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Pagalbos ir protesto 
šauksmas

Basaulyje dedasi baisūs ir nesuprantami 
dalykai. ,

(Sunkaus vargo ir pralieto kraujo aukomis 
nugalėti naciškai-fašistiniai žmonijos priešai, 
o vis dar tebeviešpatauja karo baimė, žmonių 
ir tautų prievartavimas, persekiojimas, kan
čios. Neužilgo sueis dveji metai, kai baigtas 
pasaulinis karas, tačiau nugalėtojai neranda 
vieningo žodžio prie taikos derybų stalo. Di
dieji politikos ir valdžios žmonės kasdien 
kalba apie lygybę ir teisę laisvai gyventi ir 
demokratiškai tvarkytis visoms, kad ir ma
žiausioms, valstybėms ir tautoms, o tuo tarpu 
Rytų Europoje .jėga prisijungtų kraštų nio
kojimas tebesitęsia ir vis sunkėja. Teisingai 
nubausti ir tebebaudžiami didieji karo kal
tininkai ir pragariškų KZ autoriai, o tuo tar
pu ištisos tautos laikomos negeresniuose kon
centracijos lageriuose. Šlykščia vienos par
tijos ir totalinės valdžios pritarta kastoja- 
ma tų kraštų žmonių valia, ir policijos dur
tuvais užgnįaužiami bet kokie demokratišku
mo pasireiškimai.

Šimtais tūkstančių gyvybių ir lemiančia 
medžiagine persvara Vakarų demokratijos 
išgelbėjo Europą ir visą pasauli nuo hitle
riškojo jungo ir sunaikinimo, o dabar „tikroji 
Rytų demokratija“ užsispyrusi, su įnirtimu, 
suktais manevrais ir atviru brutalumu trukdo 
ir griauna visas padoriosios žmonijos pastan
gas kuo greičiau atsikelti iš karo griuvėsių, 
išgydyti didžiąsias moralines žaizdas ir 
laisvai, demokratiškai tyarkytis, gyventi, 
kurti.

Baisu pagalvoti, kaip žiūri į mūsų žemę dėl 
visų šių idealų žuvusieji kareiviai iš ana
pus . . . Žuvusieji pragariškuose Pacifiko 
džiunglių mūšiuose, žuvusieji didžiojo išsikė- 
limo metu į Europos žemyną, žuvusieji štur
muodami gelžbetoninių įtvirtinimų kalnus, 
keldamiesi per didžiąsias upes ir leisdamiesi 
iš oro Prancūzijos, Belgijos, Olandijos ir Va
karų Vokietijos erdvėje . . . Žuvusiųjų ka
reivių kovos prasmę rodo ir šie amerikiečių 
rašytojo Ernest Hemingway romano veikėjo 
Jordan, gulinčio prie susprogdinto tilto ir lau
kiančio mirties, žodžiai: Ištisus metus aš ko
vojau dėl savo įsitikinimų. Jeigu mes čia 
laimime, mes laimėsime visur. Pasaulis yra 
gražus ir vertas, kad už jį būtų kovojama, ir 
aš labai nenoriai skiriuosi su juo ...

Tuo tarpu tame gražiajam pasaulyje, nors 
kova ir laimėta, tebeaidi pagalbos šauksmai, 
tėbebado akis negirdėto melo ir komunistinės 
apgaulės faktai, niekas netiki ilgalaike ir 
pastovia talka, kuri taip sunkiai buvo iško
vota gyvųjų ir žuvusiųjų kareivių. „Tikro
sios Rytų demokratijos“ vadai 1939 m. rudenį 
su Hitleriu pasidalino Lenkiją ir Pabaltijį. 
Sov. Sąjunga 1940 m. savo šarvuočių mase 
užplūdo randas ir griežtai neutralias Pabal
tijo valstybes, jas okupavo ir negirdėto isto
rijoje suklastojimo bei policinio smurto dėka 
paskelbė „laisvai prisijungusiomis" prie „di
džiosios tėvynės Rusijos“. Dabar Lietuvoje 
vėl praveda „laisvus“ rinkimus į aukščiau
siąją tarybą. Atrodo, kam dar pasaulyje tu
rėtų būti neaišku, kokia ten bus „laisvė ir 
demokratija“, kada kandidatais išstatomi 
okupantų krašto vadai ir „ministerial".

„Piktas pasityčiojimas iš laisvės ir demo
kratijas“, — pries keletą dienų pareiškė apie 
Lenkijos rinkimus JAV senato pirmininkas 
Vandenbergas. Nemažesnis pasityčiojimas 
pakartotinai vyksta dabar ir Lietuvoje, 
Maskvos konferencijos išvakarėse. Vasario 
9 d. sovietai nori galutinai numarinti bet ko
kį laisvosios žmonijos ir lietuvių tautos balsą 
dėl laisvės ir nepriklausomybės atstatymo. 
Jie nori vėl pademonstruoti pasauliui „vie
ningą“ Lietuvos pasisakymą už tarybinę san
taiką, už didžiuosius Sov. Sąjungos vadus 
su generalissimu priešakyje. Nori dar kartą 
suklastoti ir tragiškai išprievartauti Lietuvos 
žmonių valią. Lietuvos, kuri per eilę oku
pacijos metų sugriauta, jos žmonės išblaškyti 
po visą pasaulį, o šimtai tūkstančių išvežti 
lėtai mirčiai į Rusijos šiaurę. Taigi, tik su
terorizuotos lietuvių liekanos tėvynėje, na, 
žinoma, ir suvežtieji iš Rusijos knlchozinin- 
kai, su enkavedistų armija priešakyje, 
„laisvai ir demokratiškiausiu būdu“ spren
džia Lietuvos valią . . .

Pagalbos ir griežčiausio protesto šauksmas 
turėtų pasigirsti kiekvieno laisvo lietuvio 
lūpose, matant šį negirdėtą suklastojimą ir 
teroro aktą. Besąlyginai visi turime šauktis 
j taurią žmonijos sąžinę, į mūsų tikrųjų iš
laisvintojų ir globėjų širdis, galiausiai — į 
patį Dievą, prašydami teisybės ir laisvės 
mūsų nukankintai tėvynei ir jos žmonėms. 
Didžiųjų karo kaltininkų ir sukėlėjų auka, 
nelaimingasis DP žmogus, pagaliau irgi turi 
balsą, ir, garbingosios ponios E. Roosevelt 
dar Londone pasakytais žodžiais tariant, ne- 
gultas gi šiems žmonėms uždrausti domėtis 
tiffs dMykais, kurie liečia jų tėvynes.

M-K.

Svarbus Amerikos Lietu viii 
Tarybos posėdis Hew Yorke

(SPECIALAUS „TĖVIŠKĖS GARSO" KORESPONDENTO AMERIKOJE PRANEŠIMAS)

Sausio 18. 19 d. d. įvykusiame A. L. Tary
bos suvažiavime New Yorke buvo svarstomas 

"Lietuvos klausimas sąryšyje su kovo mėn. 
Maskvoje įvyksiančia konferencija. Buvo 
aptarti būdai ir priemonės pasiruošti šiai 
konferencijai Lietuvos bylai apginti.

Pasikeitus Valstybės Sekretoriams (užsie
nių reikalų mlnisteriams), iškilo eilė 
svarbių klausimų ir spėliojimų, todėl prieš 
pasitarinlus A. L. Tarybos y y k. K-tas ir 
LAICo (Informacijos Centro) direktorius 
apsilankė Washingtone patirti kiek naudinga 
gali būti nauja susidarius, padėtis mūsų 
krašto reikalų atžvilgiu Neatvykus iš Pa
cifico naujam Valstybės Sekretoriui gen. 
George C. Marshall, Valstybės Departamento 
tarnautojai buvo labai šyįtštūs su pareiški
mais dėl galimų pasikeitimų ir iš viso dėl 
užsienių politikos linijos.

A. L. Taryba nutarė galimai greičiau 
daryti žygius asmeniškai pasiekti Valstybės 
Sekretorių Gen. Marshall. Iki šiol Amerikos 
lietuvių delegacijoms yra pasisekę gauti 
audiencijų pas JAV prezidentus, bet dar nė 
karto nepasisekė prieiti prie Valstybės Se
kretoriaus — užsienių reikalų ministerial

Vykstantį Amerikoje vajų Lietuvos gelbė
jimo reikalams A.L.T. hutarė dar k'b'au suak
tyvinti ir sukelti 250.000 dolerių, dr. Pajaujis, 
dr. Padalskis ir Br. Budginas savo kalbomis 
susirinkimui plačiai nušvietė lietuvių vedamą 
besąlyginę kovą dėl savo krašto išlaisvinimo 
ir įvertino tą svarbų JAV lietuvių įnašą šiai 
sunkiai lietuvių tautos laisvės kovai. Buvo 
išreikšta vieša padėka naujai atvykusiemš iš 
Europos tremtiniams už jų aktyvų prisidėk 
jimą Prie A. L. Tarybos vedamų darbų ir 
visų vieningai pasiryžta tol dirbti ir kovoti, 
kol nebus atstatyta laisva demokratinė 
Lietuva. ' .

iįr '• /’
Vasario 16 d. visoje S. Amerikoje bus 

pravedami mariniai Nepriklausomybės Šven-

POUTIN
< Dabar vykstančioje Londono konferencijoje 
ryškėja pagrindiniai nuomonių skirtumai dėl 
Vokietijos santvarkos. Sov. S-ga yra nusista
čiusi, kad busimoj: Vokietija tiek politiniai 
tiek ekonominiai būtų centralizuota. Tuo tar
pu anglosaksai pori matyti federatyvinę Vo
kietiją.

Kartu vyksta debatai ir procedūros klausi
mais: ar Maskvos konferencijoje leisti daly
vauti ir mažosioms valstybėms, ar tik „keturi 
didieji“ turi nustatyti busimosios Vo
kietijos santvarką ir taikos sąlygas. <Siub 
klausimu Prancūzija stovi mažųjų valstybių 
pusėje ir reikalauja, kad visuose pasitarimuo
se, dabar vykstančiuose ir būsimuose, daly
vautų visos valstybės, kariavusios su Vo
kietija. Sov. S-gos nuomone, Maskvos konfe
rencijoj turi dalyvauti tik keturi ministerial. 
Šis pasiūlymas iššaukė reakciją mažųjų 
valstybių tarpe. -

Kanados ministeris pirmininkas Mackenzie 
King parlamente labai aštriais žodžiais kriti
kavo kai kurių valstybių nusistatymą, ne
leisti mažosioms valstybėms dalyvauti Vo
kietijos reikalų sprendime. Jis nurodė, kad, 
jei karo metu visi liejo kraują, ir nebuvo 
žiūrima skirtumo tarp didžiųjų ir mažųjų, 
taip ir pastovios taikos negali sukurti viena, 
dvi ar trys didžiosios valstybės.

Iš vokiečių pusės dėl būsimos Vokietijos 
santvarkos ir numatomų jai taikos sąlygų pa
sisakė soc. demokratų vadas dr. Schumacheris. 
Berlyne spaudos atstovams jis pareiškė, kad 
Vokietijoje neatsiras tokios vyriausybės, kuri 
sutiktų pasirašyti taikos sutartį, apsprendžian
čią Vokietijos rytines sienas ant Oderio ir 
Neisses. Pasakytoje savo kalboje Hamburge 
dr. Schumacheris nurodė, kad Maskvos kon
ferencija neapsiribos vien tik Vokietijos rei
kalais, bet iš viso bus sprendžiama pokarinės 
Europos santvarka. Toliau dr. Schumacheris 
pažymėjo, kad jis ir jo partija stovi už fede
ratyvinę Vokietiją.

Londone taip pat išsiskyrė nuomonės ir 
dėl Austrijos traktavimo: ar laikyti Austriją 
Vokietijos satelitu, ar išlaisvintu kraštu. Sov. 
S-gos atstovas pareiškė, jog jis laiko Austriją 
Vokietijos satelitu, todėl, sprendžiant jos 
likimą, reikėtų iš šio taško ir žiūrėti. Šiai so
vietų pažiūrai griežtai pasipriešino Anglijos 
atstovas, pareikšdamas, kad Austrija buvo 
Vokietijos okupuota 11 metų ir ją išlaisvino 
sąjungininkai, todėl Austrijos negalima lai
kyti Vokietijos satelitu.

Čia taip pat išryškėjo didelis nuomonių 
skirtumas dėl Austrijoj esančių DP. Sov. 
S-gos atstovas pareikalavo kad. pasirašius 

tės minėjimai, kuriuose bus iškeliami svar
būs Lietuvos gelbėjimo reikalai. Visose 
didesnėse kolonijose yra jau pakviesti iš 
Europos atvykusieji prakalbininkai. Po to, 
vasario 24 d. New Yorke bus iškilmingai 
atidaromas BALF-o vajus. Jau kelintas 
mėnuo vajui stipriai ruošiasi visos kolonijos 
ir tikimasi per 1947 m. surinkti vien pinigais 
525.000 dolerių. Taip pat kariu bus renkami 
drabužiai ir maistas Europoje esantiems 
tremtiniams pagelbėti

*
Už lietuviškų organizacijų sienų. Amerikos 

visuomenėje sausio mėn. pradžioje kilo 
triukšmo dėl Barucho atominės energijos 
kontrolės, plano, priimto Jungtinių Tautų 
atominės komisijos. Svarbiausias rūpestis 
buvo — ar JAV tikrai pasiryžusi atsisakyti 
atominės bombos paslapties. Tačiau visi 
reiškiniai rodo, kad JAV neketina atiduoti 
atominės bombos, nei jos paslapties nekam 
pasaulyje. >

Sovietam* nerūpi nuoširdus tarptautinis 
atominės energijos kontroliavimas. Jiems 
rūpi lik atominės bombos paslaptis. Jeigu jie 
šiandien turėtų savo atominę bombą — ne
būtų kalbos apie jos kontrolę. Siandiėn Ame
rikos spaudoje dažnai keliamas klausimas, 
* sovietai turi atominę bombą? Visur pri
einama išvados, kad ne. Sakoma, jeigu jie 
turėtų — visai kitaip kalbėtų.

Sovietų mokslininkai savo laboratorijose 
daro tyrinėjimus. Vieną tos rūšies laborato
rijų sovietai turi Juodųjų jūrų pakraštyje. 
Joje dirba net keletas vokiečių mokslininkų. 
Kitai tos rūšies laboratorijai vadovavo Dr. P. 
Kapica, bet ... jis neseniai ištremtas į 
Sibirą ... už ginklavimosi sabotavimą. Tai 
rodo, kad sovietams iki šiol nesiseka su ato
mine bomba. Geriausi vokiečių niokslininkai 
su visais atominės energijos tyrinėjimo 
jraikiais buvo amerikiečių zonoje ir, sovietų 
piktumui, jie dabar dirba Amerikoje . . .

New York, 1947, I. 23.

sprendžiama 
Taigi, šiais 
padaryta ir 
niam laikui.

taikos sutartį , visi DP asme
nys būtų grąžinti į savo kil

dinės kraštus. Šiai nuomonei 
' pasipriešino Anglijos atsto- 
r vas, nurodydamas, kad DP 

problema yra IRO reikalas, 
pagal šios organizacijos statutą, 
klausimais jokio nutarimo ne- 
visas reikalas atidėtas tolimes-

Nežiūrint nuomonių skirtumų, būsimajai 
Maskvos •konferencijai ruošiamasi pilnu 
tempu.

JAV užienių reikalų mini-steris J. Marshallis 
pranešė Maskvai, kad jo delegacija susidės iš 
100 asmenų. Toliau jis pranešė, kad kartu su 
juo atvyksią 75 JAV spaudos atstovai. Kokios 
sudėties bus kitų valstybių delegacijos žinių 
dar neturima.

Prieš Maskvos * konferenciją mėginama 
baigti pasitarimus tarp Anglijos ir Prancūzi
jos. Kaip anglų laikraštis „Observer“ pažymi, 
dar šio mėnesio bėgyje būsianti pasirašyta 
tarp Anglijos ir Prancūzijos sutartis, kuri 
apimsianti ekonominius, karinius ir kitus 
klausimus.

Toliau minėtasis „Observer“ koresponden
tas nurodo, kad karinėje sutartyje esą nu
matyta, jog užpuolus Prancūziją, Diet Bri
tanija po 1 valandos visomis savo jėgomis 
stovės Prancūzijos pusėje. Toliau nurodoma, 
kad* šioji sutartis pradedanti tuojau automa
tiškai veikti, Prancūziją užpuolus, ko nebuvo 
ankstyvesnėse karo sutartyse tarp Prancūzi
jos ir Anglijos. Baigdamas korespondentas 
nurodo, kad šioji Prancūzijos-Anglijos san
tarvė neprieštaraujanti JT principams, o 
priešingai, esanti sukurta jos dvasioje.

Šiuos „Observer“ korespondento pranešimus 
oficialiai patvirtino Anglijos ministeris Mc 
Neil, atsakydamas parlamente į atstovų pa
klausimus. Jis nurodė, kad tarp Anglijos ir 
Prancūzijos būsianti pasirašyta karinė, eko
nominė ir draugingumo sutartis dar šį mė
nesį. Tačiau apie jos turinį nieko neužsiminė. 
Toliau jis paneigė kilusius amerikiečių spau
doje gandus, būk Anglija davusi eigą Stalino 
ir Bevino laiškų pasikeitimui, pagal kuriuos, 
Stalino pageidavimu turėtų būti peržiūrėta 
Sovietų S-gos-Anglijos 1943 m. nepuolimo su
tartis. McNeil nurodė, kad kol Bevinas ne- 
nuvyksiąs į Maskvą, šia kryptimi nieko kon
kretaus nebūsią daroma. -

Kaip matome, Europos suvienijimui vado
vauti vėl pasiėmė Anglija, kuri Vakarų Euro
poje, po šio karo yra viena galingiausių vals
tybių. Kartu, jeigu sutartis bus pasirašyta, 
užsibaigs ir Prancūzijos blaškymasis, o būvi
majame Maskvos koncerte, reikia laukti dar
nesnio Vakarų valstybių bendradarbiavimo. I Reuter praneša, jog netrukus laukiama, kad 
. Artimuose Rytuose, anglai Palestinos rei- Į ir užs. reik. min. Bevin išdėstys britų vyriau- 
kaluose aUsdūrė daug sunkesnėje padėtyje, ne-įaybes nusistatymą Lenkijos rinkimų reikalu.

Marshall turėtų iškelti 
Pabaltijo klausimą

New Yorko plačiai skaitomas dienraštis 
„Daily News“ sausio 22 dieną rašo, kad gene
rolui Marshall vienas iš opiausių klausimų 
bus ligriol vis atidėliotas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos likimas. , ;

Esant Valstybės sekretorium Byrnes, vis i)U- 
vo nustumiamas į šalį klausimas, ar Amerika 
ką nors darys atstatyti nepriklausomybę Lie
tuvai Latvijai ir Estijai.

„Daily News“ primena, kad Amerikos vy
riausybė pasmerkė Pabaltijo šalyse rusų'pra- 
vestus rinkimus, nepripažino tų kraštų pri
jungimo prie Rusijos ir tebelaiko jų atstovy
bes Washingtone, lygiai kaip tai daro ir kai 
kurie kiti kraštai. Tik Argentina, suėjus į 
santykius su Rusija, suspendavo Pabaltijo 
kraštų atstovybes, r ■' .

Baltijos kraštai' savo viltis buvo sudėję į 
Atlanto Cartęrį. Dabar jie tikisi, kad gal 
Maskvos konferencijoje iškils jų laisvės byla.

Jei tai neįvyktų, būtų mėginama Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo kraštų laisvės reikalą iškelti 
Jungtinėse Tautose.

„Daily News“ primena neseną prezidento 
Trumano pareiškimą, kad Amerikos politika 
Baltijos šalių atžvilgiu nesikeitė ir nesikeis. 
Taip pat nurodo respublikonų partijos pirmi
ninko Reece pareiškimą prieš rinkimus, kad 
respublikonai stovi už tų šalių nepriklausomy
bės atstatymą.

Bet po rinkimų daugiau nieko negirdėti Iš 
abiejų partijų Pabaltijo kraštų laisvės reikalu.

„Daily News“, iškėlęs šiuo® klausimu*, yra 
didžiausias Amerikos laikraštis, šiokiomis die
nomis spausdinąs apie pustrečio milijono, o 
sekmadieniais per 4 milijonus egzempliorių. 
(„Amerika", 1947. I. 24 d.)

We congratulate
Mr. Stuart H. Cary

after one year his job in Schweinfurt.
We thank you tot your heartly care.

„TĖVIŠKĖS GARSAS“
Lithuanian Weekly Newspaper .
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gu anksčiau kad buvo. Žydų teroristų orga
nizacija „Irgun Zwei Leumi“, savo atsišau
kime į žydus Palestinoje, pareiškė, kad ji Ir 
toliau visu griežtumu kovosianti prieš anglus. 
Žydų teroristų priemonės prieš anglus padėtį 
tiek įtempė, jog anglų šeimos iš Palestinos bu
vo pradėtos evakuoti lėktuvais ir kitomis su
sisiekimo priemonėmis. Kartu Palestinos ge
neralgubernatorius pastatė didžiausiai žydų 
organizacijai „Dzeus Eidzeusi“ ultimatumą, 
pagal kurį šioji organizacija laike 7 dienų turi 
atsakyti, ar ji prisidės ffrie aktyvios kovos su 
žydų teroristais?

Kaip pasielgs šioji organizacija, neužilgo 
pamatysime. Londone žydų sionistų preziden
tas Veicmanas, labai griežtai pasmerkė žydų 
teroristų veiklą Palestinoje, kartu pasisaky
damas už anglų planą, Palestiną padalinti į 
žydų ir arabų valstybes. Arabų atstovai, da
bar posėdžiaują Londone, griežtai priešinasi 
Palestinos padalinimui, nurodydami, kad vi
somis jėgomis ginsią Palestinos nedalomumą. ’ 
Ar pavyks šią problemą išspręsti prie apvalio
jo stalo, kaip kad pavyko išspręsti Burmos 
reikalus, suteikiant pastarajai teisę pačiai ap
sispręsti: ar nori likti Britų dominija, ar ne
priklausoma valstybe, reikėtų abejoti. Viena 
aiškų, kad palikus reikalą spręsti žydams ir 
arabams, vargu ar tai apseitų be didesnio 
kraujo praliejimo ir sukrėtimų. Mi

. . I

Vandenbergas apie Lenkijos 
rinkimus

Senatorius A. H. Vandenbergas, vadovau
jantis respublikonų partijos užsienių reikalų 
politikas, I. 30. Senate Lenkijos I. 19. rinkimus 
apibudino, kaip „piktą pasityčiojimą iš laisvės 
ir demokratijos“ ir reikalavo skubaus garbingo 
išsiaiškinimo tarp JAV, Anglijos ir Sov. S-gos. 
Respublikonų ir demokratų partijos pilnai 
pritariančios Lenkijos rinkimų kritikai, iš-, 
dėstytai Amerikos I. 28. notoje. Amerika ne- 
pakęsianti, kad notoje pabrėžtą įspėjimą Len
kija paliktų be dėmesio. Kartu iš autoritetin- ) 
gų sluoksnių pranešama, kad Lenkija, pa
žeisdama Jaltos ir Potsdamo nutarimus, ne
teksianti JAV finansinių garantijų ir ūkinės 
paramos.

AP iš Varšuvos praneia. kad I. 31. vienas 
Lenkijos užs. reik. min. kalbėtojas JAV notą 
apibudinęs, kaip „netikėtumą“ Lenkijos vy
riausybei ir išreiškęs viltį, kad JAV užs. reik, 
min. ateityje pasiinformuoslanti apie tikrą 
dalykų padėtį Lenkijoj.

1
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Pašauto laikos pioblema
„ (Pabaiga)

* b0jAV*K«neepefša

BoHėvikItfJ.JrajpP. nkėtaf“ demokratijas; lėfu 
kė- militariškai impotentiškomis ir' tarėsi?
kadį'pašattnus natinį ir’japoninj kontrrevoliu- 
eimus bastionus, būsiąs atidarytas-kelias-bri- 
ševiktį "revoliucijai Arijoj ir'Europoj, tčo"p«- 
čni *ir-visame pasaulyje Tačiau Antrojo Pa
saulinio Karo būvyje, priešingai bolševikų 
strategų apskaičiavimams, visai netikėtai - ir 
nepaprastai išaugo-JAV karini galybė, o kar“ 
tu*ir jų vienkartinė atsakomybė"už pasaūliė 
ateiti Dabat jos yra pasidariusios vienintele 
galybe^ kuri * gali pasipriešinti * bolševikiniam 
imperializmui. Todėl bolševikai JAV dabar 
Iri la&o pagrindiniu ir paskutiniu * kaptalisti- 
nėS J reakcjos• bastionu ir pagrindimu * revoiiu- 
clnės* kovos* lAtflra.- Bet* jie; be- abejo, yra 
supratę,- kad- bent1 šiuo .metu* negalės* JAV* 
įveikti atvirame mūšyje, juo labtan attižvel- 
gtaat į'dabar, turimą-JAV- technikinę pers- 
varų.’ Todėl■ bolševikai neabejotinai ■ yra- nuę. 
matę įveikti ’ JAV taktiniais manevrais. Iri 
vienos pusės, jie siekia įvairių -politinių kom- 
binącijų pagalba neišvengiamą susirėmimą su 
JAV- atidėti toįimesnęl attičtai, kad galėtų 
išlyginti sayp tęchnjnį atsilikimą, kita vertus,7 
jie-.reda- atkaklią; kovą'- triF JAV, jų. pačiu Vi
doje? Pasfnaudodąmi demokratijos- sąlygomis, 
jie siekta galima! išugdytos penktosios, kolo
nus* iri streikų * pagalba paraližuoti ■ JAV iri vi
daus. Šitą bolševizmo kovą, jos- pagriędj- 
itiame; lauke, mes sekame' su dideliu 
susirūpinimu, nes* nuo' jos pareis .pasaulio 
ateitis.* Ar pasaulį- užvaldys rusiškai- kai* 
bąs’ Botševtzmas, ar jį- konstruuos- anglo- 
Mdtštį'- demokratijos; galutinoje išvadoje pa* 
rtSš' tino- tti,- klek* bus- budrios, aktyvios ir 
supratusios savo didžiąją misiją- JAV tauta“ 
iri vyriausybė; į‘ kurias yra-nukrypusios* viltys 
tų! pasaulio' elementų; kurie suprato- bolše- 
vezmo pavojų* ir negali susiderinti su bolše
vikinėmis’ pasaulio unliikatijos“ ir padfika* 
rijos koncepcijomis;- Be vieno*kito šešėlio; 
asmenyse tokių- ponų; kaip Henry Wallaęe, 
Lemano, La Guardia ir Co, jau .rodosi labai 
daug, teikiančių, vilties^ ženklų; Iš- preęidento 
H. Trumano,. Bu v. ufe; rejlr. .nųn; Byrpes, 
gen. D^Eisenhooweno ir eilės kitų atsakingų 
JAV politikų kalbų ir ialmėjuslos" respūbH- 
kpnįj.., partijos .vaidų .pareiškimų',__ ima' 
ryįjjęįį jAy pasaulio . uhttiliacijds ii-' pači- Į 
Akacijos" idėjos. Iš" ^ matosi; kad" JAV" 
yra supratusios, jog ir joms' bus perbrangi 
prabanga* nuolatos- laikyti- tinkamoje- aukš
tumoje tokią karo pajėgą; kuri be pagalbos 
tarptautinės organizacijos užtikrintų jų 
krašto saugumą:. Još; taip pat pėra linkusios 
izoliuotis, nes . įsigalėjus bolševizmui Eura
zijos' iFAfrikoš'kontinentuose; pavojūs ateitų 
Qjagaliau jis’ ir dabar yra) ir į Amerikos kon
tinentą. Todėl' JAV yra paširyžusios remti 
JT,- kurioj turinčios pavirsti pasauliniu par- 
Igmentū ir. sudaryti pasaulinę vyriausybę, be 
to, JAV esančios" paslryžūsios' JT dispozicijai 
pavest! iri savo karines pajėgas: į. šitokį tautų 
bendradarbiavimą JAV ateina su neabejotina 
gera valia: Jos yra* pareiškusios, kad nenori 
jbkiori Sau- naudok' ir teritorijų- iri kitų tautų* 
ir niekam*nenorinčios primesti savo vaidymosi 
sistemą; Tuo būdu* jos yra gerinusiam 
kelyje f laisvų* tautų- ir laisvai sudarytos- 
pasaulinės Federacijos kūrimą. Tai yra 
tabalus Višų taiką1 iri . laisvę- mylinčių* tautui 
Tad visos šios tautos kovoje tarp bolševikinės 
Ir JAV-Irių- koncepcijų- neabejotinai susispies 
apie JAV. vėliava:. Mes tikime, kad jaunoji 
JAV tauta, supras javu didžiąją istorinę 
misiją' iri kad- jos vėliava- įkūnys geriausius' 
žmonijos lūkesčius.

ŽiįtYGOK /ASAUtlO- FACIFIKAČIJAI
, Mes norime tilpti, kad su JAV koncepcijų 
laimėjimų bus įgyvendintos šios minimalinės 
posau’-io pacifikacijos sąlygos:

1. įsteigimas fantų lygiateisiškumo principu 
pasaulinės demokratinės laisvų tautų Federa- 

, efjos,- su pasauliniu parlamentu, vyriausybe, 
pajėgta daryti ir įgyvendinti sprendimus 
Tarptautinio Teisingumo Tribunolu (tautų 
gfrrčų sprendimus ir teisingumo tarp tautų 
vykdymas turėtų būti ne diplomatinių,- po
litinių, - bet tarptautinio teisingumo organų 
čfulykas — tai labai svarbus principas),- su 
JUm įiAvesta tarptautine kariuomenę ir 
įsteigimas tarptautinių institucijų, pajėgių 
efektyviai spręsti pasaulines, ūkines,- socia
lines ir kultūrinės problemas. Šitokioje 
federacijoje tautos (kaip ir individai ateidami 
į visuomeninį bendradarbiavimą) neišvengia
mai turės išsižadėti dalies savo suverenumo, 
bet tik tiek, kiek tai bus būtinai reikalinga 
tarptautinių santykių fr tautų bendruomenės 
tyarkaį išlaikyti. Tačiau tautos be didelio 
gSIIėSčič’ galės išsižddėti teisės plėšikauti pas 
kitas tautas if laužyti tautų teisės normas, 
fies už tai jbš įiiis šaiigūfną.

,Z Tautų moralinis ir materialinis nusf- 
itMĖtayitaaš ff efektyvios nusiginklavime 
kontrolės įslėiglinaš. Kremliaus taikos Meri-

kyvS’ir dėmogoginis-ginklavimosi- apribojimo 
Iri atominės‘energijos kęnšėetes pasiūti j imas, 
biri,s> elekfyVibri nusiginklavimo kontrolės, 
reiškia ne ką kitą, kaip noriįs suversti even- 
taieuri karo- kabę*; Vakarų, demokratijoms, 
politiniu žaidimu išgauti karo paslaptis' ir 

‘išlošti' lilkb," kuriš.- bolševikų1 nuomonė; vei
kiąs jų naudai.
, X Pilnutinis grąžinimas laisvės ir nepriklau
somybės tiems kraštams ir tautoms," kam"tSt‘ 
buvo ar būtų atimta jėgos pagalba ir tautoms, 
kurios yra- pribendę nepriklausomam- gy
venimui, lygiai civilizatoriška- ir kultūrinė 
pagalba atsilikūsfdmš'rėšėinS’i# tautoms."

4. Užtikrinimas laisvo, demokratinio visų 
kraštų vidaus gyvenimo plėtojimosi

5. Piliečio IT1 žmogaus,; be rasės, įsitikinimų : 
ir kilmės skirtumų, saugumo teisių ir laisvių, 
kiek tai netrukdo visuomeniniam gyvenimui 
konštruūoti,’ įgyveriaimmaš" ir“ užtikrinimas' 
.visuose kraštuose.

C Vadinamųjų klasinių santykių" pacifika- 
eijal Turėtų, būti pripažinta ne tik karų, bet 
ir* revoliūeinių klasinių kovų, kriminalinė’ 
prigimtis, SočiaUjiių’pa^rinimų' turėtų, būti' 
siekiama" laisvošė demokratinėse kovose-. 
Tūrėtų! būti pasmerktas! praktikuotas ii- 
dabar dar" tebepraktikuojamas- fašistinių, 
naaohalšočialįstų. ir bolševikų partijų revo
liucinis teroras, kaip partinės ir. socialinėm 
kovos metodas? Revoliucinėm teroristinėm par
tijos, kurios siekdamos savo tikslų, nors ir 
„pirmaujančių visuomenės plėtojimosi idėjų" 
vardu, atvirai1 iri aiškiai tų* metodų, netšsiža- 
dėjo ir- toliau kursto- socialines ir partines 
revoliucines kovas- dė!! valdžios' ir kurios- 
principiniai neigia kitokių- įsitikinimų žmonių* 
teises* ir laisves tūri'būti-taikomos krimina
liniais sąmokslais,-išskirtinais iš-demokratinio* 
reikimo ir esančiais ur įstatymo- ribų;

Mferimatome; kad jfd šio litiro'kSi kūrliį'tSut 
tų* iri valstybių’ diplomatiją- vėda" tokį pkt'jffa’- 
žūtingą žaidimą, kaip ir po Pirmojo'Rašau- 
lirilb" Kdrid? TtflK pavl, SoV? S-ga*savo agre
siją- Pabaltijy- it- Balkanuose' stengiasi patei
sinti siekimū' garantijų- savb tattl' tiktų’ sričių: 
saugumui! Lenkijos egžillnė" vyriaUšybė bū- 
sitnosios- Lenkijos- saugumą- mato šHpHattte 
tariJJŪritiių: valstybių- bloke; žinoma; LehkiJbV 
vadovaujamam; kuriame- būtinai’ turėtų' daly
vauti ir Lietuva (tfęt mes netikime; kad tbits' 

Į blokas užtikrintų Lietuvai saugumą), o" mari- 
jonetinė' Varšuvos' vyriausybė' — sovietiniame 
blbke. Prancūzija’ siekia Užtikrinti’ sau- sau
gumą“, prislegiant Vokietiją. Vlša tai’ rtiškiir, 
kad1 jos- arba netiki’ į’ amžinos taikos galimumą! 
ir iš- tikrųjų nepasitiki tarptautine’ saugumo 
sistema- arba jbš- tikisi pačios savo’ jėgomis; 
kaip kadaise- Mussolini ir Bedcas, išsilaikyti1

anarcbaškaiae pasaulyje, kaip „cfidžiosioa ga
lybės“ arba, dar blogiau, sąmoningai siekia tą 
anarchiją palaikyti
, Tačiau tik-įgyvendinus jau minėtąsias pa- 
Isaulio unifikacijos ir paclfikacijos sąlygas at
kris tokių diplomatinių intrigų ir suktybių 

‘retteetas-lr-tautou- ufaitiluilis sau tikrą saugu- 
Įmą. Bent toks turėtų būti mūsų ir visų kitų 
ypač’mažųjų-tautų, pasaulio tvarkos idealas 
ir" nesiliaujantis* jų- siekimas;

Mejs išgyvename lemiamą metą, kada turės 
(paaiškėti, ar tautos susibarusios apie JAV 
pasieks , pašulio imifikacijoa ir pacifikacijos 
laisvoje Tautų Federacijoje ir tada prieš 

(žmoniją atsiskleis dar negirdėtos gerovės, 
ramybės jrr laisvės, amžiai, arba pasaulis 
bus-unifikuotas ir pudfikuotas bolševikiniais 
metodais — tada mūsų žemės rutulys pasi
darys- apokaiiptinis maikinimo kacetas, kurio 
raktininkas-bus„išmintingiausias, didžiausias 
vadas, tėvas ir mokytojas ..." A. Žiedas

Australas apie sovietu 
diktatūrą

Būvąs Australijos pasiuntinys Maskvoje 
Maloney „Sunday Dispatch“ laikraštyje 
išspausdino straipsnį apie gyvenimą Sovietų 
Sąjungoje, kurio būdingesnes vietas persi
spausdino ir lietuvių dienraštis „Draugas".

Maloney rašo: „Rusijos darbininkai, kurie 
pavėluotai atvyksta { darbą, rizikuoja būti 
įmesti į kalėjimą arba net sušaudyti. Aš ne
tikėjau į šitas istorijas, kol pačiam neteko 
pagyventi Maskvoje. Čia visur veikia slaptoji 
policija, ir aš laikau, kad sovietiškas režimas 
-yra didžiausias pavojus demokratijai. Rusų 
tauta yra simpatiška, bet ji šiandien yre po 
brutaliausia tironija. Būdamas bedarbiu Austra
lijoje, aš gyvenau daug geriau, negu Rusijoj 
gyvena dirbantis darbininkas. Jei jūs esate 
armijos generolas ar komisaras, tai galite pas 
save sukviesti 100 svečių. Jei jus esate 
paprastas darbininkas, tai jums neužtenka 
davinio, kad galėtumėte būti, sotus. Niekas 

Į čia negina darbininko teisių. Rusija yra po 
I pačia brutaliausia diktatūra, kokią pasaulis 
Ibent kada pažino."

Taryho; šalyje nieko naujo
I Kartais mums sakomas „Ką jūs dabar fi- 
.nqtė,kas-darosf jūsų, tėvynėse? Jūs galite pa
siųsti ten. savo atstovus ir pasižiūrėti, kaip 
ten einasi. O jei nteliasr jūsų nertori tėn vykti, 
tai gaLesate kšū* nusikaltėliar, kolaborantai?"

Kas yra' tie- „kolaborantai", tikėkime, greit 
pamatysime, kai tam tikri dokumentai, kaip 
dabar" girdėti, bu» iškelti dienos švieson. O 
kokie dalykai' dėdasi mūsų tėvynėse, tai fries 
sugebame pamatyti- iri per mažus geležinės' 
uždangos" plyšelius, Tiė gt plyšeliai yra kad 
in neskaitlingi. mUt: pasfekiančibs tarybinės 
spaudos" egzemplioriai.

Štai, po ranka guli’ šių, metų s'žusid 4 d. 
Mėškvojp ?,PraVdhv iri sausSo 7 d. „Trud“ nu
meriai. Ką gi; juose mes puikiai matome, kšd 
„tarybų1- šalyje nieko- neužmiršta ir nieko 
naujo5 neišrasta: viskas vyksta po senovei. Ir 
Markso-Engelso-Eentab-Staline dvasia tebėra 
gyva, ik'tie patys5 partijos- obkėmų ir oblispoi* 
komų- apsileidimai* ir tie patys- rūpesčiai gy
ventojų vargais,, tokia puti pavasario sėjos ak
cijai. tos- pačios soclenktynės, tie patys rinki
miniai- metodai;, propaganda ir tie patys kan
didatai,, tas. pats vulgarus garbinimas „didžiojo 
mokytojo,- mylimojo- vado, tarybų tautos 
džiaugsmo,, pasididžiavimo, kovos ir pergalės 
vėliavos:' ir C t iri tt t. Tie patys traktorinių 
stočių, sugriuvimai,, tas pats viso suirusio ap
gaulės, smurto- ir bado valdomo sovietinio gy
venimo- vaizdūs;. ta pati sovchozų ir kolchozų 
baudžiauninkų, ir trestų vergų paklusnybė ir 
„džiaugsmas per jėgą . .“ŽMONfiS BE TĖVYNĖS

Rašo EARL G. HARRISON, buv. JAV Imigracijos ir Natūralizacijos Komisijos narys

litiniame ir ekonominiame gyvenime pasau
lyje.

Didžiuma tremtinių yra priežiūroj alijantų 
militarinių valdžių. Britų, prancūzų, rusų ir 
amerikiečių militarinės valdžios ima atsako
mybę juos apsaugoti, prižiūrėti ir repatrijuoti. 
UNRRA apmoka algas visų šalpos darbininkų 
ir pristato visus „amenity“ reikmenis, kaip 
cigaretes ir pan. Militariniaf biudžetai paden
gia maistą, drabužius, medikamentus ir trans- 
portaciją šių reikmenų, ir algas militarinės 
valdžios, policijos ir kito saugumo „personalo" 
kuris veikia stovyklose, priskaitant 15% mū
sų okupacinės armijos Europoje.

! .,'Tremtiniai sudaro svarbiausią problemą 
Jungi. Valstybių ėrmi|al okupacijos zonoje 
Vokietijoje'', pabrėžė Assistant Secretary of 

į War Howard Peterson, praeitą mėnesį, kada 
Armija prašė §100.000.(500 tremtinių stovyk
loms ateinantiems metams. He to, 32 Ameri
kos savanorius agentūros praleidžia milijonus

Į dolerių parūpinimūi medikamentų Ir patalpų 
į stdvyklosę.

Tas viskas daug kamuoja, bet mes turime 
užmokėti.

Didelė grupė žmonių, kurie laukia išgelbė
jimo, gauna pagalbą, bet jiems pristatoma tik 
reikalingiausi daiktai. Reikės praleisti šimtus 
milijdnų dolerių, bet tie pinigai neišspręs pro
blemos.

Yra tik vienas atsakymas. Jie turi būti 
įleisti ir tepti dalis tų šalių, kur naujai atvykę 
galėtų apsigyventi. Reikia prašalinti visus 
legalius barjerus, imigraciją pagreitinti.

Kiekviena Šalis, aktualaus karo nepaliesta, 
turi imti atsakomybę.- Tai ypač liečia Jungt. 
V-bes. Kaip tautų vadas, Amerika turi parodyti 
kelią ir pavyzdį visam pasauliui. Žmonės be 
tėvynės turi būti priimti — dalis čionai, kiti 
kitur. Kito kelio nėra. („Naujienos“, 1947. I.)

Popiežius apie religijos krizi.
Vienai moterų organizacijos „Kristaus At- 

g inters" delegacijai Popiežius pasakė kalbą, 
ioj£ Pateisite: sSHį iailėtĮ religijos krizė, 

tur būt, yra sunkiausia, kokią tik žmonija yra 
įjiijtiiisi ntib krikščionybės pradžios. Kad 
Šitą krizą pergyventų, visa krikščionybė tūri 
besąlyginiai Stoti už savo tikėjimą, jei reikalas 
būtų,- net už jį 'kovoti. Modernaus pasaulio 
gyvenimo sąlygos reikalauja iš mūsų sustval- 
ėįfifta; kuris KtifriH turi prilygti didvyrišku
mui Kaip krikščionys, mes turime žengti su 
geru pavyzdžiu.“ (AP)

I E KAS JIE YRA? *!
Antrai taikos žiemai apėmus karo išterfotą 

Europą, baisus nusiminimas, ir beviltiškumas 
užpuolė milijonus žmonių Vyrams, moterims 
ir vaikams DP stovyklose karas neužsibaigė. 
Hitlerio terorų iSrąuti- » savo tėvynės, 850,000 
žmonių, dar yrą laikomi- ūži spygHū'Mų vižlų’, 
laukdami to išlaisvinimo, kuris jiems priklau
sė,- kadė nacių armijos buvo nugalėtos. Šių 
tremtinių vienintelis prasižengimas yra tas, 
kad jie neturi kur vykti.

Problęma yra rimta ir skubi. Pasekmė karo, 
ši problema yra pareiga . kiekvieno® iš Jung
tinių Tautų. Lig šiol nė viena tauta, net ir Į 
Jungt, Valstybės — tradicinė prieglauda per- i 
sekiojamiems — neturėjo nei drąsos nei žmo
niškumo imtis pirmenybės atsteigti normalų 
jiems- gyvenimą. Viešai opinijai pagreitinti ! 
problemos išrišimą, mes turime žinoti, kas tie į 
žmonės yra ir iš kur jie atvyko.

Yrą apytikriai 850.000 tremtinių stovyklose I 
Vokietijoj, Austrijoj, Italijoj ir kitose Euro- j 
pos dalysealbanai, austrai, čekais estai, 
suomiai, vokiečiai, graikai, vengrai, italai, lat- 
Viai, lietuviai, lenkai, ukrainiečiai, jugoslavai
— žmonės iš kiekvieno? šalies, kuri pėrgyyėno 
nacių persekiojimų, iš tų žmonių 550.000 yrą 
Rymo katalikai, 100.000 protestonų Apie 200. 
000 — mažiau 20% žydai — 150.000 vaikų

- mažiau 18 mėtų amžiaus" ir iš Šių beveik' pusė 
yra kūdikiai, nesulaukę 5 m. amžiaus.

Lenkijos gyventojai sudaro beveik 500,000 
.(lenkai, ukrainiečiai, -Žydai); 98.000.latvių, 60,- 
000 lietuvių, 47.000 jugoslavų ir 32.000 estų 
Likusieji paeina iš kitų Europos Žabų

Didžiuma iš jų yra tarpe Į6 ir 40 m. — 
stipriausios ir sveikiausios Hitlerio aukos, ku
rie savo gyvastį išsaugojo dirbdami Hitlerio 
darbo brigadose. . ' .

Prieš vienus metus stovyklose buvo suylrš 
2 milijonai žmonių Per paskutinius 12 mėne
sių kuriuos galima ijuvo repatrijuoti, buvo 
grąžilfti į savo gimtinį kraštą. . Autoritetai 
sutinka, kad mažai iš pastarųjų bus grąžinti 
į savo kraštui

Daug žmonių negali grįžti dėl įvairių prie- 
ašSų — vieni todėl; kad naciai sunaikino 
wį miestų ir kaimų kur jie pirmiau gyve- 

td; kiti todėl, kad JU iianiai perėjo tiek įvairių 
-eimininkų, jog jiems neįmanoma grįžti ir 
pasisavinti savo nuosavybes; kiti dėl tikybinio 
ar politinio nusistatymo. Vaikų likimas yra 
blogiausias, nes daug jų nepamena nei savo 
tėvų, nei vietos kur gimė.

Šių žmonių užlaikymas ir sulaikymas nuo 
darbo eikvoja jėgas it resursus valdžių 
UNRRAos ir kitų savanorių organizacijų, ku
rios teikia pašalpą Europai.

Jeigu ir pasiliktų Šios stovyklos, tas neiš
rištų problemos šių 850.000 žmonių, kuriems 
prlkidiišO teisė gyVėtiti kaip Visi žmonės, Jie nebūtų okupuoti.- Kitokių sprendimų mes ne
turi teisę užsidirbti pragyvenimui, planuoti . norime. Mums Ši problema reiškia mūsų tė- 
ateltį savo vaikams, dalyvauti socialiame, po- 1 vynhj atgimimą arba žlugimą. Paimkim Lat-

Čia mes tandžme, kad anas ,.mokytojas, va
das“ („garbė jam!") it t t jrs „didžiausias ' 
latvių tautos draugas“, kad šitą „visas sovietų 
tautos kandidatą" ir Lietuvos dirbantieji entu
ziastingai išstatė į aukščiausią sovietą . . . B» 
jo, dar matome kandidataujant draugą Ve- 
Čislovą MichailOvičių, keletą kitų maskolių ir 
garšūjį čekistą, Maskvos auklėtini, draugą 
Sniečkų. Tai© fnenintėlei tas ir yra „Prav- 
dojė" tikra, kad ji mokančiam skaityti atsklei
džia labai teisingą tarybinės tikrovės vaizdą.

Bet ne tik mums įdomu iš „tarybinės“ spau
dos puslapių atgaivinti „tarybinės" tikrovės 
atsiminimus. Juose daug ką įdomaus rastų, 
jei tik mokėtų kaip reikiant skaityti, ir vaka
rietiškas b'ūfžua, kūfiš svajoja apie „pavasario 
vėju dvelkiančią šalį, kur taip laisvai alsuoja 
žmogus", bėt riėšioja kitokį, negu raudoną, 
kaklaraištį.

Visų pirma, virš laikraščių antraščių jis pa
matytų šūkį: „Visų šalių proletarai vieny
kitės!" Tai reiškia, kad sovietai tvirtai tebe
stovi ant revoliucinio pagrindo ir ruošia gra
žų „vajų“ „supuvusiam kapitalistiniam pasau
liui“. Toliau: apie ką gi ten rašoma iš pasau
lio? O gi kiniečių (Žinoma, komunistų) de
monstracijos' prieš amerikiečių kareivius, Len
kijos teroristų IT šnipų byla, priešrinkiminio 
demokratinio bloko propaganda Lenkijoj, apie 
amerikiečių bazes - Ramiajame Vandenyne 
(kur: „Yra aiškus užgrobiamasis šitų gaurių 
jūrų ir oro bazių įrengimo Ramiajame 
vandenyne planų charakteris“; sic! Sovietai 
gali, ką lidfš kaltinti gruobonlškumu!), atiden
gimas priešvalstybiniė sąmokslo Vengrijoj, 
profašistinė organizacija prancūzų zonoj, 
šnipų byla Belgrade, laikraštis „O Momento“ 
apie prasiskverbimą amerikoniško kapitalo 
Brazilijon ir t. t

Bet tai nieko nepasakys vakariečiui, kuris, 
nors moka rusiškai, bet iš tikrųjų tarybinių 
laikraščių skaityti nemoka. Deja, mes juos jau 
išmokome skaityti!

Veik ištisai tokiomis naujienomis yra infor
muojamas tarybinis pilietis. Ir jei turėti 
galvoj, kad jis neturi teisės klausyti jokio 
užsienių siųstuvo, tai suprasime, kokį vaizdą 
toks pilietis susidaro apie išorinį pašaūlį.

Pr. m. spalių 9 d. teko nugirsti per Maskvos 
radiją kažkokio Konriantinovo. parašytą pa
skaitą: „Pirmaujančių idėjų vaidmuo visuo
menės plėtojimuisi“. Jis riusiskundė, kad kar
tais iš buržuazinio pasaulio vis tik įsibrau
nančios į Sovietų Sąjungą žalingos idėjos, to
dėl iš komunistų reikalauja dar didesnio 
budrumo, atseit, dar labiau užtraukti geležinę 
uždangą. Tuo tarpu iš Už geležinės uždangos 
į Vakarų pasaulį nuolat plūsta melo propa
ganda, nihilizmo nuodais persunktos idėjos, 
šnipai, provokatoriai ir teroristai . . . Tad ar 
nebūtų pats, laikas tokia pačia uždanga ir Va
karų pasauliui atsitverii nuo Sovietų Sąjun
gos, uždarant ją tinkamam laikui į gefai izo
liuotą karantiną?

Vakarų pasaulyje vyrauja sui generis Jse- 
rensčina“, kuri atidarė kelią bolševikų revo
liucijai Rusijoje Be to, Stalinas pakartoja 
tą pati ką G. H. Welles yra pasakojęs ąpte 
Cengis-Chaną, kuris apie Europą viską žino
jęs, bet Europa apie jį nežinojusi nieko. Mums 
kartais pasiūloma grįžti į kraštus už geležinės 
uždangos, kur nėra jokių svetimų konsulai^ 
jokių UNRRA-os įstaigų, jokių užsienių spau
dos korespondentų, nėra tarptautinio Raudo
noje Kryžiaus skyrių, žodžių, kur vyrauja 
džiunglių teisė .. . Mes veržiamės į savo 
tėvynės, bet pirmiausiai, ponai, padėkite atį-

I daryti geležinę Uždangą! Quintus

Mes norime namo, bet
„The Continental Daily Mali“ Vasario 1 d. 

talpina tokį Skaitytojo J. K. iŠ TUbingeno

Šif — Vteda iš sunkiausių pasaulio proble
mų yra DP klausimo išsprendimas. Diplo
matai ir kiti mėgsta pasisakyti, kad geriausias 
sprendimas būtų DP pasiųsti f kraštus, ku
riems trūksta gerų ir pigių darbininkų

Kiekvienam kraštui trūksta darbininkų ir 
pinigingų žmonių. DP neturi pinigų o dalis 
jų'yra moterys, vaikai ir seni žmonės.

Bet atrodo; kad įstaigos neatkreipia dėmesio 
j vieną svarbų faktorių; Jie nepaklausė DP, 
koks jų pačių manymu, būtų geriausias šios 
problemos sprendimas. Būdamas DP, aš galiu 
šią informaciją suteikti;

Mes norėtume sugrįžti j savo kraštus, jei jie 
nebūtų okupuoti; Kitokių sprendimų meš ne-

viją, Lietuvą, Estiją. Prieš Antrąjį Pasaulini 
Karą latvių buvo du milijonai, lietuvių —-2$ 
mil, estų 1,1 mil. .

Mes nenorime pasidaryti amerikiečiais, ka
nadiečiais, bfSžilieČiais, arba argentiniečiais. 
Mes norime būti tuo, kuo buvome — latviais, 
lietuviais, estais.

Tik tie žmonės, kurie yra Vakarų sąjungi
ninkų globoje gali, nesibijodami persekiojimų, 
atvirai kalbėti. Jei žlugtų didžiosios Vakarų 
valstybės, žlugtų ir kitoš tautos.

Mūsų tautos yra tokios pat senos, o gal dar 
senesnės, negu kitos. Mes įrodėme pasauliui, 
kad mūsų kraštai gali patys tvarkytis. Mūsų 
troškimų išsipildymą sutinka Su Atlanto 
C^artos principais.

Grąžinkte mus į tėvynei — tik išisvat if 
nepriklaūšofhas. Grąžinkite mus pas žmona* 
ir vaikus. — Jūsų J. K.
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K. OBOUBfMS

Susidomėkime tautodaile
JERONIMAS CICĖNAS

„Kaip tai išmanai?”
Atsidūrę tremtyje, nepadarėme reikalingų 

išvadų dėl tolimesnio savo likimo. Beveik 
visą laiką liūliuojame save mintimi, kad tuoj 
grįšime Į tėvynę. O jei taip — tai argi' verta, 
dąug kas pasakys, kokius dar planus sudari- r________ ,
nėii. Tuo tarpu laikas bėga, o mūsų svajonėj noro dūdą’
darosi vis blankesnė. Mūsų grįžimo pagrin
das, tokia forma, kokia mes jį vaizduojamės, 
vis labiau tirpsta. Ilgesnės tremties kontūrai 
vis aiškiau ir aiškiau ryškėja. Su tuo faktu, 
nors jis mums ir labai nepatinka, turime skai- 
rjiis, daryti reikalinga “išvadas ir atitinkamai 
ruoštis. Ir nepranašaujant dabar jau galima 
sakyti, kad šie metai mums bus išsisklaidymo 
mptai. Taigi, kol dar esame didesniuose sam
būriuose, išnaudokime laiko likutį ir šokime 
ruoštis sunkiam tremtinio gyvenimui. Pasi
ruošimas turi eiti psichologinė ir specialybine 
prasęae, idant, atsidūrus vienam svetimų žmo
nių tūtoj, nepakirstų nostalgijos*šalna, ir kad 
kašc&eninės duonos ieškojimo nepasisekimai 
nenugramzdintų į desperacijos gegnes.

Daugelis mūsų specialybių, dėl kurių įsigi
jimo daug metų teko vargti, plušlėti ir į sko
las bristi, nebus reikalingos. Reikia įsigyti 
naujas, kurios pradžioje galėtų palengvinti 
kovą dėl kasdieninės duonos kąsnio. Tokių 
specialybių, kurios būtų tinkamos, greit ir ne
sunkiai įgyjamos, nedaug yra. Pav., būtino 
vdrtojimo dalykų gamintojas visur užsidirbs 
duonos kąsnį. Dėlto ir tenka eiti šia linkme, 
kurti amatų kursus ir specializuotis. Iki šiol 
ta linkme visai netoli nueita.. Drabužių, ava
lynės siuvimo kursai tik vienoj — kitoj kolo
nijoj buvo suorganizuoti, mūrininkų kursų 
dar mažiau, o medžio ir metalo apdirbimo — 
tik poroj vietų. Gaila, kad tie kursai buvo 
negausiai lankomi. Užtat šoferių kursai kiek
vienoje didesnėje kolonijoje buvo ir turėjo 
tčkį pasisekimą, kad „norintieji“ ne visur tilp
davo. Toks „veržlumas“ atrodo nenormalus 
ir panašus į psichozą. Dėlto gi, kad šoferio 
amatas nėra amatas, bet tik darbas. Jis yra 
sunkus, vargingas ir ne kiekvienam pakelia
mas, Kas šoferiavimą vaizduojasi liuksusiniu 
važinėjimu automobiliais Lietuvoje, beveik 
tuščiais keliais, tai, už Lietuvos šoferiauda- 
mas, jis visur juo nusivils. Kraštuose, kur 
dauįrbė automobilių, šoferiavin^s yra ne tik 
sunkus, bet ir labai, varginantis darbas. 
Pav., S. Amerikoje šoferį varginą ne 
tiek dėmesio įtempimas, kiek- (sutemus) 
apžabalsiančios priešais, vienas paskui 
kitą, atvažiuojančių automobilių šviesos. Ar
gi galima šoferio darbą lyginti, pav., su dai
lidės, dažytojo, siuvėjo ar kito, šiltoj ir pa
togioj patalpoj, dirbančio, amatininko darbu. 
Oja darbo sąlygos ramios, sveikos ir be jokios 
rizikos, kad tu kam galvą nuvažiuosi ar kas 
kitas tau tai padarys. Bendrai, mūsų trem- 

į šoferiavimą yra perdaug didelis įsibė- 
gėjimąs. Pats šoferiavimas, kaip ir vežikavi- 
mas, lietuvio budui netinkamas darbas.

Lietuvio palinkimas yra ne į proZaiškus, bet 
meninius darbus, kur reikia daugiau skonio, 
dailės pajautimo, bet ne raumenų ir prakaito, 
pav., į tautodailę. Sitam palinkimu! reiktų 
4uOti tik akstiną, paskatinimą ir šiokią tokią 
pagalhėlę, idant jis pradėtų laisvai reikštis. 
Pirmoj eilėj reiktų atkreipti dėmesį į medžio 
apdirbimą ir į audinius. Mūsų „rūpintojė- 
W, etnografiniai ir darbo tipai (šienpiūviai, 
šokėjai, svočios ir 1.1.) kryželiai, tautiniai

Susitinku anądien pažliurusioj gatvėj „Mo
kytojo Banaičio“ autorių:

— Ir vėl plaunasi, — sako, 
t — Recenzijos, — neklausęs žinau.

— Blogai. Melskimės ramybės.
Kodėl, — sakau, — kritika geras dalykas. 

R§jtea. Kitaip — užmigsime. Gerai, kad rašo, 
reikia šiek tiek pabadyti.

— Bax vobiscum, — atsisveikina šisai,. — 
ganau jau ramybė, negu šitokios recenzijos.

Einu namo: štai užnūgary aiškiai girdžiu 
žingsnius —tap-tap-tap —• kaip pas Bennėt... 
Tįjįvii kvailių žudytojas.

Mąstau: argi kritika būtų nereikalinga? 
Argi mūsų recenzentai ne tie aukso žmonės, 
ąjne kuriuos Oscar Wilde rašė; „Jie užpildo 
tą formą, kurią gal pats kūrėjas paliko tuš- 
čją, kurios jis nepagavo, ar nepilnai tesu- 
vokė.“ Kritikas kūriniui juk dar daugiau 
gyvybės suteikia, skaitytojui atskleidžia ja 
sočiausias ir subtiliausias vietas .'. . Tiesa, 
yžą suklystančių kritikų. Kad ir škotų lor
dai. Jie gali parmušti kūrėją, sunaikinti 
kurinį . . . Bet ar nerašė Byronas: „Aš gerai 
atsimenu tą įspūdį, kurį man padarė kritika: 
tai buvo pasiutęs troškimas atkeršyti, bet 
jokiu būdu ne nusiminimas. Negailestingi 
kritika parmušė mane ant žemės, bet aš at
sikėliau, kad užkimščiau tiems krankiantiems 
varnams gerkles ir kad vėl patraukčiau į 
save visuomenės akis.“

Tokių minčių guodžiamas, ėjau namo ir 
džiaugiausi, kad ir mūsų recenzentai dirba

Bet kiekvieną kartą, kai galvojau apie 
juos, už savęs girdėjau kvailių žudytojo ta- 
penimą. Kaip pas Bennėt.

Ir štai, staiga dingt mintis: argi nerašė 
kartą Fr. Mauriac, kad „kūrinio pasirodymas 
savaime iššaukia kritiką tų, kurių dėmesio 
mes tikimės, įskaitant ignorantus, neišmanė
lius, pavyduolius ir kvailius“.

Ir kai ėmiau galvoti apie visus tuos re
cenzentus, kuriuos prancūzų rašytojas sumini 
Savo sakinio antrojoj pusėj — kvailių žu
dytojo žingsniai nutilo.

Ir štai, grįžęs apsikroviau stalą spauda ir 
ėmiau skaityti recenzijas: „Pats knygelės tu
rinys pakenčiamas. Ką gi — baladės. O 
joms sukurti — rimo ir fantazijos, kad būtų 
SootM skaitytojui bent kiek sumistintaa 

kaklaraiščiai, juostos ir kita dėl savo origina
lumo ir gražumo visur pasidarys kelią ir pla
čiai po pasaulį „emigruos". Prie šios srities 
reiktų prijungti dar ir tautinius instrumentus: 
lumzdelius, birbynes, skudučius, na ir Laba
noru dūdą. Šitie dalykai, tiek gamintojams, 
tiek ir orkestrantams suteiks daugeliui pra
gyvenimo šaltinį ir bus puiki mūsų krašto ir 
mūsų pačių reprezentacija *

Kaip visa šita organizuoti — tema plati. Tam 
nagrinėti reiktų ne vieno straipsnio Ir keleto 
pasitarimų, bet kad tai realus, reikalingas ir' 
įgyvendinamas dalykas — abejoti netenka. 
Reikia tik entuziastų — pionierių. Be kursų, 
žinoma, neapsieisi., 6 kursai nuo kitų panašių 
amatų kursų turi skirtis tuo, kad svarbiausias 
juose dėmesys būtų kreipiamas ne dalykų 
technikai, bet paišybai. Paišyba, pas mus iš
viso buvo silpnai pastatytas ir nesuprastas 
dalykas. Gal dėl klaidingos pažiūros, kad ji 
reikalinga tik būsimiems „rafaeliams“ — ir 
ne kam kitam, kaip tik „madonom“ tapyti. 
Dėlto paišyba daug kam rodėsi kažkokiu „ne
paprastu“ ir sunkiai pasiekiamu dalyku. Tuo 
tarpu toks manymas nedaugiau, kaip klaida. 
Geras yra tas amatininkas, kuris moka piešti. 
Kas moka daiktą — batą, švarką, lėlę ar „rū
pintojėlį" — gerai nupiešti, tas tikrai gerai 
jį ir padirbs. Taigi, paišyba reikalinga nė 
„rafaeliams“, „madonoms“ piešti, bet geriems 
amatininkams, mūsų tautodailės kūrėjams. 
Kas gi mano, kad paišyba yra sunkiai pasie
kiamas mokslas, tas, mėnesį pasimokęs, pats 
iš tokio manymo stebėsis. Paišyba nesunkus 
dalykas, bet gyvenime labai reikalingas, daž
nai net už raštą reikalingesnis, kartais net ir 
kalbos reikalui patarnauja.

Taigi, atkreipkime dėmesį į paišybą ir mūsų 
tautodailę. Mūši) tėvai dažnai tautodailę 
kūrė, dėl ko gi mes negalime jos kurti? Mes 
galėtume geresnių dalykų už juos sukurti, nes 
esame labiau išsimokslinę ir platesnį akiratį 
turime. Argi mes visi tiek suvežikėjome (at
siprašau — sušoferėjome), kad aukščiau pur
vino rato tingime savo žvilgsnį pakelti į kitus 
amatus?

Didysis Inkvizitorius
_________________________ B. CHOMSKIS -------

Kas iš romanų reikalauja daugiau, negu I visad įdomi ir nauja, 
nervų kutenimo ir vaizduotės žaismo, tas vi-| ---- 22.L2“, - ' '
suomet ieškos skaityti didžiųjų rašytojų, kaip vienon vieton. Visos jo idėjos čia susijungia 
Dostojevskio, Goethes, Šekspyro ir kt. veika
lus, nors jie būtų parašyti ir prieš šimtmečius.

Laikas Dostojevskio nepalaidojo, jo veikalai 
neatgyveno savo amžiaus, bet nuolat atgimsta 
savo problemomis, kaip pavasaris po sunkios 
žiemos, visada naujas ir įdomus. Joąromano 
veikėjai yra. nemirtingi, nes jų mintys ir idė
jos yra amžinos. Dievo kūrimas, sielos ne
mirtingumas, atpirkimas, nuodėmės ir kančios 
problemos niekad neišeis iš pasaulio vaidini
mo. Tie visi dalykai neįrašomi į praeities isto
riją, bet jie nuolat gimsta naujose kartose.

Dostojevskio Didžiojo Inkvizitoriaus legenda 
yra mįslė, kuri gali būti spėjama ir nagrinėja
ma, bet, ką iš tikrųjų autorius norėjo ta le
genda pasakyti, kokia yra jos pagrindinė idė
ja, tą paslaptį autorius, gal būt, nusinešė su 
savim į kapus. Dėlto ji nagrinėtojams yra

į. liekas

lengvai skaitomas vaizdeBa. Tikrosios po
ezijos gali kiek ir stokoti, baladžių autoriui 
galima atleisti, na, bet rimas čia jau pir
maeilis dalykas . .

Toliau skaityti (negalėjau — kvailių žu
dytojo žingsniai biivo tiek arti, kad turėjau' 
recenziją sviesti tiesiai krosnin. Tada žings
niai aptilo. Bet jie dundėjo visą laiką, kol 
baigiau visas recenzijas. Reta, kad būčiau 
galėjęs kurią perskaityti jiems tylint, labai 
reta.

Ir štai kas pasirodo: tik kaikuris mūsų 
recenzentas turi omeny O. Wilde žodžius, 
kad lengviau yra parašyti trijų tomų romaną
— tam nereikią nė jokio gyvenimo ar litera
tūros pažinimo — negu recenzuoti. Recen
zentui tuodu dalyku yra būtinos sąlygos. 
Kitaip jis neišvengs kvailių žudytojo žingsnių 
Darbo atsakomybė, dalyko pažinimas, o ne 
žaidimas žodžiais ar pirštais.

Jeigu nurašoma apie literatūros dalykus, 
turint jau kelių šimtmečių savos literatūros 
istoriją, nenuostabu, jei dar naiviau pasi
sakoma apie iliustracijas (ir aplamai dailės 
dalykus). Čia noriu tik priminti vienos knygos
— „Praradimo Simfonijų“ — iliustracijas (K. 
Janulio). Kaip apie jas recenzentai (ir diduma 
publikoj) galvoja, geriausiai vieno laikraščio 
recenzentas išreiškė šiaip: „Į kurią tik4 
iliustraciją bežiūrėsi, — vistiek nieko nesu
prasi. Atsiprašant, kleckai ir daugiau nieko“.

Panašiems minėtųjų iliustracijų recenzen
tams, tebegyvenantiems dar toje šalyje, kur 
dailininkai taip „dailiai piešia“,. kad net 
drugeliai kartais apsirinka ir nutupia ant 
pieštinės gėlės, — jiems būtų galima atsakyti 
Pičasso, vieno moderniosios tapybos atstovo, 
lūpomis:

„Publika ne visados supranta modernųjį 
meną, tai faktas, bet tai dėlto, kad niekas 
jos nėra mokęs, aiškinęs apie tapybą. Ji 
išmokoma skaityti ir rašyti, piešti arba dai
nuoti, bet niekados negalvojama ją išmokyti 
žiūrėti paveikslą. Ji visiškai nežino spalvos, 
poezijos, formos ir ritmo gyvenimo.

Aš nė žodžio nesuprantu angliškai, todėl 
angliška knyga man tuščia. Tai betgi nesako, 
kad anglų kalbos taip ir nebūtų . Ir kodėl 
aš turėčiau ką nors be savęs barti, kad ne
galia suprasti tą apta ką nieko nežinau ..Z

Rodos, nėra reikalo ir aiškinti, kas tą gim
tosios kalbos prasmė ir reikšmė. Jau M. 
Daukšos pasakyta, kad gimtoji kalba yra vie
nybės motina jr valstybės sargas. Yra ir 
kitaip išreikšta tiesa: — maža garbė svetimo
mis kalbėti, didi gėda savosios gerai nemokėti

Tai aksioma. Tai nerašytasis tautos įstaty
mas. Sis įstatymas ypač privalu žinoti trem
tyje. Galime, misti trupiniais, galime vilkėti 
skudurais ir galime būti lyg į gatvę išmesti 
daiktai, — tai ne mums, bet visai, dvidešim
tąjį amžių gyvenančiajai, žmonijai gėda Ir 
sarmata. Tačiau; išsižadėdami tautos tradicijų, 
atseit, ir meilės gimtajai kalbai, mes patys 
viešai ir neprotingai išrašom save iš sąmonin
gų, taurių ir savigarbos jausmą turinčių žmo
nių. Nesižalokime patys savęs, — šitaip tenka 
sušukti, kai į rankas, sakysime, pakliūna kny
gelė ar popleriūkštis lietuviams skiriamas, bet 
ne lietuvių kalba parašytas. Maža norėti, rei
kia ir sugebėti, — tai patarimas ne tik grafo
manams. bet ir leidėjams ir spaustuvėlių sa
vininkams. J. A. Herbačiauskas (didelio lite
ratūrinio skonio žmogus!) trumpai ir aiškiai 
pasakytų: Susimildami, prie Kūčių stalo ne
neškite šieno, kuris jau per tris kartas migiu 
buvo.

Kalbėkime faktais. Šit prieš mane „Dešim
tis Dievo Prisakymų';. Visi žinome, tėra „De
šimtis Dievo Įsakymų“. Šit jie: 1. Neturėk 
kitų dievų, tiktai mane vieną; 2. Netark savo 
Viešpaties vardo be reikalo; 3. Sekmadienį 
švęsk; 4. Gerbk savo tėvą ir motiną; 5. Nežu
dyk; 6. Nepaleistuvauk; 7. Nevok; 8. Nekal
bėk netiesos; 9. Negeisk savo artimo moteries 
ir 10. Negeisk nė vieno daikto, kurs yra tavo 
artimo.

O ką gi skelbia čia minimas spaudinys? 
Skaitome: „Aš esmi Viešpats, tavo Dievas, ne
turėk kitų dievų prieš mane“. Cituoju toliau: 
„Kaip tai išmanai? Mes turime Viešpaties 
Dievo už visus daiktus (!) daugiau bijotis, Jį 
mylėti ir Juomi nusitikėti“. Šit ir kiti įsaky
mai: „Neminėk veltui savo Dievo vardą. Kaip 
tai išmanai? Mes turime Viešpaties Dievo 
bijoti ir Jį mylėti, idant Jo vardan nekeiktu-

’ ------„visi Dostojevskio kū
rybos siūlai“, sako dr. Maceina, „čia susibėga

i į vieną galingą vaizdą“. Reiškia, Didžiojo 
į Inkvizitoriaus legenda yr> Dostojevskio kūry- 
I bos širdis, kurią tiria dr. Maceina, kaip pri- 
; tyręs chirurgas. (Dr. A. Maceina; Didysis 
I Inkvizitorius. „Atžalynas', 1946 m.)
I Kas yra toji Didžiojo Inkvizitoriaus legen
da? Ji nėra atskira knyga, bet telpa romane 

( „Broliai Karamazovai“, kaip vieno romano 
’ veikėjo, Ivano, poema, kurią jis pasakoja 
broliui Aliošai. Ivanas tiki j Dievą, bet ne
supranta ir smerkia Dievo sutverto pasaulio 
absurdišką tvarką. Savo įsitikinimams pa
remti jis sukuria Didžiojo Inkvizitoriaus le
gendą.

Legendos veiksmas vyksta Ispanijoj, Sevi
lijoj, ̂ inkvizicijos laikais, kada „Dievo garbei 
kasdien buvo deginami prakeikti eretikai“. 
Toje aikštėje, kur prieš dieną buvo sudeginta 
per šimtą eretikų, pasirodo Kristus. Minia 
greitai Jį pažįsta, tarsi būtų Jo laukusi. 
Kristus laimina ją, gydo ligonius, prikelia 
mirusiuosius. Visa tai matydamas, didysis 
inkvizitorius įsako Kristų suimti ir įniesti į 
kalėjimą. Minia, pasyvi masė, tam įsakymui 
nesipriešina, bet nusilenkia ligi žemės prieš 
senį inkvizitorių.

Tačiau senis, neramios sąžinės vedamas, 
ateina su Kristum pasikalbėti, pateisinti savo 
darbus. Sau išteisinti reikia kitą pulti. „Tu 
atėjai mums sutrukdyti.“ Toliau įžūliai kri
tikuoja Kristų ir iškelia jo klaidas. Jo moks
las esąs tik išrinktiesiems, o. milijonai kasdie
nių žmonių nepajėgią jo mokslo įvykdyti, nes 
jie silpni ir niekingi. Kristus silpnos žmo
gaus prigimties nesupratęs, per daug įvertin
damas žmogų palikdamas jam laisvę ir sąži
nę. Jis norįs, kad žmogus eitų su Juo ne 
prievarta, bet laisva valia. Jis reikalaująs, 
kad žmogus įtikėtų į Jį ne iš baimės, bet iš 
meilės. Didžiausia yra Jo klaida, kad 'Jis 
atmetė piktosios dvasios gundymus, kurie yra 
reikalingiausi žmogui. Tuo būdu, žmogaus 
alkio nepasotino, paliko jam kančias, sąmyšį 
jo sieloj ir neišsprendžiamus rūpesčius.

„Todėl“, toliau tęsia senis inkvizitorius, 
„mes pataisėme Tavo mokslą, vietoj stebūklo 
pastatydami apgaulę, vietoj paslapties — me
lą ir vietoj autoriteto — prievartą“. Laisvė 
ir sąžinė yra užtvaros į žmogaus laimę, jis tik 
prievarta gali būti laimingas ir patenkintas. 
Jis visko išsižadės, visų savo dvasios turtų, 
norėdamas gauti duonos, savo rankomis pa
gamintos. Žmogus džiaugsis, kad jis nieko 
neturi savo. „Mes juos priversime dirbti“, 
sako senis inkvizitorius, „tačiau laisvomis va
landomis apsupsime jo gyvenimą žaismu su 
dainomis, chorais ir nekaltais šokiais". Žmo
gui pavergti reikia griebtis melo ir apgaulės, 
„kad šie skurdūs aklieji nepastebėtų, kur jie 
vedami, ir kad bent kelyje jie jaustųsi lai
mingi“. Jei visa tai išsipildys, mūsų karalystė 
iškils, nes einame su piktosios dvasios pa
gunda tyruose.

Tačiau Kristus visą laiką tyli, o tas tylėji
mas baugina senį, ir jis nori Juomi nusikra
tyti, sudeginti ant laužo. Už tą ištarmę 
Kristus senį pabučiuoja. Pabučiavimas su- 
purtlna inkvizitorių. Jis atsisako nuo mirties 
sprendimo, ir belaisvi išleidžia, bet nuo savo 
planų neatsisako.

Ištarus paskutinį legendos žodį, tuoj kyla 
klausimas, ką Dostojevskis norėjo ta savo 
originalia kompoziciją pasakyti. Paviršuti
niškai skaitant šią Ivano poemą, susidaro 
įspūdis, kad Dostojevskis, kaip pravoslavas,
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me, neprisiektume, nežinotume, nemeluotume 
arba suviliotume, bet visuose reikaluose Tą 
prašytume, melstumės ir dėkodami garbintu
me“. „Atminiu idant šventą dieną švestumei. 
Garbink tėvą ir motiną, kad tau gerai pasi
sektų ir tu ilgai patektume! ant žemės. 
Neužmušk. Neperženk moterystę. Nevok. Ne
liudyk neteisiai prieš savo artimą („Kaip tai 
išmanai? . . . idant savo artimą neteisiai ne
apmeluotume nei išduotume, bet ... vis ant 
gera išaiškinti). Nenorėk savo artimo ūkio, 
negeisk savo artimo moters, nei berno, nei 
tarnaitės, nei galvijo, ir nei jokių jo daiktų 
(„Kaip tai išmanai? . idant tavo 
artimo moterį, vylingai neperkalbė
tume, šeimyną nepavillotume, ir jo galvijus 
be jo valios nepasisavintume, bet tuos pačius 
/ ar galvijus? /paragintume, kad pasiliktų ir 
darytų kas jiems puolasi“).

Dar viena citatėlė: „Aš esmi . . dėl kalčių 
(iidei keršyjąs Dievas, atieškąs manęs neap
kenčiančių tėvų kaltės iš trečios ir ketvirtos 
vaikų eilės . : .“ Pabaigoje (čia tekalbama 
apie „Pirmąją dalį“) įspėjama, kad „Dievas 
grumzdžia nubausti visus prisakymus peržer- 
genčits . . .“

Tai ir, va, boba su barzda, — kaip sakoma 
dr. J. Basanavičiaus „Pasakose“. Rusų liaudis 
turi gražų priežodį: tai būt linksmumas, jei 
ne tas graudumas . . . Kas „Dešimties Dievo 
Prisakymų" autorius ir leidėjas? Nagi, lietu
vių evangelikų kunigas Martynas Preikšaitis. 
Jis mūsų pradžios mokyklose, kurios yra 
UNRRA Team 239 ribose, dėsto tikybą. Čia 
ir glūdi visas nusikaltimas. Jei tai būtų eilinis 
„Kalnų dvasios“ (yra tokių „novelių“ rinki
nys) pokštas dar galima būtų tylėti. Bet 
„Prisakymai“, deja, skiriami pradžios mo
kykloms. Tai jau netvarka. Visų pirma,- iš. 
esmės žalojama vaikų kalba, antra — trukdo
mas kitų mokytojų, pvz., lietuvių kalbą 
dėstančiųjų darbas. Gaunama dvilypumas, o 
kur dviese nesutinka, tretysis (pats gimtosios 
kalbos švarumas) nukenčia.

Tiesa, šis tas yra nesuderinta ir katalikų 
maldaknygėse ar katekizmuose. Pvz., „Vieš
patie, pasigailėk mūsų“ (Possneck, 1945 m.) 
V įsakymas sako „Neužmušk“, o „ašmas įsa
kymas: Nekalbėk neteisiai prieš savo artimą“, 
o „Apsaugok Aukščiausias“ (išleido kun. A. 
Juška ir A. Urbonas, 1945 m.): V — „Nežu
dyk", VIII — „Nekalbėk netiesos“. O, va, pas 
kun. A. Bardauską: „Mylėk savo Viešpatį 
Dievą visa širdimi, visa siela, visu išmany
mu . . .", an, „Katalikų tikybos katekizme" 
(1946 m.) taip: „. . . visa širdimi, visa siela, 
visu protu“.

Bet šitokios kalbinės spragos galima atleisti, 
jei yra tikrumo, kad tai įsibrovė per neapdai
rumą. Kun. M. Preikšaičįo „Prisakymai“ nuo 
A iki Z yra ligoti. Čia reikalinga radikali 
operacija.

Tremtyje, ypač britų zonoje, be katalikų, 
atsidūrė ir žymi dalis lietuvių evangelikų 
Tiesa, teko kažkuriame mūsų laikraštyje už
tikti kronikinė žinutė, kad lietuviai evangeli
kai buvo susirinkę sinodo. Nėra žinių, kas ten< 
gvildenta. Bet, kitą kartą susitikę, jie turėtų 
susirūpinti ir tikybos pradžiamoksliais bei 
maldų knygomis tautiečiams evangelikams. 
Tai didelė tautinė pareiga. Per tieką amžių 
Mažosios Lietuvos lietuviai (jie ir sudaro lie
tuvių evangelikų daugumą) buvo skalaujami 
germanizmo bangų tad nenuostabu, kad į jų 
kalbą (kasdieninę ir maldinę) pritiško ir tebe- 
talkšno svetimybių nuosėdų. Vyriausias me
tas kalbos švaros savaitei (o, kad tai būtų 
įkandama bent per metus kitus!) skelbti. Čia 
sanitarų pareigas pirmon eilėn privalo eiti 
kunigai ir kiti iš evangelikų kilę pirmūnai.

Galimas dalykas, atsiras koks nors gudreiva 
ir aiškins, kad šitaip („prisakymai“, „nusitikė
ti“ ir 1.1.) parašyta senosiose knygose (ak, 
net Mažvydą į liudininkus išsikvies!). Tai ir 
kas?! Ir pas katalikus nuo „Bromos ing dangų 
atvertos“ iki prof. Salio išlygintos maldakny
gės daug ko sena atsisakyta ir daug kas nauja 
priimta. Jau spaudos draudimo metu rūpin
tasi kalbos grynumu, pvz., „Naujasis šaltinis“ 
buvo įsidėjęs „Adynas" senąja, netaisyta, kal
ba ir — gretimais — ištaisytąja, visiems pri
valoma. Vienu lašu nenusipraus!, teisingai 
sako mūsų priežodis, — kalbos tobulumas 
teatsiekiamas iš lėto ir pastoviai besirūpinant.

Kaip katalikams, taip ir evangelikams kal
bos srityje tėra vienas autoritetas, būtent — 
mūsų kalbininkų išmintis ir patirtis. Kas šito 
nepaiso, nusikalsta bendriesiems tautos 
nuostatams.

Čia gairėmis tebūna prof. K. Būgos „išpa
žintis“, pareikšta „Lietuvių Kalbos Žodyno" 
1 sąs. Jis tad rašė, kad gimtosios kalbos to
bulumo tebesiekia, ir išreiškė ten troškimą, 
idant iki mirsiant bent šis-tas (koks para
doksas!) būtų pramokta. Didysis kalbininkas 
buvo darbštus ir kuklus, jis visa širdimi my
lėjo savo gimtąją kalbą, o mes — jo palikuo
nys — ar atskiriame, kur meilė ir kur ne
raliuotas bet kurių kalbos dėsnių nepaisy
mas?!

iš Liet. Tremt. Bibliografijos 
įtaigos veiklos

Pr. metais buvo užmegsti ryšiai su Amor. 
Liet. Inform. Centru New-Yorke, Tarptauti
niu Bibliografijos ir Dokumentacijos Institutu 
Briusselyje bei Jungtinių Tautų Auklėjimo, 
Mokslo ir Kultūros Organizacija Paryžiuje 
(UNESCO). Šiemet jau pavyko užmegsti ry
šius su Vokiečių Biblioteka Frankfurte a/M., 
kur bus renkamos visos Vokietijos vakarų zo
nose leidžiamos knygos tfci periodika (rytų 
zonoje tą darbą atlieka analoginė įstaiga 
Dresdeno mieste).
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Kulvieiis stato kryžius
,Malonu? Tautieti: Jeigu kada, keliauda

mas per Voktos nęvaišmsą žemę, kur prie 
kelio at kapinėse, kanto Usis ne vieno tau
tiečio, tremtlnw, Vargų pirm laiko palaužto; 
palaikai, Išvysi vienišą lietuvišką kryžių-, 
žinok, kad j| pagamino dailininkas Eugenijus 
Kdiftėtlš . . .“ = Tokiais ar panašiais žo
džiais kada nors į Lietuvių Tremtinių Isto
rijos puslapius bris jrašjdinft mėsų gyvenime 
ir Vgrgų po svetimu dangum negausūs pa- 
mlnkial. lietuviški kryžtah kurių daugumas 
pastatydinta pagal minėto dailininko projek
tus, b Vienas kitas |U pastatytas jam pačiam 
všatreauĮįftt,

E. KiilVlČlIS, rrtūsų vyresniosios kartos daĮ- 
Un'.BSH Jifflbs. AUkŠtalčI'uose IBM. IV. 10 d-., 
hčtafilal kukliai atžymėjęs savo kūrybinio 
dlfūo 40 metų sukaktį, daiįe besidomln- 

• čiai ViSOTfflbnel pažįstamas kaip Stiprus na
tūralistinės mokvklos natūrmortlnihkas bėl 
jtoHKlŪilflSšs. Jį Itšlp ir kitus šimtus bei 
tusstaūčlųs tautiečių, į nevaišingą vokiečių 
Žėffią nubloškė 194m-41 metų išgyventas pa- 
tyfUžtaš If 1944 mėtaiš anlrą kartą į Lietuvą 
ataiėnkąs fauadfiaSlS Siaubas ; . . Jo kelias į 
pielValtarnj Vūglėtiją BuVtJ „odisėj Iškas“. 
Išgyvenęs Saksų sostinės Dresdeno bai
suji sunaikinimą Ir laikiną i;ramią užuo
vėją“ suradęs Sudetuose-, iš ten dalHnlnkas bu
vo priverstas keldlntls. sulaukus raudonosios 
irtniįos Okupacijos : ■. -. Nusipirkęs arklį ir 
vežimą, B. Kulvietis su šeima patraukė į va
karus; bet; kelyje praradęs kelionės priemo
nes, su rankiniu vežimėliu, žygiavo pftmyn. 
Pęf kalnus, tarpeklius; slėnius-, lygumas; 
tiliškaįš, keliais ir šunkeliais, keūevo septy
nias savaites, kupinas „odisėiišhų" paveju ir 
nuotykių, kol pasiekė Hanrisyerį.
‘ Gyvendafiiaš ištFėfnitHo diėfias IT nefiffi- 
džlnaš bė darbo, Iš (Sėdžia pčadčja drožinėti 
lietuvižKų kryžių modelius. — „Kryžių statys 
bes, teišlnglaū, jų tnodellū k&fftpoūaVinlū, 

. imiauši ftė dčlta. Jog būčiau tūrėjęs paliūkis 
tną t „a^vdiTbyst?’, bet taaėį kad. Drezdeną 
bombardavimo metu praradąš šaV3 dafBS 
priemonės, negalėjau be darbo sėdėti. Iš kar
ta šitas darbas man nesisekė, bet pamažu 
įtUdaU !f dabar jėu esu pagaminęs per 100 
modelių. Viena kita mūsų tremtinių ben
druomenė, pagal mano darbo pavyzdžius, pa- 
slštatydlnd kryžius. Kai kurių kryžių slaty- 
bos darbamš vadovavau aš pats“, tokiais 
Žodžiais E; Kulvietis papasakojo, kaip jis pa- 
šldarė „lietuviškų kryžių meisteriu“.

Ę. Kulvietis kryžiaus modelius gamina pa
gal lietuvių liaudies kryžių pavyzdžius, bet 
nevengia Stilizacijos ir laisvo komponavimo. 
Dailininkas nusiskundžia įrankių ir medžią- 
gų trūkumu, todėl negalįs darbo išvystyti 
platesniu mastu. E. Kulvietis savo darbo 
feyiiSli populiarizuoja lietuvišką liaudies 
dailę ir bendrai mūsų kultūrą svetur. 
Vokietijoje jo pastatydinti kryžiai ilgą laiką 
bylos apie mūsų tremtinių „kryžiaus kelius“ 
svetimoje padangėje. Be to, jo darbo kryžių 
modeliai įvairiomis progomis yra įteikiami

santarvininkų kariniams viršininkam? _ 
UNRRA-es pareigūnams, kurie taip pat turi 
gerą progą susipažinti SU mūsų liaudies menu 
ir lietuviška dvasine kultūra. E. Kulviečio 
kryžių modeliai vra įteikti . net tekiems 
žymiems J. Amerikos Valstybių žmonėms, 
kaip p-. Eleonorai Rooseweit Ir Vyr. Prokuro
rui; p, Ričardui Jaeųson. J.d kryžių tam 
tikras kįękls yra pasiejus ir.J. A._,Valtybe?ė 
gyvenančius lietuviu?. Mūsų taųfięėjal, yykęįą 
i užjūri, drauge, pasiima, po .kėlėją, .kryžių 
savo giminėms dovanų,. Netenka gbejotl, jęg 
tokios dovanos, kurios primena mūsų užjūrio 
broliams ir . sesėms Jų .tolimą, kenčiančią 
Tėvynę, yra branginamas ir. vertinamas.

įtiek teko patirti, E„ Kulvietis rupšįėąj 
vykti i Siaurinę Ameriką- .Įr ten llėjtiyių 

"tarpe tęsti savo kryžių platinimą. Dpllinlnkas 
užjūrio lietuviams turi dar ir kitą ęįevaną — 
ištrėmimo metais padarytą vieną .„Išradijpą“, 
būtent, automatines stakleę. tautiškų, a'ųdirįlų 
raštams rinkti. Šitas Išradimas galį? įureji 
neblogų perspektyvų, nes, .Įdėjus mažą kąpį; 
talą, galima Įrengti .dirbtuvę ir praųėti 
dldėstiiu mastu gaminti. lietuviškus auįiniuš

ir
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(Pabaiga)
O Sūnus, žengdamas sparčiai, dideliais 

žingsniais, vis tolo ir tolo nuo jos ir nuo jų 
vbų. Pievų taku jis brido per balzganą rūką, 
braukdamas ir mindžiodamas kojomis nuo 
Smilgų krintančią rasą, kaip ir motinos aša
ros, kurios veltui bandė užtvenkti šitą kelią, 
piktas ir atkaklus jis ėjo tiesiai ir nepermal
daujamai pirmyn, net neatsigrįždamas atgal.

Iš rūko staiga prieš ji iškilo vyresniojo bro
lio šešėlis. Jis krūptelėjo, taip staiga ji iš
vydęs. Stabtelėjo momentui, nusigandęs šito 
netikėto susitikimo. Juodu buvo vienu du, 
Viduryje laukų.

Vyresnysis stovėjo prieš jį tiesus ir galin
gas, kaip milžinas. Jaunesnysis tuojau pasi
traukė nuo tako, jbrisdamas i nešienautą žo
lę. apeidamas jį lanku, kad nesusitiktų net 
Jų žvilgsniai.

— Tai nė audit broliui nepasakai, — atsi
grįžę vyresnysis staiga.
” -e- Koka tu man brolis, — atkirto jaunel
iais nė nesustodamas, visą susitvenkusią tul
žį išliedamas ant jo saulės nudegintos krū
tinės.

— Ak tu, rūpuže, — suriko vyresnysis ir 
vienu šuoliu atsistojo prieš jį veidas į veidą 
ant ežios.

Kietomis savo rankomis jis nutvėrė brolį 
už krūtų ir papurtė kaip liauną medelį.
" — Aš jau nebe brolis tau, tu kiaule! Aš 

nebe brolis . . — švokštė pro dantis dus
damas. — Dėl Šitos prūsės tu išsižadi manęs 
U tėvo. Net motinos palaiminimo, niekše . . . 
— ir tėškė jis kumščiu jam per drebantį 
žandą.
" — Atsitrauk, juodnugari, — sušuko jaunes- 
sųrsis, spirdamas j| kojomis. — Atsitrauk,

• • •
'— Ątsitrauks juodnugaris, atsitrauks grei

tai, — kalbėjo springdamas žodžiais — Bet, 
tu, mėšle, turėsi ilgą atsiminimą šito pasku
tinio mudviejų atsisveikinimo. Jau neatsi
meni, kad tas juadnuaaris į šviesą tave ant 
ton nugara* išnešė. Tai dabar bent šį vakarą 
atsiminsi Jei svetima merga su padurku vi

Valstybių lietuvių ir Vakarų Europoje. gy
venančių tautiečių yra nemažas. E. Kulviečio 
išradimu turėtų susidomėti Amerikos lie
tuvių biznieriai:

E. KitilJetl? Slųo, meĮu bąlgiĮį. ęš-tuosiųi 
savo amžiaus metus. Per ne visai trumpą 
amąelį, Jikimo buvo „mėtomą? ir vėtomas“, 
anot mūsų žrponių posakio. Jis aktyviai yra 
įalyvavąs net trijuose kapuose. _Tįfc. baigęs 
dailės Studijas . ImpfraJoriąue Dailė? .Mo
kykloje, PetrąpHyje, Į9J4--1?05 .m, ppšaukjas 
karinę prieyplę .Jtliktl, pateko iTolimuosius 
a. kur Jda’ndžurijos džiungles? ir Kęręjoję

1 su japonų samurajais. 191Q m..Išvyko 
į šiaurinę Ameriką, bet,. įėn neradęs „išsvajo
tos laimės“. 1914 m. grįžę į Tėyynėįr yęjpateko 
į rusų kariuometW-. Jos eįlėše iki Į917 metų 
kovojo ęu vpkiėčiajs. ir.buvo sunkiai, kon
tūzytas į galvą, 1919—20 mętais, yykąįant 
Lietuvos Laisvės kovoms, Kaip , kųrėjas- 
sąyanorls; įsijungęs j Panęvęįip. Jsataliorjg, 
dalyvavo visuose ję žygiupsę; jį Jkėtuvps vijo 
bolševikų gaujas; ties Radviliškiu mušė teu
tonų palikuonis .vokiečius JsefmontipJkuę, 
p 1920 m- Prie. S.irvjntų smagią, „pąvaišino“ 
lenkų „Šliaditą“. Nežį,įrįn; amžiau? Iš pųęty- 
kings gyvenimo, E._ Kulvieti? tebėra fiziįk.ai 
Bei kūrybiškai pajėgus,, kupinas iyaifių 
planų ir jumahyjnų,. kuriuos. yra pąąjryžęs 

I įgyvendinti, sugrįžęs. į laisvą ir neprlklauso-
Andrius Jogaudas

tautiniams drabužiam? jr butų papuošimui, i g” ., . ‘
tokių audinių pareikalavimas' tarp J. A. IL‘leluv*

Dailusis InfcwzUorhis
(atkelta iš 3 psi.j 

riūri įrodyti, kad Rėmės Bažnyčia yfa Iškrai
piusi Kristaus mokslą, paneigusi visus Jo 
principus; tik Jo vardu siekia žemiškos val
džios. Tačiau-, kas giliau pažįsta Dostojevskio 
kūrybos dvasią, tas gali suprasti; kad jo le
gendos tikslas nebuvo Romos Bažnyčios kriti
ka, bet „visos Žmonijos Išpažintis, viso jos 
likimo apmąstymas, viso? istorijos teismas“, 
Katalikų Bažnyčios „kritika“ Dostojevskiui 
tarnauja, kaip dramatiška forma jo gilią! 
kompėeięijai. „Romūs, katalikybė legendoje 
yfa kritikuojama tiktai žiūrint iš mūsų, bet 
he iš ivailė pusės.“ Dostojevskis ima istorijos 
faktus ne iš knygų, bet iš žmogaus širdies.

Tikrasis legendos veiksmas vykstą.., nė 
Ispanijoj, bet visame pasaulyje, jos veikėjai 
yra ne šešioliktojo šimtmečio Sevilijos žmo
nės, bet viso pasaulio žmonės *=• esamieji ir 
busimieji. Senis kardinolas, žiaurus inkvizi
torius = poetinis simbelis; išreiškiąs žmonių 
kankintoju?, diktatorius (ar dar kitaip mes 
juos pavadintumėme kurie negailesįinąU bū
du kovoja prieš žmogaus laisvę ir jo sąžinę, 
kurie supančiojo ne tik jįo dvasios ir prigim
ties veiksmus, bet apvilko žmogų ,,driškių“ 
uniforma, išmatavo kambario ilgį ir plotį, 
suskaičiavo adatas ir apiūžusiūs baldus. Ne
klusnieji, prievartes eiętikaį kasdien degina
mi krosnyse, užkalami kalėjimuose, sušaudo
mų kankinami badu ir šalčių Sibire.

Dostojevskio kūryboj laikas neegzistuoja; 
jo mintys siekia už laiko ribų. Jo kūrybos 
pulsas.— priešginybės. Tiesa ir klaida, meile

ir fišapykanta, tikėjimas ir neigimas; nusikal- 
tinįai Ir sąžinė nuolat rungiasi tarp savęs, 
taip if. Čia, teisdamas Kristų; inkvizitorius 
pasmerkia Save. Ivanas Įsitikinąs, kad 
Krištauš muksiąs yra absurdiškas, tačiau jis; 
field], kad Silkritlkutetų, ji apgina. Dostojev
skio kūryboje išrei šklama daug daugiau; 
negu ]iš žodžiais pasako.

Čia mums paaiškėja; kodėl dr; Maceina 
irtiasi. nagrinėti Didžiojo Inkvizitoriaus legen
dą. Šiam darbui eikvojo laiką ne dėlto, kad 
neturėtų ko veikti tremtyje; bėt dėlto; kad 
parodytų šiandienini kovos lauką, kuriame 
grumiasi dvasinis ir materialinis pasaulis. Ta 
kova vyksta visame pasaulyje, ta kova dėga 
ir kiekvienas žmogus. Dr. Maceina nagrinėja 
ne kažkokį senai parašytą literatūros veikalą, 
bėt dabartį; mums patiekdamas aktualiausių 
tfėftityje mlflėių-. Mūsų buvimas tremtyje yra 
kova prieš prievartą įr žmogaus pavergimą.

Svarbiausias legendos asmuo yra Kristus, 
bet Jis neižįarja nė vieno žodžio. Jis atydziai 
klgusbsi šenlojcąibpą, meilingai žvelgia į akis, 
pabjiėiųdja. Tai Kristaus auklėjimo metodai: 
ne žodžiais,, bet veiksmais. Kristaus tylėjimo 
mintis dr. Maceina pasako žodžiais, is kurių 
išėjo moderniškiausia ir suprantamiausia 
Kristaus ir žmogaus apologija.. Įvairios teo
rijos, filosofijos sistemos ir idėjos pasėnsta 
ir išnykstą, „vienas tik Kristus pasilieka gy
vas, nes jis yra.lie idėja, nė teoriją, hė siste
ma; bet kūnas ir kraujas. Dievas Įr žmogus, 
dieviškasis asmuo, istorine konkreti realybė“.

kinius, kramtydamas iš piktumo lūpas.
Iš anapus beržyno, nuo Jotulės krantų, | 

atskrido verkiančios armonikos, traliavimai, 
liūdni ir graudūs, švelniai ir dailiai pinda
miesi į vasaros, nakties tyliąją giesmę šiuose 
žydinčiuose laukuose. KAIP bebūtų uždaryta 
širdis, jie rado įėjimą į ją, virpino jos gel
mėse slaptąsias stygas, plakdami ir daužy
dami tą šalčio kevalą, kuris buvo apsiautęs 
dabar jo krūtinę. Jis ėmė klausytis, jaus
damas palengvėjimą, lyg iš širdies kas būtų 
traukęs ir pylęs rieškutėmis visas ten susi
rinkusias drumzles.

Tai Petraituko armonika, su kuriuo sykiu 
į mokyklą ėjo, po durpyną braidė ir varles 
gaudė. Pakėlė galvą, įr į ausis dar garsiau 
pasipylė armonikos šauksmas, plėšdamasis 
per balzgani rūką. Iš- kitos pusės kaimo, 
armonikos ūkčiojimą nusivijo skiĮsdamosi 
merginų daina, ves girdimai sujudindama 
tamsą:

Jaunas berneli, ko neatjojaį, 
Gal jau tu kitą pasidabojai’ 
Baltos .ir plonos mano drobelės, 
Žydi žaliuoja mano rūtelės , . .

„If neatjosiu . , . Pasidabojau, kitą pasi
dabojau , . šyptelėjo liūdnai, parėmęs gal
vą ranka klausėsi dainos.

O jei atjotum, jei tu ateitum, 
Kaip sakalėlis jei tu atskristum, 
Glausčiau, priglausčiau tavo galvelę, 
Prie pasiilgtos savo širdelės ...

Plaukė, lialiavo daina, maišydamas! su žy
dinčių dobilų kvapu ir javų šnarėjimu Tai 
gausėdama, tai tildama ji pamažu leidosi į 
slėnį, gėrėsi į pievas, laukus ir žemę. Paga
liau nutilę armonika ir daina, o jis Vis sėdėjo 
gerdamas garuojantį ir kylantį iš tėviškės 
žemės saldumą, susimaišiusį su nutilusia dai
na, skambiu juokių dejonėmis, ašaromis ir su 
jo pasilikusia čia vaikyste , . .

Nukratė jį nakties šiurpas. Jis turėjo kel
tis ir eiti. „Nejau aš Čia paskutinį kartą?“ 
krūptelėjo ir širdį užpylė staiga toks grau
dumą?, kad, rodos, neištvers, kris ant žemės 
ir pravirks.

„Ar tu visa tai suprasi?“ paklausė jis tos, 
kurią norėjo prieš tėvų Valią ir brolio kumš
tį šituose laukose pridaigyti. „Ar tu tai 
suprasi?“ pakartojo šitą lemiamą klausimą, į 
kurį ji turėjo atsakyti dabar neišsisukinė
dama, no meiliai nusišypsodama ir ne dviem 
kvepiančiais pirštais jam lūpas užspausdama. 
Atsakyti aiškiai — ne lūpomis, o širdimi.

-Ner‘, ištarė ji liūdnai „Eikime iš čia, man 
šalta . . atsiminė jos žodžius, kai, atsi
vežęs tėvams parodyti, buvo išsivedęs ją čia 
pasivaikščioti. Tada buvo pavasaris, žydėjo 
vyšnios. -Gegužio Žiedai baltavo, kvepėjo 
kiekvienas krūmas ir media „Juk Ha taip

sus mus uždengė, tai nereiškia, kad aš ne 
brolis. Ar tam akis pratrynėmė, kad, mūšų 
atsižadėjęs, tik į ją žiūrėtumei. Jei taip, tai 
aš atsisveikinu, — ir vėl tėškė broliui žan
darų viena, antrą, ir trečią kartą, su tokiu 
pasitenkinimu, lyg pats sau iš širdies visą 
širdgėlą išmušdamas. Jį visą apėmė toks di
delis noras muštis ir daužytis, kad jis svaidė 
savo kumštis, lyg ką nepaprastai malonaus 
rasdamas, lyg širdyje nepatirtą Ugi šiol sal
dumą pajusdamas. Nė kiek jam negailėjo, 
kad nuplėšė naujo švarko atlapą, numetė 
skrybėlę, nutraukė kaklaraišį. Susitaršę jau
nesniojo broUo plaukai užkrito ant veido ir 
draikėsi ant akių Įr kaktos, lyg norėdami 
paslėpti jį nuo šito įtūžimo ir pykčio.

Tik pamatęs jo kruviną veidą, vyresnysis 
atlyžo, jo kietų rankų įveržti raumenys patys 
atsileido, nelaukdami nei širdies, nei valios 
paliepimo. Jis pajuto rankose silpnumą, at
sitraukė nuo brolio ir, paspyręs čemodaną po 
kojomis, šūktelėjo:

— Dabar gali keliauti. Mudu ataiteisėva , . 
Ant visadosl — ir nuėjo linguodamas namų 
link, į kaimo pusę, kur vasaros sekmadienio 
naktis, liūliuojama jaunimo dainų, gesino- še
šėliuose paskendusių trobų žiburius.

Jaunesnysis brolis nusišluostė veidą ir pa
siėmė nutirpusia ranka čemodaną. Jis nėjo, 
o ilgai stūksojo vidury laukų su savo min
timis. Kaip brolis išdrįso pakelti prieš jį 
ranką, miesto valdininką. Kerštas budino jo 
širdį, kuri smalkiai, lyg kūju, daužė krūtinę. 
Ot tyčia dabar ją ves, greitai, kai tik sugrįš, 
nė keistos dienų nelaukdamas. Paskui auto
mobiliu pravažiuos per kaimą, kitame, sve
timame kieme, o no savame sustodamas. Bro
lį paduos į teismą, policijai . . . Ne, pats 
nestos byloje, o gerą advokatą pasamdys . . . 
Ir pasijudino iš vietos sunkiais, akmeniniais 
žingsniais, tik dabar pajusdamas degančius 
žandus ir skausmą pečiuose.

Po galulaukėje stovinėtu ąžuolu atsisėdo, 
žvilgterėjo į laikrodi- I traukini j»u nebespės. 
Pernakvotų stotyje, bet kaip jis toks važiuos: 
žiūrinėjo suplėįytą švarką, sudraskytus marš

260 Jliilioiii" iootėiią
g. m. sausio mėn. 26 d; „Čiurlionio“ ansam

blis savo nuolatinėje gyvenamoje Vietoje,pran
cūzų okupacinėje zonoje Dettingeri bet Urach, 
kukliai paminėjo savo koncertų dvišimtinę. 
Minėjimas pradėtas iškilmingu posėdžiu. f 
posėdį atsilankė VLIK-o,. prancūzų okupaci
nės. zonos Lietuvių Tremtinių Bendruomenė* 
ir lietuvių spaudos Atstovai. Posėdi gtldarO 
ansamblio dir. A. „Čeičyš. V-bos p-kas, J, 
Stempužiš savo pląčiame pranešime apžvelgė 
ansamblio išeitąjį kelią. Jis nušvietė ansam- 
blięčįų vargus ir džiaugsmus, nepasisekimui , 
ir .Įąlmejimus, ....

Iliustruojant skaičiais, ansamblio veikla 
atrodė tąip: ............................ .

Ansamblis, įsteigtas, Vrenoje J944. VIII. 23 d. 
Sayo pirmąjį koncertą ansamblis . dą_Vė. Vie
noje. 2Q0-jį koncertą,—^ittburgė .1947; 1.9,4 
Kopperįų kjąusės.l IQl-SiQ kjaųjytojU; Iš, jų 
32.623 kariškių įr , 6J.050 ęivjljų. .Skirstant 
tautybėm! j ansamblio koncertų klausėsi: 2g l3fl 
prapėdzų karių,. fl70 amerikiečių Karių. 2.820 
anglų karįų, 300 lenkų karių ir 200 liuksem
burgiečių.karių. t

Gąštroliij mėtų jyairįppjis šušišjeklnio prie
monėmis nuvažiuęta j?.221 km. .S Aplankyta 
85 atskiros vietovės vįšoše trijose Vokietijos 
okupacinėse zonose. Aiišatftbiid šąktdtą HUB 
m§tu sudaro 43 žmonės,

Po V-bos p-ko pranešima, kalbėjo JiėttiViU 
organizacijų atstovai, Išreikšdami padėką tiž 
puikią lietuviškosios propagandas škitfdinią. 
Posėdžio uždaromąją kalbą pasakė BifiS. A. 
Mikulskis, pasidžiaugdamas pašisktals fežtjl- • 
tatais ir padėkodamas Visiems bet kokiu būdtl 
prisldėjušiems prie ansamblio išsilaikymo. 
Posėdis buvo baigtas Tautos Himnu.

Ta pačia proga ’buvo surengta parodėlė, RUs 
ri6s eksponatus sudarė nuotraukos, įvairia* 
diagramos Iš ansamblio veiklos; plakatai, 
adfėsai ir kt:

Vakare buvo surengtas kuklus pobūVtš tu 
atsilankiusiais svečiais Ir prancūzų įstaigų 
atstovais; (b)

Kulliiriiiiai reikalai Pabaltijy
Vieno didelio Ąmerįkos dienraščiu )tor$9- 

pondenįas rašo, kad, dabar .visose Pabąįtljo 
valstybėse kultūrinio gyvenimo nėra. Oku
pantai rusai bet kokį kultūrinį pasireiškimą 
mariną. Visi rašytojai yra .su varyti. Į vieną 
rašytojų sąjungą, kuri griežčiausiai. Maskvos 
kon.troliuojama. Rašytojai negali, kurti, ką 
nori, kas prie širdies,. bet „turi rašyti tai, ką 
įsako komunistų partija. Savo raštuose,, ne
paisant , kokios, rūšies jie būtų,, rašytojai 
verčiami kelti lietuviams syętimąs komųniąti- 
nes idėjas ir garbinti Staliną. Partijai, ątsį- 
davųsieji rašytojai turi, yisokių privilegijų, ir 
gerai gyvena, o.kiti tūri badauti, nes jų raštų 
niekas nespausdina. _ . . .. ........... ...

Tas pats korespondentas, rašo, katį Pabaltijo 
Valstybių teatrai yra išimtinoje Maskvos kon
trolėje ir tarnaują propagandai Straipsni 
autorius baigia tokiu šūkių:, „Raudonosios 
diktatūros t priespaudoje kultūra ir menąs 
negali gyventi!“ '

puikų", tarė jis, „ar. tau nemieįa?** „kada ry« 
toj išeina traukinys?“ paklausė ji vietoje at
sakymo. Jis paėmė ją už parankės if num* 
vedė namo, netardamas nė žodžio ir nenorė
damas rodyti savo nepasitenkinimo. Tai bu
vo smulkmena, kurią jis tuojau užmiršo, tik 
čia dabar pirmą kartą teprisimindamas. Tai 
buvo smulkmena, kuri jautrios širdies svars
tyklėse dabar dideūu svorių užgulė.

„Ar tu suprasi mano skausmą ir kančią? 
Juk. dėl tavęs aš palieku rūstų tėvą, ašarotą ' 
motiną įr nesusivaldantĮ iš pykčio broli? Ar 
supra?!, kad viskas turėjo perdegti čia skaus
mo ugnyje?“

„Ne“, ištarė ji šaltai „Važiuokime iš čia. 
Jie visi tokie atšiaurūs . . .“ atsiminė jo» 
žodžius, kai jis dar norėjo pasilikti. „Tai tu 
nepasiliksi?“ paklausė jis. „Nė valandėlės'^ 
atsakė godžiai traukdama ^cigaretę, „aš ne
noriu » ;

— O aš pasiliksiu, — staiga Sušuko dabar 
naktyje. — Juk tai mano tėviškė . . . Ar tu 
nesupranti, po velniais? — kalbėjo pakilda
mas ir eidamas. — J^k tai mano motina, tė
vą? . . . ir brolis, nors ir pasiutęs . , . Bet juk 
negalėjau išdrįsti jį pavadinti akyse taip. Pa
galiau tai juk savųjų, ne svetimųjų, tarpe. 
Visą laiką sutikom, mylėjo mane ... O jei 
užsidegė, tai ir išliejo pyktĮ. Pasakė tiesiai, 
kas ant širdies buvo. Juk neveidmainiavo, 
neapgaudinėjo, o gero norėjo, — kalbėjo sau 
vienas eidamas.

Jau buvo vidurnaktis. Viena po kito? ėmė 
gesti žvaigždės.

„Taip, daug dėl meilės miršta, bet klek 
mažai dėl jos kenčia", atsiminė paskutinių* 
motinos žodžius.

— Mama, ištarė tyliai, nenorių jums 
visiems ir tėviškei numirti, nehoriu ... Aš 
verčiau kentėsiu ... — ir jos žodžiais, kaip 
ramsčiu pasiremdamas, jis ėjo toliau vis 
spartindamas žingsnius, visiškai negalvoda
mas ir nežiūrėdamas, kur eina. Pačios kojo* 
vedė . . .

Tik pamatęs kiemo vartus sustojo ir 
išsigando. Taip užgulė širdį sunkumas, 
gailestis ir draskantis krūtinę ilgesys, kad 
jo kaktą išpylė prakaitas. Kojos ėmė linkti, 
šito nepakeldamos. Rodos, tuojau suklups po 
ta našta, kurią tūrėjo čia prie vartų numesti. 
Suklups ir, atsikėlęs, pasileis bėgti atgal. Vos, 
Vos jis įslinko į kiemą ir pabeldė į Svirno 
duris.

— Kas ten? — atsiliepė brolis. ,
— Tai aš! — atsakė.
— Tu? — sušuko, lyg išsigandęs.
— Įsileisk! Aš vienas, nebijok. Brolienę 

palikau, žinai, ten . . . ant ežios,
— Šimts pypkių! Brolelil -- pasigirdo 

svirne toks mielas brolio baltas, kokį jau 
seniai buvo girdėję*.

4
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‘ Po reprežehtdeintū "Sittfciij’ttB" numerio bu
vai! jau amžiais StsižadėJęs plunksnos. Ir kaip 
ticatšlžadėsi; ieigu purė lagerio gyventojų ant 
tavęs įšrat% nelyginantį opozicija ant poziciioš 
per direktoHdtiš išlėistiives.

O Viėttą rtidehš vakarą. kai padauža vėjas 
blaškė topoiiti virSUtieSį Ir patvoriuose nesi
matė nei vienos kariškai moteriškos patelės, 
vaikščiojai! tada; žinote, S8U visų apleistas, 
tartum senasis šviėtitno Vadovas prieš naujus 
rinkinius. Taip mari bevaikščiojant, godeles 
bėgeddjSiii, net iš šio, dėl iš-td prabUrzgė pro 
pat mano paųosę įsiutęs sunkus plytgalį!., .

— Tai vis per tą prakeiktą tepliosimą į sto
vyklos laifcrttščttts; — pagalvojau san ir nu- 
žingšhiąvąų ppskpi nusjcjjpųsį Jplytgąįj;( Nu- 
tąriąų. tada, žinote, baigti su bet kokiu po- 
pier’ižnia.......

Namo p?ršĮįąužęsv. .sulaužiau. yisus pieštu
kus, ir.sUdrąskiau yištiš šąšluyimiiš^ Uz mano 
kambario lango, prįekaįmyno.palapinė?, štoį 
vęjp jūodąnąktisjr šėije mano. dafbą._ Įsiutęs 
atidariau Jangą, ir tėškiau , visas _ sunaikintas 
rašymo jįrįėįnonėšJ jos. seną, veidą. _

Chiiiinganižfnb pilnas vėįasL lyg mušu j>a- 
augllai berniūkščiai, dūko aplink Baraką ir 
svaidėsi įJangą nugeltusiais lapais. ~

.Apie dvi šavditeš neėmiau plunksnos į tan
kas, o pasivaikščioti į rajoną irgi nebėjau.

O *Vjš .tik ne pavėjui matyt ipgnc spiauja 
buvo: vienas nepaprasįaS nuotyki* perlaužė, 
sakytum, ftiahq, nusistątyma. ......
. Q btivo vą šitąip. Atsirado, iŠ. Ražihkur toks 
katinas, jubdąs lyg gyvanašlės, širdįes seržan
tas, įKlaįojo jjs ?au vienąs pį.lagerį, lyg nfiš- 
rjnktas. kandidatas jr ląįai dažnai aplanky
davo ir mano skurdų viengungio kambarėlį. 
Būpąyo jb.ėga, žinqte,.pro durįs, sįrikfelį ant 
stalelio prie lango ir pairoj! užvertę, gąlv.ęįę, 
po kambario sienas.. O rjebųs buyo .kąt>nėlį?; 
sąkytum,, lyg Virtuvės darbininkė kokią,. Ir 
akys, jd jįokįps. protingos, tarsi kokio ręįkaių 
vedėjo. Taigi sėdėdavome abu, pš, vadinasi, 
aptlovos, p jis prie,lango ir dplrydavom^š 
abu: pajįkėį pian tada tps katinėlis, nėlygl- 
iiapt. vajjiriinka? vienai, krepšininkei.

Bet, ripple,; keistą! Ne kartą pastebėjau, 
kad katinėli?, jo yardo tada dar nežinojau, vis 
seka manė, lyg virtuvės budėtojas Virėją, ne- 
pįlėidHa taip sąu iŠ ąklų. O .akyse jo nė tai 
Užuojauta fiė tai ironija, velniai „žino, kas per 
Išraišką. Net ląenatogū, žinote.. Sutikęs mano 
žvilgsnį nusisukdavo į langą ir atsidusdavo 
taip sunkiai, lyg žmogus, lyg bebaigiąs am
želi senbernis, mergiotės kojas akimis paly
dėjęs. Tikrai keistas katinas. Kai jo nebūdavo, 
tiesiog ilgėdavau* jd, tarsi padori moteris 
savo vyro draugo.

Vieną vakarą, tik sutemus, sėdžiu aš ant 
savo lovos. Kambarėlis toks be lubų, aiškiai 
girdisi ką ažu sienos žmonės šneka — mat, 
ten irgi be lubų. Staiga tam mano kamba
rėlyje kažkas nepaprastai pašmlrdo. Alė taip 
sunkiai — net už nosies Stveria.

Dairausi po kambarį, pastalėse, pagaliau 
ir palovėse:

— GalTtatinėliš, taip sau? ... — galvojau.

Ueį hįelčyr niėito, svanų kaip štovyRlSs ŠHF- 
tųyeį»„.O smarve nėišpašškyfa, lyg Šidlinjų 
kas šeškų

JMįma. — girdžiu KlBafit u? šiėribs, — 
kur pądefi šurį, šiandien nėrfiažai Ha v?

— Afišų — toptelėjo mano įSlvon, — 515 
sūris tokius kvapus skleidžia Bėgsiu, Įįžl- 
ySĮU, ttg! parsinešiu ir Šokau medžiot ker
telės. vartau, žinote, visur, = ir po stalu 
Ir pa pagalve lt pu „ŠlfenikU“ = nėr, ir gana

— Pavogė kas nors, lyg moteriškų kelnaičių 
glėbi iŠ UNRRA-ds šaftdėlftj; kr ką. pu Vėlrtitį;
— Įtelktauš »š garsiai, lyg rfteistininko pa
dėjėjas Basiau

= Kertelė tavu švarke ktšėnėje. — girdžiu 
už nugaros vaikišką baisą. Grįžtelėjau pa
sižiūrėt, kėš gi Čia šneka? Kambarys tuščias, 
Bevelk kaip rajonas Trijų Karalių tetą, o ant 
langu tupėjo ftiano bičiuoiis katinas:

— Pasigirdo tik, — nuraminau save ir 
čiuptelėjau Į kišenę; Kortelė guli viduj, lyg 
ligonis ambulatorijoj, metyle pririjęs.

— Na, matai; kaip radai, — vaikiškas balselis
— toks kaip mūsų ehoro sopranėlis, kur i so
listės plėšias! vėl čiulba čia pat mano Už
nugaryje:

Tuo pačiu laiku visi maho plaukai stojo 
piestu, lyg arkliai, kurią! s siuvėja? su lągerlo 
glpbėjpm jodinėdavo.. Nugarą, badė milijonai 
adatėlių,, drebėjau vija?, .o širdis baladojęs, 
net barake yišam girdėjosi.

— Ar pasiuto? — išstenėjau, o mano dan
tys šoko čardašą po burną, lyg auto kursan
tai pęę savo išleistuves.

— kas čia Šis, ponas,. — prakalbo rųano 
katinėlis, keistai vaipydamas snukį, o aš 
stačiai apkvaišau iš. nuostabos, ir baimės,, lyg 
nuo Bambęrgišįcjo alaus, kur litras trisdešimt 
markių kainuoja, jei. neklystu.

katinas rainiąį stebėjo niapo dvasinę krizę 
(lyg rūbų šandęlininkaš dypieK bė?ii-enkahtį 
iš krūvos skurliu sau paltą),, šypsojosi man, 
uodegėlė jo, žinelę, tokią ilga, žvilganti šel
miškai judino galą. „A«kii, katinėlis jautė 
prieš manė dvėsjnę pusiausvyrą. lyg „mano 
draugas nuo giminingo „dauntojo“ geresnį 

už manė paltą gavęs.
— d pats kariais ar nebūsi velniai? — pa

klausiau aš šu aiškia pagarba.
— Tik jati ne, pone Pulką, — neigė fiia.no 

katinėlis, galvą Juokingai užvertęs, d lūputėm 
nėdažytotn judant, matėsi smailūs dantukai.
— Esu rimtas katinas,

— O iš kur kalbėti moki? — VIS dar ne
rimau nuo drebulio.

— Čia, brolau, netrumplausia istorija, daug 
pasakojimo, o laiko maža. Bėk geriau sūrio 
parsinešti.

— Tegul jį griausmas, tą sūrį = ir taip 
smarvės užtenka! — atsakiau supykęs ir jau
čiausi liguistai, tai šen tai ten vis dar tebe= 
drebėjo mano sąnariai.

— O ką gi veikla jūsų sanitarinės komisijos, 
kad smarvės netrūksta? — užklausė katinėlis 
juodasai.

— O kas jas žino? Seniūnas kas vakarą 
dėl jų įspėja, bet pačių komisijų nesu matęs.

.- O ai žįBPU; -.šynšoj'ošį tas pelių pabaisa 
taip .simpatiškai, sakytum trečios klases mo
kinukių. .. ._ __ .. __ __ __

Pųttmt? —. mąne pagavo šenai užmigęs 
rėporjfriįkąs ,žipgeidųmas. , .

— Nugi, kol <jar nebuvo.įsimetus ėpl^ėnuja
ant vaikų, tai komisija dąr galęjo šįaip taip 
cįarbuotis, o dabar tik laksto po lagerį, karan- 
tinuš ant durų kliJuodSmS if VStgšus žtfib- 
geliųŠ, lyg kalėiirnan ilįĮiėffiš mėnČšižniš sšV8 
kambarin^ uždarydžma. _Cia VIČną tokį spSU- 
doš Biznierių nei dvi savaitės pas FVčtlfną 
P29‘,i. kunoS-Vaikutlš .sirgo „jedrais'1, išlžike 
uždarę^ jjr dar ilči .dantų ginkludto pollcihitilčo 
saugojamas^ tiigėjo žmogelis pne, švėtimoš 
Šeimos židinio pHsi^laudęs, 6 Širdyje jam Šaš 
darėsi? .

— tl iš Siirgi, Satlneli. Jėi jau čia .taip pa
vadinsiu — vardo tamsteles mat nežinau — 
iš Sur. taip viską žinote^__  .

— 6 . . . — numykė paniekinamai katinė
lis, — kad pats tiek žinotum, o vardą tai jau 
ne vieną turiu. Pavyzdžiui, Maskvoj draugai 
mane Vadino Tlmofeika, „Heli Herr Maze", 
Berlyne naciai šaukdavo. „Džimy“, sakydavo 
inane glostydama stora negrė Čikagoje, o 
Londone jaunas boksininkas, pas kurį pri
silaikiau, „Tomy“ praminė.

Tai it pasaulį apkeliavai, katinėli? — žag 
sėjr.u Iš nuostabos. .

katinėlis kukliai primerkė abi aki*, kaip 
trečią kartą perrinktas lagerio vedėjas, b 
uodegėlė jo vinguliavo = vis dar jautė 
triumfą,

— jau kuris laikas, kaip norėjau čia au 
pačiu susipažinti, — kalba toliau katinėlis, — 
girdėjau, kad pats rašinėji į štbvyklbš šieninę 
spaudą — net skaičiau vieną rytmetį ant lėn1 
tos užšokęs. Ale, kad jums vis temos trūksta, 
nieko nežinote, vadinasi, kas čia pas jus da
rosi, aš matai, tai viską žinau, visur prislen
ku. Žmonės kalbasi tarpusavyje, mat, dabar 
sotesni kaip laike karo, nieko nedirba, tai 
„fantazijos“ pas kiekvieną kaskart riekėja, 
politikuoja sau, pletkavoja, o į mane, katiną, 
dėmesio nekreipia — nesupranta, galvoja jie, 
žmonių liežuvių.

— Na, kad ir protingai kalbi, katinėli, tarsi 
vlkarėlis, vokiškas ženybas beplršdamas, —

5 peš,

Jullša Svabattė

Mano sielai žetnėą džiaugsmo maža, 
po ilgų gyvenimo kovų 
aš ją tyrą protėviams nunsšiii. 
karalystėn tėviškės dievų —

Tik širdis dar fi?apyF5Rt6jč SK?SU, 
I? vHfib kašdienS kankidteš, 
j'SE viskaš miršta, ViškSš g?šE5. 
liffltaš žūrta žerflėš gSleriiioš

prąlięksmejau aš, lyg vyno išgėręs, kur iš 
Wurzburgo su garo generatorium atveždavo. 
— Įlet kad .va, čiaK katinėli, pa?, mus ir spauda 
sūriojo- Nebeleidžiam. vadinasi, sieninių 
laikraščių.

—. P kodėl gi? •— nustebo mano katinėlis 
juodąjį?.. , ,* .... ,

— į-Įat,. redakcijos extra jfitjinys pirmai
balandžio buvo išleistas ir. „Blakę.' pavadin
tas. O ta „Blakė“ ir krimstelėjo, vienai 
„asabajprie valdžių? lovio begulinčiai. O 
tą asabėlė, nors ir iš mūsų pačių tarpo, ir 
užsigavo; .. .•

.— Kaip gi, —. šako ji, .— .Visą amželį ant 
šilko „perynų“ išgulėjau įr . dabar net tebe-; 
guliu, o čia mane dar ?u „Blakėm“ apleis; tai 
Ir padarė ji taip, ka.d rędaktorius rotatorių 
susidėjo Į dėžę puo biskvitų ir dingo anksty
vą rytmetį, .saulei tekąnt. t .

— Matai kaip, — pakarpė ausims kątinęlię 
ir susimąstė. — O dėl ko gi ta „Blakė“ jai 
įkando, — klausia jis vėl.

— Tai matai, katinėli, dirbantiesiems pri
klausantieji cigarečių pokęlįąi per jos. „asa- 
bos“ stpronę būdavo atplėšiamį,. girdi, kad 
nespekuūuotų. O „Blakė“ parašė, jeigu jau 
plėšiat, tai ir nurūkyklt dar nuo cigarete* 
kiekvienos po gabaliuką, tai tada tikrai ne- 
spekuliuos. _

— Alė ir linksma pas jus . . Gražu, va
dinas, ką besakyti? — žiūrėjo į mane, kalina* 
ir piktai juokėsi, o jo uodega Jąu ritmingai 
sukino galą. Švara puikiausią, laikraščių ne
spėjai nė perskaityti, girto nė šų. Žiburiu ne
rasi, nesvetlmoteriaujat. laike N. Metų su
tikimo nerimušat ir policijai po kojom.nesi
painiojai agronomiška valdžia . visiškai pa
tenkinti esat, pa? jus nei pozięijų, nei opo
zicijų nesimato, skundai bei peticijos pas Jūs 
nežinomi ir užmiršti dalykai, pareigūnus Irgi 
vienbalsiai išrenka! vienbaljįai apkaltinai, 
vienbalsiai ir Iš pareigų nusodinai; jūsų, mo
terėlė? irgi padorios — nei mergelės, nei gy
vanašlės — nei vieno apelsiho, nei kąsnelio 
šokolado iš negro, nė Iš mulalo neima —. kur 
berasi ramesnį kampelį, — nebeišlaikęs įtužd 
katinėlis, lyg • vienam lagery aukštuomenė ant 
vieno profesoriaus už ražinkų pokelį. =■ Pa
siutimas! — riktelėjo jis garsiai, šoko nūo 
palangės ir, papūtęs uodegą, dūmė prie pravirų 
durų. ,

— Ai dar patį aplankysiu, — nietė jlš thah 
dar atsisukęs lf pranyko. Kambaryje Ūko 
tylu, palubėje Šviesiau sūšpihksėjd lempelė, 
už aprasojusio lango smuikavo vėjas — 
linksmino apsiverkusią naktį . . >* * 1 •

Nuo to kagto katinėlis dažnai mane aplan
ko, Ateina jis ir dieną ir vakarais ir giliam 
yidurtjaktyje, kada žmonelės, vieni kitiem* 
šųpybių prikirtą, ramia sąžine miega.

Pabudina tada katinėlis mane, kojytė ba
ladodamas į mano raudoną nosį, ir pradeda:

— Zinai, vadinasi, tas ir tas, taip ir taip.... 
— ir seka tada nauji pranešimai.

Juozas M. — BllalnlsNėra padėties be išeities...
(Tęsinys)

It.
Tiktai atlikę pusantros paros žygį Ir Sustoję 

kažkokiame kaime, gauname pas vieną ūki
ninką bulvių, kurias išsivirę sušvedčiame 
žvėrišku apetitu. Paskui, valandėlę ilsėda
miesi, aptariame pabėgimo planą. Broniaus 
apskaičiavimu, visą laiką laikydamiesi va
karų krypties, Elbę galėtume pasiekti per 
5—8 valandas laiko. Bet kaip reikės žygiuoti, 
ir dar nakties metu, be kompaso? Kur dabar 
nudžiauti mums tokį reikalingą kelrodį? Bet, 
Broniaus manymu, apselslme ir be jo. Tiktai 
greičiausiai reikia atsipalaiduoti nuo vokie
čių sargybinių, kurie jau žada mus priskirti 
prie pirmojo pasitaikiusio pionierių dalinio 
tiltams sprogdinti. Jų manymu, tokiam dar
bui mes kaip tik tiksime. O tas darbas, 
žinome, labai pavojingas ir lengvai galima 
patekti rusams. Būtinai reikia bėgti.
« Russische Tiefflleger! — staiga surinka 

pro mus prabėgdamas vokiečių kareivis. 
Tikrai, matome giedriu dangumi artėjančias 
kovos lėktuvų eskadriles. Slepiamės Į namų 
rūsius, kur kam atrodo saugiau. Sutarška 
lėktuviniai kulkosvaidžiai, švilpia ir sprogsta 
į kaimą metamos bombos. Lėktuvų puolimas 
užtrunka apie 10 minučių. Išlindę iš slėptu
vių, matome rūkstantį ir liepsnojantį sugriau
tą kaimą. Kiemo pašaliuose guli keli karei
vių ir civilių lavonai, dejuoja sužeistieji. Lie
tuviai visi gyvi ir Sveiki. Kaimo gatve ne
tvarkingai traukia vokiečių nuo fronto bė
gančioji kariuomenė, tankai, pabūklai, sunk
vežimiai ir gurguolės su sužeistaisiais. 
Mūsų sargybinių niekur nematyti. Dabar 
geriausia proga prisijungti prie bėglių masės 
ir vėliau dumti, kur patinka. Ilgai negalvoję, 
taip ir padarome. Kurį laiką traukiame 
drauge su visais, bet greitai įsitikiname, kad 
toksai- žygis per ilgai užtruksiąs, nes dažni 
rusų lėktuvų pasirodymai virš plento blašky
davo ir skinte skindaVo tirštas bėglių kolo
nas. Todėl pasitraukiame kiek toliau nuo 
plento ir žengiame laukais, kaip mums atro
do, tiesiog vskėtu kryptimi

Užėję nuo bėglių laisvą keliuką, palengva 
traukine juo. rankiodami nuorūkas ir 

žvilgsniais ieškodami kokio ūkininko sody
bos. kurioje galėtume gauti ką nors užval
gyti, nes mūsų besočiai pūva! prieš kebas 
Valandas valgytas sausas bulves jau baigia 
virškinti. Esame tik keturiese, Vienas kitam 
pasitikį ir geri draugai. Palengva ūpas tai
sosi. Kazys net pradeda niūniuoti sau pa
nosėje kažkokią smagią nerūpestingą melo
diją — jis niekuomet nepraranda geros nuo
taikos ir sunkiausiu atveju bei kritiškiausiu 
momentu dažnai mėgsta kartoti būdingą Ir 
seną patarlę: „Nėra padėties be išeities — 
pasakė ant kuolo užmautas, turkas“. Ne- 
nuobodžiuose ir juokinguose jo pasakojimuo
se, jis iš blaUriauslos ir kvailiausios padėties 
visuomet rasdavo išeitį. Oal tad ir dabar, 
esant jam drauge su mumis, jo laimė ir mus 
visus lydės . . :

Mūsų nepakenčiamieji — Rokas Ir Stasy* 
— nežinia kur dingo. O gal jie nuėjo pasitikti 
mums ant kulnų lipančių „vankų“? Bet 
mums jų Ūkimas nerūpi. Dabar svarbiau
sia* mūsų tikslas — sukombinuoti ką nors 
suėsti ir skubiai pasiekti Elbę. Bet lyg tyčia 
pakelėj nesimato skurdesnio ūkininko tro
besio. Gerai žinome, kad pas turtinguosius 
nieko negausi — jie „auslanderiams“ nežmo
niškai šykštūs ir pikti

Ir taip, pusdienį Ir Ištisą naktį žygiuoda
mi, niekur negauname pavalgyti. Auštant 
pastebime klek toliau nuo keUo nediduką 
ūkį, kurio šeimininkai, mūsų manymu, ga
lėjo būti duosnūs ir simpatiški. Bet . . . 
tarpdury mus pasitinka velniškai „simpatiš
kos“ Išvaizdos SS uniformoje majoras, kuris, 
mus pamatęs, tuojau pradėjo mus „verfludi- 
tuoti“ ir teirautis, kurio dalinio, kas tokie 
esame, kokiai ginklo rūšiai priklausome ir 
Lt. Mat, mūsų apranga, kuria buvo pakeisti 
mūsų sudėvėti civiliniai drabužiai, sudarė 
margą mišinį: mundurai — Juftwaffės", kel
nės ir kepurės — „wehrmaito". Kario ba
tai, viola suraišioti — visai neaiškios paskir
ties Ir t. L Pasirodo, kad užžlopllnome ant 
karo lauko komendantūros ir dabar, bala 
žino, kaip reikės paaiškinti savo žygio tikslą. 
Stovime prieš majorą ir mikčlojame, nu
duodami nesuprantą vokiškos kalbos. Gerai 
žinome, kad mokantiems vokiškel tuojau 

Išduodami ginklai ir jie siunčiami į pirmą
sias fronto llnlįas. Majoras visiškai Įsiuto, 
nenorėdamas tikėti, kad mes, dėvėdami vo
kiečių karinę uniformą, nė žodžio nesupran
tame vokiškai.

— Kokiam daliniui priklausote, kur pa
dėjote ginklus, šunes prakeiktieji dezer
tyrai! ... — toliau mus tardo įtūžęs esesi
ninkas. Bet mes tiktai murmame jam nesu
prantamus žodžius, o tas jį dar labiau siu
tina.

— Parodykite dokumentus! — Surinka Ir 
ima kratyti mano klšenlus, kuriuose išskyrus 
kebas fotografijas ir nereikšmingus popier
galius, nieko daugiau neranda. Įterpdamas 
vieną kitą laužytą vokišką žodį, Uetuvlškai 
bandau jam aiškinti, kad, pristatydami mus 
prie apkasų kasimo darbų, vokiečiai mūsų 
asmens dokumentus paėmė, o kitų dar ne
išdavė. Jis gi, manęs nesupratęs, rausiasi 
mano draugų klšenluose, bet ir pas juos 
jokių dokumentų neranda. Baigęs kratą, 
įbeda į mus nieko gera nežadantį savo 
žvilgsnį Ir košia pro dantis:

— Aš tokių paukščių jau daug esu per
leidęs per savo rankas . . . Dezertyrai, išda
vikai, ausianderiai, bailiai! Pabėgote iš 
fronto, numėtėte savo ginklus, sunaikinote 
dokumentus ir bastotės paėlblals, norėdami 
pasprukti pas amerikiečius. Ar ne taip? . . . 
Bet, kareivis numetęs savo ginklą Ir pabėgęs 
iš fronto, neturi teisės kvėpuoti Vokietijos 
oru , ; s

Tai taręs, sušvilpia, iškviesdamaš iš būsti
nės ginkluotą sargybinj. Jam įsakęs gerai 
saugoti mano draugus, mane už apikaklėa 
įsitempia į raštinę, kur įsako vienam ka
reiviui mokančiam rusų ir lenkų kalbas, 
mane ištardyti ir po to visus keturis neati
dėliojant sutvarkyti Man švystelėjo vilties 
kibirkštėlė. Iš majoro žodžių gerai supratau, 
kaip jis nori mus sutvarkyti, todėl būtinai 
reikėjo išsiaiškinti o anksčiau „nesupratus“ 
vokiškai, tąja kalba dabar jau nelaikąs nau
dotis.

Kareivis mane užkalbina lenkiškai. Ta 
pačia kalba jam aiškinu, kad esame lietuviai 
ir paimti fronto darbams prie apkasų, kad 
vienintebs mūsų ginklas — kastuvas, kad iš 
viso nesame kariškai apmokyti Ir nepriklau
some jokiai ginklo rūšiai, kad nesuprantame 
vokiškai ir todėl negalime kautynių metu 
vykdyti vokiečių įsakymus, kad mūsų asmens 
dokumentai randasi pas apkasų kasėjų gru

pės viršininką, o pati grupė sunaikinta, ir Iš 
jos belikome gyvi tik mes, keturi lietuviai. 
Ir kad dabar ieškome komendantūros, kuri 
mus aprūpintų- maistu, dokumentai* ir pri
skirtų mus darbui kokiam esame tinkami

Sį aiškinimąsi kareivis išverčia majorui 
bet jis, ironiškai šypsodamasis, purto galvą, 
netiki mano žodžiams ir, kaip nereikalingą 
balastą, matyt nori muš sunaikinti Kiek 
pagalvojęs, duoda man popierių lapą Ir įsako 
ant jo parašyti savo ir trijų draugų pa
vardes, nurodant dalinį, iš kurio pabėgome,

šaltas šiurpas nubėga kūnu, jau buvau 
tikras, kšd virš mano ranka parašytų pa
vardžių, jų savininkams tuojau bus parašy
ta* negailestingas sprendimas; už pabėgimą 
iš fronto ir bandymą patekti pas priešą- — 
sušaudyti Tačiau greit apsiprantu su ta 
mintimi, kuri sunkiu dūžiu smogia į sąmonę 
ir aš vaizduotėje jau matau į save atkreip
tus vokiškų šautuvų vamzdžius. Mintys žaibo 
greitumu narplioja praeitį ir nuostabiai 
aiškiai ryškina buvusių dienų žiaurios buities 
jau nublukintus vaizdus: Vaikystėje min
džioti takeliai gimtoji sodyba . . Žilagalvi 
motina, drebančios rankos plačiu kryžiau* 
ženklu laiminanti išeinantį sūnų į nežinomą 
svetimą pasaulį . . Verkianti sesuo . . . 
Tėviškės gaisrų pašvaistės . . . Ilga* ir sun
ku* kelias į nesvetingą kraštą . . . Sunki 
kova dėl mažo duonos kąsnio . . . Žiauru* 
smurtas, prievarta, ilgi žygiai su kuprine ant 
pečių ir kastuvu rankose . . . šlurploš naktys 
frontuose ir mirtis prie išsigelbėjimo slenks
čio .. . Vaizdas po vaizdo iškyla prieš akis 
lt grimsta į siaubo lt nežinios prarają.

Nęskubėdamas užrašau reikalaujamas ži
nias. Kareivis griebia iš mano rankų popie
riaus lapą ir deda jį 1 rašomąją mašinėlę. 
Bet prasiveria gretimojo kambario durys lt 
jose pasirodo generolo antpečiais švytįs 
apysenis esesininkas.

— Achtung! — sušunka majoras ir Skuba 
prie generolo su raportu. Visi buvusieji 
kambaryj^ atsistoja ramiai. Generolas tik 
ranka mostelėjęs į majoro raportą, puola jį 
už nepristatymą maisto Elbės lauko sargy
boms. Tik tada man paaiškėja, kad mes jau 
atsidūrėme Elbė* pakrantėse, ir tas mūsų 
padėtį dabar dar labiau sunkina. Visi nu
kreipia dėmesį į generolo perkūniška* 
pastabu Ir dar kažkokiu* nurodymu*, o 
mane pamiršta.
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W. L WHITE' --- (Tęsinys) ' • i
pakalbėk su lenku komunistu . . .
4 ŠIANDIEN aš lankiausi pas Lenkijos užs. 
reik, ministerijos spaudos departamento virši
ninką Victor Grosz — asmenį, kuris kon
troliuoja užsienio spaudą. Jis yra lieknas, 
juodaplaukis, gerai atrodąs, tačiau nervingai 
budrus, kaip foksterjerų veislės šuo. Jis yra ; 
komunistų partijos narys.

Groszas paklausė, kur aš apsistojęs. Man 
atsakius, kad „Fotonijoje“, jis suraukė kaktą 
ir tarė:

— Taigi, Tamsta, ten jau iš diplomatų gir
dėjai daug piktų žodžių apie Lenkijos vyriau
sybę.

Aš -paneigiau tai. Pasakiau, kad džiau
giuosi, galėdamas konstatuoti, jog Lenkijoje 
radau daugiau laisvės, negu tikėjausi rasti.

— Taip, bet ar jūsų laikraščiai tai spausdins, 
ką Tamsta parašysi?

Aš paaiškinau, kad jie su džiaugsmu tai 
spausdins, bet jis kalbą nukreipė į kitą pusę.

— Mes, lenkai, esame persilpni propagan
distai, — apgailestavo. — Kad mes būtume 
bent tokie, kaip čekai — tie puikūs propagan
distai. Pavyzdžiui, visi jūs ejate girdėję apie 
Lidice. Lenkijoje mes turėjome 50 Lidice, ir 
kiekvienoje jų žiauresniu būdu išžudyta dau
giau žmonių, negu čekų Lidice. Ar kas nors 
apie tai girdėjo? Ne, nes mes, lenkai, esame 
labai nerangūs — ne toki judrūs propagan
distai, kaip čekai!

Viena pastabėlė: Groszas man iš anksto 
buvo apibūdintas, kaip labai karštas komu
nistas, daugumo lenkų laikomas tikru parsida
vėliu rusams — bet pakalbėk Su juo, pakalbėk 
su dauguma lenkų komunistų — visi jie, iš
skyrus vieną kitą iš partijos viršūnių, tau kal
bės, kaip karščiausi lenkų patriotai!

Groszas pasigyrė, kad jis buv. Prūsijos 
uoste Stettine (dabar Szezečin) ruošiąs dideles 
iškilmes paminėti tą dieną, kurią raudonoji 
armija miestą išvadavo iš vokiečių. Ar aš 
norįs ten nuvykti?

Aš atsakiau, kad būtų malonu nuvykti. Iš
eidamas iš kabineto, aš jam padėkojau ne tik 
už pakvietimą į iškilmes, bet ir už leidimą 
vykti drauge su diplomatais, privatiniu prezi
dento Bieruto, faktinojo Lenkijos komunistų 
šefo, vagonu.

Sis privatinis vagonas savu metu priklausė 
Vokietijos aviacijos maršalui Hermannui Ge
ringui. Vėliau, rusams jį išvadavus, kurį laiką 
buvo remontuojamas ir, pagaliau, atsidūrė 
prezidento Bieruto žinioje.

Vakarienę mes valgome ankstu
Galutiniame salone patiekiami užkandžiai 

Ir kava. Salonas yra mažas, todėl mes valgo
me pamainomis; diplomatai eina pirmieji. 
Pirmaujantis jų tarpe, žinoma, yra Sovietų 
Sąjungos Viktoras Lebedevas, milžiniško ūgio 
rusų meška. Teoretiškai jis yra eilinis diplo
matas ambasadoriaus laipsny. Tačiau fakti
nei jis Lenkijoje užima tokią vietą, kaip Jo 
Britaniškos Didybės Vicekaralius Indijoje.

Kaip <ir dera tokio krašto, kuriame nėra 
įprasta pasitikėti, reprezentantui, jis visada 
keliauja su savo asmens sargyba. Net ir šį 
vakarą, kai jis įėjo į mažąjį saloną, jį lydėjo 
■pora seklių, kurie atsisėdo prie stalo abiejose 
jo pusėse, tuo būdu užgrobdami tiek vietos, 
kiek jos normaliai būtų pakakę trijų suvere
ninių valstybių ministeriams.

KITĄ RYTĄ, anksti, mes išlipome Stettine. 
Prieš karą Stettinas buvo vokiečiams svarbus 
Baltijos miestas su 270.000 gyventojų-vokie- 
člų Daugumas šių gyventojų išbėgo dar prieš 
rusams ateinant; dabar jie yra benamiai pa
bėgėliai Vokietijoje. Vėliau rusai pradėjo vežti 
likusius. Trisdešimt tūkstančių vokiečių dar 
yra likusių neišvežtų, nors deportacijos tebe
sitęsia kas savaitę; atgabenta 40.000 lenkų. 
Šios abi grupės ir sudaro dabartinį (70.000) 
gyventojų skaičių.

Mes, korespondentai, buvome pakrauti į di
delį amerikieįjšką sunkvežimį (via skolinimas
— nuomavimas — Rusijai ir tuo pačiu Len
kijai) — apžiūrėti uosto ir dokų. Kai mes pa
judėjome, prie manęs prisigretino vienas len
kų reporteris. Timptelėjęs mane už rankos, jis 
parodė vieną didžiulį pastatą, pro"kurį tuo 
metu važiavome.

— Kadaise čia buvo, — kalbėjo jis man j 
ausį, — didžiausios visame pasaulyje naftos 
rafinerijos, bet rusai išgabeno visas mašinas!
— su apmaudu pakartojo jis.

Pravažiuodamas aš žvilgterėjau pro namo 
langus ir pamačiau, kad namas dabar iš tik
rųjų buvo visai tuščias

Iš rusų politikos atrodytų, kad šios sritys 
yra senos slavų sričių dalys, kurios su visa 
žeme ir trobėsiais atimamos iš Vokietijos ir 
grąžinamos Lenkijai; tačiau praktikoje rusai 
visa ima kaip karo grobį, kurį krauna į so
vietų laivus ir siunčia į Leningradą.

Lenkai sako, kad rusų metodai, kuriuos jie 
naudoja pergalės vaisiams skinti, yra labai 
brutalūs. Brangios lydymo krosnys, jei jos ne
tilpdavo į krovimui paruoštas dėžes, būdavo

Komunizmas plinla P. Amerikoj
New Yorkas. — „The New York Times“ 

paskelbė šešis straipsnius, kuriuose to laik
raščio korespondentas W. H, Lawrence rašo 
apie komunizmą Pietų Amerikos šalyse.

Korespondentas ilgesnį laiką ten tyrinėjo 
šį klausimą ir dabar tuose straipsniuose duoda 
savo išvadas.

Jo nuomone, šiandien dvidešimtyje Pietų 
Amerikos valstybių komunistai gautų apie 
pusantro milijono balsų visiškai laisvuose 
rinkimuose.

Komunistų partijos šešiolikoje P. Amerikos 
kraštų turi apie 400.000 narių. Būdamos išti
kimos Maskvai, tos partijos paskutiniu laiku 
yra sustiprėjusios ir sudaro P. Amerikoje 
daug didesnį pavojų Jungtinėms Valstybėms, 
Begu kada nors ten buvo sudarę, fašistai ir

Šiandienine Lenkija
kūjais sudaužomos į atitinkamo dydžio ga
balus. Vielos nukapojamos nuo telefono stul
pų. Buvęs vokiečių turtas — milijonų dolerių 
vertės — kurį lygiu būdu būtų naudoję len
kai, dabar liko nė supuvusios virvės nevertas.

Sis pasipelnymas atliekamas ne be tam 
tikro slaviško pasityčiojimo. Tuo metu, kada 
prezidento Trumano draugas Edwin W. Pau
ley Maskvoje su rusais tarėsi, naiviai tikė
damasis, kad jam pavyks su jais nustatyti, 
ką laikyti reparaciniu turtu ir ką ne, rusai 
per Lenkiją į Rusiją traukiniais vežė turbi
nas, motorus, vielas, pramonės įrengimus ir 
mašinas bei įrankius.

Daugelis lenkų džiaugėsi, gaudami naujuo
sius vokiečių plotus vakaruose, kaip kompen
saciją už dvi dideles rytines Lenkijos provin
cijas, kurias teko atiduoti rusams. Tačiau Len
kijos vyriausybė naujosiose srityse turėjo 
daug sunkumų, nes lenkų kolonistai nesiryžo 
keltis į tuščius naujųjų ūkių trobesius. Tai 
buvo ne vien dėlto, kad rusai, prieš perleis- 
dami šias sritis lenkams, pagrobė visus pa
dargus ir gyvulius. Lenkų ūkininkai žino, jog 
šios sritys ištisus šimtmečius priklausė vokie
čiams. Jie sako: „Vakar čia buvo vokiečio 
ūkis, šiandien — mano, o kieno jis bus ry
toj?“

Mums bevažiuojant uosto pakrante, lenkų 
reporteris pradeda kitą skundą. Stettino 
uostas, kaip jis sako, yra keliolikos kilometrų 
ilgio, bet iš jų lenkams leidžiama naudotis 
tik penkiais, o kiti yra rusų žinioje. Manęs 
tiek nedomina jo nusiskundimas, kiek faktas, 
kad tūlas lenkas, nors jis dirba prosovietiš- 
kame laikraštyje, jaučiasi toks laisvas, jog 
jis nei iš šio, nei iš to ’prieina prie nepažįs
tamo amerikiečio ir pradeda dėstyti lenkų 
nepasitenkinimą rusais.
. Pagaliau pasiekėme paskyrimo vietą — di

delę krantinę, kurioje tik atvykęs iš britų zo
nos uosto Bremeno laivas iškrovė lenkų DP, 
karo metu vergavusius Vokietijoje. Būrys 
Tommy (anglų kareivių — vert.), kautynių 
aprangoje ir mėlynomis baretėmis ant galvų, 
padėjo žmonėms, laipteliais nešiodami didžiu
lius ryšulius.

Žmonių veidai buvo liūdni, jie buvo pur
vini ir pavargę, jų buvo pilna krantinė: jie 
sėdėjo ant savo ryšulių, kuriuose buvo jų vi
sas — tarptautinis — turtas. Viena apiplyšusi 
moteris, savo mažose purvinose rankose neša 
dviejų metų kūdikį ir beviltiškai verkia, bet 
kiti yra perdaug užsiėmę savais rūpesčiais, 
kad ją paguostų. Jie yra jau netekę žmoniš
kumo jausmų.

Po pietų krantinė bus nuo jų nuvalyta. O 
dar daugiau šių vargingų pakrikusių žmo
giškųjų būtybių, šiuo atveju vokiečių, bus 
pakrauta į būrinius laivus ir išsiųsta į bombų 
sunaikintus britų ir amerikiečių zonų miestus, 
kurių jie niekad nėra matė.

Čia mes susiduriame su tuo reiškiniu, kuris 
šiandieną yra Įėjęs į madą, kuris — būsimųjų 
kartų istorijoje bus vadinamas didžiųjų vergų 
valstybių amžiaus reiškiniu. Hitleris buvo 
milijonus žmonių apkaldinęs retežiais, o dabar 
mes, kurdami kažkokią neaiškią • taiką, mili
jonus varinėjame lyg gyvulius po visą Euro
pos žemėlapį ir mainikaujame kalbomis, vė
liavomis, kultūromis, sienomis — ir tai ne 
dėlto, kad tautos to trokštų, bet tik Visaga
linčios Valstybės patogumui.

Vergų valstybėje vienas žmogus nustato, 
kur ir kaip gyventi ir dirbti, kada ir už ką

Byrdo elisiiediciia i Plelų Ašigalį
Lenktynės į uranijų

Ir lietuviškoje spaudoje prieš Kalėdas 
pasirodė trumpų žinučių apie išvykusią į 
Pietų ašigalį mokslinę ekspediciją, kuriai 
vadovauja prityręs tyrinėtojas amerikiečių 
admirolas R. E, Byrd. Beveik tuo pačiu metu 
buvo paskelbta, kad tyrinėjimų tikslais į 
ašigalį išvyksta taip pat 8 rusų laivai ir 
čiliečių ekspedicijos. Be to, jau esančios 
pasiruošusios Australijos, Anglijos ir Nor
vegijos mokslininkų ekspedicijos.

Staiga šie didžiuliai žemės plotai — šeštoji 
pasaulio dalis, kuri tebėra pingoinų valdžioje, 
kitaip tariant, civilizuptojo pasaulio neišsida
linta (paskutinė) — atsidūrė pasaulio dėmesio 
centre. „National Geographic Society“ nese
niai paskelbė, kad mažiausiai dešimtis pasau
lio valstybių, — bėjau minėtųjų dar Prancū
zija Belgija, Vokietija ir Japonija, — galėtų 
pareikšti pretenzijų į pietų ašigalio plotus, nes 
jos anksčžiau as vėliau yra dariusios moks
lines ekspedicijas.

Oficialūs JAV laivyno pareigūnai pradėjo 
dementuoti, kad pasklidusiejl gandai, jog tai 
esančios tarptautinės lenktynės į uranijaus 
išteklius, reikalingus atomo skaldymui.

naciai.
Kuboje ir Čilėje komunistai jau pasiekė to, 

kad turi įtakos valdžios pusiausvyroje. Bra
zilijoje komunistų sąjūdis sparčiai varosi pir
myn. Per prezidento rinkimus ten jie gavo 
dešimt procentų balsų ir tikisi surinkti 16 
procentų per naujus rinkimus sausio mėnesį, 
arba apie milijoną balsų. Komunistų kan
didatas net galėtų laimėti prezidento rinki
mus, jei dešiniosios partijos pasiliks ir toliau 
susiskaldžiusios. Čilėje trys komunistai jau 
sėdi valdžioje. • l

Seniau komunistų veiklos centras buvo 
Meksikoje, bet dabar tai perkelta į Kubą'ir 
Argentiną, kur komunistai šiuo tarpu remia 
prezidentą Peroną („Amerika“, 1947 m. sau
sio 10 dj 

balsuoti, kada juoktis ir kada verkti ir kada 
garsiai kaukti, kad šis kraštas yra laisviau
sias ir demokratiškiausias visame pasaulyje.

Iš krantinės mes grįžome’ į miesto centrą. 
Kiekvienoje gatvių sankryžoje veikė valdiški 
garsiakalbiai — tai užgrodami kokią linksmą 
melodiją ar maršą, tai skelbdami dienos iškil
mių programą. Garsiakalbiai buvo žinomi Vo
kietijoje, Italijoje ir Sovietų Sąjungoje — tai 
dalis diktatorinių insignijų, kuriomis sujun
giama eilė miestų ir miestelių su centriniu 
mikrofonu taip, kad visi jie gali būti vienu 
metu sujaudinami arba nuraminami.

Besisukinėdami gatvėmis, mes pralenkėme 
būrius uniformuotų skautų ir skaučių, žy
giuojančių į iškilmes. Vienas vakarų valsty
bių reporteris, kuris gerai pažįsta Lenkiją, 
man papasakojo, kad vyriausybė šios šventės 
proga į jaunuomenę atkreipė ypatingą dė
mesį. Specialūs traukiniai gabeno skautų vie
netus iš visos Lenkijos. Čia jiems prižadėta 
kalbų, ir orkestrų, ir uniformų, ir paradų — 
visa, ką berniukai mėgsta, — pastebi jis. Tik
rai, puošnumo čia netrūksta, nes vyriausybė 
tikisi blizgančiais stabais sužavėti berniukus 
ir užmigdyti jų laisvės jausmus.

— Ir aš bijausi, — sako jis, žiūrėdamas į 
uniformuotų skautų būrį, žygiuojantį šaligat
viu, — kad jie visi nuo jos (laisvės) tolsta. Aš 
stebėjau sovietų jaunuosius pionierius, Hitier- 
jugendą, uniformuotus italų Balillos berniukus 
— jie visi yra vienodi. Kaip išvesti iš to ke
lio šituos lenkų berniukus?

Iškilmių metu užsienių spaudos atstovams 
buvo rezervuota garbingiausia vieta centrinėje 
tribūnoje. Mūsų kėdės buvo pastatytos už 
diplomatų ir aš atsiradau Lebodevo užpaka
lyje.

Prie jo, iš abiejų pusių, sėdėjo civiliškai 
apsirengę visur esančiosios NKVD agentai 
Tačiau bendrai rusų, išskyrus tuziną esančių
jų tribūnoje, nesimatė. Rusai labai taktiškai 
buvo atsitraukę į užnugarį. ’ ’ ,

Priešais mus yra aukšta platforma, kurioje 
nesimato sovietiškų uniformų, skirta respubli
kos prezidentui, vyriausybės nariams ir lenkų 
armijos aukšto rango generolams. Didelė jų 
dalis, nors jie dėvi lenkiškas uniformas, yra 
rusų karininkai, prikomandiruoti iš raudono
sios armijos kariuomenei „apmokyti“. Visi 
svarbieji vyriausybės nariai yra Maskvoje 
dresiruoti lenkų komunistai. Bet nė vienas iš 
tų dalykų iš išorės nėra pastebimas, ir tam, 
kuris šių faktų nežino (lenkai visi žino), vis
kas atrodytų tikrai lenkiška.

Šauniai pražygiuoja naujoji, sovietų apmo
kyta, Lenkijos armija. Pasirodo net vienas 
jūrininkų dalinys — iš laivyno, kuris rusams 
padės Baltijoje saugoti taiką, ir apsiginti nuo 
agresingųjų kapitalistų — švedų. Paskui pra
eina socialistų klubas, uniformuotas mėlynais 
marškiniais ir raudonais kaklaraiščiais, komu
nistų klubas — įprastais baltais marškiniais 
ir raudonais kaklaraiščiais ir Mikolajczyko 
valstiečių grupė, apsivilkusi laukų žalumo 
drabužiais. Tai tikras nelaimingasis triušis, 
auginamas bandymų tikslams.

Po iškilmių mūsų sunkvežimis koresponden
tus nugabeno į viešbutį. Ten mes sutikome 
švedų Raudonojo Kryžiaus darbininkų grupę. 
Jų tarpe buvo vienas jaunas lenkas, kuris tuo 
metu buvo tik grįžęs iš Londono, nusivilkęs 
gen. Anderso lenkų dalinių leitenanto unifor
mą, kurioje jis padėjo mums kovoti Italijoje. 
Drauge su juo ir jo graži žmonelė.

neturį pagrindo. Tačiau kai kurie komentato
riai tvirtina, kad, jei ekspedicijoms pavyktų 
surasti uranijaus išteklių, ašigalis netrukus 
iš mokslo sferos patektų į pavojingiausiąją 
tarptautinės politikos sferą.

„Mažoji Amerika“
Adm. Byrdo ekspedicija yra pati didžiausia 

iš visų iki šiol kur nors vykusių mokslinių 
ekspedicijų. Joje dalyvauja 4000 žmonių, 
kurie, laivais išvykę iš JAV rytinių ir va
karinių pakraščių susitinka Pacifike. Ekspe
dicijos sąstate yra 12 laivų, jų tarpe lėk
tuvnešių, ledlaužių, naikintojų ir povandeni
nių laivų. Abiems eskadroms susitikus Pa
cifike, visas ekspedicijos sąstatas bus pa
dalintas į 3 grupes. Viduriniąją grupę su 
lėktuvnešiu „Philippine Seas“ greičiausiai, be 
kitų laivų dar lydės ledlaužis „North Wind“, 
nes šiai grupei teks prasilaužti per ledų 
juostą iki Rosso plokštumos, kurioje Byrdas 
yra numatęs atstatyti savo senąją stovyklą 
„Mažąją Ameriką“ ir joje žiemoti.

Naujausi metodai
Byrdo ekspedicija yra apsirūpinusi 82 

aviacinio tipo foto kameromis ir filmomis 
500.000 nuotraukų, 54 kino kameromis su 
150.000 metrų filmų (iš jų 5000 spalvotų), 
toliau 42 Įvairaus tipo kameromis ir filmomis 
48.000 nuotraukų (iš jų — 12.000 spalvotų). 
Budinga, kad šioje eksedicijoje bus plačiai 
panaudota spalvota filmą, kuri geologų ty
rinėjimams suteiks daug dėkingesnės medžia
gos.

Ekspedicijos
Dar nepraslinko nė pusė šimto metų, kai 

pirmasis žmogus įkėlė koją į šeštąją pasaulio 
dalį. Pirmasis pietų ašigalį 1911 metais pa
siekė Amundsenas ir, kturiom savaitėm vėliau. 
Scottas. Nuo to laiko ten keliavo ekspedicija 
po ekspedicijos, kurių kiekviena bandė šį 
kraštą ištyrinėti. Admirolas Byrdas ekspedi
cijai vadovauja ketvirtą kartą. Pirmosios jo 
ekspedicijos buvo 1920, 1933—1935 ir 1939— 
1941 metais.

— Ar eė laiminamą sugrįžęs į Lenkiją? — 
paklausiau.

Jis papurtė galvą.
— Atsakyčiau ne, jai nebūčiau čia grįžęs dėl 

savo žmonos. Čia vyriausybė mus visus, grį
žusius iš Londono, išegzaminavo, koki mūsų 
politiniai įsitikinimai, ir tiems, kurie nebuvo 
komunistai, buvo užtverti keliai.* Jie norėjo 
mane įrašyti į Partiją — ir tuoj pat būtų pa
darę mane majoru, bet aš turiu sąžinę, todėl 
atsisakiau. Tiems, kurie politiškai patikimi, 
įstaigos yra atviros; net neigiamais gabumais 
pasižymėjusieji vyrukai smarkiai paaukština
mi. Bet man po to, kai aš atsisakiau, darbo 
nebuvo. Pagaliau aš susiradau vertėjo vietą 
prie švedų. Tačiau, kai jie išvyks iš Lenkijos, 
aš nežinau, ką man reikės daryti.

— Gal būt sąlygos ir čia pagerės?
— Gal būt. Jos jau tiek pablogėjo, kad aš 

jau nebematau Lenkijos viduje to, kas pa
jėgtų ją išgelbėti, o užsienyje — to, kas pano
rėtų tai daryti.

NAUJA RUSIJOS KOLONIJA
DABARTINE vyriausybė, sudaryta 1945 m. 

birželio mėn., buvo nelygaus kompromiso 
tarp Rusijos, Britanijos ir JAV išdava. Ją 
sudaro daugumas laikinosios Liublino vyriau- ' 
sybės narių, karo metu sėdėjusių Rusijoje, 
kurių tarpan buvo įlieta ir keletas egzilinės 
Lenkijos vyriausybės, dirbusios Londone, na
rių. Londono vyriausybės premjerui Stanis
law Mikolajozyk, čia teko vicepremjero postas. 
Dabartinei vyriausybei vadovauja komunistai, 
nors Mikolajczyko vadovaujama lenkų ūkinin
kų partija yra didžiausia partija visame 
krašte. (Rusai pripažįsta penkias partijas de
mokratiškomis ir leidžia joms veikt; šių par
tijų didžiausios yra: komunistai, socialistai ir 
lenkų ūkininkų partija;.

Teoretiškai ši vyriausybė yra laikina, ir g 
savo veiklą turėtų baigti po laisvų rinkimų. 
Britanija ir Jungtinės Valstybės dabartinę 
vyriausybę pripažįsta, pasitikėdamos garanti
jomis, kad po rinkimų į jos vietą ateis tokia 
vyriausybė, kokios tauta nori. Tačiau rinki
mams ta kryptimi nesiruošiama. Komunistai 
juos vis atidėlioja. Nenuostabu, Mikolajczykas 
šiandieninėje Lenkijoje yra populiariausias 
asmuo. Jo pavardė pasidarė ašis, apie kurią 
grupuojasi visi tie, kurie trokšta laisvų ir- 
sąžiningų rinkimų

Žinoma, gali būti tiesa ir tai, ką kai kurie 
kritikai sako, jog rusai tiksliai žiną, ką darą. 
Jie niekad nė negalvoję vykdyti Jaltos su
sitarimo. Jie išnaudoję laiką, toleruodami Mi
kolai czy ką, kaip susitarimų objektą su vakarų 
valstybėmis tol, kol jie gali iš vakarų gauti 
tai, ko tikisi. Tačiau, nuolaidoms pasibaigus, 
jie prispaus lenkus ir Mkviduos laisvės pėdsa
kus su tuo pačiu negailestingu nuoseklumu, 
kokį jie panaudojo Pabaltijo valstybėse. ! 
(B. d.) 1 —Ink-

JŠ amerikiečių jumoro
Stalinas ir Molotovas buvo drauge, kai Mo- x 

lotovui paskambino sekretorius Byrnes.
— Alio, ponas Byrnes, — atsakė Molotovas.

— Ne . . . Ne. . . Jokiu būdu . . . Neįmanoma
. . . Taip . . . Ne, tje . . . Ne.

Baigęs kalbėti, jis padėjo trubelę..
— Ką jis kiauši, kai atsakei teigiamai? —•/ 

paklausė Stalinas.
— O, nieko ypatingo, — atsakė Molotovas.

— Jis tada paklausė, ar aš gerai jį girdžiu
„Reader’s Digest"

Šeštoji pasaulio dalis
Kas yra tas tyrinėjamasis pietų ašigalis? 

Vienos ekspedicijos dalyvis, kuris ašigalyje 
praleido 1938—39 metų žiemą, rašo:

„Ši 14 rnil km2 dydžio sritis yra pusantro 
karto didesnė už Europą. Iki šiol tebėra 
ištyrinėta tik dešimtoji jos dalis. Didžiąją 
sausumos dalį yra uždengę amžini ledynai — 
patys didžiausi visame žemės rutulyje. Todėl 
Byrdas jį vadina „Didžiausiu pasaulio šaldy
tuvu“. Šie milžiniški ledynai dalimi yra net 
aukštesni už kalnynus kontinento pakraštyje, 
kurie siekia 4000 mtr. aukščių Šiaurinėje 
šių ledynų dalyje, kuri šiaip atrodo lyg išmi
rusi, galim rasti šiek tiek gyvų padarų 
žuvėdrų, banginių ruonių ir pingvintį. 
Pastarieji, mums keliantis Į ledyną, mus, kaip 
vieninteliai vietos gyventojai, pasveikino; tur 
būt, jie mus palaikė nepaprastos veislės 
pingvinais, kitaip jie būtų iš karto nuskridę. 
Kadangi jie nieicad nebuvo matę gyvo žmo
gaus, jie mums, tokiems pat smalsuoliams 
kaip ir jie, leidosi pagaunami plikomis ran
komis. Šilčiausias mėnuo yra sausis. Tuo 
metu mūsų laivo denyje buvo vidutiniškai 
0 laipsnių, o 4000 mtr. aukštyje — minus 30 
laipsnių. Ašigalio vasara yra trumpa, ir 
laimingu atveju pasitaiko iki 15—20 saulėtų 
dienų. 1939 metais mes galėjome atlikti net 
7 tolimus skridimus po 10 valandų ir 350.000 
km’ plote padaryti 10.000 nuotraukų.“

Byrdo ekspedicijos tikslai
Svariausias Byrdo žygio uždavinys yra 

kiek galima plačiau išmatuoti neištirtas sritis 
ir ištirti žemės turtus. Kaip adm. Byrdas 
sako, JAV, nežiūrint plataus masto tyrinė
jimų, nereiškia ir nereikš jokių nuosavybės 
pretenzijų Tyrinėjimų metu, be kitų moksli
nių tikslų, bus tiriamos galimybės įsteigti 
ašigalyje meteorologinės tarnybos tinklą.

Byrdas pats pripažįsta, kad ašigalio sritis 
yra dar nepajudintas gamtos turtų rezer
vuaras. Savo ankstyvesnių ekspedicijų metu 
jis yra radęs net ištisus anglies kalnus, ku
riuos jis vadina „Didžiausiais įšalusiais pa
saulio turtais“. Nustatyta, kad ten esama ir 
uranijaus. Dabar Byrdas su savo bendradar
biais, panaudodamas moderniškiausius tyri
nėjimo metodus, bandys išspręsti problemą, 
ar įmanoma šiuos turtus iš po ledo iškelti.
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Pažiūrėkite mūsą darbo!
SELIGENSTADTO LIETUVIŲ STOVYKLOS DARBO PARODA

Parodos laikas ir sveHaL
Seligenstadto lietuvių stovyklos darbo pa

vasario mėnesį bus dvi dienos, vertos didžio 
dėmesio ir kiek galint Jspūdingesnio etžymė- 

o: 12-oji diena — garsiojo Jungt. Ameri- 
Valstybių prezidento A. Lincolno gimimo 

sukaktis ir 16-oji diena — Nepriklausomos
Lietuvos Valstybės atstatymo deklaravimo 
diena. Abi šias dienas, be įprastinių paminė
jimo aktų, Seligenstadto lietuvių stovykla 
ryžtasi atžymėti ir stambesniu parengimu — 
stovykloje bus surengta paroda, kuri parodys 
viską, ką šioje stovykloje gyvenantieji lietu
viai skurdžiose tremties gyvenimo sąlygose 
sugeba padirbti ar nuveikti. Kokios tos sąly
gos, visi žinome: stinga ir medžiagų, ir įran
kių, ir net bent kiek žmoniškesnių patalpų, o 
prie šitų medžiaginių trūkumų ne be reikš
mės bus ir ta karėtoji dvasinė depresija ir 
gana miglotos šviesesnės ateities viltys... O 
tačiau, tvirtai tikėdami, kad pagaliau tiesa 
turi laimėti prieš tamsiąsias jėgas ir guosda- 
miesi vien tik šykščials pragiedruliais, ne
same palūžę ir dirbame, tuo būdu griaudami 
ir kartais iš šalies mums daromus piktos va
lios priekaištus.

0 Stovykla dirba!
Parodoje savo darbus išstatys visos sto

vykloje veikiančios dirbtuvės: stalių, šaltkal
vių, siuvėjų, batsiuvių ir kt. Moterys Išklostys 
šavo audinius, nėrinius, mezginius, Išsiuvlnė- 
jimus ir margaspalvius tautinius drabužius, 
pasigamintus čir pat, tremtyje. Jaunimas — 
pradžios mokykla, gimnazija, skautai — taip 
pat nepašykštės parodyti savo darbų.

Parodoje pamatysime ir svarbesniuosius 
mūsų periodinės ir neperiodinės spaudos 
leidinius: laikraščius, žurnalus, metraščius, 
dailiosios literatūros ir mokslo veikalus, va
dovėlius ir kt., nes laikome, kad mūsų spauda 
nėra kurios nors vienos stovyklos nuosavybė, 
o bendras visų stovyklų turtas, sutelktinio 
darbo vaisius.

Suvenyrai iš Lietuvos

Tėvynę būVoniė priversti apleisti staiga. 
Nieks nesitikėjome, kad tremties laikės taip 
ilgai truks. Į nežinią iškeliavome su labai 
lengvomis naštomis, o dažnu atveju — if Visai 
bė nieko. Tačiau mūšų tarpe esama žmonių, 
kUriė ryžosi SU savimi pasiimti ir vieną kitą 
Savotišką brangenybę, kuri nuolatos ir vaiz
džių būdu primintų mieląją Tėvynę. Tai įvai
riausi suvenyrai iš Lietuvos: gimtosios žemės 
sauja, senas pinigėlis, Palangos gintaro gaba
lėlis ir t t., ko visko iš anksto niekaip ne-~ 
atspėsi — reikia visa tatai pačiam parodoje 
pamatyti

Parodą apipavidalins ir estetiniu atžvilgiu 
ją tvarkyš mūsų stovykloje gyveną dailinin
kai. Betgi jau iš anksto reikia pasakyti, kad 
šioji paroda savo platumu ir eksponatų gau
sumu neturi ir negalės turėti didelių preten
zijų, nes ji rengiama tik vienos Seligenstadto 
lietuvių stovyklos ir vien tik iš joje esamų 
eksponatų, nė mažiausio daiktelio nesiskoli- 
nant iš šalies.

Pabaltijo Filatelistų Sambūrio veiklosIŠ
Sambūrio Valdybos nutarimu, kiekvieno mė

nesio pirmąjį sekmadienį valdybos nariai su
važiuoja posėdžiui. Sykiu ši dieųa yra „Fila
telinių vertybių pasikeitimo diena“. Ateityje, 
kai iš įvairių valstybių bus gauta filatellnė 
literatūra, pasikeitimo dieną numatoma da
ryt! filateliją liečiančius pranešimus bei spau
dos apžvalgas.

Valdybos posėdžiuose, kurie įvyko pr. m. 
gruodžio 15 d. bei š. m. sausio 12 d., nagri
nėti bėgamieji reikalai ir nutarta:.

1. Priimti sambūrio nario dail. Ėd. Kra
sausko sukurtą sambūrio ženklelio projektą. 
Ženklelyje atitinkamai pavaizduotos Pabal
tijo Valstybių emblemos. Sambūrio nariai 
ženklelį nešios švarko atlape. Ženklelio paga
minimo reikalu visus rūpesčius pasiėmė 
autorius.

2. Artimiausiu laiku suruošti Augsburge 
trijų Pabaltijo valstybių filatelinių vertybių 
reprezentacinę parodą. Sambūrio nariai pra
šomi Šiuo reikalu pasisakyti ir ruoštis t. y. 
rinkti atitinkamas vertybes bei siųsti jas val
dybai.

3. Š/nrt. kovo mėn. gale (nariams tiksli data 
bus pranešta vėliau) įvykdyti filatelinių Ver- 

roda atidaroma Seligenstadte b. Wilrzburg š. 
m. vasario 12 dieną ir tęsis iki vasario 16 
dienos imtinai. Josios lankytojų-svečių tarpe 
matysime artimesnių mums vietovių amerikie
čių karinės valdžios atstovus, karius ir 
UNRRA-os pareigūnus, o taip pat ir kaimy
ninių stovyklų lietuvius tremtinius, kuriuos 
mielai kviečiame atsilankyti, nepabūgstant 
dabartinio susisiekimo sunkumų. Su apgai
lestavimu tačiau tenka pažymėti, kad dėl sto
vyklos ankštumo parodos rengėjai negalės 
mieliems lankytojams suteikti nakvynės, bet 
jie tiki, kad vietoje gyveną tautiečiai vienu 
kitu atveju ir čia ateis į talką.

Atvykite pasižiūrėti mūsų darbo!
K. Ap.

Jūrų Mokykla pradės
Pradėjusi pirmuosius mokslo metus praeitų 

metų spalių mėn. viduryj, numato juos baigti 
šių metų balandžio mėn. gale. Šiuo tarpu 
mokykloje veikia 4 klasės: parengiamoji Ir 
pirmoji navigacijos bei parengiamoji ir 
pirmoji mechanikos.

Abiejų specialybių pirmųjų klasių lankyto
jai. išlaikę egzaminus šių mokslo metų gale 
iš visų mokomųjų specialių dalykų, gaus 
antrojo šturmano arba, atatinkamai, trečiojo 
mechaniko diplomus; negalės, tačiau, tuoj 
lankyti antrojo kurso, nes yra privaloma 12 
mėn. praktika, norint tęsti mokslą sekančiame 
kurse, todėl jiems visiems tuoj bus suteikta 
galimybė plaukioti.

Sekantieji mokslo metai prasidės, vos 
užbaigus mokslą pirmiesiems, t. y. šių metų 
balandžio mėn. pabaigoj. Abiejų specialybių 
pirmosios klasės dalinai susidarys iš mokinių, 
dabar lankančių parengiamąsias klases, ta
čiau liks daug laisvų vietų ir naujiems kan
didatams, nes mokykla bus žymiai išplėsta.

Jei atsirastų kandidatų į antrąją ir trečiąją 
klasę iš tų, kurie jau yra įsigiję žemesniuo
sius patentus Vokietijos mokyklose ar kitur 
ir dabar norėtų mokytis toliau, šios 
klasės abiejų specialybių būtų ati
darytos net ir tada, jei lietuvių 
lankytojų nebūtų pakankamo skaičiaus. Tuo 
atveju šios klasės bus bendros su latviais ir 
estais, ir mokymas vyks vokiečių kalba.

Kandidatai priimami iš visos anglų zonos 
pagal sekančius nuostatus:

1. Privalo būti sukakę 16 metų, geros 
sveikatos, normalaus girdėjimo bei regėjimo 
ir sugebą atskirti visas spalvas.

2. Įstojimui į abiejų specialybių parengia
mąsias klases reikalinga:

a) būti baigusiam šešis pradž. mokyklos
skyrius; ,

b) 12 mėn. plaukiojimo praktika yra pa
geidaujama, bet nebūtina, tačiau jos neturin
tieji privalo būti aukštesnio Išsimokslinimo 
(bent keturių gimn. klasių).

tybių varžytines — aukcioną. Vertybių siun
timą, atitinkamai jas sutvarkius bei aprašius, 
galima pradėti nedelsiant.

4. Galimai skubiau paruošti ir išleisti trijų 
Pabaltijo valstybių pašto ženklų katalogą 
vokiečių bei kiekvienos tautos gimtąją kalba. 
Filatelinių Vertybių įvertinimo pagrindu nu
matoma paimti šveicarų franką.

Nofš šiuo metu sambūris jau turi per šimtą 
narių, bet sambūrio kasos pajėgumas labai 
nedidelis, nes narių pusmetinio įnašo pinigai 
bevelk Viši išleisti Sambūrio pradinio organi
zavimo būtiniausioms reikalams. Būtų malo
nu, kad Sambūrio nariai pasiųstų iždininko 
vardu: J. Cėsna, (13b) Kempten, Postfach 229, 
sekančio pusmečio nario įnašą

Mūsų didieji laikraščiai, taip pat estų bei 
latvių laikraščiai, maloniai sutiko sambūriui 
„Baltija" pavesti savo skiltyse nedidelį kam
pelį, kur galima pasisakyti, pasidalinti žinio
mis bei padiskutuoti filateliniais klausimais. 
Todėl Visi nariai kvieČami siųsti žinių bei 
straipsnių, kurių jau apsčiai sutinkame mūsų 
kaimynų spaudoje. O juk šiuo metu mums 
visiems sąlygos vienodos.

Buvusio UNRRA-os
S. m. sausio mėn. IT d. UNRRA Team 1066 

gavo įsakymą *8 valandų laikotarpyje išsi
kraustyti iš „Deutsches Museum" patalpų, ku
rios turi būti perduodamos vokiečiams. Sąryšy 
su tuo susidūrė su įvairiomis problemomis 
ir universitetas. Senatas ir studentų vadovybė 
griebėsi daryti žygių, kad tuo nebūtų likvi
duotas universitetas. Tuoj užmegstl ryšiai su 
Bavarijos švietimo ministerija, kuriai tos pa
talpos atitenka, ir iš ten gautas leidimas pa
talpomis naudotis. Dėl universiteto materiali
nės padėties tuoj kreiptasi į karinę vadovybę 
Frankfurte bei Mūnchene iš kur pažadėta 
visokeriopa parama.

Tačiau išsikrausiančios UNRRA-os noras 
buvo, kad tuo likviduotųsi ir universitetas. 
Nutraukus maistą, buvo paskelbta, kad stu
dentai turi teisę arba pereiti į lagerius, arba 
gauti vokiškas korteles. Tačiau sąmoningai 
nebuvo išduoti jokie išsiregistravimo pažy
mėjimai, be kurių nė vienas studentes neturi

naujus mokslo melus
3. Įstojimui I abiejų specialybių pirmąją 

klasę reikia:
a) būti baigusiam 6 gimn. klases arba pa

rengiamąją jūrų mokyklos klasę;
b) turėti 12 mėn. plaukiojimo praktiką 

jūreiviu, stojant į navigacijos skyrių;
o) turėti 12 mėn. plaukiojimo praktiką 

kurlku laive arba 12 mėn. praktiką mecha
niškose dirbtuvėse, stojant į mechanikos 
skyrių.

4. Įstojimui į antrąją abiejų specialybių 
klasę reikia:

a) būti baigusiam pirmą jūrų mokyklos 
klasę;

b) turėti 12 mėn. plaukiojimo praktiką 
trečiojo arba antrojo šturmano pareigose- 
navigatoriams;

c) turėti 12 mėn. plaukiojimo praktika 
mechaniko asistento pareigose-mechanikams?

5. Įstojimui į trečiąją abiejų specialybių 
klasę reikia: <,

a) būti baigusiam antrąją jūrų mokyklos 
klasę;

b) turėti 24 mėn. plaukiojimo praktiką 
pirmojo arba antrojo šturmano paretgose- 
navigatoriams;

c) turėti 24 mėn. plaukiojimo praktiką 
antrojo arba trečiojo mechaniko pareigose- 
mechanikams.

Suinteresuoti privalo užpildyti specialias 
anketas anglų kalba, kurios gaunamos vieti
nėse UNRRA-ose visoj anglų zonoj. Anketose 
labai svarbu pažymėti plaukiojimo ir dirbtu
vių praktiką. Užpildytą anketą grąžinti vietos 
UNRRA-i, kuri ją persiųs centrinei UNRRA-i, 
kur, dalyvaujantJūrųMokyklos atstovams, bus 
atrenkami kandidatai. Atrinkimo paruošimui ir 
jo tiksliam bei teisingam pravedimui, visi kan
didatai yra prašomi papildomai atsiųsti pa
reiškimus lietuvių kalba į Jūrų Mokyklą šiuo 
adresu: Dr. P. Mažeikai, (24) Flensburg, 
Munketoftstr. 1, Seefahrtschule. Pareiški
muose nurodyti amžių, išsimokslinimą, plau
kiojimo praktiką, dirbtuvių praktiką ir 

Tturį skyrių pageidauja lankyti — navigacijos 
ar mechanikos.

Jei vietos UNRRA-oje anketų nebūtų, pra
šome pranešti — prisiusime^ Suinteresuotų 
prašome visa tai atlikti kuo skUblausiau. Prak
tika parodė, jog mokykloje neilgai teišsilaiko 
tie, kurie į ją atvyksta be rimto nusistatymo 
išmokti šios profesijos ir ja verstis. Tokie yra 
žalingi, nes užima brangią vietą, kuria būtų 
pasinaudojęs kitas gerų norų kandidatas, 
nestokojęs jūreiviško nusiteikimo. ._

Iš JAV gauti laiškai 
riežinomiems adresatams

1) Marijai iš Peter Truskaukas, 47 Mendon 
st., Worcester 4, Mass;

2) iš Mary Kanaplnskas, 242 Irving Ave, 
Brooklyn, N 4.;

3) Evardukui iš John Gudelis, 260 Cumins 
Highway, Roslindale 31, Mass;

4) dukrelei Onutei iš M. Latvis, 845 Win- 
tonst., Philadelphia 45, Pann.

Laiškus galima atsiimti iš Hanau Lietuvių 
Stovyklos 3a. bl., 68 kamb.

universiteto padėtis
galimybės įsiregistruoti kitur. Tai buvo viena 
priemonė; antra — buvo pareikalauta UNIt- 
RA-i atiduoti visus universiteto laboratorinių* 
įrengimus ir mikroskopus, kurie anksčiau bu
vo gauti iŠ kariuomenės. Žinoma, be labora
torijų ir mikroskopų universitetui tektų susi
durti su dideliais sunkumais. Nežiūrint, kad 
UNRRA-os tarnautojai visokiais būdais sten
gėsi tuos įrengimus išsivežti, keleto pro
fesorių ir studentų vadovybės dėka laborato
rijos liko beveik neišgriautos.

Studentai liko ypatingai sunkioje padėtyje, 
nes nuo sausio mėn. 22 d. negaunama jokio 
maisto. Sąryšy su tuo te, apskritai, UNRRA-os 
trukdymais tolimesniam universiteto egzista
vimui, sausio 25 dieną studentai surengė ma
sines viešas demonstracijas ir paskelbė S 
dienų bado streiką. Apie 800 studentų su pla
katais nuėjo prie karinės vadovybės rūmų te 
reikalavo sudaryti sąlygas tolimesniam studi
javimui. Karinė vadovybė į demonstracijas 
atkreipė dėmesį, prižadėjo universitetą viso
keriopai remti ir ištirti visus su UNRRA Įvy
kusius nesklandumus.

z Taip baigė savo dienas vadinamas UNRRA- 
os universitetas, ir nuo šiol vadinsis tarptau
tiniu universitetu. Daromi žygiai, kad tai ne
pasibaigtų su šiuo semestru, bet būtų gautas 
leidimas valkti ir toliau, kas, atrodo, pavyks, 
nes karinė vadovybė te Bavarijos švietimo 
ministerija tokio universiteto steigimui pri
taria.

Reikia pažymėti, kad sunkioje padėtyje, be 
maisto, atsidūrusius studentus pasisiūlė šelpti 
net vokiečiai. Tarptautinės organizacijos „Pro 
Una Sancta Eoclesia“ Muncheno skyrius duoda 
studentams pavalgyti sriubos te duonos ne
mokamai.

Kas liečia lietuvius studentus, tai čia garą 
širdį parodė Mūncheno lietuvių visuomenė it 
vietos Raudonasis Kryžius. Daugelis mtincho- 
niečių, patys gyvendami it kortelių, dalį pa
aukojo studentams, ir apie 80 studentų gavo 
vienkartinę patalpą po 50 RM, vieną kg. duo
na* ir kt.

Nežiūrint viso to, visų tautybių studentai 
paskutinėmis dienomis ypač suartėjo te Iš
daro lyg vieną Seimą, kurt kovoja už savo 
būvį. Nekreipdami dėmesio nei į šaltį, nei į 
alkį ryžtasi studijuoti toliau, kad galėtų pa
sauliui duoti, ką nors geresnio, negu iki šiol 
ji* turi.

Paieškojimai
Amerikoje gyv. Stella Šimkus ieško 3 savo 

brolių: studento Justino Šimkaus, Albino 
Šimkaus, gyv. Ubiškio mlest. Telšių aps., Sta
sio Šimkaus iš Lluleikėnų km. Šilalės vaL

Atsiliepti ar žinias siųsti apie juos Šiuo 
adresu: J. Smalžys, Schweinfurt, UNRRA A. 
T. 1049.

Rinkevičienė Matilda, gyv. Schweinfurt DP 
Camp, ieško Aldonos ir Vyto Viltrakių te 
Magdės Pikšilingaitės.

Kružintaitis Ksaveras, gyv. (13a) Ostheim, 
Hofheim Nr. 10, ieško sūnaus Jono.

Vasiliauskas Petras, gyv. Kassel-Oberzweb- 
ran, Mattenberg Lager, ieško Vasiliauskų 
Kosto ir Vytauto, Paulauskų Aniceto ir Ge
nutės.

Pakalniškis Boleslavas, gyv. (23) Wilhelms
haven, Lager Roonstr., prašo atsiliepti broliu* 
Antaną ir Evaldą Pakalniškius ir seserį Adelę- 
Reginą Pakalniškytę-Jasinskienę,

Petravičius Max, gyv. Beberiė, Alta, Ca
nada, ieško Dobilų Jono ir KUnigundoš, tio- 
bilaltės Matlldos, Petravičių Jono, Juozo te. 
Pijaus, Onušalčių Kazio lt Antano.

UNRRA-os Paieškojimą Įstaiga, Arolsen prie
Kasselio, ieško sekančių astnehų:

Pranaitis Juozas, 34 metų, iš Prussia;
Pranskevičius Kazys, 49 metų. gyv. Vilka

viškis;
Pranskcvlčius Antanas. 43 metų, gyv. Moska- 

būdžiai;
Pranskevičius Juozas, 26 metų;
Pranskevičius Konstantas, 55 metų, gyV. Vil

kaviškis;
Pranskevičius Stasys. 37 metų, gyv. Vilka

viškis;
Pranskevičienė Veronika, 70 metų, gyv. Vilka

viškis;
Prapojollels Juozas, 47 metų, gyv. Vilkaviškis;
Prasauskas Kęstutis, 18 metų, iš Bonn;
Prasauskas Pranas, 29 metų, gyv. Vilkaviški*.

Rapolas DR — adatos auka... Piešiniai ir iodiiai St.Montvido.

„Mano sieloj šiandien šventė" — 
Vėl gailu laisvai gyventi.
Baigtos karantino dienos! — ■ * 
Tarė. Rapolas sau vienas: — 
Nors pas gyvnėšlę su vaiku 
Neliūdnai prabėgo laikas . . ,

Pažiūrėkit, ką jis daro —
Šitas piktas sanitaras 
Grūda vėliai į mašiną, » 
Kur nuveš — perkūnas žino! 
Rėdos, veža ten tik vaiku*. 
Kam dabar manąs vėl reiki*???

Tik žiūrėk, kaip prievartauja — 
„Sunkia" litrais mano kraują 
Jokios išimties netaiko 
Net devynių metų vaikui . . . 
Tartum kariamas, drebu čia — 
Ką gi jaučia tie mažučiai???

Viso reginio siaubingo 
Rapolo Širdis jausmingi 
Neišlaikius, plakt sustojo 
Griuvo vyras šis iš kojų. 
Vakar, pietus pagaminąs. 
Aplankiau jį ligoninėj.
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Aiškėja UNRRA-os skryningo tikslai

. Susitaria 20.000 DP perkeldMi j Belgiją

Frankfurt — „N. Y. Herald Tribune“, I. 28, 
Edwin Hartrich praneša: „USFET G-5 kalbė
tojas pranešė, kad USFET vyr. štabui pa
reikalavus, buvo nutrauktas politinis anti- 
sovietlnių lenkų ir baltų DP patikrinimas, 
kurj buvo pradėję vykdyti kai kurie 
UNRRA-os teamai, galimas daiktas, su tikslu 
išgauti Maskvai ir Varšuvai vertingų infor
macijų. G-5 pareiškė, kad kai kurie teamai 
„peržengė savo galias“, amerikiečių zonos 
baltus ir lenkus kamantinėdami jų politinių 
istorijų. Pav., DP buvo prašomi duoti vardus 
ir adresus savo giminių ir draugų, tebegyve
nančių sovietų kontroliuojamose srityse. G-5 
kalbėtojas paaiškino, kad Augsburgo stovyklos 
baltai DP buvo prašomi užpildyti asmeninę

DP emigracllos Klausimais
Frąnkfurt (S & S) — Tarpvyriausybinio 

Pabėgėlių Komiteto (IGCR) atstovas Sterling 
Updyke pareiškė, kad dviejų ar trijų sa
vaičių bėgyje būsianti pasirašyta sutartis, 
kurią 200.000 DP, dabar esančių Vokietijoje, 
galės būti įkurdinta Brazilijoje.

Speciali misija, susidedanti iš šešių' brazi- 
liečlų, apvažinėjusi centrines DP stovyklas 
Vokietijoje, dabar randasi Austrijoje, kur DP 
stovyklas globoja britų ir amerikiečių 
armijos.

Updyke sako, kad misija, grįžusi į Vo
kietiją. Su kariuomenės atstovais ir IGCR 
diskutuos įkurdinimo projekto detales.

Brazilijos vyriausybė, kuri projektuoja 
pirmą DP transportą, susidedantį iš 500 asme
nų laivais išvežti š. m balandžio 15 d., pir
moje eilėje domisi ūkininkais, kuriuos įkur
dintų nekultivuotoje krašto dalyje.

Washington (UP) — Vidaus reikalų minis- 
terio pavaduotojas Warner Garder pareiškė, 
jog jo ministerija „principiniai simpatizuoja“ 
pasiūlymui, pabėgėlius iš Vidurinės Europos 
perkelti į Aliaską.

Šį pasiūlymą neseniai pateikė Tarptautinė 
Pabėgėlių Organizacija prie JT (IRO). Orga
nizacija norėtų iš amerikiečių zonos Vokie
tijoje perkelti į Aliaską 500.000 DP. Juos 
sudarytų Pabaltijo ir kitų mažų kraštų 
piliečiai.

Garder pažymėjo, jog Aliaska yra reikalinga 
daugybės žmonių ir „mums bus malonu pa
daryti visa, kas yra galima, kad pagelbėjus 
DP asmenims ten įsikurti.“ Toliau jis nurodė, 
jog bet kuris pabėgėlių įkurdinimo planas 
užtraukia arba „tautinio arba tarptautinio 
pobūdžio atsakomybę.“ Taigi šiuo atveju 
susidarančios didžiulės išlaidos neturėtų būti 
užkrautos negausiems Aliaskos gyventojams. 
Tokio plano įvykdymas taip pat priklausytų 
nuo galiojančių imigracijos kvotų.

Philadelphia (AP) — Jungt Am. Valstybių 
atstovas Tarpvyriausybiniame Pabėgėlių Ko
mitete, Mr. Earl G. Harrison, skatindamas 
sušvelninti Jungtinių Valstybių imigracijos 
įstatymą, šiandien pareiškė, kad „ši šalis 
galėtų ateinančių ketvertų metų bėgyje 
kasmet įsileisti po 100.000 europiečių DP.“

Harrison, Pensylvanijos teisių universiteto 
dekanas, pabrėžė, kad Britanijos, Prancūzijos 
ir Jungtinių Valstybių vyriausybės nesutinka 
pabėgėlių grąžinti j tėvynes prieš jų pačių 
norą.

London (AP) — „The Daily Mail“ nurodo, 
kad Britanijai trūksta 700.000 darbininkų. 
Laikraštyje sakoma, kad importavus darbi
ninkų iš Europos, būtų išspręsta viena iš 
svarbiausių aktualiųjų problemų.

„Ten, kontinente, yra milijonas tremtinių, iš 
kurių galėtume savo pramonei išugdyti būrį 
kvalifikuotų darbininkų“, sako laikraštis.

„Žinoma, tektų susidurti su darbo unijų 
teisėmis, apgyvendinimo ir maitinimo sunku
mais, tačiau tai nėra neišsprendžiama.

Mes manome, kad iš DP stovyklų gautume 
mažiausia 205.000 tinkamų darbininkų“, bai
gia laikraštis.

Raudonasis Trojos arklys Prancūzijoje
Trejetą savaičių pastudijavęs Prancūzų vi

suomenės gyvenimą. Arturas Koestleris „Car
refour“ paskelbė įspūdingą reveliacinį straips
nį apie tai, kaip komunistų partija yra oku
pavusi prancūzų valstybės ir visuomenės gy
venimo raktines pozicijas ir kad sovietinio 
eksperimento atvejui Prancūzijoj formuojasi 
naujos rezistencijos embrijonai. Koestleris 
konstatuoja, jog Prancūzijoj veikia išmoningai 
suplanuota slapta komunistinė „Akcijos ir re
presijos organizacija“, savotiškas raudonasis 
ku-klux-klanas. Tos organizacijos ir komu
nistų bei pasekėjų dėka prancūzai sovietinei 
invazijai negalėtų spirtis nė 6 dienų, o jau 
dabar kiekvienu momentu, vieno socialistų 
parlamentaro liudijimu, komunistų partija, 
jeigu apsispręstų, galėtų telefonu paimti 
valdžią. Tačiau tokiu atveju neišvengiamai 
kiltų pilietinis karas, neabejotinai, kaip 
Ispanijoje, >. įsikištų užsienis, ir prasidėtų 
visuotinis konfliktas. Dėl to Maskva įsakiusi 
prancūzų komunistams bet kuria kaina laukti, 
laikytis nuosaikiai ir bendradarbiauti vyriau
sybėje, nes visuotinio konflikto metas, Mas
kvos akimis, dar nesąs pribrendęs. „Tačiau 

anketą iš 57 klausimų, kurių daugelis buvo 
„labai politiški“. Kai apie šį nesuderintą po
litinį patikrinimą buvo pranešta Paul Ed
wards, naujai paskirtam amerikiečių zonos 
UNRRA-os direktoriui, jis tuoj šį patikrinimą 
sustabdė. USFET štabas patvirtino privačius 
pranešimus, kurių buvo gavę laikraščių ko
respondentai, kad daugelyje lenkų ir baltų 
DP stovyklų dėl to ketinamo patikrinimo 
buvo kilęs rimtas sambrūzdis.
c USFET štabas paaiškino, kad pagal praeitų 
metų rugpiūčio mėn. UNRRA-os tarybos nu
tarimą Ženevoj visi DP bus dar kartą patik
rinti, kiek jie tinka gauti DP aprūpinimą, 
ar asmeniškai nori grįžti namo arba gali būti 
įkurdinti kuriame kitame krašte. Tačiau 
USFET štabas šiandien pranešė, kad tam 
reikalui nebuvo užplanuotas joks apklausinė
jimas. Kai kurie UNRRA-os teamai patys pa
rengė patikrinimą, kuris peržengė pagrindi
nius UNRRA-os politikos nuostatus. USFET 
štabas, smulkiau nespecifįkuodamas, duoda 
suprasti, kad bus vedamas 'masinis tardymas, 
nes reikalas eina apie didelę grėsmę saugu
mui. Jeigu informacija, kurios buvo reikalau
jama iš baltų ir lenkų DP, patektų į Varšuvos 
ir Maskvos vyriausybių rankas, tie DP galėtų 
būti šantažuojami, kad pasidarytų slapti tų 
vyriausybių agentai“.

Toliau „N. Y. Herald Tribune“.-korespon- 
dentas praneša, jog USFET štabas stebi 
Veikimą žydų, iš Rytų Europos įsiskverbusių į 
amerikiečių zoną. „Čia yra žinoma“, rašo 
Hartrich, „kad rusų, lenkų ir čekų vyriausybės 
atvirai padeda tiems žydams judėti iš Rytų į 
Vakarus, samprotaudamos, kad juo daugiau 
žydų užgrius ant vakarinių valstybių pečių, 
juo labiau jie sukomplikuos ir taip įtemptą) 
Palestinos krizę“.

Vokietijos klausimas ir Maskvos konferencija
Kiekviena didžioji valstybė norėtų savo 

požiūriu Vokietiją sutvarkytų O visų keturių 
didžiųjų pažiūros į Vokietijos klausimą labai 
skirtingos, išeinančios iš saugumo, prekybos 
ir ideologinių interesų. Prancūzai siekia, kad 
būtų apkarpytos vakarinės Vokietijos sienos, 
kad ateityje Vokietija būtų nepajėgi karui 
sukelti. Prancūzai gerai žino, kad stipri Vo
kietija visada sudarė ir sudarys mirtiną pa- 
vojųpirmojeeilėje pačiai Prancūzijai. Dvidešimt 
penkerių metų bėgyjePrancūzija du kartus nuo 
Vokietijos skaudžiai nukentėjo. Prancūzai to 
negali pamiršti, ir jie su įtarimu ir nepasi
tikėjimu žiūri į amerikiečių ir iš dalies anglų 
pastangas padėti Vokietijai atsigauti, nors, 
tik ir ūkiškai. Prancūzų nuomone, dažniausiai 
vieną nuolaidą sekančios kitos nuolaidos. 
Prancūzija, kuri, darant taikos sutartis su 
buvusiais Vokietijos satelitais,' nuolat siūlė 
kompromisus, Vokietijos klausimą svarstant, 
sieks išvengti kompromisinio sprengimo.

Anglija prancūzus palaiko tik dalinai. 
Anglai, kurie neturi noro leisti Vokietijai 
kariškai atsikurti, pritaria ekonominiam Vo
kietijos atstatymui. Anglų nuomone, jei Vo
kietija bus palikta ūkiškai sužlugdyta, ji 
mesis į komunizmą, ko anglai labai nenori. 
Anglai norėtų dalinai patenkinti prancūzų 
norus, bet tuo pačiu nenori užsitraukti ne
apykantos iš vokiečių pusės. Prancūzijos 
saugumui patikrinti jie siūlo ieškoti kitokių 
priemonių, negu visiškas Vokietijos sužlugdy
mas.

Amerikiečių pažiūra į Vokietiją dar kito
kia. Amerika, būdama galingiausia pramonės 
šalis, gerbia dideles tautas. Amerikiečiai 
linkę Vokietijai dar daugiau nuolaidų pa
daryti, negu anglai Be Saaro srities, ame
rikiečiai nelinkę nieko daugiau Prancūzijai 
pridėti. Jie priešingi ir Reino pramonės sri
ties nuo Vokietijos atplėšimui, kad ją su- 
tarptautinus. Amerikiečių vienintelis noras 
— Vokietija daugiau nebeturi būti kariškai 
pajėgi. Vokietijos klausimu amerikiečių 
pažiūras aiškiai išdėstė Byrnes savo Stutt- 
garto kalboje, kurią vokiečiai sutiko palankiai 
ir su viltimi. Ekonomiškai pajėgioje Vokie
tijoje amerikiečių pramonė rastų gerą rinką.

Sovietų Sąjungos nusistatymas Vokietijos 

jokia prancūzų vyriausybė nieko negali daryti 
nei viduj, nei užsieny, jeigu jai nepritars 
komunistų partija, „rašo Koestleris.“ Tokia 
padėtis gali užtrukti 3 mėnesius, trejus metus 
ir ilgiau . . .

Koestleris netiki, kad padėtį galėtų, iš
gelbėti, pav., nuosaiki gen. de Gaulle dik
tatūra: ir tuo atveju pilietinis karas neišven
giamas, nebekalbant apie tai, kad toks spren
dimas daugiui eis prieš širdį. Jis nieko ne
laukia ir iš bejėgės socialdemokratijos, kuri 
neseniai Boumemoutho konferencijoje galu
tinai palaidojusi viltį atgaivinti antrą inter
nacionalą. „Belieka vienas sveiko proto dik
tuojamas sprendimas, kurį jau nuo metų 
skelbia gerosios dvasios: Vakarų federacija, 
apimanti Prancūziją, Olandiją, išlaisvintą nuo 
Franco Ispaniją, Italiją, Saarą ir Reino kraštą. 
Čia netenka diskutuoti plano nuopelnų ir ne
patogumų: aš jį teiškeliu tam, kad nebaigčiau 
visiškos nevilties gaida. Nes Europa yra pri
ėjusi tokį nevilties tašką, kad, kaip kare drau
džiamas defetizmas, taip dabar turi būti už- r 
draustas pesimizmas.“ (EI) I

Bruxelles (AP) — Tarp Belgijos vyriausy
bės, amerikiečių karinės valdžios atstovo ir 
mjr. gen. John S. Wood, atstovaujančio 
Tarpvyriausybinį Pabėgėlių Komitetą (IGCR), 
pasirašyta sutartis, pagal kurią 20.000 DP, 
dabar gyvenančių JAV zonoje, vyks į Belgiją' 
anglių kasyklų darbams.

Sutartis įsigalios, ją ratifikavus Belgijos 
vyriausybei ir JAV karinių pajėgų Vokietijoje 
gen. štabui.
' Frankfurt (S & S) — Maj. Robert E. Nei
man, kuris atstovavo karinę valdžią Briuselio 
pasitarimuose dėl 70.000 DP perkėlimo iš 
amerikiečių - zonos į Belgiją anglių kasjddų 
darbams, pareiškė, jog sutarties įgyvendinimu 
turės rūpintis JAV armija, kadangi ji yra 
laikoma atsakinga už DP asmenų surinkimą, 
jų sugrupavimą ir patikrinimą saugumo 
sumetimais. Armija turės teikti susisiekimo 
priemones ir maistą laike kelionės į Belgiją.

Neiman dar pažymėjo, jog „netinkami dar
bininkai“ bus grąžinami atgal į amerikiečių 
zoną. Tačiau pasitarimų metu nebuvo ap
spręsta, dėl kokių priežasčių DP gali būti 
laikomas „netinkamu". Visus klausimus, su
rištus su darbininkų grąžinimu, palikta 
spręsti Belgijos vyriausybei ir Tarpvyriausy
biniam Pabėgėlių Komitetui.

Vieneri metai Schweinfurte
S. m. vasario 4 d. Schweinfurto lietuvių 

stovyklos Executive Officer Stuart H. Cary 
minėjo savo darbo metines Schweinfurte. 1946. 
II. 4 d. jis pradėjo eiti UNRRA-os direkto
riaus pavaduotojo pareigas lietuvių, ukrainie
čių ir lenkų DP stovyklose. 1946. V. 15 d. 
didesnė dalis UNRRA-os team 196 su 3000 
ukrainiečių išvyko į Aschaffenburgą, kur 
įkūrė naują stovyklą. Po to 1946 m. lapkričio 
1 d. jis grįžo vėl atgal į Schweinfurto lietuvių 
stovyklą. Mr. Stuart H. Cąry yra anglas, di
delis lietuvių draugas. Visuose opiuose klausi
muose S. H. Cary yra palankus lietuviams ir 
gina jų teises.

Šia proga Schweinfurto lietuvių bendruo
menė ir „Tėviškės Garsas“ Mr. Stuart H. Cary 
įteikė keletą kuklių dovanėlių prisiminimui. 
Direktorius tikėjosi, kad kitas darbo su lie
tuviais metines jis galėsiąs švęsti laisvoje ir 
nepriklausomoje Lietuvoje.

klausimu dar nebuvo aiškiai išreikštas. So
vietai nori ne tik ištaikyti sau Karaliaučiaus 
sritį, bet užtikrinti ir Lenkijai dabartines jos 
sienas. Sovietų nuomone, dabartinis Lenkijos 
pasistūmėjimas iki Oderio, lygus sovietų 
pasistūmėjimui ligi tos pačios vietos. Iš kitos 
pusės, sovietai labai norėtų į savo pusę pa
traukti vokiečių mases. Čia sovietai susiduria 
su sunkiu klausimu: kaip pilnai patenkinti 
Lenkijos norus ir įsigyti vokiečių malonę. 
Neaiški sovietų laikysena ir Prancūzijos 
atžvilgiu. Jei Prancūzijoje būtų komunistinė 
vyriausybė, Maskva neabejotinai laikytųsi 
dėsnio: prie Lamanšo priėjom taikiu būdu, 
Prancūzija darosi mūsų, gi Vokietija jau 
replėse. Tada sovietai palaikytų Prancūzijos 
teritorinius reikalavimus, kad prancūzai ga
lutinai pultų į Maskvos glėbį, o Vokietiją 
suvirškintų kitomis priemonėmis. Bet Pran
cūzijos vyriausybė dax nėra komunistinė, 
nors ir pasukusi į kaiię. Sovietams atrodo, 
kad Prancūzijoje laikas dirba jų naudai. Bet 
jei sovietai prancūzų nepalaikys, prancūzų 
simpatijos Sovietų Sąjungos atžvilgiu gali 
labai sušlubuoti. Prancūzui Vokietijos klau
simas stovi pirmoj vietoj. Sovietams pasisa
kius už prancūzus, vokiečiai nuo sovietų dar 
labiau nusisuks, gi sovietai neturi tikrų ga
rantijų, kad sekanti Prancūzijos vyriausybė 
būtų komunistinė. Sovietams rūpi dar pa
laukti, delsti, kad Europos padėtis labiau 
susikristalizuotų.

Visas šitas didžiųjų valstybių pažiūras su
derinti bus labai sunku. Vokietijoj susikerta 
ne tik didžiųjų saugumo, ūkio, teritoriniai in
teresai, bet čia visoje nuogybėje nesutaikomai 
kryžiuojasi ir ideologiniai jų reikalai.

Nemažai Vokietijai visokiausių reikalavimų 
pateikė ir . mažosios valstybės, kariavusios su 
Vokietija ir nuo jos skaudžiai nukentėjusios. 
Didieji negalės neatsižvelgti į jų pageidavimus, 
o tas didžiųjų nesklandumų naštą tik pa
didins, nes vakarinės demokratijos bus pa
lankesnės Belgijai, Olandijai, gi sovietai ne
dvejodami pasisakys už Lenkiją, Čekoslova
kiją ir 11.

Nepamirškim vieno dalyko, kad Vokietijos 
klausimas yra pagrindinis ne tik ūkine, teri
torine, bet ir psichologine prasme. Karas kilo 
dėl Vokietijos. Amerika įstojo į karą, kad 

'Europoje neįsivyrautų viena didelė ir agre
singa valstybė, kuri grąsintų visam pasauliui. 
Kariškai Amerika savo tikslus pilnai pasiekė. 
Vokietijos karinė galybė visiškai sutriuškin
ta. Dabar Amerika žiūrės, kad neįsivyrautų 
kita panaši valstybė, kurios veržlumas nė 
kiek nemažesnis, ir kuri, apjungus didelę 
dalį Europos ir Vokietijos, darosi dar galin
gesnė ir pavojingesnė. Amerikos visuomenė 
šiuo klausimu yra jautri Jei Amerika šio 
savo tikslo negalės pilnumoje įgyvendinti, jos 
bus veltui kariauta.

Amerika Europoje daug kjir nusileido, nes 
ten buvo jai ne esminiai reikalai. Triestas, 
Jugoslavija, Balkanai Amerikai nėra gyvybi
nis dalykas, nes ne dėl jų Amerika išėjo ka
riauti. Vokietijos klausimą svarstant, Ame
rika turės būti kieta, nes Vokietijoje jos pa
grindiniai karo tikslai, kuriuos ji pasiekė ir 
kuriuos neabejotinai norės pilnumoje reali- 
žuoti. Kai kas su tokiu Amerikos nusistaty
mu riša ir Byrnes pakeitimą gen. Marshaliiu. 
Gen. Marshallis, būdamas štabo viršininku. 
Amerikos planus karinėje srityje puikiai 
įvykdė; dabar jis turėsiąs tai pilnutinai įgy
vendinti ir politinėje srityje, kad pasiektas 
laimėjimas lengvai nepradingtų. St. Devenis

Belgų delegacija yra numačiusi netolimoje 
| ateityje atvykti į Frankfurtą, iš kur ji apva- 

žinės DP stovyklas, rinkdama 20.060 vyrų, 
kurie dirbtų anglių kasyklose. Likusieji 
50.000 bus sudaryti iš darbininkų šeimų.

Kiekvienas darbininkas turės sudaryti su
tartį su Belgijos vyriausybe, kuri pageidauja, 
kad sutartis būtų pasirašoma dvejiem1 metams. 
Darbininkai bus atlyginami pagal nustatytas 
normas Belgijos angliakasiams. Sutarčiai pa
sibaigus, DP galės būti grąžinami į savo tėvy
nes arba įkurdinami kituose kraštuose, jeigu 
jie nepareikš noro sutartį atnaujinti.

Prisilaikant veikiančių nuostatų, norintiems 
galės būti suteikta Belgijos pilietybė. Dar
bininkai savo šeimas galės atsigabenti trijų 
mėnesių būvyje.

Frankfort (S & S) — Grįžę iš kelionės po 
Belgiją 13 DP atstovų daugumoje apsidžiaugė, 
kad tas kraštas galės būti uostu amarikječfų 
zonos tremtiniams. USFET G 5, UNRRA-os, 
Tarpvyriausybinio Pabėgėlių Komiteto ir Bel
gijos atstovams grįžustoji delegacija pareiškė, 
kad sunkiausios problemos, kurios turėtų 
būti išspręstos, yra patalpų klausimas, su
tarties ilgumas ir intelektualinių pajėgų įsilei
dimas. Šių klausimų neišsprendus, arba juos 
palikus esamame stovyje, susidarytų šiek tiek, 
sunkumų užverbuoti 20.600 angliakasių iš DP- 
tarpo.

Delegacijos nariai yra numatę artimoje 
ateityje aplankyti amerikiečių zonos DP 
stovyklas ir su jų gyventojais aptarti Belgijos, 
kaip ir ateities namų, klausimą.,

Belgų valdžios atstovas maj. S. P. Russeau 
patalpų klausimu delegacijai pareiškė: „Bus 
padaryta visa, kas yra įmanoma, kad būtų 
suteiktos, geriausios galimos apsigyvenimo 
sąlygos“.

Pasirodė, kad tiktai sutarties'ilgumo klausi
mų,— sutartis pasirašoma dvejiem metams,— 
nebuvo galima rasti kitokios išeities. DP 
atstovai laikėsi nuomonės, kad daugelis dar
bininkų nenorės lieti į kasyklas mažiausia 
dvejiem metams, -pirma neištyrę galimybių dėl 
kitokio darbo. Russeau paaiškino, jog Bel
gijos nusistatymas turėsiąs pasilikti toks, 
koks jis yra. Jis pridūrė, jog tai yra daroma 
sąryšy su dideliu angliakasių trūkumu ir 
atsižvelgiant į tai, kad angliakasio apmoky
mas pareikalauja nuo trijų iki šešių mėnesių.

DP atstovams pareiškus, kad darbininkai 
nenorėsią vykti be vadovaujančių ąsmenų, 
buvo nutarta priimti ir stengtis užtvirtinti 
pasiūlymą, į Belgiją įsileisti nedidedį skaičių 
intelektualų iš DP tarpo.

— 1.30. britų užs. reik. min. oficialiai pa
tvirtino, kad iš Varšuvos atšaukiamas amba
sadorius Victor Cavendish-Bentinck, kuris 
gauna naują paskyrimą. Jo atšaukimas nieko 
bendro su Varšuvos teisme iškelta grafui Ksa- 
ver Grocholski išdavimo byla neturi.

— Anglijos ambasadorius .Varšuvoje įteikė 
Lenkijos užs. reik. min. notas dėl ambasados 
tarnautojos Marijos Malinowskos ir II anglų 
karo attache maj. David Smiley suėmimo. 
Pastarasis buvo suimtas kelionėj, besiinfor- 
muojant apie rinkimų eigą.

— Lenkijos užs. reik, min: spaudos sky
riaus v-kas maj. Grosz I.30d. puolė britų 
siųstuvų lenkų kalba transliacijas, kurių to
nas esąs persunktas neapykanta ir kuriose 
„skleidžiamos provokacijos“, kurstančios Len
kijoj žmogžudystes. Šių transliacijų kaltinin
kas esąs atsakingas už vykstantį kraujo pra
liejimą.

— JAV jūrų karo ministerija dementavo 
„Pravdos“ žinią, esą JAV karo laivynas Tsing- 
.tau įsirengęs slaptą jūrų bazę.

JAV baigusios Kinijoj savo tarpininkavimo 
akciją tarp vyriausybininkų ir komunistų, be 
to, atitraukiančios iš Kinijos savo kariuo
menės dalinius. Manoma, kad po to Kinijoj 
prasidės aršios kovos. (AP)

— Iš Palestinos evakuojamos britų šeimos, 
nes kariuomenė negalinti būti atitraukta nuo 
kitų uždavinių ir paskirta joms saugoti. Kariai 
gyveną mieste turi persikelti į kareivines. 
(Reuter)

— Italijoj nuo socialistų partijos atskilo jos 
dešinysis Saragat sparnas, kuris kaltina par
tijos vadą Pietro Nisni svyravimu į komunistų 
pusę. , ' ■

— 85% parlamento 'atstovų balsų Lenkijos 
prezidentu buvo išrinktas vienintelis kandida
tavęs — Bierutas, kurio kadencija būsianti 7 
metai.

— Tik ką prasidėjusi Londone britų-arabų 
valstybių konferenęjja Palestinos reikalais 
atidėta neribotam laikui.

Marshallis reikalaus Potsdamo nutarimų 
atnaujinimo

INS informuoja, kad JAV užs. reik. min. 
Marshallis rengiasi kovo mėn. Maskvos kon
ferencijoj reikalauti naujo 1945 m. Potsdamo 
nutarimų patvirtinimo. Marshallis, remiamas 
prezidento ir vyriausybės, esąs pasiryžęs 
svarstyti atskirus susitarimo punktus, kuriais 
nepatenkinta Sov. S-ga. Taip pat jis norįs 
padaryti veiksmingesniais nutarimus dėl 
ūkinio Vokietijos suvienijimo, nes 16 mėn. 
praslinkus po karo, ji vis dar esanti išskirta, 
kaip germetiškai uždaryta sritis. JAV ir Ang
lijos nuomone, Potsdamo nutarimus pažeidę 
ir smurtingai pravesti Lenkijos rinkimaį. Turį 
būti atnaujinti Potsdamo patikrinimai ir dėl 
Korėjos .politinės ir ūkinės nepriklausomybės.

Liūdesio valandoje, mirus mylimai 
žmonai Marijai,

VLADĄ MALINAUSKĄ
nuoširdžiai užjaučia

A. Tumėnas ir Ad. Žygas
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