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Kova dėl antarktikos
Santiago (DPD/Reuteris). Čilės valstybės 

prezidentas Videla laivyno bazės įsteigimo 
Greenwicho salose Antarktikoje proga 
griežtai pasisakė prieš imperialistinį grasi
nimą Čilę ir Argentiną jėga išmesti i'š jų 
sričių Antarktikoje. Videla pareiškė, kad to
kie grasinimai tuo pačiu yra nukreipti prieš 
yisis Amerikos valstybes, nes jos yra są
jungoj.

Ii Londono pranešama, kad bus svarsto
mas reikalas pasiųsti į Antarktiką daugiau 
laivų. Iki šiol ten buvo artilerijos laivas 
.Stripe” ir dabar pasiųstas 8000 tonų krei- 
aeris „Nigeria”. Abiejų laivų komendan
tams iš Londono įsakyta taktiškai, bet tvir
tai laikytis.

Ragina ruoštis atominiam karui
New Yorkas (DPD/Reuteris). Amerikos 

burmistrų suvažiavime tautinės gynybos 
įstaigos pirmininkas generolas majoras 
Bullas reikalavo, kad visų didesnių JAV 
Hvivtkiybių organizacijos, kurios imasi 
pagalbos akcijos viešųjų nelaimių atveju, 
kaip antai potvynių, gaisrų, žemės drebė
jimo ir kt. atvejais, būtų supažindintos su 
atominio karo problemomis. Jos galėtų 
Amerikos miestus ir visą tautą paruošti 
tankiam naujojo karo uždaviniui. Toliau 
Bullas pažymėjo, kad savo iškeltomis min
timis jis neteigia, kad stovime karo aki
vaizdoje arba kad karas neišvengiamas.

Susitarė dėl vokiečių naujų notų
Berlynas (DPD). Kontrolinės tarybos 

įtaptame posėdyje vasario 10 d. susitarta, 
kad naujų vokiškų piniginių notų spausdi
nimas vyktų keturių susitarimo pagrindu, 
faai ra tuo sutiko tokia sąlyga, kad nau
ju notos būtų spausdinamos buv. Reicho 
ipaustnvėje Berlyne, keturių komisijai pri- 
tiūrint. Dėl sąlygų pinigams pakeisti nau
jais irgi pasisekę susitarti. Likę neišspręstu 
kainų ir bankų politikos klausimai. Tačiau 
„Karterio” nuomone, jas susitarimas ne
reiškia, kad jau yra išspręsta1, bendroji Vo
kietijos pinigų reforma. Dar yra likę są
jungininkams išspręsti daugybę klausimų, 
kurie visad paskutiniu akimirksniu gali 
sudaryti sunkumų.

Pirmoji reakcija
Nankingas (DPD). Kiniečių tautinė vy

riausybė pasisakė prieš naujai sudarytąją 
vyriausybę sovietų okupuotoje šiaurės Ko
rėjoje. Kiniečių užsienio reikalų ministe
rijos informatorius pareiškė, kad Kinijos 
vyriausybė nepripažins Korėjoje sudarytos 
vyriausybės, kuri neatitinka JT nutarimų ir 
Tesutinka su Maskvos sprendimais.

šiaurės Korėjoje pasidariusi būklė vis 
dėlto yra nepermatoma.

Kinija mano, kad JT komisijai turi būti 
leista įvykdyti Korėjoje laisvus visuotinius 
rinkimus, kurie atitiktų korėjiečių tautos 
aeracijas.

Ekspliozija padangėse
Kansas Gtys (Dena/Reuteris). Šešiose 

Amerikos valstybėse (steituose) padangėje 
buvo matyti šveėianti ekspliozija, ir dėl to 
imta ieškoti nukritusio lėktuvo. Tačiau 
astrobomai tiki, kad tą eksplioziją galėjo 
sukelti meteoras. Ta ekspliozija buvo ma
toma Kansase, Oklahamoje, Texase, Colo- 
radoje, Nebraske ir New Mexikoje.

Pirmieji žingsniai
Londonas (Dena/Reuteris). Užsienio rei

kalų ministerid Ernstas Bevinas "ir Norve
gijos švietimo ministeris Kaarė Foster- 
vollis ketvirtadienį pasirašė britų norvegų 
kultūrinio santykiavimo' sutartį. Tarp kitko, 
sutartyje numatomas pasikeitimas abiejų 
kraštų studentais, mokslo jėgomis ir moks
lininkais.

Svarstys paskolą Kinijai
Washingtonas (Dena/Reuteris). Užsienio 

reikalų ministeris Marshallis ir valstybės 
sekretorius Rob. Lovettas dalyvaus atstovų 
rūmų užsienio reikalų komisijos pasitarime 
dėl 570 milijonų dolerių pagalbos Kinijai.

Paleido parlamentą
Bagdadas (Dena/Reuteris). Irako vyriau

sybė ketvirtadienį paleido parlamentą,, mo
tyvuodama tuo, kad jis neatstovauja tautai 
ir neteisėtai 'buvo išrinktas.

Oxfordas (Dena/INS). D. Britanijos mi
nisteris pirmininkas Attlee vienoje savo 
kalboje komunizmą pavadino išvirkščiu 
carizmu ir pareiškė, kad Sovietų Sąjunga 
nusigręžė nuo civilizacijos. „Komunizmas”, 
aiškino Attlee, „kuris kontinente išaugo 
autoritetinėje atmosferoje ir buvo išvysty
tas ant carizmo pagrindų, nusisuko nuo 
civilizacijos.”

Reikia pabrėžti, kad rusai susiduria su 
labai sunkia problema, kadangi jie nori 
grąžinti mažiausiai prieš 300 metų buvusią 
būklę. Palygindamas britų socializmą su 
sovietų komunizmu, Attlee pridūrė: „Kai 
Rusijoje kilo revoliucija, mes tikėjomės ją 
greit išsivystysiant. Aš apgailestauju, kad 
to nesulaukėme. Bet tai, ką mes dabar ma
tome, yra išvirkščias carizmas, kuriam 
valdant žmonės vargiai daugiau ką žino, 
kaip caro režimą, mato dalykus tiktai pa
kitusiomis sąlygomis.”

Individo laisvės reikalu rusai visai ne
padarė pažangos.

Anglija yra atsidūrusi kritiškoje' būklėje, 
toliau kalbėdamas Attlee pabrėžė: „Mes 
stovime viduryje milžiniško eksperimento — 
sukurti socializmą, o tai reikalauja iš vyrų 
ir moterų daug daugiau, negu bet kuris ki
tas „izrnas”.

Mūsų britiškasis socializmas ir Vakarų 
Europos socializmas savo šaknis yra įlei
dęs į Europos civilizaciją, humanizmą, 
krikščionybę, J Anglijos ir mūsų, britų, 
istoriją.

Toliau Attlee pabrėžė, kad britų' darbo 
partija visad atsisakydavo nuo kūrimo 
bendro sąjūdžio su komunistais „dėl pa
grindinio nuomonių skirtumo”.

Trumanas
Washingtonas (Dena/Reuteris). Atidary

damas rinkiminę kampaniją į JAV prezi
dentus, ketvirtadienio vakare Trumanas pa
sakė pirmąją kalbą, kurioje jis pasiūlė de
šimties metų programą ūkio gamybai pa
didinti ir minimaliniams atlyginimams pa
kelti. Trumanas pareiškė: „Tai gali būti pa
daryta ir turi būti padaryta”.

Trumanas prikišo respublikininkų parti
jai, kad ji buvo sunkiausios visoje istori
joje depresijos priežastis, kuri griauna že
mės ūkį ir prekybą ir sudarė labai netikrą 
darbo būklę.

Prezidentas, kalbėjęs lygiai tūkstančiui 
demokratų partijos veikėjų iš įvairių vals
tybių, pažymėjo, kad demokratų partija yra 
progresyvaus liberalizmo partija, kuri 
vykdo Jeffersono ir Jacksono tradicijas.

Šie metai yra sprendimo metai.

RIMTAI ĮSPĖJO

Washingtonas (Dena/Reuteris). Preziden
tas Trumanas pareiškė, kad graikų sukilė
lių veikimas čiulpia Graikijos ūkio ištek
lius. Ta proga jis pranešė kongresui, kad 
atitinkamu laiku paprašys naujos piniginės 
paramos Graikijai ir Turkijai remti.

Trumanas už vis labiau pasmerkė atkaklų 
ir beatodairišką komunistų sukilėlių karo

IMPERATORIUS HIROHITAS
Z atidaro Japonijos parlamentą 

(Dena-Bild)

VYRIAUSYBĖ IR OPOZICIJA PRIEŠ 
KOMUNIZMĄ

Londonas (Dena/Reuteris). Buv. britų mi
nisteris pirmininkas Winstonas Churchillis 
vienoje radijo kalboje pareiškė, kad D. Bri
tanijos vyriausybė ir opozicija kovoje su 
komunizmu ir užsienio politikos srityse yra 
vieningos.

D. Britanijoje neegzistuoja konstitucinių 
skilimų, kaip tai yra daugelyje kitų kraštų 
ir tautų. Didžioji dalis britų tautas re
mia demokratines parlamentines institucijas 
ir įsisenėjusią monarchiją.

Vyriausybė ir opozicija kovoje su komu
nistiniu sąmokslu bei jų doktrina ir fata
lišku žmogaus teisių pažeidimu yra vienin
gos.

Visos partijos, išskyrus mažą bet nuo
dingą komunistų frakciją, didžiųjų užsie
nio politikos gairių atžvilgiu yra vienin
gos. Mes vis glaudžiau veikiame su JAV 
ir kaip įmanydami stengsimės sukurti jung
tinę Europą, kurioje D. Britanija vaidintų 
atitinkamą vaidmenį.

Churchillis pasidžiaugė, kad užs. reikalų 
ministeris Bevinas pasirinko kelią, kurį jis 
nurodė prieš dvejus metus.

Haagos kongresą Europos vienijimo 
reikalais sveikina visos partijos be komu
nistų. Europa gali būti sujungta tik augant 
visų tautų broliškumui.

Palietęs D. Britanijos vidaus klausimus, 
kaip pirmąjį žingsnį atkutimui jis parei
kalavo naujo parlamento.

Žmonių kontrobanda. Pietų Afrikos, Uni
jos uostuose ir aerodromuose vyksta pas
tovus tikrinimas, nes bijoma įsileisti slapta 
atgabenamų žmonių. (DPD)

apkaltino
žygį prieš graikų tautą ir atkartotinai pa
brėžė, kad JAV iš bet kieno pusės sukilė
lių „vyriausybės” pripažinimą vertintų kaip 
reikalą, galintį turėti „rimtų padarinių” ir 
kaip vienašališką JT chartos pagrindų su
laužymą.

MAŽINA NAFTOS EKSPORTĄ
Washingtonas (Dena/INS). JAV vyriau

sybė ketvirtadienį vėl sumažino 6000 ba
relių alyvos ir benzino eksporto licensijas. 
Tuo būdu pirmam 1948 m. ketvirčiui naf
tos eksportas iš JAV yra sumažintas iš 
viso 2,8 milijonų barelių. e

Amerikos prekybos ministerijos pareiški
mu, šie suvaržymai neliečia okupuotų Vo
kietijos ir Japonijos sričių. Ligšioliniais 
suvaržymais , naftos eksportas sumažintas 
24 %. Paskutinis sumažinimas padarytas 
susitarus su tais kraštais, kuriems ekspor
tuojamieji kiekiai turėjo būti skiriami.

NAUJOS KIBIRKŠTYS
Santiago (Dena). Čilės prezidentas Ga

brielius Videla trečiadienį vyriausybės var
du paėmė Čilės žinion dideles Antarktikos 
sritis, kurios yra South Shetlando salų 
kryptyje.

Manuso salą Australijoje nori padaryti 
laivyno atsparos punktu. (D)

Bostonas (DPD). Thomas Deweys, 
New Yorko gubernatorius ir respublikinin
kų partijos pirmasis kandidatas į preziden
tus, iškėlė reikalavimą, kad Amerikos pa
galba būtų teikiama tik tokiu mastu, kiek 
Europa stengsis susivienyti. Juo veikiau 
bus padaryta pažanga šitame reikale, juo 
veikiau baigsis amerikiečių uždavinys.

Kalbėdamas respublikininkų klube Bos
tone, Deweys atstovavo nuomonei, jog 
Amerikos pagalba Europos atstatymui te
turinti būti teikiama tik ta sąlyga, kad su
interesuotos Europos valstybės įsipareigo
tų pirma susijungti ūkiškai, o paskum ir 
politiškai. Tat darant joms nereikėtų at
sisakyti nuo savo kalbos skirtingumų nei 
paaukoti savo vidaus santvarkos ypatumų.

Suvienyta Europa esanti taikos laidas, 
o kol ji esanti sudaryta iš 20 silpnų 
valstybių, tai tik sudaranti skatulį 

vienam agresoriui.
Deweys nepaliko vietos abejojimui, kad 

jis tuo spėjamuoju agresoriumi laiko So
vietų S-gą. Jis smarkiai puolė prezidento 
Trumano politiką, kuri padariusi didelių 
nuolaidų sovietams. Deweys tuo reikalu 
pareiškė: „Mūsų vyriausybė paaukojo ne 
tik didvyrišką lenkų tautą, bet savo silp

Susiskaldžiusi Europa kelia agresoriaus godumą
numu įgalino pavergti ir Balkanų tautas. 
Be to, atitraukdama Amerikos kariuomenę 
į Vakarų Europą, ji suteikė sovietų armi
jai progą į pat Europos vidurį įsismelkti.

Baigdamas Deweys pabrėžė, kad JAV 
vyriausybės politika sudaranti amerikiečių 
interesų išdavimą. Jei ji bus varoma po
liau, tai už geležinės uždangos dings Eu
ropa lig. Bostono uosto, o Azija — lig 
Pearl Harbouro.

TRYS NOTOS
Washingtonas (Dena). Amerikos užsienio 

reikalų ministerija ketvirtadienį paskelbė, 
kad ji gavo tris Jugoslavijos notas dėl ma
žesnių kivirčų tarp Rytų ir Vakarų vals
tybių.

KOMUNISTŲ TIKSLAS NR. 1
Washingtonas (Dena/INS). Buvęs bulgarų 

ūkininkų partijos pirmininkas Georgijus 
Dimitrovas, kuris prieš kiek laiko pabėgo į 
JAV, pareiškė, kad Amerika yra sovietų 
komunistų tikslas nr.' 1.

Dimitrovas informavo atstovų rūmų ko
miteto neamerikinei veiklai tirti pakomisę, 
kad vienas Sovietų Sąjungos atstovas karo 
metu jam pareiškė, jog konflikto su Vokie

tija pabaiga reiškia tolesnį konfliktą su 
Vakarais.

Sovietų Sąjunga nebus pasiekusi jokio 
lemiamo laimėjimo, kol nebus sunaikinta 
britų ir amerikiečių imperializmo vado-, 
vybė.

Savo pareiškime Dimitrovas pažymėjo, 
kad dabartinė komunistų strategija siekia 
užmesti savo kontrolę ant Europos ir Arti
mųjų Rytų ir tuo sudaryti „geležinį pylimą” 
prieš britų ir amerikiečių demokratinį 
frontą.
CIVILINĖ MOBILIZACIJA BELGIJOJE
Briuselis (Dena/Reuteris). Belgijos minis

teris pirmininkas P. H. Spaakas parlamente 
apkaltino komunistus, kad jie sukėlę strei
kus, ryšium su kuriais darbą metė 200.000 
asmenų.

Darbo ministeris A. van Ackeris pareiškė, 
kad komunistų tikslas esąs nuolatiniu algų 
kėlimu pakirsti belgų franko pastovumą.

Vyriausybė vasario 16 d. paskelbė civi
linę mobilizaciją ir įspėjo darbininkus liau
tis streikavus, nes priešingu atveju galės 
būti traukiami tieson.

Nepaprasta šalčio srovė įsiveržė į Italiją. 
Kalabrijoje iškrito daug sniego, kuris 
trukdė susisiekimą. (DPD>

Praha (DPD/Reuteris). Nepaprastas vy
riausybės posėdis atidėtas ' penktadieniui. 
Tas sprendimas padarytas po „audros”, 
kai komunistų vidaus reikalų ministeris 
Nosekas buvo apkaltintas nevykdęs vyriau
sybės nutarimo. Nosekas dėl ligos posė
dyje nedalyvavo. Min. pirmininkas Got- 
waldas pažadėjo, kad kitame posėdyje No
sekas dalyvaus. '

Nekomunistniai Prahos laikraščiai rašo, 
kad ■ Čekoslovakija atsidūrė rimčiausioje 
krizėje nuo pat savo išvadavimo. Komu
nistų partija paskelbė paaiškinimą, kuriame 
savo narius įspėja apie kitų partijų „tam
sius ketinimus” išsprogdinti vyriausybės 
koaliciją. Atsišaukimas reikalauja visus bur
tis aplink ministerį pirmininką Gotwaldą, ir 
tikisi, kad komunistai kartu su kitomis par
tijomis sudarys daugumą.

Praha (Dena). Pasak Ceteką, Čekoslo
vakijos respublikos prezidentas Dr. Bene
šąs ketvirtadienį po pasikalbėjimo su mi- 
nisterio pirmininko pavaduotoju ir čekų

Diplomatiniai santykiai su Markose vyriausybe?
Atėnai (Dena/INS). Graikijos sostinėje 

pasklido žinia, kad Jugoslavijos ministeris 
pirmininkas pasiuntė į graikų sukilėlio gen. 
Markose vyr. būstinę vieną ryšių karininką 
ir vieną tarėją.

Gerai informuoti’ politiniai sluogsniai 
mano, kad, jei tie gandai pasitvirtintų, tai 
turėtų būti vertinama kaip de facto diplo
matinių santykių užmezgimas tarp Jugo
slavijos. ir Markoso vyriausybių.

MARKOS VIVIFIADES, 
graikų sukilėlių generolas’

(Dena-Bild) 

nacionalinių socialistų partijos pirmininku 
D r. P. Ženkliu ir užsienio reikalų miniate-. 
riu Dr. H. Ripka priėmė atskirų Čekoslo
vakijos partijų vadus. Paskiau Dr. Benešąs 
tarėsi su ministeriu pirmininku K. Oott- 
waldu.

Komunistų partijos sekretorius Basto- 
vanskis, pasak Reuter), ketvirtadieni pa
reiškė Bratislavoje, kad kiekvienų bandymą 
sudaryti valdininkų vyriausybę komunistų 
partija laikysianti „reakciniu puču”, su 
kuriuo reikės kovoti. x

Liaudies partijos ir čekų socialistų parti
jos nariai ketvirtadieni demonstratyviai 
išėjo iš Moravijos apygardos tarybos po
sėdžio Brno mieste, kai komunistai iškėlė 
suvalstybinimo klausimą.

SVARBIAUSIA KLIŪTIS
Washingtonas (Dena/INS). Laikinės JT 

Korėjos komisijos pirmininkas Menonas 
ketvirtadieni „mažosios pilnaties” posėdyje 
pareiškė, kad Korėjos padalijimas | dvi zo
nas lieka ir toliau svarbiausioji politinė 
kliūtis Korėjos nepriklausomybei.

Esą ir bulgarų vyriausybė taip pat pa
siuntusi pas Markosą savo politinį stebė
toją. >

ARABAI PUOLA PALESTINOJE
Jeruzalė (Dena). Pasak INS, daug šim

tų uniformuotų arabų ketvirtadienį užpuolė 
žydų sodybas rytų Samarijoje. Kovos te
bevyksta. ' .

Arabai Haifoje apšaudė vieną autobusą. 
3 žydai nukauti ir 7 sužeisti. Nukautųjų 
tarpe yra ir vienas Amerikos pilietis.

Žydų ekstremistai Jeruzalėje nušovė vie
ną britų kareivį ir 2 sužeidė. Palestinos 
sostinės žydų kvartale vienas anglų poli
cininkas nukautas ir vienas sužeistas.

MILICIJOS NEPAKAKTŲ
New Yorkas (Dena/Reuteris). D. Britani

jos kolonijų ministeris A. J. Jonesas ket
virtadienį JT Palestinos komisijoje pa
reiškė, kad, jo nuomone, Palestinoje suda
rytos milicijos nepakaktų to krašto apsau
gai. Tam tikslui reikia stipresnių pajėgų.

Jonesas pažymėjo: 1. Jeigu JT bandytų 
sudaryti miliciją tiktai iš žydų, tai tat 
greičiausia sukeltų žydų miestuose didelę 
arabų gyventojų reakciją; 2. britų įstaigos 
yra pasirengusios su Palestinos komisija 
aptarti Palestinos policijos jėgų sukūrimą; 
3. britų įstaigos neves jokių derybų su jo
kiomis marionetinėmis vyriausybėmis, ku
rios gali būti sudarytos prieš britų manda
tui pasibaigiant; 4. JT patikėtinių taryba, 
Joneso nuomone, iki gęgužės 15 d. turi pa
kankamai laiko paruošti priemones Jeruza
lės saugumui.

Mukdenas apsuptas. Komunistų kariuo
menė žiedą aplink Mandžurijos sostinę dar 
labiau suspaudė ir vietomis priartėjo prie 
miesto gana arti. Sovietų įgula Daireno 
uoste žymiai sustiprinta. (DPD)

Sovietų Sąjunga ir Beneluksas trečia
dienį Maskvoje pasirašė prekybos su
tartį. (D)
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Iš Mikolaičiko atsiminimu A Lenkija ir Rusija pasidaro sąjungininkai

Lenkijos žlugimas
Europa yra sritis su ryškiai nacionalisti

niu nusistatymu. Ir aš buvau tų pažiūrų. 
Mano tėvas, vienas iš 16 vaikų, gimusių 
mažoje ūkininko sodyboje vakarinėje Len
kijoje, paliko ūkį ir išvyko dirbti anglių 
kasyklose Vakarų Vokietijoje.

Gimiau Vakarų Vokietijoje ir būdamas 
7 m. amžiaus grįžau su motina į sodybą 
Lenkijoje. Sukakęs 16 m. stojau darbininku 
| cukraus fabriką.

• 1918 m. Įstojau į Falcono organizaciją, 
grupę, siekusią Lenkijos nepriklausomybės, 
ir dalyvavau sukilime prieš Vokietijos kai
zerį. 1920 m. kaip eilinis kareivis kovojau 
Lenkijos kariuomenės eilėse, kuri atmušė į 
priekį žygiuojančius bolševikus, ir buvau 
sužeistas.

Dar nesukakęs 20 metų jau buvau daly
vavęs kareiviu dviejuose karuose, vestuose 
dėl mano krašto laisvės. Pasibaigus antra-

- jam karui 
pasidarius

• dybą, kuri 
bau ten ir

1930 m. seimo rinkimuose buvau įrašytas 
kandidatu į ūkininkų partijos sąrašą ir iš
rinktas Oniezno’ apygardoje.

Pilsudskis ir Bekas buvo pasigrobę val
džią, pakeitę konstituciją, kurią buvome 
sukūrę pagal Jungtinių Amerikos Valsty
bių pavyzdį. Pilsudskis ištrėmė mano par
tijos vadą V. Vitosą. Spaudimas padidėjo, 
kai aš paėmiau vesti partijos ^reikalus. Aš 
buvau griežtoje opozicijoje Pilsudskiui, ka
dangi jis vedė taikstymosi politiką su na
cių Vokietija. Nuo pat valdžion atėjimo

• buvo aišku, kad Hitleris planuoja pulti Len
kiją. Jis buvo tai pažymėjęs „Mein Kampf” 
knygoje ir tereikėjo tik pasikalbėti su vi
dutiniu vokiečių jaunuoliu, kad sužinotume) 
jų jautrumą artėjančiam karui.

ir Lenkijos suvereniai valstybei 
tikrove, vėl grįžau t savo so- 
buvo netoli nuo Poznanės, dir- 
nuoaavybę padidinau 20 margų.

Prieš pat suduodant smūgį mums, kaip 
. vakarinės Lenkijos ūkininkų sąjungos pir- 
, mininkas kalbėjau 15.000 ūkininkų. Jiems 

pasakiau, kad būsimomis pavojingomis die- 
, nomis turėsime eiti iš vieno su mūsų ka

riuomene. Po to vyriausybė pasiūlė man 
kariuomenės aprūpinimo vadybos vedėjo 
postovį busimojo karo

Bet aš savo kalboje 
m. rugpiūčio mėn. 27 
riuomenę eiliniu.

Mūsų vyriausybė tuo metu atmetė di
džiausio mūsų karinio specialisto, generolo 
V. Sikorskio, pagalbą ir sukūrė situaciją, 
kuri būtų buvusi panaši į tokį atvejį, jei 
Britanijos arba Amerikos vyriausybė karui 
kilus būtų atmetusi feldmaršalo MonĮ- 
gomeryo ir generolo Eisenhovverio pasiū
lytą pagalbą prieš bendrą priešą.

Nuvykau į dalinį vakarinėje Lenkijoje. 
Buvau paskirtas į žemėlapių skyrių ir di
džiausiai nustebau pamatęs, kad daugumas 
Lenkijos kariuomenės užsakytų žemėlapių 
rodė kelius, vedančius į Berlyną. Tat gali 
būti laikoma tragingiausiu karinio 
vurno pavyzdžiu 
kie žemėlapiai 
mūsų.

Lenkija buvo 
krikimas buvo 
Aš buvau pasiūlęs, kad gyventojai leistų 
pravažiuoti tankams ir vis gausėjančiais 
skaičiais liktų už j priekį slenkančių na
cių linijų, kad ten galėtų toliau vesti kovą.

Vietoje to lenkams buvo įsakyta bėgti 
nuo beartėjančių vokiečių. Jie užkimšo vi
sus kelius ir buvo galabijami iš skutamojo 
skridimo lėktuvų. Armijai nebebuvo įma
noma judėti. Buvo žiaurios skerdynės, ir

atveju.
nejuokavau ir 1939 
d. vėl stojau į ka-

nai-
istorijoje, nors, žinoma, jo- 

nebūtų galėję išgelbėti

kaip žaibo pertrenkta. Pa- 
neapsakonjas neaprašomas.

kyla kartus jausmas matant, kaip sava 
lis žiauriausiai pralaimi dėl aklumo ir 
pakankamo pasirengimo.

Dar liko silpnutė viltis, vokiečių tankams 
pradėjus slinkti prieš mus — prieš mūsų 
dalinius, sudėtus dažnokai iš jaunuolių, ku
rie nuostabą keliančiu narsumu mėtė ben
ziną bonkas ant šių plieno jfebaisų.

Mūsų viltis buvo Rusija. Juk Lenkija 
buvo sudariusi nepuolimo paktą su Mas
kva. Gal būt, galėtumėme bėgti į Sovietų 
Sąjungą? Gal būt, Rusija ateitų mums net 
pagelbėti. 1939 m. rugsėjo 17 d., kai mūsų 
dalinys, sutirpęs dėl nuostolių, traukėsi į 
pietryčius, mūsų vadas nusigręžė nuo ra
dijo aparato tokiu žvilgsniu, kurio aš nie
kuomet neužmiršiu. „Tai blogiausias daly
kas”, sušuko jis, „Rusija smogė mums 
durklu iš užnugario. Raudonoji armija kaip 
tik veržiasi j rytinę Lenkiją, kad padėtų 
vokiečiams”.

Su 4000 likusių draugų nuvykau į Ven
griją, kuri tada tebebuvo neutrali, ir bu
vau internuotas. Man niekada nepavyko 
susižinoti su šeima. Lenkijos pralaimėjimas 
slėgė mane kaip koks slogutis ... O viena 
mūsų prislėgtos. nuotaikos priežasčių buvo 
pyktis dėl ■ beatodairiško ir negailestingo 
būdo, kuriuo Rusija, pagal sutartį mūsų 
draugas, sudavė smūgį, kai mes jau buvome 
bejėgiškai parpuolę.

Būdamas internavimo sotvykloje Ven
grijoje, Mikolaičikas sužino, kad anglų 
ir prancūzų padedamas gen. Sikorskis 
yra atvykęs į Prancūziją ir ten orga- 
nizuoza lenkų dalinius. Jis ryžtasi nu
vykti pas Sikorski. Pasisekus ištrūkti iš 
internavimo stovyklos, per Čekoslova
kiją, Italiją 
Prancūziją.

ša-
ne-

Mikolaičikaj patenka |

Prancūzijoje pirmomis karo dienomis su
si telkę lenkai stengėsi visomis jėgomis to
liau vesti kovą su Vokietija ir Rusija. Ano
mis chaotiškomis dienomis lenkai suorgani
zavo tris divizijas iš pabėgėlių ir jau Pran
cūzijoje gyvenančiųjų lenkų.

Mūsų lakūnai prisijungė prie Prancūzi
jos aviacijos. Mūsų pėstininkų divizijos 
buvo pasiųstos į Maginot liniją ir Norvegi
ją. Prancūzija žlugo kaip žaibo trenkta. 
Aplink Paryžių ir vėliau Bordeaux prasidė
jusiame sąmyšyje išgirdome ir pasipikti
nome, kad buvo duotas įsakymas, 
buvo numatyta lenkų karinių jėgų 
Uncija drauge su prancūzų.

Generolas Sikorskis primygtinai 
>en. Weygand tučtuojau vykti į Afriką ir

Iš Prancūzijos į J. A. Valstybes

Tuojau pat po to, kai Hitleris 1941 m. 
birželio 22 d. užpuolė Rusiją, Winstonas 
Churchillis per radiją pasveikno sovietus 
kovojančių demokratijų pusėje.

Jungtinės Amerikos Valstybės, kurios ta
da tebebuvo dar neutralios, ne labai tuo su
sižavėjo. Sumneris Wellesas rašės „Ameri
kos vyriausybės nuomone, kiekvienas prieš- 
hitlerinio fronto sustiprinimas, iš 
iš kitur jis ateitų, pagreitins 
nacių vadų pralaimėjimą, o tuo 
naudingas mūsų pačių gynybai 
mui”.

Lenkijos egzilinė vyriausybė turėjo šį bei 
tą pasakyti apie tą kraštą, kuris buvo da
bar labiausiai paliestas. Vokiečiai ir ru
sai susidėję sumušė Lenkijos valstybę. Be 
tų žiaurybių, kurias mūsų“ civiliniams gy
ventojams pridarė fašistai ir komunistai, 
jie dar padalino Lenkiją į dvi dalis Ribben- 
tropo Molotovo linija.

Taip dar buvo ir 1941 m. birželio 22 d.
Mūsų kabinetas susirinko Londone posė

džio, ir ministeris pirmininkas Sikorskis 
padarė pareiškimą, kuriame tarp kita ko 
buvo pažymėta, kad Lenkija nebūtinai atsi
sakanti nuo susitarimo su Sovietų Sąjunga.

Tačiau mes, priešingai Anglijai ir JAV, 
turėjom statyti tam tikras sąlygas. .Sikors
kis sakė, kad Rusija turinti vėl pripažinti 
Rygos sutartį ir atstatyti sienas, kokios bu
vo prieš raudonosios armijos įžygiavimą į 
Lenkijos teritoriją 1939 m. Be to, Rusija 
turinti paleisti į laisvę 1.500.000 Lenkijos 
vyrų ir moterų, kuriuos rusai 1939 m. bu
vo išgabenę į Sovietų Sąjungos gilumą ver
gų darbo dirbti. Lenkijos karo belaisviai 
Sovietų Sąjungoje turį būti paleisti ir 
turi gauti progą vėl stoti į kovą prieš 
kiečius.

Mūsų statomosios sąlygos, be abejo, 
buvo smulkmeniškos. Mes atsisakėme 
paracijų ir nuostolių atlyginimo, nors 
turėjome pretenzijų į abu tuos dalykus, 
norėjome atleisti, nors ir negalėjome 
miršti, kad Molotovas 1939 m. buvo pasa- 

valstybė
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ten iš naujo organizuoti karines pajėgas, | Miestas jau buvo 
bet Prancūzijos aukštuosiuose kariniuose I tus dar suskubau 
ir politiniuose sluogsniuose vyravo bevil
tiškas abejingumas. Sikorskis susijaudinęs 
paliko posėdį ir pareiškė Weygand, kad 
Lenkija vis tiek kovos toliau, net jei Pran
cūzija ir kapituliuotų. Man pavedė Lenki
jos egzilinį seimą evakuoti į Afriką. Be to, 
turėjau rūpintis, kad mūsų lakūnai irgi 
būtų kijo greičiausiai nugabenti į Afriką. 
Vykstą Į Port Vendres per pietų Prancūzi
ja mūsų ■ vyrai dažnai buvo užpuldinė
jami nelaimingų pabėgėlių, kurie mus kei
kė kaip jų nelaimių kaltininkus.

Atlikę^ skirtuosius uždavinius, vėl pra
siskverbiau per Pirinėjus į Bordeaux. Tai 
buvo nelemtosios Duenkircheno dienos.

TRUMPCS ZSMOS
AIRIJA

Prieš de Valerą susijungė visos kitos Ir- 
’ Indijos partijos ir penktadienį ministerio 

irminiriko rinkimuose tikisi išsirinkti auks
inu buvusį vyr. valstybės gynėją, advoka

tą Johaną Costellą. (DPD).
ARGENTINA

Iškelia kariuomenę. Tarp Falklando salų 
kntarkčio veikiančios Argentinos ir Čilės 
ūroa pajėgos iškėlė savo kariuomenę į tas 

Antarkčio sritis, į kurias D. Britanija yra 
pareiškusi savo pretenzijas. (DPD).

BELGIJA

Kova su sfreiku. Belgijos vidaus reikalų 
ministeris aptaria su joolicija ir kariuomene 
saugumo priemones, jei ryšium su streiku 
kiltų tarp Belgijos darbininkų neramumai. 
Radijas kas valandą kartoja vyriausybės įs
pėjimą, kad dujų ir jėgainių darbininkai, 
nepaklausę įpareigojimo darbui dekreto, 
bus perduoti teismui. (DPD)

Tarptautinės žurnalistų organizacijos val
domųjų organų suvažiavimas Briuselyje 
įvyks š. m. vasario 23 ir 24 d. Dalyvaus 13 
valstybių atstovai. Pirmininkaus britų pir
mininkas arkivyskupas Kenyonas. (DPD).

D. BRITANIJA

Kefuri brifų lėktuvnešiai turi būti išimti 
iš apyvartos, rašo „Daily Graphic”. (DPD)

Paslaptinga kelionė. Britų kreiseris „Ni- 
Seria” ryšium su Argentinos ir Čilės reika- 

ivimaie Antarktikoje išplaukė Falklando 
salų kryptimi.

D. Britanijoj dirbančiųjų vyrų skaičius 
padidėjo 27.000, o dirbančiųjų moterų skai
čius sumažėjo 59.000 asmenų. Duomenys iš 
gruodžio mėn. (DPD)

ČEKOSLOVAKIJA
Prahoje prasidėjo Lenkijos, Jugoslavijos 

Ir Čekoslovakijos užs. reikalų ministeriu 
konferencija. (DPD). >

ITALIJA
Italijos pašto tarnautojų profesinė sąjun- 
, „„tars i-.^slielbti streiką, nes ministeris 

padidinti jiems atly-
ga nutarė pas! 
pirmininkas nesutiko 
ginimo. (DPD)

JUNGT. TAUTOS 
kai kuriuose Europos 
pareiškė JT maitinimo 
direktorius. Daugelyje

t Maitinimosi būklė 
kraštuose yra šiurpi, 
ir žemės ūkio gener. 
Azijos kraštų būklė yra panaši. (DPD)

J. A. VALSTYBĖS

Wallace laimėjo. New Yorko^ Bronx rin
kimų apylinkėje buvo perrinkimai. Visų nu
stebimui laimėjo’ Henry Wallace remiamas 
kandidatas iš trečiosios darbininkų partijos. 
Jis gavo daugiau balsų, negu visos kitos 
partijos kartu. Iki šiol toje apylinkėje vis 
laimėdavo demokratai. Wallace ta proga 
pareiškė, kad tai yra pasisakytus prieš da
bartinę Amerikos užsienio politiką.

Bronx rinkimų apylinkėje yra daug žydų.
JAV burmistrų suvažiavimui New Yorke 

Trumanas pasiuntė raštą, kur prašoma rem
ti jo pastangas pasiekti ūkio stabilumą ir 
kainų kritimo sulaikymą. (DPD/R).

PRANCŪZIJA

CGT laimi. Kasyklų darbininkų atstovų 
9’inkimuose CGT laimėjo 80“/o visų balsų. 
Kitose vietose net visą 1000/o laimėjo CGT. 
Leono Jouhauxas ojxizicija surinko tik 
apie 20"/o visų balsų. (DPD/R).

Dolerių deficitas Prancūzijoje siekia kas 
mėnuo 120 miljonų, pareiškė vyriausybės 
pirmininkas Schumanns.

GRAIKIJA
Graikijoje Dramos srityje pasidavė 71 su

kilėlis. Salonikuose 5 mirti pasmerktiems 
sukilėliams įvykdyta mirties bausmė. Kep- 
talonijos saloje pasmerkti mirti 11, Tripo
lyje 2, Atėnuose 7 asmenys. (DPD)

IRAKAS
Turėjo bėgti buv. Irako ministeris pir

mininkas S. Salih Jaburas, kuris su D. Bri
tanija buvo pasirašęs draugiškumo sutartį. 
Jis atvyko i Londoną. (DPD)

RUMUNIJA
Šiltinės Epidemija Rumunijoj, prasidėjus 

Moldavijoj, paplito po visą kraštą. Bukareš
te uždarytos visos pasilinksminimo įstaigos.

SOVIETŲ S-GA
Sovietai įteikė Italijai notą, kurioje pasi

sako pritariu buvusias italų kolonijas pa
vest? aprėžtam laikui Italijos globai. Pran
cūzija irgi pareiškė savo sutikimą, kad Ita
lija gautų administruoti savo kolonijas.

VOKIETIJA

Vokietijos komunistai griežtai nusistatę 
prieš Frankfurto proklamaciją ir prieš 
prancūzų zonos prijungimą prie bizonos.

Ruhro koksas bus teikiamas Belgijai, 
Prancūzijai, Italijai, Luksemburgui, Norve
gijai ir Švedijai, kad pastarosios galėtų 
pakelti savo plieno produkciją. (DPD)

užimtas. Pabėgės į pie- 
______ ________  patekti į „Batoro” laivą, 
kurį W. Churchillis buvo atsiuntęs į žemyną 
lenkų daliniams gelbėtis.

Mano pirmasis darbas Londone, kur vė
liau pasidariau egzilinės vyriausybės vidaus 
reikalų ministeriu, buvo suorganizuoti len
kų pogrindžio judėjimą, kurių moralė buvo 
nukritusi lig nulio. Lenkijos pogrindžio ju
dėjimo nariai buvo pergyvenę vokiečių ir 
rusų antpuolius, tačiau gyveno viltimi, kad 
Britanijos ir Prancūzijos kariuomenės ne
trukus priešus išvarys iš krašto. Bet Pran
cūzijos žuvimas ir anglų ekspedicinio kor
puso žlugimas išblaškė visas viltis.

Aš vėl turėjau užmegsti saitus, iš slėptu
vių ištraukti didesnes jėgas ir paruošti jas 
ilgai kovai, sudarydamas smogti galinčius 
ir ne taip įtariamus dalinius. Tautai infor
muoti įsteigiau propagandos įstaigą, po
grindžio mokyklas, socialės globos įstaigas 
ir stengiausi gauti atitinkamos paramos iš 
šalies. Anglija buvo prispirta prie sienos. 
Pagalbos tegalėjau kreiptis tik į neutralias, 
bet itin simpatizuojančias Jungtines Ameri
kos Valstybes. ♦

1941 m. balandžio mėn. aš ir Sikorskis 
nuvykome į Kanadą pakalbėti su Mackenzie 
Kingu apie Kanados ir JAV lenkų apmo
kymą. Po to nuvykome į Washingtoną pas 
prezidentą Rooseveltą.

Aš tebeprisimenu tą didelę staigmeną, kai 
pamačiau jį esant invalidą, bet man padarė 
įspūdį jo jėga ir atvirumas, ypač kad jis 
pabrėžtinai smerkė sovietus, su kuriais ta
čiau neilgai trukus turėjo bendradarbiauti.

Rooseveltas pažadėjo Lenkiją įtraukti į ką 
tik įsteigtą nuomojimo skolinimo progra
mą. Jis paprašė Sikorski Ir mane aplankyti 
eilę JAV miestų, kuriuose gyvena po dau
giau Amerikos lenkų darbininkų ir juos 
paprašyti priešintis komunistų sabotuoto
jams, kurie anuo metu bandė trukdyti Ame
rikos pastangas kovojančioms demokrati
joms aprūpinti.

Generolas ir aš pasakėme kalbas Soldier 
Fielde Chicagoje, Detroite, New Yorke ir 
Buffalo mieste. Sikorskis sugrįžo į Londo
ną, o aš likau J. A. Valstybėse ir pasakiau 
dar daug kalbų, iš jų vieną Chicagos Hum- 
boldto parke 230.000 klausytojų.

Komunistų spauda tolydžio dergė mane ir 
teigė, kad aš „esąs britų imperializmo agen
tas, norįs JAV įtraukti į karą”. Mano Kal
bos kai kada būdavo išspausdinamos visiš
kai iškraipytos. Mano pagrindinė tema, ži
noma, buvo paskatinti darbininkus priešin
tis raudonajai propagandai ir toliau gamin
ti demokratijų 
gėrybes.

Savo kalbose 
pažymėjęs, kad 
cinė politika man nerūpi. Bet taip pat aiš
kiai pažymėdavau, kad ginklai bus moder- 
nihami, vandenynai nebesudarys apsaugos, 
o pagaliu būsiąs bombarduojamas ir Berly
nas, būsiąs „antpuolis Į polypo širdį, kuris 
būtų priverstas susitraukti savo čiuptuvus 
iš visur, kur buvo juos ištiesęs.”

Rusijos 
dėl su-

kęs: „Lenkija kaip nepriklausoma 
amžinai nustojo egzistavusi.”

Kai mes pradėjome derybas su 
ambasadoriumi I. Maiskiu Londone 
tarties sudarymo didžiai nustebdami, kons
tatavome, kad F ija nesutinka priimti vi
sų mūsų sąlygų.

Mes prašėme Anthony Edeną paremti 
mūsų reikalavimų minimumą, bet jis, lygiai 
kaip ir Churchillis, buvo pHnas beveik ro
mantinio entuziazmo dėl Rusijos dalyvavi
mo prieš vokiečius.

Mes iškėlėm priekaištus, bet buvom pa
prašyti tylėti dėl „sąjungininkų vienybės” 
interesų.

Mes tylėjome ir padarėme klmpromisą. 
1941 m. liepos 30 d. Sikorskio ir Maiskii 

Londone pasirašytoje sutartyje tarp kita b 
buvo įtraukta štai kas:

1. „Sovietų Sąjungos vyriausybė prus 
žįsta, kad vokiečių sovietų 1939 m. autar 
tys dėl teritorinių pakeitimų Lenkijoje yr. 
netekusios galios”.

2. „Sovietų vyriausybė laidavo amnestuo 
sianti visus Sovietų Sąjungoje laikomus pa 
imtus lenkus”.

Susižavėjęs Edenas šią sutartį vadin 
„vertingu įnašu sąjungininkų reikalui”. Bi 
mums, lenkams, tebuvo moralinis pralaimė 
jimas. Mes prašėme Rusiją nominaliai pri 
pažinti 1921 m. sienaš, o ne panaikinti Rib 
bentropo Molotovo liniją. Mes protestavon 
prieš „amnestijos” žodžio {brukimą į nau 
jąjį paktą, nes to žodžio panaudojimas kėl 
įspūdį, tarytum Rusija daranti taurų žygį 
išlaisvindama 1,5 mil. į Sovietų Sąjungą ii 
gabentų lenkų.

Mes neturėjome pasisekimo ir nebeturį 
jome nieko daugiau pasakyti. Trys kabinę 
to nariai protesto ženklan pasitraukė, kit 
pasiliko.

1941 m. rugpiūčio 14 d. Maskvoje buri 
pasirašyta lenkų sovietų sutartis dėl lenkt 
armijos organizavimo Sovietų Sąjungoje.

Šita armija turėjo būti Lenkijos suvere- 
ninių karinių pajėgų dalis. Kareiviai lenką 
Rusijoje turėjo gauti tą pačią algą, aprūpi
nimą, maistpinigius, kaip raudonarmiečiai 

Iš nuomojimo ir paskolos programos pa
galbos Rusija turėjo apginkluoti ir maitin
ti lenkų armiją.

Lenkų pajėgų Rusijoje vadu buvo pa
skirtas gen. V. Andersas, kuris apvažinėje 
kraštą, ieškodamas senų dalinių ir šiaipjau 
kautynėms tinkančių lenkų. Tačiau netrukus 
Londoną pasiekė pranešimai, ka,d sovietai 
vis labiau priešinasi mūsų tautiečių atlei
dimui.

Kai prezidentas Rooseveltas ir min. 
pirm. Churchillis' susitiko ruošti Atlanto 
chartos, tikėjome sulauksią geresnių dienų.

Tačiau mės telaimėjome tiek, jog Wel
lesas pareiškė JAV aiškinant lenkų sovietų 
paktą taip, kad senosios mūsų krašto sie
nos būsiančios atstatytos po karo. Tačiau 
Edenas žemuosiuose rūmuose pasakė: „Dėl 
sienų ... nėra jokių garantijų”.

Vienas Amerikos raudonojo kryžiam at
stovas Maskvoje buvo tris kartus išvary
tas, kai jis prašė leidimo Rusijoje esan
tiems lenkams pasiųsti maisto, apdaro ir 
vaistų. Sovietų įstaigos raudonojo kry
žiaus atstove, be abejo, įžūrėjo „uiste- 
nio agentą”, kuris Sovietų Sąjungoje slap
tai verstųsi špionažu ir maišytųsi į vidaus 
reikalus.

Lenkijos armija Rusijoje

belaisviais, mūsų atleistieji 
gen. Anderso štabą, kiek 

įmanoma.
negalėjome tikrai sužinoti,

,Krasnaja Zviezda”
17 d. numerio

pranešimą ta- 
181.000 karių,

reikalui gyvybiškai būtinas

niekada nepraleisdavau ne- 
anometinė Amerikos izolia-

\ Ypatingu Anglijos spyrimu Lenkijos eg- 
zilinė vyriausybė 1941 m. buvo priversta 
tylėti apie mūsų pastangas išvaduoti 1,5 
mil. lenkų iš sovietų darbo stovyklų.

Hitlerio armijoms užėmus sovietų okupuo
tąją Lenkijos zoną ir ėmus grasyti Mas
kvai, Anglijoje viešpatavo plačiai pasklidusi 
nuomonė, kad Rusija kapituliuosianti. Chur
chillis nieku gyvu nenorėjo įžeisti Sta
lino jausmus.

Tos pačios nuomonės iš dalies būta Jung
tinių Amerikos Valstybių sostinėje. Tiek 
Washingtone, tiek Londone daugelis 
sluogstiių Stalino asmenyje tematė narsų 
valstybės vairininką ir tarė, kad Rusijoje 
viskas yra tvarkoje.

Kai mūsų diplomatiniai ir kariniai1 šta
bai, kovodami su trukdymais, blaškėsi po 
Sovietų Sąjungos platybes, ieškodami sto
vyklų su lenkų 
kariai traukė į 
jiems tat buvo

Mes niekada
kiek lenkų kareivių raudonamiečiai paėmė 
į nelaisvę ir išgabeno į Rusiją. Mūsų žinios 
daugiausia rėmėsi 
laikraščio 1940 m. rugsėjo 
straipsniu.

Pasak „Krasnaja Zviezda” 
da be civilių buvo paimta
iš jų 9227 karininkai žemesnių laipsnių.

Šių karinių pajėgų likučiai pamažu tel
kėsi pas gen. Andersą, kuris su didėjančiu 
susirūpinimu konstatavo mažai teatvykstant 
karininkų. Jis pranešė mums, ir mes pa
siteiravome Maskvoje, tačiau gavome at
sakymą, kad visi Lenkijos kariai esą pa
leisti. Vėlesni pasiteiravimai dėl pasigenda
mų karininkų buvo irgi be rezultatų. Mūsų 
vyriausybei buvo sunkus metas, nes mums 
nebuvo įmanoma pasaulio viešajai nuomo
nei paskelbti mūsų rūpesčių ir sunkumų. 
Niekuo nebuvo galima pykinti Stalino.

Britų imperijos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių skaitytojas su pasitenkinimu su
tiko žinią, kad Rusija formaliai priėmė At- 
lantiko chattos principus. Tačiau londo- 
niškė Lenkijos vyriausybė karčiai išgyveno 
rusų pareiškimo melagiškumą.

Ambasadorius Maiskis 1941 m. rugsėjo 
24 d. vienoje demonstracijoje, kuri turėtų

būti laikoma istorine komedija, pasmerki 
visus agresdrius ir kiekvieną bandymą ki
toms tautoms užkarti savo valią.

„Sovietų užsienio politika, — sakė 
Maiskis, — ateityje vadovausis laisvo tau
tų apsisprendimo jorincipu”.

„Sovietų Sąjunga, — dėstė jis toliau, - 
gina kiekvienos tautos teises būti neprik
lausomai, gina valstybių teritorijų nelie
čiamybę ir teisę turėti tokią socialinę 
tvarką ir pasirinkti tokią valdymosi formą, 
kokia kam patinka ... Ji praneša sutin
kanti su Mr. Roosevelto ir Mr. Churchillio 
pareiškimo pagrindiniais dėsniais1’.

Tat buvo entuziastingai sutikta, o kai 
| netrukus Rusija paskelbė, kad leisianti 
Lenkijos 
rūpintis 
dvasios 
bino dėl 
nenuilstamas pastangas tikslui pasiekti bu
vo, žinoma, žiūrima pro pirštus. Mes turė
jome tylėti.

1941 m. lapkričio 14 d. ambasadorių 
Kotą Stalinas priėmė Kremliuje. Moloto
vas ir Višinskis buvo irgi. Kotas tuojau 
pradėjo kalbą apie pasigendamuosius kari
ninkus.

Stalinas pažiūrėjo į jį nustebęs.
— Argi dar yra lenkų, kurie nebūtų pa

leisti?
— Daug, — atsakė Kotas. — Mes esame 

ypatingai susirūpinę maždaug 11.000 ka
rininkų likimu, kurie buvo Starobielsko, 
Kozielsko ir Astaškovo stovyklose. 1940 m. 
jie buvo išgabenti 
šiol nė vienas dar 
dersą.

Vėliau, 
korksis 
apeliuoti

katalikų ir žydų dvasininkams 
įkursimosios Lenkijos armijos 

reikalais, Staliną plačiausiai gar- 
jo „religinės tolerancijos”. Į mūsų

į nežinomą vietą, ir lig 
neatvyko pas gen. An-

1941 m. 
nuskrido 
į Staliną.

gruodžio 1 d., gen. Si- 
į Maskvą asmeniškai 
(B. d.)

LAIMĖJO KOMUNISTAS
Paryžius (DPD). Papildomuose Seine-Ef- 

Oisės departamento rinkimuose, mirus vie
nam komunistų atstovui laimėjo komunis
tai, gavę 4253 balsus. Gaullistai gavo 3000 
balsų, MRP 1525 ir socialistai 1075 balsus.

1945 m. rinkimuose komunistų kandida
tas gavo 6367 balsus, gi MRP kandidatu 
6338 balsus.
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MAŽA TEATRINE TEMA
Dar labai neseniai manėme, kad aktoriaus 

kūryba ypatingo pasiruošimo nereikalinga, 
kad aktorius, kaip tas vieversys, turi būti Die
vo apdovanotas talentu, įkvėpimo galia ir 
čiulbėti, atseit, vaidinti. Toji nuompnė pa
mažu ne tik teatralų, taip sakant, specialis
tų galvosenoje, bet ir plačioje visuomenė
je nyksta. Mes jau labai gerai žinome ar 
bent nuvokiame, kad teatro menui pasi
šventęs žmogus, twrs ir didelio talento bū
damas, negali iš karto lipti į sceną ir kal
bėti į žiūrovo širdį, jį pavergdamas, ir 
vesdamas paskui save ligi nukrintant už
dangai. Mes nuvokiame, kad dramos teatro 
aktorius, kaip ir kiekvienas kitas meninin
kas, turi išeiti ilgą pasiruošiamąjį studijų 
kelią. O ir jau teatre būdamas ir „kalbėda
mas į žiūrovo širdį”, t. y. vaidindamas, ak
torius savo studijų nepadeda^ į šalį, — su 
kiekvienu vaidmeniu, su kiekvienu nauju 
darbu jis savo studijinį bagažą plečia, gi
lina, ugdo. Be šito darbo nėra aktoriaus, 
kaip menininko, augimo.

Tokį supratimą apie dramos teatro akto
riaus kūrybą mes, atrodo, jau turime. O 
kaip su dramos teatru? Kaip su tąja meno 
šventove, kurią sudaro aktorius, režisie
rius, dailininkas, muzikas, autorius, stalius, 
siuvėjas, elektromonteris, grimieris ir visa 
eilė kitų meninio ir techninio darbo darbi
ninkų? Kaip su visu tuo dideliu įvairiau
sių žmonių kompleksu kurį mes, daug ne
galvodami, išreiškiame trumpučiu žodžiu 
teatras? Tur būt, taip: reikia, kad visi tie

Mūsų tremties dramos teatras ne tik kad 
neturtingais medžiaginiais ištekliais, ne tik 
kad trūksta to didžiojo aparato, kurį mes 
vadiname techniškuoju personalu, bet yra 
visiškas elgeta ir repertuaro atžvilgiu. Tik 
pažiūrėkime, kokius veikalus per tą trejetą 
metų vaidino ir mūsų profesionalai ir gana 
skaitlingi mėgėjų teatrai: „Vincas Kudir
ka”, „Žmogus, kurį užmušiau”, „Atžalynas”, 
„Pirmas skambutis”, „Mokyklos draugai”, 
„Aušros sūnūs”, „Sudrumstoji ramybė”, 
„Sugrįžo”, „Pinigėliai”, „Valdovo sūnus”, 
„Nuodėmingas angelas”, „Svetimos plunks
nos”, „Tuščios pastangos”... Juk visas tas 
repertuaras yra atsivežtas iš Lietuvos. Va
dinasi, mes, geriau ar blogiau, greičiausiai 
blogiau, nes galimybės blogesnės, atrajoja- 
me tai, ką atsigabenome iš namų. Vadina
si, repertuaro atžvilgiu esame sustoję, maž
daug, 1943-jų metų sezono programose, nu
klysdami net į dar tolimesnę praeitį, o šian
dieną juk datuojame 1948-sius metus. Ir, 
grįžtant prie anksčiau šiame rašinyje pa
darytų teigimų, kad prabėga penkeri metai 
praeities laimėjimų ženkle, kai per penke- 
ris metus nėra augimo, ateina liūdna antro
ji, atvirkštinė pusė, kurią, nors sunku ir 
nemiela, bet reikia drįsti prisipažinti, — 
pavojus žengti atgal.

Žinoma, reikia skirti mėgėjus ir profe
sionalus, nes vieniems ir antriems yra tai
komi kitokie reikalavimai ir kitokie uždavi-

A. Rūkas
Kad ir truputį paradoksalu, tačiau klau

simą kiek geriau yra ligi šiolei sprendęs 
mėgėjų teatras „Atžalynas.” Tiesa, ir jų re
pertuare nematyti plano, nematyti meninės 
ideologijos, nematyti horizonto, į kurį ei
nama, tačiau „Atžalynas”, iš septynių lig! 
šiol pastatytų premjerų, teturįs, galima sa
kyti penkis, veikalus vaidino tokius, kurie 
niekuomet nebuvo matę Lietuvės rampos 
šviesos: A. Gustaičio „Sekminių vainikas”, 
A. Škėmos „Vieną vakarą”, K. Binkio „Ge
neralinė repeticija” — tai lietuviškasis re
pertuaras, o užsienietiškas — A. Gehri „Šeš
tame aukšte” ir Fr. Schillerio „Turandot — 
Kinijos princesė”, kuri berods buvo vai
dinta ir Lietuvoje. Čia tepaminėjau K. Bin
kio „Atžalyno”, kuriuo šie vaidintojai žen
gė savo pirmuosius žingsnius scenoje ir St. 
Santvaro „Žvejų”, nes tų veikalų pirmasis 
labai populiarus buvo ir Lietuvos teatruo
se, o antrąjį sėkmingai yra vaidinęs Kauno 
dramos teatras.

Žiūrint paskutiniąją, neseniai įvykusią, 
„Atžalyno” premjerą — K. Binkio „Gene
ralinę repeticiją”, J. Blekaičio pastatyme ir 
K. Jezerskio dekoracijose, kaip tik ir atei
na galvon mintis aįjie repertuaro įtaką dra
mos teatro augimui, nekalbant apie studiji

nį veiksnį, būtiną ne tik mėgėjams. „Atža
lynas” savo mėgėjišką teatrinį kelią pra
dėjęs K. Binkio „Atžalynu” ir dirbęs net 
su keturiais režisieriais (V. Valiukas, A. 
Škėma, St. Pilka, J. Blekaitis), savo pasku
tinįjį darbą neoficialiai norėtų vadinti stu
dijiniu spektakliu. Rodosi, šis pavadinimas 
jų spektakliui tinka, (uk tai ir yra kruopš
taus dviejų metų darbo, įvairiems režisie
riams, vadinasi skirtingiems (ko šiuo atve
ju negalėtume teigiamai vertinti) skoniams 
ir metodams, vadovavus — dviejų metų stu
dijų rezultatas.

Nepriklausomoje Lietuvoje teatro mokyk
lon kandidatai būdavo parenkami iš daug 
didesnio pretendentų, negu kuomet nors yra 
jų turėjęs „Atžalynas”. O ir laimingieji per 
gana ilgą (ketveri metai) mokslo laikotarpį 
ne visi, dažniausiai mažuma, pasiekdavo 
teatro mokyklos absolvento vardo. Oi ir 
baigę mokyklą ir teatran patekę jaunieji 
aktoriai ilgai dar turėdavo papešioti pa
dėklus, kol susilaukdavo progos parodyti 
savo talentą kiek didesniame vaidmenyje. 
Tad palyginimo, aišku savaime, negali bū
ti. Tačiau „Atžalyno” vaidintojai turėjo ki
tą pirmenybę — jie iš karto čiupo jautį už 
ragų, iš karto gavo didesnius ar mažesnius

[vaidmenis ir kaip mokėjo, taip vaidino. Sa
koma, praktika kartais nugalinti teoriją. 
Gal būt, ir taip. Kiekvienu atveju „Atžaly
no” žmonės į aktoriaus darbui subrendimą 
eina pagreitintu ir praktikos keliu. Meto
das mūsų sąlygose, gal, ir geras, bet laiko 
permaža. Be to, aiški ir jau anksčiau mi
nėtos atrankos stoka.

Visos šios aplinkybės jaučiamos ir „Ge
neralinės repeticijos” spektaklyje, nors re
žisieriaus padėtas didžiulis darbas vaidy
binėms duobėms išlyginti, bendram akto
rių sceninės kūrybos stiliui surasti, kiekvie
nam aktoriui pagelbstint išnaudoti tuos sa
vumus, kurie duotų atveju tinkamiausi ir 
lengviausiai išreiškiami. Kaip didelį „At
žalyno” laimėjimą turime atžymėti tą fak
tą. jog režisierius — statytojas su šia „me
džiaga” (taip teatro žargonu dažnai vadi
name vaidinantį kolektyvą) įstengė" įgyven
dinti savo pastatymo užmanymą: spektaklis 
skambą kreščendo, nusivesdamas paskui sa
ve kad ir labai besispyriuojantį (dėl mums 
šiandieną labai neaktualios veikalo idėjos) 
žiūrovą.

Tik su didele meile teatro menui paties 
kolektyvo ir jam padėjusių^ režisierių — 
profesionalų buvo galima per dvejus darbo 
metus nueiti kelią nuo paprasto mėgėjiško 
vaidinimo ligi studijinio spektaklio.

„Mokomasi, mokoma ir dirbama . . .“
puikiai išmokę savąjį darbą, 
kruopščiai jį atliktų, ir Įu- 
Taip ir trupučiuką, o gal ir 

Neužmirškime, kad teatras, 
komplikuotas „fabrikas”, ta-

žmonės būtų 
sąžiningai ir 
rasime teatrą, 
daug, ne taip, 
nors ir labai
čiau ne fabrikas, kad teatras — meno ga
mybos fabrikas, kur vaisvandenių ar šilki
nių kojinių gamybos principų pritaikyti 
neįmanoma.

Žinoma, jeigu mes ir pasitenkintume, kad 
aktorius, režišiėrius, dailininkas ir kiti me
ninio bei techninio teatro personalo žmo
nės gerai mokėtų ir sąžiningai atliktų savo 
darbą, mes turėtume teatrą, tik tokiam te
atrai truktų vieno pagrindinio ir gyvybinio 
dalyko — augimo. Toks teatras su kiekvie
nų savo spektakliu vis artėtų ir artėtų prie 
kojinių ar kosulinių pastilių fabriko, nes 
juk seniai jau sakoma, jog, kur nėra augi
mo, atsiranda ne tik stovėjimas vietoje, bet 
ir žengimas atgal. 1

Pagrindinė dramos teatro augimo sąly
ga yra jo kūrybingumas, nekalbant apie vi
sokias kitas sąlygas, kaip moralinis stipru
mas, medžiaginiai ištekliai ir t. t. Teatro 
kūrybingumas labai komplikuotas reikalas, 
ir iš visų pusių jo čia išnagrinėti nesiimu, 
tik noriu pabrėžti, jog teatro kūrybingumui 
savo įnašą atiduoda ne tik meninis perso
nalas, kaip aktoriai, režisieriai, muzikai ir 
kiti, o ir techniškojo personalo mano anks
čiau išvardintieji ir neišvardintieji nariai. 
Yra tekę stebėti, kaip dramos teatre, ku
riant naują premjerą, įkvėpimo pagauti plu
šo, ginčyjosi, barėsi, tarėsi ir džiaugėsi ir 
siuvėjas ir grimuotojas ir stalius ir elek
trotechnikas ...

Viena iš pagrindinių dramos teatro augi
mo sąlygų yra repertuaras. Atseit, teatrui 
augti didelės reikšmės turi autorius. Ne be 
reikalo, tur būt, daugelis teatrų turi net sa
vo dramaturgus ir natūralu, tur būt, kad 
Prancūzijoje seniai yra įsigalėjusios tokios 
sąvokos, kaip „Corneille’io teatras”, „Raci- 
ąe'o teatras”, o šiuo metu vis dažniau mini
mas „Jeau Anouilh’io teatras” arba „Jean 
Paul Sartre’o teatras”. Dramos teatro re
pertuaras, jei jis parenkamas meninės ideo
logijos pagrindu, yra tie laiptai, kuriais pa
statymas po pastatymo teatras žengia į nau
jų meninių laimėjimų pasaulius, siekdamas 
gal ir niekuomet nepasiekiamo, bet tolumoj, 
viršūnėje, amžinai spinduliuojančio meninės 
tobulybės žibinto.

niai. Lietuvoje mėgėjų teatras apsiribodavo 
visiškos lokalinės reikšmės darbu ir juo 
tenkindavosi. Tremtyje, tiesa, ir mėgėjų 
ambicijos yra platesnių mostų, nes susmul- 
kėjęs mūsų gyvenimas ir ne tokia didelė 
žiūrovų mtisė ir mėgėjų pastangas iškelia 
į gąna didelės reikšmės įvykius. Tačiau šis 
pašalinis aspektas esmės nepakeičia — mė
gėjai ir lieka mėgėjais ir jiems leistina aug
ti ligi to momento, kol taps teatras, kad ir 
senu, profesionalų teatrų jau išgyventu, re
pertuaru. Tačiau profesinio mūsų dramos 
teatro padėtis repertuaro atžvilgiu — tra
giška. Senas, išvaidintas repertuaras ne tik 
kad neaugina paties teatro, bet žlugdo ir 
aktorių menininką ir režisierių kūrėją: se
nų vaidybinių priemonių kartojimas arba 
savo pastatymo atkūrimas iš kūrybingojo 
pasaulio veda į amatininko darbą.

Tuo tarpu čia pat, mūsų panosėje, verda 
gyvybingas vokiečių dramos teatro žengi
mas į naują ateitį, ne tik vaidybine, 
pastatymine, bet ir repertuaro prasme. Tuo 
tarpu atklysta pas mus laikraščiai apie 
prancūzų, amerikiečių, anglų dramos teat
rų repertuarus. Ir reikia pasakyti, kad iš 
jų repertuaro, kaip ir iš vokiečių, mūsų va
dinamieji užsienietiškieji autoriai seniai iš
nykę. Vakarų Europos, teatras didžių atra
dimų išvakarėse. Šiandieną mums, ypač pa
viršutiniškai tepažįstant, 
brėžti jo veidą, tačiau jis nieko bendro ne
beturi su mūsų dramos veidu 1943 metų. 
Tas skirtumas yra didelis ne tik repertuare, 
bet ir vaidyboje ir pastatymų ideologijoje. 
Ir mūsų spaudoje pasitaiką posakiai apie 
europinio masto vaidybą ar spektaklius yra 
tik savęs guodimas graudžioje būklėje.

Čia nenorima pakaltinti mūsų dramos 
teatrų, o tik atkreipti dėmesį į padėtį, ku
rion esame patekę po poros sezonų pripuo
lamo, neplaningo ir nepakankamai remiamo 
teatrinio darbo. Mūsų dramos teatras sten
gėsi visokiais būdais savo gyvybę parody
ti, visomis priemonėmis kabinosi ir tebesi- 
kabina į kūrybingą gyvenimą. Deja! Jo bal
sas — šauksmas tyruose, ir mes turime bū
ti dėkingi už tai, ką gauname: niekas nie
kuomet nėra galėjęs duoti daugiau, negu jis 
išgali. Jeigu mums ir toliau tektų gyventi 
emigracinės masės buitį, reikalas neatidė
liojamai spręstinas ir tvarkytinas.

♦

dar sunku api-

J. A. V-bėse susiorganizavo lietuviai rašytojai
S. m. vasario mėn. 7 d. Lietuvių Informa

cijos Centre New Yorke (Brodway 233) įvy
ko J.A.V. Lietuvių Rašytojų . steigiamasis 
susirinkimas.

Susirinkimą atidarė ir jam pirmininkavo 
J. Aleksandravičius-Aistis, sekretoriavo A. 
Vaičiulaitis. Pirmininkas supažindino daly
vius su didžiąja rašytojo misija mūsų tau
tos praeityje ir jo aktualiąja pareiga šių 
dienų gyvenime. Vėliau susirinkimas ap
svarstė ir priėmė įstatų projektą. Taip pat 
buvo numatytas ir aptartas tolimesnio vei
kimo planas: išleisti Draugijos metraštį, o 
vėliau, jei bus palankios sąlygos, ir žurna
lą, leisti mūsų klasikų ir naujosios litera
tūros rinktinių raštų, ruošti literatūros — 
dainos vakarus, rūpintis lietuvių rašytojų 
kūrybos vertimais Į anglų kalbą ir t.t.

Išrinkta Dr-jos valdyba, kuri šiaip pa
siskirstė pareigomis: pirm. J. Aleksandra-

vičius-Aistis, vicepirm. J. Tysliava, sekr. St. 
Būdavas, ižd. K. S. Karpius ir narys prof. 
V. Krėvė-Mickevičius. Revizijos komisiją 
sudaro pirm. A. Vaičiulaitis, nariai — Stp. 
Zobarskas ir L. Žitkevičius. Draugijos pla
nams vykdyti išrinktos šios komisijos: met
raščio — prof. V. Krėvė-Mickevičius, J. 
Aleksandravičius-Aistis ir J. Tysliava; knygų 
leidimo — prof. V. Krėvė-Mickevičius, J. 
Aleksandravičius-Aistis, J. Tysliava, A. 
Vaičiulaitis, K. S. Karpius, Stp. Zobarskas 
ir L. Žitkevičius.

Susirinkimas praėjo draugiškoj ir darbin
goj pasitarimų nuotaikoj. Dalyvavo gražus 
būrys rašytojų iš artimesnių bei tolimesnių 
valstybių. Tie, kurie dėl didelių atstumų ar 
kt. priežasčių atvykti negalėjo, raštu prane
šė savo norą priklausyti šiai draugijai.

Laikinis Draugijos adresas yra toks: Ma- 
rianopolis College, Thompson, Conn.

Bavarijos užkampyje Rebdorfe, niūriuose. manto du medžio drožiniai ir Freiburgo 
kalėjimo mūruose esanti lietuvių stovykla, I Taikomosios Dailės Instituto mokinio R.

■ — ■ -• ■ ..................Veselausko pieštas arch. Stuokos-Gucevi
čiaus portretas vertingai papildė paskirų 
žmonių eksponatus, Pažymėtina, kad didžio
jo Vilniaus architekto Stuokos portretas bu
vo iš viso pirmą kartą išstatytas lietuvių 
parodoje.

Bendrai paroda tiek savo eksponatais, 
tiek savo apipavidalinimu darė labai teigia
mą įspūdį. Visų parodos sektorių.apjungi
mas vienoje salėje tinkamai išreiškė nori
mą taip pat pavaizduoti vienybės idėją.

Parodą rengiant buvo susidurta šu, visk 
eile sunkumų. Grynai techniškiems darbams 
atlikti dažnai trūkdavo žmonių, o geros va
lios padėjėjų taip pat nedaug tepasitaikė. 
Net keista: kai buvo rengiama vienos or
ganizacijos ekskursija Reinu, tai visa gim
nazija gavo savaitę atostogų, o kai reikėjo 
žmonių vasario 16 dienos proga ruošiamai 
parodai įrengti, vyresnės gimnazijos kla
sės nebuvo vienai dienai atleistos nuo pa
mokų. Mokiniai stovyklos kieme darė gim-

I nutarė 30-tosios Nepriklausomybės šventės 
, picga surengti parodą. Parodos tikslą ge

riausiai nusako paskutinieji žodžiai parodos 
programose, kurios buvo atspausdintos ang
lų ir vokiečių kalbomis ir dalinamos kvies
tiesiems svečiams.' Ten yra akoma: „Lietu
vių tauta yra tvirtai įsitikinusi, kad su Die
vo ir laisvę mylinčių tautų pagalba, per 
savo darbą, bus vėl atstatyta nepriklauso
ma Lietuvos valstybė. Ir dabar, svetimame 
krašte, blogose ir primityviose sąlygose yrą 
mokomasi, mokoma ir dirbama. Visą tai ir 
turi ši paroda parodyti.”

Vasario tryliktą dieną, dalyvaujant Sub- 
Area direktoriui p. F. R. Thompsonui su 
ponia, paroda buvo atidaryta.

Pati paroda buvo padalinta į 15 skyrių. 
Daugumą 'eksponatų pagamino patys sto
vyklos gyventojai Įvairiose dirbtuvėse ar 
namuose (išskyrus DP spaudą ir vieną ki
tą atskirą eksponatą).

Iš amatininkų parodoje savo eksponatus 
išstatė moterų ir vyrų siuvyklos, batsiuvių 
dirbtuvė, staliai. Batsiuvių dirbtuvės (vad. 
p. Jurevičiaus) parodyti naujai pagaminti 
vyriški ir moteriški batai bei pataisyta ava
lynė ne vienam lankytojui sukėlė gal ir ne 
visai kuklius jausmus.

Atskirai reikėtų pažymėti „Tautodailės”, 
Radio Technikų Mokyklos ir rankdarbių 
skyrius.

„Tautodailės” dirbtuvė, vadovaujama p. 
Leščiaus ir p. Stankunevičiaus išstatė įvai
rius odos, medžio ir keramikos, o, be to, 
knygrišyklos dirbinius. z

Radijo Technikų Mokykla, vadovaujama 
p. Z. Šlepečio, parodė savo sunkiose sąly
gose pagamintus radijo priimtuvus, mata
vimo instrumentus ir kt. Ypatingą susido
mėjimą sukėlė keli kišeniniai radijo priim
tuvai. Mažiausias iš jų tik 7x10x3 cm dy
džio.

Rankdarbių skyriui-- trūko estetikos. Iš
statytos tautiniais rūbais aprengtos lėlės 
visai nesudarė lietuvaičių1 įspūdžio^ Jei rū
bas turi lietuviško tautinio kostidmo dalis 
ir ant prijuostės išsiuvinėtas kelias tulpes, 
tai dar nereiškia, kad jis gali vadintis tau
tiniu (programoje pažymėta „Volkstrach- 
ten”). Kilimėliai, staltiesės, pagalvės ir pan. 
taip pat ne tik kad neturėjo lietuviško cha
rakterio, ko reikalavo visa paroda, bet ne
pasižymėjo ir grožiu, neprašokdami smul
kaus miesčioniškumo. Yra pavojaus, kad 
tokie dirbiniai gali visai sugadinti rankdar
bių skyriuje dirbančių moterų skonį. Rank
darbių skyriui, atkreipusiam didelį dėmesį į 
kiekybę, linkėtina susidomėti ir savo dirbi
nių kokybe.

Gimnazija parodė savo mokinių ir moky
tojų darbus. Buvo eksponuoti mokinių už
rašai, konspektai ir mokytojų (šios gimna
zijos) Pauhuikonio, V. Liulevičiaus, P. Bič
kaus, St. Barzduko, V. Žemkalnio, S. Anta
naičio tremtyje parašyti vadovėliai (rank
raščiuose ir spausdinti). Matėme taip pat 
ir baigiamą rašyti Pr. Skardžiaus, St. Barz
duko ir J. Laurinaičio lietuvių kalbos žo
dyną. Sis žodynas bus nepaprastai didelis 
įnašas | mūsų lituanistikos lobyną.

Spaudos skyrius vadovaujamas p. Myko
laičio surinko ir parodė tremtyje išleistas 
knygas ir laikraščius.

Stovyklos spaustuvė ir atskiri gyventojai 
parodė savo darbus atliktus tremtyje.

Visų susidomėjimą kėlė Br. Leščiaus pa
darytas lietuviškos sodybos modelis, kurį 
svečiai galėjo palyginti su bavariškomis so
dybomis ir pasidaryti išvadas (mums teigia
ma prasme).

Salės, kurioje vyko paroda, sceną skonin
gai savo lietuviškais kryžiais ir eglaitėmis 
dekoravo V. Kulpavičius. V. Kulpavičius ir 
Kikilaitė dar buvo atskirai išstatę savo 
dirbinius. Pirmasis — medžio drožinius: 
kryžius, rūpintojėlius, šachmatus ir pan. 
Antroji — iš kramtomos gumos pagamintas 
ir atitinkamais rūbais aprengtas statulėles: 
knygnešį, vargo mokyklą ir kt. Šios statu
lėlės padarytos su skonio pajautimu ir ne
abejotinu talentu. Gaila, kad Kikilaitė nėra 
lankiusi jokios atitinkamos mokyklos, nes 
ji yrą, daug-žadanti meninė pajėga. A. Jo-

furėjo tvarkyti suolus ir pan. Buvo ir links
mesnių įvykių. Vienas stovyklos gyventojas, 
turėjęs išstatyti kelis savo piešinius, juos 
vėl atsiėmė, nes programoje nerado įrašy
tos savo pavardės (programoje buvo pa
žymėtas tik atskirų stovyklos gyventojų 
skyrius)... Taip, kam rūpėjo vasario šešio
liktoji, o kam asmeniška garbė...

Be jau minėto p. F. R. Thompson, į pa
rodą atsilankė Eichstaetto komendantas maj. 
Robert C. Householder su šeima, Field Su
pervisor p. Henry J. Fruhling ir eilė vokie
čių pareigūnų ir spaudos atstovų. Visi at
silankiusieji buvo nustebinti stovyklos 
darbštumu ir kultūringumu. Jiems įteiktos 
gražiai atspausdintas programos, tautinėmis 
juostelėmis ir įklijuotomis parodos nuo
traukomis (ačiū fotografui Jodelei per nak
tį tą darbą atlikusiam). . .

Baigiant tenka pasakyti, jog parodą' rei
kia laikyti joasisekusia. Jos surengimo ir 
pasisekimo nuopelnai tenka tiems, kurie ne
atsižvelgdami J buvusias kliūtis vis dėlto 

’ ' Rebdorfietis
A,.-.. ....... ~ t

nastikos pratimus, o kai kurie mokytojai I dirbo ir tikslą pasiekė.

„Sietynas“ mirė
Lietuvių Meno Kolektyvas „Sietynas”, mi- , lankyta 22 vietovės. Kolektyvas savo repef- 

nėdamas savo veiklos pustrečių metų su
kaktį, sausio 31 d. Schwaeb. Gmuendės sto
vyklos visuomenei davė atsisveikinimo kon
certą, nes kolektyvas, dėl visokių priežas
čių, savo veiklą laikinai sustabdo. Į šį liūd
ną koncertą, pagerbdama savo menininkus, 
skaitlingai atsilankė stovyklos visuomenė. 
Be mišraus „Sietyno” choro, šiame koncer
te dalyvavo ir eilė solistų, buvusių sietynie- 
čių: E. Cypienė, Bronius Jančys, Paulius 
Rūtenis, Vyt. Žmuidzinas; pianistai: St. 
Kalvaitis, Aleks. Mrozinskas ir aktorė Al
dona Gužauskaitė.

Atsisveikinimo koncertas visiems paliko, 
gilų įspūdį, 
bėjo:

— Geras 
ir nuliūdimo 
dė mūsų sielas skambia lietuviška daina. 
Tesiilsie dabar ramybėje...

„Sietynas”, keliaudamas tremtinio keliais, 
gimė Wurzburge, didesnę savo gyvenimo 
dalį praleido Kirchheime/Teck, o palaido
tas tapo Schwaeb. Omuendėje.

Po koncerto įvyko aktas, kuriame daly
vavo sietyniečiai ir jų kviestieji svečiai. 
„Sietyno” vadovas Alg. Kačanauskas savo 
kalboje nušvietė kolektyvo 
trečių metų, suminėdamas visus vargus ir 
džiaugsmus, kuriuos teko patirti. Paaiškė
jo, kad „Sietynas” davė iš viso 111 koncer
tų, kurių klausėsi apie 40.000 žmonių. Iš

metu nuvažiuota apie 6.000 km. ir ap-

Išeidami iš salės žmonės kal-

buvo nabašninkas ... Kartumo 
valandoje visada švelniai guo-

veiklą per pus-

kilų

tuare turėjo per 100 dainų ir giesmių ir 
13 tautinių šokių. Aktyviausieji sietyniečiai, 
neskaitant jau pačių vadovų — Alg. Kača- 
nausko ir Vyt. Jančio, — pasirodo buvę: 
V. Kačergius, dalyvavęs 79 koncertuose, St. 
Rukša — 78 kone, ir Ona Rutkauskaitė — 
73 koncert. Savo darbais prie „Sietyno” 
veiklos aktyviai prisidėjo dailininkai: Po
vilas Osmolskis, VI. Vijeikis ir Cesl. Janu
sas. Baigdamas savo kalbą „Sietyno” vado
vas Alg. Kačanauskas kvietė nuoširdžiai 
visus sietyniečius, nežiūrint kur jie bebūtų, 
niekuomet nepamiršti lietuviškos dainos — 
to brangiausio mūsų turto.

Kaip matome — „Sietyno” gyvenimas bu
vo turiningas. Atsikėlus į Schwaeb. Gmuen- 
dę, kolektyvas savo 
naujais dalyviais ir 
čiutn.

„Sietyną” sveikino
padėkos lapą už atliktus darbus V. Tarybos 
atstovas inž. Novickis, WUrtembergo apy
gardos pirm. pav. dr. Gr. Valančius taip 
pat tarė atatinkamą žodį ir įteikė dovanas 
kolektyvo vadovams. Dar kalbėjo vietinio 
komiteto atstovas dr. J. Grinius ir inž. Gar- 
gasas. Po akto svečiai ir sietyniečiai daly
vavo jaukiame pobūvyje.

Po trijų ,su virš metų vargingo gyvenimo 
stovyklose, šiandien jau realiai imame pa
justi mūsų tremtiniško gyvenimo „irimą”.

sąstatą buvo papildęs 
muziku Step. Paškevi-

ir jo vadovui įteikė

St
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LAIŠKAS IS AMERIKOS LIETUVIUI DP AKIMIRKSNIU KRONIKA
Rašysiu ne vien tavo išgyvenimus bei 

mintie; jos būtų gal per jautrios ir vien
pusiškos. Pasistengsiu reziumuoti visų, 
anksčiau ar vėliau į Ameriką atvažiavusių 
DP, -bendrus išgyvenimus. Pagaliau, duosiu 
keletą tikrų, matytų vaįzdų arba girdėtų 
dialogų, iš kurių pats susidarysi išvadas.

Šitame laiške nenoriu džiaugtis, kad štai 
jau užbaigiau DP vargus ir pasiekiau lai
mės šalį, arba patarti tau: važiuok ar neva
žiuok l JAV; nenoriu taip, pat mokyti ta
vęs, kaip išprašyti maisto, siuntinius ar 
efidevitus; mokyti, kaip elgtis atvažiavus; 
neparašysiu nei visų čia esančių gėrybių 
sąrašo, nei jų kainų. Rašysiu, ką diktuoja 
atvažiavusių bendri- išgyvenimai ir' tave, 
bendrų .vargų broli- DP, atjaučianti širdis.

Anksčiau' būdavo tik vienas ilgesys, tik 
vienas žvilgsnis — į Lietuvą. Keista, dabar 
tarytum padvigubėjo ar suskilo tas pasi
ilgimo jausmas. Dabar . gaudai kiekvieną 
žtaiąir Iš Lietuvos, ir iš DP pasaulio. Vis 
dėlto tie trejf metai įspaudė gilų rėžį mu
myse, ir bendrų vargų gijos sujungė mus, 
DP, stipriais, stačiai-: giminiškais ryšiais. 
Tai mes pajutome tik išvykdami ir ypač at
vykę bei kiek pagyvenę čia. i 
-Neaprašinėsiu plačiau kelionės laivu. Ją 

aprašė jau kiti, o ypač gražiai ir vaizdžiai 
— St. Būdavęs („Žiburiuose” — „Atlanto 

egzotika”).1 Trumpai, kelionė gana sunki. 
Daugumas serga jūros liga. Jeigu ir ne
serga, vis tiek vandenynuose apima kažkoks 
nesuprantamai .nemalonus jausmas. Ir be
veik kiekvienas pasisako: .

— Grįžti norėčiau lėktuvu ...
'Tačiau tie nemalonumai plaukiant van

denimis panašūs į gimdymo skausmus: 
praėjo ir Užmiršai. Ir vėliau, pagyvenę 
„laimės šaly”, nebesjbaido Atlanto:
f—K*d tik .būtų galima grįžti, grįžčiau 

■ nor ir dvigubai platesniais vandenynais...
Žinoma, grįžti į Lietuvą, ne į D P sto

vyklą. Pasiilgėtame tavęs, DP, bet ne sto
vyklos, kurioje drauge gyvenom, ne tų ap- 
liękybių, tos maisto normos, tų „išpažinčių” 
ir globėjų.--------: .

Tik išlipęs iš laivę jautiesi labai jaukiai, 
Stungiai. Viena, kad po. kojomis pajunti, že
mę;. antra, kad atsiradai Amerikoje, laisvių 
ir galimybių šalyje. Jautiesi laimingas, di
delis, tarytum koks išrinktasis ar palaimin
tasis. Gal šitas akimirksnis pačioje pra- 
džioje ir yra laimingiausias. Toliau prasi
deda vargai. Eini, žinoma, važiuoji, į viską 
žiūrėdamas su nuostaba, tačiau šitas Jaus
mas panašus | jausmą vargšo žiūrinčio iš 
už tvoros į nušviestus turtingų namų lan
gue' ... ' " " ........... ■ ' ■

Jau antrą ir trečią dieną parūpėta darbo 
klausimas. Jeigu dar turi labai nuoširdžius 
ir vaišingus giminaičius, gali gal ir porą 
savaičių pailsėti. Bet tai jau išimtiniai at
vejai; arba jeigu svečias pats nesusipranta 
--------- Tbkiu svečiu kad ir geriausia te
ta ar pusseserė būtinai pasiskųs draugėms:

— Neduok Dieve; atsitraukėm, tiek pi
nigų „išsikaštavojom”, dabar sėdi jau ke
lkis dienos „siūboj”, apie darbą dar nė 
nekalba. ;

" ' Jeigu dar ir nedirbi, ar nesurandi, ar 
" sveikata šlubuoja,. tai nors kalbėk, nuolat
* sielokis, kalbėk ir ieškok. — Gal niekur 
1 nėra taip reali prasmė mūsų patarlės — 
1 „Kas nedirba, tas nevalgo” — kaip Ame- 
"rifioje. Jeigu kiek paaugę vaikai turi užsi

dirbti ir užsimokėti tėvams už kambarį 
nuomą, už valgi, už apskalbimą, tai ką kal
bėti apie, atitrauktą giminaitį DP. Susi
pras!, būsi pagirtas; nesusiprasi, pakenksi

•sgu- ir DP vardui. > „
Gavus darbą ir kur nors palėpėje kam- 

b*rėlį (tik- laimingiausieji gauna butus!), 
t dar nesibaigia vargai. Tu esi „grinorius” 
. (green-žaliaa) lietuvių ir visų kitų ameri- 
< kiečių akyse, Tu —•„grinorius” darbe (Ką, 
nori lengvo darbo? — Mes irgi pradėjome 

t sunkiai;. visi „gihoriai” vargsta. Diplomas? 
. Kas man tavo diplomas, aš jau 12 metų 
-Amerikoj, vai); „grinorius”, gyvenime, gat
vėje, kalboje, visuomeninėje veikloje, spau- 
doje —. Tiesa,, yra' lietuvių, kurie i’šskėsto- 

. mis rankomis laukia tremtinių, sutinka juos 
nuoširdžiai, gerbia jų išsilavinimą ir žiau-

• r '* ♦ -i - • ■•  . ■ t . I :

ir vie-

V)
Atitaisymas

„Minties” Nr. 17 (400) M. Biržiškos str. 
„Dvidešimt parašų” straipsnio pradžioje 
3-įt eilutėj turi sekti po eilutės „The Lithu
anian Council... declares of...”

Tame pačiame Nr. K. Škirpos str. „Ne
priklausomybės idėjų šviesoje” skirsnyje 
„Moralinė akto reikšmė” išspausdinta: „re
voliucinį aktą iš kad Lietuvos Taryba tokį 
skelbimą buvo minėtų konvencijų.” turi bū
ti: m.. revoliucini aktą iš Lietuvos Tary
bos pusės, siekianti išvengti minėtų kon-

Taip pat B. Gražulio aprašyme „Paliki
mas” viena eilutė per neapsižiūrėjimą buvo 
sulaužyta prie str. „Visą gyvenimą lietuvių 
tautos sargyboje” pirmoj skilty apačioje. 
(7 pusi.).
.. „Minties” Nr. 18 (401), 4 pusi., aprašy
mą apie literatūros premijų įteikimą Fell- 
bache 3 skiltyje paskutiniame sakinyje pa- 

; .buvo paskirta didžiausioji pre
mija”, turi būti: „...buvo paskirta viena 
N didesniųjų premijų.” Red.

(Kadangi 
atsivežta 
daug su 
angliškų,

mokyti, 
begali.

raus tremties gyvenimo patirtį; bet dau
gumas, minia, tave užjaus, globos, senti
mentaliai pagailės, gal ir sušelps drabužiu 
ar kuo kitu, bet laikys vis tiek tave ma
žiau žinančiu, menkesniu, „grinorium”. Bus 
ir tokių, kurie į akis tave pagirs, stebėsis 
tavo išsimokslinimu, giminaičiai didžiuo
tis atsikvietę daktarą, inžinierių, advokatą 
ar mokytoją, bet už akių (o kartais 
šai, net ir spaudoj) sakys:

— Atsirado, mat, ponai. Vis tik 
visi aukštai kalba, vos juos suprasti

jie kalba beveik visi iš Lietuvos 
kuria nors tarme, sumaišyta maž- 
trečdaliu visos, vartojamos kalbos 
savotiškai aplietuvintų, žodžių.)

— Aš „nekėrinu” tų ponų (I d’ont care —
nepaisau, nekreipiu dėmesio); suvažiavę 
dar pradės čia mus mokyti. Ir mūsų vaikai 
„škūles” eina (school — mokykla), didelio 
čia daikto.

Eina vaikai „škūles” ir jas išėję dažniau
siai nebenori ir nemoka lietuviškai kalbėti.

Žinoma, yra išimčių. Yra ir gimusių 
Amerikoj dar labai gražiai kalbančių lie
tuviškai. Bet tik išimtys, mielos išimtys. O 
iš trečiosios kartos, ypač jeigu šeima Jan 
mišri (lietuvio su nelietuve), nebėra ko ti
kėtis išgirsti nors vieną lietuvišką žodį.

— Ir kam jiems bereikia? Jie eina 
„angelskas” „škūles”, jie čia turi „famili- 
j<s” dirba „angelskoj” „šapoj” (dirbtuvėj) 
ar „ofize” (įstaigoj), kam jie dar lietuviškai 
kalbės? Kas jiems Lietuva, nei jie matė jos, 
nei matys ... Mums dar lyg ir atminimas. 
Ir. tai nieko, daugiau iš Lietuvos neprisi
menam, kaip vargą ir purvą — —

Taip kalba daugelis — — •
— Žinau, jums dabar liūdna iš pradžių, 

vis traukia širdis Lietuvon. Mat, neturit 
dar nei „karo” (mašinos, auto), nei „stu- 
bos”. Pagyvensi! apsiprasi!, bus „rait”, 
(right-gerai) nebenorėsit nei tos Lietuvos ... 
Taip ir mums buvo.

. Ir nors mūsų Nepriklausomoje Lietuvoje 
būdavo daug švaresnės gatvės ir gražesni 
bei jaukesni miestuose butai, jie netiki mu
mis, jie užsispyrę giria Ameriką ir peikia 
Lietuvą ir nemėgsta, kai mes kalbame prie
šingai. Ir vienas geras žmogus, nuoširdžiai 
besidarbuojąs DP gerovei, pasakė:

— Nurodykit kokią suaugusių trijų žmo
nių DP šeimą. £ia vieni žada padaryti 
affldetitą. Bet jau norėtų taip kokius, pa
prastus/ ne mokytus ...

— Kodėl mokytų bijo?
— Mat, tie mokyti vis tokie „mandrūs”; 

geriau būtų darbininkai, kaip ir mes patys.
Davėm jiems „paprastų” žmonių adresą ...
Galėčiau daugelį pasikalbėjimų prirašyti, 

daugelį, vaizdų, minčių, charakterių, daug 
liūdnų dalykų iš partinių pjautynių ... Bet 
išeitų be ga\o ilgas laiškas ir gal per

liūdnas. Dar pagalvosi: štai, peikia Ame
riką, kad mes nevažiuotumėm. O broliai 
amerikiečiai, perskaitę šias eilutes (tie ma
žai beskaito, kuriuos šie žodžiai liečia), 
gali įsižeisti. Čia norėčiau tik tiek paaiš
kinti: ne visi amerikiečiai lietuviai taip 
mąsto ir taip kalba. Yra jų tarpe didelių, 
mokytų, aukštai išsilavinusių, didelį darbą 
dirbančių Lietuvos bei tremtinių labui. Tą 
mes jaučiame ir patiriame konkrečiai. Mes 
gerbiame juos už tai, ir jų darbai bus 
neužmiršti lietuvių tautos istorijoje. Tačiau, 
mes, gyvendami minioje, girdime ir pati
riame, ir karčiai išgyvename antrąją, deja, 
didžiąją, mūsų kraujo žmonių šiame krašte 
dalį.

Iki šiol minėjau lietuvius „mūsų pusės” 
(jie vėl susiskirstę į daugelį „mūsų” ir 
„ne mūsų”). Jeigu gi, mielas DP, negauni 
atsakymo iš 
laiškų, veltui 
dėdę ar tetą, 
nors Lietuvoj
pabėgęs”; jam esi niekšas, liaudies išdavi
kas ir (t. O jeigu kartais 
tau atsiųstų dokumentus, 
turn, apsišarvuok stipriais 
įžengus į „stubą” prasidės 
ir sąžiningas, išsipasakok 
niaudamas. Būk taktingas
nes jų silpnus argumentus Vis tiek Visada 
nugalėsi savaisiais, tikraisiais. Būk pasi
ruošęs dvigubam vargui čia, nes vis tiek 
jų ir tikriausiais įrodymais neįtikinsi ir vis 
tiek reikės su vargšais, raudona migla ap
suptais, giminaičiais skirtis. Išsiskirs!, pa
skui t^ve pasipils kruša apkaltinimų ir 
priekaištų. Sunku bus, bet nebijok, važiuok; 
tiesa vis tiek nugalės kada nors klastą bei, 
apjakimą ir, gal būt, didelė dalis šių mūsų 
tautiečių dar atsivers, praregės.

Laiško pabaigoje norėčiau štai ką pa
sakyti. — Nors ir yra liūdnų dalykų, nesi
gailime čia 
pesimizmą, 
tau, mielas 
žadinti, ir
valandai — grįžti į Lietuvą, kurios niekas 
mums nepakeis, jokie turtai neatvilios. Joks 
blizgėjimas nenustelbs tos nostalgijos, kuri 
gyva žaizda žėruoja mūsų širdyse. Aš tikiu, 
mielas DP, kad ir kur tu iš Europos išvyk- 
tum, „įmylėsi Lietuvą iš tolo visa širdim 
visais jausmais” ir lauksi kaip saulės — 
grįžimo valandos. Jeigu išvažiuosi į kitus 
kraštus, laikykis, kad neištirptum margoje 
minioje; jeigu atvažiuosi į JAV, palaikyk 
ir kitus, betirpstančius. Mes norime būti 
geri piliečiai, ar geri svečiai to krašto, kad 
ir kur mes būtume, bet mes esame žmo
nės, ne gyvuliai, ir mums yra prigimta 
gimtojo krašto meilė bei ilgesys.

Alė Arbačiauskienė.

giminaičio j daugelį savo 
tavo pastangos sugraudinti 

ar net brolį. Jam tu esi „ką 
su vokiečiais nužudęs, todėl

sugraudintum ir 
jeigu nuvažiuo- 
nervais, nes tik 
kova. Būk tiesus 
viską neveidmai- 
ir nesikarščiuok,

atvažiavę, nekrintame į visišką 
o dirbame, kiek tik kas galim, 
DP, gelbėti, lietuvišką sąmonę 

kiekvienas ruošiamės laimingai

Tarp kita ko
NUOMONES APIE KOMUNIZMĄ. „Šiandie, dviem su puse metams praėjai 

nuo nacionalsocializmo žlugimo, turime konstatuoti, kad pagrindinės žmogaus 
teisės vėl atsiduria pavojuje, — šįkart jas pažeidžia komunizmas. Komunizmu ne
pripažįsta asmens ir tautų teisių į laisvę...” (AMS direktorius dr. E. H. Litchfild) 

„Civilizuotasai pasaulis turi budėti. Turi pamesti iliuzijas apie komunistų ge
rą valią. Sovietų vadovybė teturi vieną troškimą — išplėsti komunistinę sistemą 
visame pasaulyje ir jį tada pavergti. Jei turės pakankamai laiko, niekas komunis
tų nuo to tikslo neatitrauks, nes jie vartoja visas priemones. Jei sugebės įsigyti 
ginklą kurio ieško — mūsų civilizaciją ištiks katastrofa”, (gen. Ragescu).

ATLYGINIMAS IR KAINOS. Prancūzijos socialistų „Populaire”, kai Tarybų 
Sąjungoje buvo panaikinta maisto normavimas, įsidėjo palyginamąją tabelę; kiek 
uždirba Prancūzijos ir Tarybų Sąjungos darbininkas ir kiek už tai gaunama 
Prancūzijoje ir Tarybų Sąjungoje. Darbininko mėnesinio uždarbio vidurkiu Pran
cūzijoje ir Tarybų Sąjungoje. Darbininko mėnesinio uždarbio vidurkiu Prancūzi
joje paimta 10.000 frankų, o Tarybų Sąjungoje — 500 Rb. Ir taip, gavęs atlygi, 
nimą, prancūzas gali nusipirkti 6 poras batų, TSRS darbininkas — 2 poras; duo
nos prancūzas 416 kg., TSRS darbininkas— 70 kg.; cukraus prancūzas 222 kg. — 
TSRS darbininkas — 37 kg. ir t.t.

„NYT” savo metu, palyginęs JAV darbininko ir TSRS darbininko būklę, pas
tabas šitaip baigė:

„Kaip tik sueina Stalinui 68 metai amžiaus. Jis beveik nuo 24 metų stovi 
TSRS pryšaky. Jo pastangomis Rusija pasidarė pasaulio didžvalstybė. Bet mus 
kviečia paklausti: kas — jo manymu — padaryta eiliniam Tarybų Sąjungos žmo
geliui pagelbėti? Jei eilinis žmogelis norėtų ko kukliausia pagerbti Stalino gim
tąją dieną, turėtų alaus bokalui dirbti 2 valandas ir 51 minutę. O JAV darbinin
kas — 6 minutes...” z

BBC pranešimu, Maskvoje „Metropol” viešbutyje, kur gyvena užsienių diplo
matai, veikia ir restoranas, kurian ateina pavalgyti ir užgerti naujoji tarybinė bur
žuazija. Naujųjų metų vakarienė tame restorane atsiėjo vienam asmeniui 350 rb„ 
vadinasi, tiek, kiek''per mėnesį uždirba Tarybų šalies moteris darbininkė, valanti 
sniegą palei viešbutį.

Teisingai pastebi „NYT”, kad paskui komunistinę ekspansiją, lyg šuo paskui 
šeimininką, seka skurdas, badas, negirdėtas darbo žmogaus išnaudojimas. Šit Len
kijos vyriausybės „dopska Prawda” („Valstiečių Tiesa”) norom nenorom turi pri- 
pažinti, kad 1947 metais vien valstybinių ūkių darbininkams neišmokėta pusantro 
milijardo zlotų. Apvogta tuo būdu per 125.000 žemės ūkio darbininkų (su šeimos 
nariais skaitant — apie milijonas asmenų).

Vyriausybės „Robotnik” prisipažino, kad, atlikus nuodugnius uždarbių ir išlai
dų maistui apskaitymus, pasirodė, kad Lenkijoje iš savo atlyginimo tegali išgy
venti 4—7% pramonės darbininkų.

UŽJAUČIAME „DRG.” BORISĄ’ DAUGUVIETĮ. Valiutos reformą Tarybų Są
jungoje ir okupuotose Pabaltijo valstybėse, privedusią tarybinį elitą prie nuleidi
mo sparnų, netikėtai „praskaidrino” kiti aplinkraščiai, atimantieji ordininkams ir 
visokiems kitokiems komunizmo bajorams ir iki šiol priklausančias privilegijas. 
Tarybiniai bajorai, o jų buvo apie pusė milijono, naudojosi nemokamai traukiniais 
ir autobusais taip pat teise nemokamai įeiti J teatrą, iškylauti po vasarvietes, gan- 
ti papildomus deputatus ir t.t. Matyt, VKP(b) išsigando „bonapartizmo” iš „TSRS 
didvyrių”, „socialistinės statybos didvyrių” ir kitų pranašiųjų. Įstatymas galioja 
nuo 1949.1.1 d. Ką dabar darys stalininės premijos laureatas, pasižymėjęs „liau
dies” režisierius ir įtakingas LKP(b) CK užkulisiuose B. Dauguvietis? Iš „Krem
liaus Kurantų” tenka sugrįžti į S. Čiurlionienės „Mugę” ...

J. CICĖNAS

Atsišaukimas į pasaulio teisininkus
į tolimus Sovietų Rusijos kraštus — Sibiro 
r Altajaus vergų stovyklas.

Nėra reikalo ir pastebėti, kad tiems ne
laimingiems mūsų tautiečiams nebbvo su
daryta net minimalės garbingo teismo są
lygos. Paprastas slaptosios policijos 
(NKVD) įsakymas buvo pakankamas jų de
portacijai pateisinti. Visa galintis žiauru
mais persisunkęs NKVD nedarė skirtumo 
tarp lyties, amžiaus, profesijos, socialinės 
padėties, rasės ar tikybos.

Šėtoniškojo naikinimo slaptosios policijos 
akcija palietė ne tik suaugusius, bet vaikus 
ir net kūdikius. Ne tik katalikus, bet lygiai 
protestantus, žydus ir žmonės be religinės 
priklausomybės kuvo NKVD aukomis. Kiek
vienam susidarė įspūdis, kad slaptoji poli
cija siekia išnaikinti arba nušiaušti Lietu
vių Tautą nuo jų gimtosios žemės pa
viršiaus.

Lietuvos teisininkų šeima atidavė skau
džią duoklę komunizmo Molochui. Pagal 
surinktus tikrus mūsų draugijos davinius, 
69,96 % viso teisininkų skaičiaus buvo šios 
žiaurios akcijos paliesti. 3,73’/p iš to buvo 
nužudyti; 10,30% deportuoti Į Sibirą arba 
Altajų; 6,50% buvo laikomi kalėjime ne
žinodami už ką jie kalinami; 9,13% iš jų 
buvo persekiojami ir turėjo slapstytis ir 
39,80% buvo atleisti ir negalėjo gauti bet 
kurio darbo.

Kai Hitlerio armijos atakavo sovietus ir 
nustūmė juos toliau J Rytus, Lietuva buvo 
nacių režimo pavergta, raudofllsis teroras 
buvo pakeistas ruduoju. NKVD užleido 
vietą Gestapui. Nors vardas slaptosios po
licijos pakitėjo, tačiau tikslai liko tie pa
tys. Kalinimas, žudynės ir deportacijos pa
sidarė kasdieniniu reikalu. Šioj antrojoj 
mūsų jragedijos dalyje lietuviai teisininkai 
nustojo 26,30% savo jau apnaikintos šei
mos. Tie mūsų nelaimingi collegos buvo 
išsiųsti į Vokietijos koncentracijos sto
vyklas. Keturi penktadaliai jų žuvo tose 
pragarsėjusiose koncentracinėse stovyklose 
ir tik vienas penktadalis buvo Vakarų Ali- 
jantų išlaisvintas.

1944 m. kai Sovietai sėkmingai nugalėję 
vokiečius vėl grėsė Lietuvos okupacija, Lie
tuvos teisininkai turėdami liūdną patyrimą 
iš pirmosios sovietiškos okupacijos, vilda
miesi greita Vakarų demokratijos pergale— 
traukėsi į Vakarus tiek kiek tai buvo įma
noma ir rezultate po pergalingų Vakarų De
mokratijų jėgų žygių, daugumas jų buvo iš
laisvinti ir pasidarė išvietovintais asmeni
mis gyvenančiais įvairiose Vakarų Vokieti
jos bei Austrijos stovyklose. Praėjo daugiau 
dviejų metų nuo karo pabaigos, Lietuvos 
teisininkai kantriai laukia nežinodami savo 

rauti U savo būveiniu, apiplėšti ir išvežti ateities ir neturėdam jokių galimybų ap-

Mes, Lietuvos teisininkai, išvietinti iš 
savo krašto, inspiruoti nuolatiniu ir nesi
keičiančiu teisingumo principu šiuo krei
piamės l teisės, tvarkos ir socialinio tei
singumo atstovus, prašydami paramos ir 
užtarimo mūsų kovoje dėl elementarinių 
žmogaus teisių.

Su dideliu ir nuolatiniu susirūpinimu 
mes Stebime ir sekame Vakarų demokrati
nių jėgų pastangas atstatyti socialinę taiką, 
tvarką ir visų tautų bei kiekvieno individo 
teises, — gyventi ir dirbti laisvai nuo bai
mės, priespaudos ir persekiojimo kaip nu
statyta pagrindiniuose dokumentuose — At
lanto Carton, keturių laisvių deklaracijoj ir 
Jungtinių Tautų Organizacijos konstituci
joj. Ligi šiol visos šios kilnios pastangos 
nedavė reikiamų rezultatų. Moraliai ir ma
terialiai nušiauštoji Europa tebegyvena 
vaiduokliškos mirties siaubą ir naikinimas 
įsiviešpatavo Europos griuvėsiuose, nardy
damas jos pačios skurde. Visa eilė tautų, jų 
skaičiuje ir mūsų Tėvynė Lietuva tyliai ir 
kantriai laukia kad būtų išlaisvinta bei iš
vaduota nuo siaučiančio chaoso, kančių ir 
skurdo.

Mes puoselėjame viltis, kad vieną dieną 
netolimoje ateityje teisingumas bus atstaty
tas ir brutali jėga viešpataujanti Rytų Eu
ropos šalyse bus pašalinta.

Mes leidžiame sau atkreipti Jūsų malonų 
dėmesį į keletą faktų pavaizduojančių mūsų 
krašto kentėjimus.

Antrojo pasaulinio karo metu Lietuva 
lygiai kaip Latvija ir Estija išgyveno tris 
žiaurios ir baisios okupacijos perijodus 
svetimų priešiškų galybių. Paskutinioji te
besitęsia.

Prieš karą nacizmo ir komunizmo vadai 
slaptai susitarė dėl trijų Pabaltės Valsty
bių likimo. 1939 m. rugpiūčio 23 d. Hitle
rio ir Stalino atstovai pasirašė sutartį nus
tatančią Baltijos valstybių ateitį. Kai 1940 
m. birželio mėn. Hitleris siuntė savo armi
jas prieš Vakarų demokratijas, Stalinas sa
vo rėžtu, pagal naujai sudaryta išdavikišką 
susitarimą davė Įsakymą raudonajai armi
jai užimti Baltijos kraštus, tuo būdu, su
laužydamas ir paniekindamas ne tik sutar
tis savo laiku sudarytas tarp Sov. Rusijos 
ir Lietuvos, bet taipogi tarptautinės teisės 
principus ir egzistuojančias tarptautines 
konvencijas.

Panaikinę Lietuvos Nepriklausomybę, so
vietai savo beatodairines žiaurybes atgrėžė 
į bejėgę ir be pagalbos pasilikusią Lietu
vių Tautą.

Vienerių šios žiaurios okupacijos metų 
laikotarpyje, tūkstančiai nekaltų žmonių 
buvo nužudyti ir maždaug 60.000 buvo iš-

leisti nykius griuvėsiui nušiauštos Europos.
Tai yra liūdna Lietuvos teisininkų isto

rija atvaizduojanti tik mažą dalelę tų ken
tėjimų, kuriuos išgyvena visa lietuvių tau
ta.

Mes neturime žinių kas dedasi mūsų 
krašte už geležinės uždangos. Tačiau iš iš
gyvento baisaus patyrimo pirmosios okupa
cijos metu mes tikri, kad mirtis, naikinimas 
ir fizinė destrukcija — šėlsta mūsų šalyje. 
Mes esame gyvi liudininkai byloje apie tą 
siaubą ir neteisingumą, kuris uždėtas mūsų 
tautai.

Perduodami Tamstoms šią mūsų bylą, 
brangūs collegos, mes prašome Jūsų teisin
gumo vardu intervenuoti mūsų naudai ir 
padėti mums mūsų pastangose atstatyti lais
vę ir teisingumą mūsų krašte.

Pirmoje eilėje mūsų prašymas kreipia
mas į tuos ' " '
teisininkus, 
sisprendimo

Jungtinių Tautų Organizacijos 
kurie teisingumo ir laisvo ap- 
dvasios inspiruoti, nustatė Jung-

tinių Tautų konstitucijos principus: „nustato 
apsaugoti būsimas generacijas nuo karo 
rykštės ir dar sykį užtikrinti esmines žmo
gaus teises, jo amens vertę, lygias teises 
vyrams ir moterims b.ei tautoms, didelėms 
ir mažoms, kad sudaryti sąlygas, kurioms 
esant galėtų būti išlaikytas teisingumas it 
pagarba prievolėms, išplaukiančioms iš su? 
tarčių ar kitų tarptautinės teisės šaltinių".

Šių idealų realizacija yra mūsų vieninte- 
lė viltis atgauti savo laisvę. Mes prašome 
Jūsų įgyvendinkite šiuos idealus.

Mes šį savo reikalą perduodame taipogi 
visiems pasaulio teisininkams prašydami Jų, 
teisės ir teisingumo vardu, užtarti prieš as. 
mens ir tautų vergiją, o taipogi prieš ta 
zinę eksterminaciją ir visišką Baltijos Tautų 
sunaikinimą.

Mes šaukiamės Jūsų teisingumo jausmo 
prašydami padėti mums' nugalėti prievartą 
ir vergiją mūsų šalyje ir atgauti laisvę.

Teisininkų Suvažiavimo Prezidiumu

Išleidome taurius tautiečius
MEMMINGENAS

— Vasario 11 d. iš Memmingeno lietu
vių tarpo net 16 lietuvių išvyko į Jungtines 
Amerikos valstybes. Jų tarpe išvyko ir 
Nasvyčio, Augustinavičiaus šeimos. Mem
mingeno lietuvių kolonija su jų išvykimu 
neteko inž. J. Augustinavičiaus, sumaniau
sio bu v. bendruomenės pirmininko, prov. 
Stp. Nasvyčio — pirmojo Aerodromo sto
vyklos LRK pirmininko, gimnazijos moky
tojos, „Minties” bendradarbės ir geros pa- 
skaitininkės, skaučių veikėjos Aid. Augus- 
tinavičienės. Šių dviejų šeimų išvykimas 
kultūriniame kolonijos gyvenime bus ilgai 
jaučiamas. Gimnazijos mokytojai bei skau
tai suruošė kuklias, bet nuoširdžias išleis
tuves, kuriose tremties dienų atminimui 
įteikta kai kurių dovanėlių. Pasilikusieji 
kolonijos gyventojai linki išvykusiems sėk
mingai įsikurti Amerikos lietuvių tarpe ir 
įsijungti į jų organizacijų darbą.

— Apie 20 kolonijos gyventojų išvyko į 
Venecuelą. Šiuo metu taip pat labai padi
dėjo užsirašiusiųjų j Venecuelą skaičius.

— Skautų organizacija Vasario 16 ii 
proga susilaukė skautininkų padidėjimo. [ 
paskautininkio laipsnį pakelti draugininkai! 
Albinas Karnavičius ir Albertas Augusta 
naitis. . K. PI.
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je — mūsų tėvynėje Lietuvoje mirus mano 
mylimai mamytei tariu nuoširdų ačiū.

J. Bacevičius
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Postfach 110.

Redakcija nesunaudotų rankraščių nesao- 
go * Honoraras mokamas tik nuolatiniame 
bendradarbiams iš anksto susitarus * Pri
imami skelbimai, tik iš anksto už juosap- 
mokėjus * Skelbimai iki 10 petito euučią 
RM. 20.—, toliau už kiekvieną eilutę Į» 
RM. 1.50 * Už skelbjmų turinį redakcija 
neatsako * Redakcijos ir administracija 
telef. Nr. 2677 * Nedarbo valandom!

skambinti tglef. Nr. 2546,
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