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Egipto — Didžiosios Britanijos 
derybos laikinai nutrauktos

Londonas. Britų delegacijos nariai dery
boms su Egiptu vesti išvyko Į Angliją, norė
dami padaryti atitinkamą pranešimą britų 
vyriausybei ir gauti tolimesnių nurodymų.

Derybos, kaip pranešama, susidūrė su 
sunkumais, kuomet Egipto delegacija nesu
tiko daryti bent kokių naujų išimčių įžengti 
britų kariuomenei į Egiptą, net ir tuo at
veju, jeigu jis būtų užpultas. Pagalbos rei
kalą nori spręsti pats Egiptas ir siekia pra
vesti formulę, kad tik Egipto vyriausybės 
kviečiama svetima kariuomenė gali įžengti 
į Egipto teritoriją.

SKUBUS ATSAKYMAS

Londonas. Sovietų Sąjungai paprašius iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 1 milijardo 
dolerių paskolos sugriautai pramonei ats
tatyti, JAV vyriausybė pareikalavo kaikurių 
paaiškinimų. Šiomis dienomis JAV vyriau
sybė šiuos paaiškinimus gavo. Radijo ko
mentatorius baigdamas žinią pastebėjo, kad 
šis Atsakymas gautas neįprastai greitu laiku.

KAS BUS?

Londonas. Jungtinių Amerikos Valstybių 
geležinkelių darbuotojams nutarus pradėti 
streiką, jeigu nepavyks susitarti dėl atlygi
nimų padidinimo, JAV vyriausybės sluogs- 
niuose ir gyventojų tarpe kilo rimtas susi
rūpinimas. Kadangi susitarti vilčių nėra, 
prezidentas Trumanas įsakė paruošti visas 
transporto priemones: laivus, lėktuvus ir 
visų rūšių mašinas, kad, reikalui esant, 
būtų galima išlaikyti pačias reikalingiausias 
transporto susisiekimo linijas.

PASITARIMAI INDIJOJE TĘSIAMI

Londonas. Indijoje tarp partijų atstovų ir 
vicekaraliaus vyksta pasitarimai ir toliau. 
Kalbama, jog vicekaralius dės pastangas su
daryti laikiną vyriausybę, nelaukdamas ga
lutinio Musulmonų Lygos apsisprendimo ar 
pritarimo.

KOMISIJA NEREPATRIJUOJAMU 
KLAUSIMUI IŠSPRĘSTI

Prezidentas S.^rumanas paskyrė Kolum
bijos universiteto prof. dr. Eli Ginzbergą 
atstovu į komisiją, kuri šio mėn. gale Pa
ryžiuje spręs nuo nacių nukentėjusių, ne
repatrijuojamų tremtinių klausimą. Komi
sija susidės iš JAV, Anglijos, Prancūzijos, 
Čekoslovakijos ir Jugoslavijos atstovų. Ji 
svarstys, kur padėti apie 100.000 pabėgėlių, 
kurie del vienokių ar kitokių priežasčių ne
gali grįžti į savo tėvynes.

BADAS AZIJOJE

Londonas. Kaikuriose Kinijos ir Vidurinės 
Aaijos vietovėse padažnėjo bado ištiktų pro
vincijų pagalbos šauksmai. Iš UNRRA-os 
centro, buvo pranešta, kad šiomis dienomis 
bus pradėtas platesnio masto pagalbos 
maisto tiekimas. Kaip buvo nurodyta, 
UNRRA jau, anksčiau yra pristačiusi į Ki
niją didesnius maisto produktų kiekius.

NORMOS BELAISVIAMS ANGLIJOJE

D. Britanijos karo ministeris, atsakydamas 
į paklausimą žem. rūmuose, pareiškė, kad 
karo belaisviai vokiečiai stovyklose šiuo 
metu gauna po 2000 kalorijų maisto dienoje. 
Ši norma įvesta ryšium su maisto racijų 
sumažinimu D. Britanijos gyventojams. Pir
miau buvę duodama po 2400 kai. dienoje, 
kas sudarė anglų kareivių etape gautąją 
normą.

TURKIJA TAIP PAT PADEDA

Londonas. Turkų vyriausybė pranešė, kad 
ji paruošė perduoti UNRRA-i 20.000 tonų 
kviečių ir 30.000 tonų miežių. -

Byrnes uz veiklumą kovoje del taikos
Amerikos užsienių reikalų ministerio Byr

nes pirmadienio vakare per radiją pasaky
toji kalba komentuojama laikraščių. „Ti
mes“ dienraščio korespondentas praneša, 
kad kalba buvusi įsakmus įspėjimas izolacio- 
nistams. Amerika 'ne tik negalinti pasi
traukti iš kovos dėl taikos, bet turinti imtis 
ofenzyvos taikos labui. Jei nebūtų paisoma 
taikos nedalomumo, tai reikėtų skaitytis su 
faktu, jog pavieniui tektų vesti karus, kurie 
būtų pasaulinio masto.

„Daily Worker“ Anglijos komunistų ofi
ciozas, komentuodamas kalbą rašo, kad Byr
nes tolydžio labiau ir labiau pasiduodąs 
reakcininkams ir darąsis Wallstreeto (di
džiųjų kapitalistų) eksponentu.

NEMALONUS PALIKIMAS

Londonas. Vakar Žemuose Rūmuose lenkų 
generolo Anderso armijos demobilizacijos 
reikalu vyriausybės kalbėtojas papildomai 
pareiškė, kad iš 200.000 tos armijos karių 
pareiškė norą grįžti namo tik 30.000. Tokiu 
būdu 170 tūkstančių karių ir nemažesniu 
skaičiumi jų šeimos narių teks rūpintis 
Anglijos vyriausybei.

MAISTO TIEKIMAI VOKIETIJAI
Londonas. Iš Kopenhagos pranešame, kad 

Danijos vyriausybė pažadėjo pristatyti ame
rikiečių zonai Vokietijoje 10.000 tonų žuvies.

Taip pat sužinota, kad nemaži < kiekiai 
sėklinių bulvių bus gauta iš Čekoslovakijos.

VOKIEČIŲ TURTAS PAIMAMAS IŠ 
ŠVEICARUOS

Amerikos užs. reikalų ministerijos pra
nešimu, JAV, D. Britanija ir Prancūzija su
sitarė su Šveicarija dėl buv. reicho vokiečių 
turto perleidimo. Visi Vokietijos piliečių 
turtai nusavinami ir perimami Šveicarijos 
vyriausybės nuosavybėn, už kuriuos ji su
tiko sąjungininkams sumokėti 250 mil. švei
carų frankų.

NETINKAMAS PAVADINIMAS
Heidelbergas. Waldorfo miestelio naujai 

išrinktoji taryba nutarė pakeisti „Thael- 
mann“ gatvės pavadinimą, kuri šiuo vardu 
buvo pavadinta praėjusį rudenį. Kaip ži
noma,- Thaelmannas buvo vokiečių komu
nistų partijos vadas ir Hitlerio konkuren
tas 1932 met ų rinkimuose.

MANDŽURIJĄ EVAKUAVO?

Maskvos radijo pranešimu, raudonoji 
armija Mandžuriją evakuavę lig gegužės 
3 d. ’

ŠVEICARIJOS VYRIAUSYBĖS 
PRANEŠIMAS

Londonas. Šveicarijos federacinė vyriausy
bė paskelbė davinius apie pravestą nuodugnų 
ištyrimą šveicarų komunistų partijos veiklos 
karo metu. Pranešime nurodoma, kad Švei
carijos komunistų partija buvo glaudžiai 
susirišus su viena užsienio valstybe. Be to, 
jinai siekė įvesti neva „demokratinę“ dik
tatūrą. Kadangi tokie ryšiai ir siekimai gi
liai pažeidžia Šveicarijos integralumą ir jos 
konstituciją, Šveicarijos vyriausybė yra pa
siryžusi kovoti su komunistų partijos nariais 
taip pat negailestingai ir be jokių nuolaidų, 
kaip jinai yra kovojusi ir su ekstremistinių 
dešiniųjų partijų siekimais.

Taip pat paskelbtas ir antras pranešimas 
apie fašistų veiklą Šveicarijoje, kurių pa
vojus jau praėjęs, tačiau kurie drauge su 
komunistais karo metu siekė visko, tik pe 
Šveicarijos gerovės.

PALESTINOS KOMISIJOS PARUOŠTAS 
PLANAS BUS ĮVYKDYTAS

Londonas. Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybės sluogsniuose buvo pareikšta, 
kad žydų imigracijos į Palestiną reikalu pa
ruoštas planas atitinka JAV vyriausybės nu
sistatymą ir kad vyriausybė dės visas pa
stangas tam planui pilnai įgyvendinti.
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Edvins Mednis

MAŽASIS PIEMENELIS
Aerodromo pakraštėje genėsi karvės. Karo 

metu tai nebuvo nieko- ypatinga — lėktuvai 
ir karvės. Iš tolo jos atrodė net gana pana
šios, nes sunkieji paukščiai buvo panašūs į 
sugulusias žalioje žolėje karves.

Karvės buvo gerai priėdusios ir ramiai 
atrajojo. Tai patiko mažajam piemenėliui, 
nes jis vėl galėjo ramiai pasižiūrėti j didelę 
knygą, kurioje buvo tokios puikios apysakėr 
lės apie karą ir kareivius.

Kaip gera būti suaugusiam ir kovoti už 
tėvynę! Jis buvo per mažas, nors karas ir 
buvo taip arti. Visai arti! *

Netoliese stipriai sujudėjo žala karvė ir 
pasileido pirmyn, greitai pavirsdama didele 
samane, kuri, galingai dūzgėdama, dingo 
padangėje. Po jos sekė antra, trečia, ir dar 
kelios. Tai šį tą reiškė. Mūsiškiai vis dėlto 
parodys, ką galės!

Berniuko akys nuo padangės vėl nukrypo 
i knygą, kuri, kaip ir dera tokio įtempimo 
ir susijaudinimo metu, pasidarė dar švieses
nė ir didingesnė. Raidės įgavo savotišką 
mirgėjimą, ir knygoje atsivertė jo mėgia
miausioj! apysakėlė — apie kareivį, kuris iki 
galo ištveria sargybinio pareigose. Aplinkui 
šėlsta ugnis, viskas lūžta; tyška, bet jis pa
silieka savo vietoje, saugodamas tai, kas jam 
pavesta saugoti.

Jam šaukia: „Eikš kartu, skubėkime, bė
kime!” Bet jis trumpai ir išdidžiai atsako: 
’’Galit eiti. Aš liksiu. Esu tėvų žemės sarA 
gas. Toks esu ir liksiu!”

Kaip gera tėvynei, jei ji turi tokius sargus 
t- seka berniuko akys. Ką jis jai galėtų 
skirti? Jis buvo tik piemenėlis, mažas pie
menėlis. Su pakuliniu krepšeliu ant kaklę ir 
apsiavęs medinėmis klumpaitėmis. Jis netu
rėjo šautuvo, nei kito tikrojo ginklo. Ak... 
ak!... Berniuko akys gyvai suliepsnojo. Jei 

1 jis turėtų bent batelius ir gerą brūklį, jis 
daug ką priešui parodytų! Prislinktų paty
liukais nesibelsdamas ir sudrožtų stipriausia
jam vyrui . . Bum!

Bu . . . Bum! Tolumoje kažin kas sudun
dėjo ir lyg perkūno ratais greitai atslinko 
arčiau. Karvės atsikėlė ir pasidarė nera
mios. Juodmargė bailiai pasislėpė už Šė
mosios. Žaloji, visada einanti bandos prie
kyje, ir dabar išlindo priekin. Bum ... Bu... 
Bum ... sudundėjo jau virš galvų.

Padangėje, lyg suerzintos kamanės, dūko 
daugybė lėktuvų, puolė vienas kjtą, kilo auk
štyn, krito žemėn. Svetimųjų buvo daug dau
giau nei mūsiškių. Tur būt dėlto, mūsiškiai 
buvo nustumti atgal.

Kautynės darėsi kas kart triukšmingesnės. 
Atrodė, kad visa padangė prigūžėjo ugninių 
ratų, kurie vienas .kitą apibarsto daugiavar- 
sėmis kibirkštimis. Svaistymasis uginmi bū
tų labai gražus, jei tik ugnies srovės kart
kartėmis nekristų žemėn. B . . z . . z-prieš 
akis švysteli ugnys, ra . . . ta . .-. ta-įkan- 
din seka kitos, dar ryškesnės. Kas tai? Tie 
jau žemę apšaudo!

Šuo kaukteli, sumykia karvės ir . . . prie
šo lėktuvai, lyg juodi, staugiantieji šešėliai 
artėja prie žemės. Žybteli ugnis ir vienas 
šešėlis nuūžia šalin, kad kitas dar pikčiau 
galėtų sustaugti.

Ra... ta ... ta, bum... bum — piauna 
ugnies dalgiais. Ir tiesiog karves, jo myli

Dabar lakūnai išvydo savotišką vaizdą: 
vidury mažos kaimenės, kas kart daugiau 
paplūstančios savo kraujuje, stovėjo mažas 
latvių berniukas. *

Berniuko šviesūs plaukai ir krepšelis drai
kosi lėktuvų. sukeliamoje vėtroje, bet jis 
stovi vietoje, visai nejudėdamas. Puolantieji, 
žinoma, nespėjo pamatyti jo akių, liepsno
jančių akių, kurios kaip tik nušvietė pasku
tiniąsias vaiko gyvenimo akimirkas. Mažasis 
berniukas šią valandėlę, pats to nežinoda
mas, užaugo didelis. Ir jis, lyg tikras, nieko 
nebijąs sargybinis stovėjo sargyboje. Kad 
ir be šautuvo ir gražių batelių, bet su drą
sia berniuko širdimi krūtinėje ir tiek pat 
drąsiais žaibukais akyse.

Sis vaizdas sugėdino priešo lakūnus. Jie 
pasitempė, ir paskutinieji kulipkų pėdai nu
šlavė visą, kas dar buvo likę.

Mažasis, ištikimas piemenėlis, paplūdęs 
savo nekaltame vaiko kraujuje, sukniubo vi
dury savo kaimenės. Krepšelis pridengė jo 
krūtinę, ir klumpaitės paskutinį kartą glau
dėsi prie jo kojų — berniuko kojų, kurios, ne
sulaukusios batelių, iškeliavo į naująją saulę.

Tai įvyko taip tyliai, kad, sakytum, ber
niukas ramiai atsigulė, jei besiveržiantis iš 
krūtinės kraujas kas kart stipriau nesisunktų 
į baltąjį krepšelį, virstantį balta ir, it pur
puras, raudona varsota vėliava.

Tai buvo paskutinis latvių žemės sveiki
nimas narsiam latvių berniukui. Ir jį pri
dengė didžios kenčiančios Latvijos vėliava, 
priėmusi į save jauno pasiryžimo ilgesį ir 
jaunos aukos kraują.

Debesys išsiblaškė ir saulė žemėn numetė 
berniukui aukso spindulių vainiką, kad jis 
drauge su šventa vėliava galėtų pakilti iki 
pačios saulės.

Iš latvių kalbos vertė O. B. K.

a profesija
nių panieką, tačiau jie uoliai ir toliau dirba 
savo darbą, kuris yra labai sunkus ir jiems 
patiems, ir tiems, kuriuos jie priverčia 
klausytis, bet sunkiausias tiems, apie ku
riuos jie kalba. Visa tai turint prieš akis, 
kyla rimta problema, kodėl iš viso žmonės 
liežuvauja? Kaip istorikai nepajėgią atsa
kyti į klausimą, kodėl žuvo Romos imperija, 
kuri neturėjo nė vieno rimto priešo, taip 
pat moralistai ir psichologai nepajėgia atsa
kyti j klausimą, .kodėl žmonėms labiau pa
tinka kalbėti apie kitų klaidas, trūkumus, 
net išgalvotus nusikaltimus, negu apie jų 
gerus darbus, gražias pastangas, kilnius no
rus. Vieni tai bando aiškinti prigimties 
klaida, kiti — įgimtu palinkimu, o treti — 
velnio apsėdimu. Tačiau visi tie aiškinimai 
neturi lemiamos reikšmės. Mes geriau norė
tume sutikti su šv. Povilu, apaštalu, kuris 
sako, kad yra pasaulyje „vadovybės paslap
tis“, kurios joks žmogiškasis protas nepa
jėgs išaiškinti.

Jeigu šitas aktualus klausimas yra kelia
mas, tai jis keliamas tik dėl to, kad apkal
bamieji neimtų apkalbų jautriai į širdį, kad 
tie, kurie jas girdi su panieka ir pasibaisė
jimu atmestų, ir kad mėgėjai šia profesija 
verstis vieną kartą įsitikintų, jog jau atėjo 
laikas baigti su šios rūšies „kūryba“, nes ji 
niekam nenaudinga, bet, priešingai, visiems 
žalinga, jog ji yra visiems įkyrėjusi iki gyvo 
kaulo. »

K. Steponis.

mas karvutes ... Ar jie taip apkvaišo, kad 
nebėatskiria karvių nuo lėktuvų? Ar jie yra 
pamišėliai, ar pabaisos . . . žvėrys?!!

Tra... ta... ta... Šėmoji sukniumba, 
Juodmargė pradeda dūkti, o Žaloji, gailiai 
mykdama, pribėga artyn ir, lyg ieškodama 
išsigelbėjimo, pažvelgia tamsiu, gailiu žvilgs
niu. Kas dabar? . .

Greta suunksčia šunelis, kaip dar niekad 
nebuvo unkstęs. Kaip čia padėti? . . .

Bum . . . bu . . . bum! — lyg įkaitę ak
mens nusirita čia pat šone. Darosi per karš
ta! Jis dar niekad nėra buvęs tokioje pra
garo ugnyje. Vėl bum . . . bu . . . bum! .'.

Kas daryti?
Geriausia bėgti! Toliau nuo čia, — jam 

kažin kas kušteli ausin. Jis yra per mažas, 
o siaubas per didelis. Jis greitai pabėgs ir 
pasislėps ten — už akmenų ar rąstų ...

Bet jis pasižiūri į šunelį ir Žaląją, kurie, 
ieškodami išsigelbėjimo, glaudžiasi kas kart 
arčiau. Prie jo susitelkia ir visi kiti dar likę 
ganomieji gyvuliai. Lyg avys apie drąsų 
kerdžių, kuris tikrai žinos, kaip jas apsau
goti. i .

Bėgti? To jis nepadarys! Jis nėra vien 
mažas piemenėlis. Jis yra tikras kerdžius. 
Kas gi būtų, jei jis su šuneliu pabėgtų, o 
karvės liktų čia?! Kokiomis akimis jie žiū
rėtų grįžę atgal, kai pavojus praeis?!! Be 
to jam buvo perdaug gaila gyvulėlių, kad jis 

Juos galėtų taip palikti.
Jei jau anas didelis kareivis galėjo tiek 

daug ištverti, tai ir jis mėgins šiek tiek iš
tverti. Jis yra kerdžius, ir čia yra jo kaimenė.

Nepelning
Ypatingą dėmesį čia norėčiau atkreipti į 

pačią nepelningiausią profesiją, apie kurią 
mažiausiai rašoma ir kalbama, bet nuo ku
rios daugiausiai kenčia visi — į liežuvautojų 
profesiją. Kadangi ji yra pati nepelningiau- 
sia, todėl iš jos niekas negali pragyventi. 
Gyvenime ji paprastai būna šalutine pro
fesija. Daugiausia ja verčiasi moteriškoji 
lytis, bet kartais ir vyrai be jos neapsieina.

Liežuvautojams kai kas nenori nė profe
sijos vardo pripažinti, nes iš jos, girdi, nesą 
galima valgyti duonos. Tas tiesa, kad ji ne
duoda pelno, bet ji yra kai kurių nuola
tinis užsiėmimas, amatas. Argi nereikia 
mokslo atidengti kito klaidas, trūkumus, 
paslydimus, o jei jų nėra sugalvoti ir pa
pasakoti, kaip „paskutinę ir teisingiausią“ 
naujieną? Argi tai ne galvosūkis, kaip iš 
adatos priskaldyti visą vežimą? Jei mes lite
ratams pripažįstame profesijos teisę, nors 
dauguma jų iš jos negali užtekti duonos, tai 
ir, liežuvautojams turime ją pripažinti. 
Vieni ir kiti kuria, tik su tuo esminiu skir
tumu, kad literatai savo kūryba tarnauja 
žmonijos gerovei, kultūrai, o liežuvautojai - 
žmonijos nelaimei ir apjuodinimui; literatų 
kūryba pasilieka knygose, o .liežuvautojų - 
niekas neužrašo; literatai už savo kūrybą 
pelno tam tikrą atlyginimą ir garbę, o liežu
vautojai nieko negauna ir patys garbės 
netenka.
Nors liežuvautojai už savo „kūrybą“ nieko 

negauna, išskyrus dorųjų ir tauriųjų žmo-
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170 koncertu lietuviams, 
amerikiečiams, italams...

Pasikalbėjimas su Wiesbadeno lietuviu meno ansamblio vadovaisMūsų laikraščio korespondentas „pričiupo“' Wiesbadeno lietuvių tautinio ansamblio vadovus, nors jie labai užimti koncertams pasiruošimu, ir gavo progos pasikalbėti su muzikinės dalies meno vadovu p. Stp. Sodeika ir ansamblio pirmininku p. Turūta.— Prašyčiau painformuoti apie ansamblio susiorganizavimą ir jo veiklą?— Mūsų ansamblis pradėjo kurtis dar Lietuvoj, Vilniuje. Jis ten suvaidino M. Petrausko „Lietuviškas Vestuves“. Ansamblio rež- G. Velička Vilniuje buvo paruošęs „Jonines“ ir „Šienapiūtę“. Atsidūręs tremtyje, ansamblis nepakriko, bet vėl susibūrėBerlyne, kur jis buvo nacių persekiojamas. Vargais .negalais jis čia ruošėsi „Sienapiū- tei", bet nebesuskubo ir, persikėlęs į Vier- zehnheiligeną, prie Bambergo, spietė žmonės, ruošėsi pjesei „Nemunas žydi“. Bam-' berge ansamblis buvo galutinai suorganizuotas. Darbas buvo pradėtas ne mėgėjiškai, bet teatriniais pagrindais. Iš pradžių buvo ruošiamasi koncertams statinėj formoj, o vėliau buvo pereita į vaidybinę ir dinaminę veiklą. Sustiprėjęs ansamblis, amerikiečių armijos štabo kviečiamas, persikėlė į Wies- badeną, iš kur jis ir spinduliuoja po stovyklas ir Vokietijos miestus.— Kiek ir kokį koncertai buvo duodami?— Ansamblis iš viso yra atlikęs 170 įvairių koncertų. Juos davė amerikiečių kariams, lietuvių stovykloms, vokiečių universitetų vadovybėms ir studentams. Ansamblis yra įvykdęs tris didesnes gastroles. Artimiausioj ateity jis 'yra pakviestas Darm- stadto, Heidelbergo ir Hanoverio universitetų.— Kokia yra ansamblio programa?— Ansamblis yra paruošęs daug dainų, re-. Ilginių giesmių. Be to, savo repertuare jis turi dainų ir šokių montažą „Atsisveikinimą“ su koncertine dalimi. Kūčių proga buvo paruoštas G. Veličkos „Kūčių vakaras“, kurio muzikinę dalį sukūrė muz. Stp. Sodeika. Be šių dalykų ansamblis vaidina G. Veličkos 2 veiksmų muzikinę pjesę „Nemunas žydi“.— Kas meniškai vadovauja ansamblyje?— Muzikinei meno daliai, vadovauja Stp. Sodeika, vaidybinei — rež. G. Velička, tautiniams šokiams — Alb. Ličkūnaitė, instru- mentalinei daliai — B. Pakštas, dekoratorius — V. Bitinas. Žymesnės solistinės jėgos ansamblyje yra: Stasė Klimaitė, Vin. Zdanavičius, Birutė Adomavičiūtė ir kt.— Kokį įspūdį daro ansamblis klausytojams.— Kartą po spektaklio italas klausytojas pareiškė, kad tokią meninę programą tegali patiekti tik italai ir lietuviai. Arkivyskupas Ciarlo, išklausęs keletą koncertų, pasidžiaugė, kad kiek jis buvęs aplankęs kolonijų ir išeivių, bene pirmoj vietoj buvo taip sužavėtas choro meniniu pajėgumu ir lietuviškomis giesmėmis, dainomis. Tokia linkme jis palinkėjo ir toliau ansambliui dirbti. Aukšti amerikiečių karininkai ir UNRRA-os pareigūnai taip pat labai pa

lankiai yra atsiliepę apie ansamblį. Ansamblį buvo aplankiusi ir p. Roosevelt, kuri kartu su ansambliečiais nusifotografavo.— Ar dabartinės sąlygos nekliudo meniniam, kūrybiniam darbui? — buvo paklaustas muz. Stp. Sodeika.— Be abejo, salių, patalpų ankštumas, naujos medžiagos, repertuaro stoka kliudo meniškai dirbti ir kurti. Būtų labai pageidaujama, kad muzikai daugiau kurtų naujų kūrinių.— Į ką ansamblis kreipia daugiausia dėmesį?
NAUJI LEIDINIAI

Lietuviu Kova su Naciais*)Bronius Kviklys, užuot vežęsis iš Lietuvos maisto, drabužiu ryšulis, atsivežė spaudos rinkinius, literatūros, medžiagos, kuria naudodamasis parašė aukščiau minėto pavadinimo knygutę. Jis šiuo idealistiniu žygiu ir kruopščiu darbu pasitarnavo ne tik Lietuvai, mums, lietuviams, bet ir visiems, kurie domisi šio karo Vokietijos okupacine politika.Autorius, savo specialia profesija ekonomistas, yra laikraštininkas, kuris plunksną valdo lengvai ir gyvai. Jis nuobodžius dalykus patiekia nenuobodžiai, jis publicistiką paverčia stilistiniu dalyku. Jis kalba nuoširdžiai ir su jumoru. Jis skaitytoją sudomina, pritraukia ir nepaleidžia. Štai kaip jis vaizdžiai nupiešia nacių pažiūras į žydus: „2ydą, buvo uždrausta žmogumi vadinti. Jis neteko net tokių žmogaus teisių, kurias turi ir laukinis žmogus. Jis negalėjo vaikščioti be sargybos. Jam buvo uždrausta eiti šaligatviu. Jis turėjo žemiausiai lenkdamasis sveikinti vokietį, vienok joks vokietis neturėjo teisės pažvelgti į jį. Su jais buvo elgiamasi kur kas blogiau, kaip su pasiutusiais šunimis“ (Recenz. knyg. 17 pusi.).Knygutė^ medžiaga šviežia, garuojanti. Tos visos lietuvių kančios, aukos, kurios buvo sudėtos ant nacinio aukuro, tebėra dar neužgijusi mūsų tautos žaizda, kurią toliau gilina antrieji diktatūrininkai. Autorius vaizdžiai mums nupasakoja mūsų kovas su germanų militarizmu, su nacių vandalizmu, kuris sunaikino didelę mūsų inteligentijos dalį, sugriovė valstybės pamatus, mainikavo mūsų tautos ir valstybės žmonėmis, grobė turtus, čiulpė , žmonių kraują ir žiauriai iščiulptus naikino. Paskaitykite tuos skyrius,— kur autorius aprašo, kaip naciai šaudė nekaltus ūkininkus, jų vaikus už tai, kad kažkas nudobė vokietį, kaip jie, it žydus, naikino pasipriešinusius dėl Vokietijos interesų kovoti mūsų kareivius, kaip jie koncentracijos lageriuose pūdė ir žudė mūsų inteligentiją už tai, kad ji kovojo dėl laisvės, dėl Lietuvos Nepriklausomybės, priešindamasi vokiečių kolonizaciniams tikslams,— pajausite tas tautos kančias ir tragizmą, kuris šiurpulingai iš B. Kviklio knygos

— Į lietuviškąją muziką, liaudies dainas. Bet nevengiama klasikinė, bažnytinė muzika. Ypač rūpinasi meniniu repertuaro lygiu.— Ar ansamblis labiau linkęs į statinę ardinaminę medžiagą? 1— Ansamblis stengiasi sujungti vokalinį meną su vaidybiniu, teatriniu.— Kokie ateities planai?— Taip, kaip Paryžiaus korespondentui Muenchene juokom meno vadovai atsakė: parūpinkite šipkartę į Ameriką. Tačiau, rimtomis,^ansamblis ieško naujų s kelių ir ruošiasi naujiems pastatymams, netgi lietuviškai operetei, nors ir nenorėdamas šios paslapties redakcijai išduoti — taip buvo baigtas pasikalbėjimas.Gero meninio vėjo Memmingeno Airporte!
Vp.

smelkiasi į musų sąmonę.Br. Kviklys, kiek jo medžiaga aprėpia, atvaizdavęs nacionalsocialistinę diktatūrą ir jos žiaurumus, knygutės gale nurodo, kodėl mes čia atsiradom ir kodėl nenorime grįžti namo. Ot, todėl, kad mes nenorime diktatūrų ir norime Nepriklausomos Lietuvos: ,,Ach, ponai, duokite mūsų kraštui laisvę, išlaisvinkite nuo baimės netekti gyvybės savame krašte, o mes pėsti, keliais pasieksime ąavo žemę, nors 1500 km kelio, be to, daug kalnų ir upių skiria mus“ (Ibid, 46 pusi.).Knygutė parašyta planingai, suskirstyta skyriais, paremta faktais ir dokumentais, ypač slaptąja spauda, kurios nemaža ištraukų ir nuotraukų yra jon įdėta. Galima būtų tik apgailestauti, kad autorius per- maža dėmesio atkreipė į kalbos taisyklingumą ir korektūrą. Tokių kalbos klaidų, — kaip, pav., kad apsaugojus, kad neparodžius yra gana apsčiai, o korektūros klaidų tai tikras knibždėlynas, nors dabartinėmis spaudos sąlygomis beveik visi leidiniai šia liga serga. Taip pat knygos autorius būtų geriau padaręs, jeigu viršelį būtų užprašęs gerą dailininką, o dabar jaunos dail. Vilku- taitytės viršelis ir neskoningas ir nerealus, nes daug kam atrodo erelis — lenkiškas, o žmogus, kovojąs su nacinėm gyvatėm, panašus ne į lietuvį ir ne į žmogų, bet į kažkokią patobulėjusios veislės beždžionę.Knygutė, šiek tiek pataisyta, išmetus kai kuriuos neskoningus anekdotus, vertėtų išversti į svetimas kalbas ir tiktų mūsų kovoms dėl Lietuvos laisvės užsienio spaudoje. Lietuvis skaitytojas bus autoriui dėkingas, kad galės vaizdžiai atgaminti nacių teroro laikus. Stp. Vykintas.
♦) Br. Kviklys. Lietuvių Kova su Naciais. Memmingenas 1946. „Minties“ leidinys. 48 pusi. Kaina 5 RM. Knygą platina pats autorius, kuris gyvena Illertissen, Gasthof zum Hirsch, Lit. Lager. •
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AMERIKOS SPAUDA.

Amerikos lietuviai susirupine musu 
menininkais

Amerikos lietuvių savaitraštis ’’Vienybė” 
šių metų 15 Nr. spausdina P. Miškinio 
straipsnį ’’Gelbėdami juos — sau pasitarnau
sime”, kuriame rašoma:

Šiandien Vakarų Europoje tarp išvietintų 
lietuvių yra nemaža dalis geriausių vyresnio
sios ir jaunesniosios kartos Lietuvos meno 
jėgų: rašytojų, operos solistų, baleto ir teat
ro artistų. Vieni iš jų yra aukščiausioje me
nininko žydėjimo stadijoje. Kiti — labai 
tvirtos, daug žadančios jėgos pačiame savo 
stiprume. Amerikos lietuviai turėtų nepalikti 
likimui laisvai žaisti šitomis gyvybėmis ir 
leisti joms nykti, bet pasinaudoti proga pa
matyti ir išgirsti tai, kuo gėrėjosi visa tau
ta, ko daugelis nematė ir negirdėjo dėl vie
nos ar kitos priežasties, negalėję aplankyti 
N. Lietuyą. Iš jų plačioji Amerikos lietuvių 
visuomenė galėtų praktiškai gyvu pavyzdžiu 
įsitikinti, kiek tautai reiškia laisvė ir nepri
klausomybė.

Pirmiausiai apie praktišką ir kebliausią 
šio klausimo pusę. Ar šie žmonės būtų našta 
Amerikos lietuvių visuomenei? Manau, kad 
ne. Būdami iš profesijos menininkai, jie ga
lėtų, jau kartą čia atvykę, patys užsidirbti 
sau pragyvenimą: Daugiau patyrę vietiniai 
lietuviai galėtų sudaryti maršrutus lankyti 
Amerikos lietuvių kolonijas. Ar jie neturėtų

Pabėgėliu problema
Amerikos lietuvių laikraštis „Vienybė” pa

bėgėlių klausimu be kitko taip rašo:
„Kiek tai liečia mus, lietvuvius, tai nega

lima pamiršti, kad nuo keturių didžiųjų val
stybių užsienių ministerių konferencijos 
sprendimo priklausys ir visų Lietuvos karo 
pabėgėlių ir tremtinių likimas Vokietijoje.

Jeigu sovietų atstovams tos konferencijos 
dalyvius pasisektų įtikinti, kad visi lietuviai 
pabėgėliai Vokietijoje turi būti grąžinami, 
tai, be abejonės, jie bus grąžinami. Bet sun
ku tikėti, kad sovietų propaganda apdumtų 
kitų blaiviai galvojančių konferencijos daly
vių akis.

Nėra nė mažiausios abejonės, kad 99 nuo
šimčiai Lietuvos tremtinių Vokietijoje nori 
grįžti į savo tėvįnę. Bet kaip jie gali grįžti 
į tokių tėvynę, kurioje šeimininkauja svetimi 
okupantai ir kurioje nėra jokio 'Užtikrinimo 
vėl būti išremtiems — į Sibirą?

Savaime aišku, kad visi tie lietuviai, išsis
klaidę po vakarų Europą, nori tik vieno: 
laisvos, nepriklausomos Lietuvos valstybės, 
kurioje jie patys galėtų būti šeimininkais.

Bet Jungtinės Tautos, kurios kariavo už 
tautų laisvę, deja, apvylė ne tik lietuvius, 
bet ir visus kitus, netekusius savo tėvynių. 
Atlanto Carteris, Keturios Laisvės ir kiti 
gražūs pareiškimai šiandien skamba kaip 
piktas pasityčiojimas iš milijonų žmonių, 
šventai tikėjusių tų idealų įgyvendinimu.

Demokratinės valstybės, kurių vadai tuos 
gražius idealus skelbė, šiandien nusilenkia 
žiauriai jėgai, kuriai nugalėti, deja, veltui 
šimtai tūkstančių žmonių liejo kraują. 

pakankamai darbo lankydami per ištisus me
tus kokio 80 ar daugiau lietuvių kolonijų?

Amerikos lietuviai mėgsta įvairius gerus 
vaidinimus, gerus dainininkus, gražių skam
bių dainų pasiklausyti. Vietiniai senesnės 
kartos gerieji artistai menininkai visados bu
vo populiarūs, tad ką jau bekalbėti apie daug 
stipresnes faunas jėgas, kurios iš pat jaunys
tės buvo tik menui atsidavusios?

Mes viską galėtume savą turėti: dramos 
teatrą, operos solistų, baleto artistų, muzikų, 
kompozitorių, o gal ir Amerikos Lietuvių 
Simfoninį Orkestrą? Koks tai būtų mūsų 
pasididžiavimas, koks malonumas! O kiek 
naudos? Čia štai laisvėje šie žmonės ugdy
tų tautines lietuviško meno jėgas, tradicijas, 
kurioms nėra sąlygų augti, laisvai plėtotis ir 
reikštis tėvynėje.

Dėl nepastovių ir sunkių gyvenimo sąlygų, 
vakarų Europoje daugelis šių žmonių gali 
žūti mūsų tautai. Vienybėje nekartą buvome 
raginami padėti išvietintiems lietuviams, o 
atsiliepia ir šie menininkai. P. Tysliavienė 
savo skiltyje jau keliolika kartų minėjo rei
kalingumą rūpintis afidavitų sudarymu. Tai
gi, ar mes negalėtume suorganizuoti komi
tetą, kuris rūpintųsi keliolikos dešimčių me
nininkų atsiėmimu, parūpindamas jiems afi- 
davitus, sudarydamas fondą kelionės išlaido

mis apmokėti. Pabandykime.

Taigi, vietoj svarsčius, kur padėti. tuos 
šimtus tūkstančių pabėgėlių, Jungtinių Tau
tų Organizacija geriau padarytų, jeigu pri
verstų rusus apleisti ne tik Iraną kuriame 
varžomasi dėl gamtos turtų, bet ir kitus 
kraštus.

Tegu tik bolševikai palieka ramybėje Lie
tuvą, Latviją, Estiją ir kitas sukoneveiktas 
valstybes, tai pabėgėlių problema savaime 
išsispręs.

• ♦ •
APIE 300.000 LIETUVOS PILIEČIU 

PERSIKĖLĖ Į LENKIJĄ'
„The Manchester Guardian“ iš Varšuvos 

praneša,- kad.esą, visi lenkų tautybės žmo
nės, iki šiol gyvenę Lietuvos respublikoj, 
pareiškė norą persikelti į Lenkiją. Be tų 
80.000 > lenkų, kurie jau grįžę į Lenkiją iš 
Vilniaus ir jo apylinkių, dar esą užsiregis
travę išvykti iš Lietuvos, daugiau negu 
200.000 žmonių. Lenkijon jie atvyksią iki š- 
m. rugpiūčio mėn. Lenkijos vyriausybė ti
kisi, kad iki to laiko bus jau baigtas iš- 
kraustymas vokiečių iš naujųjų prie Lenki
jos prijungtų sričių.

Iki šiol nuo vasario mėn. iš tų sričių 
į britų zoną Vokietijoj jaug esą perkelta 
180.000 vokiečių. Tačiau reikią dar perkelti 
1.500.000. Manoma, kad vasarą kas mėnuo 
bus perkeliama po 250.000 vokiečių. Į jų 
vietas atvyksią . iš anapus Curzono linijos 
ir iš Rusijos gilumos daugiau negu 2.000.000 
lenkų. Dąbar kasdien jų atvykstą į Lenkiją 
jau po kelis tūkstančius.

Penktadienis 1946 m. gegužės 24 d.
R———i——i—

\ - Jonas Mekas 
iŠ displaced person užrašų

1.
Jie ieško savųjų. Jie valandomis stovi prieš 

skelbimų lentas, po daugelį kartų perskaito 
visus paieškojimus-vis nėra.

Jie drebančiomis rankomis paima kiek
vieną naują laišką - ir vis nėra.

Jie rūpestingai peržiūri visus laikraščių 
skelbimus. Jie drebančia ranka prisega prie 
lentos nedailia ir grubią ranka parašytus 
kelis žodžius, kurie gali atnešti viską, ko 
dar gali viltis. ’

Kiekvieną naują atvykusį su nedrąsia vil
timi apklausinė ja, ar nematė kur, ar ne
girdėjo.

Kiekvienas durų sugirgždėjimas, žingsniai 
koridoriuje, gali išduoti jo atvykimą . . .

Jie laukia. Jie ieško savųjų.
2.

Šiandieną aplankėme Lorejey. Kokia pilka 
ir paprasta kalva.

— Heinė melavo. Kur yra ta gražioji 
Jungfrau, kur šukos, auksiniai papuošalai, 
stebuklingoji meliodija? Viskas taip proza- 
iška, taip paprasta ...

Nes mūsų, mintys vėl grįžo prie namų ir 
prie duonos. Mes turime namus tačiau 
juose nėra šilimos; mes turime duonos, ta
čiau ji ne mūsų laukų.

Grąžinkite mums tėvynę, mums grįš gro
žis.

Kodėl jūs mums norite atimti paskutinį?
3.

Aš paėmiau išmaldą, ir mano skruostai 
neparaudonavo ir pirštai nesudrebėjo.

Aš šiandieną esu alkanas ir noriu valgyti, 
todėl priimu jūsų išmaldą.
Ir šie drabužiai, šis švarkas, šie marškiniai 

yra ne mano. Aš jų nepirkau ir niekam už 
juos nedėkojau. Juos kiti man suaukojo.

4.
Jie dėlioja akmenėlius ir įsivaizduoja 

karvių ir avių bandas. Jie nukrečia nuo 
žiedų rasą — ir lyja lietus. Jie juokiasi lai
mingai ir patenkintai.

Kodėl aš negaliu būti kaip vaikas?
Aš vaikštau po savo ankštu narvą ir 

mano nervai virpa.
Aš suplėšau visus popierius, suminu juos 

po kojomis ir nerandu pasitenkinimo.
Kodėl aš vaikštau kaip žvėrys po kambarį? 

Kas uždegė mano smegenis?
Leiskite mane namo, ten aš turiu pažįsta

mų laukuose ir giriose.
♦ ♦ *

NAUJAS DEMOKRATIJOS SUPRATIMAS
Kaip Herald New-York Tribune Europos 

laidos korespondentas William Attwood at
pasakoja, Sovietų užsienių reikalų ministe- 
rio pavaduotojas Andriejus Višinskis, laiky
damas prancūzų juristams paskaitą, pažy
mėjo, kad Sovietų teisės principai bazuo- 
jami „demokratine diktatūra“ ir Sovietų 
bausmių sistema remiasi „darbo principais“. 
Kitoj vietoj jis pabrėžė, kad diktatūra gali 
būti demokratinė, jei ji tarnauja tautos 
interesams.

Ar ne taip pat šnekėjo Hitleris?

07 ; 91 : 92 „Mintis“
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