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informaciniame emigracijos reikalais suvažiavime

B ALF o Įgaliotinės L Kovaitės pranešimas
Kryžiaus keliai iki sutarties su IRO pasirašymo

Malonu pasveikinti Tamstas susi
rinkus į pasitarimą ir nepagailėjus 
vargo ir laiko čia suvažiuoti. Aš la
bai džiaugiuos parodytu susidomėji
mu šiuo suvažiavimu, kurį sukvietė 
Tremtinių Įkurdinimo Tarnyba ir 
BALF’o įstaiga aptarti visiems mums 

• rūpimus ir aktualius emigracijos rei
kalus. Pradėdama savo pranešimą, 
noriu nuoširdžiai padėkoti visiems 
suvažiavimo dalyviams, kurie čia at
vykę ketina savo nuomonėmis ir pa
tarimais maloniai prisidėti prie šio 
darbo ir tokiu būdu paremti mūsų 
veiklą. Esu įsitikinusi, kad taip gau
siai atstovaujamas mūsų institucijų ir 
organizacijų dalyvavimas suteiks 
šiam suvažiavimui ypatingo svorio ir 
padės surasti tikrai pačius geriausius 
kelius mūsų bendradarbiavimui ir ge
riausius būdus siekti užsibrėžto tiks
lo — visomis jėgomis padėti tremti
niams išsivaduoti iš stovyklų spūs
ties, tremties ir DP neteisių. Tikiuos, 
kad šio suvažiavimo darbas bus tiek 

” pat našus ir reikšmingas, kiek ir čia 
atstovaujamos organizacijos yra reikš
mingos tremties ir visos lietuvių tau
tos vargų ir rūpesčių kelyje.

BALFo uždaviniai 
Europoje

Kolei BALF’as galėjo dirbti tik 
šalpos darbą, nebuvo reikalo steigti 
atskiros BALF’o organizacijos Euro
poje ir jis tenkinosi vien tik savo įga
liotiniais, kurie jį informuodavo apie 
šalpos darbo eigą, tremtinių būklę ir 
prižiūrėdavo tos šalpos vykdymą Eu
ropoje. Patį didįjį; darbą — šalpos 
skirstymą atlikdavo Lietuvos Raudo
nais Kryžius. Tačiau, paaiškėjus, 
kad DP „bilius“ bus priimtas ir kad 
prasidės platesnė emigracija į Ame
riką, kilo reikalas sukurti BALF’o 
įstaigas Europoje, kurios turėtų ofi
cialų pripažinimą, galėtų atstovauti 
lietuvius tremtinius įvairiose emigra
ciją ir įkurdinimą vykdančiose įstai
gose, teikti tremtiniams juridinę glo
bą ir ginti jų interesus. Tokioms įstai
goms susiorganizuoti pirmoje eilėje 
buvo reikalinga sutartis su IRO. Tam 
tikslui BALF’o pavedimu man teko 
vykti į Ženevą ir tartis su IRO centru.

Reikia pasakyti, kad sutarčiai su
daryti buvo visa eilė sunkumų. Pir
miausiai tokios sutarties sudarymas 
uždeda pabėgėlių organizacijai (IRO) 
pareigų, susijusių su išlaidoms (įstai
gų tarnautojų išlaikymas, patalpos, 
transportas ir kt.), o IRO lėšos gana 
kuklios, todėl ši organizacija ne mie
lai leidosi į derybas. Toliau nenoras 
turėti oficialiai pripažintas tautines 
organizacijas taip pat didino IRO ne
norą pasirašyti sutartį su BALF’u. 
Čia ypač prisidėjo blogas patyrimas 
su ukrainiečiais, kurie jau anksčiau 
buvo sudarę sutartį, o vėliau atsirado 
tiek tos ukrainiečių organizacijos tar
pusavy nesusičiulbėjusių reprezen
tantų, kad nebebuvo galima susigau
dyti, kurie jų yra tikri.

■ Trečią kliūtį sutarčiai sudaryti 
buvo IRO reikalavimas, kad BALF’o 
siunčiama šalpa, būtų visiems trem
tiniams lygiai dalinama, neskiriant 
JOB vien tik lietuviams.

Be šių didesnių kliūčių buvo dar 
visa eilė kitų smulkių sunkumų, k sip 
pavyzdžiui, IRO būkštavimai, kad 
BALF’o veikloje neslkartotų tie pa
tys darbai, kurie yra dirbami kitų or
ganizacijų ir tokiu būdu be reikalo 
nebūtų didinamas iš IRO lėšų apmo
kamas personalas ir dar kitos kliūtys. 
Tačiau principe IRO pareigūnai ne
pasisakė prieš sutarties sudarymą ir 
po gana ilgai užtrukusių derybų, pa
galiau sutartis buvo pasirašyta liepos 
mėn. 20 d.

Pagal IRO nusistovėjusią tvarką, 
prieš sutartį pasirašant, kiekvienos 
šalpos organizacijos atstovas, kuriam 
pavesta tokią sutartį sudaryti, turi 

vykti į vietą susipažinti su DP būkle 
ir darbo sąlygomis. Kaip paprastai, 
taip ir šiuo kartu buvo reikalauta tris 
mėnesius lankytis stovyklose ir IRO 
vietos įstaigose, o paskui patiekti sa
vo darbo planą, kuris sudaro esminę 
sutarties dalį. Kadangi iš tokio pasi
važinėjimo nebuvo galima tikėtis 
daug naudos, tai teko derėtis dėl to 
tyrinėjimo laiko sutrumpinimo ir pa
galiau buvo pasitenkinta vienu mė
nesiu, kuris ir buvo sunaudotas mano 
pirmajam apsilankymui Vokietijoje.

Po šio apsilankymo vėl teko grįžti 
į Ženeva, ir vesti gana ilgus pasikal
bėjimus su daugeliu IRO Centro pa
reigūnų, kol pagaliau buvo pasirašy
ta sutartis, kurią sudaro BALF’o pa
tiektas veiklos planas, IRO Vykdo
mojo Sekretoriaus to plano patvirti
nimas ir pareiškimas savo sąlygų tam 
planui vykdyti, ir pagaliau BALF’o 
pranešimas, kad šis patvirtinimas 
gautas ir su patiektomis sąlygomis 
sutinkama. Reikia pažymėti, kad po 
ilgesnių derybų pavyko pravesti mū
sų norimą darbo planą, aiškiai pažy
mint, kad BALF’as skirstys savo siun
čiamas gėrybes tik lietuviams.

Salia bendros šalpos, ligonių glo
bos ir paramos švietimui, kas prak
tiškai ir toliau bus vykdoma per Rau
donąjį Kryžių kaip ir iki šiolei, nors 
oficialiai eis BALF’o vardu, veiklos 
plane žymią dalį užima emigraciniai 
reikalai.

Si sutartis sudaro bendrąjį teisinį 
pagrindą BALF’o veiklai. Pagal IRO 
nustatytas sąlygas, kurios yra tos pa
čios visoms organizacijoms dėl kon
kretaus darbo ir įstaigų organizavi
mo tenka atskirai susitarti su vietos, 
t. y. zoninėmis IRO įstaigomis. Čia 
vėl tenka paruošti jau detalesnį ir 
konkretesnį veiklos ir organizacijos 
planą, kurį IRO Centras perduoda 

Į JAV emigracijos reikalu
'Palietus techniškąsias darbo sąly

gas, tenka dar kiek stabtelėti prie 
BALF’ūi tenkančių uždavinių ir jų 
vykdymo sąlygų. Kaip jau minėta, 
šalpos darbe pakeitimų nenumatoma 
ir visas naujų įstaigų dėmesys bus 
skiriamas įkurdinimui apskritai ir 
ypač emigracijai į J.A.Valstybes.

Paskutiniu metu prieš DP Komi
sijos pirmininkui p. Carusi atvyk
stant į Vokietiją buvo abejojama, ar 
turės kurios nors įtakos į „biliaus“ vyk
dymą įvairios šalpos organizacijos ir 
jei turės, tai kiek toli sieks ta jų įta
ka, kiek biliaus vykdymo organai pa
geidaus tų organizacijų talkos. Sis 
klausimas ir dabar dar nėra paaiškė- 
jęs, tačiau nėra abejonės, kad dau
giau ar mažiau šalpos organizacijos 
dalyvaus „biliaus“ vykdyme. Vos at
vykęs į Europą š. m. 9 d. p. Carusi 
turėjo pasitarimą su visų šalpos or
ganizacijų direktoriais Vokietijoje ir 
su jais aiškinosi to bendradarbiavimo 
rėmus. Sis pasikalbėjimas tebuvo 
preliminarinis, galima sakyti, tik pa
sikeitimas nuomonėmis.

Sekančią dieną, būtent, rugsėjo 10 
d. Heidelberge įvyko antras pasikal
bėjimas, kuriame dalyvavo Eucom’o 
atstovai ir jau tik kai kurių šalpos 
organizacijų direktoriai. Siame pasi
tarime, kuriame teko ir man daly
vauti, buvo nustatytos trys šalpos or
ganizacijų bendradarbiavimo sritys, 
vykdant DP „bilių":

1) darbo ir buto užtikrinimų pa- 
rūpinimas ir talkininkavimas DP Ko
misijos valdininkams, parenkant ir 
paruošiant emigrantus pagal tuos už
tikrinimus,

2) emigrantų globa, Jiems pasiekus 
J.A.Valstybių uostus, iki jie nuvyks 
į savo paskirtą vietą, ir gaus darbo,

3) bendradarbiavimas su DP Ko
misijos valdininkais, parenkant kan-

tvirtinti vietos okupacinei karinei 
valdžiai.

Toks planas amerikiečių zonai yra 
patiektas jau beveik prieš mėnesį, ta
čiau dėl IRO zoninio direktoriaus pa
sikeitimo šio plano perdavimas į Eu- 
com’ą gerokai užtruko, todėl iki šio
lei BALF’as neturi dar patvirtintų 
etatų ir negali pilnai suorganizuoti 
savo įstaigų. Naujam zoniniam direk
toriui atvykus, šis reikalus susitvarkė 
ir galimhs daiktas,»grįžę į Mūncheną 
jau rasime atsiųstą veiklos plano pa
tvirtinimą.

Pagal šį planą numatomos 
BALF’o įstaigos Mūnchene, Stutt- 
garte ir Frankfurte.
Centrinė įstaiga liks Mūnchene. 

Jos buveinė tuo tarpu formaliai skai
toma Pasinge, Bismarckstr. 20. Ta
čiau daromi žygiai, kad būtų rekvi
zuotas iki šiol BALF’o įgaliotinio kar
tu su Raudonuoju Kryžiumi naudo
tas namas Mūnchene, Rauchstr. 20, 
nes oficiali BALF’o įstaiga tegali būti 
vokiečių ūkiui nepriklausančiose pa
talpose. Be to, rekvizavus šį namą, 
nebereikėtų už jį mokėti nuomos, nes 
tatai jau būtų IRO pareiga. Tačiau 
dabar kiekviena nauja patalpa gali 
būti rekvizuota tik su Eucom’o suti
kimu, dėl to visas tas reikalas kiek 
ilgiau užtrunka, nors jau turime ži
nių, kad atatinkamose įstaigose klau
simas palankiai svarstomas ir greitai 
bus gautas jų sprendimas.

Prie Frankfurto BALF’o tarnauto-- 
jai dirbs dviejose vietose — pačiame 
Frankfurte ir Hanau stovykloje. Ne
didelis tų tarnautojų skaičius dirbs 
prie Stuttgarto ir atliks šios vietovės 
emigracinius reikalus.

Viso numatoma turėti J.A.V-bių 
zonoje apie 18 ■ tarnautojų, kuriuos 
žymia dalimi apmokės IRO ir šiek 
tiek teles prisidėti BALF’ui. Kadangi 
BALF’o veikimo plane yra numaty- 

didatus įvairiems nevardiniams buto 
ir darbo užtikrinimams, kai tokius 
turės gavusi DP komisija. Tokiose 
garantijose gali būti nurodyta pagei
daujama emigranto specialybė, tau
tybė, tikyba, lytis, amžius ar kas kita.

Rugsėjo mėnesio 15 d. Pasinge bu
vo susirinkę visų šalpos organizacijų 
atstovą! šiems uždaviniams aptarti. 
Pasikeitus nuomonėmis ir informaci
jomis, buvo išrinkta komisija, nusta
tyti visoms šalpos organizacijoms pri
imtiną vienodą būdą šiems uždavi
niams vykdyti.

Tuo tarpu dar nėra paaiškėjusi 
„biliaus“ vykdymo tvarka. Paskelb
tos preliminarinės taisyklės pirmiau
siai duoda smulkią definiciją, kas yra 
žemės ūkio darbai, kas yra šeima, 
kurioms teritorijoms tos taisyklės ir 
DP „bilius“ yra taikomas, kas apima 
giminystę iki trečiojo laipsnio ir kt. 
Toliau bendrais bruožais nusakoma 
„bilius“, vykdymo organizacija, sąly
gos, kurias turi patenkinti norintieji 
vykti į J.A.Valstybes pagal tą „bilių", 
kas turės preferenciją ir pirmumą vi
zoms gauti, o taip pat ir bendrais 
bruožais „biliaus“ vykdymo proce
dūra. Tačiau šiose taisyklėse daug 
kas, o ypač vykdymo organizacija, 
procedūra ir kandidatams statomi 
reikalavimai, yra nusakyti labai ben
dromis sąvokomis ir neduoda aiškių 
atsakymų į daugelį mums rūpimų ir 
aktualių klausimų, kaip, pavyzdžiui, 
afidavitų reikšmė, darbo ir buto ga
rantijų forma, registracijos tvarka ir 
kt. Šiuos visus reikalus DP komisija 
nori išspręsti, susipažinusi vietoje su 
sąlygomis ir įgijusi kiek patyrimo 
pradiniame vykdyme, kuris apims 
pirmuosius du emigrantų transportus 
— pirmą spalių 12 d. ir antrą spalių 
W d.

Vykdymo tvarkai skirtingu pasiū

tas ir šalpos darbas, tai dalis Rau
donojo Kryžiaus tarnautojų, pasilik
dami ir toliau dirbti savo darbą Kry
žiaus organizacijoje, formaliai bus 
įtraukti į BALF’o tarnautojų skaičių 
ir tokiu būdu jų išlaikymo išlaidos 
atkris. Reikalui esant šie tarnautojai 
talkininkaus ir naujai priimtiems, 
kurie dirbs emigracinį darbą. Tokiu 
būdu, nors pagal IRO nuostatus 
BALF’as ir turės kiek prisidėti prie 
tarnautojų atlyginimų, tačiau rezul
tate šios išlaidos žymiai sumažės, ka
dangi nebereikės apmokėti Raudono
jo Kryžiaus tarnautojų, kaip sandėli
ninkų, sąskaitininkų ir kt., be kurių 
negali vykti šalpos skirstymas.

Pagal sudarytą sutartį BALF’as 
gauna ir tam tikrų transporto leng
vatų. Pirmiausiai jis galės gauti iš 
IRO sunkvežimius pervežti savo siun
čiamoms gerybėms į sandėlius ir iš 
sandėlių į stovyklas, gaus nemoka
mai benzino savo nuosavoms maši
noms, jei jos bus gautos ne iš vokie
čių ūkio, t. y. bus pirktos užsieny ar
ba iš užsieniečių, kurie turi tokias 
mašinas atsigabenę iš užsienio. Vo
kiškomis ar iš vokiečių pirktomis 
transporto priemonėmis pagal IRO 
nuostatus neleidžiama naudotis, lygiai 
kaip negalima steigti BALF’o įstaigos 
vokiečių ūkiui priklausančiose patal
pose.

Taip atrodo BALF-o darbo plano 
techniškos detalės ir to darbo sąly
gos amerikiečių zonoje. Kadangi 
amerikiečių zonoje lietuvių yra dau
giausia, o be to, jau ir anksčiau buvo 
galima numatyti, kad emigracija į 
J.A.Valstybes prasidės šioje zonoje, 
tai ir imtasi organizuoti įstaigas pir
miausiai šioje zonoje. Yra jau pra
dėti žygiai ir prancūzų zonoje reika
lingiems formalumams atlikti. Netru
kus numatoma vykti šiam tikslai ir 
į anglų zoną.

lymų yra padarę šalpos organizacijos, 
IRO, dar kitokių Eucom’o atstovai. 
Kaip apsispręs pati komisija ir kaip 
sutvarkys „biliaus“ vykdymą, šiuo 
tarpu dar nėra nustatyta.

Yra tik paaiškėję, kad reika
laujamus darbo ir buto užtikrini
mus — atstos atitinkamų organi
zacijų, kurioms DP komisijos yra 
pripažinta ši teisė, raštu pateiktas 
pažadas, kad k ar kitas emigran
tas bus aprūpintas butu ir darbu. 
Šitokiuose pažaduose nebūtina 

nurodyti konkretų darbą, kuri emi
grantas nuvykę į J.A.Valstybes dirbs, 
arba konkretų butą, kuriame jisai 
apsigyvens. Duoti pažadai teuždės 
tik tai organizacijai pareigų globoti 
tremtinį, t. y. apmokėti kelionės iš
laidas nuo atitinkamo Amerikos uos
to iki tremtinio apsigyvenimo vietos, 
apgyvendinti jį viešbuty, duoti išlai
kymą, kol jis pats savarankiškai, ar 
tos organizacijos padedamas susiras 
sau darbo, žinoma, šitokią globą pa
reikalaus iš organizacijos nemažų iš
laidų, todėl šalpos organizacijos ne
pajėgs išdavinėti atitinkamas garan
tijas neribotais skaičiais. NCWC, no
rėdama padidinti savo galimumus pa
dėti didesniam tremtinių skaičiui nu
vykti į J.A.Valstybes, jau seniai, pa
našiai kaip ir BALF’as organizuoja 
privačius darbo ir buto užtikrinimus, 
prie kurių dažnai pridedami ir pasi
žadėjimai apmokėti reikalingas kelio
nės išlaidas Amerikos teritorijoje. 
Reikia manyti, kad NCWC pavyzdžiu 
greitai paseks ir kitos Amerikos šal
pos organizacijos.

Tuo tarpu tokias organizacijų iš
duodamas darbo ir buto garantijas 
turi teisę išduoti NCWC, ChWS, žydų 
HJAS ir dar kai kurios kitos. Balfas 
tokios teisės dar neturi, ir yra daro- 
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Visuomanė laukia 
pavyzdžiu

Mūsų pilkojo tremties gyvenimo 
politiniame sektoriuje įvykusi staig
mena — rezistencinių krašto organų 
susitarimas su tremties politine va
dovybe — nelieka be atgarsio nuai
dėjusių šūvių. To susitarimo pasė
koje vyksta ne tik užkulisiniai bu
vusių ir naujai kylančių nesusiprati
mų aiškinimai ir komentarai, bet 
kai kurie jo momentai panaudojami 
ir viešojoje politinėje arenoje.

Klausimas per daug jautrus, ir 
būtų labai neatsargu čia imtis aiš
kinti, kaip ir kuriuo būdu vyko pa
sitarimai, susitarimai ir, pagaliau, 
įvairūs nesusipratimai. Tuo tarpu 
teliks tai kompetencijoje tų, kurie 
yra to susitarimo „įtakos sferoje". 
Tačiau kai kurie viešai keliami klau
simai verčia ties jų dalimi sustoti.

Nekalbėsime apie naivą ir siaurą 
partinę propagandą, varomą kai ku
riose stovyklose nepašauktų, „viską 
žinančių“ apie krašto rezistencinių 
organų veiklą ir, svarbiausia, jų po
litinę struktūrą. Kas bent kiek blai
viau įžiūri tautos, likusios krašte, 11- 
kiminę kovos tragediją, tas su pasi- 
biaurėjimu nusisuks nuo kiekvieno, 
besistengiančio toje kovoje .įžiūrėti 
ar kitus įtikinėti, jog ir ten „tik mes 
vadovaujame“, ir ten „kitų partijų 
vadovybėn nepriimame“ ir pan. Pa
galiau, tas „tik mes“ mūsų tremties 
bendruomenėje yra jau pakankamai 
nusibodęs ir jo rezultatai pakanka
mai gerai pasirodo stovyklų savival
dos organų rinkimuose. Atrodo, kad 
visų ir visur šventa pareiga būtų, 
bent jau prisimenant krašto kraujo
plūdį, nekišti ten partinio trigrašio.

Kitas reikalas, kai pažvelgiame | 
čia besireiškiančius partinius užsimo
jimus, jog ir Vilko pirmininkas, kun. 
M. Krupavičius, įvairiose stovyklose 
darydamas pranešimus apie karžy
gišką mūsų partizanų ir visos tautos 
kovą, yra pabrėžęs, jog krašto atsto
vo pareiškimu, mes laikomi pabada
vusiais partiškumui. (Žiūr. M.K. 47 
Nr. „Vilko pirm, prof, kun. Krupa
vičius Kemptene“.) Tai priskiriama 
mūsų politinėms tremties neigiamoms 
savybėms. Atseit, yra liga, kurią jau 
seniai reikėjo gydyti. Jaučiame ir 
mes patys ją, tik vis nesutariame dėl 
receptų, dėl tos ligos gydymo meto
dų. Pagaliau, operacijos baiminda
miesi, ligos bacilų stengiamės ieškoti 
visur, tik ne savo artimiausioje ap
linkoje.
Kaip ten bebūtų, esmėje partiškumas, 

ar, geriau pasakius, ideologinė diferen
ciacija yra normali kiekvienos demo
kratinės santvarkos būklė. Ir tremtyje 
būdami, mes negalėjome susilaikyti 
neprallndę pro visokių suvaržymų už
tvaras ir nepradėję ryškinti savo 
ideologinius bei pasaulėžiūrinius met
menis. Iškilo visai natūralūs skirtu
mai pažiūrose į įvairius gyvenimo 
klausimus, tačiau tie skirtumai ne
gali turėti (bent neturėtų turėti...) 
įtakos į esamą tremties visuomeninio 
gyvenimo praktiką. O tuo labiau | 
Lietuvos vadavimo darbą. Bet išėjo 
kitaip, ir šiandien tuo klausimu vie
nų kitiems priekaištaujama ir sten
giamasi įžiūrėti šipulį kito akyse, sa
vojoje baslio nematydami. Jau nuei
ta tuo klaidos keliu kur kas toliau, 
nei ideologinė diferenciacija. Parti
nis susiskaldymas (kas blogiausia, jog 
atrodo — sąmoningas) privedė prie 
to, kad šiandien tremties politinėje 
vadovybėje, turėdami visai normalų 
mūsų sąlygoms ideologinio pasiskirs
tymo šabloną, turime visai nenatū
ralų pasiskirstymą. Yra kitas reikalas, 
kiek toks, pasakysime, partiškumo 
partiškumas turi įtakos mūsų ben
druomenės gyvenimui, tačiau arčiau 
stovintieji Lietuvos laisvinimo darbo 
fronto, galėtų geriau pasakyti, iš ku
rio galo tą visų pripažįstamą partiš
kumo ilgą reiktų pradėti gydyti.

Kartais naudinga iš žymesnių as-, 
menų išgirsti atvirą žodį klausimais,' 
kurie visiems vienodai rūpi. Bet vi
suomenė teisėtai turi pagrindo laukti 
ir pavyzdžių, rodančių, jog siekiama 
gu neigiamais reiškiniais susitvarkyti.

J. Pamūšis

1
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CMLA — CMWS .

Rugsėjo 8-oji Cuxhavene, CMLA
daliniuose

susidomėti. Paži- 
gal ir emigracija

Du nauji diplomuoti 
miškininkai

S. .m. vasaros semestre Gottinge- 
Universiteto Miškų Mokslo Fa-

taliono vadas lietuvis inž. kap. M., 
lenkų kap. Midanovicz, mokąs lietu
viškai ir gražiai verčiąs j lietuvių 
kalbą sveikinimus. Mokyklos virš, 
sveikindamas mini lietuvių ir lenkų 
tautų bendrąsias istorines kovas, jų 
bendrą nelaimę, pabrėždamas, kad 
buvę pastarųjų metų nesusipratimai 
— ne mums vertinti ir baigia linkė
jimais atkurti Nepriklausomą Lie
tuvą.

Kun. kapelionas budina viltis ne
priklausomos katalikiškos Lietuvos. 
Latvių ir estų atstovai — linki ben
droje laisvės kovoje ištvermės, pulk. 
G. trumpa, muzikaliai skambančia 
suvalkiečių tarme ragina, vengiant 
praeities klaidų, ruoštis Nepriklauso
mos Lietuvos tarnybon, kad nuveikus 
ne mažiau, kiek nuveikta mūsų kar
tos. Bataliono vadas inž. kap. M. 
nuoširdžiai padėkojo visų vardu mo
kyklos vadovybei už suteiktą gali
mybę paminėti taip brangią lietu
viams Tautos Šventę, o latvių ir estų 
atstovams už sveikinimus. Bendruo
meninės lietuvių organizacijos pirmi
ninkui pulk. K. pasiūlius, pagerbti 
žuvusieji dėl Lietuvos laisvės. Minė
jimas baigtas vėl Tautos Himnu.

Bendra visų 150 vyrų ir 28 lenkų, 
latvių ir estų svečių vakarienė. Mo
kyklos viršininkas aukoja 150 Itr. 
angį, alaus. Gaudžia net salė plyšta 
„Šėriau žirgelį“, „Lietuvi, ar tau ne
gaila“ ir kt. lietuviškos dainos pirmą 
kartą Cuxhavene.

Svečiai sužavėti dainomis. Prašo 
kartoti Birutę. Prakalbos. Pabrėžia-

no 
kultete Harm. Mūndene Julius Sin
kevičius ir Jonas Miglinas iš
laikė-baigiamuosius aukštojo mokslo 
egzaminus ir įsigijo diplomuotų miš
kininkų vardą. Abu yra alytiškiai,
1940 m. baigę Alytaus gimnaziją,
1941 m. įstojo į Vilniaus U-to Miš
kininkystės Fakultetą, bet karo eiga 
studijų baigti neleido. Nuo 1945 m. 
pagilinę žinias Vokietijoje, atsiekė 
savo tikslą, papildydami negausias 
diplomuotų miškininkų eiles.

Hann. Mūndeno Miškų Mokslo 
Fakultete 1946 m. studijavo 16 lietu
vių. Dalis išvyko į Kanadą. Likę 9, 
gyvendami savame būrelyje tarp sve
timtaučių, pasiryžę tęsia studijas to
liau. J. .G

nybų vyrams ir jų šeimoms būtų su- Į vaidinti, negu už jūrių emigran- 
teikta pirmenybių emigruoti.

Jau yra buvę atsitikimų, kad „si- 
meiistas“ ar „watchmanas“ gavęs sa
vosios stovyklos, kur jo kartoteka, 
telegramą per 3—4 vai. atleidžiamas 
ir išvyksta į emigracinę pereinamą 
stovyklą pas šeimą. Ir šiaip išeiti iš 
tarnybos niekas nedaro kliūčių. For
maliai — reikia paduoti pareiškimą 
prieš mėnesį. Praktikoje ir to nerei
kalaujama.

. Atlyginamai geri. Šoferis (driver) 
gauna 102 DM per mėnesį. Vyresnieji 
(super-intendantai ir wardenai) gau
na daugiau — iki 280 DM. Be to, yra 
šeimos ir. buto priedai (jei šeima gy
vena ne stovykloj). Tarnautojo žmo
na gauna 20 DM ir kiekvienas iki 14 
m. vaikas po 25 DM. Iš atlyginimų 
jokių išskaitymų nėra. Po apmoky
mo šeimos žadamos perkelti į arti
miausias stovyklas nuo dalinio rezi
dencijos vietos. Privačiai gyvenančių 
šeimų butpinigiai — 50 DM mėnesiui. 
Be to, vyrai gauna dar 20 šil. kas 
mėnuo cigaretėms: 280 angį. cig.

Tad, vyrai, kam sunku verstis sto
vyklose — nesnauskite kepurėje, anot 
kupiškėnų. Drąsiai stokite j šiuos da
linius. Neapsivilsite. Tuo tarpu save' 
ir šeimas nuo skurdo išgelbėsite. O 
toliau, kas žino! Tėvynės laisvės 
prieaušryje šiems vyrams likimas ga- 

lemti gal ir didesnį vaidmenį su-

tams...

Rugsėjo 8-oji CMLO daliniuose 
Cuxhavene pavyko tinkamai pami
nėti. Mokyklos viršininkas lenkų 
majoras Piosowicz savo iniciatyva 
sustiprino vos spėjusių susiorgani
zuoti mūsų vyrų labai kuklų suma
nymą miųėti šią Tąutos Šventę. Jo 
pastangų dėka lietuviai buvo atleisti 
visai dienai nuo užsiėmimų. Nesant 
lietuviu kunigo, jam patvarkius, bu
vo leista mokyklos kapelionui kun. 
Dubiel atlaikyti šv. Mišias ir pasakyti 
pamokslą.

9 vai. į mokyklos koplyčią susirin
ko visi 150 lietuvių. Atėjo ir pats 
maj. Piosowicz. Pirmą kartą mo
kyklos koplyčioje suskambėjo „Pul
kim ant kelių“, Marija, Mariją ir 
Tautos Himnas. Kun. D. pasakė iš 
tikrųjų visiems nelauktai gražų pa
mokslą, kuriam pavydėtų ir lietuviai 
konfratrai. Pradėjęs: „Jeruzale, Je
ruzale, kas tave pamirš- — lai bus 
nukirsta kairioji1^ — jis nuostabiu 
iškalbingumu kūrė pavergtos Lietu
vos vaizdus, tremties prasmę ir reikš
mę nevienam suprantančiam lenkiš
kai išspausdamas ašaras. Užbaigė 
Mickevičiumi: „Lietuva mano, šalele 
gimtoji“...

Iškilmingasis posėdis. Garbės pre
zidiume Mokyklos viršininkas, latvių 
ir estų atstovai, kun.-kapelionas, ba-

mas lietuvių drausmingumas ir dar
nus bendradarbiavimas. Bataliono 
vadas inž. kap. M. perskaito anglų 
majoro D. C. Collins padėkos laišką 
visiems -lietuvių vyrams už padova
notą lietuvaitę — lėlę, kuri visada 
būsianti brangiausia dovana jo suve- 
nirų skaičiuje. Entuziastingas valio. 
Pagaliau nuotaikingas „Eisime brole
liai namo... O visų širdyse, kada 
gi mes iš tikrųjų eisime namo.

Lindra

kariško pobūdžio

U

A. VILKAS

Pirkioje vis pilna rusų. Buko, plepa, vieni išeina, kiti 
teina.

Daug kam teko matyti ir anglų 
zonoje vyrus 'uodomis ar tamsiai 
melsvomis uniformomis su užrašais 
ant juodų berečių CMLO, CMWS ar 
GCLO. Anglų zonoje visi šie vyrai 
iki šiol buvo slavų tautybės — len
kai, ukrainiečiai jugoslavai. Nuo š. m. 
rugpjūčio mėn. pabaigos jau pasirodė 
ir pabaltiečių su anksčiau minėtais 
ženklais ir tokiomis pat uniformomis. 
Pabaltiečiai turės ant abiejų pečių 
raudonus ženklus „Transport gr. Nr. 
323 ar 324“ ir 1.1, bei „Baltic" ir visų 
trijų Pabaltijo tautų tautines vėlia
vėles arba Wate. Ser. ir tautinius Bal- 
tikos ženklus. ACLO — tai panašūs 
vokiečių daliniai.

Šių tarnybų organizacija labai 
reikšminga ir visi mūsų vyrai, ku
riems emigracijos vartai dėl šiokių 
ar tokių priežasčių ilgokai bus užda
ryti, privalo jomis 
nūs jas ne vieną 
nebe taip žavės.

CMWS— tai
sargybos kuopų organizacija, į kurią 
priimami tik sveiki vyrai iki 45 m. 
amžiaus. Jė verta susidomėti buvu
siems kariams.

CMLO — sutrumpintas pavadini
mas Civil mixed labour organization 

. — Mišri civilinė organizacija. Jon 
priimami visokio amžiaus vyrai, ži
noma, sveiki. Jos pavadinimas ne vi
sai atitinka jos paskirtį ir funkcijas. 
.Tai gryno pobūdžio motorizuoto 
transporto organizacija. Pagal seno
sios rusų kariuomenės konstrukciją, 
ji atitinka vadinamus „parkus“, tik 

v su tuo skirtumu, kad čionai tarnauja 
civiliai asmenys, neprivaloma rikiuo
tės mankšta. Šiaip gi tvarkoma ka
rine drausme. Vadai vadinasi kari
ninkais (super-intendantai), vykdy
tojai (warden) — puskarininkiais ir 
driver — šoferiai.

Aprūpinimas kariškas: visi drabu
žiai ir apavas — nauji ir patogūs. 
Gauna viską iki siūlų ir adatos. Ang
lų kareivio maisto davinys (10 kateg.) 
per 3.000 kalorijų. Balta kanadiškų 
kvietinių miltų duona. Jos. iki sočiai. 
Kasdien saldyta arbata ar pup. kava. 
Beveik kasdien mėsa su pakankamu 
kiekiu bulvių ir p. Vienu žodžiu, čio
nai niekas nežino, kas tai yra norėti 
valgyti.

Kokia šių dalinių vėlesnė paskir
tis — spėlioti nenoriu. Tačiau dabar 
praeinamas 2 mėn. apmokymo stažas. 
Tai motorizuoto transporto mokykla. 
Per tą laiką visi išmokomi vairuoti 
sunkvežimius ir k. motorines priemo
nes, supažindinami su motorais ir ma
šinų konstrukcijomis ir transporto or
ganizacija, gi dirbtuvėse dirbą — su 
mechanika, elektrotechnika, kalvyste 
etc. Kito darbo jie nedirba.

Tarnyba šiuose abiejų rūšių dali
niuose — transporto ir sargybose — 
emigracijai netrukdo. Priešingai, p. 
Baltramaitis, išvykdamas Amerikon, 

■ pažadėjo padaryti žygių, kad šių tar-

Lietuviai vokiečiams išgelbėjo gyvybe
ĮDOMUS REPORTAŽAS iŠ KARALIAUČIAUS

Vokiečių knygininkų organe „Bor- 
senblatt fūr den deutschen Buchhan- 
del“ (1948 mt. 10 num.) F. W. Rocke 
įdomiai papasakoja savo patyrimus 
Karaliaučiuje (rusų vad. Kaliningra
de) 1945—47 metais.

Pradžioje, sovietams įžygiavus, 
knygos ir bibliotekos buvusios iš
drabstytos ir rusai jas kojomis tryp
davo. Bet paskiau karininkai pra
dėję domėtis, ypač leksikonais ir ki
tokiomis knygomis su vaizdais. Ru
sai labai stebėdavosi, kad net eilinio 
darbininko namuose rasdavo biblio
tekėles.

1946 m. pabaigoje Karaliaučiuje 
atsidarė pirmasis rusų knygynas 
(valstybinis), bet jame, be rusų kny
gų, buvę tik rašomoji medžiaga. Au
torius dirbęs kaipo inžinierius sovie
tų pašte. Jam kilo mintis pradėti vo
kiškomis knygomis prekiauti. Nors 
vokiečiams buvę daroma sunkumų, 
bet jis papirkęs milicininkus ir ga
lėjęs gatvėje nekliudomas prekiauti.

Netekęs tarnybos visiškai tam at
sidavęs ir nuo ryto iki vakaro išbu
vęs turgaus aikštėje. Pirmiausia par
davinėjęs savo bibliotekos, paskiau 
ir šiaip knygas, išrausinėtas iš uni
versiteto ir kitų pastatų. Už knygas

imdavęs nuo 5—50 rublių. Būdavę 
nuostolių, Irai rusai jį apvogdavo ar- 
'ba šiaip užkabinėdavo, bet inteligen- 
tiškesni rusai, studentai, profesoriai 
ir kt., taip pat ir žydai, mielai jo 
knygas pirkdavę. Eiliniai rusai do
mėdavosi tik iliustruotais leidiniais 
ir dažnai būtinai norėdavo iliustraci
jas iš rimtų veikalų išplėšti ir už jas 
tiek pat ar net brangiau mokėti, ne
gu už visą knygą. Vėliau jis parda- 
vinėdavęs ir knygas anglų bei pran
cūzų kalbomis, kurios taip pat mielai 
buvo perkamos.

Lietuvis profesorius ... Kartą jis 
buvęs komisan paėmęs parduoti ke
letą tomų leidinio su daugeliu pa
veikslų iš laisvės kovų. Kai šias kny
gas aptikęs lietuvis profesorius, jis 
itin nudžiugęs sumokėjęs jam reika
lautą kainą ir prašęs tokių leidinių 
dar daugiau parūpinti. Tikrųjų to 
lietuvio entuziasmo priežasčių jis, 
autorius, nenorįs čia minėti, bet no
rįs tik trumpai pastebėti, kad visi 
vokiečiai, patekę į Lietuvą, buvę la
bai vaišingai priimti. Toliau jis rašo: 
„Iš viso lietuviai mums, vokiečiams, 
dažnai buvo tikri gyvybės gelbėtojai, 
kadangi jie atgabendavo į Karaliau
čių daug maisto.“ V. G.

(4)

SIAUBAS EINA PER EUROPA
ATSIMINIMAI

Pradedame kasti bunkerį pūdyme. Pradžioje aš tam e- 
pritariu, nes nesaugu: miško sviedinys krisdamas užklius už 
šakų ar kamieno,,o čia, tiesiai pataikęs, gali pramušti.

Rusai apstoję žiūri, klausinėja...
— Mes bijome bombų.
— O, jau vokiečiai už Tauragės. Greit būsime Berlyne.
— Ar įėjote į Vokietiją?
— Už Vilkaviškio mūsų daliniai įsiveržė 20 km.
— Na, ką ten darysite?
—■ O, kad tik aš pakliūčiau į Vokietiją, tai būtų ne taip, 

kaip čia; Lietuvoje mes nieko nedarome. Tik paklausčiau: 
„Matka, Eier, Butter... nichts? kaput!“ visus iššaudysime. 
Jie mūsų moteris ir vaikus šaudė, už tat mes juos iššaudysime.

Kasame; kai tušiukai pasakoja, ne taip nuobodu. O jie, 
susikišę rankas į kišenes, išsižergę stovi ir netingi pasakoti. 
Kai kurių viena koja apauta batu, kita — pusbačiu. Jiems 
visaip gerai: nuaus kam nors dar vieną ir turės du batu.

Vėl mes naktį su Eduardu miegame miške, kiti — pūdymo 
bunkery. Girdėti patrankų šūviai. Bet už viską baisiau — 
bolševizmo šmėkla.
1944. VIII. 8. Antr.

Dėdė nutarė eiti J miestą apžiūrėti, ar namukas sveikas. 
Pradžioje teta nenori" išleisti. Tačiau — ką bedarys rusai
•senam žmogui? Iškeliauja pėsčias. Visur pakeliui yra pažį
stamų ir giminių: turės kur pailsėti, pernakvoti.

Pirkioje buvome tėvai, abi seserys, aš ir Eduardas. Užeina 
žemo ūgio rusas, apsikabinėjęs medaliais.

— Sveiki! Na, eisite-i raudonąją’armiją?
— Eisime.

Rezistencinis judėjimas Lietuvoje
ESĄ 40.000 LIETUVIŲ PARTIZANŲ. JIE LABAI GERAI ORGANIZUOTI.

Neseniai gautame iš Švedijos biu
letenyje, vad. „laiškai iš už geleži
nės uždangos“, aprašoma, kaip ko
voja partizanai. Juose rašoma:

Pagal oficialius Sovietų šaltinius, 
lietuvių rezistencijos judėjimas api
ma apie 40.000 aktyvių dalyvių, iš 
kurių 12.000 esą jau likviduota. Ap
skritai, šie -duomenys yra teisingi, 
pažymi biuletenis.

Partizanų kova esanti despera
tiška, niekam nuolaidų nedaro. Jei 
kai kada partizanas pavojuje pa
tenka į bolševikų rankas, tada jis 
su granata susisprogdina savo galvą, 
kad jo neatpažintų ir tuo būdu ne
pakenktų savo giminėms. Skaičiuo
jama apie 8000 partizanų, kurie ši
tokiu būdu yra nusižudę.

Partizanų kovos tikslas —r laisvė. 
Jie todėl siekią sutrukdyti žemės 
ūkio sukolektyvinimą, Lietuvos kolo- 
nizacjos sovietiniu elementu, demas
kuoti ir sunaikinti šnipus ir MVD 
agentus, sulaikyti komunistų patai
kūnus ir apsaugoti savo tautiečius 
nuo vogimų ir apiplėšimo.

Lietuvos partizanai yra geriausiai 
organizuoti ir sudaro disciplinuotą 
pasipriešinimo judėjimą okupuotu 
Sovietų Sąjungos kraštų juostoje. 
Judėjimas yra grynai tautinio cha
rakterio.

Biuletenyje kartu nurodo, kad 
šveicarų ir amerikiečių žurnalistų 
dalis patiki Sovietų propagandai ir

nurodo, jog lietuviai partizanai sim
patizuoją fašistams ir kuriems va
dovaują buvę vokiečių karininkai ir 
kad nežinomos kilmės lėktuvai at
gabeną jiems ginklų. Jei tokių nuo
taikų išgirstame svetur, tai visai ne
nuostabu, nes Vakarai Visai negali 
pažinti Lietuvos sąlygų, kadangi 
kraštas yra hermetiškai uždarytas 
Vakarams.

Su tam tikrais dokumentais gali 
asmenys keliauti rytų link laisvai, 
nes ten niekas sienų nesaugo. Taip 
pat ir tarp Lietuvos ir Rytų Prūsijos ' 
nėra saugoma siena. Geležinė už
danga nusileidžia tarp Lenkijos ir 
Rusijos. Palei šią sieną gyventojai 
800 m abiejose pusėse juostoje išvežti. 
Per ’20—50 metrų nuo tikrosios de
markacines linijos 12 metrų juostą 
yra išarta ir suakėta, idant galėtų 
pastebėti bet kokius pėdsakus, jei 
mėgintų kas pereiti. Sis ruožas 
pertvertas 2 metrų 'aukščio spygliuo
tų vielų tvora ir įrengti elektriniai 
signalai. Sargybinių bokštai pastatyti 
kas 250 metrų su šaudymui angomis 
į visas puses. Sargybiniai bokštuose 
ir bunkeriuose labai dažnai keičiami, 
kad nesusidraugautų su vietos gyven
tojais. Iš tikrųjų geležinė uždanga 
paprastiems gyventojams yra nepe
reinama. Dažnai ir patiems Lietuvos 
rezistencijos vadovams būna sunku
mų, nors jie savo kraštą ir gerai 
pažįsta, (ja.)

Nesmagu. Stengiuosi kuo daugiausia' klysti kalbėdamas 
rusiškai...

— Vaje, kas dabar bus?..., — išsigąsta motina.
— Taip, dabar! O ko bijoti? Žiūrėkite, aš 200 vokiečių 

jau užmušiau. Štai — kiek medalių!
— Taip, tiesa. Bet mes palauksime, kol bus lietuviška ' 

kariuomenė...
— Jau yra! Daug lietuvių stoja partizanais
— Ką mes žinome, kas mūsų laukia: gal... šaudys. Jau 

vienas už medų norėjo sušaudyti. Kiekvienas, kas nori, ateina 
ir viską atima.

— Neduokite nieko, visai neduokite, o. jei norės atimti, 
praneškite man.

— Gerai...
— Jūs eisite pas vokiečius ir būsite jų partizanai!
— O ko mes eisime? Jau seniai būtume išėję, kad norėję. 

Daug kas nenorėjo ir tai pakliuvo vokiečių kariuomenėn. Juk 
buvo 10 mobilizacijų. Bet nėjome, nes vokiečiai mums nieko 
gero nedavė. Dabar irgi-pažiūrėsime, kas bus toliau.

— Dabar bus taip, kaip norėsite: arba, kai nukariausime 
Vokietiją, turėsite laisvą valstybę, arba jei norėsite — sovie
tišką. Mums nereikia žemių.

Mąstau: „Čia, turi būti, politiškas... Taip gerai nebus, 
kaip kalbi. Jau laisvės tai tikrai nebus .

Jis žiūri į tėvą, kurs eina lauk.
— Ką ten turi kišenėje?
— Nieko, — ir tėvas išeina.
Politiškas išbėga paskui, pakrato ir randa virvagalį kiše

nėje. O jam jau atrodė įtartina!
Medžioklinis šautuvas buvo išnarstytas ir išmėtytas krū

muose, knygos „Kaip* jie mus sušaudė" ir S’alino
pečių“ paslėptos.

Grįžęs Politrukas dar primena:
— Na, neišeikite pas vokiečius. Sudie.

— Jūsų namas nekoks.
— Nebaigtas rengti. Prie vokiečių nė vinių, nieko nebuvo 

galima gauti pirkti.
— Ot, pas jus iš viso nekokios trobos. Kolchozuose tai 

bent gražūs pastatai, dideli tvartai. O laukuose, kai palei
džiame „kombainus“... Po darbo tik šokame, „uliavojame“ 
... Linksmas gyvenimas kolchoze...

... Pas mus gerai. Pavyzdžiui, jei karo metu vienam 
kolchozui sugriauna trobesius, tai kiti kolchozai padeda atsta
tyti. O čia — kas sudegė, tas elgeta, o kitas, kas nenukentėjo, 
nepadeda vargstančiam... Ne, šitaip nebus. Ir čia mes įve
sime naują tvarką...

Vos vienas baigia savo pasaką, pradeda kitas:
— ... Nieko nepadarysi, nieko nereikia gailėtis. Kai ėjome 

pro mūsų sodžių, tai aš pats savo kumeliukę paėmiau į 
kariuomenę. Ir nesigailėjau. O graži buvo kumeliuke... Nu, 
tak i vsio (Na, tai ir viskas), — nusispiauna ir suka tabaką Į 
laikraštį.

Vienas palapine apsiskleides. aukšto ūgio, gana rimta» 
rusas klausia mane:

— Kur tarnavai?
— Pašte.
— Kokiame?
— Geležinkelio.
— Tai „Bahnpost“. Na, aš irgi tarnavau Rusijoje N.. 

mieste prie vokiečių...
. Jis pradėjo pasakoti, kad dabar rusai vėl bėgius pra

platina.
— ... Tada mes visko turėsime. Dabar autovežimiais veža 

tik sviedinius, amuniciją ir maistą. Atgabens ir tabako...
Taip, tai buvo jų svajonė, ir visa bėdą dėl jo neturėjimo 

versdavo transportui. Nuobodu klausytis tų kalbų, bet reikia.
Sovietų Sąjungoje kenti ne tik .nuo plėšikų, bet ir bolše

vizmo „rojaus“ apaštalų, kurių kiekvienas netingi po 3 vai. 
pasakoti.
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Svajonės ir tikrovė
E. Benešo mirčiai paminėti / Rašo Ged. Galvanauskas

Du panslavizmo šulai — E. Bene- Į 
šas ir A. Ždanov mirė veik vienu 
metu. E. Benešąs tapo auka jo su
kurtų žalingų idėjų. Jis pasmerkė 
čekus ir slovakus kurį metą eiti kru
vinu keliu. Čekoslovakija, kaip ir ei
lė kitų slavų valstybių, tampa auko
mis, lyg būtų pelės sovietiniam ban
dymui. Jos nustoja savarankiškumo. 
Neklusnieji naikinami. Siekiantieji 
laisvės ar tautinio savarankumo — 
pasmerkiami mirti. Palenkiami, iš
tremiami Sibiran, kad ten praeitų 
neapsakomo žiaurumo kursą. Kai E. 
Benešąs vis labiau palūžo, ne vien 
Čekoslovakijoje persekiojimų uraga
nas stiprėjo. Tikslas — kuo greičiau
sia išvalyti vakarietiškos kultūros 
apkrėstus Ir padaryti klusniais, nely
ginti E. Benešąs, mirčiai. Kas gali 
tvirtinti, kad radikalusis Ždanov ir 
svajotojas Benešąs savaime mirė? 
Jei nežipotume Rusijos istorijos ir 
nuolatinės sistemos ten žudyti, gal 
būt tas nelemtas klausimas ir mums 
nekiltų. Ar Benešąs neturėjo kai ku
rių paslapčių, kurios sovietams su
drumstų gerą nuotaiką? Manomas 
ar tikras gen. Tuchačevskio ir eilės 
kitų išdavimas, jo derybos su Stali
nu, pastarojo žodis ir niekšinga ap
gaulė galėjo paskubinti buvusio pre
zidento mirtį. Tačiau ne čia yra tra
gedijos esmė.

Ar E. Benešąs galop praregėjo? — 
1948. V. 4 jo padarytas sprendimas 
pasitraukti lemtas ne jo amžiaus — 
64 m., ne ligos — prostatis ar neope
ruojamo diabetis. Jį lėmė komunisti
nis perversmas, kurio išdavoms ne
norėjo pritarti, kai jo naivumo dėka 
nušlavė demokratiją. Ko vertas jo 
linkėjimas Čekoslovakijai gerovės, 
katastrofos išvengimo, pakantumo, 
meilės, sugyvenimo ir laisvės, kai bol
ševikinis siaubas įsivyravo krašte? 
Bepig jam reikšti viltį: „Aš tikiu į 
tautos gerą valią ir numylėtos respu
blikos puikią ateitį.“ Tie žodžiai la
biausiai nesiderina sų čekų dabartimi.

Benešąs supylė kapą Čekoslovaki
jai. Jis pateko į jį, anksčiau palikęs 
milijonų kančią. Savo metu Klemen
są Gottwald, kai jis sėdėjo soste, 
bandė pažaboti įspėjimu: „Kalbate į 
mane, lyg būtumėte Hitleris“. Tie 
žodžiai neabejotinai siejami su 
reichskanclerio 1938. IX. 26 d. 20 vai. 
grasinimu: „Ponas Benešąs mūsų 
siūlymus priims arba mes patys pa
sirinksime būdą veikti. Mes esame 
apsisprendę. Pone Benešai, pasirink!“ 
Naujasis Catilina — Gottwald taip 
pat yra kai ką Maskvos vardu nu
sprendęs. Nežinia, ar Benešąs atsi
mena Gottwaldo žodžius, kai jis 1929 
m. patekęs parlamentąn tarė: „Jūs 
klausiate, ko mes norime? Mano at
sakymas yra labai paprastas: jums 
sprandus nulaužti. Ir tai aš iškil
mingai pažadu padaryti.“ Tai vie-

nintelis pažadas, kurį tik prieš mirtį 
pastebėjo priėjęs liepto galą.

Praslinko penkios gentkartės nuo 
Prancūzijos revoliucijos, o Benešąs, 
vadinamas „mažasis čekų mokytojas 
napoleoniškos garbėtroškos“, 28 m. 
dėstė Prahos ir Sorbonne universite
tuose: laisvė išminčiai, tautiškai pa
žangai, evoliucijai, kuri buvo įsprau
sta Balkanų pusiasalio perspektyvo
je. Tą pažangą jis įžiūrėjo Austrijos- 
Vengrijos ir Habsburgų dinastijos 
žengime. Jis ilgai už tat kovojo šauk
damas: „Ecraser l’infame“. Bet jis 
pamiršo, kad toji „negarbė“ yra žy
miai baisesnė dabartinėje Maskvoje, 
kaip anuometinėje Vienoje. Jis kal
ba apie Europą, bet tampa Kremliaus 
tarnu ir iškelia tautinį humaniškumą, 
o 3,5 mil. sudėtų ištremia be pasigai
lėjimo; Vokietija parblokšta, bet jos 
baimindamasis pasirenka kelią į ry
tus.

Besąlyginis posūkis į Kremlių. — 
Praėjusio karo metu įvyko nemaža 
stebinančių reiškinių. Vienas jų — 
Čekoslovakijos atitekimas sovietams. 
Į Prahą jiems kelią ruošia 1943 m. 
Benešo pasirašyta sutartis su Stalinu. 
W. Churchill, kuris nūnai dedasi va
karinės Europos sąjungos šalininku, 
drauge su F. D.- Roosevelt, 1945 m. 
vasario mėn. Jaltos konferencijoje 
Čekoslovakiją užparduoda Maskvai. 
Gen. George Patton, stebėtino tiesu
mo ir nuovokos amerikietis, tragiškai 
žuvęs tuoj po karo, kai pasiekia 
Karlsbadą — sustoja žygiavęs, nors 
kelias laisvas ligi Prahos. Tuo metu 
čekams teliko apgailestauti: „Jej ame
rikiečiai būtų atėję, daug kas būtų

tz n 7VQ VFR 7TJZ5 Q / Kuri profesija KALID VLnLIKAO / geriausia Amerikoje?
-Chicago (Illinois, USA). — Lie

tuvių bičiulis ir Amerikos mokslo 
autoritetas, Pensylvanijos universite
to prof. Alfred Senn dabar paaiškima 
du klausinius:

— Kurie mokslai ir kodėl labiau
sia būtų patartina studijuoti atvy- 
kusiems lietuviams studentams trem
tiniams?

Svarbiausias mokslas tai anglų 
kalbos mokėjimas. Žinoma, tai ne
gali būti specialybė. Bet tai pama
tas, be kurio Amerikoj negalima ap
sieiti.

Jeigu galima, geriausia būtų vesti 
prie užbaigimo jau pradėtąją mokslo 
specialybę. Specialybės glaudžiai su
rištos su Lietuvos intelektualiniu gy
venimu (lituanistika, baltistika) pa
sirodys mažiausiai naudingos uždar
biui užtikrinti, kadangi, be Pennsyl- 
vanijos Universiteto, nėra nė vienos 
mokyklos su lituanistikos katedra, o 
lietuviškose mokyklose lietuvių kal

kitaip' dėjęsi“. Tuo žygiu amcrikie- 
čiai Čekoslovakiją pasmerkė. Jos ko
munistai šaukia: „Vienintelis ištiki
mas santarvininkas yra sovietai, nes 
amerikiečiai mumis nesidomi.“ Anuo
met E. Benešąs buvo ramus. Jis pa
reiškia prancūzui laikraštininkui D. 
Bess: „Rytų ir Vakarų balansas šia
me mažame krašte pareina nuo jų 
santykių ateityje. Stalinas mane pa
tikino, kad sovietai nesikiš į mūsų 
vietinius reikalus. O jo pažadą gir
dėjo ir mūsų komunistai.“. Tie ko
munistai, 1946 m. rinkimuose telai- 
mėję 73% balsų, šaukia: „Ateitis pri
klauso mums.“ 1947 m. vasarą vaka
rinę Europą organizuojant, Jan Ma
saryk Maskvoje bandė įtikinti Stali
ną, kad Čekoslovakija • yra laisva 
valstybė. Tuomet Stalinas atkirto: 
„Laisva? Jūs galite pasisakyti: taip 
ar ne. Jei pasirinksite Marshallio 
planą, aš įžiūrėsiu čekų-sovietų su
tarties nutraukimą. O jūs galite nu
vokti, ką tai reikštų. Pirmiausia tuo 
žygiu būtų nutraukiami santykiai su 
slavų bloku.“ Kai Dr. P. Ženki, da
bar pabėgęs iš Čekoslovakijos, anuo
metinis ministerio pirmininko pava
duotojas, sukvietė ministerius posė
džio, kai kurie šnabždėjo: „Štai an
trasis Mūnchenas, Čekoslovakijos ne
priklausomybės pabaiga.“ Dabar tu
rime kitą — Maskvos protektoratą. 
Toji nuojauta buvo tiksli, nes 1948. 
II. 25 Praha tampa Maskvos prie
miesčiu. Benešo išsvajota panslavis- 
tinė sąjunga įgyvendinta.

E. Benešo panslavizmas. — Sis 
respublikos prezidentas 1915 m. iš
leidęs knygą , „Sunaikinkit Austro- 

bos dėstymas yra išimtinai vienuolių 
rankose. Visi lituanistai (ne tik stu
dentai, bet ir dabartiniai mokytojai 
ir net profesoriai) -turės persiorien
tuoti, pakeisti specialybę. Turintiems 
Lietuvos Universiteto baigimo diplo
mą patartina įstoti į kokią „graduate 
school“ ir įsigyti magistro laipsnį 
(M.A. arba M.S.) iš kitos specialybės, 
jeigu jie nori toliau pasilikti moky
tojais. Tokios specialybės galėtų bū
tį: vokiečių kalba ir literatūra, pran
cūzų kalba, rusų kalba, istorija. Ta
čiau nepatarčiau veržtis į mokytojų 
profesiją tiems, kuriems „doleris“ 
rūpi daugiau, negu profesinis pasi
tenkinimas. Šitos profesijos žmonės 
dabar blogiausiai atlyginami.

Amerikoj dabar labai gerų per
spektyvų turi psichologijos, matema
tikos, fizikos, chemijos specialistai ir 
inžinieriai. Psichologijos, matemati
kos, fizikos, chemijos, politinių moks
lų, ekonomijos, sociologijos specialis
tai su B.A arba B.S. laipsniu gali

Vengriją“, 1917 m. laikraštį „La Na
tion Tcheque“, anksčiau buvęs nuo
latiniu užsienio reikalų ministeriu, 
siekė atsikratyti vokiškos įtakos.
Tuometinėje jo veikloje galima už
tikti daugelį priešginybių. Jis pa
miršo pirmtakūno Thomas Masaryk 
žodžius, adresuotus žinomam čekų 
rašytojui Karei Capek: „Aš esu pir
miausia europietis ir tuo pat,vaka
rietis. Aš tai nurodžiau panslaviS- 
tams, kurie Rusijoje ir slavų pasau
lyje randa kaž ką antieuropietiška. 
Tačiau ir geriausi rusai pirmiausia 
buvo europiečiais.“

E. Benešąs pasirinko kitą kelią. 
Tat matyti iš jo studijos „Kur žengia 
slavai?“, paskelbtos „Une Semaine 
dans le monde“ 1948. III. 27. Toji 
studija, rašyta 1943 m., bet autoriaus 
peržiūrėta 1948 m., pradedama žo
džiais: „Aš esu įsitikinęs, kad komu
nizmas po šio karo liks tuo pat, kuo 
jis yra buvęs prieš karą socialinėje 
ar ūkinėje srityje. Jis neabejotinai 
turės įtakos tarptautinei politikai ir 
slavų problemoms. Bet aš numatau, 
kad panaikinus nacizmą ir fašizmą, 
jis patikrins taiką slavų tautoms ir 
taikingą sugyvenimą pasaulyje.“ To
liau jis dėsto: „Aš bijau,’kad komu
nizmas neitų per toli „tautos valią“ 
bereikšdamas.“ Tai, jo manymu, nu
vestų j didelių ir mažų tautų pajun
gimą. Kaip Th. Masaryk niekuomet 
nepamiršo tautinių masių, esą, ir ko
munizmas turėtų eiti tuo keliu. Jo 
manymu, reikia suderinti ūkiškąjį 
komunizmą ir demokratinį tautišku
mą. Tat ypač ryšku jo lėkštokoje 
studijoje „Demokracy: Today and 
Tomorrow“, kurią parašė karo metu, 
būdamas Chicagos universiteto pro
fesorium. •

Praeityje panslavizmas rėmėsi 
moksliniais įrodymais ar romantiš
kais polėkiais. Dabar iškyla realus 
klausimas kovoti dėl savo gyvybinės 
erdvės ir prieš vokiškąjį veržimąsi.

lengvai rasti gerai apmokamo džrbo 
privačiose įstaigose, pramonėj, labo
ratorijose. Mergaitės turi būtinai mo
kėti mašinraštį ir stenografiją, žino
ma, anglų kalba. Praktiškame gyve
nime svetimų kalbų mokėjimas turi 
mažai vertės.

Apskritai, į „graduate school“ pri
imami tik specialistai. •

— tiek metų gali užsitęsti studi
jos ir kiek jos kaštuotų?

Kolegijos ir tolygaus tipo įstaigų 
programa tęsiasi per 4 metus, du se
mestrus kas metai.

Tačiau galima užbaigimą pagrei
tinti studijuojant ir per vasaras, t. y. 
įsirašant į vasaros mokyklas.

Magistro laipsniui įsigyti reikia 
dviejų semestrų minimumo, o Ph. D. 
laipsniui šešių semestrų minimumo 
po bakalaureato.

Vienas pilnas semestras kaštuoja 
apie 300 dolerių, neskaitant pragy
venimo.

To uždavinio jis siekęs 1943. XIL 1«. 
Maskvoje sudarytąja sutartimi.

Nelogiškos išvados. — Minėtoje 
studijoje, nors jos pradžioje nurodo 
eilę bolševizmo užmačių, daro išva
dą, kad jis yra pastovus veiksnys. 
Po šios išvados jis nurodo, bolševikai 
gali užgrobti ir ne slavų tautas, o 
slaviškąsias „suvirškinti“. Maskviš
kis slavizmas vakariečiams gali ro
dytis atžagareivišku. Nūdienis kai
rysis panslavizmas galįs būti atsili
kęs, kaip senasis — dešinysis: panau
doti slavų tautas, lyg jos būtų tik 
priemonės tikslui siekti. Vieton se
nojo dešiniojo mesianizmo, dabar 
stoja kairysis — bolševikinis mesia
nizmas, kuris nemažiau ėdrus už pir
mąjį. Ir štai po šių samprotavimų, 
tarytum būtų pradžios mokyklos mo
kinys, samprotauja: „Jei bolševizmas 
nori apimti slavų tautas ir nenustoti 
įtakos — turi jis tas tautas palaips
niui įtikinti, kad jų nepriklausomybė 
nebus pažeista. Juk to sąjūdžio so
vietiniai vadovai karo metu tą klau
simą taip suvokė.“ Jis eina dar po
liau tvirtindamas, kad 1943 m. sutar
tyje sovietai šventai pasižadėjo gerb
ti Čekoslovakijos nepriklausomybę. 
Tas pats esą ir su Lenkija.

1946 ir 1947 metais jis išleido du 
tomus atsiminimų. Tai buvo 1928 m. 
išleisto pirmo tomo atsiminimų tąsa. 
Ar derinasi atsiminimai? Pastaruose 
jis nurodo gausius pasikalbėjimus su 
prez. D. Roosevelt, kuriam pradedant 
1939 m. jis nuolat įtikinėjęs, kad Sta
linu galima pasitikėti: „Aš atsidėjęs 
studijavau Stalino elgseną. Ir galop 
priėjau pagrįstą išvadą, kad jam, kai 
jis duoda žodį, galima besąlygiškai 
pasitikėti.“

1943 m. pasirašius sutartį su Sta
linu, Benešąs taria: „Pone maršale, 
aš jums visai pasitikiu. Mes pasira
šėme sutartį ir nesikišime vieni į ki
tų vidaus reikalus.“ KI. Gottwald, 
gen. Ludv. Svoboda ir kairysis so
cialdemokratas Fierlinger tuomet ty
lėjo, kad vėliau prabiltų.

Kai į Londoną grįžusiam buvo 
priekaištauta išdavus Čekoslovakiją, 
Benešąs atsako: „Jūs neturite pa
miršti nuolatinės komunistų opozici
jos, kuriai jie vadovavo nuo Man
cheno susitarimo. Tik sutartį suda
ręs su Stalinu aš galiu būti ramus 
dėl jų.“ O dėl Čekoslovakijos? Ji 
tarytum buvo pamiršta. Kai jo savi
garba buėo pažinta ir Gottwaldas 
prilygintas Hitleriui, padaryta dar 
viena klaida, nes už jo pečių stovėjo 
V. A. Zorin, jei norite — Stalinas.

E. Benešąs yra tragiškoji Kairiojo 
liberalizmo Išraiška. Kur jo valia ir 
noras nuvokti, kai dešimtmečiais kur
tus miražus pakeitė žiauri tikrovė? 
Iliuzijos čekų bėga į vakarus, į vo
kiečių žemę, kurią Benešąs prakeikė. 
Kaž kur, Schwabisch Gmūnd, šimtai 
ambicingų čekų rikiuojasi greta se
nųjų DP — kuklesnių lietuvių, kurių 
likimą Benešąs mokėjo paniekinan
čiai nutylėti. Buvę vadovai sprau-'- 
džiasi į vakarus, net negalėdami pas
kaityti kaltinamojo akto E. Benešui, 
kuris J kapą nusinešė daug paslapčių 
ir naivųjį, liberališkąjį humanizmą. _ 
O tuomet kraujuje paplūdusi. žemė 
šaukia keršto ...

Artūras Kcestleris (18)Tamsa vidudienį
Vertė V. T.

— Ar atsimeni veronalį? Rodos, jau užsiminiau. Dabar 
vaidmenys pasikeitė: šiandien tu pasiryžęs šokti į bedugnę. 
Tik aš tavęs negelbėsiu. Tu tada mane įtikinai, kad savižu
dybė tai smulkus buržuazinis romantizmas. Žiūrėsiu, kad tu 
nenusižudytum. Taip mes išlyginsim sąskaitas.

Rubašovas tylėjo ir nežinojo, ar Ivanovas meluoja, ar 
nuoširdžiai kalba. Tuo pat momentu pajuto keistą norą, be
veik fizini reikalą, paliesti pirštu šviesią, sienos dėmę. „Įsi
kalbėjimas. Einu juodais kvadratais, šnabždu beprasmes fra
zes, trinu akinius į rankovę — va, kas dar man įdomu...“

— Norėčiau sužinoti, — tarė jis balsiai, — kokį planą esi 
sudaręs, norėdamas mane išgelbėti. Iš ligšiolinio tardymo 
atrodo, kad tu kaip tik sieki priešingo tikslo.

Ivanovo šypsena pranyko.
— Koks tu kvailas! — sušuko jis pratiesdamas ranką ir 

nutverdamas už Rubaiovo švarko sagos. — Nenoromis turė
jau leisti išsišnekėti, kitaip tu pripliaukštum nesąmonių. Net 
nepastebėjai, kad niekas nestenografuoja?

Ištraukė iš cfgaretinės cigaretę ir įkišo Rubašovui į bur
ną, nepaleisdamas sagos.

— Elgies kaip vaikas. Romantiškas vaikas, — pridūrė. — 
Dabar padarysim mažą gražią išpažintį ir šiai dienai pakaks.

Rubašovas pagaliau ištrūko iš Ivanovo replių. Pasižiūrėjo 
J-jį pro akinius.

— Kas turėtų būti toje išpažinty?
Ivanovas triumfavo:
— Bus parašyta, kad tu prisipažįsti nuo tų ir tų metų 

priklausęs tokiai ar tokiai opozicinei grupei; kategoriškai pa
neigi organizavęs ar rengęs nužudymą: priešingai, tu pasi
traukei iš jos, sužinojęs opozicijos kriminalinius ir teroristi
nius planus. • ' .

Pirmą kartą nuo ginčų pradžios Rubašovas taip pat nusi
šypsojo.

— Jei tik toks mūsų pasikalbėjimo tikslas, jo visiškai ne
reikėjo.

— Leisk pabaigti, — tarė pakantriai Ivanovas. — Be 
abejo, žinojau, kad ne iš karto pasiduosi. Panagrinėkim pir
miausia moralini ar sentimentalinį dalyko aspektą. Nieko 
neparduodi prisipažindamas. Jie visi jau prieš tave suimti 
ir pusė jau likviduota; gerai žinai. Iš kitų išgausim visus 
prisipažinimus ir viSas išpažintis, kurias tik panorėslm... 
Manau, supranti man ir tas atvirumas įtikins tave.

— Kitaip tariant, tu pats netiki sąmokslo prieš Nr. 1 isto
rijai. Tad kodėl nepadaryti akystatos su tuo paslaptinguoju 
X, kuris neva prisipažino?

— Truputį pagalvok, — tarė Ivanovas. — Atsistok mano 
vietoje (juk mūsų padėtys galėtų lengvai pasikeisti) ir pats 
atsakyk į savo klausimą.

Rubašovas svarstė.
— Esi gavęs formalias instrukcijas iš aukščiau, kaip pra

vesti bylą.
Ivanovas nusišypsojo.
— Tai grubus nftakymas. Iš tikrųjų dar nenuspręsta, ar 

tavo bylą klasifikuoti į kategoriją A ar P. Supranti, ką tai 
reiškia? *■ '

Rubašovas 'pakėlė galvą: — Taip.
— Imi suprasti, — tarė Ivanovas. — A, vadinas, admini

stracinė byla; P — viešasis procesas. Dauguma politinių bylų 
sprendžiama administraciniu būdu — tokios, kurios nieko ne
duotų sprendžiant jas viešai... Jei pateksi į kategoriją A, tu 
nebepriklausysi man. Administracinės komisijos procedūra 
slapta ir truputį paviršutiniška. Jokių akistatų ir jokių išsi
sukinėjimų. Pagalvok... e

Ivanovas paminėjo tris keturis vardus ir vogčiomis paž
velgė J šviesią dėmę ant sienos. Kai vėl atsigręžė į Rubašovą, 
šis pirmą kartą, pastebėjo susijaudinimą jo veide, sukaustytą 
žvilgsnį, atrodo, lyg nežiūrėtų į jį, Rubašovą, bet i kitą daiktą 
už jo.

Ivanovas dar tyliau pakartojo senų draugų vargus.
— Pažinau juos lygiai gerai, kaip ir tu. Tačiau turi su

tikti, kad mes aiškiai isitikine. kad jie kaip ir tu Revoliucijos 

galas, panašiai kaip jūs tikite priešingai. Štai kur esmė. Me
todai plaukia iš logiškų išvedžiojimų. Neturime .laiko gilintis 
į juridinius plonumus. Ar tu savo laiku ne taip elgeisi?

Rubašovas tylėjo.
— Viskas pareina nuo to, ar būsi įklasifikuotas į kate

goriją P ir ar tavo byla bus mano rankose. Zinai, kaip pa
renkamos viešosios bylos. Turiu įrodyti tam tikrą gerą valią 
iš tavo pusės. Dėl to reikalingas tavo pareiškimas su dalimi 1 
prisipažinimo. Jei vaizduosies didvyrį, jei sudarysi įspūdį, 
kad tau nieko negalima padaryti, su tavim užbaigs pagal X 
parodymus. Priešingai, jei iš dalies prisipažinsi, bus pagrindo 
giliau panagrinėti. Tuo pagrindu man - pavyks įvykdyti aki
statą; atmesime blogiausią kaltinimą ir tik tam tikra prasme 
apkaltinsime. Net ir tada nebus mažiau kaip dvidešimt metų; 
vadinas, dveji treji metai, vėliau amnestija ir po penkerių 
metų štai tu vėl mūsų tarpe. Dabar padaryk man malonumą, 
pirma gerai apsvarstyk, o paskum duok atsakymą.'

— Viskas apsvarstyta, — tarė Rubašovas. — Atmetu tą 
pasiūlymą. Galimas daiktas, logiškai tu teisus. Tačiau gana . 
tokios logikos. Esu pervargęs ir nenoriu daugiau tos komedi
jos. Būk malonus, leisk atgal į mano vienutę.

— Kaip nori, — tarė Ivanovas. — Ir nelaukiau, kad iš 
karto sutiksi. Panašus pasikalbėjimas paprastai veikia su pa
vėlavimu. Turi penkiolika dienų. Kai apsigalvosi, pasakyk, 
kad nori su manim pasimatyti, arba pasiųsk pareiškimą raštu. 
Neabejoju, kad taip ir pasielgsi.

Rubašovas atsistojo; Ivanovas taip pat. Jis vėl buvo per 
pusę galvos aukštesnis už Rubašovą. Paspaudė sagutę prie 
rašomojo stalo. Belaukiant sargo Ivanovas tarė:

— Savo paskutiniam straipsny prieš kelis mėnesius rašei, 
kad ateinąs dešimtmętis nuspręs šių laikų pasaulio likimą. 
Ar nenorėtum pamatyti?

Jis nusišypsojo Rubašovui. Koridoriuje pasigirdo žings
niai, durys atsidarė. Du sargai įėjo ir pasisveikino. Nieko 
nelaukęs Rubašovas atsistojo tarp jų. Prasidėjo kelionė at
gal. Koridoriuose jokio triukšmo. Iš kai kurių vienučių gir
dėjosi duslus knarkimas, panašus į dejavimus. Visuose na
muose degė elektros šviesa, gelsva ir silpna.
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KULTŪRINIS GYVENIMAS
Veikalas, kuris supurtė Ameriką

SENSACINIS ERSKINE CALDWELL’io TRAGEDIJOS „TABAKO KELIAS“ PASISEKIMAS

lQ

į dėdės Šamo žemę nukreiptos vi
sų benamių akys. Amerikos vardas 
lygus aukso, pertekliaus ir neribotų 
galimybių sąvokoms, kurios visą 
šimtmetį kurstė Europos nuotykiau- 
tojų ir persekiojamųjų viltis.

Neseniai visam pasauly pagarsė
jęs rašytojas Erskine Caldwell’is sa
vo drama „Tabako kelias" atskleidžia 
savo didžiosios tėvynės buities pus
lapį, kuris tiesiog neįtikėtinas ir 
griauna mūsų nusistovėjusias pažiū
ras į laimės šalį, link kurios ištiestos 
rankos 200.000 tremtinių. Autoriaus 
negalima kaltinti, kad jis savo veika
le vaizduoja neišmatuojamą pietinių 
valstybėlių ūkininkų skurdą pagal 
„socialistinio realizmo" užsakymą, 
kaip pvz., sovietų pjesė „Rusiškasis 
klausimas“. Priešingai, E. Caldwell’ 
io dramą išpeikė ir komunistinė kri
tika, kaltindama rašytoją, dėl ko ūki
ninkai, taip skursdami, nepaskelbia 
streiko'! Vadinasi, autorius, rašyda
mas veikalą, buvo nuoširdus ir jam 
terūpėjo atkurti objektyviai tai, ką 
jis pats išgyveno savo jaunystėje.

Erskine Caldwell’is gimė 1903 m. 
pietinėje Amerikos valstybėlėje Ge
orgikoj, kur jo tėvas buvo keliaujan
tis protestantų pamokslininkas, iš 
miestelio į miestelį su šeima važinė
damas skelbti Dievo žodį. Keturio
liktus metus eidamas E. Caldwell’is 
palieka savo gimtuosius namus ir kla
joja po pietines valstybėles bei vi-

paglemžęs žiūrovą, jo nebepaleidžia 
iki uždangai nusileidžiant.

„Tabako kelias“ buvo vaidinamas 
Broadwayuj be pertraukos per 7 me
tus, atlikęs 3000 spektaklių!

Perskaičius šią dramą, užpuola 
toks klaikus pasibaisėjimas, sakytum, 
prisižiūrėjus Breghel’io arba šiandie
nio vokiečių dailininko Otto Dix’o 
paveikslų. Tai veikalas „tiktai sti
priems nervams“, kaip užrašyta Lon
dono Panoptikumo baisybių rūsio 
prieangyje. „Tabako kelyje“ žmogus- 
gyvulys žengia per visus tris veiks
mus, visi daiktai čia vadinami savais 
vardais, visi civilizacijos sutramdyti 
jaudai čia yra be varžtų kaip urvinio 
žmogaus laikais. Be pavardės ir var
do, čia nieko daugiau žmogiško ne
belieka.

Veiksmas vyksta Amerikos pietuo
se, kur seniau buvo sodinama^ taba
kas, gyventojai tais laikais išgyveno 
tam tikrą gerbūvio gadynę. Iš čia ir 
veikalo pavadinimas. Vėliau žemę iš
dalino sklypais ir sodino medvilnę, 
tačiau blogai prižiūrima dirva greit 
nusialino, ir ūkininkai, energingų 
pionierių palikuonys, nusmuko iki 
badmirių lygio. Fizinis alkis per ke
lias kartas Lesterių šeimos narius suž
lugdė ir dvasiškai. Lesterio tėvo la
voną, pašarvotą klojime, apgraužė 
žiurkės. Ir jo' sūnus Jeeteris nesitiki

garbingesnės mirties ir dėl to nė kiek 
nesijaudina. Jo žmonos Ados didžiau
sia senatvės svajonė — įsigyti mir
čiai padorią suknelę, nes visi šeimos 
nariai vaikščioja apskretę, skarma
luoti. Lesterių vaikai, pažymėti de
generacijos ženklu, išvirtę laukiniais 
žvėreliais. Duktė Ellie May gimė su 
perskelta lūpa, o neteisėtai gimusi 
Pearl, šešiolikmete, išleidžiama už 
vyro, kad vagis ir nepataisomas tin
ginys tėvas mainais galėtų gauti iš 
žento pavalgyti ir kartkartėmis šį tą 
nudžiauti. Mažametis sūnus Dude 
veda evangelistą pamokslininkę už jį 
dvidešimt metų vyresnę našlę dėl to, 
kad ji po vestuvių žada nusipirkti 
automobilį, kurį vairuos Dude’as. 
Pamokslininkė Bessie čia pat, kieme, 
pati atlieka jungtuvių apeigas ir po 
to su naujuoju vyru (vaiku!) eina į 
vidų ir ten užsidaro vieni. Pro langą 
su pasigardžiavimu žiūri tėvas, o pro 
kitus langus — motina ir duktė May, 
nesigailėdami atitinkamų komentarų.

Metų metus Lesterio laukai dir- 
vonauja, nes šeimininkui niekas ne
skolina mulo ir neduoda medvilnės 
sėklų, taigi jis dienas praguli kieme, 
prie stebuklingu būdu dar nesugriu
vusių namų, kartkartėmis atlikda
mas išvykas į apylinkės svirnus ir 
klojimus, prekiaudamas savo dukte
rimis, svajodamas kada atvyks žemes

Vieną vakarą
(M. Vaitkui)

Dar saulę vejuosi — toli vakaruose
Nuskendo ji marių gelmėsln; jos gandą 
Dar neša man spindulio strėlės — tą dažą, 
Tą grožį, kurs dievišką burtą atvožia...

Bet veikiai — jau brėkšma šviesos nebeteikia 
Užplūsta tamsa pragaištingaisiais gūsiais 
Man sielą, verdenėm užliedama gėlą. 
Jog minęs telaukiu vien ryto — vien ryto auksinio..

Šią nykią tamsos naktį saulei išlikęs 
Vėl grįšiu susyt su ja mylimu ryšiu. 
Kaip kūdikis, kai jo gyvybei tebudl 
Vien motina, galinti meilės jam duoti.

A. Tyruolis

Hili'

išnomuotojas kapitono Džono sūnus 
Tomas ir jį aprūpins viskuo, kad ga
lėtų išplėšti-dirvonus ir sulaukti der
lių. Išvajotasis Tomas, tiesa, atvyk
sta, bet su Lelsteriui nelauktu pasiū
lymu: išsikraustyti arba sumokėti 
metinę 100 dolerių nuomą. Tą pačią 
dieną atbėga duktė Pearl, nes nenori 
gulėti su savo vyru-. Atsiveja liurbis 
vyras ir uošviui pasiūlo po 2 dolerius 
per savaitę, jeigu jis sugrąžins jėga 
Pearl. Tuo metu jaunavedžiai Dude 
ir Bessie automobiliu suvažinėja Le- 
sterienę Adą. Leisteris, pritykojęs 
prie Pearl, ją pačiumpa ir nori suriš-

dūrinę Meksiką. Grįžęs į tėvynę, sto
ja į Virdžinijos universitetą, bet jo 
nebaigęs nusprendžia pasišvęsti lite
ratūrinei kūrybai. „Tabako kelias“ 
jam atneša pasaulinio garso laurus. 
Tačiau tai įvyko po nežmoniškų kan
čių ir nepasisekimų, visuotinio kriti
kų nepripažinimo ir paniekos.

Pirmiausiai autorius tuo vardu 
parašė novelę, kurią spausdinti vienu 
balsu atsisakė visi žurnalų ir laik
raščių leidėjai. Vienas redaktorius 
pasiūlė mesti novelę J krepšį ir veltui 
neeikvoti laiko, nes Amerikoje nė 
vienas žurnalas nesutiks jos priimti. 
Po to ši novelė buvo praplėsta ir iš 
jos gimė to paties vardo romanas, 
kurio taip pat niekas nesiėmė išleisti, 
o vienas leidėjas autoriui patarė iš
vykti į Europą, kur galėsiąs išsiblaš
kyti ir pamiršti tas nemalonias isto- 
Hjc-

. hn Kirkland’as romaną pritaikė 
scenai, tačiau teatrų direktoriai, kaip 
Ir leidėjai, iš tolo kratėsi priimti 
„Tabako kelią“ į repertuarą. Paga
liau, vienas geriausių New Yorko 
teatrų Broadway’uje ryžosi pastatyti 
šį veikalą ir po pirmojo vaidinimo 
pasipylė pikčiausios recenzijos: vei- 

'kėjai scenoje' elgiasi kaip gyvuliai, 
veikalas tiemokšiškas, grubus, be in- 
trygos, nepakenčiamas cinizmas, 
šlykštybės, purvas.

Pats autorius pratarmėje prisipa
žįsta, kad jo drama nėra tobula tech
niniu atžvilgiu. Girdi, išdailintos, 
techniškai tobulos pjesės žiūrovams 
suteikia pramogą, atpalaiduoja įtemp
tus nervus. Tačiau „Tabakb kelias“ 
nėra nei pramoga nei atsipalaidavi
mas. Tai veikalas, kuris vieną kartą

Mes ieškom pavasario
Šiuo vardu išėjo „Tėviškės Garso“ 

(Liudo Vismanto)' išleistas, Liudo 
Dovydėno novelių bei apsakymė
lių rinkinys. Sudėta į jį 18 įvairaus 
ilgumo bei įvairių motyvu dalykėlių.

Liudas Dovydėnas, jau nepriklau
somoj Lietuvoj išleidęs per dešimtį 
beletristikos knygų, kurių geriausiai 
buvo žinoma „Broliai Domeikos“, ir 
čia tremty jau leidžia trečiąją knygą. 
Skiria jis ją Tremties Lietuviui. Kiek 
galima spėti, kai kurie šios knygos 
dalykai galėji būti ir anksčiau pa
rašyti ar bent apmesti, bet nemaža 
jų turi tremties meto datas.

Motyvų atžvilgiu šias noveles bei 
apysakas būtų galima skirti į dvi di
desnes grupes: vienos jų liečia karo 
išgyvenimus, kitos — senesnę ar ar
timesnę tėviškės būtovę. Dauguma 
mūsų beletristų dabar ir laikosi šio 
rašymo būdo: atsineštinį kūrybos lo
bį sieja su išgyventu tremty. Dėl to 
veikalai nebeturi tokio vientisumo, 
lygumo. Matyti dvilypumo. Paga
liau ir literatūrinės vertės atžvilgiu 
galima rasti žymaus skirtumo tarp 
tų dviejų vaizdavimo būdų.

Būdamas linkęs į pasaką ir į pa
sakojimo meną, L. Dovydėnas ir šiuo
se paskutiniuose savo kūriniuose ma
žiau paiso kompozicinės precizijos, ir 
tai ypač matyti iš senesnės būties im
tuose ir naujausia būtim (DP Įageriu) 
besibaigiančiuose dalykėliuose. Kom-

liai"). Rytietiškas humoras kai kui' 
prasiveržia ligi kraštutinumo („Kalia- 
miesčio istorijos“), lygiai kaip kai kur 
kraštutinis realizmas bei natūraliz
mas (p. 50). Tas kraštutinis mūsų 
senosios būtovės realizmo pavaizda
vimas rašytojui savo metu jau buvo 
prikištas dėl „Brolių Domeikų“, iš
keliant neigiamą kaimo būties aspek
tą (ypač kai versta ,į svetimą kalbą). 
Savo metu buvo daugiau reikalauta 
ne užtušavimo, bet meninio išlygini
mo, kad ir ne romantine prasme.

Rašytojo simpatijos yra gyvenimo 
skriaudžiamųjų, nelaimingųjų pusėj. 
Jiems galima duoti „nesuprasto žmo
gaus“ vardą. Jų „nesuprato, kaip ne
supranta milijonų, atplėštų nuo savų 
šaukštų, nuo savo tėvų takų, nuo sa
vo dangaus“ (p. 61). Einama kone iki 
nusiminimo bei rezignacijos, ypač 
kalbant apie tremtinio būtį: „O kai 
mes stipsim badu ar šalčiu, pasaulis 
nutars, kad teisybė pagaliau įsikūni
ja, šalindama mus,, kaip gyvenimo 
įsibriovėlius ir nenaudingus skur
džius“ (p. 159).

Tačiau, kad nebūtų prieita prie 
santykių revoliucijos, užuojauta turi 
savo ribas. Kad melas „vienintelė 
vargšo žmogaus teisė“, būtų abejoti
na. Lygiai kai „nepataisomas nusi
kaltėlis“ Leonas Budvikas sako teis
mui „iki pasimatymo“.

L. Dovydėno novelė ne tiek psi
chologinė, kiek sociologinė, visuome
ninė. Dėl to joj randam daugiau žmo
nių santykių, kaip psichologijos, pa- 
nagrinėjimų. Dėl to gal būt neap
sieinama ir be humoro. Tik kur jis 
liečia sakrileginius dalykus, jis nėra 
vietoj.

Sociologinėj novelėj aiškiau išky
la ir nusivylimas žmonių santykiais. 
Bet jį, sąlygoja ir mūsų gyvenamasis 
momentas. „Traukinys — mūsų se
nė — Europa ... Čia piktai grumiasi 
melas su tiesa, smurtas su teise. Zmo- 
gus-gyvulys ėda žmogų, visą žmogų 
— su dūšia, su kūnu... Mes esam 
išvarginti netikrumo ir pykčio... pyk
čio politinio, tautinio, klasinio.. 
(p. 162). Bet ir vienintelėj L. Dovy
dėno meiles apysakoj „Aš norėčiau 
būti Hirosimoje“ randam tų pat mi
norinių tonų. Ten einama net iki re
zignacijos: „Melas, apgaulė, vaidyba“ 
(p. 187).

Vaizduodamas kaimo idilę ir ne
pertemptą jo būtovę, rašytojas yra 
savo elemente. Atrodo, kad jis ilsis 
ten, aukščiau už visas civilizacijos 
negeroves: „Baltoj, nepabaigiamoj 
krintančio sniego platybėje be garso, 
be šlamesio, iš aukštybių gula švelni, 
lengva, švari ramybė. Ant miško, 
lauko širdies, ant šuns“, (p. 189).

A. T.

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

poziciją nusveria realistinis pasako
jimo būdas. Kaip ir pas K. Jan
kauską, pas. L. .Dovydėną randame 
dargi impresionistinio vaizdavimo 
būdo, mėgstant užsisakyti pirmuoju 
asmeniu. Nusivylimas civilizacijos 
laimėjimaįs jį traukia į senąją, ro
mantinę lietuvių būtovę į gamtą, į 
„ramybę miško širdyje", kurią, deja,

„Patria“ Piety Afrikos parodoje 
„Europa Šiandien“

Šiomis dienomis knygų leidykla 
„patria“ gavo kvietimą dalyvauti 
Pietų Afrikoje rengiamoje parodoje

tauen“, to paties autoriaus „Litaui- 
schen Liederschrein“, M. Scherer „P. 
Kiaulėnas“.

»
ti, kad galėtų perduoti žentui. Mirš
tanti Ada šaukia vyrą, kuris, nepa
leisdamas iš nagų Pearl, prisirita prie 
savo besibaigiančios žmonos, o ji, su
kaupusi paskutines jėgas, suvaro 
dantis vyxui i ranką ir tuo pasinau
dodama Pearl pabėga į brūzgynus. 
Taip pat iš namų pabėgą ir Ellie 
May. Neseniai ir Leisterio paliegelė 
motina, išėjusi parinkti žagarų, kaž
kur krūmuose užvirto ir nebegrįžo. 
Net niekas neišėjo į laukus pasitei
rauti dėl jos likimo.

Prieš pat uždangą Leisteris, mirš
tant žmonai, atsisėda ant Verandos, 
o iš sutręšusių namų pasterbllo jam 
ant galvos nukrenta atsipalaidavusi
lenta.

Tikrai tai ne pramoginis, ne išsi
blaškymui veikalas, tai — greičiau 
jau nervų tampymas, teroristinė dra
ma, kuri žiūrovui išvaro šaltą pra
kaitą, smurtu priverčia išgyventi 
siaubą. Išėjęs iš teatro, žiūrovas suer
zintas, pritrenktas nevilties, baisius 
sapnus sapnuoja, nemato jokios išei
ties, nėra agituojamas kokioms nors 
reformoms. Medžiaginės ir dvasinės 
degeneracijos vyksmas, jau prieš už
dangai pakylant, yra įvykęs, veikale 
matome jo baigminius vaizdus.

„Tabako kelias“, kaip ir John 
Steinbeck’o „Žmones ir žiurkes“, kaip 
Sartre’o, Jean Anouilh’o Henry de 
Montherlant’o scenos veikalai po šio 
karo, mums nepastebint, staiga įsi
vyravo vakarų teatruose. Ar tai va- 
dinsim ekzistencializmu, ar anarchiz
mu, ar bekraščiu pesimizmu, ar ma
dos reiškiniu — turime su tam tikru 
liūdesiu pripažinti, kad pasaulinėn 
scenon įkopė tvirtai nauji veikėjai.

Pulgis Andriušis

Dailininkas Vytautas 
Kasinlis Paryžiuje

Tapytojas Vytautas Kasiulis, 
vienas gabiausių mūsų jaunosios 
kartos dailininkų, neseniai persikėlė 
gyventi ir dirbti į pasaulinę meno 
sostinę.

Vokietijoj gyvenant Kasiulis už- 
rekomendavo save kaip geras peda
gogas, dėstydamas dvejis metus pai
šybą Ecole des Arts et Mėtiers Frei- 
burge, ir kaip originalus, be atvan
gos savęs ieškąs kūrėjas. Jo darbų 
parodos Hamburge, Kielyje ir Frei- 
burge turėjo didelio pasisekimo- ir 
buvo vokiečių ir užsienio spaudos

75. Ar tinka vartoti vietininkas 
tokiuose posakiuose kaip „jis buvo 
blogame ūpe“ ir kt.?

Šitos rūšies vietininkas yra dar 
dažnokai sutinkamas ir dabartinės

- spaudos kalboje; pvz. MK Nr. 45-46 
išspausdintame pokalbyje yra pasa
kyta: yra išleista mūsų klasikų to- 
kiamepavidale, kad mūsų kny
gos išorinė kultūra vienu šuoliu su
grįžo į Ai. s gadynę. Į šitą posakį 
kiti panai.'..; yra: mūsų literatūriniai 
kūriniai dažnai spausdinami ne
tinkamoje formoje; tie žo
džiai buvo pasakyti negeroje 
prasmėje, ir kt. Bet šitos rūšies 
pasakymai yra mūsų kalbai svetimi, 
daugiausia versti iš kitų kalbų. Visai 
žmoniškai ir lietuviškai sakytina 
šiaip: mūsų literatūriai kūriniai daž
nai spausdinami netinkamos 
formos; yra išleista mūsų klasikų 
tokio pavidalo, kad...; mer
gaitė yra gražios išvaizdos; 
vaikai buvo gero ūpo (geros 
nuotaikos); tie žodžiai buvo pa
sakyti negera prasme.

sudrumščia rytų ir vakarų okupaci
jos.

Su vakarų okupacija rašytojas 
yra atsiskaitęs bent keliuose vaizde
liuose. Pasigendame rytų okupacijos 
išgyvenimų atvaizdavimo, — jis vie
nur kitur paliestas netiesiogiai. Na
cinis režimas tiek Vokietijoj, tiek Lie
tuvoj okupacijos metu papliektas sti
prokai. Bene ryškiausi tos rūšies da
lykai bus „Baronai plaukia“ ir „At
sidusimai“. Tik abejotina, ar dėl 
smulkmenų pavaizdavimo pastara
jam dalykėliui betiko laiškinė forma. 
Mėgdamas humoro formą, rašytojas 
ja dar stipriau paveikia, kaip pa
prasto pasakojimo laiškine forma.

Bemaž pusė šių novelių bei vaiz
delių, kaip minėjau, skirta lietuviš
kajai būtovei pavaizduoti. Čia ran
dama ir kompoziciniu atžvilgiu vien- 
tisesnių dalykų. „Mes ieškom pava
sario", „Dėl vieno lapelio", „Kalia- 
miesčio istorijos“ yra gana būdingi 
vaizdeliai. Lygiai gerai, kad ir iš re
miniscencijos bei prisiminimo pagau
ta vaiįco psichologija (Šventė ir žvirb-

„Europa šiandien“.
Parodos atidarymas įvyksta š. m. 

rugsėjo 20 d. KAPSTADT’o mieste. 
Po to, parodos eksponatai bus per
kelti į PRETORIA, JOHANNES
BURG, BLOEMFONTAIN, WIND
HOCK ir kt. Kiekviename šių pa
minėtų miestų paroda truks po dvi 
savaites. Parodoje bus šie skyriai: 
dailės, plastikos, teatro meno, kny
gos, laikraščiai, žurnalai, porcelanas, 
stilklo gaminiai, keramika, gaidos, 
dainų rinkiniai, plokštelės, fotografi
jos, pramonės gaminiai, statistika, fil- 
mos.

„Patria“ kvietimą priėmė ir jau 
pasiuntė savo eksponatus. Kvietime 
jašorna, kad kviečiamosios knygų lei
dyklos turės savo atskirus pavilio- 
nus-kioskus. Knygų leidykla „Paria“ 
pasiųsdama savo eksponatus atrinko 
pačius goriausius, o jų tiek turiniu 
geroka krūva. Kaip žinome, pasta
ruoju laiku „Patria“ ėmė leisti dau
giau meniškai — kultūriškai propa
gandinio pobūdžio leidinius. Iš jų 
paminėtini: Dr. Victor Jungfer „Li-

Tai vis leidiniai reprezentuoją pu
šų tautą ar jos paskirus kūrėjus, ku
riuos vertina žymūs meno kritikai 
bei žinovai. '

Konstatavus šį faktą, tenka pa
sidžiaugti, kad ir lietuviškoji knyga, 
čia tremties varguose gimusi ir au
gusi, išvyksta į tolimąjį pasaulį, tar
tum byloti apie savo tautos vargus.

Manytumėm, džiugu kiekvienam 
kai bent dvasios akimis matai paro
dos pavllione lietuviška firmą „Pa
tria", o jo lentynose Zobarsko „Auš
relė“, Bradūno „Vilniaus Varpai“, 
„Tremties Metai“ ir daugelis kitų. 
Juk tai mūsų tautiniai ambasadoriai, 
kurie parodos lankytojams kalbės 
apie mus.

Šia proga norėtųsi priminti, kad 
nevenkime, nors ir už paskutinius 
grašius įsigyti mus reprezentuojan
čias lietuviškas knygas, nes daugely 
atveju, išvykus į svetimas žemes, 
mes jos šauksimės, kaip geriausio sa
vo draugo, kuris mus paguostų, ku
ris svetimleeiems už mus kalbėtų.

J. Rūtenis

aukštai įvertintos. Dabar Paryžiuje 
publikuojamas prancūzų plastinio 
meno žymiausias žurnalas „Arts” 
įdėjo savo paskutiniam numeryje 
(No. 17J) recenziją apie Aleksio Ran- 
nito trumpą monografiją (Aleksis 
Rannit: „Vytautas Kasiulis, un pein- 
tre lituanien", Edition Woldemar 
Klein, Baden-Baden, 1948). Recen
zijos autorius p. Raymond Cogniat, 
garsus prancūzų kritikas, „Arts’o" 
vyriausias redaktorius, pasaulinės 
meno kritikų asociacijos prezidentas 
ir Prancūzijos plastinio meno valsty
binis komisaras, visiškai sutinka su 
estų meno istoriko A. Rannito nuo
mone apie V. Kasiulį ir rašo, kad 
šis dailininkas „turi nepaprastą sub
tilumą ir nemažai ironijos, kuri nie
kuomet neišeina iš tam tikro api
pavidalinimo takto ribų".

Mes negalim neišreikšti savo 
džiaugsmo, kad lietuvio dailininko 
kūryba yra palankiai įvertinta tokios 
aukštos asmenybės ir linkim Vytau
tui Kasiuliu! ir toliau daug sėkmės, 
garsinant Lietuvos vardą užsienyje.
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Višinskis nepaprastai nustebintasJC * priverstas jai pasufleriuoti. Tas rusiš-
, Iš DUNOJAUS KONFERENCIJOS UŽKULISIŲ kasis žodis, kurio ponia Paūker nebe

galėjo atsiminti, skambėjo „liubov“
Laikai, kada Jugoslavija 

buvo mylimuoju Stalino šune
liu, jau praėjo. Delegatams be
sirenkant į Dunojaus konferen
ciją, pats Tito Išvyko atostogų 
į kalnus. Šeimininko vaidmenį 
turėjo vaidinti užs. reik. mln. 
Zimlčj visiškai nepriklausąs 
komunistų partijai. . Tačiau 
keblių susitikimų nebuvo {ma
noma išvengti, ir, Tito apmau
dui, kominformo kaltinamieji 
buvo priversti susitikti su Vi
šinskiu. Tai atsitiko per oficia
lųjį priėmimą, įvykusį „oficyr- 
ski dom“. Baselio laikraščio 
„Nationalzeitung“ korespon
dentas iš Belgrado apie tą su
sitikimą pasakoja:

S .Ciningasis Višinskis, kuris vie
nintelis iš visų garbės narių pasirodė
punktualiai 21 vai., buvo regimai nu
stebintas, kai, paskubomis paspaudęs 
Zimičo ranką, prieš save išvydo Kar
deli, min. pirm-ko pavaduotoją ir 
aktyviausią Jugoslavijos komunistų 
partijos teoretiką. Ir dar labiau nu
stebo jis, kai už- Kardeljo pasirodė 
gen. Itn. Rankovič, vidaus reik, mi- 
nisteris ir saugumo policijos — orga
nizacijos, kurią draugas Borsenko, 
specialusis „Pravdos“ korespondentas 
Jugoslavijoje, išvadino „teroro orga
nizacija“ — šefas.

Kryžminėje žvilgsnių ugnyje
Pradžioje atrodė, kad šis Višinskio 

susitikimas su abiem jugoslavais ne
prives prie nemalonios situacijos. 
Nustebusių diplomatų ir sensacijos 
tykojančių žurnalistų žvilgsnių kryž
minėje ugnyje kalbėjosi sovietų dele
gacijos šefas su dviem „išdavikais, 
trockininkais ir nuotykių ieškančiais 
nacionalistais“. Bet jau po kelių mi
nučių pasikalbėjimas pasidarė vien
pusiškas: jį tebetęsė mažo ūgio, sto
rokas, juodais rėmais akinius dėvįs 
Kardei j. Rusas gi, savo žvilgsnį pro 
akinius tai prieš save, tai į grindis 
nukreipdamas, bato galu ant kilimo 
braižė visokias figūras, o orkestras 
tuo metu grojo svajingas Strausso 
valsų melodijas. Aleksander Ranko
vič, mieguistomis akimis, rartkas į 
kelnių kišenes susikišęs, žiūrėjo į pir
mą kartą Belgrade susinervavusį Vi
šinskį. Pagaliau jis iš lėto atsuko po
kalbio, partneriams nugarą ir nuo
bodžiai apsižvalgė po. salę.

Mieguistas ir drauge budrus
Toks yra pirmasis įspūdis, kuris 

susidaroma apie gen. Itn. Rankovičių 
— gal būt, geriausiai organizuotos ir 
be jokių sentimentų veikiančios slap
tosios policijos galvą: jis nuobodžiau
ja; jis yra mieguistas; jis norėtu na
mo. Rankovič — vos perkopęs 30 me
tų, plataus, mieguisto, beveik be jo
kios išraiškos veido ir glotniai sušu
kuotais plaukais — prieš karą yra 
buvęs kirpėjo mokinys.

Tačiau kai kuriuo momentu mie
guisti Rankovičiaus veido bruožai 
staiga dingsta. Jame pasirodo įtemp
ta, budri, net pavojinga veido išraiš-

ka — per vieną vos pastebimą aki
mirksnį. Tačiau netrukus jin vėl 
grįžta įprastinė pavargusi ir mie
guista mina.

įžengė Anna Pauker
Visų žvilgsniai staiga nukrypo i 

duris, kur, puošnia elegantiška va
karine suknele apsivilkusi, 'pasirodė 
Rumunijos užs. rik. min. Anna Pau
ker. Jai charaktrlngu rankos jude
siu nubraukdama nuo kaktos trum
pai kirptus plaukus, ji prisiartino 
prie grupės ir iš karto paspaudė 
rūgščiai besišypsančio Višinskio, o 
vėliau, kiek palaukusi, ir Kardelį o 
bei mieguistu žvilgsniu ją stebinčio 
Rankovičiaus rankas.

Anna Pauker Dunojaus konferen

cijoje buvo viena asmenybių, kuria 
buvo daugiausia domimasi. Be abejo, 
ji yra didelės inteligencijos, energin
ga ir ryžtinga. Jos rankos paspaudi
mas yra kietas ir trumpas, tarytum 
vyro. Bet, kaip ir apie Rankovičių iš 
pirmo žvilgsnio susidaro įspūdis, kad 
jis amžinai miega, taip ir apie Anna 
Pauker — atrodo, kad ji visada pikta. 
Kiek derybų metu buvo galima kon
statuoti, ji santykiuose su pavaldi
niais yra nepaprastai šiurkšti ir val- 
doviška, o su viršininkais, pvz. su Vi
šinskiu — atvirkščiai, ji gali labai 
švelniai čiulbėti.

Jos pirmoji kalba konferencijoje 
nelauktai sukėlė mažą sensaciją.. Ji 
kalbėjo gerai rusiškai, kiek rumuniš
ku akcentu. Staiga ji sumikčiojo ir

— „meilė“.
Neatsisveikinę...

Anna Pauker atvykus, atmosfera, 
gaubusi trijų vyrų susitikimą, pasi
darė dar nemalonesnė. Višinskis pa
stebimai kažko niršo. Tačiau Zimič 
tuojau pasiskubino draugiją išvesti į 
„meškų sodą“, kur buvo paruošta 
prabangi vakarienė. Tačiau Višinskio 
blogoji nuotaika, nors jo stalas nuo 
jugoslavų ministerių buvo atskirtas, 
nė kiek nesušvelnėjo.

Kiek pasėdėję?, jis pakilo ir piktai 
susiraukęs išėjo, net neatsisveikinęs 
šeimininkų. Perdaug neatsilikdami, 
jį išsekė ir visi jo satelitai: Anna 
Pauker, Clementi, Molnar ir jų paly
dovai. — luk —

Iz. Vasyliūnas Miincheno 
radiofone

Rugsėjo mėn. 30 d. smuikininkas 
Izidorius Vasyliūnas groja pusvalan
dį Miincheno radiofone. Fortepijonu 
palydi radiofono pianistas Paul San
ders. Programoje „Miniatiūros“: Ma
ria Theresia vn Poaradies — „Sici- 
lienne“, Fritz Kreisler — „Rondino 
Beethoveno temai“, E. Granados — 
„Ispanų šokis“, Juozo Vitolio — „Ro
mansas“. Lietuvių kompozitorių An
tano Račiūno — „Rymojo mergelė“ 
ir Vlado Jakubėno „Melodija“.

Suomijoj auga 
neramumas

KOMUNISTAI PUOLA

Įvairios žinios
• NTB praneša, kad daliniai užbaig
tą paminklą prie Torgau, ant Elbės 
kranto, kurį statė sovietai rusų-ame- 
rikiečių karių pirmajam susitikimui 
įamžinti, pradėjo sovietų kariuome
nės įsakymu išgriauti, pasakoja at
bėgę vokiečių pabėgėliai.

Paminklas dar nebuvęs užbaigtas, 
bet pamatas ir pedcstalas jau buvę 
pastatyti ant rytinio Eibes kranto prie 
Torgau tilto. 1945 m. balandžio 25 d. 
keturi amerikiečiai kariai buvo pa
siekę Torgau ir susitiko su rusais.
• Britai numato prašyti Haagos 
tarptautinį teismą, kuris turėtų pasi
sakyti kam priklauso — Britanijai ar 
Prancūzijai — les Mlnųulers ir les 
Ecrehon salelės, kurios randasi La
manšo kanale ir dėl kurių ginčas tarp 
šių kraštų vyksta jau 500 metų. (UP) 
® Talino radijo -stotis rugsėjo 5 d. 
pranešė, kad „žemės ūkio darbininkų 
brigados, sudarytos iš Estijos jūrinin
kų, yra pasiųstos į Uzbekistano kol- 
kozus darbams. Jie turės ten dirbti 
tol, kol užsibaigs sezoniniai darbai ir 
bus išpildyta valstybei duoklės“. 
„Newsletter“ priduria, kad Sovietai 
nebepasitiki estų jūrininkais, jei juos 
išsiunčia ž. ū. darbams į Sibirą ir kad 
Sovietų piliečiai nepajėgia susitvar
kyti savo kolchozų, jei reikia sveti
mųjų rankų. Matyti yra neramu.
• Nors pabaltiečių konstitucijos nu
rodo, kad jų kraštai gali tvarkytis 
nepriklausomai nuo Sovietų Sąjun
gos, tačiau tai tik fikcija. „Newslet
ter“ rašo, kad Estijos geležinkelių 
tvarkymui atvykę inžinieriai, techni
kai ir kt. iš Rusijos su svetimomis 
pavardėmis — Jegorov, Komorov, 
Golovenov ir 1.1. Tai tokios nepri
klausomos valstybės, nors jų užsienių 
reikalų ministerial norėdavo užsieny
je „atstovauti“ savo kraštus.
• J.Tautos daro žygių, kad Europoje 
sumažintų 75—80 % tuberkulozės pa
sireiškimus tarp nepakankamai mai
tinamų vaikų. Ši programa numato

ma įvykdyti per 5 metus. Apsauginės 
priemonės jau prasidėjusios per JT 
raudonąjį kryžių ir Europos sveikatos 
ministerijas. Norima patikrinti 50.000. 
000 vaikų ir suaugusių tuberkuliozinį 
stovį — užsikrėtimą ir įskiepyti 
15.000.000, kurie dar nėra TBC pa
liesti. (HTB)
• Daily Mail spec, koresp. iš Kali
fornijos praneša, kad Amerikoje esą 
pusiau atidengta specialaus lėktuvo 
gamybą, kuris turįs rentgeno spin
dulių akis, su kuriomis galės matyti 
naktį, per rūką ir audras. . ,
o H. Wallace, pažangiosios partijos 
kandidatas į prezidentus, neseniai 
viename susirinkime pareiškė, kad 
„aukso ir žalvario didieji vis dar kal
ba apie taiką, bet jie ruošia pajėgas 
ir ginklus tų, kurie'nori karo“. Jis 
apkaltino ir Trumaną už tai, kad šis 
paprašęs Kongresą paruošti trečiajam 
pasauliniam karui programą. (UP)
• Ispanijos generalisimus Fr. Fran
co antrą kartą susitiko su Don Juan, 
pretendentu į Ispanijos sostą. (UP)
o Pranešama, kad kiekvieną dieną 
J Vokietiją atbėga 700 čekų po prez.- 
Bencšo mirties. (UP)
• Iš Paryžiaus srities dingo penki
amerikiečių lėktuvai, spėjama, jog 
jie nuskraidinti į Palestiną. i
• JAV, atstovas J JT visumos suva
žiavimą p. John Dulles pareiškė, kad 
jis informos iš Paryžiaus respubliko
nų kandidatą į prezidentus p. Dewey 
apie įvykius J.Tautose. P. Dulles ap
sirūpins tokiais aparatais, kokius 
naudoja prez. Trumanas ir p. Mar- 
shallis per JT suvažiavimus.
• Prez. Trumanas, išvykdamas į 
propagandinę kelionę, kurioje aplan
kys 21 štatą, pareiškė: „Aš pradedu 
sunkią kovą ir aš jiems nušviesiu.“ 
Prezidentas važiuoja spec, traukiniu 
iš 17 vagonų ir padarys 9.500 mylių 
kelionę. Toje kelionėje pasakys 100 
kalbų. (HTB)

• Vakarų Sąjungininkai leido 
dviems vokiečių firmoms gaminti 
benziną iš vandenilio. Jos pagamin
siančios tiek, kiek reikės Vokietijos 
reikalams. (ST)
• Jei rinkimai būtų vykdomi šian
dien, kurį jūs kandidatą pasirinktu
mėte į prezidentus? Atsakymai gauti 
tokie: Trumanui — 31,4 %, Dewey — 
44,2%, Wallace — 3,6%, Thomas — 
0,5 %, Thurmand — 4,4 % kiti — 0,5 
% ir neatsakė — 15,4%.
e JAV Rūmų neamerikinės veiklos 
komitetas kreipėsi į prez. Trumaną, 
kad jis grąžintų atgal kvotos federa
linio biuro pranešimą dėl dr. E. U. 
Condon’o reikalų, susijusių su Sovie
tų agentų špionažu. Dr. Condon yra 
tautinio biuro standardų šefas ir jam 
primetama tam tikrų atominės ener
gijos duomenų perdavimą Sovietų 
agentams. (HTB)

DU MILŽINIŠKI KELEIVINIAI 
LAIVAI

Iš New Yorko specialiai praneša 
HT, kad laivyno ir kitos atitinkamų 
šakų vadovybės planuojančios pasta
tyti du didžiausius linljinius-kelei- 
vinius laivus po 50.000 tonų dydžio 
ir didelio greičio. Šie laivai kursuo
tų tarp Amerikos ir Europos. Be to, 
šie laivai karo metu galėtų kiekvie
nas nuvežti į Europą po vieną divi
ziją kariuomenės. Manoma, kad bū
simame kare britų linijinių laivų — 
Queen Mary ir Queen Elisabett — 
negalimą būtų gauti, nes jai pačiai 
jie būtų reikalingi. (HT)
PABĖGO LENKAS SU SOVIETŲ 

LĖKTUVU JAK,
AP iš Hamburgo praneša, kad į 

britų zoną prieš tris savaites atskri
do vienas lenkų lakūnas su paskuti
niu Sovietų Jak modeliu naikintuvu. 
Lakūnas, kaip pabėgėlis, nugabentas 
į D. Britaniją. Lenkas atskridęs iš 
Lenkijos. (NYKT)

Abu didieji vengia karo
Penktadienio m-. NYHT pateikia 

Brookingo instituto, vieno labiausiai 
vertinamo krašte, duomenis apie po
litinius Sovietų Sąjungos ir JAV nu
siteikimus. Laikraštis rašo, kad nesą 
jokių duomenų „manyti, jog Rusija 
arba JAV būtų nusprendusios, kad 
tik karas yra reikalingas gyvybiniams 
interesams apsaugoti. F riešingai, esą 
duomenų, kurie rodo, jog nė viena 
pusė, mažiausiai šiuo metu, nenori 
ginkluoto susidūrimo“. Minimasis in
stitutas buvo paruošęs 1948—1949 me
tų pranešimą apie svarbiausias JAV 
užsienių problemas.

Tačiau, pranešime sakoma, toli
mesnis santykių tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos blogėjimas galėtų eventua
liai vieną ar kitą tautą įtikinti, kad 
gyvybiniai jų reikalai gali būti ap
saugoti tik apgalvotu ginkluotų pa
jėgų panaudosiu, rašo NYHT. Kurį 
metą „pasaulis galėtų gyventi ir to
liau dabartiniame košmare, kuris vis 
dėlto nėra nei karas, nei taika, nei pa-

me, nuo tokios minties neatsisako Ir 
mūsų vadovaują politikai.

Nurodoma, kad pokarinė Sovietų 
politika yra paremta nelaimingu JAV 
demobilizacijos greičiu ir tuo būdu 
silpnumo ženklu Europoje. „Dabarti
nis judėjimas padėčiai pakeisti turės 
įnešti naujų elementų į Sovietų va
dų kalkuliaciją“. Šis žygis galįs iš
šaukti norą daugiau bazuotis abipu
siu supratimu ir pritarimu abiems 
šalims, ir tai gali sudaryti tokią pa
saulinę politiką, kuri jau buvo api
brėžta karo metu.

Jei šie instituto išvedžiojimai bus 
teisingi, tada tektų laukti, kad So
vietų Sąjunga bus priversta pasi
rinkti kelią į rimtas deryba's, kuriose 
nesijaus spaudimo. Neveltui gen. Ei- 
senhoweris pareiškė, kad norint pa
siekti bendradarbiavimo, reikia būti 
stipriam, — tuomet nereikės mal
dauti, bet bus galima derėtis kaip 
lygiam su lygiu ar net pranašesniems 
esant, (ja)

Mokyklų vadovų, mokytojų ir tėvų dėmesiui
Artėjame prie to momento, kai visi išsisklaidysime po platųjį pa

saulį, kur lietuviška knyga ar vadovėlis taps didele brangenybe. Lietu
viškai knygai įsigyti privalome išnaudoti palankias galimybes dabar. 
Mokyklų vadovai ir mokytojai, paraginkite vaikus ir vaikų tėvus, o tėvai 
suraskite vieną kitą markę lietuviškai knygai.

Žemiau patiekiamas sąrašas reikalingiausių vadovėlių ir knygų, kurias 
pigiomis kainomis galima įsigyti, kreipiant užsakymus „Mūsų Kelio"
adresu:

1. Esmaitis, GYVOJI GAMTA ir ŽMOGAUS KŪNAS . . 2,— DM
2. „ Negyvoji GAMTA . . . . . . . . . 1,50 „
3. „ GEOGRAFIJA: Lietuva. Svetimi kraštai. Žmo-

„ gus ir žemė. Žemė pasaulio erdvėje . . • . 2,50 „
■4. K. Čibiras, LITURGIKA....................................  2,50 „
5. H. Herlitas, ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS . . . . 4,— „
6. P. Andriušis, ESPERANTO VADOVĖLIS.............................. 0,80 „
7. F. Kirša, TOLUMOS. Poezija: a) paprastam popieriuje . 3,— „

b) geresniam popier. . ■ . 4,— „
c) su aut. ir dail. parašais 4,— „

8. Vyt. Alantas, DRAMOS VEIKALAI...........................................1,20 „
9. VYDŪNAS. Leidinys jo 80 m. amž. sukakčiai paminėti . 1,50 „

10. Esmaitis, ISTORIJA: Senų senovė. Lietuvos istorija, (kaina 
nežinoma, baigiama spausdinti)
Patariama užsisakyti grupėmis, nes užsisakantiems pavieniai bus pris- 

kaitomos ir persiuntimo išlaidos, maždaug 30 pf. už knygą. Užsakantiems 
nemažiau 10 egz. vienos rūšies knygų, duodama 10% nuolaida.

galiau ginkluotos paliaubos, priduria 
pranešimas pažymėdamas, jog abi 
šalys mėgina viena antrą sulaikyti.

Nežiūrint šių pusiau optimistinių 
išvedžiojimų, pranešime įspėjama, 
kad „tokia situacija nepasikeitusi ne
gali ilgai tęstis ir todėl iškyla nuo
latinis pavojus, kuris galętų virsti 
karu dėl neatidumo ar dėl persiskai- 
čiavimo“. Kad ir po tokių prielaidų, 
neatsisakoma tačiau minties, jog ir 
„taikingam sprendimui vis dar durys 
esančios atviros“. Kaip prisimena-

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti nž kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. • Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10% nur’aidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.

Printer; Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donau. — Population to be served: 20.000.

VYRIAUSYBĘ
Reuteris iš Helsinkio praneša, kad 

Suomijos naujoji socialdemokratų 
vyriausybė esanti smarkiai puolama 
liaudies demokratų partijos ir sovie
tų spaudos, nors ministeris pirm-kas 
C. A. Fagerholm siekia vyriausybę 
sudaryti daugiau iš specialistų, negu 
iš politikų.

Liaudies demokratų partiją yra 
ne kas kita, kaip jungtinė komunistų 
ir kairiųjų socialistų partija, arba 
praktiškai — komunistų partija, nes, 
jai jie vadovauja. Ši partija išleido 
atsišaukimą, kuriame min. pirm-ką 
vadina „karo politiku“, p jo vyriau
sybė estmti antirusiška, nes ji pasi
priešinusi karinės pagalbos ir drau
giškumo sutarties sudarymui.

Fagerholmo kabinetas vedąs, sa
koma komunistų atsišaukime, į pa
vojingą reakcijos kelią, kuris nuve
šiąs j karą su Sovietų Sąjunga.

Net Sovietų pasiuntinybės nariai 
rodą nepasitenkinimo naująja vy
riausybe. Liaudies partija skelbia, 
kad vyriausybė norinti mažinti algas 
ir todėl darbininkijoj keliami nera
mumai. Jei vakariečiai paims griež
tesnį kursą, gal Suomija ir išlaviruos 
nepatekus į Sovietų nemalonę, (am)

Šis bei tas
Kintanti sąvoka. — Vienas Buda

pešto biznierius išvyko į užsienį. Po ' 
savaitės pažįstamieji gavo atvirlaišjcį 
su įrašu: „Sveikinimai iš .'laisvosiom 
Rumunijos. — Beny.“ Vėliau gauta 
kita atvirutė: „Sveikinimai iš laisvo
sios Bulgarijos“, dar vėliau: „Svei
kinimai iš laisvosios Jugoslavi
jos.“ Pagaliau po dviejų savaičių atė
jo dar vienas atvirlaiškis iš New 
Yorko: „Sveikinimai nuo laisvojo 
Beny iš New Yorko.“ (RM)

Prancūzijos televizijos planas. — 
Pagal t. vad. Monnet planą, Prancū
zijoje paruoštas televizijos stočių 
statybos projektas, kuris numato te
levizijos siųstuvų tinklą išplėsti vi
same krašte. Tokie siųstuvai būtų 
įrengti visoje eilėje Prancūzijos 
didmiesčių, kaip Idile, Strassburg, 
Marsaille, Nice, Toulouse, tarpiniai 
siųstuvai numatyti vidutinio dydžio 
provincijos miestuose. Paryžius, kaip 
vienas vadovaujančių Europos cen
trų, savo televizines transliacijas 
perduotų ir įvairiems užsienio siųstu
vams.

PIGIOJI BIBLIOTEKA
Pasaulinių autorių novelės atski

romis knygelėmis po 20 pf. egz. Nau
jai išleista:
1. William Saroyan: Meilė priklauso 
mylintiesiems.

_ 2. Jack London: Mamuto me
džioklė.

3. Knut Hamsun: Piemenų tro
belė.

Anksčiau išleista:
1. John Steinbeck: Nužudymas.
2. Edgar Allan Poe: Juodoji katė.
Prisiuntusiems DM 1.— paštu bus’ : 

išsiųsta visos penkios knygelės. Adre
sas: „Gabija“, (14a) Schwab. Gmūnd, 
Bismarckstr. 1. ąu

Buvusieji nacių kaliniai, žinantieji , 
ką nors apie mano vyro Prano Simo-;".j 
kaičio likimą, malonėkite pranešti „ 
šiuo adresu: . F

Agota Simokaitienė, Mūnchen 19, ’
Gudrunstr. 13/14, II. Aufgang. - _ į
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LIETUVIŲ SAVAITRaSTIS

Šnipų valymas Jungi. Valstybėse
AMERIKOS LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Viename rųgpiūčio mėn. numerių 
„Amerika“ talpina ilgesnį straipsnį 
apie vykstančius Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse neįprastus įvykius, 
kurie visuomenėj sukelia pagristą su
sirūpinimą.' Esanti susekta didžiulė 
šnipų gauja, buvusi savo tinklą išplė
tusi net ir aukštose valdžios įstaigose.

ŠNIPŲ apklausinėjimas Wašing- 
tone gerokai sukrėtęs skaitančią] ą 
visuomenę. „Klausinėjimui einėnt, 
vis girdisi, kad tas ar kitas tos by
los paliestasis atsisako duoti paro
dymus, atsisako prisipažinti, ar jis 
buvęs komunistas ar ne, net vengia 
iš viso atsakyti į šį klausimą.“

„Šiuo metu darosi aišku jau net 
ir kiekvienam Amerikos piliečiui, 
kad kiekvienas komunistas yra tik
ras USA priešas ir jos paslapčių 
šnipinėtojas ir išdavinėtojas. Viešu
mos pasiekusi šnipinėjimo afera turi 
kelti ir kelia labai rimto susijaudi
nimo visų USA piliečių tarpe, nežiū
rint kaip uolus sugautųjų raudonųjų 
paukštelių išsisukinėjimas bebūtų.“

BRANGUS URANIJUS BUVĘS 
PERLEIDŽIAMAS RUSAMS

Sovietų Sąjungai kažkokiu parė
dymu buvę parduota „žymus kiekis 
Uranium 238 ir Uranium 235. Nekal
bant jau apie tai, kad Uranium yra 
labai brangus, kaip cheminis ele
mentas, nes jei aukso svaras tada 
kainaVo 560 dolerių, tai Uranium 
svaras buvo 750 dolerių. Uranium 
238 ir Uranium 235 yra vienos iš pa- 
grindinių-medžiagų vadinamoje gran
dinėje reakcijoje, kuri sudaro atomi
nės bombos sprogimo pradmenis. Sa
lia to paaiškėjo, kad buvę rusams 
parduota ir tam tikri kiekiai vadina-

P. I. Kovaitės pranešimas
(Pradžia 1 pusi.)

mi žygiai, kad DP komisija Vašing- 
, tone pripažintų šitą teisę ir mūsų or

ganizacijai. Kol tatai įvyks, lietu
viams teks naudotis kitų organizacijų 
teikiamom, garantijom ir BALF’o su
rinktais privačių asmenų darbo ir 
buto užtikrinimais. Tačiau ir vėliau, 

• Jei BALF’as ir gaus šią teisę, reikės 
dėti pastangas kiek galima plačiau 
pasinaudoti kitų organizacijų teikia
ma parama, nes, kaip jau minėjau, 
ši parama yra susijusi su nemažomis 
išlaidomis ir BALF’as vien savo re
sursais nepajėgs padėti visiems lietu
viams, kuriems tokia parama yra rei
kalinga.

"Todėl jau dabar tariamasi su ki
tomis organizacijomis dėl bendradar
biavimo formos ir lietuvių reikalų 
atstovavimo. Šie pasitarimai toliau
siai yra nuėję su NCWC, nes BALF’o 
centras glaudžiai bendradarbiauja su 
NCWC centru New Yorke ir tokiu 
būdu ryšiai su šia organizacija yra 
tampresni. Kadangi DP „bilių“ vyk
dyti pradedama amerikiečių zonoje, 
tai ir reikalingi ryšiai su kitomis or
ganizacijomis stengiamasi pirmiausiai 
čia užmegzti. Yra susitarta, kad kiek
vienoje NCWC įstaigoje, amerikiečių 
zonoje, bus ir BALF’o atstovai, kurie 
tvarkys visų lietuvių, užsiregistruo
jančių emigracijai per NCWC, bylas. 
Jau dabar dirba vienas BALF’o tar
nautojas Frankfurte ir du Mūnchene. 
Netrukus vienas bus paskirtas Stutt- 
garte. Yra malonu konstatuoti, kad 
lietuvių Liuteronų Bažnyčios Taryba 
yra užmezgusi ryšį su Lutheran Mis
sion ir tinkamai atstovauja atitinka
mos lietuvių grupės reikalus.

BALF’as taip pat yra užmezgęs 
ryšius su šios misijos šefu dr. Hong. 
Visiems tiems lietuviams, kurie ne- 
galės gauti kurios nors svetimos or
ganizacijos paramos, BALF’as pirmo
je eilėje stengsis betarpiškai padėti, 
parūpindamas pagal galimumus dar
bo ir buto garantijas, patiekdamas jų 
bylas vadinamiems selektoriams, ku
rie bus DP komisijos paskirti emi
grantams atrinkti, sekdamas tų bylų 
eigą, kur reikia duodamas atitinkamų 
paaiškinimų ir informuodamas trem
tinius apie jų bylų eigą, o taip pat, 
žinoma, teikdamas reikalingą globą 
jiems pasiekus Amerikos krantą, kiek 
tatai leis BALF’o ištekliai.

(Pabaiga sekančiame Nr.) 

mojo „sunkaus vandens“, kuris la
bai svarbus atominės bombos ga
minime.“
BUV. PAGROBTOJI KOZENKINA 

ir jos kolega mokytojas Samarin 
esą pasiryžę padėti Amerikos sau
gumo organams išaiškinti ir daugiau 
asmenų iš bolševikinio šnipų tinklo 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
Taip pat jie atidengsią ir pragaištin
gą Sov. Konsulato veiklą.

\
PRALAIMĖTAS LAIMĖJIMAS

„Labai sunkiomis . viso krašto 
pajėgomis, ir labai didele žuvusių 
Amerikos vyrų kaina buvo sutriuš
kintas rudasis teroras, siautėjęs Eu
ropoje, tačiau taika iki šios dar vis 
pasiliko už laimėto laimėjimo ribų. 
Kažin kokio%slaptosusitarimoYaltoje 
sulaikyta Amerikos kariuomenė pasi
traukė tada nuo Berlyno, nepalik
dama sau net žemės sklypelio kori
doriui prieiti prie savo zonos tame 
pačiame Berlyne..."

„O dabar nuostabiai galinga 
USA aviacija padarė milžiniškas pa

■' ■ 1 -—ji i' ...

It grybai dygsta popieriniai nameliai
Kaip atrodo Japonija šian

dieną, praslinkus trejiems me
tams po kapituliacijos, pasako
ja FNP korespondentas G. E. 
Ledoux.

Atvykęs į 40 km atstu nuo Tokio 
esantį Jokohamos uostą, buvau nu
stebintas Japonijos atsistatymo eigos. 
Uosto įrengimai, kurie amerikiečių 
orinių puolimų metu buvo iki 44°/o 
sunaikinti, šiandieną atrodo beveik 
taip, kaip prieš karą. Kuli, kuris ne
šė mano mantą, jų fone sudarė labai 
pasigailėtino žmogaus įspūdį. Jis dė
vėjo visiškai išblukusią ir nuplyšusią 
imperatoriškosios armijos uniformą, 
nešvarią kepurę ir guminį apavą, ku
ris jo kojoms teikė anties plaštakų 
išvaizdą. Aš atsilyginau jam kelio
mis cigaretėmis, kurios čia žymiai 
daugiau reiškia, negu keletas bever
čių jenų.

Tarp Jokohamos ir Tokio 1945 m. 
pastatyta didelė plati autostrada. 
Abiejose pusėse matosi mediniai na
mai ir tebestatomi fabrikai, kurių 
daugelyje vietų testovi tik kaminai 
ar nebaigtos, sienos. Statybinės me
džiagos trūkumas ryškiai pastebimas. 
Tačiau privatūs mediniai ir popieri
niai nameliai dygsta be jokio plano, 
kaip grybai po lietaus. Kiekvienas 
manosi, kaip gali.

GATVĖS BE VARDŲ
Pačiame Tokio — kaip ir kituose 

Japonijos miestuose — gatvės neturi 
jokių vardų, ir namai ne taip sunu
meruoti, kaip Europoje priprasta. 
Numeriai duodami pastatymo eile, o 
tai priveda prie tokių kurijozų, kad 
šalia Nr. 1 gali pamatyti Nr. 95. Tik 
atitinkamo kvartalo policijos valdi
ninkas gali nurodyti, kur galima su
rasti ištisą valandą ieškotą namą.

Didžiųjų gatvių sankryžose judė
jimą tvarko amerikiečių MP. Čia ga
lima pastebėti, ’ kad daugumas auto 
vairuotojų yra amerikiečiai — civiliai 
arba uniformuoti. Salia MP, kitoje 
tramvajaus bėgių pusėje, ant muilo 
dėžės pasilipęs, stovi japonų polici
jos valdininkas, kuris imituoja savo 
amerikiečio kolegos gestus, tik, ži
noma, su mažesniu efektingumu.

RIKSĄ RETAI SUTIKSI
Japonai su mažomis išimtimis 

naudojasi tik viešojo susisiekimo 
priemonėmis — tramvajais, požemi
niais ir priemiesčių traukiniais. Sus
tojimo vietose matai žmonių būrius 
ramiai, nuostabiai drausmingai, lau
kiančius savo eilės. Amerikiečių ka
riams šios transporto priemonės yra 
„off limits". Jie turi savo specialius 
autobusus, ir susisiekimą su’ prie
miesčiais palaiko specialūs, tik jiems 
skirti, traukiniai. Dviračius japonai 
nepaprastai mėgsta, ir jais gabenami 
neįmanomiausi dalykai. Rikšą pama
tysi gana retai. Daugiausia juos nau
doja . amerikiečių kariai, kurie tuo 
būdu daro iškylas į miestą „pagal ja
ponišką madą“.

stangas gelbėti Berlyno gyventojams 
nuo bado. Tas maisto gabenimas 
USA aviacijai jau ima kainoti USA 
kareivių gyvybe. Aukojama gyvybė, 
kad būtų laimėtas prarastas laimėji
mas, o tas lamiėjimas prarastas, tik
tai dėl kažikokių amžinai nesibai
giančių slaptų susitarimų.“

TRYS LIETUVIAI TREMTINIAI 
PROFESORIAI PASIEKĖ AMERIKĄ

Kaip „Amerika“ praneša, šm. rug
piūčio 18 d. Marine Swallow laivu 
atvyko 15 lietuvių iš Vokietijos. At
vykusiųjų tarpe buvo ir trys profe
soriai: Dr. Antanaš Gylys, Dr. Vikto
ras Jasaitis ir kun. Dr, Antanas Si
daravičius. Iš kitų atvykusių yra: 
Antanas Baleišis, Anelė Dabušienė, 
Valerija Savičienė su sūnum Leonu 
ir dukra Voktorija ir pranciškonas 
vienuolis kun. Petrus Svambaris. At
vykusiuosius sutiko giminės, pažįsta
mieji ir laikraščių reporteriai. Rei
kalingus formalumus atlik! pagelbėjo 
Gen. Konsulato attache A. Simutis ir 
BALF’o atstovė Ona Valaitienė.

, Stp. Verpenis.

Viena iš kelių" — jeigu ne vienin- 
tėlė — Tokio gatvių, turinčių vardus, 
yra Ginza, esanti miesto viduryje. 
Tai plati, tirštai apgyventa prekybos 
gatvė su daugybe krautuvių, kuriose 
galima gauti visa, kas nevalgoma: fo
to, elektrinių aparatų, pypkių.ir 1.1. 
— daugiausia prabangos dalykėlių, 
kuriems pirkėjų vis dėlto netrūksta; 
net porcelanui ir sporto reikmenims. 
Nesuskaitoma daugybė arbatinių per
pildytos. Ten gaunama ledų, bealko
holinių gėrimų, tikros arbatos ir įvai
rių surogatinių, be jokio maistingu
mo, valgių. Apskritai, gaunas įspū
dis, kad žmonės čia nebadauja. Vai
kai atrodo sotūs, ir nėra — kas kelei
viui, atvykusiam iš Kinijos, nepa
prastai krinta į akis — jokių elgetų.

IR ClA — TABAKO BADAS
Juodoji birža Japonijoje žydi vi

somis įsivaizduojamomis formomis, 
nors ji ten, tiesa, gal ir nėra taip slo
pinama, kaip kai kuriuose Europos 
kraštuose. Ja verčiasi ir patys japo
nai ir užsieniečiai — daugiausia ko
rėjiečiai. Didžiausia paklausa yra ta
bako ir cigarečių. Už 10 amerikinių 
pokelių mokama iki 1.400 jenų, tatai 
čia sudaro nepaprastai aukštą kainą. 
Atsiranda daug „tabako klastotojų“, 
kurie į tikrą tabaką nepaprastai gu
driai kartais įmaišo net arklių mėšlo. 
Daug pinigų galima per ilgesnį laiką 
uždirbti ir su akmenėliais. Tačiau 
paskutiniuoju metu jų pasiūla tiek

Griežtos Vakarų notos Kremliui
Po dviejų mėnesių nevaisingų de

rybų Maskvoje, Vakarų Sąjunginin
kai prieš porą dienų Kremliaus val
dovams Berlyno klausimu įteikė tris 
notas, kurios, nors ir nesančios ulti- 
matinio pobūdžio, vis dėlto yra taip 
preciziškai suredaguotos, jog Sovie
tams nebebus progos išsisukinėti, o 
teks tik atsakyti: taip ar ne. Atsaky
mo į notą tikimasi sulaukti po savai
tės. Sovietų atsakymas nulems toli
mesnę Vakariečių politikos eigą.

„Amerikos balso“ komentatorius 
pridūrė, kad Amerikos užsienio poli
tiką remia 86 °/o tautos, kuri pasisakė 
remsianti amerikiečių kariuomenės 
pasilikimą Berlyne, net jeigu dėl to 
reikėtų ir kariauti. Tik 4 “/« užklaus
tųjų pasisakė priešingai.

Panašios nuotaikos vyrauja ir Lon
done. Bevino vedamai užsienio poli-

Pranešame (Įminėme ir pa
žįstamiems, kad š. m. gegužės 
mėn. Lietuvoje staiga mirė 
Kauno „Aušros“ berniukų gim
nazijos direktorius FELIKSAS 
TREIGYS.

Duktė Ir žentas

Emigracijos reikalais informacinis suvažiavimas
Artėjant platesnio masto emigra

cijai, lietuvių tremtinių įkurdinimo 
klausimams išdiskutuoti š. m. rug
sėjo 22—23 dienomis Įkurdinimo Tar
nyba susitarusi su BALF’o Įstaiga 
Europoje sušaukė suvažiavimą, ku
riame dalyvavo daugelio tremties 
organizacijų ir spaudos atstovai. Čia 
buvo atstovaujami ne tik prancūzų 
ir anglų zonų, bet ir Austrijoj gyve
ną lietuviai. Šiam suvažiavimui pra
vesti buvo sudarytas prezidiumas iš 
p. A. Kalvaičio, p. S. Balčiūno ir p. 
M. Krikščiūno.

Suvažiavime išdiskutuota labai 
daug opių ir svarbių emigracinių 
klausimų. Pačioje pradžioje isklau- 
sytas išsamus BALF’o Įgaliotinės p. 
I. Rovaitės pranešimas apies Ealfo 
dedamas pastangas lietuviams trem
tiniams pagelbėti. Tas pranešimas 
ištisai talpinamas pirmame pusla
pyje. Toliau „Įkurdinimo darbo or
ganizavimas Vokietijoje“ klausimą 
referavo LTB Centro Komiteto pir
mininkas P. Gaučys, paliesdamas lie
tuvių tarnautojų klausimą besirūpi
nančiose Įkurdinimu institucijose, 
tarnautojų rezervo sudarymo reika
lą, emigrantų atranką, emigruojan
tiems laiku dokumentų paruošimą ir 
organizuotą emigruojančių išlydėji
mo reikalą. Tikslios tremtinių stati
stikos sudarymo klausimą referavo 
p. Šlepetys, o apie lietuviškų židinių 
sudarymo reikalingumą emigracijoje 
— Dr. VI. Viliamas. Čia paminėti 
klausimai buvo dalyvių gana gyvai 
diskutuojami. Jie pareikalavo pilnos 
pirmosios suvažiavimo dienos.

padidėjo, kad kai kurie vaizbūnai yra 
priversti orientuotis į kitas branžas. 
Ir doleriais prie ‘kiekvienos gatvės 
kertės prekiaujama. Už dolerį pasta
ruoju metu buvo mokama 450 jenų 
(oficialus kursas 1:50). Okupacinis 
doleris (scriptas) nėra labai gaudo
mas, nes amerikiečiai yra 4-u keletą 
kartų jo „spalvas“ keitę i. .. ’ Adu 
daug vaizbūnų sužlugdę.

IMPERATORIAUS POZICIJA
Plačiais kanalais nuo išorinio pa

saulio atskirtuose rūmuose imperato
rius gyvena ramų, niekeno netruk
domą, gyvenimą, nors pasaulyje ir 
retkarčiais pasklinda gandų apie 
eventualų jo abdikavimą.

Tiesa, gen. McArthur atėmė Iš Hi
rohito jo dieviškąją galią, bet japo
nams paliko teisę jį laikyti savo tau
tos vieningumo simboliu. O japonai 
yra prietaringi ir ištikimi tradicijoms. 
Jie tebegarbina ir „demokratiškąjį“ 
imperatorių.

Kaip priešingybė amerikiečių pro
paguojamai demokratijai, į kraštą 
bando slapta Įsiskverbti ir komuniz
mas. Iš Sibiro grjžtantieji karo be
laisviai esti specialiai Įrengtose sto
vyklose rusų „apmokyti“. Pagal jų 
skelbiamą doktriną imperatoriaus ga
lia turinti būti galutinai pakirsta. 
Tačiau daugumas japonų yra nuo
monės, kad ponui Hirohito niekas ne
atsitiks, kol Japonijoje bus’ svarus 
McArthuro žodis. -tak

tikai pritaria ir konservatorių parti
ja. Taigi, už jo pečių stovi visa tau
ta, išskyrus komunistus.

— Slapta Sovietų satelitų konfe
rencija, kaip nurodo diplomatiniai 
Washingtono sluogsnlai, yra arba jau 
pasibaigusi .arba dar tebesitęsia. Są
ryšy su tuo pabrėžiama, kad Molo
tovas esąs vienas iš „keturių didžių
jų“, kuris šiuo metu nedalyvaująs 
Jungt. Tautų suvažiavime, Paryžiu
je, ir kad Anna Pauker su Georgi 
Dimitrov šiuo metu nesą savo valsty
bėse. Clement Gottwald savo atosto
gas praleidžiąs taip pat Sovietų 8- 
goje.

Šie visi faktai Washingtons seka
mi su nemažu dėmesiu, nes slaptosios 
konferencijos paprastai atnešdavu- 
slos svarbias Sovietų užsienio politi
kos priemones. (Dena/Reuter)

— Thomas Dewey savo pirmojoje 
rinkiminės kampanijos metu pasaky
toje kalboje pakartojo savo anksty
vesnį ketinimą: Jeigu Jis laimėsiąs 
rinkimus, tai Jvykdysląs tokį valsty
bės aparato valymą, kokio nesą buvę 
visoje JAV istorijoje.

— Jungt. zonos ūkio taryba ir vo- 
kisšių bankas kreipėsi į okupacinių

Antrąją suvažiavimo dieną posė
dis buvo pradėtas Prof. M. Kriščiūno 
referatu „Emigracija į D. Britaniją 
bei Australiją, turint galvoje grįži
mą Į tėvynę“. Referentas, pateikęs 
informacijų apie emigraciją iš britų 
zonos, išreiškė, kad reikėtų pasiųsti 
Australijon kultūrininkų burelj, ku
ris, nors sunkiose vietos sąlygose, su
darytų lietuvybės židinį, spinduliuo
jantį ir 1‘aikantĮ nuo nutautimo kitus. 
Emigracijai vykstant toliau, būtinas 
ir neatidėliotinas reikalas yra tremti
nių kartotekos sudarymas ir pagaliau 
išvykstančių tautiečių aprūpinimas 
atitinkama literatūra, paruoštinas 
tremtinių vadovas.

Sekantis prof. Malinausko refera
tas nagrinėjo temą „Artimii ;iz švie
timo uždaviniai tremtyje ir organiza
cijoje“. Referento teigimu, tremtinių 
švietimo darbe krizės tenka laukti 
maždaug už metų, kada dėl padidė
jusios emigracijos čia Vokietijoje pri
sieis perorganizuoti likusiesiems švie
timo įstaigas, o naujuosiuose kraš
tuose Įsikūrus, prisitaikant vietos są
lygoms, organizuoti naujas.

Po informacinįo kun. Dr. Vaišno
ros referato apie dvasinius tremtinių 
reikalus imigracijai vykstant, sekė 
paskutinis — p. Pažemėno apie iš
vykstančių tremtinių turto likvida
vimą.

Suvažiavimą baigiant po karštes
nių diskusijų praktiško emigracijos 
vykdymo reikalais priimta rezoliuci
ja, kurioje, be kita ko, sakoma:

„Kaip Amerikoje Balfas yra visų 
lietuvių pastangomis ir vienybe Įkur
ta ir veikianti organizacija, kurios 
vyr. vadovybė yra sudaryta koalici
niu visų lietuvių srovių atstovavimo 
principu, kuo yra pasiektas dideliems 
ir bendriems uždaviniams reikalin
gas pilnas visų lietuvių pasitikėjimas, 
taip ir kuriamoje Balfo Įstaigoje Eu
ropoje turi atsispindėti Amerikos 
Balfo organizavimo principai.

Pageidaujama sudaryti prie Balfo 
įstaigos ir vietose, tremtinių emigra
cijai parinkimo komisijas pataria
muoju balsu; jas sudarant turėtų būti 
vadovaujamasi Balfo organizacijos 
principais.

Suvažiavimas pageidauja, kad Bal
fas taptų bendrąja lietuvių misija 
santykiuose lietuvių su emigracija be
sirūpinančiomis įstaigomis U.S.A, ir 
kitose valstybėse ir su tų valstybių 
konsulatais, IRO bei kitomis organi
zacijomis.

Balfo ir vietos tremtinių emigra
cijai parinkimo komisijose, spren
džiant emigruojančio profesini r’ -tu
šą, turi dalyvauti atitinkamos p.ofe- 
sinės organizacijos atstovas.
■ Suvažiavimas konstatuoja, kad lie
tuvių tremtinių informacija emigra
cijos Į įvairius kraštus reikalu iki šio 
laiko nebuvo centralizuota ir pakan
kamai tiksli.

Suvažiavimas pageidauja, kad 
tremtinių oficialų informavimą vyk
dytų Įkurdinimo tarnyba ir Balfo 
įstaiga.

Suvažiavimas reiškia padėką V.T. 
Įkurdinimo tarnybos Valdytojui, Bal
fo General. Igalloninei ir LTB Cen
tro Komitetui už ligšiolines pastan
gas ir darbą liet, tremt. emigracijos 
reikalais.“ 

pajėgų vadovybę su prašymu, kad va
liutos reformos metu deponuotos pi
nigų sumos ir po spalių 1 d. pasiliktų 
užblokuotos, tačiau netrukus numa
toma už šias sumas priskaičiuoti pa
lūkanas. Manoma, kad šiuo'reikalo 
savo sprendimą artimiausiu metu 
paskelbs kariniai gubernatoriai.

—- Kanados gener. A. G. L. Mc 
Naughton Paryžiuje pareiškė: „Mes 
esame visai tikri, kad Rusija dar ne
turi pasigaminusi atominės bombos.. 
Dabar nėra Jokios priežasties isteri
jai.“ (AP)

— Australijos karo ministeris p. 
C. Chambers parlamentė pareiškė, 
kad, feldm. Montgomery skaičiavimu, 
Rusija negalės kariauti 10 metų, Ja
ponija — 25 m. Ir Vokietija — M me
tų būvyje. (AP)

Kauno „Aušros" berniukų 
gtmnasijos direktoriui

FELIKSUI TREIGIUI 
staiga minu, liūdintiems Irenai 
ir Henrikui Kemekliams reiš
kiame gilią užuojautą.

Augsburgo bendraminčiai
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