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JT komisija nebus siunčiama į DP stovyklas
JAV atstovė Eleonora Rooseveltienė kritikuoja Vy šiliškio kaltinimus

SOVIETŲ SIŪLYMAS SIŲSTI JT KOMISIJĄ Į DP STOVYKLAS ĮKALBINĖTI GRĮŽTI, 
ATMESTAS. JAV MOKESČIŲ MOKĖTOJAI ISMAITINS IR TOLIAU LIKUSIĄ NE
GRĮŽUSIŲ DP DALĮ. D. BRITANIJOS ATSTOVAS PAREMIA Ė. ROOSEVELTIENES 
nuomonę, užsienių reikalų ministerių taryba baigė sutarčių pro
jektų PARUOSIMĄ SUTARČIAI SU VOKIETIJA SUDARYTI NUMATOMA SAUK

TI’ SPECIALI KONFERENCIJA ATEINANČIŲ METŲ PRADŽIOJE

Naujorkas. JT ūkinių ir socialinių reikalų 
komisija po ilgų ginčų pabėgėlių globos 
klausimu atmetė sovietų siūlymą siųsti JT ko 
misiją Į DP stovyklas įkalbinėti grįžti ir at
skirti turinčius pagrindo negrįžti nuo netu
rinčių, kurie tuo atveju privalėtų grįžti. At
mesta 20 balsų prieš 9 balsus; 7 susilaikius. 
Prieš balsavo be TSRS ir jos satelitų Pran
cūzija, Norvegija ir Egiptas. Atmetimas įvy
ko po pakartotinos ilgos JAV atstovės Eleo
noros Rooseveltienėg kalbos ir po jos seku
sio D. Britanijos atstovo taip pat pakartoti
no pritarimo. Eleonora Rooseveltienė, Vy- 
šinskio kaltinimus JAV karinėms įstaigoms 
Vokietijoje, kad jos ne tik globojančios karo 
nusikaltėlius, kvislingus, bet ir šiaip buvu
siems padoriems Sovietų S-gos piliečiams 
trukdančios grįžti, atmetė kaip visiškai ne
pagrįstus ir begėdiškus. Anot jos Sovietų 
S-ga nėra nė kiek prisidėjusi ne tik prie li
kusių, bet nei prie jau grįžusių DP maitini
mo, kurių tarpe yra buvę 2 mil. rusų, 
600.000 lenkų r 100.000 jugoslavų. Tad esą 
tiesiog nesuprantamas sovietų noras išprie
vartauti žmones, kuriems paremti nėra nė 
pirąįo pakėlę. Antra vertus, Vyšinskiui turė
tų būti aišku, kad jei iki šiol nepavyko pri
kalbėti grįžti, matomai, nepavyks ir toliau, 
nes dar ir dabar amerikiečių zonoje tebėra 
21 rusų, 41 lenkų ir 6 jugoslavų repatriaci
jos komisijų narių, kurių Įkalbinėjimui žmo
nes grįžti teikiama visokeriopa parama iš

Raud. Kryžiaus Vajus
Kas kart vis sunkėjant! trejntinių materia

linė būklė mus verčia susirūpinti savo tau
tiečių ateitimi. Juo tolyn, juo daugyn atsi
randa ligonių, bepinigių, išmestųjų, našlai
čių, dostojevskiškai tariant pažemintų ir pa
niekintų. Jiems reikalinga pirmoj eilėj ma
terialinė, o taip pat ir moralinė parama. Sve
timieji, būdami didžiausi altruistai, vis tiek 
negalės to suprasti, ką privalo suprasti sa
vieji, kad į nelaimę patekusį savąjį reikia 
gelbėti ne iš reikalo, bet iš širdies.

Mūsų Raudonasis Kryžius .gerai tai su
prasdamas, paskelbė nuo 1947 m. sausio 6 d. 
iki vasario 16 d. didžiulį piniginį vajų. Jo 
tikslas kaip tik ir yra padėti į vargą, skur
dą patekusiems lietuviams. Šio vajaus pasi
sekimas priklausys nuo mūsų tautinio supra
timo, nuo mūsų bendruomeninio solidarumo, 
nuo mūsų žmoniškumo. Tikrąjį žmogų ir jo 
žmoniškumą galima pažinti tik nelaimėje at
sidūrus.

Salia daugybės Į vargą, skurdą patekusių
jų, kiti savo sumanumu ir iniciatyva gerai 
gyvena, nieko nestinga ir turi atliekamų pi
nigų ir daiktų. Jie ne tk gali, bet ir* turi 
ateiti į pagalbą savo likimo nuskriaustiems 
broliams. Juk likimas yra labai mįslingas ir 
teisingas: jis gali rytoj tave išblokšti iš nor
malios vagos ir išmesti į vargstančiųjų bū
rį. O gyvenimo kietoje logikoje yra beveik 
dėsnis, kad likimas už gerą širdį atsimoka 
gera širdimi.

Raudonasis Kryžius turi draugų ir priešų. 
Tačiau šiomis aplinkybėmis negali būti nei 
draugų, nei priešų, o tik vieninga lietuvių 
šeima, kuriai rūpi kiekvienas lietuvis, atsidū
ręs į nelaimę, vargą ar skurdą. Kada namas 
dega, niekas neklausia, ar draugo ar priešo 
jis yra, dargi net priešas greičiau puola j 
pagalbą, kad parodytų savo tikrąją žmogaus 
vertę.

Raudonojo Kryžiaus vajaus pasisekimas— 
tai visų lietuvių žmogiškoji pareiga. Kas dau 
giau gali, tas daugiau tegul veža. Su dosnio
mis širdimis ir su didžiausia parama mūsų 
ligoniams, našlaičiams, likimo nuskriaustie
siems, vargo lietuviams. Lietuviškoji gera šit 
dis ir dosnumas tebūnie Raudonojo Kryžiaus 
vajaus pasisekimui atverti.

Stp. Vykintas

JAV karinių .įstaigų pusės. Tos komisijos 
naudojasi neribota propaganda už grįžimo 
galimybes. Jeigu ši valstybiniu mastu veda
ma propaganda negali atsverti neturtingos 
laisvos DP spaudos įtakos likusiems, matyt, 
likusieji turi pagrindo negrįžti. JAV leisda
mos repatriacijų komisijų nariams kalbėti, 
kas jiems patinka, negali neleisti ir kitaip 
manantiems pasisakyti, nes tai prieštarau'ų 
žodžio ir spaudos la.svės principams, o *iip 
pat kliudytų sąmoningam ir laisvam apsi
sprendimui Už ar prieš grįžimą. Jeigu JAV 
mokesčių mokėtojai dar neseniai maitino ke- 
lis milijonus išvietintojų, tai sugebės išmai
tinti ir tuos likusiuosius iki jiems bus su
rasta nauja tėvynė, kurion pasiuntimo ir ap
gyvendinimo reikalams išspręsti mes čia ir 
susirinkome. JAV dariusios išlaidas be abe

Kur gerieji anglosaksu
Rašo W. Lippmannas

Kai Žemuosiuose Rūmuose kritikuota Be- 
vino vedamoji užsienio politika, primygti
nai amerikiečiams prikaišiotas imperializ
mas. Wallace,kritikuodamas amerikiečių už
sienio politiką, pakaltino britų imperializmą, 
kuris sudaro kliūtis tarptautiniuose santy
kiuose. Ką galima pasakyti apie šiuos prieš
taravimus? Mažiausia tenka nusijuokti, nes 
dvi priešingybės viena antrą pašalina. O 
čia glūdi dar kitas reikalas, nes anglosaksų 
galybes norima supiūdyti, kad tos nesan
tarvės išdavomis galėtų sovietai pasinau
doti. Todėl būtų išmintingiausia pripažinti, 
kad šis įvykis yra kaž kur giliau paslėpto 
blogio išraiška, kurios negalima išgydyti 
vien tik keliamu blogio paneigimu.

Esmėje anglosaksų santykiai nesuardomi, 
bet tai nereikia laikyti pripuolamu reiški
niu, lyg tai būtų laimingos Ir gerai nusise
kusios sutuoktuvės. Jei darbiečių atstovai

Naujienos is visu kontinentu
Teheranas. (AP) Laike paskutinių mėnesių 

vėl padidėjęs įtempimas tarp Persijos cent- 
ralinės valdžios Teherane ir autonominės 
Azerbeidžano provincijos dėl karinės centri
nės valdžios akcijos yra pasidaręs dar rim- 

- tesnis. Persijos radijo pranešimu centrinės 
valdžios kariuomenės daliniai peržengė au
tonominės srities sieną ir randasi Sendžane. 
280 km. j šiaurės vakarus nuo Teherano. Au
tonominės srities sostinės Tebrio radijo pra
nešimu, centrinės valdžios kariuomenės pa
sirodymas esąs ženklas, jog norima Azerbei
džano autonomiją panaikinti. Vyriausybės 
laikymasis verčiąs. Azerbeidžaną apsiginkluo 
ti ir savo laisvę ginti iki paskutinio vyro vi
sose provincijos dalyse.

Danos pranešimu Senčižano gyventojai bu
vo spausdintais atsišaukimais aukštomis 
bausmėmis įgrasinti bendradarbiauti su cent
rinės vyriausybės kariuomenės daliniais. So
vietų pasiuntinys Teherane dėl persų vyriau 
sybės įteikė griežtą protestą. Girdi sovietai 
savo dalinius tik po to nutarę atitraukti iš 
Persijos, kai Persijos vyriausybė jiems pa
žadėjo Azerbeidžano klausimą taikiu būdu 
tespręsti. "

LPS pranešimu ‘ iš Londono pasienio gy
ventojai su džiaugsmu sutiko vyriausybės ka 
riuomenę, kadangi jie nesą patenkinti Teb
rio autonomine valdžia.

Ministeris prezidentas Quavam Sultaneh 
atidėjo gruodžio 7 d. numatytus rinkįmus į 
gruodžio 11 d. BBC žiniomis rinkimai tuoj 
būsią pravedami kaip tik visi rinkimų inspek 
torai atvyksią į jiems numatytas vietas. Gi 

jo daugiau, nei Sovietų S-ga, yra užintere- 
suotos, kad tie žmonės galėtų grįžti į savo 
kraštus; deja, negalėjo ir negali prievartau
ti negalinčių tai padaryti. Šių posėdžių pra
džioje padaryti Vyšinskio apKkltinimai bu
vo nuodugniai dar kartą patikrinti, bet nė 
vienas jų nerastas teisingu. Todėl belieka at
sisakyti nuo sovietų pasiūlymo ir tuojau im
tis negrįžtantiems naujos -tėvynės parūpini- 
mo klausimą spręsti tarptautinės organizaci
jos rėmuose. Po Ponios Eleonoros Roosevel- 
tienės kalbėjęs D. Britanijos atstovas parė
mė jos nuomonę pridurdamas, kad reikia 
tuojau baigti neprasmingus ginčus dėl įkal
binėjimo grįžti į namus, kadangi tam reika
lui tebedirba repatriacinės komisijos. Belie
ka imtis konkretaus darbo t. y. sudaryti ne- 
grįžtantiems bėgliams globoti ir jiems nau

ar Wallace, keldami didelį triukšmą, atkrei
pia į tai visų dėmesį, tai nėra vieninteliu ar 
pačiu svarbiausiu veiksniu, kuris kelia mi
nėtų santykių riedamą.

Būtų nedovanotina klaida manyti, kad tą 
nedarną tekelta tik kairysis sparnas. Iš abie
jų Atlanto pusių valstybės vyrai dėjo di- 
žiules pastangas, siekdami suderinti britų 
imperijos sudėtingus klausimus su vis la
biau beryškėjančiais, bet dar nenusakytais 
JAV polėkiais. Tie, kurie įžiūri visą kaltę 
tik kairiųjų sparne, teprisimena kongreso 
ir parlamento balsavimus dėl amerikiečių 
paskolos, teikiamos britams. Ir ten galima 
pastebėti, kad konservatoriai apgailestauda
mi balsavo už paskolos davimą, o nemaža 
konservatorių susilaikė balsuoti. Čia kaip 
tik pravartu pridurti, kad respublikonai, 
kurie dabar vyrauja kongrese buvo didžiau
si teikimo priešai.

Visa tai sako, kad anglosaksų bendruo-

Azerbeidžane rinkimai tebūsią pravedami tik 
po to, kai visa Azerbeidžano autonominė 
sritis bus užimta vyriausybės kariuomenės.

Londonas. JAV angliakasių streikas pasi
baigė. Jų vadovas J. Lewis visus paragino 
nuo gruodžio mėn. 9 d. pradėti darbą. Visi 
eksporto ir vidaus susisiekimo suvaržymai 
atšaukti. Karo ministerio Petersono pareiš
kimu gruodžio mėn. į Vokietiją numatoma 
atvežti 6 kartus daugiau maisto, nei buvo at
vežta pereitą mėnesį.

Londonas. JAV profesinių sąjungų delega
cija po savo vizito britų ir amerikiečių zo
nose pareiškė, jog esama šiose zonose padė
tis artima katastrofai. Todėl reikia skubiai 
atstatyti Vokietijos pramonę , ir įvežti dau-, 
giau maisto nei ligi šiol buvo įvežama. De
legacijai nei prancūzai nei rusai nedavė lei
dimo savo zonų lankyti.

MOŠŲ MALONIEMS SKAITYTOJAMS IR 
PLATINTOJAMS

Pakartotinai pranešama, kad mėnesinė 
„Minties” prenumėrata 10 RM, atskiras nu
meris 80 pf. Laikraščio platintojams duoda
ma 10°/».

Be to, į administraciją kreipiasi daugelis 
skaitytojų, skųsdamiesi, kad iš naštų laiku 
arba visai negauna laikraščio. Administraci
ja praneša, kad laikraštis yra reguliariai ir 
tvarkingai išsiunčiamas visiems prenumera
toriams ir, ne dėl jos kaltės, bei ne dėl nuo 
jos priklausančių priežasčių, jis yra negau
namas. „Minties" Administracija 

jai tėvynei parūpinti tarptautinę organizaci
ją, nes ginčai šiuo klausimu jau ir taip yra 
užėmę daug daugiau laiko, nei tai protingai 
galvojant buvę reikalįnga.

Londonas. Užsienio reikalų ministerių ta
ryba naktį iš gruodžio mėn. 4 į 5, be poros 
neesminių klausimų baigė penkių taikos su
tarčių su Vokietijos vasalinėmis valstybėmis 
paruošimą. Užbaigimas įvyko per 150 posė
dį, kurio metu Molotovas sutiko, kad laisvo 
susisiekimo Dunojumi klauzulė būtų įtraukta 
į sutartis $u Balkanų valstybėmis. Šiuo me
tu pradėti parengiamieji pasikalbėjimai tai- 
kos sutarties paruošimui su Vokietija. Mo
lotovas sutiko, kad į numatomą tuo. reikalu 
šaukti Europoje ateinančių metų sausio mėn. 
gale ar vasario pradžioje, konferenciją būtų 
įtrauktas ir sutarties su Austrija paruošimas. 
Tačiau dėl Molotovo pasiūlytos konferenci
joj vietos Maskvoje dar nesusitarta. Žinoma, 
nei viena iš susitarusiųjų didžiųjų valstybių 
nėra pilnai pravedusi savo nusistatymo, bet 
tiek daug nuolaidų, kaip TSRS nė viena iš 
jų nėra padariusi.

santykiai ?
menė verta ypatingo dėmesio, reikalauja 
nuolatinio budėjimo,, nes nepakanka ją lai
kyti įvykusio fakto ir antisovietimo bloko 
būtenybės išdava. Būtų nedovanotina klaida 
manyti, kad vien Molotovas yra vienintelis 
mūsų vienybės kaltininkas. O vis tik drįstu 
prileisti, kad Bymesas ir Bevinas yra tiek 
Molotovo užhipnotizuoti, kad jie nukreipia 
energiją, kurią galėtų geriau sunaudoti Va
karų Europos problemoms išspręsti. Klaida 
nepasipriešinti sovietams Triesto, Dunojaus, 
Dardanelų, Rytų Europos ir Irano klausi
mais. Klaida nustumti vokiškąjį klausimą? 
patvarkyti Prancūzijos, Belgijos, Olandijos 
ar Indijos problemas. Ti krasis metoadas 
atsistoja skersai kelio sovietams. To tikslo 
siekiant, būtina sutvarkyti Vakaruose esan
čias problemas, o ne begalo ginčytis Triesto 
savivaldos nuotrupomis. Pagaliau kartą įtei
kia pakelti geležinę uždangą ir padaryti galą 
sovietiniam viešpatavimui Rytinėje Europo
je, sukurti Europinę sistemą, kurioje būtų 
laisva Lenkija, Austrija, Vengrija, ar paga
liau būtų išlaisvinta Jugoslavija.

Didžioji Vokietijos dalis, labausiai pažangi 
Europos sritis, atsidūrė britų ir amerikiečių 
rankose. Ten ir turėtų būti pradėtas atsta
tymo ir esamo problemų sprendimo darbas. 
Čia Molotovas juk nęgėli veto teise pasi
priešinti, kad palaidotų gražią iniciatyvą. 
Ten galime sukurti santvarką^ su kuria 
Molotovas turėtų skaitytis rytinės Vokieti
jos klausimus tvarkant.

Rytų Europos klausimai būtų gerokai 
pastūmėti, jei kortos būtų atvirai dedamos 
ant stalo, 'o Triestas būtų pripažintas eu
ropiniu uostu, bet ne itališku ar ju
goslavišku. Tą patį galima pasakyti anie 
Dunojų, kuris yra europinė upė. Tuo 
tarpu, kol europinės problemos neišspren
džiamos, tinkamas Triesto ar Dunojaus 
sprendimas yra neįmanomas, o ypač nau
doja t slaptą pasitarimo būdą Waldorfo 
Astorijos viešbutyje.

Europos atkūrimas, kuris yra vienas 
svarbiausių, reikalauja anglosaksus ben
drauti ne vien gintis su Molotovu vedant 
ginčą, bet ir sutelkti jėgas pokariniam ats
tatymo darbui. Bevinas ir Byrnesas būtų 
tuo atveju smarkiai kaltinami, jei vienas 
antrą įveltų į kvailą karą. Jei Europos klau
simai būtų rimtai svarstomi, nebūtų jokio 
karo pavojaus. Europiečiai, pirmutinė 
praėjusio karo auka, labiausiai turi dėti 
pastangas jį sukliudvti. Ateityje nebus ga
lima kontinentą skaldyti tarp didžiųjų jė
gų. kurios net Europai nepriklauso, nes at
kuriama Europa negali būti daloma.

Tai galima atsiekti, jei dvi galybės, ku
rios guli Atlanto pakraščiuose, būtų sura- 
dusios valstybės vyrus, kurie suprastų gi
lią anglosaksinės bendruomenės būtinumo 
prasmę, jos nrivalumus ir sunkumus įgy
vendinti.
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Svetimosios spaudos apžvalga
O. Rymantas

• •• *• H w

Lake-Success, Konferencijų sukūryje. „Le 
Monde”, prancūzų oficiozo, 194o. XI. 26 d. nu
meryje, specialus korespondentas Paul Lec- 
ler rašo: „Įtampa atslūgo. Anglosaksai, no
rėdami išvengti viešos įtampos veto klausi
mu vikriai manevruoja nusiginklavimo srity
je, kuri liečiama ir politinėje komisijoje. Ve
to rekalu diskusijos nukeliamos į pilnaties 
pabaigą, nes tuo būdu norima išveng'i per- 
ankstyvo mažųjų tautų antpuolio pakenkti di
džiųjų glaudžiam bendradarbiavimui. Iš ki
tos pusės nėra jokių kliūčių veto klausimu 
ką nors apčiuopiamo pasiekti. Galimas da
lykas, kad kai kas bus atsiekta nusiginklavi
mo srityje. Bet ir tai galėtų JTO autoritetą 
pakelti. Britai ir amerikiečiai visas pastan- 

. gas deda įgyvendinti ginklavimosi priežiūrą. 
Šiuo klausimu ginčai sudaro esminę temą.

Po vikrių Noel Baker išvedžiojimų dėl ga
lybių kariuomenės esančios svetimose žemė
se, britai dėjo visas pastangas (tikinėti užku
lisiuose, kad jų siūlymas yra tikrovingiau- 
sias ir tik jis galįs sukurti santarvę, pasiti
kėjimą ir aprėžti nusiginklavimą, >• • -« jo 
esmė skolinta iš sovietinio siūlymo. Prancū
zijos atstovas su pagrindu nurodė, kad Noel 
Baker siūlymas esąs nepilnas ir neduosiąs 
galimybės nusiginkluoti.

Kaip t'en bebūtų, britų diplomatinis žygis 
atliktas labai sumaniai. Jis verčia bolševi
kus pasirinkti: sutikti su tuo klausimu ar 
pasipriešinti ir ten pat pasisakyti, kad yra 
priešingi nusiginkluoti. Pastebėtina, kad bri
tų siūlymas redaguotas, jog veto nebūtų ga
lima panaudoti”.

Po ilgų diskusijų pagaliau nutarta gruo
džio 15 d. kritiškuoju momentu surinkti ži- . 
nias iki 1947. I. 1 d. apie kariuomenes esan
čias svetur. Sis nutarimas neturi jokios prak 
tiškos reikšmės, nes anglosaksai turi tikslias 
žinias apie raudonuoius, sėdinčius svetimuo
se kraštuose, o sovietai turi surinkę paken
čiamas žinias apie amerikiečių slaptą apsi
ginklavimą. Vadinamas karinės kontrolės 
klausimas yra tariamos svarbos. Argentinos 
siūlymas Įvesti kontrolę pasaulyje esančios 
kariuomenės ir nustatyti kontingentus — 
perankstyvas ir dabar nesvarstomas./

Slaptoji diplomatija. „Le Monde” 1946. «>... 
28 d. dėsto: „Keturi didieji atvirą posėdžia-. ' 
vimą pavertė pusiau slaptu, o keletą dienų 
virto visai slaptu. Tiksliau tarus dabar vėl 
grįžta prie tų slaptų pasitarimu, kuriais jie 
buvo pagarsėję karo metu. Bet kuriuo klau
simu, iki jis nebus baigtas, nebus skelbiami 
jokie pranešimai.

Šio pasiūlymo autorius yra Molotovas. 
Byrnes, Paryžiuje rėmęs „atvirą diplomati
ją” mielai jį priėmė.

Sis posmas priimtas, nes vienuose posė
džiuose, kuriuose dalyvavo spaudos atstovai, 
dažnai sukūrė nemalonią nuotaiką. .Tat ypač 
pergyveno svarstant Triesto klausimą.

Slapti pasikalbėjimai vėl prasidėjo Byrncs 
pakvietus kitus tris pusryčių. Vieninteliais 
liudininkais yra trys vertėjai: anglų, rusų ir 
prancūzų kalbomis. Šiuose pasitarimuose vėl 
buvo grįžta prie Triesto eilės klausimų, ku
riais iki šio meto nesutarta.

Atsikračius spaudos atstovų, darbas bū
siąs spartesnis, taigi pripažįstama, kad iki 
šio meto jis nebuvo pakankamai spartus."

Jau anksčiau keturiems didiesiems pavyko 
susitarti Triesto savivaldos kai. kuriais klau
simais imtinai kariuomenės atšaukimu. Pas
tarąjį klausimą sprendžia gubernatorius, su
sitaręs su vyriausybe. Palyginti mažos svar
bos klausimais.didelė gaišatis rodo, kad su

AMERIKOS LIETUVIU LAIMĖJIMAS 
i

Jau daug prabėgo laiko, kai mes kasdien 
kreipiame savo žvilgsnius į vakarus. Toli už 
jūrų yra šalis, kurios galybė mums duoda 
vilties ir teikia jėgų tęsti sunkų ištremtųjų 
gyvenimą. Esame išvargę ir paniekinti, bd 
kantriai tęsiame kančių dienas, nes tikime 
sulaukti momento, kada galingoji amerikie
čių tauta savo kilniais užsimojimais sunai
kins pasaulyje užsilikusias paskutiniąsias pik 
tas pajėgas ir iškovos pavergtoms tautoms 
laisvę. ,, v

Amerika yra mūsų vienintelė viltis ir iš
ganymas. Nors mes gerai, žinome, kad di
džioji amerikiečių tautos dalis yra mūsų pu
sėje, bet mus kankina tas netikrumas, kuris 
kaip gangrena nuodija visu6 tarptautinius 
reikalus. .. .....

Šiomis dienomis mus pasiekusi žinia, kad 
Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija ’lan
kėsi pas prezidentą Trumaną ir įteikė jam 
memorandumą Lietuvos ir mūsų giminingų 
valstybių;.— Latvijos:: ir sEsKjPs atstatymo 
reikalu, yra mums be galo džtugivžinia,. o 
kartu ir didelis Amerikos lietuvių^,laimėji
mas. Nors yra sakoma, kad Ameriką yra di
delių laisvių šalis, bet nereikia būti;Įaip la
bai naiviems, kad galėtume, suprasti, jog jos 
prezidentas nebūtų skyręs delegacijai savo 
brangaus laiko, jeigu jis tą reikalą būtų skai 
tęs menkos vertės klausimu. Galime būti tik
ri, kad prezidentas neis ir nesifotografuos 
nė su viena delegacija, jeigu jis jaus, kad 
tam nepritaria Amerikos viešoji opinija. Ne
kalbant jau apie memorandumo turinį ir net 
neliečiant paties prezidento išsireiškimų, tei-

sitarimas sunkiai pasiekiamas. Net ir Tries
tą liečiančių daugeliu klausimų dar nepavy
ko susitarti. Balkanų valstybių ūkiškų rei
kalų aptarimas ir leidimas anglosaksams Du
nojumi naudotis yra tik derybinis žaidimas, 
nes iki šio meto dar oro susisiekimo linijos 
neatstatomos.

Todėl nekelia nusistebėjimo Byrnes pareiš
kimas, kad šiuo tempu dirbant pasaulinio 
masto klausimai nebus išspręsti iki 1950 m.

Veto klausimu kalbėdamas Bevinas prade
da reikšti nepasitikėjimą, nes JTO: „Anks
čiau buvo įsitikinęs, kad britų tautos vardu 
man pavykę įtikinti, jog pasaulinis saugu
mas gali būti sukurtas tik JTO vadovaujant. 
Diskusijoms naujon linkmėn pasvyrus mane 
verčia šiuo klausimu abejoti.”

Britų spauda veto klausimu pradeda reikš
ti žymias abejones. „Daily Telegraph” kalti

nančių mums didelių vilčių mūsų krašto 
ateities atžvilgiu, — pats delegacijos priėmi
mo faktas mums yra didelės reikšmės įvy
kis, nes tą reikalą demonstratyviai leido sau 
priminti tas žmogus, kurio rankose šiandien 
yra likimas visų sprendi-.ų, vedančių į bu
simąją pasaulio santvarką. r.

Sunku yra pasakyti, kada buf sprendžia
mas Lietuvos klausimas. Sunku yra numa
tyti, kuo pasibaigs dabar sprendžiami klau
simai. Ypač mus domina taikos dęrybos dėl 
Vokietijos, nes tada bus paliestos Lenkijos 
sienos ir Rytprūsių likimas. Kaip ir kada 
bus sprendžiamas Pabaltijo valstybių liki
mas, dar niekas autoritetingo nusistatymo nė 
ra pareiškęs. Bet laktas, kad tas klausimas 
įeina į Europos taikos apimtį. Sis klausimas 
ar vėliau ar anksčiau turi būti išspręstas. 
Galima viską tęsti, atidėlioti? bet išartą tiems 
vilkinimams turi ateiti galas. Trijų buvusių ' 
suvereninių valstybių pasisavinimas nėra vie
nos valstybės, arba vienos valstybės grupės 
reikalas, bet 'lieil^ir’kitų^filltif'ia'u^ftttį“”

Tegu sovietai tvirtina, kad čia jų svar
biausieji strateginio saugumo punktai; tegu 
jie įrodinėja, kad jie didžiausias- aukas su
dėjo kovoje priešJ 'fašizmą; tegu jie ieško 
draugų, tokių kaip Henrry Wallace arba 
Sumner Welles, — vistiek tai yra silpni ar
gumentai. Vienintelis sovietų rimtas argu
mentas tai yra jėga.

Bet reikia neužmiršti, kad kiekviena mili- 
tarinė jėga yra laikinis dalykas. Tą patvir
tina mums daugelio šimtmečių istorija. V. B.

na Molotovą: „nes jis nori sukurt, nepasiti
kėjimo , krizą, Jungtinių Tautų ir O. Brita
nijai užkirsti kelių reikšti p? " ,.mą tai 
organizacijai, kuri galėtų. irptautinės 
taikos ir santarvės laidu. > ir toliau
bus naudojamas, kaip tai l .ki šios die
nos, Saugumo Taryba turės liautis eiti jai 
pavestas pareigas. Kitoms tautoms telieka vi
somis išgalėmis ją gelbėti, kai vienas narys 
nori ją sugriauti.”

„Daily Mail” nurodo, kad veto teisė turi 
būti naudojama tik pagrindiniais klausimais. 
Ne vien tik šiuo klausimu bedugnė esanti: 
„Vokietijos, taikos sutartis su. Iranu, rytinė
je Europoje sukurta nedarna — bolševikų 
kaltė. Jie net nesutinka dalyvauti kultūrinė
je organizacijoje UNESCO ar pasaulinėje 
maitinimo organizacijoje. Jei mes negalime 
su jais susitarti, turime juos patikti nuošaly.”

Naujas televizijos būdas — 
fotovizija

Vašingtonas. Pereitą savaitę, Allen 3 Du 
Mont Laboratorijose buvo demonstruoja
mas naujas televizijos metodas, perduodant 
paveikslus be vielų ar radio bangu, naudo
jantis tik švytuojančio šviesos spindulio 
pagalba.

Laboratorijų direktorius dr. T. T. Gold- 
smithas pareiškė, kad švi s-s spindulio pa
naudojimas televizijai suteiks galimvbę su
mažinti tarpmiestinio televizijos susislrlA-^- 
kainas, suprastins spalvų perdavimą ir pn- 
eerins perduodamų vaizdų aiškumą.'

Šio naujo išradime^, pavadinto fot-.vi’-Hn 
demonstravimas buvo atliktas prieš Elek
tros Iniinierių Institutą, dalyvaujant Fe
deralinės Ryšių komisijos nariams. Po po
ros mėnesių intensyvaus paruošimo nau
jasis perdavimo būdas bus pra^ėt-s var
toti praktikoje, kol kas ribotam susisie
kimui.

Dr. Goldsmithas pasakė kad fotovizljos 
svarba glūdi tame, jog ji galėsianti pa
keisti sudėtingus kabelius, dabar vartoja
mus televizijai. Televiztios kabelių tinklo 
brangumas esanti didelė kliūtis televizijos 
susisiekime, kurie būsianti pašalinta pa
naudojant pigesnį šviesos spindulio būdą.

Perdavimui naudojama katodinių spindu
lių lempa, kuri duoda šviesą apie 5.000.000 
švytavimų per sekundę. Veikiant vaizdų 
lempos intensyvumą, jos išsiunčiama ener
giją priima fotoel-ktrine celė ir paverčia ją 
elektros impulsais. " lir :

Lempos siunčiami spinduliai veikia ma
tomumo ribose, kurios gali būti išplečiamos 
didinant siųstuvo ir priimtuvo aukštį nuo 
žemės paviršiaus. Panaudojant tarpines sto
tis vaizdų perdavimas įmanomas daug di
desniems atstumams. Spindulys yra vieno
dai efektyvus tiek dieną, tiek naktį ir nėra 
veikiamas nei stotinių, nei elektrinių truk
dymų.

Fotovizija vienodai gerai tinka spalvotam 
arba juodai baltam vaizdų perdavimui.

MAIPIKIEN®»M©
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6. Pro amerikoniškos cigaretės prizmę

Šiandien pro skylėtą palą, kuria buvusių 
kareivinių salėje atsitvėriau „kambarį”, žvel
giu į kaimynus, gyvenančius tokiose pat ata- 
tvaruose. Iš savo „kambario” gerai matau 
pagrindinį taką, vedantį į duris. Apytamsoje 
juo išsienka ir įslenka siluetai. Tai buvu
sieji žmones, ant savo pečių nešą visą krūvį 
buvusio karo užkrautų išgyvenimų. Paskuti
niais metais jie daug pasikeitė ir šiandien į 
visų gyvenimą žiūri kitomis akimis, negu 
anksčiau. Dabar jiems daug kas neaišku, re
tu kuo jie pasitiki ir sunku, beveik neįmano
ma dažną jų būtų įtikinti, kad štai staiga vis
kas ims ir pasikeis geron pusėn. Nepasiti
kėjimas, būgščiu žvilgsniu žiūrėjimas į ne
tikrumais apsuptą rytojų mus visus smarkiai 
sužalojo. Dažnas mes dar netikime, kad bū
tume pasikeitę, tačiau tikrumoje esame visai 
kiti, ne tiek, kokie išėjome ar buvome iš
vežti iš tėvynės. Tą pakitimą ypač išduoda 
nustojimas pasitikėjimo savimi. Tokie, o jų 
daug yra, arba su visiška apatija reaguoja 
į kiekvieną reiškinį arba bando save išskirti 
iš supančios pilkumos ramstymusį į buvusio 
gyvenimo degėsius, j seniai subyrėjusių ka
tegorijų atramas. Teisingu keliu eiti retas 
turi jėgų noro ir valios. Laba! maža, kurie 
šiose blankiose dienose, nesiramstydami į 
praeitį, vidiniai išsilaikytų nuo menkėjimo ir 

įstengtų išvengti pavojingo posūkio, vedan
čio j susmulkėjimą.

Kelyje ligi globos stovyklų mes visi daug 
ką praradome, daug ko nustojome. Apie tai 
daugiausia ir nuolat kalbama.

— Geriausios mano suknelės paliko, nespė
jau pasiimti.

— O mano kotikihis paltas dingo Vokieti
joje. Pro palų atatvaras sklinda didelio siel- 
graužo pokalbis buvusių ponių, kurios ir da 
bartiniame vargingame gyvenime neatsisako 
į kadais turėtus titulus. •

— Man tiesiog galva svaigsta, kai prisime
nu savo butą, kokiame gyvenau, ir kai ji 
palyginu su dabartiniu urvu...
Į — Butą! Aš palikau namus ir turis gy
venti valkatišką gyvenimą.

Pokalbiai apie taį,^ kas ką turėjo ir ko 
nustojo, dažnai baigiasi ginču, atestuojančiu 
ne ką kitą, kaip buvusiame kelyje nervų pra
radimą. Be to, jie parodo, jog prieraišumas 
prie daiktinės vertybės yra žymiai stipresnis 
už saitą su dvasinių gyvenimu. Ta linkme 
eina gyvenimas ir globos stovyklose. Yra ir 
priešingų pavyzdžių, teigiamai spindinčių, 
bet jie toki reti, kad jų reikia atsidėjus pa
ieškoti. <3T įsibėgėjimas prie vieno ar kito 
daikto yra toks didelis, jog jis sudaro masi
nį pobūdį.

Štai, kad ir amerikoniška cigaretė... Daž

nas pro* jos prizmę įprato žiūrėti į visą gy
venimą. Dėl cigaretės, kadangi ją gauna dir
bantieji, vyksta lenktyniavimas išsilaikyti pa
tikėtoje braškančioje kėdėje, ypač' jei reiš
kia lengvesnį darbą. Gilinimasis į tragediją, 

' kurią išgyvena kiekvienas DP, bei pastanga 
esamų galimumų ribose jam padėti labai 
dažnai nublanksta prieš cigaretę, nes įvaiz
džiai jos nustoti tokie stiprūs, jog dažno už- 
simirštama, kad jis bendruomenės išrinktas 
visai kitiems uždaviniams, negu atsiimti sa
vaitinę rūkalų normą—

Aš dažnai su gailesčiu žvelgiu į žmogelius, 
įlindusius DP uniformon, primenančius švar
kus, arba dėvinčius Unrros aprangą, kurie 
apsikrėtę per dideliais įvaizdžiais ir nuduo
da tokią povyzą, lyg ant savo pečių būtų 
užsidėjęs visos mano tėvynės įsipareigoji
mus, gi tikrumoje reikalas neišeina iš ciga
retės ribų... Tokie, nusileidę žemiau parei
gos, save vadina skambiais vardais: — ka
rininkas... Ir tai daroma ne dėl anglų kalbos 
nemokėjimo. Dažnas jau tiek pramokęs, jog 
žilio, kur prasideda karininkas ir kur baigia
si tarnautojas. Bet nieko nepadarysi, juk 
kiekvienam pasiuntiniui valia pretenduoti į 
referentus.

Ir svarbiausia, kad šių išgyvenimų maiša
tyje, apgailestaujant visa to, kas buvusios 
audros metu prarasta, ir besąlyginai ryžtan
tis dėl cigaretės po savim išlaikyti braškan
čią kėdę, užmirštami apgailėjimo verti pra
radimai. Pažvelkim netolimon praeitin ir da- 
bartin tikslu sutikti buvusiuosius ir esamus 
draugus. Daug ■ jų. nustota, o Įgyta, dažniau
siai, maža.

Kas kaltas?
— Tik ne ašį
Dažnas sušuks neįs‘”'’ ' ų- r ' ' «i- 

vyje esančios . žmogiškos silpnybės ir ‘ visas 

kaltes suversti "ant buvusio draugo pečių.
Manding čia bene geriausiai tiktų mano 

tautos gyvenimo patirtimi ir išmintimi grįs
ta tiesa, kuri sako, jog:

— Nelaimėje pažinsi draugę.
Užmirštama jog sustiprintas žvilgsnis Į 

daiktinį pobūdį turinčių vertybių, besaikė, 
pastanga, pav. dėl cigaretės, po savimi iš
laikyti kėdę, dažnai būva ^tikrąja priežastimi 
paskatinančią užmiršti bičiuliškumą ir drau
giškumą, visai į šalį atidedant platesnės ska
lės reikalus, kaip, pav., pasitarnavimą savo 
bendruomenei.

Dėl‘to iš bičiuliškumo pereinama i gero
kai apšaldytą oficialumą, kuris, galutinėje 
išvadoje, bendruomeniniame gyvenime prime- . 
na sunkios kovos formą. z

— O kas kaltas?
Dar ir pakankamo aiškumo metu pasitai

ko mėgstančių karstytis ant klaustuko. Joks 
dieglys pats savaime neatsiranda. Taip pat 
ir negerovės, ypač kai eina reikalą, apie iš
blėsimą bendruomeninės šilimos. Visur kur 
tik daiktinio pobūdžio vertybė Įgauna pir
maujančio traktavimo vietą, ten savaime blės 
ta nuoširdumas. Prie daikto prisirišęs žmo
gus darosi toks pat šaltas ir sausas, kaip ir 
jo numylėtasis.

Mūsų, nualintųjų ir visko netekusiųjų DP 
tarpe aš matau prasidedant naują erę. Kartu 
su nuolatiniu apgailestavimu nustotų medžia
ginę vertybę reiškiančių daiktų įsigali Vis 
didesnis ir spartesnis įsibėgėjimas įsigyti šį 
tą. Ir Visa tai yra paraiška j daikto apysto- 
vas patekusio žmogaus virtimo daiktu. Su 
visa tuo DP, esančių dvasiniame šaltyje, įsi
gali ir vidinis šaltis.

Tame šaltyje aš m-'tsii bėYir’':us, kurie, 
^*’*:kę bičiulius ir artimuosius, vejasi ciga
retę...
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Ir štai, po pietų, privažiuoja prie mūsų ba

rako autobusas, toks pat, kuris^ ir mu5 atve
žė.'Atėjo komendantas, atsidarė durys' ir pra
dėjo žygiuoti nauji gyventojai. Mes visi pa
sitikome naujus draugus. Pasirodo, mūsų 
spėjimai nepasitvirtino. Atvažiavo ne tie, ku
rių laukėme. Tik vieną pulk. V. atspėjome, 
kad jis bus atvažiuojančių tarpe. Šiaip visi 
kiti leitenantai iš Vilniaus srities batalijonų.

Tačiau dar daugiau nustebome, kai tarp jų 
pamatėme mjr. S. Koku būdu jis čia atsira
do? Juk jis buvo prie vokiečių policijos va
do ryšio karininkas. Didelis. jų patikėtinis ir 
neabejotinas V. Rinktinės likvidavimo daly
vis. Čia mums visiems buvo didelis ir neaiš
kus klausimas. Už ką? Kaip? Neaišku. Gal 
su kokia misija jis čia atsiųstas? Bet jau sau
gotis turime. ' . • ,

Pasirodo, jie sudaro tik dalį suimtųjų V. 
Rinktinės karininkų. Visi karininkai ir karei
viai, kurie nesuspėjo pabėgti, ar pasislėpti, 
š. m. gegužės mėn. 15 d., buvo vokiečių po
licijos dalinių suimti ir nuginkluoti, „tačiau, 
pasakotojų tvirtinimu^ vokiečiams į rankąs 
pateko tik maža dalis karių. Visi kiti pasi
traukė su ginklais ir turtu per miškus iš Vil- 

• niaus krašto j kitas Lietuvos vietoves. Prie 
komendantūrų esantieji daliniai išimtinai, visi 
išsibėgiojo. Tie, kuriuos suėmė,, buvo tuoj 
nuginkluoti. Karininkai atskirti nuo kareivių 
ir išvežti į Vilnių. Vietoje už. kaltės atpirkimą, 
kaip viešai buvo paskelbta, buvo sušaudyta 
apie 70 karių. Šaudymui parinkdavo iš akies 
ir daugiausiai pakliūdavo į šių nelaimngųjų 
skaičių — tamsių plaukų vyrai. Mat, pagal 
išgarsintąją rasės teoriją, tikrieji arijai yra 
šviesiaplaukiai, Išrinktuosius šaudymui nuve
žė! Panerius, kur jau buvo iškastos duobės, 
(š kadro buvo parinkta 10 vyrų, kurie turėjo 
šiame šaudyme dalyvauti, kaip liūdininkai.

■ Visi buvo išrengti ir po to, vadovavęs šau
dymui SS karininkas pasakė kalbą, kad visi 
bus sušaudyti už kaltės atpirkimą ir už įsa
kymų nevykdymą. Šaudė grupėmis po ?0 as
menų. Akys buvo užrišamos, Įeiti kniūpsti su
guldyti ant žemės.

Automatų tritenimas lydėjo šių nekaltų vy
rų paskutines gyvenimo miputes, tačiau jie 
visi laikėsi karžygiškai' ir ne vienas, nuplėšęs 
raiščius .nuo akių, sušukdavo: •

— Aš mirštu už Tėvynę, bet ir Jųmg(J|jfl.jj- 
riems apgavikams.' artinasi galas.

Po to, visi kiti buvo susodinti į sunkvežimius 
ir stiprioj ginkjjįapsąugoj atvežti į Kauną, į iš 
anksto paruoštus lagerius. Vežant į Kauną, vie-1 
nas kareivis iššoko iš sunkvežimio ir pabėgo. 
Tada, buvo sustabdyta kolona, .paimtas jaun. 
pusk. Ruseckas. ir sušaudytas. Vokiečių SS 
kareiviai atsisakė šaudyti — tai atliko pats 
SS karininkas. Tie lageriai buvo įrengti dvie
juose Kauno fortuose. Karininkai iš karto 

. 'buvo patalpinti Vilniuje, buv. Ligonių Kasų 
seife, o po. to, atvežti j Kauną lageriu.

Vieni buvo iš karto paleisti namo, kitiems 
buvo pasiūlyta stoti ryšio karininkais į suda
romus aviacijos batalijonus, o dar kiti- buvo 

’-.laikomi lageryje. Maistą gaudavo gerą ir jie 
galėdavo su leidžiamaisiais išeiti j miestą. 
Buvo pažadėta, kad visi tie, kurie negaus 
paskyrimo, bus paleisti namo. Kareiviai buvo 
tuoj pat aprengiami vokiečių aviacijos uni, 
formomis ir transportais, jau kaip savanoriai, 
siunčiami į Vokietiją. Tie vadinamieji „sava
noriai” buvo vežami su stipria sargybos ap- 
sauga. Pasakojo, kad daug vyrų' iš tų pačių 
lagerių ir net iš traukinio dar pabėgo.

Sudarytas naujas Mobilizacinis Stabas, ku
rio viršininku paskirtas pulk. B. Daugumas 
apskričių komendantų pakeista. Jie visi dabar 
priklauso apskričių apygardos komisarų 
Įgaliotiniams, taip vad. žemės ūkio vadovams, 
vadinasi, apskričių kolnendantų veikla ir pats 
Mobilizacinis Stabas yra betaiyėje vokiečių 
okupacinėj valdžios kontrolėje ir direktyvose. 
Toliau vykdoma jaunų vyrų mobilizacija ir 
yra išleistas tuo reikalu pirmojo generalinio 
Tarėjo, potvarkis,, pagal kurį už karinės prie
volės vengimą gpąsoma mirties bausme.

Iš viso, Lietuvoje nuotaikos labai blogos ir 
šitoks pasielgimas su V. Rinktine padarė 
visai lietuvių tautai slegiantį įspūdį, tačiau 
pas visus jaučiasi dar didesnė neapykanta 
vokiečiams ir pasipriešinimas bet kokiems' jų 
planams. Galima jau šian’dien tvirtinti, kad 
visi tolimesni vokiečių bandymai įtraukti lie
tuvius į vokiečių kariuomenės tarnybą pas
merkti visiškam nepasisekimui. Daugiau lie
tuvių tautos nepasiseks jiems apgauti.

Atvažiavusieji iki paskutinės dienos galėjo 
laisvai eiti į miestą ir kaip„ sekančią dieną, 
buvo jiems pažadėta paleisti namo. Tačiau 
sekančią dieną visi buvo susodinti į autobusą 
ir atvežti čia. Kodėl juos čia atvežė,, kodėl 
nepaleido, kodėl kiti jų draugai buvo paleisti 
namo — neaišku.

Paskutinioji apgaulė
.Rašo Henr. Žemelis *■

Kokiu būdu pakliuvo čia mjr. S.? Ir atva
žiavusieji negali nieko tikro pasakyti. Kai jie 
buvo sodinami i autobusą, buvo jis atvestas 
ir kartu čia atvažiavo. Suėmus V. Rinktinės 
Štabą ir padarius nuodugnią kratą — nitko 
įkriminuojaričio nerasta. Neva Jeckeln tada 
užsipuolęs Hinzą, o šis savo keliu mjr. S. ir 
tokiu būdu jis atsidūręs su mumis kartu. Kiek 
ši versija teisinga, sunku buvo patikrinti, bet 
tokius galimumus prileisti galima buvo, Čia 
jau senas Gestapo reęeptas — reikalingas tol, 
kol naudingas, o po to likviduoti, kaip ir 
kiekvieną savo priešą.

Mūsų svečiai atsivežė' knygų ir naujų lai
kraščių. Čia radome garsųjį pirmojo genera
linio Tarėjo pareiškimą spaudai dėl V. Rink
tinės likvidavimo, kur bandoma įrodinėti pra
gaištingą V. Rinktinės veiklą lietuvių tautos 
interesams ir jog likvidavimo reikalingumą, 
bei raginimą gyvai atsiliepti. į Mobilizacinio 
Stabo šaukimus stoti vokiečių kariuomenėn. 
Toliau įrodinėjama, kad lietuvių panaudoji
mas Vokietijos aerodromų apsaugai, arba 
Vakarų' fronte, yra taip pat kova su bolše
vizmu. Čia radome Mobilizacinio Stabo vir
šininko pulk. B. atsišaukimą, kad grąžintų iki 
š. pi. -birželio mėn. 15 d., visus V. Rinktinės 
ginklus ir mundiruotę. Vadinasi, ne visi pa
kliuvo vokiečiams į rankas, jeigu reikia 
skelbti tokį skelbimą. Vargu, ar atsiras bent 
vienas V. Rinktinės vyras; kuris paklausys šio 
skelbimo. Ne tam jie išėjo su ginklais, kad 
vėl juos grąžintų savo priešui.

Taip pat buvo atvežtag šis oficialus Jeckeln 
įsakymas dėl V. Rinktinės paleidimo: 
Der Hoeherę SS u. Polizęifuehrer

fuer das OstĮąnd
... < 1944 m. gegužė8 15 d.

—Lietuvoje vadovauja karo teismas. Vokie
čių Reichas pašaukė lietuvius kovoti prieš 
bolševizmą. Lietuviai į tą šaukimą neatkreipė 
dėmesio. Naujai pastatyti lietuvių policijos 
daliniai .7 Viętininės Rinktinės daliniai / ne
reiškė noro kariauji,"ir Be kovdjimo metė 
ginklus. Jų vadas gen. Plechavičius ruošė są
mokslą. Todėl tolimesnėms karo sąlygoms 
lietuvių policijos batalijonai- / V. Rinktinės 
daliniai / netinkami. Ir todėl nuo šios dienos 
V. Rinktinės daliniai bus suimti ir nugin
kluoti. Tuo tarpu vyrai bus pavesti į aviaci
jos kovojimo batalijonus.

Tuose batalijonuoae lietuviai gaus aviacijos 
uniformas ir bus kaip..vokiečių kariai laikomi, 
maitinami ir atliks Vokietijos aerodromuose 
jiems skirtas uždavinius.

Kas dezertyruos, tas savo ir savo namiškių 
gyvybę stato pavojun. Kas nuo savo dalinių 
pasišalins,' arba dezertyruos, bus 2 šeimos 
nariai suimti ir visas turtas konfiskuotas. —

’ ■ ■ - ' / pas / Jeckeln
Atvažiavusieji draugai pasakojo, kad būda

mi lageryje juto ypatingą visuomenės paramą 
ir globą. Lankė juos pažįstami ir nepažįstami 
ir visi nešė dovanų. Su kareiviais pasimatyti 
nebuvo leidžiama, net tėvų neprileisdavo pasi
šnekėti su savo vaikais. Klaikūs buvo vaizdai, 
kai vadinamieji „savanoriai”, stiprioj 'ginklų 
apsaugoj, buvo vežami į stotį ir iš ten į Vo
kietiją. Stotyse susirinkdavo minios žmonių 
palydėti savo gimines, vyrus ar vaikus, tačiau 
su jais neteko jiems pasimatyti, nei pasikal
bėti. Girdėjosi tik aimanos ir moterų 
šauksmai.

Įdomų dalyką papasakojo atvažiavusieji, 
kad .prieš pat V. Rinktinės likvidavimą, per 
Maskvos radiją buvo paskelbta, jog už gen. 
Plechavičiaus galvą skiriama 50000 rublių 
premija. Tai mus nenustebino, nes dar ku
riantis V. Rinktinei, per Maskvos radiją jos 
adresu teko girdėti labai nemaloniii atsilie
pimų., Ypač buvo iškdnevėikiamas generolo 
asmuo tokiais žodžiais, kokius gali turėti tik 
Maskvos radijo žodynas. Buvo labai įdomu, ką 
tas pats Maskvos radijas sakė tada, kai V. 
Rinktinė buvo likviduota ir pats generolas 
suimtas. - '

Visiškai netikėtai ponas Jeckeln laimėjo 
Maskvos skirtą premiją.

MUSŲ KASDIENYBĖS
Na, o dabar mūsų šeimynėlė jau padori ir 

gan didelė, kai susėdame prie stalų valgyt,!
— net miela pažiūrėti, atrodo, kai kokiame 
raute, ąr išleistuvėse sėdime.

Iš viso dabar esame 52 asmenys. Kortos ir 
kiti lošimai dar daugiau atrado savo pasekėjų 
Dabar jau sunku rasti laisvą vieta prie stalų
— reikia laukti eilės, arba iš anksto užimti. 
Kai daugiau žmonių — daugiau minčių ir 
sumanymų.

Sumanyta suor'-ani-ųioti šachmatų turnyras, 
į kuri u'smr'į jų dalyvių ir vyksta smarkios 
kovos dėt laimėtojo... Pasiskirstėme kazema-

-Sir-' *3^"r,*i". -f/
tais, kuriuose gulime po 6—7 asmenys. Iš ei
lės einame ,į.. tarnybą,. o .tarnybos pareigos 
tokios: .padėti ant,, stalų lėkštes, išdalinti 
maistą, šluoti baraką ir atnešti nuo durų iki 
prausyklos bakus ąų vandeniu. Iki durų 
maistą ir vandenį atneša stovykloj kaliniai, 
lydimi gestapininkų — toliau jiems įėjimas 
draudžiamas, Mūsų barako slenkstį turi teisę, 
peržengti komendantas su savo šunimi ir du 
nuolatiniai gestapininkai.

Stovyklos kalinius mes vadiname ^kuliais”. 
Sis pavadinimas labai prigijęs ir „kulių" var
das mūsų tarpe populiarus pasidarė. O jis. 
atsirado šitaip. Tarp gautų lošimų buvo”vie
nas „Mikado" pavadintas. Tai tam tikras 
skaičius pagaliukų, kuriuos suėmus į delną, 
reikia išbarstyti ant stalo. Tikslas nepajudi
nant vienas kito surinkti. Atskiri pagaliukai 
atžymėti brūkšniais, kurie reiškia tam tikrą 
skaičių taškų. Laimi tas. kuris surenka dau
giausia taškų. -Pagaliukai su 2 brūkšniais va
dinasi „kuliais”, su 5 — „sarnuri”, su 10 — 
..bonza” ir su 20 — „mikado”.-

Mano kazematas yra labai margas ir akty
vus. Visi šio monotoniško barako gyvenimo 
įvairumai daugiausia kyla iš mūsų kazemato 
iniciatyvos. Sumanėme duoti savo kazematui 
pavadinimą, ir visiškai nejučiomis mus visi 
pradėjo vadinti slunkiais, nors su tikrais 
slunkiais nieko bendro neturėjome ir savo 
aktyvumu kaip tik buvome jiems priešingi. 
Tiesa, mes visi mėgortie Ilgiausiai miegoti. 
Bet kai jau kartą pavadino, tai ir likome 
slunkiais. Stengiamės savyje palaikyti tokias 
nuotaikas, kurios mažiausiai mums primintų 
dabartinę padėtį.

. Šią koncentracijos stovyklą vadiname „va
sarviete” už spygliuotų vielų..-Turime savo 
tarpe šachmatų turnyro nugalėtoją kap. Js., 
kurį męs slunkiai ypatingai pagerbėme ir 
suteikėme „bonzos” titulą. Turime savo tarpe 
žinomą žurnalistą ats. j. ltn. B., kurį visi va
dina Goebelsb, nors jis ir pyksta, nes, girdi, 
nesąs toks melagis, kaip tikrasis Goebelšas. 
Kasdien jis viešai skaito gaunamą vokišką 
laikraštį, supažindina mus su politine padė
timi. Be to, slunkiai esame karšti . kampinio 
lošėjai. Nagaliffla tvirtinti, kad tas lošimas 
taip ir-vadinasi, reiktų paklausti vaikų, nes 
kiti laiko-ųt grynai vaikišku lošimu. Tačiau 
mes jį faljUpahiėgome , kad vertiname labial: 
už šačhtffa < Kampiniu pavadinome- todėl, 
jog iš kampų reik .i pradėti lošti ir.išlošia 
tžs, kuris pirrhas permeta kauliukus į prieši
ninko pusę. . ■’ e • ”

Ats. j. Itn: B. yra amžinas mano priešinin
kas kampinio lentoje ir. prie'tos lentos mes 
praleidžiame beveik vteas' dienas.

Neilgai dar mes čia esame uždaryti, tačiau 
laikas slenka be galo lėtai. Atrodo, jau mė
nesius sėdime. Tiesa, šu esamomis gyveni
mo sąlygomis jau pradedame apsiprasti, bet 
visi be išimties svajojame apie laisvę. Čia, 
koncentracijos stovykĮoje, kaip tik ir iškyla 
laisvės reikšmė. O. rodos, gyvenime, toji lais
vė toks paprastas ir savainy suprantamas 
dalykas, apie kurį retas tepagąlvoja. Jis ne
gali suprasti, kaip tai ‘galima netekti laisvės, 
kas gali varžyti jo veiksmus, gyvenimo pla
nus ir darbus. Tik tas to begali suprasti, ku
ris to neišgyveno ir tos brangios laisvėj ne
buvo netekęs.

Lygiai mes šiandieną, tik keletą savaičių 
išsėdėję uždaryti barake,.- aptverti spygliuo
tomis vielomis ir saugomi automatų nega
lime suprasti, kaip tas žmogus išsėdi kalėji
me ir dar vienutėje 10? 20 ir daugiau metų. 
Ne, atrodo, tai negalimas^ dalykas, tai yra 
kažkas viršžmogiško, bet tą viršžmogiškumą 
pasiekia kiekvienas eilinis žmogus, kurį ne
gailestingoji Temidos ranka paliečia.

Jau nemiela ir knygas bei laikraščius skai
tyti- Nusibodo pro langus žiūrėti, nusibodo 
spėlioti ir galvoti, nes visos mintys sukasi 
apie vieną ir tą patį tašką -r kada mus pa
leis? Pasidarėme prietaringi ir be galo 
smulkmeniški. Net’ musė nenuskrenda pro ša
lį, bitė nenulekia laisvai savo keliu, net dan
čiui neleidžiama laisvai skaudėti., Viskas, o 
viskas yra mūsų pastebima, aptarima ir iš 
kiekvieno panašaus reiškinio padaromos di
džiausios išvados.

Nesenai mūsų barake pastatė naują išvietę, 
nes buvo per ankšta. Savaime suprantama, 
kad ši nauja statyba buvo paaiškinta dar il
gu sėdėjimu š ame 'barake. Je:gu piefūs būna 
blogesni, arba p'T yrius pavėluotai atneša— 
jau blogai. Vyksta nuolatinis sapnų aiškini
mas. Daugelis dėsto pasiansus, kurie mūši: 
gyvenime yra tikri atęities aiškintojai.

Viena d:gnn mūsų spėliojimai ir būrimai 
pasiekė savo kulminacinį tašką. Kilo stima-

’ ■-•-S-y- ------- ■ • ;.

nymas suruošti spiritizmo seansą ir išsiaiš
kinti visais rūpimais klausimais. Tuoj atsi
rado prjtyrusių „specialistų” ir paėmę lėkš
tę, pradėjo šaukti dvasias ir statyti joms
klausimus. Daugelis juokėsi iš šių spiritistų, 
tačiau jie iššaukė Smetonos dvasią, kuri į 
klausimus davė tokius atsakymus: gausime 
greit iš namiškių laiškus, mus paleis š. m. 
birželio 22 d„ generolą ir pulk. Urboną iš- 
vež į Vokietiją, karas baigsis 1945 m. gegu
žės ar birželio mėn., karą laimės Sov. Ru
sija, Lietuvos nebus. z

*
Sekmadienis, kalendoriuje pažymėta • Sek

minės — antroji pavasario šventė. Oras gra 
žus, aplinka žaliuoja, o mes sėdime koncen
tracijos stovykloje, tame, pačiame barake, prie 
tų pačių stalų ir su tomis pačiomis nuotai
komis.

Nejučiomis šiandien mūsų visų mintys, ne
kliudomai prasiskverbia pro spygliuotas vie
las, per stiprių automatų sargybą ir skrenda 
j Lietuvą, į tėviškes, pas artimuosius, šeimas, 
brolius ir seseris.

Juk ten visi šventiškomis nuotaikomis, pa
sipuošia berželiais, susirenka kaimynai, -ar
timieji ir giminės.^ Vaišinasi, dainuoja - gra
žias mūsų liaudies, dainas. Ar jie nuoširdžiai 
džiaugiasi šia švente — Sekminėmis—, ar 
pas juos toks pat giedras dangus,, tokie pat 
žali laukai — mes nežinome. Bet jie, turbūt, 
visi jaučia ir žino, kad mūsų padangė labai 
ir labai apsiniaukusi, o rytojus miglotas.

Nykios mintys skrieja, kažkoks ilgesys api
ma širdį ir nenoromis krataisi tomis, minti
mis, nors jos. ir mielos ir labai artimos. Tarp 
mūsų yra didelis tarpas ir didelis skirtumas, 
bet mūsų jausmai, norai ir viltys vienodos. 
Kenčia mūsų Tėvynė, kenčiame ir mes...

Mumyse kilo sumanymas sekmadieniais 
valandėlei susikaupti ir organizuotai malda 

' prisiminti Aukščiausiąjį ir Tėvynę. Genero
lui pritariant, šiandien, Sekminių dieną, pir
mą kartą susirinkome trumpoms maldoms. 
Žinoma, paslapčia ir ‘ budriai saugant, kad 
nebūtume netikėtai užklupti komendanto. Vi
siškai natūralu, kai tokiose sąlygose' prisi
menama malda, kuri mus dvasiniai labiau 
sujungia ir palengvina šias nežinios valan
das.

Tiesa, gal būt, gyvenime, daugelis iš mūsų 
rečiau prisimindavo maldas, savo tikėjimą, 
Kristų, i kurį mes, krikščionys, tilčimėJį 
meldžiame ir prašome Jo užtarimo sunkiose 
savo gyvenimo valandose. Bet tas iš dalies 
suprantama, nes tada mes buvome kitokie 
žmonės, užimti gyvenimo grumtynėmis ir 
mums nebuvo laiko ,ir sąlygų įvertinti save 
•ir gyvenimą žmogiškomis tikėjimo akimis.

Čia, koncentracijos stovykloje, kaip tik 
kiekvieną dieną ir valandą mes susiduriame 
su savimi, su žmogumi ir jo verte. Ir su to
kiu žmogumi, nuo kurio yra pranykusi bet 
kuri nenatūralumo ar vaidybos skraistė. Čia 

’ kaip^tik mes randame gražiausios progos pa
žinti ir įvertinti save. Čia tik asmenybės ne
palūžta. Jos visad lieka - tvirtos,- kaip grani
tas, jos kenčia ir tiki. Silpnieji griūna, tvir
tieji keliasi. Taip, čia silpnieji, neatsparūs 
dvasios vergai griūna, bet tvirtos dvasios 
asmenybės eina tiesiu keliu iki galo. Jų ne
baido laikinis nepatogumas,' jų nebaido vi
siškas laisvės netekimas, badas, jų nebaido 
jokia priešo galia ir net mirtis, nes jie žino, 
kad kenčia ir vargsta už teisingą reikalą.

Todėl ir mes prisimename maldą, dvasi
niai pasistipriname, kad nepalūžtume savo 
nežinomos ateities kelyje.

Artinasi Sekminių vakaras. Saulute lenda į 
horizontą, o. josios spinduliai dar retkarčiais 
prasiskverbia per spygliuotas vielas. Ix,s. ri
kiuoja 51 asmuo.- Išeina generolas. Vis '‘u- 
tyla ir iš visų krūtinių išsiveržia:. „'.'į’-ja, 
Marija ..

Kiekvieną vakarą iš šio uždaro barako 
sklinda prasmingi šios maldos žodžiai ir su 
jais kiekvieną kartą skrieja mūsų, mintys į 
Tėvyne ...

GENEROLO AKYSE ASAROS ..■
Artinasi birželio 22 diena. Kaip ir k:‘ais 

metais vokiečių okupacinė valdžia rengs 1 e- 
luvoje iškilmingus minėjimus ir padėkos 
aktus už išlaisvinimą nuo bolševizmo

Taip, ši diena Lietuvai ir, galbūt, iš viso, 
šio karo istorijoje, bus reikšminga ir svarbi. 
Vokiečiai, susidoroję Vakaruose, pradėjo sa
vo žygi į Rytus, prieš Sov. Rusiją. Kiek šis 
žygis pradžioje teikė daug vilčių ir net ga
rantijų karui laimėti, tiek šiandien šis žygis 
gali būti aptariamas visiškai iš kito vertini
mo taško Šiandien jis rodo savo beprasmis- 
1 ūmą, ir tas pats Rytų frontas pradeda grą- 
sinti pačiai V'okietijai. Kas galėjo tikėtis 
šitokia la;niė5 permaina? Tik jau vokiečiai ‘ 
ir jų vadovybė tai ne.

(bus daugiau)
I
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CMINTIS) Valstybėje pasireiškia pilnutinė žmogaus egzistencija. Visa, kuo yra žmogus, jis turi būti

dėkingas valstybei. Visas vertybes, visą dvasinę tikrovę jis gauna per valstybę.

Kaip dabar atstatoma Lietuva
Ryšium su penkmečio plano vykdy

mu Lietuvoje, Vilniuje išeinanti „Tie
sa” '(Nr. 216) pateikia charakteringą 

1 J. Mešio straipsnį, iš kurio ryškėja, 
kas vadovauja Vietinės Pramonės Mi
nisterijai ir kokia sparta vykdomi 
darbai. Red.

| Vilniaus stotį atriedėjo ilgas, sunkiasvoris 
traukinys. Garvežys šniokštė, lyg atsiprunk- 
šdamag po tolimos kelionės, ir sustojo, t- 
Ką pargabenai? — pasiteiravo stoties bu
dėtojas pas sąstato palydovą — Stakles, 
(rengimus ... 20 vągonų. — Vėl Vietinės 
Pramonės Ministerijai, — nusiminę8 atsidu
so budėtojas, vartydanas tankiai prirašytus 
važtaraščius. Ministerija jau spėjo įsigyti 
liūdną vardą Vilniaus geležinkelio stotyje. 
Cla jau gauta daug sąstatų su įrengimais 
mūsų vietinės pramonės Įnonėms. Ir kaskart 
— netvarka. Ir šį kartą Vietinės Pramonės 
Ministerijos vadovai nesusivokė, ką veikti su 

. atvykusiomis staklėmis ir mašinomis. Trau
kinys su įrengimais atvyko ( Vilnių rugpjū
čio 29 d. Nuo tos dienos jau praėjo dvi sa
vaitės. Ministerija jau sumokėjo 100 000 
rublių pabaudos už vagonų prastovėjimą, o 
sprendimo, kur nugabenti (rengimus, taip ir 
nėra ... Ministras drg. Skodinas jau prieš 
kėlis mėnesius žinojo, kad teks priimti iš 
karto kelius sąstatus su staklėmis mūsų me- 

. talų pramonei. Bet niekas nieko tam nepa
rengė. O dabar ministerija mėtosi šen ir ten, 
bet nuspręsti, kur dėti Stakles negali. Lietuva

turi pradėti dar šį penkmetį gaminti elektros 
motorus, stakles, radijo priimtuvus. Deja, 
visa tai, atrodo, išgaravo iš metalų pramo
nės tresto valdytojo drg. Girniaus ir vietinės 
pramonės ministro atminties. Trestas ir mi
nisterija paskendo pilkų kasdieninių rūpesčių 
jūroje, o metalų pramonės laivas liko be 
vairo. Jau trečiuosius metus stato Vietinės 
Pramonės Ministerija „Žalgirio” fabriką 
Naujojoje Vilnioje, o toliau 20 staklių sumon
tavimo dar nenužengta. Dvejus metus jau 
statomas „Elfos” fabrikas Vilniuje. Jau iš
leista daugiau kaip .2 milijonai rublių, o 
apčiuopiamų rezultatų maža. Tas pat saky
tina ir apie Kauno „Technidega” ir „Arklą”. 
Ministerija atsidūrė keblioje padėtyje: pra
šyti įrengimai staklių ir kitoms gamykloms 
atvyksta nustatytu leikų, o jiems priimti ne
pasirengta. Štai kodėl stovi stak'ės vagonuo
se. Be vairo palikta ir visa apskričių vie- vinčios vagonuose staklės, ir neveikiančios 
tinė pramonė. Pramonės kombinatai apskri
tyse ir miestuose vis dar nestojo į tikrą ke
lią. Vietinė pramonė mala grūdus, piausto 
miško medžiagą, karšia vilnas, vadinasi, ap- 
dirbinėja pateiktą užsakytojo žaliavą. ' Vieti
nių išteklių išnaudoti niekas nesiskubina. Juk 
tatai, aišku, žymiai sunkiau, negu sumalti 
atvežtus grūdus arba iškaršti suneštas vil
nas • •• O Ministerijos vadovai nesugebėjo Ramanauskas str. 
nukreipti mūsų vietinėj pramonės kita link- "kreipiasi l talentus 
me, ( tikrąjį jos vystymosi kelią ... Pramo
nės kombinatai turėjo šiemet duoti daug 
statybinių medžiagų atsikuriantiems mie

stams ir Icaimams. Dar liepos mėnesi spau
doje buvo nurodyta, jog vietinė pramonė 
žlugdo statybinių medžiagų gamybą. Ir štai 
praėjo du mėnesiai. Kas pasirodo? Pramo
nės kombinatai nebuvo pasiruošę statybinių 
medžiagų gamybai. Juk štai Zarasų apskri
tyje Rudėnų ir Orūžtų plytinės ligi šiol ne
veikia ir statyba stabdoma. Taip, pav -ižiui, 
stovi neužbaigta Dusetų pieninė, uždelsiamas 
ir Zarasuose gyvenamųjų namų atstatymas. 
Visa vietinė pramonė per 7 mėnesius teišde- 
gino 1 milijoną plytų. Juk tai gali pagaminti 
viena vidutiniška plytinė. Tuo pat metu čer
pių duota 5 % plano, kalkių — 34‘/o, o krei
dos — nė gramo ... Pramonės kombinatai 
neįstengia sutaisyti apavo, pasiūti drabužio, 
pataisyti sugedusio padargo ar įrankio pla
čioms datbo žmonių masėms. Atsilieka ir 
plataus vartojimo reikmenų gamyba. Ir s'to-

plytinės ryškiai liudija, kad vietinės pramo-

nės ministerijos darbo stilius niekam tikęs. 
Ministerijoj įsigalėjo įprotis vadovauti įmo
nėms iš už uždarų durų ir rašomųjų stalų. 
Ministro pavaduotojas kadrų reikalams drg. 
Kaniščevas, paklaustas, ar pažįsta įmonių 
vadovus, tiesiog atšovė — tatai fiziškai 
neįmanoma. Ministerijoj pamėgta tenkintis 
kombinątų direktorių pasitarimais kartą per 
mėnesį. Atvyks direktoriai, atveš savo atskai
tas, gaus savo barnių davinį ir išvyksta atgal 
namo. O vietoje nieks jiems nepadeda išsprę
sti jiems rūpimų gamybos klausimų. Dvejus 
metus išbuvo Vietinės Pramonės Ministerija 
Kaune. O ką veikė Kauno miesto pramonės 
kombinatas? Jo vadai kaitaliojosi, o tvarkos 
vis nebuvo. Daugelyje įmonių tebeveikia pa
senusios atlyginimo normos ir niekas neke- 
.tima jų keisti. Štai kodėl žemas darbo našu
mas. Kombinato ir Įmonių vadovybė užteršta 
svetimais tarybų valdžiai asmenimis. O mi
nisterija, metus buvusi Kaune, viso to nema
tė, nepastebėjo. Ką gi jau kalbėti apie peri
feriją? Lietuvos KP (b) centro komiteto IX 
plenumas griežtai iškritikavo mūsų vietinę 
pramonę ir jos vadovus.

Tremflnh\ maudos skiltyse

KidliirZnę kovą reikia europluti
.Tėviškės Garso” 50 Nr. dr. Bonifacas 

„Mūsų išsigelbėjimas” 
ir protus ir be kitko

„dešimti" metų atmintų buvęs lietuviška
jame europėjinlo lygio reprezentaciniame 
koncerte.

Rašytojai ir poetai tebėra pasyvioj būse
noj. Leidžiami visur Europoj ir čia svetimų 
autorių almanachai ar žurnalai niekur ne
gauna lietuviškos kūrybos. Ant greitųjų gu
li po ranka dvisavaitinis „Stimmen der 
Voelker — Meisternoveller der Weltlitera- 
tur“ (Bavaria, Verlag Gauting bei Muen- 
chen), arba H. M. Ledig, žurnalas — Story 
— Novellies —*tik des Auslandes (Stutt
gart O. am Hohengeren 9), kurio pirmame 
numeryje yra prancūzo Marcei Aym, ame
rikiečio Ernest Hemingway, Maksimo Gor
kio, čeko Kaerelio kūrybos. Kodėl ten ne
gali būti lietuviškų: kokie nors V. Krėvės 
„Antanuko rytas“, „Silkės", ir t. t Yra 
liūdna nesąmonė' laukti, kad svetimi verstų 
mūsų kūrinius į savo kalbą. Tas pat Ir su 
poezija. Jei kas išverstų BrazdžionJ, Aisti 
ir kt. visi žavėtųsi, nes žavisi kūriniukais, 
kur kas nesusilyginančtais su mūsų poetų. 
Bet visur reikia veikti, eiti, ieškoti, brautis", 
kovoti, o ne sėdėti laukti grįžimo.

Tas pastangas reikia kur nors (kad ir 
prie VLIKo) organizuoti ir centralizuoti.

Reikėjo ir dabar tebėra lygiai aktualu 
parengti įmonių, galinčių tą kūlturos pro
pagandos darba varyti, išmokyti kalbų. 
Reikia lygiai skubėti atrinkti iš visų sričių 
talentus — iš meno, muzikos, politikos, li
teratūros, diplomatijos ir visuomenlnkų — 
atžalyno ir pasirūpinti juos pasiųsti | už
sienius, išmokti kalbų. Mūsų kova bus am
žina ir čia ir grižus | tėvynę. Tarptautinėse 

» lenktynėse visose srityse mums reikės 
siųsti stipriausias galvas, gabiausius protus, 
kad galėtumėm išlaikyti konkurenciją ir 
atlaikyti savo reikalų ir teisių pusiausvyrą. 
To nepadarys nusipolitikavęs elementas, 
kurio pagrindinė dorybė sėdėti ir autorite
tingai skaityti žvaigždes... kai dega ir 
namas!...
Turint galvpj, kad mes esame visi, apskri

tai imant, inteligentai, o ne vulgus ir akla 
masė, mes kiekvienas nešame kolektyviai 
atsakomybę už viską, kas mumyse pasitai
kytų negero. Neutralių čia negali būti, nes 
visur,, kur yra_ lietuviškas ar bendruomenės 
reikalas, lietuvis yra aktyvus. Nieko nega
lima palikti kitam daryti, o visi turime da
ryti kartu — pastangų, siekimų, priemonių, 
sąžinių, širdžių, proto unisonu | visų gerovę 

,,(. visų ateiti. Eidami visur unisonu ir ko
vodami 
patys ir 
tautinių 
misiją.

taip rašo:
Sėdėjimas (kad Ir 

veikimas (Ir dievaži, nuslpolltikavlmas) nėra 
jokios kovos priemonės ir tokios būda
mos, jos neduoda nei mūsų trokštamų re
zultatų. Vadovauti vien raštinėms ir „ko
mitetams“ yra taip pat per maža, nes tie 
dalykai tėra priedas, o netikslus priemonių, 
tai m tų, galvų, širdžių, neišnaudojimas ir 
ncįtempimas nėra jokia politka ir nėra jo
kia gudrybė. Pasitenkinimas vien „para
pijiniais“ laimėjimais ir parapijinėmis 
aspiracijomis, yra mirties ir gedimo užuo
mazga, o ne ekspansija ir dinamizmas už 
gerovę ir. ateiti.

Darbas be plano, nekordinuotos pastan
gos, nepajėgimas susigaudyti lemiančiose 
situacijose, pėra galybė ir neklaidingumas, 
o tėra kritimas su visais mūsų Ištrėmimo 
misijos idealais ir mūsų gerove, egzistenci
ja, ateitim. Skaityti (autoritetingai . . .) 
žvaigždes, kai savas namas dega,.nėra jo
kia aukštoji politika, o yra, mąstymo ga
lios letargas, iš kurio pavėluotai nabudus 
galima pasijusti Ir be aukštosios politikos ir 
be paskutinės skrybėlės , . .

Iliuzijų atsisakymas yra pirmas žingsnis 
| dinamizmą, totalini |sijungimą, veiklumą. 
Užtenka nesąmonėmis migdytis tada, kada 
reikia budėti veiklume ir aktyvume visais 
frontais, ir visomis priemonėmis. Tokioms 
iliuzijoms dar nėra ir greit nebus jokių 
ženklų nai politiniame, nei militariniame 
danguje...

Grįžimas į tėvynę mūsų norimomis sąly
gomis kartojamų iliuzijų tempu ateiti ne
gali, nes tas prieštarauja visai politinei da
barties konsteliacijai. Spekuliuoti politiniais 
ar mil'tariniais „stebuklais“ yra skonio da
lykas Dvimetinės spekuliacijos yra nepa
vykusios, ar pavyks sekančios dvimetinės - 
davinių dar nėra! Todėl vietoj iliužijų 
veiklumas ir ateities kūrimas be saldžių 
svajonių kalkuliacijos, tai bus ir išmintinga 
ir naudinga.

. Kultūrinę kovą reikia europėjinti. Jau 
buvo snaudoj raginimų organizuoti mūsų 
specialistus, menininkus, solistus, muzikus,

iškilmingas), nieko ne

li. P. tarnautojams aflygln’mas — reparacijų 
sąskaiton

D. P. stovyklų tanautojai, kaip mokytojai, 
administracijos personalo ir. kt. anglų zo
noje gauna iš vokiečių įstaigų biudžetų pa
gal jų kategorijas nustatytą atlyginimą.

Ne tik atlyginimo dydis, bet ir išmokėjimo 
tvarka ir atsiskaitymai vedami taip pat, kaip 
ir vokiečių tarnautojams.

Anglų vyriausybė šitą atlyginimą mokėti 
vokiečių ištaigoms įsakiusi reparacijų sąs
kaiton, kurių ji turinti gauti iš Vokietijos.

Pertvarkomas D. P. maitin>m»s
DP maitinimo reikalai anglų zonoje 

šiais lietais keitėsi bent keletą kartų, tačiau 
dabar padaryta gana didelių ir esminių skryningų’ 
pertvarkymų. Nuo konservuoto, anglų, —■ atžvilgiu labiau kreipia dėmesio į latvius ir 
amerikiečių kilmės maisto pereita prie vo
kiško maisto. Visą maistą D. P. stovykloms 
dabar tieks vokiečių ūkis, žinoma, anglų 
sąskaiton, nes savo keliu jie vokiečiams mai
sto pristato iš savO atsargų. Cigaretes ir salino beveik visus gyventojus — apie 300 

asmenų, nes šią stovyklą sudarė, be keletos 
tremtinių, tik repatrijantai. Taip pat DP 
teisės atimamos 'r kitų, kurie į Vokie
tiją yra atvykę anksčiau, kaip 1944 m.

Skryningo metu užpildytas anketas (o tai 
dažniausia atliekama’ masiniai ir nesugeban
tiems tai padaryti, leidžiama kitiems tautie
čiams padėti) komisija peržiūri ir čia pat 
rūšiuoja pagal numerius: I, II, III. Kurių an
ketos atžymimos I, tie tvarkoje, nešaukiami ansamblius Ir jais ieškoti kelių į svetimas 
net žodiniam apklausinėjimui. Atžymėti II, 
šaukiami žodiniam apklausinėjimui, kas pap
rastai trunka nuo kelių minučių iki valandos. 
Tuo metu gali būti tikrinami ir dokumentai 
(jie paprastai atžym mi užpildant blankas). 
Po žodinio apklausinėjimo II grupės asmens 
arba šalinami iš stovyklų, arba paliekami. Po 
anketų, kurių atžymėta III, tie šalinami iš 
DP be tolimesnio apklausinėjimo. Dar kai 
kurių anketose, ypač ukrainiečių, prie skai
čių, dedamos raidės. Tikrinimo rezultatai 
paskelbiami ne tuoj bet praėjus 
laikui. .

Skryningų nuotaikas anglų zonoje 
lengvina tas, kad jų komisijas daug kur su
daro vietinės UNRRA-Os pareigūnai, kurie 
gerai žino stovyklų gyventojų padėtį ir su 
tremtiniais graž:ai su<»vvena. T!k kai kur 
vienas kitas į skryningą įeina ksrinėį val
džios atstovas.

kavą dabar taip pat gaus tik vokiečių ga
mybos. Rūkalų norma bus duodama tik dir
bantiems, vyrams 80 št., o moterims 40 št., 
per mėnesį. Bet kiekvienas dirbantysis gaus 
| rankas ne rūkalus, o vokišką '"talų kor
telę, pagal kurią savo lėšomis turės pirktis 
vokiečių krautuvėse. Stovyklos vadovybės 
įpareigojamos paimti rūkalų korteles, su
rinkti iš gavėjų pinigus ir organizuotai rū
kalus nupirkti. Taip pat savo lėšomis D. P. 
asmens turės pirktis ir muilą, skalb;mo mil
telius >r mokėti už gaunamus iš bendros vir
tuvės pietus.

Visoje eilėje stovyklų šitie patvarkymai 
įvesti jau nuo lapkričio mėn., o kai kuriose 
(dėl techniškų kliūčių užsitęsus) tatai bus 
įgyvendinta gruodžio pradžioje.

Skryningai britų zonoje
Vadinamieji skryningai, T. A. pranešimu, 

jau mėnuo laiko vyksta ir anglų zonoje. 
Atrodo, kad jų tikslas yra toks pat, kaip ir 
amerikiečių zonoje, tačiau jų procedūra ir 
rezultatai švelnesni. Daug kur prieš „skry
ningus” oficialiai painformuota, kad ieškoma 
karo nusikaltėlių, vokiečių bendrininkų, ka- 
laboristų ir panašių kategorijų asmenų, prisi 
glaudusių DP stovyklose. Iš DP globos at
leidžiamas ir vienas — kitas neglobotino 
krašto/patekęs asmuo, kaip pav. Suomijos.

Skryningų metu visi gauna užpildyti blan-

Idąčs’mų. 
prakt.kuo- 
kurių ten 
m. liepos

kas kuriuose yra 1° pagrW’nfn 
Daugumas jų tok.e pat, kaip ir 
jami, amer.klečių zonoje, bet kai 
visai nėra, pvz., kur gyvenai 1945 
ar rugpiūčio mėn. Tuo būdu zoninis persi-, 
kėlimas per skyriningus anglų zonoje neturi 
reikšmės. Viena8 — kitas DP asmuo, dėl zo
ninio persikėlimo/iš Austrijos ar Vokietijos 
prancūzų zonos, išskryninguotas pas ameri
kiečius, yra priglaustas anglų zonos stovy
kloje. Kariuomenėje (vokiečių) tarnavusių, 
ypač prievarta paimtų, taip pat ten padėtis 
geresnė, 
dėmesio 
daugiau 
Kadangi

negu amerikiečių zonoje. Daugiau 
kreipiama tik | „esesininkus”. Jų 

ieškoma ir tokius iš stovyklų šalina, 
lietuvių SS dalinių nebuvo — tai ir

metu lietuviams geriau. Šiuo

estus ir šių tautybių buv. karių daugiau pa
šalina.

Daugiausia paliečiami repatrijantai. Pav. 
iš vienos stovyklos prie Braunschweigo pa-

kuriam

dar pa-

širdis. Teko girdėti vieną vokalini kvinte
tą, kuris buvo sudarytas iš kelių Europos 
operų solistų In tai dar plrmaklasinių bal
sų, kuris turėto entuziastišką pasisekimą. 
Kiekvienas solistas galėjo vienas visą kon
certą duoti, bet būtų buvęs Ir vienas efek
tas. Kai visi penki atliko vakaro koncertą, 
efektas buvo nenkeriopas. Tok| kvintetą 
gali statvti bet kokioj pasaulio scenoj. Man 
svarbu ne tas kvintetas, o tas faktas, kad 
ir mūsų žvaigždėms ir mūsų talentams rei
kia bm-t’s i tekins ansamblius, reikia tokius 
solidarius ansamblius sudaryti ir su jais 
lankutis visų svečių salės*, nes tai didelis 
ginklas ir graži propaganda. Aš, toki lietu
višką ansambli organizuojant. Įsivaizduoju 
Dambrauskaitę. Kardelienę. Nauraei. Vasy- 
liūną. A. Kunrevičiu ir kt. menininkus plus 
..Ciurl’onis“ su rinktiniais pasirengimais., 
..Paraniiln's“ choras turi ir parapiiinę eg
zotiką. toki nat ef°ktą. Mums gi reikia 
duoti tok’us koncertus, kurie ne isnūdėli. 
paliktų, bet priblokštų taip, kad kiekvienas

totališkai, rezultatais džiaugsimės 
džiuginsime kitus atsiteisdami už 
kankinių kančias ir jų vykdomą

MALONIEMS MU^Ų BENDRADARBIAMS
Prašome mūsų malonius bendradarbius, 

siunčiant mums verstinius straipsnius ar 
straipsnių citatas iš vokiečių ar anglų kalbos, 
kartu atsiųsti ir originalų tekstus. Taip pat 
prašome mokančius vokiečių ar anglų kalbą 
bendradarbiug siųsti kartu ir savo straipsnių 
vertimus. Tokiems bendradarbiams redakci-. 
jos bus mokomas didesnis honoraras.

Dėl honorarų redakcija prašo savo bendra
darbius iš naujo susitarti. Honoraras bus mo
komas tik susitarus. Redakcija
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