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PRADETANT VOKIETIJOS KLAUSIMA
nuomonės, kad vokiečiai turi būti priimti { 
europiečių bendruomenę. Ir tai būtų Vokie
tija, esanti Europos širdyje, bet negalinti 
būti sutelkta vienovėn, o suskaldyta L atskiras 
valstybes, kurios sudarytų vokišką bendruo
menę, kurios nariai būtų surišti ir sp jų kai
mynais. Toji atskirų valstybių Vokietija gali 
atlikti tam tikrą vaidmenį nesuvienytoje, Eu
ropoje. Minėtos valstybės, būdamos ir netvir
tos, galėtų naudotis lygiomis teisėmis.

Per daug suvienyta Vokietija ne vien sus
kaldytų Europą, bet neleistų susitarti trims 
didžiosioms galybėms. Vokietiją suvienijus 
per trumpą laiką, sakykime nęr dešimtmetį, ji 
galėtų vėl Europai vadovaun. Sovietai ame- . 
rikiečiai ir britai beteikdami pagalbą išug
dytų jos galią, kurį galėtų prieš jas nukreip 
tl Tas pažadintų vėl pangermanizmą, kuris / 
būtų didžiųjų galybių kurstomas vienas prieš 
kitas. Vokiškoji demokratini kaip stabdis, bū-' 
tų pašalinta. Maskva, Londonas ir Vašingto
nas dažnai pagaunami minties, kad tik tvirta 
Vokietija gali būti geru santarvininkų. Tat 
yra iš viso labiausiai pavojinga svajonė. Kol 
ji bus žmonių galvose, bet kuris susitarimas 
yra visai neįmanomas. Istorinės patirties ir

, Žymus amerikiečių žurnalistas 
Walter Lippmann „New York Tribu
ne” svarsto problemos klausjmą, ku
ris čia pateikiamas. Red.'

Kai kam rodosi, kad Londone pradėjus 
svarstyti Vokietijos ir Austrijos reikalus, jų 
kaimynai gali tikėtis kaž ko panašaus į susi
tarimą. Tai yra padrąsinančios viltys. Betgi 
trijų galybių, kurios Europai nepriklauso, bet 
kuris nutarimas Vokietijos klausimu paliečia 
ir visą Europos žemyną.

Prievartaujamas susitarimas niekuomet ne
gali duoti gerų vaisių. Jis netgi negali ilgai 
tęstis. Todėl ne vien dėl teisingumo turi būti 
dšklaušyti Prancūzijos, Belgijos, Olandijos, 
Danijos, Lenkijos ar Čekoslovakijos balsai. 
Maža ir ta Tos jėgos, siekiant sėkmės, turi

Prles konferencija
Tiesioginis Maskvos konferencijos, įvyk

siančios š. m. kovo 10 d., uždavinys yra tai
kos sutartis su Vokietija. Tačiau su Vokieti
jos problema yra susijusi ištisa kirbynė kai
myninių Vokietijos tautų ir valstybių klau- 

’ simų. Lenkijos sienų nustatymas, Saaro kraš
to klausimas, Čekoslovakijos pretenzijos į 
Vokietiją etc. Neliesdami šių klausimų, no
rėtume šį kariąs iškelti mūsų požiūrį.

Spaudoje skaitėme, kad Maskvos konferen
cijoje iškils Lietuvos klausimas. Logiškai ir 
teisiškai galvojant, jis turėtų būtinai iškilti, 
nes Lietuva, kaip lygiai Latvija ir Estija ne- 
Įsvėlė į šį karą, išlaikė neutralumą ir buvo 
Vokietijos okupuotos. Pabaltijis yra šio karo 
svetimųjų jėgų auka ir jis negali sutikti su 
svetimųjų jėgų diktatu. Tačiau šių dienų po
litinis gyvenimas eina ir prieš logiką ir 
prieš teisėtumą, tai galimas daiktas, kad ir 
Lietuvos klausimas gali būti paliktas tylo
mis de facto.

Maskvos konferencijai vyksta iš visų pusių 
skubi ruoša. Maskva šiai konferencijai taip 
pat išsijuosusi ruošiasi. Ji daug laimėjo jai 
pačios vietos pasirinkimu. Ji uždarė duris 
mažosioms, pavergtoms tautoms patekti- ne 
tik į konferenciją, bet ir Į užkulisius. Mažų
jų tautų balsas tegalės pasiekti Maskvą per 
didžiąsias Vakarų demokratijų jėgas. Bet ar 
šios ras galima balsą pakelti?

Maskva pasistengė prieš konferenciją su
tvarkyti Rytų pavergtas tautai Jos pageida
vimu, Lenkijos vyriausybė pravedė rinkimus, 
kurie užtikrino komunistinei valdžiai daugu
mą. Norsx Vakarų demokratijos keliomis no
tomis protestavo dėl Lenkijos rinkimų vie
šumo ir nejaisvumo, tačiau lenkų vyriausybė 
darė tai, kas jai reikėjo padaryti, kad rinki
mai duotų reikiamus vaisius. Dar vasario 9 
d. Maskva praves rinkimus Lietuvoje į Aukš
čiausiąją Sovietų Tarybą, paskui Latvijoje, 
Estijoje ir tada skelbs visam pasauliui, kad 
tikriausioji demokratija yra Sovietinė ir jos 
pavergtuose kraštuose, neg ten liaudis pasi
uke už komunistinę santvarką. Bet ar buvo 
pasauly bent viena tauta, kuri okupacinės 
svetimos valstybė® vadus išstatytų kandida
tais Į parlamentą ir džiaugtųsi tokia demo
kratija.

Nežinia, ar dėl tokių nedemokratinių veiks
mų Lietuvoje bus (teiktos didžiųjų ir mažųjų 
demokratinių valstybių protesto notos, bet 
mes lietuviai, kurie esame išgyvenę bolševiki
ną okupaciją, griežtai protestuojame prieš 
mūsų tauto? prievartavimą ir mūsų valstybi
nio suveriniteto užgniaužimą. Maskvos kon
ferencija bus neteisinga, jeigu ji neiškeis ma
žųjų tautų, kurios pateko į sovietinę valdymo 
orbitą, valstybinės teisės atstatymo ir jų Ne
priklausomybių užtikrinimo klausimo ir jei
gu jo nišspręs pagal Atlanto Chartą bei de
mokratinių valstybių laisvės principą.

Ryšium su Vokietijos problema, Lietuva tu
ri pretenzijų į Vokietiją ir Į antrąjį diktatū
rinį Rytų kaimyną, kurie sutartinai ir tais 
pačiais metodais vaduodamies sugriovė Lie
tuvos valstybę, Įvedė Į jos teritoriją svetimas 
kariuomenes, kurių militarine jėga pasirėmę, 
pravedė priverstino prisijungimo balsavimus, 
viešus pareiškimus. Per keleris šio karo me
tus šie svetimi' diktatūriniai rėžimai sugriovė 
mūsų ūkį, pramonę, sunaikino tūkstančius 
žmonių, suardė tautos sveikatą ir moralę, iš
grobė turtus. Vokietijos atstatymas Maskvos 
konferencijoje reikalauja, kad pirmiau būti 
atstatyta Vokietijos, kaip karo kaltininko, su 
griauta Lietuvos valstybė.

Maskvos konferencijos pasisekimas priklau
sys nuo to, kiek didžiosios demokratinės ga-

būti išklausytos, kaip ir pagrindinės galybės. 
Pirmutinis trijų galybių uždavinys siūlyti, 
skatinti ir patikrinti tokį europinį susitarimą, 
kuris galėtų būti priimtas visų europiečių.

Olandijoj memorandume išdėstomi pradai 
kaip galima Vokietijos klausimą išspręsti. 
Problemos gali būti išspręstos, žiūrint ne 
vien Vokietijos, Europos, bet ir viso pasaulio 
ūkinio gyvenimo. Vėl gi, vokiečių ūkio atku
timas neabejotinai'veda į jų apsiginklavimą.”

Vokietijos vakarų kaimynai, Čekoslovakija 
laisvai apsisprendžianti Lenkija neabejotinai 
pritartų Olandijos išdėstytiems principams, ir 
tai sudarytų rimtą pagrindą viltims Vokieti
jos svorį decentralizuoti ir paskirstyti „ūkinę 
vokiečių galią”. Jei vokiečiai nesudarytų cen
trinės valdžios, o bendro plano įvykdymas 
pareitų nuo įvairių ūkiškų valstybių sutikimo, 
karui pasiruošti pajėgumas būtų gerokai už
slopintas. Kitais žodžiais tariant, Vokietija 
gali būti ūkiškai palaikoma, bet ji neturi su
kurti centrinės valdžios.

Vokietijos centrinės valdžios sudarymas, 
dar kartelių hesunaikinus, būtų viena didžiau
sių klaidų. Taip galvoja dauguma Europos 
valstybių. Jei mes pasvarstysime savo reika
lus, taip pat turėsime prieiti tos pat nuomo- . dabarties padėties logiška jšvada peršasi, kad 
nės. Europiečiai nori matyti tokią Vokietiją, 
kokią pradėjome atkurti amerikiečių zonoje. 
Vokietiją suvienijus, ją decentralizuoti būtų 
neįmanoma. Ji gali būti tik tuomet decentra
lizuota, kai nėra centrinės valdžios. Kartą su
kūrus tvirtą centrinę vyriausybę, ji bus pa
jėgi, užgniaužti decentralizuotas vyriausybes. 
Jei kartą Berlyne bus kejaama kiaušinienė, iš 
jos nebebus galima padaryti kiaušinių. Si tezė 
pačioje pradžioje dabšr yri visų europiečių 
tezė. Visos Europos valstybės, imtinai Pran
cūziją, turi tuos pačius kėslus Vokietijos at
žvilgiu. Ir čia negali būti persvarstyta ar kita 
nuomonė sudaryta. Nuošalyje palikus tuos 
ypatingo pobūdžio reikalavimus, visi yra tos

ANGLIJA RAGINAMA ATIDARYTI VARTUS
Anglų laikraštyje „Continental Daily Mail” 

straipsnyje, liečiančiame DP problemą, rašo
ma:

Britų baltoji knyga apie pramonės padėtį 
D. Britanijoje sako, jog yra daug daugiau 
padarytino darbo negu vyrų ir moterų reika
lingų jo padarymui. Koks, beviltiškumas teig
ti, kad tai negali būti padaryta? Ypač, kad 
tai nėra* tiesa. Kai Britanijoje trūksta darbo 
rankų, Europoje vienas milijonas vyrų ir mo
terų laukia jo. Jie yra išvietintieji asmenys 
(DP). Beveik du metai kaip jie skursta už 
spygliuotų vielų buvusiuose vokiečių koncen
tracijos stovyklose be jokio darbo. Dauguma 
jų paaukotų penkis savo gyvenimo metus, kad 
tik galėtų pakliūti D. Britanijon. Tuo tarpu 
jie ten genda ir yra blogiau traktuojami kaip 
vokiečiai, nežiūrint į tai, kad dauguma jų yra 
mūsų draugai. O juk sveiki Baltijos, Lenki
jos, Jugoslavijos ir Ukrainos vyrai ir mote
rys galėtų užpildyti D. Britanijos darbo rin
koj paklausas. Britanija gi šiuo metu stokoja 
apie 6574)00 darbininkų svarbiausiose pramo
nės šakose. Vienoje pusėje yra problema, o 
kitoje jos išsprendimas. Bet mes atsisakome 
apeliuoti vieni į kitus (matomai niekas iš mū
siškos vadovybės dėl galimybės darbo Brita
nijoje nesiteiravo. Red.). Kas yra su .mumis? 
Esame mes bepročiai, bailiai, apsilidėliai ar 
perdėm sukvailėją. Belgija geriau padarė. Ji 
kviečia 20.000 lenkų į anglies kasyklas. Bet 
britų visuomenė kalba, kad tik 200. iš 160.00- 
lenkų yra reikalingi anglies kasimui. Nesu
prantama, kaip šiaip jau kieta socialistinė 
vyriausybė nesugeba vyr is Įvesti į darbą Už 
tekį apsileidimą socialistai juk yra 
vo pirmtakūnus.

Tarpe abiejų karų D. Britanijoj 
daug naudingo, darbo, ir taip pat nemažiau 
bedarbių jo atlikimui. Bet pasiūlos ir paklau
sos nebuvo suvedamos. Darbas turėjo būi” 
padarytas laike karo, kada visi buvo užimti 
Tada nebuvo klausiama ar darbas ekonomiš
kas ar ne. Ta pati problema tebėra ir šian
dien. Darbas laukia žmonių, kurie tik turi nf>-

puolį sa-

yra ouvę

ir pakini'

lybės išdrįs iškelti visų tautų ir valstybių 
laisvės reikalavimus ir pajėgs priversti dik
tatūrines jėgas nusilenkti teisingumui, ir tei
sėtumui. Kitu atveju, Maskvos konferencija 
teliks vienos jėgos diktatas, kuris paliks di
džiąją Europos dalį priespaudoje, o Vokieti
ją ir likusią Europos dalį amžmam netikru
me. Stp. Vykintas

galinga Vokietija būtų sovietų bendrininku. 
Jos pagrindiniu uždaviniu būtų atgauti rytuo
se prarastas sritis. Vokietija negreitai galėtų 
būti užtektinai tvirta, kad pajėgtų atgauti jas. 
Ji gi greitai galėtų tapti tinkamu partneriu 
aaskvai, kad jos talkininkavimu ir diplomat!- , 

mis derybomis, Ribbentropo — Molotovo 
sutarties pavyzdžiu, Lenkijos sąskaiton, galė
tų kai ką atsiekti. Kol Vokietijos rytai at
kirsti, didžiausias traukimas būtų Į rytus, nes 
vakarai negalėtų ką vertingesnio pasiūlyti. 
•Todėl Vokietijos suskaldymas yra pagrindinė 
sąlyga Europos ir pasaulio ramybės. Centra
lizuota Vokietija žada netvarką, o decentrali
zuota būtų talkininkė jėgų balansui išlaikyti.

ro dirbti. Duokite išretintiesiems- asmenims 

tik žodĮ it jie bus pasirengę perplaukti ka
nalą. Žinoma, yra ir sunkumų. Paimkime, 
kad ir maisto klausimą. Gerai, bet DP pri
vijo būti maitinami, kur jie bebūtų. Geriau 
juos maitintu kada dirba, negu nedirbančius. 
Butų klausimas? Butų, tiesa nėra, bet jie 
galėtų gyventi esamose stovyklose ar naujai 
Įrengiamose. D. Britanija juk sugebėjo lai
ke karo patogiai patalpinti keletą milijonų 
Amerikos karių be didelio vargo. Šitie ci
viliai būtų (gamintojai ir kovotojai. Jie pa
skubintų išspręsti butų klausimą įr dėl visų 
mūsų likusių. Baimė, kad jie gali numušti 
britų darbininkų atlyginimą, nepagrįsta, nes 
darbui sumažėjus, sakysime po kokių trijų 
metų, būtų lengvai rasta jiems vieta britų 
Dominijose. Kanada neperdaug tolimame lai
ke nori padidinti savo gyventojų skaičių iki 
50 mil. lAustralija trokšta nemažiau 30 mil. 
Jie negali būti patiekti vien Jš D. Britanijos 
prieauglio, ypač turint galvoje netolimus lai
kus. Tokie žmonės šiame reikale geriausiai 
pasitarnautų. Jie Įgytų trijų metų britų de
mokratijos patyrimą ir, beabejo, taptų natų 
ralizuotais britų piliečiais. Turint galvoje 
kad D. Britanija yra labai rimtoj padėtyj— 
nieko nedaryti, būtų lygu nusikaltimui. Jei
gu mes nenorime nustoti didelės tautos titu- 

’ lo, privalome atidaryti Vartus užsienio darbi
ninkų srovei. Jeigu mes juos laikysime už
darus, mes neišvengiamai praleisime galimy-. 
bę sustiprėti.

Naujienos Iš visu kontinentu
Londonas. JAV ir D. Britanija nutarė pas

kelbti slaptuosius vokiečių užsienio reikalų 
ministerijos dokumentus, kurie turi ryšio su 
Įvykiais privedusiais prie 1939 metų riisų 
vokiečių sąjungos sudarymo. Apie tai buvo 
abiejų kraštų sostinėse tuo pat laiku pranešta

Naujorkas. Buvęs Olandijos atstovas prie 
saugumo tarybos Dr. van Cleffenc pasiūlė 
Ruhro sritį' ir Reino kraštą pavesti tarptau 
tinei kontrolei Treisto pavyzdžiu. Tuo būdi 
Olandija nori apsidrausti nuo ateity galime 
naujo vokiečių puolimo, bet tuo pačiu paska 
tinti ir Vokietijos ūkinį atsistatymą, kadang 
Vokietija yra svarbiausias Olandijos pirkė 
jas. Sienos su Vokietija, palak von Cleffeno 
turėtų būti taip išlygintos, kad jos sudaryt- 
tiesią liniją, kaip tai yra tarp Kanados it' 
JAV.

DP gaus vokiečiu turto?
Vašingtonas. Amerikiečių okupacinės įstai- 

gos svarsto sumanymą savo zonoje esantį 
be savininkų vokiečių turtą perleisti trem
tiniams (DP).

Kalbamąjį turtą sudaro pinigai, nejudoma- 
sis turtas ir asmeninė nuosavybė. Daug pi
nigų grąžinta savininkams, bet daug neju- 
domojo turto ir asmeninės nuosavybės nie
kas neatsišaukia. (AP).

Imigrantu,, is simpatijos 
nebeįsileidžia

Canberra. Australijos imigracijos ministe- 
ris paskelbė, kad nebeduos leidimų imigruoti 
humaniškumo sumetimais. Australijos vy- 

■ riausybė iš savo pusės padariusi jau vis* 
galima. V

Ateityje leidimus duodant bus vykdoma 
atranka, kad imigrantai būtų naudingi kraš
to gerovei. '

Iš imigrantų pernai buvo 1.400 olandų ir 
600 prancūzų. (Reuteris).

DP atstovai Belgijoje
Amerikiečių zonos 13 stovyklų atstovai1 

šiuo metu tiria sąlygas 20.000 tremtinių 
Belgijoje įsikurti. Darbas kasyklose. (Dana).

Muenchenas. Bavarijos valstybinio komisa- 
rijato pabėgėlių reikalams pranešimu, perei
tais metais Bavarijon buvo priimta 544 100 
pabėgėlių iš rytų ir 1 089 860 išgyvendintųjų 
iš' Čekoslovakijos ir Balkanų kraštų.

Visuotinis karinis pasiruosimas 
būtinas

Vašingtonas. (UP). Senatorius Taylorm 
pranešė, kad įteiksiąs kongresui rezoliuciją, 
siūlydamas JAV pasistengti JT organizaciją 
paversti tikra pasaulio sąjunga. Senatoriaus 
nuomone, JT esančios savo veikloje fierdaug 
aprėžtos, kad šiame „atominio karo” amžiu
je galėtų sėkmingai jį Sutrukdyti. Daug 
žmonių JAV ir Anglijoje mano, kad taiką 
pasaulyje sukurti jr ją išsaugoti besą gali
ma tik sudarant 'pasaulio vyriausybę”.

Amerikos patriočių konferencijos baigia
majame posėdyje dalyvavo karo ministeris 
Pattersonas, vice-admirolas Blandys, gen. 
Kenneys ir daug kitų aukštu karininkų.

Pattersonas ta proga pareiškė, kad visuo
tinis karinis paruošimas esąs būtinas. Ge
nerolas Kenneys nupiešė liūdną galimo 
Amerikos užpuolimo vaizdą, pareikšdamas, 
kad priešas bandytų Jungtines Amerikos 
Valstybes sunaikinti vienu vienintelių per- . 
bloškiamu smūgiu. Pirmąją atominio karo 
dieną JAV. galį žūti 25 mil. žmonių. Kennpys 
paminėjo,^kad toks antpuolis moderniausiais 
ginklais, robotiniais lėktuvais ir raketiniais 
šaudmenimis būtų vykdomas prieš JAV per ' 
šiaurės ašigalį. , % }

Jungstinės Europos valstybės 
erzina Maskva 1

• ' r i
Londonas. (NYHT). Maskvos radijas smar- ;

kiai puola Jungtinių Europos valstybių planą
ir stengiasi Įrodyti, kad tik aviena Anglija 
norinti dominuoti Europoje

Darbiečių partijos vykdomasis komitetą* 
yra priešingas šiam Churchillio planui. Ta- 
.čiau 7 jos nariams prisidėjus prie Churtinl- 
lio akcijos, koinitetas nusprendė neversti sa
vo narių juo boikotuoti. Komiteto nuomonė 
tuo klausimu būsiant* persvarstyta. kada ak
cija įgysianti daugiau populiarumo.

Londonas. Darbiečių partijos (Labour- 
Party) Vadovybė pareiškė nepageidaujanti, 
kad jos nariai dalyvautų komitete, Europos 
Jungtinių Tautų idėjai propaguoti, nežiūrint 
savo palankaus šiai idėjai nusistatymo. Ka
dangi mano, jog Wiston Churchillio' propa
ganda galinti daugiau pakenkti šios idėjos 
-ealizavimui nei padėti. \

Londonas. Viename spaudos priėmime suk
tas Egipto valdininkas pareiškė, jog anglų- 
•giptiečių pasitarimai baigėsi fiasko. Egipto 
yriausybė nebeturi daugiau jokios vilties. 

Todėl neišvengiama šitą reikalą jau artimiau- 
■uomis dienomis perduoti JT organams toliau 
pręsti. • , ■
Į klausimą, ar tik Sudano problema ar ir 

isas anglų - egiptiečiu, santykių kompleksas 
būsiąs perduotas, JT. buvS atsakyta: „Mis 
kreipsimės į JT dėl 1936 metų sutarties”.

1
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Sunki italu demokratijos pradžia VLIKO SKUNDO ATGARSIAI AMERIKOJ
Tuojau po Įvykusio tautos balsavimo, praė

jusių metų birželio 2 d., paaiškėjo, kad jau
nai Italijos demokratijai išaušo sunkios die
nos. Jau vien tas faktas, kad iš 23,5 mil. 
balsavusiųjų už monarchijų pasisakė 10,7 mil., 
parodė, jog demokratijos šalininkai neturės 
krašte reikiamo autoriteto, nes jų laimėjimo 
persvara yra labai maža. Ilgai ėjo ginčai dėl 
galutino laimėjimo rezultatų, nes apie 1,5 mil., 
balsų f/uvo negaliSjančių. Kai karalius Um
berto. protestuodamas dėl' balsavimo teisė
tumo, birželio 13 d. apleido Italiją, jis tuojau 
pat iš Barcelonos paskelbė atsišaukimą Į 
italų tautą, kuriame pareiškė, jog jis nuo 
sosto pasitraukė vien tam, kad batų išvengta 
neramumų ir smurto.

Kartu su tautos balsavimu dėl monarchijos 
likimo,. tą pačią dieną buvo pravesti rinki
mai Į parlamentą.

Trys stipriausios partijos gavusios šitiek 
balsų: krikščionys demokratai — 8 049111, 
socialistai — 4 496 490 ir komunistai 4 294 875. 
Dabar komunistai turi parlamente 20% savo 
atstovų. Neramumai, demonstracijos ir strei
kai juo toliau, ^tuo labiau Įsigali. Prie nenu
sistovėjusios politinės padėties dar prisideda 
Sunkus ūkiškasis būvis.

Italija niekuomet nebuvo turtinga ' nei 
maistu, nei žaliavomis. O pirktis pačių rei
kalingiausių dalykų iš užsienių neturi už ką. 
Fašistinės santvarkos palikimas labai liūdnas: 
pinigas nuvertintas ir aukso atsargos išnyku- 
sios. Jau karo su Abisinija metu fašistai rinko 
gyventojų auksinius jungtuvių žiedus. Bank
notų apyvartoje 1939 m. buvo tiktai 24 milfd. 
lirų, o praėjusiu metų gale — 437 mlrd. lirų. 
Pramonės gamyba siekia tik 70% prieškari
nio kiekio. Krašte 2 mil. bedarbių. Todėl dau
geli* italų važiuoja Į Prancūziją bei kitur 
ieškoti darbo bei duonos. 

Be to, čia dar prisideda sunkiai slegiančios 
nuotaikos dėl nelengvų taikos sąlygų. Italija 
netenka visų savo kolonijų. Triestas sutarp- 
tautinamas. Provincijos Venecijos Julija 
didžioji dalis tenka Jugoslavijai. Tenda įr ‘ 
Brigą sritys priskiriamos Prancūzijai. Adri
jos jūros sala Žara tenka Jugoslavijai, o Do- 
dekaneso salynas — Graikijai. Italijai palie
kama tikta! 10 karo laivų, kitus pasidalina 
sąjungininkai. Per 7 metus Italija turi sumo
kėti Sovietų Rusijai 100 miL dolerių repara
cijų. Reparacijų sąskaiton paimamos visos 
karo Įmonės ir Įrengimai, o trūkstančioji da
lis turi būti padengiama iš bėgamosios italų 
gamybos. Tai gamybai žaliavas duosią so
vietai ir tuo būdu jie gauna teisę kištis Į ga
mybos eigą ir „prižiūrėti” fabrikus. Be to, 
Italija turi mokėti-reparacijų: Jugoslavijai — 
125 mil. dolerių, Graikijai -j- 105 mil. dole
rių, Abisinijai — 25 mil. dol., Albanijai — 
5 mil. dolerių. Kitos valstybės: Jungtinės 
Amerikos Valstybės, D. Britanija, Prancūzija, 
Kanada ir Lt matydamos ir taip jau sunkią 
Italijos būklę, nuo reparacijų visai atsisakė. 
Laike -taikos konferencijos Paryžiuje, JAV

atstovas W. Thorpe pareiškė: „Nuo karo 
paliaubų, pasirašymo iš JAV vienokioje ar 
kitokioje formoje vienas milijardas dolerių 
nuėjo ( "Italiją. Tokioms' apystovoms esant, 
mums nėra jokio tikslo reparacijas reika
lauti”. Ir iš tikrųjų Amerika daug parėmė 
Italiją. Visą laiką Unrra vežė tenai ne tik 
maisto produktus, bet ir anglis, žibalą, ben
ziną ir kitos rūšies žaliavas. Remdami Italiją 
amerikiečiai tik vieno bijojo, kad jų teikiama 
parama nebūtų panaudota reparacijoms mo
kėti,^. y. kad iš to nepasipelnytų rusai, jugo
slavai ir kt. Jau konferencijos metu Byrnesas 
kalbėjo, kad JAV suteiks Italijai paskolą.

Bet paskutiniuoju laiku Įvykę komunistų 
sukurstyti streikai ir neramumai labai pa
kenkė Italijos reikalams. Gruodžio 16 d. iš 
Vašingtono buvo gauta žinia, kad Importo — 
Exporto bankas numatomą paskolos paskyri
mą yra suspendavęs. Tuo pat metu dargi 
paaiškėjo ir tas, kad nuo kovo mėn. 31 d. 
visi. Unrros tiekimai sustabdomi.. Tas labai 
paveikė Italijos vyriausybę. Ministeris pirį. 
mininkas de Oasperi amerikiečių kariniu 
lėktuvu išskrido Į Ameriką ieškoti paramos. 
Kaip dabar The New York Times O. W.' 
praneša, jo kelionė gerai pasisekė. Importo- 
Exporto bankas «ąm naujai užtikrino 106 mil. 

.dolerių okupacijos išlaidų. O šeši laivai su 
50.000 t. kviečit kroviniu, kurie buvo skirti 
amerikiečių zonai Vokietijoje, tiesiai it 
okeano buvo nukreipti į iltalijos uostus. Be 
to, dar jis gavo sutikimą išnuomuoti du italų 
buvusius linijinius Jaivus už juokingą 2 do
lerių nuomą metams. ,

Bet tuo pat metu Italijos socialistų parti
joje Įvyko skilimas: dalis socialistų su užsie
nių reikalu ministeriu Nenni, kuris ką tik da
bar atsistatydino, nuėjo pas komunistus.

. \ VI. Bs.

Mažos vaisi} Lpuolimui telarnauja?
* J. K. iš "Tuebingeno atsako Al Vallin dėl 
Pabaltijo valstybių, „kurios tebuvo tik at
vira vietovė vokiečiams Sovietus užpulti. At
sakymas Įdėtas „Continental Daily Mail” 
1947. 1. 12. d. laidoje.

J. K. rašo: „Aš vist ik negaliu sutikti su 
Al. Vallin išvedžiojimais dėl Pabaltijo, nes jie 
yra klaidingi ir būtent dėl šių samprotavimų: 
\ 1.-Lietuvos — Lenkijos valstybė amžius at
laikė vokiečius „Drang nach Osten” ir slavų 
azijatinĮ antpuolį, kuris siekė nusiaubti Va
karų Europą. Ir tik rusų — vokiečių imperia
lizmo jdieną toji valstybė -liko pavergta.

2. Prieš pirmąjį kontinentinį karą, nors Pa
baltijo valstybės priklausė Rusijai-per 120 m., 
tačiau vokiečiams nesutrukdė Rusiją užpulti 
1914 m. t

3. Nors sovietai Pabaltijo valstybes buvo» 
okupavę, bet vokiečiai juos išgujo. Todėl tik 
vakarų demokratijos tegalėjo išgelbeti „tautų 
sambūrius” iš visiškos jų pražūties.

Jei vadovautis Vallin samprotavimais, tai 
Belgijos, Olandijos ir Luxemburg neprikišu-' 
somos valstybės pakenkė PrSncūzijos saugu
mui, nes per 25 metus du kartu vokiečių ant
puoliui patarnavo. G. R.

Lankosi amerikiečiu spaudos
Frankfurtas. Amerikiečių vyr. būstinė pra

neša, kad Į Europa yra atvykusi grujpė JAV 
radio ir spaudos atstovų. Ji atvyko sausio 
15 d. Į Romą, sausio 20 d. buvo Vienoje, o 
dabar lankosi Vokietijoje. Kelionės maršrute 
numatyta aplankyti šiuos miestus: Berlyną, 
Niurnbergą, Miuncheną, Stuttgartą, Heidel
bergą • ir Wiesbadenq. Be to, pabuvus kiek 
britų zonoje, savo kelionę ji užbaigs Frank- 

, turte vasario U d.
Red. prier. Tai yra gera proga mūsų bend

ruomenės atstovams painformuoti laisvosios 
spaudos atstovus mūsų sielvarto klausimais.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to per Lietuvos minister! Vašingtone P. 5a- 
deikį Jungtinių Tautų pilnačiai Įteiktas skun-'l 
das dėl bolševikinio teroro okupuotoje Lie
tuvoje buvo gana plačiai paminėtas ir ko
mentuotas JAV spaudos.

Chicagos savaitraštis „The New World” 
gruodžio. mėn. pradžioje šiuo klausimu įsi
dėjo įžanginį straipsnį. Pacitavęs tas skun
do vietas, kurios vaizduoja baisų lietuvių 
tautos persekiojimą ir kankinimus, laikraštis 
pabrėžia, kad nekreipimas dėmesio į šį tik
rai rimtą lietuvių skundą yra tipiškas nepai
symas tų kriminalinių nusikaltimų, kurie da
bar vykdomi Rytų ir Vidurio Europoje. SSSR 
atstovai JTO konferencijoje esą vaišinami, 
girdomi ir vežiojami, nežiūrint to fakto, kad 
jie yra pikčiausi kovotojai prieš Dievą nuo 
Nerono ir Doklecijono laikų. Kaip JTO 
neduoda eigos šiam lietuvių skundui, taip 
nekreipiama dėmesio ir Į komunistų vykdo
mas žmonių skerdynes Jugoslavijoje.

Toliau „The New World” redaktorius pa
reiškia, kad toks raštas, kokį lietuviai įteikė 
Jungt Tautoms, turėtųl atkreipti viso pa
saulio dėmesĮ. O kaip gi su juo pasielgė 
JTO gener. sekretorius Trygve Lie? Tą lie
tuvių skundą jis pasiuntęs į Socialinių rei
kalų departamentą, iš ten jis buvę* pasiųs
tas ( Žmonių Teisėms Ginti skyrių, kuris 
skundą vėl grąžinęs atgal T. Lie.

Plačiai šiuo klausimu 1946 m, gruodžio 9 
d, pasisakė ir didžiulis Chicagos dienraštis 
„Chicago Daily Tribune”, kuris pirmame 
puslapyje Įsidėjo Trygve Lie ir P. Žadeikio 
nuotraukas ir platų pranešimą, kuriame ra
šo:

„Trygve Lie, JTO gen. sekretorius, neda
vė eigos Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone 
skundui, kuris kaltina Rusiją masinėmis žu

dynėmis, suėmimais, pavergimu ir. kitokiais 
prieš lietuvių tautą nusikaltimais, nemažiaa 
skandalingais, kaip Vokietijos nacių žiauru
mai. Skundas, kurį Įteikė Lietuvos ministe
ris Povilas Žadeikis VLIKO vardu, reika
lauja genr. sekretorių Įrašyti jj Į JTO pil
naties dienotvarkę arba perduoti ūkinei ir 

' Socialinei Tarybai, kad būtų apsaugota 
„žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės”, ku
rias garantavo JTO charts. Lie, rusų parink
tas šiai tarnybai, to nepadarė, ir skundas, 
kurio data lapkričio 19, nebuvo net išdalintu 
per JTO spaudos skyrių. Be Lietuvos pro
testo užslopinimo yra gausių Įrodymų, kad 
ne visos išnaudojamos ir persekiojamos pa
saulio tautos turi progos būti JTO išklau
sytos, nors JTO charta Įpareigoja savo na
rius ugdyti gerbimą „žmogaus teisių ir pa
grindinių laisvių visiems be rasės, lyties, 
kalbos ar tikėjimo skirtumo”.

JTO socialinis, humanistinis Ir kultūrinis 
komitetas, svarstydamas Tarpt pabėgėlių 
organizacijos steigimą, atrėmė sovietų ban
dymus prievarta repatrijuoti Baltijos ir kitų 
rusų okupuotų Rytų Europos kraštų antiko
munistinius pabėgėlius, bet komitetas ne
svarstė kančių tų žmonių, kuriems nepasise
kė pabėgti iš anapus geležinės uždangos. 
Lietuva ir kiti Baltijos kraštai nėra JTO pa- 
riai, bet charta leidžia pilnačiai svarstyti vi
sus klausimus, kuriuos patiekia bet kuris 
JTO narys arba valstybė, kuri JTO nepri
klauso. Tų Baltijos kraštų pasiuntinybės te-. 

' beturi savo oficialų statusą Vašingtone, nes 
JAV sovietų - aneksijų nėra pripažinusios. 
Ministeris Žadeikis savo laiške Lie pareiš
kia, kad sovietų okupacinė policija metodiš
kai tebevykdo suėmimus ir prievartines de
portacijas. ŽmoĮtfškumo vardu jis prašo, kad 
deportavimai /butų sustabdyti ir kad lietuviai 
tremtiniai iš Rusijos gilumos būtų grąžinti 
namo”.

Toliau šis plačiai skaitomas dienraštis at
pasakoja skundo turinį, patiekdamas žudynių 
bei deportavimų duomenis ir faktus ir baig
damas pastebi: „Lie kanceliarija pakvitavo 
Lietuvos protestą gavusi ir pranešė, kad jis 
perduotas sekretoriato socialinių reikalų sky
riui. Sis pranešė, kad jĮ, perdavęs Žmogaus 
teisių skyriui. Sis skyrius pranešė jĮ „be ko
mentarų grąžinęs Lie”.

Eritrėja nori nepriklausomybės
Londonas. Reutėrio pranešimu nesentai Įsi- 

kurūsi Eritrėjos Muzulmonų Lyga didele 
balsų dauguma pareikalavo Eritrėjai pilnos 
nepriklausomybės. 6000 delegatų viename Ly
gos susirinkime Įvykusiame Eritrėjos sosti
nėje Keren, nepasisekime nepriklausomybę 
iškovoti atvejuje, nutarė reikalauti, kad JT 
pavertų jų krašto valdymą 10 metų D. Bri
tanijai. Laike šito dešimtmečio Eritrėjos gy
ventojai turėtų vis didėjančiu skaičiumi daly
vauti valdžioje. Moslem Lyga tvirtina atsto
vaujanti didesnę dalį 350.000 Eritrėjos muzul
monų.

— Apie ką kalbate? — meiliai paklausė 
X Simonas. — Kuo aš jums galiu patarnauti?

Kaimynė Gabin prašė jĮ iš savo pusės 
Margaritą prikalbėti eiti su ja truputį. Ir 
Simonas tam pritarė.

— Jūs turite susivaldyti, malonioji ponia, 
— sakė jis. — Jūs visai neteksite jėgų, jeigu 
atsisakot valgyti. Jūsų kūnas reikalauja 
maisto, ne tiesa? f ■ •

— Bet, gerąsis Simonai, aš negaliu nė 
vieno kąsnio nuryti, aš užtikrinu jus. Aš ne
turiu jokio noro valgyti. ‘

Ji vadino jĮ „gerasai Simonai”. Tai pers
meigė mane, kaip durklas! Ir aš negalėjau 
nė vieno žodžio ištarti, negalėjau atsistoti ir, 
šiam neapkenčiamam žmogui parodyti duris! 
Aš jo neapkenčiu nuo to akimirksnio, kai 
dar sveikas būdamas jĮ pamačiau. Ir kokius 
Įdomius žvilgsnius jis tada mėtė mano žmo- 
nail Aš pastebėjau, kad lig šiol jo tonas te
buvo dar svetimas ir paguodžiantis, bet da
bar — aukščiausio laipsnio pagalbą teikian
tis ir viską imąs ant savąp.

Kai Margarita Į jo prašymą šiek tiek nusi
ramino, pasiūlė jai stiklą vyno.

Jis išėjo ir vėl greit grįžo su buteliu 
stipraus Port vyno ir padavė Margaritai 
stikliuką.

Tas viskas Įvyktu su tokiu rūpesčiu ir mei
lumu, kad Margarita nebegalėjo ilgiau išsi
ginti. Ji išgėrė vyną ir dar antrą stikliuką 
pridėjo prie lūpų.

Dabar kaimynė Gabin vėl prašė eiti pas 
ją ir ten pernakvoti. Bęt ji vis su tokiu pat 
užsispyrimu atmetė pasiūlymą.

— Ne, ne, aš negaliu! Palikite mane su 
mano Oliever. O Dieve, aš jĮ beturėsiu tik 
kelias valandas! x \

/ Čia kaimynė Gabin tarė abiems labanakt 
Ir su dukrele išėjo gulti.

Margarita liko prie 
pusiau gulom aflt kėdės 
veide pusiau užmerktos 
nionas ir nenuleido nuo 

III.
Sekantieji nakties ir 

įspūdžiai buvo tokie šiurpūs, kad aš vos be-

manęs. Ji susirietė 
los akvs užverktame 
Prieš ią sėdėjo Si- 

ios akių.

besiartinančio ryto

jis galėtų ją bučiuoti,

galėsiu < aprašyti. Buvo stipri kova tarp vil
ties ir nusivylimo. Nusivylimo, kad ši mano 
numirėliška išvaizda visus apgaus ir mane 
gyvą palaidos, man negalint to sukliudyti. 
Bet turėjau viltį, kad ateis išgelbėjimas, ko
kiu nors bū3u“pabusiu. Aš tvirtai tuo tikėjau.

Kiekvieną sekundę laukiau savo išgelbė
jimo su vis didėjančia mirties! baimę. Juo 
arčiau buvo ta baisioji valanda, kurioje turi 
Įvykti mano laidotuvės, tuo labiau kritau 
neviltim Viskam, kas apie mane vyko, aš bu
vau nejautrus ir man tai buvo visyien. Aš, 
nebestebėjau nei /Aargaritos nei Simono. Jis 
galėtų dabar ramiai ją spausti prie 5 savo 
krūtinės, guosti ją, 
meilius žadžiuskal 
bėti. —Viskas, vis
kas, kas neseniai 
taip mane graužė, 
nubluko prieš di-

. delĮ sielvartą, kurj 
savyje jaučiau. Aš 
savp kančioje te
turėjau vienintelę 
mintĮ — jėga-'su
draskyti piano kū
no paralyžių. 
Šita kančia' bu
vo 
kad

Vert. A. Mekn

EMILE ZOLA

tokia stipri, 
vėl netekau 
sąmonės, betsąmonės, bet greit grĮžo vis toje, pa

čioje baisioje būsetipje. Mano nusivylimas 
toks didelis, jog maniau, kad mirsiu išbuvo _ , „ ,

mirties baimės ir tuo'būdu pagaliau viskas 
baigtųsi. Bet ir ši viltis neišsipildė, - mano 
slogutis ir toliau mane paliko gyventi

Jau, turbūt, buvo rytąs,, nes girdėjau, kajp. 
atėjo kaimynė Gabin ir atidarė langą. Nu
budęs didmiesčio gyvenimas tekėjo pro langą 
ir girdėjau, kaip vežėjai išvežiojo savo pre
kės. Visa tai raminančiai veikė mano išvar
gusius nervus. Aš jaučiau savyje gyvybę ir 
buvau įsitikinęs, jpg negalima mane gyvą 
palaidoti. Aš atsnniniau vieną nergyventa 
atsįtikįmą. kuris vėl\ mane pripildė vilties. 
Prieš metus vienas mano pažįstamas išgulėjo 
paraližuotas 28 valandas. Visi tau la’kė mi
rusių, bet vis dėlto jis vėl atgijo. Aš šioj 

savo padėtyj jau buvau 25 valandas. Galėjau 
kiekvienu akimirksniu pabusti ir apsisaugoti 
nuo besiartinančių laidotuvių.

Aš vėl pradėjau stebėti savo aplinką. Si
mono, • atrodo, dar nebuvo: menkas šlamesys 
j| būtų išdavęs. Kaimynę Gabin girdėjau šen 
tai ten vaikštant po kambarį. Dabar, turbūt, 
buvo išvirtą kava, nes girdėjau, kaip ji šaukė 
mano žmoną:

— Jūs atrodote gama gerai, mieloji! Bū
kite maloni ir paimkite karštos kavos, tas 
jums nepakenks?

Tikrai, Margarita išgėrė puoduką kavos.
— Dabar eikite Į mano kambarį ir pailsė

kite truputį. Jūs šiandien ir taip daug pri- 
vargsite.

— y^e! aš. lieku 
*■ čia! — Tvirtai at

sakė Margarita. 
Mano vargšės bal
sas skambėjo taip 
skausmingas buvo 
šis ‘ netekimas.

Vėl slinko sun
kios, kaip švinas, 
minutės. Aš išgir
dau sunkius vyrų 1 
žingsnius laiptais 
aukštyn. Jie nešė 
kažką 'sunkaus. Gar 

sus skausmingas Margaritos sušukimas man 
pasakė, kad tas sunkus daiktas — mano 
karstas.

— Jūs per anksti atėjote! — ėąkė'kaimynė 
Gabin vyrams, kurie kažkur kambary 
statė savo naštą.

Dabar galėjo, būti apie 9 valandos 
Dieve, ir kaip viskas turės baigtis?.. 

Paruoštas karstas stovėjo šalia manęs.

Pa-

Ak

Paruoštas karstas stovėjo šalia manęs. Aš 
JĮ lyg mačiau — nemaloni juoda mano buvei
nė. Mane tikriausiai {guldys Į jĮ ir išneš? Vi
sose savo kančiose turėjau vieną džiaugsmu: 

' Margarita neleido svetimai rankai manęs 
paliest, ii norėjo savo rankomis paruošti ma
ne amžinajai ramybei. -Tai buvo paskutinis 
jos meilės darbas. Aš jaučiau jos artumą, tori 
ji meiliai mane tvarkė, ir girdėjau, kaip ne
sulaikomai tekėjo ašaros. Drebančiomis ran-

komis ji aprengė mane mano vestuviniais 
rūbais, kuriuos tik retomis progomis teužsi- 
vilkdavau. ■ -*•

— Aš jums padėsiu, mano mylima, — sa
kė kaimynė Cabin. — Jūs tik be reikalo su
sijaudinsiu - j

Palikite mane vieną, geroji Gabin, — pro 
asiras atsakė Margarita. — Jis turi atrodyti 
kaip galima gražiau.

AŠ tikiu, kad ji čia turėjo baisiausią savo 
gyvenime darbą. Ji ilgai darbavosi, ir, atrodė, 
jokio galo tam nebus, nes ji visas pasisiūlan
čias paslaugas atmetė.

— Niekas, — atsakė ji iš naujo besisiūlan
čiai Gabin, — niekas neprivalo paliesti mano 
vargšo Oliver, kaip aš, kuri jį taip mylėjau ir 
buvąu jam ištikima.

Taip pat ir didžiausias laimės jausmas ne
davė jėgų pabusti iš paralyžiaus. Bet vis dar 
turėjau viltį.
..Margarita, atrodo, buvo baigusi ŠĮ vargi

nantį darbą. Dar kartą ji pabučiavo mane ir, 
visiškai iškankinta, susmuko ant Kėdės, gar
siai verkdama.

— Jie yra apačioj, — kalbėjo tik ką' Įėjęs 
Simonas.

—- Gerai, mes f&beigėme, — atsakė tyliai 
kaimynė Gabin. — Pasiųskite vyrus Į viršų. 
Ir tegu jie pasiskubina, nes tuo greičiau bus 
baigtas šis skausmingas darbas.

Aš bijojau to jaunosios moteries sielvarto, 
kai mano kūnas bus dedamas Į karstą. < ''

Kaimynė Gabin tai, atrodo, buvo apgal
vojus. - ! 1 jST‘

— Taip, jūsų tiesa, ponas Simonai, — sakė 
ji. — Ji mums tik trukdys. Mes patys tai su
tvarkysime. Jūs pakalbėkite su vargše Mar
garita, kad ji tuo laiku nueitų Į mano kam
barį.

— Ką jūs galvojate, kaimyne Gabin! - 
sušuko Simonas. — Aš esu Įsitikinęs, kad 
jokia jėga jos iš'čia neišves.

— Ji privalo . visai kitu tonu atsi
liepė Gabin. — Jeigu ji neis savo valia, tuo
met jėga išveskite. Pagaliau viskam turi būti 
galas.

^4)
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NETEISINGI ŽYGIAI
Mūsų. priaugančios kartos mokymo ir 

' auklėjimo reikalus tvarkančios įstaigos atlie
ka nepaprastai didelės svarbos darbą. Todėl 
nenuostabu, kad šiame darbe pasitaiko di
desnių ar mažesnių paklaidų, kurias nurodyti 
ir ( jas atkreipti tiesiogių pareigūnų dėmesį 
yra kiekvieno 'lietuvio teisė ir pareiga. Jomis 
naudodamiesi 'ir pasistengsime iškelti vieną 
kita ryškesnę paklaidą, švietimo vadovybės 
padarytą. ' • '

Praeitų metų rugsėjo mėn. 29 — 30 d. d. 
Augsburge (vykęs mokyklų direktorių ir 
mokytojų atstovų suvažiavimas bus davęs 
mūsų švietimo ir auklėjimo reikalams pa
grindines gaires, nes pagal jas dabar orien
tuojamas visas mokyklinis darbas ir veikla, 
r ' ' '. .. ................
kelio: mokyklų vadovai ir atstovai, išsikal
bėję, išsiaiškinę ir išdiskutavę, paruošė ir 
Švietimo vadovybei pasiūlė mokyklinės link- dabartines 
mės kelią, o švietimo vadovybė juo ir žygiuo r - 
ja. Tačiau arčiau ( tą reikalą pažiūrėjus tuo- kyklas. Kodėl ir 
jau pastebimi aštrūs diktatūrines santvarkas kokiu pagrindu~re- 
primeną ragiukai. Jie ypatingai ryškūs pa- . 
saulėžiūrinių arba ideologinių organizacijų ( 
mokyklų vidų įvedimo reikale. Minėtame su- 
važiavime tą klausimą referavęs asmuo, są'' 
moningai ar nesąmoningai, — nesvarbu, nu
krypo Į vienašališkumą, susiaurindamas jo 
paties visiškai teisingą teigimą: „Mokykla 
formuoja asmenybes, dėl to mokyklose turi 
būti leistas veikti visos tos organizacijos, ku
rios veikė Lietuvos gimnazijose ir kurios po
zityviai prisideda prie auklėjamojo darbo”. 
Šitą, pakartojame, visai teisingą siūlymą re-

besidomintis mokykliniu darbu lietuvis atsi
mena ir žino, kad be tos, kai kieno vienintele 
laikomos pasaulėžiūrinės organizacijos, mūsų 
mokyklose kadaise veikė: aušrininkai, varpi
ninkai, žaiždrininkai, spinduliečiai, ir kitos 
jaunimo org., kurios taip pat ,nepadarė 

kurios taip 
nepadarė jokio mo 
kyklinio nei visuo- 

_ ____ ____ o ................ _ ........... .. _____ meninio krimina- 
Paviršutiniai žiūrint tai būta demokratiško '°* dėl kurio joms 
kelio: mokyklų vadovai ir atstovai, išsikal- turėtų būti užkirs

tas kelias (eiti ir ( 
i tremti

nių lietuvių mo-

tik vienai (Skautų negalima skaityti pasaulė
žiūrine organizacija) pasaulėžiūrinei organi
zacijai. Čia Įsakmiai pabrėžiame, kad nekal
bame apie ateitininkus, kaipo tokius, bet tik 
pasisakome prieš vienašališką švietimo valdy
bos žygj. Kuo blogesnės

miantis apeinamos 
kitos pasaulėžiūri
nės • organizacijos 
k kas tą nulemia: 
demokratiniai prin 
cipai ar diktatū
riniai siekimai? 
Gal nė reikalo ne
būtų | viešumą kel 
ti tokių reiškinių, 
jei jie tefigūruotų 
tik kai kurių vie- •***'<» f“““* ivjuuiv, »ioai ivioiugcĮ oiusjiiic] a v- »•

ferentas tolimesniuose išvedžiojimuose taip ,O9
susiaurino: „Tokios svarbiausios moksleivių — 
organisacijos yra: skautai ir ateitininkai.” 
(„Tr. Mokykla” nr. 3—4 psl. 106). Nenuo
stabų, kad tokį pasiūlymą davė referentas, nes 
jis yra karštas vienos minėtų organizacijų 
šalininkas ir dėl to, spėjame, nepajėgė ar 
tyčia nepanorėjo būti nešališkas kitų pana
šaus pobūdžio organizacijų atžvilgiu, bet 
keista, kad šitokiai sugestijai pasidavė suva
žiavimo dalyviai, priimdami tuo reikalu re-

- zoliueją, kurios viename punkte sakoma: „Jau' 
veikiančios (be švietimo valdybos aprobato!) 
tremties mokykloje moksleivių organizacijos, 
kaip skautai, ateitininkai, mokyklų dalykiniai 
būreliai, teigiamai talkininkauja mokyklinio 
jaunimo paruošime ir auklėjime; suvažiavi
mas jas randa naudingomis ir remtinomis.” 
(„Tr. M.” nr. 344 psl. 111). Išeinant iš šių 
švietimo valdybai siūlomų minčių, gaunasi 
įspūdis, jog anksčiau ir dabar mūsų mokyk
lose tebuvo vienintelė, neskaitant skautų, pa
saulėžiūrinė organizacija, „teigiamai talkinin
kavusi mokyklinio/ jaunimo paruošime ir

smenų troškimuos 
se, bet kada pana
šiu keliu mūsų 
mokyklinio jauni
mo veiklą pradeda 
sukti švietimo va
dovybė, (žiūr. „Tr. 
Mokykla-” nr 5—6 
psl. 108), tada rei
kalas darosi labai 
rimtas ir dėl jo tu 1 
ri teisų pasisakyti 
tiek tėvai, mokyto
jai, tiek 
alai ir 
lietuvis, 
(vairius 
nius „pyragus”, ir

intelektu- 
kiekvienas 
atsimenąs 
dįktatūp-

Vladas $ 1 a i t a s

MELSVA SROVE
Pavasarį, kurį — atsimeni — mes su tavim 
basomis kojomis Šventosios matiniam dugne 

[(rašėm;
pavasarį, kurio mums metai negrąžins, ir 

[paukščiai 
baltaiš sparnais per melsvą dangų neatneš; 
šitą pavasarį, kurį, lyg puslapį, 
su mūsų tėviškės žaliais laukais ir pievom 
iš mūsų žmogiškų širdžių mums išplėšė, 
aš noriu tau primint, kad kraujas * ,
ir tavo žmogiška širdis sušiltų, 
nes pats žinai, kad ištremtyj 
kasdieną rudenis, per Širdį eina.

Aš tyčia tau rašau apie pavasari;
aš tau rašau, kad tavo slegiančioj palėpėj 
kūrentus tėviškė paskendusi pavasary), 
su jazminais ir mūsų žingsniais, 
ramiai Įmigusiais Šventosios matiniam dugne, 
nes reikia
kuo nors sušildyti visų dienų rutiną, 
kad imtų kaisti ir kūrenti mūsų gyslos; 
kad drėgnos sienos ir (dubę bloko lubos 
neslėgtų vienišų pečių.

Tegu sakys kiti: tai užmiršta romantika; 
tegu sakys, kad tai betiksliai sentimentai. 
Aš tau sakau: tai praeitis, tai mūsų vientisas 
ir nenutrūkstantis visų dienų gyvenimas, 
kurio mums niekad skurdūs žmonės neatims.

Ir kai ateis skurdžion palėpėn žemas vakaras 
ir skersakiuodamas grūmos naktim ir plėšys 
tamsių žalitvorių lapus, — aš tau dainuosiu 
apie pavasarį, kurį andai (rašėm 
basomis kojomis melsvos srovės dugne.

daugiau nebenori?
diktatūrinio pobūdžio bučių:

kad L. T. B. Švietimo Valdyba atskiru raštu 
leido gimnazijos ribose veikti skautams xir 
moksleiviams atetinirtkams . . .” („Tr. Moky-

auklėjime. ” O juk kiekvienas šiek tiek labiau kla” nr. 5—6—psl. 108). Vadinas, leista veikti

yra kitos pasaulė
žiūrinės ideologi
jos ir kodėl tyčia 
jos nufylimos?

Kai kas, į mū-‘, 
sų klausimą, atsa
kydamas, pacituos 
jau minėto suva
žiavimo rezoliuci
jos ištrauką: „visi . 
mokinių auklėja
mieji bei kultūri
niai sambūriai, 
kaip ir dalykiniai 
būreliai, kurie ne
prieštarauja mūsų 
mokyklos 
niškai — 
krypčiai, 
mokytojų 
leidimu...

, aad
taryba gali leisti 
veikti ir kitoms 
ideologinėms orga' 
nizacijoms, o gali 
ir priešingai pasi
elgti — neleisti. O 
kuriam tikslui 
da reikalingas 
timo valdybos 
kiras raštas, 
džiąs veikti 
kyklos sienose ■ t.k 
vienai pasaulėžiū
rinei organizacijai? 
Gaunasi (spūdis, 
jog kitoms gali bū 
ti leista ar neleis
ta mokytojų tary
bos valia veikti, o 
šitai vienai leidimas 
privalomas, nes tą 
leidimą yra davusi

krikščio-
• tautinei 

veikia 
tarybos 

Išeina, 
ir mokytojų

ta- 
švie 
ats- 
lei- 

ne

...patyrėme, aukščiiusia švietimo valdybos išsamus prane
šimas viešumai. Gal yra (vykęs koks nesusįpra 
timas ar klaida, tačiau kol jis paaiškės ir bus 
sutvarkytas, turime žinių, mūsų gimnazijose 
jau prasidėjo „ideologinės piautynės. „Vieno

.Ar mūsų, knyga keičia savo veidą?
Pamatęs naują knygą apie Lietuvą ir Ka

raliaučiaus kraštą, tuoj susižavėjau, nes ži
nia. apie jos pasirodymą buvo seniai pasie
kusi. Jos autorius Dr. Gr. Valančius įžango
je ją vadina „kukliu bandymu tautiečius 
tremtyje bent aplamai supažindinti su Kara
liaučiaus kraštu ir pasvarstyti jo likimo klau 
Šimą.”

Jei autorius pats savo knygą vadina 
„žiupsnelį žinių, padrikai surašytų”, jis tuo 
lyg ir atsikaltina, kad skaitytojas nepykių, 
jei jis skaitydamas apsivils. Iš kitos pusės atliko mūsų bočiai. Kam tenka nuopelnas? 
autorius mano atradęs Ameriką, nes šiaip 
tikrai nebūtų leidęs pasirodyti knygai vie
šumon, o jei jau atrodė reikalinga ją spaus
dinti, būtų nors pasitaręs su žmonėmis, ku
rie yra arčiau susiję su tais klausimais. Rei-J 
kia įvertinti autoriaus gerą norą pasisaky
ti tokiu dabar aktualiu klausimu. Tačiau-kny- 

*goje tenka pastebėti tokių samprotavimų ir 
tvirtinimų, dėl kurių negalima nepasisasyti.

Pirma noriu nurodyti į keletą smulkių 
klaidučių, kurios galėtų būti ir korektūros 
klaidos. Taip pav. 13 pusi, minimas Rėzos 
kaimelis Kalvaičiai — iki šiol tas kaimelis 
Neringoje vadinosi Karvaičiai. Tame pat 

r puslapyje kalbama apie nesūrų marių van
deni. Niekas iki šiol dar nekėlė abejonių 
dėl marių 
tos niekas 
kalbama, 
Šaktarpio, 
šaktarpiu 
dar nelaiko žmogaus, o žmonės norėdami vis 

x dėlto pereiti, dėdavo šakas ant plonučio le
do, kad galėtų pasiekti sausom kojom tvar
tus. Kada ledas sutvirtėja, šaktarpis pasibai
gia. Dėl to, Šaktarpio 
laiku autorius neras, o 
dėl šalti.

Dėl Elnių Žemumos) 
verčiau tiktų vadinti 
Elch lietuviškai vadinasi briedis, 
pat yrą ir vokiečių vadinama pelkė Briedžu- 
ler Moor, taigi Briedžiulio pelkė. Žodis 
(vardas) yra tikrai lietuviškas, dėl o, jei 
Briedžiulio pelkė, reiktų vadinti ir Briedžių 
Lanka, ne žemuma, nes Niederung yra lan
ka, o Ebene — žemuma. « 

24 pusi, sakoma, kad kanalas prie 
pių" apsaugotas nuo potvynių dideliu 
Nors ten gimiau ir augau, bet jokių 
neteko matyti. Tiek žinau, kad ten

kia 10—12 m. aukščio — o vanduę iš Mini
jos sulaikomas šliužų (vartai), nes vandens 
lygio skirtumas siekia iki 3 m.

Dėl kai kurių išvedžiojimų tame pat pus
lapyje, kur sakoma, kad vokiečių ordinas su
tvarkė' ir pagilino Deimenos upės vagą, reik 
tų manyti, kad ordinui skiriama per didegi 
nuopelnai. Ar tik ne patys lietuviai, mūsų 
bočiai, bus tuos darbus atlikę? Reikia ma
nyti, kad 'nei ritieriai, nei kiti atėjūnai, ne
statė pilių, nei kitų darbų nedirbo, o juos

vandens skonio, o saldžios arba- 
nevadina nekarčia arbata. 23 pusi, 
kad Nemunas teka iki Rusnės 
Tokios vietovės visiškai tėra, o 

vadinamas tas laikas, kada ledus

Ar tam, kuria, vergus pliekė ir stengiasi iš
gauti sau daugiau naudos, ar tiems, kurie tą 
darbą atliko? Giliau susipažinus su prūsų 
lietuvių istorija aiškėja, kad mūsų bočių kul
tūra buvo aukšta, dalinai aukštesnė už pa
ties ordino. Iš vokiečių lietuviai išmoko tik 
žiaurumų, besigindami nuo nuolat puolančių 
plėšikų riterių. Tad, jei lietuviai pagilino upę 
negalima už tai nuopelnus kabinti ordinui. 
Esu įsitikinęs, kad be ordeno lietuviai būtų 
daug laimingiau ir turtingiau gyvenę. Vo
kiečiai, norėdami pridąpgti savo nuodėmes, 
kurias darė pavergtuose kraštuose, nuolat 
įrodinėdavo, kad jie neša laimę pavergtiems 
gyventojams, kaip tai darė naciai ir daro ki
ti Rytų valdovai, nešdami tariamą „kultūrą”. 
Ar ne taip? Taip pat visiškai nesupranta
mas teigimas 55 pusi., kur sakoma, kad 
prūsų tautos istorija yra neatskiriamai su
sijusi* sti Vokiečių Riterių Ordeno — Kry
žiuočių istorija. Jei autorius būtų teigęs, 
kad prūsų lietuvių' krašto istorija yra su
rišta su ordeno istorija,. dar būtų galima 
diskutuoti, bet šiaip jau tautos istorija buvo 
susijusi kaip tik su lietuvių tautos istorija 
ir niekad neatsijungė nuo jos, kol nebuvo

je gimnazijoje, kurioje jau legalizuota pasau
lėžiūrinė organizacija teturi 12*/» šalininkų 
gimnazistų tarpe ir jiems pradėjus veikti, lik
viduotas visuomeninio lavinimosi būrelis, o 
jo nariams, dar nesuspėjusiems savarankiai 
apsispręsti, kokia linkme pasukti, palikta tik 
viena galimybė: „Jei norite lavintis visuome
ninėje- veikloje, ateikite pas mus!” J tą, try- 
nimąsi jau suspėjo Įsivelti ir vienas kitas 
mokytojas. Panašių* reiškinių, drįstame tvir
tinti, atsiras ir kitose mokyklose, ir dar 
aštresnių

Kai kuriais atžvilgiais mūsų mokyklos 
stengiąmasi padaryti „izoliaciniais bunke- 4 
riais”. Tam pagrindą bus davęs auksburgiš- 
kis suvažiavimas: 
neleisti mokiniams dalyvauti nemokyklinėse 
organizacijose ir nemokykliniuose sambū
riuose.” Be abejo, šitokio siūlymo priėmėjai 
vadovavosi kilniu noru: nesudaryti sąlygų 
mokinių mokslos lygiui smukti ir neleisti mo
kinių ten, kur jie galėtų gauti savęs auklėji- 
muisi neigiamos (takos. Labai svarūs argu
mentai, tačiau vien jais remtis, ypač ten, kur 
toks pavojus- negresia arba kiekvienu momen
tu gali būti pašalintas, yra neteisinga. Tatai 
sakydami, turime mintyje sportinius -sambū
rius ir lietuviškus meninius vienetus (scenos 
nėgėjų būrelius/ chorus, tautinių šokių gru
pes ir pnš.). Jų atžvilgiu, turint prieš akis 
šiuo metu tų sambūrių atliekamą nepaprastai 
didelės svarbos turinti tautiniai reprezenta
cini darbą, mokyklos turėtų būti nuolaides
nės ir tiems mokiniams, kurių elgesys ne
peiktinas, o mokslo pažangumo lygis 'pakan
kamai geras, leisti, minėtuose sambūriuose 
dalyvauti. Už tokio leidimo reikalingumą kai- - 
ba ne-tik tautinė reprezentacija, bet ir moky
kliniai interesai: dažna mokykla neturi Rei
kalingiausių fiziniam lavinimui priemonių 
bei įrengimų: meniniai būreliai ar pavieniai 
mėgėjai stokoja gerų ir patyrusių vadovų — 
režisierių, tautinių šokių specialistų ir.kt; 
pagaliau, visuomeninio gyvenimo pažinimo 
argumentas taip pat negali būti pamirštas. 
O uždrausdami lietuviškam reikalui — su
silpniname tuos sambūrius ir apsunkiname jų 
veiklą. (Apie tokius sunkumus jau mūsų pe
riodikoje buvo minėta.) Grynai auklėjamuoju 
požiūriu toks mokyklos Izoliavimasis nuo vie
šojo sutyendėlių gyvenimo panašus į žmogų, 
kuris sausumoje išmokęs visus plaukimo ju
desius, šoka ( vandenį ir čia ... paskęsta. / 

Mokyklinio ugdymo ir auklėjimo problema 
savo aktualumu yra deganti. Nepriklausomos 
Lietuvos mokyklose šis reikalas buvo paves
tas klasės auklėtojų < nuožiūrai. Jie šia 
linkme savo auklėtinius veikdavo taip, kaip 
jiems jų sąžinė diktavo, kiek jų pačių, , kaip 
asmenybės formuotojų, polėkiai siekdavo Ir 
kaip jie sugebėdavo prie mokinių prieiti- Jo
kios programos, jokių konkretesnių nurody
mų šiam reikalui auklėtojai neturėjo. Vokie- 

zčių okupacijos metu švietimo vadyba paruo- 
" šė — išvertė, rodos, iš čekų kalbos, „Visuo- 

■■ meninio ugdymo” programą arba „Temaf 
auklėjamiesiems pasikalbėjimas ir praty-

1 boms”. (Ziūr. „Tr. Mokykla” nr. 2 psl. 79— 
82). Tai buvo didelis žingsnis į priekį, tačiau 
ši programa nė kiek nepritaikyta mūsų mo
kykliniam reikalui ir dvasiai, todėl joje pilna 
rėkte rėkiančių netikslumų. Tie netikslumai 
ruošėjams buvo nurodyti, tačiau ir šiandien 
jie nepataisyti, o mokykloms leidžiama jais 
naudotis. Štai, II klasės gimnazistams auklė
tojas aiškina „Grožio ir gėrio siekimą kas
dieniais pratimais”; IV klasės mokiniams 
„Kaip tapti kūrėju” ir apie „Mokymąsi su
prasti meno kūrinius ir gebėti jais grožėtis”; 
V klasės paauguoliai klausosi auklėtojo pa
mokymų apie „Asmens higienos įpročius 
(maudymasis, rankų, kojų ir dantų plovi
mas) visuomeniniu atžvilgiu” apie „dailų el
gėsi namie, gatvėje, kelionėje ir apskritai 
viešumoje (bažnyčioje, teatre, susirinkimuose, 
pasilinksminimuose ir kt.”). Juk tai, dau
guma imant, pradinės mokyklos kursas! To
liau, VI klasės mokiniai, nesimokę psicho
logijos (šis kursas pradedamas VII — VIII 
kl.), klausosi apie „jausmų ir valios elemen
tus žmogaus būde, „apie sugestiją ir auto
sugestiją bei ju pritaikymą gyvenimo prakti
koje” ir galų gale aštuntokai, baigdami visą 
gimnazijos kursą (paskutinė „Visuomeninio 
ugdymo” dalis) išgirsta savo auklėtoją pirmą 
kartą (Kitose programos vietose to nėra!) 
kalbant apie „tautinę savigarbą; pareigas 
tautai ir valstybei” ir visų paskiausia apie... 
„Demokratijos sąvoką ir jos supratimą” (I!!). 
Graži, bet kartu ir labai liūdna komedija! — 
Mūsų abiturientai pačioje paskutinėje, savo 
auklėtojo kalboje išgirsta apie tai, kas šian
dien viso pasaulio geros valios: žmonių ir 
valstybių yra laikoma pagrindu kiekvienos 
valstybės ir tarptautinio santykiavimo reika
luose! Dėkui Dievui, kad mūsų mokykla šio 
reikalo nepamiršo nors paskutiniausiu mo
mentu, o, ko gero, mūsų abiturientai išeitų 
iš gimnazijos prisigėrę „pasaulėžiūrinio, 
principinio, ideologinio” ir kitokio kvapo, o 
demokratiniuose reikaluose būtų akliausi ka
čiukai. Kaip sau norite, ponai,x bet tokių 
šposų bent jau mokyklinėse programose ne
reikėtų krėsti. Baigdami št ppkalbį, nuošird
žiai prašome Švietimo Vadovybę: „Ponai, 
mažiau dėmesio pavienių pasauliežūrinių 
organizacijų favorizavimui, ir daugiau aty- 
daus darbo tiesiogiams mokyklų reikalams!”

. . mokykloms siūloma

Dėl"' paduotų vietovardžių suvokietinimo 
skaičių-taip pat tenka abejoti. Tęn (35 pusi.) 
nurodytas tik labai mažas nuošimtis. Pačių 
vokiečių spaudos teigimu, pav. „Westfaeli- 
sche Nachrichten” 1944 m. paskelbė, kad 1938 
m. Rytprūsiuose suvokietinta apie 2.000 vie
tovardžių. Kaip tik dauguma vietovardžų bu
vo pakeista šiaurinėje dalyje. Tokiu būdu at
rodo, kad autoriaus nurodytos skaitlinės yra 
daug mažesnės, negu tikrenybėje pakeista.

Be to, dėl pačių vietų pavadinimų yra la
bai daug netikslumų. Tokią medžiagą rei
kėjo geriau išstudijuoti ir, be to, pritraukti 
žmones, kurie su ta medžiaga yra susigyve
nę.

Pati stambiausioji autoriaus klaida bene 
bus ta, J<ad jis sekdamas tendencingus vokie
čių mokslininkus ir mūsų paklydusius moks
lo žmones remia vokiečių sugalvotą teigimą, 
kad lietuviai į Mažąją Lietuvą esą imigravę, 
nurodo net aplinkybes ir priežastis. (38, ’62 
pusi.). Ten pat teigiama, kad vokiečiai vi-, 
sai nebuvę suinteresuoti to krašto kolonizuo
ti ir pan. Reiktų atminti, kad vokiečiai savo 
propagandą kaip tik rėmė teigimu, kad 
Prūsus užkariavus, prūsai išnykę ir jų vie
ton ( neapgyventas sritis atsikėlę lietuviai iš 
Lietuvos. Dėl to lietuviai esą atėjūnai, o 
pats kraštas vokiškas. Jei autorius norėjo tą 
tezę paremti, jis gerai parašė, bet istorijoje 
nėra tam rimtų duomenų, o tik vokiečių tei
gimas, norint pateisinti savo smurtą ir sveti
mo krašto pagrobimą.

šia proga verta priminti, kad pačių vokie
čių senesniųjų istorikų teigimu prūsai nuo 
lietuvių nesiskyrė nieku, o tik turėjo kiek 
kitonišką tarmę, bet kalba buvo ta pati. Ko
dėl mes šiandien turėtumėm stengtis įrodinė
ti kita? Atvirkščiai, reikia manyti, kad kry
žiuočiams puolant ir plėš’iant, kaip tik ne
maža letuvių iš vad. Prūsų nubėgo pas sa
vo brolius, kur jautėsi saugiau. Ar jie visi 
sugrįžo, ar tad jie negrįžo namo? Ar jie bu
vo imigrantai? Tikriausia gyventojai pasi
traukė, kada plėšikai atvyko, o jei gerai pa
vyko kitur įsikurti, visai nebegrįžo. Kur or
deno spaudimas buvo stipresnis, ten beliko 
mažjau lietuvių. Tas dar šiandien jaučiama.

Šiandien Maž Lietuvoje vien iš pavardžių 
galima nustatyti, ar tai yra vietos kilimo 
žmonės, ar iš kitur atvykę. Načiapis ,parei
kalavus įrodyti ariškumą, Maž. Lietuvos lie
tuviai patys nustebo, kad jie yra gryniausio 
kraujo lietuviai.............. (Nukelta i 4 pusk)

tiež Rusne bet kokiu 
turės laukti, kol pra- galutinai, pravertos, sienos. Ir po to dar ry

šys nenutrūko, o tik rusams pradėjus rusin
ti lietuvių tautą, prūsų lietuviai kiek atitolo 
nuo savo tautos branduolio.

Taip pat rizikingas atrodo autoriaus tei
gimas, kad po Žalgiriu mūšio prūsai jau bu
vo susilieję su atvykusiu vokiškuoju elemen
tu ir jų prisikėlimas jau nebebuvo galimas? 
Jei taip, šiandien Mažojoje Lietuvoje nebe
būtų nei vieno lietuvio. Taip pat sakomą, 
kad po Vytauto mirties lietuvių tauta nebe
pajėgė padėti prūsų lietuviams. Žinoma, kad 
žlugus ordenui, riterių puolimai kaip ir pa
sibaigė. Tik retkarčiais dar vykdavo atski
ri būriai pasiplėšti į Lietuvą, kuri tuokart 
skaitėsi iki Pregliaus arba Pragaro upės.

reikia manyti, Kad ją
Briedžių Lanka, nes

Juk ten'

Lanku- 
pylimu. 
pylimų 
kanalas 

iškastas labai gilus — krantai vietomis sie-
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Dėl antrojo DP screeningo
1946 m. gruodžio mėn. 23 d. Unrra Team 

1062 vice-direktorius J, Cox pasikvietė Augs- 
burg-Hochfeld Baltijos komitetą ir pranešė, 
kad greit bus vykdomas screeningąs, vadina
mas „eligibility”. Screeningo tikslas: surinkti 
žinias emigracijos reikalams ir, be to, dar 
patikrinti, kiek po armijos screeningo dar 
yra pasilikę kolaborantų ir iš jų atimti DP 
statusą. Per tikrinimą nusversią pateikti do
kumentai. Paliestieji galėsią skųstis apeliaci
ne tvarka per 72 valandas. Būsią labai svar
bu pateikti profesinį pasiruošimą Įrodą doku
mentai. Per screeningą būsią reikalaujama 
užpildyti anketą.

1947 m. sausio 3 d. buvo pranešta, kad 
screeningąs prasidės sausio 7 d. Tautybės tu
ri būti painformuotos, kad screeningąs vyks 
fik emigracijos reikalam. Kas nestos, — bū
siąs išmestas. Tautybių komitetai turi suda
ryti ir Įteikti netinkamų asmenų (išmestinų) 
Sąrašus. Be to, dar nurodė, kad armijos scree- 
ningas Unrros nepatenkino. Jis patenkino 
tik 75*/o,‘ kiek buvo tikėtasi, ir dėl to būsią 
25*/o naujų klausimų. Su anketos turiniu su
pažindinti atsisakė. Anketa gauta neoficialiai 
(Priedas Nr. 1). Screeningo rezultatai, anot 
pranešėjo, bus skelbiami tikrinimo eigoje. 
Screeningo komisiją sudaro: pirmininkas 
Unrra Team 1062 vice-direktorius J. Cox ir 
nariai du lenkai (Lenkijos žydai), du ukrai
niečiai, du lietuviai ir vienas latvis. Visi iš 
DP asmenų tarpo, tačau parinkti be komi
tetų žinios.

Baltijos komitetas, turėdamas mintyj, kad 
tai antras politinis screeningąs, pasiuntė de

legacijas su atitinkamais memorandumais vie
ną ( Muencheną, o antrą J Frankfurtą.

Muenchene delegaciją priėmė majoras 
Could ir pareiškė, kad UNRRA neturi teisės 
daryti politini screeningą, išskiriant žinių 
rinkimą emigracijos reikalam.

Memorandumas buvo visų trijų tautybių - 
su 3.600 asmenų parašais.

Antras memorandumas,' visų trijų tautybių 
vardu, buvo (teiktas pulk. Gardner, su 4800 
asmenų parašais. Pastarasis pareiškė 
kad UNRRA yra Įgaliota peržiūrėti 
pirmojo screeningo (armijos) medžiagą, bet 
naujų klausimų neturinti teisės statyti. An
trasis screeningąs nieko bendro nefurĮs su 
emigracija ir kad UNRRA neturint; teisės 
atimti DP statusą nė iš vieno asmens. Jis pa
sižadėjo išsiaiškinti UNRR-os centre Heidel
berge. Abiejų memorandumų pasekmėje 1947 
m. sausio 6 d. UNRRA Team direktorius 
Wischek ir jo pavaduotojąs — screeningo 
komisijos pirmininkas J. Cox, pasikvietė visų 
trijų Baltijos tautybių komitetų atstovus, bū
tent: p. p. Daugėlą, Kanauką, Damijonaitį, 
Ronimois, Mithelson' ir Motspn, ir'pareiškė, 
kad jis, Wischek, esąs gavęs tautybių memo
randumus vykdomu screeningo reikalu Ir nu
stebęs, nes memorandumo mintys esančios 
neteisingos. Sis egibility tai nesąs joks sere- 
enįngas, kurio tikslas būtų pašalinti tam 
tikrą DP asmehų skaičių. Jo tikslas surinkti 
žinių, reikalingų emigracijai. Jis vykdomas 
DP naudai bei gerovei. Jeigu DP esą su
interesuoti palikti Vokietiją ir jnorį Įsikurti 
kituose kraštuose, — jie turj sutikti su šiuo 
patikrinimu. Jei DP šiame patikrinime ne
dalyvautų, tai tektų laikyti, jog visi DP yra 
linkę įsikurti Vokietijos ūky. Todėl jis ir p. 
Cox mano, kad tai būtų patiem DP naudinga, 
ir jis visa darąs DP išgabenti iš Europos.

„Lietuvos liaudies apiplėšimas”
„Amerika” spausdina straipsni „Lietuvos 

liaudies apiplėšimas”, kuriame duodamos ži
nios apie Lietuvos 1946 metų biudžetų. Tame 
straipsnyje rašoma: „Remdamiesi Lietuvos 
finansų ’’ministro” A. Drobnio pranešimu, 
matome, kad iš Lietuvos liaudies bus išrink
ta mokesčių 1946 metams iš valstybinių Įmo
nių ir organizacijų 1.443.000.000 rublių, iš 
gyventojų 394.720.000 rublių ir valstybinė pa
skola jau išrinkta 145.377.000 rublių Taigi, 
viso iš Lietuvos gyventojų bus išrinkta 
1.983.077.000 rublių. Tai- yra astrononrška 
suma. Kas yra čia ypač nuostabu, kad bus 
čia išspausta iš Lietuvos 1.120.603.000 rub
lių daugiau, negu reikaVnva Lietuvos biudže
tui, nes L’etiivog valstvbin's h!nH*“ia« tesie
kia 862 384 noo rubliu. Kyla k'aus'mas. kam 
bus sunaudotos na lamos, sur:"k*os iš karę 
išvarvėtos Lietuvos iiaud’es sumoje 
1.120.693.00 rublių. Finansų „ministeris” A.

< . ■ >
šis screeningąs turĮs pagrihdinj tikslą 

atrinkti tinkamus asmenis emigracijai, nes 
armijos screeningąs tų klausimų nel-etęs/Sa
vaime aišku, jei per šĮ patikrinimą paaiškės, 
kuris asmuo buvęs tikras kolaborantas arba 
šiaip tremtinių visuomenei netinkamas asmuo 
7#; jis galėsiąs būt; iš DP pašalintas. Tačiau 
tai galėsią būti tik keli atskiri atvėjai, kurie 
bus prieš darant sprendimų aptarti drauge su 
tautybių atstovais. Visa, kas anksčiau at
pasakota, paprašė pranešti stovyklos gyven
tojams.

Komitetų atstovų prašomas direktorius 
Wischek sutiko per screeningo pirmininkų J. 
Cox ir stovyklos direktorių Mooney savo 
samprotavimus paskelbti kolonijos gyventojų 
išrinktiem atstovam ir atsakyti Į jų klausimus.

Sausio 7 d. screeningo pirmininkas J. Cox 
ir stovyklos direktorius Mooney gyventojų 
įgaliotiniam pareiškė:

Mooney - Šio susirinkimo tikslas esąs 
išsklaidyti gyventojų tarpe kilusius netikslius 
gandus ir juos atitaisyti. „Screeningąs’’ esąs 
nevykęs žodis. Patikrinimo tikslas esąs Pati
krinti DP teisėtumą ir surinkti žinias emi
gracijai Neseniai buvę atstovai iš Brizilijos, 
o dabar atvyksią iš Kanados, ir tikimasi, kad 
ir daugiau tokių atstovų atsilankys. Aišku, 
kad tie atstovai norĮ žinoti apie žmonių išsi
lavinimų ir politines žjnias. Kodėl anketoje 
tiek daug politinių klausimų? Nė viena val
stybė nenori imti neaiškios politinės praeitis 
žmonių ir dėl to jie nori visa tai žinoti. Po
litiniai klausimai statomi ne tik DP asmenim, 
bet ir visiem kitiem, pav„ jis Mooney, ilgai 
esąs gyvenęs Kanadoj, bet jei daoar norėtų 
vėl grįžti, turėtų Užpildyti tuos pačius klau
simus, arba Teams direktorius Wischek — ' 
jis vedė estę, ir jai įvažiuoti į JAV esą labai 
daug sunkumų. Antra, laiko tarpas sieną) 
pereiti gali būti lemiamas. Direkt WiSchek’o 
vardu užtikrinąs, kad UNRRA neturi tikslo 
išmesti ir nemes iš stovyklos. Anketa labai 
panaši į Armijos, ir žinios renkamos tik emi
gracijai. Žinoma, tokioj didelėj stovykloj gali 
pasitaikyti anksčiau klaidingai išspręstų at
vejų; tuo atveju paliestajam busią duodama 
galimybė teisintis. Dar kartą užtikrinąs, kad 
screeninge nesą klastos. Esąjnų žinių komite
tuose apie asmenis nepakanką. Per scre
eningą jos bus surinktos, standartiškai- Gal 
greit prasidėsią jum geresnės dienos. Prašęs 
pagalbos darbe. Grįžti nesą galimybės ir dėl 
paaiškinsiąs instrukciją.

C o x — UNRRA šio screeningo akciją 
pradėjo po armijos screeningo L y. 1946 m. 
liepos mėn. 1946 m. liepos 22 d. pirmas 
UNRRA zoninio direktoriaus Whiting raštas, 
kuriuo buvo prašoma armija leisti pradėti 
eligibility. Sutikimas su nurodymais gautas 
1946 rugpiųčio 3 d. Kaip atrodo anketa? Jos 
50’/o klausimų tie patys, kaip ir armijos an
ketoje, 3O’/» — dėl profesijos ir 200/«, visai 
naujų. Busią išmesti tik kolaborantai

D i r. Mooney: vykdomame screeninge 
išklausiama po 50 asmenų per dieną. Per H 
dienų dar nešą nė vieno išmesta. UNRRA 
turinti instrukcijas ir pagal jas dirbanti ir 
ji stengsiantis padėti. Iš transporto priemo
nių norima nustatyti laisvu noru ar varu 
asmuo atvyko Vokietijon. Kas neturės doku- 
to teksią kur nors Įsikurti ... Dabar p. Cox 
mentų, tam bus sunkumų, bet tikįs ir tokie 
išsiaiškinsią. Abejotinų dokumentų patariąs

probnis apie tai nutyli. Visai jis nepaaiškina, 
lyg tai būtų nežymi sumelė... Tačiau jis, 
kalbėdamas apie valstybinę paskolų, netyčia 
išsitaria, kad 1946 m. TSRS (atsieit Rusijos) 
liaudies ūkiui atkurti Lietuvos respublika pa
sirąžė paskolų 145377.000 rublių, iš kurių 
Lietuvos biudžetui teteksią tik 64.510.000 rub
lių. Vadinasi, 80.859.00 rublių plaukia į „pro
letariato rojų”, atstatyti sovietų ūkį.”

VASYLIONO KONCERTAS MEMMINGENE
Penktadieni, sausio 31 d. 19 vai. 30 min. 

stovyklos teatre įvyksta smuikininko Iz’įo- 
riaus VASILIŪNO koncertas.

Programoje: Hšndel — sonata E-dur, 
Mendelssohn — smji'ko koncertas, Račiūnas 
— „Iš tėviškės". T'-ha’kow'ky — Melancho
liškoji serenada. Stndmg-Suita Fortepijonu 
pa’vdi — Horta Wieser.

BiFetai gaunanr sna'udos kioske ir kon
certo diena nuo 18,30 vai. teatre prie (ėjimą

jisai nerodyti, nes toks asmuo bus arešto ir 
išmetimo iš DP objektas be teisės apeliuoti. 
Dėl apeliavimo tvarkos visai nekalbus, nes 
manąs, kad maža tokių asmenų būsią. Dėl 
zonų perėjimo (paskaitė UNRRA aplinkrašti) 
per screeningą nebūsią klausinėjama. Prašąs 
iš tautybių po du asmenis kaip ryšininkus. 
Nė vienas nebūsiąs išmestas, jei ryšininkai 
nesutiksią. Iki 15 metų amžiaus vaikai ne
būsią klausinėjami, bet tėvai turi patiekti jų 
gimimo metrikas, nes ir. vaikams bus pžpil- 
dųmas atskiras skyrius. PažymĮs, kad rytoj, 
sausio 8 d., 9 vai. bus pradėtas screeningąs. 
Kas neatvyks — bus išmestas.

Screeningąs prasidėjo 1947 m. sausio 8 d. 
Kasdien šaukiama po 10 asmenų iš kiekvie
nos tautybės. Iš iki šiol apklaustų patirta, 
kad apklausinėjimas vykdomas nepaisant pa
žadų, būtent:.!) klausinėjama anglų ir vokie
čių kalbomis, nors tų kalbų pats apklausinė
jamasis pemoka; 2) neleidžiama pasinaudoti 
vertėjų; 3) klausiama, kada atvykai Į okupuo 
tą vokiečių zoną, nors tSP yra nesąmonė; 4) 
pastebėta, kad neužrašoma taip, kaip sakoma, 
bet savaip — ir tenka ginčytis; 5) neleidžiama 

_ tos pat tautybės asmenims atsakinėti pas sa
vo tautybės. klausinėtojus, bet skiriama pas 
kitų tautybių, pav., lietuvis apklausinėjamas 
latvio, lenko ar žydo; 6) jei nesėdėjęs kalė
jime, tai nelaiko persekiotu; 7) nepripažĮsta 
dokumentų, parašytų gimtąja kalba; 8) as
mens išrengiami ir ieškoma SS ženklų; 9) 
anketoje parašo nereikalaujama; 10) apie zo
nas klausinėjama labai detaliai ir 11) klausi
nėjama labai tikslių datų, net prieš 12 metų.

Baltijos komitetas, turėdamas galvoj išdė
stytus dalykus ir rasdamas, kad apklausinė- 

> jant nesilaikoma UNRRA direktoriaus, Frank
furte ir Muenchene duotų pažadų, nutarė 
Įteikti'pakartotinus memorandumus, išdėstant 
juose faktinę screeningo eigų.!

„Isvletintiejl turi klausyti vokiečiu
„Stars and Stripes’’ Įdėjo 30 amerikiečių 

kareivių šio turinio laiškų: „Apie 800 civi
lių dirba pas mus (vairiose tarnybose, pra
dedant nuo darbo virtuvėse iki mašinų ha
lių. Pas mus nieko neįvyksta, ko nežinotų 
vokiečiai. Dirba biure ir mato mūsų doku
mentus, pranešimus ir statistikų. Jie nešio
ja amerikietiškus mundurus, o keli net gy
vena kambariuose mūsų stovyklos ribose. 
Daugumas valgo pas mus ir pietus. Visi, 
gauna tų pačių popirtį, kaip ir amerikiečiai. 
Mūsų nugalėti vokiečiai tiekia mums valgi, 
paduoda j(, paduoda alų, ledus r tt Jie turi 
teisų pasakyti amerikiečių kareiviui: „Nieko 
daugiau ponui nėra.” -Važinėja mūsų auto- 
vežimiais nakt(, kas mums,nugalėtojams, ne
leidžiama. Jie galt su mumis bičiuliautis. 
Gali mus ignoruoti, gali iš mūsų ir juoktis. 
Valgo mūsų saldainius, rūko mūsų cigare
tes, dėvi mūsų rūbus. Tai yra tie vokiečiai,

Ar musu knyga keičia savo
(Atkelta iš 3 pusk) klausytojų dėl krašto ir miesto prisijungimo.'

. Autorius abejoja dėl Tvangstės pavadini- Vieni )ų nori, kiti ne (91 pusi.). Nežinau, ar 
mo (47 pusi.). Vokiečiai istorikai be jokių tokioje studijinio pobūdžio knygutėje turi bū

ti ginčai ir pažiūros dėl miške tebebėgiojan- 
čios meškos kailio? Kaž koks profesorius 
teigia, kad net neturime teisinių titulų. Reik
tų paklausti, kokius teisinius titulus turėjo 
kryžiuočiai, kada pavergė mūsų šalį? Dar 
ginčijamus; apie pajėgumą tokį kraštų valdy
ti ir pan. samprotavimus. Ir visas tas nesą
mones sumanė atspausdinti!

Jei mūsų knygų rinkoj daugiau tokių žie
dų pražydės, aš abejoju, ar mus kas beįleis- 
tų ( nepriklausomų Lietuvą, o ką jau bekal
bėti apie Mažąją Lietuvą? Be to, būtų Įdomu 
išgirsti, ką autorius Įgaliojo vykdyti jo su
manymus ir patarimus Mažajai Lietuvai iš- ( 
laisvinti. X -- „J

Bendrai galima pasakyti, kad knyga para
šyta gana paviršutiniškai. Gaila, kad au
torius nepanaudojo savo energijos ten, kur 
ji galėjo teigiamai pasireikšti. Pirma tokio 
pobūdžio knyga turėjo kaip tik būti rimta, 
o dabar, randant tiek daug netikslumų, rei
kia abejoti ir tikrumu tų duomenų, kurių 
šiuo momentu negalima patikrinti. Tokių bū
du visa knyga pasidaro bevertė, nes dėl iš
vedžiojimų, pasiremiant autoriaus samnrota- 
vimais. labiau prilygsta Kari May kelionių 
nuotyikams. negu studijinio pobodžio proble
mos apibūdinimui.

Liūdniausia, kad autorius dar neišskiria, 
kur baigiasi vdkiečių propaganda ir prasi
deda tikrovė. Pačiam Mažosios Lietuvos rei
kalui padarytas meškos patarnavimas.
I. Grigolaitis

abejonių teigia, kad Karaliaučius buvo (steig-. 
tas toje vietoje, kur anksčiau buvo lietuvių 
vietovė (kalnas, apaugęs mišku), vadinamų 
Tvangstė. ,

Dėl priežasčių, kurios vertė Masovijos ku
nigaikšti kviesti riterius, tektų daug kalbėti. 
Tačiau atrodo, kad jam būta pavojaus, ues 
prūsai buvo darbštūs, tvarkingi ir turtingi, 
tad jie ir plito,, pasidarė veržlūs. Masovijos 
kunigaikščiai norėjo lietuvius išnaudoti; bet 
nepajėgė ir atsidūrė pavojuje visa prarasti. 
Tad ir sumanė kviestis talkininkų.

Dėl pal. greito prūsų užkariavimo gaunasi 
Įspūdis, kad ordenui pavyko Prūsus-pavergti 
tik dėka marų, kurie išnaikino vietos gyven
tojus ir leido vieton mirusiųjų .atkviesti ki
tus, kurie jau apsigyveno -iš Ordeno malonės. 
Pirmas baisus maras 13 šimtm. išnaikino be
veik visus dabartinių Vakarų Prūsų gyvento
jus, vėliau antras maras 17 a. išnaikino vidu
rinių Rytprūsių gyventojus ir pagaliau 18 a. 
pradžioje-pačios Mažosios Lietuvos gyvento
jus. Aišku, kad marai buvo riterių atnešti iš 
kitų pasaulio kraštų, o marams plisti paverg
ti, ir Išbadėję vergai sudarė palankias sąly
ga#. Jei marai nebūtų gyventojų daugumos 
išnaikinę. Mažosios Lietuvos veidas šiandien 
būtų kitoniškas, z.. į ■ . ’ -- ;r r ■ • ■

Padaliau, knygutės pabaiga Visiškai nesu
prantama. Keliosė vietose sako „mes” turime 
teisę reikalauti... Kas tie mes? Ar autorius 
dau?iska:toj, ar jo. klausytojai, ar lietuvių 
tauta? Tada seka ginčas tarp prelegento ir

Amerika raginama susidomėti 
Lietuvos likimu

JAV, Lowell, Mass, miesto dienraštis „The 
Lowell Sun” lapkričio 18 d. įsidėjo vedamą
jį straipsnĮ „Disappearing Nations” („Nyks
tančios tautos”), kuriame svarstomas baisus 
Pabaltijos valstybių likimas ir JAV užsienių 
reikalų ministerija raginama susidomėti šiuo 
reikalu.

Tuo metu, kai Jungtinių Tautų konferenci
ja ginčijasi dėl Triesto ir Dardanelų, rašo 
to laikraščio redaktorius, trys prieš karą bu
vusios laisvos tautos — Lietuva, Latvija ir 
Estija — nyksta už „geležinės uždangos”. 

, Šios trys tautos yra užmirštos. JA Valstybių 
’’Departamentas paskutiniu metu nesąs daręs 
pastangų patirti kokia šiandien padėtis yra 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Toks tylėji
mas reiškiąs lyg ir baimę suerzinti mešką. 
Todėl tos trys bejėgės tautos ir užmiršta
mos. Toliau laikraštis pabrėžia, kad rusų 
okupacija ypač turinti būti sunki Lietuvai, 
nes lietuviai atkakliausiai priešinosi visoms 
totalinėms ideologijoms. Pabaigoje laikraš
tis primena JA Valstybių Departamentui, kad 
jis privaląs studijuoti Lietuvos likimą ir jos 
bylą.

Dėl lietuvlskujaikrašciuvardu^
Spaudoje jau ne kartą buvo rašoma, kad 

įvairiose stovyklose leidžiami to pat vardo 
laikraščiai, pav. „Dienos Naujienų” — 2, 
„Dienos Žinių” — 6, „Lietuvių Žinių” — 4, 
„Mūsų Žinių” — 4, „Naujausių Žinių” — 2, 
„Naujienų” - 
5, „Spindulių' 
Biuletenio” — 2. Liet Tremt. Bibliografijos 
įstaiga mielai sutiktų 
steigiamų laikraščių redaktorius ir leidėjus 
dėl pasirinkto savo leidiniui vardo, ar jie 
jau nėra panaudotas kitur. įstaigai rašyti: 
Oflice of Lithuanian Bibliography In Emi
gration, (13b) Memmingen, Fliegerhorst DP 
Center

,Dienos Naujienų” —
• 6, „Lietuvių Žinių” —
4, „Naujausių Žinių” —

3, „Radio (ir Radijo) Žinių”-
— 2, „Šviesos” — 2, „Žinių

painformuoti naujai

kuriuos nugalėjome per šešis prakeiktus ca
ro metus. Mūsų stovykloje 8O’/o vokiečių 
buvo naciai, civilių tarnautojų biuro vedė
jas yra buvęs vokiečių majoras. Jie traukia 
savo draugus ir rūpina jienų darbą, apkar
tindami išvietintųjų gyvenimą. Išvietintieji ' 
turi klausyti vokiečių įsakymų, turi stebėti 
kaip jų draugai vienas po” kito nustoja dar
bo, kad padarytų vietą vokiečiams, ir tai vis 
su amerikiečių sutikimu. Redaktoriau! Tai 
nieko gero nelemia. Tai kelia mums pasi
bjaurėjimą. z

Komunistai dėl isvietintuju
Komunistų partijos konferencija Hildes- 

heimo apskrities suvažiavime priėmė rezo
liuciją, kurioje sakoma, kad norint paleng
vinti mitybos ir patalpų,klausimus, reikia vi
sus išvirintuosius išsiųsti į jų kilmės kran
tus.
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