

„Times“ apie DP problema,
Londonas (Dena/Reuteris). „Times” vie- IRO PARUOŠIAMOSIOS KOMISIJOS

name vedamajame straipsnyje rašo, kad mi
lijonui Europos išvietintųjų yra vienas 
tikras kelias — rasti naują apsigyvenimo 
kraštą ir naują darbovietę.

Tarptautinė pabėgėlių organizacija, ne
parūpinus jai daugiau pinigų, ^legali to 
įvykdyti. Pabėgėlių aprūpinimui išeina vi
sos lėšos, ir dėl to organizacijai nelieką 
pinigų pabėgėlius naujam gyvenimui pa
ruošti. Laikraštis mano, kad specialistų iš 
DP stovyklų telkimas, paliekant Vokietijoje 
jų šeimas, turi būti sustabdytas. Tik dar
bininkų priėmimas su jų šeimomis gali įga
linti ilgainiui likviduoti stovyklas. Pirmiau
sia tai liečia vaikus, nes tarp išvietintųjų 
konstatuojamas vis didėjąs gimimų skaičius.

Straipsnio pabaigoje atkreipiamas dėme
nys ir į graikų pabėgėlius iš šiaurės; IRO 
ir jiems globoti turi rasti lėšų ir parūpinti 
darbo.

, KONFERENCIJA
Ženeva (Dena/Reuteris). Antradienį čia 

prasidėjo IRO paruošiamosios komisijos 
konferencija, kurioje dalyvauja trylikos 
.valstybių atstovai. Konferencijai vadovauja 
prancūzų atstovas Henris Ponsot. įstojus į 
paruošiamąją komisiją Belgijai, dar 
trūksta dviejų kraštų, kad IRO taptų pasto
viu JT organu. Pirmasis paruošiamosios 
komisijos uždavinys yra patvirtinti tarptau
tinės pabėgėlių organizacijos 1948 m. biud
žetą. Iš konferencijai pateikto pranešimo 
aiškėja, kad turimos pinigų sumos yra žy
miai mažesnės, negu reikalinga numato
moms išlaidoms padengti.

Washingtonas (Dena / Reuferis). Gener. 
Clayaus kelionės į JAV vyriausias tikslas 
yra kongreso komisijai padaryti pranešimą 
apie demontavimo planą Vokietijoje.

„Mažojo visumos susirinkimo” nariai (iš dešinės kairėn): Dr. E- P- Narva (Meksi
ka), P. P. Pilla (Indija), C. Munizas (Brazilija) ir Josė Area (Argentina) (Dena)

New Yorkas (Dena/Reuter). Indijos Ir 
Pakistano delegatai Saugumo Taryboje su
tiko su D. Britanijos pasiūlymu susitikti 
abiem delegacijom ir rasti bendrą bazę 
abiejų kraštų susitarimui pasiekti.

Londonas (Dena). .Britų lėktuvai1 moky
mosi tikslais vėl bomborduoja Helgolandą. 
Netrukus virš Helgolaiido^ įvyks reikšmingi 
manevrai. .

Londonas (Dena/Reuteris). Prancūzų ge
ner. štabo viršininkas generolas M. J. Re- 
vers, pasak britų karo ministerijos, atvyks 
į Loųdoną, kur kalbėsis su vadovaujančiais 
britų kariais.

New Delhis (Dena/Reuteris). Gandhiui 
kalbant susirinkusiems maldininkams, už 
trylikos metrų sprogo bomba. Nukentėjusių 
nėra. Policija suėmė jauną vyrą, kuris tu
rėjo antrą bombą panašią į sprogusiąją.

Londonas (Dena/Reuter). Britų generali- • 
nio štabo viršininkas lauko maršalas M. 
Montgomery atvyko į Vokietiją pasitarti su 
kariniu gubernatorium Sir Brian Robertsonu.

Londonas (Dena/Reuter). Britų užsienių 
reikalų ministeris pranešė, kad į Moga
dishu pasiųsti nauji kariuomenės daliniai 
tvarkai palaikyti.

Jugoslavų diplomatas grasina karu

Apsaugos priemonės nuo atominių bombų
Charlestonas (Pietų Karolina) (Dena/Reu

teris). Amerikiečių Atlanto laivyno vadas, 
admirolas Williamas Blandys, kuris 1946 m. 
vadovavo Bikinio saloje atominės bombos 
bandymui, pareiškė, kad esą kvaila teigti, 
jog nėra priemonių nuo atominės bombos 
apsiginti.

Admirolas tiksliau neapibrėžė to galimo 
priešginklio, tačiau tarp kitko pažymėjo 
pačią atominę bombą esant savo rūšies gy
nimosi priemonę.

AMERIKIEČIŲ PATARĖJAI GRAIKŲ 
ARMIJOJE

Atėnai (Dena/Reuteris). Dvidešimt ameri
kiečių karininkų išvyko į šiaurės ir vidurio 
Graikiją, kur atskirų graikų armijos dali
nių vyr. būstinėse eis tarėjų pareigas. Kiti 
23 karininkai ką tik iš Washingtono at
vyko į Atėnus tų pačių pareigų.

Londonas (Dena/Reuteris). Du Argentinos

diplomatai Maskvoje be pasisekimo bandė 
iš Sovietų S-gos slaptai išgabenti du asme
nis. Sovietams pareikalavus, jie turėjo iš 
Sovietų Sąjungos išvykti. Tuo reikalu so
vietai įteikė Argentinos vyriausybei griežtą 
notą.

Sidneys (Dena). Per du šimtus jugoslavų 
emigrantų „Partizankos” laivu išplaukė iš 
Australijos ir grįžta į Jugoslaviją.

DULLESAS UZ MARSHALLIO PLANO 
VISETĄ

Washingtonas (Dena/INS). Johnas Foete- 
ris Dullesas senato užsienių reikalų komi
sijoje įrodinėjo, kad pirmajai pagalbos fa
zei Marshallio planas turėtų būti priimtas 
visas, t y. 6,800 milijonų dolerių sumos. 
Sovietų Sąjunga paims valdyti visą Euro
pą, jei Europos demokratijos bebus parem
tos Marshallio pirmu.

Ankara (Dena/Reuter). Jugoslavų pasiun
tinį Turkijoj Bozin Simicą maršalas Tito 
iššaukė į Belgradą diplomatų konferenci- 
joh, kurioje, galimas daiktas, bus iškeltas 
klausimas ir dėl „laikinosios sukilėlių vy
riausybės” pripažinimo.

Prieš išvykdamas iš Ankaros, Simicas žur
nalistams pareiškė, kad tolimesnis Graikijos 
karinis rėmimas iš JAV pusės turės rimtų 
pasėkų. Į klausimą, ar jis mano apie karą, 
Simicas atsakė teigiamai, vienok pastebėjo, 
kd tuo atveju Jugoslavija nebus atsakinga.

SOVIETAI FANATIŠKAI TIKI, KAD JAV 
JŲ PRIEŠAS

New Yorkas (Dena/Reuter). John Foster 
Duties, prezidento Trumano patarėjas už
sienių politikos klausimais, „užsienių poli
tikos draugijoje” pareiškė, kad vadovaują 
sovietų asmens „yra fanatiškai tuo įsitikinę, 
kad kapitalistinės tautos tradiciniai yra 
imperialiutiškai ir agresyviai nusiteikusios”. 
Jie tikina savo tautą, kad JAV yra Sovie
tų Sąjungos priešas

„Kai rusų tauta klausia”, tęsė toliau 
Dirties, „kodėl nesibaigia diktatūra, tai jai

paaiškinama, kad Sovietų Sąjunga vis dar 
turi galingus ir pasiruošusus pulti priešus. 
JAV yra pakankamai didelės būti baimę 
sukeliančiu priešu.”

Nelengva yra amerikiečių tautai suprasti 
sovietų politiką, kuri „nei taikos nei karo 
siekia”. Jei nėra taikos, tai mes manom, 
kad yra karas, arba kils karas. Oi sovietų 
sprendimai nėra taip paprasti. Mes turime 
juos suprasti, priešingai — mūsų reakcija 
būtų nukreipta neteisinga kryptimi. Mes 
galime be dvejojimo pasakyti, kad JAV po
litika irgi yra „ne karo” politika. Sunku 
įsivaizduoti, kad JAV pradėtų taip vadina
mą „preventyvinį karą”. Tai kryžiuotųsi su 
mūsų demokratijos prigimtim.
KURASOVAS KALTINA VAKARIEČIUS 

IMPERIALIZMU
Viena (Dena/INS). Sovietų aukštasis ko

misaras Austrijai, generolas Vladimiras 
Kurasovas, Austrijos kontrolinėj taryboj 
apkaltino vakarų galybes kėslais iš Vakarų 
Austrijos padaryti karinę bazę anglų ameri
kiečių imperializmui. -

Toliau jis pabrėžė, kad vakarų galybės 
sabotuoja Austrijos pacifikavimą. JAV ai-1

stovas generolas Geoffrey Keyes savo atsa
kyme Kurasovo išvedžiojimus apibūdino 
kaip propagandą, nukreiptą prieš Marshal- 
lio planą ir pridūrė: „aš tvirtai tikiu, kad 
Kurasovo išvedžiojimai į vakarus nuo 21 
apygardos (sovietinio sektoriaus ribos Vie
noje) nebus rimtai priimti.”

VENGRŲ AERODROMAS GRAIKŲ 
SUKILĖLIAMS REMTI .

Viena (Dena/INS). Iš patikimų šaltinių 
nurodoma, kad sovietų įstaigų suimti ir ki
tą rytą Vienoje paleisti amerikiečių karinin
kai turėjo -uždavinį patikrinti pranešimus, 
ar tikrai vienas vengrų aerodromas yra pa
verstas tiekimo baze graikų sukilėliams.

Gyvenąs JAV tremtyje vengrų opozicijos 
vadas Zoltanas Pfeifferis INS atstovui pa
reiškė, kad yra visuotinai žinoma, kad Pa- 
pos aerodromas yra tapęs atramos punktu 
graįkų sukilėliams remti. Ir alijantų įstai
gos su dideliu įsitikinimu spėlioja, kad iš 
to aerodromo du kartu j savaitę į Graikiją 
startuoja du transporto lėktuvai.

1
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Mikolaiciko salto mortalė

kintant tik gy- 
kai kur taiko- 
Po 1815 m-žlu-

„Užėmus paskutinį atsparos tašką prie 
Būgo, kariniai veiksmai vokiečių - sovietų 
interesų! ribose baigti. Siąis „Wehrmacht- 
berichto” žodžiais kartu buvo užbaigtas ir 
penktasis, kad ir trumpalaikis, Lenkijos pa
dalinimas, užantspauduotas 1939 m. lapkričio 
1 d. Molotovo pasakytais žodžiais — „Ry- 
.šiutn su šiais svarbiais pakitimai: tarptau
tinėje situacijoje, kai kurios senosios for
mulės, kuriomis dar prieš trumpą laiką bu
vo naudojamasi, kuriomis daugelis buvo 
apsipratę, aiškiai suseno ir dabar jau ne- 
bepritaikytinos ... Apie atstatymą senosios 
Lenkijos, kaip kiekvienam dąbar aišku, ne
gali būti jokios kalbos ...”

Ir taip istorija kartojasi, 
venime besireiškiančioms ir 
moms politinėms formulėms
gus Napoleono žygiui i ftytus, Maskva pa
veldėjo Lenkiją, palikdama personalinėje 
unijoje ir gan plačioje autonomijoje vege
tuojančią „kongresovką”. Gi 1939 m. penk
tasis padalinimas baigėsi 1945 m. kad'ir ne 
personaline unija, bet gi ideologinio vora
tinklio saitais; kurių pasėkoje iš tiesų „ne
gali būti kalbos” apie senosios Lenkijos at
statymą, kaip nebėra kalbos apie „vokiečių- 
rusų interesų sferos ribas Narevo — Vislos 
— Sano linijoje”. Likosi grynų gryniausia 
Maskvos interesų sfera, kompromisų ir nuo
laidų pasėkoje priartėjusi Oderio pakrantėn, 
saugoma iki Elbės siekiančios geležinės 
uždangos.

Ne kieno kito, o tų pačių kompromisų ir 
tuščių vilčių J galimą Sov. Sąjungos ben
dradarbiavimą su Vakarais auka buvo ir 
„tautinės vienybės vyriausybės” buv. vice
premjeras Stanislavas Mikolaičikas.

Jo politini salto mortale bet gi sunkiau 
siaprasti, pažvelgus | Kremliaus elgseną 
Lenkijos atžvilgiu kad ir nuo 1943 m., kada 
paslaptingai lėktuvo katastrofoje žuvo egzi- 
linės vyriausybės galva gen. Sikorskis. Tais 
metais sovietai- pirmą kaytą jau aiškiai 
buvo formulavę savo pretenzijas į Lenkijos 
rytines sritis. Kad ir nesutikdamas su Len
kijos teritorijos radikaliais pakitimais, geh. 
Sikorskiui žuvus, Mikolaičikas pasidaro egz. 
vyriausybės premjeru. 1944 m. jis duoda 
{sakymą Varšuvos sukilėliams pradėti veikti, 
kartu prašant Stalino pagalbos. Tylint Sta
linui ir Varšuvos pakrantėse stovinčioms 
sovietų patrankoms, Mikoltičikas atsistaty
dina, kartu pasižymėdamas aiškiu nusistaty
mu, bet kuriomis aplinkybėmis grįžti Len
kijon. 1945 m. jis, kartu su kitais Londono 
lenkų politikais, dalyvauja Maskvoje 
sudaromos „tautinės vieriybės” vyriausybės 
lipdyme, likimo ironijai norint, kad tuo pat 
metu ir toje pat sostinėje vyktų 16 lenkų 
pogrindžio veikėjų teismo procesas ..

Jaltos konferencijoje gimusių Prezidento 
Roosevelto ir premjero Churchlllio iliuzijų 
pasėkoje Stalinas leido susidaryti „plačiais 
demokratiniais pagrindais” koalicinėms (su 
komunistų vadovybe) vyriausybėms tiek 
Lenkijoje, tiek Balkanuose. NeĮvykdomųjų 
garantijų ir pažadų pasėkoje įvyko tai, ką 
Stalinas Jaltas konferencijos metu jau buvo

aiškiai numatęs — Petkovas pakartas, Maniu 
kalinys iki gyvos galvos, kiti gi, kaip ir 
Mikolaičikas, spėjo dar, 5 minutes prieš 12 
vai., išsprukti. Bet ne tai sudaro tuose 
kraštuose pagrindinį „koalicinės” politikos 
vaisių. Ne. Mat, tuo būdų Maskvai pasisekė 
iškelti dienos švieson opozicinių grupių jė
gas, kurias dabar lengvai semte semia sa
vo paklusniųjų tarnų rankomis „liaudies de
mokratijos ir aukščiausių valstybės interesų 
apsaugos sumetimais” ...

Taigi, Mikolaičikas, kad ir auka politinių 
aplinkybių Rytų Europoje, be savo gyvybės 
išsivežė dar ir moralinės atsakomybės ba
gažą už tuos Lenkijos politikus bei masę 
savo pasekėjų, kurie negalėjo pasekti jo pė
domis.

Nesunku tat suprasti, kodėl jo vizitas 
Londone buvo toks trumpas ir kodėl JAV 
esantieji keli milijonai lenkų skaito, jog 
neužtenka fakto, kad Mikolaičikas g r į įį o 
egzilin, bet reikalauja iš jo atgailos už 
dėtą parašą Lenkijos paaukojimo akte, 
pamiršta tajp pat visa eilė kitų faktų, 
rie rodo, kad kompromisai taip pat 
turėti savo ribas. ,

Tremtyje ir išeivijoje esančiųjų lenkų

pa- 
Ne- 
ku- 
gali

nuomone, kova už nepriklausomą Lenkiją 
yra nedaloma ir neįmanoma kompromisais, 
kuriais ir gi nieko ir nelaimėjo Mikolaičikas, 
Pagaliau, ne vien Lenkijoje įsitikinta, kad 
koalicija su komunistais naudos duoda tik — 
komunistams. Pats Mikolhičikas gi vis dar 
nesigėli savo dėtų pastangų Lenkijoje, 
nei savo nesėkmės, pabrėždamas, kad jis 
daręs viską, kas galima, gi dabar pasaulis 
žinąs, kaip atrodanti teisybė,

Tačiau JAV spaudoje, nagrinėjant Miko
laiciko žygį, pabrėžiama, kad šiuo atveju 
tenka palikti nuošalyje jausmų sritis atkrei
piant daugiau dėmesio. į politinės nuovokos 
šarvus, kuriais Mikolaičikas turėjo būti ap- 

-sišarvavęs dar prieš vyksiant iš kovos Už 
nedalomą laisvę fronto į rizikingos akroba
tikos pilną kelionę. Kiek toje kelionėje be
būtų buvę investuota amerikoniškosios už
sienių politikos kapitalo ( iš Prez. Roose- 
velto laikų), į JAV pabėgusiųjų „žaliojo 
internationalo” steigėjų akcijos neaukštai 
kotiruojamos, nes jos suteptos nemažomis 
kraujo dėmėmis.

Mat, politikoje, be gerų florų, reikalauja-, 
ma patiekti dar ir laimėjimų sąskaita ...

J. Meškuitis.

Indijos — Pakistano ginčas
New Yorkas (Dena/Reuter). Pakistanas i Jis visa darė, kad paskiras gimines nura- 

Saugųmo Tarybos nariams, ryšy su pareik- minti ir tarp abiejų valstybių geruą san- 
štais kaltinimais Kashmiro debatų metu, I tykius išlaikyti. Pakistanas prašo Saugu- 
įtėikė dokumentų formoje tris raštus. Tuo-1 mo Tarybą pareikalauti Indijos kovą Kash- 
se raštuose atmetami Indijos kaltinimai ir’ 
iškeliami kaltinimai dėl Indijos 
prieš Pakistaną. Svarbiausi du 
argumentai yra šie: pirmas, 
klausimas yra tik dalis plačių 
dėl tarpusavio abiejų dominijų 
antras, dabartinis konfliktas gavo savo 
pradžią dar pereitais metais Pandschabe 
(muzulmonų persekiojime), o taip pat įr 
indusų laikymosi ryšy su agresija Juna- 
garh ir kitų valstybių Kathiawar pusia
salyje. Pakistanas nerėmė ir nepfitarė jo
kiems aktyviems Indijos užpuolimams.

agresijos 
Pakistano 
Kashmiro 
problemų 
santykių;

mirė ir kitus puolimus nutraukti. Toliau 
prašoma paskirti Saug. Tarybos komisiją 
kaltinimams, atsižvelgiant masinių mu
sulmonų žudynių, ištirti ir mahometonų 
pabėgėliams pagalbą bei apsaugą suteikti.

Neu Delhis (Dena). Indijos ministeris 
pirmininkas Pandit Nehru, anot INS, pa
reiškė, kad Indijos vyriausybė, norėdama 
pašalinti svarbiausią įtempimo priežastį 
tarp Indijos ir Pakistano ir paskatinti 
Gandhi nutraukti badavimą, nutarė sutar
tį su Pakistanu dėl mokėjimo 205 milijonų 
dolerių tuojau vykdyti,

Kovų centrai Graikijoje per paskutines savaites. (Dena-NYT-Bild)

Ar Sovietų Sąjungą turi atominę bombą?
Prieš kiek laiko padarytas Molotovo pa- atominė btnrta nėra joks galutinio galingo- 

reiškimas, kad atominė bomba nėra paslap- 
’ tis, iš karto visame pasaulyje buvo sutiktas 
J sų baime. Visų kraštų spauda pradėjo gy

vai komentuoti šį taip neaiškų Molotovo pa
reiškimą, bet neilgai trukus ir Vakarų Eu
ropoje įsivyravus priešingoms nuomonėms^ 
šis reikalas pasidarė nebe tiek aktualus. Ta
čiau ir šiandien vis dar šis triukas nepa
mirštamas. Vis dar spaudoje pasirodo vienas 
kitas straipsnis gvildenąs šį taip opų klau
simą. Kaip tik šiuo klausimu Amerikos dien
raštyje „New York Times” Hanson W. Bald
win plačiau pasisako.

Kad Sovietų Sąjunga būtų pasigaminusi 
atominę bombą, sako jis, negalima visišku 
tikrumu tvirtinti, nes krašto didelė platybė 
ir geležinė uždanga mums neleidžia ko nors 
konkretaus apie tenykščių pramonę patirti. 
Jei Sovietų Sąjunga ir būtų išradusi būdą 
tai bombai pasigaminti ir, jei jie žinotų 
atomo suskaldymo metodus, tai tas dar ne
reiškią, kad jie jau turi atominę bombą. Kad 
taip yra, mus verčią manyti šios priežastys.

Pirmiausia. Atominės bombos gamyba yra 
daug komplikuotesnė kaip bet kokio kito 
moderniško ginklo. Norint ją pagaminti rei
kia pasidaryti tūkstančius pavienių sunkiai, 
padaromų dalykų, kaip tai lempų, ventilių, 
-matavimo įrankių, laidų ir elektros apara
tų, kuriems padaryti ir sustatyti reikia ypa
tingo patyrimo. Amerika šiam reikalui tu
rėjo įjungti dalį savo didžiosios 'industrijos 
kur gamino pagal specialius užsakymus da
lis pirmajai bombai sukurti. Tik dėka Va
karuose turimo didelio skaičiaus mokslinin
kų, technikų, inžinierių, administracijos ir 
išteklių medžiagų, fabrikų ir įrankių, pir
moji atominė bomba galėjo išvysti pasaulį.

Antra.' Įdėtas kapitalas t. y. darbo jėga ir 
pramonės potencialas, kuris buvo reikalin
gas atominei bombai pagaminti, yra toks di
delis, kad kraštas, kuris laike karo yra nu
stojęs didžiosios pramonės, kurią reikia at
statyti ir kur reikia pakelti plieno, anglies įr 
ginklavimosi pramonę, be abejonės to neįs
tengs padaryti. Rusijos penkmečio^ plane 
numatyta 1950 metais plieno gamybą pakel
ti iki 25 milijonų tonų, kas sudaro mažiau 
kaip Amerikos plieno gamybą 1913 metais.

Trečia. Atominei bombai pagaminti rei
kalingi dideli ištekliai žaliavų: urano, ta
riaus, grafito, plieno ir ypatingų liejinių. Iš 
viso, mano straipsnio autorius, Rusija ura
no turi labai nedaug, kad galėtų pasigamin
ti daugiu tų bombų. Atrodo, kad šioje 
tyje Amerika įr Kanada turi monopolį.

Iš viso, sako Baldwin, nėra pagrindo 
nyti, -kad Sovietų Sąjunga jau turėtų 
minę bombą. Galima daugiau tikėti, kad ji 
tai pasieks 
praeis dąr 
pasigaminti 

Baldwino 
Įdėtos 1945 
mybą, dėl jos tikėto galingumo, ją apvylė. 
Taip pat ir pasakymas, kad 1947 metais 
Amerika turės 10 tūkstančių tokių bombų 
nepasitvirtino. Bikini bandymai parodė, kad

mo ginklas, bet jei ii baisi viską naikinanti 
jėga būtų dar padidinta, kas visai neabejo
jama, ir tai reikėtų šimtų tokių bombų, 
kad V .naikinti mases Amerikos ir Rusijos 
industrijos centrų. Be to, čia reikia skaity
tis ir su šia aplinkybe, kad tokios bombos 
pačios lakstyti negali, o jas reikia prie 
taikinio nuvežti ir numesti. Iki šiol joks 
pasaulio kraštas neturi tokių bombonešių, 
kurie be sustojimo su tokiu kroviniu ga
lėtų perskristi okeanus ar polių. Taip pat 
jokia tauta .negalės statyti ir aukoti vienam 
mirties skridimui brangius bombonešius. 0 
tokių rakietų, kurios galėtų atominę bombą 
nunešti daugiau 400 kilometrų dar nėra.

Iš kitos pusės, jei mes pažvelgsime į Vo
kietijos atsiektus toje srityje bandythus, kaip 
jau paskutiniu laiku iš vieno kito vokiečių 
mokslininko patiriame, tai nežiūrint, kad 
Vokietija, palyginti, senai darė moderniųjų 
ginklų išradimų bandymus, atomos skaldy. 
mo tyrimuose netoli buvo pažengus, nekal
bant jau apie atominių bombų gamybą, 
Taigi ir baimė, kad vokiečių moks
lininkai technikai Rusijai tame reikale galė
tų ką pagelbėti, yra nepagrįsti Lst.

JAV ATOMINIUS GINKLUS LAIKYS 
PASLAPTY

Washingtonas (Dena/INS). Prezidentas 
Trumanas spaudos konferencijoj pareiėkė, 
kad Amerikos vyriausybė ir toliau sieks atm 
minių ginklų išvystymo ir informicijas apie 
naujus lėktuvus laikys paslaptyje. Jis nema
to jokio reikalo tam tikslui grįžti prie karo 
metu buvusios cenzūros. Be to, preziden
tas Trumanas užginčijo pasklidusius gan
dus, kad JAV norinčios i Palestiną pasiųsti 
savo dalinius. Jis yra nuomonės, sakė Tru
manas, kad Jungtinės Tautos vieną kartą 
turės savo dispozicijoj tarptautinę ginkluo
tą jėgą, kad apsaugotų, savo mandato kraš
tus, ar tai būtų Palestinoj ar kitur, jei bus 
reikalas.

Newarkas (N. Jersey) (Dena-INS) Vienas 
Casfern - Airlines lėktuvas su 5 asmenų 
įgula ir 55 keleiviais pasiekė 565 mylių, apie 
900 km. greitį per valandą.

sri-

ma
sto

1950 ir 1957 metais, bet ir tai 
15 ar 20 metų iki Rusija galės 
didesnį kieki tokių bombų.
manymu, Amerikos pastangos 
metais į atominės bombos ga-

Bad Nauheimas (Dena). Iš Harzo ateina 
pranešimai' apie didelius potvynius paupio 
vietovėse Altenau, Oker ir Zorge. Nunešta 
daug tiltų, apsemti namai, nutrauktas elek
tros ir dujų tiekimas, sustojęs susisiekimas.

Taip pat pranešama apie labai pavojingą 
vandens pakilimą Saare.

Wshingtonas (Dena/Reuter). JAV komu
nistų partijos vadovybės narys Alexandras 
Bittelmanas, kaip praneša Amerikos teisiii- 
gumo 
ir bus 
mės.

New
mų pradžios Palestinoje užmušta arba su
žeista per 2000 asmenų.

* Rothoje „per neapsižiūrėjimą” vienas 
policininkas nušovė aktyvios tarnybos avia
cijos generolą Ernesto Coup.

ministerija, Miamyje buvo suimtai 
ištremtas. Bittelmanas yra rusų kil-

Yorkas (Dena/Reuter). Nuo neramu-
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— Nežinau, — pastebėjo Paulius Dreifas. 
— Neturiu nei mažiausios nuovokos, ku
riam tikslui visa tai. Nemanau, kad tuo 
pavyktų pakeisti bylos eigą. Ko dar pa
geidautumėt?

— Pageidaučiau visų smulkmenų sužinoti 
apie tą šunį.

— Na?' . |
— Norėčiau žinoti, kiek laiko Klintonas 

Forbsas laikė tą šunį, kas tai per šuo, jo 
visą gyvenimą ir svarbiausia, ar jis kada 
Pora naktimis staugė.

— Išsinuomuodamas tą «namą Milpaso 
Plente 4889 "Nr. Klintonas Folis jau turė
jo policijos šunį. Reikia sužinot, ar seniai 
jau jis ji turėjęs, kur jis ji gavo, kiek metų 
buvo tas šuo pas jį. Sužinok viską apie tą 
šunĮ, ypač apie jo staugimą.

— Siek tiek informacijų jau turiu, — 
pradėjo detektyvas. — Forbsas laikė tą šu
nį jau daug metų. Palikdamas Santą Bar
barą, Forbsas pasiėmė ji su savim. Tai bu
vo vlenintėlls dalykas, kurio jis jokiu bū
du nenorėjo palikti. Jis buvo prisirišęs prie 
|o, žmona .taip pat.

— Gerai. Norėčiau įrodomosios medžia
gos apie tą šunį. Reikia liudininkų, kurie 
galėtų paliudyti. Reikia liudininkų kurie 
nuo mažens pažino tą šunį. Vyk j Santą 
Barbarą apklausk kaimynus, kurie būtų 
girdėję šunį naktimis staugiant. Paimk iš 
jų parodymus. Svarbesnieji galės būti pa
kviesti liudininkais. Su išlaidomis nesivaržyk.

— Ištirti viską apie šunį? — paklausė 
Dreikas.

— Taip, apie šunį, kuris nestaugė Santa 
Barbaroje, bet kuris staugė čia.

— Šuo negyvas, — priminė jam detekty
vas.

— Tai nesumažina fakto svarbos.
Suskambėjo telefonas. Meisonas pačiupo 

ragelį.
— Vienas iš Mr. Dreiko detektyvų. Jis 

nori tuoj pat . kalbėti su juo pačiu, — pa
sigirdo Dellos Streetaitės balsas. — Sako, 
kad labai skubu ir svarbu.

Perris Meisonas perdavė ragelį Pauliui 
Draikui.

— Vienas iš vyrų su naujomis informaci
jomis, Pauyau.

Dreikas pasislinko į kėdės atramos kraš
tą, pakėlė ragelį prie ausies ir tingiai pra
murmėjo: — Alio.

Pasigirdo skubūs, metaliniai garsai, o 
Dreiko veide pasirodė nelaukta nuostaba.

— Ar tikrai? — paklausė jis nutęsda
mas.

Vėl pasigirdo metalinių garsų serija.
— Po velnių, — prašvokštė Dreikas ir 

sviedė ragelį.
Atsigręžus jam | Perrį Meisoną, jo akyse 

dar tebebuvo siaubingas nustebimas.
— Zinai kas?
— Vienas jūsų vyrų? — paklausė Mei-

sottas. >

— Taip, vienas mano vyrų, kuris dabar 
yra policijos štabe, apsuptas ląikraščių re
porterių ir kitokių žioplių. Ar žinai, ką 
pasakė?

— Žinoma, ne. prašau, pilk.
— Pranešė, kad policijai pasisekė identi

fikuoti revolverį, rastą Folio namuose, ku
riuo buvo nužudytas šuo ir Folis.

— Toliau. Kaip jiems tai pasisekė?
— Iš numerio ir pardavėjo pranešimo. 

Galutinai ir tikrai nustatyta pirkėjas.
— Pilk toliau. Pasakyk, kas jį pirko?
— Tas revolveris, toliau tęsė Paulius 

Dreikas, įdėmiai tirdamas Perrio Meisono 
veidą, — buvo pirktas Bessie Forbsienės 
Santa Barbaroje, Kalifornijoj dvi dienas 
prieš jos vyro pabėgimą su Paula Kar- 
traltiene.

Perrio Meisono veidas suakmenėjo. Jis 
žiūrėjo į detektyvą kokį dešimtį sekundžių, 
netardanias nė žodžio.

— Na, ką pasakysit? — kreipėsi Dreikas.
Perris Meisonas prisimerkė.
— Nieko. Reikės tik kai ką atsiimti, ką 

buvau anksčiau sakęs.
— Pavyzdžiui?-
— Pasakymą, kad tinkamu momentu galė

siu susprogdinti tą bylą prieš Bessie Forb- 
sienę.

— Man taip pat daug ką reikės pakeisti.
— Teisingai, — tarė iš lėto Perris Mei

sonas. Vis dar tikiuos galėsiąs ją išsprog
dinti, bet nežinia.

Jis paėmė ragelĮ, lėtai, apgalvodamas 
prikišo ji prie ausies ir, išgirdęs Dellos 
Streetaitės balsą, tarė — Sujunk mane su 
Aleksu Bostviku, „Kronikos” leidėju. Pak
viesk jį patį asmeniškai. Laukiu;

Nuostabos išraiška pamažu pranyko iš 
Pauliaus Dreiko akių, ir jo veidas vėl at
gavo jumoro pilnus bruožus.

— Taip, — murmėjo jis iš lėto, — tai 
verčia mane giliai susimąstyti. Imu galvoti, 
kad arba jūs žinot daugiau apie tą reikalą, 
negu maniau, arba jūs gudrus kaip lapė.

Gal būt, ir geriau, kad ponia Forbsienė ne
paskubėjo ir neišdėstė visko policijai1.

— Gal būt, — sutiko Perris Meisonas ir 
pasisuko į telefoną.

— Alio ... Bostvikas? Alio, Aleksai, čia 
Perris Meisonas. Turiu degančių naujienų. 
Visuomet skųsdavotės, kad neduodu tokių 
žinių, nuo kurių viskas apvirstų aukštyn 
kojomis. Štai tokia viena. Pasiųsk vieną 
reporterį į Milpaso plento 4893 numerį. 
Tai Artūro Kartraito butas. Reporteris ras 
kurčią ir keistą šeimininkę. Ji vadinasi 
Elžbieta Uolker. Jei jūsų reporteris paro
dys reikiamo apsukrumo, pamatys, kad ji 
žino, kas nužudė Klintoną Folį ... taip, 
Klintoną Forbsą, gyvenusį Milpaso Plente 
4889 numeryje. Klintono Folio vardu ...

— Taip, ji žino, kas nužudė ...
— Ne, ne Bessie Forbsienė. Priverskit ją 

kalbėti ...
— Gerai, jei taip labai norit. Ji pasakys, 

kad tai Arturas Kartraitas, žmogus pas 
kurį ji tarnauja ir kuris paslaptingai dingo. 
Tai ir viskas. Sudiev.

Perris Meisonas pakabino ragelį ant 
kabliuko ir kreipėsi į Paulių Dreiką.

— Ak Dieve mano! Pauliau, tikrai to 
nenorėjau padaryti.

XVI Skyrius
Kalėjime kambarys, paskirtas konferenci

joms tarp advokatų ir klientų, buvo be jo
kių baldų, išskyrus ilgą stalą, pastatytą 
išilgai kambario, kurio abiejose pusėse 
stovėjo kėdės. Nuo pat grindų, išilgai vi
durio stalo tęsėsi stipri, -penkių pėdų aukš
čio vielų pertvara.

Advokatas ir jo klientas, sėdėdami vienas 
prieš kitą galėjo matyti vienas kito veidą, 
bet negalėjo paliesti vienas kito bei per
duoti kokį nors daiktą per tą pertvarą. 
Lankymosi kambary buvo trejos durys. 
Vienos durys vedė iš kalėjimo viršininko 
kabineto į tą pusę, kur įleidžiami advoka
tai; kitos — iš kabineto į tą -pusę, kur,

buvo įleidžiami kaliniai ir trečios — iš ka
linių pusės į kalėjimą.

Perris Meisonas sėdėjo kėdėje prie ilgo 
stalo ir nekantriai laukė, pamažu barben
damas pirštais į apdaužytą stalą.

Netrukus, durys, vedančios iš kalėjimo 
kamerų, atsidarė ir į kambarį įėjo prižiū
rėtoja, už parankės laikydama ponią Forb- 
sienę.

Bessie Forbsienė buvo išblyškusi, bet ra- i 
mi. Jos akyse matėsi išgąstis, lūpos tvir
tai suspaustos. Ji apsidairė ir pamatė 
Perr| Meisoną, kuomet šis atsistojo.

— Labas rytas, — paslsveikiino jis.
— Labas rytas, — atsakė ji stipriu, ryž

tingu balsu ir priėjo prie stalo.
— Sėskitės priešais mane, — tarė Perris 

Meisonas.
Ji atsisėdo ir bandė nusišypsoti. Prižiū

rėtoja pasitraukė pro duris, vedančias i 
kalėjimą. Sargybinis susidomėjęs dar kurį 
laiką spoksojo į plieninį narvą, po to pa
sišalino. Jis .visai nieko negalėjo girdėti. 
Advokatas ir klientas pasiliko vieni.

— Kodėl melavot man dėl revolverio? 
priekaištingai paklausė Perris Meisonas.

Pagalbos ieškančiu žvilgsniu ji pažiūrė
jo į j; ir suvikrė lūpas pačiu liežuvio ga
liuku.

— Nemelavau, buvau tik pamiršusi.
— Ką pamiršusi?
— Pamiršusi, -kad buvau pirkusi tą re

volverį.
— Na, tai papasakok man apie tai.
Ji kalbėjo pamažu, lyg norėtų rūpestingai 

atrinkti žodžius.
— Porą dienų prieš tai, kuomet mano vy

ras mane paliko Santa Barbaroje, sužino
jau apie jo santykius su Paula Kartraitlene. 
Iš valdžios buvau gavusi leidimą laikyti 
ginklą, nuėjiu į sporto reikmenų krautuvę 
ir nusipirkau tą automatą

— Ką manėt su juo daryti?
— Nežinau. (B.
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Kai eugenika bandoma išnešti į scena
„Turtingas dvarininkas, akcininkas” Juo- 

ias, Seikus ir jo žmona „buvusi restorano 
padavėja” Sofija, turi du sūnus: konserva
torijos studentą, 25 metų amžiaus, epilepti
ką Silvestrą ir banko kasininką, 24 m. am
žiaus, Kazį. Silvestras turi sužadėtinę, kon
servatorijos studentę, Rožę Vismantaitę. 
Silvestras savo sužadėtinę/ labai myli, bet 
ją myli taip pat ir jo tėvas, senis Seikus. 
Jie dažnai girtuokliauja visi trys (apskri
tai, girtuokliavimas eina per visą veikalą) 
ir kartą atsitinka taip, kad nugirdyta Rože 
pasinaudoja tėvas, ir ji laukia vaiko. Tuo
met senis Seikus skuba su sūnaus vestuvė
mis, siekdamas dvejopo tikslo: paslėpti ne
malonų įvykį nuo viešumos ir turėti pašo
nėje meilužę, savo sūnaus žmoną. Bet pa
tyrusi, kad Silvestras nesveikas, Rožė at
isako tekėti. Tuomet senis Seikus paspau
džia Rožės tėvus, kuriems jis yra pąskoli- 
nęs pinigų, reikalaudamas tučtuojau juos 
grąžinti. Vismantai panikoje. Bet čia įvyks
ta susitarimas tarp Seikaus ir Rožės: Sei
kus užrašo jai savo dvarą ir Rožė sutinka 
tekėti už Silvestro. Bet kai vestuvių svečiai 
ulioja Seikaus dvare ir laukia atvykstančios 
sužadėtinės, ji praneša susirgusi ir dvare 
nepasirodo. Senis Seikus desperacijoje; jis 
nuvažiuoja į. miestą ir prie Rožės langų 
pakelia skandalą: Rožė atvyksta. Bet ji viš
tide pasako Silvestrui už jo netekėsianti, ka
dangi jis nesveikas. Priepuolio pagautas 
sužadėtinis krenta ant žemės. Per balių 
taip pat gaunama žinia, kad antrais sūnus 
Kazys išeikvojo — pralošė — 40.000 ir pa
sodintas į kalėjimą.

Šioje vietoje, f. y. antrame veiksme, ro
dos, drama ir gaištų baigtis. Bet' autorius 
mato reikalo ją tęsti toliau. Trečiame verks
me jis mums dar parodo, kaip Rožės įga- 
hotinis ūtkvedis Jurgitos išvaro Seikus iš 
dvaro ir kaip iš susijaudinimo staiga nei 
iš šio nei iš to miršta senis Seikus. Rožė iš
teka už ūkvedžio sūnaus, Joųp, valsčiaus 
raštininko, kuris ją' kadaise mylėjo. Rožei ‘ 
gimė sūnus, bet jis iškrypėlis kaip ir Sil
vestras. Paskutinis veiksmas vyksta po dvie
jų-trijų metų. Jonas nėra tikras, kad tai ' 
jo sūnus ir labai sielvartauja Jis net Į Ame- ; 
riką buvo išvažiavęs. Tik galų gale susi
galvoja padaryti kraujo tyrimą ir paaiškėja, 
kad vaikas tikrai ne jo. Jis nusprendžia 
skirtis. Rožė lyg ir nori grįžti pas Sil
vestrą, „nori palengvinti savo sąžinę”, kaip 
ji sako, bet Silvestras prakeikia savo tėvą 
ir išgeria nuodų prie tėvo kapo. 1

Salia pagrindinės dramos vyksta šaluti- 1 
nė, bet ne drama, o laimingos poros gyve- ' 
nimo pavaizdavimas. Seikų tarnaitė Elena : 
Pakalnienė turi sūnų, universiteto asisten- 1 
tą, Ramoną, kuris veda studentę Birutę ir 1 
turi vaiką. Vaikas, be abejo, sveikas ir tvir- 1 
tas. Ramono ir Birutės romanas pjesei nič- 1 
nieko neduoda ir yra visai nereikalingas. 
Autorius tik norėjo paryškinti pagrindinę 
dramą, kuri ir be to laimingos šeithos pa
vyzdžio pakankamai ryški. (,

Tokie yrą Edm. Butrimo pjesės „Tėvų' 
Kaltė” apmatai.

Butrimo pjesė priklauso prie dramos vei
kalų, parašytų pagal tezę. Autorius norėjo 
iškelti aikštėn paveldėjimo blogybes. Seikus 
girtuoklis, jo žmona, buv. restorano pada
vėja, kortų „alkoholikė” ergo, jų vaikai — 
vienas epileptikas, kitas kortininkas. Be ga
lo paprasta: vienas yra tėvo vaikas, kitas— 
motinos. Jei paveldėjimo dėsniai yra tokie 
griežti ir nepermaldaujami, kaip kad auto
rius, rodos, bando teigti, tai kyla klausi
mas, kodėl tėvo ydos atiteko tik vienam sū- 
jrui, o motinos — kitam? Kodėl Kazys vi
sai sveikas, tik linkęs į kortas, o Silvestras 
epileptikas ir visai nesidomi kortomis? Juk 
abu vaikai to paties kraujo. Ir kodėl alko
holiko tėvo vaikas būtinai turi būti epilep
tikas? Galimas dalykas, kad medicina tokių 
atsitikimų ir žino, gal būt, tai 'nėra nega
limas dalykas, bet daug labiau yra įsigalė
jusi ta nuomonė, kad epilepsija dažniausia 
paveldėjama tik iš epileptikų tėvų. Jei tėvas 
serga epilepsija, tai ir vaikai gali ta liga 
sirgti,' bet gali ir nesirgti.

Jei skaitytojui kyla abejonių dėl epilep
sijos paveldėjimo principo absoliutaus pas
tovumo, tai juo labiau neįtikėtinas yra kor- 
tavimo ,paveldėjimas”. Tiesa, autorius čia 
daugiau turi galvoje auklėjimą, bet iš ke
letas jo pastabų, kad motina pratinusi iš 
mažens Kazį lošti, skaitytojui dar be galo 
sunku patikėti, jog dėl to žmogus jau bū
tinai turi pasidaryti kortų azarto vergas. 
Tiesa, Kazys kaltina it tėvą, kam jis jį 
Pripratino „pasiskolinti” iš jo banko kasos

Edm. Butrimo: „Tėvų kalte“ ir „Budelis“.
pinigų. Mat, Seikus, kartais stokodamas pi
nigo, paimdavo tam tikras sumas iš Kazio 
kasos, bet paskum vėl grąžindavo. Kazys, 
kuris prieš tai sąžiningai žiūrėjo į savo pa
reigas, iš tėvo pavyzdžio pamatė, kad su 
svetimais pinigais galima daryti „operaci
jas”. Iš pradžios jis ėmė „skolintis” mažo
mis sumomis o baigė 40.000. Bet ar tokioms 
paskoloms „užtraukinėti” būtinai reikia tė
vo alkoholiko ir motinos kortininkės? Ma
no nuomone, autoriaus klaida yra ne ta, 
kad jo personažas pasidarė išeikvotojas, bet 
ta, kad jis pirštu prikišamai rodo, jog Ka
zio nusikaltimo priežastis būtinai turi būti 
pakrikę tėvai. Čia tas pats, kas ir su Sil
vestro epilepsija: gali taip būti, bet gali ir 
nebūti. O jei skaitytojui kyla abejonių dėl 
pačių principų, kuriais pagrįsta visa dra
ma, tuomet ir visas veikalo pastatas ima ro
dytis, tartum jo pagrindai būtų įkasti į smė
li-

„Tėvų Kaltė” iš tikrųjų nėra viena, bet 
dvi dramos ir vienas epizodinis priedas. 
Seikų šeimos tragedija laktinai baigiasi 
antrame veiksme. Kai mes sužinome, kad 
Kazys už išeikvojimą pateko į kalėjimą, kai 
Silvestrą ištinka epilepsijos smūgis, mums 
jau viskas aišku. Jei antro veiksmo pabai
goje Įeitų ūkvedis ir paprašytų svečius iš
sinešdinti, kadangi dvaras perėjo Rožės ži
nion, uždanga gali daugiau nebepakilti, nes

sėkos yra visai paaiškėjusios: katastrofa 
jau įvykusi. Trečiame ir ypač ketvirtame 
veiksme veiksmo visai nebėra: eina tik ko
mentarai. Trečiame veiksme staiga miršta 
senis Seikus ir įvyksta iš dvaro išvarymo 
scena. Bet, sakau, ūkvedis galėjo svečius ir 
savininkus daug efektingiau išprašyti ant
ro veiksmo pabaigoje, o tėvo mirtis yra 
visai neparuošta ir nereikalinga. Ji neiš
plaukia iš dramos veiksmo ir nieko neduo
da pačiam veikalui.

Ketvirtame veiksme, kuris vyksta po ke
letas metų, autorius vysto jau nebe Seikų 
šeimos, bėt Rožės ir Jono šeimos tragedi
ją. Tiesa, tai yra Seikų šeimos, dramos pa
sėka, bet nebe pati drama. Kitaip sakant, 
prieš skaitytojo akis vystosi nauja tragedi
ja su keletą naujų personažų.

O .f>agelbinis epizodas yra, kaip minėjau, 
Ramono ir Birutės meilė. Tas epizodas pa
grindiniam veiksmui visai nereikalingas. 
Ramonas su Birute pasirodo scenoje, pasi
kalba ir vėl išeina. Vaizduoti tokią pakri
kusią šeimą kaip Seikų ir lygiagrečiai ro
dyti idealią šeimą yra ne kas kita, kaip nai
vus pirštu prikišamai rodymas tai, kas jau 
ir taip be galo aišku.

Taigi, dėl' dramos konstrukcijos galima 
daiig ko pageidauti. Ne kuo geriau atrodo 
ir veiksmo reikalas. Jei nėra kovos, nėra 
veiksmo, jei nėra veiksmo nėra dramos vei- 

autoriaus norėtos parodyti paveldėjimo pa- kalo. zTai yra geležinis dramaturgijos dės-

„Kariūno Atsiminimų” ir „Gyvenimo 
Eilėraščio” autorius po ilgesnės pertrau
kos pasirodė, jau tremtyje, su nauja vaizdų, 
novelių, apysakų knyga „Sūkuriai ir Žmo
nės”. Tiesa, ištraukomis vienas kitas daly
kas buvo spausdintas ir mūsų tremties 
spaudoj.

i
Iš knygon., sudėtų dalykų aiškėja, jog jų 

siužetai imti iš įvairių gyvenimo laikotar
pių: vieni iš prieškarinų, vadz gerųjų laikų, 
kiti iš pereito karo, pagaliai treti iš šių 
dienų gyvenimo. Dėl to ir knyga paskirs
tyta į tris skyrius: Gyvenimas, Audra, Ne
žinia.

Ką gi S. Urbonas vaizduoja savo nove
lėse bei vaizdeliuose? Jis juos teisingai 
pavadino žmogaus kančių pyne, bet jiems 
būtų galima ir gyvenimo eigasties vardą 
duoti. „Kiekvienas mūsų savo širdyje ne
šiojamės po" Saulės liepsnų žiežirbą, o že
mės sūkuriai mus blaško ir gainioja, kaip 
tuos graudžiai šnabždančius medžių lapus 
rudens darganų vėjai”, rašo autorius kny-1 
gos įžangoj. Meilė ir kančia daros pa-

Is JAV poezijos:
CARL SANDBURG

Migla
Migla atsėlina
Katės pėdelėmis.
Tyliai nutūpus
Apžvelgia miestą
Ir vėliai nusliuogia tolyn. .

Gyvenimas eina

nis, kurio negalima pakeisti jokiomis teori
jomis ir jokiais gudragalviavimais ir ku
ris savo gyvybingumą įrodė /per dramatinės 
kūrybos 21X10 metų praktiką. Jei dramos 
veikale nėra dviejų frontų, vokiečiai sako, 
Spiel und Gegenspiel, nėra kovos ir tuo 
pačiu ir dramos.

Butrimo pjesėje dramatinės kovos ele
mento kaip ir nėra. Visa pjesė yra, galima 
sakyti, vienas su moralizuojančiomis ten
dencijomis monologas apie paveldėjimo blo
gybes. Yra kažin kas .panašaus į kovą tarp 
senio Seikaus ir Rožės, bet tos kovos pa
kanka tik iki antro veiksmo pabaigos. Pa
sibaigus antram veiksmui, pasibaigia' ir 
dramatinė kova ir toliau eina tik dialogai 
be jokio veiksmo. Ta kova turi baigtis dėl 
to, kad didžiausias Rožės priešas senis Sei- 
kus. miršta; o kita vertus, nebėra impulso 
kovai ir dėl to, kad vienintelis pjesės tei
giamas personažas Rožė, padariusi tran- 
zakcija su Seikumi, t. y. "gavusi dvarą už. 
savo gėdą, pati maždaug įsijungia į Seiki; 
šeimos moralinę atmosferą. Tiesa, Silves
tras nupieštas teigiamomis spalvomis, bet 
jis ligonis ir bevalis: kovoje jis nedalyvau
ja. O Ramonas su Birute padaryti vaikščio
ję išminties bokštai; jie yra Seikų fermos 
dramos stebėtojai, bet ne dalyviai: įvykiai 
pro juos rieda jų nepaliesdami.
' Antras dramos veikalo spiritus movens— 
charakteriai. Kokius charakterius piešia

Nauja Simo Urbono knyga „Sūkuriai ir žmones“
Siužeto atžvilgiu S. Urbonas daugiausia 

■ mėgsta vaizduoti karių bei savanorių gy- 
i venirną. „Savanorių žemėj” jis duoda tam 
, tikra prasme vargingo bei sunkaus kai ku- 
. rių mūsų savanorių kūrimosi epopėją. Bet 
. ir kituose vaizdeliuose pasirodo kariškių, 

nors ir ne visad jie būtų pagrindiniai vei
kiantieji asmenys. Pats autorius buvęs ka
riškis, pažįstąs jų gyvenimą, labiausiai jį 
mėgsta ir gali pavaizduoti. Dėl to tie jo 
veikėjai yra išimtinai teigiami: 'toks yra 
Kazys Urba, Jonas, Šalna ir kiti. Juos 
autorius veda per visas kliūtis kaip nuga
lėtojus, laimėtojus. Kartais jis eina kone 
iki kraštutinumo: kadangi veikėjas numa
tytas į gerus, tai jis ir turi laimėti, jam, 
'taip sakant, rašytojas padeda, stovi už jo. 
Antai, Andrius Jodauga („Berlynas de
ga ...”) savo mylymąją Salomėją Vaino- 
riūtę degančiam Berlyne, lyg kokioj nuo
tykių filmoj, keliskart staiga ir netikėtai 
sutinka (kartą tam pačiam viešbuty kaip 
Lessingo dramoj „Minna von Barnhelm” 
Telheimas susitinka Miną, nelauktai ir ne
besitikėtai).

Stovėdamas už savo gerųjų, auĮorius 
juos tegali tik apdovanotus paleisti į toli
mesnį gyvenimą. Si idėja susieta su ryškiai 
pabrėžtu autoriaus moraliniu' nusiteikimu: 
■kadangi „kareivis iš Suomijos” Tadas Ber
noto nenusikalto palaidumu suirutės metu, 

' jis gali vesti tik. dorą, jo paties išgelbėtą 
mergaitę Gražiną Jomantaitę; kadangi mi
nėtasis Jodauga ir Vainoriūtė tvirtai išsi
laikė pagundos valandą jiems tenka išsigel
bėjimas iš didžiausių pavojų. Net meno 
paveikslu, prikauptu gilios gyvybės, dail. 
Cezaris Silas paveikia doriniai puolusios 
moteriškės gyvenimą. Visa tat, žinoma, 
plaukia iš karštos autoriaus meilės savo 
geriesiems veikėjams. Sis subjektyvinis au
toriaus nusistatymas į jo veikėjus žymus 
bemaž visoj S. Urbono kūryboj.

Kitas į akis krintąs rašytojo bruožas, lie
čiąs daugiau kūrinio kompoziciją, yra ne 
pilnas plano išpildymas, novelės užbaigi
mas kartais reportažiniu stilium. Kadangi Į 
tuo būdu sunkoka beperduoti novelei būdin
gus sielos išgyvenimus ir niuansus, taikai 
kur pasigendi psichologinio pagrindimo. 
„Dailininko Šilo paveiksle” Alinos prisikė
limas naujam gyvenimui ir Vidos įstojimas 
nusakytas vienu sakiniu, lakoniškai.

Lengvas stilius, vietomis nenuslepiamas 
suvalkietiškas jumoras, vietomis tikrai nuo
širdus rašytojo pasinešimas gyvai perduoti 
išgyvenimą, sugebėjimas iš kasdieninio 
fakto padaryti novelei būdingą vaizdą yra 
teigiamos S. Urbono novelių bei vaizdelių sa
vybės, o meilė gyvenimui ir gyvenimo Minko
miems verkėjams verčia mus sutikti su 
autoriaus teigimu: Gyvenimas eina, gyveni
mas yra meilė ir kova, ir gėrio pergalė ...

A. Rimtenis.

grindiniais žmogaus gyvenimo varikliais. 
Be meilės Ir kančios neapsieina nei ne
priklausomas bei laisvas gyvenimas, nei 
karo audros, nei pagaliau nežinios dienos. 
Meilė ir kančia gimdo kovą žmogaus gy
venime, o per kovą, neišvengiamą ir nenu
maldomą kovą, ateina tobulėjimas, išsilai
kymas ir gyvenimo pažanga.

Aišku, įvairių žmogaus gyvęnimd tarp
snių vaizdavimas negalėjo išlikti be įtakos 
vidiniam rašytojo stiliui, vientisai vaizdavi
mo linijai. „Gairėse, lietuvių literatūros 
ateičiai” aš jau savo metu buvau nurodęs, 
kad artimoji dabartis, be distancijos bei 
perspektyvdfe kūrėjui, vis dar liks tam trfcra 
prasme žaliava. Betarpiški karo išgyvenimaj 
dar tebėra medžiagos svoriu užgulę mūsų 
rašytojų sielą. Jie dar nėra kaip reikiant 
meniškai išgyventi, subrandinti. Dėl to 
nenuostabu, kad ir S. Urbonas mūsų šių 
dienų stovyklinį gyvenimą perduoda ne tiek 
novelistiniu, kiek reportažiniu būdu. Juo 
daugiau jis siekia praeities, juo daugiau 
jame žymu novejisto, komponuojančio ir 
piešiančio, privalumų.

WITTEN BYNER/ > •
DeBesys ’

Jos kraujo tąkai buvo šviesūs, lyg žaibas, 
Vienintėlis jos palytėjimas
Suskaldytų dangų, ir visa galėjo 
Nutikti erdvėms, kada ji praeidavo. 
Ją prieš daugel žiemų j kapus nulydėjo, 
O vasaros dangus, lyg sniegu apdulkėjęs.

ROBINSON JEFFERS

Akmenskaldžiai
Akmenskaldžiai, su marmuru jūs kaunatės prieš laiką,
Iššaukę užmarštį ir pralaimėję,
Jūs kremtat pašaipias algas, žinodami — uola subyra, ir aktai sutrupa,
Kertėtosios romėnų raidės . a ,
Nusišeria, lyg skudurai ir nusidėvi lietuje. Taip ir poetas
Patyčiom stato sau paminklą; v
Nes žmonės bus nusiaubti, žvitrioji žemė mirs,
Ir didingoji saulė gęs akla, juoduojančia 'širdim:
O akmens vienok išstovėjo tūkstančius metų, ir mintys, persunktos kančia, 
Rado senuos eilėraščiuos medaus ramybę.

Išvertė A. Landsbergis.

■ „Tėvų Kaltės” autorius? Tiesą sakant, jo
• personažai nėra charakteriai, gyvi žmonės,
> o įkūnytos idėjos. Seikus yra girtuoklio 
; schema, Seikienė — kortų azartininkės idė^ 
, ja, Silvestras — nelaimingos aukos
> nijimas,, Ramonas ir Birutė — tobulybėj 

idealai, tik viena Rožė šiek tiek panaši11 
žmogų, nes ji kovoja su Seikumi, kovoja)

i su savimi, puolusi ieško kelių prisikelti ir t.t,
Seikus yra pjesės didvyris. Autoriaus žo

džiais, jis yra akcininkas ir dvarininkas, žch
* džiu, turtingas žmogus. Bet skaitytojui vi

sai neaišku, kokiu būdu tas girtuoklis iŠ 
mergišius galėjo pasidaryti turtingas? Au-

, torius jį mums vaizduoja visą laiką girtą—« 
i visas "veikalas persisunkęs alkoholio tvata 

ko, — mes nematome, kad jis ką nors dirbą 
tų. Tur būt, savo turtą jis paveldėjo, nors 
apie tai autorius visai neužsimena. Pagan 
liau, jei jis ir būtų paveldėjęs, tai tikrai* 
taip gerdamas ir palaidai gyvendamas, kaip 
kad vaizduoja autorius, turėjo viską seniai 
prašvilpti, juo labiau, kad azartininkė lo- 
šikė Seikienė jam padeda pinigus švaisty
ti, visą laiką pralošdama.

Iš leidėjų žodžio sužinome, kad pjesės 
autorius yra medicinos gydytojas ir para
šęs keletą medicinos knygų. Be to, leidėjai 
paaiškina, kad „Tėvų Kaltės” autorius nag
rinėja eugenikos klausimą, kad kiekvieno 
žmogaus prigimtoji teisė yra gimti svei
kam”. Tie paaiškinimai mums nieko nepa
aiškina. Mes neabejojame autoriaus gerais 
norais, bei idealizmu, bet gerų norų dar ne
pakanka parašyti geram dramos veikalui 
Jei Butrimas būtų rašęs eugenikos klausi
mais mokslinį veikalą, greičiausiai būtų 
sėkmingiau Įtikinęs skaitytoją, nekaip kad 
rašydamas dramos, veikalus.

Toje pačioje knygoje atspausdinta ir kita 
Edm. Butrimo 4 veiksmų drama „B u d e- 
1 i s”. Remarkoje autorius pastebi: „Visi 
asmenys ir įvykiai pramanyti; su gyvenu
siais . ir gyvenančiais žmonėmis šito veika
lo asmenys nieko bendra neturi”. Tikrai, tai 
yra fantastinė drama ir fantastinės būtybės 
nieko bendra su gyvenimu neturinčios.

Didelis visuomenės veikėjas, politikas, 
advokatas Šuolis sėdi kalėjime, kadangi jį 
įskundė jo žmonos meilužis aferistas Nirto. 
Šuolis paleidžiamas iš kalėjimo su 
lyga, jei jis bus kalėjimo budelis 
■Ruo tarpu Suolienė laukia vaiko iš 
Daktaras Guoba padaro jai abortą, 
nė, Guoba ir Nirto suimami. Guoba nutei
siamas mirti už abortų darymą, bet miršta 
kalėjimo kieme nuo širdies smūgio; Suolie
nė nuteisiama keletai metų kalėti, vyras su 
ja persiskiria; Šuolis nuo budelio pareigų 
atleidžiamas, kadangi Nirto prisipažino jį . 
įdavęs.

„Budelio” drama kaipo tokia negalima 
laikyti. Tai yra dialogo forma parašyta pub
licistika apie tai, kad abortai yra, nusikal
timas ir kad daktarus, kurie daro abortus, 
reikia karti, o moteris, pasidariusias abor- ‘ 
tus, kišti į kalėjimą. Čia vėl geri autoriaus 
"norai ir dar klaikesnis literatūrinis fiasko. 
Aš čia visai nemanau nagrinėti autoriaus 
minčių teisingumą ar klaidingumą, nors 
apie Butrimo keliamas problemas būtų ga
lima reikšti ir kitokių nuomonių, mane čia 
domina tik grynai literatūrinis aspektas. 
„Budelyje” nėra nei intrigos, nei charakte- ■ 
rių, nei veiksmo, kitaip sakant, nėra dra
mos veikalo. Tiesa, autorius užrašė „drama”, 
bet tas užrašas tam rašiniui tiek tinka, kiek 
tiktų užrašas „scena” ant medicinos kabine
to durų...

SkaitSnt Butrimo dramas, man ne kartą 
buvo atėjusį į galvą mintis, kad novelė ar 

I romanas jam greičiausiai geriau sektųsi 
kaip drama. Jis pradėjo nuo sunkiausio 
žanro, kur suklumpa ne tik pradedantieji. 
Mes galime būti vienokios ar kitokios nuo
monės apie literatūros teoriją, bet vis dėl 
to jos visai paneigti negalime. Joks drama
turgas nebus dramaturgas, jei nepažins dra
mos teorijos bei technikos. Ir kažin ar dra
mos teorijai bei dramaturgijos evoliucijai 
pažinti reikia mažiau laiko ir mokslo, kaip 
kad medicinos mokslams baigti? Drama 
yra viena iš literatūros 'šakų, kaip kad chi
rurgija, vidaus ligos, ir k. yra medicinos 
šakos. Joms juk pažinti reikia daug laiko 
ir pastangų. O rašyti mėgėjiškai kažin ar. 
šiais laikais bėra prasmės? Mėgėjiškų dra
mos veikalų rašymo laikotarpį mes jau esa
me seniai išgyvenę, kaip kad ir šundakta
rių gadynę.

ta
(sic!).

Nirtos.
Suolie-
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Jaunos prancūzės atsiminimai apie Lietuvą:

„ . . . kad mano pasakojimas pajėgtų įtikinti netikinčiuosius“
Į mūsų rankas pateko nepaprastas savo 

■ kilme ir tariniu dokumentas, prancūziškas 
rankraštis apie nukankintą mūsų Tėvynę. 
Jis sužavi skaitytoją savo paprastumu, nuo
širdumu ir teisingumu, kas ypatingai retai 
pasitaiko šiais melo ir cinizmo triumfavimo 
laikais. Gal tas veikalas nedaug pasako 
kurčiam pasauliui, bet mes iš jo eilučių 
jaučiame mielos Tėvynės laukų, pievų ir 
ežerų dvelkimą, girdime kovojančių ir ken
čiančių tėvų ir brolių šauksmus, matome 
visą žiaurią’ Lietuvos dabartį, jautriai ir 
tiksliai atvaizduotą objektyvios užsienietės 
plunksna.

Tai Vienos jaunos prancūzės atsiminimai 
(„14 mois chez les bolchewiks” — Keturio
lika mėnesių pas bolševikus, apie 115 ma
šinraščio puslapių didumo.

Autorė vasarojo Lietuvoje 1944 metais ir 
negalėjo pabėgti nuo rusų. Po ilgų ir ypa
tingų pastangų jai pavyko 1945 metų gale 
grįžti į Prancūziją. Lietuvoje būdama ji 

’ rašę dienoraštį, bet bijojo jį išgabenti ir 
paslėpė. Ji rašė savo veikalą iš atminties:

„Prieš mėiibsį grįžau iš Lietuvos. Sakau 
„Lietuva”, nes turiu vilties, kad ji dar at
gims, ir gal netrukus, laisva, tačiau šiuo 
metu beliko tik Lietuvos šėšėlis; bolševikų 
invazija padarė jai mirtinų žaizdų ... No
rėčiau turėti didžiojo rašytojo plunksną, kad 
mano pasakojimas pajėgtų įtikinti netikin
čiuosius. Vaizduoju tik tą, ką pati mačiau 
savo akimis per 15 mėnesių ... Mano pa
sakojimas bus kiek galima bešališkas, nes 
visuomet bijojau nukrypimų į vieną ar kitą 
pusę”.

Autorė liečia įvykius tik toje vietovėje, 
kur ji gyveno; tačiau galima manyti, kad 
panašiai dėjosi ir kitur.

1944 metų liepos mėn. pradžia. Autorė 
su vyru ir sūneliu vasarojd puikiame Lie
tuvos kampelyje, stengiasi negirdėti artė
jančios kanonados. Vyras išvyksta i Kauną 
ir nebegrįžta; ji su vaiku lieka laukti liki
mo. Ji netiki, kad 20 šimtmetyje gali būti 
tokių barbarų, kokiais vokiečių propaganda 
vaizdavo rusus. Gyventojai širdies gilumoje 
troško vokiečių pasitraukimo, bet jautė 
žiaurią bolševikų baimę; jie pažino jų dar
bus 1940—41 metais.

Klausydama draudžiamąjį anglų radiją, 
autorė sužino, kad jų vietovė jau paimta 
raudonosios kariuomenės. Netrukus atbėga 
baisiai išgąsdinta viena kaimynė: ji mačiusi 
rusus. ' Pirmieji įspūdžiai neblogi: kariai 
gerai aprengti, turi didelių patrankų, žmo
nių neskriaudžiai Į ūkį atvyksta du rusų 
kareiviai, lyg karikatūros, ant seno kuino, 
seni ir girti; jie tik pavalgė, dar gavo 
degtinės, pamiegojo vežime ir nuvyko to
liau. Po to atvyko jauna daili rilsė, moteris- 
kareivis,'paprašė šilto vandens galvai iš
plauti; autorė nustemba, kad rusė turėjo ... 
muilo.

Netrukus kareiviai ėmė grobti arklius,’ 
palikdami savo' nukamuotus kuinus, plėšti 
maistą ir pašarą. Žmonės kentėjo, nes kare 
pasitaiko visaip.

Kiek vėliau pradėjo savo darbą mėlynke- 
puriai. Pirmieji paklausė apie radijo imtu
vą, papietavo ir nuramino šeimininkus; tie 
patys atėję vėliau išsinešė radijo aparatą, 
žadėdami grąžinti „karui pasibaigus”. O 
per radiją „išlaisvinimui” pagerbti Maskvą 
grojo lietuvių tautos himną; žmonės ėmė 
slėpti radijo imtuvus ir klausyti slaptai, 
nors tai darėsi labai pavojinga; autorė ke
liaudavo paklausyti naujienų pas tolimus 
kaimynus.

Rusai paskelbė vyrų mobilizaciją; vyrai 
nėjo, ėmė slapstytis ar „sendinti” savo do
kumentus; kiti įsitaisė prie darbo, kuris 
buvo prilygintas karo, tarnybai. Taip dau
gelis dirbo traktoristų kursuose, kad ir ne
turėdami nei vieno traktoriaus.

Žmonės gyveno gandais. Rimtos informa
cijos nebuvo, tai tikėta neįmanomiausiais 
gandais. Pradžioje buvo kalbama, kad 
grįžta vokiečiai (žmonės paslėpė vokiečių 
pinigus), toliau paplito, žinios apie anglų ar 
amerikiečių desantą; kai kasx juos esą, 
matę miestelyje. Daugiausia gandų pasklido 
apie laukiamus masinius trėmimus į Sibirą; 
to žmonės daugiausia bijojo.

Vis daugiau ėmė reikštis'milicija. ^Bažnyt
kaimyje, kur. paprastai užtekdavo dviejų po- 
kiti gabeno daiktus į sunkiai prieinamus 
licininkų, atsirado 60 mėlynkepurių būrys. 
Jie lajikė ūkius, plėšė viską, kas jiems buvo 
reikalinga, darė kratas, areštavo žmones ir

kišo juos tardymui į ’milicijos rūsį. Autorė 
taiko Lietuvai Marseljetės, prancūzų tau
tinės giesmės, posmus:

„Pažvelkit j kaimą: ten siaučia žiaurūs 
kareiviai, jie išplėšia, iš jūsų rankų ir 
smaugia jūsų kūdikius, jūsų žmonas ... 
Prie ginklo, piliečiai!” ...

Į milicijos žiaurumus reagavo išsislapstę 
partizanai, nušaudami vieną-kitą pareigūną 
ar įtariamą išdavinėjant saviškį. Tiems to 
tereikėjo. Prasidėjo masiniai areštai, plėši
mai, keršto veiksmai. Autorė pasibiaurėda- 
da aprašo nuolatinius tardymus, milicijos 
apsilankymus, jų vaišinimą degtine, viso
kias neteisybes ir nedorybes.

Užklupti ar pagauti partizanai buvo 
žvėriškai kankinami ir po mirties jų la
vonai pametami viešose vietose paniekai; 
taip buvo kadaise priimta centrinėje Azijoje.

Partizanų eilės augo; prie jų jungėsi net 
artimi komunistams lietuviai, pasipiktinę 
milicijos bestiališkumu. Žiemą partizanai ne
begalėjo slapstytis miške, turėjo grįžti į 
namus ir rizikuoti susitikti su baudžiamai
siais būriais.

Autorė aprašo organizuotus plėšimus. Pas 
gražiai gyvenusį malūnininką atvyko su 
vežimu būrys „proletarų”, kurie pasininko 
sau ko norėjo: baldų, drabužių ir kitų 
daiktų; viena moteris užsivilko net keletą 
suknelių vieną ant kitos.

Plėšė ir valdžios pareigūnai. Ant milici
jos viršininku autorė pažino jos vyro kos
tiumą; viršininkas, tai pastebėjęs, užsisegė 
apsiaustą... ’ . ,

Padoriau gyvenę žmonės ėmė slėptis ge
resnius daiktus, baldus, drabužius. Vieni 
įsitaisė slėptuves palėpėse ar tarp malkų, 
ūkius, treti ... pavedė juos „komunistų” 
kiti gabens daiktus į sunkiai prieinamus 
globai. „Komunistai” sakydavo: dabar mū
sų laikai, mes jums padėsime; užtat padė
kite mums, kai laikai pasikeis. x

Visi atsiminimai pilni tokių vaizdų, ku
rie tegalimi ten, kur valdžia yra banditų 
rankose. Saitai, be komentarų, autorė ap
rašo milicijos apsilankymus, girtavimus,

pėrimus, pasityčiojimus; rusų kareivius ji 
Vaizduoja kiek padoriau, nors ir tie jai at
rodė perdaug rytietiški.

Jautriai aprašo autorė 1944 metų Kū
čias, kada prie tradicinio stalo buvo palik
tos tuščios vietos tiems, kurių nėra, kurie 
ištremti J Sibirą arba išvengė Sibiro. Trauk
dami nuo(,- stąlo šieno šiaudelius, visi būrė, 
ar pavyks bendri linkėjimai ateinantiems 
metams, būtent, ar pasitrauks iš Lietuvos 
rusai.

Po Vokietijos kapituliacijos išsisklaidė 
iliuzijos: rusai nemanė trauktis, o mėlynke
purių peilis vis giliau smigo į Lietuvos kū
ną Jokių žinių nebuvo apie tuos, kurie pa
sitraukė į Vokietiją* ar gyvi, ar sugrįš?

Iš Vokietijos grįžo viena studentė. Auto
rė rizikuoja vykti į Kauną jos pamatyti, bet 
jau neberanda. Iš lūpų į lūpas eina žinios: 
pabėgėlius surinko į stovyklas, maitina ir 
globoja; jie tvirtai laikosi, nepakriko ir ne
palūžo. Net viena kita pavardė minima. To
ji žinia pakelia ūpą, vaizduotėje gimsta lie-

tuvių’ pulkai, besirengią vaduoti Tėvynę.
Autorei pavyko susisiekti su prancūzų pa

siuntinybe; ji ima rūpintis leidimu “išvykti; 
Autorė didvyriškai nugali visas kliūtis ir 
išsiveža sūnų, kurį, kaip gimusį Lietuvoje, 
valdžia laiko sovietų piliečiu ir nenori iš
leisti į „supuvusius” Vakarus.

Lietuviai su pavydu išlydi prancūzę: sa
kosi mielai važiuotų drauge su ja iš savo 
paniekintos Tėvynės.

Lyg kaleidoskope Seka beskaitant Kau
nas, Vilnius, traukiniai, kalėjimai, įstaigos, 
bažnyčios, įvairūs žmonės, skriauda, netei
singumas ir begalinis skurdas.

Kaip autorė, daugiausia ašaromis išsiko
voja sau kelią į laisvę, taip ir visas Lietui 
vos gyvenimas atrodo atvaizduotas per aša
ras: Dangaus pagalbos šaukinti tylios tau
tos tragedija.

Turėtumėm pasirūpinti išversti šį nepa
prastai įdomų ir svarbų veikalą ir jį pasi
skaityti. S.K.

Musą federalizmo konspektas (2)

Europos federacijų, ‘idėjos
Federalizmo idėjos Europoje jau seniai I pats save degradavo, savitarpio kovose iš- 

nebenaujos. Pvz., laiminga šveicarų konfe-Į 
deracija per dešimtmečius daug kam yra 
buvusi šviečiančiu pavyzdžiu ir visokių 
analoginių federalizmo idėjų įkvėpėja. 
Prieškarinės Čekoslovakijos ar Jugoslavas 
nors dar gana netobuli pavyzdžiai skiepijo 
europiečio žmogaus protui mintį, jog ne vi
sai tokių pat kultūrinių, kalbinių bei etno
grafinių tautinių vienetų apjungimas į 
bendrą valstybę yra įmanomas ne vien ša- 
vo imperialistine forma, gi naudingas ir 
prasmingas visokiais atžvilgiais.

Bet kai nacionališkai tokia marga Euro
pa, įvairių susikryžiuojančių imperializmų 
skrodžiama, pagaliau, išsimaudė 1914—18 
metų kraujoplūdyje ir -kai netrukus ėmė 
aiškėti,’ jog suorganizuotoji Tautų Sąjunga 
dar nepajėgs Europoje laiduoti nei saugu
mo, nei gerovės, nei teisingumo,dauge
lis mūsų šviesesnių protų pajuto reikalin
gumą ieškoti Europos tautų unijos, ir tada 
prasidėjo pirmas gausus federalistinių idėjų 
sėjos etapas. Grafo Coudenhove-Kalergio 
vadovaujama Paneuropos unija čia buvo 
vieha iš ryškiausių ir populiariausių tos 
idėjos koknkretizavosi formų. Aristide 
B-riand apie 1930 metus, savo „Europinės 
Unijos”, deja, greitai abortuotu projektu 
mėgino šias idėjas pernešti į realiosios 
politikos sritį. Be jokių vaisių, — mūsų vi
sų nelaimei.

Antrasis pasaulinis, o ypač Europos tau
tų kraujoplūdis 1939—1945 m. dar sykį pa
rodė, kur veda mūsų kontinentą* neriboti 
nacionalizmai, šovinizmai ir ovisų spalvų 
imperializmai. Tai tikra likimo ironija, kad 
Hitleris irgi pasiskelbė esąs , savo rūšies 
„federalistas”, naujosios Europos idealo sie
kėjas. Bet išskyrus nacizmo manijakus, nie
kas kitas Europoje, nenorėjo tokios .federa
cijos, kur visos tautos privalėjo būti tik 
mėšlu tam, kad prūso pilvas pasidarytų 
storiausias.

Kraujoplūdis tuo tarpu pasibaigė, patik
damas Europą griuvėsiuose arba skaudžiai 
sužalotą. Ligi Weimaro ir ligi Triesto at- 
siskalavo iš rytų nauji „unijonistai”... Pa
aiškėjo, kad sprendžianf įvairias svarbiau
sias ir gyvybines mūsų kontinento proble
mas, europiečiai — tikrieji ir gal vieninte
liai pasaulio civilizacijos kūrėjai — čia be
turi jau tik antraeilį žodį, o dažnai ir jo
kio balso. Tiek žemai tapo degraduotas mū
sų kontinentas, — kontinentas, kuris, beje,

lašino geriausią kraują, susipiaustė, susi
griovė, užsiėdė ...

Bet sveikas tautų1 instinktas ir kūrybinė 
mintis dar nemirė. Visa tai vėl atgimsta 
idėjomis, lūkesčiais, naujais troškimais ir 
plataavimais. Prasidėjo antras Europos fe
deralizmo idėjų sėjos etapas. Atsirado nau
ji motyvai, laikotarpiui būdingi interesai, 
ne kartą ir egojistiniai sumetimai. Bet jų 
visų galutinis tikslas ir devizas: — norint 
išgelbėti Europos civilizaciją ir jos tautas 
nuo žlugimo, siekiant atstatyti ir supažan- 
ginti Europos tautų gerovę’ ir laisvę nėra 
ir nebebus kito kelio, kaip tik gilesnių Eu
ropos tautų solidarumo jausmų pažadinimas 
ir suradimas jų gyvenimui tvarkyti federa- 
linių formų. t

Vėl atsirado tos rūšies propaganda, kilo 
pavienė ir kolektyvinė iniciatyva, projektai, 
organizacijos. Šios visos idėjos nekartą- 
nuskamba ir tarptautinių politinių organiz
mų forumuose. Europos federacijos sąjū
džiui propaguoti vėl grįžo tas pats Cou- 
denhouve-Kalęrgis, pirmon - vieton kviesda
mas į talką įvairių laisvų tautų parlamen
tarus. Savo ruožtu Winstonas Churchillis at- 
tarus. Savo ruožtu Winstonas Churchillis at
sistojo kitos federalinės Europos unijos idė
jinio sąjūdžio priešakyje. Labai aktyvūs fe- 
įgeralizmo idėjų sąjūdžiai pasigirdo iš Olan
dijos, Belgijos... Pagaliau, šios dvi valsty
bės ir Luksemburgas nuo žodžių ryžosi 
prie veiksmų, kurdamos ekonominę uniją 
Benelux vardu. Prie viso to galima pami
nėti labai i-donių ir idėjomis derlingą „In
termarium” sąjūdį, pasistačiusi tikslą siekti 
šiaurinės, centrinės ir pietinės Europos tau
tų federacijos viename dideliame valstybi
niame orga'nizme. Pastarasis sąjūdis tėra ir 
tegali būti grynai idėjinis, nes jo būsimų 
komponentų didelę dalį sudaro tautos, ku
rioms1 tuo tarpu dar neįmanoma laisvai 
apsispręsti

Visa tai vos prabėgomis suminėjus, aiš
kiai matyti, koks spontaniškas federalistinių 
idėjų antplūdis išsilieja dabar Europoje. 
Reiškinys ne be pr.ežasčių ir ne be supran
tamo pagrindo. Šiandien jis dar „literatū
ra”, bet atominės eros sprogdinamoji ener
giją neišvengiamai ir gal netolimoje atei
tyje tai ,fliteratūrai” suteiks imperatyvinio 
■poveikio.

Ką šioje atmosferoje galvojame ir daro
me mes, kurie vis dar su tam tikru varžy-

laiko, beveik gėdydamiesi, paveblename ke
letą nusitrynusių, per porą praeities de
šimtmečių iki gyvo kaulo išblukusių stereo
tipinių fraziukių apie Baltijos vienybę, 
baltišką santarvę, mūsų trijų ta’utų bendra
darbiavimo reikalą ir panašiai? Pasakome 
tas frazeles, bet vis taip ' neangažuojančiai, 
nes bijome pasakyti perdaug, pasirodyti esą 
„naivūs”, „nerealistai”, „romantikai”, sva
jokliai, — gink Dieve, kad kas nepalaikytų 
permažais savo Tėvynių patrijotais etc.

O gi ar nepastebite, kad paradoksas jau t 
baigia įvykti! Mūsų „santarviškumo” i 
„bendradarbiavimo” rezervuotos deklaraci
jos idėjiškai yra jau pralenktos. Euro
piniai 
giau 
mūsų 
dieną 
pasirodys tik mažai reikšmingas anachro
nizmas. Kur šiandien dar bijomės būti re
voliucionieriais, ten rytoj, poryt gal pasiro
dysime -tik išgyventos europinės epochos 
siauručių, parapijinių nacionalizmų reak
cionieriais ..

Visgi tautoms valstybiškai egzistuoti yra

„fisarų pakalnė"
Naujųjų Metų išvakarėse ir sausio 3—4 

dienomis Kasselio dramos studija padarė 
šuolį iš savo įprastinio žanro, patiekdama 
stovyklos visuomenei Ip. Tvirbuto sureži
suotą muzikinį' humoro vakarą „Ašarų 
Pakalnė”.

Eiti su humoru į lietuviškąją publiką ri- I 
zikinga ir įdomu. Rizikinga, nes lietuviškojo | 
humoro sąvoka dar gana miglota. Neno
rint suklysti, tegalima pasakyti, kad jis ple
vena kažkur tarp trijų pagrindinių humoro 
rūšių — arkliškojo, žmogiškojo bei dangiš
kojo. Įdomu, nes įvairiais humoro čiuptu
vais apgraibant lietuviškąjį žiūrovą, ir klau
santis jo juoko, artėjama prie tos sąvokos 
išryškinimo.

Kitur panašus žanras — humoro, satyros, 
muzikos, šokio junginys — yra giliai įsi
šaknijęs. Negalima įsivaizduoti Anglijos 
teatro gyvenimo be „Musicc Hali” ir pran
cūzų be „Cabarets”. Pokarinėj Vokietijoj 
ryškiausias šio žanro atstovas yra Miinche- 
no „Schaubude” teatras, kuriame vyrauja 
visudmęninė ir politinė satyra.

Lietuviškasis „Music Hall” dar lindėjo 
vaiko bateliuose. Tenkintasi gastrolieriais. 
Vienas pirmųjų šio žanro pionierių, tas 
pats Ip. Tvirbutąs, pastatė panašius humo
ro vakarus Klaipėdoj ir Šiauliuose ir buvo 
spaudos šiltai įvertintas. Vėliau šį žanrą 
plėtė šiupiniai su populiariaisiais „Links
maisiais broliais”.

Kasselio dramos studijos pastatymas bii- 
vo ne tiek satyrinio kiek, parodinio pobū
džio. Pagrindiniai numeriai — opera „Ji, 
jis ir arklys’ filmą „Drakulos kerštas” ir

Kasselio scenoje
baletas siekė ne tik sukelti juoką, (kas jiems 
pavyko), bet kartu nežymiai metė iššaukimo 
pirštinę išskėstarankei operai, pabaisinei 
filmai ir piiruetiniam baletui.

Nuo kasdienės realybės taip pat neati
trūksta „Vilties žlugimo” dramoj „šekspy
rišku receptu” pavaizduota dar tebevykstan
ti stovyklos kova dėl kiaulių auginimo. Ne
žiūrint liūdnos pabaigos, atrodo, ji padrą
sino ne vieną kiaulių augintoją. „Nemirtin
goji Unrros anketa” išsamiai papildė die
nos metu stovykloj padarytą pranešimą nau
jojo skryningo reikalu. Žiūrovus itin pra
linksminęs „Žmogėdros atsilankymas” vaiz
davo DP verbavimą emigruot į Niatn—■ 
Niam šalį. Radijas perleido per savo priz
mę stovyklos miesto aktualijas. Lyriškos 
„Sūpuoklės” jautėsi gana vienišos humoro 
ežere, bet buvo publikos dėkingai priimtos, 
kaip šiuo metu priimama visa, kas giedra 
ir pavasariška ...

Vulgarumas ir blankumas (šeiminyškai: 
skystumas) — dvi didžiosios humoro grės
mės. Režisierius Ip. Tvirbutąs pravedė pro
jas humoro vakarą lengvumo ir grakštumo 
lieptu. Pastatyme dalyvavo beveik visas 
dramos studijos” kolektyvas. Dekoracijos St 
Tamošaičio.

Z. Jonušo vadovaujamas 14 žmonių or
kestras davė vakarui muzikinius rėmus. Ka-i 
pelmeišterio dėka dramos studijos auklėti
niai per mėnesį trims vakarams tapo ope
ros solistais ar bent choristais.

JKas svarbiausia, šis vakaras įrodė, kad 
mes dar'mokame juoktis. Nežiūrint visako.

A L

Mus15; knygą leidėjams 
iš Kanados. S ko, gerai, kad 
a-r Braziliją išvažiavau. Čia

Gavau laišką 
ne į 'Australiją 
nors gamta, metų laikai, klimatas primena 

ir i tėvynę. Šiltuosiuos kraštuos — kitaip. Nei 
i medžiai kaip namuos, nei dangus, Mei gy
vuliai. Žemė ir ta daugiau smėlys, negu 
’ lietuviškas juodžemis.
| Būnant svetur, tau sudreba širdis, kai 
mažiausias kas .iš aplinkos tau primena tė- 

‘ vynę. Ir kuo dažniau, tuo ryškiau stovi anas 
i kraštas prieš akis. Ne tai, kad būtum senti- 
I mentalus, ne, — tėvynės ilgesys nėra sen- 
' timentas, o kiekvieno įgimtas tvirtas jaus
mas, ir vienas jautriausių. ,

| Tačiau ir jūras užneša,? ir jeigu aplink 
j dešimtis metų tik smėlį, palmes, ir avis te
matysi, tikrai galima pačiam virsti smėliu, 

būtinas tam tikras ’fizinis bdf aritmetinis' Ir N dabar tokį gyvą jausmą palengva su- 
minimumas, ir kad mūsų balsas būtų iš- ; Sers Australijos vilnos, ar Brazilijos pampų 
girstas ir su juo dar skaitomasi, į didesnį platuma.
koncertą «teks stoti, kaig baltiškam viene-I 
tui. O mes tada vis dar tik kalbėsim apie... j 
lietuvių - latvių - estų „vienybėj reikalą”.I
Kas per politikavimo mizerija F Bronys gaila sitikėt vien tuo, ką i-šsivežam emigruodami,

protai jau toliau nuėjo ir daug’dau- 
siekia. Nebus didejis siurprizas,’ jei 
mažytės santarvės ieškojimas vieną 
stambesnių susigrupavimų akivaizdoje

I Mąstydamas apie tai’, prisimeni lietuvišką 
■ knygą; Lietuvai yra reikalingi ne australai, 
I o tik Lietuvai. Ir lietuviu išlikti1 negalima pa-

Lietuviiį ’dainos Hamburge
Š. m. sausio mėn. 31 dieną per Hambur

go radiją nuo 10,30 iki 11 vai. bus trans
liuojama Pabaltiečių lietuvių, latvių ir es
tų tautinės dainos, kurias atliks tų tautybių 
chorai. Lietuviškai dainuos „Tėvynės Gar
sų” ansamblis, komipoz. Valterio Banaičio 
diriguojamas.

Be to, š. m. vasario mėn. 12 dieną tas 
pats Hamburgo radijas duos lietuvių so
listų p-lės Juzės Augaitytės, Ip. Nauragio 
ir Jono Butėno koncertą. Transliacija pra
sidės tarp 16,30 vai. iki 16,45. Tai bus skir
ta Lietuvos Nepriklausomybės 30 metų su
kaktuvėms paminėti. Deja’ vasario 16 die
nos programa yra užimta ir tai dienai ne
pavyko gauti skirtos valandėlės.

S. m. sausio mėn. 7 dieną Spakenbergo 
lietuvių stovykloje . vietos laikraštis (spaus-

dinamas rotatorium) atšventė savo 2 metų 
sukaktuves. Ta proga už mirusiojo pirmojo 
redaktoriaus vėlę A. A. adv. J. Lembergo 
buvo atlaikytos gedulingos pamaldos. Iki 
šiol „Pasaulis Šiandien” yra išėję 580 nu
merių. Laikraštis aptarnauja didžiausią Spa
kenbergo stovyklą ir. Hamburge bei1 apylin
kėje gyvenančius lietuvius. Laikraštį reda
guoja Kl. P-riel-gauskas.

Kaip tenka patirti, Šlezvigo Holsteino 
provincijos kariniai organai yra išleidę pa
rėdymą, kad vietinėse stovyklose ateityje 
nebegalės eiti rotatorium spausdinti laik
raštėliai. Tatai bus labai didelis smūgis 
tiems, kurie neturi radijo aparatų ir nemo
ka svetimų kalbų, nes savaitiniai laikraš
čiai ateina labai pavėluotai. Vyt. Giedaugas

— aplinka yra galinga sutrėkšt žmogų. Rei
kia nuolat dar tą ugnį kurstyti. Ir kas yra 
didesnis jos kurstytojas; jei ne lietuviška 

“įmyga, lietuviškas žodis? Kur rasime tiek 
savo tėvynės žmonių, daiktų kvapo ir sie
los, jeigu ne savo klasikuose. Ir štai kai 
baigėsi Lietuviškosios Knygos Metai, ir 
girdim, kiek daug knygų išėjo tais metais,
— žiūrim ir nuliūstam: niekas neatsiminė 
klasikų, tik Maironiui' vienas tomas ir, 
kažkada, kukli Biliūno knygelė. Teisybė, 
reikia ir tų knygų, kurios leidžiamos dabar, 
bet jokiu būdų negalima leisti vien tik šią- 
sias, ir tuo labiau dabar, tremtyje. Jos vie
nos nieku būdų neatstos mūsų klasikų, ču- 
rių turim stiprių ir kuriais galim prieš vi
sus kitus kraštus didžiuotis. Kol dar laikas, 
mūsų leidyklos turi išleisti Donelaičio 
„Metus”, Krėvės 
maitės „Raštus” Vaižganto „Pragiedrulius” 
Aleksandriškio eiles, lietuvių pasakų kny
gas. Mažų mažiausia. Top knygos Vokieti
joje yra. Iš kiekvieno tų knygų puslapio 
srovi sodrus lietuviškas žodis, lietuviška 
siela, ir, gal būt, svarbiausia, toji visiems 
taip miela aplinka, daiktai, darbai. Neišse
miama savęs žadinimo versmė. Kad kiek
vienas emigruojantis galėtų su savim vežtis 
bent šiuos. Ir tai ne tik savo jausmo ar 
prisiminimų stiprinimui, bet ir todėl, kad . 
mūsų jaunimas turėtų ko tikrai lietuviško 
pasiskaityti, ir tikrai gražia ir turtinga lie
tuviška kalba.

Klasikų užmiršimas, kai išleidžiama bent 
dvidešimt kalendorių iš karto, ir net ant 
pirmos rūšies liuksusinio popierio, — neat
leistinas mūsų leidyklų elgesys. Pats laikas 
klaidą atitaisyti, ar bent pataisyti. Arti
miausi mėnesiai parodys, kiek mūsų leidė
jai ir kurie mūsų leidėjai’ lietuviškam žo
džiui, lietuviškam klasikui, — o tuo pat ir 
aplamai lietuviškumui, — daugiausia meilės 
parodys.

O mes laukiame, ir neužmiršime laukti.
Jonas Mekas.

.Šiaudinę pastogę”, Že-
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Is Kanados lietuvių gyvenimo:
•»“ 1 ...... * * Lietuviškai paspausime dešines

Amerikos lietuvių dienraštyje „Naujienos” 
galime gausiai užtikti žinių iš Kanados lie
tuvių gyvenimo. Paskutiniuose to dienraščio 
numeriuose iš atsjaausdintų žinių iš Kanados 
lietuviu gyvenimo jaučiama, kad Kanados 
lietuvių kultūrinis gyvenimas pradeda dau
giau gyvėti. Kanadoje, kaip ir Amerikoje, 
lietuviai yra susibūrę J partijas. Iš visko ma
tyti; kad )ik komunistai šalinasi nuo Lie
tuvos išlaisvinimo akcijos ir tų darbą, ku
rie yra susirūpinę Lietuvos atvadavimu, 
trukdo. Tas matyti iš ilgų į Kanadą atvy
kusių lietuvių medkirčių ginčų su vietos ko
munistais „Naujienose”. Pereitų metų „Nau
jienų” Nr. 285 buvo įdėtas Longlac 
stovykloje gyvenančių lietuvių medkirčių 
būdingas atsakymas Chicagos komunistui Ou- 
kui. Jis buvo aplankęs lietuvius vyrus ir ap
rašė tendencingai įspūdžius komunistų dien
raštyje „Vilnis”, Tą proga kanadietis lietu
vis D. Notikeliūnas „Naujienose” rašo:

„Atvykus didesniam skaičiui tremtinių į 
Kinadą, praturtėjo ir čionykštė lietuvių 
spauda, o ypač „Naujienos”. Skaitai žmo
gus ir džiaugėsi, kad atsirado tokių kultū
ringų ir gražių spaudos jėgų. Tai mums 
kanadiečiams tiktai neįkainuojamas turtas. 
Ne be reikalo komunistai tiek sielojosi ir 
dėjo pastangas pastoti kelią jų įvažiavimui, 
Jie nujautė, kad sulauks nenugalimų sau 
priešų. Nors asmeniškai tų naujai atvykusių 
Kanados miškuose gyvenančių lietuvių dar 
neteko susitik!!, bet iŠ jų pasirodymo spau
doje, manau, kad eąama mokytų ir gabių 
vyrų.

Sveikiname jus, naujieji bendradarbiai! 
Malonėkite parašyti daugiau. Mes su smal
sumu nuoširdžiai sekame jūsų pasirodymą 
spaudoje. O kai teks susitikti, tai lietuviškai 
paspausime dešinę. Mes nekantriai laukia
me, kol jūs užbaigsite savo darbo sutartis ir 
galėsite įsikinkyti Į mūsų kasdienio gyveni
mo raidą. Mūsų organizacijos kiek užsikrė
tusios raudonuoju vėžiu, tai, be abejo, teks 
t s gydyti, kad tą puvimą butų galima pra

tinti. Čia kaip tik mums bus reikalingi1 ju
tų vaistai.”

Kad Kanadoje lietuviai komunistai yra 
Iršūs užtenka ir šio pavyzdžio. Montrealy- 
ie buvo surengtas pobūvis minint „Vytau
to” klubo 40 metų snkaktuves. Sis klubas yra 
didžiausia lietuviška organizacija visoje Ka
nadoje. Ji nariais nepirmauja, bet turtingu
mo atžvilgiu yra turtingiausia. Kaipo senai 
Ir rimtai organizacijai lietuviai simpatizuo
ja. Todėl į pobūvį svečių susirinko labai 
daug. Kartu į pobūvį buvo pakviestos ir iš 
Vokietijos atvykusios lietuvaitės. Joms ir 
įėjimas buvo nemokamas. Bet tas nepatiko 
pobūvyje buvusiai komunistei Vilkienei, 
Tenka pasakyti, kad pobūvyje buvo nevien 
Vilkienė, bet dar virš 20 komunistų. Maty
li, komunistų buvo iš anksto susitarta, o 
Vilkienė pasišaukusi Kanados Lietuvių Ta
rybos pirmininką, kai jis nieko blogo ne
galvodamas prisiartino, tai ji kirto jam į 
ausį. Tuoj jai į pagalbą pribuvo ir kiti ko- 
jtiunistai. ir visi norėjo pirmininką išmesti 
t pobūvio. Užstojus kitiems vyrams, pir
mininkas paliko pobūvyje, o Vilkienės vy
ras savo žmonai įsakė iš jx>būvio pasi
traukti. Po trumpai trukusių grūmojimų ir 
koliojimosi ji išvyko.

DŽIAUGIAMASI ATVYKUSIAIS LIETUVIAIS * ARŠOS LIETUVIAI KOMUNISTAI ♦ IR JIE TURI VARGŲ * GRĄŽOS SUSI
PAŽINIMAI * VIENAME DALYVAVO PARLAMENTO NARYS * ATVYKUSIOMS LIETUVAITĖMS SUTEIKTA PARAMA 
NAUJA TORONTO LIETUVIŲ AKCIJA DĖL ĮSILEIDIMO TREMTINIŲ Į KANADĄ ♦ ORGANIZUOJAMAS LIETUVIŠKAS 
SAVAITRASTIS * KAIP GREIT IŠ KANADOS IŠVYKSTAMA Į JAV? » YRA IR ŽYDŲ LIETUVOS PATRIOTŲ

Bet Kanados lietuviai komunistai turi ir 
■ vargų. Toronto mieste veikia iš komunis

tuojančių lietuvių sudarytas choras „Ban- 
< ga”. Kiek anksčiau šį chorą lietuvių komu

nistų vadovė Detroite (JAV) pakvietė į sve
čius. Kai choras įvažiavo J JAV teritoriją, 
tai imigracijos pareigūnai šį komunistų 
chorą sulaikė ir su stipria sargyba grąžino 
atgal į Kanadą. Be to, šis iš t5 asmenų 
choras imigracijos pareigūnų buvo sulaiky
tas prie, sienos 6 valandas.

Atvykstančius tremtinius Kanados lietu
viai gražiai pasitinka. Montrealio mieste 
veikia specialus komitetas, kuris rūpinasi- 
atvykstančiais lietuviais. Neseniai jis per
siorganizavo: pirmininkas J. Miller-Juške- 
vičius. Garbės pirm. kun. J. Bobinas, vice
pirmininkas A. Sakalas, raštvedys A. Nor- 
keliūnas, ižd. J. Jurėnas (atvykęs iš Vokie- 
tijosl. Kun. A. Vilkaitis (taip pat iš Vokie
tijos), Rugšėnas ir Orinius yra patarėjais.

Paprastai, į kokią apylinkę atvykus dides
niam tremtinių skaičiui, Kanados lietuviai 
ruošia susipažinimo pobūvius. Tokie pobū
viai įvyksta su dideliu pasisekimu. Pavyz
džiui, į Montrealio suruoštą susipažinimo 
pobūvį atvyko apie 900 Montrealio ir apy
linkės lietuvių. Parapijos salė galėjo sutal
pinti tik 400 žmon ų, o šiuo atveju turėjo 
sutalpinti 700. 200 žmonių dėl vietos stokos 
turėjo grįžti į namus. Kaip rašoma „Nau
jienose’5, šis susipažinimas buvo vienas iš 
sėkmingiausių. Iš to galima spėti, kad Ka
nados lietuviai įdomaujasi atvykstančlaįj lie
tuviais. Pobūvio metu buvo pasikeista kal
bomis. Buvo Į pobūvį pakviestas ir Kana
dos parlamento narys, p. Cotte, kuris savo 
kalboje lietuviams dėl sunkios tėvynės būk
lės pareiškė ■ užuojautą.

Vakarinėje Kanadoje, Winnipego mieste 
atvykusiems lietuviams buvo taip pat su
ruoštas susipažinimo pobūvis. Vienas vei
kėjas, nors gyvendamas už 100 mylių, laikė 
pareiga atvykti į šį pobūvį, čia tremtiniai 
pasirodė su savo sugebėjimais. į sceną bu- 
Vo išėję 5 broliai JonUškos (4 atvykę iš 
Vokietijos), kurie sudainavo kelias liaudies 
dainas. Visockis (Aistis) pasirodė su so
lo dainomis. Į Winnipego miestą yra atvy
kusių virš 30 tremtinių. Ir šiame pobūvyje 
buvo pasidalinta kalbomis ir padėkos go
džiais. Ir čia komunistai nesnaudė. Nors 
brutaliai nepasireiškė, bet dažnai vartodavo 
žodj „fašistai”.

Į Montrealio miestą neseniai atvyko iš 
Vokietijos 40 lietuvaičių. Vietos lietuviai 
tuoj pasiryžo joms padėti. Verdune Juške
vičienės iniciatyva buvo suruoštas susipa
žinimas ir suaukota Įvairių drabužių, batu
kų. Viskas buvo išskirstyta toms, kurios 
blogiau buvo apsirėdžiusios. Taip pat keli 
lietuviai savo automobiliais atvežė j Verdu- 
ną. Vakarienė įvyko lietuvio J. Staniulio 
parduotuvės patalpose, kurioje dalyvavusie
ji lietuviai sudėjo 150 dolerių, iš jų buvo > 
apmokėta vakarienės sąskaita, likučiai išda
linti atvykusioms tremtinėms. ,

Ir toliau Kanados lietuviai stengiasi, kad 
daugiau galėtų tremtinių atvykti | Kanadą. 
Lietuviai ūkininkai jau yra nemažai pa
siuntę affidavitų. Ypač tuo pasižymi Onta
rio provincija. Kadangi beveik visi ūkinin
kai gauna daug laiškų, tai gali tik mažai 
daliai padėti.

Neseniai Kanados Lietuvių Tarybos To
ronto skyrius pasiuntė Imigracijos Depar
tamentui prašymą, kuriame prašoma atsi
žvelgti j sunkią tremtinių padėti ir įsileis
ti | Kanadą su šeimomis tremtinius, Be to, 
prie prašymo buvo pridėti norinčių į Ka
nadą vykti lietuvių sąrašai. J sąrašus buvo 
įrašyti linų augintojai, Liet. Tremtinių 2e- 
mč'"' Ūkio Darbuotojų Sąjungos 96 šeimos 
(2m ywnenys), Lietuvių Civ, Inž. Const r. są
rašas — 151 asmuo. Taip pat buvo j sąra
šus' įrašyti ir kilti lietuviai, kurie nori at
vykti į Kanadą.

Šiuo metu Kanados lietuviai nori turėti 
savaitraštį, nes iki šiol „Nepriklausoma Lie- 
tuitk” pasirodydavo kelioliką kartų per me
tus. Daugiausia Kanados lietuvių gyveni-

mui pavaizduoti buvo skiriamos „Naujie
nos”. Tuo reikalu vyksta lietuvių tarpe pa
sitarimai ir jau numatytas redaktorius. Sa
vaitraščiui pasirodyti jokių kitų kliūčių nė
ra, išskyrus lėšas. Lėšų klausimas gerėja, 
nes Delhi ir Tilsonburg lietuviai ūkininkai 
suaukojo 35į dolerius. Aukos vis plaukia. 
Aukoja ir miškuose dirbantieji tremtiniai, 
Viena stovykla savaitraščio reikalui pasiun
tė 50 dolerių. Laikraščio vardas liks tas 
pąts, bet bus be jokios krypties, Jau pir
mieji bandymai suorganizuoti savaitrašti 
vyksta. Prieš Kalėdas „Nepriklausoma Lie
tuva’’ pasirodė spaustuvėje spausdinta.

Šiais metais numatytas sušaukti Kanados 
lietuvių seimas. Suvažiavimo metu bus pa
liestas ir savaitraščio klausimas. Reikia ma
nyti, kad galutinai tuo reikalu seimo bus pa
sisakyta. Šiaip visi lietuviai nuolat vienin
gai kelia savaitraščio reikalingumo klausi
mą.

Labai svarbu tremtiniams Vokietijoje ži
noti dėl išvykimo galimybių iš Kanados j

JAV. Kai kurie tremtiniai Kanadoje buvo 
užklausę, Chicagoe Emigrantų Globos Ta
rybą. Pasirodė, kad išvykimo sąlygos los 
pačios kaip ir iš Vokietijos, Tenka afiįdavj- 
tus įteikti Amerikos Konsulų! Montrealio 
mieste, ir laukti išvykimo eilės leistos kvo
tos ribose. Jei kieno nors affidavits! buvo 
palikti pas konsulus Vokietijoje, tai gali 
prašyti, kayl affidavitai būtų persiųsti Ame
rikos konsului Kanadoje. Taip pat kiekvie
nas gali duoti turėtą Vokietijoje eilės du- 
męrj, kyptos numerį ir t.t Todėl iš Kana
dos | JAV greitų išvykimo galimybių ne
tenka tikėtis.

Pasirodo, kad iš Lietuvos kilę žydai uo
liai dalyvauja lietuviškoje veikloje. Be abe
jo, jie yra girdėję įvairių gandų iš Euro
pos, bet kai kurių Kanados įietuyių pareiš
kimu, jie yra dideli Lietuvos patriotai, Iš tų 
paminėtini ūkininkas Piiypavičiua, iš Lietu
vos klimo žydas. Sakoma, kad jis Lietuvoje 
yra baigęs agronomijos mokslus. Taip pat 
3 broliai Rosenfeldal kilimo iš Marijampo
lės. Vienas iš jų yrą gydytojau, kitas advo
katas ir tretysis ūkininkas. Jis ūkininkaujal 
netoli Montrealio miesto. Jam ūkininkavi
mas gerai vyksta. Visi šie žydai gražiai fits 
lietuviais bendrauja, skaito „Keleivi”, „Nau
jienas” ir kt. laikraščius. .(vjd

Bagažas Kanadon - kanadietis stovyklon
ir man pagyventi Buchhol- 
Tratisif Emigration Section

E. S. stovykla kiekvienam

toks žmogaus nuvertinimas junta- 
iš ko kito, kaip iš tokio pat dvi- 
DP, šiandien patekusio į stovyk-

Europos futbolas 1947 metais

Likimas lėmė 
zo (Hannover) 
stovykloje.

Buchholzo T.
būsimam užjūrio emigrantui -paliks Ilgame 
prisiminime, kaipo priešpaskutinė nužmo
ginimo vieta. Visai likčiau teisus, jeigu sto
vyklos vadovai prie trijų T. E. S. raidžių 
pridėtų įrašąs „Atvykę DP palikite savo vil
tis.”

Ypač 
mas ne 
ženklio
los administracijos personalo etatą, prade
dant nuo vertėjų (geriau pasakius vertelgų) 
ir baigiant W. C. valytojų. Kaip taisyklė to
kioje stovykloje pirmuoju smuiku griežia 
lenkai, paskui seka latviai, ukrainiečiai.

Šiuo metu stovykloje yra per 1000 nu
žmogintų DP iš anglų ir amerikiečių zonų 
emigruojančių ar repatrijuojančių j visas 
pasaulio pašvietęs, išskiriant Sovietų Sąjun
gą- ‘ .

Čia kiekvienas busimasis kanadietis, ąus- 
tralietis ar kitų džiunglių gyventojas, gali 
pagyventi nuo savaitės iki šešių mėnesių. 
Tas priklauso nuo paties DP asmeninių ga- 

u bumų (daugiausia komercinių I). Nežinau 
" Į kaip yra su kitų tautybių emigrantais, ta- 

■tnulrt

galėjo aukštomis pasekmėmis. Švedams per
nai, kaip stipriausiai kontinento vienuolikei, 
teko garbė žaisti Londone, kur jie gana 
ambicingai sukovojo palikę gerą įspūdį. 
Švedija sužaidė 7 rungtynes, iš kurių 6 
laimėjo ir vienerias pralaimėjo, įvarčių 
santykis 31:12. Švedai nugalėjo Daniją 4:1 
ir 6:1, Norvegiją 5:1 įr 4:1, Suomiją 5:0 
ir Lenkiją 5:4.

Pasaulio meisteris Italija, tą titulą italai 
nešios dar iki 1950 m., išgyveno vieną skau
dų pralaimdėjimą — prieš Austriją net 1:5! 
Tačiau paskutinėse rungtynėse „sųuadra 
azzuri” savo vardą atitaisė, įkirpdami pra
laimėjimą čekoslovakams. Kitose rungtynė
se italai nugalėjo Šveicariją 5:2 ir Vengriją 
3:2; įvarčių santykis 11:11.

Čekoslovakai, kurie padarė didelę pažan
gą, ėję be pralaimėjimų, suklupo prieš ita
lus 1:3. Iš septynių turėtų rungtynių pen
kios laimėta ir jx> vienerias sužaistos ly
giomis ir pralaimėta, įvarčių santykis 23:14 
Čekoslovakija žaidė: prieš Jugoslaviją 3:1, 
Daniją 2:2, Olandiją 2:1, Lenkiją 6:3, Aus
triją 3:2, Rumuniją 6:2. ,

Prancūzija, kuri po karo iškilo | pirmau
jančią futbole Europos valstybių eiles ir 
1946 m. pas save nugalėjo stipriausius ang
lus, pereitais metais sužaidė šešias rungty
nes su įvarčių santykių 15:8. Portugalija tu
rėjo nusileisti du kartus 1:0 ir 4:2, Olandi
ja jzralaimėjo 0:4, Belgija 2:4 ir Šveicarija 
1:2. Pralaimėjo prancūzai tik prieš anglus 
0:3.

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir per
nai, Vengrija stovėjo stipriųjų eilėse. Ii iš 
7 susitikimų penkis laimėjo ir du pralaimė
jo, įvarčių sant. 28:11. Vengrai sukirto Aus
triją 5:2, Bulgariją 9:0, Albaniją 3:0, Rti- 
muniją 3:0, Jugoslaviją įveikė 3:2 ir pra
laimėjo Italijai 2:3 ir Austrijai 3:4.

Airija, netikėtai gerai pasireiškusi, su
žaidė 6 rungtynes, 3 laimėdama, vienas su- 
žaisdama lygiomis ir dvejas pralaimėdama, 
įvarčių santykis 11:11. Airiai labiausiai di-

Praėjusiais metais sužaistų tarpvalstybinių 
rungtynių skaičius prilygsta prieškariniams 
laikams. 24 kraštų futbolininkai turėjo 62 
tarpusavio susitikimus (1946 m. 20 kraštų 
sužaidė 42 rungtynes). Per tas rungtynes kri
to 292 įvarčiai, vienoms rungtynėms tenka 
4,8 įvarčio. Jeigu 1946 m. tik vienai Portu
galijai pavyko išlikti nenugalėtai (iš dviejų 
rungtynių), tai praėjusiais metais tuo ne
gali pasigirti nė viena valstybė. Beveik Vi
tus metus be pralaimėjimų ėjusi Švedija 
turėjo nusilenkti Anglijai, o pastaroji savo 
vasaros išvykoje j kontinentą netikėtai pra
laimėjo šveicarams. Buvę nenugalimieji 
portugalai patyrė tris pralaimėjimus, iš ku
rių vieną visai tragišką — prieš Angliją 
6:10!

Pagal beiidrą klasifikaciją, geriausiai pra
ėjusiais mdtais pasirodė Anglijos ir Švedi
jos vienuolikės, turėjusios tik po vieną pra
laimėjimą. Taip pat po vieną kartą pralai
mėjo italai, čekoslovakai ir prancūzai. Pa
lyginus su 1946 m. didžiusią pažangą pada
rė čekoslovakai ir airiai, silpnai pasirodė 
škotai ir pirmą kartą po karo pasirodžiu
sios tarptautinėje arenoje Ispanija su Len
kiją.

Anglija ir praėjusiais metais pasauliui 
įrodė, kad savo žemėje ji neįveikiama. Pran
cūzų ir švedų futbolininkai, atsilankę Lon
done, iivažiavo pralaimėję — pirmieji 0:3, 
antrieji 2:4. Pažymėtiną fiergalę anglai pel
nė Olasgove prieš viso kontinento rinktinę 
6il. Tradicinėje išvykoje į kontinentą, Ang
lija netikėtai pralaimėjo Šveicarijai 0:1, ta
čiau sukirto Belgiją 5:2 ir Portugaliją net 
10:0! Reikia •pastebėti, kad nuo 1937 m. 
anglai, savo Išvykose | kontinentą, turi 
„tradiciniai” pralaimėti vienerias rungty
nes. .. Taip 1938 m. pralaimėta prieš Svei- 
<*riją 1:2, 1939 m. prieš Jugoslaviją 1:2 ir 
1946 m. prieš Prancūziją 1:2. Kitose rung- 
tynėse anglai au Škotiją sužaidė 1:1, prieš 
Airiją 4:2 ir 2:2, bei Valiją 3:0. Iš 9 tu
rėtų rungtynių Anglija laimėjo 6, dvejas su- 
9-4Mygiom8 V*enas Pra'aimėi°> įvarčių

Švedija, kaip paprastai, daugiausia rung- j džiuojasi savo pasisekimu svetimoje aikšiė- 
’yrtlų žaidė su savo kaimynais, kuriuos nu- je prieš Angliją 2:2, kas jiems jau labai se-

niai buvo pavykę. Be šių rungtynių, airiai 
nugalėjo škotus 2:0, Valiją 2:1 ir Ispaniją 
3:2, pralaimėjo anglams 2:4 ir portugalams 
0:2.

Kitų valstybių praeitų metų balansai)
Jugoslavija prieš Čekoslovakiją 1:3, 

Vengriją 2:3, Lenkiją 7:1, Rumuniją 3:1, 
Albaniją 4:2, įvarčių sant. 17:10.

Olandija prieš Belgiją 2:1, 2:1, Prancū
ziją 0:4, Čekoslovakiją 1:2, Šveicariją 6:2, 
įvarčių sattt. 11:10. •

Danija prieš Švediją 1:4, 1:6, Čekoslova
kiją 2:2, Norvegiją 5;3, Suomiją 4:1.

Šveicarija prieš Portugaliją 2:2, Italiją 
2:5, Angliją 1:0, Prancūziją 1:2, Olandiją 
2:6 ir Belgiją 4:0.

Norvegija prieš Suomiją 2:0, 3:3, Švedi
ją 1:5, 1:4, Daniją 3:5, Lenkiją 3:1.

Rumunija prieš Vengriją 0:3. Lenkiją 0:0, 
2:1, Jugoslaviją 1:3, Bulgarij^3:2, Čekoslo
vakiją 2:6.

Portugalija prieš Prancūzija 0:1, 2:4, 
Šveicariją 2:2, Ispaniją 4:1, Airiją 2:0, 
Angliją 0:10.

Austrija prieš Vengriją 2:5, 4:3, Čekoslo
vakiją 2:3, Italiją 5:1.

Škotija prieš Angliją 1:1, Airiją 0:2, Va
liją 1:2, Belgiją 1:2, Liuksemburgą 6:0.

Valija prieš Airiją 1:2, Angliją 0:3, Ško
tiją 2:1.

Bulgarija prieš Lenkiją 2:0, Rumuniją 
2:3, Vengriją 0:9.

Belgija prieš Olandiją 1:2, 1:2, Škotiją 
2:1, Prancūziją 2:4, Angliją 2:5, Šveicari
ją 0:4.

Be laimėjimų buvo Suomija, Lenkija, 
Liuksemburgas, Ispanija ir Albanija, iš ku
rių Suomija ir Lenkija pasiekė po vienas 
lygiąsias.

Su tokiom atestacijom Europos, atskirų 
kraštų futbolininkai įžengė į naujuosius me
tus, kurie žada būti dar gausesni tarptau
tiniais susitikimais. Jau daugelis valstybių 
sudarė savo rungtynių kalendorius ir greit 
išeis į žaliąją veją. Iš žymesnių futbolo įvy
kių šiais metais pažymėtina Anglijos vie
nuolikės išvyka pavasari j Skandinaviją, kur 
sužais su Danija, Norvegija ir Švedija. 
Švedai šiemet tikisi atsirevanšuoti, nors 
pralaimėjimų tradicija Skandinavijoje Ir ne
galioja ... Jdomu ta proga prisiminti 1937 
m., kada anglai1 viešėjo Skandinavijoje ir, 
po trijų rungtynių, išvažiavo vainikuoti pui
kiu jvarčiu 18:0! Mažiausia gavo švedai — 
0:4, norvegai 0:6, o vargšai suomiai net 
0:8 ir tai antrame kėlinyje anglai jau gai
lėjosi... Taip pat daug reikšmės skiriama 
ir daug kur jau pradėta ruoštis Olimpinių 
žaidimų futbolo žaidynėms Londone. Ka
dangi čia galės dalyvauti tik mėgėjai, tai 
favoritais skaitomi skandinavai, ypač šve
dai, kuriems teikiama daugiausia vilčių Į 
aukso medal L K. Miškinis

vyklos gydytojas nesutiko praleisti 2 nto* 
nėšių kūdikio, nežiūrinti kad Kanados kon
sulas įr gydytojas Buchholzo stovykloje tą 
šeimą praleido, Visa laimė, (neskaitant ba
gažo) minėtą šeimą buvo pradžiuginta, jog 
galės Išvykti po. (, 4 mėnesių, kuomet kū
dikis turės 6 mėn. amžiaus.

Ypač lietuviai jaučia savosios spaudos 
badą.

Sausio mėn. 10 d. tarpe lietuvių paskli
do gandas, kad visa Vokietijoje DP spauda 
yra uždaryta, Tam smūgiui tikėjau, iki po 
savaitės negrįžau skvon stovyklon.

Aplenkus lietuviškojo žodžio redakcijas, 
visgi vadovaujamųjų veiksnių kuliūritiht- 
kams (jei dar neišemigravo) reikėtų šiek tiek 
pažvelgti į tokias emigracines stovyklas ir 
pamiršus deficitą, atgabenti koki ansambli 
ar bent laikraštį I \ .

Lenkai tuo atžvilgiu mus lenkia,
A. K-nia

Nedrausminguosius DP gražina 
i Vokietiją

Šiomis dienomis gautas laiškas iš Kana
dos, kuriame vienas buvęs DP rašo, kad 
keli DP, kurie iki šiol dirbo miško darbus, 
savavališkai sulaužė pasirašytą sutartį ir 
pasitraukė iš darbo. Dėl minėto nusižengi
mo juos nutarė išsiųsti iš Kanados ir sau
sio 9 d. juos išvežė atgal | Vokietiją. „Tai 
bus lyg pamoka kitiems DP, kurie atvyks I 
Kanadą”. Darbo sutarties sąlygų reikia 
griežtai laikytis. Nesąžiningas DP elgesys 
gali sukelti nepalankią opiniją if sudaryti

čiau lietuviai paliekami savom jėgom Iš
plaukti į svetimos žemės uostą.

Todėl visiškai bus suprantama, jei lietu
vis DP, gyvenąs iš bado normos, paskutinių 
dviejų markių banknotą atidavęs vadovau
jantiems veiksniams solidarumo mokesčio 
pavidale, nedrąsiai slankioja administracijos 
koridoriaus pasieniais ir godžiai ryja seilę, 
matydamas, kaip Palestinos ainiai šveičia 
apelsinus, rūko Camel...

Manau niekas nenustebs, jei sužinos, kad 
pastarosios kraujo grupės emigrantams rei
kalai „susitvarko” per kelias dienas, kaip 
tuo tarpu mirtingiesiems DP tenka laukti 
po du, tris mėnesius ir daugiau.

Nežinau, ar nuo a. a. Unrros konservuoto 
maisto, ar kitko, dažno DP rentgeno plau
čių nuotrauką pavyksta padaryti po kelių 
kartų. Žodžiu, rentgeno aparatas ne kiek
vieno DP plaučius paima iš karto. O jei 
kuriam išeina iš pirmo paspaudimo, tai nesi 
dar tikras, kad administracijos lentynoje ta
vo nuotrauka neišgaruos kaip kamparas.

Žmogus su rami,a sąžine išbuvęs du, tris 
mėnesius ir- tik paliko paskutinis pasimaty
mas su konulu ir, rodos, ockey!.., /Tačiau, 
žiūrėk, jei ne plaučiai, tąi tavo veidas din
gęs iš asmeninės bylos. Tokiais atvejais, aiš
ku, laivas nelaukia Bremerhaveno uoste, nes 
kiekviena prastovėta diena kainuoja per 2000 
dolerių. Čia vėl, dažnai parduodant pasku
tinius baltinius, mėgini spragas lopyti ..

Šiomis dienomis vieno lietuvio šeima lai
mingai išbalansavusi per visas kliūtis, iš 
Buchholzo buvo pervežta | Diepholzo emi
gracinę stovyklą. Vyras atidavė bagažą lai- kliūčių kitiems įvažiuoti, rašo buvęs DP iŠ 
van ir... grjžo atgal, nes Diepholzo sto- Kanados. ,Latvje3ų zlnaN*.

Dabartinės nuotaikos Kanados miškuose
Vienas lietuvis „medkirtis” šitaip aprašo 

dabartines darbo sąlygas Kanados miške.
Kol kas vis vargstame miškuose. Darbas 

nėra lengvas ir gaila pavojingas. O -ypač 
žiemos metu, o pas mus žiemą labai daug 
sniego, šaltis siekia iki 30—35° C, bet mūsų 
laimei, jog čia šalčiai ne visą laiką yra, o 
be to labai sausas oras, tai ir prie tokios 
temperatūros galima dirbti. Uždarbis irgi 
nėra didelis, kadangi mes turime mažą 
praktiku miško darbe. Maždaug atskaičius 
maistui' ir visokiems valstybės mokesčiams 
lieka 4 dol. į dieną. Anksčiau, kada nebu
vo sniego buvo galima daugiau uždirbti.

Mūsų darbo sutartis baigiasi balandžio 
mėnesyje, bet galima ją nutraukti! ir dabar 
užmokant firmai 48 dol., atseit, sausumos 
kelionės išlaidas, kurias užmokėjo firma 
perveždama mus iš Halifaxo uosto, o jeigu 
išdirbsim sutartą laiką, tada firma iš mūs tų 
pinigų neatskaitys.

Jau gana daug draugų yra nutrauką tas 
sutartis ir dirba Toronte, Mon-trealyje fab
rikuose. Bendrai paėmus miestuose ne spe
cialistams užmokestis yra labai mažas, o 
pragyvenimas žymiai brangesnis, negu miš
ko tanfcumynėse. Kadangi aš noriu padėti 
tėveliams, tai esu nutaręs dirbti visą laiką 
miške, kol jie atvyks, o tada žiūrėsime, kaip 
geriau.

Mūsų stovykloje gyvena 40 lietuvių ir 
apie 60 kanadiečių, visi esame traktuojami 
vienodai, žinoma, kartais atsiranda iš ka
nadiečių tarpo tokių, kurie nor i prikišti 
mums {vairių blogybių. Mes tokių dalykų 
nepraleidžiame pro pirštus. Aš norėčiau už
siminti vieną jvykėlj mūsų stovykloje. Vie
nas kanadietis, aišku, kokio plauko, pava
dino vieną mūsų draugą gestapininku. Mes 
tuojau sušaukėme lietuvių susirinkimą ku-1

riame buvo priimta rezoliucija, kad šis ka
nadietis per 24 vai. turi apleisti stovyk
lą, o jei ne, tai mes neisime j darbus. Sto
vyklos komendantas įvykdė mūsų norą. 
Bendrai paėmus su anglais, prancūzais su
gyvename gerai It jie palaiko mūsų nuo
monę, bet kiek blogiau su ukrainiečiais. Be 
to, labai mus puola komunistinė spauda, bet 
gauna atitinkamus revanšus, tai dabar jų 
vedamuose laikraščiuose mažiau pasitaiko 
priekaištų mūsų vardu, šiaip vakarais dau
giausia skaitome įvairius laikraščius ir mo
komės anglų kalbą. Anglų kalboje jaučiu 
didelę pažangą, nes jau šiaip taip susikalbu 
angliškai, manau, kad ateityje galima bus 
greičiu išmokti, nes daugiau susidursime 
praktiškai, o dabar savo kompamjėiėje tik 
lietuviškai.

Kalėdas praleidau miške, žinoma, nuotai
ka nebuvo ypatingai gera, nes švenčiau be 
artimųjų, o be to Edvardas dšvažiavo Ka
lėdoms | Montreal! it dar kol kas negrįžo. 
Kada jis grjš mes parašysime plačiau apie 
miesto gyvenimą, nes manau Jums bus įdo
miau, nes ir Jūs rengiatės j Kanados mies
tą, o ne | miškus.. C. M.

PADĖKA
Kempteno Stovyklos lietuvių komi totui 
ir visuomenei, supratusltttis sunkią 
akademinio Jaunimo būklę ir pari
musiems mus aukomis sumoje RM. 
1070.—, ypatingai aukų rinkimo ini
ciatoriui p. Juozui Riaubai, bei Ne
vykios švietimo vadovui p. L. Prač- 
kailai, Stuttgarto lietuvių studentų 

vardu nuoširdžiai dėkojama.
Stuttgarto Liet Studentų Valdyba
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Slapti dokumentai apie vokiečių sovietų santykius
Washingtonas (Dena). JAV užsienio rei- nimo. Be to, buvo nutarta stengtis sudaryti „Molotovas sveikino šias žinias ir pridūrė,

kalų ministerija paskelbė slaptus vokiečių 
dokumentus apie vokiečių santykius su so
vietais nuo 1939 m. lig 1941 m. birželio 
mėnesio. Tarp dokumentų yra Hitlerio ir 
Molotovo konferencijos užrakai, kurioje ta
rėsi apie pasaulio paskirstymą j sovietų, 
vokiečių, italų ir japonų įtakų sferas bei 
apie Britų imperijos padalinimą.

Ii vokiečių dokumentų matyti, kad Molo
tovas reikalavo pripažinti sovietams sritis 
1 pietus nuo Batumo ir Bakų miesto, Persų 
(lankos link. Papildomu protokolu prie 1939

su Turkija sutartį, kuri įgalintų Sovietų 
S-gą nekliudomai plaukioti per Dardanelus. 
Molotovas statė sąlygą, kad vokiečiai tuo
jau atitrauktų kariuomenę iš Suomijos ir 
sudarytų savitarpio pagalbos paktą su Bul
garija. Iš Japonijos reikalavo atsisakyti 
nuo anglies ir naftos koncesijų šiaur. Sa
chaline.

Sutartis nepasirašyta, nes keturioms sa
vaitėms praslinkus Hitleris įsakė ruošti 
„Barbarosos žygį” (Sovietų S-gos puolimą).

Kaip matyti iš vokiečių dokumentų, So

jog suprantąs, kad Vokietija turėjusi apsi
saugoti nuo Anglijos ir Prancūzijos antpuo-
lio. Jis neabejojąs mūsų sėkme,”

1940 m. birželio 18 d. Schulenburgas in
formavo: „Molotovas šį vakarą pasikvietė 
mane į savo kabinetą ir perdavė širdingiau
sius Sovietų S-gos vyriausybės linkėjimus 
Vokietijos wehrmachto šaunaus pasisekimo 
proga.”

„IRGUN ZWAI LEUMI” RAGINA 
PRIESPUOLIUI.

m. nepuolimo pakto nustatyta, kad sovietų ’vietų S~ga sveikino vokiečių ofenzyvą
(takos sfera baigiasi ties Lietuvos šiaurine 
■iena.

Taip pat tuo protokolu nustatyta, kad 
Lenkijos nepriklausomybės klausimas bū
siąs vėliau tvarkomas draugišku susitarimu. 
Vokietija pareiškė nesidominti pietų Euro
pa. Paskesnių 1939 m. protokolu Lietuva 
buvo perleista sovietų įtakos sferai.

Hitleris, kalbėdamasis su Japonijos už
sienio reikalų ministeriu Macuoka, 1941 m. 

\ kovo 27 d. pareiškė: „Anglija yra jau pra- 
laimėjusi karą. Dabar bėra tik išmaningu- 
mo klausimas”. Baronas Ernstas von Weiz-

Skandinavijoje, Olandijoje ir Belgijoje. Vo
kiečiams įžygiavus į Daniją ir Norvegiją, 
Molotovas pasakė Vokietijos ambasadoriui 
von der Schulenburgui: „Sovietų S-ga su
pranta priemones, kurių turėjo griebtis Vo
kietija”.

Vokiečiams įžygiavus ( Olandiją, Belgiją 
ir Prancūziją, von der Schulenburgas rašė:

Jeruzalė (Defna/Reuter). 2ydų teroristų
organizacijos „Irgun Zwai Leumi” radijas 
ragina gegužės 15 d. visuotiniam žydų 
priešpuoliui prieš arabus. Tą dieną baigsis 
britų Palestinos mandatas.

Radijas reikalauja visų žydų kovos vie
netų vienybės, kad paversti niekais 
obstrukcijos planus”, kuriais siekiama^ „J- 
tmkdyti žydų valstybės sudarymą. įjfe.

Reikalauja 2 milijardų raketų tyrinėjimams
Washingtonas (Dena/INS). Respublikonų Amerikos pagalba Europai išgelbės d?u- 

senatorius Edwin C. Johnson senatui pa- gelio žmonių gyvybę. Demokratijos turi iš

....... Q AKIMIRKSNIU KRONIKA^........

Pavadinkim daiktus tikraisiais vardais

sickeris 1941 m. kovo mėn. kreipė dėmesį 
( tai, kad, Vokietijai pradėjus kariauti su 
Sovietų Sąjunga, Anglija 1 vėl sustiprėtų 
morališkai, o Vokietija netektų ūkinės nau
dos, kurią turi iš sutarties su sovietais.

Vokiečių pastangos pritraukti Sovietų 
Sąjungą prie trijų pakto pasiekė aukščiau
sią laipsnį, 1940 m. lapkričio mėnesį Molo
tovui atsilankius Berlyne. Tada Hitleris 
pranešė Molotovui, kad Anglija netrukus 
būsianti nugalėta, ir bandė Sovietų Są
jungą prikalbinti sudaryti sąjungą su Vo- 
kietija, Italija ir Japonija. Vokietija terei- 
kalavo tik buvusių Afrikos kolonijų grąži-

siūlė įstatymo projektą, kuriuo būtų pa
skirta raketų tyrinėjimams 2 milijardai do
lerių.

Įstatymo projekte reikalaujama suinten
syvinti tyrinėjimus toli siekiančių šaudme
nų, raketų ir atominių ginklų srityje.

EISENHOWERIS REIKALAUJA VISUO
TINES KARO PRIEVOLES

Philadelphija (Dena/INS). Generolas 
Dwight D. Eisenhoweris, kalbėdamas 242 
m. B. Franklino gimimo proga, pasisakė už 
pagalbą Europai ir pabrėžė visuotinės ka
rinės prievolės JAV reikalingumą.

Komunistai gina savo pozicijas
. Paryžius (Qena/Reuter). Paryžiaus prie- 

miestyje Malakoff, įjcurs gyvenamas daugiau
sia darbininkų, pakartotiniuose rinkimuose 
komunistai laimėjo 13 vietų, de Gaulle ša
lininkai 9 vietas, „trečioji jėga” — 5 vie
tų. z ■ Z

Komunistų skaičius, lyginant su paskuti
niaisiais rinkimais spalyje, .nepasikeitė; de 
Gaulle 1 vietą pralaimėjo „trečiosios jėgos” 
naudai.

Tų rinkimų buvo laukiama labai (temptai, 
kadangi jie turėję parodyti naują partijų 
jėgų santykį.
STALINAS PRIĖMĖ LENKIJOS MINIS

TER! PIRMININKĄ
Londonas (Dena/Reuter). Anot Maskvos 

radijo, Stalinas priėmė lenkų valdžios de- 
legačiją su ministeriu pirmininku J. Cy- 
rankievičium priešakyje. Tai pirmas viešas 
Stalino pasirodymas po prof. Berveno vi- 
'zito Maskvoj' kur jis turėjęs gydyti aukštą 
asmenybę ir kas sudarė pagrindą spėlioji
mams apie Stalino ligą.

EGZISTUOJA TIK NERVŲ KARAS
Neapolis (Dena/Reuter). Italų pasiuntinys 

Maskvoj «Manlio Brosio Italijos respubliko
nų partijos kongrese apgailestavo komunis
tų kampaniją prieš de Oasperi vyriausybę 
ir pareiškė, kad nesama jokio pavojaus ka

rui tarp Rytų ii3 Vakarų blokų, tačiau eg
zistuoja nervų karas, kurio padarinių ne
galima nedavertinti.

Rio de Janeiras (Dena/Reuter). Dalis bu
vusių Brazilijos komunistų parlamento at
stovų yra suimta. Jie kaltinami dalyvavę 
tarp sąmokslininkų, kurie sausio 15 d. Joao 
Pessoa mieste išsprogdino pėstininkų ka
reivines.

VOKIETIJA BUS PASAULIO SU
SKALDYMO SIMBOLIU

Paryžius (Dena/Reuter): Prancūzų socia
listų vadas Leonas Bliumas „Ltf Populaire” 
laikraštyje rašo, kad jei sekančių keturių 
mėnesių būvyje keturi dufieji dėl Vokieti
jos nesusitars, tai Vokietijos suskaldymas į 
dvi dalis bus neišvengiamas ir tai bus 
ženklu ir kartu simboliu pasaulįo susiskal
dymo į du priešiškus blokus.

SKRENDA PER SIAURĖS POLIŲ
Washingtonas (Dena/INS). Sovietų ir 

amerikiečių kariniai lėktuvai šiuo metu 
skrenda per šiaurės polių. Jų tikslas yra 
surinkti svarbių duomenų apie klimatines 
sąlygas. Iš Sibiro pakilę sovietų lėktuvai 
skris iki Aliaskos, gi amerikiečių lėktuvai 
perskris ir Sibirą. >

Atėnai (Dena/Reuter). Graikų vyriausybės 
kariuomenės daliniai į šiaurę nuo Platanos 
atmušė sukilėlius, kurių žuvo 300 žmonių.

vieno laikytis ir tai yra JAV tikslas.
Toliau generolas paminėjo, kad JAV turi 

būti taip pasiruošusios, kad bet kuriuo 
metu galėtų gintis nuo bet kokio priešo. 
REIKALAUJA 10.000 vyrų tarptautinėj 
policijos

Washingtonas (De!na/INS). Tel Avivo 
burmistras Israel Rokach spaudos konfe
rencijoj pareiškė, kad atitraukus iš Palesti
nos britų dalinius, ramybei ir tvarkai pa
laikyti visiškai pakaktų 10.000 vyrų tarptau
tinės Jungtinių Tautų policijos. Legaliai 
suorganizuota iš 30.000 vyrų žydų kariuo
menė būtų visiškai pajėgi atremti visiems 
arabų puolimams.

Rokach apkaltino britų pajėgas Palesti
noje, kad jos padrąsinusios arabus priešini
muisi prieš JT pianus Palestinai padalyti.

MARSHALLIS PRIES BET KOKIAS KON
CESIJAS UŽ AMERIKOS PAGALBĄ
Washingtonas (Dena/Reuter). Kaip pra

neša gerai informuoti šaltiniai, Marshallis 
griežtai pasisakė prieš kiekvieną kongreso 
ketinimą tiekimus Europai pagal Marshallio 
planą surišti su karinių apsaugas punktų 
perleidimu Amerikai.

„AMERIKOS BALSAS” SUSTIPRĖS
Washingtonas (Dena/IN) JAV senatas 

priėmė įstatymo projektą, kuriuo „Ameri
kos balsas”" įgyja įstatyminės galios užjūrių 
programai vykdyti, tikslu įveikti komunis
tinę propagandą, (statymas persiųstas atsto
vų rūmams.

Pagal Senato priimtą (statymo projektą 
užsienių reikalų ministerija įgyja įstaty
minę galią užjūrių informacinę tarnybą, 
kaip ginklą „šaltam karui” su Sovietų Są
junga, laikyti. Tuo reikalu Senato balsavi
mas įvyko po to, kai respublikonų senato
rius H. Alexander Smith pareiškė, jog JAV 
jaučia „žodžių karą” su Sovietų Sąjunga 
bepralošiančios ir todėl yra reikalinga in
formacijos tarnybą praplėsti, kad Marshallio

Gyvenam pekliško klastojimo laikuose, žodžiai, ženklai tarnauja galo neturin
čiam melui. Imperialistai, Pabaltijo, Balkanų, Lenkijos okupantai kalba, rašo apie 
Burmos nepriklausomybę, tautų valstybių laisvę. Koncentracijos stovyklų, už akių 
parašomų teismo sprendimų gamintojai, milijonus sunaikinę kulka, badu, rašo, 
kalba, piktinasi, kai Prancūzijos policininkas už pakarpos paima Paryžiaus tero
ristą — streikininką, sprogdinantį traukinį su motinomis, kūdikiais. ,

Visai išnyko ribos tarp tiesos ir melo, tarp gėrio ir blogio, šiose pikčiausio 
klastojimo kombinacijose

Prieš keliolika metų Amerikos multimilijonieriui Fordui buvo spausdinamas 
laikraštis. Vienam Fordui. Tame laikraštyje buvo dedamos žinios apie puikius bir
žos biznius, pasaulio gerovę, apie motinas, kurios daugiausia sugaišta kūdikiams 
valgius pirkdamos, apie begalinį automobilių pasisekimą. Tai buvo nekaltas melas. 
Melas senukui Fordui, nes jis gilios senatvės prieblandoje geidė regėti laimingą, 
gražų pasaulį.

Kai paskaitai iš Maskvos kolonijos — Tarybinės -Lietuvos atsiųstą „Tėvynės 
Balsą” ar kokią J. Paleckio brošiūrą, atrodo, jog mes, DP, esame Fordo senatvės 
prieblandos žmonės. Tarytum mes būtum iš Marso ar Veneros nukritę į tremties 
rūpesčius, „baisių”, „visagalių komitetų sauvalėje” surakinti senukai, kuriems ga
lima ir būtina pūsti ružavas miglas, pinti pasakėles apie gražų, sotų, laimingą so
vietinį gyvenimą.

Iki koktumo piclas, senos „soclenktynės”, „stachanovininkai”, „liaudies valia”, 
„pavyzdžio neturįs šlovingas, našus tarybinis gyvenimas”, „Stalino saulė", „aprū
pinta nerūpestinga senatvė”. Ir taip ištisuose numeriuose, ilguose straipsniuose.

Kam visa tai? Argi tikima, jog DP yra paskutiniai durniai. O gal mes labai 
brangūs, vertingos senatvės Fordai? (Ne automobiliai, bet fabrikantai).

Reikia atvirai ir tiesiai pasakyti: Maskva ir jos klapčiukai ieško vargo 
aukų ir durnių. Jie gerai žino, kaip kartais tremtinių stovyklų įnamiai gru
miasi su vargu, rūpesčiais, nepakankamai aiškios ateities miglose, mūsų pačių ap
sileidimu neišsiaiškinant ir nepadedant.

Būtina paklausti, kodėl taip atkakliai mums kalbama, raginama grįžti? Kodėl 
Maskvos galvos Sibiro stovyklose, taigose, Varkutoje sugrūstiems milijonams trem
tinių jokių laikraščių, knygų, ryšių karininkų nesiunčia, nekviečia grįžti?

Kur čia tas garsusis šuva pakastas? Vorkutoje, Sibire, taigoje milijonai trem
tinių jau suplanuota Į patį sovietinio gyvenimo dugną, gyvi palaidoti, iš gyvenimo 
išrauti. Juos teišgirs dangns ar taigų vėjas.

Visai kitaip su tremtiniais, DP. Jie išmokyti gyvenimo tikrovės, pažinę bol
ševizmą, NKVD, išmokę po dvi tris kalbas, sklaidosi po pasaulį. Amerikoje, Ang- 
lijoje, Belgijoje, Brazilijoje, Australijoje jie bus sutryptos teisės, laisvės kapų, kalė
jimo — sovietinės Maskvos gyvi liudininkai, — ambasadoriai, jię išnešios pasau
lyje teisybę apie režimą, neturintį pavyzdžio Čingischano, Atilos, net Hitlerio veik
loje. Tai pavojingiau už atomines, už divizijas, už lėktuvus.

Ypač dabar, kai DP rengiasi laikinai (savo misijos atlikti!) iškeliauti į platų 
pasaulį, sujudo politrukai, ryšininkai, prabilo pasakiško meto s „Tėvynės balsai’?, 
pasipylė knygos.

Kaipgi dėl durnių? Pasaulio griovikai, melagiai žino, jog žmogaus atmintis, 
budrumas greit keičiasi. Taipgi žino kvailystės ligos tvirtybę — sunkiausiai pagy
domos ligos. Ir tai žinodami, Maskvos viešpačiai ir jųjų tarnai, tarnaitės skubi
nosi j kvailių medžioklę. Ji nė visada būna tokia nevaisinga, kaip protingieji mano..

Vargų, rūpesčių, nuotaikų išnaudojimą Maskva irgi turi galvoje, bet šioji 
kalkuliacija tikrai apvils visus kalkuliatorius, nes tremtiniai išėjo žmogų užgrūdi- 
jančią vargo mokyklą, prarado turtą, židinį, tėvynės orą, dėl dar brangesnio — 
laisvės ir teisės. Su laisve, teise savo laiku, savomis aukomis atstatysime ir tiltus, 
kuriuos sugriovė okupantai, ir sugrįšime J tėvynę.

Mes nesam senatvės ar kvailystės senukai, — nereikalingi specialaus dvasinio 
peno — „Tėvynės Balso” ar J. Paleckio svaičiojimų, bet pavadinti daiktus tikrai
siais vardais, numauti kaukę nuo tigro nasrų, — mes privalom ir galim.

Mes išėjom į pasaulį, su kurio pagalba mes turim baigti pekliško klastojimo 
laikus, išėjom, kad galėtum tigrą vadinti tigru, budelį-budeliu, tiesą'-tiesą. L. D.
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„Šviesos" žiemos stovykla Schwarzwalde

Pabaltijo valstybių vyrų peticija
• Pereitų metų pabaigoje per atitinkamus 
(galiotus šių valstybių atstovus buvo įteikta 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos vardu peticija 
JAV Prezidentui, D. Britanijos Ministeriui 
Pirmininkui ir kt. didžiųjų valstybių še
fams. S. m sausio 10 d. specialioj audienci
joj priėmė Lietuvos Pasiuntinybės Patarėją 
ir Latvijos Pasiuntinį Prancūzijos Prezi
dentas Vincent Auriol, kurie jam (teikė mi
nėtą Baltijos tautų peticiją. Šias peticijas 
pasirašė buv. šių valstybių prezidentai, mi- 
■iiisteriai pirinininkai, bažnyčių hierarchai 
ir dabartinių politinių organų vadovau
ją asmenys. f

, AMERIKOS LIETUVIAI SUSITARIA
Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasis 

Komitetas paskelbė spaudai tokį komunikatą:
„Tautininkų grupei pareiškus norą įstoti 

į Amerikos Lietuvių Tarybą, bendra komi
sija š. m. sausio 11 d., posėdžiavo Pitts- 
burghe ir tarėsi šituo reikalu.'

Yra ruošiami pasiūlymai, kurie bus per
duoti kiekvienai grupei patvirtinti. Šiame 
komisijos posėdyje padaryta nemaža pažan
gos. Tikimasi, jog netrukus bus susitarta 
ir likusiais klausimais, liečiančiais Ameri
kos Lietuvių Tarybos įstatų pakeitimus.”

(„Draugas”)

K. Binkio j,Generalinė repeticija“ Hanau teatre
. Hanau dramos kolektyvas „Atžalynas", š. 

m. vasario 1 d., minėdamas savo veiklos 2-jų 
metų sukaktį, stato K. Binkio prologo ir 6 
pav. dramos „Generalinė Repeticija” prem
jerą. • V
. .„Generalinę Repeticiją” režisuoja J. Šle
kaitis, dekoracijos dail. K. Jezersko.

ši žymaus mūsų rašytojo drama, kaip ži
nome, buvo likusi rankraščiuose ir dar ne
buvo išvydusi rampos šviesos. Laimingu 
atveju vienas rankraščio egzempliorius at
sirado tremtyje, ir štai dabar entuziastin
gas dramos kolektyvas „Atžalynas” ryžtasi 
parodyti šią dramą plačiajai visuomenei. 
Žinovų teigimu, tai buvo pats gerasis K. 
Binkio kūrinys. Pageidautina, kad „Atžaly- 

■nas” sudarytų progos kuo platesiam trem- 
tmių skaičiui pamatyti šią premjerą.

ANTRAS SOL. A. DAMBRAUSKAITĖS 
KONCERTAS MONCHENE

Pirmadienį, š. m. vasario mėn. 2 d., 18 
vai., reprezentacinėje Muncheno Sophien 
salėje (Sophienstr.) įvyksta antrasis viešas 
operos solistės Antaninos Dambrauskaitės 
koncertas. »

Programoje K. V. Banaičio, P. Čaikovs
kio, R. Strausšo romansai ir dainos, arijos 
iš J. Karnavičiaus, J. Massenet bei O. 
Verdi operų. Beveik visas programas reper
tuaras mūsų žymios dainininkės bus išpil
domas pirmą kartą.

Prie rojalio dirigentas Hanns Haas.

MUSŲ SKAITYTOJAMS
Dėl (vykusio visoje Bavarijoje visuotinio 

darbininkų streiko, „Mintis” sausio mėn. 
25 d. neišėjo.

Šiandien išeina dvigubas „Minties” nu
meris.

planą paremti.

AUSTRALIJAI REIKALINGA DAR-
. BININKŲ

Bad Nauhetmas (Dena). Anot Australijos 
radijo, Australijai reikalinga didelis kiekis 
imigrantų, kad būtų aprūpinta darbininkais 
pramonė, kuri jų labai reikalinga. Australi
jos generalgubernatorius William Me Kellis 
pareiškė, kad naujieji imigrantai turėtų 
dirbti 50-je įvairių pramonės branžų.

TRUMPOS ŽINIOS
New Yorkas (Dena / Reuter). Viename 

,New York Times” rašoma, kad iki šiol 
laikytame paslaptyje Italijos taikos sutar
ties priedėlyje numatyta Sovietų Sąjungai
perduoti šiuos Italijos laivus: vieną kovos 
laivą, vieną kreiserį, tris naikintuvus, du 
torpedų laivus, du povandeninius ir apie 30 
tiekimo laivų.

i

Helsinkis (Dena/Reuter). Sovietų pasiun
tinybė Helsinkyje pranešė, kad laivų susi
siekimas suomių teritoriali'niuose vandenyse 
prie Parkkalos, kuri perleista Sovietų Są
jungai karinėms bazėms (steigti, yra iki 
žiemos pabaigos sustabdytas. To sprendi
mo priežastis nebuvo paskelbta

Hamburgas (Dena). Vokiečių „federalistų 
sąjunga”, pasisakydama dėl Frankfurto nu
tarimų, reikalavo skubaus visų trijų vaka
rinių zonų organizacinio sujungimo.

Bad Nanheimas (Dena). 850 DP „Hein- 
zelman” laivu šeštadienį pasiekė Kanados 
uostą Halifax.

Washingtonas (Dena/INS). Prezidentas 
Trumanas išleido potvarkį, kuriuo bet ko
kiems lėktuvams yra draudžiama skristi virš 
trijų įmonių, kurios gamina JAV atomines 
bombas.

Akademinio Jaunimo Sambūris „Šviesa” 
turi gražią tradiciją: dalį tarpsemestrinių 
atostogų laiko sunaudoti bendrai, puikios 
gamtos draugystėj. Užpernai ir pernai sto
vyklos buvo suruoštos tiek žiemą, tiek va
sarą, bet jose, dėl blogo susisiekimo, daly
vaudavo daugumoj arba prancūzų, area 
amerikiečių okupacinėse zonose studijuojan
tieji. Pastaroji stovykla, trūkusi nuo 1947. 
XII.30 iki 1948.1.8 Schweigmatt vietovėje 
(Schwarzwalde, Lorracho apskrity, netoli 
Šveicarijos sienos) laimingu atveju sutrau
kė studentus šviesiečius iš daugybės visų 
trijų vakarinių zonų univeritetų: Freiburgo, 
Tūbingeno, Karlsruhės, Heidelbergo, Stutt- 
garto, Erlangeno, Muncheno, Bonnos, Ham
burgo etc. Iš viso dalyvavo 145 žmonės.

N. Metus sutinkant buvo pasakytos ati
tinkamos kalbos, perskaityti laiškais ir tele
gramom gauti sveikinimai, bei prisiminti žu
vusieji už Lietuvos laisvę. Mušant dvylik
tą iš pusantro šimto krūtinių nuskambėjo 
„Gaudeamus” ir Tautos Himnas.

Nežiūrint ypatingai blogo, nepastovaus 
oro, stovyklą reikia laikyti pavykusia. Tie
sa, YMCOS paskolintų slidžių panaudoti 
beveik neteko, nes sniegas laikėsi vos pir
mas dvi dienas, tačiau nenuobodžiavome: 
buvo skaitomos paskaitos, rengiamos lite
ratūrinės popietės, atskirų A.J.S. „Šviesos” 
'skyrių pasirodymai ir t.t. Iš skaitytų pas
kaitų, sukėlusių didelį susidomėjimą ir il
gas diskusijas, pažymėtinos: prof. Ged. Gal
vanausko „Pasaulinė krizė” ir „Ateities 
Lietuva”; dipl. agronomo Daugėlos „Tauti
nė vienybė demokratinėje santvarkoje; kol. 
Bušaokio „Pan-Europa ir mūsų sąmoningu
mas” ir „Egzistencijalizmas humanizmo 
šviesoje”. Per literatūrines popietes plačiai 
paminėti rašytojai Kudirka, Biliūnas, Sruo
ga, bei paskaityta jų kūrybos. Kiekvieną 
vakarą pasirodydavo kurio nors universite
to šviesiečiai su originalia programa: cho
ru ar solo išpildomais muzikos dalykėliais, 
humoristiniais vaidinimais, kupletais, tauti
niais šokiais etc. Taip pat kiekvieną vakarą 
išeidavo du humoristiniai „dienraščiai” — 
„pozicinis” ir „opozicinis”, kuriuose atsi
spindėdavo stovyklos gyvenimas iš linksmo
sios pusės.

Stovykloj viešėdama operos solistė po
nia Krištolaitytė-Daugelienė, keletą kartų 
sutiko padainuoti. Akademinės publikos bū
davo šiltai priimta ir daugelį dalykų turė
davo kartoti. Ponia solistė, akorhponiuoja- 
ma studento V. Pundzevičiaus ir studentas 
A. Celna (smuikas), davė koncertą Schweig- 
mato sanatorijos ligoniams — vokiečiams,

kurie buvo nepaprastai sužavęti', sujaudinti 
ir atsiuntė delegatus išreikšti padėkai.

Stovyklos laikui baigiantis iš Lorracho 
atsilankė prancūzų karinis komendantas. Jo 
garbei buvo suruošta trumpa programėlė.

'ėkodamas svečias nusistebėjo puikiu pro
gramos išpildymu, linkėjo visada likti opti
mistais. Kai baigdamas pasakė: „Tegyvuo
ja laisva ir nepriklausoma Lietuva”, iš vi
sų krūtinių spontaniškai išsiveržė: „Vive 
la France!” ir jautrių kolegių akyse pasiro
dė ašaros.

Už tikrai daug naudos dvasiai ir kūnui 
davusią stovyklą ypatinga padėka tenka. 
,krašto šeimininkams”, prancūzų zonos stu
dentams — iniciatoriams, Tūbingeno ir Frei
burgo universitetų šviesiečiams, Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui ir YMCAI. —alfa—
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