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Naujas JAV užsienio ministeris Kas slypi sovietų nuolaidose?
Londonas. Iš Vašingtono trečiadienį buvo 

pranešta, kad prezidentas Trumanas ’priėmė 
užsienio reikalų ministerio Byrneso atsistaty
dinimą ir jo įpėdiniu paskyrė generolą Mar- 
ahalį. Generolas Marshalis iš Nankino jau iš
vyko. \ .'
. Naujais užsienio reikalų ministeris gimė 

1880 metais. Btfigęs kadetų mokyklą 1902 m. 
kaip leitenantas buvo paskirtas tarnybai į 
Filipinus. Pirmojo pasaulinio karo metu jis 
kovojo amerikiečių kariuomenės eilėse Euro
poje. 1927 m. gen. Marshalis išvyko į Kini
ją, kur jis buvo specialiu JAV vyriausybės 
įgaliotiniu. Nuo 1939 metų iki karo pabai
gos gen. Marshalis buvo JAV generalinio 
štabo viršininku. Jį tenka laikyti modernio
sios amerikiečių armijos kūrėju. Gen. 'Mar
shalis dalyvavo Churchillio ir Roosevelto su
sitikime Atlante ir taip pat lydėjo prezidentą 

Mokykla ir auklėjimas
Niekas šiandien ir nebekelia klausimo: ar 

mokyklos uždavinys tėra mokymas ar ir auk
lėjimas. Tik keliamas klausimas: kas auklė
jimo darbą turi dirbti, koks jis turi būti ir 
kuria linkme jis turi eiti.

Mokytojas yra pirmutinis auklėjimo šalti
nis. Iš jo plaukia į mokinius ne tiktai žinių 
gausumas, bet ir auklėjamoji įtąfta. Jis už
krečia mokinius .savo individualybės savu
mais, savo dorine, savo intelektine, savo žmo
giškąja asmenybe. Jei mokytojas doroviškai 
palaidas, jis blogai veikia ir į savo mokinius. 
Jei jis žmogiškai yra netaktiškas, jis savo gy
vuline prigimtimi atstumia ir mokinius. Yra 
tokių mokytojų, kurie nesuvaldo klasės, ku
rie virsta mokinių pajuokos objektu vien dėl 
to, kad jie dvasiškai yra nusmukę. Taigų 
mokytojo moralinė asmenybė yra kertinis 
auklėjimo akmuo.

Ar pašalinės įtakos mokyklos auklėjimo 
darbe yra naudingos ar žalingos? Ar moky
tojas šioje srityje turi būti pakeistas pašali
nėm auklėjimo jėgom? Kai kas iš pedagogų 
bando įrodinėti, kad vien mokykla nepajė
gia atlikti šio uždavinio, kad moksleivių pa
saulėžiūrinės organizacijos yra būtina pa- 
gelbinė auklėjimo priemonė. Tačiau mums 
atrodo, kad pasaulėžiūrinės moksleivių orga
nizacijos rūpinami ne auklėjimosi, o politinės 
pasaulėžiūros susidarymo. Šias eilutes ra
šančiam teko dirbti pedagoginį darbą demo
kratiniais Lietuvos laikais. Tų laikų pedago
ginis patyrimas rodo, kad pasaulėžiūrinės or
ganizacijos dirbo ne auklėjimosi/ o politinių 
ginčų, intrigų, šmeižimosi darbą. Netgi bu-
vo dažnų įvykių, kad vienos propoguojamos 
srovės moksleivių organizacijos nariai labai 
arogantiškai laikėsi klasėje vien dėl to, kad 
jie jautė kunigo direktoriaus užnugarį. Dar 
blogiau, kada į mokyklą įsileidžiamos paša
linės politinės jėgos, kurios mokinius suskal
do, vienus prieš antrus nustato, išmoko šni
pinėti, provokuoti, šmeižti! Visai kas kita 
dėjosi tose Lietuvos gimnazijose, kur paša
linių politinių, jėgų mokykla neįsileisdavo, o 
žiūrėdavo tik pedagoginių tikslų.

Šiandien atsirado pedagogų, kurie mūsų 
tremtinių mokyklai perša pasauliežiūrinį auk
lėjimą. Niekas neginčija, kad mūsų besimo
kantis jaunimas turi susidaryti aiškią, tvirtą 
gyvenimožiūrą ir pasaulėžiūrą. Tačiau auk
lėjimo pirmieji uždaviniai nėra pasaulėžiūros 
susidarymas, o tobulo, gero žmogaus, gero 
lietuvio’išugdymas. Juk mokinio išauklėjimas 
ar neišauklėjimas nieko bendro neturi su pa
saulėžiūra. Gali būti labai geras katalikas ir 
gali būti labai blogai išauklėtas. Auklėjimo 
uždvinys pirmoje eilėje išugdyti fiziškai svei
ką, morališkai kietą, gerą žmogų, gerą tau
tietį ir pilietį.

Šiomis nenormaliomis mokyklų sąlygomis 
mokytojai ypatingai turėtų kreipti dėme# Į 
tai, kad mokykloje viešpatautų vienijanti, o 
ne skaldanti dvasia, kad auklėjimas būtų ug
domas pačių mokytojų, o ne mokinių, kad 
auklėjimo linkmė būtų lietuviška. Juk mums 
rūpi išauklėti geri žmonės, geri lietuviai, pil
ni mokslo, inteligencijos ir kultūros tautie
čiai, o ne geri kurios nors pasaulėžiūros agi
tatoriai, Mums nereikia nei miesčioniškos 
dresūros, nei kariško drilio metodų, nei kai
miško siauro peda’goginio žvilgsnio žmonių, 
bet mums reikia stiprių intelektualinių ir mo
ralinių pajėgų, kuriuos gali subrandinti tik 
gera auk’ėi-mo mokykla ir pavyzdingas, idė- 
jingas ir, lietuviškai brandus mokytojas.

M. Sargėms 

Rooseveltą į konferencijas Teherane, Jaltoje 
ir Potsdame. Prieš metus jis buvo paskirtas 
specialiu prez. Trumano atstovu Kinijoje.

Amerikiečių spauda reiškia apgailestavimą, 
kad pasitraukė Byrnes, tačiau drauge ir pa
sitenkinimą, kad *o įpėdiniu paskirtas Mar
shalis. Ji nurodo, kad dėl šio paskyrimo JAV 
užsienio politika nepasikeisianti. Pirmas di
delis ir sunkus darbas, kuris laukia naujojo 
užsienio reikalų ministerio, yra kovo 10 d. 
Maskvoje prasidedanti konferencija Vokieti
jos ir Austrijos reikalams apsvarstyti.

Prancūzų spauda mano, kad Marshalis 
stengiasi pašalinti nepasitikėjimo nuotaiką, 
kuri vyrauja JAV Sovietų s-gos santykiuose.

Anglų spauda gen. Marshalio paskyrimą 
sutiko taip pat su pasitenkinimu.

Londonas. Marš. Montgomery aplankė Sta
lino vardo karo akademiją, kur jis kalbėjosi 
su akademijos auklėtiniais ir lektoriais. Mar
šalo nuomone rusų mokymo metodai yra la
bai pažangūs ir sumaningi. Penktadieni marš. 
Montgomery bus priimtas Kremliuje Stalino.

Sovietai siekia užgrobti Korėja.
Associated Press agentūra praneša, kad 

Edwin W. Pauley, JAV reparacijų reikalams 
atstovas, lankąs sovietinę Korėją, informavo 
prez. Trumaną apie Maskvos tikslus užgrobti 
Korėją iki iš ten sovietinė kariuomenė bus 
atšaukta. Jis nurodo apie sovietų karių grąr 
sinimą šauti, jei nesiliaus daręs nuotraukas.

19 amerikiečių lankėsi Šiaurės Korėjoje ir 
nustatė, kad tenykštė sovietų kariuomenė 
ginkluota amerikoniškais šautuvais ir kitais 
ginklais. Pauley buvo grasinamas, kai ’jis 
bandė kalbėtis su vietiniais gyventojais. Vie
nas sovietų generolas pastebėjo, kad ameri
kiečiams nesiliovus fotografuoti ,,gali tekti 
labai apgailestauti tai darius”.

Pauley praneša, kad gen. Sitiakovas, ka
riuomenės vadas Korėjoje „nėra patenkintas 
pirmos konferencijos nutarimu, jog ameri
kiečiai gali lankyti sovietų sritį.” Jis savo 
dienyne nurodo: „Sovietų kariai yra ginkluoti 
„tominy” šautuvais. Jei JAV prezidentas ir 
turi slaptosios policijos agentus, jieyniekuo- 
met neturėjo progos stebėti, kaip ’mes.”

Sovietų vyriausybės atstovas mano, kad' 
raudonoji vėliava yra išraiška „aukščiausios 
demokratinės santvarkos.” Bet korėjiečiai ne
mano, kad galėtų bendrauti su okupantais. 
Tarp sovietų ir korėjiečių yra buvę gausybė 
incidentų. Todėl gen. I. Sitiakovas įsakė so
vietų kariams sutemus vaikščioti nemažiau 
trims. Ir šiuo atveju korėjiečiai, tik akmenis 
rankoje teturėdami, Pauley žiniomis, kas 
naktį užmuša po keletą sovietų karių.

Naujienos iš visų kontinentų
Londonas. Nunacinimo teisme Nuernberge 

sprogo bomba. Nukentėjusių nėra, tačiau sa
lė yra visiškai sunaikinta.

Londonas. Kaip JT sekretoriatas pranešė. 
D. Britanija iki šiol nėra pranešusi jam apie 
įvykdymą JT susitarimo atšaukti savo diplo
matinių misijų šefus iš Ispanijos.

Londonas. Lenkų ūkininkų partijos vadas 
Mikolaičikas kreipėsi į JAV vyriausybę pra
šydamas intervencijos, kad jos nota, kurią ji 
įteikė Lenkijos vyriausybėi rinkimo reikalu, 
būtų respektuojama. Mikolaičikas nurodo, 
kad asmenys, kurie pasirašė po įteiktos jo 
partijos kandidatų sąrašais daugely atvejų 
buvo po kelių valandų saugumo policijos su
imti.

Londonas. Vokiečių karo laivas „Prinz Eu
gen”, kaip praneša JAV karo ministerija p. 
m. gruodžio mėn. 15 d. nuskendo. Tai ketvir
tasis karo laivas, kuris per bandymus Biki
nyje, sprogdinant atominę bombą po vande
niu, buvo tiek sužalotas, kad nuskendo.

Londonas. Kalbėdamas dėl kainų ir atlygi
nimų JAV prez. Trumanas pareiškė, kad pa
grindinis dalykas yra numušti prekių kainas 
ir tuo būdu padjdinti gyventojų perkamą ga
lią. Iš kitos pusės pakėlus produkciją, pakils 
ir atlyginimai.

Londonas. Trečiadieųj susirinko Anglijos 
ministerių kabinetas jau trečiam posėdžiui 
šią savaitę. Vyksta debatai užsienio politikos 
klausimais.

Londonas. Prancūzijos tautinis susirinki
mas svarsto Monet 4 metų ūkio planą. Blu- 
mas pareiškė, kad Prancūzijai reikia daugiau 
anglies, elektros jėgainių, transnorto priemo
nių ir žemės ūkio mašinų. Vykdant šį planą 
tikimasi to visko pasiekti.

„Continental Daily Mail” skiltyse dažnai 
rašo Donald Bell žurnalistas, patiekdames 
ameriikečių pažiūras svarbesniais klausimais. 
Šį kartą jis atsako į klausimą: — kodėl stai
ga sovietai tapo nuolaidūs.

Ilgai užsitęsusios diplomatinės painiavos, 
kurios sukaustė bet kurią pažangą, pagaliau 
baigtas. Rytai ir Vakarai daro nuolids. Viena 
aišku, kad sovietai, jų padarė daugiau už 
anglosaksus. Štai Molotovo penkios pagrin
dinės nuolaidos: , .. '

Pirmiausia jis sutiko su anglosaksų siūly
mu Triesto statutą patobulinti. Dunojaus rei
kalu pradedamos diskusijos. Trečioji tarp
tautinė kontrolė santarVinės kariuomenės, 
esančios bususiuose priešo kraštuose. Išple
čiama kariuomenės priežiūroj sąvoka, tei
kimą žinių apie savo krašte esančius dali
nius. Ir pagliau penktoji nuolaida — pati 
didžioji — priimta galybių užsienio reikalų 
ministerių, —sudaryta tarptautinė kariuome
nes registracija visuotiniam nusiginklavimu
— Vert. G. R.)

Sovietinis siūlymas sukurti tarptautinę gin
klavimosi kontrolę yrapriimtas netekiant di
delio svorio formai, kuri rasta visiems pri
imtina. Tuo būdu lyg pašalinamas jau kiek 
nudėvėtas „geležines uždangos” pavadinimas 
(Įdomu, kur autorius įžiūri tą uždangos pa
šalinimą? G. R.) Čekoslovakijos užšienio 
reikalų ministeris Jan Masaryk ne kartą 
piktinosi, kad vakarų demokratijos nesugeba 
suprasti rytų Europoje esančio vyksmo^

Vieša paslaptis. Turime prisipažinti, kad 
rytinėje Europoje ir sovietuose ėsanti poli
tinio. ūkišio ir socialinio gyvenimo raida 
kitai pasaulio daliai nesudaro paslaptes, nors 
ten sunkiai įsileidžiami svetimi koresponden
tai, o (leistieji turi susidurti su sovetų vy- 
rausybės daromais kliuviniais ir varžymais

Visa, kas siezama su karine sritimi ir jos 
įrengimais, lieka paslaptimi. Kaip kas besi
dėtų, reikia nuogąstauti, ar už „geležinės 
uždangos” kartais tuo pat metu nepasiren
kami du skirtingi keliai. Vakarinės valstybės 
deda visas pastangas, kad išsaugojus nuo 
sovietu karines paslaptis savoje įtakos srityje.

Sovietinis nuostatas praverti duris į taip 
stropiai dabotas karines paslaptis verčia dvi 
priežastys. Pirmoji yra laikinio pobūdžio. 
Sovietų s-ga tat negalėjo daryti „užmerkto
mis akimis”, aki pasulis pasišovė į tai žiū
rėti, kaip silpnumo pažymį. Kai sovietinė 
polika pasiekė aukščiausią laipsnį, sovietai 
pasišovė daryti nuolaidas. Paryžiaus konfe
rencijoje, absoliutiniais balsų daugumos nu
tarimais, sovietai buvo nuolat spaudžiami, 
nors jie laikėsi užsispyrusiai ir nepaprastai

Londonas. Jau pasiųsta pirmieji pastiprini
mai iš Prancūzijos į Indokiniją. 29,000 to tal
pos prancūzų keleivinis laivas „Posteur” su 
pėstininkų ir kavalerijos daliniais atvyko Į 
Saigono upės žiotis. Daliniai tuojau iškeldin
ti ir panaudoti prancūzų ryšio apsaugai Ton- 
king provincijoje. Atvykimas parašiutininkų 
dalinių laivu „lie de France” taip pat arti
miausiu laiku laukiamas.

Hamburgas. (AP) Helgolando sala numato
ma kovo 31 d. išsprogdinti. Tam tikslui 24 
km ilgio- tunelių sistema pripildyta vandens 
bombų, kurių sprogdinimas turės padaryti 
salą negalima gyventi. Helgolando sala iki 
1886 metų priklausė Anglijai, o 1886 metais 
buvo atiduota Vokietijai liškeičiant į rytų 
Afrikos salą Sonsibar. Vokietija šį mainą 
padarė stipriausia pasaulyje jūrų tvirtove.

Londonas. Briuselyje Belgijos ir Olandijos 
užsienio reikąlų ministerial aptarė savo 
kraštų laikysenas sutarties su Vokietija atve
ju. Belgijos užsienio reikalų ministerio Spaa- 
ko pranešimu abu kraštai sutaria ko ne vi
sais klausimais ir maža betrūksta nuo pilno 
susitarimo ekonominiu požiūriu.

Londonas. Lenkijos ūkininkų partijos va
das ir vicepremjeras Mikolaičikas pareiškė, 
kad iš 52 apygardų 7-niose jo partijos kan
didatai buvo saugumo ministerijos įsakymu 
nušalinti.
Londonas. Trumano pasakytoji kongrese ka'- 
ba rado šilto pritarimo visos amerikiečių 
spaudos tarpe. Ji charakteriruoiima kaip 
bandymas surast- . aukso vidurį” kur’s duo
tų pačių geriaus:ų rezultatų JAV vidaus ir 
užsienio politikoje. 

kietai. Naujorko klimatas pasirodė geresnis. 
JTO Pilnatis pradėta susitaikymo nuotaikoje. 
Anglosaksai iš anksto pastebėjo, kad nedarys 
spaudimo veto teise iš S. T. pašalinti.

Byrnes netikėtai pareiškė, kad Dunojaus 
laivai turi būti grąžinti savininkams. Kai 
Molotovas prabilo nusiginklavimo reikalu, 
Vakarinės galybės pritarė. Sovietai nenuo- 
gastauja daryti nuolaidas, nors jos galėtų 
būti suprastos jų silpnybe. •

t? Antroji priežastis yra žymiai svarbesnė. 
Rodoėi, kad sovietai nebetiki karo grėsme. 
Stalinas pastaruose pareiškimuose spaudos 
atstovams nurodė, kad susitarimas galimas 
dėl karinių pajėgų kontrolės ir atominės 
bombos vartojimo uždraudimo.

Sovietų baime. Karo grėsmės mažėjimas, 
mano manymu, vienintelis išaiškinimas stai
gaus sutikimo įkurti tarptautinę kontrolę. 
Pastarasis karas sovietus įtikino, kad slapti 
ginklai sudarė tą kenksmingiausią reiškinį, 
kai priešas technilogiškame kare yra geriau 
apsiginklavęs. Vokiečiai nežinojo, kur so
vietinė kariuomenė yra sutelkta, kur jų gin
klai gaminami, kurie nauji geležinkeliai pra
vesti strateginiais sumetimais.

Atominio ginklo paslaptys yra žymiai svar
besnės. Amerikiečių lėktuvai gali greitai 
nušluoti svarbiausius sovietinius miestus. 
Žinoma, tai dar nereiškia, kad sovietai būtų 
perblokšti, kol priešas nepatirtų apie Uralo 
ar Sibiro naujai sukurtus apsiginklavimo 
centrus. Reikia pripažinti, kad -didžiausiu 
nesutarimų šaltinių tarp santarvininkų ir so
vietų yra atominis ginklas ir visuotinis nusi
ginklavimas. Čia ir iškyla klausimas, ar veto 
teisė turi būti pasšalinta, jei atominio ginklo 
reikalų susitarimas būtų sulaužytas. Visai 
neįtikėtina ir net neįmanoma prileisti,» kad 
nančio pasaulinio karo grėsmės.

Nusiginklavimo priežiūros klausimu susi
tarus, belieka balansuoti žemesnio laipsnio 
ginklais. Tai yra žingsnis į pasaulio taiką, 
nežiūrin, kad Vokietjjos taikos sutarties klau
simu bus žymus nuomones skirtumas, kuris 
tavais priešingumais gali įtraukti visą pa
saulį.

Pastaba: Šio žymaus amerikiečio išvedžio
jimai būtini papildymo. Pirmiausia — sovie
tai labiausia reikalingi laiko — apsiginkluoti. 
Tais sumetimais yra darytos ir ateityje bus 
daromos nuolados, kad karo išvengus. Bet ' 
turi būti gerai žinoma, kad JAV skiria apsi
ginklavimui milžiniškas sumas — *19471 m. 
biudžete 25 mrd. dolerių. Amerikiečiu ir bri
tų sutarimas sudaryti vieną karo vadovybę 
daug sako.

Antra, sovietai daro nuolaidas ne vien kon-
ferencijose, bet ir užleisdami Azerbeidzaną, 
kuris buvo jų įtakon patekęs Baku apsaugoti. 
Tat rodo jų silpnumą, nes dabar nepasiruošę 
kariauti.

Trečia — ateityje sovietai bus priversti 
daryti nuolaidas — atitraukti kariuomenę iš 
vidurie, ir pietryčiu Europos. Galimas daly
kas, kad tat bus padaryta ir Pabaltijy.

Ketvirta — tuo būdu anglosaksai sudarys 
užtvarą, kuri ir tolimesnes ateities perspekty
vos kare, atominiam ginklui tapus visuoti, 
niam, t. y. pasenus, pakeltų visą svotį.

Penkta — šios paliaubos yra tik ruošimasis 
naujam smūgiui. G. R y m a n t a s.

Rytprūsiuos sovietizacija baigta
Londonas. Rusų radio pranešimu sovietų 

perimtos Rytprūsių srities sovietizacija esanti 
beveik užbaigta. Daug tūkstančių Baltgudijos 
kolonistų jau pastoviai įkurdinta 30 valstybinių 
ir 200 kolektyvinių ūkių. TSRS ši sritis ypa: 
svarbi dėl neužšalančio Karaliaučiaus uosto. 
Ūkiniu atžvilgiu ji jau neturi tokios reikšmės, 
kokią turėjo vokiečių valdžioje. Tačiau ūkio 
produktų laisvos prekybos kainos visdėlto 
žemesnės nei Maskvoje.

Mars. Montgomery Maskvoje
Londonas. Maskvon atvykęs Maršalai 

Montgomerys buvo labai šiltai sutiktas. Nuo 
pat ryto maršalas Montgomerys aplankė 
Maskvos karo akademiją. Vėliau maršalas 
Vasilevski surengė svečio garbei priėmimą, 
kuris buvo labai iškilmingas. Pakelti tostai 
už Staliną ir karalių Jurgį. Aukštųjų svečiu 
tarpe rusų spauda iškelia maršalo Korevo 
pavardę. Vakare buvo aplankytas teatras, ku
riame vyko baleto spektaklis. Penktadieni 
maršalas Montgomerys aplankė Kremlių. Ru
sų aoauda maršalo Montgomerie vizitui tei
kia daug reikšmės.

1



Nr. 3 (240). 2 psL MINTIS ’ 1947. L 10.

’ ■ r

DABARTINĖS AMERIKOS ŪKIO PROBLEMOS
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Kraštas, Į kur) suplaukė viso pasaulio auk
sas ir kuriame randasi neišsemiami gamtos 

« turtų šaltiniai, buvusiojo karo vėsulo pagau
tas. dar iki pat šiol negali atgauti lygsvaros 
ir grįžti į normalaus gyvenimo sąlygas. „Npr 
malu” buvo tada, kada Įmonių dūmtraukiai 
dieną ir naktį rūko ir kada buvo be paliovos 
leidžiama į rinką vis naujos merijos dolerių 
banknotų, — atrodė, kad taip'ir reikia. Da
bar karo mašina sustojo ir Uncle Sap reika
lauja atsiskaityti.

Į karą JAV stojo visu savo svoriu. Kad 
išvengus didelių žmonių aukų, be atodairos 
buvo remiami ginklais ir karo medžiaga visi 
sąjungininkai, o ypač anglai ir rusai. Karo 
reikalams buvo išleista: 1942 m. — 25 mili
jardai dolerių, 1943 m. — 72 mijrd. dol., 1944 
m. — 85 mijrd. dol., 1945 m. — 90 mijrd. 
dol., 1946 m. — 48 mijrd. dolerių. Iš viso 320 
milijardų dolerių. O pajamų per tą patį lai
kotarpį iždas turėjo apie 160 milijardų do
lerių. Praėjusių metų gale JAV iždo skolos 
pasiekė dar negirdėtą aukštį — 275 milijar
dus dolerių.

Nežiūrint į tai, kad JAV yra didelio ūkiš
ko pajėgumo kraštas, vistiek ir tenai veikia 
lygiai tie patys nesugriaunami dėsniai: kai 
tiktai iždas daro skolas, tas tuojau atsiliepia 
į krašto valiutą. Didėjant iždo skoloms, vi
suomet didėja ir banknotų apyvarta. 1939 m. 
viduryje buvo tik 7 milijardai dolerių bank
notų apyvartoje, o praėjusiais- metais ,ta apy
varta.siekė 28 milijardus dolerių, t. y. ketų- 
rius kartus daugiau. Todėl doleris yra nete
kąs geros savo perkamosios galios daližs. Jei

banga tą reikalą šiek tiek '„pataisė”. Pasku
tiniuoju laiku yra užvirus negailestinga kova 
tarp darbininkų ir darbdavių. Vieni įrodinė
ja, kad prekių kainos tiek nepakilo, kiek pa
didėjo darbininkų uždarbiai, kiti gi ginčija 
atvirkščiai: kad prekių pabrangimas išplėšia 
iš darbininkų ne tik padidėjusio atlyginimo 
priedą bet ir gerą dalį sutaupų. The New 
York Times O, W. paskutiniame numeryje 
rašo, kad darbą atstovaujantieji sluoksniai 
tvirtina, jog „jei kainos nekris ir jei dabar 
algos nepakils, tai mums, gresia sugriuvimas.”

Šitos visos problemos kelia daug rūpesčio 
JAV vyriausybei. Jau 1945 m., kada prasidė
jo kariuomenės demobilizacija, vyriausybė su
sidūrė su sunkiai sprendžiama problema: kur 
dėti paleistus iš kariuomenės vyrus. Nors įs
tatymu buvo garantuota, kad paleistieji turi 
teisę grįžti į savo senąsias, darbovietes, bet 
vistiek vien tuo šio klausimo nebuvo galima 
išspręsti, nes reikėjo surasti darbo 12-ai mi
lijonų žmonių. 1946 m. pavasarį bedarbių 
skaičius siekė 8 milijonus. Kovo mėn. buvo 

’-.-kongreso priimtas įstatymas Full Employment 
Act, kurio tikslas buvo kovoti su bedarbe, 
skatinti gamybą ir paremti perkamąją jėgą. 
Kartu su šiuo įstatymu vyriausybei atiteko 
milžiniški uždaviniai. Prezidentui buvo su
teikta ūkio taryba, Counsil of Economic • Ad-
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risers, kaipo patariamasis organas, ūkiškiems 
sunkumams nugalėti vyriausybė sudarė didelį 
ūkip planavimo projektą. Kainos, algos ir 
kai kurios žaliavos buvo kontroliuojamos. 
Kad didesnis skaičius darbininkų galėtų gau
ti darbo pramonėje, savaitinis darbo valandų 
skaičius nuo 48 vai. buvo sumažintas ligi 40 
vai. Tikslesniam darbo jėgų paskirstymui 
įsteigta speciali darbo įstaiga. Užsimota di
deli statybos dąrbai. Keturių metų bėgyje nu
matyta pastatyti 5—6 milijonai naujų būti). 
Skaičiuojama, kad į šias statybas bus inves
tuota 7 milijardai dolerių privataus kapitalo. 
Bet dar didesni darbai yra užsimota užtvan
kų statymo srityje. Sis projektas turi suteik
ti darbo milijonams žmonių. Sureguliavus 
krantus didžiųjų upių, būtent, Missouri, Ar
kansas, Colorado, Columbia ir kitų, milijonai 
hektarų atvaduotos žemės bus panaudota Įkū
rimui sodybų buvusiems kariams. Užtvenkus 
šias sroves, bus statoma naujos elektros jė
gainės, kurios duos milžiniškus energijos iš
teklius. Dėl šių priemonių bedarbių skaičius 
sumažėjo iki 2 milijonų.

Vyriausybei padedant, JAV pramonė, ka
rui pasibaigus, palyginamai gana greitai per
sitvarkė ir perėjo prie' taikos meto gamybos. 
Tik automobilių pramonė dar yra atsilikus 
Kitos gi pramonės šakos jau seniai pasivijo

arba ir pralenkė prieškarinę gamybą. Visa 
bėda yra tame, kad mažai yra gerų rinkų 
pramonės gaminiams eksportuoti, nes Euro
pos ir Azijos rinkos dar nėra po karo susi- 
normavusios ir daugelis kraštų neturi tinka
mų mokėjimo priemonių.

Užsienio rinkos JAV yra viena iš aktua
liausių problemų. Nėra abejonės, kad prie 
dabartinio pramonės pajėgumo JAV galėtų 
dešimteriopai daugiau prekių eksportuoti, ne
gu dabar eksportuoja. Tiktai eksportas gali 
atstatyti ūkiškąją krašto lygsvarą. Todėl nė
ra nieko stebėtino, kad JAV politikai deda 
daug pastangų grąžinti pasauliui normalias 
gyvenimo sąlygas. Tuo išskaičiavimu yra in
tensyviai dirbama: steigiami tarptautiniai 
bankai ir valiutų fondai, šaukiamos tarptauti
nės prekybos konferencijos, duodamos užsie
niams paskolos ir tt Išnykus vokiečių ir ja
ponų pramonei, atsiranda naujos eksporto ga 
limybės. Jei šiandien šelpiama Europa, Kini
ja ir kiti kraštai, tai tas daroma ne be iš
skaičiavimo turėti pelno iš prekybos santy
kių su tais kraštais. Reikia tiktai, kad tuos 
santykius atstatant, niekas netrukdytų iš ša
lies. Todėl nesunku yra suprasti, kodėl kar
tais tarptautinėje politikoje dažnai yra eina
ma į kompromisus arba daroma nuolaidų sa-

yi. Balsys

smogia rusiškai
Rašo Rąndolpb Churchill

meškai
1940 m. dolerio perkamąją galią - prilyginsi
me 100 nuošimčių, tai nuo to laiko ji taip 
mažėja: 1942 m. — 86 nuoš., 1944 m. — 80 
nuoš., 1945 m. — 78 nuoš., 1946 m., rugsėjo 
mėn. 69 nuoš. Tuo būdu dolerio perkamoji 

■galia yra visu trečdaliu sumažėjusi, palygi
nus su tuo, kokia ji buvo prieš karą.

Karo metu kiekvienas JAV pilietis gerai už 
dirbo. Sutaupos ir depozitai bankuose karo 
metu padidėjo beveik trigubai. Nors pramo
nė grįžo prie taikos meto gamybos, bet dar 
vidaus rinkos negali patenkinti: vis dar jau
čiamas prekių badas. Ta aplinkybė kelia pre
kių kainas. Vartojamųjų prekių kainos, paly
ginus su 1939 m. kainomis, praėjusiųjų me
tų gale detalėje, prekyboje buvo pakilusios 
daugiau kaip 50%. Prekių kainos kildamos 
dar labiau traukia dolerio perkamąją galią 
žemyn. Pasiėmusius aprūpinti visus badau
jančius kraštus maisto produktais, JAV suda
rė didelį pajamų šaltinį savo (armėnams. Žę- 
mės ūkio pajamos, palyginus su 1939 m., pa
didėjo ketveriopai. Bet, ne be to, žemės ūkio 
gailinių kainos yra labai pakilusios ir vi
daus rinkoje, tuo labai prisidėdamos prie 
pragyvenimo pabrangimo.

Pabrangus pragyvenimui darbininkai rei
kalauja pakelti algas. Darbininkas, papratęs 
karo metu gerai uždirbti, dabar nebenori su
sispausti. O taikos pramonė nebeišgali duo
ti dąrbininkui tų pajamų, kurias jam davė 
karo prambnė. Visą laiką, pradedant nuo 1939 
m. prekių kainos palaipsniui kyla, o pramo
nės darbininkų atlyginimai, 1941/43 m. smar
kiai pakilę, nuo 1944 m. vidurio pradėjo ma
žėti ir mažėjo iki 1946 m. galo, kada streikų

Palyginti taikingi sovietų polėkiai keturių 
galybių užsienio reikalų ministerių konferenci
joje, Waldorf Astoria viešbutyje, vakarų vals
tybių atstovų buvo sutartinai užgirti. Moloto
vo gausios nuolaidos buvo atpildas už Byr
nes ir Bevino kantrybę ir užsispyrimą.

Darbiečių partijos kairysis sparnas D. Bri
tanijoje ir Henry Wallace JAV pasirenka sa
vus kelius, nes vakariečių ankstesnės klaidi
nančios nuolaidos tik padidino ir taip neblo
gą sovietinį apetitą. Molotovas tikėjo, kad 
bolševikų simpatikai Amerikoje, D. Britani
joje ir Prancūzijoje, savo veikla, privers va
karines galybes kapituliuoti. Todėl nėra pa
grindo tikėtis, kad Maskva visą laiką ves 
taikingą politiką. Jos galima tikėtis tik Be- 
vinui iri Byrnesui parodžius politinį pajėgu
mą. Mes galime būti tikri, kad sovietai ir 
kaip besisuktų, sutarimo ir santarvės nėra 
pagrindo laukti. Šiuos faktus žinant, galima 
numanyti ir tolimesnės sovietinės elgsenos 
sušvelninimą.

Tuo tarpu per anksti spręsti apie Moloto
vo nuoširdumą, aptariant atominio ginklo po
litiką ir pritariant amerikiečių projektui atsi
sakyti veto. Vis tik dar neaišku, ar Kremlius 
iš tiesų yra nusistatęs pritarti tarptautinei 
nusiginklavimo kontrolei^

Neaiški kritika. Kaip ten bebūtų su sovie
tiniais pareiškimais, Baruchas laimės, kaip ir 
Byrnesas su Bevinu, tik tvirta laikysena ir iš
tverme. Į politinę linkmę Wallace ir Lippman- 
no kritika įnešė kai kurių painiavų.

Nėra ko dvejoti, kad sovietinė diplomatija 
nemažai laimi dėl krašte: esančios diktatūros.

Molotovas naudojasi dideliu privalumu, nes 
jam nereikia skaitytis su esančiomis nuotai
komis jo atstovaujame krašte. Ten gi nėra 
kritikos ar sovietinio Henry Wallace.

Jei demokratija nori save pateisinti ir su
geba laisves apginti, nepaprastai svarbu vie
šąją nuomonę ugdyti, o ypatingai užsienio 
politikos klausimais, kad teiktųsi apie parink
tą vadovą.

Nėra reikalo abejoti, kad nusverianti tautos 
dauguma brituose ir amerikiečiuose remia jų 
vyriausybių vadovaujamas užsienio politikos 
linkmes. Visa bėda ten suorganizuoti daugu
mą. Triukšminga mažuma gali rimtai pakenk
ti vadovaujamai užsienio politikai.

'Abu užsienio reikalų ministerial rimtai pa
taikavo pasaulio laisvių reikalui. Patarnavu
sieji, nemažiau vadovaujantieji ir vyriausybės 
turi būti paremti.

Maskvos radijas falsifikuoja istoriją
H. R. Hoe iš Paryžiaus „Continental Daily 

Mail” skiltyje, skirtoje skaitytojų laiškams, 
štai ką rašo:

Jūsų dienraščio pastarasis straipsnis ..Pary
žiaus — Maskvos sutartis yra saugumo pa
matu” reikalingas ne vienos pataisos.

I. Maskviškis radijas, pasirėmęs „Izvesti- 
jos” išvedžiojimais dėl antrosios metinės su
kakties, prancūzų — sovietų sutarties, nuro
do „karo metu prancūzai žygiavo drauge su 
mumis”. Tai netiesa. <

Antrasis pasaulinis karas prasidėjo 1939
1 d. Hitlerio kariuomenė įsiveržė Lėni-"■ i. 
Prancūzija, paskelbė karą tą pačią dieną s.

vietai tuo metu buvo santarvininkais su Vo
kietija, nes 1939.V1H.22 Molotovas — Ribben- 
tropas pasirašė sutartį.

2. 1940 m. vokiečiai įsiveržia Prancūzijon.
Dramatiški mūšiai ilgai truko. Sovietai tuo 
metu turėjo šimtus divizijų tarp Baltijos ir 
Juodosios jūrų. Toji kariuomenė nei žings
nio nepadavė, kad Prancūzijai padėtų, nors 
tai turėjo daryti pagal 1935 m. tarpusavės 
pagalbos sutartį. ,

3. Maskviškis radijas nurodo, kad istorijo
je yra pakankamų įrodymų, kai abi galybės: 
„prancūzai ir rusai ėjo drauge, priešas buvo 
paguldytas”. Tai netiesa.

Pirmojo pasaulinio karo metu, 1917 m. bol
ševikai sukūrė netvarką Rusijoje. Leninas ir 
Trockis sudarė atskirą sutartį su Vokietija, 
o prancūzus paliko vienišus kovoti prieš vo
kiečius. Ludendorfas šia proga pasinaudojo 
rusų išdavyste ir vakarinėje Vokietijoje su
telkė visas pajėgas. Prancūziją anuomet iš
gelbėjo tautos didvyriškumas, Clemenceau 
energija ir Focho genijus.

4. Sovietai primeta „vakarų valstybių vy
rams apgavystę”, kurią atliko, sudarydami 
Muencheno susitarimą su Hitleriu. Tai netei
singa. Daladier ir Chamberlain padarė dide
lę klaidą, bet ne apgavystę. Visiems gerai ži
noma, kuriose sąlygose buvo vykta į Muen,- 
cheną.

Tikroji apgavystė buvo sovietų padaryta} 
pasirašant slaptą sutartį su Hitleriu. Sovietai 
paskatino užpulti Lenkiją, nes jie norėjo 
drauge ją pasidalyti.

KM0SAH/S UMai
Prie dvasinių ir materinių vertybių griūvėsiu

Ne tik buvusio karo skersvėjų nualintas ir 
aumaitetas DP, bet ir visas mūsų žemynas 
stovi prie -dvasinių ir. materinių vertybių griu 
vėsių. Daug vertybių sugriovė ir sunaikino 
užsuktoji karo mašina, daug jų,sudužo ir te
bedūsta pačiuose-žmonėse. Teigimas, kad nie- 

' kas mumyse nepakito, kad buvusioji audra 
pro mus praėjo mumyse nepalikusi žymės, 
yra tolygus savęs apgaudinėjimui bei stokai 
jėgos įžvelgti išlikusių žmonių sielose ir gal
vosenose padarytas skaudžias žaizdas pri
lygstančius randus. Yra tiesa, jog retas kas 
palūžo ilgesy grįžti tėvynėn. Bet gyvendamas 
neįprastinėje aplinkoje, persunktoje grąsini- 
mų, bauginimų ir' neapykantos, ne tik žmo
gus, bet ir kitas gyvas padaras ilgėsis to gy
venimo, kuris daugeliu atžvilgių buvo prana
šesnis už dabartinį buvimą, neturintį bent 
kiek aiškesnės perspektyvos. Tačiau ilgesys 
geresnio gyvenimo laisvoje tėvynėje dar nė
ra sąlyguotajas, jog žmoguje negalėjo įvykti 
kitokios skalės pakitimų.

Bet apie tai kalbėti, ypač tikinėti netikintį, 
nėra jokio noro. Ateitis, ir tai netolima, pra
bils, ką vertingiausio žmonija /prarado buvu
sios audros metais. Paaiškės, ko ir mes nu
stojome, pro ką ypač mėgstama tylomis pra
eiti.

Dabar gyvenamasis metas daugeliu atžvil-
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gių nepalankus bandyti įžvelgti visumą tiek 
praradimų, tiek lūkesčių. Žmonių sąmonėse 
po patirtų išgyvenimų dar daug kas surū
gę, daug kas sąmoningai norima nutylėti, 
apie daug nereikšmingo kalbama su įtūžimu 
ir pikta pagieža ne vien siekiant vienokio 
ar kitokio atsiskaitymo, bet ir stingant jėgos 
valdytis.

Apie tai, pone Jašinskai, kalbu dėl to, jog 
negaliu nuo savęs nuvyti pagundos, ar mūsų 
pašnekėsyje rasis noro pažvelgti Į reikalo es
mę. Juk pasitaiko visokiausio užsispyrimo. 
Kaipo pavyzdys man spindi „Tremtinių Mo
kykloje” jaunuoliški (žirniaus išvadžiojimai, 
kur jis aitriai atsiriaugi prisiminęs gyvenimą 
tėvynėje ir nūdienį buvimą laimina moder
naus demokratizmo vardu. Tegu jis tame ve
žimėlyje besivažinėdamas valgo dabartinius 
demokratiškus pyragus iki grabo lentos. Aš 
jam, pro šalį pravažiuojančiam, tada savo 
nedemokratišką kepurę kilstersiu, kai demo
kratija, gindama savo kailį, išpirks išduotus 
pasižadėjimus mano tėvynės atžvilgiu. Ir pa
bandyk įtikinti tokį užkietėjusį žmogų, kad 
tėvynėje juoda duona kur kas buvo skanesnė 
ir daugiau galėjome prasižioti nei dabartinių 
pyragų gadynėje.

O kai dėl „savų reikalų gynybos”, k’ta>s 
žodžiais tariant, dėl egoistinio savjn.’udiš- 
kutno, nustelbiančio bendruosius reikalus nū

dieniam- mūsų gyvenime, pavyzdžių būtų ga
lima daug prirankioti. Iš dažnos stovyklos. 
Bet aš, nenorėdamas popierj tepti juodų są
žinių apyskaitomis, ribosiuosi pora raiškes
nių' faktų,, .

Pirmasis paimamas iš tų dienų, kai, karui 
Europos laukuose pasibaigus, daug kas iš 
mūsiškių ir nemūsiškių vylėsi atsiversiant ne
ribotų galimybių perspektyvomis ir pakeltomis 
galvomis nuėjo pasitikti ant demokratiškos 
paletės atnešamų laisvių. Tuo pačiu didžiųjų 
perspektyvų laiku buvo žmonių, kuriuos nuo 
gyvenimo atskyrė vielų atatvaros. Kalba ei
na apie gyvuosius išlikusius karius. Nors ma
no tėvynė niekam karo neskelbė ir su nieku 
nekariavo, tačiau susidarė būrys vyrų, ku
riuos svetimos jėgos išprievartavo imtis gink 
lo. Radosi vienas kitas, nežymi mažuma, ku
rie, norėdami išsaugdti gimtose tėviškėse ra
mybę, pakluso paskatams.* Ir jų, kurie nežu
vo kautynėse, susilaukė karą pralaimėjusio 
kario nedalios.

Maždaug prieš dvejus metus didžiųjų lū
kesčių dienomis, kada didžiuma mūsiškių ko
mitetų važinėjo puikiais limuzinais, vienas 
mūsiškis karys, patekęs nelaisvėn, per mūsų 
kaimynų Raudonąjį Kryžių rašo mūsiškiam, 
nieko neprašydamas, tik spaudos — ryšio su 
laisve. Laiškas paduodamas sočiai atrodan
čiam mūsiškio Raudonojo Kryžiaus atstovui 
šis, perskaitęs laišką, ramiai jį pastumia nuo 
savęs ir pareiškia:

— Mes karių neturime ir nėra reikalo jais 
rūpintis. Kuris įkliuvo — yra karo nUsikal- 
tėlis.

O tasai Raudonojo Kryžiaus šulas aną žie
mą, ka' mano tėvynės okupacijos dirigentą1 
stengdamiesi priversti daugiau stoti vyrų ke
lintą kartą nesėkmingai kartojamon mobili- 
zaciion pagrasino nesėkmės atveju imtis re
presijų prieš inteligentiją, tada ji, visa ejlė

profesorių, jų priešakyje mažas, bet savo ū"’ 
išdidumu praaugęs generolas, ir visa plejr • 
kitų rašė atsišaukimus, šaukė konferencijas, 
akino pilksemergius, kad jie, stodamį šaukia- 
mon mobilizacijon, išsaugotų nuo sunaikini
mo inteligentiją. Vieni tai darė iš tos painia
vos nerasdami kitos išeities, gi kiti — norė
dami išsaugoti savo kailį. Tasai intelektualų 
atsišaukimas nebuvo sėkmingas, kokio lau
kė okupantas, tačiau vis dėlto radosi vyrų, 
kurie atsiliepė, šauksmam Vieni gelbėdami sa
vo tėvus, kiti — mokytojus, treti — baimėje 
sustirusį atsišaukimo autorių. Aišku, kad tie 
vyrai išgelbėjo inteligentiją nuo paruoštos 
katastrofos, o paskiau.radosi iš jų, kurie iš
drįso savo išgelbėtojuje įžiūrėti kažkokį nu
sikaltėlį.

Kitur — visuomenės surinktų aukų karo 
belaisviams sutirpo viename komitete 'ir tik 
išėję iš nelaisvės vyrai, padėję kumščius ant 
stalo priešais advokatą komiteto pirmininką 
išreikalavo ^atsirasti 8.000 cigarečių.

Šioms Kalėdoms ir Naujienas Metams per 
Tarptautinį Raudonąjį Kryžių mūsiškis kry
žius gavo maisto ir cigarečių išdalinti DP 
teisių nustojusiems. Cigarečių turėjo gauti 
kiekvienas ne DP po 10 pokelių. Bft velnias 
atsiuntė tokius įsibrovėlius Į sandėlį, kad jie 
neišlaužę ir neatrskinę durų „išnešė” tair 
tikrą' kiekį cigarečių ir jų beliko lygiai po 
5 pokelius, tame mieste esantiems antrą kar 
tą išvirintiesiems!...
- Kitur prieš kurį laiką buvo į sandėlį „įsi- 
'aužę” piktadariai ir išnešę kavą. Bet, ma 
tomai neradę rinkos jai parduoti,' sekančia 
naktį grąžino ir išnešė kitų maisto produktų. ■

Tokie faktai nėra retenybė. Jiems tolygūs 
’virsta kasdienybe, o savųjų reikalui pasitar- 
navimas vis daugiau pradedamas užmesti 
Dėl1 to pilkasis DP į visų reikalų eigą žiūri 
vis su didesniu apatiškumu. O tai galimi 
įsitikinti įkėlus koją į dažną stovyklą.

2



1947. I. 10. MINTIS 3 psL Nr. 3 (240)

Stepo Zobarsko giedrioji Lietuva
Naujajame savo novelių rinkinyje Stp. Zo- 

barakas sudėjo visą 18 dalykų, kurių dalis, 
rodos, riiekur dar nespausdinta, nors dalis 
jau buvo periodikoje ar ankstesniuose jo kū
rybos rinkiniuose. Visų jo į šj rinkini sudėtų 
novelių ir apybraižų ar apsakymėlių siužetai 
imti iš lietuviško, daugiausia kaimo gyveni
mo, ir tai yra mūsų skaitytojui, išsiilgusiam 
tavojo krašto, labai maloni naujiena. Beskai
tydami šią knygą, mes, tremtiniai, vėl trum
pam lyg sugrįžtame ( gimtąjį kraštą ir gyve
name su tais Zobarsko vaizduojamaisiais 
žmonėmis, tarp jų ar iš tolėliau stebėdami jų 
gyvenimą.

. Aukštaitis Zobarskas mėgsta giedrą, kaip 
ir didysis aukštaitis Vaižgantas. Gražus, gied 
ras gyvenimas, galima sakyti, rašytojui Zo- 
barskui yra daug artimesnis, negu apniukęs, 
tragiškas. Todėl ir šio rinkinio kūrinėliuose 
daug daugiau giedros, negu niūrumo. Jau, 
žiūrėk, tarpais virš kurio nors jo vaizduoja
mojo žmogaus gyvenimo pradeda rinktis de
besys ar kuri srovė mėgina laužyti žmogų, 
sukti netikusia linkme, bet Zobarsko žmonės 
turi perdaug stiprų gerąj{ pradą, kad tuos 
laikinai užslinkusius debesis dar patys tirš
tintų ir pasileistų pasroviui Į pikta. Kur, ro
dos, kitas rašytojas griebtųsi didinti (tampą, 
Zobarskas tten jau baigia, leisdamas visai 
Įtampai atslūgti, jei iš viso (o tai taip pat 
nereta) tas jo vaizduojamųjų žmonių gyveni
mas nepraslenka, lyg kokia idilė, be jokios 
didesnės (tampos, be audrų ir perkūnijų, ta
rytum visada būtų giedra.

Jėi Lazdynų Pelėda, imdamasi vaizduoti 
kurj klajojantį padaužą, keliaujantį amatinin
ką (pvz., Dzidz^), užmezga dramą, tai Zo
barsko keliautojas iš kiemo J kiemą stogų 
dengėjas Pranas Laumakys („Stogų dengė- 
jas”) nepajėgia net padoraus flirto užmegzti 
su Marcelina, nors abiejų ( tą pusę linksta
ma. Dievadirbys Barkus („Dievadirbys”), tra
dicinis mūsų literatūros menininkas, kuris sa
vo dirbinius prageria, jokių sukrėtimų neiš
gyveno, kol užaugino pamestinukę, o kai jo 
augintinė išaugo ir susirado porą, tada se
niokas pradėjo rodyti pavydą, jame pradėjo 
reikštis ilgai miegojęs vyriškumas, bet neil
gam. Mes turėtume laukti sunkios senio ir 
augintinės išsiskyrimo scenos, iš pradžių j 
tai ir pasineša, bet senis sugeba valdytis: vi
sa baigiasi tuo, kad dievadirbys, savaitę pa- 
aigraužęs, ne sudaužo savo šventuosius kaip 
buvo ketinęs, bet parduoda, ir pinigus prage
ria su senais draugais. -
' Net tuomet, kai Zobarsko herojai mėgina 
klaidžiais keliais vaikščioti, jie ilgai neištve
ria. Reikia tik mažo, rodos,'1 įvykio, kad jie,
išmušti iš įprastinių vėžių, vėl grjžtų i tiesos 
kelią. Jiems nereikia didelių filosofijų, ban
dymų ir svyravimų. Čia paklydo, pratrūko 
perkūnijomis, kaip ta senoji Būtėnienė, ku- 

.rios, rodos, žada pasaulio galą, bet išlieja 
susirinkusi širdyje kartėli, ir vėl arba gaili
ai piktų žodžių ar darbų, arba stengiasi ge
rais, nuoširdžiais veiksmais išpirkti savo klai 
das. Ramų vaistininko Gaigalo ir našlės Vi-' 
konienės gyvenimą mėgina savo skundu su
drumsti mokyklos vedėjas („Dantukai”), pa
vydėdamas savo varžovui jaunos našlės ir 
bandydamas teisinti save tariamuoju teisybėj 
ieškojimu, bet jam nesiseka dangstytis; po 
revizijos Įvyksta visuotinė taika, mokyklos 
vedėjas pripažjsta savo kaltę ir nesigriaužia 
net tuomet, kai pamato, kad Vikonienė jam 
pamelavo, tvirtindama Gaigalą esant giminę. 
Vaineikiui („Jaunasis kortininkas”) užteko 
gero žodžio, Paunksnio parodytos širdies, o 
gal ir jo dukters žvilgsnio, kad jis pasiryžtų 
mesti seną savo paprotį, nemaža jam kašta
vusi sunkiai Įsigyjamo turto. „Auksinės žu
velės” jaunoji moteris gal ilgai būtų kentusi 
namų nesantaiką ir vyro pavydą, bet kai pa
matė gražų savo buvusios draugės gyveni
mą ir tai, kad praeitis nebegrąžinama, žūt
būtinai ryžosi pakeisti dabartį, kartą išsiaiš
kinti iš pagrindų ir savo šeimos ateitį staty
ti ant sutarimo ir aiškumo pagrindų. O gi 
nagingasią dailidė ir parapijos pirmūnas Bal
trūnas („Monsinjoro suoliukas”) didžiavosi, 
kad prelatas Labutis naudojasi jo suoliuku, 

i ir staiga panoro atkeršyti naujajam klebonui, 
kuris neįvertino jo nuopelnų. Kaip neapgal
votas, staigus, neprotingu pykčiu paremtas 
buvo jo sumanymas iškrėsti klebonui kiau
to, bet jo gerbiamo prelato. Ilgai nesvyravęs, 
jis sulaiko nelaimę, o vėliau be didelių kovų 
su sąžine būtų prisipažinęs; išgirdąs naujo
jo klebono šiltą žodi, Baltrūnas visiškai at
sileidžia, užmiršta buvusį pyktį ir išsiskiria, 
išsinešdamas iš klebonijos giedrią, tyrą sielą.

Jei žiūrėtume grynai iš formalinio taško ir 
pradėtume blusinėtis pagal novelės teorijas, 
tai djdžiąją Zobarsko novelių pusę gal tu
rėtume pripažinti ne novelėmis, bet apysakai
tėmis, apybraižomis, tik, žinoma, tai visiškai 
nieko čia nepakeistų, ir skaitytojui gal net 
mieliau, jei rašytojas iš adatos neskaldo ve
žimo, nedaro bereikalingų tragedijų, o gal net 
daugiau lietuviškumo, jei jo žmogus nesinars- 
to tragizme. Vinco Krėvės karštasis dzūkas 
(„Žmoną pamokė”, „Išsibarė” ir kt.) ilgai 
kaupia pasiryžimą, ruošiasi žygiams, dėsto 
žodžius, ir skaitytojas iš didelio debesio lau
kia didžiausios audros, bet jei šaunūs pasi-

ryšimai bematant atvėsta, kai tenka juos vyk
dyti, ypač kai žmogui tenka spirtis prieš 
įprastinius, nusistovėjusius dalykus, rodyti 
savo neigiamąsias, maištingąsias ypatybes, tai 
čia yra ne kas kita, kaip literatūroje (amžin
tas dzūkiškumas. Tokios yra būdingosios dzū 
ko žymės, tokius kai kurių šitų žymių aspek
tus mūsų didysis klasikas atkūrė savo,nove
lėse ,tuo (amžindamas dzūką. O šviesieji 
„Pragiedrulių” lietuviai su visomis savo ypa
tybėmis yra Vaižganto duotasis aukštaičių 
atvaizdas. Lietuviški žmonės su savo tempe
ramentu, su lietuviams būdingomis ypatybė
mis, galvojimu, staigumu ar lėtumu, lietuviš
kas gamtovaizdis, mūsų krašto būdingos tam 
tikro meto problemos — štai ta didžioji tautos 
ir krašto siela, kuri literatūrą padaro tauti
ne, visi šie ir kiti būdingi elementai sudėti 
j krūvą. O jei kalbėti apie Zobarsko žmonių 
būdo bruožus, tai tie jo žmonės, jei jie švie
sūs ir giedrūs,, jei jie nepažįsta ilgai tverian
čių ir kankinančių vidaus tragedijų, yra švel 
niasieliai aukštaičiai, kaip ir jų. kūrėjas pats 
rašytojas Zobarskas.

Galėtume žvilgterėti, kurie klausimai spren 
džiami Zobarsko novelėse. Pirmoje vietoje 
tenka kalbėti apie savo krašto, žemės ir žmo
nių meilę, o vienur ryškiau, kitur gal ne taip 
žymiai prasikiša prisirišimas prie darbo. Ne 
venas Zobarsko kūrinių veikėjas yra inteli

VOKIEC1Ų MALDAVIMU IR ŠLYKŠTUS 
MELAS

Kada mažiausiai spėliojome, kada pasiansai 
ir kiti pranašingi ženklai nieko ypatingo ne
rodė, pranešė mums linksmą žinią — gauti 
iš namiškių siuntiniai ir laiškai.

Pranešė pats komendantas, bet buvo labai 
piktas ir liepė per 5 minutes siuntinius pa
siimti iš sunkvežimio. Kas nevikriai bėgo su 
siuntiniu, šerdavo per nugarą su steku, o vieną 
leitenantą dar nubaudė — 2 dienoms neiš
duoti maisto. Matyt, mūsų viešpačiui nepa
tiko, kad mes siuntinius gauname ir bent tuo 
parodė savo galią.

Laiškai raminantieji, tačiau iš jų nieko ne
galėjome įskaityti, nei apie savo namiškių li
kimą, nei kas darosi Lietuvoje? Žodžiu, mus 
ramino, lygiai taip pat, kaip mes laiškuose 
ramindavom savo šeimas.

Kiti siuntiniuose rado atsiųstų vaistų — 
nuodų prieš blakes. Tai buvo didelė mums 
parama kovoje su šitais parazitais.

Tačiau vienas gavo siuntinį, kuriame rado 
vokiečių leidžiamo lietuvių kalba laikraščio 
„Ateitis” keletą puslapių, l kuriuos buvo 
suvynioti daiktai. Tie puslapiai mums buvo 
labai brangūs, nes iš jų mes sužinojome daug 
to, kas mums dar buvo nežinoma. Atrodo, kad 
siuntėjas bus sąmoningai šiuos puslapius Įdė
jęs į siuntini ir jie laimingai pasiekė mus. 
Čia radome vieną straipsni, parašytą ryšium 
su ginklų ir kitu V. Rinktinės turtu grąžini
mu. Toliau skelbimą, kad ginklų gražinimo 
terminas jau trečią kartą pratęsiamas ir da
bar įsakoma pristatyti ginklus ir kitą turtą 
iki 1944 m. birželio 25 d. Šitokie terminai nu
kėlimai aiškiai rodė, kad ginklus ir kitokį 
V. Rinktinės turtą niekas negrąžina ir kad 
tokių vyrų, kurie pabėgo su ginklais yra la
bai daug.

Ypač tas aiškiai buvo matyti iš straipsnio, 
kuris buvo atspausdintas laikraštyje „Ateitis” 
Nr. 140 (443) iš 1944. VI. 17 d., ir pavadin
tas „Į pasitikėjimą pasitikėjimu”. Ten rašoma 
kad išduodant V. Rinktinės vyrams ginklus 
buvo išreikštas' didelis pasitikėjimas ir todėl 
dabar reito'nga to nas:ti!'ė::mo neapvilti. 
Taip pat užtikrinama, kad už sauvališką pasi- 

gentas, kurį Įsigytoji profesija atitraukė nuo 
gimtosios sodybos, bet tik fiziškai. „Brolių” 
Valentinas grįžta į tėvū ūkį, lyg svetimas, 
buvo šaltai sutiktas, bet jis vėl pritapo, ir 
skaitytojas nejaučia jokios prarajos, mokslas 
neatbaidė jo nuo žemės. Nors ir laisvalaikiu, 
atostogų metu, lygiai su saviškiais dirbti ir 
prakaituoti nesibodi jaunasis Davainis („Da
vainis kaimynijoje"). Iš dalies gal žemės mei
lė grąžina protą Vaineikiui („Jaunasis korti
ninkas”). Nebekalbant apie Ūkininkus (čia 
ypač nuoširdus ir puikus darbininkas yra 
Kastutė „Šešialaukio dukteryje” — jokio dar
bo nesibaidanti, nuoširdi, nuolanki, atlaidi ir 
kantri mergina, retas toks ryškus tipas mū
sų literatūroje), daugumas Zobarsko sukur
tųjų veikėjų yra žmonės, kurie ( darbą žiūri, 
jei jau ne kaip menininkai, tai bent kaip pui
kūs amatininkai specialistai, prisirišę prie 
darbo, daugiausia pozityvūs žmonės. Būčiau 
linkęs tvirtinti, kad didžioji dalis visokių sie
los maištų lengviau jiems praeina tik dėl to, 
jog jie darbą įpratę laikyti virš visa ko, o vi
sas žmogaus kelyje pasitaikančias tragedijas 
ir dramas -r atsitiktiniais ir praeinančiais da- 

/ lykais, tie žmonės nelengvai-duodasi išmuša
mi iš įprastinės vagos. Tokie darbo meninin
kai yra Dovydas Barkus, klarnetistas Valen
tinas, puikūs specialistai provizorius Gaiga
las, dailidė Baltrūnas, mokytojas Šilinis,-gam
tos tyrinėjimuose paskendęs mokyklos vedė
jas, stogų dengėjas Laumakys. O ar visokios 
gyvenimo pakišamos ir j tragedijas preten
duojančios naujienos ne lengvai jų praleidžia 
mos? Toks Baltrūnas, jei ne jo lietuviškas, 
aukštaitiškas giedrumas, po įvykio su sulau
žytu suoliuku galėtų naktų nemiegoti, kankin
tis ir sielvartauti, bet jis nesiduoda išmuša
mas iš kasdieninės vagos, tas puikusis ir įver
tinąs savo darbą meistras.

Kartas nito karto iškelia rašytojas, ir meilės 
klausimų, tik retai giliau Įpainioja ( ją savo, 
veikėjus, nors kai kur jaučiame, kad meilė 
lyg ir viso veiksmo pagrindą sudarytų; vie
name kitame kūrinėlyje, tiesa, šeimos ir mei
lės klausimai yra gana stipriai paliečiami 
(„Auksinė žuvelė”, „Gyventojai”, „Dantukai”).

Zobarskas nėra sausas fabulos rutuliotojas 
ar žmogaus- vaizduotojas. Salia veiksmo "r 
žmogaus jis nuolat mėgsta duoti juo pilnesnį 
aplinkos ir gamtos vaizdą ir jo novelėms tai 
teikia nemaža sultingumo, žynrai praturtina 
jas. 1 K. Barėnas

Stepas Zobarskas Savame krašte. 
Novelės. Išleido Patria Tuebingene 1946 m 
Su rašytojo paveikslu. Tiražas 5.000 egz. 248 
psl. Kaina 8,— RM, įrišta.

rasku i lutoji apgaulė
Rašo Henr. Žemelis

traukimą ir ginklų paėmimą niekas nebus 
baudžiamas.

Ten rašoma:
— Negalima nebranginti ir tų užtikrinimų 

kad nė vienas ginklus ar kitą karinį turtą 
grąžinąs asmuo nebus suimtas, nebus bau
džiamas ar kaip nors persekiojamas. SS ir 
Policijos vado Lietuvoje, SS-Brigadefuehrerio 
ir policijos generalmajoro Hintze pareiškimas 
šiuo klausimu nepalieka mažiausios abejonės, 
nes kiekvienam yra iškilmingai užtikrinta, 
kad ginklus ir kitą turtą atiduodantįeji nesu- 
imami ir nebaudžiami. —

Toliau bandoma grąsinti:
— Negrąžinusieji užsitrauks sau išdaviko 

vardą ir su jud bus pasielgta kaip su išda
viku. Šiuo atveju būtina įsidėmėti mūsų tautai 
ir kad vieno žmogaus nesąžiningumas gali 
užtraukti nelaimę visam kraštui. —

Tai senas vokiečių okupacinės valdžios 
gąsdinimo metodas, kurią, per 3-jus okupaci
jos metus buvo jau dešimt kartų naudotas ir 
į kurį lietuviai visiškai dėmesio nekreipdavo.

Įdomiausia yra ši vieta:
— Tie, kam šie ginklai ir kitas karinis 

turtas teisėtai priklauso, turi pakankamai 
priemonių viską atsiimti jėga. Ir jei tai ne-' 
daroma, tai tik mūsų pačių gerovei. Todėl 
negalima patiems sau kasti duobės. Pas ką 
ir kur karinis turtas yra, valdžios organai 
jau turi tikslių žinių (?) —

Reiktų smarkiai abejoti, kad jie turėdami 
tikslias žinias, kur randasi šis turtas ir turė
dami pakankamai priemonių jėga atsiimti, 
rašytų tokio maldaujančio turinio straipsnius 
ir prašytų gražiuoju sunešti ginklus ir kitą 
karinį turtą. Jau seniai būtų pilni kalėjimai 
V. Rinktinės vyrų ir jau seniai, anot jų, tie 
išdavikai būtų likviduoti.

Bet čia kaip tik to jiems trūko, kuo jie 
gyrėsi ir tokiais naiviais straipsniais savo 
paslaptis išduodavo.

Sis straipsnis baigiamas šitaip:
—Šiuo atveju visi privalome vadovautis 

šūkiu: atiduodame ginklus, kad juos mes pa
tys nukreiptume prieš savo priešus. —

Tačiau V. Rininės vyrai suprato atvirk^ 
ščiai ir kad tik 'ada galima ginklą nukreipti 
prieš savo - ' .ša. kai jis yra savo rankose, 
o ne atiduotas priešui. .„

NAUJI LEIDINIAI
Trumpas prancūziškai lietu-

viškas vadovėlis. Sudarė Vikt. Ka
mantauskas. „Patrios” leidinys. Vilnius — 
Tuebingen. 54 pusi. Kaitra 4 RM.

Svetimų kalbų išmokti padeda geras vado
vėlio metodas. Vikt Kamantauskas pasirinko 
medžiagą prancūzų kalbos vadovėliui neme- 
todišką. Kalbos negalima mokytis, ypač su
augusiems, be gramatikos, atmintinai. Tai 
papūgiškas metodas.

Nors vadovėlio sudarytojas jį taiko būti- 
niausiems kasdienio gyvenimo reikalams, ta
čiau jis parenka tokią medžiagą, kuri nieko 
bendro neturi su dabartiniu kasdieniniu gy
venimu. Pav. valgių sąraše prancūziškai jis 
surašo sūrius: fromage de Brie, fromage de 
Gervais, fromage de Roquefort, tuo tarpu, 
kai šiandien būtų gerai gauti tik paprasto 
sūrio.

Įvado žodyje pats vadovėlio autorius prisi
pažįsta, kad transkripcija nėra visai tobula. 
Ji yra iš dalies lietuviška, iš dalies vokiška ir 
tik apytikriai perteikia prancūzų kalbos fo
netiką. Pav., Parlez vous francais? — Parlė- 
vu transe? Parlė—rašoma lietuviškai, o tran
ce prancūziškai. Dėl nosinių garsų, apskri
tai reikia pasakyti, kad autorius juos taip žy
mi, jog ztuo būdu klaidina besimokančius. 
Pav. d po — kas čia gali suprasti, kad čia 
prancūziškai-, un peu. Arba dans une dėmi 
— heure — rašoma daz Un dėmi 3:r. Pra- • 
dedantysis mokytis ištars daz ir taip šnekės 
prancūziškai, kad joks prancūzas jo nesu
pras. Apskritai, tenka pabrėžti, kad prancū
zų kalba fonetiniu požiūriu yra labai preci
ziška ir kiekvienas niuansas gali iškreipti žo
džio prasmę. Todėl ir V. Kamantausko va
dovėlio fonetika yra perdaug netiksli, kad 
galėtų besimokantieji prancūziškai ja pasi
kliauti.

Kalbų vadovėliai mums labai reikalingi, tik 
labai gaila, kad jie*- paruošiami labai nerū
pestingai ir netobulai. Vikt. Kamantausko 
vadovėlio negalima net vadovėliu pavadinti, 
nes tai tėra tik pašnekėsiu knygutė, kurios 
tekstas primena vokiškas poliglotines knyge
les. M. S.

Hollywood - faulty Babelis
Vienas amerikietis pasidžiaugė Lili Palmer 

amerikonišku grožiu. O ne — aš esu iš Ang
lijos. Pagyrėjas atsiprašė artistę, sakydamas 
antrą komplimentą, kad anglės yra gražiau
sios europietės... Bet aš tik ištekėjau už ang
lo, o kilme esu vienetė...

Iš to straipsnio mes aiškiai supratome, kad 
l didelė dalis V. Rinktinės v'yrų su ginklais ir 

kitu turtu išsibėgiojo į miškus ir kad vokie
čiams nepasisekė taip lengvai susidoroti su 
Vietine Rinktine, kaip jie buvo numatę savo 
planuose.

Visi jutome didelj pasitenkinimą ir ypač/ 
džiaugėsi mūsų generolas, kurisx visą laiką 
sielojosi dėl V. Rinktinės vyrų ir jos apgau
lingo galo.

Bet mes dar radome ir kitą straipsni, Pa
vadintą „Teisybė apie Vietinę Rinktinę”.

Čia pats vokiečių policijos vadas Lietuvoje 
aiškina lietuviams, kodėl V. Rinktinė buvo 
likviduota ir kad tas buvo padaryta pąčių 
lietuvių interesams. Šį straipsnį mes viešai 
perskaitėme ir nuoširdžiai juokėmės ir tvir
tai tikėjome, kad iš šios „teisybės” juokėsi 
visa lietuvių tauta. Čia jau vokiečių propa
ganda pasiekė aukščiausio melo, faktų iš
kraipymo ir tikrų nesąmonių laipsnio, kad 
eilinis lietuvis, ir toli esąs nuo politinio gy
venimo, galėjo tik pečiais patraukti ir tikrai 
nusistebėti tokiu vokiečių kvailumu, tokiom 
nevykusiom priemonėm įtikinti lietuvių jautą, 
kuri puikiai žinojo visą padėtĮ ir tikrus šios 
apgaulės kaltininkus.

O šis garsusis straipsnis skambėjo šitaip:

Teisybė apie Vietinę Rinktinę.
ON. Kaunas. VI. 23. Kaip jau buvo pra

nešta, neseniai generolo Plechavičiaus su
darytoji Lietuvos Vietinė Rinktinė buvo pa
leista ir šių dalinių kareiviai priskirti prie 
vokiečių karo aviacijos, kaip karo aviacijos 
nariai, kur jiems vadovauja karininkai lietu
viai. Iš suinteresuotos pusės buvo mėgina
ma šiuo reikalu paskleisti neįmanomiausius 
gandus, kuriais turėjo Jiūti Įrodyta, kad bu
vusios Vietinės Rinktinės paleidimat buvęs 
sauvalės aktas. Po to, kai Lietuvos spauda 
turėjo progą įsitikinti Vokietijoje, kad pas
kleisti gandai apie dabar karo aviacijai pri
klausančius Vietinės Rinktinės karius tėra tik 
piktos valios šmeižtas, SS ir Policijos vadas 
Lietuvai šiuo praneša visuomenės žiniai apie 
laišką apskričių komendantams, iš kurio ma
tyti, kodėl Vietinė Rinktinė lietuviu tautos 
mteresais turėjo būti paleista. Laiškas aps
kričių komendantams skamba šitaip: B. d.
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Žmonėms yra tik vienas vienintelis gėris: —žinojimas. ir tik vienas vienintelis blogis —

- nežinojimas. Sokratas

Amerikai D P kaštuoja 100 mil. doleriu,
Praėjusių metų gruodžio mėn. 30 d. „New 

York Herald Tribune” European Edition lai
doję William Attword, korespondentas prie 
Vokietijos okupacinių pajėgų rašo DP klau
simu. Kadangi straipsnyjė liečiamos tik DP 
problemos, paduodame jį ištisai.

„Manau, gruodžio 28 d.
6.000 baltų išvietintųjų Unrros lageryje, 

laukiančių kol pasaulis nuspręs jų likimą, 
yra tik dalelė komplikuotos mįslės benamių 
žmonių komplekse, kurių išlaikymu didžiu
moje .rūpinasi JAV, tuo apsunkindamos savo 
mokesčių mokėtojus.

Neapsisprendųsi dėl jų disponavimo, JAV 
vyriausybė išleidžia DP išlaikymui amerikie
čių zonoje apie 8 mil. dolerių kas mėnesi- 
Per visus 1947 metus, kurie prasideda liepos 
mėnesį, reikalinga apie 100 000 000 dolerių.

Padėtis nė kiek negerėja. Vieton, kad rei
kalai pagerėtų DP situacijoje nuo karo pa
baigos, įvyko atvirkščiai. Ir sąmata sekan
tiems metams yra bazuojama ant numatomo 
gyventojų padaugėjimo lageriuose amerikie
čių zonoje. Šio padaugėjimo priežastis yra 
Stipri žydų infliacija iš Rytų Europos ir su- 
plaukimas į surinkimo centrus bona fide DP, 
kurie nebegali ilgiau vokiečių ūkyje pasilikti, 
kadangi grįžta karo belaisviai, vokiečiai trem
tiniai ir pabėgėliai.

Rekonstrukcija sutrukdyta
DP problema darosi aštri kaip politiškai 

bei ekonomiškai, taip lygiai ir humaniškumo 
atžvilgiu. Užsibuvimas daugiau kaip 500.000 
neasimiliuojamų žmonių amerikiečių okupuo
toje Vokietijoje netik kad trukdė vokiečių at
statymo planus, bet buvo šiokių tokių šalti
niu trynimosi tarp JAV ir Sov. Rusijos.

Šio mėnesio pradžioje amerikiečių lageriuo
se buvo 393.385 išvietintieji, iš kurių 126,729 
žydai. 193.000 išvietintųjų gyveno iš vokiečių 
ūkio.

Nors Unrra davė personalą ir tiekimus, ta
čiau Amerikos Armijai teko rūpintis apgyven
dinimu, maitinimu ir apranga nuo pat'jų iš
laisvinimo ir šiandien apie lO’/o kariuomenės 
dalinių reikmenų Vokietijoje skiriama išvie- 
tintų asmenų paramai.

Repatriacija ir įkurdinimas yra vieninteliai 
praktiški būdai DP problemai likviduoti. Ne
žiūrint J tai, kad pereitų sausio — rugpiūčio 
mėn. daugiau kaip JOO.OOO savanoriškai su
grįžo Į savo tėvynes ir 6.000 buvo apgyven
dinta kituose kraštuose, DP skaičius padidė
jo 74.000.

Armijos štabo O 5 skyriaus spalių mėn. 
paruoštame raporte konstatuojama: „Yra aiš
ku, kad repatriacija ir Įkurdinimas yra nepa
kankamas šiai problemai spręsti.”

Seedorfo „Aušrinė” mini metines
1946 m. gruodžio 28 d. Seedorfo „Aušrinės” 

choras minėjo savo vienerių darbo metų su
kaktį. Ta proga choras surengė didelį kon
certą. Koncerte programą atliko moterų, vy
rų ir mišrus choras, vedamas Mykolo Liu- 
berskio. Fortepionu dainoms pritarė pianis
tas Balys Dvarionas. Koncertas praėjo gra
žiai, parodydamas stovyklos gyventojams sa
vo laisvalaikio darbo rezultatus. Chorą svei
kino ne tik lietuviai, bet ir kitų stovykloje 
gyvenančių tautybių atstovai, nes jo koncer
tų pasiklausyti susirinkdavo daug latvių ir 
estų.

Lygiai prieš metus Montgomery vardo sto
vykloje Doerverdene choras gavo simbolingą 
„Aušrinės” vardą. Per krikštynų koncertą 
choras pasirodė pirmą kartą stovyklai taip 
stipriai. Nuo to laiko per kelioliką kartų, tiek 
toje pačioje Montgomery vardo stovykloje, 
tiek jau naujojoje — Seedorfe, stovyklos lie
tuviškoji ir mūsų kaimynų publika turėjo 
gražios progos pasigėrėti „Aušrinės” dainuo
jamomis dainomis ir stebėti jos nuolatinę 
pažangą. Chdre šiuo metu dainuoja 89 as
mens. Dainuojančiųjų tarpe sutiksi ir miško 
darbininką, mokytoją, Mokytojų Kursų kur
šininką, vaikų darželio auklėtoją, siuvėją, po
licininką, laikrodininką ir kito kitokiausio 
užsiėmimo stovyklos\gyventoją. Lietuviško- 
sos dainos me'lė suvedė juos visus krūvon iš 
taip įvairių darbo ir užsiėm:mo vietų. Per 
vienerius metus vjsi choro .dalyviai* lietuviš
kosios dainos ir giesmės reikalui yra pasky
rę daugiau kaip 25.000 valandų. Vien kon
certuodamas choras, kaip vienetas, yra dai
navęs 185 valandas. Repefcijoms pra'e:sta 
450 valandų. Per tą la:ką choras surengė 33 
dainos ir 131 — bažnytinės muzikos ir gies

Baltai atsisako grįžti
Tarp labiausiai nusistačiusių DP prieš re

patriaciją yra 100.000 baltų amerikiečių la
geriuose, iš kurių Hanaviškiai labai tipingi. 
Pavyzdžiui, mažiau kaip 1% lietuvių tesutiko 
būti siunčiami J jų, sovietų okupuotą, kraštą. 
Panaši entuziazmo stoka yra pas latvius ir 
estus.

Nors lenkai yra daugiau palenkiami repa
triacijai, tačiau numatoma, kad apie 100.000 
visgi nesugrįš į tėvynę — daugumoje dėl po
litinių priežasčių.

Apskritai, kariuomenės įstaigos skaičiuoja, 
kad apie 175.000 DP, nepriskaitant 127.000 žy
dų, reprezentuoja daugiau įkurdinimo (reset- 
lement) kaip repatriacijos problemą.

Tas iššaukė rusų skundus, kad V demokra
tijos rezervuojasi šituos tūkstančius kaip pi
gaus darbo šaltinį.

Taigi iki šiems žmonėms bus surastos nau
jos tėviškės, jie turi būti kokiu nors būdu 
apgyvendinti Vokietijoje. Subombardavimai, 
apgyvendinimas okupacinių dalinių ir grįž
tantieji vokiečiai, butų klausimą padarė tokį 
aštrų, kad daugelį DP teko apgyvendinti pa
lapinėse ir barakuose. Tai bėdos priemonė, 
kuri 'iššaukė nepasitenkinimą prasidėjus žie
mai.
“ Armija tiekia maistą
Maistas, kuris racionuotas ant 2.000 kai. 

bazės dienai arba 775 kai. daugiau už vokie
čių racioną, turėjo būti Amerikiečių Armijos 
teikiamas. Kiti tiekimai kaip antklodės ir 
vaistai buvo duodami iš užgrobtų vokiečių 
sandėlių ir Armijos perteklių, bet tai jau pa
lengva baigiasi.

Nemažiau svarbu DP moralės atžvilgiu yra 
laikyti juos nuolat užimtais darbu. Nors apie 
pusę išvietintųjų dirba Armijai, Unrrai ar vo
kiečių ūkiui, tačiau daugumas jų nenori Vo
kietijos atstatymo darbo. Kartu su tremtinių 
iš rytų užplūdimu vokiečių darbo rinkos prive

Lietuvis padare širdies operacija, Austrai reklamą
Austriją reikia priskirti prie tų kraštų, ku

rie moka ir dar labiau mėgsta reklamuotis. 
Austrijos populiarumas platesnėje pasaulio 
arenoje yra nuopelnas jų reklamos. Austrija 
turėjo visada daug turistų, iš kurių rasdavo 
pragyvenimo šaltinį trečdalis gyventojų — 
yra tik reklamos nuopelnas. Šiandien Lince 
yra milžiniška amatų ir pramonės visokiausių 
šakų paroda, tuo tarpu niekur negalima 
pirkti adatos ar rašomosios plunksnos. Austrų 
vyzdėlis, kurį man papasakojo lietuvis gydy- 

mės pasirodymus. Ypač tankiai choras reiš
kėsi giesmės srityje. Stovyklos tikintieji nie
kuomet nepamirš tų gražiu, valandų, kurias 
jie praleido bažnyčioje, cliorui giedant Mi
šias ir kt. progomis. Savo repertuare choras 
turi 42 bažnytinius dalykus ir 69 dainas.

Per vienerius metus choras susilaukė ne
mažo skaičiaus naujų dainininkų, bet taip pat 
ir nemažai nustojo, ypač po to, kai iš cho
ro buvo atimti visi gimnaz’Vii; Ir „Aušri
nei”, kaip ir daugeliui stovyklų chorų, čia 
teko pergyventi panašių valandų, kai gerus 
balsus turintieji gimnazistai buvo išjungiami 
iš bendro stovyklos choro, vadovaujantis tuš
čiomis ambicijomis kurti „savą gimnazijos” 
chorą. Deja, daug kur gimnazijų vadovybės 
dar nesupranta, kad reprezentaciniuose plo
vyklų vienetuose turi dalyvauti visos sto
vyklos rinktinės pajėgos; „pedagoginiais ar
gumentais” prisidengdami daug kur jie ardo 
ir gražų sugyvenimą, ir kultūrinį darbą.

„Aušrinė” panašios rūšies „operaciją” kant 
riai perkentė ir, susicementavusi naujais na
riais iš bendruomenės tarpo, žengia į antruo
sius kūrybinius metus.

S. Narkėliūnaitė

Liėtuvė Aukštojoj Mnzikos Akademijoj, 
Muenchene *

1946 m. lapkričio mėn. 9 d. lietuvė tremti
nė Vlada Pilypavičiūtė-Sabaliauskienė, Muen- 
cheno Aukšt. Muzikos Akademijoj labai ge
rai išlaikė egzaminus į dainavimo ir pianino 
klases. Tai vienintelė lietuvė dainavimo kla
sėje Muencheno Aukšt. Muzikos Akademijoj. 
Vlada Pilypavičiūtė-Sabaliausk;enė yra bai
gusi Vilniaus Muzikos konservatorijai daina
vimo klasę ir Viln’aus Universitete Humani
tarinių .mokslų fakultetą. Dn. 

dė prie te, kad vengimas darbo pasidarė ne
be kaip išimtis, bet kaip taisyklė.

Visi šie faktoriai privedė prie moralinio 
smukimo lageriuose, kurie yra mažiau ho
mogeniški ir disciplinuoti kaip kad šis Ha
nau, o daugelyje panašių į lagerį esantį neto
li Zeilsheim, susmukimas, pagimdytas nedar
bo ir desperacijos išsivystė į smulkesnių nu
sikaltimų bangas ir vešlias juodos rinkos ope
racijas. Pastangos tiems reiškiniams užgniauš 
ti per karo ir apsaugos policijos „medžiok
les”, privedė tik prie nesveiko įtempimo.

Situacija blogėja
Iki atsiras galimybė įkurdinti šiuos išrautus 

žmones, padėtis keičiasi iš blogos į blogesnę. 
Kiekvienas bandymas versti juos asimiliuotis 
su vietos gyventojais, atrodo, nepasiseks. Dau 
guma iš jų perdaug kentėjo iš vokiečių rankų, 
kad galėtų su jais gyventi kaip kaimynai.

Šiuo metu įkurdinimo planai sukosi ant 
ašies Rusijos dėmesio — dėl baltų ir lenkų ir 
ant Palestinos klausimo sprendimo. Kitais žo
džiais tariant, išvietintųjų problema yra per
daug supainiota su globalinės politikos prob
lemomis, kad galima būtų rasti greitas spren
dimas.

Sovietai interesuosis išvietintaisiais iš savo 
satelitinių valstybių, daugelis kraštų dels pri
imti šiuos žmones kaip imigrantus, kad neri
zikuotų įžeisti Rusiją.

Tokių būdu DP kitos išeities neturi, kaip 
laukti su viltimi, kad valstybių vyrai sude
rins savo nuomones ir padarys ką nori, kad 
likviduotų šį tragišką žmonių palikimą, pa
veldėtą iš nacių Vokietijos.

Tuo tarpu DP nenori pasidaryti pasaulio 
užmirštais žmonėmis. Šiuo atžvilgiu sąjungi
ninkų valdininkai Vokietijoje yra tos pačios 
nuomonės. Dabar išvietintieji jaučia, kad šal
tumas jų atžvilgiu užsitęs, sunku pasakyt, ko
kių rūpesčių galėtų sudaryt pusė milijono 
piktų žmonių šių dienų sunaikintoj bei su
skaldytoj Vokietijoj.

vyzdėlis, kuri man papasakojo lietuvis gydy
tojas.

Voecklabrucko miesto ligoninėj dirbo lie
tuvis gydytojas chirurgas V. Paprockas. Į tą 
ligoninę buvo atvežtas vienas slovakas, ku
riam buvo perdurta širdis. Austrų gydytojai 
ir negalvojo ligoniui daryti rizikingą širdies 
operaciją, nes tai nėra eilinis chinugijoje 
dalykas. Neoperavus ligonį laukė mirtis. Dr. 
V. Paprockas paprašė ligoninės vadovybę 
leisti jam padaryti širdies operacią. Tuo drą
siu pasisiūlymu austrų gydytojai buvo nuste
binti, bet kadangi šiaip ir tarp ligonį laukė 
mirtis, tai ligoninės vadovybė sutiko nors su 
didžiausiu nepasitikėjimu. Operaciją Dr. V. 
Paprockui pavyko sėkmingai, susiūta širdis 
išgijo ir ligonis pasveikęs išėjo iš ligoninės. 
Po te austrų laikraščiai Oberoesterreichische 
Nachrichten, Salzburger Nachrichten, paskui 
Vienos, Linzo ir Salzburgo radijas išgarsino,
kad Voecklabrucko ligoninės gydytojas chi
rurgas padarė širdies operaciją, kuri yra to
kia tik 28-oji operacija pasauly, bet, deja 
nutylėjo svarbiausia, būtent chirurgo pavardę 
ir kad tą sudėtingą uždavinį atliko užsienie
tis lietuvis gydytojas. Išeina, lyg nuopelnas 
buvo ne chirurgo, bet ligoninės. Tflje pat 
ligoninėje dr. V. Paprockas padarė kojos 
operaciją, kurią austrų gydytojai buvo nu
tarę ampotuoti. Tai buvo ligonis per bom
bardavimą sulaužytom abiem kojom. Pada
rius Rentgeno nuotraukas, rado operacijas, 
beprasmingas ir nutarė abi kojas nupjauti. 
Išstudijavęs nuotraukas, dr. V. Paprockas pa
darė išvadas, kad kojų kaulus galima sudė
lioti ir sugydyti. Bet viena koja jau buvo 
nuplauta. Dr. V. Paprockas norėjo pacientui 
nors vieną koją išgelbėti. Operacija vėl lai
mingai pasibaigė. Ir su šituo laimėjimu li
goninės gydytojai, austrai reklamavosi prieš 
amerikiečių gydytojų inspekcines komisijas, 
žinoma, niekad neprasitardami, kad tai nuo
pelnas užsieniečio chirurgo. Nežiūrint to, li
goninės vadovybė savo konkurentą kaip sve
timšalį iš pareigų atleido. Tai buvo ligoninės 
padėka ... Tik miesto burmistras parašė dr 
V. Paprockui padėką už atliktus ligoninei 
darbus. Ligoninei nūn bus patogiau rekla
muotis kai lietuvis gydytojas nebesimaišys.

PAIEŠKOJIMAS
Amerikos lietuvis SIMANAVIČIUS Bronius 

ieško brolio SIMANAVIČIAUS Vyto ir jo 
šeimos, iš Eržvilko miestelio. Žinantieji jų li
kimą ar dabartinę gyvenamąją vietą maloniai 
prašomi pranešti š:uo adresu:

SFkas Stasys, DP Camp. Traunstein „Kur- 
haus”.

Meile spausdintam žodžiui
Iki kartėlio darosi šlykštu, kai žmonės sa

vo gyvenimo tikslu laiko cigaretę, ginčijasi, 
pykstasi dėl skarmalėlio gabalo, kodėl jį ki
tas gavo, o ne jis. Ir dėl tokių mažmožių, 
trupinėlių plūstami komitetų pareigūnai, ne- * 
pasigailima jiems pikčiausių žodžių, kai tuo 
tarpu ir pačiam šventajam būtų labai sunku 
išdalinti tuos kelius elgetiškus dalykėlius.

Taip pat labai šlykštu, kai žmonės, • norė
dami patekti į koncertus bei kitus meninius 
parengimus, pykstasi, plūstasi dėl vietos, ko
dėl tam ir tam buvo parduodami pirmos ei
lės bilietai, o tam ir kitam paskutinės eilės.

Išsinuogina save žmonės ir parodo savo 
menkystę, kai norėdami išsiskirti iš bendro
sios tautiečių masės ima įrodinėti savo nuo
pelnus praeityje ir dabartyje, didžiuojasi 
mokslo diplomais, kai tuo tarpu po jo galvą 
skersvėjis švilpauja. ,

Bet yra ir malonių ginčų. Malonu kartais 
būna klausytis, kai žmonės pykstasi, kivirči
jasi, parodo savo tikrąjį temperamentą. Jei 
jie ir susipeštų, aš vis tiek šaukčiau, kad ma- 4 
lonu, nes visa tai mane sujaudina iki širdies 
gelmių.

Tų kivirčų, ginčų aš skubu kas ryt Išklau
syti. Tai darau dar prieš pusryčius, kad po 
to būtų skanesnis juodos duonos kąsnelis. Jie 
prasideda eilutėje prie pašto durų, o kulmi- \ ‘ 
nacinį tašką pasiekia, kai paštą atidaro.

Aš vėl kartosiu, nes man apie tai kalbėti 
ar rašyti sudaro didžiausią malonumą. Jie 
pykstasi, jie, tie mano mieliausi tautiečiai, la
bai pergyvena stovėdami eilutėje, ar jiems 
dar liks šiandien pašte gautas laikraštis, 
spausdintas žodis.

Visa tai stebėdamas aš labai džiaugiuos, 
nes matau, kaip iš žmonių akių trykšta meilė 
spausdintam žodžiui. O tai yra puiku, pasiu
tusiai puiku. Jei ši meilė mūsų spaudai ru
sens ilgai, mes būsime laimingi, nes tas įga
lins sukurti stiprią spaudą, gražią literatūrą, 
su kuria mes galėsime didžiuotis prieš visą / 
pasaulį.

O kad žmonės ir toliau mylėtų spaudą, mū- ' 
sų spaudos darbuotojai turi temptis ir aug
ti, didėti, kad tik skaitytojai nebūtų apvilti, 
kad už meilę meile būtų atsilyginama.

Vytautas K. Prutenis

Knypos Bulcaktics reikalu
Vyr. Liet, knygos 400 m. sukakčiai minėti 

Komitetas jau yra gavęs kelioliką laiškų, ku
riuose prašoma medžiagos liet, knygos su
kakčiai paminėti atskirose lietuvių stovyklo
se. Tą L. T. B. Komitetų ir atskirų asmenų 
iniciatyvą sveikindami, pranešame, kad liet, 
knygos sukakčiai minėti medžiaga yra ruo
šiama ir bus stengiamasi artimiausiu laiku 
prašiusiems ją pasiųsti. Ta pačia proga pri
mename, kad 1947 m. — liet, knygos metai, 
tad minėjimai gali būti rengiami pavasarį, 
vasarą ir net ateinantį rudenį.
) * Vyr. Liet. Knygos 400 metų

sukakčiai minėti Komitetas

ŠVIETIMO FONDO PADĖKA
Švietimo Fondo vadovybė visų Fliegerhors- 

te besimokančių lietuvių mokyklose mokinių 
vardu nuoširdžiai dėkoja visiems Fliegerhors 
te, Memmingen-Berge ir Memmingeno mies
te gyvenantiems lietuviams suaukujusiems 
nemaža sumą pinigų Fliegerhorste esančioms - 
lietuviškoms mokykloms išlaikyti. 
FHegerhorstas, 1947.1.5.

Švietimo Fondo Vadovybė
MŪSŲ MALONIEMS SKAITYTOJAMS IR

' PLATINTOJAMS
„Minties” laikraščio tiražui išsisėmus, pi

nigų už prenumeratą iš anksto prašome ne
siųsti. Atsiuntusiems pinigus laikraštį siun 
tinėsime tik ntio tos dienos, kada atsiras pre
numeratoje laisvų vietų.

Platintojus ir skaitytojus, kurie nėra atsi
skaitę už 1946 m., prašome skubiai atsiskai
tyti.

„Minties” žurnalas ir V. Gailiaus — Sialo 
„Vokiškai — Lietuviškas žodynas” nebeišeis. 
Todėl prašom nesiųsti už šiuos leidinius pi
nigų.

Šiomis dienomis išėjo J. Vasaičio dainų 
rinkinys „Leiskit į Tėvynę”, kaina 5 RM, 
platintojams 10 nuoš. nuolaida.

SPAUDOS PLATINTOJŲ ŽINIAI
Pranešame, kad netrukus papildomai visoms 

stovykloms išsiunčiame trūkstamus 1947 m. 
kalendorius. Leidykla „Atžalynas”

Atsiprašymas
Apgailestaujame ingerb. dail. J. Firinauską. 

o taip pat ir gerbi pirkėjus atsiprašome, kad 
dėl techniškų kliūčių negalėjome iliustruoti
mūsų išleisto kišeninio kalendoriaus viršelius. / 

Leidykla „Atžalynas”
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