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Pabaltijiečių memorandumas
Stockholmas (United Press). Pabaltijiečių 

komitetas Stockholme Estijos ir Lietuvos 30 
n nepriklausomybės sukakties proga pa- 
siontė memorandumus D. Britanijos ir JAV 
užsienio reikalų ministeriams, kuriuose pra
šoma, kad savo veikloje jie nepamirštų tri
jų Pabaltijo kraštų. Marshallis ir Bevinas 
prašomi padėti Pabaltijo tautoms atgauti 
snrerekiumą ir nepriklausomybę. Pagal At
lanto chartos principus jos turinčios tam 
teisę, kuri joms buvo išplėšta smurtu.

Raketų invazija
Londonas (Dena/Reuteris). Trečiadienį 

.Times” korespondentas pranešė, kad pa
gal skandinavų parodymus, virš Švedijos, 
Norvegijos ir D'anijos bei virš jūros buvo 
pastebėtos labai dideliu greičiu lekiančios 
tikėtos: Raketos atlekiančios nuo Peene- 
moendės,. kur buvo įrengta vokiečių raketų 
tyrinėjimo stotis. Dabar Peenemuende yra 
sovietų zonoje.

Korespondento teigimu, minimi skraiduo
liai dažniausiai pastebimi apie 9 vai. ryto. 
Jų skridimo aukštis apie 8000 metrų. Prie
šingai vokiečių V2 padangėje jie nepalieka 
jokios dūmų žymės. Jų greitis skaičiuoja
mas nuo 120 iki 180 km per minutę.

Dingo 
raketų šaudymo liudininkai 

Stockholmas (Dena/INS). Švedijos vyriau
sybė trečiadienį paklausė Sovietų Sąjungą 
apie 18 jūrininkų dingimą, kurie atsitiktinai 
malė sovietų raketų bandymą pajūryje. Du 
Švedijos laivai „Kinnekulė” ir „Ivan” va- 
sario 18 d. išplaukė iš Stolfmuendės uosto 
Lenkijoje į Švediją. „Kinnekulė” pereitą sa
mių buvo įvilktas J Danijos uostą, o apie 
.Ivaną” bei jo įgulą neturima jokių žinių.

• , I * .

Balkanų partizanai veržiasi
‘ i Italija

Rymas (Dena/INS). Ketvirtadienio vakare 
Italijos vyriausybės paskelbtame pranešime 
sakoma, kad komunistų kontroliuojamos ry
tų Europos valstybių lėktuvai naktimis mė
to ginklus šiaurės Italijoje. Italijos vidaus 
reikalų ministerio M. Scelbos pranešime 
sakoma, kad maždaug 100.000 jugoslavų, 
rmų ir kitų Balkanų gyventojų peržengė 
Italijos sieną, kad eventualiai paruoštų dir
vą komunistiniam perversmui. INS kores
pondentas praneša, jog Ryme jaučiama bai
mė, kad, komunistams laimėjus Čekoslova
kijoje, eilė ateinanti Italijai.

Krašte esama apie 200 slaptų radijo siųs
tuvų. Policijos pastangos surasti ir ištuštin
ti partizanų ginklų sandėlius eina niekais 
dėl nuolatinio papildymo iš oro.

50% biudžeto gynybai
Istambulas (Dena/Reuteris). Turkijos už

sienio reikalų ministeris Sadakas trečiadie
nį pareiškė, kad Turkija pusę' savo biudže
to išleidžia krašto apsaugos reikalam^. To
liau jis paminėjo, kad Turkija šiuo metu 
jaučia didžiausią spaudimą ir todėl gyve
na ta mintimi, jog nuolat privalo stiprinti 
savo krašto gynybą.
praikijos klausimu Sadakas s pareiškė, jog 

jis abejoja, ar Britanija ir JAV galės su
teikti Graikijai efektingą karinę pagalbą. 
Nors turkų tauta jaučia Graikijai didelių 
simpatijų, bet Turkijos pagalba šiuo metu 
nėra galima.

Ispanijoje derybos del paramos
Madridas (Dena/INS). Pasitarimai tarp 

Ispanijos ir Amerikos įgaliotinių dėl Ispa
nijos priėmimo į Marshalio planą iš leng
vo eina pirmyn. Nutarimo dėl privačių 
Amerikos paskolų galima laukti per arti
miausią trisdešimt dienų. Ryšium su tuo 
tikima, kad gali būti suteikta valstybinė 
paskola Marshallio plano ribose ar už jo 
ribų.

Kiti Madrido sluogsniai teigia, kad pasi
tarimai sustoję, esą, dėl Amerikos siūlymo 
Francui pakeisti dabartinį režimą. Be to, 
Madride plinta gandai, kad norima atkurti 
monarchiją. Monarchijos taryba, kuri turi 
kiaų paskirti Franco įpėdinį, ketvirtadienį 
Mito susirinkusi

Praha (Dena). Komunistai savo kovoje 
dėl Čekoslovakijos trečiadienį laimėjo vi
sišką pergalę, kai pre/identas Benešąs Bal
kanų valstybių pavyzdžiu leido sudaryti 
bloko kabinetą iš įvairių partijų. Dvylika 
komunistų be min. pirmininko Gottwaldo 
šiame kabinete užima svarbiausias ministe
rijas. Kitos keturios svarbios ministerijos 
pavestos socialdemokratams, kurie tre
čiadienio rytą apsisprendė veikti drau
ge su komunistais. Likusios astuonios ma
žos reikšmės ministerijos užleistos kitų 
silpnesnių partijų atstovams. - Tokiu būdu 
komunistai pasiekė- savo tikslą be kraujo 
praliejimo. <

Ministeris pirmininkas Gottwaldas pa
skelbė *dideliai demonstrantų miniai Vaclo
vo aikštėje naujo kabineto sudėtį. Jis pa
reiškė, jog nugalėjęs valdančiosios parti
jos vadus. Mes dėkojame prezidentui Be- 
nešui, kad jis suprato liaudies valią ir norą 
ir atsižvelgė į reikalavimus, kurie jam pa
čiam ne labai malonūs. Reakcija, kuri pla
navo smurtą prieš liaudį, yra sumušta. 
Dabar, draugai, kai yra įvykusi liaudies 
valia, turime smarkiai griebtis darbo ir 
pašalinti visas kliūtis, kurios trukdytų 
įkurti liaudies respubliką. Gottwaldas pa
brėžė, kad užsienio reikalų ministeris Ma
sarykas dabar yra tik ministeris iš vardo, 
neturįs savo ankstyvesnės galios.

Cetekos pareiškimu, trečiadienio vakarą 
iškilmingai atidarytas centrinis politinio 
koordinavimo komitetas. Šio komiteto pir
mininku išrinktas ministerio pirmininko pa
vaduotojas Zapotockis. Siam naujam orga
nui priklauso ministerių kabineto dauguma. 
Šio komiteto generalinis sekretorius, teisin
gumo ministeris A. Cepicka, komunistas, pa
reiškė, kad būtų netikslu galvoti, jog kova, 
išsprendus vycjausybės krizę, yra baigta. 
Žinoma, reakcija gavo tokį stiprų smūgį, 
kaip dar niekad, bet komiteto tikslas yra 
daryti viską, kad neleistų reakcijai atsigau
ti.
• Čekoslovakijos žurnalistai trečiadienį 
įsteigė veiklos komitetą, kaip aukščiausią 
Čekoslovakijos žurnalistų organą. Prahos

Mus pasiekė aplinkiniais keliais^ visai autentiškos žinios, kad 1947 m. gruodžio 
mėn. 28 dieną, prieš pat N. Metus, visoje Lietuvoje buvo pradėtas masinis lietuvių 
trėmimas J Sibirą. Buvo suiminėjamos ištisos šeimos su mažais kūdikiais ir sene
liais ir tuoj pat užkaltuose vagonuose išvežamos. Tikslus ištremtųjų skaičius dar ne
nustatytas, tačiau sprendžiant iš vienos vietovės gautų davinių, galima numatyti, 
jog šis išvežimas savo didumu toli pralenkia 1941 m. vykdytą lietuvių trėmimą. 
Klaikūs vaizdai ir beviltiškos nuotaikos vyrauja visoje Lietuvoje. 
--------- .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nauja Čekoslovakijos vyriausybė
Praha (Dena). Trečiadienį popiet Vaclo

vo aikštėje buvo paskelbta nauja Čekoslo
vakijos vyriausybės sudėtis .Tautinėmis bei 
raudonomis vėliavomis papuošti automobi
liai garsintuvais paskelbė naują Gottwaldo 
sudarytą vyriausybę. Kabinetas sudarytas iš 
šių asmenų: Ministeris pirmininkas — Kle
mentas Gottwaldas (komunistas), ministerio 
pirmininko, pavaduotojas — Bohumilas 
Lauschmanas (socialdemokratas), Vilemas 
Sirokis (Slovakijos komunistas) ir Antoni
nas Zapotockis (komunistas); užsienio rei
kalų min. — Janas Masarykas (nepartinis), 
vidaus reikalų min. — Vaclovas Nosekas 
(komunistas), krašto aps. min. — generolas 
Liudvikas Saiboda (nepartinis), informaci
jos min. — Vaclovas Kopeckis; pramonės 
min. — Zdenekas Fierlingeris (socialdemo
kratas), aprūpinimo min. — Jankovcova 
(socialdemokratas), vidaus prekybos min. — 
Krajeizas (komunistas), užsienio prekybos— 
Antoninas Gredga (komunistas), teisingumo 
min. — Cepioka (komunistas), auklėjimo 
min. — Zdenekas Nejedlis (komunistas), 
koordinacijos min. — Srobaras (Slovakijos 
laisvės partijos), krašto apsaugos vicemin. 
— . Seveckis (Slovakijos demokratas), svei
katos min. — Flojnaras (katalikų liaudies 
partijos), finansų min. — Jaronia Dolanskis 
(komunistas), pašto min. — Dr. Neuman- 
nas (socialistas liaudininkas), techninio pla
navimo — prof. Dr. Amilis Slchta (socialis
tas liaudininkas), susisiekimo ministeris -r

Peta (katalikų, liaudies partijos), socialių 
klausimų — Evzenas Erbanas (socialdemo
kratas), žemės ūkio min. — Julius Duris 
(komunistas).

PRASIDĖJO VALYMAS
Praha (Dena/Reuteris). Ministerijose, fab

rikuose, įstaigose ir visoje Čekoslovakijoje 
sudarytieji „akcijos komitetai” ketvirtadienį 
pradėjo viso viešojo ir privatinio gyvenimo 
valymą.

Užsienio reikalų ministerijoje sudaryta 
pakomisė, kurios uždavinys yra išvalyti pa
čią ministeriją ir Čekoslovakijos atstovybes 
užsienyje. Su komunistais susidėjusiose par
tijose taip pat vyksta švarinimasis.

Ryšium su valymo akcija paprašytas pasi
traukti Prahos universiteto rektorius 'pr°i- 
Dr. Englis. 24 „Bata” fabrikų direktoriai 
atleisti.

Naujosios vyriausybės sudarymą komen
tuoja tik komunistinė spauda. Apie susidū
rimus tarp demonstruojančių studentų ir 
policijos spauda neužsimena. Pagal neofi
cialius šaltinius daug studentų buvo nukau
ta.

GAL PRIPAŽINS, GAL NE
Londonas (Dena/Reuteris). Britų užsienio 

reikalų ministerijos informatorius pareiškė, 
kad britų vyriausybė ištirs Čekoslovakijos 
vyriausybės pripažinimo galimybę.

Komunistinė atomazga Čekoslovakijoje
spauda trečiadienį priešpiet per šį komitetą 
buvo atiduota komunistinei kontrolei. Uaik- 
raščių vyr. redaktoriai nekomunistai šio ko
miteto atleidžiami iš pareigų ir dažnokai 
suimami. Daugelis katalikų laikraščių bu
vo uždrausti, o liaudies socialistų organas 
trečiadienį nepasirodė.

Prahos universiteto ir aukštųjų mokyklų 
klausytojai bei profesoriai taip pat įsteigė 
veiklos komitetą, kuris .išleistame atsišauki
me reikalauja aukštųjų mokyklų reformų. 
Šis komitetas pareikalavo išvalyti aukštą
sias mokyklas nuo kolaborantų ir tokių stu
dentų, kurie veikia prieš liaudies vyriausy
bę. Šis komitetas uždraudė Karaliaus uni
versiteto rektoriui ir vienam dekanui įženg
ti į universitetą. Kita dalis studentų, apie 
1500 žmonių, minėdami savo demokratijos 
pradmenų 600 metų sukaktį, žygiavo pro 
prezidento rūmus, dainuodami tautos him
ną. Policija juos išsklaidė šaunamaisiais 
ginklais, guminėmis lazdomis ir šautuvų 
buožėmis. Du studentai buvo per šią de
monstraciją nužudyti, daugelis rimtai su
žeisti. Prahos gatvėmis žygiavo naujai su
daryta darbininkų milicija. Ji turi naujutė
lius ginklus ir dėvi raudonus kaspinus ant 
rankovių.
Čekoslovakijos pabėgėliai, kurie atbėgo į 
Vieną, pasakoja, kad Gottwaldo įkurti spe
cialūs daliniai terorizuoja gyventojus.

POPIER1S TIK „PAŽANGIESIEMS”
Bohemijos popierių fabrikai trečiadienio 

rytą nutarė duoti popierį tik „pažangiajai” 
ir profesinių sąjungų spaudai. Partijų 
spauda, kurių ministerial pasitraukė, ne
turinti gauti paopierio.

Pasak komunistinę „Humanite”, prancūzų 
komunistų partija pasiuntė čekų komunis
tams telegramą, kurioje juos sveikina ir 
reiškia nuoširdžiausias simpatijas.

STIPRUS ATGARSIS AMERIKOJE
Visa Amerikos spauda ir radijas gyvai 

seka Čekoslovakijos įvykių raidą ir savo 
informacijose jiems skiria daug dėmesio. 
Tie įvykiai lyginami su įvykiais Lenkijoje, 
Rumunijoje, Bulgarijoje ir Vengrijoje, ten 
komunistams paimant valdžią

Komunistų 
veržimasis i Vakarus
Washingtonas (Dena/Reuteris). Šiuo me

tu J.A.Valstybėse ištrėmime gyvenąs buvęs 
Vengrijos min. pirmininkas F. Nagys tre
čiadienį pareiškė, kad sukomunistėjus Če
koslovakijai Europos vakarų valstybės gali 
tikėtis Sovietų Sąjungą pasistūinėsiant to
liau prieš Austrijos, Italijos ir Prancūzijos 
vyriausybes. Komunizmas jau seniai turėjo 
planą, pareiškė jis toliau, įsiviešpatauti Če
koslovakijoje, idant galėtų grasinti Prancū
zijai, Austrijai ir Italijai ir tuo pačiu 
spausti Vakarų valstybes, kad jos perleistų 
jai dominavimą vidurio Europoje. Taip pat 
esąs visiškai galimas dalykas, kad komuniz
mas vasarą bandys padaryti perversmus mi
nėtuose kraštuose.

BENEŠUI PATARĖ PALIKTI KRAŠTĄ
Praha (Dena). Antradienio vakare iš 

amerikiečių ambasados Prahoje pranešama, 
kad miestai, apskritys ir provincijos yra 
komunistų kontrolėje. Pagal pasklidusius 
gandus esanti galimybė, kad komunistai 
bandys perversmu pasigrobti valdžią, jei
gu prezidentas Benešąs nusistatys konsti
tucine tvarka nugalėti krizę ir bandys 
perorganizuoti koalicinę vyriausybę.

„Daily Herald” rašo, kad Benešo drau
gai jam patarė pasitraukti iš krašto, bet 
jis atsisakė. Toliau laikraštis teigia, kad 
„akcijos komisija” užėmė užsienio preky
bos ir pašto ministerijas ir suėmė apie 200 
asmenų. Profesinių sąjungų daliniams esą 
įsakyta užimti fabrikus, kuriuose dirba 
daugiau negu 30 asmenų.

Iš Prahos ateinančiose žiniose sakpma, 
kad prokomunistiniai elementai paveržė 
socialdemokratų partijos kontrolę.. Esą, iš 
krašto pabėgę per 30.000 asmenų. Suimta 
apie 600 antikomunistų.

Radio komentatorius Elmens Davisas 
mano, kad krizės priežastis'yra besiartiną 
rinkimai, kuriuose komunistai bijo netekti 
balsų, antra, — kad sovietai savo sferoje 
negali pakęsti laisvos valstybės.

GRASINA STREIKU
Komunistų laikraštis „Rude Pravo” tre

čiadienį ekstra laidoje paskelbė: „Mes pa
skelbsime generalinį streiką, jei dar šian
die naujoji Gottwaldo vyriausybė ;ne- 
perims pareigų”.

ATGARSIAI UŽSIENYJE
Washingtonas (Dena / Reuteris). Wa- 

shingtono diplomatiniuose sluogsniuose 
pasak AFP, nurodoma, kad Čeko
slovakija yra paskutinė valstybė, kuriai 
JAV leido nesavanoriškai patekti J Sovie
tų Sąjungos įtakos sferą. JAV nenorėjo 
sudaryti tokią padėtį, kuri pasidarytų pa
vojinga ne tik Marshallio plano valsty
bėms, bet ir pačioms JAV.

D. Britanijos politiniuose sluogsniuose, 
pasak AFP, pabrėžiama, kad visos svar
biausios valstybinės vietos užimtos komu
nistų arba komunistų simpatikų.

Austrijos vidaus reikalų ministeris O. 
Melmeris paneigė gandus, kad prie Čeko
slovakijos sienos Austrijoje buvo pasirengę 
50.000 fašistų pradėti žygį į Čekoslovakiją. 
Jis toliau pareiškė, kad Austrija šiuo at
veju, kaip ir kitais, laikysis visiško neu
tralumo.

Prahos radijas, pasak Reuter}, paskelbė, 
kad „nuo šiandien mes turime tikrą liau
dies fronto vyriąusybę, kurios atstovai 
niekuomet nebus savo tautos išdavikai”.

SATELITAI PAKTUOJA
Bukareštas (Dena). Rumunijos min. pir

mininkas P. Groza antradienį drauge su de
legacija išvyko į Varšuvą. Pasak AFP, de
legacijos tikslas — sudaryti draugiškumo ir 
savitarpio pagalbos sutartį su Lenkija. Ru
munijai tokius paktus pasirašius su Bulga
rija, Vengrija ir Sovietų Sąjunga, šis nau
jas paktas bus pirmas, kurį Rumunija pasi
rašė su viena iš Rytų Europos Valstybių.

TAUTA 
LIKVIDUOJAMA

Negalime tylėti!
Pereitame „Minties” numeryje skaitėme 

vienos pabėgėlės iš Lietuvos, kuri laimingu 
būdu 1948 m. sausio 23 d. pasiekė Švedijos 
krantus, klaikius pasakojimus apie jos as
meniškus išgyvenimus bolševikinėse kon
centracijos stovyklose ir visos mūsų tautoa 
neaprašomas kančias bei bolševikų vykdo
mą terorą Lietuvoje. Taip pat šioje vietoje 
buvo pateiktas autentiškas vienos partizanų 
apygardos prokuroro aktas apie tą terorą 
ir klastojimą, kuris buvo vykdomas per pa
skutiniuosius bolševikinius rinkimus | aukš
čiausiąją tarybą.

Skaitant šias žinias ne vieną nukrėtė šiur
pas, nes jos tiesiogiai liečia mus visus. Jei 
kieno nors dar aptemdyti protai ir suabejo
jo šių žinių tikrumu, tai mes, kurie savo 
nuosavu kailiu išgyvenome panašų bolševi
kini terorą, ne tik kad neabejojome, bet 
drebančiomis širdimis skaitėme šiuos pabė
gusios lietuvės pasakojimus ir kartu su visa 
lietuvių tauta išgyvenome tas klaikias nuo
taikas, kurios neabejotinai sukrėtė kiekvie
ną lietuvį, ar jis būtų krauju ir ašaromis 
pasruvusioje tėvynėje, ar gyventų beviltiš
ką gyvenimą tremtyje, ar kur kitur išeivi
joje. Ir liūdniausia, kad tas visas žinias 
mes turime ramiausiai priimti ir jokios 
veiksmingos paramos negalime pasiųsti 
toms kančioms sumažinti.

Ir štai, vos tik spėjo nudžiūti rašalas nuo 
anų sukrečiančių žinių, šiandien mes skai
tome naujas ir visiškai iš patikimų šaltinių 
gautas žinias, jog pr. metų paskutinėmis 
dienomis, t. y. gruodžio 28 d., tuoj pat po 
Kalėdų, prasidėjo visoje Lietuvoje masinis 
lietuvių trėmimas į Sibirą. Buvo suiminė
jamos ištisos šeimos su mažais kūdikiais ir 
seneliais ir užkaltuose vagonuose, siaučiant 
žiemos šalčiams, be maisto ir pakankamo, 
rūbo, išvežamos į Sibirą.

— Vaizdas yra, baisus. Tauta beviltiškoje 
padėtyje... — taip rašoma tame pranešime.

Tai žodžiai, kurie kiekvienam lietuviui' 
drasko šird|, nes jie trumpai nusako visą 
padėties klaikumą šiomis išvežimo dienomis. 
Tų žodžių baisumą mes visi jaučiame, nes 
patys matėme ir girdėjome tuos šauksmus 
anomis atmintinomis 1941 m. birželio mėn. 
dienomis, kada bolševikai pirmos okupaci
jos metu vykdė panašų trėmimą, kuris pa
lietė per 40.000 lietuvių.

Nuo to momento, kai mūsų kraštas atsi
dūrė už vadinamosios „geležinės uždangos", 
mus pasiekdavo įvairiausiais keliais nevie
nodos žinios, tačiau jos visuomet kėlė mu
myse didelį susirūpinimą ir .baimę dėl mūsų 
tautos išsilaikymo. Pradėtas vykdyti pirmo
sios okupacijos metu tautos naikinimas bu
vo varomas su nemažėjančiu smarkumu ir 
toliau. Yra aiškiai nustatyta, jog antrą kar
tą bolševikai įsiveržę Lietuvon pirmomis 
dienomis išžudę daug nekaltų žmonių, to
liau vykdė mobilizacijas ir darbo jėgos per- 
kilnojimą Sov. Rusijon. Vėliau bolševikai 
reguliariai kas mėnesi suiminėdavo 1.500— 
2.000 asmenų ir prisipildžius kalėjimams 
juos išveždavo į garsiąsias Sov. Rusijos 
kone, stovyklas. Ypač daug lietuvių atsidū
rė Vorkutoje, kurioje nežmoniškos gyveni
mo sąlygos ir ten žūstančios aukos jau bu
vo paminėtos mūsų spaudoje. Išvežtųjų vie
ton atkeliami rusai, tuo būdu palaipsniui 
vykdoma naikinamoji kolonizacija. Taip pat 
mes su pasididžiavimu sekėme per visą tą 
laiką rodomą tautos pasipriešinimą ir akty
vią partizaninę veiklą, kurios dėka tauta, 
kad ir nelygioje kovoje, sunkiai grumiasi su 
bolševikiniu okupantu.

Betgi toji nelygi kova nesibaigia ir ji 
reikalauja kasdien vis naujų aukų, kurių 
skaičių mes jau šiandien ir provizoriškai 
negalime nustatyti. O paskutinysis, po tre
jų antrosios bolševikinės okupacijos metų, 
lietuvių trėmimas į Sibirą apvainikavo tą šė
tonišką bolševikų tautų naikinimo akciją, 
kuri be paliovos tebevyksta nuo atmintinų 
revoliucijos metų iki dabartinių dienų, be 
pasigailėjimo naikindama ištisas tautų gru
pes. 1

Tuo pačiu metu, mes atsidūrę Vakarų Eu
ropos dalyje, desperatiškai sekame tų išti
sų tautų tragediją ir savo krašto naikinimą, 
grumdamiesi su benamiu gyvenimu, dažnai 
nenupelnytai raupsuotojo vardą nešiodami 
(vairiai persekiojami ar verčiami grįžti ten, 
kur vyksta šis baisusis ir dar istorijoje ne
girdėtas teroras. (Tęsinys 2 pcpL)

1
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Is Mikolaiėiko atsiminimi^
Egzilines vyriausybes ministeris pirmininkas

TRUMPOS ŽIMOS

Visiems pasaulio lenkams daviau žodi, jog 
aš darysiu visa įmanoma, kad atstatyčiau 
draugiškus santykius su Sovietų Sąjunga. 
Pirmą žingsnį ta linkme padariau, paskir
damas Tadeušą Romer j mūsų užsienio rei
kalų ministeriu. Jis buvo dirbęs Maskvoje 
tarnaudamas mūsų vyriausybei ir buvo ži
nomas, kad be užuolankų liečia dalykų esmę, 
kada jam tenka kalbėti su Stalinu, Molo
tovu, Višinskiu ir kitais rusais.

1943 m. liepos 27 d. kaip ministeris pir
mininkas daviau savo pirmąjį viešą pa
reiškimą. Priminiau temperamentingą Si
korskio pareiškimą dėl laisvos Lenkijos ir 
pridūriau: „Tiek dabartinėje, tiek būsimo- 
joje Lenkijoje nėra vietos totaliniam reži
mui, vis tiek kokios rūšies arba atspalvio 
būtų”.

Aš prižadėjau atstatyti mūsų tėvynę, 
glaudžiai ūkiškai bendradarbiauti su Vaka
rų valstybėmis ir reikalavau tvirtesnių 
ūkinių ir politinių saitų su rytinėmis vidu
rio Europos tautomis.

Rusijos klausimu pažadėjau „kuo dau
giausia geros valios ir pasitikėjimo” ir 
įsakmiai patikinau, kari Lenkija pageidauja 
tik draugiškų santykių su Sovietų Są
junga.

Maskva nedavė jokio atsakymo, ir pradė
jome justi augantį D. Britanijos atšalimą 
dėl santykių nutrūkimo tarp Lenkijos ir 
Sovietų Sąjungos. Prieš išvykdamas i Mas
kvos konferenciją A. Edenas privačiai pa
sakė man, jog maža pagrindo tikėtis, kad 
Rusija vėl užmegstų santykius su Lenkijos 
vyriausybe, kol mes nesutinkame raudonie
siems perleisti tų Lenkijos sričių, į kurias 
raudonoji armija buvo 1939 m. įžygiavusi 
kaip Hitlerio sąjungininkė,

Aš jam priminiau, kad jis pats 1941 m. 
liepos 30 d. formalia nota buvo pareiškęs, 
kad D. Britanija nepripažirlsianti smurtu 
įvykdytų teritorijų padidinimų, ir kad Chur
chillis buvo tą pat pasakęs savo atmintinoje 
kalboje žemuosiuose rūmuose 1940 m. rug- 
piūčio 5 d.

— Jei mes perleistume tą sritį — o šiam 
poelgiui mes iš tikrųjų nesame Įgalioti — 
tai rusų reikalavimai po to tik prasidėtų, 
— pasakiau Edenui. Bet buvo veltui. i

Prieš išvykstant į Maskvą konferencijos 
su Molotovu ir užsienio reikalų ministeriu 
Cordelliu Hulliu (JAV), įteikiau Edenui pa
ramai visą eilę iškilmingai sudarytų lenkų 
sovietų sutarčių. «

Maskvos konferencijos metu sužinojau, 
kad ši konferencija tebuvo tiįj Įžanga į se
niai lauktą Stalino, Roosevelto ir Churchil- 
lio susitikimą, kuris turėjo Įvykti po keleto 
savaičių Teherane. Mes buvome girdėję iš 
Washingtono Rooseveltą manant, kad jis 
galįs sudaryti sąlygas lenkų rusų proble
mos sprendimui, kai tik susitiksiąs su Sta

Lenkams Vilniaus Rooseveltas nežadėjo
Vis labiau aiškėjant, kad Teherano kon

ferencijoje Stalinas pasisavino pusę są
jungininkės Lenkijos, londoniškė Lenkijos 
vyriausybė norėjo protestuodama pasi
traukti. Ti<k pogrindžio judėjimo patarimu 
nusprendėme bendradarbiauti toliau. Ry
šium su tuo ryžausi vis dėlto padaryti 
Rooseveltui vizitą ir išvykau Į Washing
ton ą.

Invazijos diena vis artėjo. Todėl prieš

TAUTA
(Atkelta iš 1 pusi.)

Sį XX amžiaus paskutinį žmcn’ų naikini
mo „technikos žodĮ” išgyvena didelė tautų 
dalis, liejasi nekaltas kraujas tik todėl, kad 
nebuvo susitarta žudiką vadinti tikruoju jo 
vardu. Ir todėl dar labai neseniai išvilkti 
dienos švieson šią baisią žmonijos tragedi
ją, ištisų tautų prievartavimą buvo laikoma 
didžiausiu nusikaltimu prieš žmoniškumą, ka
ro kurstymu ir kitais nedorais darbais, o 
visiems tiems, kurie tai skelbė, dokumentais 
įrodinėjo automatiškai buvo prikergiamas 
fašisto vardas. Tokiu būdu šis raudonasis 
fašizmas esančias savo įtakoje tautas pradė
jo nekliudomai naikinti vis labiau artėdamas 
Į vakarus. Mums buvo užčiauptos burnos ir 
mes, visa tai matydami, turėjome tylėti.

Bet šiuo metu padėtis pasikeitė, ir visi 
tie, kurie bolševikinę teroro sistemą laikė 
„demokratiškiausia” iš visų demokratijų, 
praregėjo ir pamatė, kas per vergija ir nai
kinimas vyksta už „geležinės uždangos”. 
Šiandien jau eina atvira žodžio kova ir pa
saulio padalijimas yra (vykęs faktas. Tyla 
nutraukta, kaukė nuplėšta ir laukiama me- 
siant pirštinę.

Ryšium su šiomis klaikiomis Žiniomis iš 
krašto negalime mes ir toliau būti pasyvūs. 
Zūstančiųjų ir kovojančiųjų* brolių aimanos 
bei šauksmai šventai įpareigoja mus visus 
griežčiausion akcijon kovoje dėl laisvės.

linu. Tačiau aš norėjau pamatyti JĮ, norė
jau painformuoti jį apie Stalino taktiką. Aš 
paprašiau pasikalbėjimo Washingtone arba 
kitoje vietoje pakeliui Į Teheraną, bet iš 
baltųjų rūmų atsakė, kad palankiausiu at
veju Rooseveltas galėtų priimti tik ateinan
čių metų sausio mėnesį. Nepriėjau pasikal
bėti ir su Churchilliu, kuris taip pat tarėsi 
galįs su Stalinu derėtis biznieriškai. Tačiau 
vėliau sužinojau iš britų, jog tuo metu ne
priėmė manęs iš baimės, kad nesupykintų 
Stalino ir nenuteiktų jo neigiamai dėl susi
tikimo, kaip kad buvo Quebeco konferenci
jos atveju.

Pasaulis niekada nęsužinojo, kas iš tikrų
jų įvyko Teherane. Tiesa, 1943 m. gruodžio 
6 d. buvo paskelbtas gražiai skambąs pa
reiškimas, kuriame pasitaikė žodžių,, kaip 
antai: „Mūsų tautos bendradarbiaus ir ka
ro ir taikos metu, kuri prasidės po jo’ 
„Mes su pasitikėjimu laukiame dienos, kada 
visos pasaulio tautos galės gyventi laisvai, 
netrukdomos tironijos, gyventi taip, kaip 
atitiks jų skirtingus norus ir jų. pačių są
žinę”.

Bet už tų žodžių slypėjo viena iš didžiau
sių istorijos neteisybių. Stalinas šaltakrau
jiškai padalino Lenkiją, pirmąjį kraštą,-ko
vojusi su Hitleriu, atkakliai atmetusį ir 
menkiausios formos ąuislinginį bendradar
biavimą su nacių įsiveržėliais. Stalinas 
lengviausiai privertė Churchillį ir Roose
veltą daryti nuolaidas (appeasement).

Šaunią Teherano komunikato redakciją aš 
panaudojau pagrindu savo tos pat dienos 
pareiškimui, pažadėjau, kad atvaduota Len
kija laikysis demokratijos dėsnių ir įspėja
mai priminiau, jog srities atplėšimas nieku 
paverstų sutartį. .Į .

Artėjo metas man vykti vizito pas Roo
seveltą, bet beveik pačią paskutinę aki
mirką Edenas paprašė mane atidėti jį, kol 
man • pasitaikys proga pasikalbėti su Chur
chilliu, kuris buvo susirgęs Teherane ir 
dabar gydėsi' Šiaurės Afrikoje. Edenas sakė 
pasirūpinsiąs, kad vizitas galėtų įvykti 
paskiau, ir tai atliko. Teherano konferenci
joje Lenkijai smogto smūgio durklu jis ne
paminėjo, ir tada, atsimindamas daugelį 
Roosevelto ir Churchillio patikinimų, kad 
jie suinteresuoti Lenkija, vargiai būčiau 
patikėjęs tuo, jei ir būtų pasakęs man.

Su, Churchilliu mačiausi 1944 m. vasario 
6 d., ir jis tuojau pradėjo kalbėti apie 
patį reikalą.

— Kaip tamsta žinai, — pradėjo jis, — 
nėra ko ir galvoti apie lenkų sovietų san
tykių atnaujinimą, jei nesutiksite daryti' te
ritorinių pakeitimų. Dabartinėmis aplinky
bėmis rusai reikalauja politinių permainų 
tamstų vyriausybėje, bet manome, kad ga
lėsime nugalėti šiuos priekaištus, jei tams
tos sutiksite su teritoriniais pakeitimais. 
Pastarieji yra svarbesni.

išvažiuodams iš. Londono įkalbėjau Į 
plokšteles kalbą, kuri buvo skirta lenkų 
pogrindžio judėjimui Prancūzijoje ir tiems 
lenkams, kurie buvo vokiečių mobilizuoti į 
kariuomenę arba prievarta įjungti j kitas 
tarnybas. Aš pareikalavau, kad jie paleng
vintų amerikiečių ir britų kariuomenei 
įžengti į žemyną. , '

Į Washingtoną atvykau 1944 m. birželio 
5 d., kur pirmą dieną turėjau pasikalbėji- 

gyvybės ir tautos išsilaikymo. Dabar jau 
nekalbama apie atskirus suėmimus, vieną 
kitą šimtą dingusiųjų be žinios, bet eina 
kalba apie tautos išsilaikymą ar galutinį 
jos išnaikinimą.

Todėl mes privalome sujungtomis jėgo
mis pradėti generalinę ofenzyvą prieš prie
vartą ir terorą. Turime be paliovos belstis 
Į pasaulio sąžinę nuolat, primindami tą žūs
tančios mūsų tautos šauksmą—gelbėkit, nes 
tauta bolševikų tironijos kankinama žūsta!

Kito ginklo mes kol kas savo rankose ne
turime, bet griežčiausiai protestuoti ir šauk
tis pasaulio teisingumo, mes ne tik galime, 
bet privalome. Ir nenurimsime tol, kol per
sekiojimai ir žudymai nesiliaus ir ko! ne
bus grąžintos mūsų tautai tos laisvės, ku
riomis naudojasi kiekvienas vakarų Euro
pos žmogus.

Si akcija turėtų būti vykdoma organizuo
tai mūsų vadovaujamų organų čia tremty
je ir visoje išeivijoje, o iki tas bus atlikta 
— privati atskirų bendruomenių iniciatyva 
būtų tik sveikintina.

Kai tauta išgyvena tokį baisų naikinimą, 
mes privalome nustumti Į šalĮ visą tremti- 
nišką kasdieniškumą, pasitaikančius nely
gumus ir įsijungti į vieną vieningą viso 
pasaulio lietuvių sąjūdį, nuolat kovojantį 
dėl laisvės, dėl Lietuvos. ,

Daugiau tylėti negalime! H. Z.

— Bet aš nesu Įgaliotas atiduoti pusę 
mūsų krašto, — protestavau aš.

Churchillis nusigręžė, padaręs gan nelai
mingą miną.

— Apie šiuos reikalus aš netrukus pa
darysiu viešą pareiškimą, — pasakė jis.

Tas pareiškimas buvo padarytas 1944 m. 
vasario 22 d., praslinkus penkioms dienoms 
po mūsų siūlymo rytinę Lenkiją pavesti 
valdyti sąjungininkų komisijai lig taikos 
sutarčių, jei Lenkijai būtų paliktas suvere
numas Visose Vakarinėse srityse. Tai vadi
nome „demarkacijos linija”.

Churchillis pateikė Stalinui šias nuolai
das. Po to jis gavo, kaip vėliau sakėsi, „la
bai šiurkštų atsakymą”, ir todėl vasario 
22 d. žemuosiuose rūmuose kalbėjo apie’ 
Lenkijos klausimą ir oficialiai atidengė ke
letą Teherano aspektų, apie kuriuos nebuvo 
-prasitaręs.

Dabar visai staigiai Churchillis pripažino 
senąją Curzono liniją kaip faktinę sieną 
tarp Rusijos ir Lenkijos, nors britai buvo 
atsisakę nuo šios linijos ir ratifikavę Rygos 
sutarties sieną, kuri nuo 1921 m. ir buvo 
sovietų siena lig tos dienos, kurią raudo
noji armija peržengė ją 1939 m. kaip Hit
lerio sąjungininkė.

Du kartus jo amžiuje, pasakė Churchillis, 
Vokietija užpuolusi Rusiją per Lenkijos te
ritoriją. Bet jis užmiršo pasakyti, kad pir
muoju atveju —'1914 m. /— Lenkija buvo 
kadaise padalyta tarp Vokietijos, Austrijos 
ir Rusijos. Be to, jis užmiršo pridurti, kacį. 
1939 m., prieš nutrūkstant fašistiniams ko
munistiniams santykiams, Rusija mus už
puolė. ,

Tačiau pozityvų savo spėliojimų patvirti
nimą gavau 1944 m. spalio 13 d. Maskvos 
konferencijoje, kurioje dalyvavo Churchillis, 
Edenas, Averellis Harrimanas, .Molotovas ir 
aš.

Toje konferencijoje aš iškėliau Lenkijos 
sienų klausimą, protestuodamas prieš Cur
zono linijos kaip sieiios nelegalumą. Mane 
pertraukė Molotovas, nustebęs žiūrėdamas 
nuo Churchillio Į Harrimaną, ir pareiškė:

— Bet juk tas viskas sutvarkyta Tehe
rane! Visi gi buvome kartu. Norėčiau jums 
tai priminti, jei būtumėte užmiršę. Mr. 
Rooseveltas pasakė, kad visiškai sutinkąs 
su Curzono linija. Ji esanti teisinga siena. 
Tik jis, tiesa, pridūrė, kad ne labai palan
kus metas šį dalyką skelbti.

— Sovietų Sąjungos vyriausybė todėl 
turi teisę daryti išvadą, kad Curzono lini
ja buvo priimtina visoms trims didžiosioms 
valstybėms ir tebėra priimtina. Mikolaičiko 
priekaištai dabar yra visiškai nereikalingi'.

Aš pažvelgiau į Churchillį ir Harrimaną 
ir maldaujamai tikėjausi, kad jie iškels prie
kaištų. Bet jie žiūrėjo į grindis ir tylėjo.

mą su užsienio reikalų ministeriu Stettiniu. 
Vieną iš pirmųjų posmų diskutavome Len
kijai skirtų karo informacijos tarnybos 
(Owl) radijo audicijų toną. Šiose audici- 
jose buvo nuoseklią: laikomasi linijos, kuri 
sunkino rusų darbą. Todėl, aš pareiškiau 
Stettiniusui: /

— Neišmintinga į lenkų tautą kreiptis 
šia forma. Jei jūs ir toliau Rusiją vadin
site demokratine valstybe, vieną dieną, gal 
būt, apgailestausite, o jūsų tauta pasmerks 
jus. Jūsų vyriausybė lenkų tautą vieną kar
tą pavadino „tautų įkvėpimu”, o dabai 
OWI taip liaubsina komunistų kariuomenę. 
Prašom nemanyti, kad mes nebandėme su
daryti draugiškų santykių su Rusija. Tik 
dalykas yra tas, kad Lenkija nepageidauja 
padidinti raudonųjų, satelitų skaičių.

Stettinius pažymėjo eibę pastabų prezi
dentui Rooseveltui, ir kai prezidentas 
priėmė mane birželio 7 d., radau jį paruoš
tą, nors jis aiškai atrodė senesnis ir la
biau išvargęs, negu 1941 m., kai pas jĮ bu
vome su generolu Sikorskiu.

— Lenkija turi būti laisva ir nepriklau
soma, — pasakė jis.

— O Stalinas? — paklausiau jį.
— Stalinas yra realistas, — atsakė 

Rooseveltas ir užsidegė cigaretę. — Spręs
dami apie Rusijos elgseną, turime neuž
miršti, kad Rusija teturi tik dvejų metų 
patyrimą tarptautiniuose santykiuose.

— Bet dėl vieno dalyko esu tikras, — 
pridūrė jis. — Stalinas nėra imperialistas.

Gerai nusiteikęs kalbėdamas Rooseveltas 
toliau pasakė, kad Teherano susitikime jis 
ir Stalinas puikiai sutarę su vienas antru; 
geriau, kaip jis ir Churchillis, pridūrė 
šypsodamasis.

Paskum Rooseveltas pasakė man, kad 
Teherane jis pats iškėlęs Curzono linijos 
reikalą.

— Stalinas nė nenorėjo kalbėti apie 
tąi, — pridūrė jis. — Prašom žinoti, kad

AUSTRIJA
Austrijos kancleris Figlis pranešė, kad 

Austrijos kontrolinė taryba leido atnaujinti 
diplomatinius santykius tarp Austrijos ir 
Vengrijos. (D).

ČEKOSLOVAKIJA
Politiniai pabėgėliai iš Čekoslovakijos, 

kurie trečiadienį atvyko į Vieną, praneša 
apie plačius teroro veiksmus prieš gyvento
jus. Šį terorą dabar galima sulyginti tik su 
žiauriausiu nacių siautėjimu prieš 10 me
tų. Taip pat esą galima tikėtis Čekoslova
kijos armijos mobilizacijos. (D).

Sovietų delegacija antradienį atvyko į 
Prahą dalyvauti panslavistiniame kongrese. 
Delegaciją pasveikino Čekoslovakijos, Bul
garijos ir Jugoslavijos delegatai. (D).

D. BRITANIJA
Da Britanija 1948 m. paskyrė savo laivy

no statybai 43.700.000 sv. sterlingų. (D/R).
Bevinas paskelbė, kad Britanijos vyriau

sybė pirmadienį nutarė paaukoti tarptauti
niam vaikų pagalbos fondui 100.000 sv. 
sterlingų. (D).

Ligšiolinis Britanijos pasiuntinys Švedi
joje sir Cecilis Bretrandas Jerramas paskir
tas dabar pasiuntiniu į Vieną. (D/INS).

D. Britanija ir Prancūzija nori šaukti Eu
ropos tautų konferenciją Paryžiuje Mar- 
shallio planui ir Europos atstatymui aptar
ti. (D/R).-,

Britų profesinių sąjungų informatorius 
pranešė, kad profesinių sąjungų konferen
cija Marshallio planui svarstyti įvyks kovo 
9 ir 10, d. (D/R).

INDIJA
Jurgaah valstybės gyventojai, Indijos ra

dijo pranešimu, nutarė prisijungti prie In
dijos valstybės. (D).

J./.. VALSTYBĖS
New Yorko teismas nubaudė du JAV pi

liečius po 100 dolerių baudos už rašinėjimą 
ant Sovietų Sąjungos pasiutttirfybės sienų 
„Atsargiai, šnipai” ir panašių šūkių. (D/R).

JAV profesinės sąjungos RFL pareiškė, 
kad jos dalyvaus Londone profesinių sąjun
gų kongrese. (D/R).

Demokratų partijos vicepirmininkas Ja
mes H. Mograthas pasiūlė H. A. Wallacei 
grįžti į demokratų partiją. (D).

Užsienio reikalų min. Marshallis pareiš
kė, kad papildoma pagalbos programa 
Graikijai ir Turkijai bus artimiausiu laiku 
kongreso patvirtinta. (D/R).

ITALIJA
Sprogstamosios medžiagos policija surado 
Oarfagnanos srityje. Visoje srityje polici
ja atidžiai ieško paslėptų ginklų sandėlių.

aš vis dar. tebeatmetu Lenkijos padalijimą 
ta linija ir atėjus metui Įsikišiu kąip 
tarpininkas („moderator”) ir padarysiu 
sprendimą.

Po to Rooseveltas paaiškino man, kas yra 
„moderator”, ir nurodė moderatoriaus pa
vyzdį tam tikrais ginčo atvejais tarp dar
bininkų ir darbdavių J. A. Valstybėse.

— Suprantu, pone prezidente, — tariau 
aš. — Vidaus problemų atvejais jūs te- 
susiduriate tik su savo valstybės pilie
čiais. Reikalą galite sutvarkyti įstatymu 
arba potvarkiu. Bet tat vargiai tetiktų da
bartinei Lenkijos problemai.

Po atvangos Rooseveltas kalbėjo toliau:
— Šiuo reikalu nepadariau jokių žygių, 

nes šie metai yra rinkiminiai metai. Tam
sta, kaip demokratas, supranti tuos daly
kus. Be kita ko, apie tą Amerikos rinki
mų reikalą užsiminiau ir Stalinui, bet jis 
tiesiog negalėjo suprasti, apie,ką aš kalbu. 
Manau, kad jis niekada ir nepajėgs su
prasti, jog yra tokia iiistitucija, kaip laisvi 
rinkimai, kurie gali pakeisti krašto politi
nius reikalus.

Tie patys rūpesčiai slėgė ir mane ir 
juos išklojau prezidentui. Atsakydamas jis 
buvo susimąstęs.

— Savo santykiuose su Stalinu turime 
laikyti užlenkę nykščius ir tikėtis, kad 
baigsis gerai, —■ pasakė jis. Paskum jo 
nuotaika vėl pasikeitė. '

— Jūs, lenkai, turite susitarti su Rusija,
— prabilo j^. — Patiems vieniems Rusiją 
sumušti būtų neįmanoma, o britai ir ame
rikiečiai neketina kariauti su Rusija.

— Bet jūs nesirūpinkite, — pridūrė jis.
— Stalinas neketina atimti iš Lenkijos 
laisvės.

Prezidentas žiūrėjo į mane labai rimtai.
— Aš pasirūpinsiu, kad Lenkija išeitų 

iš to karo sveika. Esu tikras, kad man pa
siseks pasiekti tokią taikos sutartį, pagal 
kurią Lenkijai teks Silezija, Rytprūsiai, 
Karaliaučius, Tarnopolio naftos sritis ir 
Drohobičiaus naftos bei potašo sritis ... 
Tačiau nemanau, kad galėsiu jums iškoni- 
binuoti Vilniaus miestą (mūsų pabr.).

Buvau bebandąs sakyti, dar kartą, kad 
jis čia siūlo sritis, kurios turėtų eiti at
pildu už suverenią Lenkijos sritį; kad į 
pusę mūsų žemės Rusija neturi didesnės 
teisės, kaip Į JAV sritį nuo Atlanto lig 
Mississippio ir kad lig šiol žuvo daugiau 
kaip 4 mil. lenkų, gindami savo kraštą 
ginklu arba dvasiškai.

Bet pokalbis nukrypo į kitus geografinius 
dalykus, be kita ko, Į jo atsiminimus apie 
keliones dviračiu, kai jis jaunas būdamas 
važinėjo .Europoje.

Pagaliau Rooseveltas pareikalavo, kad 
vykčiau pas Staliną. Aš tučtuojau prita- 

Žymesni automatinių ginklų ir ttlunicijoi 
sandėliai rasti ir Veronos apylinkėse. (DPD)

KINIJA

Kinijos vyriausybė sutiko priimti genero- 
lo Nikalojaus Vasiljevičiaus Roščino pasty, 
rimą Sovietų Sąjungos pasiuntiniu. (D).

Išorinės Mongolijos vyriausybė pareiškė 
Kinijai protestą dėl du kartus padaryto 
sienos pažeidimo, kurį atliko kinų kariuo
menės daliniai. (D/INS).

NORVEGIJA

Norvegijos komunistai dementuoja. Nor. 
vegijos laikraščio „Aderbladet” pranešimą, 
kad Oslo įvyko Suomijos, Švedijos, Norve. 
gijos ir Danijos komunistų slapta konleren- 
cija. (D/R).

Norvegijos profesinės sąjungos nutarė 
taip pat dalyvauti Londono profsąjungų 
konferencijoje. (D/R).

OLANDIJA

Haagoje , tarptautinis teismas pradėjo 
svarstyti britų albanų bylą dėl Korfu sa- 
los užminavimo.

PALESTINA

Žydų šarvuotis, važiuojant jam per ara
bų kvartalus, buvo išsprogdintas. (D/R).

PRANCŪZIJA

Prancūzų prof, sąjungos pareikalavo pa. 
kelti atlyginimą pramonės darbininkams 50 
%; priešingu atveju pagrasino 3—4 savai. 
Čių streiku. (D/R).

Prancūzijos kabinetas sutiko įsteigti ko
misiją Italijos Prancūzijos muitų unijoj 
klausimui tirti. (D/R).

Prancūzų nacionalinio kongreso pirminio, 
kas spaudos konferencijoje pareiškė, kad 
vakarų Europos unijos sukūrimas yra Va
karų Europos išsige'bėjimas. (D/R).

TURKIJA
Potvyniai Turkijoje. Iš Istambulo prane- 

ša, kad Ankaros ir Tarbuso' provincijose 
siaučia dideli potvyniai. Prigėrė apie 10.000 
galvijų. (D).

ŠVEICARIJA

Šveicarijos prof, sąjungos nutarė daly, 
vauti Londono prof, sąjungų konferencijoje 
Marshallio plano svarstyme. (D/R).

VENGRIJA

Vengrijos ministeris pirmininkas, gtįlįj 
iš Maskvos, pranešė, kad Sovietų Sąjunga 
šiais metais žada paleisti visus Vengrijos 
karo belaisvius. (D/R).

VOKIETIJA

Du denunciafai vokiečiai nuteisti po 10 
metų darbo stovyklos. Jie įskundė gestapui 
per 300 antifašistų. (D).

<■ i r . ...........      ii——

riau, nes tebesitikėjau galėsiąs pagerinti 
santykius. Po to Rooseveltas pasiuntė tty 
Stalinui ir paprašė priimti mane.

Prieš man išvykstant iš Washingtaw 
Rooseveltas dosniai pasiūlė padidinti Am. 
rikos pagalbą Lenkijos pogrindžio judėji
mui — tai buvo reikšmingas žygis - lt 
vienų pietų metu Baltuosiuose rūmttose 
pasakiau trumpą kalbą ne labai sklandžia 
anglų kalba.

Kalboje iškėliau, kad aš svajoju ateityje 
iŠ Lenkijos padaryti kraštą, kurio tauta fa. 
retų tą didžiausią lobį, būtent, laisvę ta
ria taip gausiai naudojasi amerikiečių tau-
ta savo sunkaus darbo ir garbingumo d®.

— Žiūrint kaip į žmones, iš esmės esame 
tokie pat, kaip ir amerikiečiai, — kalbėjai 
aš. — Mes galėtume būti laimingi su ra
žą jūsų medžiaginių gėrybių dalimi. M« 
galėtume pakęsti daug mažesnį gyvenimo 
lygmenį ... jei galėtume pasiekti laisvę<14 
kurios kovojame. To pageidavimo nenorė
čiau apriboti vien Lenkija, — tariau baig
damas. — Turiu viltį, kad vieną dieną vi- 
sose Europos tautose viešpataus laisvės 
dėsnis J. A. Valstybių pavyzdžiu.

Turint omenyje, kad Rooseveltas buvo 
labai tikras savo tarpininkaujamoje rolėje, 
jis, tur būt, bus labai nustebęs Stalino at
sakymu Į telegramą. Stalinas atsakė:

„Aš labai dėkoju jums, kad tamsta paln- 
formavai mane apie susitikimą su Miko- 
laičiku. Reikia turėti omenyje, kad dabar, 
be abejo, yra svarbu sudaryti sąlyga* 
raudonajai armijai bendradarbiauti su len
kų pogrindžio judėjimu. Šito klausimo 
sprendimas turės didelę įtaką tam reikalui. 
Jūs žinote sovietų vyriausybės pažiūras ir 
pastangas matyti Lenkiją stiprią, nepri
klausomą ir demokratišką, o Lenkijos’ir 
Sovietų santykius pagrįstus gerais kaimy
niškais santykiais bei pastoviu draugišku
mu. Svarbiausiu įnašu tam reikalui Sovie
tų vyriausybė laikytų lenkų emigrantinės 
vyriausybės reorganizavimą, kurioje turė
tų dalyvauti Lenkijos valstybininkai Angli
joje, J. A. Valstybėse bei Sovietų Sąjungoje 
ir ypačiai lenkų valstybininkai demokratai 
pačioje Lenkijoje, o svarbiausias įnaša? 
būtų, Lenkijos vyriausybei pripažinus Cur
zono liniją naująja siena tarp Sovietų Są
jungos ir Lenkijos. Bet reikia pasakyti, jog 
iš Mikolaičiko Washingtone duotojo pa
reiškimo nematyti, kad jis ta linkme būtų 
žengęs bent vieną žingsnį. Dėl šios prie
žasties man sunku pasakyti: nuomonę dėl 
Mikolaičiko kelionės į Maskvą. Stalinas”.

(B. d.)
« ———- - - - - - - - - - ——

Amerikos kongresas, pasak senatorių A. 
Vnnd-nbergą, pradės pirmadieni svarstyti 
Europai 5,3 milijardų dolerių dydžio pa
skolos klausimą. (D/R).
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ARS AMERICANA
Savo laiške redaktorius man rašo: „Gerb. 

[Tamstai.Ypačiai pageidautume straips
nių anglosaksų kuitūros, literatūros bei me
no klausimais...” Tokis pageidavimas nė
ra anachroniškas, tik ką jo galvosenoje reiš
kia „anglosaksų” sąvoka — to apibrėžti jis 
nepasiatengė. Iki 45 metų balandžio ■— ge
gužės mėnesio „anglosaksiškas” daugeliui 
mūsų buvo McDonaldas, Baldwinas, Vali- 
jos kunigaikštis Edvardas, Galsworthy, Sir 
Thomas Beecham, Nemuno Gelgaudiškiu 
palikuonis John Gielgud (kur tik ir ko tik
tai mūsų nepridėtai), Derby ir „Arsena
las”... Vienu likimo ruletės pasisukimu tai 
sąvokarėmė atstovauti Chamberlainas, Jur
gis VI, Aldous Huxley, Kento hercogas ir 
kiti įpėdiniai. Nežymus ruletės pasisukimas,
— ir dar kiti. Kultūrinėje plotmėje dažni 
vardai pas mus ateidavo jau kaip postfak- 
tinial simboliai; tačiau, juos importuojant 
nors ir konservų forma, mainai mums ne
išeidavo deficitiški, jei už tokį kultūrinį tu
rinį tegalėdavome mokėti savo bekonais — 
kad ir šviežiausiais.<

Tik nekaltą ruletę, pasirodo, suko aklų 
bigotų rankos, ir jos senasis, žaismas nu
garmėjo atomo sprogimu, nauja mongoloi- 
dų invazija, šecherezadiška katastrofa eko
nomijoje. Visi, kam rūpi žilagalvė Europos 
kultūra, ima dairytis tokiomis akimis, ku
riose tegali išskaityti ilges), skausmą ar 
liūdesį. Visos jos yra apkvaišusios. Bet stai
ga Trumano doktrina keičia senąjį tėvą 
Monroę greičiau, negu jos autoriai tikėjosi, 
Marahallio planas žada jai stuburkaulį dėti, 
ir Visų mūsų lūkestingos akys, kurių kultū
rinis akiratis visada gulėjo vakaruose, tan
gentu slysta nuo jo pro miglotąją Albiono 
šalį j anapus Atlanto. Šiandien ir mūsų re
daktoriaus vaizduotėje, manau, „anglosak
sams” atstovauja jau nebe išdidūs nonša- 
liantiški anglai', bet naujieji „saksai”, kurių 
„Sinnbild” dažnam dipysui tėra palaidas, 
uniformuotas vyriškis su daugeliu blizgan
čių ženklų, į kišenius sugrūstomis rankomis, 
su kvapia cigarete dantyse ir skalsiąja gu
ma už dantų — amorfiškas asmuo, ne vie
nam vaizduotėje tiesiog virtęs klaustuku.

Klaustukū tajai kultūrai, kuriai jis, jau
tume, neatstovauja. Dėl to kad tą didįjį 
perversmą ir jo sukeltąjį pakrikimą dauge
lis mūsų mintyje suveda į vieną baugų klau
simą: Kas gi pas mus ateina? Ir kaip Į 
konsekventišką lygtį: — Ką galima laikyti 
tipingais amerikiečių kultūros reiškėjais? Ir 
ne tiktai tipingais, bet — užvis svarbiausia
- originaliais jos reprezentantais; nes kas 
nėra prototipiška, tas negali būti naciona- 
liška, ir atšvaitinės kūrybos įtaka savo kil
mės teritorijos sienų nuosavomis jėgomis 
neperkopia. Šitokia prasme tipingai ameri
kietiškais mes laikome, pavyzdžiui, Walt 
Vhitmaną, Edgarą A. Poę, Manhattano ar
chitektūrą, Georgeą Gershwiną, Hollywoo- 
do „silly eimphonies”, bet reprezentacinės 
reikšmės neteikiame nei Theodcjrreui Dreise- 
riui, nei Walteriuii Pistonui, nei Thornto- 
nui Wilderiui, nei Thomasui Bentonui 
(„įmerikietiškiausiajam” tapytojui), nors te- 
ritorialiai amerikinė tematika tebūtų vie
ninteliu jų kūrybos siužetu.

Tačiau, tokio principinio kriterijaus 
laikymas kokiai nors kūrybai negali neigia
mai paveikti jos vidinės vertės; jis tegali 
mėginti nustatyti jos skleidžiamos įtakos* 
svorį; 0 jeigu žodinė kūryba yra pats ryš
kusis tam tikros kultūros reiškėjas, tai prieš 
kiekvieną nagrinėjimą turime iš anksto pa
brėžti, jog nūdienė amerikiečių literatūra 
savo kvalitetu nenusilenkia jokiai kitai, žy
dinčiai bet kokiame mūsų pasaulio krašte. 
Nuo pirmojo pasaulinio karo (nuo kurio bū- : 
simieji istorikai, tur būt, ims žynjėti „nau
jausiąjį” amžių), atseit nuo tų metų, kuriais , 
Jungtinių Amerikos Valstybių politinis ir , 
ekonominis svoris iškilo į vyraujančiąja i 
poziciją, ten pasirodė ir tebesirodo tokių 
rašytojų, kurių kūryba visuose kraštuose , 
suviliojo geriausius vertėjus ir išprusinto > 
skonio kritikus — menininkus ir eruditus. ,

z *

štai kelios dešimtys tokių moderninių i 
įžymybių:

Vernon Louis Parrington. — 
rįs daugiausia teisių būti bet 
derninio literatūros sąrašo pradžioje, nes jo 
tfitominis kūrinys „Main Currents in Ame
rican Thought” (1927—30 m.) ne tiktai pa
teikia giliausią ir aštriausią amerikinės 
kultūros analizę ir literatūros kritiką (tre
čiame tome), bet ir labiausiai padėjo išug
dyti modeminę Amerikos mintį. Theodoreo 
Roosevelto sukeltojo „progresyvizmo” (kuo 
plačiausia individualine iniciatyva, dažnais 
referendumais ir atstovų atšaukimu tikin
čios demokratijos) skelbėjas. Vėliau paši
uręs „populistu” (Williamo Jenningso 
Bryano skelbiamo socializmo pasekėju). 
Pats išaugo misdamas europinės kultūros 
idėjomis.

Rašo S.
Van Wyck Brooks. — „Americas Coming 

of Age” („Amerikos Brendimo”) — 1915 
m. — autorius. Išmokslintas Europoje. Ang
lų Morriso ir Ruskino pasekėjas. Karštas 
sentimentalus rezonuotojas. Gal būt, labiau
siai įkvėpęs amerikiečius rašytojus europi
nio meno principais. Atkakliai kovojąs su 
Amerikos materializ.mu. Labai įtakingas 
kritikas, bet savo kritikoje tam tikra pras
me poetas ir ne visada tikslus. Buvo ir pik
tas Amerikos aristokratiškumo priešas, bet 
Emersono biografijoje (1932 m.) netikėtai 
ėmė garbinti amerikines tradicijas.

John Dewey. — Pedagogas. Įtakingiau
sias šių dienų Amerikos filosofas. Jo „Art 
as Experience” (1935 m.) šiandien ten yra 
pačia svarbiąja meno filosofijos knyga. Po
litikoje buvo progresyvistas, filosofijoje — 
Williamo Jameso pragmatizmo vystytojas. 
Individualumas jam yra „nepasikartojanti 
(unique) sąsaja su visuma”, meninė forma 
— darnumas, to darnumo pajautimas — es
tetinis potyris; susižavėjimui tuo potyriu 
išreikšti, anot jo, mes naudojamės sąvoka 
„grožis”.

Thorstein Veblen. — L’enfant terrible so
ciologijoje ir ekonomijoje, kurio įtaka 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse buvo ir 
tebėra didžiulė, o kitur per maža. Jo pažiū
ros nesutampa nei su viena dabar tarp sa
vęs kovojančių sektų. Norvego imigranto 
ūkininko sūnus, jis/visada jautėsi svetimas 
tajai visuomenei, kurioje jam teko gyven
ti, ir tai jam, gal būt, labiausiai padėjo iš
augti originaliu. Piktas, net pranašiškas ka
pitalizmo priešas, jis, tačiau, daug kuo 
abejoja Markso moksle, kuriam prikiša per 
didelį susižavėjimą Hegeliu, o per mažą 
skailymąsi su EJarwino surinktų davinių

- NAUJOJI ĮTAKA
Leskaitis 
konsekvencijomis. jo „The Theory of the 
Leisures Class” (parašytoji dar prieš pen
kias dešimtis metų), „The Instinct of Work
manship and the State of the Industrial 
Arts” (1914) rado ne visiems malonų atgar
sį ne vieno Amerikos rašytojo kūryboje.

Charles Beard. — Istorikas. Vebleno ir 
Parringtono bendramintis. Bene pirmasis 
savo knygose ėmė dėstyti Jungtinių Ameri
kos Valstybių istoriją be sentimentalių aša
rų ir aduiliacijos, žiūrėdamas į ją nešališko 
stebėtojo akimis. Daug prisidėjęs prie mo
derninių amerikiečių pažiūrų formavimo.

H. L. Mencken. — Žurnalistas, kritikas, 
rašąs nuo šio šimtmečio pradžios. Išaugęs 
Jameso Hunekerio ir Vanceo ThompsonO 
įtakoje. Pirmasis buvo labai įdomus ir ener
gingas klajūnas meno pasaulyje, puikus mu
zikos kritikas, atnešęs iš Europos impresio
nizmą; antrasis — dramos kritikas, pran
cūzų idėjų skleidėjas, baigęs savo karjerą 
virtuvės knygų kompiliavimu. Mencken yra 
universaluj kaip ir jo mokytojai. Savo 
virtuoziška galvosena ir suktu stiliumi daž
nai nueina net iki klouniškumo, kaip kad 
Shaw žurnalistas. Neatsakingas, nesuvaldo
mas botagas Amerikos gyvenime. Įvadas į 
išmintį. Kovodamas su filistinizmu įžeidinė
ja viską ir visus, išskyrus ^avo skaitytojus. 
Turi didelę įtaką kiekvienam, kas tik ima 
skaityti jo knygas ir straipsnius — iki pa
galiau įgrįsta ligi koktumo. Bet daugelį me
tų buvo laikomas geriausiuoju, pažangiau
siuoju Amerikos kritiku. Savo idėjomis vi
siškas europietis.
, Sherwood Anderson. — „Naujojo realiz
mo” atstovas. Beletristika jo rankose virto 
poezijos ir tikybos pakaitalu. Labiausiai do
mėjosi paslėptomis amerikinio gyvenimo pu-

sėmis. Jo vyriausioji tema *— troškimas 
žmogaus laisvės. Dažnai būna riogiiškas ir 
sentimentalus, bet ir šiąip jam pavyko pri
sikasti iki tokių bendrojo amerikinio gyve
nimo gelmių, kurių jokis kitas rašytojas dar 
nėra pasiekęs. Jo didžioji nelaimė buvo ta, 
kad jis niekaip negalėjo pritapti prie Ame
rikos pramoninio ir komercinio amžiaus. 
Norėjo rašyti knygą apie minties ir vaiz
duotės gyvenimą. Susikūrė nuosavą, origi
nalų stilių („Winesburg, Ohio”, 1919). Di
delių užsimojimų svajotojas, bet nesuradęs 
priemonių savo svajonėms išreikšti, dėl to, 
deja, negali būti laikomas didele literatūros 
asmenybe.

Sinclair Lewis. — Irgi ’naujasis realistas. 
Savo plunksna jis tą realizmą sudramatiza- 
vo, pavertė romaną tikslia amerikinio gyve
nimo transkripcija. Andersonas buvo susi
svajojęs Amerikos miestelio mistikas, o Le
wis yra plepus jo atejistas. Abudu laikomi 
tiktai „kultūrinėmis Įtakomis”, bet ne ori
ginaliais augančiais menininkais. Amerikie
čiai tikėjosi iš Lewiso gilių savo gyvenimo 
analizių, laukė, bet nesulaukę mielai įterpė 
jo tipus Į savo „tautosaką” ir — pamiršo. 
O pats kūrėjas ilgainiui ėmė taukšti su jais 
apie didingąją Ameriką.

James Branch Cabell. — Pats ryškusis 
iš vadinamųjų „exquisitesu”, dailiųjų, puoš
niųjų stilistų, su pastanga įtikti savo oran- 
žerine tematika. Buvo nepaprastai mėgia
mas, giriamas net geriausiųjų kritikų. Jo 
„Jurgen” (1919) buvo sutiktas rimtų ra
šytojų kaip didelis įvykis Amerikos kultū
rinėje istorijoje. Toji nuomonė jau, rodos, 
spėjo pasikeisti. Iš tikrųjų Cabel yra tuš
čias stiliaus akrobatas, tiesiog komerciškai 
mokąs sudominti pasakų mėgėjus.

Vyt. Alanto dramos veikalai

Vardas, tu- 
kokio mo

išleido 
„Mūsų Kelias”, Vyt. Alantas davė mums 
dwdramos dalykus: trijų veiksmų dramą 
„Aukštadvaris” (pirmas jos veiksmas buvo 
išspausdintas Ir „Tremties Metų” rašytojų 
metraštyj) ir trijų veiksmų komediją „Bu
halterijos klaida”. Pirmasis jų parašytas 
Vokietijoj 1946 m., o antrasis dar Lietuvoj 
1944 ir buvo statytas Vilniaus Valstybinia
me teatre tais pat metais. Abiejų siužetas 
imtas dar iš prieškarinių Lietuvos laikų ir 
vaizduoja dvaro ir valdininkijos gyvenimą.

„Aukštadvaris” — drama iš egzistenci
nio dvaro gyvenimo išlaikyti senąsias tra
dicijas, tęsti tą gyvenimą nenutrūkstamai. 
Tačiau naujųjų laikų dvasia tas tradicijas 
griauna. Matyti jau norbidiškų to griuvi
mo reiškinių. Iš kitos pusės stojama į kovą 
su tuo griuvimu, pavartojant taipgi netines 
priemones. Tačiau dramoj matom vis dėlto 
nugalint pozityvųjį principą: l atsikūrimą 
išeinama tiesiu -keliu, Sakytum, daugiau per 
nelaimingas aplinkybes jam atsivėrus.

Nestinga šiai dramai ir simbolinio ele
mento. Žūva senoji romantika, tiksliau, ji 
išvirsta šiurpia realybe: kai dar Kaributas 
Žymantas XVI a. po pirmosios žmonos Si- 
gizniundos mirties, nesant įpėdinių, su an
trąja susilaukė viso būrio, Vincas Žyman
tas, dabartinis dvaro paveldėtojas, lieka be 
įpėdinio. Tačiau, kaip minėta, galop etiškai 
pozityvus momentas ima 
lieka teigiamai išspręsta, 
kuriuo drama prasideda, 
galo: „Ji virto legenda, 
Abi jos ilsisi ant to 
dugno.” (p. 61).

„Aukštadvario” dramą 
zija dėl dvaro paveldėjimo, dėl Įpėdinys
tės tęsimo. Tad ir grumiasi dvi partijos: 
geroji su blogąja ir pastaroji, atrodo, lyg 
didesnė, lyg persverianti, bet jos argumen
tai, galų gale, stoja prieš ją pačią.

Pastatymas į koliziją tarp realumo ir ro
mantikos Aukštadvario savininko Žymanto 
nepadaro tvirtai išryškintu charakteriu. Ja
me apstokai svyravimo žymių. Tiesa, jis 
moderniškas, jis sulaužo tėvų tradicijas, 
ima į žmonas miestietę, romantišką svajin
gą moterį, maža tesikišančią į ūkio reika
lus, mėgstančią meną, literatūrą (ji skaito 
Novalį). Tai romantiškai nuotaikai yra iš 
dalies pasidavęs ir Žymantas, nes „per pen
kerius metus Irena man buvo pavyzdinga 
žmona ir aš jai nieko negaliu prikišti” 
(p. 43), bet jis ir realus, ir vaikų neturėjimą 
skaudžiai pergyvena. Tas žmogus lyg ir 
neapdairus ir nepergyvena ypatingos tra- 
gikos, kai jį žmona palieka, nors ją mylė
jo: „Tu ir mūsų su tavim išgyventas laikas 
pasiliks man, kaip gražus, nebesugrąžina
mas sapnas” (p. 58). Jam tas atsiskyrimas 
sukelia daugiau nusistebėjimo, nei išvidinio 
skausmingo pergyvenimo. Jis, tiesa, moti
nai, raginančiai jį skirtis, priešinasi, bet 
tas jo priešinimasis niekur neįgauna tragiš
kumo pobūdžio.

.Dramos Veikalais”, kuriuos

viršų, problema 
,0 simbolizmas, 
eina ir iki jos 
kaip Sigizmundą, 
paties tvenkinio

matom esant koli-

Charakterio atžvilgiu ryškesnė Žymanto' zicijai. Ji sako: 
žmona Irena. Ji, kaip daktaras Jurkšys sa
ko, „yra keista ir žavinga moteris: sunku 
ją suprasti. Man rodosi, ji yra rafinuota 
miesto šiltadaržio gėlė, kuri negali tarpti 
natūralioje kaimo aplinkoje” (p. 16). Auto
riui jai pavyko suteikti ryškių estetinio 
Išgyvenimo bruožų: ji gretinama su tragin- 
ga Sigizmundą, ji mėgsta meną ir mistinę 
poeziją (Novalį), ji pagaliau, nešiojasi pa
slaptį, kuri įtempime mus laiko iki pabai
gai. Estetiškai ir etiškai atrodo nuskaidrin
ta ir jos mirtis: jos kapas ten, kur ir jos 
pirmatakės, ji bemaž panašiomis aplinky
bėmis ir žūva. Net ir jos kaltės išpirkimas 
susietas su nežinia, su likimu, su tuo grai
kišku estetiniu Moiros ...

Kitokia yra Julija Lapėnaitė, ta sveikai 
gaji daug žadančios ateities atstovė. Ji 
pastatyta 
nors jos 
kaištinga

ant sveikai dorinio pjedestalo, 
meilė Žymantui galėjo būti prie- 
kliūtim pozytiviai veikalo ekspo-

,Aš niekados nepatarsiu 
ponui Žymantui elgtis negarbingai. Jei po
nas- Žymantas panorėtų išgelbėti Aukšta
dvarį savo žmonos nelaimės kaina (suprask: 
jiems persiskyrus), tą pačią akimirką ma
nęs čia nebebūtų” (p. 54). Nelaimė, tiesa, 
įvyko, tik kitom aplinkybėm, ir Julija išėjo 
nedemonstratyvia laimėtoja.

Tvirčiau išreikštu charakteriu reikia lai
kyti Viktorą Jackūną, kuris yra žymus dra
mos variklis, nes tai energingas žmogus, 
mokąs įrankiu panaudoti kitus. Jo visą 
niekšiškumą apvainikuoja netikėtas . sesers 
nužudymas. Tačiau čia jau iškyla svarus 
etinis momentas, nes toji tamsioji siela nie
kad negali savo veikimu estetiškai pasi
reikšti. Moteriškai nujausdama likimo 
ranką, jo sesuo Irena jam sako: „Tu turė
si sunkiai išpirkti savo nusikaltimus” 
(p. 60). Giliausia dramos esmė iš tikrųjų 
ir glūdi toje sesers mirtyje, brolio suruoš-

(Nukelta į 4 pusi.)

Joseph Hcrgesheimer. — Daugiau kaip 
dvidešimtį metų rašė romanus apie turtuo
lius, buvo tiesiog jų dvaro tapytoju. Ais
tringai Įsimylėjęs visa, kas gražu, ypačiai 
grožio lelijas — moteris, rašė apie tai to
kiu' išblizgintu stiliumi, primenančiu japonų 
lakuotas dėžes, kurj dėl tų vienų savybių 
reikia laikyti nekasdieniniu meno laimėjimu. 
Savaime suprantama, negalėjo išvengti Ir 
dirbtinumo.

Thomas Beer. — Pats gudrusis Iš pokari
nių Amerikos gudragalvių. Susilabrikavo 
sau atitinkamą epigramatišką stilių Ir, rei
kia pripažinti, rašo kompaktiškai, labai gero 
amatininko ranka. Mokėjo ir būti Išmintin
gas ir piktai liežuvį palaidyti. Ortodoksas, 
smaguriavęsis visokiomis detalėmis, ypačiai 
pereitojo šimtmečio pabaigos („The Mauve 
Decade”). Pokarinio dekadentizmo atstovas.

Elinor Wylie. — Metė poeziją ir ėmė ra
šyti romantiškas fantazijas, kuriose turinį 
skandina spalvose.' Siekdama elegancijos 
dažnai praranda skonį. Ji pvz. iškasė Shel- 
leyį („The Orphan Angel”), Casanovą („Ve
netian Glass Nephew”), o savo geriausiaja- 
me romane „iftr. Hodge and Mr. Hazard” 
byronišką tipą įsodino į Viktorijos visuo
menę. Sinclair Lewis jos romaną „Jennifer 
Lorn” pavadino „pirmuoju tikrai civilizuo
tu Amerikos romanu”.

Carl Van Vechten. — „Exquisitesu” ats
tovas. įdomus savo karjera, gana charakte
ringa Jungtinių Valstybių sąlygoms. Pra
dėjo ją kaip muzikos kritikas, paskui aš
tuonerius metus rašė romanus su vikriu, 
sklandžiu cinizmu, o galop pasidarė foto
grafu. Jo aprašomas pasaulis yra dykas, 
erotiškas ir smagiai pamišęs; svarbiausias 
jo darbas — vaikymasis blogio, kuriuo jis 
verčiasi su neslepiama fanfaronada. Ilgainiui 
tas perversiškas pasaulis įgriso pačiam jo 
kūrėjui; jo išlankstyta, bestuburinė proza 
irgi pavargo, ir 1930 metų ekonominė kri
zė jį pagaliau laiku išgelbėjo: per retoje 
atmosferoje visas „exquisitesu” judėjimas 
turėjo sprogti kaip burbulas.

Willa" Cather. — Pradėjo rašyti dar 97 
metais, bet visai sutapo su moderniąja li
teratūra. Išaugusi Nebraskos pionierių at
mosferoje, ji niekad negalėjo pamiršti kai
mo tradicijų Ir „žemės balso”. Populiariau
sias romanas „My Antonia”. Jos nuolatinė 
tema — didybės kova su žemumų, niekšybe. 
Po pirmojo Didžiojo Karo ją ėmė erzinti 
tų tradicijų nykimas, bet ji nenuėjo Uptctno 
Sinclairio, Sinclairo Lewiso ar Johno Dos 
Passoso pėdomis; ji ramiai, su ilgesiu lai
doja jas romanuose „A Lost Lady (1923) 
ir „The Proifessors House” (1925) ir po to 
galutinai nusigręžta nuo dabartinio pasau
lio ir su ramia šypsena ima tyrinėti smuki
mo priežastis. Savo tikslą ji pasiekia pa
prasta, nuoširdžia personažų apybraiža; jos 
žmonės skaitytojui pasidaro gyvesni arti
mesni už jo šeimos narius.
(Tęsinya sekanč. Literatūros kultūros ir me

no puslapyje).

Knyga, laukianti paramos ir išleidimo
Jo kruopščiu darbu yra surinkta ganaKova dėl mūsų Tėvynės laisvės ir ne

priklausomybės tebevyksta. Ligi šio meto daug žinių ir daiktinės medžiagos apie mū- 
kovos fronte mes, nepalūžome ir, kaip iš sų tautiečių kančias, jų mirtį ir kitokį tra

tą tęsti gišką likimą bekenčiant nacių kalėjimuose 
plečiasi.

viso ko matyti, mūsų pasiryžimas 
nemenkėja, bet tolydžio didėja, 
Tuo mes tegalime tik pasidžiaugti.

šautūvai, patrankos ar kitoki plieniniai 
ginklai, o taipogi šių dienų stebuklas — 
atomas — mums neprieinami, tocįėl kovo
jame kitu, nemažesnės reikšmės ir galin
gumo ginklu — kultūrine veikla. Per ją mes 
stengiamės parodyti pasauliui, kad laisvės 
esame verti, kad mums parodytoji skriauda 
yra kuo skubiau atitaisytina ir kad pasau- 
sio sąžinė negalės būti tol rami, kol mūsų 
krašto ir mūsų tautos tragedija nesusilauks 
tinkamo respekto teisingo sprendimo at
veju.

Slenkant ketvirtiesiems mūsų tremties 
metams, daug gražaus darbo nudirbo mūsų 
rašytojai, išleisdami ne vieną ir ne kelis, 
bet dešimtimis ■ grožinės srities knygų, mū
sų žurnalistai per tą laiką išugdė ir Įstatė 
Į tikrąjį kelią lietuviškąją tremties spaudą, 
kuri buvo ir tebėra pozityviu priešginkliu 
mūsų krašto pavergėjų varomai propagan
dai mūsų pačių adresu ir mūsų Tėvynės 
pavergimo klastingiems motyvams atremti. 
Taipgi daug dirbo ir tebedirba mūsų me
nininkai, teatralai, muzikai ir kitokie kito- 
kiausi' darbininkai.

Bet 
tyliai 
darbą 
ninku 
cių kacetuose ir perėjęs baisiosjGolgotos ir 
kančių kelius studentas Jonas Rimašauskas. 
Jis yra Lietuvos Antinacinės Rezistencijos 
b. Politinių Kalinių Sąjungos Martirologi
jos skyriaus vedėjas.

stai, tolimam britų zonos kamputyje, 
dirba didelį ir nepamainomai svarbų 
vienas iš nenuilstančių mūsų darbi- 
— tai bene ilgiausiai iškalėjęs na-

ir kacetuose dėl mūsų Tėvynės laisvės ir 
nepriklausomybės.

Toji medžiaga yra paruošta išleisti atski
ru leidiniu knygos pavidale.

Deja, ... Štai, čia ir prasideda klausimo 
pradžia kaip tą darbą padaryti ir kaip 
greičiau įvykdyti? Prieš mane guli ką tik 
gautas p. Rimašausko laiškas. Jame rašoma, 
kad jis pats yra pasiryžęs ir iš kitur spau
džiamas išleisti martirologinį leidinį. Esą 
kalbėjęs jau ir su spaustuvėmis, tačiau ta
me kely sutinkąs ir kitokių sunkumų, pav., 
reikią perašyti apie 250 lapų, o rašomosios 
mašinėlės sumedžioti taip ir negalįs. Į 
mūsų bent kokias įstaigas kreiptis nebe- 
dfįstąs, nes prieš pusantro mėnesio kreipę
sis į Tremtinių Vyr. Komitetą pašalpos rei
kalu, tačiau pastarasis į užkalbinimą ir ligi 
dabar nėra atsakęs.

Šiuo reikalu pasakytina, kad martirologi- 
nio leidinio išleidimas — yra vienas iš di
džiųjų reikalų. Tai labai didelis, labai rei
kalingas ir labai reikšmingas darbas. Ge
riau jau koks grožinės literatūros veikalas 
galėtų palaukti, o ši knyga kaip greičiau 
turėtų išvysti dienos šviesą. Tai yra doku
mentas ir tai yra ramstis dėl mūsų bran
gios Tėvynės laisvės atgavimo. Iš jos ma
tysime mes ir tepamato pasaulis, kad lietu
viai už atgausimą laisvę jau yra Įmokėję 
tam tikrą pajų savo kančiomis, krauju ir 
gyvybėmis... O tai yra vis dėlto brangi 
kaina, nes žmonių gyvybės — pinigais ne
perkamos ...

Leidyklos Į tai turėtų atsiliepti su dideliu 
pritarimu, o Tremtinių Vyr. Komitetas ne

gerai daro neatsiliepdamas į tuo, reikalu 
padarytą užklausimą.

Prieš kurį laiką gražų mostą yra parodę 
„Žiburiai”, atiduodami kacetininkams net vi
so numerio „Žiburių” rėmus, į kuriuos jie 
įtalpino daug tokios medžiagos, kurios 
reikšmingumo niekas nenuginčys. Kaip jau 
esame skaitę spaudoje, to „Žiburių” nume
rio visa medžiaga iniciatorių grupės buvo 
išversta ir atspausdinta Pietų Amerikos 
spaudoje.

Knyga — yra toks „gajus” daiktas, kad 
jos niekas ir niekad nepajėgė sunaikinti ir 
nepajėgs. Tik žvilgterėkime atgalios ir šią 
tiesą pamatysime visoj pilnybėj. Pav., dik
tatoriško valdymo kraštuose — knygos, Ži
noma, tos, kurios ne pagal „Uniją” rašo, 
yra naikinamos su didžiausiu Įnirtimu. Jos 
yra deginamos, vežamos Į makulatūros san- , 
dėlius ir kitur. O ar sunaikinamos visos? 
Ne ir dar kartą ne. Juk bėgome Į tremtĮ, ne
turėdami sąlygų ir noro pasiimti kuo dau
giau maisto, aprangos ir kitų medžiaginių 
vertingų dalykų, o knygų — vis dėlto daug 
kas ir įvairiausių yra atsigabenę. Taigi, 
reikalinga pasitempti ir pasistengti dėl mar- 
tirologinio leidinio kuo greitesnio išleidi
mo. Tai bus liudininkas pasaulio akyse apie 
mūsų kančias ir gyvybių aukas, sudėtas ant 
Tėvynės aukuro. Ir bus toks liudininkas, 
kuris nei pasensta, nei pradingsta, nei įvy
kių faktus užmiršta...

Tad visi tuo pasirūpinkim ir, kas kuo 
galim, prisidėkim prie šio didelo ir kilnaus 
darbo realizavimo. O p. Rimašauskui, tam 
vargo pelei, kurio kitaip negalima pavadin
ti, tebūna mūsų padėka ir garbė dėl šio 
didelio darbo sėkmingo įvykdymo.

Pranya Alšėnaa
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DP
Rusų tremties laikraščiai „Posev” ir 

„Echo” rašo apie tremtinių areštus Italijoje.
„Posev” Berno korespondentas rašo: „Dar 

neaprimo jaudinančios žinios apie politinių 
pabėgėlių persekiojimą Italijos stovyklose, 
o štai vėl gautos žinios apie naujus tragiš
kus įvykius. Kada pabėgėliai ėjo užimti 
laive vietas, norėdami išvykti Į Argentiną, 
areštuoti 4 DP iš rusų, jugoslavų ir lenkų 
tarpo. Jie dingo be žinios. Tvirtinama, 
Į tokj sąrašą yra Įtraukta 500 asmenų, 
riuos Italijos vidaus reikalų ministerija 
numačiusi prievarta repatrijuoti.

Toliau „Posev” deda laišką, gautą iš 
Bagnioli stovyklos tremtinių grupės. Laiš
ke rašoma: „Lipant pabėgėliams Į laivą 
„Santa Cruz”, keliolika asmenų tapo sutai
kyta, nors tie žmonės buvo tikrinti ne vie-

areštai Italijoje
italų policija jr Prancūzija kviečia moteris

AKIMIRKSNlUKRONIKA

kad 
ku- 
yra

nos komisijos ir kontrolės.
turėjo DP sąrašus ir Įvykdė tuos areštus 
prie pat laivo tiltelio. Šeimos tapo išskir
tos: moteris su vaikais praleido, o vyrus 
sutaikė. Su pasipiktinimu tenka konstatuoti, 
kad 2 IRO kontrolinės komisijos nariai ne
parodė savo globotiniams tokios paramos, 
kokios buvo laukta.”

Rusų emigrantų komitetas Ryme kreipėsi 
Į centrinį IRO komitetą Ženevoje, Į vyr. 
Tarptautini Raudonąjį Kryžių, į tarptautini 
P.C.K. Italijos skyrių, žmogaus teisių ap
saugos komitetą Londone ir kt.

„Echo”, remdamasis savo korespondento 
Ryme pranešimu, rašo, kad lipant Į 
buvo areštuoti 7 rusai, 5 jugoslavai 
lenkai. Areštuotieji dingo be žinios.

Tarp kita ko
KLYSTA PARTIJOS DAKTARAI IR LEVITAI. Žinomas Sovietų ekonomis 

tas, TSRS akademikas prof. Varga pernai parašė knygą apie ekonominę pokari 
padėt} pasaulyje. Parašė ir, kuriam metui praėjus, viešai atsiprašė. Be kita ko, sa 
vo draugų buvo supeik'as už teigimą, kad Rytų ir Vidurio Europoje žemės ūki 
našumas krito dėl nevykusiai atliktos žemės reformos. TSRS akademikai, savo bi 
čiulio nukrypimą besvarstydami, priėjo išvadą visai kitą. Jų nuomone, „tarybinės 
žemės reforma išgelbėjo nuo bado darbo valstiečius ir atvėrė perspektyvą 4 mo 
dėmų žemės ūkio klestėjimą.’ 
ilgesnio apsimąstymo j Sibirą. Bet ans ne pėsčias, pats su viešu 
kreipėsi Į Staliną. Atsiprašydamas pasiteisino, kad buvo „pagriebtas 
žiūrų skersvėjo”.

Pernai nesėkmė sutiko ir TSRS rašytojų sąjungos pirmininką 
Kliuvo jam už apysaką „Jaunoji Gvardija” (ak, vargšai 
nieko nenujausdami tą apysaką spausdino atkarpoj; o gal visą kaltę 
tėjui A. Vengriui?). Apysaka buvo atžymėta Stalino premija, perdirbta filmai i 
scenai. Kaip pasirodo, iš prigimimo luošos būta, nes išaukštino komjaunuolius, 
pamiršo vyresniąją partijos kartą ir 1.1. Fadiejev prisipažino kaltas ir prisiek 
apysaką iš nauja perdirbt. Čia mums Įdomu ne jo priemonės, kuriomis jis sav 
apspiaudė, bet faktas, patvirtinąs taisyklę: „nekask kitam duobės ...” 1946 m 
Fadiejev įmatė .klystančius draugus Zoščenką, Achmatovą ir kt. Dėjo barti, ka< 
net biauru anie argumentai prisiminti. Metai sukako, kaip žmonės sako, ir vaka 
rykštis prokuroras atsidūrė kaltinamųjų suole. Kas ji kaltina? Nagi, profesijo 
draugai Koženikov, Gorbatov, Bialik ir kt. Reikia manyti, kad Fadiejev, išsigelbė 
jęs, nepamirš savo i prokurorų. Tikras šiurpus užburtas denuncijacijos ratas ...

Fadiejevo nelaimės bendrakeleiviu pasirodė esąs ir Stalino premijininkas 
įgarsėjusios pjesės „Rusų klausimas” autorius S. Simonov. Jis suklupo parašę 
apysakų „Tėvynės dūmai”, kur nepajėgė įrodyti, kad „Tarybų Sąjungos ūkinė 
pažanga yra nepavejama”. Kas jį įskundė? Taip pat plunksnos bičiuliai. Gera 
tai yra pareiškęs Andrė Gide, kad komunistinėje santvarkoje rašytojas žengia pry 
šaky ne visuomenės, bet NKVD seklių. -

NUO BADO, MARO IR KOMUNISTĖS ŽMONOS, — taip norisi sušukt 
skaitant gen. Radescu str. „NYT” skiltyse. Pasirodo, kad Rumunijos užsienių rei 
kalų ministras Ana Pauker ne tik sena komunistė, bet ir pasižymėjusi NKVD 
talkininkė. Gen. Radescu teigimu, Pauker savo vyrą įskundė kaip trockininką 
ir tas, žinoma, buvo sulikviduotas.

O šit „Cavalcade” praneša tokį „naujosios demokratijos” papročių pavyzdį: 
Albanijos pasiuntinio Prancūzijai tėvas buvo įtartas kaip „liaudies priešas’ 

ir nuteistas pakarti. Ką daro sūnus? O gi Albanijos premjerui pasiunčia padėkos 
telegramą, kad „tėvynė tapo apvalyta dar nuo vieno užsimaskavusio - naujosios de
mokratijos priešo.”

APSTATĖ NKVD AGENTUS. „Carrefour” pranešimu, žinomas amerikonišką 
filmų producenfas Meyer Levin gavo teisę pagaminti reportažą iš atsisfatančios 
Lenkijos. Kai filmą buvo baigta, Varšuvos cenzūra pareikalavo patikrinti ir priė
jo išvadą, kad „naujosios dempkratijos” gyvenimas pavaizduotas tendencingai. Fil
mą, žinoma, buvo konfiskuota. Lyg kompensatą Levin gavo gatavą filmą „Iš nau
josios Lenkijos gyvenimo”. Levin mielai tai priėmė, ir grįžo. Dabar Amerikoje 
rodoma sukonfiskuotosios kopija (bevin, visokiems eventualumams pasiruošęs, ii 
anksto pasidarė kopiją) ir dabartinių Lenkijos valdovų padovanotoji. Filmos eina 
tokiu vardu: „Kokia mano matyta Lenkija ir kokią jie norėjo parodyti”. .

LONDONAS JUOKIASI:
1. Vienas Rumunijos mokytojas buvo apkaltintas ir likviduotas kaip „liaudies 

priešas”. Prokuratūra prikišo jam tokius nusikaltimus, būtent — antidemokra
tiškas pažiūras, mokinės (žinoma, komjaunuolės) išprievartavimą ir vakarieniavi- 
mą su D. Britanijos profsąjungų atstovu, besilapkančiu Rumunijoje.

Iš tikrųjų, nepataisomi tie „liaudies 
kratijos” prokurorai ...

2. Svetimšalis, kuriam D. Britanijoje
— Neturiu kantrybės. Viskas eina po
Anglas, tokioje pat padėtyje būdamas guodžiasi:
— Stengiuos sumažinti nepasisekimų skaičių, bet, kaip iki šiol, be pastebi

mos sėkmės ... J. CICĖNAS.

darbų
Netrukus prasidės nauja prancūzų akcija, 

DP moterims Įjungti namų ruošos darbams. 
Prancūzijos imigracijos valdybos moterų 
darbo skyriaus vedėja M-me de la Kor
iais, kuri šiomis dienomis lankėsi Eslingeno 
DP stovykloje, pareiškė:

„Išvykstančiosios Į Prancūziją-darbų jau 
Vokietijoje pasirašys individualiais sutartis, 
kuriose smulkiai bus apibūdintos. visos 
reigos, atlyginimas, buto reikalas, teisės 
atostogų ir pan. Mano žinioje yra daug 
reikalavimų, ir kandidatės pačios galės 
sirinkti ūkį, kuris atitiks jų pajėgumą ir 
interesus, nes pareikalavimuose apibūdinta 
ir darbdavio šeima, jos sudėtis ir specialūs 
pageidavimai. Namų ruošos darbininkių 
reikalauja kaimiečiai ir miestiečiai. Bet ir 
tuo atveju, jei darbovietė būtų kaime dar
bas numatomas tik namų ruošoje. Alga Pa
ryžiuje namų ruošos darbininkėms, kurios 
jaunesnės kaip 21 metų, yra 3000 fr., gau
nant visą išlaikymą ir bustą. Senesnėms — 
apie 3800 fr. per mėnesį. Alga provincijose 
apie 20—30’/o žemesnė. Namų ruošos dar
bininkė gauna atskirą kambarį, valgo tą 
patį, ką ir darbdavys, ir gyvena šeimoje.

Namų ruošos darbininkių užsieniečių in
teresų apsauga rūpinasi speciali užsienie
čių globos sekcija Prancūzijos šeimų są
jungoje, kurios skyriai yra visoje Prancū
zijoje. Jos pagalba tvarkomi visi nesusipra
timai su darbdaviais. Blogiausiu atveju ga
lima pereiti Į naują vietą. Prancūzų šeimų 
organizacija priklauso tarptautinei sąjun
gai Union internationale des Organizations 

_ Fimiliales — 28, Ptace St. Georges, Paris 
paaiškinimų apeliacijos reikalu. („Latviešu, 9-e, kuri pastaruoju metu gyvai domisi ir 
Zinas”) ' I DP problema. (L. Z.)

Sudaryta IRO apeliacinė taryba
Iš Ženevos pranešama, kad PCIRO konfe

rencijoje Įvykusioje š. m. sausio mėn. Že
nevoje, sudaryta apeliacinė taryba su teismo 
funkcijomis, kurios tikslas išspręsti pabėgė
lių skundus, kuriems atimtas IRO aprūpi
nimas per Įvairius ^skryningus arba karinių . ------------ ... IRO

IRO 
rei- 
Jei 
ne
gali

įstaigų'Unrras, arba pastaruoju metu 
atstovus. Skundai Įteikiami vietinei 
administracijai, ir skundo Įteikėjas turi 
kalauti kvito apie skundo Įteikimą, 
kvito nesutiktų išduoti arba atsakymo 
gautų per kelias savaites, pabėgėlis 
kreiptis laišku tiesiogiai šiuo adresu: Mon
sieur le Prezident de Baer, Conseil de Re- 
cours, IRO, Patais Wilson, Geneve, Suisse.

Išskryninguotieji pabėgėliai, 
skundus, paliekami stovyklose 
IRO aprūpinimu, kol išspręs 
Dėl šio nuostato nevykdymo

kurie Įteikė 
ir naudojasi 
jų skundus, 
tuojau pra-

laivą
ir 4

nešti apeliacinės tarybos prezidentui aukš
čiau nurodytu adresu.

Nė vienas išskryninguotasis neturi drovė
tis Įteikti skundą. IRO instrukcijos dėl tei
sių j aprūpinimą yra daug liberalesnės, ne
gu Unrros. Nėra nė mažiausios abejonės 
dėl to, kad visi pabėgėliai, kuriems neteisė
tai atimtas aprūpinimas, savo teises atgaus. 
Skundus reikia paruošti labai rūpestingai 
su nuodugniais paaiškinimais, kad būtų ga
lima išvengti papildomų žinių reikalavimo. 
Susirašinėti su tarybos prezidentu galima 
anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Pa
bėgėlių organizacijos, komitetai ir kiti tar
nybiniai asmenys turi rūpintis, kad išskry- 
ninguoti pabėgėliai galėtų gauti būtiniausių

Nedemokratiški „demokratu" nutarimai
CDU leidžiamas Hannoveryje laikraštis 

„Hannoversche Neuste Nachrichten” Nr. 4 
paskelbė žinią apie vieną mums tremtiniams 
Įdomų Žem. Saksonijos seimelio posėdį DP 
reikalu. Kaip ir visada, visos vokiečių par
tijos buvo vienodos nuomonės, svarstant 
„prakeiktųjų svetimšalių” sunaikinimo klau
simą. Norėdami tiksliai painformuoti apie 
seimelio padarytus „nutarimus”, duodame 
šio reportažo vertimą.

„Deutsche Partei (vokiečių partijos) pa
siūlymas dėl Įvedimo užsieniečių stovyklo
se apsaugos, kad apsaugoti vokiečių tautą 
nuo svetimšalių, vykdomų užpuolimų ir nu
sikaltimų, , buvo

Kitas 
valdžiai 
ventojai 
vokiečių
nams, buvo perduotas seimelio teisės rei
kalų komisijai.

Vykstant debatams toliau, Deutsche' Par-

vienu balsu' priimtas. 
KPD (komunistų) paruoštas karinei 
prašymas, kad visi stovyklų gy- 
būtų tuoj perduoti galiojantiems 

Įstatymams ir teisingumo oyga-

4 
■ viltĮ, jog vokiečių organai greitu laiku, pa
gal įstatymus galės per policiją panaudoti 
savo galią.

Krikšč. Demokratų Unijos (CDU) atsto
vas Riesling, pavojaus didumui pavaizduoti, 
kaip pavyzdį nurodė Watenstadt—Salzgitter 
apylinkes. Tose apylinkėse esą apgyvendin
ta nemažiau kaip 22.000 pabėgėlių. Visa 
apylinkė kenčianti dėl vagysčių ir plėšika
vimų, kuriuos praveda gyvenantieji stovyk
lose svetimšaliai. Dažnai naktimis prieina
ma prie kietų kautynių. Esama užmuštų ir 
sužeistų. Toliau CDU atstovas Riesling pa
reiškė: „Jeigu kiekvienam atskiram kaimui 
būtų išduota po 3—4 šautuvus, užpuolimai 
pranyktų. Būtų gerai, kad visi pabėgėliai 
galėtų netrukdomai grįžti Į savo tėvynę”.

Po tokių savo „išmintingų” pasiūlymų p. 
Riesling, kaip ir visi vokiečiai ‘ėmė verkš
lenti, kad pabėgėlai „perdaug” suvalgo 
vokiško maisto.

Tada kalbėtojas perėjo prie maisto pro-

pa- 
dėl
pa- 
pa-

Ant savo rudos spalvos baltinių užsivilkę 
demokratini švarką, šios dienos „demokra
tai” nerimsta matydami, kad buvusieji ver
gai sunaikinti Dachau-, Flosenburgo ar Bu
chenvaldo krematoriumuose ir daro visus 
žygius, kad šie, jų pergalės svaigulio die
nomis KZ pragarą mačiusieji liudininkai, 
būtų sulikviduoti.

Vokiečių varoma prieš mps propaganda 
nėra vien tik „Made in Kominform” ne, ji 
randa gyvą pritarimą visuose vokiečių 
sluoksniuose, tiek kairėje, tiek dešinėje. 
Žem. Saksonijos seimelio debatuose prieš 
tremtinius pasisakė visos vokiečių partijos 
vieningai, o prašymas duoti kaimiečiams 
šautuvų, mums primena neseniai pergyven
tas dienas, kada „geriausieji Europos ka
reiviai” su šautuvais „sutvarkė” milijonus 
europiečių nenorėjusių nusilenkti prieš ge
ležimi kaustyto bato „kultūrą”. Alb. Pocius

Jau atrodė, kad prof. Varga su savo vargu išvyk 
atsiprašym 
Vakarų pa

.Tiesos”
Fadiejevą. 

redakforia 
suvers ver

priešai”, ir sumanūs „naujosios demo-

nelabai sekasi, yra pratęs skųstis: 
velniais ...

tei atstovas Burfeindt, kad paremti prieš 
DP pasiūlymus, pareiškė — Vakarinėje zo
noje, Įvairiose stovyklose yra apie 250.000 
asmenų. Kasdien vis dažniau atsiranda va
gysčių ir plėšikavimų. Dideli maisto ir 
reikmenų kiekiai esą užsieniečių išplėšti.

Aišku, esą galima kai kuriems gyvento
jam turėti ir pasigailėjimo, (tur būt vokie
čiams A. P.) kurie į šj kelią esą Įvesti tra
giškų apystovų, bet tai dar neturi reikšti, 
kad vokiečius būtų galima palikti pavojuje. 
Vokiečių partija pritarianti KPD prašymui.

Vokiečių partijos padarytieji pasiūlymai 
rado gyvą visų partijų pritarimą.

SPD (socialdemokratų) atstovo Dr. Die- 
derichs pareiškimu,-didžiausia problema pa
naikinti dabartines stovyklas. Jis išreiškė

dūktais padaromų nuostolių, kurie susida
ro vokiečių piliečiams, vykdant pristaty
mus svetimšalių stovykloms. Watenstadt— 
Salzgitter apskrityse gyvenantiems virš 
22.000 svetimšalių, rugpiūčio mėn. savaitei 
pristatyta: duonos — 65.700 kg., cukraus— 
2.380 kg., sviesto — 2.690 kg., mėsos — 
5.540 kg., bulvių — 71.900 kg.

Jam nebuvo aišku, kodėl tokie dideli kie
kiai pristatomi, nes juk jie gauna vokiš
ką normą. Vėliau jis galėjęs nustatyti, kad 
tik vienas ketvirtis gyventojų buvę kaip 
normalūs vartotojai. 12°/o buvę pravesta 
kaipo motinos, o likusieji gavę sunkiai ir 
sunkiausiai dirbančiųjų priedus. Savo kal
bą p. Riesling baigė sušukdamas: „Reikia 
su šita valstybe valstybėje padaryti galą.”

Vokiečių seserų vienuolių kančios kelias
Bažnyčios patvirtintomis žiniomis, štai 

ką pasakoja vienas iš Rusijos grįžęs belais
vis:

1947.10.12 buvome patalpinti Stalino ge
ležinkelio stotyje Į vagonus grįžimui į tė
vynę. Ligi to taiko dirbome kasyklose prie 
Stalino miesto. Tą pačią dieną ant gretimų 
bėgių buvo išlaipinami nauji darbininkai, 
kurie turėjo mus pakeisti. Tai buvo 1.400 
seserų vincentiečių. Jos labai blogai atro
dė, išbadėjusios, kaip ir mes patys. Maž
daug dar pusė jų turėjo savo vienuoliškus 
drabužius, žinoma, visiškai suteptus ir su
driskusius, o kita pusė buvo apsivilkusius

rusiškomis vatinėmis. Jos man sakė, kad 
1946 m. jos buvusios surinktos iš vienuo
lynų rusų zonoje ir Pomeranijoj sudarytas 
didelis transportas. Viena seselė buvo 34 
m., kilusi iš Stargard; antra — 39 m., iš 
Leipzigo. Mano nuomone, jų tarpe buvo 
taip pat 50 m. ir senesnių seselių. Nuo 1946 
m. ligi šio taiko jos dirbusios sunkius vy
riškus darbus prie Dniepro tiltų statymo. 
Oi dabar jos turėjo mūsų vietoje eiti Į ka
syklas.

Jos buvo liūdnos. Didžiausias skausmas 
joms buvo, kad turinčios labai daug kentė
ti dėl sargybinių sauvaliavimo. Jos pavyde-

Ponams Stasiui ir Vincui Aušrofams 
ir kitiems artimiesiems dėl jų tėvelio 
mirties Lietuvoje, reiškiame gilią 
užuojautą.

Senkai

PADĖKA
Visiems pareiškusiems mums užuo
jautą dėl mūsų - brangios Motulės

A. Vizgirdienės
mirties, reiškiame nuoširdžią, padėką.

T. ir V. Vizgirdų šeimos

Vyt
(Atkelta iš 3 pusi.) 

toje, nors autorius ją transferavo Į Irenos 
mirtĮ. Kad ir atgal stumiąs, šis žmogus vis 
dėlto veikia iš savęs: ten, kur jau, rodos, 
jam pritruks argumentų, kur jau, rodos, 
išsibaigė jo nelabųjų sumanymų resursai, 
jis vėl susiranda naujų, jis veiklus, aktyvus.

Greta šio veikėjo reikia statyti ir senąją 
Žymantienę, tą „velnio bobą”, kuri, savo 
planams įvykdyti, nebesiskaito su jokiais 
dorovės principais. ■ Savo planus ji vykdo 
nuosekliai, nepaisydama, kad net netrukus 
mirs, dėl to dargi, rodos, ūmariau veikia. 
Neįtikinus marčios persiskyrimo reikalin
gumu, ji griebias naujo argumento, šekspy
riškai išreikšto: „Nusivylęs tavimi, jis gal 
ieškos kitos moters” (p. 46) (plg. Šekspy
ro „Cymbeline”).

Kaip „Aukštadvario” dramoj, taip ir 
„Buhalterijos klaidos” komedijoj Vyt. Alan
tas iškelia pozityvųjį vitalinio gajumo mo
mentą.

Čia vyksta kova su tradicija, rutina. 
Temperamentingoji Birutė Bruzgaitė su
laužo siaurą, buką savo tėvo pedantizmą, 
kuris savo šeimos herbu sakosi pasirinktų 
skaitliukus, nes tai jo gyvenimo simbolis.

. Atlanto dramos veikalai
Ir kai, anot jo, buhalteris „galingesnis už 
Cezarį, Aleksandrą MakedonietĮ, Napoleo
ną žvalioji duktė tą galiūną moteriška 
klasta nuginkluoja ir, it pakirptam plaukus 
Samsonui, atima visą galybę. Lyg už baus
mę tėvas Į žentus gauna vyrą, kuriam stu
dijų metu stipendijos nesuteikė dėl mažy
tės paragrafo raidės. Tas Įstatymų raidės 
kurmis nežino jokių atodairų, jis kietas, ir 
nemėgsta meno bei muzikos. „Aš jau 25 
metus su viršum stoviu Įstatymo sargyboje, 
ir niekas negali man prikišti, kad mano 
ranka būtų pažeidusi Įstatymą” (p. 68). Jo 
duktė gyvas antipodas, kuri, ant tėvo supy
kus, sutaršo ir suverčia taip kruopščiai sau
gomas bylas. Ji ir stiprokais išsireiškimais 
pasisyaido, bent pradžioj veikalo tat žymu.

Menkos moralės žmogelis čia ir kitas 
valdininkas, Brūzgos sekretorius Grigonis:, 
jis myli mergaitę, kol jos tėvas’ su reputa
cija, kai tos netenka — meta ją, meili
nasi kitai, kuri jo nemyli ir jį visaip 
išjuokia. Jam tik rūpi karjera: „Tam
stos remiamas, aš tikiuos aukštai pa
kilsiąs karjeros laiptais”, sako jis Brūzgai, 
tikėdamasis gauti jo dukrą į žmonas ir 
tapti karjeristu.

Valdininkas Indsiūnas čia, kaip „Aukštad
vary” Viktoras Jackūnas, atlieka veiksmo 
eigos variklio rolę. Tačiau jis čia ne taip 
ryškiai išreikštas, nes tą eigą pastūmėti 
autorius vertė kitus komedijos veikėjus. Ly
giai taip pat nėra ryškus ir Bruzgienės 
vaidmuo, kuri, rodos, žino gal ir daug ką, 
bet veiksmą maža tepastūmėja pirmyn.

Aplamai, „Buhalterijos klaidoj” Vyt. 
Alantas daugiau dėmesio kreipė ne tiek Į 
komiškųjų charakterių išryškinimą, kiek j 
draminės kompozicijos pynę. Ji jam, be
rods, ir bus geriau nusisekusi. Tačiau ko
miškosios situacijos irgi nekondensuojamos.

Kadangi Vyt. Alantas yra pasirinkęs tiek 
dramai, tiek komedijai trijų veiksmų (pa
prastesni) kompozicinį sąstatą, pagal užuo
mazgos ir atomazgos principą (vietoj pen
kių veiksmų, kur amplitudė tarp užuomaz
gos ir atomazgos žymiai platesnė), tai ir 
jo veikaluose žymu daugiau kompozicinio 
glaustumo (nors komedijos ekspozicija ga
lėjo būti ir glaustesnė) negu charakterių 
išryškinimo bei atbaigimo. Tačiau mūsų 
taikais jo vartojamas dramos statinys (kom
pozicija), rodos, labiau atitinka savo pasky-

' rimą. A. Rimtenis.

jo savo mirusioms kolegėms. Mirtis jų ne- 
bebaugino. Jos ryžosi mietai kęsti badą, 
sunkų darbą, vargingą pastogę, skarmalus, 
nešvarą, net ligą ir mirtį, bet tai, ką jos 
turinčios patirti iš sargybinių, esą nebepa
keliama. Jie sauvališkai dėl kokio preteks
to išsivesdavę pavienias seseles iš barakų. 
Pasitaikę ir tai, kad vidurnaktį girti sar
gybiniai prisikeldavę jas iš miego. Abidvi 
seselės tai pasakojo su baime ir atsargumu. 
Tačiau kiekvienas žinome, ką tai reiškia. 
Juk mes patys tai patyrėme, kai ištisus mė
nesius dirbome kasyklose kartu su Raud. 
Kryžiaus seserimis iš civilių internuotųjų 
lagerio Nr. 280/45 esančio Makiowkam vie
tovėje, 15 km. nuo Stalino. Toliau iš šv. 
Vincento seselių dar girdėjome, kad iš 
Dnjepro-Petrowsko jų išvykę 1.500 į čia. 
Kelyje J Stalino apie 50 seselių mirusios ir 
apie tiek pat buvusios iškrautas pakelėje 
kaip mirštančios. Dar visos seselės viešai 
nešiojo ant krūtinės savo kryželius.

Kai mes pajudėjome, jos mums mojavo 
ir sakė: „Pasveikinkite tėvynę! Net ir tvir
čiausiam (kiečiausiam) tautiečiui per 
skruostus riedėjo ašaros. Šito vaizdo nega
lėsime pamiršti. Dar ir šiandien, kai tik 
apie tai pagalvoju, mane nukrečia šiurpas.” 

„Katholisches Sonntagsblatt der 
Didzese Rottenburg”, Stuttgart, 
15.2.1948, Nr. 7.
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