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Užsieniu reikalu ministerial 
vyksta i Paryžių

Paryžiuje pasiruošta užsienių reikalų mi- 
nisterių konferencijai. Byrnes su dviem pa
tarėjais lėktuvu išskrido į Paryžių. Patarėjų 
tarpe yra ir senatorius Wandenbergas. Be- 
vinas išskris ketvirtadienį. Bevinas dirbo ir 
per Velykų šventes, tardamasis su Spaaku 
Belgijos klausimais.

dHOOVERIS INDIJOS BADAUJANČIOSE
' SRITYSE

Šiandien N. Delbi mieste Hooveris tarėsi 
Indijos maitinimo klausimais. Rytoj Hoove
ris išvyksta į Indijos badaujančias sritis.

KUR GRUDŲ ATSARGOS JAU PASIBAIGĖ?
La Guardia pareiškė, kad grūdų atsargos 

Graikijoje, Jugoslavijoje ir Italijoje yra 
beveik pasibaigusios.

SUSIVIENIJUSIŲ SPD IR KPD 
MANIFESTAS

Komunistų ir socialdemokratų partijų susi
vienijimas paskelbė manifestą, kuriuo sakosi 
nesiekiąs politinio dominavimo Vokietijoje, 
tik kovosiąs už dirbančiųjų teises, visuo
tiną žemės reformą (visose zonose) ir kon
fiskavimą karo nusikaltėlių ir spekuliantų 
turtų. '•

RUSAI PUOLA ATSKALŪNUS
Berlyne britų leidžiamas laikraštis “Der 

ierliner" atsikerta “Izvestijai“ dėl daromų 
ir. Schuhmacheriui kaltinimų. “Izvestija“ 
primeta, būk dr. Schuhmacheris yra kaltas 
dėl sovietų belaisvių nužudymo Dachau 
stovykloje.

DP NUNUODIJO SS-NINKUS
Amerikiečiu kvotos daviniais nustatyta, 

jog už apnuodijimą ir nunuodijimą 2000 vo
kiečių SS belaisvių atsakingi yra keturi. DP, 
dirbę vienoje kepykloje. Jie yra sėdėję KZ. 
Išaiškinti nusikaltimą padėjo rastos kepyk
loje 2 arseno bonkos. Nusikaltėliai pabėgo.

POGROMŲ RENGĖJAI BUS NUBAUSTI
Bavarijos gyventojai pagal naujai paruoštą 

įstatymą turės atsakyti už padarytus 
nukreiptus prieš žydus veiksmus. Taip pat 
ir už prisidėjimą prie jų turto sunaikinimo.

NACIS KALTINA NACĮ
Niurnbergo procese dr. Buhler, valstybės 

sekretorius generalinėje gubernijoje, kaip 
Franko apsigynimo liudininkas stengėsi vi
sus žiaurumas prieš žydus ir lenkus primesti 
SS daliniams ir Himleriui.

BRITŲ PARLAMENTARAI VYKSTA
• Į VOKIETIJĄ

7-nių britų perlamentarų komisija at
vyksta Vokietijon. Komisija susideda iš 5-kių 
darbiečių ir 2-jų konservatorių atstovų.

“UŽ VIENĄ VOKIETĮ-DEŠIMTS 
ELZASIECIŲ . . .!“

Strassburge prasidėjo gauleiterio Robert 
Wagnerio byla. 1943 metais minimas Wag- 
neris Elzase liepė už vieną nužudytą vokietį 
nužudyti 10 elzasiečių. ,

OLANDIJOS PASITARIMAI SU INDO
NEZIJOS ATSTOVAIS

Olandijos pasitarimai su Indonezijos ats
tovais Haagoje ligi šiol nedavė jokiy vaisių. 
Jie bus tęsiami nuo gegužės 5 d. Batavijoje. 
Derybose iš indonezų pusės dalyvaus ta pati 
delegacija, kuri ryt pradeda kelionę tėvynėn.

Pirmoji Leipcigo muge po karo
Tarp gegužės 8 ir 12 d. d. Leipcige Įvyksta 

Vokietijos pirmoji pokarinė mugė- Mugėje 
dalyvauja 2750 firmų. Mūgė vyks dalinai 
atremontuotose senosios mugės patalpose, 
dalinai prie tautų mūšio paminklo (Voelker- 
schlachtdenkmal). Jos tikslas pagyvinti ūkinį 
bendradarbiavimą tarp įvairių zonų.

IR MIRDAMAS SVAJOJO APIE RYTUS
Paskutiniame savo laiške pr. m. balandžio 

mėn. 29 d. Ai Hitleris parašė maršalui Keite- 
liui: “Kova dėl Berlyno baigėsi. Nusprendžiau 
nepasiduoti ir nusižudyti. Savo vietininku 
skiriu admirolą Doenitzą. Laukiu, kad Jūs 
pripažinsite jį mano pavaduotoju ir liksite 
ištikimu kaip buvote man ištikimas. Goerin- 
gas ir Himmleris sulaužė ir išdavė mane 
paskutiniuoju momentu. Neleistina, kad vo
kiečių tautos pastangos pasibaigtų niekais. 
Mūsų tikslu turi visada pasilikti išgavimas 
žemės Rytuose vokiečių tautai“.

“Biuletyn Informacyjny“ Nr. 289, Murnau.

1939—1946!
Koks skirtumas tarp 1939 ir 1946 metų? — 

1939 metais Goeringas nešiojo apykaklę 
Nr. 46, o 1946 metais — apykaklę Nr. 39!

“Žingsniai“ Nr. 1.

BRITŲ MUZĖJŲS VĖL ATIDARYTAS
Londone atidarytas karo metu neveikęs 

britų muzėjuš. Šiuo metu jame vėl išstatyta 
daug vertingų eksponatų.

IŠVOGĖ MUSOLINIO LAVONĄ
Iš Milano kapinių dingo Musolinio lavonas. 

Policija įtaria studentus. Musolinis buvo pa
laidotas kaip beturtis.

NAUJA ITALŲ TAUTOS ŠVENTĖ
Italijos išlaisvinimo metinių proga, išlais

vinimo diena .— balandžio 25 — paskelbta 
tautine švente.

PABALTIECIAI BELAISVIAI
Watenstedto “Mūsų Žinios“ praneša, kad 

atvykę į Repnerio stovyklą pas savo gimines 
du lietuviai kariai iš Belgijos pasakoja, jog 
pereinamojoje, Borghorsto stovykloje ties 
Miunsterįu šiuo laiku yra 1800 lietuvių, 2000 
estų ir 300 latvių. Iš ten leidžiama vykti pas 
gimines, tik neduodama jokių išvyklmo- 
perkėlimo raštų. Visi kariai įregistruoti ir 

j turi UNRRA’os Notpasus.

NAUJAS LITERATŪROS ŽURNALAS
Flensburge lietuvių bendrabutis išleido 

pirma numerį ilustruoto literatūros žurnalo 
“Žingsnis“. Žurnalą redagavo P. Butėnas, 
Br. Dirmauskas ir V. Siskinas, 40 pusi. 
Atspausdintas rotatorium.

NAUJI POEZIJOS VEIKALAI
Flensburge (anglų zonoje) “Vilties*“ lei

dykla išleido Br. Dirmausko eilėraščių 
rinkinį “Pavasaris ateina“, 44 pusi. Tas pats 
autorius Lietuvoje buvo išleidęs 1940 m. pir
mąjį poezijos rinkinį. Rinkinys spausdintas 
spaustuvėje, viršelį pieše dail. G. Grigara- 
vičiutė-Jonelynienė.

Watenstedto (anglų zonoje) stovykloje 
išleista Romualdo Kurausko eilėraščiai 
“Snaigėms krentant“, pirmasis sąsiuvinys, 
16 puslapių, mašinėle spausdintas.

“LIUBEKAS VESTNESIS“ UŽDARYTAS
Gauta žinių, kad latvių laikraštis “Liubekas 

Vestnesis“ anglų karinės valdžios paliepimu 
nuo IV. 4. d. uždarytas. Skaitoma, kad tai 
turi ryšio su perdėtais to laikraščio aiškini
mais dėl XXX korpo rašto apie naują bal- 
tiečių sutvarkymą per Labdaros ir Darbo 
Organizaciją. Numatyta, esą, įvesti DP 
spaudos cenzūra.

“Mūsų Žinios“ Nr. 22.
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Vienas laikraštis
Jau suėjo metai laiko, kai pasibaigė su

vienytų tautų karas su Vokietija. Begyven
dami Vokietijoje daugis mūsiškių vis labiau 
pradeda santykiauti su Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis. Vieni ieško tenai savo 
dokumentų, kad galėtų įrodyti Amerikos 
pilietybę, kiti rašo laiškus savo giminėms 
ir geriems prieteliams, laukdami, kad pa
starieji pakviestų juos atvažiuoti Į Jung
tines Amerikos Valstybes. Iš kitos pusės — 
mus pradeda lankyti amerikiečiai. Štai’ ne
senai važinėjo po visas stovyklas dr. kun, 
Končius, pažadėdamas ir ateityje mūsų 
neužmiršti. Jau gavome rūbų, kuriuos suau
kojo Amerikos lietuviai. Reikia manyti, kad. 
amerikiečiai ir toliau mus rems visomis savo 
išgalėmis. \

Žodžiu sakant, tarp mūsų ir amerikiečių 
atsiranda begalės reikalų, ir tie reikalai ne 
mažės, bet vis didės. Tiems savitarpio san
tykiams vis plečiantis, yra būtinas reikalas 
turėti gerai organizuotą informaciją. Tai 
yra vienas iš svarbiausių dalykų, nes nuo 
to žymiai priklauso mūsų visa ateitis.

Jei mes norime nusipelnyti Amerikos lie
tuvių paramą ir globą, mes turime juos apie 
viską gerai informuoti. Jiems rūpi ne tik 
mūsų dabartinės gyvenimo sąlygos, bet mes 
turime su jais dalytis savo sumanymais ir 
idėjomis. Neužtenka, Kad brolis sesei para
šytų laišką, bet reikia, kad broliai ameri
kiečiai pažintų mūsų dvasią, musų užsimo
jimus ir kūrybą. Mes turime įrodyti, jog 
nesame patys- bailieji iš mūsų tautiečių 
tarpo, kurie viską pametę pabėgome iš savo 
gimtojo lizdo, bet kad mes tebesame tau
tiškai stipriai sąmoningi lietuviai, kurie, 
nors ir bėgome nuo smurto, bet esame pasi
ryžę neišsižadėti savo idėjų ir įsitikinimų. 
Taip pat mes turime įrodyti, kad mums ne
trūksta tėvynės meilės, nors mums ir tenka 
jos ilgėtis ištrėmime.

Niekas šiuo atveju mums geriau nepatar
naus, kaip spausdintas žodis. Jau beveik 
kįekvina mūsų stovykla turi savo laikraštį, 
bėt visi jie daugiausia “vietinio pobūdžio“. 
Tremtinių bendruomenės Vyr. Komitetas tu
rėtų pasirūpinti, kad būtų leidžiamas bent 
vienas periodinis leidinys, kuris būtų skir
tas Amerikos lietuviams. Žinoma, iš pradžių 
tas leidinys galėtų būti kad ir siauro masto, 
bet paskui, ''■jei sąlygos leis, jis turėtų virsti 
ištisu laikraščiu. Tame laikraštyje turėtų 
būti spausdinama viskas, kaš amerikiečiams 
įdomu: pradedant giminių ieškojimu ir bai- 
gant nagrinėjimu visų aktualiųjų problemų, 
kurios rūpi ir vieniems ir kitiems.

Pašto ir susisiekimo sąlygos paskutiniuoju 
metu jau pagerėjo ir, rodosi, kad toliau visai 
susinormuos. Popieriaus ir techninių prie
monių turime pakankamai, o kūrybinių 
jėgų tam reikalui tai jau tikrai nepritruks. 
Mes turime labai daug laiko ir nemažai ener
gijos, todėl kiekvieną sveiką užsimojimą ga
lime įkūnyti su ypatingu tikslumu. Tiktai 
reikia, kad tie, kurie stovi mūsų priešakyje, 
nestovėtų vietoje, bet eitų pirmyn, o mes 
nuo jų tikrai neatsiliksime.

Tad “centrai“ sukruskit!
VI. Bs.

amerikiečiams
SUKLASTOTAS DARBIEClŲ 

SVEIKINIMAS?
Žiniomis iš Londono 26 darbiečių parla

mentarų sveikinimas naujai socialinės vie
nybės partijai nėra oficialus. Be to, du iš 
pasirašiusių jau oficialiai pareiškė, jog po 
sveikinimu ne tik nėsą pasirašę, bet ir ne
matę jo. Galimas dalykas, jog vėliau paaiš
kės, kad ir kitos pavardės po sveikinimu at
sirado per klaidą.

BIBLIOGRAFIJOS ĮSTAIGA UŽMEZGĖ 
TARPTAUTINĮ RYŠĮ

Mūsų stovykloje esanti Lietuvių Tremtinių 
Bibliografijos Įstaiga jau susirfšo su Tarptau
tiniu Bibliografijos ir Dokumentacijos Insti
tutu* Briuselyje, kuris yra išleidęs jau 209 
leidinius bibliografijos ir dokumentacijos 
srityje prancūzų, anglų, italų, ispanų, lenkų, 
čekų, olandų ir kit. kalbomis.

Povelykines Mintys
Šventėme Velykų Šventes. Antrąsias mūsų 

sunkiame tremtinio kelyje. Ir tomis dieno
mis mūsų visų mintys nejučiomis buvo nu- 
krypusios į mūsų vargstančią ir kenčiančią 
Tėviškę. Mes norėjome jausti Velykų Šven
čių nuotaiką po gimtąja dangaus mėlyne, 
mes norėjome išgirsti savus Velykų varpus 
skambant, išvysti savo gimtuosius laukus, 
pievas ir miškus, besipuošiančius pirmuoju 
pavasario žalumu .Į .

Tikrai tuo momentu mes visi vienodai jau
tėme, viena galvojome.

Bet tai, buvo tik vizija, tai buvo, tarytum, 
saldžiai malonus sapnas, iš kurio nubudę, 
mes vėl matėme svetimą dangų, svetimą 
aplinką ir tą pačią mus nuolat lydinčią 
nežinią.

Tačiau moralinis skausmas neturi mus pa
laužti, ir mums svetima aplinka, toji nežinia 
ir ilgesys turi mus grūdinti ir padaryti mus 
atsparius visokiems netikėtumams ir trem
tinio vargams.

Velykos — Didžioji Prisikėlimo Šventė! 
Greta su religiniu momentu šioji šventė 
turėjo ir turi mumyse sukelti daug naujų 
kūrybinių minčių. Mes turime prisikelti iš 
tos apatijos, iš dvasinio nusmukime, kuris, 
lyg koks kirminas, ima graužti lietuvio sielą.

Nepyk, brolau lietuvi, bet kalbu atvirai.
Tik trumpai pažvelkime į mūsų gyvenimą 

— kiek rasime pavyzdžių, kurie rodo mūsų 
susmulkėjimą, nukrypimą i menkniekius. 
Mūsų bendruomeniniame gyvenime savo 
destruktyvine kritika, asmeniškumu ir smul
kių, miesčioniškų ambicijų pareiškimu mes 
ardome vieningumą, sukeliame savo tarpe 
nereikalingus ginčus, kalbas, nesantaiką.

Ar mažai mūsų tarpe, yra tokių, kurie “dėl 
gardaus valgio šaukšto“ pamiršta idealus ..?

Sunki yra tremtinio dalia ir drauge kieti 
yra kovos už būvį“ dėsniai. Tačiau kad ir 
kaip būtų sunkus gyvenimas, negalima nė 
vienai valandėlei pamiršti visiems mums 
vienodai tūpimų ir brangių tautinių

RAUDONIEJI ŽURNALISTAI JAV 
REDAKTORIŲ SUVAŽIAVIME

JAV redaktorių suvažiavime dalyvauja ir 
trys raudonieji žurnalistai, kaip svečiai. Jie 
sovietų žiniomis buvę nuoširdžiai priimti.

IR PROFESINĖS SĄJUNGOS PRIEŠ 
FRANCO

Pasaulio profesinių sąjungų generalinis 
sekretorius įteikė JTO generaliniam sekre
toriui raštą, kuriuo prašoma likviduoti pas
kutinį Europoje fašizmo bastijoną Franco 
Ispaniją.

VOKIEČIŲ PREKYBOS LAIVYNO 
DALYBOS

Vokietijos prekybos laivynas, susidedąs iš 
769 tūkst. tonų, nutarta pasidalyti tarp są
jungininkų. Padalinimas pravedamas atsiž
velgiant į patirtuosius nuostolius. D. Brita
nija gauna 46%>, JAV — 18°/o, o likusią lai
vyno dalį — Sovietų Sąjunga ir Lenkija.

SUSPROGDINTAS GINKLŲ FABRIKAS
Britų zonoje susprogdintas vienas 4-rių 

aukštų požeminis ginklavimosi fabrikas.

idealų. Mes turime visada atsiminti, kad visi 
mes sudarome vieną didelę šeimą, kurioje 
turi viešpatauti sutarimas, meilė, vienybė.

Likimas padarė mus vienodus. Nėra mūsų 
tarpe nei išrinktųjų, nei pažemintųjų. Esame 
tik lietuviai tremtiniai ir daugiau nieko.

Tad nėra jokio pagrindo vieniems be rei
kalo keltis į puikybę, didžiuotis kažin ko
kiomis chimeromis, kitiems jaustis nus
kriaustais ar pažemintais.

Dabartinis gyvenamasis momentas reika
lauja iš kiekvieno i$ mūsų pagal jo sugebė
jimus tiktai pozityvaus kūrybinio darbo: 
mokyklose, įvairiuose kursuose, savišalpos 
organizacijose, profesiniame pasirengime ir 
iš viso bendruomeniniame gyvenime.

Mums reikalinga pozityvi kritika, reika
lingos yra tiktai konstruktyvios nuomonės ir 
projektai. Reikalinga visa tai, kas stiprintų 
mūsų šeimos narių tarpe tarpusavius santy
kius, bet ne atvirkščiai juos ardytų.

Mes turime visais būdais stengtis kelti lie
tuvių vardą ir jį išlaikyti atitinkamame 
lygyje.

Tai suteiks mūsų gyvenimui daugiau pras
mingumo, palengvins dabarties gyvenimo 
dienas ir užtikrins ateitį.

Tad, gyvendamas Didžiosios Prisikėlimo 
Šventies Dienos nuotaikomis, pagalvok, mie
las tautieti, kiek daugiau, nei tavo kasdie
ninė stovyklos aplinka siekia. Tu Velykų 
rytą kartu su visa ištremta lietuviška šeima 
mintimis lankei Tėvynę. Sugrįžęs iš šios 
keliones, nenusileisk vėl i pilkąją susmulkė
jimo kasdienybę, bet prisikeik bendrajam 
kūrybiniam darbui.

Tegul lietuvio siela, būdas ir darbas, 
ištrėmimo keliais einant, yra verti tos meilės, 
kurią jam skyrė jo močiuti brangiajame lie
tuviškajame kaime.

G. B. K.
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