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KREMLIUS PAKEITĖ UŽSIENIO REIKALŲ MINISTER!
Vietoj Molotovo — Višinskis. — Pakeistas ir uis. prekybos ministeris. — Užsienio politikos 
pakitimo nesitikima. — Pakeistieji ministerial j „nemalonę“ nekrito. — Ar neplanuojama karinė 

akcija prieš Skandinavija?
Maskva (Dena/Reuteris). Maskvos radijo pranešimu Viačeslavas Molotovas penk

tadienio vakare atleistas iš užsienio reikalų ministerio postovio, tačiau dar lieka mi
nisterio pirmininko pavaduotoju. Molotovo įpėdiniu paskirtas ligšiolinis užsienio reika
lų ministerio pavaduotojas Andriejus Višinskis.

Mikojanas, kaip ir Molotovas, Sovietų S-gos aukščiausiojo prezidiumo nutarimu 
iš užsienio prekybos ministerio pareigų atleistas, o jo vieton paskirtas buv. pavaduoto
jas A. Menšikovas. Mikojanas irgi dar lieka ministerio pirmininko pavaduotojo po
stovyje.

Švedija atmetė sovietu notą dėl 
baltų „persekiojimo“

Atlanto paktas 
absoliučiai patenkinamas

Ottawa (Dena). Kanados užsienio reikalų 
ministeris Pearsonas spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad Kanada gavo ištisą Atlanto 
pakto tekstą, kuris esąs absoliučiai patenki
namas. /

Pasak Reuterio, Kanada painformavusi ki
tas signatarines valstybes, kad ji nieko prieš 
neturi dėl Italijos priėmimo į Atlanto paktą.

Italijos užsienio reikalų ministerijos infor
matorius patvirtino, kad Italija su kitomis 
valstybėmis užmezgė kontaktą dėl Įstojimo Į 
Atlanto paką.

provincijos

prezidiumo 
pranešimais.

Kongreso artimuose sluogsniuose taria
ma, kad Sovietų S-ga, gal būt, imsis 

karinių veiksmų prieš Skandinaviją.
*

Vyrauja nuomonė, kad šis pakeitimas dar 
labiau sustingdysiąs sovietų politiką Vaka
rų valstybių atžvilgiu 'ir tai esąs daugiau 
stiprumo negu silpnumo ženklas. Nėra 
grindo manyti, kad Molotovas turėsiąs 
sitraukti iš visagalio polkbiuro, kuriam 
šinskis niekuomet nepriklausė.

Paryžiaus vyriausybės sluogsniuose
pasikeitimas sukėlė Įtempto laukimo atmos
ferą. Aplamai čia žiūrima optimistiškiau, 
kaip Washingtone ar Londone ir laukiama 
Sovietų S-gos bandymo rasti modus vivendi 
su Vakarais. ’

Artimi gen. de Gaullės sluogsniai mano, 
kad šis pakeitimas būsiąs bandymas paaš
trinti 
italų 
karo

pa- 
pa- 
Vi-

šis

Dėl teisiamųjų dvasininkų 
Bevinas „karo neskelbs“

. Londonas (Dena/Reuteris). Bevinas že
muosiuose rūmuose pareiškė, kad negalįs 
daugiau nieko padaryti, ką ligi šiol padarė 
dėl 15 evangelikų dvasininkų bylos Sofijoje. 
Ar kaltinamieji kankinami, jis negalįs pa
sakyti. I konservatorių atstovo klausimą, ar 
turint galvoje Mindszenčio ir Stepinaco by- 
be dar bus delsiama, Bevinas atsakė: „Ar 
jūs siūlote paskelbti karą? Aš neketinu to 
daryti.”

Pagavo ir tardo vyriausią 
Kanados šnipą

Ottawa (Dena/Afp). Prieš Kanados komu
nistų vadą 'Carrą prasidėjo preliminarinis' 
tardymas, kuris 1945 m. susektoje špionažo 
aferoje Kanadoje buvo svarbiausias asmuo. 
Pirmasis liudininkas buvo buv. sovietų pa
siuntinybės Ottawoje tarnautojas Guzenka, 
kuris savo laiku šią aferą atidengė. Tarp 
-kitų sovietų -pasiuntinybėje rastų dokumen
tų yra buv. sovietų karinio attaches Otta
woje pulk. Žabotino prirašyta kartoteka 
apie Carrą, kurioje pažymėta: .Tranko at
lyginimas už patarnavimą (Frankas) buvo 
Carro pseudonimas) susitarta 3.000 dol.”

Maskvos radijas apie šį vyriausybės pa
sikeitimą pranešė kartu su kitomis žiniomis, 
kurios kasdien yra teikiamos 
spaudai.

Paprastai visi aukščiausiojo 
nutarimai skelbiami specialiais

*
Žinia apie Molotovo atleidimą iš užsienio 

reikalų mitiisterio postovio, pasak Reuterio, 
visur sukėlė didžiausią nustebimą ir mano
ma, kad tai didžiausias sovietų užsienio po
litikos pasikeitimas nuo Litvinovo atstaty
mo 1939 m. Ta pačia proga primenama, kad 
po Litvinovo pasitraukimo įvyko Vokietijos 
Sovietų S-gos pakto sudarymas.

Pasikeitimas davė pagrindą įvairiausioms 
išdavoms. Londono politiniai stebėtojai da
ro tris galimas išvadas: 1. Pasirengimas ga
lutiniam sovietų užsienio politikos pasikei
timui. 2. Molotovas ateityje visą savo ener
giją nukreipsiąs į ministerio pirmininko pa
vaduotojo pareigas. 3. Maskva taria esant 
pasibaigus pokario užsienio 
tarptautinių konferencijų su 
erą, kurioje buvo reikalingas 
nio reikalų ministeris.

Atmetama galimybė, kad
Mikojanas pakliuvę į nemalonę, kadangi jie 
liko ministerio pirmininko pavaduotojų po
stoviuose. Toliau primenama, kad Moloto
vas ir Višinskis per paskutinius metus glau
džiai bendradarbiavo ir atrodo, kad užsienio 
politiką keisti neketinama.

politikos, ir 
vakariečiais 

veiklus užsie-

Molotovas ir

A.

šaltąjį karą. Jų nuomone prancūzų, 
ir kitų kraštų komunistų „kurstoma 
psichozė” dar labiau paaštrėsia-nti.

*
Gromyka, buv. Sovietų S-gos atstovas

J. Jautoms, paskirtas pirmuoju užsienio 
reikalų ministerio pavaduotoju ir tuo būdu 
užima Višinskio turėtą postovi.

Lenkijos ambasadorius Washingtone 
reiškė, kad Sovietų S-ga „ir toliau 
stiprią taikos politiką”.

Naujasis užsienio reikalų ministeris,
šinskis, šeštadienį su Stalinu priėmė šiaurės 
korėjiečių (sovietų okupacinės zonos) dele
gaciją. Tai buvo pirmasis Višinskio oficia
lus veiksmas.

pa
ves

Vi-

Prancūzija nori viso gero 
Vokietijai

Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos už
sienio reikalų ministeris Schuma-nas res
publikos taryboje pasakė, kad reikėtų vėl 
atstatyti Vokietiją ir įgalinti 48 milijonus 
Vakarų zonų gyventojų savarankiškai gy
venti.

Vokietija turėtų būti atstatyta federaci
niais pagrindais. Prancūzija niekuomet ne- 
pripažinsianti centralizuotos Vokietijos, 
nors ji būtų ir demokratiška.

Turi būti atsižvelgta į valstybių saugumo 
interesus, kurių sienos susieina su Vokie
tija.

JAV užsienio reikalų ministerijos infor
matorius atsisakė ką nors pasisakyti, kol 
dar nėra žinomos pasikeitimo smulkmenos. 
Afp pranešimu, Baltuosiuose rūmuose ši 
žinia paveikė, kaip didžiausia pokarinio 
meto sensacija.

Tuojau po šios žinios paskelbimo ant 
sovietų ambasados Washingtone ir so
vietų diplomatų privačių būtų nusileido 
„tylos uždanga”. Telefonu nebuvo gali

ma susižinotu
Pasak Reuterio šių naujų pertvarkymų 

priežastys esančios: Molotovo paskyrimas 
aukštesnėms pareigoms, Molotovo pašlijusi 
■sveikata, jo užsispyrusi opozicija prieš tai
kingą susitarimą su JAV.

Dėl Molotovo ir Višinskio glaudaus 
bendradarbiavimo nemanoma, kad pasi

keistų užsienio politika.

Kinijos komunistų karinomenė 
jau pasiekė Jangcės krantą
Nankingas (Dena/Reuteris). 60.000 kinie

čių komunistų kariuomenės, žygiuojančios 
iš Kiangsaus provincijos, pasiekė Jangcės 
šiaurinį krantą. Avangardai stovi jau' prieš 
Jangčiavą. Komunistų radijas pranešė, kad 
3 kiniečių tautinės armijos grupės, kurios 
pasidavė Pekinge, dabar yra įsiliejusios i 
komunistų kariuomenę.

Šiaurės Kinijos komunistų kariuomenės 
karininkai ir jų šeimos, jiems perėjus J 
„liaudies vadavimo armiją”, bus taip pat 
aprūpinti, kaip ir komunistų karininkai.

Maskva remia Jugoslavijos 
sienų pretenzijas

Londonas (AP). Londono derybose fos
ilijos taikos sutarties sovietų atstovas Za
rubinas pareiškė, kad sovietai be sąlygų re
mia Jugoslavijos siūlymą Karnteną padary
ti autonominį kraštą.

„Minties penktadienio numeris 
neišėjo dėl švento Kazimiero šventės kovo

Stockholmas (Dena/Reuteris). Švedijos vy
riausybė griežtai atmetė Sovietų S-gos notą, 
kurioje buvo tvirtinama, kad latviai, estai ir 
lietuviai yra persekiojami, ir Švedijos įstai
gos nešvariais metodais bandžiusios trukdy
ti pabaltijiečiams grįžti j tėvynę.

Sovietų nota Švedijos vyriausybei įteikta 
ne per sovietų pasiuntinybės narj, bet ka:p 
laiškas per pasiuntinį. Tuo būdu Švedijos 
užsienio reiklių ministerija šį protestą lai
ko neformaliu.

Sovietų notoje reikalaujama paleisti estą 
Suurvalj, kuris švedų policijos buvo suim
tas dėl špionažo. Toliau nųtoje sakoma, kad 
švedų policijos priemonės neįstatymlškii 
tardyti sovietų piliečius, daryti jų butuose 
kratas, jiems grasinti ir Įžeidinėti yra dalis 
^organizuotos kampanijos”, kuri siekia su
trukdyti sovietų pasiuntinybės sovietų pi
liečių repatriacijos įstatyminę verkią.

Stockholmo radijas pažymėjo, kad Suur- 
valis yra Estijoje gimęs sovietų pasiuntiny
bės tarnautojas, kuris prisipažino „teikęs 
įstatymu draudžiamas informacijas”.

JAV saugos Europą ir nuo komunistų 
infiltracijos

Washingtonas (Dena/Reuteris). Washing- 
tono vadovaujančiuose sluogsniuose teigia
ma, kad Atlanto paktas tikriausia numatys 
Vakarų tautoms paramą ir „agresijos iš vi
daus” atvejais, pvz.: komunistų pasikėsini
mo atveju. Ta sąlyga turi papildyti to pakto 
pagrindinį užsimojimą — pasipriešinti kiek
vienai agresijai, nukreiptai prieš vieną iš 
pasirašiusiųjų kraštų. Tie sluogsniaiy kurie 

jyra Įgalioti paruošti JAV karinę pagalbos

Sovietą repatriacinė misija išsikraustė
Frankfurtas (Dena). Sovietų repatriacinė 

misija Frankfurte kovo 1. d. nerodė jokių 
ženklų, kad ji išsikraustys. Kovo 2. d. 8 vai. 
ryto tas namas, kuriame buvo įsikūrusi mi
sija, buvo apsuptas amerikiečių sargybos ir 
užblokuotas. Nė vienam tos komisijos na
riui negalima buvo iš namų išeiti ir nie
kam nebuvo leista įeiti. Elektros, dujų ir 
vandens teikimas 
išjungtas.

Misijos nariai 
buvo prisipirkę
būstinę daugybę maisto. Net agregatas buvo 
pastatytas, kuris turėjo aprūpinti 
srove.

Sovietų Tasso žinių agentūra ir 
Sokolovskis savo pareiškimais
puolė amerikiečių okupacines įstaigas ir 
gen. CIayų. /

Kovo 4. d. ankstyvą rytą repatriacmės 
misijos nariai, gavę marš. Sokolovskio įsa
kymą, iš Frankfurto išvyko. Sokolovskis,

taikydamas amerikiečiams represalijas, pa
reikalavo, kad tuojau pat iš sovietų zonos 
Vokietijoje išvyktų amerikiečių karių kapų 
ieškojimo ir lavonų iškasimo grupės.

buvo nutrauktas; telefonas

per paskutines 14 dienų 
ir prisigabenę į misijos

elektros

maršalas 
smarkiai

į Karo teisė Irane
Teheranas (Dena/Reuteris). Visose 

Irano srityse, kur yra karinės įgulos, sek
madienio vakare buvo (vesta karinė teisė.

Vyriausybės nariai ir didžiųjų partijų at
stovai pranešė, kad jie remia šacho siūlymą 
sušaukti steigiamąjį susirinkimą, kuris pa
ruoštų konstitucijos keitimą. Šachas išleido 
dekretą, pagal kuri liepos mėn. turi Įvykti 
visuotiniai parlamento rinkimai.

programą, pareiškė esą įsitikinę, kad JAV 
numato teikti pagalbą ne tik pasipriešinti 
ginkluotiems antpuoliams, bet turėtų teikti 
paramą ir prieš komunistų infiltraciją.

Suėmč sovietu delegatą JT
Washingtonas (Dena). JAV vyr. valstybė# 

gynėjas Tomas C. Clarkas pranešė, kad 
šeštadieni New Yorke suimtas sovietų dele
gatas Jungtinėms Tautoms Valentinas Gu- 
bicevas. Jis kaltinamas nelegaliai išgavęs 
JAV vyriausybės dokumentus.

Taip pat yra suimta ir tuo pačiu kaltina
ma viena teisingumo ministerijos tarnau
toja — Juditha Coplonė. Ji buvo sekama ir 
buvo suimta, kai susitiko su Gubicevu. Ry
šium su tuo JT gen. sekretorius TrygvėLie 
pranešė, kad Gubicevas yra suspenduotas, 
kol incidentas su juo paaiškės.

Vokiečių policija 
nušovė enkavedistą

Braunscbweigas (NZ). Netoli Harzburgo 
vienas vokiečių policinilnkas britų zonos pu
sėje nušovė vieną sovietų karį. Tas sovie
tų kareivis, vydamasis dvi moteris įėjo 200 
metrų Į britų zoną. Jis norėjo iš jų atimti 
vieną lagaminą. Moterims pradėjus šaukti, 
atbėgo vokiečių policininkas, kuris sovietų 
kareivį norėjo sulaikyti nuo jo sumanymo. 
Sovietas puolė vokieti durtuvu, o kiek vė
liau paleido l ji iš pistoleto šūvį. Policinin
kas vokietis buvo priverstas taip pat pa
leisti šūvĮ, kuris sovietų kareivi mirtinai 
sužeidė. įvykį tiria britų sovietų komisija.

Naujas JAV krašto apsaugos ministeris
Washingtonas (Dena/Afp). Prezidentas 

Trumanas priėmė krašto apsaugos ministe- 
rio Forrestalio atsistatydinimą ir toms pa
reigoms paskyrė Louisą A. Johnsoną.

Johnsonas JAV finansų ir pramonės sri
tyse kaip tarėjas yra turėjęs įvairių svarbių 
postovių. Nuo 1937 m. iki 1940 m. jis bu
vo krašto apsaugos ministeris. 1948 m. jie 
buvo demokratų partijos finansų komisijos 
pirmininkas prezidento rinkimų kampani
joje.

f. D. kare kapitono laipsniu jis turėjo tar
nybą už Amerikos ribų. 1933 m. jis buvo 
Virginijos steito krašto apsaugos ministerio 
civilis tarėjas. 1937 m. prezidentas Roose- 
veltas ji pasikvietė krašto apsaugos minis- 
teriu, o 1942 m. jis buvo paskirtas prezi
dento asmeniniu atstovu Indijoje.

Kaip sovietai „išvaduoja", yra žinoma
Paryžius (Dena/Afp). Thorez pareiškimas 

ir dabar Paryžiuje vis dar tebėra dienos 
tema. Nemaža vietos tam klausimui skiria 
ir laikraščiai. „Le Monde” rašo: Debatai 
seime teišryškino tai, ką mes jau žinojome, 
kad komunistų partija save laiko raudono
sios armijos avangardu. Mes taip pat nepa- 
miršotne Cachino pareiškimo iš 1920 metų, 
kai jis tuo pačiu metu, kada raudonoji ar
mija stovėjo prie Varšuvos, pasisakė už tai, 
kad mūsų miestų raktai būtų atiduoti iš
vaduotojų atvaizduotam įsiveržėliui.

Pavojus, kad milijonai prancūzų komu
nistų yra tapę nepaprastos apgaulės auko
mis, kurios aukomis taptų pagaliau ir Pran
cūzijos kultūra, šiandien yra aiškiai iškilęs. 
Jau 1920 metais raudonoji armija buvo at
vaizduota kaip trečio internacionalo virš 
tautų esanti revoliucinė armija. Jau Leninas 
iš tautų šeimos išbraukė Rusiją, o Sovietų 
S-gą pastatė internacionalo tarnyboje.

Stalinas komintemą buvo paleidęs, bet 
-netrukus atsirado kominformas, kurio už
davinys labiausiai pažeistą Europos dali ir 
pasaulį minuoti. Tos naujos organizacijos 
uždaviniai yra visomis priemonėmis, įskai
tant ir „penktąsias kolonas”, sovietų impe
rializmo politikai atstovauti ir ją remti. 
Prancūzų komunistų partija tuo būdu at
sidūrė svetimos valstybės ir absoliutinio 
režimo tarnyboje.

Bet daugumas Prancūzijos darbininkų ir
ūkininkų niekada nesveikins sovietų rnvazi-

jos. Atsiminimai iš 1814 metų, kada į šiau
rinę Prancūzijos dali įsiveržė kazokai, yra 
dar gyvi.

Prancūzijos ministeris pirmininkas visai 
teisėtai priminė, kad komunistų partija re
prezentuoja tik dali visuomenės, kuri yra 
suktos propagandos auka. Anoje geležinės 
uždangos pusėje padaryti „išvadavimai” jo
kiu būdu mus nesuklaidins, nes mes žinome 
iš patyrimo, kaip įsiveržėliai išvaduoja tuos 
kraštus, kuriuos jie okupuoja.

Viso pasaulio komunistai traukia pagal 
Kremliaus batutą

Paryžius (Dena). Viename komunistų ma
siniame susirinkime, Paryžiuje Prancūzijos 

komunistų vadas M. Thorez vėl pareiš
kė, kad Prancūzija niekuomet nekovo

sianti su Sovietų S-ga.
Karo kurstytojai bijo dėl ateities, kuri pri
klausanti darbininkų klasei. Niekas šiandien 
nebeabejojąs, kad rengiamas karas prieš 
Sovietų S-gą. Be Thorez kalbėjo komunis
tų vadai Cachinas ir Dūdos.

Londone britų komunistų partijos gen. 
sekretorius Pollitas vėl pritarė prancūzų ir 
italų komunistų vadų pareiškimams.

Paklaustas, ką jis galvojąs daryti, Polli- 
ttas atsakė: „Lygiai tą pat, ką darė Bevinas 
ir Attlee 1920 m., būtent organizuoti strei-

I Japoniją atbėgęs sovietų lakūnas painformavo 
apie pajėgumą T. Rytuose

Tokiją (Dena). 23 metų sovietų viršila 
Baraškovas, kuris su transporto lėktuvu 
dezertyravo Japonijon, spaudos konferenci
joje Toki-joje pareiškė, kad

sovietų oro pajėgos Tolimuosiuose Ry
tuose turi apie 1.200 lėktuvų.

Srityse tarp centrinio Sibiro ir rytinio pa
kraščio esą apie 40 aerodromų, iš kurių 10 
—15 tinka moderniesiems, ypač keturmoto- 
riams, lėktuvams. Tačiau

dabartiniu metu esą tik keletas naujų 
lėktuvų ir neturima sprausminių ir he- 

tnrmotorių bombonešių.

Skraidomojo personalo aprūpinimas yra ge
resnis negu kitų dalinių. 75—80% įvardytų 
karinių pajėgų esą kovos vienetai, turį pa
kankamai degalų.

Amerikiečių Įstaigos atmetė sovietų 
misijos Tokijoje reikalavimą išduoti Ba- 

raškovą, 
pažymėdamas, kad tai prieštarauja ameri
kiečių politikai repatriuoti pabėgėli jėga 
prieš jo norą.

♦ Pasaulio piliečių komiteto pirmininkas 
Austrijoje Hinterhoferis po Austrijos par
lamento posėdžio bandė pasakyti kalbą, bet 
policija sutrukdė. (D).

kus ir sukurti aktyvų komitetą, kuris steng
tųsi išvengi karo”.

Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos 
saugumo tarnautojai, kuriems pavestas ko
munistų šnipinėjimo tyrinėjimas, areštavo 
Prancūzijos atominės energijos komisija: 
priklausantį geologą Pelluzą. Ir jis bus per
duotas kariuomenės teismui nubausti už ka
rinių paslapčių išdavimą.

Danijos komunistų vadas Larsenas pa
reiškė, kad Danijos komunistų partija karo 
atveju ragintų visuomenę stoti į kovą su 
užpuoliku, vis tiek, ar tai liestų atskirą val

stybę ar „Atlanto pakto pavidalo koaliciją”. 
' Danijai negresia jokia agresija iš Rytų. Jis 
1 baigė: „Svarbiausias mūsų uždaviny# yra 
’ kovoti dėl to, kad nekiltų karas. Tai yra 

priežastis, kodėl mes priešinamės agresy
viam amerikiečių Atlanto paktui”.

- Wallace „Laisvės Balso” komiteto nariams 
pareiškė, jog jis supranta priežastis, kurios 
vertė Prancūzijos, Italijos ir JAV komunis
tų vadus padaryti savo pareiškimus. Bet jis 
netiki, kad tai būtų tikra priemonė „šaltojo 
karo” politikai įveikti.

Meksikos komunistų partijos gen. sekre
torius Encina pranešė, apie „bendro fronto” 
sudarymą visų tų veiksnių, kurie priešinsis 
JAV arba D. Britanijos imperialistiniam ka
rui su Sovietų S-ga.

Oslo (Dena/Reuteris). Norvegijos komu
nistų partijos -pirmininkas Emilis Loevlienas 
partijos susirinkime pareiškė, kad 

Norvegijos komunistai „karo ar talkos 
metu” turi remti Sovietų S-gą.

Tuo būdu jis prisidėjo prie prancūzų, 
britų ir italų komunistų vadų, kurie anks
čiau padarė panašius pareiškimus.

1
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Tarptautinė padėtis

Pirmoji kolona
„E” vietoje „Y”

Reuterio konrespondentas Robertas Ltoy- 
dąg telegrafuoją iš Frankfurto:

„,E‘ raidė, kuri fš po nakties pasirodo 
ant Prahos ir Budapešto gatvių namų 
įr tvorų, žymi augantį pasipriešinimo 
sąjūdį už geležinės uždangos, Kaip vo- 
kiečių okupacijos metu (vairių kraštų 
pogrindžio kovotojus vienijo raidė ,V 
— Victoria — pergalė, taip dabar ,E' 
yra vėliavą visų tų, kurie šiandien ko
voja dėl .Europos, vieningos ir laisvos'." 
Toliau korespondentas praneša patyręs iš 

Rytų Europos pabėgėlių, kad atskirų kraštų 
spontaniškai kilę pasipriešinimo -judėjimai 
dabar stengiasi tarp savęs užmegsti glau
desnį ryšį, Tos pastangos susilaukė pradi
nės sėkmės. Neseniai įvykusi įvairių kraštų 
atstovų konferencija tarp kitko nutarė pa
sivadinti pirmąją kolona. Toji kolona 
toli gražu nėra glaudi organizacija. Kol 
kas ji pasitenkiną tik informacijų pasikeiti
mu, propaganda ir pagalba pabėgėliams. 
Lenkijos slaptos organizacijos palaiko nuo
latinį radijo ryšį su gavo pabėgusiais poli
tikais, Iš Lenkijos kas savaitė i Vakarų Vo
kietiją atvyksta apie 30 pabėgėlių, iš Cefco- 
dovakijos apie 350, iš Vengrijos apie 50, iš 
Jugoslavijos irgi tiek pat, iš sovietų Vokic- 
iijps zonos netoli 2-3,000— Sėkmingesniam 
pabėgimų organizavimui yra net įsteigtas 
„pogrindžio geležinkelis”, kuriame bendra
darbiauja keletas tautų. Žinoma, tariamai 
nepriklausomose „liaudies respublikose” po
grindis tori daug geresnes veikimo sąlygas, 
kaip prijungtuose kraštuose.

. Anot Uoydo, pirmosios kolonos pajėgu
mą šiuo metu galima lyginti su 1941 m. 
Prancūzijoje prasidėjusiu pogrindžio sąjū
džiu, Jam reikėjo dvejų metų, iki jis pa
galiau 1943 m, galėjo jau aktyviai pasi
reikšti. To Reuterio korespondento teigimu, 
pabėgą Rytų Europos politikai skundžiasi, 
kad Vakarai norą ir padeda pabėgėliams, 
tačiau per mažai veikia, kad padrąsintų 
tuos, kurie nori prisidėti prie pirmosios ko
lonos, Esą, negalima laukti, kad opoziciją 
prieš totalinius režimus sparčiai stiprėtų, 
jei Vakarų valstybės, ypač JAV, jai aktyviai 
nepadės. Jie esą įsitikinę, kad stiprus pa
sipriešinimo judėjimas kartu su ūkinio po
būdžio spaudimu iš užsienio galėtų be karo 
pašalinti komunistines marionetines vyriau
sybes.

Brūkšnys po praeitimi
Didžiausia Europos nelaimė yra Ir buvo 

jos gusiakaldymąs. Sugriovus Austrijos 
Vengrijos imperiją nerastą geresnio būdo 
sujungti Dunojaus baseino tautas, ir i susi
dariusią politinę tuštumą įveržė Hitleris, 
o juo pasekė Stalinas. Tą pat galima pa
sakyti ir apie'kitas Europos sritis. Tik vie
nybėje galimą išspręsti visas problemas ir 
Išsigelbėti iš mirtingų pavojų.

Kai Briuselyje pereitą sekmadienį vokiečių 
delegacija,’dalyvavusi Europos Unijos są
jūdyje, skundėsi to sąjūdžio iniciatoriui 
Winstonui Churchilliui dėl britų okupaci
nės politikos, buv. D. Britanijos min. pirm, 
atsakė, kad po buvusių (vykių reikia išvesti 
storą brūkšnĮ. Šiandien ataglų ir vokiečių 
likimas esąs vienodas. Ir tam pabrėžti, ne
paisant visų dementi, dabartinis ministeris 
pirmininkas C. Attlee skrenda j Berlyną. Ir 
kitos tautos turi pasekti tuo pavyzdžiu, juk 
kitpg alternatyvos nėra.

Tiesa, ta pažiūra dar nėra oficiali atskirų 
kraštų vyriausybių nuomonė, tačiau (ai ne
turi esminės reikšmės. Vakarų Europos 
Unijos sąjūdis, anot londoniškio „Times” 
žygiavo dviem kolonomis. Ta kryptimi ėjo 
vyriausybės atsargiai ir lėtai, ja ėjo ir vi
suomeninės organizacijos, ’ kurios sudaro 
lyg ir partizaiius, Partizanų entuziazmui 
reikia dėkoti Už tai, kad Ir vyriausybės pa- 
greitino savo žingsnius, Europos vienybės 
idėja tori bfltl visiems suprantama, tada ji 
susilauks ir įkūnijimo,

Ne kas kitas kaip pats Churchillig pa
brėžė, kad Europa jausis tik tada gerai, kai* 
visa bu« laisva; jis sąkės

„Pusė Europos šiandien yra kalėjime, 
b mes norime vienos Europos, kuri 
kaip didelė valstybė laiduotų gėrovą ir 

taika”.
Pasak jo, Vakarų Europa ir kitos regioni
nės sąjungos turi būti šulai, kuriais vėliau 
bug galima paremti visą pasaulį dengiantį 
stogą, Aukščiausias tikslas pasilieka vis tiek 
visas pasaulis. Ir tas tikslas turi pa
drąsinti pirmąją koloną ruoštis tai dienai, 
kada galės pašalinti raudonosios armijos 
įvestą komunistinę penktąją koloną, Tą 
tikslą turint priri" akis, galima po praeiti
mi išvesti brūkšm, milijonai šmohlų šiapus 
ir anapus geležinės uždangos tori stoti | 
kovą dėl vieningos ir laisvos Europos, VM

Raudonasis dekanas
Krayčenkos byloje su komunistų „Lgą 
Lettres Franęaiseg" laikraščiu Canter, 
burip dekanas Dr, H,Johnsonas pareiš
kė, kad jis Sovietų Sąjungoje turėjo pro. 
gą kalbėti su dideliu dvasininku skai
čiumi. „Jie visi vienu balau tvirtino, 
kad eklezijos gali džiaugtis visiška lais
ve. Aš konstatavau — tęsė Jonhsonas— 
kad į ęklezijoą reikalus niekas nesikiša. 
Tikintieji gali laisvai išsirinkti savo 
dvasininkus. Visos religijos vienodai 

traktuojamos”, (UP).

Komentarų nereikią, Gerbiamasis dekanas 
yra arba papirktas arba kvailas. Daugumas 
stebėtojų pasisako už antrąjį variantą. Tas 
anglj'konų dvasininkas jau ne nuo šiandien 
yra žinomas „Raudonojo dekano” vardu. 
Prieš porą mėnesių jo vardas jau buvo lin
ksniuojamas viso pasaulio spaudoje. Mat, 
tada jį pasikvietė paskaitų į JAV amerikie
čių sovietų draugiškumo draugija. Valsty
bės D-tas atsisakė duoti vizą, Motyvuoda
mas tuo, kad kvietėja yra įtraukta į nelo
jalių draugijų sąrašą. Po to visa eilė JAV 
įtakingų asmenų pasirašė peticiją, prašan
čią dvasinės lysvės ir liberalizmo vardan 
vis dėlto sutelkti tam dekanui vizą, Prašy
mas buvo patenkintas,

Johnsonas yra 74 metų senis, bet atrodo 
daug jaunesnis, Pasižymi nepaprasta ener
gija, kuri jį visą laiką verčia keliauti, Po 
karo jis ąpsiląnkė Maskvoje Ir 50 minučių 
galėjo paplepėti su pačiu Stalinu, Pereitų 
metų vasarą jis dalyvavo Breslavo intelek
tualų kongrese, kuria Vakarams paliko labai 
neskanų įspūdį, Dar prieš 10 metų jis an
tru kartu vedė ir jau būdamas 70 metų su
silaukė antros dukters Kecijos. Jo pirmoji 
duktė yra Kerenos vardu, Kerena ir Keci- 
ja buvo Jobo dukterys, kuris, kaip žinia, ži
loje senovėje pranašavo labai nemalonius 
dalykus, Pats Johnsonas tolį gražu nelaiko 
save naujuoju Jobu,

Sykį britų kairiųjų „New Statesman” sa-

vis dėlto

tiltą tarp 
yra krik-

vailraštis, kurio redaktorių Kingsley Marti
ną Maskvos radijas ne per seniausiai išva
dino bestija, taip aprašė Jonhsoną;

„Su baltų pląųkų vainiku, kuris apipava- 
lina jo rausvą gerą veidą, su savo angeliš
ka šypsena ir palaiminimui iškeltomis ran
komis, jis tiktų Hollywoodui Dievo rolei 
vaidinti. Nepaprastai naivus, bet 
turi vaidybinių gabumų.

Instinktyviai jis bandp nutiesti 
Vakarų ir Rytų. Kiekvienas žodis
šėtoniškas, bet kartu ir sovietiškas, Jo kil
ni išvaizda, jo medaus saldumo balsas, ku
ria lyg pakyla virš žemiškų aistrų, bet per
ša žemiškąjį rojų — visa tai ir pasaulišką 
statinį paverčia katedra, o prie žemės prisi
rišusius klausytojus paverčia maldininkais”.

Savaime aišku, kad sovietams jis labai pra
verčia ir jie jam nesigaili pagyrimų. Anot 
„Spiegei" jie, jam., pereitais metais apsilan
kius Prahoje, jį net pavadino Canterburio 
arkivyskupu. Tat, žinoma, sukėlė tikrojo 
Canterburio arkivyskupo Dr. Fisherio pa
sipiktinimą. Jis paaiškino, kad dekanas už 
katedros sienų kalba tik kaip privatus as
muo ir reiškia ne kerno kito, kaip tik vien 
savo nuomonę, ir, žinoma, nėra arkivysku
pas.

Dr. Jonhsonas tik sulaukęs 31 metų pra
dėjo studijuoti teologiją. Pirmiau jis do
mėjosi technika ir ypač geologija. 1924 m, 
jis buvo pakeltas į Manchesterio katedros 
dekanus, o 1931 m. socialistų ministeris pir
mininkus Mac Donaldas jį perkėlė į Can- 
terburį. Mat, D. Britanijoje vyriausybė ta
ria paskutini žodį anglikonų eklezijos rei
kaluose.

Dr Johpsonas ne nuo šiandien populia
rus. SykĮ jis pareiškė, kad jis.neturįs nieko 
prieš, jei kas nors | maldyklą ateitų su pi- 
ž|ma. Kitą kartą jis siūlė Japonijai atiduoti 
didesnę dalĮ Australijos. 1938 m. jis vądo- 
vavo Londono demonstracijoms prieš Aus
trijos prijungimą prie Vokietijos.

Jo naivus sovietų garbinimas karo metu 
atitiko anglų tautos nuotaikas. Besidžiaugda
mi dėl sovietų karinių laimėjimų, anglai vis
ką kitą užmiršo, Jo knyga apie Sovietų Są
junga: „-Socialistiškasis pasaulio šeštadalis” 
yra sovietų rūpesčiu išversta i 26 kalbas.

Jis yra komunistų dienraščio „Daily Wor
ker” tarybos narys ir laikraščiui persikėlus 
j naują spaustuvę, jam teko garbė mygtuko 
paspaudimų paleisti j darbą naują rotacinę 
mašiną.

Dr. Johnsonas turi nemažų retorinių ga
bumų. Tuo įsitikino ir jam atvykus i Ame
riką jj pasitikę amerikiečių reporteriai. Jo 
liežuvis smailas ir aštrus. Tačiau viso to 
nepaisant jo pokštai darosi nuobodūs, BBC 
jam neleidžia kalbėti per mikrofoną. Girdi, 
dėl to, kad jo balsas netinka transliacijai, 
nors tas balsas ir yra gražiausias Anglijoje.

„Spiegelio” Londono korespondentas rašo: 
„Dr. Jonhsonas leidžiasi fotografuojamas 

su maudymosi kelnaitėmis. Daug žmonių 
statosi klausimą, ar tai tinka dekanui, o 
taip pat ar jam tinka giedoti himnus ko
munizmui. Ir jie sako, kad pirmasis klausi
mi* yra skonio dalykas, o antrasis yra pro
to m jevsme dalykas, ,

'Anglikonų eklezijos konferencija neseniai 
1 tuos klausimus davė griežtą atsakymą — 
„Ne", Ir tam atsakymui pritaria didžiulė 
anglų tautos dalie, tiek tikinčiųjų, tiek ir 
netikinčiųjų”,

Mindszeočio ir Bulgarijos evangelikų 
dvasininkų bylą davė gerą atsakymą | Jonb- 
sono teigimus, Gal ir gerai, kad toks origi
nalas egzistuoją, Jis tik priverčia pagalvoti 
apie komunizmą ir tuos, kurie i ii žiūrėjo 
abejingai, Jau yra pakankamai medžiagos, 
kad sykį pradėjus apie jį galvoti, priėjus 
prie teisingų išvadų, Tačiau tie, kurie ko
munizmų praktiką geriau pažįsta negu 
„Raudonasis dekanas" turi pasinaudoti jo 
sudarytomis progomis ir papasakoti 
patyrimus, (m), s

savo

^TRUM1>OS
AUSTRIJA

♦ . Iš amerikiečių zonos Austrijoje va
sario mėn. j Sovietų S-gą norėjo grįžti tik 
3 ąsmenys, o per paskutinius 12 mėnesių iš 
viso 59 asmenys, Nepaisant šio mažo repa
triantų skaičiaus, amerikiečių Įstaigos so
vietų repątriacinej komisijai leido veikti iki 
1949 m. balandžio 11. d. (D),

♦ Austrijos žinių agteųtūra praneša, kad 
netoli Linzė rastas nužudytas sovietų ka
rininkas. (D/Aip).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Čekoslovakijos laisvės kovotojų aą- 

junga nutarė i narius priimti ir vokiečius, 
kurie iki šiol nebuvo priimami. Tą pat nu
tarę Lenkijos ir Vengrijos laisvės kovotojų 
sąjūdžiai. (D).

D. BRITANIJA
* Britų atomo tyrimo įstaigos didžioji 

atomo baterija tarnausianti izotopo gamy
bai, kuris pramonėje ir medicinoje gali pa- 

, keisti brangųjį radiumą. D. Britanija, ga
minsianti izotopą ne tik imperijos aprūpi- 

; nimui, bet ir eksportui. (D).
i # D. Britanija ateityje nebenaųdosianti 
„Tudor" tipo lėktuvų keleivių gabenimui. 
Sis sprendimas padarytas ryšium su „Tu
dor” lėktuvo nukritimu, kuriame žuvo 22 
asmenys. (D/R).

EGIPTAS
* Egipto informacijos ministeris minls- 

teriui pirmininkui įteikė atsistatydinimo pa
reiškimą. Jo 19 m, brolis suimtas dėl komu
nistinės veiklos. (D/R).

INDIJA
* Indijos užsienio reikalų ministerija 

pranešė, kad Indijos ir Čilės vyriausybės 
nutarusios užmegsti diplomatinius santy
kius. (D/R).

IRANAS
* Ryšium su pasikėsinimu prieš Persi

jos šachą vasario 5. d. Kurdistano suimta 
io asmenų. (D/Ąfp). |a y|6UR

♦ Pasaulio sveikatos organizacijos 18 
tautų komisija priėmė 300.000 svarų ster
lingų projektą, kuriuo norima įvesti moder
nų medicinos techniką mažai išsivysčiu
siuose pasaulio kraštuose. (D/R).
* Tarp Libanono ir Ispanijos pasirašy

tas draugiškumo paktas, kuris daugiausia 
liečia pasikeitimą kultūrinėmis misijomis, 
studentais ir mokytojais. (AP).
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Tekajevas apie MVD metodus

§V»ffto didelę Statybos programą
Washinatopas (BDP), JAV sonatas šiuo 

metu svarsto klausimą dėl įstatymo pasiūly
mo, pagal kuri 6 motų būvyje būtų gali
ma pastatyti 810.000 gyvenamųjų butų.

Britų žem, rūmų atstovas Zi*iiaeus Krav- 
čenkos byloje pareiškė, kad ne sovietų vy
riausybė išrado terorą, bet juo buvo nau
dojamasi net prancūzų revoliucijos laikais. 
Tokajevąą abejoja, ar p ZiUiacus pažįsta 
sovietų tikrovę. Sovietų Sąjungos teroras 
visoje žmonijoj istorijoje neturi sau lygaus.

Svarbiau^ teroro organai yra šie. MVD 
(vidaus reikalų ministeriją), MGB (saugu
mo miųisterija) SMERSH (kontržvalgyba), 
kariniai politiniai organai, prokuratūros ir 
teismai, valstybės kontrolės ministerija, po
litinės partijos organizacijos.

Jų vyriausias be abejo yra MVD, Toji 
ministerija gali suimti kiekvieną asmenį, ne
paisant jo užimamo postovio, bavo veiks
muose ji vadovaujasi labai paprastu įstaty
mu;

Tik viena partija turi teisų egzistuoti So
vietų Sąjungoje. Tai komunistų partija. Po- 
litbiuraa negali niekados klysti ir visados 
atstovauja visų gyventojų Interesams. Visa
me pasaulyje tėra tik vienas genijus — Sta
linas. Kiekvienas žmogus, kuris kitaip gal
voja, yrą automatiškai „liaudies priešas” ar
ba užsienio „šnipas”,

1935—1938 m. MVD, kuri tada dar vadi
nosi NKVD, suėmė, ištrėmė, sušaudė eilę 
polltbiuro ir visasąjunginio CK narių. Be 
to, eilę liaudies komisarų, kariuomenės va
dų, aukštų partijos pareigūnų iki papras
čiausio darbininko. Jr tijz už tai, kad jie ka
da nors savo gyvenime pareiškė simpatijų 
Trockiui, Buęharinui ar Zinovjevul, Daug 
žmonių buvo suimta už tai, kad jie tuos bu
vusius vadus nepakankamai griežtai pasmer
kė,

Suėmimai paprastai įvykdomi naktį. Auka 
išvežama be jokio paaiškinimo, ir nuo tos 
akimirkos jau pavojinga gandai minėti au
kos vardą, Dėl to, kad suimtasis automatiš
kai laikomas „liaudim priešu”, O kiekvie
nas, kuris turi ryšį su ,Jiaudies priešu”, yra 
jau įtartinas.

MVD — „socializmo" vaikas
Nuo 1917 m. MVD jau kelis kartus pa

keitė savo vardus. Ceka, OPU, O6PU, NK 
VD. Jos viršininkai turėjo nedaug laimės: 
pirmasis, Serebriakovas, buvo nušautas, Jo 
įpėdinis Dzeržinskis greit mirė, Menžlns- 
kis buvo nuteistas myriop, Jftgods nušautas, 
Ježovas buvo arba sušaudytas arba dar gy- 
vena kurioje nors koncentrcijos stovykloje.

Dabar MVD, MGB ir SMERSH vadovau
ja polltbiuro paryš Berija. MVD tiesiogiai 
vadovauja generolas pulkininkas Kruglovas, 
MGB — Abakumovas. SMERSH viršininko 
vardas viešai neminimas.

MGB yra Sovietų Sąjungoje praktikuoja, 
mo „socializmo” valkas. Tą ministeriją su. 
daryti nurodymus davė pats Stalinas 1939 
m„ aiškindamas, kad „Sovietų Sąjungoje 
socializmas yra nuolat praktikuojamas”, Nė 
Vienas žmogus nejino, kur prasideda ir kur 
baigiasi MVD ir MGB kompetencijos, iš 
principo MGB rūpinasi žvalgyba Ir slaptą
ja tarnyba už Sovietų Sąjungos sienų, Jos

darbas buvo neseniai susektas špionažo 
tinklas Kanadoje. O kardinolo Mindszenįio 
bylą yra tipiškas SMERSH veiklos pavyz
dys.

Tpkąjevaa tikrai žinąs, kad MQB turi sa
vo agentus kiekviename pasaulio krašte, o 
kiekvienas ambasadorius ar koks kitas už
sienio diplomatas , Sovietų Sąjungoje yra 
„draugiškai" apstatytas SMERSH agentais, 
Kartu ta institucija prižiūri visus tuos so
vietų piliečius, kurie turi vienoki ar kitokį 
rys) su užsieniais.

Visi sovietų diplomtiniai kurjeriai yra 
MGB agentai. Tokąjevas savo teigimus pa
iliustruoja sekančiu pavyzdžiu:

„Aš kalbėjau su MVD-MGB įgaliotiniu 
Brandenburgo krašto- administracijai pulk, 
Klykovu apie vokiečių lėktuvų konstrukto
rių prof. Tanką ir paminėjau, kad Tankas 
norėjo išvažiuoti | Angliją. Klykovas sakės 
„Aš jį galiu atgabenti ir iš Anglijos”. At
sakiau, kad tai gali būti sunkoka. Klykovas 
pąaįšikino: „Mes susitarsime su draugu Za- 
rubinu (ambasadoriumi Londone), kad jis ji 
(sodintų i lėktuvą ir pasiųstų | Maskvą". 
Man paabejojus, ar ambasadorius norėtų 
terštis tokiomis operacijomis, Klykovas PU- 
sljuokė ir mane pavadino „naiviu žmogu
mi”.

Teroras visiems gresia
SMERSH nesireklamuoja ir Sovietų 

jungoje mažai kas žino apie jos veiklą. Ši
tos organizacijas metodai yra daug tobules
ni už MVD. Anoniminius SMERSH agentus 
gali sutikti visuose Sovietų Sąjungos kam
puose, Traukiniuose, susirinkimuose, ka
riuomenėje, laivyne, aviacijoje. Jie dirbą pa
gal principą, kad su areštais nereikia sku
bintis. Jįę nesileidžia į smulkmenas.

Aplamai teigiama, kad Sovietų Sąjungoje 
kiekvienas žmogus yra šnipinėjamas, Tai 
perdėta, Tačiau’ galima tvirtinti, kad nė vie
nas žmogus negali būti tikras, kad jis ne- 
šnipinėjamas. Todėl kiekvienas sovietų pi
lietis serga nuolatine pavojingos nežinios 
baime.

Tokąjevas nupiešia, kaip lengvai galima 
tapti sovietų teroro auka, Koks nors auk
štesnis pareigūnas, vedąs, gyvena Maskvoje 
viename bute su kitomis šeimomis, Visi gy
ventojai naudojasi vieną virtuve Ir išviete. 
Savaime aišku, kad tokiomis aplinkybėmis la
bai lengva viena? kitam įkyrėti ir tokiu bū
du galima visai nejučiomis įsigyti mirtiną 
prješą, o tada sunku išvengti kokio nors 
kvailo ir nepagrįsto įskundimo, (Bus pab.)

Kiekvienas komunistas yra išdavikas
Frankfurtas (Dena). D. Britam jos komu

nistų partijos gen, sekretorius Pollittas, pa
sak amerikiečių radiją, pareiškė, kad kilus 
tarp D. Britanijos ir Sovietų S-gos karą! 
britų komunistai stotų Sovietų S-gos pusėje.

Tuo būdu Pollittas savo pareiškimu prisi
dėjo prie Prancūzijos ir Italijos komunistu 
vadų, kurie neseniai padarė panašius pa
reiškimus.

„New York Herald Tribune" rašo, kad 
Thorez pareiškimas sudarė progą pasisakyti 
tuo klausimu Įvairiems Italijos komunistams 
ir ypač jų vadui Togllačiui.

Priešingai prancūzų vyriausybei, kuri dėl 
Thorez pareiškimo nutarė imtis priemonių, 
Italijoje Togliačlo pareiškimas buvo priim
tas dėmesių, gąna ramiai,

Tie pąreiškimai mažiau yra reikšmingi dėl 
savo išdavimo karo metu, bet daug reikš
mingesni savo išdavimu Vakarų demokrati
jos tradicijų, politikos Jr kultūros, Tačiau 
tas yra komunistų doktrinoje išreikšta, 
Abiejų komunistų vadų pareiškimai yra pa
prasčiausias propagandos trikas, tmia tiks
lą įtikinti pasaulį, kad Sovietų S-ga yra 
taikingą ir kad karo pavojus kyla tik iš 
kapitalistinių karo kurstytojų".

Tie pareiškimai rodo, kiek pavojinga yrą 
dogma, kuri (galina padaryti tokias išva
das. Komunistai bando ne tik jėgą pakeisti 
Įsigyvenusią visuomenės struktūrą, bet sie
kia perkainuoti pagrindines normas, kurio
mis remiasi Vakarų demokratinė bendruo
menė. jie norėtų jos vietoje sukurti siste-

s,-

mą, kurioje krašto išdavimas yra dorybė, 
cenzūra yra pylimas nuo laisvės ir policinė 
valstybė yrą pati priimtiniausią santykiavi
mo forma žmonių masėms, „Šiandien komu
nistas Vakaruose yra krašto išdavikas jeigu 
ne tik vyriausybės atžvilgiu, tai mažių ma
žiausia išdavikas krašto ūkinės, politinės ir 
kultūrinės pažangos.”

Kravčenka teismui 
įteikė rankraštf

Paryžius (Dena/Reuieris). V, Kravčenka 
teismui pareiškė, kad savo metu, kada jis 
rašė savo knygą „Aš pasirinkau laisvą" jis 
turėjo iš Detroito pradingti, kadangi jį se
kė sovietų agentai.

Podėdžio metu Kravčenka pateikė teismui 
savo knygos originalibį rankraštį ir pa
reiškė, kad jis nėra visai pilnai, kadangi 
jam neįmanoma buvo visą tekstą atgabenti, 
Dalis originalinlo rankraščio panair’uta ne 
Jo knygai, bet straipsnių formoje pasirodė 
spaudoje, kita dalie rankraščio yra numa
tyta antrai jo knygai.

Kravčenkp? gynėjas fa proga, kad tas pa
rodymas botų sustiprintas, paprašė prisaik
dinti amerikiečių liudininkus, O! „Les Lettres 
Franęaises” atstovas pranešė, kad jis pa
teiks liudininkus, kurie galės įrodyti, jog 
pateiktasis rankraštis nesutinka su knygos 
tekstu.

♦ Ryšium su tariamais planais išsprog
dinti statomus torpedinius laivus, kurie yra 
skirti arabų kraštams, Savonos pplicifą su
ėmė 5 žydus, tarp jų vieną moterį. (D/R).

♦ Italijos kairioje sparno socialistų va
das Nertnis apkaltino de Gasparlo vyriausy
bę, kad ji italų tautą išduoda kapitalisti
nėms valstybėms ir kraštą veda į naują 
kąrą. (D/Afp).

JAPONIJA
♦ Japonijos komunistų partijos gener, 

sekretorius Tokuda pareiškė, kad Japonijos 
komunistų partija pasipriešintų kiekvienam 
jų krašto užpuolėjui, o Sovietų S-gą nepul
sianti nei Europos nei Azijos. (D/Afp).

J A. VALSTYBES
. * JAV laikraščių ir žurnalų tiražas pa

siekė rekordini skaičių. 1948 m. kasdien 
išeidavo 53,097,872 egzempliorių, (D/Afp).

♦ Dėl didelio sniego iškritimo New 
Yorke ST posėdis buvo-atidėtas, NewYorko 
uoste turėjo būti sustabdytas laivų judėji
mas. Privažiavimas prie Laguardijos aero
dromo beveik užpustytas, (D/R).

♦ JAV gynybos ministeris Forresfąlis 
pareiškę, kad Sv. Lauryno kanalų pajungi- 
mas JAV su Kanada abiems kraštams turė
tų didelės reikšmės kariniu ir akiniu at
žvilgiu. (D/Afp).

JUGOSLAVIJA
♦ Belgrado teismas 4 asmenis nuteisė 

mirties bausme dėl špionažo ir bendradar
biavimo au Vokietijos ir Italijos okupacinė
mis kariuomenėmis. Tarp nuteistųjų yra ir 
2 slovėnų dvasininkai. (D/R).

JUNGT- TAUTOS
♦ Kubos JT atstovas Dr. Alvarezas iš 

kinų atstovo Dr, Ciango perėmė pirmininko 
pareigas Saugumo Taryboje. (D/Afp).

KINIJA
♦ Formozos lygybės lyga reikalauja sa

los nepriklausomybės. Jeigu tautinė kinie
čių vyriausybė nesuteiksianti pormozai ne
priklausomybės, lygą šį klausimą pateik
sianti balandžio men. JT pilnaties susirin
kimui. (D/Afjp).

PRANCŪZIJĄ
♦ Tarp Prancūzijos ir ERP vadovybės 

pasirašytas susitarimas dėl 2 mil. dolerių 
paskolos Prancūzijai. Tuo būdu Prancūzija 
pirmaisiais ERP pagalbos metais gavo 172 
mil, dolerių. (D).

SOVIETŲ 6-OA
* Sovietų S-goa konsulato sekretorius 

Neapolyje Polecikovas, belaipiodamas po 
kalnus, nukrito ir užsimušė, (D/R),

ŠVEICARIJA
* I Šveicariją vėl pradėjo plūsti pabė

gėliai iš kraštų už „geležinės uždangos", 
Todėl įstaigos kr toa įrengti pagautiems 
pabėgėliams sto-vklas, (D). VEN0R1JA

♦ Vr grijos vyriausybė I Užsienį pabė
gusiam katalikų demokratų liaudies partijos 
vadui Barankovičtoi atėmė Vengrijos patie- 
tybą ir nusavino jo turtą. (D/AIp). ,

♦ 1948 m. iš Vengrijos pabėgąs buv.
maitinimo ministeris Dr. J. Errogas pa
reiškė, kad 15 evangelikų dvasininkų byla 
Bulgarijoje yra komunistų bandymas sunai
kinti Bulgarijoje paskutinį pasipriešinimą. 
Sovietams 1945 m, okupavus Bulgariją, per 
3 mėnesius komunistai ir sovietų kariuo
menė nugalabijo daugybą ortodoksų tikim- 
ČiUiU' (° R)' VOKIETIJA

♦ Hamburge pradės kalti 66 mil. naujų 
ir 10 pfenlglų monetas. (D).
♦ Šiomis dienomis Vokietijoje siautė

didelės ąudros, Vėjas pasiekė net 120 km/ 
vai. Miestuose griūvant griuvėsiams 51 
asmuo užmuštas ir 150- sužeista. Padaryta 
žymių nuostolių. (D).
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Cukrinių švendrių pragare
noą saulė? kaitroje su šaltomis naktimis 
skardos pašiūrėse,

Čia buvo du pasauliai; vienoje pusėje 
puošnūs fermerių gyvenamieji namai su 
dekoraciniais medžiais ir apkarpytais žalu
mynais, elektra, parketo grindimis, elektri
nėmis ledų spintomis ir visais kitais pato
gumais, Priešingybė yra cukrinių švendrių 
kirtėjų buveinės, kur pagal sienas ropoja 
driežai, dideli geltoni vorai ir naktimis pro 
stogą dairosi žvaigždės, Ir kirtėjai skirstosi 
i dvi grupes. Yra tokių, kurių tikslas su
taupyti kiek galint daugiau pinigų. Jie at
vyksta čia pradžioje kirtimo sezono, dirba 
kaip žvėrys ir išvyksta ou uždirbtais sva
rais. Antrieji nėra mažiau stropūs darbe, 
bet jie visą uždarbį šeštadieniais palieka 
baruose ir dažnai iš farmerio dar pasiima 
avanso ateinančių metų atlyginimo sąskai
tom ' .

Vakarais, prasidedant tamsai, visi debesų 
pakraščiai liepsnoja, kaip aguonų raudoni 
lankai — ten kirtimui skirtoms švendrėms 
nudegina sausus lapus. Šiame darbe daly
vauja pats farmeris. Darbininkų svarbiau
sias uždavinys yra saugoti gretimas planta
cijas nuo ugnies.

Buvo praėjusi žiema ir prasidėjęs pava
saris, bet mes to nepastebėjome, Nekvepėjo 
žemė, nebuvo pavasario žiedų, tik karštis 
darėsi kasdien 
vome auštant 
tuomet būdavo 
vėl darbas iki

Seimininkei reikėjo mokėti vieną aštunta
dalį nuo uždarbio, Matydami, kad mūaų už
darbiai dar toli nesiekia žadėtojo, nutarėme

Mūsų septynių vyrų cukrinių švendrių 
kirtėjų grupės, arba, kaip čia sakoma „gen- 
gos”, veikia prasidėjo Bonegilloje, 1948 m. 
liepos pabaigoje. Mes buvome žmonės iš 
įvairių sluogsnių, savo metu dirbę įvairius 
darbus- arba nieko nedirbę, Tikroji prie
žastis, kuri mus vertė savanoriškai pasisiū
lyti šiam darbui, buvo kiekvieno paslaptie, 
Gal būt, tai buvo pinigų gobšumas arba 
ilgesys pamatyti tropikus,

Gavę moskitų tinklus ir švendrių kirtėjų 
guminius batus, slapto neramumo pilni, vy
kome j tolimą kelionę. Po kelių dienų ke
lionės, vėsų rytą, nes čia tuo metu buvo 
žiemos vidurys, išlipome Queenslando sto
tyje. Autobusu mus nuvežė l Childerso 
miestelį, kur pasitiko naujojo darbo darb
davys — farmeris, cukraus fabriko atstovas 
ir smalsūs gyventojai. Mes išgyvenome pir
mą nustebimą, kada mums liepė palikti vi
są bagažą be priežiūros gatvėje, kviečiant 
į hostelį pusryčių. Tik vėliau teko įsitin- 
kinti, kad žmonės čia labai padorūs; išvyk
dami iš namų duris palieka neužrakinta?, 
ųes nė vienas nevagia. Mums liepė eiti l 
parduotuves apsipirkti. — Nėra pinigų! — 
Pinigų nereikią sumokėti, galėsią vėliam 
Pardavėjai, neklausdami mūsų pavardžių, 
bet žinodami, pas kurį fermerį dirbsime, 
siūlo viską — apavus, rūbus ir brangeny
bes.

Farmeris pu savo mašinomis mu?' nuvežė 
l naująją darbovietę ir gyvenamą vietą. Per 
tą laiką saulė buvo pradėjusi jaučiamai de
gintų primindama tropinę sritį. Mašinos 
sustojo purve, prie neapibūdinamos išvaiz
dos, ant stiebų pastatytos skardinės pašiū
rės be langų, be padorių durų ir skylėtomis 
grindimis, Čia numatytą pastogė keturiems 
kirtėjams; likusieji trys su šeimininke gy
vens kitame pastate, kur yra ir virtuvė ir 
daugiau primena gyvenamą namą. Kol va- 
lėm iš savo buveinės visokį šlamštą, farme
ris atvežė mums lovas ir čiužinius, Jie buvo 
labai nešvarūs ir suplyšę. Kategoriškai at
sisakėm ant tokių gulėti. Po kelių valandų 
iš miestelio atvežė naujus.

Prasidėjo pirma darbo diena. Švendrių 
kirtimo techniką mums parodė du seni aus
traliečių kirtėjai. Jų darbo tempas buvo la
bai spartus, ir po kelių minučių, bandant 
juos pasekti, buvome aptekę prakaitu, Ker
tant kyla smėlio ir pelėnų dulkės, kurios 
atsiranda nudeginant švendrių lapus, Viskas 
prilipo prie šlapių kūnų, ir netrukus vienas 
kito nebegalėjome pažinti, Po pusvalandžio 
krovėme švendres į vagonėlius siųsti į fa
briką kur jas sveria.

Vakaro prieblandoje sunkiai vilkome ko
jas l namus. Ranko® buvo pilnos pūslių, pe
čiai mėlyni, p visas kūnas didelis skausmin
gas kamuolys. Pažadėtų čiurkšlių '(dušų) 
vietoje — atviroje vietoje buvo pakabintas 
skylėtas skardos kibiras. Vandenį šildėmės 
senuose alyvos bidonuose ant ugnies,

Kitą dieną skaudėjo rankas, nugarą ir 
raumenis. Pūslė? rankose buvo trukusios — 
jas ąprišome skudurais. Pirmosios dienos 
rezultatai — kiekvienas buvome sukirtą 
maždaug keturias tpnas, uždirbdami 36 ši
lingus. Bet Bonegilloje mums žadėjo 3—4 
svarų uždarbį dienoje. Mūsų nuotaika pra
dėjo smukti

Monotoniškai keitėsi sunkios darbo die-

karštesnis. Darbą pradėda- 
ir dirbdavome ilki 10 vai.; 
pertrauka Iki 15 vai., po to 
tamsos,

Kai Prancūzijos imperatorius Napoleo
nas I spaudai davė vienos didžiausių pa
saulio galybių titulą, aišku, jis turėjo gal
voje periodinę spaudą, Šios galybės reikš
mė ir vertė šiandien dar daugiau yra padi
dėjusi, o jos jėgos dar daugiau išaugusios. 
Juk ir 
spauda yra vienintelis ginklas, kuriuo sėk
mingai 
vės ir 
panto bjauriuosius darbus. Tai yrą.ginklas, 
kurio smūgius skaudžiai jaučia raudonasis 
barbaras ir pykčio bei neapykanto? pagau
tas, per radiją ar kitokiais kebais siunčia 
tremties periodinei spaudai prakeikimą, 
šmeižtus, pagiežos ir keršto grasinimus,

Iš kitos pusės, periodinė spauda yra tas 
veidrodis, kuriame atsispindi visas mūsų 
kultūrinis, ^visuomeninis, kasdieninis gyve
nimas ir darbai. Tai neįvertinama galybė, 
nepakeičiama brangenybė.

Kasdien mes ja naudojamės Ir mintame, 
Mes Imame ją l rankas, kaip savaime būti
ną dalyką, kaip kasdienini maistą ar apsi
rengimą. Tai yra neatskiriama mūsų gyve
nimo ir gyvybės dalis. Tačiau retai, Ubai 
retai atsimename tuos nenuilstamus, tauriuo
sius ir pasiaukojusius spaudos darbininkus, 
kurių dėka tą neatskiriamą mūsų gyvenimo 
būtinybę gauname ir galime ja naudotis.

Tiesa, poetai ir rašytojai, tie mūsų kul
tūrinių vertybių kūrėjai, kasmet yra pager-

mūsų tremties gyvenime periodinė

galime kovoti dėl mūsų tautos te
skelbti pasauliui mūsų krašto oku-

Pulgis Andriušis
Vis del elidevito
Feljetonąs D M P 1 1

— O tai jau praneša mano galių stovyk-1 ką atvažiavęs viską turėti gatava? = tren-
— fa.rA ra nV n mis. vpHAias. ' kA oil kumžfciu karta komitetinillkas.loję — tarė, skėstelėjęs rankomis, vedėjas, 

— Nieko nepadarysi, teks tamstai laikinai l 
rūsį, prie sandėlio...

Ir taip pirmą kartą po išvadavimo Rukšė
nai miegojo cementiniame požemyje, susi- 
statę baltines dėžes, ant krūtinių patukam? 
šokant tautinius šokius, vorams kryžiuo
čiams linksmai vaikštinėjant po savo tinklų 
eiguvus, skleidžiantis po ' šnerves grybelio, 
naftalino ir penicilino kvapams. Anapus api- 
pipelėjusios lentų pertvaros kiauras dienas 
vykdavo skudurų dalybos jomarkas:

— Aš dar nieko, ničniekelaičio negavau, 
kaip Dievą mylių!

— Kai Pupkus tai nešasi ir nešasi pun
dus patamsy, manai, aš nematau, ką?

— Duodi tąi duodi suplyšusias kelnes, bet 
būk geras, neužrašyk mano pavardės, kad 
gavau.

— Ką, ir Cerškui duodat, šiitam vaizbū
nui, na, tai jau, žinote, svieto pabaiga...

— Na, o, gerbiamasis dėl ko ano pundo 
neatriėi vis trauki iš atmatų krūvos, kur 
jau komitetininkės nenori ir kojom paspirti.

—• Štai Trumano liemenė, graži, languota, 
kaa norit? — linksmas vedėjas, nekreipda
mas dėmesio į pikčiurnas, šūkaliojo lyg 
Kauno senamiesčio skudurininkas. — - Ir, 
svarbiausia, nieko nekaštuojai

Rukšėnas, nugulėjus šonus, kriunėdamas 
visomis plaučių bronchomis, varstė komite
to duris, prašydama®, plūsdamas, tepdamas.

* — Mes visi pradžioje gulėjome ant ce
mento, prie išdaužytų langų, o tu nori tik 

taupyti ir ją atleidome. Valgius pradėjome 
tiektis patys, kiekvienas savo dieną. Valgė
me daugiausia kumpį, kiaušinius, obuolių 
kompotą ir gėrėme arbatą -- tamsią, kaip 
kavą. Visus maisto produktus pristatė pre
kybininkai iš miesto.

Šeštadieniais ir sekmadieniais, kai nedirb
davome plantacijose, plovėme cukriniu siru
pu sukepusius rūbus. Vakare farmeris savo 
limuzine mus vežė į miestelio kiną. Gyve
nimas iki vidurnakčio valandos prabėgo 
vienintelėje, žėrinčiai apšviestoje gatvėje su 
dvylika bąrų ir septyniomis kavinėmis. Vi
sur persvaroje švendrių kirtėjai! italai, vie
tiniai ir pabaltijiečiai. Ir visi prekybininkai 
žemai lenkiasi kirtėjui arba, tiksliau pasa
kius, prieš jo svarus.

Jau buvo atėjęs lapkritis. Mūsų darbo 
spartą buvo pasiekusi vidutiniškai 6—7 to
nas kirtėjui per dieną, Kūnas nebeskaudėjo. 
Rankos buvo suskirdusios ir pašiurusios, ir 
tokiomis nebebūtų galima glostyti merginos 
garbanų, Bet kertamasis peilis mūsų ran
kose šoko taip pat mikliai, kaip smuikinin
kui jo smičius, Tik karštis kankino kiek
vieną dieną vis daugiau, Vanduo, kurį neš- 
davomės kartu brezentiniame maiše, būda
vo šiltas ir negaivino. O naktimis karšta. 
Gulint pašiūrėje po moskitų tinklu, kūnus 
degino prakaitas.

Gruodžio pirmoje pusėje kirtimas pasi
baigė, Aplink nebesama švendrės, Jų vie
toje rudą žemę dengia jaunos atvašos. Ir 
tuomet, stovint stoties perone, spėjant ir 
buriant, į kurią pusę važiuoti vienintelis 
džiaugsmas yra tai, kad šis pragariškasis 
darbas išlaikytas. (L) 

Užmiršti kovotojai / J. Jalinskas
biąmį įr atitinkamai apvainikuojami. Tai 
gražu jr būtiną. Šio? kilnios, iš laisvos tė
vynės kilusios tradicijos, tikėkime, neatsisa
kysime niekada. Tačiau ar šiame reikale 
nesame pasidarę Siek tiek Vienpusiški, ar 
nesame nukreipę savo žvilgsnį tik j vienų 
mūsų kultūrinio gyvenimo kovotojų ir kū
rėjų dalį? Griežčiausiai atmesdami bet ko
kius pavydo jausmus, pakalbėkime atvirai.

Rašytojai ir poetai puoselėjami! keliamas 
balsas atitinkamai įvertinti ir pagerbti dai
lininkus, o tie, kurių dėka, dažniausiai, anų 
kūrybinės vertybės išnešamos l plačiųjų 
skaitytojų eiles, būtent žurnalistai, 
stovi nustumti l šalį. Nemanome, kad jie tik 
tam dirba, kad būtų vienaip ar kitaip pa
garbinti, lygiai kaip to nesiekia pirmieji, 
tačiau priderama pagarbos dalis, niekas 
neuūginčys, jiems priklauso. Kaip rašytojai, 
poetai, dailininkai ir kiti kultūrinio gyveni
mo kūrėjai veikia ir kuria vidinės, Įkvėpi
mo jėgos verčiami, panašiai ir talentingieji 
žurnalistai. Ir jie juk yra kūrėjai; dar dau
giau, jie dainai esti nepakeičiami kovotojai 
dėl mūsų visuomeninių, tautinių, dėl mūsų 
tautos laisvės reikalų. O savo laisvės ko
votojus kiekviena save vertinanti tauta myli 
ir prideramai pagerbia, Pas mus to iki šio 
laiko nėra buvę, Kas, pvz., yra atkreipęs 
reikiamą dėmesį į gabųjį, nenuilstamą, ug
ningos iškalbos periodinės spaudos kari J- 
CJeėną? (Labai atsiprašau jį, tik iš spaudos

kė su kumščiu kartą komitetininkas,
— Ir dar, rodos, ar tik nebūsi, sveikas, iš 

prancūzų zonos,,, — kikeno per petį ties 
krosnele susirietęs kartotekos raštininkas,

— Q jei ir būčiau, tai kąt ar aš bloges
nis lietuvi? už tamstą? — pasišiaušė Ruk
šėnas-

— Tautiečiai, aš patarčiau nežaisti su ug
nimi, - reikšmingai pastebėjo komitetininkas.

Vie neduodamas atvėsti buto reikalui, 
Rukšėnas jau ant rytojaus išvažiavo tram
vajum ieškoti Amerikos konsulato. Ištardę? 
penketą policininkų, jis, pagaliau susirado 
sveiką namą tarp griuvėsių. Iš paradinės 
pusės knibždėjo su šalmais karinė policija, 
kramtydama gumą, pasikabinusi pašonėje 
kaip rezgines puštalietų kabūru?, Baisu bu
vo ne tik eiti prie durų, bet ir pasiklausti, 
kas, kur, kaip. Rukšėnas atsišliejo gatvėje 
prie stulpo nervams nuraminti, užsidegė ci
garetę, rinkdamas akinti?, kuria Iš MP bus 
sukalbamesnis. Bet pradėjo patys amerikie
čiai; pajutęs vienas iš sargybinių, kad į jį 
pažiūrėjo eMlis, šoko nuo laiptų prie Ruk
šėno ir paleido tokią kakarinę, kad jau pa
bėgimu gelbėtis buvo per Vėlu. Nors ir 
mokėjo angliškai Rukšėnas, bet tokiame iš
gąstyje jo lūpos sukepo Ir, tik pastumtas nuo 
šaligatvio, vos-ne-vos sugebėjo. Ištarti kon
sulato vardą.

— Over there! — suriko MP pridurda
ma? vieną labai stiprų keiksmą, kurį Rukšė
nas dar gerai atsiminė iš savo tėvo, seno 
Mahanojaus angliakasio.

Prie užpkalinių kiemo vartų, kur nurodė 
MP, stovėjo du vokiečių policininkai, Lyg 
švento Vito šokio krečiamas Rukšėnas, pa
matęs vokiečius, nurimo, nes prancūzų zo- 
noje ant tokių, atsiprašant, pareigūnų trem
tiniai šuni? kardavo,

— Kur? — suriko vokiečiai,
»■ Tik ne pas jus, nebijokite, pas poną 

konsulą! -- juokavo Rukšėnas atlaidžiai.
=- Kokiu reikalu?
-= Oho, kas jum? darbo!
— Prašau pasakyti, kokiu reikalu, supra

tai? — užstojo kelią policininkai, apsigin
klavę tikrais brauningai? (jis tik dabar pa
stebėjo!)

— Jūsų dokumentai?
Rukšėnas, atlyžęs, iš portfelio išskleidė 

kaip paklodę savo efidevitą, Galvas kraipy
dami, dar kartą apžvelgę nuo galvos iki 
kojų, vokiečiai nenoromis leido Rukšėnui 
įeiti į didelę salę, kur išsirikiavusį DP ei
lė stovėjo su dokumentais, visi tylūš, man
dagūs, kai aiškias buvo girdėti, kaip palu
bėje vora? kirkina musę,

— Kepurę nusiimt! — suriko rikiuotę 
tvarkęs MP Rukšėnui, kurio rankos buvo 
pilno? dokumentų,

— Greičiau! — sukomandavo.
Rukšėnui iškrito Iš rankų, ęfidevitas, kaž

kas užmynė jį su batu, ko], nusiėmęs skry
bėlę, vėl pakėlė nuo purvinų grindų,

Išstovėjęs rikiuotėje iki darbo pabaigos, 
Rukšėną? vakare turėjo grįžti namo su efi- 
devitu, kurį nuvalęs su zomšine skepeta, ne
gyvas krito ant dėžių ir vienu kirčiu iš
miegojo Iki sekančio ryto, Trečią dieną pa
vyko efidevitą per trečias rankas įteikti kon
sului. Iš rikiuotėje stovinčių PP sužinojo, 
kad, eilei atėjus bus raštu pranešta atvykti 
I konsulatą, Kai tą pati lenkų DP paklausė, 
kada eilė galėtų jam ateiti, ši? budriai at
sakėt

„Dainas“
M. K. Čiurlionio laiškuose randame tokią 

nuomonę: „Turime mūsų senas dainas, Ir 
ateis laika?, kuomet mūsų kompozitoriai 
atidarys tą užburtą viešpatiją ir semdami iš 
tų turtų savo įkvėpimą, atras širdyje senas 
nejudintas stygas ir tuomet visi geriau su
prasime save, ne? tai bu? tikra lietuvių tau
tos muzika, Ar greitai? Už šimto, dviejų, o 
gal jr trijų šimtų metų, jeigu tiktai nepail
sime ir jeigu pasiseks mums sužadinti vi
suomenėje geresnės muzikos troškimą"

Kompozitoriai kaip kompozitoriai, bet, 
užsiminus ir įsigilinus į mūsų dailininkų 
kūrybą, jau šiandie galima pasidžiaugti, kad 
jie pilnutinai atspėja M. K. Čiurlionio sva
jonę;

dainos, tą|, tarytum, brangaus mar
muro uolo? ir laukia tik genijaus, kurs mo
kė? iš jų pasigaminti nemirštančiu? vei
kalus,"

Grafika? Viktoras Petravičius jau ne nuo 
vakar yrą aptikę? menininkui neišsenkamąjį 
įkvėpimo ir motyvų šaltinį — mūsų liaudie? 
kūrybą, ir ne nuo vakar džiaugiamės jo, 
kaip dailininko, savitu liaudies kūrybo? in
terpretavimu, bet iliustracijos Gražinos Kri- 
vlcklenės atslmjntinoms dainoms viską anks
čiau sukurtą prašoka, čia jis, Išdidžiai pasl- 
girkime, sukūrė šedevrus.

Tarp dviejų auklių, kaip sakoma, vaikas 
be galvos, o prie šios' knygos („Dainos” — 
,|Vieuą Chant? Lituanlens”, Freiburgąs) 
triūsė net aštuoniese ir kiekvienas, 1 visu
mos prasmę įsistebėjęs ir visumos naudai, 
su savo individualiais sugebėjimais ir meno 
pasiilgimu.

Šit jie iš eilė?;
1, Gražina Krivickienė — tautos tradici

jų paveldėjimo ir jų palikuonims tausojimo 
pavyzdys: iš savo motinos, mokėjusios apie 
300 dainų, pati pramoko ir po daugelio 
metų tremties ūkanose sugebėjo atras|j at
mintyje, kaip archyve, dar per 200 dainų.

2, Dr. J. Balys =- iš tų dainų atrinko 
šiam spaudiniui trečdalį pačių būdingųjų ir 
4 puslapių Įvadu apžvelgė mūsų liaudies 
dainos savybes.

3—4. V. K- Jonynas ir Aleksis Rannitą? 
— technikiniai redaktoriai. Ak, jei „Dainas" 
pastebėtum knygyno lange, kaip gyvas ma
nytum, kad spaudinys įrištas odon. Spalva 
parinkta jauki, šilta, kažkas giedra toks kū
rinys imti i rankas, Formatas didelis ir 159 
psl. (plius stori viršeliai), bet kaip lengva 
pavartyti! V, K, Jonyną? ir A. Rannitas aki
vaizdžiai Uodo, koks svarbu? ir atsakingas 
yrą technikiniu redaktorių darbas, Tai irgi 
menas, didelis menas, > -

Bevartant ši spaudinį, be kita ko, priei
nama nuojauta, .kuri, rasit, ir miesčionišką 

man (^pažįstamą tautietį už jo pavardės pa
minėjimą), Ar žinomos mums jo darbo ir 
kūrybos sąlygos? Kuo esame jam ir ki
tiems panašiems atsidėkoję, kaip esame juos 
pagarbą? Sis mūsų neapdairumas turėtų 
būti atitaisytas. Žurnalistų Sąjunga, pajė
gesnės visuomeninės organizarijo? ar kul
tūriniai sambūriai, okiriantieji vienokias ar 
kitokias premijas rašytojams bei kitiems 
kultūrinės grįties veikėjams, turėtų atsiminti 
ir šluos nepailstančius periodinės spaudos 
veikėjus.
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— Pane, do aventego Nigdyl
Tačiau Rukšėnas jautėsi, lyg ka? jam iš 

rankų būtų išpylę? žarijas, kurios vigą lai
ką jam' svilino, delnus, laikant efidevitą, ne
paleistą J’apyvartą.

— Ne po dviejų, tai po trijų savaičių 
gausiu šilkini kvietimą „Ta Mr. Rukshenas” 
— spindėjo busimasis amerikonas geriau
siame Stuttgarto restorane, Karaliaus gat
vėje gerdamas alų.

Stovyklinės valdžios kambaryje tuo tarpu 
įvyko tam tikros permaino? Rukšėno nau
dai, Sį vėjo kryptie? pasikeitimą galima bu
vo aiškinti dvejopai. Rukšėnas kaip žmogus 
jau užmerkęs konsulatan efidevitą, sakytum, 
linų pėdą markon, buvo vertas pagarbos ir 
nusipelnęs išsikraustyti iš rųsio į geresni 
kambarį, nors ir jį reikėjo dalytis dar su 
dviem šeimom. Be to, sklido baugios žinios 
iš kitų amerikiečių zonos stovyklų apie pra
dėtu? vykdyti skryningus; girdi, kai kur 30 
% išmetė iš DP statuso ir drauge su jau
čiais Įkinkė į švabų ūkį. Taigi, tirtėjo prasti 
tautiečiai ir tie, kur sėdėjo atsakingose tar
nybose- Sis visuotinis tirtėjimas kiečiau su
cementavo tautinę bendruomenę ir todėl 
patys komitetininkai maloniai šnekėjo su 
Rukšėnu, dūsaudami b- užlūždami nebaigę 
žodžio,

-■ žinoma, ponas Rukšėnai, jūs prisiken
tėjo! rūsyje, bet supraskite ir mus,., -- 
mykdavo raštininkai prie kartotekų.

Vieną kaitrią vasaros dieną, vaikams 
kapstantis stovyklos kiemo smėlyje, trenkė 
audra. Atvažiavo skryningo komisija.

Komitetas, norėdamas sumažinti audros 
siautuli, bandė įrengti žaibolaidžius, vaišin
damas komisijos narius kuo stipriausia deg
tine, kuo gardžiausiais valgiais; ansambliai, 
iškišę liežuvius, šoko kiaurą? naktis Mlkytą, 
kol negyvi išsitiesdavo scenoje,- dainavo

, . k

bevartant
skaitytoją privers susimąstyti; V. K. Jony
nas, daugiausia pasižymėjęs kaip idealistinis 
realistas, yra didis V. Petravičiaus taria
mai primityvios kūrybos šauklys ir globėjas.

Aleksis Rannitas, be technikinės talkos, 
dar išrašė metrikas lietuviškai dainai, Vik
torui Petravičiui ir lietuvio sielai, A,Rann|- 
to Įsidėmėtinos pastabos, jei nebūt ribota 
vieta, praverstų ištisom pastraipom pacituo
ti. Reikia manyti, tai padarys kuria nors 
mūsų kultūros žurnalas. Nepriklausomoje 
Lietuvoje išleistos monografijos, pvz., P. 
Galaunės redaguotoji M, K, Čiurlionio 
monografija arba V. Kairiūkščio — Sklė- 
riaus monografija turėjo viena didelį trūku
mą—tos knygos neturėjo resumes prancūzų, 
anglų ar vokiečių kalbomis. Ano? knygos 
kitataučiams be paaiškinimų mažai ką sako, 
A. Rannito paaiškinamasis žodis atliktas1 
prancūzų kalba (tekstą vertė penktasis 
spaudinio talkininkas — prancūzas prof, 
dr. A. Spelser — prancūzų literatūros lek
torius Freiburgo universitete). Be to, Vokie
tijos universitetams ir folkloro institutams 
ta? pat? tekstą? atskiru priedu paduodamas 
vokiečių kalba. Dabar knyga neabejojamai 
bus prieinamą ir susilauks gerų atsiliepimų 
Prancūzijoje, Italijoje, gveicarijoje, Belgi
joje ir kt,

Eikime prie 6 talkininko. Vokieti? leidėjas 
Erwinas Burda ėmėsi knygos spaudos, nors 
su didele rizika neatgauti įdėto pinigo (iš
leista 1500 egz, ir 100 numeruotų geresnia
me popĮeryje).

Ir pagaliau tas septintasis — ir vfeų 
svarbiausiasis! =- Viktoras Petravičius. A. 
Rannitas, neseniai viešėdamas Ryme, V, Pet
ravičiau? darbus parodė garsiam italų kri
tikui ir meno istorikui Lionefįiu| Venturiui 
jr jis Petravičiaus kūrybą buvo tiesiog su
žavėtas,

Viktoras Petravičius su savo kūryba žen
gia i pasaulį, Netruks praeiti metai kiti ir,\ 
parafrazuojant vieną turko diplomato pusiau 
armėnišką posakį, Viktoro Petravičiau? pa
vardė kitataučiam? menininkams bu? po
draug ir jo adresas bei tautybė.

Pernai džiaugėmės V, Petravičiau? ilius
truotomis Fausto Kiršoą „Tolumomis", šį
met — „Dainomis”, Na, be akordo nėr re
kordo, Sakytumei, ataskaita tėvynei ųž kiek
vienus tremtyje prabūtus metus,

Vienas D. Britanijos parlamento atstovas, 
1947 m, aplankęs keletą Pabaltijo tremtinių 
stovyklų, stebėjosi, kad kiauruos barakuos 
ir senų kareivinių tvanke ir kamšatyje DP 
išlaikė dvi. nuostabias savybes; grožio pa
mėgimą ir mokslo pasiilgimą, Atstovą ypač 
stebino pas DP užtinkamos knygos; „DP 
turi ryškų veidą, DP nugalėjo pesimizmą" 
— kalbėjo anas pariamento atstovas žurna
listams,

Tokius mus žmonės mato, tat tokie ir bū
kime. Medžiaginėmis gėrybėmis me? iš lai
ko ir sąlygų neiškilsime, oi, ne. Anot Dr. V, 
Kudirkos medžiaginėmis gėrybėmis susirū
pinę galim praeiti be ženklo žmonėmis buvę. 
Palaiminti, kurie kur nėra iškildami i trem
tinio kuprinę įsideda visų pirma knygas, Ki
tatauti?, išvydęs G, Krivickienė? / V, Petra
vičiau? „Dainas"-ar kitą kuri mūsų prana
šų spaudinį, čia pat paklaus, kas tautybė ir 
kas reikalas penktaisiais metai? po karo 
verčia ieškoti aziiio teisės? J, Cicėnas 

triukšmingas liaudies dainas ir „Yankee 
doodle-do."

Bet ant rytojaus vėl susirinkęs skryningas 
vi? Išeik kirsdavo aštriau už britvą stovyk
los gyventojus, nelenkdamas nė pačių an
samblio dalyvių ir anglų kalbos vertėjų.

Rukšėną pražudė anglų kalba, kurią ne
blogai mokėdamas, jisai per daug prišnekė
jo, kai buvo paklaustas, kur gyvenęs ame
rikiečių kariuomenei įžygiavus Vokietijon. 
Q kaip Vėliau paaiškėjo, ta skryningo ko
misija turėjo silpnybę braukti lauk visus 
plepiu?, Po Rukšėno jau tautiečiai šią pa
slaptį žinojo ir todėl labai mažas nuošimtis 
nukentėjo.

Po trijų dienų Rukšėnas buvo policijos 
iškraustytas iš stovyklos ir atiduotas vokie
čių pabėgėlių komisaro žiniai- Kol dar tu
rėjo auksinukų, komisaras buvo jam palan
kus, leido apsigyventi priemiestyje, parūpi
no nesunkų darbą mielių fabrike, ir taip Sū
neli Algį vis dar galėjo leisti į lietuvišką 
stovyklos gimnaziją, Kartai? patepdamas 
fabriko direktorių, Rukšėnas ir pat? dieną 
kitą nenueidavo dirbti, o vėliau susitarė 
taip, kad jis visai tenai nedirbs, tiktai gaus 
dirbančiojo pažymėjimą parodyti rirtšaits- 
amtui maisto kortele? išduodant, Juk ne už 
kalnų ir konsulo šilkinis kvietimas.

Ta? kvietimas atėjo po pusės metų kaip 
gegužio lietus, Rukšėnui jau baigiant k>i- 
dvėsti, betepant komisarą ir kitu? vokiečių 
galiūnus valdžioje,

Konsulate vėl rikiuotėje prastovėjęs dvi 
dienas, trečiosios pavakariais buvo įstum
tas į raštinę ir tenai ant stalo ėmė krauti 
pundeliais surištas fotografijas, po keturias 
bet kokio menkiausio popieriuko nuotrau
kas, metrikas, vedybinius letetM, notarų • 
antspaudomis Ir pirštų pavyzdžiai?

(Nekelta | 4 pel.)
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Kelionėje per stovyklas
Oldenburge gyvas kultūrinis veikimas

Tegul ir kaip būtumėm įešpyfcę, gyvenda
mi atsistvėrę tik spintų ar anktlodžių už
tvaromis, vis tiek turime pripažinti, kad re
tas žmogus stovykloje gali pabūti tokioje 
vadovaujamoje vietoje kaip stovyklos ko
mendantas. Juokaudami pasakytumėm, kad 
tokie yra arba geri žmonės arba turi kre
matoriumą, kuriame degindami visus nepa
tinkančius asmenis, naikina opoziciją. Ge
riau pirmąjį atsitikimą imčiau dėmesin, cha
rakterizuodama Oldenburgo „Unterm Berg” 

' lietuvių stovyklos komendantą, nes kremato
riumo dūmtraukio niekur nemačiau, o kelis 
kartus mačiau jį susirūpinusį ir išeities be
ieškantį, kai iš globėjų ateidavo įsakymas 
sumažinti dirbančiųjų etatus. Tai retas ko
mendantas, kuris rūpinasi ir kitų materiali
ne padėtimi, nesidžiaugdamas, kad tik jis 
turįs tarnybą. Jis kaip įmanydamas stengia
si esančias pozicijas apginti.

Neseniai įvykusiuose komendanto rinki
muose jis jau penktą kartą perrenkamas 
toms pačioms pareigoms. Kad stovykloje 
vyktų sklandus darbas, o ypač kultūrinis, 
reikia mokėti, stovyklos vadovybėje būnant 
jei ne tą veikimą organizuoti, tai nors jį 
remti ir sudaryti sąlygas jam klestėti.

Prie Detmoldo esanti nedidelė lietuvių 
stovykla tikriausiai nemokėjo, savo kultūri
ninkų mylėti, jei jie vieną dieną ją paliko, 
pakeldami bures kitos pastogės ieškotis. Ne
praėjo nė pusmetis, kai jie čia prigijo ir 
savo darbu gražiai prisidėdami prie esan
čių vietos kultūros darbininkų, gausina Ol- 
denburgo lietuvių kultūrinių laimėjimų lo
byną. Čia turiu galvoje nemažą menininkų 
— dainininkų būrį.

. Operos solistas Aleksandras Kutkus šiuo 
metu čia beveik nepakeičjamas visose sri
tyse; jis mokytojauja gimnazijoje, vertėjau- 
na (anglų kalbą pats tremtyje išmoko), re
žisuoja su gimnazijos moksleiviais „Sekmi
nių vakarą” ir pamoko dainuoti tuos, kurie 
panori pavieniui. Operos solistė Jadvyga 
Vencevičaitė-Kutkienė visuomeniniam dar
bui mažiau teturi laiko, nes užsiėmusi pra
gyvenimo, virtuvės ir kt. rūpesčiais. Kai 
vienas šeimoje užsiėmęs visais darbais, tai 
jau kitam tenka rūpintis kasdieniniais rei
kalais. Abudu ilgesnį laiką nesireiškia kaip 
dainininkai nuo to, kai užsidarė lietuviško
ji opera, paruošusi G. Rossinio „Sevilijos 
kirpėją” ir pastačiusi kelioliką spektaklių. 
Tegu dainininkai dabar ir nesireiškia, bet 
jų kukliame kambarėlyje stovi pianinas, ku
rį dažnai pajudina vienas ir antras. Ne taip 
lengvai gali pamiršti savo pamėgtąjį dar
bą, kad ir kiftin kaip kasdienybės reikalų 
būtumei užimtas. Taip pat juos visuomet 
matai, kai stovykla rengia dainininkų pasi
rodymus. Jie visa širdim džiaugiasi saviš
kių sėkme ir kaip prityrę savo srities ži
novai dainininkai nesigaili draugiško pata
rimo.

Operos solistė Juzė Augaifytė pati niekur 
visuomeninio darbo nedirba, bet ji labiau 
atsidavusi savo tiesioginiam profesijos dar
bui, ir niekur neatsisako dalyvauti, kur ją 
dainuoti kviečia stovykla ar kaimyninės sto
vyklos. Persirgusi visas, laimė, lengvo po
būdžio ligas dėl persišaldymo, ji susikaupė 
didesniam darbui. Parengė programą savo 
vienos koncertui; kurį stovykla surengė va
sario mėn. 3 d. „Grūner Hof” salėje. Daini
ninkės programoje yra lietuvių liaudies dai
nos, mūsų muzikų harmonizuotos, mūsų mu
zikų originalios liet, dainos ir liet, operų 
arijos. Tos pačios programos koncertą dai
nininkei surengė ir antroji Oldenburgo lie
tuvių stovykla Wehnene. Individualiniai kon
certai mūsų publikai tiek Lietuvoje, tiek čia 
nėra labai įprasti. Juzė Augaifytė viena pa
ti prieš publiką Lietuvoje buvo atsistojusi 
su savo koncertu tik vieną sykį — tai buvo 
1943 m. Vilniuje, kai, pagerbdama savo mi
rusįjį mokytoją komp. Si. Šimkų, dainavo 
vien tik jo dainas. Dabartiniai J. A. koncer-

tai rodo, kad dainininkė dirba, nežiūrėdama 
tremties sąlygų. Gausios gėlės ir dovanos 
atpildo rūpesčio ir darbo, valandas. Karš
tas publikos pritarimas uždega naujam dar
bui.

Dainuodama vieta ir dalyvaudama kon- 
i ceriuose kartu su Ip. Nauragiu ir kitais 
liet ar svetimtaučiais dainininkais, J. Au- 
gaitytė, išvarė tremtyje didelį dainos barą. 
Pernai nepastebimai praslinko 15-os 
operos darbo sukaktis.

Operos solistas Ipolitas Nauragis, 
metu viešįs pas D. Britanijos lietuvius, šio
je stovykloje taip pat geriau jaučiasi, tiek 
gyvenimo, tiek darbo sąlygų atžvilgiu. Pe
reitųjų metų pabaigoje kartu su J. Augaity- 
te dainuotame koncerte, kurį surengė jiems 
vokiečių dirigentas, prisistatė ir svetimtau
čiams. Abu dainininkai būtų galėję įstoti į 
vokiečių operas dainuoti, tačiau trukdė tos 
nepastovios tremties sąlygos. Dabar, kai vi
si stovime prieš emigracijos vartus, nė dai
nininkai nemato reikalų skverbtis į vok. ope
ras ir jose dirbti.

Operos solistas Vladas Baltrušaitis, iš 
principo nemėgstąs dainuoti koncertuose 
(jis man dar Vilniuje tai sakė), tremtyje ga
vo gerokai padirbėti prie lietuviškosios ope
ros Detmolde steigimo ir joje dainavo savo 
neužmirštamai puikiai sukurtą rolę. Vėliau 
atidėjęs savo dainavimą, jis savo laiką, at
liekantį nuo rūpesčių šeimos reikalais (at
sieit, kaip šeimos galva), skiria stovyklai,

metų

šiuo

vesdamas mišrų chorą. Apie Velykas nori
ma surengti didelį koncertą.

Dainininkų šeimon įeina dar viena meni
ninkė, bet nebe dainininkė, tai baleto artis
tė Olga Nauragienė. Šiemet sausio mėnesį 
pradėjo veikti jos vadovaujama baleto stu
dija, kurioje mokosi apie 40 įvairaus am
žiaus mokinių. Dirbama pagal amžių suskir
stytose trijose grupėse. Jei Olga Nauragie- 
nė būtų dainininkė, tai šiandien tikrai ne
galėtų pasirodyti scenoje: ji yra labai už
kimusi. Kai klausiu priežasties, ji aiškina, 
kad, kol dirbama be pianisto, jos pačios tu
ri pasidaryti akompaniamentą dainuojant 
reikalingą ritmą. Po poros mėnesių darbo 
bus surengtas pasirodymas, bet per užgavė
nes kai kurios mergaitės jau dalyvaus prog
ramoj.

Jis ne menininko profesijos, bet jį būtinai 
reikėtų skirti prie menininkų šeimos, nes jis 
jai ir stovyklos vadovybei visuomet talki
ninkauja kultūrinių ir meninių parengimų or
ganizavime. Tai medžio meno dirbtuvės ve
dėjas Vyt. Gavėnas. Iš jo dirbtuvės išėję 
meniški medžio dirbiniai toli užsieniuose 
atstovauja lietuviškajam medžio menui, do
vanos ar kitokiu būdu pasiekę užjūrius.

Visos stovyklos meninę veiklą vairuoja 
kun. Bacevičius, žmogus, kuris puikiai ski
ria ir atitinkamai atiduoda tai, kas „Dievo 
— Dievui, kas Ciesoriaus — Ciesoriui”. 
Stovyklose tokia teisinga meninio vadovo 
ranka gali tik skatinti ir plėsti kultūrinę 
veiklą. S. Narkėliūnaitė

0, nein, nein!
Kartas nuo karto užtinkame vokiečių 

laikraščiuose apie dabartinį gyvenimą Lie- 
tuvojį ir lietuvius. Tos žinios imtos iš grį
žusių belaisvių ar kokiu nors būdu iš už 
geležinės uždangos ištrūkusių Rytprūsių gy
ventojų. Tuose pasisakymuose visur užtik
sime vieną, nuo seno lietuviams būdingą 
bruožą: kuo galima padėti į nelaimę ir var
gą patekusiam savo artimui, nors kadaise 
jis ir tavo priešas būtų buvęs. Ši atestacija 
vokiečių laikraščiuose, matyt, bus spėjusi 
kristi į akį net tolimiausių užkampių bava
rams.

Kartą į lietuvių tre'mtinių stovyklą Piet. 
Bavarijoje, nakties metu užeina sulysęs, 
prastokai apsirengęs, bet, palyginti, jaunas 
vyras. Jis gryno kraujo vokietis. Neseniai 
grįžęs iš nelaisvės, šiek tiek sušelptas lab
daringų organizacijų,- dabar važiuojąs pas 
savo seserį. Bet jį ištiko vienas nemalonu
mas: iki ryt ryto daugiau traukinių jam 
reikalinga kryptimi nebeina, o iš stoties jis 
buvęs išprašytas; nuo 10 vai. nakties lau
kiamoji salė užrakinama, o keleiviai turį 
pasiieškoti nakvynės kitur. Užtat jis ir atė
jęs į DP stovyklą. Jam nieko nereikią, tik 
pastogės prasnausti iki rytinio taukinio. 
Tačiau, tur būt, ir vokiečiams žinoma, kad 
DP stovyklose pašaliečiai negali lankytis, 
juo labiau čia nakvoti. Šiuo nuostatu va
dovaudamasi stovyklos policija į bėdą pa
kliuvusiam karo belaisviui ryžosi padėti:

„Eime, sako mes jums pagelbėsime susi
rasti nakvynę”. Ir prasidėjo naktinė odisėja 
po apskrities ‘miestą. Netoli stovyklos gy
vena pirties savininkas. Pas jį pasibalado- 
jama ir jam paaiškinama, kad vokietis bu
vęs karo belaisvis, privalo nakvynės; ne, 
jam tik reikia šiokios tokios pastogės, nes 
lauke šalta ir sniga.

„Was? Obernachten? O, nein, nein! ...” 
ir užtrenkia duris. Apeinami visi viešbučiai, 
bet jie aklinai užsirakinėję ir į juos įeiti jo
kiu būdu neįmanoma. Kas daryt? — Yra 
uk klebonija! Na, gerai, — pabandykime 

ten. Veltui! Vėl -tas pats „O, nein, nein! Un- 
mbglich ...” Buvęs belaisvis menkai apsi
rengęs, nuo šalčio dreba, o ir jo kojos 
silpnos — jis raiste. Pusiaunaktis. Žmogus

tokiu laiku negali juk gatvėje nakvoti. Taip, 
paskutinė ir patikimiausia vieta, kur ga
lima gauti globą ar bent reikalingą pata
rimą; vokiečių policija. Budįs policininkas 
apžiūri atvykėlius, išklauso visą istoriją, ir: 
„O, nein, nein! ... Mes jau sakėme, kad 
policija nieko negali padėti.” Vargšas vo
kietis visai beviltiškai nusiteikęs: „Aš jau 
iš anksto žinojau, kad taip bus. Net ir poli
cija mums niekuo nepagelbsti.”

„Gerai, bet kodėl jūs kreipėtės į trem
tinių stovyklą, kodėl anksčiau, kai nebuvo 
dar taip vėlu, nebandėte pas saviškius gauti 
prieglaudą?” „Nebuvo tikslo, nes aš pir
miausia užėjau j vokiečių policijos būstinę, 
o ji, geriausiai pažindama vietines aplinky
bes, patarė man kreiptis į DP stovyklą .. 
Po tokio paaiškinimo nebebuvo prasmės to
liau bevargti, nakvynės ieškant po apskri
ties miestą. Buvęs belaisvis grįžo į tremti
nių pastogę ir čia gavo menkutę prieglau
dą. Tai buvo šių metų vasario mėnesio 
pradžioje viename Pietinės Bavarijos mieste.

Dar ir šiandien šį 'nuotykį išgyvenusiems 
tremtiniams ausyse skamba karo baisenybių 
nemačiusių žmonių kietas „O, nein, nein!” 
ir dar graudesnis buvusio karo belaisvio 
skundas: „O, nein, nein, — saviškiai mūsų 
nenori suprasti ir padėti ...”

Mes dažnai stebimės vokiečių ir jų spau
dos neobjektyviais tremtinių užsipuldinėji
mais, nebūtų dalykų prikaišiojimais ir ne
pagrįstais kaltinimais, girdi, mes esą dyka
duoniai ir jų geros širdies išnaudotojai. 
Nesigraudinkime per daug dėl to ir nekerš
taukime jiems: jie neturėjo progos pažinti 
karo baisenybių, vargo, ir jiems nepažįsta
mas nuosavos pastogės netekimo jausmas. 
„O, nein, nein! ... J. J.

Vis dėl efidevilo
. ■ (Atkelta iš 3 pst)

— Na, o kur indekso kortelė? — paklau
sė pro akinius, vos nemirštanti nuo pudros 
panelė.

— Aš neturiu, išskryninguotas...
Ir Rukšėnas atgavo sąmonę tik jau kieme, 

o iš paskos jam skrido nuotraukos, metri
kai ir visi pirštų pavyzdžiai. Susirankiojęs 
visus jo nelaimingos asmenybės dokumen
tus, Rukšėnas norėjo dar pasiklausti, ko jam 
dar trūksta vizai gauti, žengė į konsulatą 
(mat, kas jam atsitiko ir ką kalbėjo viduje, 

. jis nebeatminė), tačiau duryse stovėjo MP 
ir sukdamas pirštą tarė:

— Džėlas!
Dabar Rukšėnui viskas buvo aišku, ir jis 

nuo to laiko konsulate daugiau nebesilankė, 
nes grąžintų dokumentų krūvoje pūpsojo ir 
efidevitas.

Namo parvažiavęs, ‘rado verkiančią žmo
ną.
• — Kas tau sakė? — paklausė, manyda
mas, kad kas bus jau spėjęs greičiau už jj 
pranešti mirties sprendimą.

Namie, ant stalo gulėjo valdinis vokas,

naujais pabėgėlių transportais, Rukšėnas 
skiriamas t Pfeferdorfo kaimą pas ūkininką 
Negelę laukų darbams. Mat, Rukšėnas jau 
buvo tris terminus praleidęs, nenueidamas 
pas komisarą, pasispaudęs po pažastimi pa- 
kietėlio!

Taip pasakojo Rukšėnas savo Istoriją rim
tam, senyvam jaučiui, su kuriuo buvo (kin
kytas į vieną jungą, ariant švabo Negelės 
laukuose.

Buvo karšta pavasario diena, giedojo vie
versiai, o švabijos dirvos kvepėjo Neseniai 
išlaistytom išviečių srutom. Rukšėno veidu 
ir pažąsčiais zliaukė prakaitas upeliais, jiu 
sai dažnai klupo vagose, kojos tabalavo lyg 
skudurinio balvonėlio.

— Taip, ir vis dėl efidevito! — atsiduso 
baigęs pasakoti Rukšėnas.

Nors ir jautis buvo daug vargo matęs, 
visas surambėjęs ir užplaktas, tačiau širdį 
turėjo gailestingą, ir dabar savo afsišerpe- 
tojusiu liežuviu šluostė Rukšėnui prakaitą, 
žvelgė į Jį verksmingomis akimis, o, būda
mas labai lėto būdo ir nešnekus, tiktai va
kare, po ilgo gromuliojimo, tarė:

būname komisaras praneša, jog ryšium s«- — Reikėjo tnaoęę pasiklausti! (Pabaiga^

^AKIMIRKSNIU KRONIKA^
i Negąsdinkime žmonių
♦ Man šį kartą prisimena vienas labai jauno kunigo pamokslas. Jis skambėjo gra- 
X žioje aukštutinės Bavarijos bažnyčioje patį pirmąjį sekmadienį po amerikiečių ar-
♦ mijos atėjimo. Mūsų visų ano meto nuotaikas galima pavadinti skaisčiai rožinė- 
X mis. Mums atrodė tuomet, jog įsisiūbavusios Vakarų armijos peržygiuos visą liku-
♦ šią Vokietiją ir nueis į Pabaltijį, o mes tada, neprabėgs ir keli mėnesiai, visu bū- 
X riu keliausime namo, pabaigę sunkų vargelį vargti nevaišingoje žemėje. Tokiomis
♦ pačiomis nuotaikomis, žinoma, tuomet gyveno ir jaunas pamokslininkas kunigas.
; Pamokslas buvo itin gražus — entuziastingas, optimistiškas, nuskaidrintas pa- 
X čiomis gražiosiomis viltimis. Ir prieš pačią pamokslo pabaigą kunigas, pakėlęs 
į balsą, stipriai užakcentuoja, maždaug, šitokius žodžius: „O jūs, nusidėjėliai! Jūs, 
! kurie skendite nuodėmėse — girtuokliai, paleistuviai, susimetė!iai, bedieviai! Jūsų 
J mūsų tėvynėje nereikia! Jums bus užkelti vartai namo sugrįžti! Mes jūsų neįsilei- 
X sime!” ♦

Žinoma, mūsų visų troškimas, kad nusidėjėlių mūsų tėvynėje būtų mažiausiai, 
t Ir, rodos, nieko pikto kunigas pamokslininkas nepasakė. Tačiau per visą bažny-
♦ čią šie jo žodžiai nuskambėjo svetimai, neįtilpo į maldininkų širdis ir pažadino net 
t murmesį, koks esti, kada tyli minia kalbėtojui nepritaria. Kas čia atsitiko? Kodėl
♦ tokie patriotiški žodžiai susilaukė neigiamo atgarsio? Mat, kunigas, kaip sakoma, 
X pertempė.
J Tobula būtų visuomenė, jeigu nebūtų nusidėjėlių. Bet ir Kristus yra kartą pa- 
j sakęs — kas p.ats neturi nuodėmės, tegu ima akmenį ir sviedžia. Tokio benuodė- 
X mio tuomet neatsirado. Ir gražiojoje aukštutinės Bavarijos bažnyčioje kažin ar bu- 
j vo nenuodėmingas žmogus ... O tokiu atveju gražbylio kunigo pamokslininko bu- 
X vo operuota
t perdaug šventu ir brangiu dalyku, koks mums visiems yra grįžimas į namus.

Pats kunigas, po pamaldų paklaustas, kodėl jis taip piktai išsireiškė, atsakė: 
X „Nežinau, kaip čia išėjo ... Pasikarščiavau ir pasakiau. Tuojau pat susigriebiau,
♦ kad negerai. Bet jau buvo vėlu, žodis — ne žvirblis ...” Kunigas turėjo daug sa- 
X vikritikos jausmo ir gero kalbėtojo talentą.
X Panašiai, kaip tas jaunas pamokslininkas kunigas, elgiasi ir „Žiburių” 20 Nr.
♦ įdėto straipsnelio „Sąlyga grįžti į laisvą tėvynę” autorius. Jis, susirūpinęs mums 
i visiems labai svarbiu, gyvybiniu Lietuvos išvadavimo reikalu, ragina kiekvieną
♦ lietuvį, kad ir kur jis būtų, prie tos vadavimo kovos prisidėti. Pabrėžęs, kad „fi- 
X ziškai yra neįmanoma visiems būti vadavimo organizacijų ar įvairių komitetų pir- 
j mininkais bei valdybų nariais”, straipsnio autorius sako, „kad ir mažiausias dar- 
X belis, kuris jungiasi ar paremia mūsų krašto vadavimo kovą, yra lygiai reikšmingas
♦ kaip ir vadovavimas kuriam komitetui ar įstaigai.”
♦ Prie tokių straipsnelio autoriaus sveikų minčių mes galime tik pridėti, kad tas 
X mažas darbelis kartais gali būti net reikšmingesnis krašto vadavimo kovai,
♦ negu koks nevykęs vadovavimas „kuriam komitetui ar įstaigai”.
♦ Toliau straipsnelio autorius pereina prie konkrečių dalykų ir ragina viso pa- 
I šaulio lietuvius pinigais paremti Lietuvos vadavimo kovą, aukojant Tautos Fondui,
♦ atsiliepiant į Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto šių metų vasario 16 die- 
X nos atsišaukime paskelbtą tradicinį Lietuvos vadavimui aukų vajų.
X Šiuo atveju dviejų nuomonių negali būti. Tik komunistas, kuriam nebrangi
♦ Lietuvos laisvė, galėtų pasisakyti prieš lėšų telkimą kovai su raudonuoju slibinu, 
X nešančiu mūsų valstybei ir tautai mirtį. Vadavimo kova, aišku savaime, reikalinga 
; lėšų. Ir juo tos lėšos bus didesnės, juo efektyvesnis bus vadavimo veiklos rezulta- 
! tas. Tegu nebus pasaulyje nė vieno lietuvio, kuris pagailėtų skatiko mūsų visų ir 
; savo gyvybės reikalui.

Geros, labai geros kalbamojo straipsnio autoriaus intencijos, kaip geros jos 
t buvo ir to jaunojo kunigo, sakiusio pamokslą gražioje aukštutinės Bavarijos mal-
♦ dykloje. Bet štai ką mes skaitome minimo straipsnio pabaigoje;
; „kas ir šiuo atžvilgiu nenori prisidėti prie išlaisvinimo kovos, tas vargu ar
I vertas vadintis lietuviu ir reikia abejoti, ar jis turės teisę grįžti į išlaisvintą

kraštą. (Pabraukta paties straipsnelio autoriaus).
Ar ne per daug mes esame linkę į prokurorus? Ar ne per daug jau kuris 

I laikas skirstome savo mažutę ir tirpstančią bendruomenę į geruosius ir bloguo
sius? Lengva, sėdint kokio Schwabisch-Gmundo, Pfullingeno ar kitokio Dindėl- 
fingeno stovykloje, vienu .žioptelėjimu, gavus laikraštyje vietos, paskelbti — tu 

■ grįši į išvaduotą tėvynę, o tu ne. O kas tokiems skelbėjams teisę davė? Kas juos 
įgaliojo skirstyti? O patys skirstytojai, ar jie jau tokie tikri, kad išvaduotoje tėvy
nėje bus sutikti išskėstomis rankomis? Gal tokie skirstytojai, nemokamų vizų į iš
vaduotą tėvynę davėjai, anot to feljetonisto, daug daugiau raitysis Kybartų skry- 
ninge, negu tie, į kuriuos jie šiandien ranka numojo, peržegnojo ir paguldė amži
nai supūti Vokietijos žemėje ar kuriame kitame pasaulio pakraštyje?

Grįžimas į tėvynę yra viso mūsų dabartinio gyvenimo prasmė. Mes su fa 
mintimi gulame, mes su ta mintimi keliame, su ta mintimi nesiskiriame nuo ryto 
ligi vakaro, su ja keliaujame į tolimus kraštus, net į pačią tolimąją Australiją. To
dėl negalima, nors ir pačio vyriausio veiksnio veikėjas būtumei, fa mintimi švais
tytis. x M. K.

Tėvynės" Sargo" teigimų patikslinimasH
„Tėvynės Sarge” 4 Nr. V. Vaitiekūnas 

straipsnyje apie aAa. prof. A. Tumėną „Va
lios ir principų žmogus” 293 p. rašo: „Po 
1941 m. birželio sukilimo laikinosios vy
riausybės velionis vėl buvo j universitetą 
grąžintas. Teisa, ir dabar velioniui buvo 
įskaudinta širdis, kai prieš jo grįžimą į tei
sių fakulteto personalą užprotestavo de
kanu paskirtas doc. Žakevičius, reikalauda
mas vyriausybę velionies paskyrimą at
šaukti. Tik vyriausybės nenuolaidumo dėka 
Vilniaus universitetas susilaukė profesoriaus 
Tumėno ...”

Tas teigimas neatitinka tiesos, nes aš ne
protestavau prieš prof. Tumėno grįžimą į 
teisių fakulteto personalą nei juo labiau ne
reikalavau vyriausybę velionies 
atšaukti, nes tokio reikalavimo 
ir statyti negalėjau.

Dėl skubių mokslo personalo 
mo, paskyrimų ir perkėlimų iš 
versiteto į kitą be universiteto žinios ir pa
liestų profesorių neatsiklausus buvo atsira
dę nesklandumų tarp Vilniaus universiteto 
ir Švietimo M-jos, ypač, kad tarpiniu 
organu dar buvo Vilniuje perimta švie
timo Vadyba. Apie daugelį jų 
Iran patyriau, nes kaip Vilniaus 
Komiteto pirmininkas nesikišau į švietimo 
reikalų tvarkymą Vilniuje atvykus 
Švietimo viceministeriui J. Reiniui — ta
riau, kad faktiškai tuo Švietimo Ministerija 
visas įstaigas ir bps perėmusi. Be to, uni
versiteto reikalais rūpinosi tiesiogiai santy
kius su švietimo ministeriu palaikydamas 
Vitoiaue u-to rektorius ir prorektorius.

paskyrimą 
vyriausybei

pertvanky- 
vieno uni-

tik vė-
Miesto

Vilniun

visai paties fakulteto neat-

velionis prof. Stasys Šal- 
priimti paskyrimo Huma-

Coll. Lionginą Peėiurą
ir

sen j. Jūrate Bytautaitp 
sukūrusius skautišką šeimos židinį, 
nuoširdžiai sveikina ir linki laimingo 

gyvenimo
„Vyčio” Korp! valdyba ir 
Stuttgarto sk. rytiečiai

Mokslų Fakultetas 
galės tinkamai pa
ir iškelti jo asme- 
pareikšti visad tu

fam di-

Tik kaip Teisės Mokslų Fakulteto deka
nas tebuvau atkreipęs rektoriaus dėmesį, 
kad negalėsiu nešti atsakomybę prieš uni
versitetą ir fakultetą, jei paskyrimai fakul- 
tetan bus daromi 
sikląusus.

Prisimenu, kad 
•kauskis atsisakė
nitarinių Mokslų Fakultetan, kol jo nebus 
pakvietusi pati Fakulteto Taryba, ir esu 
įsitikinęs, kad velioniui prof. A. Tumėnui 
būtų buvę daug maloniau, jei jis būtų ga
lėjęs grįžti į Teisės Mokslų Fakulteto per
sonalą pačios Fakulteto tarybos išrinktas ir 
jos kviečiamas. Neabejoju, kad ji būtų lai 
padariusi.

Ta proga tebūnie man leista, kol laisvame 
Vilniuje laisvas Teisės 
iškilmingoje akademijoje 
gerbti savo buv. kolegą 
nį ir nuopelnus tautai,
rėtą didžią pagarbą velioniui 
džiam valstybės vyrui ir lietuviui patriotui, 
garbingam asnjeniui ir džentelmeniškam ko
legai, pagarbą, kurią jaučiu jam ir šiandien 
— kaip savo buvusiam mokytojui ir ben
dradarbiui. Jei jis tikrai, nors ir nepagrįs
tai, jautė nuoskaudą prieš mane, tai jo gra
žus ir džentelmeniškas elgesys mano atžvil
giu Vilniuje tais sunkiais laikais tik dar la
biau išryškina šią taurią ir kilnią asmenybę, 
nes tos nuoskaudos jis man niekad nedavė 
pajusti.

Reikšdamas pagarbą
Stasys Žakevičius 

Birminghamo universitetas .
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