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4 ministerial svarsto Rnnmniios sutarti
Londonas. Keturių didžiųjų užsienio rei

klių ministerial, nepriėję jokio susitarimo 
Triesto klausimu, pavedė jį toliau narplio
ti savo padėjėjams, _ o patys ėmėsi - tartis 
I'umunijos sutarties reikalu, kurį, užkliuvę 
už laisvo susisiekimo Dunojum problemos, 
aidėjo kitam posėdžiui.

JAV SĄLYGOTAI BESUTINKA PERLEIS
TI SALAS JT MANDATAN

Londonas. JT patikėtinių komisija man
datams perimti diskutuoja, toliau. JAV ats
tovas pareiškė, jog jei nebūsią sutikta su 
Amerikos sąlyga pasilikti bazes Ramiojo 
vandenyno japonams priklausiusiose sa’ose, 
tai tų salų Amęrika negalėsianti perduoti 
JT valdyti, o jas pati va'dysianti ir toliau.

3 NAUJI JT NARIAI
Londonas. JT pilnaties sesija Naujorke 

po 8 dienų darbo komisijose vėl susirinko 
bendro posėdžio. Vienu ba’su nutarta Af
ganistaną, Islandiją ir Švediją priimti JT 
nariais. Diskusijose dėl priėmimo buvo 
įvairių pasisakimų.

Sovietų blokas ypač šiltai rekomendavo

Švediją, tuo būdu įvertindamas jos „dide
lius nuopelnus”, išduodant pabaltijiečius ir 
pripažįstant Pabaltijo valstybes Tarybų 
s-gai. Sovietų bloko nuomonę išreiškė Len
kijos atstovas Dr. Langė.
Tame pat posėdyje generalinis sekretorius 

Trigvė Lie siūlė Franko Ispanijos klausimą, 
kaip išimtą iš darbotvarkės Saugumo Ta
ryboje, svarstyti plenume.

BULGARIJOS RINKIMAI NERODO ' 
v TAUTOS VALIOS

Londonas. „Associated Press” pranešimu 
iš Sofijos vienas bulgarų laikraštis paskel
bė, jog praėjusieji rinkimai nedavė bulga
rų tautos nusistatymo vaizdo dėl opozici
jos varžymo cenzūros pagalba, narių suė
mimais, koncentracijos stovyklomis ir t. t.. 
Baigdamas laikraštis reikalavo panaikinti 
cenzūrą ir koncentracijos stovyklas bei pa
leisti suimtuosius ^pozicijos partijų narius.

Londonas. Palestinoje, sprogus pragaro 
mašinai vienam name žuvo 3 britų policiniu 
kai, kurie ten buvo atskubėję gavus polici
joje telefoninį pranešimą apie padėtą sprog 
menį.

Sovietu reikalavimas grąz’nti tremtinius
Maskva. Maskvos radijas perdavė socia- 

lirėje komisijoje tremtinių klaus mą svar
stant Višinskio pasakytą kalbą. Kalbėtojas 
padarė priekaištų anglams ir amerikie
čiams, kad jie Vokietijoje globoja Pabaltijo 
gestapininkus. Prie tos pačios kategorijos 
priklausą Jugoslavijos četnikai ir gen. An- 
dersas.

Anglų ir amerikiečių globoje šios gru
pės Nuorganizavusios gyvą veiklą ir stip
rius lizdus. Pranešėjas prie šios žinios pa
minėjo ir vietoves. ‘

Jei šis klausimas turįs būti čia svarsto
mas tai tik dėl anglų ir amerikiečių kaltės, 
dėl jų apsileidimo. Tarybų s-ga susirūpinu
si kaip galint greitesniu klausimo likvidavi
mu, nes globojamosios grupės esančios 
’'riešiškai nusistačiusios prieš Tarybų s-gą. 
Tereikia tik pavartyti bet kurioje stovyklo
je. leidžiamus biuletenius. Juose, girdi, tik 

rieš sovietus ir terašo. iTarybų s-gos nuo- 
> one tas pabėgėlių grupes ne globoti rei
ks, bet paprasčiausiai grąžinti į savo kraš
tus.

į šiuos Višinskio priekaištus atsakymą 
davė E. Rooseveltienė („Minties” 215 Nr.) 
ir D. Britanijos užsienio reikalų ministeris 
Bevinas šių metų lapkričio mėn. 8 d., pa- 
i 'ridamas, kad 95’/. Višinskio iškeltų kal- 
i ainių neturį pagrindo. Vokietijai kapitu- 
1 avus, joje buvo rasta 12.r*>0.000 išvietintų 
asmenų, iš kurių 11.000.000 grįžo į savo

kraštus, o likusiojo 1 mil. išvietintųjų as
menų klausimas reikalinga rimtai apsvar
styti.

RECEPTAI VOKIETIJOS OKIUI 
TVARKYTI

Londonas. Anglų spauda vedamuosiuose 
pirmoje vietoje vėl kelia Vokietijos proble
mą. ,Economist” rašo, kad po vienerių me
tų demokratinio valdymo vokiečių tauta li
ko be duonos ir be vilties. Tiesa, Anglija 
yra viką padariusi būviui gerinti, bet ne
reikia užmiršti, kad tuo atsakingumo už 
esamą būvį tegalės išvengti, jei užmigs ant 
nupelnytų, bet, dėl blogų aplinkybių, meke
no nepripažintų laurų. „Tribūne” patiekia 
šį Vokietijos būvio gerinimo receptą: pir
ma stiprios asmenybės kabineto ministerio 
rangu paskyrimą įgaliotinio Vokietijai su 
rezidencija Vokietijoje; antra, finansų refor
mos vykdymą; trečia, reparacijų sutvarky
mą; ketvirta, paskubinimą valdžios funkci
jas perduoti patiems vokiečiams. „New Sta
tesman” kritikuoja silpną pramonės pajė
gumą dėl daugelio nereikalingai išmontuo
jamų fabrikų. Girdi, jei britų zona tegatni- 
na tik */i Potsdamo susitarime numatyto 
plieno kiekio, tai esanti kalta ir britų kari
nė valdžia, kuri nežinia kuriais' motyvais 
sustabdė lengvai į t-’kos melo gamybą per
vedamų fabrikų darbą.

Mokymas ir auklėjimas
Pozityviausias darbas^ tremtyje yra dir

bamas mūsų mokytojų. Tačiau, dėl nenor
malių sąlygų jis yra sunkus ir nedėkingas. 
Kaip vargo mokyklos, taip ir ištremties mo
kytojas, reikia viltis, bus^įvertintas ateityje. 
Sį kartą mokytojai mums atleis, jei mes dėl 
mokymo ir auklėjimo iškelsime ir kritiškų 
pastabų.

Didžiausias mūsų mokyklų trūkumas tai 
programų neišėjimas. Yra tokių ąiokyklų, 
kurios neįvykdo ir dalies programų. Iš to
kių mokyklų patekę vaikai į normalesnes 
negali prisitaikinti, jie atsilieka, žalojasi. 
Suprantame, mokytojų, vadovėlių, patalpų, 
priemonių" trūkumas kai kuriose vietose 
kliudo mokyklas laiku įsteigti ir normaliai 
dirbti. Tačiatf, įsteigtosios mokyklos turėtų 
pasirūpinti sugaištą laiką ir neišeitą progi. 
ramą papildyti ir išsemti. Mokyklų uždavi
nys, kiek galint, pakelti mokslo lygį ir vai
kams suteikti daugiausia žinių. Jei vaikai 
bus neparuošti aukštesnei mokyklai, savo ir 
svetimiems universitetams, o labiausiai 
praktiniam gyvenimui, kovai už ateitį, tai 
bus kalčiausi mokytojai, nežiūrint jų pasi
aukojimo pedagoginiam darbui. Taigi, mo
kymo ir mokslo lygis turi būti pakeltas iki 
galimo aukščiausio laipsnio.

Mokyklos uždavinys yra ne tik mokymas, 
bet ir auklėjimas. Mokykla gali pripumpuo
ti j mokinių galvą daugiausia 'žinių, bet 
jeigu ji neišauklės pilnutinio ^žmogaus, ge» 
ro tautiečio, gero piliečio, tobulo inteligen
tingo ir kultūringo žmogaus, ji nepasieks 
savo tikslo. O gero išauklėjimo mums ypa
tingai trūksta. Žiūrėk, jaunimas kokių kal
bų prisiklauso, kokius negražius žodžius var
toja, kiek jame arogancijos, įžūlumo. Tai 
dėl to, kad nei mokykla, nei tėvai to jau
nimo neauklėja. Jis daugiausia laiko pralei
džia stovyklų kiemuose, gatvėje, jis girdi 
slaviškus keiksmus, jis mato neleistinus 
veiksmus, kuriais užsikrečia. Mokyklos už
davinys pažinti savo mokinių būdą, jų silp- “ 
nąsias ypatybes, naikinti iš gatvės atsineštus 
neigiamumus, auklėti jų sielą, tobulinti jų 
charakterį, stiprinti valią, švelninti širdį ir 
ugdyti pilnutinį tobulą žmogų.

Mokykla be abejo nepajėgia visko ap
rėptu Ji ir negali geriausiai išmokyti ir iš
auklėti vaiką. Tai yra ne tik mokyklos, bet 
ir tėvų ir visuomenėj uždavinys. Jei moky
tojas skiepys moralines teigiamybes vaiko 
būde, o tėvai savo apsileidimu ar neišma
nymu griaus, tai mokytojo darbas bus 
bergždžias. Tėvai turėtų labiausiai rūpintis 
savo vaikų mokslu ir auklyba. Pirmoj eilėj 
jie yra atsakingi už savo vaikus. Taigi, tė
vų mokymo ir auklėjimo pareiga yra tokia

I (Nukelta į 4 p.)
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Rusams nėra kada atsikvėpti
J. Fišeris, vienas iš „Harper’s Magazine” 

leidėjų sugrįžo į JAV iš Rusijos,' kur jis 
praleido virš poros mėnesių kaip Unrros 
misijos narys, prižiūrinčios teikiamos Uk
rainai pagalbos paskirstymą. Pagal Unrros 
su sovietų vyriausybe susitarimą, Unrros 
misijos nariams teikiama išimtina judėjimo 
ir stebėjimo laisvė, o taip pat, net pasikal
bėjimų su rusais, »tarpininkaujant ameriko
nui vertėjui, laisvė. Pažymima, kad Unrros 
misija faktiškai turėjusi daugiau Jaisvės, ne
gu, kad daugeliui užsienio diplomatų ip ko
respondentų kada nors sovietų buvę duota. 
Fišeris rašo:
'Trisdešimt metų vargsta rusų tautai. Ly

ginant su amerikiečių gyvenimo standartu, 
rusai turi labai sunkų gyvenimą. Tas sun
kus gyvenimas tęsis dar nemažiau 10—15 
metų, sako Fišeris, remdamasis Stalino žo
džiais. Pastarasis šių metų vasario mėn. 9 
d. pareiškė savo tautoms, kad reikia pasi
spausti, įvykdyti natijų serijų — trijų ar 
daugiau penkmečių planą, ypatingą dėmesį 
k plant į sunkiąją pramonę (karo). Kol tai 
nėra padaryta, Stalinas tada perspėjo, So
vietų s-ga negali būti rami dėl galimo už
puolimo iš kapitalistų pusės. Kaip žinome^ 
jo paskutinieji pareiškimai yra diametraliai 
priešingi čia minėtam pareiškimui. Sunku 
pasakyti, kiek atgaivino ■ sovietų žmones 
naujausi Stalino pareiškimai, kad karo pa
vojaus nėra. Fišeris sako, jog sovietai yra 
įsitikinę trečią pasaulinį karą tikrai būsiant. 
Tą karą jie įsivaizduoja daug baisesnį ir 
sunkesnį negu praėjusį. Sunku, esą, sovietų 
vadams ir kalbėti apie tai, kada tenka vis 
sunkesnę naštą krauti liaudžiai, nežiūrint 
jos kantruiųo r ištvermės.; Bet jie kitos išei
ties nematą, kaip panaudoti visą savo ener
giją ir šaltinius, kad besiartinantį pavojų 
sutiktų galimai geriau pasiruošę. Jų many
mu, sekantięji penkiolika metų yra kaina, ku
rią. Sovietų, s-ga turi mokęti dėl savo egzis
tencijos. . . '

Tačiau iki š. m. kovo 15 d., t. y. paskel
bimo dienos penkmečio plano detalių, šios

TRUMANO VAGONAS KAINUOJA TIK 
10 DOLERIŲ

Vašingtonas, D. C, Prezidento sekreto
rius paskelbė, kad naujai įsigytas preziden
to Trumano ištaigingas vagonas kainuoja 
valdžiai tiktai 10 dolerių.

Gandai, kad. už jį sumokėtas pasakiškos 
sumos neturi jokio pagrindo.

Amerikos Geležinkelių Draugija statė šį- 
vagoną Roogeveltui, o kai šis mirė, tai vi
sas vagonas, įskaitant ir. 13 antklodžių, para
duotas prezidentui už 10 dolerių. („Naujie
nos”).

žinios nebuvę taip efektyviai blogos. Tik pa
skelbus šį planą, pasidarę aišku, kad iliuzi
joms nebėra vietos. Būtinas atstatymas per 
karą sunaikintos pramonės ir išvystymas jos 
iki 50% prieškarinio lygio. Plieno pramonės 
išplėtimas iki 60 mil. to, t. y. žymiai dau
giau už normalią JAV taikos meto produk
ciją. Pastatymas daugybės fabrikų, tiesimas 
naujų kėlių, gamyba lokomotyvų, autoveži- 
mių, pagaminimas virš milijono (1,3 mil.) 
įrankiams gaminti' mašinų (karo reikal.) ir 
visa eilė kitų uždavinių. Toliau apginklavi
mas naujais ir moderniškais ginklais sovie
tų armijosį didžiausios pasaulyje- Nors ir 
plane nepaminima atominė energija, Fišeris, 
remdamasis sovietų kdmpetentingais pareiš
kimais, teigia, jog toje srityje daroma di
delė skuba, Įvairiausių lėktuvų gamyba ir ištvermingumu. Neabejotina, ji išlaikys ir 
daugybė kitokių investacijų, surištų su. dar penkiolika metų,’jeigu jau trisdešimt iš- 

.krašto apsauga, o ne gyvenimo lygio pake- laikė. Jeigu jai bus per sunku'— padės Be
liniu,

Fišeris mano,' kad vien fiziškai nėra įma
noma atsiekti žymesnių pagrindinių gyve
nimo standarto pakėlimo srityje. Savaime 
suprantama, neužtenka planą įvykdyti, jis 
turi būti dar su „nuošimčiais” įvykdytas.

Stebisi Fišeris rusų tautos kantrumu ir

numatyta plane. rija. M.

Spaudos pažanga ir skaitytojas
Ne tik spaudai, bet ir skaitytojui kartais stinga pažangos 

. ■) 
Mūsų spaudai tremtyje dažnai primetama, 

kad ji atsilikusi nuo šiiį laikų technikos ir 
turinio atžvilgiu, nepažangi. O tai, svarbiau
sia, esą, dėl to, kad lietuviškoji tremtinių 
spauda per daug išaugo leidinių skaičiumi, 
ne pakankamai suburdama plunksnoš darbo 
pajėgas.

Yra visa eilė priežasčių ir be to, nuo ku
rių priklauso mūsų spaudos kokybė. Visų 
pirma spaudos darbo sąlygos tremtyje yra 
gana sunkios, palyginus su nepriklausomy- 

nenormalios. 
ypač pačioj

perkama, 
daugelo

šiandien svetimas nepriklausomybės
.Laukinis žmogus

GANDAI APIE VINDSORO 
KUNIGAIKŠTĮ

Londonas. Britanijos buv. karaliui Vind- 
toro kunigaikščiui po pasikalbėjimo su mi- 
nisteriu pirmininku Attlee palikus Downin- 
go gatvės Nr 10, vienas iš autoritetingų vy
riausybės asmenų pareiškė, kad buv. kara
liui nebuvo surasta 
mo. y

Kitomis žiniomis, 
nisteriu pirmininku 
gakščio ateitį. Esą gerai žinoma, kad buvęs 
karalius jaustųsi laimingas, paskirus jį ku
rioje nors kolonijoje gubernatoriumi.

Šie gandai kilo po to, kai kunigaikštis po 
pasikalbėjimo išėjo iš rūmų pro užpakali
nes duris, kad nebūtų pastebėtas.

Cusardo laivyninkystės bendrovės infor
matorius' pranešė, kad trečiadienį karalie
nės Elžbietos laivu kunigaikštis su žmona 
ir palydovais išplaukęs į Naujorką.

jokio tinkamo paskyri-

pasikalbėjimas su mi- 
lietęs Vindsoro kuni-

bės laikais, daugiau, negu 
Tiesa, spaudos darbo našta, 
pradžioj, žymia dalimi teko pakelti nau
jiems žmonėms ir tam tikra dalis tos naš
tos tebetenka toliau jiems nešti. Ne visada 
jie kalti, jei mūsų spaudoje pasigendama 
senesniųjų prityrusių žurnalistų rankų dar
bo. Antra vertus ir pastarųjų darbo indė- 

, lis mūsų spaudoje yra matomas.
. Jeigu tremtinių spauda šiandien nėra to

kia, kokią ją norėtumėm matyti, tai vis dėl 
to, žengiant į antruosius metus, galime pa-

■ sidžiaugti jos atsiekta pažanga. Turint gal
voj jos darbo sąlygas, mūsų spaudos dar-

■ buotojų, gal būt, daugiau atsiekia, negu tū
lam skaitytojui atrodo. Žinoma, atsiekti re-

• zultatai nėra pakankami, kad spauda dabar
tiniame lygyje ramiai sau galėtų apsistoti. 
Kam, kam, o spaudos tobulėjimui nėra ribų.

Bet gi ir skaitytojų nusiskundimai mūsų 
spauda ne visada yra pakankamai pagrįsti. 
Mūsų kolonijose dažnai tenka girdėti spau
dos adresu bendrą posakį, kad jos (spau
dos) puslapiuose nėra ko skaityti. Įdomu 
tai, kad iš eilinio ir vidutinio DP gyvento
jo rečiau tokių priekaištų tekdavo girdėti 
prieš metus, negu dabar, kai spauda neabe
jotinai 
kiuose 
ne tik

Įsės-

patobulėjo. Taigi, spaudos santy- 
su skaitytojais reikalinga pažanga, 
iš spaudos, bet ir iš skaitytojo pu-

Tiesa, spauda kolonijose noriai 
Ji ne tik akimis permetama, bet 
perskaitoma nuo antraštės iki paskutinio 
puslapio. Ir kaip tik toks skaitytojas tvir
čiausiai jaučiasi turįs- pretenzijų spaudai pa
reikšti, kad ji jį nepatenkina.

Nėra jokios abejonės, kad mums, tremti
niams,
laikais prigijęs šūkis 
laikraščių neskaito”. Laikraščius skaitome, 
ir ne tam, kad netaptume laukiniais žmonė
mis, bet dažniausia tam, kad prablaivinlu- 
mėm savo apatiškumą ir visakam abejingu
mą. Štai kame glūdi esmė dažno garsiai 
keliamų nusiskundimų mūsų spauda. Jos 
puslapiuose ko skaityti nerandama dažniau
sia tik todėl, kad į jos keliamas idėjas bei 
klausimus esame lygiai tiek pat abejingi, 
kaip ir mifsų kasdieniniame gyvenime.

Gal tai ne mes kalti, o mūsų gyvenamos 
sąlygos mus padarė viskam abejingus ir 
apatiškus. Ne visi lygiai šitą slogutį ir jau- 
jaučiame. Lietuviškos bendruomenės tarpe 
be abejo, yra entuziastų, optimistų ir ak
tyvistų. Apie juos kalbėti netenka. Rūpes
čių kelia tik merdėjimo apimta tautos da
lis. Ji reaguoja i mūsų tautinius reikalus, 
bet dažniausiai negatyviai. Ji įsijungia j vi
suomeninį darbą, bet tik tiek, kiek būtina 
dėl jos buvimo toj visuomenėj. Ir spaudą ji 
skaito ne todėl, kad domėtų keliamos aktu
alijos, bet tik paįvairinti savo pilkąją kas- 
diėhybę.

Tatai netenka kalbėti apie lietuviškąją 
tremtinių bendruomenę aplamai, 
prieš metus 
kalbėti, nei 
dalį.

Tremtinio
lauja iš mūsų pažangos ne tik darbe, bet 
ir kasdieninianft galvojime.

šiuo 
apie

buitis

. Tačiau 
atžvilgiu iš viso neteko 
mažą tos bendruomenės

ir Lietuvos ateitis reika-'

Jon. Ant
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Henr. Žemelis » • - (11)

Paskutinioji apgaulė
Dar truputis l^lionės ir visiškai sutemus 

pasiekėme Rygą. Sustojome, bet išlipti ne
leidžia. Po kiek laiko lydis SS karininkas 
praneša, kad iki kelionės tikslo dar liko 
pusė valandos laiko. Kas tas tikslas? Ko- 
oėl. nepasakė ■ aiškiai kur mus veža ir ką 
su mumis darys? Juk mes dabar iš kiek
vieno reiškinio darome plačiausias išva
das. Vėl spėliojimai. Kiek pavažiavę, įsu
kome į mišką. Kelias siauras ir smėliuo
tas. '

Pro medžių tarpus dažnai pasimato 
aukšti skardžiai. . Vietos nesimpatingos ir 
įtartinos. Autobusas dažnai sustoja, nors 
iš viso labai mažu greičiu. važiuojame. 
Palydovai išlipa, pasižvalgo, kažką tarpu
savy pasikalba ir vėl važiuojame.

.Beveik visų veidai įbesti į langus ir 
kiekvienas .ryja nepažįstamos- vietos'tam
sius miško vaizdus. Niekas nėsišneka. Pa
pirosai neišeina iš bumu. Protarpiais taip 
visi nutyla, kad girdisi tik motoro užimąs 
ir tradicinės generolo pypkės ošimas. Vėl 
sustoja autobusas, vėl palydovai išlipa, 
pnsižvalgo ir važiuojame pirmvn. Atrodo, 
f •‘’ko vietos. Padaliau generolas pertrau
kia tyla ir klausia kao. Js.:

— Kaip jauties, kapitone? —
— Nekaip, pone generole, visiškai pa

Ką rašo JAV lietuviu spauda
Tautinė Amerikos lietuvių spauda ener

gingai atsikerta komunstų „Vilniai” ir „Tais 
v?i”, kurios neseniai baigusios spausdinti 
Antano Bimbos įspūdžius Lietuvoj, vadinda
ma tai Maskvos agento melagysčių rinkiniu. 
Visų Bimbos melagysčių išminėti, anot 
„Draugo”, esą neįmanoma, nes kiekvienam 
numery jis vis panildąs nauju. „Draugo” 
bendradarbis vis dėl to stengiasi šį bei tą 
iškelti ir „sumalti”. Štai „Vilny” Bimba esą 
rašo ,kad būdamas Stokholme nuėjęs Į ki
ną bilietų flUsipirkti. „Priešais mane eilėj 
stovi du jauni kunigai ir kalbasi lietuviškai. 
Matyt, jie yra. pabėgėliai iš Lietuvos?. To
liau Bimba teigia, jog tie „kunigai” kalbė
josi apie mergas, nuo kurių negalį nusi
kratyti. „Draugas”'šia visa istorija netiki, 
tvirtindamas, jog Švedijoj iš viso esąs tik 
vienas lietuvis kunigas.

Bimba, pasakodamas apie auto susisieki
mą Lietuvoj, rašo, jog „prieš karą Lietuvoj 
jau buvo nemažai automašinų”, tačiau vo
kiečiai jas išgraibstę. „Draugas” savo ruož
tu teigia, tai bebėgančių rusų darbelis; bol
ševikai esą iš viso Lietuvoj tepatikę vos 15 
autobusų.

Toliau šis Maskvos agentėlis įžūliai tvir
tina, kad žydų Lietuvoj likvidavimas esąs 
pajjiu lietuvių darbas. „Draugas” rašo, kad 
Bimba pats nebesusigaudo, ką pats berašąs. 
Čia esą lietuviai šaudo, čia jie žydus sau
go ir gelbsti. „Draugas” pacituoja tokį „Vil
ny” aprašytą faktą: „Susipažinau su Ro- 
zauskiene. Ji yra žydė. Kad išgelbėtų savo 
sūnelį, jinai jį atidavus lietuvei Apolonijai 
Urbonienei, gyvenusiai Kaune”. Dabar toji 
žydė tos garadarės lietuvės nesurandanti. 
Mat, ji bėgdama Vokietijon pasiėmusi su

našu į Červenę — atsakė kap. Js., kuris 
sėdėjo bolševikmečiu kalėjime, buvo žiau
riai kankintas ir jiems bėgant iš Lietu
vos, buvo prie Červenės šaudomas, tačiau 
laimingai iš po lavonų pabėgo.

Argi jie čia nori mums surengti antrąją 
Červenę? Įtempimas dar padidėja.

Dar kiek pavažiuojame ir štai, vienas 
iš mūsų iššoksta iš autobuso, bot tain 
vikriai, kad net sargybiniai ir daugelis 
mūsų nepastebėiome.

Iššoko pulk. S., kuris kartu su kap. Jš. 
pergyveno Červenės tragediją ir kurio 
nervai turbūt daugiau nebeišlaikė. Auto
busas tuoj sustojo, sargybiniai išsipylė 
miškan, bot veltui — iššokusio neberado.

Kyla susijaudinimas. 'Juk dėl to pabė
gimo galime visi nukentėti. Kiek paieško 
ir vėl tęsiame, k°l'one. pž keliu šimtų 
meturų praneša, kad kelionės tikslas pa
siektas.

Liepia išimti. Tamsu. Ateinam į mums 
skirtas patalpas. Šios stovyklos komen
dantas, kažkoks SS karininkas praneša, 
kad čia yra latvių SS leeįjono mokomoji 
stovykla. Liepia nebandyti daugiau bė'Iti, 
nes stipriai saugojama. Pasirenkame lo
vas, jtemnimas atslūgsta, nuotaikos šiek 
tiek prasiedrė'a.

Dar ilgai šnekamės, pasakotame savo 
išgyvenimus ir pagaliau atsigulame pasil
sėti. ' ’ *

(bus daugiau)

Genialia kuriniu ir kiaulių 
auginimo įstaiga

Sovietai didžiuojasi savo literatūra, menu 
bet daugiausiai - sovietine muzika. Tos pro
letarinės muzikos galingi garsai turi ab- 
stulbinti ir sudrebinti vargšę, senutę Euro
pą. Ir daug kam kyla klausimas, kr ji at
sispirs. Sibelius ir Richard Strauss jau 
seneliai, jaunųjų balsas dar neišryškėjęs. 
Ar Europa atsispirs?

Aleskime trumpą žvilgsnį į sovietų muzi
kos užkulisius. Ją formuoja dvejopi kompo
zitoriai - senosios Rusijos atsivertėliai ir 
porevoliuciniai gaminiai. Pirmuosius ge
riausiai atstovauja Prokofjev, antruosius - 
Šostakovič. Abu jie begaliniai prpduktyvūs, 
jų repertuaras svyruoja tarp: rusų liau
dies motyvų ir muzikaliniai apipavidalintų 
Markso, Engelso, Lenipo,j Stalino citatų. Jų 
pajamos, pasak Prokofjev, yra milžiniškos. 
Rachmaninof’as ir Stravinski’s, kurie liko 
emigracijoje, uždirba, palyginant, tik tru- 
pinius.Bet jiems liko tai, ką prarado Prokof
jev, ir ko niekad neturėjo Šostakovič. Jiems 
liko vienas buržuazinis prietaras - kūrybos 
laisvė.

Pradžioje Prokofjev nelabai įsijautė i so
vietinės muzikos ritmą. Savo pirmajam# 
kūrinyje, grįžus i Sovietų Sąjungą, „Sim
foninėje dienoje” jis dar drįso būti lyrišku 
ir vaizduoti vakariečių emocijas. Spaudinė 
kritika į tai atsakė pasipiktinimo audra. 
Prokofjev nusilenkė ir suprato muzikalinės 
diktatūros reikalavimus. Jis išmoko nenu
krypti nuo linijos.

Jis nenukryno. Kartu su Šostakovič, Ka- 
chaturian ir daugeliu kitų jis kietai, tvirtai, 
proletariškai kuria toliau.' Daugiausiai jie 
buvoja „kompozitorių vasarvietėje” prie Iva
novo, 100 km nuo Maskvos, kur vasaroja 
visi didieji sovietų kompozitoriai. Ūkyje 
yra 66 karvės, 8.000 viščiukų ir ančių, 135 
kiaulių ir. kambariai 20-čiai kompozitorių. 
Kachaturian vieną sykį Ivanovo vasarvietę 
pavadino „įstaiga' geriausiųjų, kūrinių ir kiau 

i lių gamybai”. Iš tikrųjų, visokeriopa ga- 
j myba palieka vasarvietę bėgančiu kaspinus 
šostakovič Aštuntoji simfonija, Kachaturian 
Antroji, Prokofjev šeštoji ir t. t. ’’Glavmu- 
so” (Glavno.e musikalnoje pravlenije) budri 
akis stebi, kad jie neperžengtų nė V’er.os iš 
taip daugelio proletarinio meno taisyklių. 
Bet kuo toliau, tuo ji mažiau turi darbūs 
Ivanovo-vasarvietės oras toks ramus ir tvan
kus, kiaulių kriuksėjimas toks harmoniškas.

Sovietų liaudis didžiuojasi savo muzika 
Ji plūsta " Europon tvirta, , puikiai instrumen- 
tuota, bet, pasak ’’Time”, beveik visiškai 
praradusi žmogiškąją vertę, širdies šiltumą, 
humaniškumą, kuris užtikrina d’džios'oms 
simfonijoms ir operoms busimųjų kartų 
meilę. Jos skambesys primena sudėtingų, 
itin švariai nušveistų, milžiri’škų maš’nų 
ūžimą.

Suklusk, senute Europa! Mašinų ūžimas 
vis garsėja. O pas tave tttip str’nka su k’au- 

įlėmis, ančiukais ir viščiukais. O širdis?-

savim, nes nežinojusi, jog motina likusi gy
va. O pati Lietuvoj likti bijojusi, kad jos ir 
išsaugoto vaiko bolševikai neištremtų, Šiom 
melagystėm užkirsti, „Draugas” Bimbai iš
mini visą eilę faktų, kada žydai likę gyvi 
tiktai“ lietuvių dėka.

Kitoj vietoj „Draugas”, rašydamas apie 
lietuvių partizanus, pabrėžė, jog negali būti 
abejonės, jog jie veikia, ir čia pat .. įteikia 
laikraščio „Holą” žinią, kur kalbama, kad 
Juratiškių stotyje, Vilniaus krašte, lietuviai 
partizanai užpuolę raudonarmiečių sandėlį 
ir sau pasiėmę ginklų bei amunicijos.

Amerikos lietuvių laikraščiai įsidėjo LAIC 
pranešimą apie Belgijos laikraščio „Vrai” 
vieną straipsnį apie tai, kodėl Unrra netei
kia Baltijos kraštams paramos? Ešą „retkar
čiais, to laikraščio nuomonė, girdime apie 
Unrra veikimą Gudijoj ir Ukrainoj. Tačiau 
kodėl Unrra nepasiekia Baltijos kraštų? Ar
gi manoma, kad jie mažiau sunaikinti per 
karą ir per tris okupacijas mažiau apiplėš
ti? Tiesa, turime žinių, kad Lietuvą pasie
kė kiek JAV lietuvių pasiųstų drabužių, bet 
jie buvo dalinami ‘komunistų partijos parei
gūnų. Vadinasi, lengvai galima spėti kam 
daugiausia tie drabužiai teko... Baltijos 
kraštai laukia teisingumo ir teisės gyventi. 
Jie atsidūrė toje pačioje “padėty kaip į šu
linį įmestas Juozapas, savo brolių apleistas, 
Egipto pirklių belaukiąs.”

Pasirodo, Lenkijoj komunistai cenzoriai 
pradėję „taisyti” ir Švento Rašto tekstą. 
Apie tai paskelbusi IP agentūra. Pav., vie
noj Šv. Rašto vietoj, kur pasakyta, kad iy- 
dai nužudę Kristų, komun'stai cenzoriai iš-

(Nukelta į 4 p.)
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Ka rašo...
' (atkelta iš 3 p.) 

taisę šitaip: „Valdantieji sluoksniai nužudė 
Kristų". Žinia, tai jau daug „padoriau”...

Plačiai spaudos skiltyse nuskambėjo rug
sėjo pabaigoje. Čikagoj įvykusi Amerikos 
Lietuvių Tarybos konferencija. Toj konfe
rencijoj .Lietuvos konsulas Čikagoj pareiškė, 
kaip praneša „Draugas”,-jog sovietai iki šiol 
į Sibirą deportavę daugiau kaip 100.000 lie
tuvių, o' užgniaužti tautin;am lietuvių sąjū
džiui rusai laiką 300.000 kariuomenę. Buvo 
iškelti mūsų partizanų nuopelnai. Tarp kitų 
kalbėjo nesemai iš Europos atvykę kun. 
Martišius ir Oaurilius. Konferencijoje iš 
viso dalyvavę 452 atstovai, atstovavę 190 
organizacijų.

Į JAV vėl atvyko lietuvių. Cionykščia 
spauda tai irgi pamini. Rugsėjo 16 d. iš 
Vokietijos laivu „Marine Marlin” atplaukė 
922 keleivių, iš jų per 20 lietuvių.

„Garsas” pranešė, jog pritrūkęs popierio 
ir todėl laikinai neišeisiąs. Pasirodo, ir 
„aukso šaly” pritrūkstama... Popieriaus sto
ka palietusi nemaža laikraščių.

KANADA RUOŠIASI ĮSILEISTI
> IM’GRANTŲ

Torontas. Kanados ministeris pirminin
kas Mackenzies Kingas pareiškė, kad Ka
nada pradės svarstyti pabėgėlių ir tremti
nių (DP) įsileidimą iš Europos. Kalbamie
ji asmenys, norį imigruoti į Kanadą, turi 
joje turėti giminių, kurie galėtų pateikti 
laidus. Kanados pareigūnai vyks į Europą 
imigracijos klausimų tvarkyti vietoje.

. KONFĘRENC’JA ŽYDŲ IMIGRACIJAI 
REGULIUOTI

Londc ' Prancūzijos vyriausybė krei
pėsi į Angliją ir JAV, siūlydama sušaukti 
trijų konferencija sureguliuoti žydų įvažia
vimą j Europą ir išvažiavimą iš Europos. 
Šis siūlymas padarytas ryšium su Anglijos 
mestu kaltinimu, kad iš pietų Prancūzijos 
uostu leidžiama žydams nelegaliai Vykti 
Pa'estin'on.

ondonas. D. Britanijos okupacinės val
džios Vokietijoe šefas, oro pajėgų marša
las Sir Douglas, po pasitarimo maitinimo 
re'kalu su Att’»e ir Hyndu Londone grįžo 
VokT<''::''n.

- 'atkelta iš Į i 
.didelė, kad ji turi labai prisidėti prie mo
kyklos uždavinių vykdymo... Taip pat ir vi
suomenė yra didelis auklėjamasis veiksnys. 
Jei jaunimas augs-sužalotoj aplinkoj, tarp 
šlykščiai kalbančiųjų, girtaujančių, 'jis už- 
sikrės šiomis blogybėmis. Taigi, ir visuo
menė turėtų atkreipti dėmesį į savo auklė
jamąją galią. . •

’’okytojai, tėvai, suaugusieji viską dary
kime, kad mųsų vaikai išaugtų 'mokslesni, 
ihteligentingesni ir kultūringesni ne tik už 
mus pačius,, bet ir už kitų tautų jaunimą. 
Be kita ko, mokslu ir kultūra garantuosime 
mūsų tautai ir valstybei nesunaikinamą, už
tikrintą ateitį. M. Sargents

BRITŲ ZONA PRIIMA GAMYBOS 
UŽSAKYMUS

Londonas. Britų karinė valdžia nutarė 
savo zonoje primti gamybos užsakymus, 
bet tik iš šių valstybių: Švedijos, Norvegi
jos, Danjos, Olandijos, Belgijos, Luksem- 
■burgo, Šveicarijos,_ Portugalijos, Ispanijos, 
Italijos, Graikijos ir Turkijos.

GUDUS TREMIA Į RYTPRŪSIUS
Maskva. Tasso agentūra praneša iš 

Minsko, kad vietos valdž'a apie lapkričio 
7 dieną tikisi baigti gudų išvežimą į Ka- 
ral’aučlaus apylinkes.

Sovietą va’džia veža iš Gudijos kolekty
vinių ūkių darbininkus, kuriais apsodina 
Rytų Prūsiją. (,,Naujienos”^Nr. 251).

Lietuvos X
Vilniaus radijas:

Rusas — Paleckio pavaduotojas
Spalio 28 d. LTSR aukšč. tarybos prezi

diumo, įsaku, pasirašytu Paleckio ir Pupei- 
kio, pirmuoju LTSR ministerio pirm, pava
duotoju paskirtas Vasilius Iljičius Pisarevas.

Matyt, su laiku naujasis ministeris išs
tums ir patį Paleckį.

Komjaunuolių šventė n-te
Vilniaus universiteto studentai, profesūra 

ir tarnautojai spalio 28 d. buvo sukviesti 
paminėti Lenino jaunimo — komjaunuolių 
— metinių. Garbės prezidiume sėdėję vie
nas iš Vilniaus partijos* veikėjų Randakevi
čius, u-to komsorgas Barzdaitis, u-to rekto
rius prof. Žemaitis ir prorekt. Jankevičius. 
Tarp kitų sveikinimo žodį taręs ir prof. 
Žemaitis, o papulk. Rulys, užimąs svarią 
poziciją partijoj, skaitęs paskaitą.
Būtėnas , su Mikulskį u dainuoja per Vilnių

Lietuviškos muzikos, visai jau "nustelbtos 
sovietinės, koncertuose per Vilniaus radiją 
esti ir mūsų dainininkų, dabar gyvenančių 
tremty Vokietijoj, .dainų, įrašytų plokštelėse. 
Ypač dažniau girdėti Jono Butėno įdainuo
tų plokštelių. Teko girdėti ir A. Mikulskio, 
dabartinio čiurlioniečių vadovo, kartu su ki
tais įdainuota „Buvo boba Vilniuj” ir kitos.

Šimkaus „pamokslas” filharmonijai
Spalio 31 d. Vilniaus „Tiesa” įsidėjo aš

troką J. Šimkaus straipsnį — „LTSR Valst. 
Filharmonijos darbo trukumai”. Šimkus rūs
tinąs! Filharmonija, kuri užuot dirbusi rim
tą tarybinį darbą, virtusi „tuščiu muzikinio 

asismaguriavimo” įstaiga. O Filharmoni- 
js repertuaras esąs visai svetimas tarybi

niam gyvenimui. Be to, Filharmonija apsi
ribojanti vien Vilniumi, tuo tarpu j provin
ciją mažai nosį berodantį. Šimkus Vilniaus 
Filharmonijai nurodo pavyzdžiu kitų bro
liškų respublikų filharmonijų veiklas. Baig
damas drg. Šimkus .iškelia ir „baisiausiąjį” 
dalyką, būtent, jog filharmonija visai nesi- 
dominanti politinio lygio kėlimu. Esą fil
harmonijos darbuotojai visai nesimoką Le
nino Markso mokslo... Šis nedovanotinas 
apsileidimas buvęs jau anksčiau svarstomas 
ir Meno valdyboje.

Atrodo, jog šis drg. Šimkaus, straipsnis 
yra sovietinių meninių sluoksnių „pravalo
mo” atgarsis.

TRUMPOS ŽINIOS
. Londonas. Ariglija pasirašė sutartį med

vilnei iš Tarybų s'-gos už 4 mil. dolerių 
pirkti.

Vašingtonas. JAV vyriausybės informato
rius pranešė, kad vyriausybė nusprendusi 
panaikmti visas tebesamas, kainų ir algos 
kontrolės Įstaigas.

Briuselis. Belgijos vyriausybė veda dery
bas su JAV dėl paskolos gavimo, kuri rei
kalinga Belgijos pramonei atstatyti.

Naujorkas. Apie 300.000 maišų pašto už
sieniui, kuris dėl jūrininkų streiko "buvo su
sitelkęs Naujorke, pradėta siųsti į Euro
pą, Pašto direktorius Albertas Goldman.-.s 
patikino, kad savaitės būvyję_ visas paštas 
būsiąs išsiųstas. Visi siuntiniai adresuoti 
civiliams, nes streiką metu kariuomenę paš
tu anrūpino karo laivai. (N. Y. H. T.).

Sidneys. Australijos užsienio - reikalų mi
nisteris dr. Evattas pareiškė, kad Australi
jos santykiai su JAV dabar esą glaudesni, 
kaip lig šioL

Naujorkas. Užsienio reikalų ministeriai 
Naujorke svarstė daugelį Italijos taikos 
sutarties nuostatų. Po jos pras’dės disku
sijos dėl Rumunijos sutarties. Byrnesui pa
siūlius Triesto klausimas atidėtas. Pasitari
mai toliau eina pirmadienį.

Naujorkas. JT pakomisė pasiūlė pilnačiai 
kad ji patartų Saugumo. Tarybai peržiūrėti 
Airijos, Portugalijos, Albanijos ir Išorinės 
Mongolijos prašymus priimti JT nariais.

Naujorkas.- Respublikininkų senatorius 
Vandenbergas pareiškė, kad JAV glaudžiai 
bendradarb’aus su JT, vis tiek koks reži
mas būtų Vašingtone.

Londonas. Sudano generalinis gubernato
rius atvyko į Londoną instrukcijų.

Mokyklos reikalui yra labai reikalinga. 
Antano Šerkšno

„MOKYKLINE « BENDRUOMENE
Kas iš tremtinių tautiečiu ją turėtų, pra

šomas pranešti šio laikraščio Redakcijai. 
Sutikęs leisti knyga pasinaudoti gautų gerą 
atlyginimą.

laikraščio Reikalais 
rašant „Minties” redakcijai, administracijai 
ar aplamai „Minties” leidyklai, prašome ne- 
adrėsuoti atskiriems įmonės asmenims, o 
tiesiog: „Mintis”, Memmingen, Postschliess
fach 110. Asmeniškai adresuotus laiškus at
siimant iš pašto be reikalo tenka daug gaiš
ti eilutėse.
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