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Estijos Nepriklausomybę 
minim

Giliai susikaupę, nepalaužiami ir rūstūs 
kukliai paminėjome savo tautos istorinę — 
Vasario 16-ją — dieną. Dabar, vasario 24 d., su 
nemažesniu skausmu ir vieningo ryžto minti
mis prisimename nepriklausomos Estijos aną 
didįjį momentą, kad prieš 29-rius metus (1918. 
U, 24) buvo viešai paskelbta Estijos nepri
klausomybė, kuri buvo įgyvendinta, taip pat 
tik po ilgų ir sunkių laisvės kovų. Pagaliau 
tiktai. 1920 m. vasario 2 d., pasirašius su Sov. 
Sąjunga taikos sutartį, nepriklausomoji Estija 
galėjo pradėti ramų valstybinį ir kūrybinį 
darbą, kuris buvo sklandžiai ir gražiai varo
mas ligi nepriklausomybės užgniaužimo An
trojo pasaulinio karo metu.

Nelaimingoji Pabaltijo erdvė, būdama viena 
svarbiųjų kryžkelių istoriniame didžiūnų ke
lyje, sunkią kankinės dalią yra paskyrusi ir 
mažajai Pabaltijo tautų šeimos sesutei — 
Estijai.

Jau XIII a. pradžioje pavergti, estai nešė 
Sunkų vokiškosios priespaudos kryžių ligi 
1561 m., kol žlugo kryžiuočių ordino valstybė. 
Vėliau Estiją valdė Švedija, kol Rusijos Caras 
Petras Didysis 1721 m. ją pavergė, „kirsdamas 
sau langą į Europą“... Sunki baudžiava ir 
vokiškųjų baronų, sauvalė vėl slėgė nelaimin
gąją žemę ir žmones. Ne ką geriau buvo ir po 
baudžiavos panaikinimo (1816—1819). Paga
liau estų valstiečiai atkuto tik po naujosios 
žemės reformos XIX a. viduryje, kada jiems 
buvo duota žemės. Tačiau ir vėliau estų tauta 
turėjo spirtis prieš dvi jėgas: prieš rusifika
cijos pastangas ir prieš germanižacinius ba
ronų planus. Šioje atkaklioje kovoje estai, 
anaiptol, nepalūžo. Pradžioje kilęs grynai tau
tiniai kultūrinis sąjūdis ilgainiui virto poli
tiniu, kol Didžiojo karo audra vėl atnešė 
Estijai nepriklausomybę.

Krinkant carinei armijai, estai pradėjo or
ganizuoti savo tautinius dalinius, kurie ir su
darė nepriklausomos Estijos kariuomenės 
branduolį. 1918 m. pradžioje estai jau turėjo 
vieną savos kariuomenės diviziją. Estams ne
tiktai' teko galutinai nusikratyti vietos baronų 
remiamais vokiškaisiais okupantais, bet taip 
pat sunkiai gintis nuo raudonųjų ir baltųjų 
rusiį negalinčių pakęsti laisvos ir nepriklau
somos Estijos. Sunkios ir ilgos Estijos nepri
klausomybės kovos, pareikalavusios daug 
brangių aukų, gavus paramos iš suomių, 
švedų, danų savanorių ir anglų laivyno, buvo 
laimėtos. Nepriklausomos Estijos valstybė pa
lengva savarankiškai stojosi ant kojų, kaip ir 
kitos dvi Pabaltijo sesės — Lietuva ir Latvija.

Per abu nepriklausomo gyvenimo dešimt
mečius laisvoji Estija padarė didžiulę pažangą 
visose savo valstybinio ir kultūrinio gyvenimo 
srityse. Geri kaimyniniai santykiai ir vis be- 
glaudėją kultūriniai ryšiai Estijos su Lietuva, 
galbūt, ilgainiui būtų virtę brolišku viso lais
vojo Pabaltijo bendradarbiavimu. Tačiau kilęs 
naujas pasaulinis gaisras, drauge su visomis 
slaptomis vakarinių ir rytinių imperialistų 
užmačiomis, baisiausią nelaimę atnešė ir estų 
tautai. Antrojo pasaulinio karo pradžios ir jo 
baigmės veiksmai skaudžiausiai iš viso Pa
baltijo palietė Estiją. Tiek 1941 m. deportaci
jos į Rytus, tiek vokiškųjų okupantų totalinė 
prievarta įtraukti į fronto ugnį Estijos žmones, 
be. galo išžudė ir nuniokojo estų tautą.

Dabar negirdėta prievarta ir teroras siau
tėja Estijos žemėse, kaip ir visame Pabaltijy. 
Dešimtys tūkstančių išblaškytų kenčia tą pa
čią benamių ąmonių dalią tremtyje. Tačiau 
simbolinis estų tautos ryžtingumas spindi kad 
ir iš anų kelių dešimčių žmonių, paprastais 
laiveliais perplaukusių Atlantą ir pasiekusių 
JAV krantą. Tai didvyriškas gelbėjimasis 
iš proletariato diktatūros nagų, tai neužgniau
žiamas protestas dėl žmogaus laisvių ir teisių.

Tad šią didžią istdrinę estų tautai — Va
sario 24-ją — dieną kiekvienas lietuvis tremti
nys aiškiai supranta, kad bendrasis vargo ir 
kančių likimas, abi tautas panašiai slėgęs 
praeityje, turėtų bflti apvainikuotas teisybės 
ir laisvės pergale visoms Pabaltijo tautoms. 
Neužčiaupiamas baltų tautų žmonių balsas 
visame pasaulyje turėtų pagaliau paveikti 
tauriąją pasaulio sąžinę ir padaryti tokių žy
gių, kad Pabaltijo tautų užgrobimas, šio pasta
rojo karo pasėkoje, būtų atitaisytas, nes jo 
ligi šiai dienai nepripažįsta ir didžiosios In
karų demokratijos.

Broliai. Lietuviai!
Jau septintąjį kartą Vasario 16-ją lietuvių tauta mini kentėdama. Praeitin vis 

giliau grimsta šviesus prisiminimas, kada tą dieną linksmai švęsdavom kaip tautos 
džiaugsmo šventę. Per ilgai užtrukusios nelaimės nuvargintas, prošvaistės nematy
damas, neretas lietuvis silpnumo valandą gal net suabejoja mūsų tautos ateitimi bei 
įos valstybinio gyvenimo prisikėlimu.

Šią brangiąją dieną mes kreipiamės į jus, broliai tremtiniai, Vokietijoje, Austri
joje, Italijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Danijoje, Belgijoje ir kituose 
Europos kraštuose. Kreipiamės į jus, broliai, Jungtinėse Amerikos Valstybėse, Ka
nadoje, Pietų Amerikoje ir visame pasaulyje.

Kreipiamės į tuos, kurie su skausmu palikote klaikumos užgriūtą tėvynę; į tuos, 
kurie, svetur susikūrę sau naujus židinius, iš tolo džiaugėtės laisvosios tėvynės kles
tėjimu; i tuos, kurie, jau svetur gimę, jaučiate plakant lietuvišką širdį. Mes kalbame 
į jus visus vardan lietuviškojo kraujo ir dvasios; kurie Vasario 16-sios žodį pavertė 
Nepriklausomos Lietuvos kūnu.

Mes kreipiamės į jus vardan tėvynėje kenčiančios mūsų tautos.
Mes šaukiam į jus vardan amžinojo teisingumo, kuris yra visų tautų ir visos 

žmonijos išlikimo ir suklestėjimo sąlyga. *
1918 m. Vasario 16 d. aktas buvo vaisius švystelėjusios demokratijos ir teisin

gumo pergalės tarptautinėje politikoje. Bet jis nebuvo mums padovanotas. Tik 
išpirką jį krauju ir atkakliu darbu du nepriklausomybės dešimtmečius mes buvom 
laimingi ir kūrėme kultūrinę ir ūkinę Lietuvos pažangą.

Šiandien mes regime, kad abu Pasauliniai Karai tebuvo du epizodai milžiniškojo 
žmonijos perversmo, kuris tebėra nebaigtas. Pastarasis karas pasaulį paliko pada
lintą į dvi dalis. Vienoje persveria teisės ir laisvės pradas, skelbias Atlanto deklara
cijoje. Roosevelto keturiose laisvėse, Jungtinių Tautų chartoje. Trumano punktuose. 
Antrąją valdo neteisė ir vergija. Jos pančiuose vaitoja šiandien ir mūsų tėvynė.

Laikas išspręs tų dviejų-pasaulių priešingybę. Jis išspręs ir mūsų tautos likimą. 
Bet laukiamasis sprendimas ne dovanai grąžins mūsų tautai laisvę. Mes giliai 
tikime, kad šiandien mūsų kovojančios ir kenčiančios tėvynės ir tautos auka yra 
didžioji duoklė teisės ir laisvės pergalei. Bet toji šventa auka visus mus nepermal
daujamai įpareigoja. įpareigoja ne tik vardu lietuvių tautos, kurią smurtas grąsina 
išnaikinti, bet ir vardu visos žmonijos, kuri neišvengiamai bus pasmerkta žūti, jeigu 
sutiks su neteisingumo ir priespaudos pergale. Dėl to lietuvių tautos kova yra kova 
dėl viso pasaulio likimo. Mūsų seneliai, moterys ir vaikai, kurie ištremti miršta 
Sibiro taigose, yra tos pasaulinės kovos kankiniai. Mūsų vyrai, kurie kaunasi Lie
tuvos giriose, yra tos pasaulinės kovos avangardas. Jie lieja kraują ne vien už* Bal
tijos krante prisiglaudusią mūsų tėvų žemę: jie pirmieji yra save paaukoję už teisingą 
ir laisvą pasaulio ateitį. Todėl šis žygis į vieną rikiuotę suglaudžia viso pasaulio 
lietuvius ir. visus tauriuosius žmones. v -■

Vadovaujantieji veiksniai daro kas Įmanoma Lietuvos laisvės bylai ginti politi
nėje ir diplomatinėje plotmėje: šaukiasi į Jungtines Tautas, kreipiasi į vyriausybes, 
mezga ryšius su įtakingais valstybių vyrais, visuomenininkais, spauda; stengiasi gauti 
žodį tarptautinėse konferencijose. Bet pasaulio sąžinei suveiksminti reikalinga visų 
pasaulio lietuvių aktinga talka. Kongresuose ir manifestacijose, memorandumais ir 
peticijomis, oficialiais demaršais ir asmeniniais ryšiais, vadovaujančiųjų veiksnių nu
rodomi ir sava apgalvota bei tikslinga iniciatyva atstovaukite tarptautinio teisingu
mo ir Lietuvos valstybės atstatymo reikalui. Judinkite '•pasaulio opiniją ir žadinkite 
žmonijos sąžinę per vyriausybių narius ir parlamento atstovus, per humanistines 
organizacijas ir politinės partijas, per kultūrines institucijas ir pasaulinę spaudą, 
per bažnyčių hierarchus ir tarptautines asociacijas.

Jūs visi, ypačiai užjūrių broliai, daug esate padarę Lietuvai gelbėti. Tėvynės 
padėka jūsų laukia išvaduotoje Lietuvoje. Šiandieną ji šaukia mus visus kovoti, 
dirbti, aukotis!

Šiandien, rūsčiose aplinkybėse švęsdama Vasario 16-sios laimėjimo šventę, 
Tėvynė mums Įsako padėti j šalį asmeninius apskaičiavimus, mesti smulkius nesu
tarimus, rauti reiškinius, mūsų vardą žeminančius, naikinti ydas, mūsų moralę ker
tančias.

Nugalėkime nevilties valandas!
Sutelkime visi proto, Širdies ir valios galias darniam veikimui!
X šventąjį žygį už laisvą demokratinę Lietuvą!

VYRIAUSIASIS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS
1947 m. Vasario 16 —

— Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo Dvidešimt Devintųjų Metinių — dieną.

Ir Prancūzija nori
Prancūzų misija lankosi britų zonoje, Vo

kietijoje, norėdama papildyti po karo su- 
mažėjusios darbo jėgos rezervus darbininkais 
užsieniečiais, — taip vasario 15 d. pareiškė 
vienas užsienių reikalų ministerijos pareigū
nas, pastebėdamas, kad pasitarimai su ame- 
riRiečių kadnės valdžios atstovais, gauti sa
vanorių darbininkų iš DP tarpo, vyksta tei
giama prasme.

Kitos prancūzų misijos tais pačiais tikslais 
— ieškodamos kvalifikulbtų DP darbininkų — 
tiria DP padėtį prancūzų zonoje ir Austri
joje.
i Visose trijose zonose ir Austrijoje yra apie 

1:300.000 DP, iš kurių Prancūzija tikisi gauti 
mažiausiai 200.000 angliakasių, ūkininkų ir 
pramonės darbininkų, kurių dabar Prancū
zijai itin trūksta.

Pasitarimai DP klausimu prasidėjo praslin
kus keletai savaičių po to, kai Prancūzijos ko
munistų partija nustojo priešintis imigracijai 
tų žmonių, kurių sugrąžinimu į Pabaltijo 
valstybes, Lenkiją ir Jugoslaviją yra labai 
užinteresuota Sovietų Sąjunga. Prancūzų ko
munistai sakosi dabar pakeitę savo politiką 
del to, kad jiems paaiškėję, jog Amerika ne
nustosianti reikalauti paleisti 440.000 vokiečių 
karo belaisvių, šiuo metu dirbančių Prancū
zijos pramonėje ir žemės ūkyje. f

Tuo būdu, prancūzų užs. reik. min. valdi
ninko žodžiais, komunistams pakeitus savo 

gauti darbams DP
politiką, Prancūzijai atsirado puiki proga pa
pildyti po karo atsiradusį 750.000 darbininkų 
trūkumą. Sis deficitas dabar buvo laikinai 
kompensuojamas karo belaisvių darbu.

Be 200.000 DP, kuriuos prancūzai tikisi su
verbuoti, jie dar laukia apie 200.000 italų 
darbininkų. Be to, jie dar tikisi, kad per
pildytose vakarinėse zonose jiems pavyks dar 
suverbuoti bent 70.000 vokiečių. Jau nu
matyta šį pavasarį pradėti pasitarimus su 
vokiečių įstaigomis ir suverbuoti kiek galima 
daugiau nevedusių jaunų darbininkų. Pran
cūzai tikisi, kad jauni darbininkai eventualiai 
ves prancūzes ir, laikui bėgant, asimiliuosis.

Labiausiai Prancūzijai reikalingi yra ang
liakasiai, nes dabar vokiečiai karo belaisviai 
išpildo 25% visos prancūzų anglies produkci
jos. Vieno valdininko žodžiais, jei Prancūzijai 
nepavyktų suverbuoti pakankamo angliakasių 
skaičiaus, ji atsidurtų katastrofiškoje padė- 
tyje.\

Nelaimei, angliakasių ir pramonės darbi
ninkų jproporcija DP tarpe yra gana maža. 
Pavyzdžiui, daugumas pabaltiečių, kurie 
prancūzų nuožiūra, yra ypač pageidaujami 
imigrantai, yra intelektualai ir „baltarankiai“ 
darbininkai Nežiūrint to, Prancūzijos val
džios įstaigos tikisi, kad dauguinas šių žmo
nių išmoks prekybos ir bus naudingi Pran
cūzijos ūkiui ^New York Herald Tribune" 

1947. Ik 17.

Lietuva — Jungtinių 
Tautų narys

Prof. K. Pakštas, rašydamas 1946 m. gruodžio 
20 d. „Amerikos“ numeryje apie sumanymą su
telkti lietuvius tremtinius Vakarų Vokietijoj, 
patiekia budingų duomenų apie oficialiąją JAV 
nuomonę Lietuvos padėties praėjusio karo metu 
klausimu.

„Oficialią JAV nuomonę reiškianti knyga 
„The International Yearbook for the Year 
1941" (išleista 1942 m.) 334 puslapy rašo: 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms įstojus t 
karą, Lietuvos ministeris Washingtone for
maliai savo kraštą prijungė prie Jungtinių 
Tautų. „Pirmas ir svarbiausias Lietuvos už
davinys", pareiškė jis 1941 m. gruodžio 23 d., i 
„yra nusikratyti vokiečių vergijos ir atstatyti 
šuverenes teises jos žmonėms."

Antanas Smetona, Lietuvos prezidentas, kuris 
pabėgo į Vokietiją nuo sovietų aneksijos 1940 
m., j Jungtines Valstybes atvyko 1941 m. kovo 
mėn. Jis pareiškė, kad Vokietijos vyriausybė 
privertė jį 1940 m. rugsėjo mėn. iš Berlyno 
išvykti į Šveicariją, nes jo buvimas kenkęs 
rusų-vokiečių draugystei". /

Taip rašo minėtoji knyga. Reiktų pridėti, kad 
1941 m. gruodžio 23 d. pareiškimą min. Za- 
deikis padarė čia pat esant ir pritariant pačiam 
Lietuvos Respublikos PrezidentuL Tokį pat 
žygį tuomet padarė ir Latvijos ministeris dr. 
Bilmanis.

Tiktai abiem ministeriam, rodos, buvo atimta 
proga visai formaliai pasirašyti dokumentą 
greta kitų Jungtinių Tautų, nes tuo momentu 
prezid. Rooseveltas jau pradėjo klausyti Krem
liaus patarimų Mažom Lotynų Amerikos 
valstybėm, nieko nuo Hitlerio nenukentėjusiom, 
buvo leista prisirašyti prie Jungtinių Tautų, o 
krauju paplūduslos Lietuva ir Latvija buvo 
atstumtos. ,

JAV Valstybės departamentas teikėsi mus 
laikyti tik „friendly neutrals" (draugiškai neu
tralus). Tačiau kai kur geraširdė Amerikos 
visuomenė vis dėlto mus laikė „Associated 
Nation" (Sąjungine tauta). Pav., Bostone buvo 
išleistas Jungtinių Tautų himnų rinkinys su 
gaidomis: ten buvo ir Lietuvos himnas, ir 
pastaboje pasakyta, kad Lietuva yra „Associa
ted Nation". . - z<

Prie šių prof. K. Pakšto žodžių teliktų tik 
pridėti, kad lietuvių tauta savo atkakliu prie
šinimusi okupantams’ aiškiaukiai įrodė, jog 
ne 'tik formaliai, bet ir faktinei visą karo laiką 
ji buvo bendras Jungtinių Tautų kovų prieš 
nacinę tironiją dalyvis.

/ ' . \

Britanija peikė skundą r 
'Saugumo Tarybai

Sir Alexander Cadogan, D. Britanijos dele
gatas Saugumo Taryboje, vasario 18 d. ST 
posėdin įnešė savo vyriausybės skundą prieš 
Albaniją. Skunde Albanija kaltinama, kad 
1946 m. spalio 22 d. kelią iš Kortų slaptai 
užminavusi ir to pasėkoje buvę sunkiai suža
loti britų naikintojai „Saumarez“ ir „Volage“. 
Nelaimės metu 44 britų jūrininkai žuvo ir 42 
buvo sunkiai sužeisti. Naikintuvas „Sauma
rez“ netrukus po to paskendo. »

Sir Cadogan ta proga pareiškė, kad mini
mas kelias 1944 m. buvęs nuo minų išvalytas. 
1946 spalio 22 d. 15,45 vaL iš Albanijos pusės 
pasigirdo kulkosvaidžių šaudymas. Tačiau 
kelionė buvo tęsiamą. Po astuonių minučių 
naikintojas „Saumarez“ užplaukė ant minos, 
ir „Volage“ turėjo paimti jį vilkti Po 39 
minučių iš Saranda uosto atplaukė albanų • 
motorlaivis, Iškėlęs baltą vėliavą. Jis pa
reikalavo pasiaiškinti, kodėl britų laivai 
randasi toje vietoje. Motorlaivis užtruko apie 
20—30 minučių, nepasiūlydamas tačiau jo
kios pagalbos. Po 45 minučių ir „Volage" 
užplaukė ant minos.

Apie įvykį pranešta tarptautinei minų va
lymo organizacijai, kuriai priklauso Pran- 

"cūcija, Britanija, Graikija, JAV, SSSR-ir Ju
goslavija. Šiai organizacijai nutarus, britų 
daliniai 1946 lapkričio 12 ir 13 dienomis šiuos 
vandenis nuo minų išvalė pakartotinai. Akci
jos metu rastos 22 vokiškos minos, kiekviena 
su 600 svarų sprostamos medžiagos. Iš ty
rinėjimų paaiškėjo, kad minos vandeny ga
lėjusios išbūti nedaugiau kaip 6 mėnesius, 
nes jos buvusios visiškai neaprūdijusios, 
varžtai lengvai atsisukę ir ant jų dar rasta 
tepalo likučių „Yra aišku“ pabrėžė Cadogan, 
„kad nuleisti minas 5 km atstu nuo vandenų, 
kuriais dažnai naudojasi visos tautos, reiškia 
sunkų tarptautinį nusikaltimą.“

Sir Cadogan toliau pareiškė, kad jis negalįs 
prjstatyti liudininkų, mačiusių minų nu
leidimo faktą. Tačiau aplinkybės kaltinančios 
Albaniją. Jpi Albanijos® vyriausybė yra 
sąžininga ir nekalta, ji’ galėsianti pristatyti • 
atitinkamos įrodomosios medžiagos, o ne- 
užsiimsianti contra skundais.

Baigdamas Cadogan pabrėžė: „Mums yra 
skaudu, kad tenka skųsti mažesnę valstybę, 
bet reikia atkreipti dėmesį į tai, kad nekaltų 
jūreivių gyvybės būtų apsaugotos nuo klasto* 
veiksmų.“
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TtnSKJšs garsai

Maskvos konferencijai arlėjanl Dideli dalykai arysia is lelo
Pasaulio dėmesys krypsta į Maskvą, kur 

kovo 10 d. pradeda posėdžius JAV, Didžio
sios Britanijos, Sovietų Sąjungos ir Prancū
zijos užsienių reikalų ministerial. Maskvos 
konferencijoje bus pagrindinai bandoma 
didžiųjų valstybių tarpusavio pasitikėjimo, 
vienybės, nuoširdaus bendradąrbiavįmo ir 
pasaulinės pastovios taikos sukūrimo gali
mybė. Ar didieji ras bendrą kalbą, ar pagrin
diniais klausimais pavyks susitarti, sunku 
iš anksto spėti. ,

Praėjusieji metai praėjo didžiųjų sąjungi
ninkų trynimosi ženkle. Nepasitikėjimui pa
šalinti it nesklandumams išlyginti didieji 
negalėjo rasti bendros -nuoširdžios kalbos, 
nors visuose pasitarimuose ir visose kon
ferencijose reikalas sukosi tik apie teoretinius 
dalykus, nieko nebandant praktiškai įgyven
dinti. 1948 m. tartų žodžių dar nereikėjo įro
dyti geros valios darbais. Parengtosios tai
kos sutartys su buvusiais Vokietijos sateli
tais, kurios atėmė labai daug laiko ir sukėlė 
piktų ginčų ir įtarinėjimų, bus pasirašytos, 
ratifikuotos ir pradėtos įgyvendinti šiais me
tais. Tikroji jų vertė pasirodys, jas vykdant. 
Jugoslavai ir dabar kartoja seną giesmelę, 
kad jie taikos sutarties su Italija nepasirašys.

Su Vokietijos klausimo pajudinimu prasi
deda lemtingoji pokarinio pasaulio pertvar
kymo fazė. Didžiųjų sąjungininkų tolesnio 
bendradarbiavimo bandymas ir pastovios pa
saulinės taikos organizavimas iškyla visoje 
pilnumoje. Jei anksčiau, ruošiant taikos su
tartis su buvusiais Vokietijos vasalais, daug 
kur pasitenkinta kompromisais, nes ten bura
ne esminiai klausimai, tai Vokietijos didžio
joje byloje kompromisai nieko gero nelemtų. 
Neišsklaldymas dabar vyraujančio nepasiti
kėjimo užkerta kelius į pastovią taiką ir 
saugumą.

Prieš Kalėdas pasibaigę JT posėdžiai New 
Yorke buvo palikę šviesesnio optimizmo. So
vietų padarytosios nuolaidos buvo suprastos 
jų norėjimu bendradarbiauti. Į Maskvos 
konferenciją dėta daug vilčių. New Yorke 
Suspindėjęs optimizmas pradėjo temti, kai 
keturių didžiųjų valstybių užsienių reikalų 
ministerių pavaduotojai Londone nesurado 
bendros kalbos ir įklimpo į tas pačias klam
pynes, kurios vargino didžiuosius per visus 
1946 metus; New Yorke įklimpęs nųsiginkla- 
vimo ir atominės kontrolės klausimas gruo
džio mėn. suspindėjusį optimizmą beveik vi
siškai paskandino. Dabar pasaulinė spauda, 
kad ir nenorėdama užbėgti už akių ir nenorė
dama pamesti paskutinio šviesesnio taško, 
Maskvos konferenciją piešia tamsiomis spal
vomis.

Nežiūrint buvusių pragiedrulių, sovietai 
aiškiai numatė Maskvos konferencijos sun
kumus. Norėdami užsitikrinti sau didesnį 
pasisekimą, sovietai dėjo ir deda visas diplo
matines ir politines pastangas, kad Maskvos 
konferencija pavyktų, ir jos nutarimai Sovie-

> tų Sąjungai būtų Įdek galima priimtinesnį. 
Sovietų vadai buvo priėję išvados, kad 
Maskvos konfererfcijos pasisekimą jų naudai 
palenktų „trijų didžiųjų“ susitikimas. Sovie
tai gerai atsimena, kad visi „trijų didžiųjų" 
susitikimai baigdavosi nešykščiais Sovietų 
Sąjungos laimėjimais. Po Teherano, Jaltos , 
ir Potsdamo pasitarimais Stalinas ir šiandien i 
noriai dėtų parašą. Sovietams labai būtų, 
svarbu ir dabar, sprendžiant Vokietijos pro
blemą,- gauti panašių koncesijų, kokių jie ga
vo Jaltoje. Pirmą žodį apie „trijų didžiųjų" 
susitikimo naudingumą tarė pats Stalinas. 
Jis gruodžio 21 d. savo pasikalbėjimo metu 
su Elliot Rooseveltu pareiškė, kad „trijų di
džiųjų“ susitikimai buvę- labai naudingi karo 
metu, bet jų reikšmė ir nauda būtų nė kiek 
nemažesnė ir dabar, kai organizuojama ilga
metė pastovi taika. Greit po šio pareiškimo 
paskelbimo Maskvos radijas tvirtino’, kad, 
norint užtikrinti Maskvos konferencijos pa
sisekimą ir didžiųjų valstybių bendradarbia
vimą, „trys didieji“ turėtų susitikti dar prieš • 
Maskvos konferenciją. Maskva tuo metu j 
laikėsi santūriai ir visose sostinėse tebespin- ; 
dėjo JT posėdžiuose pasiektas optimizmas.

Anglai pirmieji nepalankiai pažiūrėjo į 
naują „trijų didžiųjų“ susitikimą. Kam jis 
reikalingas prieš konferenciją, įtartinai ste- i 
bėjosl anglų spauda. Jei Maskvos konferen
cija nepavyktų, tada gal trijų susitikimas ir 
būtų reikalingas. Anglų spauda nurodė, kad 
reikėtų kalbėti ne apie trijų, bet apie keturių 
susitikimą. Prancūzijos esą negalima išskirti. J 
Anglija be Prancūzijos vargu ar galėtų da
lyvauti „didžiųjų“ pasitarimuose, nors jie i 
įvyktų ir po Maskvos konferencijos.

Pagaliau „trijų didžiųjų“ susitikimo reikalu 
žodį tarė ir prezidentas Trumanas. Jis spau
dos konferenciįoje pareiškė, kad tokiam su
sitikimui nesiruošiama. Visi sunkumai turės 
būti nugalėti konferencijose. Trumanas pri
dūrė, kad jis mielai pasveikintų, jei Stalinas 
ir Attlee atvyktų į Vašingtoną.

Amerikos spauda vieningai sveikino Tru- 
mano pareiškimą, pabrėždama, kad pasauli
nės problemos tūri būti sprendžiamos konfe
rencijose, kokia bus Maskvoje, bet ne trijų 
žmonių pasitarimuose. Toliau apie „trijų 
didžiųjų“ susitikimą niekas daugiau nebekal- 

. bėjo, ir Stalino noras .liko neįgyvendintas.
Sovietų užmačioms nepasisekus, į didžiųjų 

tarpą grįžo senieji sunkumai. Londono kon
ferencija įklimpo. Amerikiečių atstovas gen. 
Clarkas pareiškė, kad pavaduotojų konferen
cija jau eina prie pabaigos, bet Austrijos

klausimu nieko nepadaryta. Dėl nepasiseki
mų jis apkaltino sovietus, pareikšdamas, kad 
jie anglosaksų pasiūlymus atmeta, o savo 
planų nepatiekia. Negeriau ir Vokietijos rei
kaluose. Jei neskaityti išklausytų Lenkijos, 
Čekoslovakijos, Jugoslavijos ir kitų prieš Vo
kietiją kariavusių valstybių memorandumų, 
daugiau darbų nematyti. New Yorke pa
našiai įklimpo nusiginklavimo ir' atominės 
kontrolės klausimai. Šitie įklimpimai su senu 
pesimizmu ir nepasitikėjimu veda didžiuosius 
į Maskvos konferenciją.

Paskutiniuoju metu anglai pastebėjo, kad 
sovietai juos ir amerikiečius nori sumurkdyti 
vokiečių akyse. Sovietų spauda pradėjo ra- 
šytif kad vakarinėse Vokietijos zonose atgyja 
naciai, tres.tai, pramonę apvaldąs anglosaksų 
kapitalas ir 1.1 Žodžiu, kas tik negera, viskas 
yra vakarinėse zonose, arba iš ten kyla. Va
sario 8 d. anglų „Times“ rašo, kad, jei sovie
tai tikrai tiki tuo, ką skelbia, tai reikalai 
liūdni, ir Maskvos konferencijos perspektyvos 
tikrai tamsios. Jeigu jie? patys mato, kad jų 
kaltinimai išlaužti iš piršto, tai geriau pa
darytų, nuo tų šmeižtų kampanijos atsisaky
dami. Norint pasiekti pozityvių susitarimų, 
dera operuoti ne abipusiais kaltinimais, bet 
objektyviais faktais ir dokumentais. „Times“ 
ypač pavojingu dalyku laiko tąi, kad sovietai 
į tą sąjungininkų tarpusavį išsiplūdimą įtrau
kia ir sovietinėj zonoj išeinančią vokiečių 
spaudą. „Yorkshire Post“ konstatuoja, kad 
retai pasakomus Stalino protingus žodžius 
kasdieninė sovietų praktika paverčia niekais. 
Dabartinę sovietų propagandą „Yorkshire 
Post" palygina su goebelsine nacių propagan
da 1938—1939 metais, kada nepaliaujamu 
šantažu buvo, stengiamasi išgauti iš vakarinių 
demokratijų nuolaidų. Panašumas esąs kaip 
du vandens lašai.

Amerikiečių spauda rašo, kad, be Vokietijos 
ir Austrijos klausimų, Maskvos konferen
cijoje jų užs. reik. min. Marshallis priminsiąs 
Lenkijos klausimą. Lenkų vyriausybė sulau
žiusi duotus pasižadėjimus. Amerika savo 
žodžio nepamiršusi ir nuo savo principų ne
atsisakysianti.

Tokios tai nuotaikos vyrauja pasaulinėje 
spaudoje prieš susirenkant Maskvos konfe
rencijai, kuri ieškos glaudaus bendradarbia
vimo, visiems priimtino Vokietijos klausimo 
sprendimo ir būdų teisingai ir pastoviai, pa
saulinei taikai pasiekti. St. D.

mintimis neprivalėtume slapstytis po kampus, 
o mūsų spauda, kaip ir buvus, būtų laisva. 
Tuo tarpu mūsų priklausymas nuo komu
nizmo reikštų tą patį, kaip ir visur Rytų ir 
Vidurio Europoje: dogmatizmas, vado princi
pas, protinis šablonas, deportavimai, koncen
tracinės stovyklos, valymai ir visiškas bet- 
kokių dvasinių vertybių sunykimas. Tai nėra 
tušti žodžiai, bet faktai, kurie toliau nebeįma
nomi slėpti . . . („Time and Tide“).

įMllniiį rinkimų paslsB
Vasario 9 d. MžRkvos radijas angliškojoj 

transllacioj apibudino sovietinių rinkimų pa
sisekimo paslaptį. Radijo komentatorius pažy
mėjo, kad nesovietai negali suprasti paslap
tingojo reiškinio, kad sovietuose kone šimtas 
procentų nesvyruodami balsuoja'„už Lenino- 
Stalino partiją". Nesovietinis pasaulis tos

Įeinantieji praraskite viltį . . . Paryžiaus 
„Carrefour“ skiltyse rašytojas A. Koestler tei
gia, kad anapus geležinės uždangos 10% gy
ventojų vargsta priverstinojo darbo stovyk
lose. Aprašinėdamas sąlygas darbo stovyk
lose, autorius remiasi L. Blito pareiškimu. 
L. Blit — šitai vienas iš Lenkijos „Bundo“ 
(žydų socialistų) vadų, kuris po Varšuvos ap
supimo 1939 m. rudenį pabėgo į'Vilnių, o 1940 
m. kovo mėnesį grižo atgal į Varšuvą. Sieną 
beperžengiantį sulaikė NKVD. 10 mėnesių jis 
atsėdėjo Lomžoje (kamera 4 kv. metrai-, 8 ka
liniai): Pirmo pasivaikščiojimo teišėjo po 276 
dienų. Už garsų kalbėjimąsi ar kt. nusikaltimą 
kalėjimo administracija skyrė tokią bausmę: 
48 valandas vienmarškiniam atstovėti šaltame 
rūsyje veidu į sieną- arba tiek pat laiko 
plūduriauti iki pažastų vandenyje. Bausmė 
dažniausiai baigiasi mirtimi. L. Blit, NKVD 
sprendimu, tapo nubaustas 3 metams ištrė
mimo ir pervežtas į koncentracijos stovyklą 
prie Onegos. Stovykloje buvo 35.000 kalinių: 
tai lenkai, baltai, žydai ir kt. Netgi, liepos mė
nesį temperatūra nukrisdavo iki minus 15°. 
Darbas — -medžių kirtimas, minimum — 
6 kietmetriai. Kas iki pusės neprivarydavo, 
visai negaudavo valgyti. 1941 m. rugpiūtį iš 
450 lenkų, kurie buvo tame pat kaip ir L. 
Blit barake, 120 nebegalėjo pakilti nuo'grin
dų, kur miegodavo. Mirtingumas siekė 30%. 
Stovykloje, be kitų, buvo 400 graikų, kurie 
1938 m. buvo suimti Kryme ir kaip „poli
tiškai nepatikimi“ urmu nubausti 5 metams 
priverčiamųjų darbų. Tie žmonės iš sto
vyklų niekad nebeišeis, nes, bausmę atlikus,, 
nėra automatiško iš stovyklos paleidimo. 
Apie tolimesnįjį kalinio likimą sprendžia 
NKVD, ir nepasitaikė, kad sprendimas būtų 
kitas kaip „bausmės pratęsimas“.

Kada tai išeis į aikštę? Palestinos žydų 
laikraštis „Chavra“ įsidėjo I. Margolino (žy
lių revizijonistų veikėjo) įspūdžius iš anapus 
geležinės uždangos. Ten rašoma: „Pirmuo
sius metus išbuvau Sovietų okupuotoje Ry
tinėje Lenkijoje. Mačiau, kaip režisuojami 
plebiscitai ir kaip žmonės privedami prie 
„entuziazmo“ ir, „tarybinio patriotizmo". Po 
to buvau priverstinuose darbuose. Ten supra-

Ar bus karas? — Tai šit hamletiškas klau
simas. Jis kartojamas po visą žemės rutulį. 
Mes čia nepasakysime savojo „už“ ar „prieš“, 
lepažiūrėkime, kaip į tą dalyką žiūri kai 
kurie laikraščiai.. Šit D. Britanijos dvisa- 
vaitraštis „Tit-Bits“ rašo:

,1815 m. Austrijos teritorija siekė nuo Švei
carijos iki Ukrainos, nuo Milano iki Kroku
vos. Aplinkui buvo satelitinės, iš Vienos diri
guojamos, valstybės — Toskanija, Parma, 
Modena,' Hesija, Bavarija, Krokuvos kuni
gaikštystė. Austrų įgulos buvo Frankfurte, 
Venecijoje, Milane. 1918 m. kontinentui teises 
diktavo Prancūzija. Ji savo aviacija grėsė D. 
Britanijai, Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Rumu
nijoje, Jugoslavijoje šeimininkavo prancūzai 
karininkai, viskas priklausė nuo Prancūzijos 
užsienių reikalų ministerijos. Ir tada, kaip 
visada panašiais atvejais, kalbėta apie D. 
Britanijos saulėleidį arba karą tarp Prancū
zijos ir D. Britanijos. 1918 m. Vokietija taip 
tikėjo į prancūzų-anglų karą, kaip šiandien 
visi tiki į anglų-sovietų karą. Bet prie karo 
neprieitą, ir tai dėl šių priežasčių: 1.' Žemyno 
didžvalstybės,'laimėto karo išvargintos, nėra 
jau tokios baisios, kaip jos atrodo. Jos, 
beieškodamos saugumo, pertoli nužengia ir 
savo jėgas pervertina. 2. Ekspansija sukelia 
pasipriešinimą tautose, kurių vyriausybės 
yra linkusios į nuolankų klusnumą, bet pa
čios tautos su tuo tačiau nesutinka. Kelių ar 
dešimčių metų būvyje didžvalstybė ima iš
sekti. Pavergtos tautos sukyla ir išsivaduoja. 
Didžvalstybė, kuri prie konferencijų stalo 
taip rūsti ir nesukalbama, nekintamiems gy
venimo dėsniams diktuojant, iš lėto ima 
slinkti į šešėlį. Austrija 35 metų būvyje per
gyveno revoliuciją Italijoje, Vengrijoje ir 
Lenkijoje, 50 metų būvyje neteko satelitinių 
valstybių, o 100 metų neprigyvenusi iš viso 
išnyko. Poincarė Prancūzija neišbuvo ir 10 
metų. Šiandien viskas vyksta greičiau, negu 
19 amžiuje. Esame liudininkai patyrimų, ku
riuos pergyveno mūsų tėvai ir protėviai. Ma
tome, kaip vienas iš sąjungininkų iš pasalų 
užgriuvo ant Europos ir tariamojo saugumo 
sumetimais laužo teises ir pažeidžia laisvės 
ir demokratijos principus. Šiandie, vietoj 
Varšuvos kunigaikštijos, satelitinė Lenkija 
klauso įsakymų iš Maskvos. Rumunija, Če
koslovakija, Jugoslavija, užuot klausę Pran
cūzijos nurodymų, klauso Maskvos įsakymų. 
Sovietų ekspansija gręsia D. Britanijai, o 
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D. Britanijos žurnalistas Paul Winterton: —1 pilną teisę kalbėti apie Rusiją. Tolstojus 
Galime, pvz. pasmerkti visa, kas Amerikos 
santvarkoje mums nepatinka, būtent — do
lerio garbinimas ir tj t. Tačiau nupieškimeko 
juodžiausi vaizdą iš Amerikos gyvenimo ir 
sulyginkime jį su būtimi komunistinėje san
tvarkoje, — tai dangus ir žemė! Jei tektų ■ žmogų: Kaliniai yra netekę pilietybės, išskirti 
mums pakelti didžiausią auką ir nebeatriša- > iš bendruomenės, tai valstybės vergai. Sitais 
mai susijungti su Amerika, mūsų pagrindinės : vergų milijonais kolonizuojamos rytinės ir 
laisvės neatsidurtų pavojuje. Jei mes (D. Bri- ' šiaurinės TSRS periferijos. Užsienio žuma- 
tanija) taptume 49-tąja JAV valstija, su savo Į listams pavyko įsiskverbti į Hitlerio koncen-

tvirtina, kad „žmogus, kuris nesėdėjo kalė
jime, nežino, kas tai yra valstybė“. Tai ypač 
tinka Rusijai. Darbo stovyklose žūna mili
jonai žmonių. Dešimtys tūkstančių stovyklų, 
ir kiekvienoje budeliai smaugia laisvę mylintį 

tracijos stovyklas, bet niekas dar neįėjo į ko
munizmo sukurtąsias darbo stovyklas. Baimė 
ir paslaptingumas gaubia darbo stovyklas, ir 
gyventojai jų iš tolo bijosi. Dingo žmogus, 
ir nei žodžio. Tie žmonės yra nurašyti iš 
gyvųjų sąrašo. Tai melas, kad tie žmonės 
būtų buvę nusikaltę tarybinei santvarkai. 
Kuo, sakysime, nusikaltę 500.000 Lenkijos pi
liečių, jų tarpe daugelis žydų, kurie 1940 m. 
buvo deportuoti, į priverčiamųjų darbų sto
vyklas? Kuo nusikalto Pabaltijo žmonės, 
kurie 1941 m. atsidūrė ten pat, kur ir len
kai?“

Straipsnio pabaigoje I. Margolin specialiai 
sustoja ties žydų vargais Rusijoje. Jis rašo: 
„Rusijoje — stovyklose ir kalėjimuose — iš
mirė visa sionistų karta. Šit vieną paktį din
go Kulbak. Tai poetas, žydų literatūros pa
sididžiavimas. Jis netgi nebuvo sionistas, 
bet tarybų Rusijos simpatikaš. Vyko j ten 
/gyventi ir dirbti darbininkų tėvynei“. Jis 
šių dienų Rusiją įsivaizdavo taip, kaip ir kiti 
naivūs kvailiai, ir padarė neatsargų žingsnį: 
užuot Paryžiuje sėdėjęs, persikėlė į Maskvą. 
Šiuo metu jo pavardė yra indekse, kūriniai 
išimti iš apyvartos ir sunaikinti, o kur jis 
pats dingo? — ar atrasi tūkstančiuose darbo 
stovyklų, o jei ir atrastum — ar beatpažin- 
tum?i“

Neįvertino . . . Buvęs Darbo Partijos vei
kėjas prof. Harold Laski, sugrįžęs iš kelionės 
po TSRS, „Forward“ skiltyse pagyrė vadina
mąją Rytų demokratiją, ypač Lenkijoje. Į tai 
atsiliepė lenkų tremtinių socialistų veikėjas 
A. Ciolkosz. Jis tame pat laikraštyje paste
bėjo: „Reikia suprasti, kad dabartinė Lenkija 
yra tai policinės sistemos valstybė>kur vy
riausybės pareigas eina ne žmonių rinkti, bet 
svetimųjų primesti asmens. Jei Lenkijoje 
nebūtų raudonosios armijos, tai vyriausybė 
būtų čia pat nušluota. Prof. Laski temato 
Lenkijai vieną iš dviejų besirivalizuojančių 
sistemų: prieškarinę arba dabartinę — diktatū
rinę, kuri geriausiu atveju tegali surinkti 
15% balsų. Aš matau trečią sistemą. . Tai 
sistema, kuri sujungia ūkinę pažangą su po
litinių laisvių ir žmogaus teisių pagerbimu. 
Ta sistema yra paremta visų gyventojų va
lia. Tai tikroji, Vakarų, demokratija.“

Neseniai prof. Laskį pasmerkė ir . . „Prav
da?. TSRS mokslo akademikas prof. Alek- 
sandrow šit ką parašė: „Buržuazinių reak- 
cionistų (prof. Laskio ir kt.) sąžinė kas kar
tas vis labiau nerami, o ir jų pačių problemos 
sunkėja“. '■

Teisingai Paul Winterton pastebi, kad ko
munistinė santvarka savo šalies intelektua
lais ir naiviais prašaleiviais entuziastais nau
dojas# tiek, kiek ir tarnaitė bebaigiančia 
plyšti maišote.

pritemdo Kaukazą. Be

m., karo metu dar nu- 
fabrikų iš vakarų. Nuo

aliarmo salininkai teigia, kad einame prie 
karo. Nieko panašaus. Mūsų sąjungininkas, 
tariamojo saugumo beieškodamas, pats iš
seks. Juk niekad mažosios tautos ilgai ne- 
apsikenčla galingo kaimyno už antsnukio 
vedžiojamos. Svetimojo primesta vyriausybė 
nėra pastovi, nors ji ir būtų ko tobuliausia, 
bet patys metrikai ją padaro tautai nepriim- ' 
tina. „Iš durtuvo — kaip mėgdavo sakyti 
Palmerston — galima viskas pagaminti, bet 
ant jo sėdėti neįmanoma“. Visiems tenka 
prisiminti Napoleono žodžiai, tarti savo sū
nui: „Mokykis istorijos, kuri vienų viena tėra 
teisinga filosofija.“

O šit parbėgėlis iš komunizmo Kravčenko 
„L'Epoųue“ skiltyse kviečia atsisakyti nuo 
persenusių ambicijų, kad visa ko centre yra 
Europa. Europa yra mūsų lopšys, bet pasau
lio masto spręsmai, rodos, bus padaryti už 
Europos ribų. Kremlius, kaip atrodo, jau 
apsisprendė pasirinkti Aziją, nors tuo tarpu 
varžosi ir dėl Europos. Pernai liepos mėnesį 
Politbiuras davė būdingą įsakymą pradėti 
puolimą prieš Ameriką. Už ką gi? Ogi už jos 
ToUmųjų Rytų politiką. Tai senas Hitlerio 
metodas — apkaltinti priešą dėl tų veiksmų, 

■kurių pats yra nutaręs griebtis. Jau 1943 m. 
Politbiuras davė įsakymą Sovietų admirali- » 
tetui Ramiajame Vandenyne. Ten buvo šit į 
kas pasakyta: „Uralas ir Sibiras turi būti 
mūsų ginkluota kumštis, kuri gali smogti į 
rytus ir į vakarus. Nugalėję fašizmą — taip 
rašyta įsakyme — vistiek būsime kapitalistų 
blokuojami. Kinija yra svarbiausia pasaulio , 
problema, ta problema bus išspręsta dar 
mūsų kartos dienomis. Žiūrėkime, — rašo 
Kravčenko, — ne ką Stalinas kalba, bet ką 
Politbiuras vykdo. Politbiuras rūpinasi nė 
pokario atstatymu vakaruos, bet kariniais 
pasiruošimais rytuos. Naujasis penkmečio“ 
planas ginklavimosi centrą numatė Azijoj 
viduryje. 1950 m. plieno gamyba turi pasiekti 
24,5 mil. tonų kasmet, ir iš to skaičiaus, 16 
miL tonų turi parūpinti sovietų rytai, taipgi 
jiems pavesta ’/> anglies produkcijos ir % 
naftos. Sachalinas „Y .2. 2* .2. 
tūkstančių fabrikų, kurie Azijoje paleisti į 
apyvartą 1938—1941 
kelta ten per 1300 __ , , __ . ___
karo pradžios Uralo produkcija paaugo 360%, 
Sibiro — 280%. Per 26% krašto atstatymo 
biudžeto skiriama geležinkeliams ir plentams. 
Ketvirtasis penkmečio planas reikalingas tri
lijonų darbo dienų, bet Rusijoje žmonių jėga 
niekad nesudarė problemos, ypač lošiątit 
didįjį ir paskutinį lošimą, — baigia Krav
čenko.

Stockholm© „Wiadomosci Polskie“ į klau
simą „Ar Vakarai anapus geležinės uždangos 
esančias tautas iš tikro išdavė?“ atsako taip: 
„Vakarai nutarė nebepakartoti Napoleono ir 
Hitlerio klaidų. Žygio į Rusijos gilumą ne
bebus. Rusijos gelmėse priešas paskęsta. 
Naujas karas, jei jis kiltų, vyks ir išsispręs 
už Sovietų imperijos ribų, kaip ir 1905 m. 
rusų japonų karas. Šituo vaduojantis, išryški 
strateginės konsekvencijos: Vidurio ir Rytų 
Europos valstybės Vakarams nebeturi išeities 
taško svarbos ir tuomi galima paaiškinti Jai- ■ 
tos ir Potsdamo nuolaidų priežrfstys. - Euro
poje, kilus karui, tebus ginami prietilčiai, 
pvz., Graikija ir Turkija, Ispanija ir Italija. 
Kyla klausimas:' ko laukti? ar negeriau jau 
dabar mesti keletą atominių bombų ir visą 
dalyką išspręsti? Sovietai tokios presijos ne
atlaikytų. Bet Vakarai supranta, kad šitokiu 
būdu pavojus tebūtų pašalintas 10 ar 20 metų 
laikotarpiui. Rusija, kaip Vokietija po Ver
salio, kauptųsi revanšui. Tad dėl keliolikos 
metų ramybės ryžtis panaudoti atominę 
bombą ir kartu surizikuoti Europos likučių 
sunaikinimu — kaina didelė ir netolygi. Va
karai nori' Rusiją įveikti kitu būdu. Jie iš 
lėto griauna Maskvos’ neklaidingumo mifą ir 
skaldo jos vidaus sistemą narvelis po narvelio. 
Tai si: amerikonišku kruopštumu paruošta* 
planas.“ .

„Mūsų pesimizmu naudojasi mūsų priešai 
Būkime, — rašo laikraštis, — apdairūs. Va
karai Vidurio ir Rytų Europos tautų neišda
vė, Vakarai tepakeitė taktiką. Kol yra bent 
minimum šansų atsiekti savo tikslą be karo, 
ta galimybė nebus veltui praleista. Jei gi 
ginkluotas konfliktas pasirodytų nebeišven
giamas, tai Vakarai taip sąvokuoja: geriau 
karas po 10 metų, negu vienas karas dabar, 
o kitas -po 20 metų, Vakarai mūšų neišdavė, 
tad ir mes per savo neapdairumą ir nepa- 
.grįstą pesimizmą neišduokime Vakarų. Ne
lipkime į kapo duobę, kai akiratyje ryškėją 
atgausimos laisvės ir savistovaus gyvenimo 
siluetai. Išlaikykime kantrybės egzaminą.“

Londono „Mysl Polska" į klausimą, „Ar 
bus karas?“ atsakė: „Daug yra veiksnių, 
kurie kiekvienu metu gali pakeisti istorijos 
kryptį. Tačiau vienas yra aiškus dalykas, kad 
Lenkijos, Pabaltijo ir kitų, geležinės uždan
gos gniaužiamų, tautų laisvės ir gyvybės 
reikalas yra neatrišamai susijęs su Vakarų 
civilizacijos byla. Galime pralaimėti, bet tik 
kartu su Vakarų pralaimėjimu, atseit, su jų 
katastrofa. Tačiau realus dalykų vertinimas 
sako, kad Vakarų civilizacija | nerodo jokių 
pairimo simptomų, o priešingai'— ji rodo kas 
kartas vis didesnę energiją ir vis didesnį 
savisaugos gajumą, ji rodo didelę valią gy
venti, laimėti ir plėstis. Vakarų demokratija 
dar neprarado savo pirmykščio veržlumo, 
kartas nuo karto pereina į ataką, o ateis 
diena, ir išeis ji į baigiamąją kontrofenzyvą. 
Kas stiprus dvasioje ir nepalūžtantis savo 
tikėjime į pasirinktą tikslą — privalo ener
gingai pro šiandienos neviltiškumą ir įvairias 
miglas įžvelgti ateinančius įvykius ir sutikti 
juos drąsiai, valingai, be perdėto optimįitmo 
ir be nepagrįstos panikos. Taip į mus kalba 
protas.“

A GARŠVA
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Netinkama 
reprezentacija

K Apsilankiusiems amerikiečių karių rengia
mose arbatėlėse tremtinių atstovams, žmonėms 
su atviromis akimis ir sveika kritika, teko 

. pastebėti kelis dalykus, kurie verti rimto susi- 
domėjimo. Viena, kad tos vaišės būna (jau a 
kuklios, nes arbatėlei duodama dažniausiai tik 
skanūs pyragaičiai ir kava. Likusius pyragai
čius karininkų žmonos susideda į skepetaites 
ir imasi kartu į namus. Kitas dalykas, tai ap
daras. Amerikiečių karių žmonos ateina pa
prastom, gatvės sukniom, tuo tarpu tremtinių 
atstovių būna ir tokių, kurios atvyksta su va
kariniu tualetu, jei ne su balinėmis sukniomis. 
Arba, surengus stovyklose užkandžius ar va
dinamą arbatėlę amerikiečiams bei UNRRAi, 
tremtinių atstovės ateina net balinėmis suk
niomis arba naujausios mados vakarinėmis 

' sukniomis. Tas faktas metasi kiekvieifam į akis 
Ir ne kartą sukelia amerikiečių nusistebėjimą.

Pagalvokime rimtai! Ar amerikietės, aukštų 
karininkų žmonos, būtų tokios neturtingos, kad 
negalėtų dėvėti nors tokias pat sukneles kaip 
tremtinės? Ar mes, tremtinai: norime jas iš
juokti? Reikia manyti, kad jos galėtų pasi
puošti dar gražiau už mūsų poniutes, bet tai 
jos nedaro takto sumetimais ir, be to, ameri
kiečiai nėra persisunkę puikybe. Jie mėgsta, 
praktiškus Ir skoningus drabužius ir kas svar
biausia, nesistengia suvaidinti tai, kas jie nėra. 
Jos neatvyksta į arbatėlę tam, kad pademons
truotų savo suknelę, bet tam, kad turėtų pro
gos sueiti žmogus su žmogum. O mes, tremtiniai 
norime juos nustebinti savo skudurais. Mes 
turėtumėm nepamiršti, kad esame šelpiami ir 
pašalpos reikalingi. Negi suknia sudaro, gy
venimo turinį, kuria žmogaus ateitį? Nuolat gir
dime skundus, kad žmonės neturi kuo kūną 
apdengti, kenčia šaltį ir alkį, o kai reikia pa
sirodyti mūsų globėjams, mes stengiamės su
vaidinti bajorus su visų gėrybių perteklium. 
Tokių, prabanga gyvenačių Ir ją už visa labiau 
mylinčių, skaičius nebus didelis; bet ir jos 

\ visiškai nesiderina su tremtinio būkle. Geras 
skonis — puikus dalykas, bet reikia žinoti, kur 
baigiasi skonis ir prasideda prabanga. Pra
banga — jaunystės liga. Ja sirgo didelė dalis 
poniučių Lietuvoje ir dar iki šiai dienai ne- 
pagijo.

Kam teko susidurti su amerkiečiais 
anksčiau ir dabar, visi bus pastebėję, kad 
jie nėra puošnūs, nesistengia parodyti dau
giau, negu jų piniginė išneša. Priešingai, jie 
stengisi atrodyti kukliau, nevengiant parodyti 
gerą skonį. Ta jų dorybė ir mums sektina, nes, 
mūsų mastu matuojant, jie yra turtingi, o mes 
bėdžlal.

Gana kvalliojome nepriklausomoje Lietuvoje, 
kur eilinio valdininko žmonos stengėsi rengtis 
ir gyventi taip, kaip aukščiausi valstybės re
prezentantai. Toms paniutėms nebuvo gana 
geros suknios, nebuvo gana brangių kailių, 
nors šeimos biudžetas dažniausiai balansavosi 
minusais. Jau net mergaitės dėvėjo karakulius, 
kas kitose šalyse nepastebima, nors tie kai
liai buvo įgyti už prakaito skatikus, brendant 
į skolas. '

Jei poniutės stovyklos parengimuose at
vyksta su balinėm sukniom, vyrams nelieka 
kitos išeities, kaip ieškoti frako, nes kaip 
atrodys, kada ponia bus su baline suknele, o 
vyras su žaliom DP kelnėm? Koks gražus 
vaizdas, kada tremtiniai frakuoti ir ponios ba
linėm sukniom suksis kur nors arklidėje ar 
šaltuose sandėliose, o vėliau iš baliaus 
grįžusi poniutė skubės savo paršiuką pa
šerti ir jam šonus pakutenti, kad geriau 
ėstų? Ar tokiais veiksmais manome nustebinti 
amerikiečius?

Toks perdėtas puošnumas nesiderina su trem
tinio padėtimi ir pas mūsų globėjus turi sukelti 
įtarimą, kad tremtiniai tikrai yra stambūs vaiz
būnai, nes tik,stambūs vaizbūnai gali sau leisti 
tokią prabangą.

Būtų geriau, kad tie tautiečiai, kurie būtinai 
nori rodyti savo puikybę, tai darytų savo vien
minčių tarpe, bet nesimaišytų ten, kur repre
zentuojama bendruomenė. Šiandien mes esame 
tremtiniai ir turime tuose rėmuose suktis. Jei 
rytoj nebebūsime tremtiniai, galės kiekvienas 
pagal savo skonį ir sugebėjimą reprezentuotis 
kaip pilietis X. Kol gyvename bendrai, turime 
atsižvelgti į bendrą Interesą.

Reikia pabrėžti, kad mūsų poniučių puošnumas 
nėra girtina dorybė, greičiau nesuprasta sve
tima įtaka. Kartu su puošnumu rišasi puikybė, 
ta didžiojtt 'mūsų jaunystės liga. Kas dėvi 
puikesnius drabužius, nebegali santykiauti su 
blogiau apsirengusiais — „driskiais**, ir toks 
skirstymasis į dirbtinas grupes jau vyksta. Pra
dedama vertinti nebe žmogų, bet materiją. 
Puikybė nėra dorybė. Menas yra skonis. Skonį 
turime neblogą, tik reikia saugotis,’kad jo ne- 
pagadintumėm. X GR.

' Gyvenimo džiaugsmas
Džiaugtis gyvenimu!? Kaip paradoksališkai 

tai skamba mūsų ausyse. Mūsų, kurie esame 
nuo visa ko brangaus, kas anksčiau džiugino 
įr teikė laimę, atplėšti, kurie jau septintus 
metus einame vargo ir kančių keliu, kurie, pa
galiau, esame net išskirti iš normalių pilie
tinių žmonių rėmų.

Atrodytų, kad, iš tikrųjų, džiaugsmas mūsų 
tarpe visiškai neturi arba labai ir labai sunkiai 
tegali rasti vietos. Tačiau džiaugsmo mes 
esame reikalingi, ir ypač dabėr, kada mūsų 
gyvenimo kelyje guli tiek daug kliūčių, tiek 
daug ir didelių uždavinių, kuriuos mes turime 
atlikti, jei norime eiti pirmyn. O pirmyn Žengia 
tiktai tas, kuris męka, džiaugtis, kuris 
įstengia save sutvardyti. Tiktai žmogus, 
kuris nenuliūsta ir nesileidžia prislegiamas, 
niekuomet nebus išmestas iš savo kelio ir, 
nežiūrint nepasisekimų, vargų ir audrų, jis ne
praras vilties ir tvirtai ištesės savo kelionę ligi 
galo.

Daugelis mūsų liūdnais veidas vaikščioja, per 
dienas po skylėtus barakus ir niūrias apdau
žytas kareivines, slegiami neužpelnytai sun
kaus likimo ir persekiojami karčios DP buities.ŽMONES BE TĖVYNĖS

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

Visi amerikiečiai didžiuojasi Jungt. Vals
tybių pirmenybe tarptautiniuose reikaluose. 
Šios šalies gyvybinė rolė, ypač karo metu, 
įsteigė Jungt. Valstybes kaipo stipriausią 
pasaulinių tarybų jėgą šiandien.

Tas reiškia didelę atsakomybę. Visuose 
tarptautiniuose reikaluose esame pavyzdys 
visoms tautoms pasaulyje.

Kokia yra mūsų pareiga apgyvendinti 
850.000 karo aukų dar sulaikytų tremtinių 
stovyklose Europoje? Kelios tautos sutiko 
priimti šiek tiek išvietintųjų wrų ir moterų. 
Bet kol Jungt. Valstybės neįleis kiek nors 
šių tremtinių, galime tikėti, kad kitos tautos 
irgi nėpriims.

Praeityje Amerika priėmė imigrantus at
viromis rankomis. Nauji amerikiečiai, — 
kartais milijonas per metus — atvyko čia iš 
svetimų šalių, ieškodami laisvės ir progų.

1929 m. dėl industrinių priežasčių imigraci
jos kvota buvo nustatyta — 153,879 per me
tus. Ta kvota niekad nebuvo pripildyta. Karo 
metais įleista mažiau negu 7% tos kvotos. 
Imigracijos įstatymas padalino metines kvo
tas į „sub-ųuotas" pagal „countries of ori
gin.“ Anglijos ir Skandinavijos šaliiį kvotos 
aukščiausios — beveik pusė visų kvotų. 
Praeitais 10 m. jos suvartojo tik po 8% savo 
kvotųr Rytų Europos šalys, iš kur paeina 
daugiausia tremtinių, turi mažiausias kvotas. 
Pav., Lenkijos kvota yra 6.524 per metus, bet 
apie 500.000 tremtinių paduoda Lenkiją kaipo 
„country of origin.“'

Karo metu imigracija į Jungt. Valstybes 
beveik sustojo. Visos neiŠnaudgtos kvotos per 
paskutinius 4. metus aprūpintų daugiau kaip 
pusę visų žmonių dar tremtinių stovyklose. 
Bet įstatymas' neleidžia perkelti vienos šalies 
kvotos kitai, nei vieno meto nepripildytas 
kvotas kitiems metams ir 1.1.

Maitinti alkanus ir paliuosuoti persekio
jamus, yra dalis Amerikos tradicijos. Bet, ša
lia to, yra kitų priežasčių kodėl mes turė
tume priimti skaičius tremtinių į Jungt. Vals
tybes. t ~

Ameriką rado ir išvystė imigrantai. Va
karų ūkininkai, Pennsylvanijos, Illinois ir
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Tlesusiffratimas
Levutė maloniai šyptelėjo laiškininkui, pa

imdama iš jo laišką. Jai nereikėjo žiūrėti 
į braižą — iš švelniai melsvos voko spalvos 
ji lengvai atspėjo 'siuntėją.

Nešina laišku, išėjo ant balkono ir patogiai 
atsisėdo atlošinėje kėdėje. Saulė buvo įko
pusi į patį zenitą, ir karšti jos spinduliai 
gausiais pluoštais krito, ant Levutės veido, 
rankų ir tūkstančiais spalvų žėrėjo auksi
niuose jos plaukuose.

Levutė palengva atplėšė voką ir iš jo iš
traukė nedidelį lapelį. Keliolika eilučių 
jame tebuvo parašyta. Tiek mažai, kad Le
vutė nemaloniai nustebo. Algio laiškai 'vi
sada tokie ilgi būdavo ...

„Brangioji“, skaitė ji laiške, „jaučiu, kad 
šito laiško Tau neturėčiau rašyti. Tačiau, kai 
vartau Tavo laiškus, kuriuose tiek daug 
gražių žodžių, aš negaliu nerašyti. Man 
tiesiog gėda, kad aš jais tikėjau. Ir skaudu. 
Skaudu, nes kurtos svajonės griūva, ir prieš 
save aš matau klaikią tuštumą. Sutinku, kad 
ateityje gal vėl sutiksiu tokią moterį, kuri 
man prisiekdinės, bet ar aš ja galėsiu tikėti? 
Aš dabar visuomet galvosiu, kad ji apgau
dinėja . .

Nesu niekada galvojęs Taye ar kurią kitą 
prievarta su savim surišti. Todėl man itin 
keistas Tavo elgesys, kada Tu, man rašyda
ma laiškus, ramia širdim vystai santykius 
su j u o (jo vardą žinome abu). Ir dar keis
čiau, kad Tu brauniesi į jo šeimos gyvenimą. 
Argi Tu galėsi būti jo kūdikiui geresnė mo
tina? O gal čia tik Tavo užgaidos, kuriomis 
Tu įvairini dienų nuobodulį manydama, kad 
jos nei Tau, nei kitiems nepakenks?

Pagaliau tai yra ne mano reikalas. To
kiuose laikuose, kada sulaužomos storiausiais 
lako an tsp rudais sutvirtintos sutartys, mūsų 
menkutis, nors anuomet iš širdžių išplaukęs 
susitarimas, taip pat nuplaukia pasroviui. 
Aš liekų vienas. Tavęs negaliu su nieku 
dalintis. Arba — arba. Tu pasirinkai ir aš 
pasitraukiu." f 

Jie klausia: „Džiaugsmas?* Kas jį mums begali 
duoti?“ Ir neretas džiaugsmo negali pakęsti, į 
džiaugsmą žiūri kaip į piktą pasityčiojimą,

Pasitaiko ir tokių, kurie visa. priima labai 
lengvai. Jie nenori pažinti ir suprasti mūsų 
bendrosios padėties rimties ir boja tik savęs. 
Tokie metasi į pramogavimus, lėbavimus, gir
tuoklystes., Čia jie siautėja ir, leisdami įvai
riausius, tik ne žmogiškus, garsus, mano jog 
jie dainuoja, ir tai esąs ženklas, kad jie jau 

' linksmi, kad jie džiaugiasi. VienoK, tokie labai 
apsivilia, kadangi pasismaginimas ir pagalbi
nėmis priemonėmis įgytas linksmumas, toli gra
žu, nėra tikrasis džiaugsmas. Džiaugsmas turi 
plaukti iš sielos gelmių, o ne iš apsvaigusios 
galvos.

Nuolatinė prislėgta būsena, nusiminimas rim
tai graso virsti apatija. Juo labiau nedera ir 
ieškojimas ^avęs pamiršimo pasismaginimuose. 
Ko labiausiai mums reikia, tai - krikščioniškos 
meilės, žmoniškumo, neveidmainingo nuošir
dumo, iš tyros širdies išplaukiančio vieni kitų 
atjautimo ir bendrųjų reikalų supratimo. Ir 

, Šituose šiltuose sielų virpėjimuose kaip tik 
glūdi gyvenimo džiaugsmas, glūdi ndra’s gy

West Virginia angliakasiai, industrinių centrų 
darbininkai, bažnyčios ^žmonės ir politiniai 
vadai — visi — yra vaikai arba anūkai nau
jai atvykusių

Lygiai kaip tie senovės imigrantai, šie šių 
dienų tremtiniai daug talentų atneštų. DP 
stovyklose randame 100 įvairių amatų. Pa
gal paskutinius UNRRA-ds duomenis, yra 
677 dentistų, 1,026 gydytojai ir chirurgai ame
rikoniškoj zonoj Vokietijoj — kada Ameri
kos anriijai ir Veterans Administration rei
kalinga daug išlavintų gydytojų ir dentistų. 
77.000 ūkių darbininkų ištrėmime' — mūsų 
ūkiams reikia darbininkų. Tūkstančiai trem
tinių gali padėti mūsų pramonei pasiekti 
naujų pokarinių rekordų; jie įdirbtų ten, kur 
darbininkų trūksta

Dabar asmenys arba grupės šioje šalyje 
turi garantuoti finanšinį saugumą imigran
tams, jeigu nori juos pasitraukti į šią šąli.

Be to, Karo Departamentas, FBI ir Valsty
bės Departamentas tyrinėja politines simpati
jas ir praeitį visų, kurie prašo vizų — pati
krinti, kad vyrai ir moterys, kurie atvyksta 
čia, bus geri amerikiečiai.

Įvairiausi žmonės šioje šalyje remia pro
gramą įleisti mūsų teisingą dalį tremtinių. 
Prezidentas Trumanas pažadėjo prašyti Kon
greso liberalizuoti imigrącijos įstatymą, ir 
gubernatorius Dewey ragino panašią akciją. 
American Federation of Labor pravedė rezo
liuciją remdami įleidimą tremtinių po nepri- 
pildytų karo metu kvotų ir Congress of In
dustrial Organizations prašė Jungt. Valstybes 
atidaryti savo duris tūkstančiams tremtinių.

Nors individualų ir grupių patarimai yra 
skirtingi, bet didžiuma nori, kad specialė 
Kongresinė legislacija pagreitintų įleidimą 
tremtinių per sekančius kelis metus — įlei- 
džiant daugiau imigrantų per sekančius me
tus, negu imigracijos įstatymai leidžia; arba 
užtikrinti įleidimą 150.000 imigrantų per 
metus, kol tremtinių problema bus išspręsta.

Didžiuma tremtinių turės laukti mėnesius, 
net ir metus, kol galės atvažiuoti. Bet. ramiau 
gyvens žinodami, kad rytojus jiems švieses
nis. Svetingumas gali būti kelias į pilietybę, Į 
čionai ir kitose šalyse. Tegul Jung. Valsty
bės parodo kelią. („Naur?ros“) |

Parašo nebuvo, bet braižas abejonių ne
kėlė. Jos ranka nusviro. Tai, ką ji laikė 
paslaptyje, pasirodo, žino kaip tik tas, kuris 
neturi žinoti. Kas jam galėjo pranešti?

Ji sukaupė visą savo sumanumą, kad tik 
gepiau išsiaiškintų. Tačiau jokio aiškumo. 
Net namiškiai jos neįtaria. Apie- kitus gy
ventojus tą patį tegalima pasakyti.. Su Juozu 
ji susitinka tik tada, kai visi miega. Tada jie 
vaikšto miestelio gatvėmis, arba jis užeina 
pas ją . . . Gal žmona jį susekė? Levutė tuoj 
atmetė šitą mintį, nes tuo atveju Juozas būtų 
pasisakęs. Be to, Juozo žmona nepažįsta 
Algio. ,

Visas reikalas buvo perdaug neaiškus. 
Buvo aiški tik tiek, kad Algis viską žino ir, 
kad todėl jos' santykiai su juo pasidarė labai 
kritiški. Ji, žinoma, nemanė, kad Algis jai 
nebeatsakytų, jei ji jam parašytų. Tačiau 
ką jam rašyti? Jis žino viską, todėl meluoti 
nebevertėtų. Prisipažinti? Taip, bet tada ji 
turėtų atverti savo širdį, turėtų leisti sve
timam žvilgsniui Užkysti į jos slapčiausius 
kampelius . . .

Levutės mintys nubėga į praeitį. Viena 
po kitos iškyla jų draugavimo gražios aki
mirkos. Tada jų santykių niekas netemdė. 
Jos lino žiedo akys drąsiai nugrimzdavo jo 
žvilgsnyje ... Ir staiga ji užklausė save: „O 
kaip tu dabar į jį pažiūrėtum?“

Toks klausimas sujaukė visas jos mintis 
ir jos išlakstė, kaip pienės pūkeliai, papūtus 
stipresniam vėjui Ji žvilgterėjo į laišką. 
Nemalonus drebulys nusruvo jos kūnu. Joje 
vis stipriau koncentravosi noras surasti išeitį. 
Jai vis aiškiau darėsi, kad jos sarttykiai su 
Juozu yra be perspektyvų, jei ji nenori likti 
žmonių apšmeižta. Lygiagrečiai kaupėsi ki
tas aiškumas: ji turi parašyti Algiui!

Sįitaip išsiaiškinus, pasidaro lengviau ir 
gera nuotaika palengva grįžta. Ji parašys 
Algiui visai atvirai, o kas toliau bus, parodys

venti, noras dar ko nors gražaus pasiekti, lai
mėti vėl tai, kas prarasta, sukurti nauja.

Dar vienas dalykas. Aiškiai žinoma, jog 
pasigėrėjimą ir džiaugsmą teikia gražūs da 
Tykai. Turininga gražiomis mintimis knyga 
praskaidrina mus. Meniški paveikslai, kon
certai atneša malonumo. Ir kiekvienas gražus 
daiktas pradžiugina mus. Vadinasi, grožis yra 
ir džiaugsmo šaltinis. Tai atmintina ir mūsų 
tarpusavio santykiavime. Kaip dažnai atsitinka, 
kad mes kituose mieliau įžiūrime^ blogąsias 
ypatybes. Knaisiojamės po kitų sąžinės tam
siuosius kampelius, nelyginant tam tikri juodi 
vabalai nešvarumuose. Ar tai teisinga? Argi 
negeriau būtų iškelti artimo gerąsias, gra
žiąsias ypatybes ir tuo pasidžiaugti? Argi tei
singa, visokiajs pletkeliais ir apkalbomis įlieti 
pykčio ir nesusipratimų į mūsų ir taip jau ap- 
kartusį DP gyvenimą. Teisingai sako ’ mūsų 
žmonių išmintis: „Nėra namų be dūmų'*. Taigi, 
pastebėjus kito klaidas, reiktų pirma atydžiau 
apsidairyti apie save, prieš paleidžiant pasipyk- 
tinimo ir nenumaldomo pasmerkimo trykšlę. 
(Ypatingais atsitikimais, kuomet paklidymai iš
plaukia iš piktos valios ar nenorėjimo suprasti 
ir kenkia bendriesiems interesams, yra būtina 
tokius išsišokimus griežčiausiai pasmerkti ir 
išsišokėlius, be jokių atsiprašimų, iškirty iš 
bendruomenės, bei pasistengti pasiųsti pas tą, 
kam jie tokiais veiksmais pasitarnauja).

Yra dar viena blogybė, kuri mumyse neretai 
ryškiai prasiveržia, tai — pavydas. Bet ar pa
vydo jausmas įneša į mūs sielas džiaugsmo, 
atrodo, yra visiškai aiškų.

Atidarykime savo širdis ir leiskime į jai 
įplaukti džiaugsmo. Nepasiduokime niūriai kas
dienai, neleiskime,/kad mus užvaldytų tik as
meniniai rūpesčiai ir pilka materija. Žmogus 
yra reikalingas sielos praturtinimo džiaugsmu, 
nemažiau kaip kasdieninės duonos.

Turėdami prieš akis bendrus siekimus ir 
bendrą tikslą, tikrai nubširdžiai pagelbėkime 
vieni kitiems nešti sunkią, nedėkingai skau
daus likimo užkrautą nedalią. Supraskime ir 
atjauskime vieni kitus. Nesmerkime ir nestūm- . 
kime nuo saves tų, kurie dirba ir veikia, nori 
gal šiek tiek kitaip įsitikinę, bet kurie taip pat 
trokšta matyti mūsų Tėvynę laisvą ir nepri
klausomą, nors gal šiek tiek ir kitaip tvar
komą. Šitai išspręsime tada, kai Lietuvos 
žemeje, vėl mes būsim šeimininkai. (Pagaliau, 
g^na kvailai atrodo, briedžiui dar miške esant, 
jn’i dėl jokailio peštis). Nesutikimais irrieteno- 
mis neįliekime į mūsų tarpą dar daugiau kar
telio, o įneškime šilumos, broliškai glausdamiesi 
vieni prie kitų taip, kaip mus vienija bendra 
nedalia ir bendri idealai.

Čia mes pajusime tą šventąjį gyvenimo 
džiaugsmą. Tai nieko bendro neturės su pigiu 
optimizmu, su su pabėgimu nuo savęs.

Mūsų pareiga liekasi kieta kova ir darbas. 
Tačiau niekas darbo tinkamai neatliko, neįdėjęs 
į jį džiaugsmo ir vilties. . G. T.
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SPAUSDINAMAS RAŠYTOJŲ METRAŠTIS
Rašytojų metraštyje dalyvauja per 50 lie

tuvių rašytojų, pradedant Vincų Krėve, Vy
dūnu, Jurgiu Baltrušaičiu ir baigiant Henriku 
Nagiu, A. Nyka-Niliūnu ir kitais jaunaisiais. 
Metraščio vyr. redaktorius 'yra Bernardas 
Brazdžionis. Metraštis jau surinktas ir lau
žomas. Metraštį leidžia „Patria“.
Pavasarį įvyks Lietuvių Rašytojų Tremtinių 

Draugijos suvažiavimas
Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos val

dyba yra numačiusi pavasarį šaukti lietuvių 
rašytojų tremtinių suvažiavimą. Suvažiavimo 
vieta ir laikas bus paskelbta spaudoje.

ateitis. Todėl, dar kiek pagalvojus, atsikėlė 
ir įėjo kambarin.

Amt staliuko, prie lovos, stovėjo Algio 
nuotrauka ir žiūrėjo į ją, tarsi drąsindama 
prisipažinti. Ji pasiėmė popierio ir atsisėdo 
už stalo.

„Algi“, pradėjo ji savo smulkia rašysena, 
„nors Tu su' manimi santykius nutraukei, aš 
Tau rašau. Aš Tau tiesiog dėkinga už tą 
laišką. Jis man atvėrė akis ir aš pasijutau 
tikrai blogame kelyje esanti. Nebijok, tarp 
manęs ir Juozo tebuvo tik draugiški santy
kiai ir' tik palengya jie tamprėjo. Tikinu: 
nieko blogo nėra įvykę. Aš taip pat tikiu, 
kad Tu perdaug manęs neapkaltinsi. Kai 
susitiksime, Tau viską plačiau paaiškinsiu. 
Dabar tenoriu pažymėti, kad širdžių sudary
tos sutartys, nors ir be lako antspaudų, ne- 
lūžta.

Parašyk arba atvažiuok. Laukiu.
v Levutė.“

Baigusi atsiduso. Ji jautė didelį paleng
vėjimą, nes slapta draugystė su Juozu nors 
buvo maloni, bet varginanti. Dabar viskam 
galas. Ji vėl galės gyventi teisingu gyveni- , 
mu. O Juozui pasakys, kad turi sužadėtinį 
ir todėl ... Na, ką nors dar pridės.

Laišką nunešė į paštą, o kalendoriuje pa
brėžė dieną, kada turi pradėti laukti laiško 
iš Algio. ' ;

Tačiau laiškanešys sekantį rytą vėl jai' 
įteikė švelniai melsvos spalvos Voką. Le
vutė vėl pažino Algio braižą, ir neramios 
mintys užplūdo ją. Nekantraudama atplėšė 
ir pradėjo skaityti.

„Levute, atsilankęs pas mane draugas 
rado ant mano stalo Tau užrašytą voką. Į 
jį jis įdėjo mano vienos novelės herojei skir
tą laišką ir pasiuntė 'Tam Tik vakare pri
sipažino padaręs tokį šposą . . Būk gerutė, 
atleisk, jeigu tas laiškas Tave įžeidė. Aš 
tikrai apgailestauju tai Tą laišką grąžink 
man . ... Greit parašysiu daugiau. Dabar 
lik sveika ir dar kartą — nepyk už šį pokš- t 
tą. Kaip matai, skubu jį atitaisyti.

Tavo Algis.“
Levutės ranka' sunkiai nusviro žemyn. Iš 

jos iššlydo laiškas ir lyg peteliškė, ■ versda-
I masis ir supdamasis, nuplasnojo ant grin-
1 dų . . . J- Biržys
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Jokje sunkumai lietuvio rašytojo — Uteraliiros šventė Tiibingene —
nepalauš •

(LIET. TREMT. RAŠYTOJŲ D-JOS PIRM. ST. SANTVARO KALBA, ATIDARANT IS- 
KiLMlNGĄ LITERATŪROS PREMIJŲ ĮTEIKIMO POSĖDI)

šiurkšti netiesa. Iki šios dienos, beveik per 
dvejus metus nuo karo pabaigos, įskaitant 
visų pradininkų bandymus ir visas rotatorium 
spausdintas knygas, pasirodė tik 33 grožinės 
literatūros leidiniai. Palyginus su normalių 
laikų mūsų knygų produkcija, tai yra dižiai 
skurdus skaičius. Tokia ir yra tikroji mūsų 
knygos padėtis, todėl skatintina kelti mūsų 
grožinės knygos kokybę, bet nereikėtų skelbti, 
kad mes jau turim knygų perteklių. Ir dėl 
mūsų knygos meninio lygmens buvo daug 
žodžių pasakyta. Buvo ir bartasi, ir pykta, ir 
ironizuota,.ir neseniai dar buvusių populiarių 
autorių -neatpažinta. Tik su apgailestavimu 
turiu pastebėti — niekas nepamatė, kad ka
ras, tremtis ir visuotinė žmogaus atranka 
išbloškė mūsų rašytoją iš savo kelio, o paki
tusi kas ienybė padiktavo jam visai kitą te
matiką. Jeigu tas požiūris nebūtų buvęs ap
lenktas, visos kalbos apie mūsų tremties lite
ratūrą būtų buvusios arčiau tikrovės ir arčiau 
tiesos. i

Taigi, tokiai sunkiai knygos padėčiai esant, 
ir šių metinių premijų paskirstymas, iš šono 
žiūrint, gali atrodyti vienašališkas — visas ke
turias premijas laimėjo lyrika, ir tai dau
giausia jaunieji ąutorfoi, tik su-pirmom kny
gom į viešumą išėję. Tačiau, turėdami prieš 
akis sunkų lietuvių literatūros aštuonerių 
metų kelią, nieko neįtikėtino čia įvykus 
įžvelgti negalim. Tai yra tik ženklas, kad savo 
jėgas įtemptų dailiosios prozos kūrėjai, dra
maturgai ir kitų žanrų rašytojai. O kad jau
nieji autoriai išeina į priekį — irgi pateisi
nama ir nuoseklu. Vyresnieji rašytojai jau 
turi savo kelią, turi ryškesnį ar blyškesnį 
veidą, o jaunieji žadina ne tik literatūros mė
gėjo smalsumą, bet ir teikia naujų vilčių. 
Lėmėjų Komisijos savo darbą atliko kruopš
čiai ir sąžiningai, tad ir joms Šioj vietoj te
būna leista nuoširdžiai padėkoti.

Vienu žodžiu, šios dienos literatūros šventė 
rodo, kad lietuvių tremtinių bendruomenėje 
lietuvių rašytojas yra savas, ir reikalingas da
lyvis. Tai imi- gaivina, tai mus stiprina, tai 
mus ir įpareigoja. Aš esu tikras,’ kad jokie 
sunkumai' lietuvio rašytojo nepalauš. Iš kovų 
lauko, kuriame visa mūsų (tauta, mes niekad 
nesitrauksime. Jei ne šiandien, tai rytoj mūsų 
žodis pasieks ir tą, kuris žemės erdvėj klajoja, 
praradęs Dievo ir žmogaus pavidalą, pamynęs 
gėrį, groži- ir tiesą.

Mūsų laikų žmogus nugrimzdo i sutemas ir I 
prarado sielą. Besididžiuodamas ir besigėrė- | 
damas technikos ir civilizacijos pažanga, jis į 
visą dėmesį sutelkė i kūną! medžiaga nusvėrė 
dvasią, ir svarstyklių pusiausvyra griuvo. Bal- j 
Sai, kurie šaukė, kad žmogus atsigrįžtų į save, 
kad jis nepraprastų žmoniškumo — daug kur 
buvo nutildyti arba sunaikinti. Dėl to vienas 
po kito kilo du pasaulio karai. Dėl to ir mes, 
nieku nekalta lietuvių tauta, šiandien stovime 
savo gyvenimo griuvėsiuose. Stovim nugąs
dinti ir klausiam — gyvensim ar būsim nu
žudyti? Ir tai tuo metu, kada sąvokų painiava 
vis labiau sunarpliojama, kada, kaip kartais 
atrodo, tauriųjų žmogaus idealų jau nebėra 
kam ginti...
' Lietuvių literatūra, savo nepriklausomoj 

i valstybėj tokiais sparčiais žingsniais kopusi j 
aukštumas, šiandien yra benamė ir beteisė. 
Mūsų rašytojai, tartum pamotės raganos vai
kai, apšmeižti, paniekinti, išblaškyti. Per 60% 
buvusios Lietuvių Rašytojų D-jos narių gy
vena tremty, vakaruose. Tai tie, kurie ryžosi 
kąsti karčią tremtinio dalią, bet nepaaidavė 
prievartos ir melo tarnybai. Per 30% taurių 
lietuvių rašytojų liko Lietuvoje saugoti mūsų 
tėvų židinio. Dalis jų jau sėdi rusų kalėji
muose, yra ištremti į Sibirą arba jau mirė. Ir i 
tik kokie 5% mūsų buvusių kolegų uoliai ir 
ištikimai tarnauja savo nepasotinamam darb- | 
daviui. Savaime suprantama, kad visa tai ne 
vienu atžvilgiu sustabdė mūsų grožinės lite
ratūros pažangą. Juk ir šiandien, Vasario 16 d. 
išvakarėse, tą mūsų rašytojų vainikavimo 
šventą, mes švenčiam svetimam krašte ir ne
turėdami aiškaus ir tikro rytojaus vaizdo.
Taip pat šiandien sukanka lygiai 8 metai, kai | 
Kaune buvo rašytojams įteiktos paskutinės ' 
literatūros premijos. Aiman, tai yra nelemta 
ir tikrai liūdna sukaktis... .

Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugija, tu
rėdama savo eilėse rašytojų daugumą, yra Į 
tąisi kalbėti ir veikti lietuvių rašytojų vardu. Į 
Todėl mes pasistengėm ir mūsų grožinės lite- j 
ratūros premijavimo tradicijas atgaivinti. Šioj 
vietoj L. Rašytojų D-jos Valdybos vardu aš 
turiu garbės nuoširdžiai pasveikinti pirmuo
sius tremties laureatus: Bernardą Brazdžionį, 
Alfonsą Nyką-Niliūną, Kazį Bradūną ir Hen
riką Nagi- Atskiru širdingu žodžiu aš sveikinu 
Čiurlionio vardo ansambli, kuris šiandien pa
pildo mūsų laureatų eiles. Tremties premijų 
įsteigimu pirmiausia mes norėjom lietuviš
kosios knygos 400 metų sukakti atžymėti, o 
svarbiausia — pakelti mūsų grožinės litera
tūros menini lygi, sustiprinti rašytojų trem
tinių dvasią, leidėjus paskatinti planingiau, 
gražiau ir energingiau lietuviškas knygas 
leisti

Buvo mūsų gyvenime dienų, kada kultūra 
Ir jos kūryba mūsuose buvo, tartum, nepa
geidaujami Įnamiai. Ir šiandien dar ne visi 
mes norim įsisąmoninti, kad mokslas ir menas 
yra tautos gajumo ir savaimingumo įrodymai, 
tautos amžinumo laidas. Tačiau šių reikalų 
bllkty ir daug pagerėjimo ženklų regim. Su 
didžiu tad malonumu sakau, kad įstaigos, į 
kurias premijų reikalu kreipėmės, mus su
prato ir be svyravimų mūsų pastangom pri
tarė. Todėl tebūna man leista šia proga visiem 
keturiem premijų davėjam tarti nuoširdžiau
sią rašytojų dėkui. Aš prašau Švietimo Val
dybos atstovą p. Vaičekonį tą mūsų padėką 
priimti, ją perduoti p. Zidoniui ir Švietimo 
Valdybai. ,

Dr. Antanas Trimakas lietuvių rašytoją 
tremtini sujungė su BALF-u, o tuo pačiu su 
kiekvienu geros valios Amerikos lietuviu, ko
vojančiu, kaip ir mes, už žmogaus teisą gy
venti ir kurti laisvėj. Nuoširdžiai dėkoju 
BALF-o įgaliotiniui Dr. Ant Trimakui asme
niškai ir prašau lietuvių rašytojų tremtinių 
padėką perduoti Vyr. BALF-o Valdybai New- 
Yorke.

Lietuvos Raudonasis Kryžius atgaivino savo 
Senąją premiją, kurią Lietuvoj jau buvo pa
gerbtas ne vienas jaunimo rašytojas. Tremty 
neapsiribota vien jaunimui skirta literatūra, 
buvo apžvelgta platesni mūsų literatūrinės 
kūrybos barai, tačiau jokiu atveju tuo nepa
neigti jaunimui skirtos knygos atžymėjlmai. 
Rašytojai tremtiniai už tai nuoširdžiai dė
koja Vyr. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Val
dybai, o ypačiai pirmininkui Dr. Domui Ja
saičiui. '

Kai sustojam ties knygų leidykla „Patria“, 
turim pripažinti, kad visi jos leidiniai savo 
išore tremty tuo tarpu sau lygių neturi. Ra
šytoji! vardu „Patrijos“ savininkui p. Lenktai- 
čiul dėkoju labai už „Sakalo“ ir „Spaudos 
Fondo“ tradicijų palaikymą, linkiu jam po 
kasdieninių sunkumų našta nepaltaktl ir iš
leisti dar daug vertingų ir gražių lietuviškų 
knygų. Jeigu grubi likimo ranka ir šiemet ne
leis mums grįžti 1 tą šalį, kur Nemunas teka, 
aš neabejoju, kad tų pačių organizacijų pre- 
mitorn bus atžymėti Ir 1947 m. mūsų grožinės 
literatūros išleisti kūriniai.

Baigdamas noriu trumpai paliesti vieną 
teistą ir sunkiai pateisinamą mūsų literatū
rinio gyvenimo faktą. Neapdairesnė mūsų 
spauda, net kai kurie staigesni mūsų draugai, 
tau kuris laikas skelbia, kM tremty lietuvįį- 
kos knygos pHatd, kaip 13 gausybės ragą Tsd

Reta ir nepaprasta literatuos šventi Va
sario 16-tosios išvakarėse l Tūbingeną sutraukė 
visus, sugebėjusius pro visokias susisiekimo 
kliūtis prasiveržti, grožinės literatūros bičiulius. 
Ir neveltui. Iš risų laikinųjų tremties bu
veinių susirinkę Schillerio salėn, jie' turėjo 
progos išgyventi tai, ką sunkių metų eilė buvo 
užslopinusi: senų mūsų literatūrinių tradicijų 
atgaivinimą — iškilmingą premijų įteikimą pir
miesiems mūsų tremties laureatams, pa
sidžiaugti gyvu, iš pačių kūrėjų lūpų perduo
damu, laisvosios kūrybos žodžiu, pasigerėti 
čiurlioniečių — taip pat laureatų — naujuoju 
repertuaru.

Atgaivindama gražias laisvos Lietuvos lite
ratūrines tradicijas. Lietuvių Tremtinių Rašy
tojų Draugijos valdyba, susitarusi su organi
zacijomis, nutarė skirti keturias premijas už 
geriausius kūrinius, išleistus tremtyje.

Didžioji šių metų literatūros premija (LTB 
Švietimo Valdybos — 5000 RM) teko poetui 
Bern. Brazdžioniui už lyrikos rinkini „Sve
timi Kalnai". Siame rinkinyje, lėmėjų komisijos 
žodžiais, autorius pilniau už kitus išgyvena Ir 
perduoda tremtinio dalią ir jo meilę tėvynei.
Antroji-BALFo premija (3000 RM) atiteko de

biutantui Alfonsui Nykai-Niliūnuiuž eilėraščių 
rinkinį „Praradimo Simfonijos". Jaunasis auto
rius praturtino lietuvių literatūrą filosofine 
lyrika, giliau pažvelgdamas į XX amžiaus žmo
gaus sielą, drauge neužmiršdamas ir tremtinio 
dalios, visa tai išreikšdamas nuotaikinga forma.

Liet. Raud. Kryžiaus premijos (trečioji pre
mija — 3000 RM, o ne/2000 RM, kaip praeitame 
„T. G." numeryje bujvo paskelbta) lėmėjų ko
misija apsistojo ties Kazio Bradūno „Sveti
mąja Duona", kur autorius jautriai perduoda 
poeto-ūkininko, netekusio žemės ir atsidū
rusio tremtyje, jausmus.

Knygų Leidyklos „Patria" premija (3000 RM) 
paskirta debiutantui Henrikui Nagiui, jautriai 
išgyvenančiam ir nuotaikingai išreiškiančiam 
dabartinį tragizmą, už lyrikos rinkinį „Eilė
raščiai",

Iškilmingas premijų įteikimo posėdis pradėtas 
Liet. Tremtinių Rašytojų Draugijos pirmininko 
St. Santvaro žodžiu, nušviečiančiu dabartinę 
mūsų rašytojopadėtį, tremties literatūros būklę 
ir premijų prasmę. (Pilnas kalbos tekstas patei
kiamas atskirai).

Tom mintim aš ir įvedu Tamstas i Lietuvių
Rašytojų. Tremtinių Draugijos surengtą .lite
ratūros premijų įteikimo posėdį.
iiiHiiiiiiimniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiimiiiiiiiiuiHiiiiiiiiiiiiiiiiHaiHiiiiM

Brazdžionio žodis .
Didžiai mūs gerbiami literatūros Mecenatai, 
ponai „...y kouiuuą nariai, ir jūs, kolegos 
rašytojai, geri lietuviško kūrybos žodžio 
bičiuliai, mielosios tautietės ir tautiečiai brangus, — 

Prieš prarastus septynerius metus, šešioliktos 
vasario išvakarių dieną, susirinkę 
senelio Vilniaus universiteto auiėj, 
mes paskutinį kartą šventėm iškilmingai 
gyvosios mūsų Lietuvos literatūros šventę. 
Aš iš visos širdies atidaviau garbės Ir meilės 
didžiajam mūsų Kujiigaikščių Miestui giesmę, 
o meno vieškelių iešką draugai jaunieji, 
kurie šiandien taip pat po laurų šaką laiko, 
„Dainuok! mes klausom! . . .“ šaukė būryje tų, kur mokėjo 
kūrybos žodžio ir minties didybe džiaugtis, 
kur tuo žodžiu gyveno ir širdy naujos kūrybos 
Žibintą ugdė.

Aš su skaudama širdim kalbėjau 
apie Apokalipslo raiteli, kurs per pasauli, 
sumindamas ir aostus ir laukų nekaltą gėlę, 
kaip vėtra artinas į mus senolių žemę. 
Ir Viešpaties Valia greičiau (vyko, nei auksinės 
nulinko mūsų duonos varpos, ir greičiau, nei 
suspėjo rudeniui nunokti sodų, vaisiai.
Ir mirė laisvė ir teisybė, augo skausmas, kančios, 
nelaimės. Lietuvą ištiko jos skaudžių skaudžiausia 
istorijoj, nei padavimuos negirdėta rykštė. 
Sudegintos sodybos, ežios išverstos, artojų 
ištremta tūkstančiai, ir rauda tūkstančiai, Ir klumpa 
vergijos pančiuose, ir miršta tūkstančiai.

Benamiai, 
be protėvių namų ir be gimtosios žemės pėdos 
po kojų klaidžiojam po kalnus svetimus ir alkstant, 
teradę duonos svetlinos sužiedėjusią plutą 
Ir trokštam, vandeni praradę šulinių savųjų. 
Audros nulaužtos šakos džiūsta, ir išrautos gėlės 
nuvysta. Mūsų dienos, be tikėjimo Ir žipgsiiial 
seniai jau būtų suskaityti ir seniai nutrūkę. 
Tačiau tikėjimas stebuklus daro. Ir mes tikim. 
Mes tikim dldUl stebuklą — Dievo žodi. Žodis 
sukūrė dangų, žemę ir žvaigždes Ir vyšnios žiedą, 
gyvenimą, svajonę, meilę, ilgesį Ir džiaugsmą, 
ir idealų siekimus Ir pergalę kovoj. Mes tikim 
kūrybos žod|. kūnu tapus. Jis iš amžių eina 
I amžius. Didis, šventag! Ir gyvybę neša žmogui 
ir tautai; laisvę širdžiai, taiką, apdarą teisybės žemei. 
Jis — kūnas mirštąs Ir prisikelląs, jis — siela amžiais 
gyva. Ir amžiais gyvas bus lietuviškas kūrybos 
rašytas žodis, gimęs kovoje dėl Dievo vardo 
ir augęs kovoje dėl mus tautos prisikėlimo 
ir brendęs didžiajai mūsų tautų kultūros garbei.

O, Rapalionio, Duonelaičio, Daukanto, Valančiaus, 
Strazdelio, Baranausko, Vienažindžio ir Maironio, 
Kudirkos, Vaižganto, ir Putino, ir Aisčio žodis! 
Ir tūkstančio vardų toje grandinėje šviesiojoj, 
nutiestoje per metų keturius šimtus, mes esam 
jauniausi jos žiedai.

O mūsų pareiga kaip niekad; 
nes Ir nelaimė mūs tautos, kaip niekad, begalinė; 
nes ir pasaulis dar, kaip niekad, prie bedugnės kranto

Garbės prezidiuman pakviečiami visi lau
reatai ir mecenatai. Vykdomosios Tarybos at
stovas turiningoje kalboje nušviečia kūrybos 
ir kūrėjo vaidmenį šiandieniniame gyvenime 
(Žlūr. „Kūrybos vaidmuo šiandien"). ų

Mecenatai skaito lėmėjų komisijų sprendimus 
ir, salėje aidint plojimams, laureatams įteikia 
premijas.

Ta pačia proga pranešama, kad Vykdomoji 
Taryba yra nutarusi skirti premijas tiems me
niniams vienetams, kurie stengiasi Lietuvos 
vardą garsinti ir tremtinių dvasią gaivinti. To
kia premija —■ Lietuvai Vaduoti Sąjungos do
vana — šiais metais paskirta Čiurlionio vardo 
ansambliui, kuris geriau už visus kitus savo 
užsibrėžtąjį uždavinį atlikęs. LVS atstovas 
Europoje, Amerikos lietuvių vardu pasveikinęs 
laureato atstovus A. Mikulskį ir M. Baronaitę, 
jiems įteikįa premiją — 5000 RM.

Perskaitomi sveikinimai laureatams.
Poetas Bernardas Brazdžionis, dėkodamas už 

premijas literatūros laureatų vardu, taria savo 
žodį (žiūr. „Brazdžionio žodis“).

Čiurlioniečių vardu jautriais žodžiais dėkoja 
A. Mikulskis: „Burdamiesi į ansambli, mes 
tvirtai tikėjom, kad mūsų daina, šokis, kanklės 
padės mūsų broliams šioje sunkioje tremtinio 
kelionėje, o drauge užsieniečiams parodys 
mūsų tautos genijų. Ir nesitikėjome, broliai 
tautiečiai, kad čia mus laureatais paskelbs, pre
mijas skirs. Ačiū, mums labai malonu. Tuo, ko 
mes siekėme, tvirtai tikėjome ir tebetikime. 
Aš prašau perduoti broliams lietuviams Ameri
koje mūsų padėką ir tvirtą patikinimą, kad tai 
mus dar labiau sutvirtins nelengvame darbe. 
Mes esame pasiryžę ir eisime I visas šalis, į 
visas tautas, ir visiem skelbsime, kad, nors 
mūsų valstybė neteko laisvės, bet lietuvių 
tauta yra gyva ir kūrybinga, ir mes, jos vaikai, 
nenustosime beldęsl i viso pasaulio sąžinę, kol 
mums nebus pripažinta teisė gyventi laisviems, 
kaip ir kitiems pasaulio žmonėms."

Po premijų įteikimo įvyko . literatūros va
karas, kurio metu laureatai skaitė savo kūry
bą, o čiurlioniečiai davė trumpą koncertą — 
antrąjį tą dieną (pirmasis įvyko prieš litera
tūros šventės iškilmes).

Iškilmės baigtos kukliomis vaišėmis laurea
tams ir mecenatams pagerbti. J. P. P.

nebuvo taip arti. Bet mes nežūsim! Mūsų vilti, 
kaip didelę vaivorykštę, nuo krašto iki krašto 
šviesus tikėjimas per ūkanotą dangų veda. 
Didžiom aukom teužgema didieji idealai. 
Tik tas praeis pro mirti, kas mirties nebijo. 
Ir tautos, didelės ir mažos, kaip banga siūbuoja, 
kai supa Viešpaties ranka jas, kad gelmė išmestų 
I krantą maurus ir dumblus, ir gintarą, Ir perlus. 
O metai, po didžiųjų skausmo potvynių atėję, 
kaip gintarą — rinks ašaras, ir tartum perlus, — kraują, 
kaip gintarą — aukas surinks, ir meilę, tartum perlus. 
Dabar ne mes tautoj, o mumyse tautą gyvena 
ir čia — tremty, ir ten — ištrėmime. Ir ten — tėvynėj.

Kas tu, lietuvi broli? Upė, žemė, ar lavonas? 
Tu — upė po ledu.,Ateis pavasaris ir ledą 
numes tvirti pečiai, išnešę visą žiemą; '
Ir bėgs srovė, ir oš krantai, ir amžiais būsi gyvas! 
Tu — žemė, tartum motina, paslėpus daigą javo, — 
kaip žemė ir tava tauta, kaip daigas slėps gyvybę. 
Lavonas? Ir tava tauta lavonas amžiams miręs, 
ir paskutinio teismo dieną neprikels trimitas.

Kas mes, poetai? Ar dienų srovėj paklydęs aidas? 
Ar žiežirbos, kurios naktyj, be ženklo gęsta? 
Ar švyturys audroj, ar mariose padangių žvaigždės? 
Kas mes? Ar elgetos, savas žaizdas miniom atvėrę? 
Kas mes? Minių šešėliai? Ar gyvos krūtinės balsas, 
ir dabarties ir ateities tautos širdis ir kanklės? 
Kas mes? Kapai? Ar sielos pėdsakas ugninis? 
Mes pasaka pavasario, mes rožės žiedo kvapas; 
mes — meilės atdūsys tylus, teisybės keršto kardas; 
kovoj — ugnis, ir vynas — puotoj, nevilty — paguoda, 
ir šios dienos, ir šios dienos, ir sąžinė ir viltys! 
Ir peleną Ir dulkę vėjai nupučia ir blaško.
Mes turim kilt kaip potvynis, kaip ąžuolai prieš vėtrą 
rankas Ištiest ir vest minias ir nepaiūžt Ir augti! 
O žodi, būk elegija mūs ilgesy tėvynės!
O žodi, būk heroika, kai skelbsim melui kovą! 
O žodi, būk visų dienų maldų malda didžioji!

Teisybės! — Viešpatie, — Tiesos! Tautoms talkos ir laicvės! 
Taikos, teisybės, laisvės mūsų šventajai Tėvynei, 
Rūpintojėlių Motinai ir kankinei mūs kraujo! '

O jau Teisybė artinas. Ji didelė. Ji šviečia 
viršum Europos pelenų, viršum pasaulio viso. 
Ir milijonai miršta Jos vardu, ir milijonai — 
senų diktatorių Žaislai — jų pakasynom šoka, 
ir milijonai tiesia jai rankas iš tundrų; sostai 
kaip lapai paskutinėje konvulsijoje dreba. 
Ir kyla tankai priešais ją ir kreiseriai ant marių 
ir paskutinis atomas j dvi šąli suskyla — 
| naktį Ir i dieną, j gyvenimą ir mirti;
ir paskutinio pažaro žaroj šėtonas siaučia, 
kad rytas užtekėtų tam, kas buvo naktį gyvas, 
kas buvo kaip uola audroj, kas buvo brolis broliui.

\
Ir išvadavimo visų tautų didžiojoj šventėj 
skambės, kąlp aukso varpas, vardas Lietuvos, 
jei vea vidurnakti ją didis Dievo žodis.

I
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Kūrybos vaidmuo šiandien
LU

(VYKDOMOSIOS TARYBOS ATSTOVO KALBA LITERATŪROS PREMIJŲ ĮTEIKIMO POSĖDYJE)
■, ’ t

Nepriklausomos Lietuvos paskiausioj isto
rijoj buvo du ryškūs periodai. Vienas, 
herojinis, kovų dėl tautos Ir valstybės eg- 

' zistencijos laikotarpis. Antras — kūrybinis, 
pastangos sukurti nuosavą kultūrą Ir jai ma
terialinį pagrindą — ūkinį gyvenimą.

Tai natūralus kelias kiekvienos tautos, 
išeinančios gyventi. Kiekvienoje yra heroji
nis laikotarpis, ar jame bus susitelkusios 
herojinės pastangos Termopilų ar Širvintų- 
Giedraičių varduose. Kiekvienoje reiškiasi 
kūrybinio subrendimo ir kultūrinio sukles
tėjimo laikotarpis, ar jis bus siejamas su 
Periklo-Praksiklio, ar su Puškino-Tolstojaus- 
Dostojevskio, ar su Goethes-Schillerip var- 

/ dais. Dažnoje pagaliau reiškiasi dekadansas, 
ar jis bus sutapęs su graikiško sofizmo, ar 
su naujųjų laikų fašizmo ar bolševizmo 
forma.

' Lietuva buvo tik antrojo periodo pradžioje.
Tada itin buvo imta kalbėti apie Lietuvos 

nuosavos originalios kultūros reikalą, apie 
lietuvių įnašą į tautų kultūros lobyną. 
Šiame laikotarpyje, kultūrinės kūrybos pra
džios laikotarpyje, atsirado ir literatūros 
premijos.

Dabar premijos atgaivintos kitokiose 
sąlygose. Tai nėra laikotarpis, kurį galėtume 
vadinti kultūrinės kūrybos laikotarpiu. Tai 
nėra nei tautos dekadansas. Dekadansas eina 
iš vidaus ir reiškiasi tada, kai sąmoningai 
vykdomos vienašališkos teorijos ar politiniame 

* ar .kūrybiniame ar religiniame gyvenime. 
Dekadansas ir tada, kai tautoje nebėra- jėgų 
išvidiniam nuosmukiui pasipriešinti. Dabar
tinė tautos padėtis, sprendžiant iš jos pačių 
gerųjų pajėgų reiškimosi, yra herojinė. Vėl 
herojinė. Eina pati žiauriausioji kova dėl 
egzistencijos, dėl tautos Ir žmogaus teisės 
gyventi. Ar šis herojizmas baigsis pergale, 
ar tragiška katastrofa — mes nežinome. Bet 
mes žinome ir jaučiamės visa širdimi, kad 
esam tos kovojančios, ne dekadansinės tautos 
nariai.

Šitoms herojinėms pastangoms dabar su
telktos visos jėgos ir priemonės, esančios 
krašte, ištrėmime, emigracijoje. Joms turi 
dirbti ir kūryba, literatūra. Literatūra yra 
herojinės kovos vienas iš galingųjų ginklų. 
Ne tam ji kuriama dabar, kad vaikytus! de- 
kadansinio laikotarpio šūkį „L’art pour Tart“ 
— „menas menui". Nepretenduojam dabar ir 
į aukštąjį idealą — savo dabartinėmis pastan
gomis praturtinti ir papildyti pasaulinių kul
tūrinių vertybių aruodą. Literatūra dabar 
turi atstoti šviesų ginklą tautiečiui stiprinti, 
draugui laimėti. Literatūra mūsų sąlygoms 
tai Lohengrino kardas.

II.
Šie žodžiai tikram literatūrininkui, papra

tusiam kalbėti normalių laikų terminais apie 
kūrybos autonomiją, gali atrodyti beveik 
blasphemia. Su išgąsčiu jis pagalvos: tai 
piršimas propagandinės, pilietinės literatūros, 
siūlymas eiliuotos publicistikos . . . Nesu

sipratimui išvengti pažymėtina: ir šiais laikais 
literatūrai neskiriamas ir negali būti skiria
mas uždavinys kovoti su mūsų išoriniu 
priešu ar su vidaus negerovėmis, kaip tai 
daro mūsų nedraugas. Literatūra nėra nei 
atominė bomba, nei dezinfekciniai milteliai. 
Jos paskirtis ne naikinti, ne griauti. Jos sub- 
jektyvinė paskirtis pozityvi — žmogaus dva
sią gaivinti, organizuoti, kurti. Tai šviesusis, 
kuriamasis pradas.

Literatūros rolė — kaip saulės. Saulės 
šviesa, šiluma Ir kitos jėgos palaiko vitalinę 
gyvybę. Vitalinis pasaulio klestėjimas yra jos 
veikimo rezultatas. Ir jokios medianinės 
lempos jos nepavaduos.

Literatūra dvasinėje srityje turi panašios 
reikšmės. Ji atitrąukia žmogų nuo žemesniojo 
pojūtinio pasaulio ir pakelia į aukštesnių in
teresų sferą. Ji pažadina žmoniškumą. Pa
žadina žmogaus norą pakilti nuo gyvenimo 
kasdienybės į gilesnių ,minčių vaizduotės ir 
jausmų pasaulį. Mintyse, vaizduotėje tie 
jausmais išgyventi pasauliai reiškia mus dau
giau, nei mes manome, nei pastebime. Ir šia 
prasme tikroji kūryba, juo ji tauresnė, juo 
gilesnė, juo labiau stiprina mumyse žmogų, 
stiprina jėgas egzistencinei kovai. Jos gilios 
mintys ir pergyvenimai yra kaip tos saulės 
kaitra. Jos tobula forma yra kaip tas giedras 
eteras, kuris praleidžia saulės spindulius 
veikti vitalinį pasaulį. \ ,

Tiesa, saulės spindulius ne visi pakelia ir 
prisiima. Džiovininkams ji nepakeliama. 
Estetinio skonio džiovininkams tikroji litera
tūra pasirodo sunkiai pakeliama. Jiems rei
kalingas literatūros surogatas, kuris juos 
linksmintų, graudintų, pataikautų, bet kuris 
neverstų įtempti nei skaitytojo intelekto nei 
vaizduotės. Kai nėra cukraus, gomurį tenkina 
ir sacharinas. Bet jėgų jis nestiprina. Yra ir 
literatūrinio sacharino, kuris dvasiai betgi 
neduoda kalorijų. Dėl to gali būti suprantami 
ir pateisinti griežtieji reikalavimai tiek 
kūrėjams, tiek ir skaitytojams šiandien, šiame 
herojiniame tautos likimo periode. Jie, patei
sinami ne tik estetiniais sumetimais, bet vi
suomeniniais — tais tautiečio stiprinimo su
metimais.

Tik šis herojinis laikotarpis yra kitoks nei 
pergyventasis, kuriame Maironis dainavo. 
Maironio laikai gaivino patriotinius jausmus. 
Šiandien tie jausmai nėra išblėsę, šiandien 
net didžiausias oportunistas jaučiasi esąs lie
tuvis ir savo kapitalus mielai paliktų, jei tik 
galėtų sugrįžti į tokią Lietuvą, kokia ji buvo 
lig antrojo pasaulinio karo. Šiandien. į patrio
tinius jausmus maža kas ir besikėsina. Pasi
kėsinimas yrą šiandien dar didesnis — J 
žmogų, J žmogaus žmoniškumą, kad paverstų 
jį dvasios skurdeiva ir kaimenės gyvuliu. Dėl 
to prašnekti į žmogų ir pažadinti jame tau
resnius tikrai žmogiškus pergyvenimus yra 
aktualusis rūpestis šių dienų herojinei lite
ratūrai.

III.
Ar šitokį literatūros laipsnį tremtyje pa

siekėm? Ar šita linkme ji pajėgė veikti mūsų 
visuomenę?

Lygindami su literatūros padėtimi Lietu
voje, pasakysime — ne. Jos kiekis mažesnis. 
Jos lygis žemesnis. Taip, žemesnis. Neturim 
reikalo tatai nuo savęs slėpti. Kai kas net be 
reikalo surado kelią į spaustuvę. Bet žemes
nis lygis ir mūsų žinomųjų rašytojų, džiugi
nusių savo neabejotinu subrendusiu talentu. 
Lygiai kaip žemesnis lygis mūsų laimėjimų, 
švietimo, labdaros, politikos, profesinėse sri
tyse. Ką savo srityse laimėjo profesorius, gy
dytojas, teisininkas, mokytojas — ar jie pa
darė didesnes pažangos nei Lietuvoj, ar jie 
pajėgė duoti bent tiek, kaip Lietuvoj? Jiems 
nėra sąlygų. Nėra jų nė rašytojui. Poetinis 
Maironio pasakymas „pagimdys vargai galiū
nus“ nereiškia, kad turi būti didelis skurdas, 
didelė priespauda — ir gims tada herojai. 
Kūrybai reikalinga tam tikra materialinė ir 
dvasinė aplinka. _ Ąžuolai neišauga poliarinio 
šalčio kraštuose? Ir palmės dykumose auga 
prie šaltinių. O tų sąlygų nėha. Visas mūsų 
gyvenimas degraduotas keliais laipsniais 
žemyn. Mes prievarta esame suprimityvinti

. . Tegul bus pavesta . mūsų profesoriams 
dabar, šiuo momentu profesoriauti, ar mes 
pajėgsim dabar būti tokiam lygy, kaip Lie
tuvoj buvom? Vargiai, ne tik dėl to, kad 
mokslo priemonių mums trūksta, bet ypačiai 
dėl to, kad kultūrinė aplinka mums netin
kama. Neturim savo kūrybai būtinos atramos 
po kojų — savos valstybės. O prie kitokių 
sąlygų mes nesam pripratę.

Poezijos suskurdimas, kultūrinio lygio 
smukimas tik labiau pabrėžia mūsų didžiojo 
siekimo teisingumą. Ir jeigu svetimieji spau
doje meta akmenį į mūsų pusę, laikydami 
mus asocialiu elementu, tai iš visos širdies 
galėtume jiems atsakyti: „Grąžinkite mums 
tai, ko per jus esamelnetekę, o tada — ir tik 
tada — mes galėsim parungtyniauti su jumis 
ir pajėgsim duoti tai, ką buvom žadėję anais 
laikais.“

Žemesnis mūsų lygis ir dėl tų bendrų prie
žasčių, dėl kurių vokiečiai skundžiasi kūry
bos sausra. Kitos tautos taip pat. Dėl to, kad 
pasaulis stovi atominės bombos ženkle. Bom
bos, kuri yra modernusis simbolis pasaulio, 
pilno iš esmės klastos, skriaudos, griaunamų
jų jėgų, kuri rodo atpalaiduotas žmogaus že
mąsias galias, o ne dvasines. Negreit kardas 
bus perdirbtas į arklą, ir ateis Periklo- 
Praksitelio amžius. Inter arma silent musae. 
Dėlto su skausmu skaitai mūsų poeziją, kaip 
veidrodį, kuriame atsispindi tik skeveldros 
išsinešto iš tėvynės kūrybinio pajėgumo, ir 
.džiaugiesi, kad bent jis yra išlaikytas nuo 
sužvėrėjusios aplinkos. Iš kitos pusės skaitai, 
kaip rašytojai vienas kitą čaižo plunksnomis 
ir baugiai tari sau visa širdimi: „Brolau, 
gerai darai, reikalaudamas, tik ar tu savo 
srityje pajėgsi duoti daugiau, jei taip pagie
žingai svaidai žodį?“

Literatūros veikmė tremtinių visuomenei? 
Ar ją pakėlė, ar ją išlaikė? Nei literatūra, nei 
kitos pajėgos visuomenės diferenciacijos ne-, 
gali išlaikyti. Visuomenė aiškiai skyla. Viena 
dalis herojiškai laikosi ir grumiasi dėl savo 
dvasinio lygio. Prarado turtą, prarado tė

vynę, prarado profesiją. Bet tegul nepraras 
dvasios didybės. Kita dalis smunka baisiais 
tempais. Tiek eiliniai DP, tiek net jų dva
siniai vadovai Gėdos dėme jie pridengia 
veidą visiems lietuviams. Literatūrai tenka 
betgi priskirti pastangas tą ratą sulaikyti, jo 
tempą bent sulėtinti. Tai jos įnašas bendriem 
herojiniam užsimojimam. ,

Šiandien ši manifestacija ir įvertina bei 
pagerbia ir sveikina tuos iš rašytojų, kurie 
rasti „geriausi iš geriausių“. Ji pademons
truoja rašytojų vadovybės paslankumą ir 
atkaklumą nenuleisti rankų, organizuoti 
rašytojų pastangas, populiarinti jų kūrybą. 
Jeigu premijomis atžymėti rašytojai, tai 
bent geru žodžiu tenka pažymėti ir įvertinti 
draugijos vadovybės organizacines pastangas.

Laimėti literatūros pagalba draugų var
giai bebuvo galima norėti Čia kiti tarptau
tinės kalbos menai turi patogesnes sąlygas 
— plastika ir vokalinis menas. Jeigu literatū
ros kūryba labiau veikė patį lietuvį, tai ta
pybos pagodos, chorų koncertai verbavo lie
tuvių tautai draugus. Ir jų atstovus, bent 
vokalinio meno atstovus, dėl to matom lau
reatų eilėje.

IV.
Si diena yra manifestacija ir visuomenės 

pastangų pakilti iš spekuliantų, plėšikų 
apnuodintos atmosferos, iš DP ženklu pažy
mėtų besielių padarų ir pagyventi kultūri
nio žmogaus lygiu. Tai meninės rekolekcijos. 
Ši viena valanda psichologiškai atgaivina 
mus kaip, šventadienis po eilės šiokiadienių. 
Išeiginiais drabužiais apsirengęs žmogus pa
sijunta pats esąs švaresnis ir turįs švariau 
elgtis, Iš meninės šventės išeisim bent mo
mentui su aukščiau pakelta galva ir švaresnė 
siela. Gal ji vėl nukris, vėl pasiners DP 
kasdienybėj, bet šios ar panašios’šviesios va
landos bus priminimas nesitenkinti kasdie
nybe, ilgėtis šventės, kuri dvasią keltų 
sursum. Ne tas yra dingęs kultūringai vi
suomenei, kuris klimpsta į kasdienybę, bet 
tas, kuris ja tenkinasi ir neturi ilgesio kul
tūriniu džiaugsmu pagyventi.

Literatūrinių premijų įteikimas, Iletratūrinė 
šventė ir Lietuvoje ir čia — nepriklausomy
bės išvakarėse. Tuo tiksliai pažymėta litera
tūros reikšmė, paruošiant visuomenei mintu 
ir jausmus nepriklausomybei laimėti. Šios die
nos susidomėjimas literatūrine kūryba, este
tinėmis vertybėmis yra vienas žygis rytdienos 
pergalei.

Sveikindamas , laureatus, aš ne tik savo 
vardu dėkoju už ilgo darbo pastangas, dė
koju ir rašytojų vadovybei už šią dieną. 
Kiek jie pakelia šiandien mūsų širdis sursum, 
tiek pat linkiu jiems kilti sursum kūryboje. 
Kai išrinktoji tauta klaidžiojo naktyje, stojo 
ugnies stulpai, kurie rodė jai kelią.'Linkiu 
kad rašytojai būtų tie ugnies stulpai, kurie 
gaivintų viltis ir šviestų kelią šioje klaikiau
sioje naktyje iki iš Nepriklausomybės išva
karių išeisim f Nepriklausomybės saulėtekį.
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Miela lietuviškojo darbo paroda 
Selig enstadte

Teisus, atkaklus, kietas, Ir gilai persisun
kęs realia savo tėvynės meile, amžiais nioko
jamas žmogus — lietuvis, nors ir sunkiausio
mis vargano gyvenimo ir moralinės depresi
jos sąlygomis, sugeba kruopščiai dirbti ir 
kurti savo tautines kultūrines vertybes. Va
sario 12—18 ^dienomis Sellgenstadto lietuvių 
stovyklos bendruomenės surengtoji darbo pa
roda — yra ryškiausias tremties darbo ir 
gaivališkos savo gimtosios žemės meilės įro
dymas.

Si darbo paroda buvo surengta didžiojo 
JAV prezidento A. Lincolno gimimo sukak
čiai (vasario 12d.) ir Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 29-rių metų sukakčiai pa
minėti. Iškilmingas parodos atidarymas įvy
ko vasario 12d. 18 vaL Atidaryme dalyvavo 
aukštieji karinės valdžios ir UNRRA-os pa
reigūnai, lietuvių ir vokiečių spaudos atsto
vai, nemaža svečių iš kaimyninių lietuvių 
stovyklų. Svetimieji ypač domėjosi mūsų 
tautiniais audiniais ir drabužiais, gintaro dir
biniais ir atsivežtinėmis laisvosios Lietuvos 
relikvijomis.

Tos pat dienos vakare visi parodos atidary
mo svečiai dalyvavo Lietuvių Tautinio An
samblio surengtame spektaklyje, kuris prasi
dėjo 20.30 vai. Programoje buvo koncertinė 
dalis ir liet, dainų ir šoklų pynė „Joninių va
karas". Koncerto metu buvo gražiai pami
nėta didžiojo amerikiečio, prez. Lincolno, gi
mimo sukaktis. JAV kariuomenės atstovui, 
pulkininkui, buvo įteiktas gražus raštas-ad- 
resas, kuriame buvo išreikšta stovyklos gy
ventojų padėka už visą paramą ir globą, ku
rią tremtiniai yra patyrę iš karinės valdžios; 
o taip pat buvo nušviesta suriki Lietuvos ir 
lietuvių būklė, pabrėžiant teisingą mūsų tė
vynės reikalą ir nepalaužiamą ryžtą, siekiant 
laisvės ir nepriklausomybės.

Per ištisas penkias dienas paroda buvo gau
siai lankoma tiek savųjų, tiek vietos gyven
tojų vokiečių. Paroda buvo įrengta atskirame 
naujame pastate, kuris priminė tikrąjį, nors 
ir kuklų, pavllijoną.

Vos tiktai (Žengęs pro duris, atsiduri Lie
tuvių Tautinio Ansamblio skyriuje, čia ma
tai visą šio meninio kolektyvo istoriją, jo 
Šventiną ir darbą. Skoningai, meniškai iš- 

stytl tautiniai kostiumai, senieji muzikos 
Instrumentai, dovanų ir padėkų lapai bei 
adresai, i Pastaruosiūoaa darbuose ryškiai 

jaučiasi tiksli, skoninga dailininko grafiko 
ranka.

Gretimas skyrius — bene daugiausia do
mina ir jaudina parodos lankytoją. Čia tllp- 
sta gausios relikvijos bei suvefilrai, atsiga
benti, ir sunkiausiomis tremties gyvenimo 
sąlygomis išsaugoti, iš neprikldąisomos Lie
tuvos. Čia, rymančio rūpintojėlio papėdėje, 
matai lietuviškosios žemės saują ir juodos 
duonelės likučius . . . Salia — rietimas plony
tės kaimiškojo kraičio drobės, kuris, rodos, 
dar tebedvelkia mielosios tėviškės klėties ir 
senobinės motutės skrynios kvapu . . . Slo 
skyriaus sienos turtingai puošiasi atsivežti
niais tautiniais drabužiais, audiniais, siuvi
niais, mezginiais, kilimais, juostomis ir 
rankšluosčiais. Randi čia gabalėlį lietuviškojo 
muilo, rūkalų, bonkelę „šaltmėtinės" . . . Ki
toje šio skyriaus pusėje žėri gausus Lietuvos 
pajūrio auksu — gintaru padengtas stalas. 
Įvairiausi mūsų mergaičių papuošalai, sagos, 
rašalinės ir dar neapdirbto gintaro gabalėliai.

čia pat greta — puikūs nepriklausomos 
Lietuvos meto albumai, iliustruoti kariniai 
leidiniai, knygos, vokiečių okupacijos meto 
pogrindžio spaudos pavyzdžiai. Sienose — 
jau DP gyvenimo ir darbo sąlygomis paga
minti tautiniai drabužiai, rankdarbiai, audi
niai ir mezginiai. Tiesa, jie jau ne tokie įvai
rūs ir puošnūs, kaip atsivežtieji iš tėvynės, 
tačiau kiek juose įdėta darbo, kruopštumo ir 
kantrybės, visa tai organizuojant ir darant iš 
nieko.

Sekančiame skyriuje dominuoja stovyklos 
dailininko Liudo Vilimo visą eilė jau trem
tyje nutapytų paveikslų, portretų, grafikos 
darbų. Sis darbštus ir produktingas dailinin
kas daug prisidėjo skoningai, apgalvotai ir 
kruopščiai parengti visą šią puikią parodą. 
Jo naujų darbų dažnai matome ir mūsų trem
ties periodikos puslapiuose. Dail. L. Vilimas 
yra parengęs spaudai savo grafikos ir kitų 
darbų nemažą leidinį, kurio visos iliustracijos 
ir rankraščiai taip pat randasi šioje parodoje.

Tame pačiame skyriuje pamatome brangų 
rinkinį lietuviškųjų pinigų, senųjų ir nepri
klausomybės meto monetų, o taip pat Ištisas 
serijas lietuviškųjų pašto ženklų, istorinių 
Dariaus ir Girėno Lituanicos pašto laiškų. 
Tarp kitų eksponatų, čia randame ir garsiąją 
„žąsies kortelę“ . . . Aukščiau — beveik visi 
nepriklausomos Lietuvos medaliai, ordenal 
ir kiti pasižymėjimo bei karinto mokslo 

ženklai. Berods, trūksta tiktai Vyčio Kryžiaus. 
Vienoje kertelėje suspiesta Visa eilė puikių 
nuotraukų iš nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės ir sportinio gyvenimo. Čia pat ma
tome paskleistą mūsų grožinės literatūros ir 
tremties periodikos leidinių eilę.

Priešpaskutinis parodos skyrius — sto
vyklos gimnazijos ir pradžios mokyklos sky
rius. Čia vėl gausu puikių rankdarbių, tau
tinių kostiumų, audinių bei mezginių, o taip 
pat busimųjų dailininkų paveikslų, gan vy
kusių, drąsių mėginimų. Čia taip pat įrengti 
kuklūs, skoningi skautų ir moksleivių ateiti
ninkų skyreliai. Pradžios > mokyklos stalas 
gausus įvairiausiais pačių mokinių pagamin
tais žaisleliais. Tarp jų porelėmis sustojusios 
gražios, spalvingos tautinės lėlės. Čia taip 
pat atskleisti ir pavyzdingųjų mokinių sąsiu
viniai. Visa eilė tremtyje išleistų vadovėlių 
ir iliustruotų leidinių mažiesiems — prasmin
gai puošia šį besimokančios jaunuomenės 
skyrių. Jame kieklenas lankytojų aiškiai pa
jaučia ir įsitikina, kad mūsų liaudies menas, 
jo taurus, savitas tautinis charakteris jau nuo 
pat mažens sruvena iš pačio jauniausiojo 
Lietuvos vaikučio širdelės.

Pagaliau, paskutinis parodos skyrius — 
stovykloje veikiančių dirbtuvių (stalių, šalt
kalvių, siuvėjų, batsiuvių ir kt. specialistų) 
skyrius. Čia išstatyti pačių tremtinių jėgomis 
pagaminti skardiniai kibirai, puodeliai, stalių 
įrankiai, batai, rūbai ir kt. dirbiniai. Iš lėk
tuvinių dalių pagamintas originalus stalo 
kryželis ir net rožančius.

Ir taip perėjęs šią nesitikėto turtingumo ir 
įvairumo vienos stovyklos parodą, pajunti, 
gal . būt, didesnį džiaugsmą ir pasididžiavimą, 
negu kartais ilgai rengtose plataus masto 
zoninėse tautybių parodose. Čia akivaizdžiai 
matai, ką išsaugojo ar jau tremtyje pasiga
mino ir kiek nudirbo vienos stovyklos nelai
mingasis DP žmogus amatininkas, meninin
kas, moksleivis. Ir čią visų tų darbščiųjų 
skruzdžių darbo rezultatus apvainikuoja pui
kiai, estetiniai apipavidalinta Sellgenstadto 
stovyklos-darbo paroda. Tad ir nenuostabu, 
kad visi šią parodą mačiusieji atrado daug 
daugiau, negu buvo tikėtasi. Todėl dažnas 
apgailestavo, kad visa tai negalima parodyti 
daugelio stovyklų tremtiniams, daugeliui 
mūsų globėjų ar pagaliau ir šio krašto gy
ventojams.

Taigi, Sellgenstadto lietuvių stovyklos dar
bo paroda, iš tikrųjų, pralenkė visas rengėjų 
ir lankytojų viltis, puikiai pavyko, palikdama 
gaivinančius lietuviškosios sielos ir gimtosios 
žemės šilumos pragiedrulius.

Apie parodos sudarytąjį įspūdi geriausiai 
gali paliudyti šios kelios ištraukos iš parodos 
lankytojų knygos, ton įrašytos įvairiomis

„Tai geriausia iš visų matytų DP parodų“.
„Visa pagarba ir meilė tokiai tautai! Pa

roda yra verta pamatyti. Kiti iš jos gali pa
simokyti, kaip lietuvių tauta myli savo tė
vynę ir ankštai su ja susijungusi, nors ir yra 
nuo jos atskirta. Tai didinga ir darbšti tauta. 
Teišsiplldo viltys grįžti.“

„Aš esu nepaprastai nustebintas šios pa
rodos įvairumu ir puošnumu."

„Si paroda alsuoja tėvynės meile.“
„Si paroda man yra mielas tėvynės kam

pelis.“
„Nepaprastai graži paroda tetarnauja abiejų 

tautų bendradarbiavimui ir supratimui.“
„Nuostabiai padaryta ir rūpestingai sutvar

kyta.“
„Tikrai graži paroda.“
„Didžiausia garbė tokiai tautai, kuri su 

taip didele meno nuovoka ir taip darbščiai 
dirba. Kiekvienas gabalėlis liudija apie meilę 
tėviškei ir tėvynei.“

„Si paroda savo gausumu ir turiningumu 
perviršijo ir didžiausias optimistų viltis. 
Tai liudija, kad mūsų tauta, nors ir didelės 
nelaimės ištikta, tebėra pilna kūrybingos 
energijos ir tebeturi didelių dvasiniai kul
tūrinių gėrybių.“

„Lietuviškasis genijus yra didesnis, negu 
mes kartais manome.“

Alg. Gdr.Lietuvių periodika tremtyje praeitais metais
(I papildymas)
VOKIETIJA

A. Amerik. okupar. zona
(13b) P. Bavarija

Kempten—Alguvos Baras (almanachas), Nord
lingen — Svetimoje Salyje (sieninis laikraštis, 
kaip buvo paskelbta 56 Nr.), Dienos Žinios.

C. Britų okupac. zona
(21) Westfallja

Lahde—Politinių Žinių Biuletenis
(23) Oldenburgas

Oldenburg—Skautas (rotat. spausdintas).. Pa
staba: tai yra skautų draugovės laikr., o 
spaustuvėje spausdintas „Skautas“ — skautų 
tunto laikraštis.

ŠVEDIJA
Pragiedruliai. r '
Įdėto 56 Nr. periodikos .sąrašo papildymus 
prašoma adresuoti: Office of Lithuanian Bi
bliography in Emigration, (13b) Memmin
gen, Fllegerhorst, DP Center.

Liet. Tremt. Bibliografijos Įstaiga
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Šiandieninė Lenkija
(Pabaiga)

Kai kurie didieji dvarai anksčiau buvo 
. pavyzdingai tvarkomi; tokius dvarus (jų 
žemė sudaro dideli konfiskuotų žemės plotų 
nuošimtį) vyriausybė perėmė savo žinion ir 
pavertė valstybiniais ūkiais — žemės ūkių 
bandymų stotimis, iš kurių smulkieji ūkinin
kai turėtų pasimokyti naujųjų ūkininkavimo 
metodų. Mažesni (negu 125 akrų) ūkiai išdali
nami po 12 akrų bežemiams; iš šių ūkių taip 
pat padidinami mažažemių ūkiai iki 12 akrų. 
Nevienas toks mažažemis, žinoma, nori turėti 
daugiau žemės ir gauti nuosavybės dokumen
tus, Tačiau už tai jis senam savininkui ne
moka nieko, o atiduoda valstybei pinigini 
(zlotais) vienodų metų derliaus ekvivalente

Ir kam aš visa tai pasakoju? Sakysime, 
daug kas padaryta gerai, ir daugeliu atvejų 
panašiai būtų pasielgusi ir skaičiumi do
minuojanti Lenkijos Ūkininkų Partija, jei tik 
šis nelaimingas kraštas po karo būtų galėjęs 
išsirinkti savo vyriausybę. Senoji 450 akrų 
norma tikrai buvo peraukšta. Ji netiko 
tirštai apgyvendintoje, intensyviai kultivuo
jamoje Lenkijoje. Dabartinė riba yra tei
singesnė. -

Tačiau, iš kitos pusės, visiškai nesąžiningai 
elgiamasi; visai neatlyginant savininkui. 
Toliau, žemę komunistų politinė mašina da
lino su tokiu skubotumu, jog daug jos buvo 
išdalinta gyventojams, seniai besiverčian
tiems žemės ūkiu, ir šiandieną pastarieji, ne
turėdami nė padargų nė supratimo, nežino, 
ką su ta žeme daryti. Aišku, tokiai padėčiai 
susidarius, turėjo nukentėti produkcija. 
Atrodo, kad komunistai, pravesdami plačią 
žemės reformą, norėjo nubausti savo politi
nius priešus ir įsigyti šalininkų.

Ir šiandien kyla aktualiausias klausimas, 
ar ūkininkai pajėgs išsilaikyti dabartinėse 
sąlygose ir nebus suvaryti į kolektyvinius 
ūkius.

Pagal Rusijos sistemą, valstybės fabrikuose 
dirbančiųjų darbininkų atlyginimai normuo
jami įstatymais, tačiau darbininkas yra kom
pensuojamas tuo, kad jis gali valstybės 
išlaikomose krautuvėse pirkti maistą vyriau
sybės nustatytomis kainomis. Sis maistas yra 
rekvizuojamas iš ūkininkų taip pat valdžios 
nustatytomis kainomis. Šiais metais Lenkijos 
ūkininkai rekvizicijoms pasipriešino. Pyliavos 
nepatvirtino vyriausybės lūkesčių. Rusai jau 
senai išbandė, kad geriausias būdas išgauti 
javus valdinėmis kainomis yra panaikinti 
privačią nuosavybę ir ūkininkus suvaryti į 
valstybės kontroliuojamus ūkius. Ar nepasi
kartos tai ir Lenkijoje? Juo labiau, kad 
didelis konfiskuotų žemės plotų nuošimtis 
neišdalinamas ūkininkams, bet administruo
jamas pačios valstybės. Ar nebus šis nuošim
tis didinamas? Ar kelerių metų bėgyje ir 
Lenkijos komunistai nepritaikys ūkininkams 
tų pačių ekonominių varžymų, kuriais Sta
linas sukolchozino Rusiją — kitaip tariant, 
ar nebandys „likviduoti buožes“?

LENKIJA VIENO PREKYBININKO AKIMIS
ŠIANDIEN aš susitikau tipišką amerikietį 

prekybininką kuris gerai pažinojo prieš
karinę Lenkiją, kalba lenkiškai ir gerai žino, 
kaip čia sekasi prekybos įmonėms dabar.

Jis sako, kad nevisoms įmonėms gręsia 
tiesioginis konfiskavimo pavojus. Pagal iš
leistąjį įstatymą visos įmonės, turinčios dau
giau negu 50 tarnautojų, vra automatiškai 
nacionalizuojamos, tačiau tai galioja tik toms 
įmonėms, kurios ką nors gamina, o ne toms, 
kurios gaminiais daro apyvartą. Tuo būdu

anglies ir tekstilės pramonę nusavino ir ad
ministruoja valstybė, o žinomų Brada Jabl- 
kowsky urmo sandėlius tebevaldo Jablkows- 
kiai, nors toje įmonėje dirba daugiau negu 
50 žmonių. Beje, įstatymas dar turi pastrai
pą, kuria vyriausybei leidžiama nadonalizuoti 
kai kurių prekybos šakų įmones — dideles 
ir mažas — jei tik jos laikomos „reikalin
gomis tautos ekonominiam gyvenimui“.

Dabar čia pradeda įsivyrauti „dvilypės kai
nos“ sistemą Pavyzdžiui, jums reikia remon
tuoti namą; jums pasisiūlo privatus rango
vas (jie dar tebeegzistuoja) ir vienas iš vy
riausybės remiamų rangovų kooperatyvų 
(artelių). Kooperatyvas gali stiklą langams 
pirkti iš vyriausybės specialiai nustatyta 
kaina — po 700 zlotų už kvadratinį metrą 
Privatus rangovas jį turi pirkti laisvoje rin
koje ir sumokėti po 3000 zlotų už kvadratinį 
metrą. Kuriam tad teks užsakymas?

Ir kas Lenkijoje, esant tokioms kurijoziš- 
koms sąlygoms, panorėtų steigti didesnio 
masto fabriką. Tokiam fabrikantui tektų 
žaliavas pirkti iš vyriausybės, kuri gamina 
tą patį, kitaip sakant, gamybos srityje yra jo 
konkurentė. Kontroliuodama kainas, kurio
mis jis turi pirktis žaliavas, ji gali jį vieną 
gražią dieną sužlugdyti, sutrukdydama jam 
gaminius parduoti.

Konfiskuotoji Lenkijos pramonė yra tvar
koma senųjų patyrusių spedalistų ir tech
nikų; tik svarbiausias žmogus, faktinas dirb
tuvės" šeimininkas, yra vyriausybės patikėtas 
komunistas. Taip buvo ir Rusijoje tuoj po 
revoliucijos.

Sis amerikietis prekybininkas, kuris ap
keliavo beveik visą Lenkiją, daug pasakoja 
apie antraeilių režimo valdininkų ir rusų ne
sutikimus. Nors jie ir marionetės, — jis sako, 
— tačiau jie nedžiugaus, kai Maskva paims 
į rankas virvę. Jis tvirtina kad jie tebėra 
pirmoje eilėje lenkai, ir tik antroje — ko
munistai. Vienos provincijos valdytojas, ku
rio jis anksčiau niekad nėra matęs, jam at
virai pasakęs: „Mums čia nereikia jokių 
rusų. Mes patys, be jų pagalbos, galim savo 
kraštą geriau susitvarkyti. Ir juo greičiau 
jie išeis, juo geriau.“

MIKOLAJCZYKAS — KOVOTOJAS U2 
POLITINES LAISVES

STANISLAW MIKOLAJCZYK, lenkų ūki
ninkų partijos lyderis, yra vienintelė as
menybė, į kurią visi sudeda savo laisvės 
viltis. Beieškodamas būdų gauti interview, 
aš gavau pakvietimą pusryčiams.

Mikolajczykas yra 40 m. amžiaus vyras, 
mažo ūgio, apvalaus veido su plokščia nosimi, 
šviesiaplaukis ir mėlynų akių, kilęs iš ūki
ninkų šeimos.

Pusryčių metu mes kalbame apie parla
mentą —šį rytą jis susirenka naujai sesijai. 
Numatoma, kad ši sesija būsianti karšta, nes 
vienas ūkininkų partijos narys neseniai pa
reiškęs: „Dabartinė padėtis, kuri čia, Lenki
joje, yra vadinama demokratija, tikrenybėje 
yra kelias į diktatorinę sistemą: kelias į. 
žmogaus laisves yra visai kitas“. Komunistai 
po tų žodžių sukėlė didelį triukšmą ir ne
leido jam baigti kalbėti.

Toki dalykai dedasi, kaip atrodo, ir 'kitų 
mitingų metu. Vos tik ūkininkų partija pa
skelbia mitingą, komunistai pasistengia užimti 
pirmąsias eiles ir perrėkti kalbėtoją kad nie
kas jo negalėtų girdėti. Tačiau dramatiš
kiausias buvo paties Mikolajczyko didysis mi
tingas Katovicuose. Tame dideliame anglia

W. L WHITE
kasių mieste komunistai sutelkė visas pastan
gas ir bandė mitingą išardyti gudrybėmis.

Jie pirmieji sušaukė mitingą skelbdami, 
kad jame privalą dalyvauti visi angliakasiai, 
nes būsią kontroliuojami angliakasių sąjun
gos nario liudijimai, o, be to, tuo pat metu 
būsią dalinami UNRRA-os siuntinėliai Si 
grąsinimų ir papirkimų kombinacija komu
nistų susirinkiman sutraukė tik 2000 žmo
nių, o Mikolajtzvko salė buvo pilnutėlė. Bet 
ir čia, pirmosiose eilėse, kaip įprastą komu
nistai išstatė nuolatinį savo gangsterių būrį 
kalbėtojui trukdyti. Kai Mikolajczykas pa
siūlė jiems išeiti; jie atsisakė. Tada jis pa
skelbė, kad, jei klausytojai salėje persitvar
kytų, jis galėtų kalbėti nuo laiptų paaukšti
nimo; tūkstančiai žmonių, negalėjusių patekti 
vidun, susigrūdo gatvių pakraštyje. Minią, 
kuri klausėsi jo kalbos, kaip amerikiečių 
fotografai iš išryškintųjų nuotraukų apskai
čiavo, sudarė ne mažiau 10.000 žmonių.

Gazeta Lndową Mikolajczyko partijos lai
kraštis, taip pat pergyvena nelengvesnius 
laikus. Mes nustatėme, kad paskutiniųjų 
mėnesių bėgyje tris šimtus kartų ją palietė 
cenzūra. Mes jau žinome, kad „Gazeta Lu- 
dowa“ Lenkijoje yra populiariausias laikraš
tis. Kioskuose guli krūvos komunistų parti
jos laikraščių, tačiau, vos tik gatvėje pasi
rodo berniukas, šaukdamas „Gazeta Lu- 
dowa“, laikraščių pluoštas iš jo rankų su
tirpsta per porą minučių.

Didžiausiuose Lenkijos miestuose veikia 
laikraščių pardavėjų sąjunga, kuri yra ko
munistų kontroliuojama; jos valdytojai yra 
sąjungos nariams uždraudę pardavinėti Mi-; 
kolajezyko laikraštį. Taigi, ūkininkų partija 
yra priversta išlaikyti savo platintojų tinklą. 
Dar daugiau, vyriausybė „Gazetos“ spaus
dinti leidžia tik 62.000 egzempliorių, nors 
Lenkijoje kasdieną jos išpirktų po milijoną

Mes kalbėjomės apie parlamento rinkimus 
ir Jaltos garantijas. Komunistai pasižadėjo 
pravesti juos 1946 m. bėgyje, tačiau to neiš
pildė. Iš karto jie buvo nukelti į rugpiūčio 
mėnesį, bet komunistai Mikolajczykui iš
dėstė, kad atėjus piūties metui, jie sutruk
dytų ūkininkų darbą. Mikolajczykas, ūki
ninkų partijos galva, su tuo nesutiko, bet ko
munistai kietai laikėsi, neaiškiai siūlydami 
lapkričio mėnesį, kaip tinkamiausią datą. 
Vėliau rinkimai buvo atidėti iki 1947 m. sau
sio mėn.

Ūkininkų partijos lyderiai tvirtina, kad 
komunistams nesiseka net lenkų darbininkų 
tarpe. Pavyzdžiui, viename fabrike, kuriame 
dirba 5000 darbininkų, yra tik 150 komunistų 
partijos narių; to paties fabriko socialistai, 
gausiausia partija, kviečiasi kalbėtoju Miko- 
lajczyką, o ne savo partijos lyderius. Kodėl? 
Nes Mikolajczykas ir jo ūkininkų partija yra 
vieninteliai Lenkijos kovotojai už politinę 
laisvę, o lenkai pirmiau nori būti laisvi, ir 
tik tada ginčytis apie ekonomines problemas.

Mano vizito dieną buvo paskelbtas naujasis 
vyriausybės biudžetas. Tuo tarpu, kai žemės 
ūkiui — žemės ūkio šalyje — skiriama tik 
pusantro milijardo zlotų, vyriausybė keturis 
milijardus zlotų išmeta slaptajai policijai, 
ūkininkų partijos lyderių nuomone, šnipų al
goms padidinti Komunistų propagandos 
ministerijai skiriama taip pat daugiau, negu 
milijardas zlotų.

Ūkininkų partijos lyderiai žino, kad kiek
viena Lenkijos vyriausybė turi būti ir būtų 
draugiška Rusijai ir bendradarbiautų užsienių 
politikos srityje. Jie sako, kad kiekviena iš
rinktoji Lenkijos vyriausybė tokį bendra
darbiavimą vykdytų savu noru. Jie bijosi |

vieno atvejo, kad išpildžius Jaltos pažadus 
(komunistai rusų remiami, galutinai įsiga
lėtų Lenkijoje, nes rinkimai vistiek būtų na- 
cinio-sovietinio („Taip!“) tipo, ir balsus skai
čiuotų patys komunistai), Anglija bei Ame
rika, užsiėmusios kitais pasaulio reikalais,, 
galėtų pripažinti šią klastingą vyriausybę 
kaip legalią. ' i

Ne lenkai, kurie gerai pažįsta šį kraštą 
patvirtina Mikolajczyko populiarumą Jie 
visi sako, kad tikrai laisvi rinkimai jam 
duotų 80—85% vįsų balsų; tik vienas stebė
tojų minėjo apie 75%. /

Kai jis pasirodo viešumoje, dideles minios . , 
apsupa jo automobilį, spontaniškai giedo- \ 
damos seną Lenkijos himną „Dieve, atstatyk 
mūsų laisvę“. 20 metų, Lenkijos nepriklau
somybės metu, šie žodžiai buvo pakeisti: vie
toje „atštatyk“ buvo sakoma „apsaugok“. 
Vokiečių okupacijos metu vėl pradėta giedo- , 
ti „atstatyk“. 1944 m. keletą pirmųjų rūsy 
okupacijos savaičių buvo giedoma „apsau
gok“. Tačiau dabar vėl giedama „atstatyk“.

Štai dėlko lenkų komunistai žūt būt ieško 
įvairiausių pretekstų ir vis nukeldinėja rin
kimus. Jie konstatuoja, kad Mikolajczykas 
juos laimėtą ir stengiasi laimėti daugiau 
laiko savo propagandai ir slaptosios policijos 
veiklai išplėtsi.

Mikolajczykas yra kilnus ir drąsus (jis 
ryžosi sugrįžti Lenkijon nors daugelis kalbą 
kad jis neišliks gyvas) ir jis nesuklųps. Bet 
ar jis sugeba ir pajėgia apsieti su tokiais 
gudriais ir negailestingais žmonėmis, koki 
yra komunistai. Jis yra, aš jutaą puikios ir 
jautrios inteligencijos žmogus, teisingas, libe
rališkas Tačįau kiek šansų gali turėti jau
trus liberalas prieš komunistų partiją ir slap
tąją policiją, už kurių nugaros stovi raudo
noji armija?

ŽŪSTANČIOS LAISVES
LINKSMIAUSIA suktybė, kurią Maskva 

panaudojo anglų-amerikiečių diplomatui ap
gauti, buvo slaptosios policijos reorganizavi
mas. Kai derybų metu su Kremliumi buvo 
organizuojama dabartinė vyriausybė, anglų- 
amerikiečių atstovai pareikalavo, kad vidaus 
reikalų ministerija, kuri Lenkijoje, kaip ir ki
tuose Europos kraštuose, kontroliuoja slap
tąją policiją, būtų atiduota Londono vyriausy
bės vyrui.

Pravedą savo projektą, anglų ir amerikie
čių diplomatai optimistiškai tikėjo, kad krašte ■ 
nebus jokio teroro, ir rinkimai būsią laisvi. 
Kaip bebūtų, naujajam vidaus reikalų nu- 
nisteriui dar nespėjus užimti savo posto, ko
munistai šį departamentą reorganizavo. Nu
tarę šiuo nuobodžiu policijos priežiūros darbu 
neapsunkinti iš Londono grįžusio žmogaus, jie 
departamentą atskyrė ir pavedė komunistui, 
kuris iš Maskvos atsigabeno 12 NKVD-istų—« 
reorganizuoti lenkų slaptąją policiją ir išmo
kyti ją naujų pareigų.

Diplomatas iš Londono, vietoj saugojęs 
laisvę ir tvarką Lenkijoje, dabar užsiima de
mografine — gimimų, vedybų ir mirimų — 
statistika. Tuo tarpu NKVD-istų apmokytos 
Lenkijos slaptosios policijos sistema vis žiau- 
rėją

Viešbutyje anglų-amerikiečių koloniją ra
dome susijaudinusią. Rytą viena iš tarnautojų, 
lenkaitė, į darbą atėjo apsiverkusi. Iš pradžių 
ji visiškai tylėjo. Tik vėliau pasisakė savo 
viršininkui, kad ji norinti su juo vienu pa
sikalbėti. Ji jam papasakojo, kad praeitą naktį 
ji buvusi iškviesta į UB. Jai buvę įsakyta pa- * 
sirašyti pasižadėjimą kad ji policijai pra- '

(nukelta į 8 psl.)

Nėra padėties
(Tęsinys)

Lietuviams pasiūlau užkopti ant sveikosios 
tilto dalies ir kabančiu bėgiu bandyti leistis 
žemyn ant griuvėsių, kuriais gal ir pasiseks 
pasiekti kitą Elbės krantą. Vieniems mano 
sumanymas patiko, kiti pabijojo ištikšti ant 
tilto griuvėsių ir tie nė nebandė kartis į tiltą. 
Tačiau atsiranda per 10 vyrą norinčių išban
dyti savo šaltakraujiškumą Įkopiame į gele
žinkelio pylimą ir, sveika tilto dalimi eidami, 
pasiekiame jo nutrauktą galą su žemyn nu
karusiu vieninteliu sveiku bėgiu.

Aš pirmas jį meiliai apkabinu rankomis ir 
kojomis ir pradedu slysti žemyn. Kiti iš vir
šaus manė seka, o minia iš apačios į mus 
spokso ir mums šaukia, kad mes esame 
„verrūckt“. Palengva leidžiuosi žemyn ir 
jaučiu, kaip nuo trinties plyšta mano drabu
žiai ir kaista kūnas. Iš delnų ir pirštų sun
kiasi kraujas, svaigsta galva. Nežiūrėdamas 
į apačią, metras po metro, artėju prie šniokš
čiančiuose vandens verpetuose styrinčių tilto 
griūvėsią

Pagaliau pajuntu kojomis pirmąją atramą 
Tai buvo sprogimo metu nuo bėgio nenutrū- 
kęs pabėgis. Nors jis siūbuoja į visas puses, 
bet gana yra patogus truputį atsikvėpti. Jau 
visas bėgis iki manęs apkibęs žmonėmis, pra
deda linkti ir siūbuoti, bet tas manęs jau ne
jaudina, nes man atrodą kad jau baigiu savo 
„kelionę“. Minia pamačiusi, kad mums taip 
sklandžiai einasi persikėlimas, masiniai ima 
lipti į pylimą ir šaukti mums, kad paskubėtu
me. Vėl leidžiuosi žemyn, bet jau sąnariuose 
jaučiu skausmingą sustingimą ir rankos ne
nori manęs klausyti. Mintį, kad galiu kristi 
į apačioje šniokščiantį vandenį, veju nuo sa
vęs Ir kaupiu paskutines jėgas.

Galų gale prišliaužiu gelžbetoninę tilto 
atramos nuolaužą ir tvirtai į ją įsikimbu. Tiek 
maža vietos, kad iki pusės turiu pasinerti į 
vandenį. Tarp nuolaužų įstrigęs sugniaužtomis 
kumštimis išpampęs žmogaus lavonas trukdo

Juozas M. — Silainis

be išeities...
man pasiekti metro atstume į upės dugną įs
migusią tilto turėklo geležinę lentą. Pastūmiu 
jį į šalį, ir srovė, jį pagavusi, nusineša su sa
vimi. Kelias laisvas. Metro gylyje, po vande
niu kojomis jausdamas akmenų ir gelžgalių 
atramą, įsikimbu į geležinę lentą Nuo jos 
prasideda aštrūs tilto griuvėsių iškyšuliai, 
kuriais ištempta virvė leidžia drąsiai šokinėti 
griuvėsių keteromis. Paskui mane seka mano 
trys draugai ir keli vokiečiai. Aš jau esu upės 
viduryje, kur negalima kojomis pasiekti tilto 
griuvėsių; palengva kabindamasis rankomis 
už virvės, artėju prie kranto.

Pasiekęs krantą, vis dar netikiu, kad savo 
kojomis jaučiu žemę, priklausančią tikrie
siems išvaduotojams. Man rodosi, kad aš jau 
priėjau savo kančių ir vargo kelio galą, ir 
nejaučiu, kad dar ilgai turėsiu grumtis su 
įvairiausiais pavojais ir beteisio gyvenimo 
žiauriais sunkumais, Pasiekia krantą ir mano 
draugai. Beprotišku džiaugsmu vienas kitą 
sveikiname ir bučiuojamės. Gi žiūrime, kad 
ir tie, kurie norėjo rusams patekti, baigia 
persirioglinti per tilto griuvėsius.

— Tai kodėl nepasilikote pas „draugus“? — 
šūktelėjo jiems Kazyš.

— Ne jūsų reikalas! — piktai atšovė Ro
kas, — dar pamatysime, kuo baigsis tas mūsų 
beprotiškas bėgimas...

Prie mūsų prieina amerikietis kareivis ir 
patikrina mus, ar neturime ginklų. Jokio be
laisviui draudžiamo turėti daikto neradęs, 
pasako „okay“ ir nurodo mums belaisvių su
rinkimo punktą Kazys jau traukia pirmosios 
rastos amerikoniškos nuorūkos dūmą ir dabar 
tikriausiai galvoja, kad nėra padėties be 
išeities...

IV.
Jau kelinta diena mus varinėja iš vienos 

stovyklos į kitą; atrodo, kad tinkamos vietos 
mums nesuranda.

Neužmatomos belaisvių kolonos tratikta as

faltuotu plentu. Kur? — mums niekas ne
pasako. Mūsų palydovai, amerikiečių karei
viai, linksmi ir smagus — beveik šešeris me
tus Europoje siautęs karas jau baigtas, Vo
kietija kapituliavo. Toji džiugi žinia dalinai 
palengvina ir mūsų neaiškią buitį. Gal gi, 
paaiškėjus, kad mes esame lietuviai ir prie
varta, kaip vergai, kasėme vokiečių kariuo
menei apkasus, mus paleis ir mes galėsime 
kur nors surasti savo artimuosius.

Lyg tyčia negailestingai kepina saulė. Ne
spėji braukti prakaito nuo veido. Dulkės, 
nepakenčiamas troškulys ir nuovargis temdo 
akis, slegia sąmonę ir verčia keikti tokį gy
venimą ir visą pasaulį. O pavasaris džiau
giasi ir didžiuojasi savo žaliomis pievomis, 
sprogstančiais paplentės medžių lapais ir 
žydriu, be jokio debesėlio, dangunii. Taip, — 
žemė nuostabiai graži, tik žmogus savo ran- 
komis gyvenimą pragaru paverčią leisdamas 
visagalei mirčiai siautėti pasaulyje. Po to 
išvengusius mirties seka ašaros, nepakeliamas 
vargas ir beviltiškumas. Ir kas kaltas? — 
. . . Tik ne mes — prievarta grūsti į' tremtus 
ir dabar tampomi Vokietijos plentais.

Įvairiausios mintys skverbiasi į galvą. Ko
kie vėjai pučia dabar mano tėvynėje? Juk 
ir tėviškės laukuose dabar žydi mielas pa
vasarėlis. Ką jis atnešė tenai likusiems? ...

Pasiekiame ilgesnio poilsio vietą ir tiesia
me pavargusius sąnarius ant vėsios žemės. 
Kaip gera ir malonu užmiršus kūno ir dva
sios kančias, užmerkus akis, nieko nematyti 
ir jausti, kaip sąnariai atsileidžia ir palengva 
grįžta prarastos jėgos.

Kiek atsikvėpęs, pradedu slankioti po be
laisviais užtvindytą didžiulį lauko plotą. Bene 
jų tarpe rasiu daugiau savo tautiečių bei pa
žįstamą Girdžiu belaisviai kalbasi įvairiau
siomis kalbomis: itališkai, vengriškai, jugo
slaviškai, rusiškai, rumuniškai, vokiškai, če
kiškai, lenkiškai, gudiškai, latviškai, estiškai 
ir lietuviškai Margas germanų, slavų ir vi
sokiausių kitokių tautų mišinys kol kas toliau 
tęsia beteisį vergų gyvenimą. Bet gal ir jiems 
netrukus išauš šviesesnė diena?

Prie plento didžiausias belaisvių susigrū
dimas. Tenai palydovai dalina ištroškusiems 
belaisviams vandenį. Bandau ir aš gauti, bet 

veltui — pro tūkstantinę minią neįmanomą 
prasiskverbti prie atgabentos vandens cister
nos, kuri tuojau išsenka.

Diena eina vakarop. Leidžiasi saulė. Kažko 
liūdna ir graudu širdy pasidaro . . . Patrafi- 
kos jau nebegaudžia. Bet kodėl bendro liki
mo draugų veidai tokie rūstūs, abejingi ir 
liūdni? ... Bet, mes — belaisviai. Tas žodis 
daug ką pasako, ir jame slepasi beteisio žmo
gaus kančia, — žmogaus, netekusio brangiau
sio pasaulyje turto — laisvės.

Vėsi migla gula ant belaisvių užtvindytų 
laukų. Degami laužai. Grįžtu pas ‘draugus. 
Suvalgę duonmaišiuose maisto likučius, iš 
kuprinių ir dviejų antklodžių taisomos sau 
guolį. Danguje ryškėja žvaigždės.

Kelių dienų laikotarpyje pasiekiame ilges
nio apsistojimo, belaisvių surinkimo ir išrū
šiavimo stovyklą. Išskyrus keletą virtuvėms 
skirtų barakų, stovyklos rajone daugiau jokių , 
pastatų nematytu Kaip sugebėdami, kuriamės 
po grynu dangumi. Statomės palapines, iš 
lentgalių ir faneros lapų kalamės būdas. Ne
turintieji palapinių ir nesugebantieji iš kitų 
priemonių pasistatyti sau pastogią turės 
dieną ir naktį pasitenkinti vienintele miline.

Stovyklą kurion jau suplaukė per 200.000 
įvairiausių tautybių belaisvią supa spygliuo
tų vielų tvoros, gilūs, vandens pilni kanalai 
ir, naktimis, kontroliniai prožektoriai. Pačią 
stovyklą saugo amerikiečią kulkosvaidžiais 
ginkluotos sargybos. ’

Kurį laiką turime būti sotūs iš kelionės 
metu kur nugriebtų ir anksčiau turėtų maisto 
produktą Galutinai sutvarkius stovyklą ir 
suskirsčius ją grupėmis po 200 žmonių, maistą 
pradedame gauti iš amerikiečių apsaugos ko
mendantūros. Suprantamą kad tokiam mil
žiniškam skaičiui vienoje vietoje sukoncen
truotų ir išbadėjusių žmonią kurių kiekis 
valandomis didėja, normalus maisto tiekimas 
neįmanomas. Bet mes, lietuviai, jau pratę 
ištisus metus būti gerokai suveržtais pilvais, 7 
pasitenkiname tuo, ką gauname. Kartais 
maisto davinys -papildomas amerikietiškomis 
cigaretėmis bei šokoladą ir tada viąų veidai 
pralinksmėją atgyja kalbos ir, susimetus 
grupelei Hetuvią suskamba ją visus domį, 
nanti ir patraukianti, dainą (B. aį
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įspūdingas Vasario 16 minėjimas
WUERZBURGAS. Stovyklos gyventojai 

lietuviai, minėdami Vasario 16 tremtyje, ryž- 
damiesi dėl savo krašto laisvės atstatymo, tą 
dieną pravedė i :le šūkio: „Apvalykime sa
vo gyvenimą n sąšlavų, nuo puvėsių, išsi
žadėkime visų b.ogybių, kurios anksčiau mai
šėsi mūsų kasdieniniame gyvenime, ir bū
kime ta uola, ant kurios būtų galima statyti 
Nepriklausomos Lietuvos rūmą, kad ramia 

■(sąžine galėtutnėm pasakyti, kad mes buvome 
tikri kovotojai dėl savo krašto laisvės.“

Šventės išvakarėse, minėjimą pradėjo skau
tai vyčiai, pastatydami vaizdelį iš Lietuvos 
gyvenimo. Matyti vaizdeliai scenoje mums 
atskleidė tėvynainių gyvenimą svetimųjų 
valdomame krašte ir surišo su mūsų tėvyne.

Vasario 16d. ryto metą buvo pakelta vė
liava. Po to vyko iškilmingos pamaldos, ku
rių metų giedojo Kauno operos solistas 
Sprindys. —.

17 vai. abu skautų tuntai surengė minėjimo 
aktą. Tuntininkas K. Tymukas paskaitė 
įspūdingą paskaitą. Po to skautai atliko tos 
dienos minėjimui pritaikytą programą, kuri 
buvo jautri, širdžiai maloni.

18 vai. skautai organizuotai ir visuomenė 
susirinko į aikštę vėliavos nuleidimui. Po 
himno kryžiuje sužibo šviesa, pradėjo smilkti 
aukuras, prie kurio skautai ir skautės padėjo 
vainiką, o darnioje skautų rikiuotėje užsidegė/ 
fakelai, simbolizuoją mūsų karštą pasiryžimą 
kovoti dėl Lietuvos Nepriklausomybės. To
kioje mistiškoje nuotaikoje ir ryžto dvasioje 
iš susirinkusios minios krūtinių prasiveržė 
Marijos giesmės žodžiai, šaukdami jos užta
rimo išgelbėti mūsų kraštą iš vergijos . . .

19.30 vaL koncertų salėje įvyko iškilmin
gasis minėjimo aktas, kuriame buvo pareikšta 
mūsų nepalaužiama valia kovoje dėl savo 
laisvės. Į aktą atsilankė daug aukštų ka
riuomenės ir UNRRA-os atstovų, vokiečių 
universiteto profesūra, miesto ir spaudos at
stovai, svečiai iš Scheinfeldo, Schweinfurto 
ir Seligenstadto lietuvių stovyklų. Minėjimą 
atidarė stovyklos komiteto pirmininkas dipl. 
teis. Vyt. Žukauskas (tos dienos iškilmių ren
gimo spiritus movens), pakviesdamas aukš
tuosius karius ir UNRRA-os pareigūnus, taip 
pat svečius lietuvius ir latvius, į garbės pre
zidiumą. Minėjimo iškilmingąjį posėdį ati
darė Mainfrankų apygardos komiteto atsto
vas Žilys, pasakydamas tos dienos progai pri
taikytą žodį. Po to kalbėjo kariuomenės ir- 
UNRRA-os atstovai, linkėdami mūrus laimės 
sugrįžti į laisvą,. demokratišką Lietuvą.

Po oficialiosios programos dalies buv. 
Wiesbadeno tautinio meno ansamblis davė 
koncertą ir lietuvišką montažą „Joninių va
karas“ (ansamblio vadovas muzikas Stepas

Skubios operacijos tremtinių gyvenimo vėžiui!
Iš naujo atkreipiame stovyklų vadovų dė

mesį: chuliganizmas ir kriminaliniai nusikal
timai tarp-lietuvių tremtinių daugėja. Garsas 
apie tai plinta tiek vokiškoje, tiek amerikie
tiškoje spaudoje. Įsilaužimas į sandėlius ar 
krautuves, vagystės, girtų įsibrovimas net į 
bažnyčias ir ten pridarytas chuliganizmas, 
plataus masto spekuliacija lietuvius ima da
ryti policijos, teismų, kalėjimų klientais. 
Prancūzų zonoj kalėjimuose lietuvių esą po 
lenkų didžiausias procentas! Lietuvių vardui 
gręs'ia rimtas pavojus. Ir ne tik vardui — po 
jo eis išvados dėl visų lietuvių '’tolimesnės 
ateities.

Nenagrinėkime čia šio įsimetusio vėžio 
priežasčių. Neteisįnkime jo reiškinių ypatin
gomis sunkiomis sąlygomis, kurios verčian
čios žmogų išsigerti, išsikeisti, nusipirkti . . .

Nesigiliname, kaip ten kas namie tarp savo 
keturių sienų valgo ar geria, bet jokios sąly
gos nepateisins girto chuliganizmo viešumoj! 
Tik chuliganizmo bendrininkai čia jį norės
užtarti ir jo nusikaltimą švelninti.

Neaiškinkime spekuliacijos būtinu reikalu 
alkį nuraminti, šeimą pasotinti ar apdengti, 
nes nei maisto normos, nei drabužių neužten
ka. Ne apie tokius čia kalbama. Kalbama 
apie didelio masto spekuliacijas, kur eina 
šimtatūkstantinės apyvartos ne tam, kad iš
gyventų, bet kad prasigyventų, pralobtų.

Ne tam čia esam iš tėvynės atsiradę. ' Ne
galim leisti, kad mūsų čia atsiradimas, buvi
mas ir visas darbas būtų panaudotas keliems, 
keliolikai pralobti. Negalim leisti,' kad mū
sų priešas, taip pigiai mus ir mūsų pastangas 
sunaikintų!

Tremtinių bendruomenės konferencija priė
mė'nuostatus kovai su negerovėmis. Reikia 
juos vykdyti! Skubiai, tiksliai ir griežtai!

Stovyklos bendruomenės vadovybė nusikal
timus turi skubiai ištirti ir perduoti teismui. 
Kur teismų nėra, kova su nusikaltimais turi 
būti vedama administracinių organų ar su-

SKELBIMAS
Jau išėjo Tiibingene iš spaudos perspaus

dintas Pr. Naujokaičio „Aritmetikos uždavi- 
nynas" IV pr. mok. skyriui. Kaina 6,75 RM. 
Galėjus išleisti dėl popieriaus sunkumų tik 
mažą kiekį (1500 egz.), jų užteks mokykloms 
tik kruopščiai skirstant. Todėl mokyklų vedė
jai bei pr. mok. inspektoriai prašomi užsaky
muos žymėti tik būtinai reikalingą vadovėlių 
kirtį. Kreiptis į platintoją p. A. Urboną, Tū- 
btogen, Kariate. M- 

Sodeika), kuris savo tautine forma išreiškė 
mūsų vidinį pergyvenimą ir visu lietuvių 
širdžių harmoniją.

Tą dieną nebuvo užmiršti ir tie lietuviai, 
kurie yra išskirti iš sveikųjų tarpo ir šiuo 
metu gydosi Lohro ligoninėje. Pas juos bu
vo nuvykęs stovyklos choras, vedamas muzi
ko V/ Šimkaus ir tautinių šokių grupė, ve
dama M. Aukštuolio, kurie jiems surengė 
Vasario 16 minėjimą. Ta proga Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Wuerzburgo Moterų 
Komitetas apdovanojo ligonius kukliomis 
dovanėlėmis. Ieva

• I
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Tik apie 60 balių gali būti 
. apgyvendinti Tunise

Tarpvyriausybinis Komitetas, kurs prancūzų 
zonoje gyvenančius baltus žadėjo perkeldinti 
į Tunisą ir. Maroką, aiškinasi, kad tam nėra 
gavęs kreditų. Į Tunisą ir Maroką prancūzų 
vyriausybė sutinka priimti keletą tūkstančių 
tremtinių. Minėtasis komitetas artimiausiu laiku 
numato perkelti ir įkurdinti tik apie 160 
asmenų, kurių tarpe apie šimtą sudarys apatri- 
dai, gi likusioji dalis galėtų būti baltai. No
rima, kad į tą skaičių įeitų, tinkoriai, dailydės, 
elektrotechnikai ir kiti specialistai. Į Tunisą ir 
Maroką perkėlus didesnį tremtinių skaičių, ne
būtų kur juos apgyvendinti.

Organizuojama lietuviu statybininkų specialistų 
grupe

Organizuojama Lietuvių — DP statybinin
kų specialistų grupė, kuri galėtų savistoviai 
vykdyti namų statybos darbus Anglijoje.

Reikalingi: armatūrininkai-šaltkalviai, be- 
tonuotojai, mūrininkai-tinkuotojai, staliai, 
dailidės, stogdengiai, krosnininkai, stiklio- 
riai, elektromonteriai, ' šveisuotojai, kalviai, 
vandentiekio-kanalizacijos monteriai, dažyto
jai. ,

Šeimos galės vykti sykiu (bent tokios Sąly
gos pastatytos iš . organizatorių). Pageidau
jama, kad šeimų nariai galėtų atlikinėti pa

darant specialias tam atvejui komisijas.
Jei nusikaltimas. yra viešo, papiktinamo .ar 

recidyvinio pobūdžio, bendruomenei nuo jį- 
sikaltėlio atsiriboti, sprendimą pranešant ne 
tik bendruomenės nariams, bet ir vietos civi
linei ar karinei įstaigai ar vietos vokiečių 
bendruomenei, kurios narys nuo tremtinio 
veiksmų nukentėjęs. ■

Daryti nubaustųjų registraciją ir ją skelbti 
visoj viešojoj spaudoj, kad nusikaltėliam bū
tų apsunkintos sąlygos nukilti į naują gyve
namą vietą ir ten vėl kenkti lietuvio vardui.

Įspėti stovyklų bendruomenę apie reikalą 
atsiriboti nuo nusikaltėlių visų bendrom pa
stangom, apie reikalą ir patiems susidraus- 
minti. Pravesti tremtiniuose akciją, kad visi 
ir kiekvienas savo iniciatyva iš patriotinio 
reikalo supratimo prisidėtų prie apsivalymo.

(EB)

Katastrofos ore, žemėje ir vandenyje
Sausio 17 d. Muidene, 8 mylios į pietus nuo 

Amsterdamo, sprogo traukinys su vokiečių 
municija. 20 žmonių žuvo ir daugelis iš 3000 
miesto gyventojų buvo sužeista. Oro spau
dimas buvo toks didelis, kad visame mieste 
neliko nė vieno sveiko namo. Visi langai 
buvo išspausti ir visi stogai nunešti. Ske
veldrų buvo rasta net už mylios nuo sprogi
mo vietos. Sprogimo priežastis: kareivių ne
atsargumas perkraunant traukinį.

Per sprogimą vienoje Šiaur. Vengrijos ka
sykloje 36 žmonės žuvo ir 28 buVo sužeisti.

Sausio 20 d. Kalifornijoje, prie Oaklando, 
JAV laivyno keturmotoris transporto lėktu
vas, su radaro pagelba leisdamasis per rūkus, 
nukrito ir sudegė. 20 iš 21 keleivio buvo su
žeisti.

Sausio 20 d. netoli Australijos krantų 
nuskendo linijinis laivas „Wanganella“. Visi 
392 žmonės išgelbėti.

Graikijos prekybos laivyno ministerija sau
sio 20 d. pranešė, kad apie 400 žmonių 
nuskendo, 1200 tonų talpos graikų pakrančių 
laivui „Hūnarra“ užplaukus ant minos. Mi- 
nisteris toliau pareiškė, kad laivui išplaukiant 
iš Salonikų, jame buvo 524 keleivi^, 70 jū
rininkų ir 40 kairiųjų politinių kalinių, kurie 
buvo vežami į Atėnus ištrėmimui.

Sausio 20 d. olandų armijos lėktuvas, vežęs 
kabareto artistų trupę koncertuoti olandų 
kariams/ nukrito Nauj. Gvinėjoj, prie Biako. 
Lėktuvas sudegė ir 7 žmonės, jų tarpe gar
susis kabareto artistas Hans Snel, žuvo.

Sausio 22 d. Byrdo antarktinės ekspedicijos 
malūnsparnis, kildamas nuo lėktuvnešio, nu
krito į Ramųjį Vandenyną. Visi skridusieji 
išgelbėti nesužeisti.

Naktį iš sausio 22 d. į 23 d. Prancūzijoj, 
MtoB’ SkctaVer nrieeto, keleivinis trauhtayz

Bambergiečiai scenoje
Š. m. vasario 9 d. Bambergo liet teatro 

mėgėjai vėl pasirodė scenoje pastatydami 
Aišbės keturių veiksmų komediją ..Avinėlis 
nekaltasis".

Reikia pripažinti. Kad bambergiečiai, prieš 
metus pasirodę scenoje su trumpute 2 v. ko
medija, nesustojo ir, kas kartą pereidami prie 
komplikuotesnių veikalų, susilaukė gan gražių 
darbo vaisių.

Vaidintojų kolektyvas, susibūręs apie ne
nuilstantį savo režisierių J. Jagėlą, tęsia savo 
darbą, nebodamas iškylančių sunkumų, ir ne
tolimoje ateityte numato vėl pasirodyti sce
noje su naujais pastatymais. ,
' Gan įtikinamai suvaidino senas donžuanas 

Vanaginskas (J. Jermalavičius), iš jaunųjų 
mėgėjų, atrodo, geriausiai pasirodė Julytė 

t(Ald. Vasiliauskaitė). Gan vykusiai juokino 
publiką tarnąs Jurgis (Vyt. Gusarovas). Kiek 
silpniau pasirodė Albinas (V. Dirmeikis) ir 
Pyplinskis (VI. Gusarovas). Pastarasis, pa
gautas žiūrovų linksmo juoko, nesugeba nu
slėpti savo nereikalingos šypsenos.

Veikalui buvo pritaikytos ir pačio kolektyvo 
rūpesčiais įsigytos bei pasigamintos dekora
cijos, vietomis gan įtikinančios.

Linkėtina būtų, kad bambergiečiai nepa
mirštų kaimyninių stovyklų ir atsilankytų į 
jas su pasirodymais. m. s.

gelbihius darbus, reikalingus savo kolonijoje 
(teks gyventi tam tikros rūšies lageriuose), 
kaip siuvėjos, skalbėjos, virėjos ir t

Numatoma turėti savo gydytoją, sesutę ir 
kunigą.

Visa grupė, su šeimų nariais, sudarys apie 
250 asmenų.

Išvykimo laikas (jeigu iš viso tektų iš
vykti) dar nežinomas, bet reikia manyti, kad 
neanksčiau gegužės-birželio mėn.

Norinčius įsirašyti prašome žinias apie 
save (gimimo data, specialybė, kur tr klek 
laiko dirbęs, kalbų mokėjimas, šeimoe narių 
skaičius ir jų amžius o taipogi ar moka ir 
nori kokį nors darbą dirbti) siųsti šiuo 
adresu:■■— - - ---... i- ■ ........... - -

Chief-Engr. L. Prosinskis,
Engineer Office of UNRRA Area Team 1043, 

Hainstrasse 20, 
1 Bamberg.

Registruotis prašomi tiktai tikri specia
listai, moką savistoviai dirbti, nes prieš iš
vykimą bus padarytas nuodugnus patikrini
mas ir netinkamieji kandidatai nebus paimti.

Bus atkreipta dėmesio į tuos amatininkus, 
kurie apart savo pagrindinės specialybės 
moka kokį nors kitą amatą, nors ir ne taip 
gerai kaip ' pagrindinį. Kalbų mokėjimas 
(ypač anglų) vaidins irgi nemažą rolę. *

Apie pasitarimų su Anglija eigą darysime 
pranešimus per „Tėviškės Garsą“.

Organizacinės grupės vardu:
Dipl. Inž. L. Prosinskis

susidūrė su 3 laisvais vagonais. 4 žmonės: 
mašinistas, pečkurys, geležinkelietis ir 1 po
licininkas buvo sužeisti.

Sausio 23 d. 9 km. nuo Tulono, Nicos-Pa-* 
ryžiaus ekspresas nuėjo nuo bėgių. Vienas 
keleivis užmuštas ir 6 sužeisti. Katastrofos 
priežastis: vienas vagonas nušoko nuo bėgių 
ir nusitraukė visą traukinį.

Sausio 25 d. Douglas DC3 tipo susisiekimo 
lėktuvas, kildamas iš Croydono aerodromo 
(netoli Londono), nukrito ir sudegė. 12 žmo
nių, jų tarpe du kūdikiai, 3 vienuolės ir li
nijos savininkas, pats vairavęs lėktuvą, žuvo. 
Lėktuvas, su 18 keleivių ir 5 įgulos nariais 
turėjęs skristi į Pietų Rodeziją, tik pakilęs 
į orą, nustojo lygsvaros, pasviro ant šono ir 
nukrito ant prie angaro stovėjusio tuščio 
čekų keleivinio lėktuvo.

Sausio 27 d. 22 žmonės, jų tarpe JAV ope
ros žaigždė Grace Moore ir Švedijos kron- 
prifico vyriausias sūnus Gustavas Adolfas, 
žuvo, nukritus Dakotos transporto lėktuvui. 
Olandų KLM linijai priklausęs lėktuvas pa
kilo iš Kastrupo aerodromo (Danijoje) ir pa-', 
siekęs 150 pėdų aukštį, nukrito ir sudegė. 
Visi skridusieji, 16 keleivių ir 6 įgulos nariai, 
sudegė per kelias minutes. (AZ)

Vienoje Nūrnbergo vokiečių mokykloje 
buvo padarytas įdomus bandymas su 16 m. 
berniukais. Mokiniai gavo eilę žodžių, iš ku
rių jie patinkamus turėjo pabraukti, o ne
patinkamus — išbraukti. Pabraukti (t. y. pa
tiko) buvo šie žodžiai: pergalė, kraujo bend
ruomenė, rasės idėja, darbas, kova,' darbo 
tarnyba, drąsa ir sportas. Išbraukti buvo: 
švelnumas, internacionalizmas, žydas, lygybė, 
kunigas, mišrios vedybos, streikas, auka, 
negras ir laisvė. (AZ)

x Vietos
kronika -

Vasario 16 d. stovyklos gyventojai iškilmin
gai paminėjo 29-tąsias Lietuvos Nepriklauso
mybės metines. Jau iš vakaro pasistengta su
daryti šventinę nuotaiką, stovyklą, pagal ga
limybes, išpuošiant iliuminacijomis. Šeštadie
nio vakare buvo surengtas minėjimo aktas 
progimnazijos ir pradžios mokyklos auklėti
niams. '

Vasario 16-ji pradėta vėliavos pakėlimu ir 
pamaldomis bažnyčioje. 15 vai. stovyklos sa
lėje įvyko iškilmingas posėdis, kuris atidary
tas Tautos himnu. Toliau, stovyklos komiteto 
pirmininkas A Balsys savo žodyje nušvietė 
šios didžiosios šventės reikšmę. Baigdamas, 
jis paskatino tvirtai tikėti Tėvynės prisikė
limu, o savo elgesiu ir darbu įrodyti, jog 
esame tikrai verti gyventi laisvi ir nepriklau
somi.

Po pirmininko žodžių priimtos rezoliucijos 
Jo Šventenybei Popiežiui Pijui XII ir tikrųjų 
demokratijų didiesiems vyrams dėl Lietuvos 
bylos teisingo išsprendimo.

Meninėje dalyje pasirodė „Maironio“ vardo 
choras, padainavęs mielų lietuviškų dainų J. 
Benešiūnas perskaitė šventės nuotaikai pri
taikintą savo novelę „Dvidešimt septyni“. Be 
to paskaityta keletas eilėraščių.

Šventė baigta vėliavos nuleidimu stovyklos 
aikštėje. s -

„Maironio“ vardo choras vasario 18 d. po- 
būviu-koncėrtu atžymėjo savo darbo vienerlų 
metų sukaktį. Choro dirigentas muz. B. 
Chomskis pasidalino su choristais ir svečiais 
mintimis apie šio meninio vieneto sutiktus 
vargus, nedateklius ir džiaugsmus. Skambant 
dainoms ir muzikai, prie kuklaus stalo pra
leista keletas jaukių valandų. *

Schweinfurto stovyklos lietuviai Marčiulaj- 
tis ir Klumbokaitis, jau kuris laikas, sėkmin
gai dalyvauja bokso rungtynėse su įvairiais 
vokiečių sporto klubais. Paskutinės takios 
rungtynės įvyko vasario 16 d. Ku-Fi salėje. 
Čia ypač puikiai pasirodė sunkiasvoris Klum
bokaitis, kuris iki šiol boksuojasi be pralaimė
jimų. Rungtines sekusius amerikiečius ir 
vokiečius jis ypač nustebino savo tvirta 
smūgiu ir atkaklia kova.

Lietuvių Tautinio Ansamblio choras, vado
vaujamas muz. Stp. Sodeikos, vasario 23 d- 
Schweinfurte duos religinės muzikos koncertą.

\ <

Moterų draugijos rūpesčiu stovykloje ' su
organizuota drabužių lopymo ir kojinių 
adymo pagalba dirbantiesiems vyrams, kurie 
neturi šeimų. ■

1 1 f. 1 U. 1 

Reparacijos ir propaganda 
Komunistų partijos organas „Pravda" pa

skelbė. kad britai ir amerikiečiai reparacijų 
sąskaita iš Vokietijos jau išgabenę gėrybių 
daugiau kaip už 10 milijardų dolerių Tai esą 
daugiau už sovietų reikalaujamą reparacijų 
sumą. Amerikiečių karinės valdžios Vokietijoje 
šefas gen. Clay į tai pastebėjo, jog „Pravdos" 
teigimas toks neteisingas, kad jo komentuoti 
nesą prasmės.

Paieškojimai
Kazys Budrys, gyv. (24) Glūckstadt, Gorch 

Fockstr. 3, Baltic Camp, ieško Pumpučio Kazio 
iš Utenos apskr. ir Triuko Jeronimo, buv. Re
gensburg© belaisv. stovykloje.

Rūta Pociūtė, gyų (23) Seedorf-Zeven, Kr. 
Bremervorde, DP Baltic Camp, Lithuanian 
Groupe, ieško savo brolio Jurgio Pociaus, gim. 
1925 m.

UNRRA-os Paieškojimų Įstaiga, Arolsen prie 
Kassel-io ieško sekančių asmenų:

Vabalaitė Ona, 16 metų;
Vabaitė Stasė, 14 metų:
Vabalas Vytautas, 12 metų;
Vabalienė Kazė;
Vaiteiaviutė Elena, 31 metų gyv. Kretinga;
Valdmanls Erna, 35 metų gyv. Akmenė;
Valius Paulis, 5 metų, iš Ansterberg;
Valiuška Juozas. 70 metų gyv. Skuodas;
Valjenė Alina, 4 metų iš Ansterberg;
Valjienė Janina, 25 metų iš Ansterberg.

Lietuvių gimnazijos Seligenstadte mo
kytojus:

p. B. FRANCAITĘ ir A. FRANCĄ, 
jų tėveliui mirus, nuoširdžiėi užjaučia

Gimnazijos Direktorius 
ir mokytojai.

Buv. mūsų mokytojus
p-lę B. FRANCAITĘ ir p. A. FRANCĄ, 
mylimam tėveliui mirus, liūdesio va
landoje, nuoširdžiausiai užjaučiame

S, Pranckfinas ir V. Mozūras
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Neįvykdytieji pažadai

Šiandieninė Lenkija

Bazelyje leidžiamas šveičarų dienraštis 
„National-Zeitung“ 1946 m. gruodžio 20 d. 
Išspausdino tokio turinio žinią apie Pabaltijo 
valstybes, pavadintą „Uneingeloste Ver- 
sprechen“:

„Vadovaujantieji abiejų partijų amerikie
čių politikai paskutiniu metu yra pareiškę 
nuomonę, kad dėl baltų problemos nebegali 
toliau vyrauti mirtinas tylėjimas. Amerikie
čių viešumai šis klausimas jau ir dėl to yra

— Iš Frankfurto pranešama, kad trečioji 
amerikiečių armija, dabar esanti Vokietijoje, 
nuo balandžio 15 d., perdavus pareigas kafo 
policijai, bus perkelta į JAV taikos meto 
uždaviniams atlikti.

— Kontrolinė Taryba nutarė į Maskvos 
konferenciją leisti vykti keturis vokiečių žur
nalistus — po vieną iš kiekvienos zonos.

— JAV radijo tarnyba „Amerikos balsai“ 
nuo vasario 17 dienos pradėjo transliacijas 
rusų kalba. Transliacijos skiriamos sovietų 
piliečiams.

— JAV užsienių reikalų ministeris gen. 
Marshall pareiškė, kad JAV teberemianti 
Byrneso Paryžiuje pasiūlytą planą — Vokie
tiją laikyti okupuottą 40 metų Marshallio pa
reiškimas buvo paskelbtas po slapto, dvi va
landas trukusio, užsienių komisijos posėdžio, 
kuriame, jo žodžiais, buvusios „aptartos visos 
pasaulio žaizdotos vietos“.

— Gen. Clay pareiškimu, Vokietijos dena- 
cifikaclja būsianti baigta iki 1948 m. kovo 
mėn.

— Iš Hamburgo pranešama, kad Helgo- 
lando sala ir keturi1 jos uostai, nebūsią, kaip 
anksčiau buvo planuota, sunaikinti. Joje bū
sią tik išsprogdinti kariniai įrengimai.

— Generalissimus Cankaišekas griebėsi 
griežtų priemonių ekonominei krašto būklei 
stabilizuoti. Gyventojams įsakyta vypiausybei 
parduoti visas turimas užsienių akcijas, 
uždrausta į užsienį išvežti auksą ir Lt.
* — Kolumbijoje įvyko lėktuvo avarija, ku
rios metu žuvo 53 asmenys.

— Berlyne nuo šalčio ir bado šią žiemą 
mirė 90 žmonių.

— Prancūzijoje prasidėjo plataus masto 
streikai, kurie kraštą baigia privesti prie vi
siško chaoso. Dabar neišeina laikraščiai, gat
vėse ’ policija netvarko judėjimo, vakarais 
gatvės neapšviečiamos, neveikia jokios susi
siekimo priemonės. Sąryšy su tuo vėl lau
kiama naujos Prancūzijos vyriausybės, grei
čiausiai socialisto Leon Blumo vadovaujamos.

— Sovietai neslepia, kad ir šiais metais 
mažiausias balsavusių procentas buvo Lietu
voje. 

svarbus, kadangi vienų tik lietuvių grupė 
JAV sudaro daugiau negu vieną milijoną gy
ventojų.

Mr. Carroll Reece, respublikonų partijos tau
tinio komiteto pirmininkas, neseniai pareiškė: 
„Dabartinė padėtis Rytų Europoje kenkia tai
kai, kai trys taiką mylinčios ir suverenūs Pa
baltijo valstybės — Estija, Latvija ir Lietuva — 
Sovietų Sąjungos neteisėtai tebelaikomos oku
puotos. Puolimo aktai prieš mažąsias valstybes, 
nežiūrint kieno jie bebūtų įvykdyti, turi būti 
pasmerkti. Trys Pabaltijo valstybės, vėl turi 
būti laisvos ir nepriklausomos. Sovietų Są
junga turi atitraukti savo kariuomenę ir pabė
gusiems gyventojams turi būti suteikta ga
limybė netrukdomai sugrįžti į savo tėvynę". 
Carroll Reece savo pareiškimą pabaigė šiais 
žodžiais: „JAV" respublikonų partija yra įsiti
kinusi, kad pažadai, kurie buvo karo metu 
padaryti mažosioms valstybėms, turi būti 
i š t e s ė t i". (E B)

Londono konferencijoje Austrijos klausimo 
svarstymas, pagal korespondentų pranešimus, 
jau baigiamas. Dėl eilės klausimų nesusi
tarta, ir jie palikti spręsti keturių mlnisterių 
konferencijai Maskvoje. Ypač aštriai Iškilo 
Austrijos sienų klausimas, Jugoslavų delega
cijai pareikalavus kai kurias Austrijos sritis 
prijungti prie Jugoslavijos. Sį reikalavimą 
palaikė Sovietų delegacija, o prieš jį pasisakė 
JAV, Anglija ir Prancūzija.

Vykstanti Palestinos konferencija dėl žydų 
ir arabų priešingų nusistatymų iširo ir at
rodo, kad Anglijai nelieka nieko kito, kaip 
Palestinos mandatą pasiūlyti Jungtinėms 
Tautoms. Prieš porą savaičių vykusiuose 
anglų parlamente debatūose Palestinos klau
simu, opozicijos vadas W. Churchillis pa
reiškė, kad jeigu kitos išeities derybose Pa
lestinos klausimu nebūsią surasta, tai bū
sianti viena galimybė — atsisakyti anglams 
Palestinos mandato ir jį perduoti JT. Sį 
mandatą Jungtinės Tautos priimsiąnčios kar
tu su pilietiniu karu tarp žydų ir arabų.

Nuotaikos prieš Maskvos konferenciją 
Prancūzijoje yra labai neaiškios. Prasidėjęs 
spaustuvių ir susiekimo darbininkų streikas 
sukėlė nemaža susirūpinimo Prancūzijos "Vy
riausybei. Jos pirmininkas Ramadier, kalbė
damas su spaudos atstovais, pareiškė, kad 
algų darbininkams pakelti negalima, nes 
Prancūzijai gręsia franko infliacija. Toliau 
jis nurodė, kad šios infliacijos bus galima 
išvengti, jeigu prancūzų tauta pilnai parems 
vyriausybės žygius šiai gręsiančiai krizei pa

(atkelta iš 6 psl.) 
nešinėsianti visa, ką tik ambasadoje išgir- 
sianti. Ji atsakiusi, kad to nedarysianti, nes 
žmonės, kuriems ji tarnaujanti, esą ne tik jos 
pačios, bet ir visos Lenkijos tikri draugai, o ji 
pati šnipė niekad nebuvusi. Jie jai atsakę, kad 
ji dabar galinti eiti, ir būsianti vėliau pa
šaukta, tačiau niekas neturįs sužinoti apie tai, 
kas ten buvo kalbėta.

Tokį pat atsitikimą pergyveno dvi lenkaitės, 
dirbančios kitoje ambasadoje, tuo būdu, to
kios rūšies incidentas nėra pirmasis. Šios 
merginos yra Lenkijos pilietės. Jei jos atsi-. 
sako pasirašyti ir dingsta, kaip galėtų amba- 
sados’kuriose jos dirba, jas apginti?

Bolonijos viešbutyje, man pietaujant su ke
letu reporterių, orkestras užgroja „Bei mir 
bist du schon“. Su mumis prie stalo jauna 
patraukli lenkaitė. Aš jos paklausiu, ar ji ne
norėtų pašokti.

— Palaukite minutę, — atsakė. Ji pažvelgė 
per salę ten, kur prie sienos stovėjo jaunas, 
vikrus vyras, apsivilkęs pilku gražiu kostiu
mu, stebėdamas pietaujančius ir šokančius.
» — Tas vyras šiame viešbutyje seka lenkus, 
kurie draugauja su užsieniečiais. Būtų geriau, 
jei jūs lukterėtumėte, iki jis išeis.

— Bet jus valgėte prie vieno stalo su mu
mis.

— Šokantį yra lengviau pastebėti. Aš ne
sakau, kad jis mane pažįsta iš pavardės, ta
čiau esu tikra, kad mane gali atpažinti iš 
veido. Jei aš pašokčiau, jis praneštų apie 
mane. Bus geriau, jei aš palaukčiau.

Kaip bebūtų, ir ši laisvė Lenkijoje neilgai 
tęsis. Jau ir dabar slaptoji policija veikia pla
tesniu mastu, negu daugelis lenkų mano.

Iš kitos pusės, nors ir laisvės bangos at
slūgsta, bet jos dar nėra visai išnykusios. Pa
vyzdžiui, Lenkijoje dar galima, kaip ir Ameri
koje, visai laisvai keliauti; čia gali be jokių 
trukdymų nusipirkti bilietą ir keliauti lėk

šalinti. Kitu atveju šioji inflia
cija galinti privesti ne tik 
Prancūziją, bet ir Europą prie 
milžiniškų sukrėtimų, o gal ir 
net prie katastrofos. Dėl 
Prancūzijos ir Anglijos drau

gingumo ir ekonominės sutarties Ramadier 
pareiškė, kad šioji sutartis jokiu būdu nebū
sianti trilypė, o tik tarp prancūzų ir anglų.

Kuriais sumetimais taip skubama šią su
tartį pasirašyti dar prieš Maskvos konferen
ciją? Atrodo, kad čia nepaskutinėje vietoje 
stovi ir’ Vokietijos reikalas. Kaip žinome, 
anglų ir prancūzų santykiai tūri ilgą istoriją. 
Dar prieš 1914 m. karą tarp Prancūzijos ir 
Anglijos buvo sudaryta sutartis. Nors, pilna 
to žodžio prasme, ir negalima šios sutarties 
apibudinti kaipo „sąjungos“, bet vis dėlto 
1914 m. kare šioji sutartis išlaikė ugnies 
krikštą. Po 1914 metų karo anglų ir pran
cūzų keliai išsiskyrė, ir anglai atsisakė ga
rantuoti prancūzų saugumą tuo pretekstu, 
kad JAV neratifikavo šio susitarimo. ■

Nepavykus atskirti Pareinio nuo Vokietijos, 
tade’buvęs min. pirm. Clemenęeau rezignavo. 
Sisfreikalas padarė didelį psichologinį įspūdį, 
nepalankų anglosaksams.

Po pastarojo karo-rolės pasikeitė. Ne 
Prancūzija ieško susitarimo su anglais, bet 
priešingai — Anglija ieško susitarimo su 
Prancūzija. Visiems yra gerai žinomas fak
tas, kad 1940 m. sunkiausiomis Anglijai die
nomis tuometinis Anglijos min. pirm. W. 
Churchillis kreipėsi į prancūzus, kviesdamas 
sudaryti anglų-prancūzų uniją, bet tada 
prancūzų vyriausybė šį siūlymą Bordeaux 
konferencijoje atmetė. 1944 m. lapkričio 
mėn., vizituodami Prancūziją, Churchillis ir 
Edenas vėl iškėlė Anglijos ir Prancūzijos są
jungą. Sis projektas buvo De Gaulle atmestas, 

tuvu arba traukiniu, tūo tarpu Rusijoje 
sienletis turi kreiptis į užsienių reikalų mf» 
nisteriją, ir ištisas savaites, o kartais net mė
nesius laukti, iki, laimingu atveju, jam bui , 
leista pajudėti.

Šias Lenkijoje šiek tiek tebeegzistuojančių 
laisvių prošvaistes galima palyginti su 1920— 
21 m. Rusijos gyvenimu, kada jau ten vieš
patavo komunistų partija, bet kai kurie daly
kai tam tikrais išskaičiavimais buvo palikti 
nepakeisti. Arba, tai yra panašu ir tam pe
riodui Vokietijoje, kuris buvo nuo 1933 m. 
sausio mėn., kada Hitleris užėmė kanclerio 
postą, iki Reichstago gaisro, po kurio rud- 
marškiniai užgniaužė 'visokeriopas laisves.

Abiejų minėtų periodų metu ir ten buvo 
toleruojama kitų partijų opozicija ir švelni jų 
laikraščių kritika. Žmonės jautėsi galį beveik 
laisvai pareikšti savo nuomones ne tik sa
viems, bet ir užsieniečiams, tik buvo netikti 
dėl rytojaus. Per abu tuos periodus GPU 
ir Gestapo spėjo gerai išvystyti savo organi
zacijas. Tų periodų metu žmonės nesuspėjo 
gerai pajusti jų veiklos, nebuvo dar pamokyti 
kalbėti tik pašnibždom — ir tai dar apsižval- 
gant.

Bet čia yra tik tas skirtumas.^Vokietijos ir 
Rusijos revoliucijos, buvo vidinių konvulsijų 
rezultatai ir jas rėmė bent šiokia tokia tautos 
mažuma. Lenkijos totalitarizmas, atvirkščiai, 
ateina iš užsienio. Jį remia ne viešoji opinija, 
bet svetima kariuomenė. Lenkai šiandien yra 
susijungę jai pasipriešinti, lygiai, kaip ir 
Airija, prieš paskelbiant ją laisva valstybe, 
priešinosi anglų viešpatavimui.

Sis faktorius, tarp kita ko, nerodo šviesios 
ateities., Kremlius moka puikiai sujungti savo 
propagandą su slaptosios policijos teroru, kas 
jį įgalino suvirškinti ne tik rusų, bet ir eilę 
islamo tautų bei mongolus. Bet šis faktorius 
skatina tikėti, kad lenkai gali būti sunkiai 
virškinami. — luk — 

ir jo vietoje buvo pasirašyta Prancūzijos — 
Sov. S-gos draugingumo sutartis. Sov. S-gos 
diplomatija dėjo pastangas, kad anglai ir 
prancūzai, nesudarytų Vakarų bloko, kuris, 
Maskvos akimis, turėjo būti nepalankus Sov. 
S-gai. Iš kitos pusės Prancūzija, bijodama 
ateities konfliktų ir žinodama savo nusil
pimą, vengė bet kurių susitarimų ir užsian
gažavimų su Anglija. Buvęs premjeras George 
Bidault buvo nemažiau nusistatęs prieš pran
cūzų anglų sutartį, negu prancūzų komunistų 
vadas Thorezas. Vien tik Prancūzijos socia
listai, jausdami draugingumą dabartinei Ang
lijos darbo partijai, sutiko su anglų-prancūzų 
sąjunga. Žiūrint iš šio taško, Leono Blumo 
vizitą Londone reikėtų laikyti labai drąsiu ir 
rizikingu žygiu. Tačiau atrodo, kad Sov. S-ga 
dėl anglų-prancūzų sutarties jau buvo pa
keitusi savo nusistatymą, nes, po lapkričio 
mėn. parlamento rinkimų, komunistų atsto
vas M. Thorez pareiškė, kad komunistų par
tija neturi nieko prieš šią sutartį. Taip pat 
ir sovietų Spauda busimosios anglų-prancūzų 
sutarties atžvilgiu laikėsi labai rezervuotaL 
Kodėl įvykę šitoks posūkis Sov. S-gos laiky
senoje? Atrodo, kad čia bus tik diplomatinės 
taktikos pakeitimas, nes, turint sutartį su 
Prancūzija, negalima perdaug šūkauti dėl 
anglų-prancūzų sutarties, kadangi ji bus 
mpždaug panaši į sovietų-prancūzų sutartį. 
Nepervertinant šios busimosios sutarties, rei
kėtų pasakyti, kad ir prancūzų visuomenėje 
yra susidariusi opinija, jog vargu ar bus ga
lima be Saaro krašto ką nors daugiau iš Vo
kietijos išpešti. Blogiausiu atvejų, vargu ar 
kas nors pajudins pirštą dėl Prancūzijos, 
gręsiant jai pavojui iš savo kaimyno. 'Kartu 
šis numatomas anglų-prancūzų susitarimas 
sumažins įtaką prancūzų komunistų ketvirta
jai prancūzų respublikai ir sudarys tam filtrą 
lygsvarą tarp Vakarų ir Rytų. ■ • . Mi

Karėjus Skarai^ iiktes
„Mes nesame taip išauklėti, kad dievintu- 

mėm kokį princą. Mums pakanka į jį vieną 
kartą pagrindinai pažvelgti, ir mūsų smalsu
mas yra patenkintas. Kitą kartą mes jį su
sitinkame jau ne tokie smalsūs ir stengiamės 
pamatyti jau kitą.“ Tai amerikiečių humo
risto Mark Twain žodžiai, parašyti daugiau 
kaip prieš penkiasdešimt metų. Savo laiku, 
ir ne taip dar seniai, europiečio ausims tai 
skambėjo kaip dievybės nuprastinimas. Buvo 
laikai, kai princai ir karaliai būdavo išskirti 
Iš eilinių mirtingųjų tarpo ir traktuojami kaip 
aukštesnės būtybės, o monarchija buvo sa
vaime suprantama ir iš ■nežemiškos valios 
pareinanti civilizuotų tautų valdymosi forma. 
Į kai kurias, lyg per nesusipratimą į monar
chijų sūkurį įsivėlusias respublikas būdavo 
žiūrima kaip į kažkokį pavojingą eksperi
mentą ar nesusipratimą. Karališkieji rūmai 
turėjo didelės reikšmės ir įtakos į pavieniu? 
žmones, ir jei kur Europoje gimdavo nauja 
princesė ar princas, kai kuriose ir eilinių 
piliečių šeimose būdavo rinktinė šventė.

Lūžis atėjo per Didįjį karą. Tąsyk žlugo 
geras pluoštas monarchų, ir į valstybinį gyve
nimą įsisuko nauji vėjai. Žlugo vienas ab- 
soliučiausių valdovų caras Nikalojus II, pa
sitraukė kaiseris Vilhelmas II, jais pasekė 
austrovengrų valdovas Karolis Habsburgietis, 
į republikinį gyvenimą pasuko ir Turkija. 
Bandymai įvesti karūną į Vengriją nepavyko. 
Pasitraukę valdovai pasuko į emigracinį gy
venimą ir turėjo sutikti su likimu.

Antras didysis karalių persikraustymo lai
kotarpis atėjo prasidedant antrajam pasauli
niam karui. Daug karalių, užimant jų kraštus 
svetimiesiems, protesto ženklan smuko į už
sienį, bet ne visiems tiems bėgliams, karui 
pasibaigus, buvo lemta grįžti į senąsias pasto
ges. Kai kurie turėjo pasiduoti tautos spren
dimams, sprendimams, kurių išdava — nauja 
valdymosi forma.

Vienas iš nedaugelio monarchų, laimingai 
išplū duria vęs pro visus sunkumus, lieka 
Anglijos karalius, nors jo institucija yra dau
giau reprezentatyvinio charakterio ir sakoma. 

kad Anglijoj karalius viešpatauja, bet ne 
valdo. Virš partijų, virš visų pasitaikančių 
nesutarimų aukščiau stovįs valdovas, kaip 
imperijos simbolis, yra kiekvienam net ir 
labiausiai demokratiškai nusiteikusiam anglui 
tinkamas ir be priekaišto asmuo. 1936 m. 
pasipynusi karališkųjų rūmų krizė, kai dėl 
vedybų su ponia Simpson, pasitraukė Eduar
das VIII, buvo, palyginti, be didelio kenksmo 
prestižui laimingai likviduota. Šiandien mo
narchinė tradicija tiek angluose, tiek jų val
domuose ar kontroliuojamuose kraštuose, yra 
tvirta ir nepakeičiama. Anglų įtakoj grįžo 
į savo kraštą ir Graikijos karalius Jurgis II.

Priešingą vaizdą matome daugiau ar ma
žiau rusų sferoje esančiuose kraštuose. Ven
grija, turėjusi tam tikrų iliuzijų dėl monar
chijos, nors ilgą laiką ir regento Horthy 
ženkle, šiandien yra taip vadinamoji liaudies 
respublika. Nieko negelbsti ir antifašistiškai 
nusiteikusių jugoslavų karaliaus Petro ir al
banų karaliaus Achmed Zogu pastangos su
sigrąžinti savo senuosius postus. Vienintelę 
išimtį sudaro Rumunija, o Italijoj buvo ap
sispręsta respublikos naudai. Neaiški padėtis 
lieka Ispanijoj, kur jau 16 metų nėra įprasti
nio karaliaus.

Karaliai ateina, karaliai dingsta. Didieji 
politiniai sukrėtimai, ne pirmą dešimtmetį 
audrinę Europos gyvenimą, nepraeina neužka
binę ir karūnų, kaip ir apie jas susigaubusios 
aureolės. Ir šiandieninis europietis į monar
chus žiūri maždaug taip, kaip savo laiku ame
rikiečių nuomonę yra išdėstęs Mark Twain. 
Šiandieninis europietis nepasitenkina pra
banga ar išoriniu efektu, jis karaliuose ieško 
ir asmenybės. Kai kurie iš valdovų šį egza
miną yra išlaikę, kiti susimovė, kai kuriems 
kraštams monarchija ir toliau priimtina val
dymosi forma, kiti kraštai ieško ir bando 
naujus kelius, šiaip ar taip, karaliai jau nėra 
kokios sudievintos asmenybės — į juos žiūri
ma, jie vertinami kritiškai, net ir ten, kur 
monarchija nuo seno tvirta ir nepajudinama.

U priverstų pasitraukti karalių minėtinas 

jaunasis Simeonas II. Po paslaptingos tėvo 
Boriso mirties, dar vaikas, Simeonas, buvo 
užėmęs jo postą. Pats jis, aišku, nevaldė; 
buvo sudaryta regentų taryba. Bet ir ta, 
karui pasibaigus, turėjo išsiskirstyti ir bul
garai pasisakė už respubliką! Simeonas II 
su savo motina Giovanna ir seserim Marija 
Luiza išvyko j Egiptą.

Neišaiškinta lieka belgų karaliaus Leo
poldo II padėtis. 1940 m. Leopoldas II kapi
tuliavo prieš vokiečius ir su kariuomene 
pateko į vokiečių nelaisvę. Vėliau jis vedė 
gražuolę flamę Liliane Baels (dabar ji pra
minta princese von Rethy) ir susilaukė 
sūnaus. Į šias vedybas belgai pažiūrėjo labai 
skeptiškai, nes visa tauta dar neužmiršo pir
mosios .Leopoldo II žmonos karalienės Astri
dos, kuri buvo labai populiari ir mylima. 
Kaip žinome, Astrida žuvo per auto ka
tastrofą. Dabar Leopaldas II gyvena Švei
carijoj, netoli Ženevos, Belgiją, kol paaiškės 
tautos valia, valdo karaliaus brolis princas 
Karolis.

Pasitraukus Italijos karaliui Viktorui Ema
nueliui, j sostą įkopė jo sūnus Umberto II. 
yis dėlto jam neteko ilgai išsilaikyti ir per 
įvykusį tautos balsavimą du milijonai balsų 
nusvėrė jo nenaudai. Italija tapo respublika 
ir Savoju giminės viešpatavimui buvo pasta
tytas taškas. Umberto II išvaldė mėnesį ir 
dar nebuvo spėjęs apsikarūnuoti. Dabar Um
berto II su šeima yra pasitraukęs į Por
tugaliją. Kaip sakoma, jis ir naujose sąlygose 
nepameta šypsenos, praeis kiek laiko, ir kas 
gali žinoti? Bet tai emigrantinės iliuzijos, 
kuriomis jau ir ne vienas karalius turėjo 
nusivilti ... •

Geriau pavyko Norvegijoj karaliui Haako- 
nui VII. Jis vėl ramiausiai sėdo į sostą ir 
ypatingų sukrėtimų nepajuto. Sėkmingai ir 
ne be anglų pagalbos į savo kraštą grįžo ir 
graikų karalius Jurgis II, iš pradžių gyvenęs 
Ęgipte ir vėliau Londone. 1946 m. rudenį 
graikai nubalsavo jo naudai, h grįžęs ka
ralius turi daug rūpesčių, nes aikijbj, toli 
gražu, nėra tikroji taika.

Švedijoj ir toliau be pertraukos valdo 
Gustavas V. Tai vienas ii labiausiai savo 

tautoje mėgiamų valdovų, susilaukęs senyvo 
amžiaus. Jei švedų karališkoji šeima laimingai 
išvengė karo aukų, tai neišvengė skaudžios 
nelaimės jau taikos laiku. Sausio mėn. netoli 
Kopenhagos nukrito keleivinis lėktuvas, ku
riuo tarp kitu įžymbių skrido ir princas 
Gustavas Adolfas, kronprinco Gustavo Adolfo 
sūnus.

Po karaliaus Vilhelmo III mirties, Olandų 
sostas buvo likęs be vyriškojo įpėdinio, nes 
karaliaus sūnus Aleksandras buvo dar 
anksčiau miręs. Iš pradžių valdė našlė Emma, 
vėliau Vilhelmina. Paskutinio karo metu ji 
pasitraukė iš krašto, o dabar vėl grįžo į 
Haagą. Jos įpėdinė yra Juliana, kurios vyras 
vokiečių kilmės princas von Lippe-Biester- 
feld turės pasitenkinti karalienės vyro, bet 
ne karaliaus vardu. Moteris valdo ir Luksem- 
burge — didžioji herzoge Charlotte. < ___

Iš Europos kraštų, kur dar yra užsilikusi 
monarchinė valdymosi forma, tenka paminėti 
Daniją (Kristijonas X) ir dvi liliputines 
valstybės: Monako (kunigaikšti? Ludvikas II) 
ir Lichtenšteinas (kunigaikštis Pranciškus 
Juozapas II).

Karaliai, dabar gyveną ėmigracijoj: buv. 
Italijos karaliai Viktoras Emanuelis ir Um
berto II, buv. Rumunijos karalius Karolis, 
buv. Jugoslavijos karalius Petras, buv. Alba
nijos karaliui Achmed Zogu, buv. Bulgarijos 
karalius Simeonas II ir dar savo tautos 
sprendimo laukiąs Belgijos karalius Leo
poldas n. Iš smulkesnių asmenybių galima - 
būtų suminėti labai daug, jų tarpe įsiterptų 
ir du pretendentai į Lietuvos sostą. Vienas iš 
jų gyvena Paryžiuj (apie ji neseniai mūsų 
spauda plačiau parašė) ir kitas, Vladislovas V, 
kuris gyvena Londone. Tas pats, kuris ne
seniai turėjo bylą viename Londono teisme, 
nes namo savininkui nesumokėjo nuomos. 
Visa laimė, kad pretendentas į teismo salę 
atėjo su karūna ir kategoriškai atsisakė ją 
nusiimti. Kadangi prieš anglų teismą niekas 
negali būti apdengta galva, byla buvo nu
traukta. Kaip atrodo, karaliai jau nebe tie, 
kaip buvo senais laikais, kai jų didybė buvę 
nepažeidžiama — į jų tarpą įsisuko įvairaus 
plauko nuotykių mėgėjų. ' J. K. Q
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