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Rusija remia pries JAV veikiančias grupes
Vašingtonas, šeštadienis. Parlamento 

saugumo komisija praneša, kad Sovietų 
Sąjunga remia komunistų judėjimą J. A. 
Valstybėse. Komunistų vadai gi viešai pa
reiškė remią revoliuciją ir dabartinės JAV 
valdžios nuvertimą.

Vakar viešai paskelbtasis 73 puslapių 
pranešimas tvirtina — „J. A. Valstybės 
privalo bijoti komunizmo dėlto, kad tai 
esąs iš užsienio kurstomas judėjimas, vie
šai įpareigotas atnaujinti klasių kovą, nea
pykantą rasių tarpe ir bendrai ieškoti ki
tų kelių sukelti revoliucijai mūsų šalyje".

Saugumo komisija įspėja paskirus as
menis, organizacijas ir JAV vyriausybę 
saugotis komunistų ir „komunistinio fron
to“ organizacijų.

SUOMIJOS-ŠVEICARIJOS PREKYBOS 
SUTARTIS

Helsinki. Suomija ir Šveicarija pasirašė 
prekybos sutartį, pagal kurią, Suomija 
teiks medieną, o Šveicarija pramonės iš
dirbinius.

KOVA SU 5 KOLONA
Kova su 5 kolona Prancūzijoje vyksta 

visu griežtumu. Gal daugis nustebs: kova 
prieš komunizmą pradėjo ne dežinieji, bet 
socialistų partija, kaip ir D. Britanijoje ne 
konservatoriai, bet darbo partija Pagrin
dinę ataką prieš komunizmą veda genera
linis partijos sekretorius Daniel Mayer, 
kuris „Populaire“ skiltyse paskelbė visą 
c lą straipsnių, kuriuose gvildena socia
li tų ir komunistų pažiūras į laisvę ir Į 
v Istybę, toliau autorius rašo, kad Pran- 
c ija nenori šūkių, kurie perdaug net 
p mena totalitarinę propagandą, Prancū
zas nenori, kad komunistų vadas Thorez 
būtų premjeras. Be kita ko, primenama, 
kad 1945 m. "į socialisto Blumo pasakymą, 
kad „prancūzai darbininkai žūt būt gins 
Prancūziją“, — Thorez pareiškė: „Neįeisi
ma, kad darbo klasė būtų įtraukta į karą. 
Primenam darbininkams draugiškąją 1914 
m. klaidą. Mūsų, komunistų, partija į karą 
žiūri visai kitaip kaip socialistų. Socialistai 
P-sisako už tautinę gynybą, kai tuo tarpu 
komunistų partija pasilieka ištikima Mark
so ir Engelso šūkiui: proletaras yra be tė
vynės“. Komunistai savo nuomonę dėl 
karo pakeitė 1941., VI 22. Tada de Gaulle 
liovėsi buvęs „agentas anglo-saksų kapi
talizmo tarnyboje“, jis pasidarė „tikras 
vadas prancūzų tautos pasipriešinimui, ve
damam kartu su TSRS“.' Pabaigoje tei
giama, kad Ribbentrop — Molotov sutartis 
(1939. VIII. 23) buvo Mūnehenas Nr. 2, 
kuris Hitlerį skatinte skatino į avantiūrą. 
Prancūžijos darbo klasė šitų „smulkmenų“ 
nepamirš“, nes 1939—1945 metų karą ap
mokėjo krauju ir griuvėsiais.

Ji „K. T.“

Ypatingu būdu įspėtos darbininkijos są
jungos „apsivalyti nuo komunistinio ele
mento.

Toliau saugumo komisija sako, kad kai 
kurie radio pranešėjai platina komunistinę 
propagandą. Įspėjama, kad neminint jų 
pavardžių jie esą komitetui žinomi ir to
liau tiriami.

Komisija kritikavo Karo Ministeriją už 
1945 m. paskelbta (ir toliau neteisiama) 
taip vadinamo „Orientacinio faktų sąrašo 
Nr. 64“. Kaip komisija tvirtina šis sąrašas 
parėmė komunizmą.

Šis paskelbimas, komisija tvirtina „buvo 
ir liks viena iš nešvariausių dėmių J. A. 
Valstybių kariuomenės istorijoje“.

Continental Daily Mail.

Abisinija reikalauja Italijos kolonijų
Londonas. Pranešama,, kad Abisinijos 

imperatorius H. Sallasie atsiuntė užsienių 
reikalų ministerių konferencijai Paryžiuje 
reikalavimą, kad Eritrėja ir Italijos Suma- 
■lija būtų perduotos Abisinijai.
MASKVAI NEPATINKA EKSPEDICIJA

Maskva (AP). Tarybinis „New Times“ 
pareiškė nepasitenkinimą Britanijos, Ka
nados ir JAV bendrai suorganizuota ek
spediciją į šiaurės ašigalį.

Ekspedicijos kelias, einas per negyvena
mas arktikos sritis. Girdi, į jas vykti pas
katinę militariniai motyvati, nes iš ten 
lengvai pasiekiamos Europos ir . Azijos 
šiautinės sritys.
RUMUNIJAI PALIEKA 100.000 ARMIJA .

Bukareštas (Reuteris). Didžiųjų valsty- | 
bių užsienių reikalų viceministeriai sutarė 1 
Paryžiuje Rumunijos armiją sumažinti lig 
minimumo reikalingo tarptautiniam sau- i 
gurnui ir sienų apsaugai. a

Iš Bukarešto pranešama, kad Rumunijos 
armija sumažinama lig 100.000 karių, iš to 
skaičiaus 7.000 karininkų.

IŠGELBĖTA 10.000 VAIKŲ
Herfordas (Vestf.) Reuteris. UNRRA-os 

suorganizuota vaikų ieškojimo tarnyba per 
paskutinius 5 mėn. amerikiečių, britų ir 
prancūzų zonose surado 10.000 vaikų, ku
riuos vokiečiai buvo pagrobę okupuotuose 
kraštuose. Ieškotojai kalba 27 kalbomis. 
Vokiečių (nebe nacių!) pareigūnai kaip 
įmanydami sunkina ieškojimą, slėpdami 
atplėštų vaikų buvimą jų vietovėse arba 
teikdami klaidingus davinius.

INDIJOJE SIAUČIA CHOLERA
New Delhis (AP). Trijose Indijos provi- 

cijose siaučia cholera. Per savaitę miršta 
5.400 žmonių. Nėra davinių, kad epidemija- 

* būtų prasidėjusi dėl neprivalgymo.

MAGNETINIAI PIRŠTAI IŠDAVĖ 
POVAND. LAIVUS

Naujorkas (AP). Kolumbijos universite
tas paskelbė naują karo paslaptį, būtent, 
kad magnetiniai pirštai prie lėktuvų nekly
stamai parodydavo povand. laivus po van
deniu ir užantspaudavo jiems kelią į Gi
braltarą.

Vadinamuosius pirštus sudaro magneti
nis detektorius, visai mažas ir prikabina
mas prie lėktuvo galo arba velkamas ka
belio gale.

MAŽINA GENEROLŲ LAIPSNIUS
Vašingtonas (AP). Iš karo metu buvusio 

1541 generolo kiekio kita mėnesį bebus 
palikta 549 generolai. Vienuolikai gene
rolų sumažinami laipsniai, kitaip sakant, 
atimama po žvaigždę.

BRITŲ AVIATORIŲ NUOSTOLIAI
Oficialiai pranešama, kad II D. Karo 

metu karalystės aviacija neteko 30.000 
vyrų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— „New York Herald Tribūne“ anali

zuoja žinias iš Maskvos. Ir taip, Stalinas 
pasikalbėjime su Balkanų politikais pa
reiškė, kad TSRS ir JAV interesai niekur 
nesusiduria, tuo tarpu TSRS ir D. Brita
nijos interesų priešingumas yra visuotinis. 
Stalinas pridūrė: Jaučiu, kad nėra apčiuo
piamo tikrumo, ar šis interesų priešingu
mas neprives prie karo su D. Britanija.

— Sir Starfiley Reed — buvęs „Times of 
India“ redaktorius — pasiūlė parlamente, 
kad UNRRA būtų paraginta nutraukti bet 
kokį tarybinei Gudijai ir tarybinei Ukrai
nai rėmimą.

— „La Vanguardia“ žiniomis, Argenti
noje viešinti TSRS prekybos misija/pasi
siūlė pristatyti: rusų, o taip pat vokiečių 
technikų ir. chemikų, be to, 10.000 sunkve
žimių, 10.000 traktorių ir 2.o6o motorų lėk
tuvams.

— Žiniomis iš Varšuvos, seniau Lenki
joje vienas saugumo pareigūnas atitekdavo 
250 gyventojų, dabar vienas 66 ‘gyvento
jams. Iš tų pat šaltinių: visos Lenkijos pa
sienio sargybą perėmė NKVD. Demobili
zuojamieji raudonarmiečiai iš sovietų oku
puojamosios Vokietijos į TSRS pervežami 
su stipria sargyba aklinai uždaruose vago
nuose. Pasitaiko tačiau pabėgimų. Bėgliai 
stengiasi „asimiliuotis“ — perka civilius 
rūbus ir lenkų dokumentus. Visur plačiai 
kalbamą apie karą su D. Britanija. Pag
rindo kalboms duoda raud. armijos pulkų 
ir armijų gabenimas vakarų linkui. Sile
zijoje tarp repatrijantų iš TSRS Žymų "Zi 
sudaro rusiškų pavardžių žmonės,- lenkiš
kai nemoka ne žodžio.
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Jonas Kutrts Dievu kova
(tęsinys)

Neilgai Laisvės šalis puoselėjo gęrio pa
gimdytas mintis ir džiaugėsi atgauta laisve.

Senoji Godumas, susidėjusi su JPiktuoju 
Demonų, pagimdė sūnų. Sis paveldėjo iš 
tėvo baisią neapykantą žmogaus laisvei ir 
gėriui, už motinos-svetimų turtų ir svetimos 
laimės troškimą.

Laisvės gi šalies kaimynystėje, plačiuose 
stepių plotuose, Piktasis demonas įsteigė 
savo viešpatiją. Savo kruviną sostą pa
puošė nuo erdvių žvaigždyno nuvogta 
žvaigžde. Bet nepatiko demonui skaistus 
žvaigždės spindėjimas, kuris smelkte smel
kėsi į jo piktą širdį. Jis išžudė didelį skai
čių savos viešpatijos žmonių ir jų krauju 
Budažė deimantiniai žėrinčią sosto žvaigždę.

Visos viešpatijos vaikus atskyrė nuo tėvų 
Ir juose augino pikto sėklas. Meilė iš šird
žių jiems buvo išrauta. Žmogaus laimės 
jausmas užgniaužtas. Jie nežinojo nei gėrio 
šviesos, nei žmogaus užuojautos jausmo. Jie 
turėjo vieną dievą ir vieną tiesą-Piktąjį De
moną. Jo garbei statė puošnias šventoves, 
jam meldėsi ir garbės himnus giedojo.

Jie buvo nuo galvos iki kojų apsiginklavę 
baisiais ginklais ir grąsiais veidais žvelgė į 
gėrio pasaulį į kurį kęsinosi įsiveržti1 visu 
brutalumu ir sunaikinti tiesos šaltinius.

Jis sukilo prieš savo gimdytoją. Ugnimi 
ir kardu. nusiaubė pusę derlingiausios jo 
viešpatijos, ketindamas visai ją sunaikinti.

Bet Demonas buvo gudresnis už savo 
sūnų. Bijodamas visiško sužlugimo, jis nu
vyko pas gėrio dievus ir maldavo jų pagal
boj- Už tai žadėjo taiką ir visoms jo pa
vergtoms šalims laisvę.

Gėrio pasaulis patikėjo Demonui ir ištiesė 
jam, savo ranką. Dvi žvaigždės susijungė 
ir nugalėjo Demono sūnų. Sugriovė jo 
viešpatijos miestus ir kaimus, išžudė dau
gelį gyventojų. Likusiems gi užkrovė dide
les duokles.

O patsai valdovas sau galą pasidarė.
• » ♦

Piktasis Demonas neištesėjo duotojo pa
žado. Pavergtoms šalims laisvės nebegrą- 
žino.

Jis ir toliau terioja jų sodybas ir grobia 
turtą. Laisvės šalis ir dabar tebekovoja dėl 
prarasto* laisvės. O mėlyna paukštė savo 
stebuklingu čiulbėjimu priduoda kovojan
tiems šalies vyrams naujų jėgų. Jos nuosta
bi giesmė žvaigždynais plinta po visą žemę 
ir šaukiasi gėrio pasaulio pagalbos.

Klausyk benami klajūne. Pakelk nuvar
gusią galvą nuo kieto akmens ir nenuilsta

mu žvilgsniu stebėk^degantį žvaigždyną.
Kai pradės svyruoti dangaus skliautai ii 

vims gęsti šviečiantys erdvių žiburiai, žinok, 
kad atėjo metas galutinai dievų kovai. Tra
giškai kovai Planetos degs ir kris į erdvių 
gelmes. Prigęs saulė ir mėnuo apsitaškys 
žvaigždžių krauju. Dievai išties gėrio išsiil- 
gusiems žmonėms 'pagalbos ranką. Dievai 
kovos degančiomis žvaigždėmis. Gėrio die
vai prieš blogio dievus. Tiesa prieš melą. 
Šviesa prieš tamsą . ...
Gėrio pasaulis nugalės blogio-pasaulį. Pik

tasis Demonas ir jo viešpatija bus sunai
kinti. Taikos deivės nužengs į žetnę. Pasa
kiška šviesa nušvies tamsiausius jos už
kampius. Palaima ir meilė užviešpataus iš
vargintas žmonių sielas. r

Laisvės šalis bus tava š&limi. Mėlynoi 
paukštės giesmė-tava giesmė. Visi benamiai 
ir išblaškytieji po svetimas žemės, šūras 
savo namus ir savas šeimas. Artojai bers į 
dirvą grūdus ir juos laimins patys dievai. 
Neliks žemėje nei, pažemintų, nei išnauc’n- 
jamų. Žmonės klausys plaukiančios tiesos 
iš gėrio šaltinio: .Meilė ir laimė teklesti 
jūsų širdyse. Mylėkitės ir jūs būsit myhmi 
Džiaukitės, nes gėrio dievai laimėjo. Švie
sa nugalėjo tamsą . . . • /

Ir neapsakomas džiaugsmas užviešpataus 
žemę, nes žmogus suras žmogų.

Tuomet dievų kova bus baigta. Pabaiga.

Kitoje Laisvės šalies pusėje, kur gyveno 
skaitlinga, svetimiems turtams gobši žmonių 
giminė, Godumo sūnus įkūrė atskirą viešpa
tiją. Savo sostą papuošė pasisavintu ugnies 
ženklu, kuris simboliniai nusakė visus nau
jojo valdovo ateities siekimus: visa nuo 
žemės paviršiaus nušluoti ir sunaikinti, kaip 
naikina ugnies liepsnos. Žemėje palikti tik 
Vieną išrinktąją, svetimų turtų ir svetimo 
dnvbo ištroškusią, giminę.
‘ Pikti buvo blogio audžiami kėslai. Neaiški 
Laisvės šalies ateitis.

Bet gėrio pasauliui nelemta buvo dar 
ftlugti. Už skaitlingų upių, tarp plačių van
denynų, patekėjo nauja gėrio žvaigždė. Ji 
buvo balta, kaip vaidilutės nuometas ir buvo 
priešingybe * kruvinai Demono žvaigždei, 
yiena troško . kraujo ir nekaltų kūdikių 
ašarų; antra buvo taikos, meilės ir ramy
bės simboliu.

...

Piktasis Demonas ir jo sūnus susijungė 
prieš tiesą. Slapta pasidalino, žemę į dvi ly
gias' dalis ir pradėjo kaimyninių kraštų nai
kinimą.

Demono sūnus labai greit nugalėjo dau
gelį valdovų ir rengėsi kovai prieš baltąją 
gėrio žvaigždę.

Patsai gi Demonas, sn skaitlingais savo 
pavaldinipis įsiveržė į Laisvės šalį. Jis 
grobė žmonių turtus irs naikino sodybas, 
'žudė ir vežė J tolimus kraštus ramius gy
ventojus. Ir liejosį žmonių kraujas, aimanos 
plakėsi j debesis ir šaukėsi tiesos. Šalies vy
rai sulindo j klampius miškus. Jie pradėjo 
vėl naują laisvės, jjovą prieš- daug skaltlin- 
gesnes Demono gaujas. 

• •
Pikto vaisius liko nedėkingas ir pačiam 

gimdytojui.
Demono sūnus, apsvaigęs pirmais laimė

simais, sugalvojo sunaikinti savo tėvą ir jo 
plačią viešpatiją sau paveržti. Jis tik vienas 
troško Valdyti visą žemę, vienas naudotis 
|ba turtais.

IS LIETUVOS
— Akivaizdžių liudininkų pasakojimais, 

Vilniuje ypač nukentėjo senamiestis. Jei 
eitum nuo Rotušės Pilies sodo linkui, tai 
po dešiniai nuo Sv. Kazimiero bažnyčios 
pradedant viskas išdeginta. Mažiau yra 
nukentėję namai, kuriuose deklaruota Lie
tuvos Nepriklausomybė. Pašto rūmai su
degė. Sudeginimą atliko vokiečiai. Užupy 
ir palei Vilnią 1944. VIII. 4 įsistiprino R. 
Armijos pagelbininkai — lenkų partizanų 
daliniai (vėliau nuginkluoti ir išvežti), vo
kiečiai norėdami juos iš ten išstumti, pa
deginėjo namą po namo. Gedimino g-vėj 
sudegihta rūmai, kur buvo apskrities vir
šininko (staiga ir' bankas, karininkų ramo
vė (Gedimino ir Vilniaus g-vių kampe), 
Georges Viešbutis, ligonių kasa ir t. t. Ža
liasis tiltas, inž. P. Vileišio statytas, yra 
visai sužalotas.

— Amerikos spauda rašo, kad „Tiesoje“ 
buvo skelbiama,, kad paruošta pianas Vil
niaus geležinkelių stočiai atstatyti. „At
statymas“ vyksta taip, kad 4 bėgių linijos 
visiškai nurinkta ir išvežta. Buvo planuo
jama nurinkti geležinkelių ruožas į -Tra
kus, tuo tarpu bet gi nevykdoma. Vilniaus 
Turmanto ruožu antrųjų bėgių linija 'nu-' 
rinkta. , ; .

Dariaus ir Girėno g-vėj Vilniuje ir apy
linkėj gyventi reikia specialaus NKVD lei
dimo, nes kirtimuose plečiamas aerodromas. 
„Raudonojo geležinkelininko“ žiniomis, 
prekių stoties rajone budrumas turi būti 
sustiprintas, nes patamsių gaivalai bandė 
apiplėšti ir padegti raud. armijos sandė
lius. Po susišaudymo „smetonininkal“ atsi
traukė į Panerius.

— „Tipografijos kovotojuje“ pranešama, 
kad partinis aktyvas yra nutaręs surast 
kenkėjus; kurie Verkių popieriaus fabrike 

’.išsprogdino motorą, o į Grigiškių fabriką 
kėsinosi praardydami vandens prieteką.

— Kas'pirmon eilėn Vilniuje atstatoma? 
Ogi buvę teismo, rūmai (NKVD, vėliau Ge
stapo) ir Viršuliškėse drausmės stovykla. .

— „Tiesos“ pranešimu, Vilniaus apkomo 
susirinkime išbarta Lavariškių girininki
jos pareigūnai, kad miško kirtimo darbi-

i ninkams neparūpino saugumo, tai yra, lai
ku neprikirto medžių o ir prikirstų neiš- 

; vežė arčiau prie plento: „bijodamiesi kren
tančių medžių garso, Elektrito fabriko dar
bininkai pražiopsojo arklių ir vežimų ko
loną".

— Patarimuose valstiečiams pranešama, 
kad I. per didelis druskos vartojimas ken
kia sveikatai ir II. kai bus atstatytas nuo 
karo sutrikęs transportas, druskos bus 
kiekviename kooperatyve.

— „Tarybų Lietuvos“ žiniomis, Raudond
vario valstybinių ūkių aktyvas ir laukų 
neužsėjo ir 3 traktorių neberanda. Kore
spondento manymu gal būt žolė užžėlę, ne 
tai „per šienapiūtę susiras kartu su an- 
komo pirmininko planiruote“. Kitoje vie
toje barama neišsimiegoję žmonės, girdi 
žiemą snausta, nes šalta buvę, b dabar — 
karšta, dykūnams^ matyt, ne velnias bet 
buožės priegalvį pakiša.

— Radijo reporteris praneša, kad Ne
rami be paliavos plaukia sakais kvepian
tieji medžiai. Nuo saulės primerki akis ir 
matai, kaip LTSR miško kirtėjai . . . Don- 
baso kasyklas atstato.

— Kosto Korsako pasipiktinimu, LTSR 
literatūroje dar nematyt marksizmo — le
ninizmo dvasios, vyresnieji rašytojai dar 
nesupranta, kad fašizmas išvytas toli už 
Kybartų, bus sunaikinti ir jo bernai Lie
tuvos giriose, kai kurie rašytojai prieš 
visą LKP (b) logiką vis dar kažko lūku- 
riauna. Toks rašytojų neryžtingumas, Kor
sako manymu, partijai ir vyriausybei nesu
daro gero įspūdžio, Jš „K, T.“
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SdiweiniuHo lietuviu kampelyje
Kelionės įspūdžių montažas r

Gegužės penktadienio rytmetis. Hanau 
erdviosios stovyklos rajone virė gyvenimas. 
Su ryšuliais, o ne retas ir su namų apyvo
kos daikteliais skubėjo šimtinė hanaviečių 
pasikrauti į mašinas ir išvykti naujon gyve- 
namon vieton — Schweinfurtan.

Sudūzgė 8 mašinų motorai ir dalelė ha- 
Roviečių atsisveikino su garsiuoju Hanau.

Lietuvių šoferių vairuojamos mašinos 
skriejo* asfaltuotais, vingiuotais Gross-Hes- 
geno ir Bavarijos plentais.
> Pro mūsų akis prabėgo eilė miestelių, 
kaimų. Gražūs vaizdai. Žmonės dirbo lau
kuose: kaupė bulves, retino runkelius, nąi- 
kino daržuose piktžoles. Rugiai vilnimis ri
tosi ir gelsvi virš jų debesėliai kilo ir vėl 
leidosi virš siūbuojančių rugių ploto. Žydi 
rugiai, bus šviežios duonutės!

Šių svetimųjų žmonių darbas. Tie žaliuo
janti laukai mums buvo artimi ir brangūs. 
Juk mes dar, rodos, taip nesenai vaikščio
jome savo tėviškės zpalaukėse, gėrėjomės 
savo darbo vaisiais, laukėme kvepiančios 
duonos! Duonutės savos, savo darbu uždirb
tos.
Šių vaizdų aplinkuma važiuojantiems trem

tiniams suspaudė širdį, mašinose nutilo 
linksmas klegesys, o benamių veidai apsini
aukė tėvynės ilgesio debesimis.

Mašinos riedėjo toliau. Kaimai ir mieste
liai liko tolumoje. Tai vienur, tai kitur ri
ogsojo nugriauti nuo bombų namai. Vietomis 
čiabuviai, it kregždės, lipdė sau naujas gy
venimo gūžtas.

Pravažiuojame Wuerzburgą. Štai šis, se
nos kultūros ir vykskupų miestas jau ilgam 
miręs. Griuvėsiai, griuvėsiai ir tuščios sie
nos . . . Klaikiose, tarp griūvėsiu gatvėse,, 
bailiai šliaužioja vien tik vargas. Ant apde
gusių sienų, ant likusių paminklėlių ir įvai
rių stulpų gausu priešrinkiminių plakatų. 
Čia SPD, KPD, CDU ir kitų partijų progra
mos. Jos žada ši miestą prikelti naujam, 
žmoniškesniam gyvenimui.
' Po valandėlės ir Schweinfurtas. Irgi su- 
giiautas. Čia nepasireiškė dar vokiškas 
darbštumas. Gątvėse plytgaliai ir krūvos 
griūvėsiu. Mūsų mašinos ritasi lėčiau, o1 
dulkių debesyse paskęstame ir mes.

Pati, popietė, Mašinos pasiekė ir lietuviš
kąjį kampelį ^miesto krašte. Atvykusiųjų 
veidai apnešti žemėmis,' tačiau nuotaika 
gera.

Rajonas mažytis. Dar matosi plytgalių. 
Ant ištemptų virvių karo baltiniai. Šios 
stovyklos gyventojai, atrodo, nuoširdūs. Jie 
mus pasitinka su iš anksto paruoštais pla
nais.

Mokykloje tikras tautų persikraustymas. 
Senieji gyventojai kraustosi su savo inven
torium į kitus butus — susiglaudina. Ad
ministracija įkaitusi skirsto naujiesiems 
butus ir kambarius. * Maistininkai rūpinasi 
svečius pavalgidinti.

Po valandos stovykloje pasidarė ramiau. 
Darbas virė kambariuose. Naujieji tvarkėsi 
naujuose bufuose, senieji gyventojai sekė 
svečių apsėjimą.
Turėdamas keletą valandų laiko, perbėgau 

paskubomis ir aš šią stovyklą.
Anksčiau čia gyveno .įvairių tautybių 

žmonės. Lietuvių šiame kampelyje tebuvo 
apie 350. Jie gyveno gerai. Darbininkų butų 
kolonijose įsikūrę lietuviai, turėjo erdvius

ir padorius butelius. Čia, atrodo, buvo jau
ku ir painu gyventi.

Išsikėlus kitų tautybių žmonėms, lietuviai 
nutarė savo šeimą padidinti. Tam tikslui 
pastebiu skelbimų lentosd vietos komiteto 
nuoširdų atsišaukimą į senuosius gyvento
jus. Prašo suprasti visų tautiečių nelaimę 
ir kviečia visus susiglaudinti, kad būtų gali
mybė sudaryti sąlygas ir kitiems čia apsi
gyventi. Jie suprato ir parodė didelį nuošir
dumą. Tai gražu iš šveinfurtiškių pusės.

Aplankau ir „naujokus“. Jie jau baigia 
susitvarkyti. Viengungiai bando gražiose 
virtuvėse ant gazo plytelių kepti kiau
šinienę. Teiraujasi ar nebūsią bendros vir
tuvės, nes jie nepratę eiti virėjų pareigų.

Štai keletą butų užėmę vyrukai iš Vi
kingų (Norvegijos) žemės. Jie tik prieš pora 
dienų čia apsigyveno. Puikus, nuotaikingi 
vyrai. Trumpai pasikalbamą. Jie giria nor
vegus, nepamiršę dar jų nuoširdumo. Jie 
pasakoja apie gražią Norvegijos gamtą, apie 
stilingą ir įdomią kaimų ir miestų statybą. 
Jie giria temperamentingas to krašto mote
ris. Sako, keletas net apsivedę • ir čia at
vyko.

Atsisveikinęs su buv. vikingiečiais.. užsuku 
į „Tėviškės Garso“ redakciją. Ji daro ma
lonu įspūdį. Ąnt stalo guli tik ką gautas 
naujas jo Nr. Redaktoriai įgulę į korektūrą, 
skuba patiekti visuomenei naujausių žinių 
pluokštą. J z

Tai stiprus šios stovyklos kultūrinio gy
venimo ramstis.

Per rajoną skuba spaudos platintojas. Jį 
pasitinka daug žmonių.

— Ponas, prašau parduoti laikraštį! pa
sigirsta visa eilė balsų.

— Tik prenumeratoriai gauna. Atkerta 
energingas spaudos, platintojas ir bando 
skubėti toliau. Pasikalbėjus, platintojas iš
dėstė, kad jis jau po keletą kartų kreipėsi 
į visas redakcijas ir daug vargo padėjęs, ta
čiau laikraščių daugiau gauti nepavyko.

Stovyklos gyventojai prašo vis naujų 
laikraščių, tačiau jų prašymas lieka tyruose 
šaukiančiu balsu. K

Suprantamas man jų troškimas. Apeliuoju 
ir aš gerb. laikraščių adm. su prašymu •— 
pasigailėkite Šveinfurtiškių ir paties platin
tojo ir siųskite daugiau laikraščių, nes jie 
to verti.

Užsuku ir į barą-krautuvę. Čia tik ką 
gautu alučiu gaivinasi žmonės. Lentynoje 
keletas žaisliukų ir kitų smulkmenų. Anks
tyvą rytą moterys čia perka nebrangiai sa
lotų, svogūnų ir mažyčiams ankstyvųjų 
vyšnių. — Sako, čia daržovių ir vaisių 
kraštas.

Stovyklos vaikučiai dieną praleidžia mo
kykloje. Pradžios mokykla ankštoka, tačiau 
vaikučiai mokosi. Veikia ir vaikų darželis. 
Čia mažieji praleidžia didelę dienos dalį.

Stovykla nepasižymi gyvumu. Kultūrinis 
gyvenimas, dėl pajėgų stokos, nejudrus. Už 
tai tik retkarčiais tesuskamba vyrų choras, 
kuri veda vietos dvasininkas. Organizacijos, 
pagal savo išgalę dirba ir stengiasi šios sto
vyklos gyvenimą paįvairinti. Kai kada už
klysta kaimyninių stovyklų menininkai an
sambliai.

Už tai čia veikia griežta tvarka. Vietos 
budri policija puikiai, sutvarko ntdraugin-

J. Aistis

fžietuvaiie
Tu lauki, ir laukti nusibosta,
Bet laukdama nelaukti negali..., 
Akis nuleidi, lyg beviltį mostą — 
Akyse raibsta ratilai žali.

O gailesys platesnis užu žvilgsnį, 
\ Netilpdamas krūtinėj ima smaugt — K 

Gyvenimo ir taip nešviesią pilksmę 
Juodžiausi debesys pradėjo naukt.

Akimirskniui per šitą nakti juodą, 
Nors sunkiasi širdin aitriausi nuodai, 
Nusidriekia viltis lyg žaibo gijos...

O kuo, o kaip gi man tave paguodus —• 
Tave — gležnesnę už laukų leliją...
Tikėk ir lauk, — ne* tai tikėjime atgijo.

Grenoble, 1941. I. 1. .

gus provokatorius ir neklaužadas. Nors sto
vykla ir mūro pastatų, tačiau gaisrininkai 
vis „tikisi didelių, gaisrų“ ir jų komanda su
daro net apie 25 gaisrininkus. Žodžiu, nuo 
gaisrų jie apsidraudę. , ;

Kai saulutė leidosi, stovyklos rajone vaiz
das pasikeitė- Mačiau skubančius su dar gy
vomis žuvimis meškeriotojus. Pro antra 
aukšto vieną langą žvalgėsi graži stovyklos 
brunetė ir maloniai mane kalbindama, nu
siskundė, kad ir vėl šion stovyklon atvyko 
viengungiai ir dabar vienai moterei teksią 
20 vyrų. — Dąrbų tvarkytojas skubėjo su 
sąrašais, ragindamas vyrus ir moteris ryt 
dienos darbams.

Šoferių mokyklos grupė mokinių, baigusi 
savo dienos darbą, tvarkė kažkokią „nu
rengtą“ seną mašiną. ;

Žodžiu, po valandėles stovykla nurimo. 
Žmonės susigyveno su naujai -atvykusiais. 
Ištuštėjo rajonas. Pro atdarus langus, va
karo prieblandoje, žvalgėsi tremtiniai, da
linosi paskutiniaisiais dienos įspūdžiais, guo
dėsi naujomis ateities laimingesnio gyve
nimo viltimis.

Užgeso žiburiai ir aš jaučiu kam už mano 
miegamo kambario lango tvirtais žingsniais 
vis žingsniavo sargybos, saug.._ z š*os 
stovyklos rimtį.

Jurgis Janušūitis.

* ■ v

VISOS TAUTOS ŠELPTINOS
Naujorkas (AP). JT socialinių reikalų, 

taryboje bolševikų atstovas pasiūlė, kad 
JT pagalba tebūtų teikiama tiems kraš
tams, kurie yra JT nariai.

Griežtai užprotestavo Britanijos atsto
vas. „Jei pasisakome, kad neatsižvelgsima 
į Italiją, Austriją- ir kitus tokius kraštus, 
būtų nelaimė ne tik nešelpiamiesiems, bet 
ir visai Europai,“ — pareiškė jis.

1.300 KM. SPARTA VALANDOJE
Naujorkas. JAV aviacijos pareigūnai 

pranešė, jog jie pralenksią visus skridimo 
spartos rekordus nauju raketiniu lėktuvu. 
Jis vadinamas X-S 1. Pilotas naudosis 
specialiais prietaisais, kurie padės pakęsti 
spaudimą ir orojjjoką. (C. Daily Mail 
19093.)
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SKAITYTOJU PASISAKYMAI
Pasinaudodamas laisva tribūna, noriu 

pasidalinti mintimis su tais skaitytojais, 
kurie, neturėdami jokio amato ir turėdami 
gražaus laiko, nesinaudoja proga ir nesi- 
specializuoja, bet veltui leidžia dienas. Šal
pos laikas netrukus prabėgs. Prie durų 
jau beldžiasi pilka kasdieninės duonos plu
ta ir prašosi įleisti. Ji nori pasitarti su 
kiekvienu tremtiniu: ką sugeba dirbti, kur 
gauti darbo, ar turės pastogę, žiemai užė
jus šiltus drabužius ir t. t. Apie lengvą 
dirbtą Lietuvoje darbą nėra ko svajoti. 
Priešaky juodas darbas arba bedarbė. Be
darbių eilės prie fabrikų vartų. Darbo pa
siūla didelė, gi darbo jėgų paklausa ma
ža. Ekonominis gyvenimas sustojęs. Pa
saulis suskaldytas i blokus. Amerika, į 
kurią daugelis iš mūsų’ nukreipė žvilgs
nius, teikia mažai vilčių. Ten ir geriems 
specialistams sunku prasimušti į darbą, o 
ką bekalbėti apie juodadarbius. Nors di
delėse įmonėse, kur visa mechanizuota, 
prie staklių specializacijos reikalingumas 
yra nedidelis, bet elementarės^technikos 
žinios visur naudingos ir tokie darbininkai 
greičiau susiras darbo.

Kaip vienas iš prieinamiausių amatų, 
atitinkamų šių dienų atominės gadynės 
dvasią, yra elektrotechnika. Todėl pravar-

NAUJI LEIDINIAI-
Zmogus šių dienų problematikoje

Kai kitur, pav., prancūzuose, užvirė ne 
tik politinis, literatūrinis, bet ir filosofinis 
gyvenimas, tai mūsų, tremtinių, tarpe labai 
retai pasigirsta diskusijos filosofinėmis te
momis ar pasirodo gilesni požiūriai j daly
kus spaudoje. Todėl kiekvieną pastangą ir 
darbą šioje srityje tenka vertinti kaip tei
giamą žingsnį. Juo labiau, kad mūsų filo
sofijos mokslas buvo dar labai jaunas Nepr. 
Lietuvoje, o ir tas pats buvo sunaikintas, 
beveik visus filosofus išvežus. Dr. V. Bie
liausko „Žmogus šių dienų problematikoje“ 
yra pirmasis filosofinis bandymas gvildenti 
taip aktualią šių dienų žmogaus problemą.

Autorius trijuose straipsniuose nagrinėja 
sociališkai žmogų, kaip visuomenės narį. 
Jis, daugiausiai remdamasis G. Le Bonu, 
skirsto visuomenę į masę ir asmenybes. Jis 
pasisako prieš sumasėjimą ir nori .iškelti 
asmenybės primatą. Tačiau šioje teorijoje 
yra ir silpna vieta: kai masė paniekinama, o 
asmenybės iškeliamos, pasidaro tarp jų 
praraja, asmenybės pradeda tarp savęs ko
voti, įsigali per didelės tų asmenybių ambi
cijos. Demokratiškai galvojant, žmogus ver
tintinas ne tiek, kiek jis yra masės žmogus 
ar. asmenybė, bet kiek jis yra tikras žmo
gus, savo morale, savo darbu naudingas ir 
pozityvus visuomenei.

Dr. V. Bieliauskas daug tiesos pasako, 
kada jis kalba apie šių dienų žmogaus kryž
keles, apie lietuvio tremtinio šunkelius. 
Tikrai, mes silpnėjame fiziškai ir dvasiškai. 
„Mes visi pamažu tapome lybiais ir visi 
išmokome rėkti dėl duonos, o, jos gavę, mes 
tylime ir sėdime . . .“ Gal būt, ne visi, bet 
daugelis šiandien neserga mūsų žmogaus, jo 
ateities, lietuviškos kultūros problemomis.

Antrame strp. „Naujų, kelių beieškant“ 
autorius kelia visuomenines problemas ir

tu nesnausti ir jei tik kas, kur ir kada to
kius kursus organizuoja, nepasilikti pasy
viais, bet tuojau 1 juos .įsirašyti ir uoliai 
mokytis. D. Paliepis.

STEIGIAMA TECHNIKOS MOKYKLA 
NIURTINGENE

Niurtingene LB Apylinkės Komitetas 
prašo paskelbti: „Niurtingeno lietuvių sto
vykloje (UNRRA Team 513, Camp 657) 
buvusių Kauno Aukštesniosios Technikos 
mokyklos mokytojų iniciatyva steigiama 
UNRRA globojama Technikos Mokyjcla su 
parengiamąja klase.

I. Technikos Mokykla: pradžioje veiks 
pirmieji kursai 4-rių skyrių. I pirmus kur
sus priimami asmens abiejų lyčių, baigę 
ne mažiau kaip 6 gimnazijos klases. Mo
kykloje mokslas tęsis 4 semestrus po 4 
mėnesius kiekvienas, viso apie 18 mėnesių. 
Numatomi šie skyriai ir specialybės: 1) 
Statybos skyrius: a) trobesių statyba, b) 
geodezininkų spec., c) kelių statyba; 2) 
Mechanikos skyrius: a) metalų apdirbimas, 
b) autovežimių; 3) Elektrotechnikų sky
rius: a) stipriųjų srovių, b) radiotechnikos 
ir 4) Cheminės technologijos skyrius: a) 
statybos medžiagų (molio ir cemento) ga
myba.

II. parengiamoji klase, Į parengimąją 
klasę priimami asmens, baigę 4 gimnazijos

ydas. Jis čia pasisako prieš politinį sus
kirstymą, prieš partijas, nes šiuo metu te
santi reikalinga tik vienintelė/ lietuvių par
tija. Sutikdami šiuo klausimu su autoriumi, 
vis dėl' to norėtume padaryti rezervą, kad 
šiandien ir tie, kurie kalba prieš partijas 
esmėj dirba jų rateliuose. Apskritai, šis 
straipsnis yra parašytas be visuomeninės 
veiklos pažinimo ir be realaus, konkretaus 
pagrindo. -c.
- Trečiame str. „Tautos kultūrinėse varžy
bose“ dr. V. Bieliauskas kelia tautų kultū
rinio bendradarbiavimo, lenktyniavimo ir 
naujojo humanizmo idėją. Tai sveikintina 
mintis, nes tautos tiek išliks gyvos kiek jos 
gyvos bus kultūriškai, kiek jos sukurs nau
jų filosofinių, literatūrinių, meninių verty
bių, kiek žmogus gerbs ir brangins kitą 
žmogų ir jo laisvę. Tačiau nenorėtume su
tikti su autorium, kad tik krikščionybė yrp 
naujojo humanizmo pirmtakūnas. Huma
nizmo pagrindų galėtume ieškoti indų ir 
kinų filosofijoje, kuri daug anksčiau pasi
reiškė už pačią krikščionybę. Ir šiandien 
naująjį humanizmą kuria ne tik krikščiony
bė, bet ir socialinė demokratija, kuri kovo
ja už žmogaus teises. Tačiau tenka šios bro
šiūros autorių pagirti, kad jis- nėra siauras 
dogmatinis, partinis žmogus, bet plataus 
galvojimo lietuvis.

Kaip filosofiniam leidiniui galima būtų 
prikišti publicistinį lėkštumą, sistemos sto
ką, tačiau, turint galvoje, kad tai buvo pa
rašyta laikraščiui, galima tai užmiršti ir 
vertinti kaip pirmąjį filosofinį bandymą iš
kelti žmogaus problemą ir visuomeninius 
klausimus šiek tiek giliau negu žurnalistai 
juos kelia. Lauksime iš autoriaus didesnių 
filosofinių veikalų, nes šioje srityje mums 
labai trūksta literatūros.

* Stp. Vykinta*, i 

klases. Mokslas tęsis 2 semestrus po 4 mė
nesius viso apie 9 mėnesius. . s

Prašome vietos komitetus atsiųsti mums 
sąrašus norinčiųjų lankyti Technikos Mo
kyklą ir parengiamąją klasę, nurodant: 
1) Pavardė ir vardas, 2) Gim. metai, 3) 
Išeitas mokslas, 4) Ar lankęs specialią 
mokyklą, 5) Ar turi profesiją ir 6) Kokį . 
minėtos mokyklos skyrių ir specialybę nori 
pasirinkti.

Tiksli mokslo metų pradžia ir apsigyve
nimo sąlygos (numatomas mokinių bendra
butis) bus paskelbta vėliau. Adresą*: DP 
Camp 657 Niurtingen, Kirchheimer Str. 41, 
(14) — Wiirttemberg. Prašymai reikia pa
duoti kuo greičiau komiteto raštinėje, nes 
jie ateinančią savaitę bus persiųsti moky
klai.

SPAUDA
STOVYKLOS DIENRAŠTIS PAMINĖJO 

METINES
Birželio mėn 8 d. Seedorfe einantis lie

tuvių stovyklos dienraštis „Aktualiosios 
Informacijos“ minėjo savo vienerių dar
bo metų sukaktį. Šis dienraštis pradėtas 
leisti Hassendorfo lietuvių stovykloje. Šios 
stovyklos lietuviams persikėlus į Mont
gomery stovyklą Doerverdene, ir „Aktua
liosios Infoj-macijos“ įsikūrė naujoje vie
toje. Lietuviškajai bendruomenei ir į tre
čią vietą besikeliant, .Aktualiosios Infor
macijos“ keliauja kartu. Seedorfe „Akt 
Inf." išeina dideliu tiražu, spausdintas ro
tatoriumi. Prieš tai „Akt. Inf.“ buvo iš
kabinamos sienoje.

Šis dienraštis pavadintas „Akt Inf.“ to
dėl, kad jame buvo ir tebėra dedamos vi
sos naujausios ir aktualiausios radijo ži
nios. Be šių, dedami stovyklos gyvento
jams svarbūs L. T. B. pranešimai, nutari
mai, stovyklos žinos bei aktualiais klausi
mais įvairūs straipsneliai.

Savo metiniame (50/307) numeryje „Akt. 
Inf.“ supažindina skaitytojus su kuklia 
statistika, kuri susidarė beleidžiant laik
raštį. Ir tai būtent: Radio klausyta 365 
dienos, kiekvieną dieną vidutiniškai-po 
tris valandas, tuo būdu viso per metus 
prie radio aparato išsėdėta 1.095 valandos 
arba 45 paros ir 15 valandų. Įskaitant ir 
jubiliejinį numerį, laikraščiui sunaudota 
16.095 lapai. „Dedant lapą prie laposako- 
ma str. — gautumėm popieriaus kaspiną 
4.828,5 m. ilgio, taigi juo~galėtumėm iš
kloti visus mūsų stovyklos šlaku grįstus 
kelius, kurių yra 5 km.“

Dienraštis redaguojamas Spaudos Sek
cijos ir vien tik jos rūpeščiu ir leidžiamas, 
nes per tiek laiko lietuviškoji vadovybė 
neparūpino jokių laikraščiui leidimo prie
monių Rašomoji mašinėlė yra S. jSTar - 
liūnaitės, rotatorius VI. Dumčiaus, o ra b 
klausytojas L. Pilypavičius naudojasi taip 
pat skolintu radio aparatu. Tačiau nežiū
rėdamas įvairių sunkumų ir nepritekl.;, 
ypač paskutiniuoju metu sunkumų su po
pieriumi, dienraštis, visuomenės remiamas 
ir įvertinamas, eina ir toliau, žiūrėdamas 
bendro visų tautiečių reikalo, nesiskaldy- 
damas ir netarnaudamas pavienių asmenų 
ar grupių reikalams.

97 ; 91 : 92 „MINTIS“
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