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Mus puola, o mes--tylim
Vokiečių nusistatymas prieš užsieniečius 

daugiausia, nedraugiškas’, o vietomis — net 
priešiškas. Šitokia nuotaika prieš užsienie
čius vyrauja vokiečių spaudoje, ■ vokiečių 
įstaigose.; Iš čia ji smelkiasi į sąjungininkų 
okupacinės valdžios įstaigas; Į jų spaudą ir 
toliau. Užsieniečius .vokiečiai stengiasi vaiz
duoti kaip kriminalistus tinginius, „juodojo 
turgaus“- palaikytojus, žodžiu, tokius veltė
džius, kurie vokiečiams • sudaro ne tik sunkią 
naštą, bet ir gyvenimo nelaimę.
1 Dalį šitokių minčių paskleidė ir Reuteris 
žinioje iš Stuttgarto (Daily Mail, 1946. 12.11), 
kurioje operuojama statistikos ’ duomenimis 
iš Gross Hesseno apie kriminalinius nusi
kaltimus ir iš Mūncheno — apie kratą pas 
užsieniečius ir rastus pas juos daiktus, kilu
sius iš „juodojo turgaus“ Pasikliaujant šiais 
duomenimis,' sudaromas apie Vokietijoj gy- 
venčius užsieniečius vaizdas pagal vokišką 
koncepciją.

Tokios nuomonės kultivavimas žmonėse, 
kurie gyvena toli nuo Vokietijos ir tikrosios 
būklės nežino, yra didžiausia neteisybė ir 
Vokietijoj gyvenantiems užsieniečiams gar
bės plėšimas. “Įikrą vaizdą apie užsieniečius 
galima būtų susidaryti turint tik nešališkus 
statistikos duomenis. Tuo tarpu tokių duo
menų nėra ir, gaila, kad toks faktas mažai 
kam žinomas.

Užsieniec ; nusikaltimų skaičius negali 
būti didesnis už vokiečių nusikaltimų skai
čių jau vien dėl to, kad užsieniečiai su vo
kiečiais turi labai mažai santykių. Užsienie
čiai gyvena, daugiausia, atskirai nuo vokie
čių, stovyklose ir iš vokiečių iki šiol gaudavo 
tik vandenį- ir butą Butai, dažniausia, su
bombarduotų kareivinių ar kitų panašių 
pastatų griuvėsiai, pačių užsieniečių prisitai
kyti gyvenimo reikalams. Taigi, dėl vandens 
ir griuvėsių nesiginčijama ir į konfliktus 
neinama. Net ir tuo atveju pradų kivirčams 
su vokiečiais būtų maža, jei užsieniečiai būtų 
žemesnės kultūros Už vokiečius. Tuo tarpu 
daugumas užsieniečių kultūros ir moralės 
atžvilgiu stovi ne žemiau už vokiečius.

Klausimas, kokios priežastys vokiečius ska
tina laikyti tokią poziciją prieš užsieniečius? 
Sumetimų jie turi daug. Labai. svarbų vaid
menį čia vaidina buviisios-propagandos įdiegta' 
pažiūra į užsienietį, kaip žemesnį padarą, tin
kantį tik vergauti, be to manymas, kad nusi
kračius užsieniečiais palengvėsiąs gyvenimas; 
na ir svarbiausia, jų manymu, juodinimas 
užsieniečių atsveriąs ir sušvelninąs tuos bai
sius vokiečių darbus, kurie skelbiami iš teis
mo bylų ir kitų oficialių šaltinių apie atlik
tus kocentracijos stovyklose ir kitose pana
šiose vietose.

Ar tikrai užsieniečiai daugiau nusikalsta 
amerikiečių zonoje už vokiečius, kaip pav. 
prancūzų zonoj — sunku patikėti. Tris mėne
sius sekiau prancūzų karinių teismų skel
biamus spaudoje sprendimus ir susidariau 
vaizdą, kad užsieniečių nusikalsimų procen
tas, atsižvelgiant į jų gyventojų procentą 
prancūzų zonoje, nėra didesnis kaip vokie
čių.

Vokiečiai įrodinėja, kad. užsieniečiai pas 
juos palaiko „juodąjį turgų“. Klausimas, kas 
šį turgų palaikė nacių laikais, kuomet už
sieniečiai buvo koncentracijos stovyklose ir 
karo pramonėje prirakinti? Manymas, kad, 
iškrausčius užsieniečius iš Vokietijos: išnyks 
ir „juodasis turgus“, yra visiškai klaidingas. 
„Juodasis turgus“ yra būdingas reiškinys ne 
tik Vokietijai. Jis yra ir tuose kraštuose, 
kur visai nėra užsieniečių.

Kiek yra užsieniečių „juodajame turguje“ 
ir kiek vokiečių, be to, kuo kas ten prekiau
ja — puikų vaizdą galima susidaryti aplan
kius Frankfurto „juodąjį turgų“. Po pusva
landžio paaiškės, kad čia galima gauti visko: 
iš užsieniečių — kavos, rūkalų, šokolado ir 
kitokių smulkmenų, kurios yra ne vokiškos 
kilmės, dažniausia, nuo savo kuklaus raciono 
nutrauktos, o iš vokiečių — maisto produktų 
ir kitų būtino vartojimo dalykų. Kas gi 
mažina „gyventojų aprūpinimą būtinom pre
kėm, kaip mėgsta dažnai vokiečiai nusikusti: 
užsieniečiai ar vokiečiai ir kas dėl to labiau 
kaltesni?

Dar mažiau pagrįstas priekaištas dėl už
sieniečių tinginystės. Vokiečiams atrodo, kad 
užsieniečiai turi dirbti, visai nepaisydami 
darbo tikslo nei sąlygų, tartum darbas būtų 
savaime tikslas, kaip voverei bėgimas: ne
dirbsi — kojas užriesi. Tuo tarpu taip nėra. 
Darbas laisvam žmogui yra tik priemonė 
tikslui siekti. Dėl to nestebėtina, kad dažnas 
užsienietis, prieš imdamasis darbo, nori ži
noti: koks tas darbas bus ir kokios darbo ir 
atlyginimo sąlygos. Darbas, kurio tikslas 
neaiškus ir kuris neduoda jokios naudos, yra 
baudžiava arba vergija. Toks darbas yra 
brukte brukamas ir verste verčiamas. Dėl 
to natūralu, kad visi tokio darbo kratosi. Per 
akis pakako užsieniečiams nacių laikais.

Vokiečiai niekad ir niekur rimtai užsienie
čiams darbo nesiūlė. Jei kas užsieniečių 
kreipdavosi į Arbeitsamtą, tai daugiausia bū
davo pasiunčiamas ne pagal savo specialybę 
l darbą, bet miesto griuvėsių valyti.

Griuvėsių valymas — sunkus darbas", o at
lyginimas už jį, galima sakyti, nulinis. Tokį 
darbą dirbdamas, užsienietis per mėnesį neuž
dirbs daugiau, kaip šimtą markių. Tačiau
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Mūsų viltys ir rūpesčiai
PUOLIMAS 1946 METŲ PRADŽIOJE

Praėjusių metų pradžia lietuviams buvo 
itin nejauki. Per Kalėdas pasibaigusi Maskvos 
konferencija, kurios metu buvo padaryta 
kraštutinių nuolaidų, siekiant susitarimo ir 
bendradarbiavimo su Rusija, ėmė mesti nykų 
šešėlį ir ant Lietuvos klausimo. Sausio 4 d. 
AP telegr. agentūra pranešė iš Vašingtono, 
kad. tenykščiai oficialūs diplomatijos asmenys 
pareiškė įsitikinimą, jog JAV ir Anglija 1946 
metų bėgyje oficialiai sutiksiančios Lietuvą, 
Latviją ir Estiją sudarant Sov. S-gos dalį; 
Baltijos valstybės ir Ispanija lieka vieninteliai 
kraštai Europoje, dėl kurių pripažinimo 
reikalo didieji sąjungininkai vis dar nesutaria, 
ir jeigu JAV ir Anglija nusileistų dėl Bal
tijos valstybių, tai jos išjudėtų ,iš negyvo 
taško, slėgusio pusšeštų metų ii sudariusio 
eilę nejaukių momentų tarp trijų galybių. 
Pripažinimo atveju būtų 'panaikintos šitų 
trijų buv. nepriklausomų kraštų diplomatinės 
ir konsulaririės atstovybės ir atpalaiduoti jų 
fondai, kurie, prez. Roosevelto įsakymu, buvo 
užšaldyti 1940 m., kada sovietų kariuomenė 
juos okupavo; pagaliau, jis reikštų pakeitimą 
ikišiolinio: oficialaus požiūrio, pagal kurį 
JAV niekuomet nebuvo pripažinustas šitų 
kraštų prijungimo prie Rusijos agresijos 
keliu.

Si nejauki žinia pasidarė dar nemalonesnė, 
kai tuo pačiu metu amerikiečių spaudoje 
Vokietijoje („Stars and Stripes“ ir „Die Neue 
Zeitung“) buvo, mesti nepagrįsti ir skaudūs 
kaltinimai pabaltiečiams, pavadinant juos na
cių šalininkais, fašistais ir plėšikais bei galva
žudžiais. Sausio 6 d. Berlyno radijas paskelbė, 
kad Šveicarijos vyriausybė, siekdama paša
linti nesutarimus su Rusija, atsisąkiusi Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos diplomatus Šveicari
joje laikyti diplomatinio korpo nariais. Lyg 
ir šitos nuolaidų politikos išdava pasirodė ir 
sausio 10 d. žinia apie Švedijos vyriausybės 
nutarimą išduoti Rusijai 160 internuotųjų 
Baltijos valstybių piliečių, buv. Vokietijos 
armijos karių, kurių tarpe buvo bene 9 
lietuviai.

ATOSLŪGIS PO NEPRIKLAU
SOMYBES PATVIRTINIMO

Pirmų’ guodžiančių žinių suteikė mūsų cen
triniai organai, pareiškę, jog prancūzų ir 
amerikiečių vyr. štabuose esą gauta raminan
čio pobūdžio užtikrinimų, kad Pabaltijo 
valstybių pripažinimas sovietams nebuvęs 
svarstytas; be to, buvusios pasiųstos ilgos tele
gramos prez. Trumanui ir min. pirm. Attlee, 
apeliuojant' į teisingumą, Atlanto Chartą ir 
12 prez. Trumano punktų (užtikrinančių

Londone prasidėjo didelė ir lemtinga Euro
pai' paruošiamoji konferencija. Ji turės pa
ruošti taikos sutarčių planus Vokietijai ir 
Austrijai. Taip pat šioje Londono konferen
cijoje bus nustatyta ir procedūra, dėl kurios 
buvusioje Paryžiaus konferencijoje buvo su
gaišta daug laiko. Kartu bus sprendžiamas 
mažųjų valstybių dalyvavimo klausimas 
Maskvos konferencijoje. Toliau bus nustatyta, 
kas turės pasirašyti taikos sutartį iš Vokie
tijos pusės. Kaip Londono politinis radijo 
komentatorius pažymi, dėl šio reikalo yra 
ypač didelis susidomėjimas Vokietijoje. Vie
nas sovietų zonos katalikų veikėjas spaudos 
atstovams pareiškė, kad sutartį turėtų pasi
rašyti Vokietijos sudarytųjų provincijų minis- 
terių pirmininkų rinktas organas, o ją ratifi
kuoti visi Vokietijos gyventojai'plebiscito ke
liu. Minėtasis Londono radijo komentatorius 
pažymi, kad pirmiausia vokiečiams reikia 
atsiminti, jog Vokietija yra nukariautas 
kraštas ir kad jos nuomonė, gali būti tik iš
klausyta, o ne priimti jos pasiūlymai.

Kartu primenama, kad buv. JAV užs. reik, 
ministeris Byrnes, sutiko, jog 4 minlsterių 
konferencija įvyktų Maskvoje su viena są
lyga, kad bus pilna laisvė užsienių žurna
listams ir ne mažesnė, kaip jie turėjo Pary
žiaus ir New Yorko konferencijose.

Ar tikrai šioji laisvė bus įvykdyta pama
tysime kovo mėn. 10 d., kada prasidės posė
džiai Maskvoje.

Prieš prasidedant dabartinei Londono oa- 
ruošiamajai konferencijai. JAV-bėse, Cleve- 
lando mieste, Ohio valstybėje buvo suruoštos 
didelės diskusijos užsienių politikos klausi
mais. Šiose diskusijose dalyvavo žymūs JAV- 
bių politikai, tarp kurių Byrnes ir Vanden- 
bergas.

Byrnes, kalbėdamas dėl JAV-bių užsienių 
politikos, pareiškė, jog amerikiečiai veda ne 
kurios nors partijos politiką, bet visos ame
rikiečių tautos. Toliau jis pabrėžė, kad Ame
rika siekia ne laikinų paliaubų, bet ilgos ir 
pastovios taikos. Siam uždaviniui įgyvendinti 
JAV-bės turi būti visapusiškai stiprios, kad 

suverenumo atstatymą visoms tautoms, ne
tekusioms jo per prievartą, nepripažįstančių 
jokių teritorinių pakeitimų, padarytų be suin
teresuotų kraštų sutikimo, bei jokių bet kieno 
primestų vyriausybių ir deklaruojančių visų 
teisę laisvai pasirinkti valdymosi formą).

Remiant nepriklausomos Lietuvos atstatymo 
reikalą 12 Trumano punktų, itin malonu 
buvo išgirsti, kad prez. Trumanas, sausio 
21 d„ atidarydamas kongreso sesiją, pakartojo 
šituos punktus. Galutinį aiškumą įnešė tik 
JAV užsienių reikalų ministerijos departamen
to pranešimas, kurį paskelbė UP telegr. agen
tūra vasario 20 d. iš Vašingtono, šiame pra
nešime buvo pasakyta, kad valstybės depar
tamentas tiriąs žinias dėl armijos , įsakymo 
išmesti iš tremtinių stovyklų amer. zonoje 
Vokietijoje pabaltiečius, nacių šalininkus; de
partamento susidomėjimas pareinąs’ nuo tos 
aplinkybės, kad JAV vyriausybė niekuomet 
nepripažinusi Rusijos įvykdyto trijų Baltijos 
respublikų: Estijos, Latvijos ir Lietuvos pri
jungimo ir iki šiol tebepalaikanti su jomis 
diplomatinius santykius

Sis nepaprastai svarbus ir mums malonus 
JAV-bių departamento pranešimas, atrodo, 
likvidavo nepriklausomos Lietuvos reikalui po 
Maskvos konferencijos susidariusį pavojų. 
Jisai sutapo su jau spėjusiu pasireikšti nusi
vylimu Rusijos elgesiu XI plenumo konfe
rencijoje ir saugumo taryboje Londone (sausio 
10 — vasario 17 d. d.) Kas dėl. sausio 4 d. 
žinios, tai mūsų diplomatiniai organai Va
šingtone patyrė, kad ji kilusi ne iš JAV, bet 
iš pripažinimu suinteresuotų valstybių diplo
matinių sluoksnių.

BANDYMAS SU UŽSIENIŲ
REIKALŲ „MINISTERIAIS"

Nepavykus Rusijai pasiekti Lietuvos oku
pacijos pripažinimo oficialiu keliu, ji po kelių 
mėnesių pamėgino to paties pasiekti, pasodin
dama Lietuvos, Latvijos ir Estijos „užsienių 
reikalų ministerius“ prie bendro derybų 
stalo su 21 valstybės delegatais Paryžiaus 
konferencijoje (liepos 29 — spaliu 15 d. d.) ir 
tuo išgaudama formalų bent jų titulų pri
pažinimą. Tačiau ir šis manevras Rusijai 
nepavyko, nes konferencijos mandatų ko
misija nutarė įrašyti į delegacijų narių sąrašą 
tik delegacijų pirmininkus su jų pilnais ti
tulais, o kitus delegacijų narius — be jokių 
titulų. „Newsweek“ rugsėjo 9 d. tuo reikalu 
rašė, kad Maskva buvusi JAV ir Anglijos 
įspėta, jog šios negalėtų paremti jos prašymo 
suteikti JT narių teises Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai. Reikia pasakyti, kad visi trys „mi- 
nisterai“ per visą konferencijos laiką nė 

ar bent radijo komentaruose ne

jf galėtų savo įsipareigojimus
f/ taikos labui realizuoti. Dėl
Į/j-.nusiginklavimo Bymes pažy- 
TJĮ J-ĮJĮ y mėjo, jog JAV-bės siekia pil- 

no nus'ginklavimo, bet jokiu 
būdų ne vienšališko. Baig

damas Bymes nurodė, kad pastoviai taikai 
įgyvendinti dabar yra daug-daugiau galimy
bių, negu tuoj karui pasibaigus.

Po Bymes pirmą kartą viešai dėl JAV-bių 
užs. politikos pasakytos kalbos, pasisakė 
respublikonas senato pirmininkas Vandenber- 
gas. Savo kalboje jis labai šiltais žodžiais padė
kojo Bymes už vestą užsienių politiką ir pa
linkėjo jo įpėdiniui generolui Marshaliui eiti 
tokia pat linkme. Toliau Vandenbergas nu
rodė,'kad respublikonai visomis jėgomis rems 
JT; Šios instancijos rėmimui sustiprinti, 
respublikonų nuomone, JAV-bių delegacijos 
pirmtakas prie JT turi būti užs. teik, minis
terio pavaduotojas. Vandenbergas nurodė, 
kad JAV-bės nešančios atsakomybę prieš pa
saulį, todėl jos turinčios būti1 visapusiškai 
stiprios. Dėl atominės bombos Vandenbergas 
nurodė, kad kol nebus tikros garantijos dėl 
jos kontrolės, JAV-bės turės pastarąją savo 
rankose, nes tai esanti vienintelė priemonė 
tarptautinio masto gangsteriams tramdyti. Dėl 
santykių su Sov. S-ga Bymes nurodė, kad 
JAV-bių politika Sov. S-gos atžvilgiu bus ve
dama draugiška, bet kieta. Vandenbergas pa
reiškė: „Mes nereikalaujame sau jokių terito
rijų, bet taip pat neužmiršime aukų ir tylė
jimu nepritarsime kitų užgrobimams“. Kal
bėdamas apie Vokietiją Vandenbergas nu
rodė, kad greitu laiku šioji problema pasieks 
zenitą ir, kad niekas negali galvoti, jog JAV- 
bės pasitrauks iš Vokietijos, neįvykdžlusios 
savo uždavinių. Baigdamas Vandenbergas pa
reiškė, kad šis karas tęsėsi penkeris metus, 
todėl ir tikros teisingos ir pastovios taikos 
įgyvendinimas galės pareikalauti, nemažiau 
laiko. Esą: ,JAV-bės savo idealų neužmiršo, 
už juos kovojo ir kovos“.

šių žymiųjų politikos vyrų pareiškimai 
JAV-bių spaudoje buvo labai plačiai ir pa
lankiai komentuojami

Anglijos kabinetas praeitą savaitę keturias 
dienas posėdžiavo, spręsdamas užsienių poli
tikos problemas. Nors oficialių pareiškimų 
padaryta nebuvo, bet vienas iš rimčiausių 
anglų laikraščių „Times“ įsidėjo vedamąjį 

buvo suminėti (tik vieną kartą buvo sumi
nėtas Estijos „užs. reik, mlnisteris“, bet jis 
nekalbėjo nei apie Estijos, nei apie Pabaltijo 
reikalus).

JAV DEMOKRATŲ VY- \
RIAUSYBES PAŽIŪRA .

JAV nusistatymas dėl šitokių manevrų 
buvo aiškiai deklaruotas jau suminėtame 
valstybės departamento vasario 20 d. pa
reiškime. Be to tas pats departamentas įvai
riomis progomis praėjusią vasarą buvb pa
kartojęs kiekvieno Pabaltijo krašto atstovams 
paskirai patikrinimą, kad JAV nepripažįstan
čios Pabaltijo kraštų inkorporavimo į Sov. 
S-gą bei dabartinių tų kraštų vyriausybių ir 
tebepalaikanti su jų seniau akredituotais 
oficialiaisiais atstovais diplomatinius santy
kius. Tokį patikrinimą yra gavusi ir Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga Amerikoje.-

Šis nusistatymas buvo pareikštas paties 
prez. Trumano, spalių 29 d. priėmusio Bal
tuosiuose Rūmuose 10 žymesnių Amerikos 
lietuvių veikėjų ir juos užtikrinusio, kad JAV 
vyriausybės laikysena' Pabaltijo valstybių 
atvžilgiu nepasikeitusi nuo 1940 metų. Tas 
pats prez. Trumanas prieš kurį laiką pakvietė 
į pirmą pokarinį užsienių diplomatų priėmi- _ 
mą taip pat ir mūsų min. Vašingtone p. 
Žadeikį, tuo vėl užakcentuodamas, dideliam 
„Pravdps“ nepasitenkinimui, diplomatinių 
santykių palaikymą su nepriklausomos Lie
tuvos diplomatiniu atstovu.

Kaip žinoma, prez. Trumanas vadovauja 
demokratų vyriausybei ir, jeigu neatsistaty
dins, jai vadovaus iki prezidento rinkimų 
1948 m. pabaigoje. Jo vyriausybės politika 
Pabaltijo kraštų atžvilgiu labai būdinga, nes 
kaip neseniai pareiškė respublikonų senato
rius John Danaher lietuvių respublikonų 
atstovams, prez. Trumano pirmtakūnas de
mokratas Rooseveltas Teherano konferencijos 
metu (1943 m. pabaigoje) tarp kitų nusileidi
mų rusams, tariamai buvo atidavęs jiems ir » 
Lietuvą. Jeigu tai būtų tiesa, tai prez. Tru
mano laikysenoje būtų žymi pažanga, rodanti 
gal visos partinės linkmės pakrypimą mums 
palankesne prasme. Naujausiomis žiniomis, 
Amerikos lietuvių demokratų atstovai yra 
gavę demokratinės vyriausybės nario — 
paštų ministerio R. Hannegan pažadą įvykdyti 
Atlanto Chartos principus ir ginti mažųjų 
tautų teises.

RESPUBLIKONŲ PAŽIŪRA
Tačiau ir respublikonų, sudarančių dabar 

daugumą kongrese ir senate, pažiūrose į Lie
tuvos klausimą nematyti ne tik jokio mums 
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Vokietijos sienų klausimu. Šiame straipsnyje 
minėtas laikraštisf) nurodo, kad į Vokietijos 
teritorijas reiškia pretenzijas: Prancūzija, 
Belgija, Olandija, Luksemburgas ir Lenkija. J 
Vakarų valstybių pretenzijos esančios kai ku
riais atvejais pamatuotos, nors esą negalima 
visai nuneigti, kad ir čia nebūtų naciona
listinių apetitų. Tuo tarpu dėl Lenkijos pre
tenzijų, pastūmėti savo sienas iki Oderio, dar 
sunku ką nors pasakyti, nes šios sritys Len
kijai yra pavestos valdyti tik laikinai. Šiuo 
reikalu esą pasisakę JAV-bių užs. reik. min. 
Bymes savo Stuttgarto kalboje ir Anglijos 
užs. reik. min. Bevinas savo ankstyvesnėse 
parlamento kalbose.

Kaip iš anksčiau paminėtų pasisakymų 
atrodo, anglosaksai savo anksčiau duotų pa
reiškimų neatsisako. Bet reikia nepamiršti, 
jog paskyrimas gen. Marshalio vietoje Byr
nes ir vizitas gen Montgomery -Maskvoje; 
turi taip pat daug užkulisių, kurie paaiškės 
tik vėliau.

Kaip ir visada su prasidedančiomis žy
mesnėmis konferencijomis, prasideda ir tam 
tikras bangavimas kai kuriose pasaulio da
lyse. Kartu iškyla įvairūs reikalavimai ir kiti 
panašios rūšies veiksmai, kurie turi nemažos 
reikšmės vykstančioms konferencijoms.

Būdinga, kad prieš dabar prasidėjusią 
Londono konferenciją, Sov. S-ga pareikalavo 
Špicbergeno salų, priklausančių Norvegijai, 
apginklavimo. Kas atrodo gali sovietams ir 
pavykti, nes JAV-bės ir Anglija taip pat 
ginkluojasi Pacifike Iš kitos pusės norvegai 
yra minkštesnis riešutas negu Dardanelai. 
Toliau sovietų laikraštis „Pravda“ įsidėjo 
straipsnį, kuriame reikalaujama Panamos 
kanalo sutarptauttaimo.

Kartu mes matome prasidėjusius didelius 
neramumus Palestinoje, kurie pareikalavo 
nemaža aukų. Suaktyvinimas karo Kinijoje, 
neramumai Prancūzų Indokinijoje, Olandų 
Indijoje, prasidėjęs )transporto darbininkų 
streikas Anglijoje, tai vis problemos, kurių 
nesprendžiama Londono konferencijoje, bet 
kurios labai smarkiai gadina nervus pasita
rimų partneriams ir turi nemažos įtakos jų 
deryboms.

Tai maždaug tokioje atmosferoje yra pra
sidėjusi Londono paruošiamoji konferencija, 
kuri, anot Vašingtono radiio komentatoriau^ 
yra pati svarbiausia visai Europai Ml,
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pavojingo nuk.yp.i.io nuo teisės kelio, o dar 
ryškesnis jo pabrėžimas nagu pas demokra
tus. Kaip mūsų spaudoje pasiremiant sa
vaitraščio „Amerika" 194ii. X. 18 d. pranešimu, 
būstinę Vašingtone lietuvių respublikonų 
komitetas (Republican National Committee) 
spalių 12 d, buvo pasikvietęs i vyr. partijos 
būstinę -Vašingtone lietuvių respublikonų 
atstovus, kuriems komiteto pirm. Caroll Reece 
lūpomis, pareiškė, kad tol bus pavojus taikai, 
kol trys suvereninės, taiką mylinčios ir teisės 
besilaikančios valstybės — Lietuva, Latvija 
ir Estija — su savo be pagelbos likusiais 
gyventojais yra Sov. S-gos pavefgtos. „Lie
tuva, Latvija ir Estija turi būti atstatytos i 
buvusią laisvės ir nepriklausomybės padėtj. 
Sovietų kariuomenė ir policija, kurios yra 
užėmusios tuos kraštus, turi pasitraukti. Tų 
šalių pabėgėliai turi gauti p.ogą grįžti, ne
bijant sovietinio persekiojimo, ir paskui turi 
turėti teisę laisviems ir nesuvaržytiems rin
kimams. Respublikonų partija tiki ištesėjimu 
ligi aukščiausio galimumo laipsnio karo meto 
pažadų mažoms tautoms, kad jos turės teisę 
išsirinkti sau valdžios formą, kurioje jos 
gyvens, ir kad suvereninis ir savas valdyma- 
sis turi būti grąžintas tiems, kuriems tai per 
jėgą buvo atimta. Partija apgailestautų šių 
principų apleidimą“.

Kadangi Pabaltijo valstybių laisvės princi
pas buvo pareikštas ir respublikonų rinkimi- 
riėsi instrukcijose, tai lietuvių atstovai pri
tarė reikalui balsuoti visiems lietuviams už 
respublikonų sąrašą, nes tik respublikonų 
partija esanti griežtai nusistačiusi prieš 
komunistus bei jų įtaką ir todėl lietuvių tau
tinėje kovoje dėl savo gyvybės ir dėl Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo respubli
konų partija savo aiškia politika ir griežia 
antikomunistine akcija lietuviams priimti
niausia.

Nesinorėtų tikėti, kad visi gražūs abieju, 
partijų (demokratų ir respublikonų) pa
reiškimai tebūtų buvę paprastos meškerės 
kabliukas užsitikrinti lietuvių balsams per 
rinkimus . . . Bet tai parodys gal ir netolima 
ateitis, kada JAV užsienių politikoje ims 
reikštis naujoji, rinkimų išdavoje susidariusi 
įtaka, kurios laukiama griežtesnės ir aiškesnės.

LIETUVOS KLAUSIMO DAR 
NEIŠDRĮSTAMA KELTI

Tuo tarpu net ir šitame žodžio laisvės krašte 
nepriklausomos Lietuvos (ir kitų Pabaltijo 
valstybių) atstatymo reikalas nekeliamas 
amerikiečių įstaigose ir spaudoje pakankamu 
ryškumu. Tiesa, praėjusiais metais pasirodę 
palankūs atsiliepimai net ir dideliuose dien
raščiuose ir žurnaluose yra žymiai gausesni 
negu 1945 metais. Kas mūsų spaudą seka -į- 
o kas jos neseka! — tam daugumas tokĮų 
atsiliepimų bus žinomi. Tačiau mums vis 
dar atrodo, kad mūsų reikalas tebemėginamas 
apeiti tylomis, kad vis dar stinga drąsos pa
sakyti teisybę j akis. Atrodo, kad ir dabar 
tebetinka kardinolo Spellmano žodžiai, pa
sakyti praėjusią vasarą: „Tai mano tvirtas 
įsitikinimas, kad pirmutinis žingsnis, ginant 
Amerikos saugumą ir vienybę, yra ją su
pančio ir jai pavojų sudarančio tylėjimo 
susitarimo sugriovimas. Tai, ką aš čia sakau 
apie komunizmą, žinoma ne man vienam ir 
tai ne naujienos daugeliui esančių aukštose 
vietose ir administracijose, bet daugelis tų, 
kurie žino faktus, kalba, baimingai šnabždė
dami ar privačiuose apvalaus stalo pašneke
siuose“. (Communism is Un-American. „Ame
rican Magazine“ July 1946. 20 psi.)

Ne kuo kitu, kaip šituo tylėjimo susitarimu 
tenka paaiškinti ir faktą, kad kongreso atstovo 
Kelly kongresui ir senato atstovo Willi sena
tui dar bene 1945 m. rudenį pateiktos rezo
liucijos Lietuvos reikalu, raginant vyriausybę 
imtis akcijos atstatyti nepriklausomą Lietuvą, 
kad Lietuvos žmonės turėtų progos laisvai 
išsirinkti savo valdžią, kad būtų atitraukta 
svetima kariuomenė, kad pabėgėliai galėtų 
aaugiai grįžti namo, — iki šiol, nepaisant 
vaišių senato ir kongreso atstovams ir jų 
pažadų už rezoliuciją balsuoti, negalėjo būti 
svarstmos, nes, kaip nusiskundžia Amerikos 
lietuvių spauda, atitinkamos komisijos! nuo
mone, joms dar neatėjęs laikas iškilti viešu
mon. Reikia manyti, kad Amerikos lietuviai 
neužmirš šitų rezoliucijų klausimo iškelti ir 
1947 metais ir — tikėkimės — didesniu 
pasisekimu negu Iki šiol. Pagaliau, net didysis
New Yorko dienr. „The New York Times“ 
lapkr. 22 d. rašė, kad, mūsų vyriausybė tebe- 
pripažįsta tų trijų mažų tautų hepriklauso- 
mybę (kiekviena turi savo ministerius Va
šingtone) ir nedrįsta iškelti Rusijai jų pri
jungimo klausimo". 7

TYLA PRADĖTA ARDYTI
Dar didesnė tyla gaubia kitų didžiųjų 

sąjungininkų oficialiuosius asmenis ir įstai
gas: iš jų nepasigirsta jokio žodžio, pare
miančio Lietuvos reikalą. Mūsų ats.ovams, 
atrodo, pavyksta pasikalbėti ne tilt Vašing
tone ir gauti jokiu būdu ne blogesnių patiki
nimų kaip 1945 metais, bet tie pasikalbėjimai 
nepasiekia tokio plataus atgarsio, kaip pir
muoju atveju. Ypatingai tenka apgailestauti, 
kad vis dar nėra užakcentuota oficialioj. 
Anglijos ir Prancūzijos nuomonė, kuri gali 
labai daug prisidėti prie Lietuvos klausimo 
sprendimo, nors lemiantiejl faktoriai šiuo 
metu tėra, be abejo, du — Amerika Ir Rusiją?

Kas dėl viešosios nuomonės, tai ji yra visur 
labai palanki, nors daugumas didžiųjų dien
raščių iki šiol susilaikinėjo nuo visai aiškiu 
pasisakymų. Mūsų spauda yra pakankamai 
citavusi daugiau ir mažiau palankių spaudos 
balsų iš Anglijos, Prancūzijos, Švedijos, 
Šveicarijos, Belgijos, Italijos, Pietų Amerikos

ir t L Šiuo atžvilgiu praėjusiais metais 
nusiskųsti per daug netektų, nors mums ir 
norėtųsi, kad teisingas Lietuvos raikalas 
būtų skambėjęs dar plačiau ir aiškiau visame 
pasaulyje.

Ne kam kitam, kaip viešajai nuomonei, 
tenka priskirti ir Pabaltijo valstybių okupa
cijos fakto paminėjimą JT plenume lapkričio 
11 d. Tai padarė Kubos ir Pietų Afrikos de
legatai. Pastarasis, kaip pranešė šveicarų 
laikraštis „Dar Tagesanzeige“, net pasiūlęs JT 
ištirti Pabaltijo valstybių aneksiją ir teisinę 
būklę. Bet jeigu tai ir tiesa, šis siūlymas 
nuskambėjo be jokio atgarsio. Panašaus li
kimo susilaukė ir Nttrnbergo teisme iškeltas 
slaptas rusų-vokiečių 1939 metų susitarimas 
dėl įtakos sferų pasidalinimo Pabaltijyje. Jis, 
tiesa, plačiai nuskambėjo radijo ir spaudos 
komen .aruose, bet Anglijos parlamento val
džios atstovo buvo atsakyta, kad reikalas 
esąs itin opus ir tuo tarpu nekel'tinas.
METAS LIETUVOS KLAUSIMUI JUDINTI

Kyla klausimas, kada gi ateis metas paju
dinti Lietuvos reikalui visu platumu. Kovo 
10 d. Maskvoje pradedama svarstyti taikos 
sutartis su Vokietija. Paruošiamieji darbai 
jau dabar vyksta ir senatoriaus Vandenbergo 
žodžiais, esą daug daugiau pasistumėję į prie
kį, negu kas nors mano. Taikos sutartis nu
statys ir Vokietijos sienas. Kaip žinome, 
Potsdamo konferencijoje buvo pasižadėta pa
remti Rusijos pretenzijas į Karaliaučių su 
Rytprūsių dalimi, kuri jau dabar smarkiai 
rusų kolonizuojama: lietuvių protėvių gyven
tose ir dalinai tebegyvenamose žemėse rusas 
kolonistas stumia vokietį kolonistą ne tik 
brukdamas savo kalbą, spaudą, mokyklas ir 
teatrus, bet ir rusindamas pirmųjų kolonistų 
suvokietintus lietuviškus vietovardžius; kaip 
girdėti ši politika, dėia, neaplenkia nė Klai
pėdos. Jeigu tai būtų pripažinta, tai riet Ir 
itgavusi nepriklausomybę Lietuva užtrokštų 
lusijos replėse. Bet, veikiausiai, Karaliau

čiaus klausimo išsprendimas pageidaujama 
Rusijai linkme reikštų nepriklausomos Lie
tuvos vilčių palaidojimą ilgesniam laikui ar 
net visiškai. Juo labiau, kad tuo atveju ga
lima būtų išvengti Lietuves paminėjimo, ne
laužant tuo būdu Atlanto Chartos principų, 
gi kas dėl diplomatinių atstovybių, tai ne
būtų taip jau sunku rasti mandagi formulė 
jų veikimui sustabdyti. Jeigu tai ir sukeltų 
vieno kito žurnalisto ar politiko nepasiten
kinimo pareiškimą spaudoje ar parlamente, 
tai vis vien greitai užsimirštų, kaip savo lai
ku buvo užmirštas gen. Želigovskio žygis į 
Vilnių, o visiems Tautų Sąjungos delegatams 
nusibodusi Lietuva netgi buvo pakaltinta ne
ramumų kėlimu Rytų Europoje. Antra, tai
kos derybos su Vokietija teikia ir vienintėlę 
progą pareikšti reparacinėms pretenzijoms, 
o jų sąskaita iš mūsų pusės būtų ne taip jau 
maža.

Jeigu taikos sutartis su Vokietija 1947 me
tais ir nebūtų pasirašyta, tai šitie metai, 
atrodo, turėtų galutinai išryškinti, ar mūsų 
visų viltys grįžti į nepriklausomą Lietuvą pa
sidarys tvirtesnės ar bus ilgam laikui ar visai 
palaidotos. Palaidojimas ilgam laikui galima 
būtų vis vien laikyti visišku palaidojimu, nes 
komunizmas turi tokių metodų tautoms nai
kinti, kokių gal niekas žmonijos istorijoje ne
turėjo. Taigi 1947 metai neša su savimi ir 
aiškesnį sprendimą mūsų nelaimingos tėvy
nės likimo sprendimo reikalu. Lieka tiktai 
turėti vilties, kad Atlanto Chartos principai 
nebus ir šiuo atveju paminti po kojų ir, .kad 
Rusija bus priversta daryti nuolaidų, kaip tai 
pasireiškė 1946 metais.

KAM TURIME BŪTI DEKINGI7-

Negalima nepaminėti, kad didžiausias nuo
pelnas dėl mūsų reikalo iškilimo tarptauti
niame forume tenka mūsų organizacijoms ir 
atsotvams Europoje bei užjūryje ir mums pa
tiems. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas bus bene labai daugeliu atvejų krei
pęsis žodžiu, telegramomis, memorandumais 
ir peticijomis į aukščiausius europinės ir pa
saulinės politikos organus bei asmenis. Jo 
paskiausias viešai paskelbtas žygis, tai įtei
kimas JT gen. sekretoriui per Lietuvos pa
siuntinybę Vašingtone memorandumo Lietu
vos ir lietuvių tremtinių reikalu. Apie šį 
memorandumą, 78.000 lietuvių tremtinių var
du, suminėjo net ir oficialus JT biuletenis, o

vėliau ir daugybė Amerikos dienraščių. Ten
ka manyti, kad VLiKas nebus praleidęs pro
gos priminti tų pač.ų reikalų ir k.tom.s pro
gomis" ir nepraleis tylomis ir Maskvos kon
ferencijos.

Didžiulį darbą dirba Amerikos lietuviai ir 
Jų organizacijos ypač Lietuvai Vaduoti Są
junga, Amerikos Lietuvių Taryba, Amerikos 
Lietuvių Misija, Amerikos Lietuvių Fondas 
ir kitos. Jos visos, bendrai ir pavieniui, yra 
labai daugeliu atvejų klabinusios įvairių 
įstaigų duns, neaplenkdamos savo peticijomis 
nė Paryžiaus konferencijos, išleidusios įvai
rios aiškinamos literatūros, siekusios asme
ninio kontak.o su įtakingais asmenimis ir, 
kaip jau buvo suminėta, galinčios pasidžiaug
ti nemažais laimėjimais. Prie ši.os darnios 
veiklos, prisidėjo ir mūsų pasiuntinybė Va
šingtone su savo negausiu personalu.

Nedidelės Anglijos lietuvių pajėgos, sa
vaime suprantama, negalėjo išplėsti tokios 
visapusiškos veiklos. Bet ir jų kongresas 
praėjusią vasarą buvo įteikęs memorandumą 
min. pirm. Attlee. Mūsų pasiuntinybės Lon
done veikla, dėl itin atsargios Anglijos vy
riausybės laikysenos Pabaltijo valstybių at
žvilgiu, turėjo derintis į galimumų rėmus.

Tas pats pasakytina ir apie kitų Europos 
ir užjūrio lietuvių organizacijas, oficialiuosius 
asmenis ir paskirus veikėjus. Apie jų visų 
darbus buvo plačiai informuojama mūsų 
spaudoje ir daug kur pasiektieji rezultatai, 
judinant viešąją nuomonę, buvo gana reikš
mingi. Taigi, atrodo, kad visur, kur tik lie
tuvių buvo, buvo dirbama pagal išgales 
bendrajam reikalui.

MUSŲ PAČIŲ VAIDMUO
Pagaliau, ir mes patys tremtiniai esame vis 

dėlto ne mažai prisidėję prie Lietuvos proble- 
i mos nuolatinio priminimo. Ir mūsų komitetai 
yra parašę daugybę memorandumų, surasda
mi būdų juos įteikti ar persiųsti aukščiau- 
siems asmenims. Esame išleidę įvairių bro
šiūrų anglų ir prancūzų kalba, paskleisdami 
jas ne tik Europoje, bet ir užjūryje. Esame 
turėję nesuskaitomų pasikalbėjimų su Įvairių 
okupacinių karinių ir civilinių organų at
stovais bei pasaulinės spaudos koresponden
tais. Visomis šitomis progomis buvo keliamas 
klausimas, kodėl mes negalime grįžti Į Lie
tuvą ir kodėl turi būti atstatyta nepriklauso
ma Lietuva. Mūsų kultūriniai parengimai, 
švietimas, spauda, organizacijos parodė mus 
esant, kaip tai ne kartą daug kas pabrėžė, 
atstovais tautos, kuri vien dėl šių savybių, 
verta gyventi laisva. Net ir mūsų žmogiško
sios savybės, kaip darbštumas, blaivumas, 
susiklausymas ir pan., pasirodė nesant nieku 
blogesnės už tas pačias kitų tautų tremtinių 
savybes. Visa tai neliko nepastebėta ir neį
rašyta į teigiamąją sąskaitos pusę. Ir gal 
teisingai pastebėjo praėjusį pavasarį VLIKo 
suvažiavime vienas jo narių, kad pats mūsų 
būvimas Europoje tremtinių būklėje nuolatos 
primena ir mums ir kitiems visos Lietuvos 
problemos buvimą.

Dar didesnių nuopelnų tenka tiems kovo
tojam už Lietuvos nepriklausomybę, kurie tę
sia aktyvią kovą prieš okupantą pavergtoje 
Lietuvoje. Jie nemeta kovos, nors jie kali
nami, tremiami, kankinami ir žudomi. Jų 
slaptoji spauda pasiekia net užjūri. JU didvy
riškoji kova susilaukia pagarbaus įvertinimo 
ne tik iš mūsų pačių, bet ir pasaulinėje spau
doje. Čia ypatingai iškeltinas „Chikago Daily 
Tribūne“ dienraštis, kuris net 4 straipsniais 
(rugsėjo 10—14 d. d.) pavaizdavo dabartinę 
būklę Lietuvoje ir lietuvių partizanų kan
čias.

Baisus vargas slegia ir visą lietuvių tautą 
— tuos tyliuosius kovotojus, kurių likimas 
dažnai nieku nesiskiria nuo. su ginklu rankoje 
kovojančio partizano likimo. Prieš juos visus 
reikia su gilia pagarba nulenkti galvą, ypač 
prisimenant tuos nelaiminguosius, kurie jau 
baigė savo gyvenimo kelią, nebesulaukė Lie
tuvoje prašvintančios laisvės saulės. Ne vie
ną priglaudė praėjusiais metais ir nesve
tingoji Vokietijos žemė, tame skaičiuje Maž. 
Lietuvos patrijarchą Martyną Jankų, Joną 
Vanagaitį, prof. Justiną Tumėną ir kitus Lie
tuvos veikėjus. Nebūtų pasaulyje jokios tei
sės jeigu ir mums būtų skirtas tas pats 
likimas. Bet tikėkime, kad ji dar nemirė ir 
šiais metais pasireikš visu savo rūstumu.

Dr; A. Tarutis

Žūtbūtine Lieluvo
Hamburg. Per 10.000 ginkluotų partizanų 

ginklu kovoja su rusų armija Lietuvoje. Iš 
ten į britų zoną atvykstantieji pabaltlečiai 
ir vokiečiai vaizdžiai nupasakoja apie šios 
pogrindžio armijos veiksmus.

Armija susideda iš lietuvių, lenkų ir 
maždaug 1.000 vokiečių Jai vadovauja net 
trys generolai. Kasdieną vykdomi puolimai, 
nukreipti l geležinkelio stotis ir raudonosios 
armijos bei rusų armijos mažesnius dalinius. 
Dažnai įvyksta ir didesnių kautynių. Neseniai 
buvo užpultas miestas, turis 5.000 gyventojų. 
'Kautynių metu iš miesto buvo išstumta rau
donosios armijos Įgula, susidedanti iš 150 
vyrų, ir paimti ma sto ir šaudmenų sandėliai.

Partizanai griežtai kovoja su sovietų 
agentais ir denunclantais. Toki asmenys ir 
jų šeimos yra žudomos.

Kovai su partizanais naudojama 8-ji rau
donosios armijos divizija. Partizanai gj vena 
išsisklaidę, slaptydamiesi miškuose bei kai
muose.

Neseniai keletas partizanų pateko l be
laisvę. Bendrai, partizanai belaisvėn ne
pasiduoda ir, nelaimės atveju, nusišauja. Du 
iš patekusiųjų belaisvėn partizanų buvo pri-

i partizanų kova
versti nurodyti, kuriuose kaimuose jie 
slapstėsi. Visi nurodytų kaimų gyventojai 
vėliau buvo išvežti j Sibirą.

Priešo kareivius, patekusius Į jų belaisvę, 
partizanai žudą Tačiau, kaip pasakojama, 
neseniai Į jų rankas patekę du raudonosios 
armijos karininkai, kurie po to, kai jie par
tizanams ĮtikinaTnai Įrodę, jog esą antlkomu- 
nlstai, buvę priimti Į jų tarpą ir dabar 
kovoję drauge su partizanais.

„Continental Daily Mali“, 1947. I. 5.

Duosnus
„The Continental Dally Mail“ laiškų re

dakcijai skyriuje talpina toki skaitytojo H. R. 
Hoe iš Paryžiaus laišką:

„Sir! — Tebūna man leista „The Continen
tal Daily Mail" skaitytojams pateikti vaiz
delį iš dabartinės Lenkijos mokyklų darbo:

Veiksmas vyksta vienoje Lodzės mokykloje. 
Silpnai pavalgę, blogai apsirengę vaikai susi
renka į klasę ir dreba.

Mokytoja dienos darbą pagal Lenkijos pa
pročius pradeda malda: „Dieve, duok mums 
maisto, drabužių, kuro — mums taio labai

Sausio 15 d. mūsų mintys nuklysta prie 
Baltijos ir Kuršių marių krantų, į Klaipėdos 
kraštą ir visą Mažąją Lietuvą, kuri ilgus am
žius buvo slegiama atskiro neteisaus likimo. 
Šiandien, deja, ta pati neteisybė yra užgulusi 
visas lietuviškas žemes.

XIII amžiuje vokiečių teutonai, veidmainin
gai pasipuošę kryžiaus ženklu, atsibastė i 
Prūsus, vėliau prasiskverbė ir prie Nemuno. 
Šie „kilnių siekimų karžygiai“ užpuolė tai
kingas lietuvių gentis, iki tol nepažinusias mė- 
giamiausio Vidurio ir Vakarų Europos riterių 
pramogavimo — karo, jas pavergė ir įsitvir
tino jų žemėse

Mes patys dar iš visiškai netoli l praeiti 
siekiančių prism’nimų žinome jįjį, ten. kur 
vokiškasis grobuonis Įkelia sy* koją, tas 
kraštas būtinai turi lik1! vokišku. Mažoji L’e- 
tuva buvo pirma iš tokių aukų. Kryžiuočiai 
traukė paskui save vokiečius ba'orus, ku
riems dalino lietuviškas žemes. Vė’iau Įsiga
lėję vadinamieii Prūsų karaliai, kaip Įmany
dami, stengėsi kraštui suteikti vok’šką veidą. 
Tais laikais kraštą užplūdo vokiečiai kolo
nistai.

Mažosios Lietuvos tikriesiems šeimininkams 
su vokiškųjų „D ran r nach Ost-n“ pradininkų 
pasirodymu prasidėjusios sunkios juodos die
nos, slenkant metams ir š'mmečlams. vis la
biau tamsėjo Bet atsibastėlių terionės visą 
laiką suliko kietą ir atkalu lietuvišką pasi
priešinimą. Ir griežčiausios heli smur’ingiaų- 
sios pavergėjų priemonės ne'stenyė daugiau 
katp per 600 metų galutinai ištrinti to krašto 
lietuviško antspaudo.

Viduriniai ir Naujieji amžiai žmonijos isto
rijoje yra Įrašyti kaip kumščio teisės vieš
patavimo metai. Pią ne’eisią teisę bene la
biausiai pajuto Mažoji Lietuva, per visą tą 
laikotarpį - negalėdama džiaugtis laisve..

Po Pirmojo Pesnulir’o K’-o, žmoni'o- hori
zonte aiškiau sužibus žmoniškumo ir teisybės 
principams, daliai Mažosios Lietuvos — Klai
pėdos kraštui — buvo atitaisyta šimtmečiais 
slėgusi skriauda. Versalio sutartimi Klai
pėdos miestas ir kraštas dešiniame Nemuno 
krante atskiriami nuo Vokietijos. Tačiau šios 
lietuviškos žemės pirmą kartą tikrai 1-isval 
atsiduso tik lietuviško ryžtingumo dėka. Kelis 
motus užsitęsusios įvairios vokiečių geidžia
mos kombinaciios su „Frei’tmt'V' buvo nu
šluotos Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komi
teto, o tuo pačiu ir visų to krašto gyventojų 
lietuvių apsisprendimu, suorganizuoto 1923 
m. sausio 15 d. sukilimo. Klaipėdos kraštas 
prijungiamas prie savo kamieno — Nepri
klausomos Lietuvos. Nors jaunutės Lietuvos 
Respublikos vyriausybei dar teko išvaikš
čioti kryžiaus kelius Ambasadorių Konfe
rencijoje, Tautų Sąjungoje ir Haagos Tribu
nole, kol buvo gautas oficialus šio fakto pri
pažinimas iš ano meto galybių, kol teisė ir • 
teisingumas laimėjo.

Šešiolika metų Klaipėdos kraštas alsavo 
laisva krūtine. Bet paskelbtieji tautų apsispren
dimo — žmoniškumo, teisės ir teisingumo — 
principal grobuonių širdyse savo šaknų Įleisti 
nesugebėto Taikingą Klaipėdos krašto gyve
nimą ėmė drumsti vis labiau ir labiau beatsi- 
gaunąs Vakarų grobuonis. Iš taikingų lietu
vių noru ir p'-stanyi krašte palaikvti tvarką 
ir ramybę bujojančio nacizmo ginklanešiai, 
savo riterio iš anapus Nemuno skatinami ir 
diriguodami, žiauriausiai tyčiojosi. Jausdama 
teisės išdavimo pavojų, mažutė Lietuva, vado
vaudamasi po ni-muju pasaulinių k-aujo 
maudynių paskelbtais teisingumo principais, 
tiems agresoriškų tikslų akiplėšoms, nebo
dama, kad už jų pečių stovėjo didžiulis rei
chas, surengė pirmąū Nūmbergą. Sis drąsus 
nedidelės Lietuvos Respublikos žygis, ginant 
teisėtumą ir žmoniškumą, visame pasaulyje 
sukė’ė didel’ nusistebėjimą. Tačiau. kai Vo
kietija galutinai apsisprendė pasukti atgal į 
kumščio teisės laikus. Rambyno žemės iš 
Lietuvos vėl išplėšiamos.

Kumščio garbintojų nepasotinamų apetitų, 
o, gal būt, iš dalies ir tų, kurie žemėje sėjo 
gerąją tiesos sėklą, neryžtingumo sukurtas 
antrasis pasaulinis pragaras prieš pusantrų 
metų liko užgesintas. Vėl skelbiami žmoniš
kumo, teisės ir teisingumo šūkiai. • Šiandien 
iš dalies jau stengiamasi šiuos užsimojimus 
realizuoti. Teisės laužytojams ruošiami Nilrn- 
bergai, kuriuose žmoniškumo paniekinto- 
jai susilaukia užpelnytų bausmių. Kai ku
rioms pavergtoms tautoms stengiamasi su
teikti ar jau suteikiama, laisvė ir nepriklau
somybė. Nors,> dėja, šie žingsniai dar dau
gelyje atvejų yra lydimi suklupimų.

Šiandien Mažoji Lietuva turi jau naujus 
prisimetusius šeimininkus. Ar jie nuo savo 
pirmtakūnų skiriasi, vaizdžiai pasakė vieno 
naujamadiško „kryžiuočio“ (nors teisingiau 
gal būtų „žvaigždūočio“) lūpos: irA.š Klaipė
doje jaučiuosi kaip namuose — visur sutinku 
rusiškai kalbančių žmonių.“

Visos lietuviškos žemės dabar yra slegiamos 
tos pačios neteisios, krauju išdažytos lavinos. 
Bet jeigu pasaulis iš tikrųjų siekia žmoniš
kumo, teisės ir tiesos Įsiviešpatavimo, kaip 
dabar jis visais savo trimitais skardena, nėra 
abejonių, jog kumščio era žemėje galutinai 
leidžiasi, ir baigia išaušti tikrosios tiesos ryto
jus. Ir mūsų Tėvynei privalo būti suteikta 
teisė, su visomis vakarinėmis žemėmis, ne 
tik Klaipėdos kraštu, vienu nedalomu kūnu 
gerti skaidrų ir laisvą orą. G. T.

„dievas“
reikalinga.“

Kitą dieną ji vėl pakartoja tą pačią maldą 
ir, ją pabaigusi, sako vaikams: „Gal Dievo 
visai ir nėra, kad Jis neišpildo mūsų pra
šymų Einam į mokytojų kamabarį, kur yra 
maršalo Stalino portretas.“ Jie nueina, ir 
mokytoja žiūrėdama į portretą, kalba: „Mar
šale Stalinai, duok mums maisto ir drabužių 
— jų mums taip reikia".

Tuo metu atsidaro durys, ir įeina mokyklos 
argas, r, damas šokoladą, kavą, duoną ir 
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Per stipriai apšviestos salės langus mačiau judančius žmones, girdėjau stiprų klegesį ir kažkokio valso garsus. Storai smėliu išpiltas takas slopino mano žingsnius ir girdėjau tik medžių ošimą, jaunatvišką juoką ir muziką. Bet maloni ir patraukli man buvo tik pašiurpusių medžių daina.Ir taip jau penkeri metai, kada muzika ir šokių ritmas man kelia juodus birželio dienų prisiminimus, drasko širdį ir traukia iš akių senai nudžiuvusias ašaras. Ir šiandien, kaip ir kiekvieną kartą, sustingusiu judėsiu pastūmiu duris, linkteliu galva keletai pažįstamų ir pačiam nedidelės salės kampe susirandu laisvą vietelę prie mažo staliuko.Į mano pusę palinksta jaunos mergaitės .galvutė, o valso muzika taip liejasi į kraują, taip siunta salėje, sukasi tarp šokančių. Matau, kaip siūbuoja, palinksta ir atsitiesia poros.— Gal pirmą valsą su manim? — prašymu šnabžda paraudusios mergaitės lūpos.— Dėkui, nešoku. — tik teištariu ir žiūriu, ką ji toliau darys.Merginos akys sužiba pajuokos žiburėliais. Ji apsisuka ir po valandėlės matau ją šokančią su kitu ir kažką kalbančią vyriškiui į ausį.Lėtai pakeliu stiklą prie lūpų. Šaltas alus truputį atšaldo kraują, ir noras, ’ suktis drauge su visais,. justi standrų merginos liemenį, sumažėja. Paskum aš vėl praveriu sa- IŠS duris, vėl pajuntu minkštą smėlėtą taką, o per pravirą langą girdžiu muziką ir lygiai tokį pat juoką, kokiu ir aš juokiaus prieš penkeris metus.— Gal pirmą valsą su manim? — nesąmoningai kartoju keletą kartų.— Pasiutusiai juokingi žodžiai . . „Pirmą valsą“. Juk tai tie patys žodžiai, kaip ir aną birželio, vakarą. Tik palenkta mergaitės galvutė ne ta pati, ne ta salė ir žmonių veidai kažkaip labai panašūs vienas į kitą, papil- kiję . . . Taip, ne ta pati diena, kada šokau pirmą ir paskutinį valsą.Atsišlieju į pajuodavusią suolelio atramą, o sunirus šalti vandens lašai krinta nuo medžio visai prie manęs. Salės šviesa ilgus šešėlius tiesia į mane. Kartais bešokanti pora pertraukia juos. Tada jie sudreba ir dingsta. Mano galvoje — daugybė minčių. Jos viena už kitą gražesnės, viena už kitą greitesnės, viena kitą pakeičia, bėga, vejasi, arba susisuka į kamuolį ir kankina mane iki skausmo, kelia iš praeities dulkių skaisčius ir neužmirštamus prisiminimus.Birželio .vakaras prieš penkerius metus. Aš sėdžiu vienas tėvo sodybos pakelėj, prie žiedais aplipusių vyšnių. Nesąmoningai gnaibau balto dobiliuko galvutę ir žiūriu į besileidžiančią saulę. Ji keičia spalvas ir horizonto debesų nudažymą. Ji apsisupa lengvučiais rausvais debesėliais ir atvėsta, lyg mbtąris, nustojusi mylėti. O, saulė krenta žemyn, taip smarkiai, lyg norėdama sudužti į kietą žemės veidą.

'Tėvyne, Tavo pasaka mums už visas gražiausia!Su pasaka lūpose mes einame visą savo gyvenimą. Ar ne pasaka kūdikystėje žadino musų vaizduotę, kėlė nepasotinamą troškimą išgirsti naujų, nepaprastesnių įvykių? Ar ne iš pasakos veikėjų mokėmės gerų darbų, drąsoj ištikimybės ir meilės? Pasaka buvo musų tėvų dvasią formuojantis įrankis, mūsų realusis pasaulis. Jeigu kūdikystėje, visi be išimties mėgome pasaką, tai suaugę esame priversti su ja nesiskirti, nežiūrint, kad daugumą mūsų mieliau patraukia kito žanro knygos ar pasakojimai. Jei ne savo mažiesiems, pasakų knygą paskaitome, pasaką prisimename, ją sugalvojame, nes, kaip mes reikalavome pasakos iš savo auklėtojų, .taip iš mūsų jos reikalauja mūsų mažieji. Daug ką pametame ir užmirštame, bet pasaką nešiojamės savyje visą gyvenimą, nes mes patys jos veikėjai esame, nežiūrint ar joje veikia žmonės, ar gyvuliai, ar net ne šios žemės padarai. Pasaka, tai mes patys — -mūsų gyvenimas.Kiekviena gera pasaka turi gyvenimo tikrovės pagrindą. Kur ji neturi, mūsų dėmesio nepatraukia ir mes ją greitai užmirštame, nes mus domina tik tai, kas yra mums artima, žmogišką. O pasaka ir yra tikrai buvusių įvykių alegorija, personifikacija. Kiek pagalvoję, kiekvienoje pasakoje rasime buvusių, ar galėjusių būti, įvykių atvaizdavimą. Vienoje kasdieniškų, kitoje retų; istorinių įvykių lengvai matomų pro jos alegorinį rūbą arba atspėjamų už fantastiškos skraistės. Ir kaip paradoksališkai neskambėtų, bet net pačios fantastiškiausios pasakos turi tikrovės pagrindą, netgi yra realiausios. ,Pasaka apie smako pagrobtą karalaitę, žinoma visoms pasaulio tautoms, nežiūrint savo fantastiškumo, yra viena realiausių. Ji vaizduoja priešo užgrobtą tėvynę ir jos sūnų herojiškas kovas priešą nugalėti ir tėvynę išlaisvinti. O amžių būvyje kiekviena tauta yra buvusi užgrobta ir išvaduota.Panašios rūšies pasakos labiausiai kaitina mažųjų vaizduotę. Kas iš mūsų netroško būti anuo pasakos herojum, devynias slibino galvas nukapojusiu! Herojinės pasakos yra pačios fantastiškiausios, bet yra ir realiausios, gražiausios ir labiausiai mėgstamos, nes tai yra pasakos apie tėvynę. Visa tautos istorija atsispindi herojinėse pasakose ir legendose. Visi tautos didvyrių darbai čia neužmirštamai įrašyti. Todėl ir poeto šauksmas: Tėvyne, Tavo pasaka mums už visas gražiausia, yra neginčijamas mūsų visų jausmų tėvynei išreiškimas. Pasakos auklėjamoji reikšmė yra milžiniška, neretai tąi yra vienintelė priemonė apie tėvynę kalbėti, jei meilę jaunoje Mrdv’o kiirstvti.

paskutinis valsas
IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllUIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllUIIUlillllUllllllllllllllllllllllllUII „l.nUIIIIIIIPff Pilkos miglos pasikelia iš pievų f ir siūbuodamos gula į smėlėtą < / vieškelį. Netoli nuo manęs plentu rieda tarškančios mašinos, apkabinėtos raudonais skarmalais ir rėkiančios man nesuprantama kalba. O būtų taip gera šį vakarą sėdėti prie baltutėlių vyšnių, justi po savim šaltą rasą, girdėti pavėlavusios bitės dūzgimą ir kažką, negalvojant, galvoti. , Keliuku, sesers varomos, prabėgo avys, lauke nusižvengė arkliai, kieme, ieškodamos gerti, mykė karvės, aštriai sužvangėjo šuns grandinė ir vėl ramu, ramu. Tik kada ne kada nukrinta žiedas, kirmino pakąstas, žolėje koks vabaliukas sukrebžda, grįždamas į savo pastogę. ' '— Dėde, kur Juozas? — girdžiu skambų balselį.— Pakelėj, prie vyšnių, mačiau sėdi. Pa-laukit, pašauksiu, jeigu reikia, — prikimusiu balsu atsako tėvas.— Nereikia, aš pati —Iš kiemo išsmunka man taip gerai pažįsta- ■ ma mergaitė. Sukinu vyšnios šakutę ir laukiu. Paskum girdžiu basų kojų žingsnius ir savo širdies pagreitintą plakimą. Staiga ant veido ir akių pajuntu minkštus, plonus ir ilgus jos pirštus. Karštas alsavimas dvelkia tiesiai į mano kaklą. Aš spėju visokius vardus, tik ne jos. Ji tyliai juokiasi. Jaučiu jos pirštų drebėjimą ir vis karštesnį ir stipresnį alsavimą. Aš švelniai atitraukiu jos rankas ir pasuku galvą. Žiūriu į visai arti besijuokiančias jos akis ir žodžiui ar šypsenai pravertas lūpas. Ir . . . pabučiuoju. Aš gyvenu, lyg maloniausiam sapne, nepaleisdamas jos rankų. Paskum ir ji ir aš nuleidžiame akis ir trumpą minutėlę tylim. • Jaučiu, kad kraujas pamažu nurimsta, galva blaivėja ir vėl girdžiu tyliai krentančius vyšnių žiedus ir matau žole rėpliojančius mažutėlius vabaliukus. Sunkiu nuo prisigėrusios šaltos rasos dobilo žiedu perbraukiu per degančias jos lūpas. Ji krūpteli ir atsitiesia.— Pyksti? — švelniai purtau ją už pečių— Pykstu, — ji papučia lūputes ir truputį primerkia vis dar besijuokiančias akis.— Bet gana apie tai, — ji staiga surimtėjo. — Mažutis prašymas: eime dabar pas mane.— Dabar?! Ne, Valerija, negaliu. Ryt rytą aš vėl turiu išvažiuoti.— Ką? Paskutinį vakarą nenori kartu pabūti su manim. Atmink, kad aš dabar namuose vienui viena. Tėvas su broliu jau antra savaitė sėdi miške ir tik kada ne kada kaip vagys, praveria grįčios duris. Juk tu žinai, kaip sunku būti persekiojamam, be jokios kaltės, be pagrindo. Ir tu dabar . . . O gal . . . Gal tau vistiek ... — Jos akyse, kaip balto dobilo galvutėje, mirgėjo ašaros.— Juozai, pasakyk, ir jeigu taip, tada . . .

Mes kuriame pasaką
BALYS GRAŽULISkad tai buvo vienintelė galima forma tėvynės garbingai praeičiai, jos esamiems vargams pavaizduoti ir jos sūnų darbus tam tikra linkme nukreipti. Atsirasdavo ir atsiranda pasakos ir dėl kitų priežasčių.Dabar visi tautos gyvenimo įvykiai stropiai aprašomi,. ir tai mes vadiname istorija. O buvo laikai, kada žmonės rašyti nemokėjo, o gyvenimas virė. Kūrėsi valstybės, griuvo, vyko nuožmūs karai, sukilimai. Žmonės apie tuos įvykius kalbėjo, pasakojo vieni kitiems, savo vaikams, iš lūpų į lūpas perduodavo iš kartos į kartą. Vaizduojamas, pasakojimas, pamėgimas perdėti, reikalas pasakojimą priderinti vaiko realybės nesuvokiančiam protui, ilgainiui įvykius iškraipė, primaišė fantastinio elemento. O kai metams slenkant prisi- miršo didvyrių, iššaukusių tautos pasigėrėjimą ir pagarbą, vardai, buvę įvykiai paliko pasakomis.Taip kilo pasaka apie smako pagrobtą karalaitę, apie milžinus, vienu kardo ar kuokos kirčiu išguldžiusius ištisas priešo kariuomenes, ir daugelis kitų. Tokia yra herojinių pasakų apie tėvynę ir jos didvyrius kilmė.Kitos pasakos, vaizduojančios paprastus gyvenimo įvykius, kilo iš reikalo vaikus šio ar to pamokyti, arba nuo blogo pavyzdžio atgrasyti. Kadangi vaikai tiesioginio pamokymo nemėgsta, o kartais įvykio reikšmės ir nesuvokia arba jo perdaug grynų faktų jiems negalima pasakoti, kilo reikalas įvilkti įvykius į pasakos rūbą, paversti veikėjus žvėrimis, fantastinėmis būtybėmis, vaizdingiausiai paryškinančiomis pasakos idėją. Juk visos pasakos daugiau ar mažiau yra moralizuojančios. Ir taip netiesiogine forma auklėtojų idėjos randa gerą dirvą jautrioje vaiko širdyje. Net ir suaugę neretai iš pasakos pasimoko, nes joje lengvai ir trumpai, o neretai ir linksmai, išryškintos žmonių ydos ir gėrio triumfas. Nerastume įvykėlio, kuris nebūtų įtrauktas į vieną ar kitą pasaką. Galima sakyti, kad kiekvienas mūsų darbas ir žingsnis yra kurios nors pasakos veikėjo perdėtai vaizdingai pakartotas. Arba atvirkščiai, mes kartojame pasaką. Tikrovė su pasakiškumu taip susijusi, kad kartais sunku beišskirti, kur tikrovė, o kur pasaka. Neveltui sakoma, kad gyvenimas yra pasaka. 1Kad pats gyvenimas kuria pasaką ir mes visi joje veikiame, nereikia ilgai įrodinėti. Ar Jono Biliūno pasaka „Laimės žiburys“ nėra mūsų tautos siekimų pavaizdavimas. Negalima vaizdžiau atpasakoti mūsų ilgos kovos 

ir aukų, siekiant didžiosios laimės — laisvės. 
Tai yra pasaka, bet kartu ir tikrovė, kurios veikėjai mes buvome ir tebesame.Štai Vasario 16-toji. Mums ji tėra istorinis :....i,į„ diena ūkanotame tautos

Aš neturėjau ką sakyti. Žinojau, kad žodžiais ašarų nenušluostysi. Pasiutusiai pykau ant savęs. Ji taip šventai tikėjo kiekvienam mano žodžiui, o aš, nieko negalvodamas, jai atsakiau, lyg nepažįstamai, lyg svetimai ar neapkenčiamai. Jos karštas'delnas buvo mano rankoje, o bėgančios kojos rasotoje žolėje paliko keturias ilgas juoduojančias juostas.Mažame savo kambarėlyje ji perpynė kasas, o aš žiūrėjau į jos gimnazijos baigimo pažymėjimą.— Klausyk, vaikeli, pakelės. Ji jau gimnaziją baigė, — verksmingu senos moteriškės balsu juokais kalbėjo Valerija ir grasino pirštuku.— Panelė! Gimnaziją baigė ... Ir verkti puikiausiai išmoko, — tęsiau žodžius ir kiek galėdamas stengiausi, geriau ja pamėgdžioti— Ir ką aš turėjau daryti? — vėl rimta ir nuliūdusi buvo Valerija. — Ką daryti, jeigu visi mane apleidžia, jeigu pasaulis tiktai kvatojas iš visų mano pastangų šiek tiek susiraminti ir nugalėti nežmonišką baimę. Gal jau kur nors, visai netoli, pikta niekšingo žmogaus ranka tiesiasi į mane. Sakyk, ką aš turėjau daryti? Ašaros, tyros ir neveidmainiškos ašaros — mano skundas, mano parama ir nusiraminimas.Valerija buvo dieviška. Mėlynos akys žiūrėjo tiesiai man j veidą. Storos kasos iškila, giliai alsuojančia krūtine driekėsi žemyn, pasiekdamos liemenį. Man buvo jos gaila. Taip, gaila, lyg būčiau matęs juodame karste savo motiną, tėvą ar seserį. Ne, dar labiau buvo gaila. Aš pilnai ją supratau, žinojau jos švelnų vaikišką būdą ir sunkias dabartines jos gyvenimo dienas. Drebančią iš susijaudinimo Valeriją pasodinau sofoje, glaudžiau kvepiančias jos kasas prie savo skruostų, prie akių, prie lūpų, o ji žiūrėjo man į akis visu gerumu, visu mergaitės švelnumu ir grožiu. Paskum paglostė mano veidą, pakilo, ir kampe stovintis patefonas sugrojo liūdną, liūdną maršą. Lygiai tokį, koks grojamas, byrant žemėms ant karsto . . . Sis maršas visai derinosi su aplinka: Valerija stovėjo atsirėmusi spmtos, liūdna ir susimąsčiusi, o aš galvą parėmęs ranka sėdėjau sofos kamputyje. Plokštelė verkė lėtai, į širdį liedama vis didesnį nerimą, baimę ir liūdesį. Aš pakeliu galvą ir sakau, truputį man neįprastu griežtu balsu:— Nuimk šią plokštelę, arba uždėk kitą, arba visai negrok. Sėsk, pabūsim šį .vakarą drauge, gal ir tėvelis pareis.— Negi tu tiki prietarais? Muzika likimo nepakeis. Sis maršas kažkodėl man šiandien mielas. Ir kada tavęs čia nebus, aš jį tik ir grosiu. Bet jeigu tu nori, gerai. — Valerija sustabdė muziką ir, kūdikišku švelnumu, visu 

gyvenime, vainikavusi mūsų tautines pastangas' dėl laisvės ir dabar esanti kelrodžiu neviltyje. Įvykis realesnis už realybę, nes tos dienos akto įkūnijimui patys esame sudėję didžias aukas. Dar tebenešiojame žaizdas, gautas gynimosi kautynėse, dar nesupuvo kryžiai ant kritusiųjų kapų, ne vieno atmintyje tebegyvi. Basanavičiaus, Lukšio ir Juozapavičiaus veidai. Taip, mums ši diena garbinga istorinė realybė, o laikas ją pavers legenda. Basanavičius bus tuo pasakos herojumi, karalaitę iš smako nasrų išplėšusiu, o Lukšys su Juozapavičiumi tie milžinai, plikom kumštimis priešų minias išguldžiusieji. Pasaka nemėgsta daug vardų. Laikas tūkstančius vardų suplaks į vieną, visus žygius sudės vienam ir padarys pasaką, gražiausią iš visų. Ją seks visi ir herojų darbais stebėsis. Net mums, buvusiems dalyviams, laisvės kovos atrodytų legenda, jei ne gilūs randai kūne, jei ne brolių ir tėvų vardai garbės lentoje. Iš tiesų, vos ne beginklių mūsų savanorių laimėjimai atrodo jau dabar pasakiškai. Verti pasakos yra ir mūsų laisvės metų pasiekimai. Nepabaigiamoje tėvynės pasakoje čia bus ramiausioji dalis, lyg kvėptelėjimas prieš naujus nuotykius. Kokių pabaisų pavidalą pasakos tąsoje gaus abeji mūsų okupantai, nesunku jau dabar nuspėti. Jų žiaurumui padidinti šį kartą nęreikės nei fantastinio elemento. Didvyriškos mūsų partizanų kovos taip pat bus įpintos į pasaką. Net ir mūšų tremtis nebus užmiršta. Istorikai parašys istoriją, o laikas ir žmonių vaizduotė sukurs pasaką. Ir ši pasaka bus iš visų gražiausia, nes tai tėvynės pasaka. Ją amžiais kūrė tūkstančiai lietuvių, jos kūrime ir mes dalyvaujame.Tėvynės pasaka niekad nesti baigta. Ji kuriama visą laiką. Nors pasakojant mažiesiems ji yra suskaldoma į šimtus pasakėlių, bet ji yra viena didžioji tėvynės pasaka.Kokia ta pasaka buvo iki šiol, mes žinome. Ji visada buvo daugiau liūdna, negu linksma, todėl, kad jos kūrėęų darbai verti pavyzdžio ir paminėjimo. Ar ji ir toliau bus tokia graži, tai priklauso nuo mūsų, nes mes ją kuriame. Kokie bus mūsų darbai, tokia bus ir tėvynės pasaka. Norėtūs, kad ir tremties epizodas darniai įsijungtų į bendrosios pasakos rėmus, kad jame būtų pasakojama apie pasaulio nuostabą tremtinių dorybėmis, apie tėvynės vardo išgarsinimą savo gražiais darbais, apie jų negęstančią savo krašto meilę, nepailstamą triūsą, ieškant teisingumo ir draugų, apie grįžimą gausiam pasaulio riterių būryje smako nugalabinti.
Ir taip bus, jeigu neužmiršime, kad kiek

vienas mūsų žingsnis yra naujas žodis tėvy
nės pasakai, jeigu mūsų gyvenimas bus ver
tas nuostabos ir legendos.Neužmirškime, kad iries kurtame tėvynės pasaką!

kūnu prisiglaudė prie manęs, savo pablyškusį skruostą panardindama mano plaukuose. Ji tada buvo man vienintelė visame pasaulyje šįuo metu, nes tik ji viena nuo pirmųjų mano gyvenimo žingsnių lydėjo mane savo draugystėje ir visu sielos švelnumu darė man visą, ką tik galėjo. Aš jaučiau, kad nė pusę tiek nesu jai atsilyginęs. Ir dabar tą skolą pajutau skaudžiau, negu visada. Nieku negalėjau jai atsilyginti, nebent švelniais žodžiais sušvelninti grubų, pilną skausmo ir liūdesio, gyvenimą. Deja, ir to dabar negalėjau padaryti Taip stipriai jos žodžiai ir laidotuvių maršo muzika paveikė mane, kad šiuo metu aš nieko negalėjau jai pasakyti O ji tokia gera, tokia švelni ir taip artimai buvo šalia manęs, kad tik stipriai prispaudžiau ją prie savęs ir . . . bučiavau . . . Bučiavau jos lūpas, akis, kaktą ir plaukus . . . Valerija priglaudė mano galvą prie sofos atramos, ir aš amžinai norėjau justi trapų jos kūnelį savo glėbyje, bučiuoti minkštas, avietėm kvepiančias lūpas, žiūrėti į nekaltas, gyvenimo žiaurumų nemačiusias jos akis. Bet kambaryje buvau jau tik aš, vienas. Negalvodamas paėmiau pirmą pasitaikiusią plokštelę, ir kambaryje pasklido pirmą kartą girdimo, liūdno valso garsai. Porą kartų apsisukau muzikos ritmu ir atidariau virtuvės 1 duris. Valerija verkė. Ir verkė taip, kaip verkia labiausiai nuskriaustas žmogus.— Valyte, Valerija, kas tau, sakyk? Kas? Sakyk! — aš glosčiau jos pečius ir raminau kaip įmanydamas. Valerija pakėlė ašarotas akis. Jos veidai ir lūpos konvulsiškai trukčiojo.— Juozeli, dovanok. Aš negera tau buvau. Aš įtariau tave, žaidžiant mano gerumu. Dovanok, aš būsiu tau visada gera. Mylėk mane, kaip seserį, kaip neatskiriamą savo kūdikystės draugę, jeigu negali mylėti kaip mergaitę. Nepalik, neapleisk manęs, prašau tavęs, ir tik vienintelio tavęs, — vėl glaudės prie manęs Valerija, vėl bučiavau papurusius jos plaukus.Didžiausiam mano nustebimui, ji nusilenkė ir pilnu prašymo ir ilgesio balsu paprašė:— Gal pirmą valsą su manim? . . .— Valerija, kas tau? Tu sergi? Valyte, tėvelis ir brolis miške, o tu šoki!? Valyte, pagalvok!— Ak, Juozai, šis valsas bus liūdesio valsas ir jis daugiau negu žodžiai man primins šią dieną, šį vakarą, tave, tėvą ir brolį. — Valė dar kartą man nusilenkė.Ji pakeitė patefono adatėlę, ir tas pat valsas dar kartą užtvino kambarį.Nedidelio kambarėlio viduryje sukosi du žmonės, viena širdimi, vienu galvojimu, vienu skausmu. Aš negirdėjau nei liūdno valso, nei kojų čiaužiojimo grindyse, o tik karštą kvėpavimą, deginantį mano kaklą, verčiantį kraują mušti į galvą ir išvagoti kaktą tamsiomis, išsišokusiomis gyslomis. Dešine ranka tvirtai spaudžiau lankstų jos liemenį, prie savęs. Jos iškila, standri ir giliai alsuojanti krūtinė lietė mane, ir aš turėjau valdytis, kad nepakelčiau jos nuo žemės, nepaimčiau ant rankų ir, lyg pamišęs, sukčiausi po kambarį. Lėta, ilgesinga ir liūdna muzika ramino mane ir aš laikiaus. Laikiaus, nes tai buvo liūdesio valsas. Valsas, išplaukiąs iš skaudančios širdies, valsas, duodąs nusiraminimą ir stiprybę.Adatėlė nuslydo nuo plokštelės išpiovų ir monotoniškai čirškė. Aš niekaip negalėjau paleisti Valerijos. Jos kasos čiaužiojo mano skruostu, o jos galvutės svorį jaučiau savo petyje. Kažin kiek būčiau šokęs ir nejųtęs nieko, tik staiga ji ištruko iš mano glėbio, pribėgo prie patefono, jį uždarė ir vėl suspaudė mano dešinę. # «— Juozeli, aš amžinai nepamiršiu šio vakaro. Amžinai, sakau tau. Aš pažadu tau, pažadu laisva valia, kad niekad antrojo valso nešoksiu be tavęs. Aš pažadu . . . Lėtai judančios jos lūpos sustojo. Jos akyse aš išskaičiau klausimą, kurio ji nedrįso paklausti. Aš suradau jos lūpas ir liepsnojančiu pabučiavimu jai prisiekiau.— Taip, tik su tavim, sekantis valsas . . . — žodžiais pakartojau pirmąjį savo pasižadėjimą.— O jeigu ... — ir ji parodė į dūzgiančias plentu mašinas. — Jeigu ūš arba tu klaidžiosim toli, snieguotais kalnais arba lygumomis? . . .— Tik su tavim, tik su ta .. . — ji neleido man baigti. Aš vėl jutau jos krauju degančias lūpas savo veide, akyse, kaktoje ir lūpose . . .
Po keleto dienų per daugelį rankų mane pasiekė mažas laiškutis.„Tai paskutinis mano laiškas. Geležimis apkalti vagonai neleidžia Tavęs pamatyti. Aš vienui viena palikta baisiam likimui. Kas minutę glaudžiu tavo nuotrauką prie lūpų, o akys bėgioja Tavo įrašytais žodžiais: „Pirmajam valsui prisiminti.“ Aš nieko neturiu brangesnio už šiuos žodžius. Aš niekinu viską ir tikiu tik Tau.Gal būt amžinai sudiev. Leisk pabučiuoti Tavfiį ( Valerija.“Kaip pamišęs blaškiausi po kambarį, tūkstančius kartų skaičiau laišką, bučiavau ir laisčiau ašaromis. Paskum greituoju traukiniu skubėjau gimtinės stotelėm Buvad apsisprendęs su ja važiuoti, kad ir į mirtį. Bet stotelė buvo tuščia ir jos salėje šoko, triukšmavo ir rėkė girti raudonieji. Prekių perone išblaškyti daiktai liudijo, kad neseniai čia vyko skaudi, gyvenime dar nežinoma drama.
— Paskutinis valsas, — kartojau žiūrėda

mas per traukinio langą į jos namus. — Taip, 
arba ji, arba šis valsas bus paskutinis!

I Vytutis
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Aš buvau sovietu biurokratas
(Tęsinys)

AS dažnai buvau matęs būrius Siu pasigai
lėtinų vergų Urale ir Sibire. Bet čia vaiz
das buvo pats siaubingiausias. Tie veidai — 
nesveikos geltonos spalvos ir bekraujai — buvo 
panašūs į numirėlių kaukes. Tai buvo lai
dotuvių eisena.

Tarp jų buvo vyrų ir moterų, kurie galėjo 
būti 50 ar daugiau metų amžiaus, tačiau ma
tėsi ir jaunų žmonių, vos sukakusių 20 metų. 
Jie ėjo tylėdami prislėgtu žingsniu, kaip 
automatai, nežvelgdami nė i dešinę, nė i 
kairę. Daugelis jų dėvėjo guminius kaliošus, 
virvutėmis pritvirtintus prie kojų, kiti savo 
kojas buvo apvynioję skudurais. Kai kurie 
jų buvo apsivilkę kaimietiškais drabužiais, 
kelios moterys turėjo astrachanietiškus ap
siaustus, ant vieno antro galima buvo paste
bėti gerų kostiumų likučius.

Kai ši liūdna procesija žygiavo pro pasta
tą, iš kurio aš -ją stebėjau, staiga viena mo
teris parkrito ir nebesikėlė. Du sargybiniai 
nunešė ją j šalį; nė vienas iš kalinių neat
kreipė į ją nė mažiausio dėmesio. Jie buvo 
anapus draugiškumo, anapus bet kokių žmo
giško jausmo ribų. Į požeminį pragarą tokios 
eisenos traukė ir kitomis kryptimis iš NKVD 
stovyklų, paslėptų kelių mylių atstume ..gi
liai miške. Vakare aš vėl pamačiau beveik 
du kart ilgesnę vorą, per lietų ir purvą bren
dančią į fabriką naktinei pamainai.

Man nebuvo leista nuvykti į požemius, bet, 
iš tikrųjų, aš ir nebūčiau turėjęs laiko. Ta
čiau iš pareigūnų, su kuriais man teko susi
durti per tas dvi dienas, aš susidariau pa
kankamą vaizdą apie šių nelaimingųjų liki
mą ir žmogaus paniekinimą. Požeminės pa
talpos buvo blogai ventiliuojamos, fabrikas 
buvo įrengtas su didžiausiais trūkumais dar
bininkų sveikatingumui palaikyti; užteko ne
daugelio savaičių, kad darbininkai apsinuo
dytų fabriko' tvaiku. Mirtingumas čia buvo 
didelis; žmonių gyvybės garavo, kaip žali 
chemikalai.

šios įmonės direktorius buvo komunistas 
iki kaulų. Jis nešiojo eilę ordenų ir pasižy
mėjimo ženklų. Kai aš jį paklausiau apie 
darbininkus, jis įbedė į mane keistą žvilgsnį, 
tarytum, aš būčiau pasiteiravęs apie asilėnų 
ar mulų bandos sveikatą ir gyvenimo sąlygas.

— Deja, tarp šitų sutvėrimų tėra nedaug 
gerų darbininkų, — jis kalbėjo, — ir aš turiu 
su jais daug vargo. Jūs mane klausiate, ko
kios rūšies yra šitie kaliniai — politiniai ar 
kriminaliniai. Tai manęs nedomina; tai yra 
reikalas NKVD, kuris mane aprūpina darbo 
rankomis. Visa, ką aš žinau: jie yra liau
dies priešai,

šis slogutis visada mane persekiojo, kada 
tik aš turėjau reikalų su įvairiais komisa- 
rijatais dėl darbo jėgos. Dar liūdnesni vaizdą 
teikė ta aplinkybė, kad visos tos niekšybės 
buvo papuoštos 1 veidmainingais pasakojimais 
apie garbingą darbą ir tarnybą „socialiniam“ 
kolektyvui, vadovaujant „darbo klasės pir
mūnams“. Tačiau mano „supuvusios libera- 
listinės“ pažiūros buvo perdaug giliai ma
nyje įsišaknijusios, kad jas būtų įmanoma 
išrauti

Kaip Soynarkomo departamento viršinin

VICTOR KRAVCENKO

kui, man buvo leista naudotis specialiomis 
krautuvėmis, batų dirbtuvėmis ir siuvyklo
mis, skirtomis „vlast“ žmonėms. Tose vie
tose aš sutikdavau partijos, valdžios ir polici
jos elitą bei Kremliaus dvariškius; kartais 
ten matydavau jų žmonas, namiškius ir šo
ferius.

Nė vienas iš tūkstančio rusų neįtarė, kad 
yrą tokių, visokiomis gėrybėmis perpildytų 
krautuvių Mūsų pi-kiniai susidėdavo iš to
kių dalykų, kurių plačiosioms masėms ypač 
trūko. Mano mėnesinę įpirkimo normą su
darydavo bekonas, konservai, sviestas, cukrus, 
miltai, sūdyta kiauliena (visa.atvežta iš JAV), 
o taip pat ir sovietuose pagaminta žuvis, 
paukštiena, daržovės, vodka, vynas, cigare
tės. Ir jeigu, nežiūrint, kad mes gaudavome 
tokių liuksusinių dalykų, dažnai atsitikdavo, 
jog mano žmonai tekdavo kęsti alkį, tai koks 
gi buvo vidutinio piliečio pragyvenimo 
lygis?

Kiekvieną dieną vis labiau ir labiau trūk
davo pačių reikalingiausių dalykų, kaip 
siūlų, muilo, degtukų, elektros’ lempučių, 
virtuvės ir stalo reikmenų. Net Maskvos 
centre elektros srovė nakties metu buvo tei
kiama tik dvi ar tris valandas; tie, kurie ne
galėjo pasinaudoti žibalinėmis lempomis (ir 
tai lietė didžiąją daugumą), sėdėjo tamsoje.

1942—43 m. žiemos metu žmonės sudegino 
savo baldus, knygas, muzikos instrumentus, 
kad galėtų keletą minučių pasišildyti. Jie 
sukūreno grindų lentas ir lubų balkius, kad 
apsaugotų savo vaikus nuo sušalimo. Irena i 
ir aš savo kamputy pasistatėme gerą gele
žinį pečiuką. Per Sovnarkomą aš gaudavau 
šiek tiek malkų. Kada-ne-kada mes vieną 
antrą pagalį pasukdavome ir savo kaimy
nams, nors tai buvo ir draudžiama.

Sąryšy su savo pareigomis, aš aplankiau 
daugybę fabrikų, kurių gamyba labai šlu- i 
bavo. Ir visur viena iš pagrindinių priežasčių | 
buvo maisto trūkumas darbininkams. Vieną I 
kartą Pamfilovas mane pasiuntė į Solonečo- j 
gorską, netoli Maskvos, apžiūrėti du fabri
kus. Geriausias malūnas buvo sustojęs dėl Į 
trūkumo rėčių kurie buvo daromi iš labai j 
plonos vielos. Tą vielą buvo galima paga-

Rusai „atnaujina“ Lietuvos veidą

minti anuose fabrikuose. Jų viršininkai tik
rai norėjo padėti.

— Mūsų žmonės mielai dirbtų, — pasakė 
vienas iš jų. — Bet jeigu jie negauna net 
duonos normos, kaip kituose miestuose, jie, 
paprasčiausiai, nebepajėgia dirbti.

— Ir kodėl jie negauna tokių pat normų?
— paklausiau aš nusistebėdamas.

— Todėl, kad mes esame žemės ūkio sri
tyje. Mes turėtume duonos gauti iš žemės 
ūkių. Bet tai tik teorija. Praktiškai ir patys- 
ūkininkai miršta iš bado. Jūs, gal būt, tai ir 
pats pastebėjote pakelėse.

Iš tikrųjų aš tai mačiąu, nes aš atvažia
vau automobiliu; pakelėse aš mačiau kaimie
čius, krintančius iš bado.

Sugrįžęs į savo įstaigą, aš išdirbau projektą 
fabrikams paleisti į darbą. A^>ie vidurnaktį 
mane priėmė Pamfilovas ir Utkino akivaiz
doje perskaitė projektą.

— Gerai... gerai... puiku, — jis lingavo 
Savo blizgančią galvą.

Bet staiga jo veidas apsiniaukė.
• — Kas gi tai? Penki šimtai gramų duonos 
per dieną darbininkams ir jų šeimoms...

— Taip, — atsakiau aš pyktelėjęs. — Tai 
yra pagrindas Tie žmonės visiškai badauja.

— Išbraukt šitai iš projekto, — įsakė 
Pamfilovas.

Man ginant savo nuomone, jis pažiūrėjo į 
mane su neslepiamu susierzinimu.

—> Žiūrėk, Kravčenko! Ar tu esi socia
listas, darbininkas ar bolševikas? Žmoniš
kumas yra blogas vadovas, sprendžiant 
valstybės problemas. Pasimokyk iš draugo 
Stalino — mylėk žmones, bet paaukok jų ge
rovę, jeigu tai yra būtina!

Ta aplinkybė, kad anie du fabrikai, juos 
žaliavomis ir aprūpinus, negalės nė pusiau at
likti savo uždavinių,manęs nenudžiugino.

Lauko telefonams trūko špūlių. Sis klausi
mas ilgą laiką mums laužė galvas, nes 
frontas, dėl nepakankamo aprūpinimo telefono 
reikmenimis, pareikalaudavo daug gyvybių Pa
galiau Kremliuje > buvo sušauktas ilgas, 
naktinis posėdis, pirmininkaujant Saburovui, 
vienam Stalino pavaduotojų Kadangi metalo 
nebuvo, po ilgų ginčų buvo nuspręsta, neat-

Belgijos sostinėje Briuselyje išeinąs išvie- 
tintųjų ukrainiečių laikraštis „Žinios“ paduoda 
šiurpių žinių apie nutautinimo politiką Ga
licijoje ir Pabaltijy.

Visoje Galicijoje, kuri prieš karą priklausė 
Lenkijai, o po Jaltos konferencijos nuolankiai 
buvo vakariečių atiduota Stalinui, vyksta 
ištisas tautų kilnojimas.

Ten gyvenantieji ukrainiečiai, kurių pri- 
skaitoma iki septynių milijonų, yra be per
traukos tremiami į Rusijos gilumą, o jųjų 
vietoje vis gabenami nauji gyventojai rusai.

Bet nuostabiausia, kad atkeltieji yra dau
giausia kilę iš Azijos gilumos ir savo elgesiu

yra visai puslaukiniai. Kaip pavyzdį, 
laikraštis pamini tą faktą, kad Lvovo gatvėse 
pasitenkina šie , naujieji „europiečiai“ primi
tyviu pusžaliu maistų ir vasaros metu ir 
naktį praleisdami gatvėse ir laukuose.

Laikraščio žiniomis, ir Lietuvoje krašto 
veidas kasdien vis keičiasi. Tūkstančiai 
atgabenama rusų, kurie apgyvendinami iš
tremtųjų į Sibirą lietuvių vietoje.

. Paskutiniu laiku rusai ypatingai stengiasi 
kolonizuoti kaimus. Daugumas didesniųjų 
Lietuvos ūkininkų yra iš savo ūkių pašalinti, 
ar net į Rusijos gilumą pergabentu Naujai 
įsodinti rusai bolševikų tvarkomi kolchozų 
sistema. („Amerika“, 1946 m. gruodžio 13 d.) 

sižvelgiant į kariuomenės atstovo karštus 
prieštaravimus, špūles gaminti iš medžio. Tuo 
reikalu atatinkami įsakymai buvo pasirašyti 
asmeniškai paties Stalino.

Maždaug po mėnesio mano įstaigoje susi
rinko visi komisarai pranešti rezultatų 
Fabrikai dar toli gražu buvo neišpildę 
Kremliuje nustatyto medžio dirbinių plana

Aš aplankiau -vieną už Maskvos - esančią 
medžio dirbinių įmonę, norėdamas asmeniškai 
įsitikinti, kodėl špūlės dar nepagamintos. Di
rektorius man pasiaiškino, neturįs pakanka
mai kvalifikuotos darbo jėgos. Ir tikrai, aš 
mačiau vos kelis žmones dirbančius šiam 
užsakymui išpildyti.

— O čia kas veikiama? — paklausiau aš, 
jėjęs į kitą patalpą, kur darbas, atrodė, virė 
pilnu tempu.

Mane tiesiog siutino, maždaug 150 vyrų 
buvo užimti sofų rašomųjų stalų, spintų su 
veidrodžiais, didžiulių fotelių gamyba. Visi 
baldai daugumoje buvo dirbami iš geriausio 
raudonmedžio.

— Jūs sakote, kad trūksta kvalifikuotų 
darbininkų! Tačiau čia jiems leidžiate dyka
duoniauk prie ištaigingų baldų Tai yra 
nusikaltimas! Aš jus įspėju kad pakelsiu 
triukšmą!

Tačiau neatrodė, kad mano žodžiai būtų 
išgąsdinę direktorių Jis surado užsakymus 
ir parodė man: baldai buvo gaminami pagal 
partijos viršūnių, valdžios ir raudonosios 
armijos aukštųjų pareigūnų reikalavimus-

Įpykęs nuskubėjau atgal į Sovnarkomą ir 
įsiveržiau į Utkino kabinetą. Aš pradėjau 
jam dėstyti, ką buvau patyręs. Jis vos galėjo 
tikėti savo ausimis, ir reiškė pasipiktinimą.

Bet kada aš'pasakiau, kam šias pilietiškas 
gėrybes fabrikas gamina, Utkino veido iš
raiška pagrindinai pasikeitė.

— Šitaip? Aha . . — jis murmėjo rangy
damasis. — Taip . . . hm . . . štai koks 
reikalas. Aš manau, kad mūsų vadų ištaigin
gumas taip pat yra karinės svarbos . . . Leisk 
man apie tai pagalvoti.

Jis galvojo ilgą laiką. Tuo tarpu fabrikas 
tęsė baldų gamybą, o raudonoji armija rei
kalavo špūlių ’ lauko telefonams, buožių 
šautuvams ir panašių dalykų

Tik sunkumai su lauko telefonais, tankų 
dalimis, automatiniais ginklais, lėktuvais 
buvo stumiami J paskutinę vietą. Vieną naktį, 
kada aš dirbau prie krūvos pranešimų, Ut
kinas paprašė mane ateiti į jo kabinetą. 
Tenai aš radau jį užsiėmusį, kaip man iš 
pradžių atrodė, keistu žaidimų Ant jo stalo, 
ant kėdžių visur aplinkui buvo išdėstytos 
pailgos lentelės, aptrauktos auksu ir sidabru

— Antpečiai! — paaiškino Utkinas, laimin
gai šypsodamasis. — Ar gi jie negražūs?

Antpečiai, kurie anksčiau buvo nekenčiami 
kaip caristinio militarizmo simbolis, turėjo 
būti atgaivinami. Jie buvo įvedami dar ne
paskelbtu politbiuro nutarimu ir jau pradėti 
gaminti. Utkinas kaip tik ruošėsi vykti pas 
Staliną, kuris turėjo asmeniškai naująja 
puošmena pasidžiaugti.

(B. d.)
—1

ALOYZAS BARONAS

(Tęsinys)
Pagaliau sodyba. Mes perlipant per kaž

kokius ūkio 'padargus ir einam į sodą. Keli 
vakar nukirsti alksniai. Trobų nebėra, tebe— 
stovi tik pamatai. Mes valandėlę pasėdim ant 
šalto cemento.

— Pradėti kirsti, — sako austras ir atsi
kėlęs eina j sodybą. Kulkos atsimušinėja į 
sodo medžius, sprogsta ir mes negalim nuo 
cemento atsitraukti kaip mylimasis nuo myli
mosios prie kiemo vartų.

— Čia vakar kulka perlindo raštininkui i 
per švarką, kodėl ji šiandien negali kam nors 
perlįsti per galvą, — kalbamės.

Bet pagaliau įsidrąsiname ir užmiršę, kad 
keliame triukšmą, per pusvalandį išguldome 
alksnių miškelį. Vieną kitą storesnį, apkapoję 
šakas, paliekame. Lendame gilyn į sodybą. 
Kažkas, girdžiu, rikdo vištas. Prieinu artyn. 
V. su kitais gaudo ir kapoja galvas. Vienin
telis gyvas daiktas išdegusioje sodyboje. Mes 
negalvojame, kad už- minutės ar pusvalan
džio kuris nors, galim gulėti šioje sodyboje 
perverta gžlva, draugų apžiūrimas ir apgai
lestaujamas. Seniau aš stebėdavaus, kaip 
draugai, nežiūrėdami pavojaus, lekia į daržus 
ir skina žalius tabako lapus. Man tada at
rodė, kad nieko nereikia, kad tik sveikas grįž
tum Į savo daržinę. Bet dabar ir aš lakstau 
paskui vištą, sugaunu ją ir atiduodu vyriau
siam gaudovui V.

Vėl kertam krūmus. Aš įlendu i tankų 
alyvų krūmą. Įsižiūriu, kad jos auga prie 
buvusių gyvenamo namo gonkų Dabar pali
kusi tik prieš namą nesudegusi tvora ir gon
kų pamatai. Ach, kiek čia, šiose gonkose, 
buvo laimės!'Šiose gonkose gal buvo meilės 
prisipažinimų, šie alyvų krūmo žiedais gal 
buvo papuoštas jos ar jo kambarys. Arba 
kada nors šiose gonkose skambėjo daina ir 
liejosi per klevo lentas putojantis alus. O 
gal sekmadieniais palikusieji namuose čia | 
per patį vidurdienį kalbėdavo rožančių.

Aš matau ant statinių užmautas dvi vaikiš
kas klumpaites. Matyt, buvo padžiautos ir 
išvarytieji šeimininkai nesuspėjo pasiimti.

— Kažin kur didieU ir mažieji šio namo 
gyventojai? — pusbalsiu mąstau aš.

Pro šąli eina sargybinis. Aš pasilenkiu ir 
pakelių kirvį naikinti šį buvusį namų papuo-

— Gal jos jau nebereikalingos, gal grįžus 
šeimininkui kitoj vietoj bus namai ir gonkos! 
— mąstau kirsdamas.

Sodyba iškirsta. Vėl per tuos pačius pa
dargus, pro rugių gubas, išeiname ant kelio. 
Bet kasėjai dar nebaigę kasti, ir mes vėl 
einame kapoti netoli augančių krūmokšnių 
Einam į kelią, bet, pasirodo, vokiečiai pio
nieriai užtvėrė tvorą, ir mes slenkame ap
link. Sustoję viename miškely laukiam ka
sėjų. Netoli stovi šalmuoti vokiečių pionieriai. 
Keliems jų įsakoma atnešti lauke paliktą 
spygliuotą vielą. Jie neina. Esą, šaudo.

— Jie bijo, žalčiai, o mus su malonumu, 
lazdomis mušdami, į ugnį grūda, — sako 
vienas vyrukas ir mojuoja kirviu. Jis labai 
pyksta ir, atrodo, ramiausiai suskaldytų ke
letą šių judančių šalmų.

Atėjęs karininkas juos šiaip taip išsiunčia 
vielos. Mes susitinkam su kasėjais.

— Vienas ukmergietis, K., peršautas per 
skruostus, — pasako nemalonią naujieną M.

Jie visi dirbo dieną. Spėjo vakare sugrįžti 
ir vėl buvo išvaryti nakčiai. Dabar buvo 
3 valanda ryto, ir kai kurie žmonės jau dirbo 
be pertraukos 23 valandas, o dar apie 7 km 
grįžti namo.

— Ir kas gali dabar pasakyti, kad vokie
čiai mus gelbsti nuo bolševizmo, — šaukiame, 
ir baisi neapykanta užlieja mus. Mes už
miršome, koks baisus bolševizmas. Vokiečių 
nežmoniškas elgesys mus 'apakino, ir mums 
ten, kur švyti raketos ir iš kur atlekia kul
kos, atrodo, sėdi mūsų broliai, kadangi jie 
keršija už mūs. Jie dieną ir naktį, savaitė
mis ir mėnesiais ' šaudo į tuos pasiutusius 
žmones, kurie mus kankina, ir prieš kuriuos 
mes negalime ištarti nė žodžio. Ir aš nežinau, 
ar sugebėsiu taip aprašyti, kad skaitytoju 
mane ir daugelį galėtų suprasti. Ne, manau, 
negalima aprašyti ir papasakoti, kaip nega
lima aprašyti gėlės grožio ir kvapo, o reikia 
pačiam pamatyti ir užuosti — taip ir čia 
reikia pačiam pergyventi.

Iškrauname iš vežimo dalgius ir kastuvus 
ir K. išveža. Išveža rytą, o jis buvo sužeistas 
vakare ir visą naktį, atsitiktinai perrištas, 
išgulėjo lauke. Mes išeiname iš apšaudymo 
lauko ir einame paskui lėtai važiuojantį ve
žimą. kaip paskui karstą.

Kitą vakarą išeinam su sargybiniu Time. 
Jaučiame, kad eisime kitur, nes yra atėjęs 
fronto kareivis mus išsivesti. Dar toli prieš

Sakius išsukame iš plento. Paėję susėdam Į 
po krūmu ir laukiam. Perdaug šviesu, kad j 
būtų galima toliau eiti.

Baigiant temti vėl judame. Nežinome, ką 
dirbsime. Turim vilties, kad bus geriau, negu 1 
ten, už Sakių. Bet eidami pradedam nusi- [ 
vilti. Artėja šūviai ir ugnys. Jaučiame, kad [ 
bus karšta. Tikrai, po valandėlės esame pri- 1 
versti gultis. Šliaužia Bepirštis, tūpčioja mus 
vedąs fronto karys, slenkame žąsele mes.

— Bijai? — klausia V.
— Ne, bet saugotis reikia, — sako jis. 
Šliaužiame grioveliu.
— Lavonas, — kažkas pašnibždom šūkteli, 

ir mes užmiršę, kad šaudo, išbėgam priekin 
kareivių. Pagaliau mus įveda į apkasą. Mes 
atsigaunam. Galiuką einam prieštankiniu 
grioviu. Vietomis griovyje daug vandens, ir 
mes įvairiai kombinuojam, kaip praeiti sau
somis. Aš, pasiremdamas kastuvu, einu grio
vio siena Senesniesiems tokia gimnastika 
persunki, ir jie brenda tiesiog. Kai kurie 
eina siena, nukrinta į griovį ir aptaško jau 
ir taip šlapius draugus. Vienas pagyvenęs 
vyras, kurį visi vadino Adomu, pameta toje 
makalynėje klumpę, bando ieškoti, bet, sargy
binio vejamas, numeta antrą ir eina basas.

Pasiekiame darbovietę. Pasirodo į prieštan
kinį griovį įkritęs vokiečių tankas. Čia pat sto
vintieji fronto kareiviai pila iš įvairaus ka
libro ginklų į visas puses, įr mes nebegaliai 
suprasti, kurioje pusėje frontas. Taip jau jis 
įvairiais kyliais išsiraižęs. Bolševikai neat
silieka, o reikia nukasti prieštankinio grio
vio kraštą, kad tankas galėtų išvažiuoti. Mes 
keli palendam po tanku ir krapštom iš vikšrų 
žemes. Darbas buvo pradėtas kitų mūsų 
vyrų kurie dienos metu į čia buvo atvežti 
šarvuočiu, kadangi pėsčiam dėl didelio šau
dymo negalima prieiti. Jau daug biauraus 
darbo padaryta, ir mes, užsidegę žvakutę, 
laisvai landome po tanko apačia.

Likusieji padalomi į dvi grupes. Viena 
grupė, nežiūrint šaudymo, išlipa ir atsigulus 
krapšto žemes. Žaidimas, ne darbas ir taip 
dirbant ir per metus nebūtų galima kranto 
nukasti. Antroj grupėj tarp keleto kitų yra 
žvejys Jurgis ir klumpes purve palikęs Ado
mas. Kiek pirmasis didelis, tiek antrasis ma
žas. Jurgis atsiklaupęs, o Adomas stovė
damas, dviese drąsiai kasa. Praėjus jų ka
simo laikui, jie lipa į griovį, o antrieji išlipę, 
galima sakyti, praguli savo dešimtį minučių. 
Tik vėliau kada Jurgis su Adomu buvo jau 
gilokai Įsikasę, kiti irgi nebebijojo dirbti.

Aušta rytas. Mes žinome, kad tuoj reikės 
grižtl namo. Bet kiekviena minutė atrodo 
valanda ir, kadangi aš turiu laikrodį, mane

kankina draugai, kas dvi minutės klausdami, 
.kiek dar tiko laiko dirbti. Tankas dar negali 
išvažiuoti. Kažin kam teks rytą kasti?

Einant namo, vėl ta pati istorija. Tie, ku
rie buvo nesušiapę, dabar sušlampa. Aš vėl 
laimingai pralipu, nors pasilieku nuo kitų" ir 
keikiamas vejuosi. Jurgio batai visaip pasi- 
baigė, ir man tiesiog baisu darosi, žiūrint į 
jo išlindusius purvinus pirštus. „Žinojimas 
didina kančią“ — buvau kažkur girdėjęs. 
Gerai, kad nežino, kaip_ čia mes .vargstame 
mūsų namiškiai, pavyzdžiui, Jurgio motina ir 
žmona pasitikusi su dviem mažais vaiku
čiais. Jis pavasarį buvo išėjęs iš ligoninės, ir 
jam buvo uždrausta sunkiai dirbti. Bet ar 
gali sunkiai nedirbti, vergas būdamas?...

Grįžtam ta pačia vieta. Lavono nematyti, 
matyt, jsuvežė. Viena kita kulka pralekia 
pro mūsų galvas, mus prilenkdama prie 
žemės.

Einam dulkėtu keliuku, ir dulkės veliasi 
prie šlapių kojų Aš grįžteliu atgal ir matau 
Time einant grioveliu.

— Aš jau iš ambicijos prieš savo vergus 
nepasirodyčiau bailys, — pasako paskui ei
damas Zigmas.

Vėl susirenkam namo, vėl verdam bulves, 
skaitom įvairius iš lėktuvų išmėtytus lapu
kus, politikuojam ir keikiam. Dar kartą ei
name tanko kasti. Dar kartą brendame grio
vių dar keti purviname griovy palieka savo 
batus ar klumpes. Tarp jų ir Jurgis. Kaž
kaip, graudu ir juokinga matant didelį vyrą 
basą šlepsint dulkinu plentu.

Manome, kad tanką iškasę pradėsim dirbti 
’dienomis. Bet vėl einame naktį. Mus lydi 
austras ir Bepirštis. Mes kasam pirmose 
fronto linijose nedideles duobutes kareiviui 
pasislėpti nuo priešo tankų. Rusai paleido 
garsiakalbį, ir mums jau vien dėlto smagų 
kad daug mažiau šaudo. Mes klausomės žinių 
ir džiaugiamės, girdėdami vakarų fronte nau
jus vietovardžius.

Duobutes reikia iškasti labai siauras, ir 
mes priversti kasti tiesiog rankomis, nes su 
dideliu kastuvu vos galima apsisukti. Mus 
prižiūri fronto kareiviai. Jie keikia karą ir 
nevienas mums kalba apie savo namus ir 
paliktuosius. Tie fronto kariai ne tokie žiau
rūs, kaip mūsų sargybiniai, ir Kartais mes 
pasijuntame nelaimės draugais. Mes norim 
namo, ir jie nori namo mus bėgančius šaudo 
ir juos šaudo, tik jų niekas nemuša ir alkanų 
nelaiko. Bet jie turi tikslą, gi mes vargstam 
nežinodami už ką Kai kurie iš jų mums at
neša po puskepali duonos, arba cigarečių. Aš 
paprašiau laikraščių, ir vienas atnešė keletą 
..Panzerfaust“ numerių. Mes alkstame žinių 
ir V. skaito mums kiekviena proga. (B. d.)
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Netakiškų elgesiu neapsunkinkime ir taip 

jau nelengvą musą būklę
KARINIO TEISĖJO ŽODIS ISVIETINTIEMS LIETUVIAMS

Tremtinių gyvenimo sąlygos Švedijoje

Praėjusių metų pabaigoje Schweinfurto ka
riniam teisme, tarp kitų bylų, buvo spren
džiama ir vieno vietos lietuvių stovyklos gy
ventojo byla, kurioje jis buvo kaltinamas, 
kad, būdamas neblaiviam stovyje, netinkamai 
elgęsis gatvėje. Karinis teisėjas prieš bylos 
nagrinėjimą, rado reikalinga dar papildomai 
apklausti teisiamąjį. Apklausimas vyko teis
mo salėje, kaltinimo ir gynimo šalims daly
vaujant. Kaltinamasis, jaunas, simpatingos 
išvaizdos vyrukas, teisėjo klausiamas, aiški
nosi, kad degtinę gėręs pirmą kartą, todėl 
netikėtai ir nusigėręs. Šiaip gyvenime jis 
geriąs tiktai alų. Toliau kaltinamasis, savo 
nekaltumui įrodyti, pareiškė, kad nors gat
vėje ir buvęs nevisai blaivus, tačiau netin
kamai nesielgęs.

Karinis teisėjas, baigęs apklausinėjimą, pa
reiškė, kad byla nutraukiama ir kaltinamąjį 
iš arešto paleido, įspėdamas ateičiai. Sis ka
rinio teisėjo įspėjimu buvo rimtas ir svarbus 
na tik pačiam kaltinamajam, bet ir visiems 
Vokietijoj gyvenantiems lietuviams. Teisėjas 
pabrėžė, kad visi išvietintieji lietuviai, kurie 
yra globojami JAV kariuomenės turi gerai 
suprasti, 'kad jie dabar gyvena labai rimtą ir 
sunkų savo gyvenimo laikotarpį; todėl čia 
būdami privalo pavyzdingai elgtis ir nedaryti 
jokių netaktų, kad nesudarytų priekaištų 
juos globojančiai kariuomenei ir kad netak
tiškais elgesiais neapsunkintu ir taip,jau ne
lengvos savo, būklės.

Toliau teisėjas pareiškė, kad nors mes, są-» 
junginės tautos, esame nugalėtojai, o vokie
čiai yra karą pralaimėjusi tauta, tačiau toji 
padėtis .neduoda mums teisės su jais nekorek
tiškai elgtis. Juo labiau, kad Amerikos ka
riuomenė, čia būdama, be kitų uždavinių, 
turi misiją parodyti vokiečiams, kaip reika
linga teisingai elgtis su kitomis tautomis. Vo
kiečiai turi įsitikinti, kad mes, būdami nu
galėtojai, su jais elgiamės geriau, negu nacių 
režimas darydavo su kitataučiais. Jam, kaip 
teisėjui, yra labai nemalonu, kad kartais ten
ka konstatuoti netinkamo elgesio faktus, pa
sireiškusius ar tai iš karių ar kitų sąjungnių

TELEVIZIJOS METAI
Šiomis dienomis Kolumbijos radio bendro

vių centras pranešė, kad yra pasiruošęs ke
lių savaičių laikotarpyje pradėti visame 
krašte spalvotos televizijos darbą. Taip pat 
ir iš JAV ateina žinios, kad sekančiais me
tais čia manoma įvesti „televizijos metus“ ir 
ta proga visame krašte įrengti 400.000 tele
vizijos aparatų. Abi žinios nėra iš piršto iš
laužtos sensacijos, bet nuoseklus televizijos 
žingsnis pirmyn. O tas žingsnis siekia nei 
daugiau nei mažiau, kaip paprastuose na
muose įrengti eiliniam piliečiui .nuosavą 
„kino teatrą“. Atseit, televizija siekia savo 
technišku išsivystimu visiškai priartėti kino 
technikai, nors tikrumoje iki šio idealo tele
vizijai dar daug kelio tektų nueiti. Nežiū
rint visų sunkumų, klek mus iš pasiekiančių 
žinių galime spręsti, , Naujajame Pasaulyje 
televizijos ateitimi ir techniškais klausimais 
yra tikrai rimtai susirūpinta.

Pirmas klausimas, kuris įdomauja mokslinin
kus, yra televizijos perduodamų vaizdų tikslu
mas ir aiškumas. Už tai stengiamasi, kiek tik 
galint, didinti perduodamų eilučių skaičių, — 
— juo tų eilučių daugiau, . juo paveikslas 
aiškesnis. Prisimintina, kad buvo pradėta 
nuo 60 eilučių, bet jau 1936 m., įvedus svar
bius patobulinimus, iš karto buvo peršokta 
prie 343 eilučių, o netrukus 441 eil. ir šiuo 
metu jau perduodama 20 paveikslų į se
kundę, kiekvienas 525 eil. Tačiau ir tuo 
konstruktoriai nėra patenkinti. Paveikslai 
dažnai yra migloti ir sudarkyti, trūksta kon
trastų, o veikiant ypatingiems didmiesčiuose 
trukdymams, televizijos priimtuvų ekranuose 
gaunami persilpni vaizdai, kad juos sunku 
net pažinti. Šiuos techniškus sunkumus sten
giamasi nugalėti

Kai buvo pradėta gaminti spalvota filmą, 
tuojau pat imta galvoti ir apie spalvotąją 
televiziją. Bet, prieš įvedant masinę tele
vizijos aparatų gamybą ir televizijos pritai
kymą plačiosioms masėms, šiuo melu pačios 
firmos, bandančios ir (plečiančios televizi
jos galimumus, tarp savęs nesutaria. Maž
daug yra dvi grupės: pirmoje grupėje stovi 
Radio Corporation of America, National 
Broadcastig Co, General Electric, Farnsworth 
ir kt firmos, jau eilę metų nagrinėjančios 
televizijos galimybes. Antroje grupėje stovi 
naujos firmos, televizijos galimybėms do
mėtis pradėjusios tik karo metu. Iš šių žy
miausios: Columbia Broadcasting Co, We
stinghouse, Zenith, Federal Television Radio, 
Yankee Network ir kit. Pirmosios grupės 
atstovai mano, kad televizija jau yra pasie
kusi pakankamą išsivystymo laipsnį ir jau 
pats metas pradėti masinę televizijos aparatų 
gamybą. Jie primena, kad radio, prieš įve
dant masiniam vartojimui buvęs mažiau 
tobulas, kaip dabar televizija. Jie jau dabar 
nori pradėti atgauti milžiniškus kapitalus, 
kuriuos įdėjo televizijai kurti. Priešingos 
nuomonės yra antrosios grupės atstovai. Jie 
tvirtina, kad televizijos darbas su bangomis 
nuo 1—6 metrų esąs jau pasenęs. Karo metu 
atidengti išradimai, ypatingai Radaras, at
veria itin dideles galimybes televizijai su 
ultra trumpomis bangomis, t. y. centimetri
nėmis. Vietoj 18—20 vaizdų būsią perduodami 
žymiai daugiau, o taip pat ir ant didesnio ekra
no. Naujosios bangos suteikia daug galimumų 
ypač spalvotąja! televizijai. Kai kurios fir
mos jau dabar praneša, kad jų tvirtinimai 
esą teisingi, paremti daugybe sėkmingiausių 
bąijdymų. Zinonąa, priešinga pusė į šį op
timizmą žiūri gana kritiškai. (du) 

tautų tarpo, nes pagal mūsų elgesį vokiečiai 
sprendžia apie mus ir jei tokių neigiamų fak
tų būtų daugiau, vokiečiai galėtų pasakyti, 
kad Amerikos kariuomenė globoja asmenis, 
kurie savo elgesiu nė kiek negeresni už 
nacius.

Baigdamas karinis teisėjas pareiškė, kad 
kai vokiečiai įrodys, jog jie yra pasikeitę ir 
korektiškai elgsis kitų tautų atžvilgiu, tada 

jie bus priimti į tautų tarpą, kaip lygūs na
riai. Todėl Vokietijoje gyvenantieji lietuviai 
turi nepamiršti, kaip tuo atveju lietuvių tau
ta žiūrės į Vokietijoje buvusius savo pilie
čius, jeigu atvažiavę į Lietuvą vokiečiai nu
pasakos apie netinkamą lietuvių elgesį, gyve
nant Vokietijoje. J. G.

Lietuviškos lėlės „emigruoja"
Neustadto (Holsteine) tarpt. DP stovykla, 

kurioje gyvena keli šimtai lietuvių, dažnai 
aplankoma aukštų anglų kariuomenės ir 
UNRRA-os pareigūnų.

Dažnas jų pro čia važiuoja, grįždamas J tė
vynę atostogų, ir čia ieško dovanos parvežti 

saviesiems. Labiausiai ieškomas dalykas yra 
lietuviška lėlė. Nors dažnas,. tų lėlių net 
nėra matęs, o tik iš savo bičiulių girdėjęs apie 
jas ir jų grožį, apie kruopščiai išsiuvinėtus 
tautinius lėlių drabužėlius.

Tuo keliu jau daug lietuviškų lėlių iš čia 
„išemigravo“ į Angliją, Ameriką, net Afriką 
ir N. Zelandiją. Kol mes, lietuviai, ten neį- 
kėlėme. dar savo kojos ir skurstame vokiečių 
žemėje, už mus agituoja mūsų dailiosios lėlės, 
rodydamos, ką gali padaryti mūsų moterys 
varge ir nepritekliuose tiesiog iš skudurėlių, 
senų ir niekam nebetinkamų medžiagos ga
balų.

Šios lėlės gaminamos prieš keletą mėnesių 
vieno barako kampe įsisteigusiose dviejose 
dirbtuvėlėse — lietuvių ir iatvių-esčių. Lie
tuviškajame skyriuje dirba 25 moterys, ku
rios dar pagamina tautinių juostų ir kitokių 
dailių dirbinių tautiškais motyvais. Tačiau 
visų darbų centras — lėlės lietuvaičių dra-
bužiuose. Tokios lėlės pagaminimas parei
kalauja iki 120 darbo valandų. Kai lėlė 
baigta, ji tuojau pat pakrikštijama lietuvišku 
tautiniu vardu, ir jai surašoma atitinkama 
metrika, kur pažymimas dirbtuvės pavadini
mas, kieno ir kas pagaminta, numeris, su
naudotasis darbo valandų skaičius, data ir 
skyriaus vedėjos parašas. Tiek surašoma 
popieriuje, o lėlės vardas ir jos tautybė — 
„Lithuanian“ — dar išsiuvinėjami ir lėlės 
apatiniame sijonėlyje.

Stovykloje yra įrengta nuolatinė parodėlė. 
Čia dažnai mūsų lėlėmis su nuostaba gėrisi 
anglai, amerikiečiai, prancūzai ir kt Kai 
kurie net paabejoja, ar visos mūsų tautos 
moterys kada nors galėjo nešioti tokius puoš
nius drabužius, kurių pagaminimas yra 
reikalingas tiek daug kruopštaus darbo ir

Petras Babickas Argentinoje
Žinomas lietuvių rašytojas ir keliaunininkas 

Petras Babickas atvyko (į Argentiną. Gy
vendamas kaip tremtinys Vokietijoje Ra- 
vensburge jis parašė scenos vaizdelį iš senovės 
lietuvių laikų „Gintaro krašto pasaka“. Jis 
dar 1945 m. rudenį išleido savo eilėraščių 
rinkinį „Toli nuo Tėvynės“. Pastaruoju metu 
jis gyveno Italijoje, Romoje ir nesenai iš
spausdino savo eilėraščių rinkinio „Toli nuo 
Tėvynės“ antrąją padidintą laidą

:::::::::::: i:::::::.-::::::::::::

200 zoiLji viename taške
Vieną dieną iš Vokietijos grįžo vienas JAV 

žvalgybos agentas, kuriam vokiškos pavardės 
dėka buvo pavykę įsiskverbti į vokiečių 
šnipų mokyklą ir ją sėkmingai baigti. Baigus 
mokyklą, vokiečių žvalgyba jį buvo pasiuntusi 
dirbti į JAV-bes.

Sis agentas grįžęs pranešė, jog mokyklos 
direktorius, Sebold, atsisveikindamas su 
mokiniais, liepęs jiems ypatingą dėmesį 
atkreipti į taškus jiems siunčiamuose laiškuo
se. Tačiau tos taškų paslapties plačiau jis 
nepaaiškino. JAV kontražvalgyba tuo reiš
kiniu susidomėjo, nes buvo aišku, kad tie 
„taškai“ savyje kažką slepia.

1941 m. balandžio mėn. JAV kontražvalgyba 
sulaikė vieną jauną asmenį, kuris buvo 
neseniai atvyks iš Balkanų. Padarytas labai 
smulkus jo daiktų ir dokumentų patikrinimas. 
Patikrinimo metu, vienam agentui, pakreipus 
laiško voką prieš šviesą, adrese keistai 
sužibėjo mažas taškelis. Agentas atsargiai 
pabandė tą blizgantį taškelį atskirti nuo 
popierio. Bandymas puikiai pasisekė. Pasirodė, 
jog tas taškelis buvo mažytis filmos gabalėlis, 
įjungtas į popierį. Mikroskopo pagalba padi
dinus jį 200 kartų, buvo perskaitytas to 
liliputo laiško turinys. Paaiškėjo, jog tai būta 
įsakymo smulkiai ištirti ir Berlynan pranešti, 
kiek JAV yra pažengusios atominės energijos 
tyrinėjimų srityje.

Sulaikytasis jaunuolis su savimi turėjo 
keturis telegramų blankus, kuriuose buvo 
vienuolika tokių taškų, o kiekviename taške 
buvo įsakymas vokiečių žvalgybos agentams, 
veikusiems JAV-bėse. Vieno laiško voke, po 
pašto ženkliuku, buvo rastas filmos gabaliukas, 
kuriame, kaip vėliau paaiškėjo, buvo 25 nor
malių mašinraščio puslapių foto kopija.

Tokį žinių perdavimo būdą sugalvojo 
Dresdeno technikos mokyklos profesorius 
Zapp. Agentams įsakymai ir direktyvos, per

Vienas Švedijoje gyvenąs lietuvis tremtinys 
rašo: „Dabar lietuvių Švedijoje yra daugiau 
negu 400, kai estų yra daugiau kaip 25.000, 
o latvių apie 5000. Lietuviai čia atbėgb mažais
žvejų laiveliais per Baltijos jūrą. Kiti atėjo 
per neišbrendamus Suomijos samanotus pel
kynus, treti, buvę nacių vergai, atbėgo iš 
kalnuotosios Norvegijos.

Visi pabaltiečiai Švedijoje jau nuo 1945 m. 
gegužės mėn. yra išėję iš lagerių ir gyvena 
pasklidę po Švediją privačiai patys užsidirb
dami sau pragyvenimą. Švedija tik iš dalies 
yra žemės ūkio kraštas, daugiausiai gi pra
monės kraštas ir čia visur labai stinga darbo 
rankų. Taigi visi lietuviai daugiausia dirba 
.juodą darbą“ fabrikuose, žemės ūkyje ar 
pas amatininkus.

Dar bebūnant lageriuose, mes pačių lie
tuvių, seniau gyvenančių Švedijoje buvom 
painformuoti, kad Švedijoj esą galima gauti 

kantrybės. Lėlės čia ilgai nestovi. Jos tuo
jau išgraibstomos ir su savo naujais šeimi
ninkais iškeliauja į kitus kraštus.

Toje pat stovykloje lietuviai draug su 
latviais turi įsitaisę ir medžio apdirbimo dirb
tuvėlę. Nagingi vyrai čia iš paprasčiausių 
lentų, nežiūrint į labai kuklų turimų įrankių 
sąstatą, pagamina dailias lėkštes, rašalines, 
pelenines. ' Visa tai išgražinama lietuviška 
ornamentika ar Lietuvos krašto vaizdais. 
Taip pat čia išdrožinėjami lietuviškų kryžių 
modeliai ir rūpintojėliai. Iš Neustadto lie
tuvių dirbtuvėlių išleidžiami daiktai turi 
įrašą: „Lithuanian DP Camp Neustadt“.

Visi dirbiniai, beveik be išimties, patenka 
į kitataučių rankas. Rašalinė su Vytimi pa
puošia anglo rašomąjį stalą, lietuviškas rū
pintojėlis pastatomas lenko kunigo bute, lie
tuviškų lėkščių rinkinys pasiekia Londoną. 
Visur į šiuos daiktus žiūrima kaip į menines 
vertybes ir jais gėrimasi.

Būtų gera, jei ir daugiau mūsų tremtinių 
stovyklų įsisteigtų panašias dirbtuvėles, nes 
lietuviškos lėlės ir mūsų liaudies mano dir
biniai yra mielai ieškomi ne tik Neustadte, 
bet ir visur, kur tik lietuviai gyvena. (LŽ) 

Lietuvių Bibliografinio Archyvo 
pranešimas '

Lietuvių Bibliografinis Archyvas, įsisteigęs t lėti visus sunkumus, 
pereitą rudeni Šveicarijoje, Berne, dėkoja I paramos 
leidykloms bei atskiriems asmenims, atsiun- 
tusiems jam savo leidinius. Jis prašo leidi
nius jam siuntinėti ir ateityje.

Ryšium su susisiekimo sunkumais, tenka 
nugalėti nemaža kliūčių, kol leidiniai pasiekia 
Archyvą“. Nuoširdžiai dėkojama ir tiems 
asmenims, kurie prisideda prie tų kliūčių 
pašalinimo

Susisiekimo sunkumai verčia ieškoti prie
monių, kaip leidiniai galėtų reguliariai pa
siekti „Archyvą“. Kai kurie asmenys yra ma
loniai sutikę telkti pas save „Archyvui“ skir
tus leidinius. Anglų zonoje pasižadėjo talki
ninkauti p. Kazys Kemešys, (23) Seedorf bei 
Zeven, Litauisches Lager. Todėl prašoma 
anglų zonoje esančias leidyklas malonėti 
siuntinėti leidinius (galimai po 2 egzemplio
rius) p. K. Kemežio vardu.

„Archyvui“ daug pasidarbavo p. Alfonsas 
Braziulis, (14b) Ravensburg/Wiirtt, Anton- 
Bruckner-Str. 3. Leidyklos, kurioms paran
kiau siuntinėti leidinius p. A. Braziulio var
du, prašomos taip daryti ir ateityje.

„Archyvas“ tikisi, kao jam pavyks nuga-

rašyti rašomąja mašinėle, pirmiausia būdavo 
nufotografuojami preciziniu aparatu. Pir
mosios nuotraukos išeidavo pašto ženklelio 
dydžio. Antroji nuotrauka būdavo pro ap
verstą mikroskopą daroma ant stiklo plokšte
lės, padengtos gan storu specialios foto 
emulsijos sluoksniu. Išaiškinti negatyvai bū
davo padengiami plonu collodiumo sluoks
neliu. Taip paruošta emulsija nuimama nuo 
stiklo plokštelės. Vėliau tą nuotrauką, taško 
pavidale, reikėdavo įjungti į laiško tekstą. 
Tam reikalui būdavo panaudojamas paprastas 
mediciniškas švirkštas: lygiai nuplautu 
adatos galu iš negatyvo būdavo iškerpamas 
mikroskopinis rutuliukas su įsakymo tekstu 
ir to paties švirkšto pagalba atitinkamoje 
vietoje gražiai įjungiamas į truputį pradrėkstą 
popierį. Vėliau pradrėksta popierio vieta 
sulyginama ir to paties švirkšto pagalba 
padengiama plonutėliu collodiumo sluoksneliu.

Vėliau šis komplikuotas procesas buvo 
žymiai suprastintas. Manipuliacija būdavo 
mechaniškai atliekama , specialioje dėžutėje, 
šiek tiek didesnėje už laiškų dėžutę. Tokios 
mašinėlės buvo pradėtos gaminti dideliais 
kiekiais ir drauge su emulsija, kurios paslap
ties amerikiečiams nepavyko išaiškinti, ir 
siunčiamos visame pasaulyje veikusiems vo
kiečių žvalgybos agentams. Tą metodą, ga
vusi iš vokiečių, karo metu plačiai vartojo 
ir Japonijos žvalgyba.

Nežiūrint didelių sunkumų, JAV kontra- 
žvalgybal pavyko sugaudyti šimtus tokiu 
būdu perduodamų pranešimų. Beveik visuomet 
kiekvienas agentas padaro kokią nors klaidą, 
kuri jį įduoda į teisingumo rankas.

Tačiau paslapties esmę šį kartą išaiškinti 
pavyko tik dėlto, kad JAV kontražvalybai 
pasisekė įsprausti savo žmogų į vokiečių 
šnipų mokyklą.
„Slowo Polskie“. Vertė J. L. 

darbo miškuose ir pas ūkininkus, o i fabri
kus esą sunkiau įlįsti. Todėl pirmas lietuvių 
darbas buvo kruvinais pirštais kirsti Švedijos 
miškus. O šeimos už menką atlyginimą buvo
patekusios pas ūkininkus, kur daugeliui dar
bas buvo neįprastas ir labai sunkus. Tačiau 
'netrukus apsižiūrėję pastebėjom, kad Šve
dijos pramonė, fabrikai daug palankesnėmis 
sąlygomis šaukiasi darbo jėgos. Taigi, šian
dien nėra nė vieno lietuvio nei akmenuotuose 
miškuose, nei pas ūkininkus, bet visi dirba 
fabrikuose. Sąlygos čia kiek žmoniškesnės ir 
viengungiai iš uždarbio gali gerai gyventi, 
bet daugumui, turintiems šeimas, jei dirba 
tik vienas šeimos narys, tenka gerokai 
„susispausti“.

Štai čia patiekiu, pagal mano 12 mėnesių 
vestus išlaidų užrašus, pragyvenimo minimu
mą trijų asmenų šeimai (du suaugę ir trečias 
mažas kūdikis). Vidutiniai vienam asmeniui 
kaštuoja: pienas — 15,6 kronų, mėsos pro
duktai — 30,45 kr., įvairios daržovės ir vaisiai
—■ 23,97 kr., duona, miltai —16,15 kr., įvairūs 
kiti maisto produktai — 46,7 kr. Taigi vidu
tiniškai maisto produktai 3 asm. šeimai mė
nesiui kaštuoja 142,3 kr. Butas, kuras ir švie
sa mėnesui kaštuoja 49,10 kr., įvairūs 
mokesčiai (ligonių kasai ir kt.) 16,9 kr. Kitos 
įvairios smulkios išlaidos — 92,49 kr. Tokiu 
būdu vidutinis pragyvenimo minimumas yra 
290,79 kr. Tačiau man dar neteko už pereitus 
metus mokėti apyvartos mokesčio valdžiai, 
kuris čia paplauna darbininkus.

Tuo tarpu aš dirbdamas fabrike su viršva
landžiais nuo 7 vai. ryto iki 7 .vai vakaro, 
t. y. 12 valandų per dieną, per mėnesį uždirbu 
280—320 kronų. Taigi, tiek uždirbdamas ga
liu šiaip taip „galus su galais“ suvesti, bet 
nieko nelieka. O mums dar rūpi klausimas' 
nupirkti vaikui kokį drabužį it patiems ap
sirengti. Taigi, Švedijoj su šeima gyvenan
čiam tremtiniui, jei tik vienas šeimos narys 
gali dirbti, gyventi nelengva ir reikia sukti 
galvą kaip išsiversti Nevedusiems, kurie 
gyvena vieni, Švedijoj pakenčiama, o jei be
vaikiai vyras ir žmona abu dirba, tiems pragy
venimo sąlygos yra visai geros.

Lietuviai Švedijoje daugiausiai gyvena su
sigrupavę. Didesnės kolonijėlės yra Stock- 
holme, Eskilstumoje, Bodafors-Nassjo ir 
Lunde.“ (EI)

Jis ir ateityje laukia 
iš leidyklų, kurios, neabejojama, su

pranta ir įvertina reikalą telkti emigracijos 
sąlygomis išeinančius leidinius.

Lietuvių Bibliografinio Archyvo adresas: 
Berne, (Switzerland-Suisse), Karl - Spittelėr- 
Str. 22, Dr. A. Gerutis.

Kiti laikraščiai prašomi šį pranešimą per
sispausdinti

Mišk i ninku suvožia vi rnas 
Hanau

S. m. Kove men. 2 ir 3 dienomis Hanau 
Lietuvių Stovykloje. Hanau a. M. mieste 
Lamboy Str. kviečiamas tremtyje esančių 
miškininkų (visų okupacinių zonų) antrasis 
suvažiavimas. Suvažiavimo pradžia kovo mėn. 
2 d. 9. vai. Visiems miškininkams dalyvavi
mas būtinas, nes, bus svarstoma* susidariu
sios sunkios padėties apimtyje, profesiniai 
reikalai. Negalintieji suvažiavime dalyvauti 
suteikia savo collegoms vykstantiems i* suva
žiavimą raštiškus įgaliavimus.

Liet. Tremt. Miškininkų Centro Valdybos 
Pirmininkas

Paieškojimai \.'
Arendarčlkas Pranas, gyv. Schweinfurt DP 

Camp, ieško žmonos Paulinos h- sūnaus Ra
mučio.

Siška Steponas, gyv. Schweinfurt DP Camp, 
ieško Masalskio Mykolo iš Ariogalos. Žinan
tieji apie jį prašomi pranešti.

Katkus Fortūnatas, gyv. Schweinfurt DP 
Camp, ieško brolių Valio, Kazio ir pažįstamų.

Vinco Broko, paskutiniu metu gyv. Kybar
tuose, ieško sesuo Brokaitė — Bukauskienė, 
gyv. C. Rio de Janeiro 4770 F. C. S. Berisso, 
Argentina.

Mikas Bilvaisas (arba žinantieji dabartinį 
jo adresą) prašomas skubiai atsiliepti „Tė
viškės Garso“ Redakcijai.

Katelė Vytautas, gyv. Schweihfurt, D. P. 
Camp, ieško Kurklięčio Jokimo.

UNRRA-os Paieškojimų įstaiga. Arolsen 
prie Kasselio, ieško sekančių asmenų: 
Kvajaųskas Vaclovas, 55 metų, gyv. Alytus; 
Kvajauskas Vladas, 60 metų, gyv. Alytus; 
Kymantas Ipolitas, 45 metų, gyv. Kybartai; 
Labanaus Mečislovas, 27 metų, iš Fūrth; 
Latvaitė Aldona, 19 metų, iš Lugetal;
Latvienė Marcelė, 40 metų, iš Lugetal; 
Latvytė Aldona, 19 metų, iš Lugetal; z 
Laurackas Juozas, 34 metų, iš Graudent; 
Lazauninkas Juozas, 54 metų, gyv. Vilka

viškis;
Lazauninkienė Lucija, 36 metų, gyv. Sakiai.

sšeress ą
L. R. K. Piniginis Vajus 
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Byrnes pasitraukimo mįslė
Kai kurių, paprastai gerai painformuotu, 

JAV laikraščių manymu, Byrnes vargiai ar 
bus pasitraukęs sveikatos sumetimais. „N. Y. 
Times“ turis žinių, kad Byrnes jau rengęsis 
pats vykti j Maskvos konferenciją: taigi, 
turėję kas nors įvykti, kas jo nusistatymą 
pakeitę. Kai kas nori įžiūrėti, kad Trumanas 
ketinąs Užsienių politiką paimti į savo ran
kas ir tam reikalui pasikvietęs karį, įpratusį 
veikti pagal įsakymą;- šią sugestiją iškelia 
respublikonų „N Y. Herald Tribūne“, kuris 
net spėja, ar Trumano nebus apėmęs tas 
pats silpnumas, kurį jis parodė Wallace 
aferos pradžioje. Kiti aiškina, kad Kinijos 
reikalų specialisto gen. Marshallio atėjimas 
j valstybės departamentą rodąs suaktualė- 
Siant Tol. Rytų politiką. Pagaliau, „Le 
Monde“ mini kai kurių sluoksnių pažiūrą, 
jog „Byimes nebetikįs JAV — Sov. S-gos suar
tėjimui ir manąs, kad sandoros epizodas, 
prasidėjęs po jo sensacingųjų pusryčių su 
Molotovu, ėsąs trumpalaikis“. — Visiems 
krinta į akis, kad JAV diplomatijos viršūnių 
postus yra užėmę kariai.

Jau minėtasis anoniminis amerikiečių poli
tikas „Figaro“ korespondentui pasakęs, kad 
su respublikonų atėjimu nuolaidų sovietams 
metas esąs pasibaigęs. Respublikonai maną, 
kad jau laikas Jungi Valstybėms savo 
medžiaginę persvarą paversti 
„politinėmis vertybėmis“. Respublikoninis 
kongresas netgi ryžtąsis peržiūrėti ir ko gera 
panaikinti visą eilę Roosevelto susitarimų, 
remdamasis formaliu pretekstu, kad prezi
dento susitarimai reikalingi; kongreso dviejų 
trečdalių daugumos patvirtinimo. Jau ve
dama intensyvi kampanija ypatingai prieš 
Jaltos susitarimą. Intymūs velionies pre-

— Sovietų Sąjunga ir Norvegija pasirašė 
sutartį, pagal kurią Spitzbergenan įvedamos 
sovietų armijos bazės.

— Prancūzijos min. pirm. Blum praeitą sa
vaitę išvyko į Londoną. Iš vieno pasitarimų 
komunikato aiškėja, kad Prancūzija ir Angli
ja netrukus pasirašysiančios savitarpinės pa
galbos paktą.

— Londone prasidėjęs transporto darbi
ninkų streikas vis dar plečiasi. Vyriausybei 
pradėjus būtiniems transporto darbams nau
doti kariuomenės dalinius, protesto ženklan 
pradėjo streiką dar 6.000 darbininkų. Šiuo 
metu streikuoja apie 30.000 Londono dar
bininkų.

— „Journal Officiel“ paskutiniame nume
ryje pateikia Prancūzijos gyventojų surašymo, 
Įvykusio 1946. III. 16, duomenis. Pagal tą 
pranešimą, Prancūzija dabar turi 40.517.913 
gyventojų, iš kurių 38.847.194 yra pran
cūzai, o likusieji — užsieniečiai. Nuo 1936 m. 
Prancūzijos gyventojų skaičius padidėjo, 
3,3%. Prancūzijoje vra 407 miestai su dau
giau negu 10.000 gyventojų, 23 miestai — 
100.000 gyv. ir 7 miestai su daugiau negu 
200.000 gyventojų. Tie 7 didžiausieji Pran-- 
cūzijos miestai yra: Paryžius (2.725.374), Mar
seille (636.264), Lyon (460.748), Toulouse 
264.411), Bordeaux (253.751), Nirza (211.165) ir 
Nantes (200.265).

Mus puola, o
(atkelta iš 1 psl.)

ir tų pinigų jis negaus. Iš jo bus dar at
skaičiuota apie 20 procentų mokesčiams. 
Klausimas, kokiu tikslu ir kokia teise vargšas 
užsienietis, kuris prarado tėvynę, dažnas 
šeimą ir viską ką turėjo tik tų pačių vokiečių 
dėka, dabar vėl, kaip nacių laikais, turės 
mokėti vokiečiams kontribuciją? Jei vokie
čiai panašius mokesčius moka, tai ne pa
vyzdys užsieniečiui. Vokiečiai žino, už ką 
moka: už tai, kad nusiaubė visą Europą, kad 
Sugriovė milijonams žmonių gyvenimą ir kad 
pralaimėjo karą. Už ką gi nelaimingas užsie
nietis turi tą naštą nešti? Ar kad per oro 
bombardavimus nuo bombų nežuvo, kad ba
du nemirė vokiečių karo mašinoj jungą vilk
damas ar kad išliko nepribaigtas užmušti 
koncentracijos stovykloje ir per kremato
riumo dūmtraukį neišgaravo? Dažnas užsie
nietis paklaus: dėl ko gi tada buvo karas ir 
vardan ko milijonai žmonių žuvo?

Pagaliau, kokia prasmė iš uždarbio? Griu
vėsių valymas — sunkus ir nešvarus darbas. 
Ar už uždirbtus pinigus užsienietis galės nu
sipirkti muilo darbo metu suterštom rankom 
nusiprausti? Ne, nes muilas parduodamas 
pagal „narių pasą“, kurį turi tik vokiečiai. 
Toliau, ar jis galės kokį drabužį nusipirkti, 
nes tokį darbą dirbant plyšta ne tik drabu
žiai, bet ir avalynė. Nei drabužių, nei avaly
nės užsienietis negaus, nes tokiems dalykams

Miškininką
Vytautą Senkų,

jo mylimai žmonai Zofijai mirus, nuošir
džiai užjaučia

L. M. T. Centras Ir Hanau miškininkai

zidento draugai (pav., vice-admirolas Ross 
Mclntair knygoj „Baltųjų rūmų gydytojai“) 
dabar atskleidžia, kad Jaltoje Rooseveltas 
jau buvęs nebe pilno proto — nuo 1943 m. 
gruodžio mėn. jį apėmusi nenormali de
presija, o Jaltoj jis kartais nebepajėgdavęs 
dalyvauti pokalbiuose. Hearsto laikraščiai 
šaukia, kad Rooseveltas padaręs sovietams 
nuolaidų būdamas nesveikas fiziškai ir dva
siškai ir kad dėl to anie jo susitarimai esą 
niekiniai. (EI)

Padėtis Lenkijoje
Lenkijos ūkininkų partijos lyderis Ir min. 

pirm, pavaduotojas Mikolajczik sausio 14 d. 
nusikundė, kad 5 įtakingi jo partijos nariai 
yra mirę nuo lenkų saugumo policijos ir 
vyriausybės valdininkų mušimų ir kankini
mų. Saugumo policiją vykdo masinius areš
tus ir sumuša tuos laikraščių išnešiotojus, 
pas kuriuos randa jo laikraščių egzempliorių. 
Daugelyje didesnių Lenkijos miestų' slaptoji 
policija užėmė partijos būstines, konfiskavo 
laikraščius ir kitus spaudinius. Rekvizuo
jami sunkvežimiai, kuriais gabenama rinki
mų propagandos medžiaga. Jau 135 partijos 
kandidatai į sausio 19 d. įvykstančius rinki
mus suimti, kiti 250 išbraukti iš kandidatų 
sąrašų. Tuo būdu, Mikolaijczik žodžiais, vy
riausybė užgniaužia paskutinę laisvės pro
švaistę. Mikolajczik numatęs kreiptis į JT, 
nes Jaltos ir Potsdamo sutartį pasirašiusios 
šalys turi garantuoti, kad rinkimai būtų 
laisvi.

Lenkų tautinės tarybos prezidentas Bierut 
britų ir amerikiečių notas rinkimų reikalu 
pavadino „nepagrįstomis“. Lenkijos vyriau
sybės atsakyme į notas pabrėžiama, kad rin
kimai esą Lenkijos vidaus reikalas, ir jo
kioms užsienio valstybėms nesą reikalo mai
šytis į Lenkijos vidaus reikalus.

BBC žiniomis, britų vyriausybė trečioje 
savo notoje Lenkijai pareiškė griežtą pro
testą. Notoje, kurią sausio 14 d. britų- pa
siuntinys Varšuvoje Įteikė Lenkijos vyriau
sybei, pabrėžiama, kad pranešimai apie dau
gybę areštų ir piliečių laisvės varžymus Bri
tanijos vyriausybei sukelia nerimą. Laisvų 
rinkimų pravedimas Lenkijos vidaus reika
las. Provizorinė vyriausybė buvo tik dėlto 
pripažinta, kad galėtų pravesti laisvus rinki
mus.

Amerikiečių laikraštis „Baltimore Sun“ ta 
proga primena, kad dabartinė vyriausybė 
veikianti tik patikėtinio teisėmis. Tai išplau
kia iš Jaltos sutarties nuostatų, pagal ku» 
riuos Rusija, Britanija ir JAV yra įparei
gotos laisvus rinkimus garantuoti. Jei viena 
Lenkijos vyriausybės grupė yra tiek neteisi, 
kad leidžia persekioti kitą vyriausybės 
grupę, tai Jaltos sutartį pasirašiusiųjų pa
reiga ją priversti savo įsipareigojimus 
pildytu (AP)

V. fiuriol — Prancūzijos prezidentas
Pirmuoju Ketvirtosios Prancūzijos Res

publikos prezidentu -išrinktas socialistų kan
didatas Vincent Aurio 1. Iš 883 balsų 
jis gavo 453. MRP kandidatas Champetier de 
Ribes gavo 242 balsų, o „kairiųjų susivie
nijimo“ kandidatas Jules Gasser (komunis
tas) — tik 122.

mes — tylim
gauti yra daugiau kliūčių negu muilui. Tai 
rodo daugelis pavyzdžių iš tų užsieniečių 
praktikos, kurie dirbo ir tebedirba pas vo
kiečius.

Tai ką gi galima už taip sunkiai uždirbtus 
pinigus įsigyti? Nieko rimto ir nieko būtino: 
rudo skystimo, alum vadinamo, juodo, tam
saus šilto skystalo, kava pravardžiuojamo, 
žaisliuką, kuris liko nenupirktas, nes savo 
neskoniu vaikus gąsdina ir 11

Tai koks gi darbo tikslas? Jei toks darbas 
ekonomiškai nepateisinamas, tai gal jis turi 
kitus motyvus, vardan kurių reiktų aukotis? 
Nematyti.., Miestai vokiečių, o kad jie su
griauti, tife'1 užsieniečiai, bet patys vokiečiai 
kalti. Užsieniečiai vokiečių miestų negriovė, 
dėl to nejaučia, prievolės nei intereso juos 
atstatinėti. Yra ir daugiau argumentų, dėl 
ko užsieniečiai tokiom sąlygom negali dirbti. 
O teisiškai jiems net uždrausta vokiečiams 
dirbti. Pav. įvairios sąjungininkų armijos 
po karo išleido potvarkius, kuriais draudžia
ma užsieniečiams teikti vokiečiams bet kokį 
patarnavimą. Iki šiol šie potvarkiai ne
atšaukti, vadinasi dar tebeveikia.

Darbo klausimą užsieniečiams vokiečiai 
kelia ne dėl to, kad jo turėtų, bet grynai pro
pagandos sumetimais. Darbo Vokietijoj nėra. 
Daugelis fabrikų sugriauta. Kiti neveikia, 
arba tik iš dalies veikia dėl žaliavų ir kuro 
stokos. Transportas neatstatytas. Vakarinėj 
Vokietijoj gyventojų daugiau kaip prieš .ka
rą, o darbo — mažiau. Ką bekalbėti apie 
„tinginiaujančius užsieniečius“, kuomet patys 
vokiečiai neturi darbo.

Yra tūkstančiai argumentų vokiečių prie
kaištams atremti Nereikia duotis šmeižia
miems ir kaltinamiems, nes kiekvienas „už
sieniečių“ kaltinimas liečia ir mus, nes mūsų 
pozicija užsieniečių tarpe tolydžio vis štam- 

1 bėja. K. Obolėnas

— .tokia ,antrašte i. m. sausio 8 d. „Daily 
Mail“ talpina Jeanne Bellamy pranešimą Iš 
Miami, kuriame aprašomas 48 estų, žvejų ku
teliais perplaukusių Atlantą ir negalinčių pa
tekti į Ameriką, tragiška padėtis. Reportaže 
rašoma:

„Paprasta virve atitverta krantinė ir du 
pasienio sargybiniai žalia uniforma tebėra 
vienintelės regimos užtvaros, kurios 48 estų 
pabėgėliams neleidžia įžengti į laisvės kraštą. 
Jie nugalėjo milžiniškas kliūtis, iki čion at
vyko bet už virvės ir. sargybinių tebestovi 
JAV imigracijos įstatymas, kuris užtvėrė 
jiems kelią.

46 suaugusieji (13 moterų ir 33 vyrai) ir dvi 
mažos mergaitės 6000 mylių atplaukė trim 
būriniais 40 pėdų dydžio žvejų kuterials. Da
bar tie kuterial surišti draugėn, stovi čia, 
uoste. Juose tebegyvena atvykusieji vyrai 
Moterys su vaikais šiuo metu patalpiptos pa
sienio policijos būstinėje.

Toli nubloškė juos likimas nuo tėvynės. 
Toli nubloškė nuo Švedijos, kurioje jie buvo 
radę pirmąją prieglaudą. Dabar, nė vienam 
iš jų negavus leidimo įvažiuoti Į Jungtines 
Valstybes, jie vėl galvoja pakelti būręs, gal 
būt, į Domininkonų Respubliką.

JAV valdininkai yra simpatiški, bet imi
gracijos įstatymai yra aiškūs. Estijos metinė 
kvota yra tik 116, o pareiškimų paduota jau 
keleriems metams.

Iškilmingai čia buvo sutikti pirmieji 18 
estų, į Miami atplaukusių su „Inanda" rug
pjūčio mėnesi Dovanos plaukė iš visos Ame
rikos. Miamiečiai atvykusius estus kvietė 
vaišėms į savo namus. Nemažesnis sujudi
mas kilo ir tada, kai atvyko „Brill“ su 8 vy
rais, 3 moterimis ir maža trejų metų mer
gyte. Šios iškilmės nenutrūko ir rugsėjo 
28 d„ kai „Linda“ atgabeno dar 18 estų.

Geros širdies žmonės pradėjo rūpintis lei
dimais įvažiuoti. Tuo tarpu visiems 48 pabė
gėliams buvo leista apsigyventi viename tuš
čiame uosto sandėlyje. Aštuonerių metų Evą 
Kagu viena vietinė šeima apgyvendino pas 
save ir pradėjo leisti į vietos mokyklą.

Tačiau ši viešnagė staiga pasibaigė, nes, 
prireikus sandėlio vienai garlaivių bendrovei, 
estams buvo įsakyta iš jo išsikraustyti. Spalio 
17 d., vos tik jiems sugrįžus atgal Į laivelius, 
atėjo imigracijos įstaigų įsakymas kuo grei
čiau išvykti iš Jungtinių Valstybių.;—net ne
laukiant, kol pabėgėliai spės pasiruošti kute- 
rius taip, kad jie vėl būtų tinkami išplaukti 
į atvirą jūrą. ~

Pasienio sargybiniai ties laivelių stovėjimo 
vieta virvėmis atitvėrė krantinę ir pastatė 
nuolatinę sargybą, kuri neleidžia estams iš
lipti į krantą. Vėliau šie potvarkiai buvo 
sušvelninti ir moterims bei vaikams leista 
apsigyventi policijos būstinėje.

Prezidentas Trumanas išreiškė savo sim
patijas pabėgėliams ir pažadėjo, atsižvelgiant 
į aplinkybes, sutikti su Įstatymo sušvelnini
mu. Estai ir jų draugai prašo, kad jiems būtų 
leidžiama apsigyventi Amerikoje, iki senatas 
sutiks įstatymą sušvelninti

Daugumas šių pabėgėlių savo 6000 mylių 
odisėją pradėjo dar 1944 metais, Estijai tebe
sant vokiečių okupuotai.

John Madison, 50 m. amžiaus, britų kilmės 
estas, pasakoja būdingą istoriją. Paimu mieste 
jis turėjo auto mechaninę dirbtuvę, kurioje 
dirbo 15—20 darbininkų, ir Fordo automobi
lių atstovybę.

„Atėjo rusai Mane iš įmonės išmetė. Savo 
biure buvau pakabinęs Fordo atvaizdą. Jie 
ir jį išmetė paskui mane, sakydami: „Pasi
imk tą kapitalistų šunį su savim!“

Paskui atėjo vokiečiai. Šie vietoje Stalino 
pakabino Hitlerio paveikslus. Rusai grįžo, ir 
vokiečiai siuntė žmones į frontą kariauti Su 
rusais. Mes bėgome į miškus. Tuos, kurie 
buvo sugauti iš tėvynės bebėgant, jie šaudė.

1944 m. rugpiūčio 20 <L, nakties metu mes, 
dešimt žmonių, mažu laiveliu pabėgome | 
Suomiją. Pagyvenęs mėnesį pabėgėlių sto
vykloje, aš gavau darbo. Vos tik pradėjau 
dirbti buvo pasirašyta suomių-rusų sutartis. 
Mes išsigandę pasirūpinome kitą laivelį ir 
išvykome į Švediją. Čia dirbau Fordo atstovy
bėje Stockholme.

Rusijos vyriausybė pareikalavo Švedijos 
vyriausybę mus grąžinti tvirtindama, jog 
mes esą sovietų piliečiai. Švedijos vyriausybę 
mums pasiūlė grįžti namo. Mes dirbome ir 
saugojomės, dirbome ir saugojomės, kol nusi
pirkome šį seną žvejų kuterį ir išvykome į 
Jungtines Valstybes.“

Kapitonas Felix Tandre, „Inanda“ grupės ■ 
vadovas, yra aprašęs šią, tris mėnesius tru
kusią, kelionę iš Švedijos. Kelionę jie pra
dėjo iš Lysekil gegužės 30 dieną. Jie pasiėmė 
konservuoto maisto, džiovintos duonos, pir
mosios pagalbos dėžutę, radijo priimtuvą, 
sekstantą ir barometrą. Vandens buvo paimta 
tik tiek, kad kiekvienam asmeniui tektų po 
litrą dienai.

Vairo lūžimas sulaikė juos savaitei Kristian- 
sande, Norvegijoje Vėliau kelionė Į Britaniją 
buvo itin sunki, nes laivelį bangos svaidė, ir 
plyštančią didžiąją būrę nuolat reikėjo lopyti, 
iki ji visa pavirto vienais lopais.

„Mes užplaukėme ant dviejų minų,“ pasa
koja Tandre. „Mūsų žvalgai, pamatę miną, 
garsiai sušukdavo. Bet tada jie pavėlavo. 
Mes visi kelias sekundes buvome sulaikę 
kvapą, bet viskas baigėsi laimingai "

Paskui jie dvi savaites prastovėjo Swansea, 
South Wales, kur papildė atsargas' ir susi
taisė būręs. liepos 6 d. jie atsisveikino su 
Madeira ir devynias dienas plaukė vien bū- 
rėmis, taupydami kurą nenumatytiems atsi
tikimams. Iš ten plaukė tiesiog Amerikon.

„Mes plaukėme su dideliu entuziazmu,“ 
pasakoja jis toliau. „Mes buvome pasiėmę 
400 galonų vandens, kuris buvo naudojamas 
vien tik gėrimui. Baltinius mes skalbėme jū
ros vandenyje. O skalbti mums teko dažnai 
nes į kuterį kiekvienam asmeniui buvo leista 
paimti tik po 2—3 lagaminus.“

Paskui jie pasuko į Miami, vietoj plaukę, 
kaip buvo numatyta, į Jacksonwille, nes mo
terims buvo reikalingas poilsis. „Bril“, 40 
metų senumo kuteris, atkeliavo panašiu ke
liu. „Linda“ audros metu pateko į Biskajos 
įlanką. Otto Ellikui, 44 m. amž., kelionės 
metu buvo įlaužti trys šonkauliai, tačiau jis 
atsisakė vienas pasilikti Madeiroje.

Visiems pabėgėliams — jų tarpe yra me
chanikų, graverių, dailininkų, net dailidžių ir 
šiaip darbininkų — pasiūlyta darbo, jei tik 
jiems būtų leista Amerikoje apsistoti. Tačiau 
dabar, negalėdami nieko veikti, jie nusimena 
ir paranda viltis.

Kai kurie jų net kalbėjo apie tai, kad 
nori viską mesti ir sutikti, kad būtų grąži
nami atgal Į Švediją, bet, išgirdę gandus, jog 
167 pabėgėliai, grįžę iš Švedijos į Rusiją, 
buvę pakarti, vėl atgaivino pirmykštį ryžtin
gumą.
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