
Šuolis i prieki
ANGLŲ SPAUDA KOMENTUOJA SUSITARIMĄ DEL TRIESTO. — AR ATSIDA

RYS VARTAI 4 BALKANUS?

Londonas. Užvakarykštis keturių didžiųjų susitarimas Paryžiuje Triesto klausimu visos anglų spaudos yra komentuojamas kaip stambus šuolis pirmyn į vienas kito supratimų ir Į išvengimą nesutarimų tarp, kaimyninių Italijos ir. Jugoslavijos kraštų. Taip pat šiuo faktu atsiektas ir didelis laimėjimas Jungtinių Tautų Organizacijai, nes naujai įkuriamas laisvasis miestas pavedamas jos kontrolei. Komunistinis laikraštis „"Daily Worker“ štame atsitikime įmato didelę Molotovo pastangą išvengti ginčų. Šiuo žestu Molotovas sunaikinęs reakcionierių išgalvotą pasakėlę apie Sovietų Sąjungos užsidarymą geležine uždanga, nes kaip tik per laisvąjį Triestu yra atidaromi vartai į Sovietų įtakoj esančius Europos pietryčių kraštus.
Atstatyta ūkinė Austrijos vienybė

LEIDŽIAMA SUDARINĖTI PREKYBINES SUTARTIS. — AUSTRIJA DĖKOJA AN
GLIJAI IR įSIPAREIGOJA

Londonas. Anglų radijo žinių tarnybos Austrijai komentatorius pabrėžia Austrijos politinės padėties pagerėjimą ir tolesnio gerėjimo perspektyvas. Susitarus Vyriausiai Austrijos Kontrolės Komisijai del okupacinių zonų demarklinijos panaikinimo ūkinė Austrijos vienybė praktiškai esanti atstatyta ir valdžios autoritetas sustiprintas. Leidimas sudarinėti prekybines sutartis su kitais kraštais leis vyriausybei aprūpinti kraštą trūkstamomis gerybėmis ir padidinti vidaus gamybą bei užtikrins piliečiams pragyvenimą. Austrijos prezidentas Rennėr uz šituos laimėjimus jautė pareigą tiesioginiai savo tautos vardu padėkoti Anglijai ir jo vyriausybei. Taip patprezidentas nepamiršo pabrėžti ir iš šito Anglijos pasitikėjimo Austrijai kylantį įsipareigojimą neapvilti to pasitikėjimo.Toliau komentatorius suminėjo, jog ir Triesto klausimo išrišimas sutarptautinimo prasme leis Austrijai laisvai naudotis jo uostu prekybiniuose santykiuose su kitais kraštais. Betgi didžiausios Austrijai gali-
DVEJI RŪMAI PRANCŪZIJOJELondonas. Vaka? Paryžiuje visos partijos pasisakė, už dviejų rūmų sistemą. Ministeris pirmininkas, anot to susitarimo būsiąs skiriamas prezidento, bet turėsiąs gauti ir kongreso pasitikėjimą.Londonas. Paryžiuje tariasi britų, amerikiečių ir prancūzų žinovų komisija dėl vokiečių anglies pramonės gamybos pakėlimo, paskirstymo ir suvartojimo. . — • .

Londonas. Vienoje prieš išduodant maisto korteles iš vyrų tarp 16—60 metų reikalaujama darbo pažymėjimų. Šiuo norima visus priversti dalyvauti Vienos miesto atstatyme. 

Per jį ir Anglija galėsianti laisvai ūkiškai santykiauti su minėtais kraštais.
ITALIJA PROTESTUOJA

Londonas. Triesto klausimo išsprendimo būdas sukėlė, didelio nepasitenkinimo vi- suose Italijos sluoksniuose. Italų laisvės komitetas išsiuntinėjo protesto raštus Truma- nui ir Atlee. Tuo tarpu Austrijos ministeris pirmininkas Figli išreiškė savo nepaprastą pasitenkinimą šitokiu klausimo Išsprendimu.
ANTISEMITINES RIAUŠES LENKIJOJE

Londonas. Lenkijoj sąryšy su tautos atsi- klausimu kilo didelės antisimitinės riaušės, kurios tebesitęsia ir kurių metu jau žuvo 146 asmenys. _ į 

mybės atsiversiančios atstačius Vokietijos ūkinę vienybę ir Dunojaus sutarptautinimo klausimą teigiamai išsprendus.
AUSTRIJOS MINISTERIS TIKISILondonas. Austrijos užsienių reikalų ministeris dr. Grube pareiškė, jog esą daug vilties palankiai susitarti su Sovietais dėl Dunojaus laivininkystės bendrovės turto likimo. Galimas dalykas, jog šiose derybose pavyksią galutinai išsiaiškinti dėl sąvokos „vokiečių turtas“. Manoma, jog Sovietai nesistengsią savintis prieš anšlusą Austrijos turėtą turtą.

Taikos konferencija - liepos 29
SUSITARTA ITALIJOS REPARACIJŲ RUSU AI KLAUSIMU

Londonas. Paryžiaus keturių didžiųjų užsienių reikalų ministerių konferencija vakar po 1'h valandos trukusio posėdžio nutarė taikos konferenciją sušaukti š. m. liepos mėn. 29 d. Taip pat susįtarta ir Italijos reparacijų Rusijai klausimu. Pagal tą susitarimą Italija Sovietų Sąjungai per septynius metus nuo taikos sutarties pasirašymo momento turėsianti iš savo gamybos sumokėti 100 milijonų dolerių jos kariuomenės Sovietams padarytų karo nuostolių padengimui. Išmokėjimas turėsiąs būti pradėtas po dviejų metų ir, dalimis mokant, užbaigtas per sekančius penkis metus. Tad du metai duodami susitvarkymui ir pasiruošimui mokėti. Šito susitarimo vykdymui planas turi būti ministerių pavaduotojų paruoštas iki taikos

„IZVESTIJA“ PUOLA
Sovietai giną mažų ir didelių tautų teisesVakar Maskvos radijas komentavo „Iz- vestijoj" tilpusį, anglų artimųjų rytų politiką puolanti, vedamąjį. Anot jo, Anglija artimuose rytuose vedanti imperialistinę kiršinimo politiką. Kaip pavyzdį nurodė įvykius Palestinoj, anglų kišimąsi į Transjordanijos Irako ir Irano vidaus reikalus. Baigdamas komentatorius palygino skirtumą anglų ir sovietų politikos. Tuo tarpu kai anglai varžo nacionalines tautų teises ir kišasi i jų suverenumą — sovietai gina didėlių ir mažų tautų teises ir stengiasi atstatyti pavergtų tautų suverenumą ir ūkišką laisvę.* * *

Londonas. Hannoverio gauleiteris, anglų patrauktas atsakomybėn už davimą įsakymo išžudyti prieš kapituliaciją vieno kalėjimo kalinius — Išteisintas.
VYRIAUSIAS ŽYDŲ KABINĄS 

PAS ATLEE
Londonas. Vyriausias Jeruzalės žydų ra-binas dr. Herzog turėjo Palestinos reikalu vieną valandą trukusį pasikalbėjimą su Atlee. Jis apgailestavo dėl anglų pavartotų esamos padėties sprendimo priemonių. Jo nuomone užuot vartojus jėgą reiktų imtis spręsti problemą iš esmės atsižvelgiant j žydų teisėtus reikalavimus ir pagrįstus troškimus.

RASTAS TRECIAS ŽYDŲ GINKLŲ 
SANDELIS

Londonas. Žiniomis iš Palestinos anglų policija vakar užtiko jau trečią didžiulį žydų ginklų sandėlį Haifoje. Dalies suimtųjų paleidimas įtempimą sumažino. Už tai atsilygindami žydai irgi paleido tris prieš 60 dienų pagrobtus ir laikomus įkaitais anglų karininkus.

konferencijos sušaukimo dienos. Dėl Italijos reparacijų Jugoslavijai ir Graikijai dar nesusitarta.
ŽINIOS IS LIETUVOS— „komjaunimo Tiesa“ rašo:Lenino jaunimui kenkėjų netrūksta iš visų pusių. Kaimo susirinkimams trukdo darbo vengiantis elementas, kuris atskirus komjaunuolius terorizuoja net Anglijos baubu. Silpnesnio partinio išsilavinimo jaunuoliai pamiršta, kad mus gina raud. armija.Kitoje žinutėje sakoma, kad Lampėdžių komjaunimo vėliavą piktadariai pavogė ir I išniekino, o knygas, kurias iš broliškųjų 1 respublikų gavęs, prisiuntė Kauno centraą, sunaikino. '
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MINTIS Nr. 110 . 2 psi. Pirmadienis 1946 m. liepos 8 d.

Kas dedasi Rumunijoje?
Užsienio spaudoje dažnai pasitaiko žinių 

apie padėtį Rumunijoje ir apie komunistų 
pastangas perimti valdžią į savo rankas. 
Tos žinios yra tuo įdomios, kad pavaizduo
jami jau žinomi mums metodai. Tad žvil
gterėkime į tą laikotarpį, kada Rumunija 
buvo išjungta iš garsiosios „ašies“ ir buvo 
priversta pasirašyti kapitąliacijos sąlygas.

1944 m. spalių mėn. gale dižiausioje Bu
karešto kino „Aro“ salėje įvyko pirmas po
litinis susirinkimas, kurį sušaukė'ūkininkų 
partija. Salėje randasi kitų partijų'atsto
vai, užsienio spaudos atstovai ir tik ką at
vykę anglų žurnalistai pasakodami, kad 
įvažiavimo vizos laukė „tik“ 4 savaites. 
Salė papuošta be Karaliaus dar Roosevęlto, 
Ciorčilio ir Stalino portretais. Kalbėjo par
tijos vadai J. Maniu ir Michalache. Nors 
J. Maniu dabar yra vice-premjeru, tačiau 
leidimas susirinkimui iš Aliantų Kontroli
nės Komisijos (rusų) buvo gautas labai 
sunkiai ir susirinkimo data buvo keletą 
kartų nukeliama. Pats miestas jau dau-
giau, kaip du mėnesiai raudonosios armi
jos rankose.'“Sovietų valdžios organai pa-
rėdymus leidžia Aliantų Kontrolnės Ko
misijos vardu, bet iki šiol dar „nesuspėta“ 
išduoti leidimus anglų ir amerikiečių mi
dijoms. z

J. Maniu kalba buvo sutikta su dideliu 
dėmesiu. Jis kalbėjo ramiai, be jokių žestų 
ir tono pakėlimo, kaip geras aktorius sce- 
Inoje. Paminėjęs kovą prieš karaliaus Ka
rolio II diktatūrą, aiškino partijos pažiūras 
tipie politines laisves.’ • Rumunai yra prie- 
Žingi bet kuriai diktatūrai, bet kuriai prie
vartai, kuri būtų primetama ar iš vidaus, 
ar išorės. Laisva tauta gali sutikti su kai 
kuriais suverenumo suvaržymais, bet tik 
Jungtinių Tautų Organizacijos sąskaiton, 
p ne vienos valstybės. Karolio II Diktatūra 
Kėsinosi suvaržyti kai kurias viešąsias tei
ses, Antonescu diktatūra sąjungoje su Vo
kietija prarado suverenumą ir leido sveti
mai kariuomenei būti krašte bei įmaišant 
Rumuniją į karą, priešingą jos interesams. 
- J. Maniu kalba apie Karolį II, Antonescu 
ir Vokietiją, bet klausytojai galvoja apie 
ką kitą. Auditoriją kelia triukšmingas 
ovacijas. Tiesi seno politiko figūra nerea
guoja į šias ovacijas, lyg nesuprasdama 
kam jos skiriamos.

■— Buvome pirmieji žemės reformos ini
ciatoriai — kalba toliau J. Maniu dabar 
vėl remiame naują ūkio pertvarkymą. Šios 
reformos tikslas sukurti sveikus žemės 
ūkio pagrindus, o ne privesti prie tokio 
nuosavybės susmulkįnimo, kurio pasėkoje 
būtų primesta mums kolektyvizacija. To
kia reforma negali būti vykdoma karo 
ūkio sąlygomis, be kreditų ir be jokios 
galimybės įsigyti naujiems ūkiams inven
torių, nes tada ši reforma privestų prie 
katastrofiškos žsmės ūkio produkcijos su
mažėjimo. Vidaus politikoje vadovausimės 
bendradarbiavimu su visomis grupėmis, 
kurios kovojo prieš maršalo Antonescu 
diktatūrą, tačiau priešinsimės prieš parti
nę monopolizaciją, arba primetimą totali
nės. sistemos. Kai' prieš 6 metus pas mane 
atsilankė geležinės gvardijos atstovai siū
lydami prisidėti prie opozicinės koalicijos 
prieš Karolio II diktatūrą, sutikau, pa
reikšdamas, kad jeigu ji bandys ateity pri

mesti savo valią, sutiks mūsų ir mano as
menyje pirmuosius priešus. Tą pat šian
dien pakartoju ir komunistams. —

J. Maniu tariant paskutinius žodžius, sa
lėje kilo nepertraukiamos ovacijos.

—Užsienio politikoje — baigią J. Maniu 
— mes stovime toje pusėje, kuri kovoja 
prieš bet kurią prievartos politiką. Ypatin
gai artimai turime bendračTarbiauti su An
glija, su kuria riša toks pat civilizacijos ir 
laisvės supratimas bei pažiūros į tautų 
bendradarbiavimą ir jos santykius su Sov. 
Rusija, kuri yra mūsų kaimynas ir dėl ku
rios padarėme klaidą dalyvaudami vokie
čių agresijoje. Sis bendradarbiavimas turi 
vykti esant naujoms sienoms ir* sunkioms 
kapituliacijos sąlygoms. —

Kitas kalbėtojas Michalache savo šiau- 
rėtišku temperamentu, paprasta kaimie
tiška išvaizda ir aštria polemika buvo kon
trastas pirmajam kalbėtojui. Jo kalba bu
vo paremta tvirtais argumentais ir puoli

Ar reikia remti kultūros kūrėjus?
„Minties“ Nr. 92 (VI. 13) p. K. Barėnas 

iškelia mums labai svarbų klausimą dėl pa
ramos kultūros kūrėjams, kurių daugelis, jei 
neina jokių oficialių pareigų, varinėjami su 
šluota ar'kitu įrankiu visokiems darbams, 
tarytum nebūtų žmonių, kurie galėtų tuos 
darbus atlikti. Prieš nagrinėjant tokį klau
simą, reikėtų, mano nuomone, nors trumpai 
pagalvoti apie tai, ar gali nuveikti ką nors 
didžia ir turėti tinkamą vardą toji tauta, ku
rios įvairių sričių literatūra yra tokia menka 
ir negausi, jog nesudaro kiek rimtesnio 
vaizdo. Ar gali tokia tauta pasigirti savo 
kultūringumu, jei savo tarpe beveik neturi 
nei rašytojų, nei menininkų, nei mokslinin
kų? Ir ar gali kas tokiai tautai pripažinti 
teisę į nepriklausomą gyvenimą arba tvar- 
kymasį, jei ji neturi privalomų kultūringai 
tautai pažymių? Manau, kiekvienas rimtai 
galvojąs žmogus gali lengvai atsakyti į to
kius klausimus.

Nereikia manyti, kad kitų tautų tam tikri 
žmonės nežino šių tautos kultūringumo atri
butų. Pirmiausia prisiminkime tą faktą, kad 
visi Lietuvos okupantai^ pirmiausia stengėsi 
naikinti tuos, kurie savo plunksna žadino 
lietuvių tautą nepasiduoti svetimoms užma
čioms. Pavyzdžiui, vokiečiai nacionalsocia
listai gerai žinojo, jog pavojingiausi jiems 
yra tie lietuvių tautos reprezentantai, kurie 
savo plunksnine kūryba stiprino lietuvių 
dvasinius ryšius, arba kurie buv6, trumpai 
sakant, mūsų tautos kultūrininkai. Vokie
čiams buvo nepatogu iš karto juos visus 
naikinti, nes būtų susilaukę smarkios reak
cijos, kuri butų galėjusi ir jiems patiems la
bai pakenkti. Todėl jie tą pragaištingą 
darbą vykdė palaipsniui, nuolat sunkindami 
sąlygas mūsų kultūros kūrėjams veikti.

Tam savo reikalui vokiečiai naikino mūsų 
universitetą, visokiais būdais kliudė mūsų 
gimnazijoms ir kitoms mokykloms. Jei taip 
būtų dar ilgiau nusitesę, tad daug kas ne
būtų pastebėję, kaip palengva būtų išnyku- 
sios iš Lietuvos padangės ne tik žymiausios 
mūsų mokyklos, bet ir patys mokytojai. Be 
savo tokios veiklos švietimo įstaigų atžvil- 
giu, vokiečiai plačiu mastu ėmė propaguoti 
kitos rūšies „mokslinimo kelius". Kaip vi- 

Į siems fašistams įprasta, jie visur aukštai 

mu komunistu metodų. Apkaltino komu
nistus provokiška laikysena 1939—1941 m. 
laikotarpyje ir pažymėjo jų ypatingą nesu
gebėjimą, po 1941 metų, akcijoje.

— Žmonės, kurių visas veikimas remiasi 
tik savo asmenine nauda nori dabar mus 
mokyti patrijotizmo. Jie yra ne patrijotai, 
o „patryhoci“ (rumunų kalboje tai reikštų 
tiesiog plėšikai) — kritikavo ūkininkų at
stovas.

Šis susirinkimas virto visos opozicijos 
demonstracija ir aiškus pasisakymas prieš 
vedamą prievartos politiką, kuri tebelitęsia 
ir dabar. To pasėkoje nepavyko bandymai 
sudarj’ti koalicinę vyriausybę, Įvairūs in
cidentai, komunistų demonstracijos prieš 
karalių ir apšaudymas jo rūmų, primeti
mas Gropos vyriausybės ir pagaliau Mask
vos konferencijos nutarimas įsileisti <vy- 
riausybėn opozicijos atstovus ir pravesti lais
vus rinkimus. Bet visi tie nutarimai, dar 
ir šiandien pasiliko tik nutarimais ir di
plomatinių notų pasikeitimais.

Henr. Z-is.

kėlė ir su pagarba minėjo „dirbančiuosius“. 
Visur buvo girdėti tik „dirbantieji, dirban* 
tieji ir dirbantieji“. O „dirbančiais“ žmonė* 
mis labiausiai buvo vadinami tie, kurie bu
vo vokiečių įkinkyti j tokį darbą, kuris bu
vo reikalingas arba naudingas nacionalso
cialistams. Tokie „dirbantieji“ buvo aprūpi
nami ir didesnėmis maisto normomis ir 
šiaip kuo kitu. Palankiau buvo traktuojami 
ir tie rašytojai, kurie nacionalsocialistų 
dvasioje rašydavo pagyrimus tiems „dirban
tiesiems“. Kuo tas viskas būtų baigęsi, ga
lima nedvejojant pasakyti: būtų viskas bai
gęsi tų pagarboj laikomų „dirbančiųjų“ vi
sišku pavergimu.

Vokiečiai savo metodais vis dėlto sugebė
jo paveikti kai kuriuos mūsų žmones ta 
prasme, kad įkvėpė jiems tą pačią pažiūrą 
į visuomenėje tvarkomus darbus. Ir mūsų 
kai kurie žmonės, nors patys nekentė vokie
čių, pamėgo visuomenę skirstyti į dvi dalis: 
j dirbančius ir nedirbančius, o dirbančiais 
žmonėmis vaizdavosi tik tuos, .kurie savo 
darbo rūšiai vartojo šluotą, kastuvą, kirvį, 
plūkią ir t. t.

Dvasinių vertybių kūrėjai, žinoma, buvo 
jų priskiriami prie „nedirbančiųjų“.

Keliant klausimą dėl kultūros kūrėjų vi
sada iškyla daug kam dabar mintis apie 
dirbančius ir nedirbančius žmones. Bet tu
rint galvoj Lietuvą, vis dėlto tenka prieiti 
išvadą, kad esantiems ištrėmime lietuviams 
reikia pirmiausia dirbti tokį darbą, kurio, 
rezultatus galima būtų parvežti į Lietuvą ir 
paskui juos ten pavartoti kuriamajam dar
bui. Taigi mūsų žmonės, kas tik gali, tiek 
jauni tiek seni, turėtų dėti visas pastangas 
tam, kad galėtų grįžti į laisvąją Lietuvą 
daugiau išsimokslinę, negu jie buvo išva
žiuodami iš Lietuvos. Mokslo bagažas, įkrau-^ 
tas į patį žmogų, visada bus lengviau ga
benti bet kokiomis priemonėmis, nes jo nei 
kilnoti, nei saugoti nereikia, ■ ir turįs tokį 
bagažą žmogus jausis esąs laimingesnis ir 
stipresnis. Taigi ištrėmime dabar turėtų 
veikti visokios mokyklos ir kursai, o įvairių 
sričių intelektualinės jėgos turėtų labiau 
sukrusti ir ruošti savo kūrybos rezultatus, 
kurie būtų naudingi okupantų nuniokotai

(nukelta J 3 p.)
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Vyt. Alantas • y .

Siu laiku pasakėčia
Kartą pamiškėje gyveno pasiturįs ūki

ninkas. Vieną dieną atėjo pas jį iš girios 
didelė mešką ir sako jam: •

— Aš noriu tavo sodyboje įsikurti.
— Juk tu turi plačią girią, kam tau rei

kalinga mano mažoji sodyba? — atsakė 
ūkininkas. 1

— Tavo sodyba man pastoja kelią susi
siekti su kitais mano kaimynais. O'be to, 
tu blogai elgiesi ir laikai uždaręs savo gy
vulius: jie nori laisvės ir geresnio gyveni
mo. Mano žvėrys girioje daug geriau gy
vena. Tavo sodyboje aš įvesiu geresnę 
tvarką.

— Bet tai neteisinga, — atsakė ūkininkas.
— O kaip tu gali tai įrodyti? — pak

lausė meška.
— Aš čia nuo amžių gyvenu . . .
— Aš čia pagyvensiu tris dienas, ir jo

kios žymės nebeliks, kad tavo čia gyventa,
— suniurnėjo meška.' — Tavo teisybė iš
nyks, kaip nebuvusi.

Ūkininkas išsitraukė šautuvą iš pastogės 
ir norėjoginti savo nuosavybę, bet pama
tęs atmaurojančią meškų armiją, nešovė.

./Ieškos sumaurojo į sodybą ir ėmė įve
dinėti nauja tvarką. Vyresnioji meška lie
pė uždaryti į kamarą ūkininką ir jo šeimą. 

-Pati atsisėdo viduryje kiemo ant kėdė ir 
liepė prisiartinti Degliui, kuris su pagarba 
žvygavo prie tvarto, nedrįsdamas net savo 
snukio pakelti nuo mėšlyno. Gavęs ženklą, 
Deglys pastriuoksėdamas atbėgo prie vy
resniosios meškos ir pagarbos ženklan apš- 
nūkštinėjo jai letenas.
— Aš tave pažįstu, — tarė ji, tu visą 

laiką ištikimai dirbai mano tau pavestą 
slaptą darbą sodyboje. Tu išknisdavai dar
žus, vasarojų, bulbes, tu gerokai paknis- 
davai ir tvarto pamatus. Nors tu dėl to 
turėjai daug kentėti, nors tave ūkininkas 
ir apspardydavo ir ėsti neduodavo, bet vis 
dėlto’ tu darei sava. Vyriausias meškinas 
kuris gyvena girioje, apie tai žino ir tavo 
darbus labai vertina. Už pasidarbavimą 
žvėrių gerovei jis paveda tau valdžią šioje 
sodyboje. Savo bendradarbius gali tu pats 
pasirinkti, aš tik juos patvirtinsiu.

— Tegyvuoja išmintingiausias, didžiau
sias ir galingiausias meškinas! — sužviegė 
Deglys, suraitydamasastimburį ir entuzias
tiškai užmesdamas jį ant nusitrynusios nu
garos. . f

— Gerai, — pritarė vyresnioji meška, — 
matyt, esi gerai susipažinęs su mūsų 
mokslu. Kur tavo kiti bendradarbiai?

Nežinia iš kur staiga atsirado už tingė
jimą ir apsileidimą šeimininko išvytas 
Budis.

Rudį siūlau skirt sodybos sargybiniu, — 
sukliuksėjo Degfj-s,

— O kokie jo nuopelnai žvėrių giminei?
— pasiteiravo vyresnioji meška.

—Aktingai kovojo prieš šeimininko nu
statytą tvarką. Vienam arkliui sukandžiojo 
pakinklius, iš rūkyklos ištempė paltį laši
nių ir, pasikvietęs į talką katiną ir kai
myno šunį, iki paskutinio kąsnio sudorojo. 
Už tai šeimininkas norėjo jį pakarti, bet 
Rudžiui pavyko pašrukti į girią’ ... — 
rapotravo. Deglys.

Palauk, dabar atąjmenu, — pasikasė 
paausį vyresnioji meška. — Rūdis pas mus 

išėjo tam tikrą trijų metų dresūrą. Jam 
visą laiką buvo aštrinami dantys, kad, sug
rįžęs 1 savo kraštą, galėtų geriau kandžio
tis. Tu būsi geras sodybos sargybinis. Aš 
tave tvirtinu ir linkiu, kad ko greičiausiai 
iškandžiotum mūsų priešus, — patapšnojo 
letena. vyresnioji meška Rudžiui per nu
garą. — Žiūrėk, nežiopsok, visada budėk 
ir atsimink ką esi išmokęs iš mūsų paties 
vyriausiojo ir išmintingiausioje meškino, 
pasaulio džiunglių žvėrių karaliaus.

. — Tegyvuoja išmintingiausias ir plėš
riausias visų žvėrių vadas, vyriausias meš
kinas! — sukaukė, atsitūpęs ant paskuti
nių kojų Rūdis. Paskum jis palaižė vyres
niajai meškai leteną ir nudūmė į savo bū
dą naujų pareigų eiti.

— O štai šis draugas tvarkys švietimo 
reikalus, — sukriuksėjo Deglys, pristaty
damas barzdotą ožį, kuris keistai kraipė 
galvą ir pagarbos ženklan pakasė ragais 
vyresniajai meškai pilvą.

— O kas jis toks pirma buvo? — paklau
si vyresnioji meška.

— Daug nusipelnęs draugas, kuris vienu 
laiku tarnavo senam ponui, bet paskum, 
susižavėjęs meškų mokslu, atsivertė ir gar
siai bliaudamas po visą sodybą varė pro
pagandą už naują tvarką, — pakriuksėjo 
Deglys.

Nepasiekiamoji knyga
Skaitytojas dar vis jaučia knygos badą. 

Nėra ko skaityti, ir gana. Perskaito žmo
nės visus laikraščius, kiek' tik jų kur gau
na, visokią pakampiais dygstančią šlamš- 
tinę „literatūrą“, ir dar'vis maža.

'Gerą leidinį baisiai sunku nutverti. Kai 
kurių leidinių paskaitome recenzijas laik
raščiuose, bet kur gauti pačius leidinius?< 
Štai vieną leidinį tikrai norėjau įsigyti, 
siunčiat! pinigus, rašiau laiškus, ir viskas 
dingo, kaip giliame vandenyje. Su kitu to
kia pat istorija. Trečią užsisakė kelios de
šimtys žmonių ir laukia mėnesius sumo
kėję pinigus, o kas neužsisakė, tas jau se
niai turi. Iš kur?

Atvažiavo kažkoks pilietis ir atsitiktinai 
pardavė už penkeriopą kainą, tai ir turi. 
Į ^gretimą stovyklą, pasirodo, prieš kurį 
laiką kažkas buvo atvežęs ir pardavinėjo 
tą knygą, kurios aš taip laukiau ir nesu
laukiau, dėl kurios laiškus rašiau, jai ap
mokėti pinigus siunčiau. Iš pradžių ją ten 
pardavinėję triguba, o pagaliau keturguba 
kaina, bet gailiuos, kad pas mus niekas 
neatvežė, būčiau paskutinius grašius suk
rapštęs ir nusipirkęs.

Tikra bėda. Kas knygą iš seno mėgsta, 
tas neįveikia jos pagauti, o kas anksčiau 
neskaitė, tas šiandien iš dyko buvimo su
siduria ir su knygos pardavėju. Pagaliau 
ir pardavėjas ir pirkėjas šiandien yra bi
čiuliai, abudu vieno amato žmonės . . .

Ar nebūtų kokia nors išeitis, kad nors 
dalis gerosios knygos nepatektų pas tuos 
dideliais pelnais besiverčiančius? Juk lei
dėjai galėtų užkonservuoti po kelias dešim
tis egzempliorių tiems žmonėms, kuriems 
knyga visada buvo ir yra greta su kasdie
nine duona. K. Barėnas.

— Gerai, sutinku, tebūna ožys švietimo 
vadovas, — pakratė vyresnioji meška ožiui 
už barzdos. Ožys iš didelio dėkingumo už 
tokią pagarbą vėl ėmė keistai purtyti gal
vą, drebinti barzda ir bliauti trepsėdamas 
kojomis:

— Tegyvuoja visų žvėrių tėvas ir^gera-
daris, išmintingiausioji pasaulyje žvėrių 
galva, visų meškų meška, vyriausias meš
kinas! x ’

—Gerai, — sunjūrnėjo vyresnioji meška. 
Ožys vimptelėjo galva, panėrė ragus ir, 
visų meškų palankaus žvilgsnio lydimas, 
nustreksėjo į savo tvartelį rašyti naujų ap
linkraščių švietimo reikalais.

Sudariusi.valdžią, vyresnioji meška liepė 
atvesti ūkininką ir jo šeimą.

— Tavo kaltė įrodyta, — tarė ji ūkinin
kui. — Tu persekiojai savo gyvulius ir 
juos išnaudojai, tu krovei sau kapitalą, o 
jie turėjo gyventi tvartuose. Pasiremdama 
meškų teisiniu kodeksu, aš tave su šeima 
išsiunčiu į girią pas meškas visam gyveni- j 
mui. Tu ten galėsi daug pasimokyti ir pa
dėsi pelkėse.kasti urvus meškoms gyventi. 
Išveskite juos.
Meškos apstojo ūkininko šeimą ir išvedė 
pro vartus. Tačiau ne visus pavyko meš
kom nugabenti į girią: ūkininko sūnus 
pabėgo į liūto karalystę ūkininko broliui 
pavyko pasprukti į gaidžio valstybę, o vlą- 
na jo duktė pabėgo į erelio karalystę. Bet 
ūkininko šeimos narių daugumas pateko 
į neišbrendamas girias.

(atkelta iš 2 p.)

Lietuvai. Tai sakydamas, turiu galvoje įval- 
rius menininkus, muzikus, rašytojus, moks* 
lininkus, kurie ir. ištrėmime būdami gals 
kurti,toliau. Kaip tokius žmones dar labiau1 
paskatinti į kūrybinę sritį — yra ne mar 
žos svarbos uždavinys. Įvairių mokyklų bei 
kursų mokytojai esančių vadovybių pripa
žįstami tam tikrais pareigūnais, kurie savo' •; 
srityje gali nekliudomi imtis kūrybinio dar
bo. Daug sunkiau yra tiems, kurie nėra 
įtraukti į panašių pageigūnų sąrašą, bet ku
rių plunksnos kūriniai būtų pageidaujami 
tiek mokyklose tiek šviesuomenės tarpe. 
Būdami neįtraukti į jokių „dirbančiųjų“ sąj> 
rašą, tokie dvasinių vertybių Kūrėjai mūsą' 
vadovybių dažnai siuntinėjami iš vienė’ 
kampo Į kitą, arba Įkinkomi į tokius darbus, 
kuriems atlikti visada nestokoja žmonių. 
Negalima neigti ar peikti tų, kurie atlieki 
darbą prie duonos, ar bulvių, ar kitų pro
duktų išvėžiojimo, ar prisideda prie įvairių 
šiukšlių šlavimo; Tokių žmonių darbas ver
tas gražaus atlyginimo. Yra žmonių, kurių 
ištrėmime tik tokį tegali dirbti darbą, nes 
jeigu to nedirbtų, jiems nebeliktų daugiau 
kas ir dirbti. To negalima pasakyti apie 
mūsų kultūros kūrėjus: jie ir Ištrėmime gali 
sugebėti vertingus dalykus sukurti, t. y.- to
kius dalykus, kurie nepražus ir bus nau
dingi Lietuvai. O jei kultūros kūrėją pri
versti šluoti šiukšlių krūvas, tad tokio dar
bo rezultatus niekas nepanorės, atėjus geram 
momentui, vežtis į Lietuvą.

Trumpai režiumuojant, galima pasakyti, • 
jog reikia rūpintis, kad visi mūsų kultūros 
kūrėjai nebūtų po šluota dedami ir jieme 
neturėtų būti kliudoma savo srities kūrinius 
kurti, nes tik tokiu būdu mes visi būsime 
labiau paruošti Lietuvos atstatomajam dar
bui. A. Kelmutis.
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tytnūAu QųV&um0\
Linz a. Donau.

Čia lietuvių yra apie 160, kurie gyvena 
išsisklaidę po miestą ir jo apylinkes. Dau
giausiai lietuvių yra Riedo Pabaltijo sto- 
Vyklojw kuri yra aprūpinama UNRRA-os. 
Iš viso aukštutinėje Austrijoje yra apie 650 
lietuvių. Centrinis aukštutinės Austrijos 
lietuvių komitetas yra Linze, Ghetestr. 63. 
Čia vadovauja lietuviams prof. Vytautas 
Marijošius, jo padėjėjas Stepaitis, iždinin
kas Baliutavičius ir sekretorė Stepaitienė- 
Braziulevičiūtė.

Riedo stovyklos viršininkas yra agr. Mei
liūnas, o lietuvių grupės tautinis atstovas 
yra Jonas Karvelis.

Riedo stovykloj kultūriškai, kiek leidžia 
Sąlygos, veikiama. Yra sudaryta tautinių 
Šokiu grupė, kuriai vadovauja Steponai- 
tytė-Marijošiėnė.

Del tam tikrų polit." priežasčių dalis lie
tuvių buvo išgabenta t Braunau stovyklą, 

' del ko labai nukentėjo liet, kultūrinis gy
venimas. Ypač pradžios mokykla ir vaikų 
darželis. Čia sportas irgi klesti. Gaila, kad 
lietuviška spauda labai retai mus- pasiekia 
ir esame labai lietuviško žodžio pasiilgę. 
Retkarčiais užklysta Salzbufgo stovyklos 
šapirografuotas laikraštukas.

Čia lietuviai aprūpinami vietos gyv. nor
momis ir Amerikos Raud. Kryžiaus maisto 
pakietėliais. Rūbais aprūpinami labai 
šykščiai. Kartą buvo gauta iš BALF rūbų 
Siunta.

Didžiausias visų lietuvių troškimas išsi
kelti iš Austrijos. , St. Br.

NAUJI DAINŲ RINKINIAI
Choro dirigentas V. Šimkus išleido 

iWiurzburge:
1) „Vyrų choro dainas“, 24 dainos su gai

domis, 23 pusi., 210X330 mm. Tiražas 
30 egz. ir /

2) „Mišriam chorui dainas“, 22 dainų rin- 
. kinys su gaidomis, 34 pusi., 210X300

mm.
Abu rinkiniai išspausdinti rotatoriumi.

L. T. B. I.
NAUJI TECHN. LEIDINIAI

Wiurzburge inž-mech. V. Miniukas išlei- 
Įflo priedą prie „Automobilio“ vadovėlio — 
„Eismo ženklai“, 8 pusi., 210X148 mm. Ti
ražas 500 egz.

Ten pat 'dipl. inž. E. "Martinavičius iš
leido „Elektrotechnikos vadovo“ I dali, 
230 + 8 pusi., spausdinta rotatorium, su 405 
brėžiniais ir 98 pavyzdžiais. 290X210 mm. 
.Tiražas 330 egz. —

Pasirodė ir L. Jakubausko .Automobilis, 
variklis ir šassl“. Tai šoferių kursų I lai
dos paskaitų konspektas. Spausd. rotato
rium, 43 pusi, 210X295 mm. Tiražas 300 
egz. Atspasdintas Kemptene.
GERBIAMIEMS PRENUMERATORIAMS 

Maloniai prašome atsiskaityti už dien
raščio prenumeratą.

Pinigus galima siųsti paštu amerikiečių 
zonoje gyvenantiems, o iš kitų zonų pra
šome atsiskaityti pervedant pinigus i ban- 
•u* šiuo adresu: Konto Nr. 9149 Volksbank 
Mtemmingen, G. m. b. H., auf Fostscb. Kt. 
Miinchen 4789“ arba ta pačia sąskaita 
Rslchsbanknebenstelle Memmingen 683/6.

Hatintojsms skiriama IS’/s.
Redakcija ir Administracija.

Apie Liubeką Ir lietuvius Liubeke
Sako, amerikiečių zonoj Liubekas garsus 

kaip vaizbūnų miestas, kurio ženkle esanti 
iš Baltijos jūros pagauta silkė, paprastai 
dvejopa: sūdyta ir rūkyta. Iš tikrųjų Liube
kas toks yra, nuo seno garsių ir turtingų 
pirklių vietovė, kurią ir Keistutis su Vytau
tu žinoję, kaip teigia metraščiai Dabar po 
500 metų čionai atsikraustė ir. sau 'gyvena 
3000 su kaupu lietuvių, belaukiančių prie 
„geležinės sienos“ grįžti namo. Beje, pilkos, 
lietum permirkusios šio krašto dienos niau
resnės už ir vargšo DP vargą. Sąlygos tikrai 
lietuviui, įpratusiam vis dėlto dažniau saulę 
matyti, nedėkingos ir netgi, sakyčiau, 
kenksmingos: garantuotai įgysi reumatizmą. 
Nežiūrint to, mes_čionai rūgstam, atvirai ta
riant, neturėdami kur dingti, nes amerikie
čių pusėn prigrąsinta be oficialių leidimų 
(beje, labai retai gaunamų) nei svajoti. Ne 
vien oras, bet ir kiti dalykai ten mus vilio
ja, kiekvienas vis tikisi geresnės duonos.

Apie mūsiškę valdžią
Tuoj po karo, kaip ir visur ir Liubeke su

sikūrė komitetas, kuriam- vadovauti ėmėsi 
Faustas Kirša, kurio ne vien eilėraščiai, 
betgi ir valdžia žmonėms labai tiko. Demo
kratiškai balsavimu perrenkant komitetą, 
Kirša dar kartą buvo pripažintas geriausias. 
Turint tok) autoritetą, lietuviškas gyveni
mas ėjo visai gražia vaga. Bene labiausiai 
buvo susirūpinta kultūriniais dalykais. Iš vi
so reikia paminėti, kiekvienas lietuvis jau
tėsi savaip patenkintas. Liubekiečial, tarp 
kitko, gali didžiuotis pirmieji atsiminę sa
viškius karius, išvežtus Belgijon nelasvėn. 
Tai buvo padaryta Raudonojo Kryžiaus dė
ka. F. Klršos valdžia bujojo maždaug iki 
praeitos žiemos vidurio; Beje, vieną dieną 
virto dalykai kitaip. Iš karinės valdžios bu
vo įsakyta, lygiai kaip ir kitiems mūsų Bal
tijoj broliams, rinktajam komitetui likviduo
tis. Taigi tuo būdu, lyg vienu mostu, viskas 
turėjo sustingti. Buvo pažadėta iš karinės 
/aidžios Welfare Offlsų sistema. Tas laiko
tarpis, trukęs gerą galą, iki sulaukėme vad. 
lietuvių gerovės karininkų, ir buvo pats 
„tamsiausias“. Dabar gavęs tokių karininkų 
Zunde, lietuvių gyvenimas vėl pajudėjo 
smarkesnių tempu ir, gal būt, netolimi lai
kai, kada visai atkusime, kaip ankščiau.

Apie Liubeke leistą spaudą
Leistą rašau todėl, kad tokia praeity yra 

buvusi, o dabar nei garso nebeliko. „Lais
vės Varpą“, kaip kadaise demokratiniu būdu 
rinktus komitetus, ištiko ir kartu su kitais 
Pabaltijo broliais vienodas likimas. Gaila 
buvo netekti spaustuvėj spausdinto žddžio. 
Kritus nuotaika pernelyg visus persmarkiai 
pritrenkė.. Tiesa, retkarčiais pasirodo „Lais
vėn“, rotatorium spausdinta. Tačiau keli 
šimtai egzempliorių negali turėti daugiau 
reikšmės. Kaip informacija stovykloms 
leidžiamas vieno lapo biuletenis. Liubekas, 
nors vaizbūnų miestas, tačiau popieriaus 
šiems laikraščiams gauti didžiausias vargas, 
taigi skursta, kaip skurde. Gyvenam XX 
amžiuj, tačiau dabar turim laikraščius ga
bentis iš amerikiečių pusės, kaip kadais 
XIX amž. spaudos nevalios metu iš Prūsų.

Apie mokslą
Iš pat pernykščio ankstyvaus rudens Liu

beke veikia gimnazija su visom 8 klasėm. Ja 
„ant kojų“ pastatė Gelžinis, buvęs . josios 

pirmasis direktorius, dabar direktoriauja 
Gaurys. Gimnazija birželio vidurį išleido 
pirmuosius abiturientus — viso 20. Dar ver
ta pažymėti, jog atskilusi viena gimnazijos 
dalis Spakenberge, netoli Hamburgo, sudarė 
naują gimnaziją. Toks veiksnys tur būt, 
sveikas, tačiau visi tie mokinių ‘ viliojimai 
tikrai nelabai girtini. Aukštesniesiems švie
timo vadovams reiktų užkirsti kelią pana
šiems reiškiniams: jie į sveikatą niekam 
neišeina. Tiek to, ne tai dabar mūsų tikslas. 
Jau gerokas laiko galas, kai dirba žemesnio
ji technikos mokykla. Labai pagirtinas ener
gingų žmonių darbas. Beje, lietuviškas jau
nimas dar šaltai j ši ir iš viso bet kokį 
mokslą žiūri. Technikos mokykla dar vis ne
gausi, nors dykinėjančio jaunimo šimtai. 
Vėliau tikrai gailėsis veltui laiką leidę. Tą 
patį reikia pasakyti ir dėl kitų. Yra prie 
gimnazijos suaugusių gimnazija, tačiau joj 
mokosi vos 7. Argi netragiška. Neatrodo, jog 
lietuvis mokslo jau tiek nevertintų. Tur būt, 
tingi ir tiek. Vaikų mokymasis irgi smarkiai 
svyruoja, dar nematyti, kad darbas eitų tin
kama vaga.

Apie kultūrinį darbą
Nesinorėtų blogo žodžio. Beje, reikia. Gal 

per drąsu būtų teigti,- jog dirvonai. Tačiau 
iš tikrųjų beveik taip. Snaudžiamą ir'dar 
gan ramiai. Choro iš 3000 lietuvių neįstengė 
sudaryti. Tiesa, netoli yra mūsų dainos 
skleidėjas — • „Tėvynės Garsai“ vad. muz. 
V. Banaičio. Kai reikalas prispirta, Liu- 
bekan kviečiasi jį: gera ir patogu ... .'Pas
kaitų, berods, tiktai vienoj stovykloj retkar
čiais,suruošia, kitur pabandyta, ir nuleistos 
rankos. Saip šiame fronte ypatingai tylu. 
Tiesa, esti iš kitur atvažiuojančių meninin
kų koncertų, tačiau liubekiečial tingi J juos 
nueiti ...

Apie krepšin)
Tvirtų sportininkų be vieno kito Liubekas 

neturi. Yra krepšinio komanda, kuri visada 
prieš latvius, pralaimėdavo. Latviams bepigu 
čion laimėti, turint geriausius Latvijos 
krepšininkus, savo žvaigždes. Nuo senai 
lietuviams rūpėjo latvius vieną kartą par- 
Blokšti, čionykščiu terminu „nubausti“. To
kia proga pagaliau išdygo: per Sekmines at
važiavo kempteniškiai. Ir tikrai šiuo kartu 
latviai negailestingai krito. Žaista Latvijos 
rinktinės vardu, tačiau „Šarūno“ ir tai- ne- 
pabaidė. Laimėta su žynia persvara ir gar
bingai. Taigi šia pergalę dar ir dabar Liu
beke svaigstama. Beje, sporto vadovas žada 
dar šią vasarą suruošti grandiozinę sporto 
šventę. Tikimės, ištesės.

Baigiant
Labai atsiprašau, jei kas pajus esąs šiais 

žodžiais nuskriaustas, tačiau rašau be jokių 
blogų minčių, ką aš Liubeke esu matęs ir 
girdėjęs. xy.
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sehaft e. G. m. b. H„ Memmingen (Bayern).
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