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Reikalavo specialios sesijos 
Vokietijos klausimui

kontroliuojamos, nebus įmanoma pasiekti 
mėsos eksporto į Europą užbrėžto kiekio.

120 000 DP REIKIA ĮLEISTI Į JAV
Naujorkas. UNRRA-os vyr. dir. La 

Guardia pasiūlė JAV vyriausybei įsileisti 
iš Vakarų Europos 120 000 DP kaip imi
grantus. Jis turįs vilties, kad tam tikrus 
kiekius įsileistą ir kiti kraštai. Į savo gim
tuosius kraštus grįžti dabar atsisakančių 
DP esąs žymus skaičius.

UNRROS PROTESTAS GRAIKIJAI
UNRRA-os atstovai Graikijai įteikė Grai

kų vyriausybei protestą dėl neteisingo 
UNRRA-os tiekimų skirstymo gyventojams. 
Anot to protesto, priešingi vyriausybei 
sluoksniai UNRRA-os pašalpų visai negauna.

/

„vokiečių turto“
LONDONO LIETUVIŲ ATSIŠAUKIMAS 

DIDŽIOJOJ SPAUDOJ
Balandžio 24 d. Londone gyveną lietuviai 

paskelbė » atsišaukimą, kuriame pasmerkta 
Sovietų Rusijoj priespauda Lietuvoj. Sis 
Londono lietuvių balsas pasiekė didžiąją 
pasaulio spaudą. New-Yorke jį paskelbė 
„The New York Times“.

RINKIMAI ANGLIJOJE 1950 M?
Manchesteris. Britanijos vyriausybė par

lamento rinkimus paskyrė 1950 m. gegužės 
1 d. Tą žinią pranešė draudimo ministeris 
Grifithas vienoje demonstracijoje.

Strateginiai SSSR prete
JAV kariuomenės generolas majoras Do

vydas Preskoti' Barrows, buvęs Lės Ange
les universiteto rektorius, viename ameri
kiečių žurnale pdrašė gražų straipsnį, pava
dintą „The Future of the Baltic States“ (Pa- 
baltijos valstybių ateitis). Tame straipsnyje 
jis pabrėžia, kad tvirtinimas, jog Baltijos 
valstybės turinčios Rusija) priklausyti, nes 
to reikalauja strateginiai sumetimai, yra 
niekuo neparemtas. Priešingai, karų istori
ja kaip tik parodo, kad Pabaltijo valstybės 
kariniu atžvilgiu Rusijai niekuomet neturė
jo reikšmės. Taip pavyzdžiui, 1812 m. rusų 
kariuomenės vadovybė su savo kariniais da
liniais traukėsi gilumon Rusijos, palikdama 
net Maskvą ir tik vėliau lemiamus smūgius 
suorganizavo ties Berezina. Pirmojo didžiojo 
karo metu rusai taip pat paliko Lietuvą ir 
Lenkiją be didesnio pasipriešinimo. Šio pas
kutinio karo metu Sovietų kariuomenė, ne
turėdama natūralu gynimosi linijų, iš Lie- 

1 tuvos buvo isvyia per tris dienas. Tikroji,

Paryžius. Keturių didžiųjų konferenci
joje ėmus gvildenti Vokietijos klausimą, 
Molotovas pareikalavo, kad jam būtų pas
kirta special! sesija. BeVinas ir Byrnesas 
tam siūlymui nepritarė.

JAV MISIJA PALESTINOS KLAUSIMU 
LONDONE

Vakar į Londoną atvyko JAV misija da
lyvauti Palestinos klausimo gvildenime.X . ■ ' ■

GALI SUMAŽĖTI JAV PRODUKTŲ 
IŠVEŽIMAS

JAV senatas na tarė iš kainų kontrolės 
išskirti mėsą, paukščius ir kiaušinius. Tuo 
būdu vyriausybės pastangos išlaikyti kainų 
kontrolę paverčiamos niekais. Zem. .ūkio 
ministerija ryšium su tuo pareiškė, kad, 
jei mėsos kainos būsiančios Amerikoje ne-

Amerika neims
Viena. JAV prezidentas Trumanas at

siuntė Austrijos vyriausybei žinią, kad jo 
šalis atsisako nuo bet kuru pretenzijų į 
vadinamąjį „vokiečių turtą“ Austrijoje. 
Taip pat duotas patikinimas, jog Amerika 
rūpinsis, kad kiti sąjungininkai to turto 
nepasisavintų be tvarkos.

JAV AVIACIJA VĖL KOVINGA
Wiesbadenas (Dana). „Aš džiaugiuosi, kad 

mūsų aviacija Europoje vėl pasidarė stip
resnė“, pareiškė gen. K. A. Spaatsas, vy
riausiais aviacijos viršininkas. „Mūsų jun
giniai“, pridūrė generolas, „dėl per skubios 
demobilizacijos buvo pasiekę žemiausią 
laipsnį. Dabar jos kovingumas žymiai susti
prėjo, ir ji pamažu artėja prie savo nusta
tytos ribos“.

DINGO 4 AMERIKIEČIAI BERLYNE >
Berlyno*. Berlyno amerikiečių zonos ka

rinio viršininko pranešimu, nuo praėjusios 
savaitės pasigendama 4 karininkų ir vieno 
jų žmonos. Visi jie, neturėdami nustatytų 
dokumentų į kitą zoną pereiti, nuvyko į so
vietų zoną ir dingo. Amerikiečių karinės 
Įstaigos painformavo . atitinkamas sovietų 
įstaigas, kad ieškojimą galėtų vykdyti 
bendrai.

PENICILINAS PRALENKTAS!
Vošinptonas. Amerikos medicinos draugi

ja paskelbė, kad surastas vaistas, daug sti-' 
priau veikiąs už peniciliną. Tyrinėtojai pa
reiškė, kad juo galima esą sėkmingiau gy
dyti pavojingesnes ligas, taip antai, džiovą, 
leteną, šiltinę, difteritą, sifilį ir tžiperj.

POTSDAMAS IK PABALTIJO
VALSTYBES

Londono savaitraštis „The Weakly Re
view“ išspausdino Arnoldo Joneso straipsnį 
„Potsdamas ir Pabaltijo valstybės“, ku- .
riame plačiau svarstomas Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos likimas Ir iškeliami keli dideli 
JAV ir Anglijos politikos neaiškumai, ypaė 
ryšium su Potsdamo susitarimu, kiek jis lie
čia Rytprūsius.

Autorius tvirtina, kad konferencija davu
si sutikimą įjungti Karaliaučių į Sovietų 
Sąjungą, ir tuo pat metu iškelia aikštėn 
faktą, kad JAV Ir Didžioji Britanija tuo bū
du pirmą sykį lyg pripažinusloa Baltijos 
kraštų užgrobimą atliktą 1940 m. Esą, visi 
amerikiečių ir anglų politikos vyrų karto
jimai, kad jie dar prlpažjsta Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos nepriklausomybę ne tik už
miršti, bet tiesiog pajuokti. Toliau Arnol
das Jonesas primena, jog dar neseniai 1918 
m. vasario 13 d. JAV užsienių reikalų vlce- 
ministeris Zumeras Wallesas rašęs: „JAV, 
politika nepasikeitė ir tebėra paremta At
lanto Charta“. Kiek vėliau, 1943 m. lapkri
čio 15 d. sugrįžęs iš Maskvos konferencijos 
Cordelis Hullis spaudos atstovams pareiškęs, 
jog Maskvos konferencijos kryptis buvo pri
pažinti Pabaltijo ir Balkanų šalims teisę 
išsirinkti tokias valdžias, kurios jiems pa- y 
tinka. 1944 m. vasario mėn. tas pats Corde
lls Hullis atkartojęs: „Kiekviena suvereni
nė tauta — maža ar didelė — yra lygios 
teisės atžvilgiu ir niekas Iš šalies neprivalo 
maišytis į jų vidaus reikalus. Užėmęs JAV 
užsienių reikalų ministerio vietą Stelinius 
savo laiške senatoriui Malonyui atkartojęs, 
jog Jungtinės Valstybės stengsis išspręsti 
rytų Europos problemas teisingumo, pagrin
dais. Tačiau, pasak Arnoldo Joneso, visi šia 
kilnūs pareiškimai tapo užmiršti ir Pabalti
jo kraštai esą pro užpakalines duris ati
duoti Sovietų Sąjungai. Toks atsitikimas 
esąs nepaprastas visoje istorijoje.

kstai niekuo neparemti 
natūralioji Rusijos gynimosi linija yra tarp 
Peipuso — Ilmenio ežero Šiaurėje ir Pri-i 
pečio pelkių Pietų Vakaruose.

Antra, kokią aplamai teisę turi Rusija 
kelti tą argumentą, argi mažosioms vaistys 
bėms nebelieka teisės turėti laisvę ir ne
priklausomybę vien dėl to, kad jas vienos 
kiais ir kitokiais sumetimais nori užgrobti 
didžiosios? Jei didysis Pabaltijo valstybių 
kaimynas nori būti saugus, rašo toliau aus 
torius, jis turi rūpintis, kad jo kaimyninė! 
valstybės būtų laisvos, nepriklausomai rys 
veną draugai, o ne jėga valdomi paventM 
priešai. „Eilėn

BE TAUTINIŲ SĄSKAITŲ
Vašingtonas. Atstovų rūmose svarstant 

paskolos Anglijai suteikimą, uz davimą 
balsavo SaL Biumas, vienas iš žymiausių 
parlamentaru žydų. w ~ ,
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Anglų darbiečių partijos Įtaka Europos politiniame 
. gyvenime

(Pagal Stanley Hight straipsnį žurnale „Headers Digest“)
Komunizmo perspektyvos ateityje prik

lauso nuo anglų darbiečių partijos laimė
jimų ar neoaslsekimų. Jei darbiečių par
tija aiBxth.9 laimėjimų, tai komunizmui nė
ra perspektyvų įsigalėti. Jei darbiečių par
tijos Vadai ir jų politika susilauks nesėk
mės, tai Komunizmas išplis.
Šieji mintis jau virsta realybe. Anglų dar
biečių partijos pirmieji 8 valdymo mėne
siai padėjo susilpninti tarptautinį komu
nizmą ir stiprina kitas Europos partijas.

Tuoj paaiškėjus rinkimų išdavoms Angli
joje, redaktorius Viljam Hard spėliojo — 
pusiausocialistinė bet ne komunistinė Ang
lija gali daug padėti Europai priešinantis 
komunizmui. Prieš laimint darbiečių par
tijai atrodė, kad išlaisvintoji Europa yra 
subrendusi komunizmui įsigalėti.

Amerikiečių žurnalas „Life“, rodydamas 
nuotraukose komunistų demonstracijas 
pradedant Belgija ir baigiant Graikija, 
rašė: — ’Komunistai joja ant Europos ban
gų. Panašiai pas: rakė ir daugelis kitų Ame
rikos laikraščių.

Prieš rinkimus Anglijoje buvo galima 
išgirsti tokius politikų pasisakymus : — 
Karas yra parengęs Europos mases revo
liucijai. Į vakarus nuo Elbės kiekviename 
mieste Sovietų Sąjunga yra visų galvojimų ir 
kalbų objektas. Darbininkai Sovietų Są
jungoje ir komunizme mato savo lūkesčių 
ir vilčių išsipildymą.

Darbiečių partijai laimėjus, Anglijoje 
jvyko permainų. Išlaisvintos Europos tau
tos įsikibo į darbiečių partijos programą, 
kaip į ilgai lauktą permainą. Buvo galima 
stebėti, kaip Europos valstybės rinkosi 
nuosaikių politinių partijų vadovimą. Še
šiose Europos valstybėse, kuriose rinkimai 
įvyko po anglų darbiečių partijos laimė
jimo, komunistai negavo daugumos. Jų lai
mėjimai buvo žymiai mažesni, nei kompe- 
tetingi stebėtojai spėliojo.

Pereitą vasarą norvegų darbiečių partija 
buvo tiek įsitikinusi komunistų laimėjimu 
savo krašte, kad net norėjo su jais susi
jungti. Tačiau pasikeitus padėčiai Angli
joje, norvegų darbiečių partija savo suma
nymą pakeitė. Per rinkimus spalių 8 die
ną Norvegijoje komunistai iš 180 vietų 
gavo tik 11. Tuo tarpu norvegų darbiečių 
partija laimėjo 76 vietas.

Tik karui pasibaigus, ir danų vyriausybė 
priėmė savo sudėtin komunistus, nes at
rodė, kad pastarųjų laimėjimas krašte bus 
didelis. Tačiau spalių mėn. įvykę rinkimai 
parodė, kad didžioji tautos dalis krypsta į 
dešinę. Dabartinėje Danijos vyriausybėje 
nėra nė vieno komunisto.

Per rinkimus Belgijoje vasario IT dieną 
įš 202 .vietų komunistai laimėjo tiktai 24.

Pereitų metų rugpiūčio mėn atrodė, kad 
per rinkimus Vokietijoje amerikiečių zo
noje komunistai gaus 30—45’/o balsų. Bet 
per įvykusius rinkimus sausio mėn. jie 
gavo tiktai 4"/o. Berlyne kovo mėn. pra
džioje socialdemokratų partijos atstovai at
sisakė susi jungti su komunistais.

Prieš karą Prancūzijoje komunistų par
tija turėję didžiausį Europoje narių skai

čių — milijonas. Karas šią partiją dar 
daugiau sustiprino. Tačiau darbiečių par- 
tjos laimėjimas Anglijoje davė naują im
pulsą antikomunistinėms partijoms Pran
cūzijoje. ir rinkimuose spalių mėn 29 die
ną komunistai gavo tiktai 27% visų atiduo
tųjų balsų, ir šį rezultatą reikia laikyti la
bai nuosaikiu. Tuo pačiu metu labai nu
stebino nauja respublikonų partija — Po- 
pulaire Republicain Mouvement, kurios 
politiniai ir ekonominiai idealai labai pa
našūs į anglų darbiečių partijos tikslus. 
Lygiai kaip ir socialistai, šie respublikonai 
buvo nusistatę prieš komunizmą ir užsi
brėžę bendradarbiauti su Didžiąja Britanija.

Europoje pasirodė nauja opozicija — 
prieš komunizmą. Šioji pasireiškė net ir 
tokiose valstybėse, kur tai reikia laikyti 
tiesiog stebuklu — Vengrijoje, Austrijoje, 
Rumunijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje ir Ju
goslavijoje.

Prieš rinkimus Vengrijoje amerikiečių 
laikraščiai rašė: — Vengrija yra kairioji. 
Komunistai pasidarė svarbiausi vadovai. 
Tačiau per rinkimus Vengrijoje lapkričio 
4 dieną komunistų partija gavo tiktai 15% 
visų atiduotųjų balsų, o tuo tarpu smul
kiųjų žemvaldžių partija gavo 60%.

Austrijoje rinkimai įvyko lapkričio 26 
dieną. Prieš tai Maskvos radijas paskelbė 
atsišaukimą: Pasaulis laukia iš Austri
jos aiškaus pasisakymo prieš savo praeitį. 
Nežiūrint į tai, Austrijoje komunistai gavo 
tiktai 5% visų balsų. Laimėjo socialdemo
kratų partija, gavusi 40% balsų. Ameri
koje komunistai padarė •Užmetimą, kad 
JAV ir D. Britanija primetė austrams rin
kimus anksčiau, nei šie politiškai subrendo.

New York Times rašo: — Komunizmas 
Italijoje netenka pagrindo. Rumunijoje 
antikomunistinės partijos pasidarė tiek 
stiprios, kad komunistų sudarytoji vyriau
sybė pasijuto priversta‘priimti i savo tar
pą naujų partijų ministrus.

Net Lenkijoje antikomunistinė ūkininkų 
partija pasidarė labai stiprus veiksfiys.

Pasipriešinimą komunizmui kelia ir kiti 
veiksniai. Vienu tokių veiksnių reikia lai
kyti raudonąją armiją okupuotuose kraš
tuose. Labai didelį antikomunistinį aktin- 
gumą parodo ir religinės bendruomenės.

Europoje yra pastebimas ne tik nusista
tymas prieš komunizmą, bet ir veržimasis 
į tikrąją demokratiją. Tiesą pasakius, ko
munistams tai nėra didelė staigmena.

Marksas ir Leninas sakė, kad jų didžiausi 
priešai esą ne kapitalistai, bet socialistai 
(socialdemokratai, liberalai). Šios partijos 
atsisakiuosius nuo revolucinės komunistų 
programos ir pasiūliusios masėms demo
kratines, ekonomines reformas. Komunistai 
turį stengtis, kur tik įmanoma, neleisti 
šioms partijoms iškilti. Tačiau, jei vis dėl
to šios partijos ima pirmauti, tai reikia mė
ginti su jomis susijungti, kad tinkamu mo
mentu būtų galima iš savo tarpo suduoti 
joms naikinamąjį smūgį. 1924 metais Le
ninas pareiškė tokią pažiūrą anglų darbie
čių partijos atžvilgiu: — Mes turime pa
dėti Hendersonui ir Snoudenui nugalėti

Loid Džordžą ir Čerčilį. Po to reikalinga 
mases įtikinti, kad Hendersonas ir . Snoū- 
denas yra buržujai, išdavikai Ir stovi 
bankroto išvakarėse. Reikia sukelti darbi
ninkų nepasitikėjimą vyriausybe, kad pa
starąją tinkamu metu būtų galima nuverstą

Komunistai tai prisiminė ir per pereitų 
metų rinkimus Anglijoje. Jie du kartus iŠ 
eilės kreipėsi į anglų darbiečių partiją su 
pasiūlymu susijungti. Pasiūlymai abiem at
vejais buvo- atmesti. Štai ištrauka iš darbie
čių partijos atsakymo komunistams: -« 
Paskutiniųjų 25 metų išgyvenimai rodo, kad, 
komunistų partijos tikslai visiškai skiriasi 
nuo darbiečių partijos idealų. Nors komu
nistai ir labai stengėsi, tačiau susijungti 
šiems nepavyko.

Amerikiečių komunistų laikraštis „Daily 
Worker“ rašo: — Europoje socialistų partis 
jos pradėjo nusistatyti prieš komunizmą. 
Todėl šios bus tikrai anglų pripažintos. Tai • 
yra Bevino politikos branduolys.

Pastarojo meto politinėje kampanijoje 
bolševikų vadai stipriai puola anglų sočiau 
llstus. Kalininas ir kiti socialistus pavadinę 
reakcijos jėgomis. Senosios socialistų tra
dicijos vis tebesančios gyvos.

Pagrindinį konfliktą Europoje sudaro ne 
komunistų nesusiderinimas su konservato
riais, bet nesutarimai su kairiosiomis demo<- 
kratljomis — socialistais ir liberalais.

Su šiais faktais tenka skaitytis ir Ameri
koje. Nors Europoje Ir yra pastebima poli
tinio nuosaikumo tendencija, takiau komu
nistai nemano atsitraukti. Be to demokratų 
jėgos dar nėra visiškai sustipsėjusios. Nors 
komunistai per rinkimus ir nėra niekur nu
galėję, tačiau vis dėlto jie daug laimėjo. Ji« 
turi labai patogias sąlygas valdžiai perimti, 
jei demokratiškoms partijoms tai nepa
vyktų. Šitie faktai turi paveikti į. amerikie
čių galvoseną ir turi nužymėti Europos po
litinę ateitį. Amerikiečiai turėtų .pripažinti 
demokratinius elementus, nusistatančius 
prieš reakciją ir revoliuciją. Ūkio srityje 
Amerika savo išteklius turi perduoti Euro
pos dispozicijai, kad ji turėtų visa, kas jai 
reikalinga. Tuo pačiu metu reikalinga ūki
niu požiūriu išnaudoti Europos jungtine^ 
valstybės, kurios vienintelės galėtų tik už* 
tikrinti Europos valstybių gerbūvį. Ameri
ka turi taip tvarkytis, nes šį karą ji laimė
jo vien tokios politikos dėka.

Su UNO pagalba Amerika gali kartu su 
panašiai į ją galvojančiomis tautomis at
siekti šių principų realizavimo. Tai dary
tina ir pačios Amerikos interesuose. Būvą 
karai rodo, kad anarchija Europoje galėtų 
apimti kartų ir Ameriką. O. B.. H.

A BOMBOS PADARINIAI VIS DĖLTO 
ŽYMŪS

Toliau betyrinėjant atominės bombos pa- • 
darinius, aiškėja, kad padarytoji žala yra 
didesnė, kaip pradžioje manyta. AP pra
nešimu, 73 laivų junginys Bikinio Atollyje 
po bombos sprogimo nebegalėjo manevruo
ti. Nuo didžiulio slėgimo sprogę visų laivų 
garo katilai. Vadinasi, nebebūtų buvę įma
noma jiems toliau plaukti. Apie 90% gy
vulių, buvusių paliktų laivuose, rodo svei
katos sutrikimo žymes.
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Selma lagerlof (4)

Vario katilėlis
— Kaip juokinga, — tarė ji savo vyrui, 

— kad galėjau pamanyti, jog tavo motina 
yra ūkvedė. Atleisk man, uošve. Bet aš 
negalėjau kitaip, man tai rodosi baisiai 
komiška. — Ir ji juokėsi konvulsyviškai.

— Aš tave išmokysiu juoktis,, tu .. tu.. 
• *- .Bet Dahlbergas paėmė senąją už ran
kos ir išsivedė ją. O jei ne, tuojau būtų 
paslaptis iškilusi aikštėn.

Viduje jaunoji ponia atsikvošėjo. Ji nu
sišluostė ašaras ir sudejavo, kaip daroma 
pasijuokus. Ji žvilgterėjo į tarnus. Ne
bematė nė vieno iš senųjų. O, nebuvo to
kio, kuris būtų ištvėręs ilgiau, kaip metus.

Po jaunavedžių parvykimo kitą dieną 
turėjo būti DuvpMse keliama puota. Prieš
piet senoji šaudyte šaudė po namus ir vis
ką ruošė svečiams; o ponia Anna Marija 
gulėjo ant ilgos salono sofos ir ilsėjosi. Ji 
pati nedarė nieko ir labai užjautė savo 
uošvienei, kuri galėjo visiškai nusidirbti.

— Ateikite ir sėskitės valandėlę, sofa yra 
pakankamai didelė, — tarė.

— Man rodosi, kad tau ir map turi būti 
kita kas galvoje, nekaip poilsis, — atsakė 
senoji ponia.

— Taip, bet jei jau kartą turime dideles, 
minkštas, plačias sofas. Ką gi kita veikti su 
jomis, uošviene?

Senoji stovėjo ir atskaitė kambarinei 
staltieses ir servetes. Ji ramiai klausėsi 
čiauškalo, kol išėjo kambarinė.

Man rodosi, kad tu pamišai, Anna 
Maja, —pratarė paskiau.

Ponia Anna Marija ramių ramiausiai gu
lėjo ,ir spoksojo j lubas.

— Man rodosi, kad tu pamišai, Anna 
Marija.

Jaunoji dabar atrodė mieguista..
— Ot kaip, uošviene,, tamsta turi mane 

omenyje. Gaila, kad uošvienė negali už
miršti, jog vakar juokiausi. Uošvienė pyk
sta ant manęs ir vadina šlykščiais vardais. 
Niekas nėra manęs pirmiau vadinęs Anna 
Maja.

Pasakiusi ji prispaudė nosinę prie akių 
ir pradėjo verkti.

Senoji išėjo pro duris. Ji neturėjo laiko 
tai ožkai.

Po valandėlės jaunoji ponia teikėsi nu
vykti j virtuvę. Jai atėjo | galvą pasida
ryti naudingai. Po poros minučių ji su
daužė dubenį su karštu patiekalu.

— Tesusimilsta Viešpats, kokią žmoną 
gavo mano sūnus! — tarė senoji. — Tas 
dubuo, kuri buvau paveldėjusi nuo savo 
motinos!

— Neverta verkti dėl dubens, — pasakė 
jaunoji ponia. — Jei visą mano tėvų pa
likimą jmestų i ežerą, aš tiek . . .

Tą pačią akimirką atsivėrė durys, ir An
na Marija apsigręžė ant kulno. įėjo sena 
moteris, neturtinga ir sulinkusi, tikras var
go paveikslas.

Senoji ponia griežtai išbarė Ją.
— Ne, nelįsk man 1 akis, — tarė ji. — 

Ar manai, kad nežinojau, kaip elgeis tavo 
dukteriai tarnaujant 8ia? Tu elgetaudavai 
iš manęs, o ji suėsdavo. Nešdinkis tuojau 
iš čia! ■

Jaunoji ponia Įsikišo aštriu balsui
— Dink iš akių, beregint dink iš šūdų! 

Na, greičiau! — Ir senutei bekiūtinant, ji 
nutvėrė dideli mėsingą kaulą ir išmetė jį 
per galvą. Prieangyje jis nukrito ties kojo
mis. Elgeta skubotai pasilenkė ir Įsikišo 
JI 1 savo krepšj.

— Dabar mėtei mūsų lietukus, — tarė 
senoji ponia, — ir šitaip elgies dabar su 
savo tikra . . .

(Bus daugiau)

Medardas Bavarskas

Menkystė
Iškyla didelė žmogaus dvasia 
Virš pievų kruvinų.
Iškyla virš liepsnojančių kalnų.
Iškyla ... O paskui tylu, tylu . . .

Ir niekas nebesako jau: 
Žiūrėk, dvasia iškilo, — 
Nes nieko nebėra jau didelio, 
Nes nieko nebėra daugiau.

O kas gi ta žmogaus dvasia?
Nebėr gi pievų kruvinų, ■ 
Nebėr daugiau jokių kalnų, — 
Tiktai tylu, tylu ...

Ir aš gi tą gerai žinau, 
Nes kaž kada tikėjau dvasią. 
Prisimenu dabar kaip gražią pasaką, 
Nes nieko nebėra daugiau.

Jungtinis frontas dėl pavergtu 
tautij laisvės

Amerikoj įsteigta tautinių grupių federa
cija, kurią sudaro iš Rytų, Centro ir Pie
tryčių Europos kilę amerikiečiai.

Sis įvykis nepraėjo nepastebėtas ir ame
rikiečių spaudos. Daugumas amerikoniškų 
laikraščių plačiai rašė apie šią naują Fede
raciją, pabrėždami, kad tai) yra rimta ir 
didžiulė jėga. Štai, pav., kaip apie tai rašo 
„Herald-American“ balandžio 12 d. prane
šime iš Vašingtono, pavadintam „Svetur gi
musieji jungiasi kovai prieš komunizmą“:

„Vakar čia, Vašingtone, buvo oficialiai 
įsteigta iš Centro ir Rytų Europos kilusių 
amerikiečių ferderacija, nusprendusi kovoti 
prieš komunizmą tėvynėje ir užsieniuose. 
Federacija atstovauja įspūdingam 11.000.000 
narių skaičiui. Naujoji antiraudonoji koali
cija susideda iš šių paskirų grupių: JAV ir 
Kanados Graikų Katalikų Sąjungos — 
500.000 narių, Amerikos Lietuviu Tarybos — 
1.000.000, Amerikos Lenkų Kongreso — 
6.000.000, Serbų Tautinės Federacijos — 
100.000, Amerikos Slovakų Lygos 1.250.000, 
Slovėnų Katalikų Sąjungos — 600.000, Jung
tinės JAV ir Kanados Kroatų Sąjungos — 
700.000, Vengrų Reformatų Federaoijos Ame
rikoj — 100.000 ir Ukrainiečių Tautinės Są
jungos su Ukrainiečių Katalikų Sąjunga — 
800.000. Steigiamajam Federacijos Kongresui 
pirmininkavo Charles Rozmarek, Amerikos 
Lenkų Kongreso pirmininkas. Toliau pra
nešime suminimi svarbiausieji naujosios Fe
deracijos tikslai ir principai. Pabaigoj pa
brėžiama, kad Federacija siekia pastatyti 
„kinų sieną“ prieš komunistų veržimąsi į 
šias tautines grupes. Federacija taip pat 

Vienu balsu pasisakiusi prieš Oskaro Langės, 
dabartinio sovietų kontroliuojamos Lenkijos 
ambasadoriaus Jungtinėse Valstybėse, pri
pažinimą“.

Dar plačiau naujosios milžiniškos Fede
racijos įsteigimą aprašė, komentavo ir svei
kino visų tų į vieną jungtinį kovos frontą 
susijungusių tautinių grupių spauda. Štai 
Čikagos lietuvių dienraštis "„Draugas“ Nr. 87 
tuo klausimu rašo: /

„Šis didysis sąjūdis prasidėjo įvairių tau
tų fraternaliniu organizacijų veikėjų susi
rinkimu, kuris įvyko vasario 22 d. Pitts- 
burge. Specialiai išrinkto komiteto susirin
kime kovo 25 d. (taip pat Pittsburge) nutar
ta į sąjūdį įtraukti tokias organizacijas, 
kaip Amerikos Lietuvių Tarybą, Amerikos 
Lenkijos Kongresą, Amerikos Slovakų Lygą, 
Amerikos Kroatų Federaciją ir daug kitų, 
kurios dirba, stengdamosios apsaugoti Amč* 
rikos demokratiją ir išlaisvinti mažąsias 
tautas. Ir banlandžio 10 ir 11 d. Vašingtone 
susirinko tų įvairių tautinių grupių didžių* 
jų organizacijų lyderiai nustatyti principus 
ir tikslus jau užmegstų grupių organizuotą 
veikimo federacijai.

Viename suvažiavimo posėdyje buvo suk
viesta spaudos konferencija, kurioj daly
vavo keliolika žurnalistų — dienraščių i» 
įvairių spaudos agentūrų atstovai. Viso 
krašto spauda plačiai aprašė suvažiavimą, 
raskelbė įsteigtos Federacijos principus fr 
.t. Suvažiavime išrinktas laikinas Federaci- 
os komitetas, išrinktos reikalingos komisi

jos. Vašingtono suvažiavime Amerikos Lie
tuvių Tarybą atstovavo — pirm. I. Šimutis, 
vicepirm. adv. V. Laukaitis, sekr. dr. P. Gri
gaitis, ižd. M. Valdyta, iždo globėjas ir po
litinės komisijos narys V. T. Kvetkas“.

- Federacijos principai ir tiksle-
1. Sutelkti kiekvieną pastangą apsaugoti 

ir sustiprinti mūsų amerikonišką santvarką.
2. Iki pat galo raginti mūsų vyriausybę 

dirbti, kad būtų sudaryta teisinga ir pastovi 
taika, paremta mūsų Teisių Įstatymu ir prin
cipais, įkūnytais Į Atlanto Chartą ir Ketu
rias Laisves, dėl kurių mūsų sūnūs ir duk
terys kovojo ir mirė.

3. Užkirsti- kelią tamsiai komunistų ir ki
toms antidemokratinėms įtakoms, kuri® 
veržiasi į kiekvieną grupę, atstovauja^ 
šioje Federacijoje, kiekvienoje grupių yra 
įsikūrusios komunistinės ir kitos antidemo
kratinės organizacijos if skleidžiama komu
nistinė propaganda, grasinanti amerikiečių 
tautos saugumui, gerovei ir santvarkai.

4. Sustiprinti Jungtinių Valstybių sau
gumą ir gerovę, reikalaujant tokios politi
kos, kuri suteiktų pastovią taiką visoms pa
saulio tautoms, įskaitant ir Centro bei Ry
tų Europos kraštus, turinčius apie 150.000.006 
gyventojų.

5. Raginti mūsų vyriausybę igyvendyti 
garantijas laisvų ir nevaržomų rinkimū 
tuose kraštuose tarpsąjunginės komisijos 
priežiūroje. Norint to pasiekti ir pašalinį 
rimtą grėsmę pasaulio taikai, būtinai rei
kia, kad sovietų kariuomenės daliniai 1» 
sovietų slaptoji policija tuojau būtų ati
traukta iš neutralių ir sąjunginių kraštu 
kaip tai numatyta 1943 m. Maskvos dekla
racijos 6 straipsnyje.

Visų tautinių grupių lyderiai vienu balsy 
priėmė šiuos principus ir Įsteigtai Federae 
cijai davė tokį vardą: „Federation of Amą* 
ricans .of Central and Eastern Eu repeat 
Descent“.;, ,t

„Eltos“ biuk
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nelaimėje 
imu Horneburge

Jis? nors jam lietuviai ir svetimi, myli 
juos ir jais rūpinasi, norėdamas suteikti 
jiems kuo geriausias sąlygas, nekalbant jau 
apie patį Itn. J. Račį, kuris šių jaunųjų vy
rų labui daug aukojasi. „Turite neblogus 
vaikus, rūpinkitės jais ir toliau, kaip rūpi
notės. Jums už tai bus dėkingi jų tėvai“ — 
sako jam klebonas, spausdamas ranką. Ko
mendanto veidu nubėga raudona banga. Ir 
jis jaudinasi, prisimindamas sunkias dienas, 
kurias jis išvargo kartu su šiais vyrukais, 
ir džiaugdamasis, kad pavyko dabar gra
žiai įsikurti ir dirbti, vėl draugėje su jais. 
Su berniukais susigyvenęs ir daug su jais 
dirbąs F. Ramonis — stov. komendanto pa
vaduotojas — tai trečias šių jaunųjų vyrų 
draugas. „Yra Ir netvarkingų berniukų, rei
kalingų tam tikro perauklėjimo. Bet jie 
tikrai pranyks toje gerųjų bangoje. O kai 
yra gerų, tai ne taip jau bloga ir su blo
gais dirbti" — atsiliepia svetimtautis globė
jas danas apie lietuviukus.

Bendrai svetimtaučių akyse berniukai turi 
simpatijų. Vokietis baronas, kurio dvare da
bar jaunuoliai gyvena, labai džiaugiasi, kad 
jo dvare gyvena lietuviai, o ne kiti sve
timšaliai. Jis dažnai čia atvyksta, atvežda- 
mas jiems daržovių, pasiūlydamas baldų ar 
kitko. Beruošiant koplytėlę, buvo reikalin
gus prie altoriaus paveikslas. Paklausta ba-

Laimingi 
Is pabalt iečių m 

(tęsinys)
Viena diena Pabaltiečių Namuose

Aprūpinti patogiomis gyvenamomis, darbo 
ir poilsio patalpomis, maistu, rūbais Ir ava
lyne, jaunuoliai dabar gyvena dar lyg pe
reinamąjį laikotarpį, nes stovykla dar tik 
neseniai suorganizuota, o prie gilesnio teo
retinio mokymo bei auklėjimo dėl atitinka
mo personalo stokos, dar neprieita.

Dienos programa stovykloje atrodo taip: 
7,30 vai. kėlimasis, rytinė mankšta ir kam

barių tvarkymas.
9 vai. pusryčiai, nuo , 9—12 vai. darbas 

darže arba parke, 13 vai. pietūs,_ nuo pietų 
ligi 14,30 vai. laisvalaikis, nuo 14,30 ligi 17,00 
vai. darbas, nuo 17 iki 18 vai. užsiėmimai 
darbo kambaryje, 18 vai. vakarienė. Po va
karienės dainavimo pamoka, o vėliau lais
valaikis, skirtas muzikai, sportui ir kt. Die
na šioje stovykloje prabėga itin įvairiai, 
tačiau visa vyksta griežtai pagal nustaty
tas valandas, tuo būdu prisilaikant gražios 
tvarkos ir prie jos pratinant jaunuolius. 
Prie jos pripratus, diena šioje stovykloje 
neatrodo jau taip („griežta“, kaip galėtų pa
manyti eilinis kitos kurios nors stovyklos 
gyventojas, pratęs nesiskaityti Ir nesivar
žyti su Valandomis. Ypač daug džiaugsmo 
Jaunimui duoda darbas darže bei sode. Jų 
rankomis sukastos lysvės, susodintos daržo
vės ir prižiūrimi vaiskrūmiai.

Jie turi ir gyvo Inventoriaus. Kelios ož
kos, keliolika vištų ir stirnų pora. Kai mes 
•Įname pro tą joms užvertą daržo plotą 
Stirnukė prieina prie tvoros ir meiliai į mus 
tiūri. Šį kartą ji priima ir tą keletą žalių 
lapų, kuriuos jai siūlo UNRRA gerbūvio 
vyr. karininkas Knoth, vilkįs rudą unifor
mą. Šią uniformą stirnukė puikiai pažįsta ir 
paprastai piktai šoksta į jo pusę, kai tik jis 
Bode pasirodo. Mat, šis žmogus ją parvežė 
iš Hamburgo zoologijos sodo, atskirdamas 
ją iš didelio jos draugių būrio. Dabar ji 
yisą laiką užtai ant jo pyksta.

_ Mums atvykus į stovyklą, berniukų die
nos programa šiek tiek- pasikeitė. Vakare 
jie turėjo pasikalbėjimą su kunigu, kuris 
jiems suteikė daug minčių ir klausimų, ties 
kuriais jie šiandien, gal būt pirmą sykį be
būnant svetimame krašte, turėjo susimąsyti. 
Rytojaus dieną iš pat ryto gražiai jų pačių 
(rengtoje koplyčioje jie ėjo išpažinties. Po 

' to čia vyko pamaldos pirmą sykį nuo pat 
stovyklos įsikūrimo. Akordeonu pritariant, 
berniukai gražiai sugiedojo daug giesmių. 
Dar sykį nuoširdus tėviškas kunigo žodis 
po evangelijos. Daugelio akyse matyti aša
ros. Iš klajoklio gyvenimo, iš dvasinio kla
jojimo jaunuoliai grįžta prie Kristaus, pa
garbiau savo krūtinėse nešdamiesi jį nuo 
altoriaus. Pamaldos baigiamos Tautos Him
nu. Po pamaldų jie eina pietų, o paskui vėl 
Vyksta gyvenimas sekmadieniui - nustatyta 
tvarka. Laisvalaikio metu dauguma išeina į 
miestą, kuris yra čia pat. Teiraujantis apie 
kultūrines pramogas už stovyklos ribų, 
tenka sužinoti jų didelį džiaugsmą. Vieną 
sykį per savaitę penkiolika berniukų gali, 
vykti į anglų kariams skirtus spektaklius 
Hamburge teatre „Paladium“, o neseniai 
taip pat Hamburge jie aplankė cirką ir 
žvėryną. Tai vis gerbūvio karininko Knoth 
rūpestis. Jis buvo jiems suruošes .ir ilgesnę 
kelionę į kalnus. " 

ronlenė, ar ji neturinti kokio nors paveiks
lo, kurte tiktų prie altoriaus, ji ne tik su
rado, bet ir pristatė puikų paveikslą, vaiz
duojantį Madoną su Kūdikėliu, brangią re
produkciją ii Siksttno koplyčios.

Meo džiaugiamės gražia berniukų taktika 
taikingai Ir korektiškai sugyventi su sve
timtaučiais, tuo pelnijantls jų simpatijas. 
„Vyružiai, j Jus mes visi žiūrirhe, neapvil
kime mūsų! Būkite visuomet savo vietoje 
ir tinkamai atstovaukite mūsų vardą!" — 
palinki jiems klebonas, pakartodamas sa
vąsias mintis, jau anksčiau pareikštas 
jiems per pamokslą. Po to mes ruošiamės 
išvykti, o jie, rateliu apstoję, su mumis 
atsisveikina. Mums palieka bendras malo
nus įspūdis,, paviešėjus Pabaltiečių Na
muose, kur dabar gyvena per 40 lietuvių 
ir du latviukai. Ateityje gyventojų skaičius 
padidės. Stovyklos vadovybė čia nori su
burti visus be globos pasilikusius berniu
kus, esančius bent artimesnėse apylinkėse. 
O tai yra didelis ir gražus darbas mūsų 
jaunosios kartos labui. 1

S. Narkėliūnaitė.

INVALIDŲ LIETUVIŲ ORGANIZACIJA
1946. 6. 21 d., suvažiavusi Wiesbadeno liet, 

karo invalidų iniciatorių grupė, apsvarsčiusi 
esančių tremtyje LKI sunkų būvį, ryžosi 
organizuotis ir išrinko laik. Lietuvių Karo 
Invalidų Vyr. Komitetą, kuris dirbs arti
mame kontakte su LTB Vyr. Komitetu, rū
pindamasis suburti aplink save visus lietu
vius karo invalidus, įdant bendromis jėgo
mis ir organizuotai būtų galima ginti ir ge
rinti visus aktualiuosius LKI reikalus. '

Buvusieji Nepriklausomos .Lietuvos karo 
invalidai, o taip pat ir tie lietuviai, kurie 
šiame kare kovodami dėl Lietuvos reikalų 
yra tapę Invalidais — prašomi registruotis 
LKI Vyr. Komitete šiuo adresu:

Br. Tuarkūnas, (16) Wiesbaden, DP Camp 
563.

Registracijos pranešime reikia nurodyti:
1. Pavardė, vardas ir dabart. gyvenamoji

vieta; . . ’ ,
2. Gimimo vieta ir data;
3. Šeimos būvis (kartu gyvenančių šeimos 

narių skaičius, vardai, amžius);
4. Invalidumo laipsnis ir rūšis (šio .karo in- 

.validal pristato kartu ir vietos gydytojo
pažymėjimą bei ^trumpą aprašymą, kodėl 
save laiko liet, karo Invalidu).

LIK Vyr. Komitetai.

NEDARBINGŲ TREMTINIŲ NAŠTA
Į okupacinę anglų zoną Vokietijoje jau 

atvežta 550.000 Sudetų vokiečių. Iš jų tik 
15»/» darbingi. Likusieji gi sudaro naštą ir 
taip jau sunkiai besimaitinančiai sričiai.

Tarybinė sėja
„Tiesa“, str. „Žmonės, kuriems nerū

pi sėja“, rašo:
„Užsukame į Zarasų Mašinų — Trak

torių stotį (MTS). Direktorius šiškovas. 
Pakelėje mus sustabdo liūdnas vaizdas. 
Pašiuręs, iššokusiais kaulais arkliukas 
veltui bando patraukti malkų prikrau
tas, sniege įstrigusias roges . . .

Pasirodo, kad Zarasų MTS, nepasirū
pinusi iš rudens pašarais, savo arklius 
dalino valstiečiams, kad šie maitintų 
juos iki pavasario. -Jokios kontrolės, jo
kios priežiūros nebuvo vedama. Ir su 
punkto arkliais elgėsi taip, kaip išmanė“.

Toliau tas pats korespondentas I. Tepren- 
ko pažymi, kad Antalieptės MANP punkte 
arkliai nepajėgia net atsistoti, Rimšės 
punkte visi 5 arkliai yra nusilpę ir išsekę. 
Salako punkte iš 9 arklių 6 serga niežais. 
Smalvų punkte turima 10 arklių, kurie taip 
nusilpę, kad vos laikosi ant kojų. Dėl šių 
padarinių korespondentas apkaltina parti
nes ir tarybines organizacijas.

— Lietuvoje organizuojama linininkystės 
kooperacija. „Lino“ org.. biuro pirmininku 
yra drg. Tryčius. Rezultatai buvę menki. 
Per 2 mėn. supirkta vos l,3°/o mėtinio pla
no linų pluošto ir 6.8»/« metinio plano sė
menų. Geresni rezultatai pasiekti Utenoje 
drg. Didžioko ir Pilypo iniciatyva. „Lino“ 
suvažiavime kalbėjo LTSR vyr. Žemės 
ūkio kooperacijos Valdybos viršininkas drg. 
D. Mamajevas.

— „Gubernijos“ fabrikas metinį gamybos 
planą teįvykdė tik 5O*/o.

— Darbo jėgos , įskaitos Ir paskirstymo 
biuro prie LTSR LKT viršininkas yra drg. 
A. Vladimirovas. LKP (b) CK sekretorius — 
drg. A. Isačenko.
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