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Britii pajėgos Graikijoje dar paliks
London (Dena). Britanijos užsienio reikalų 

ministerijos kalbėtojas dementavo pranešimą, 
būk užsienio reikalų ministeris Bevinas La
bour Partijos viename posėdyje davęs tarny
bini pareiškimą, jog anglų karinės pajėgos 
iki šių metų gegužės pabaigos pasitrauksian
čios iš Graikijos, ir tepaliksianti viena bri
gada. Užsienio reikalų r ‘erjos kalbėtojas 
toliau priminė, jog ne tik avinas, bet ir ki
tos britų Įstaigos panašių pareiškimų nėra 
davusios. Baigdamas kalbėtojas atkreipė dė-

Nuslglnklavimo klausimu
Praėjusių metų gruodžio mėn., kada pa- 

(ibaigė JT pilnaties sesija, pasaulis buvo su
viliotas džiaugtis didelius tos sesijos laimė
jimais. Dėmesio centre tada buvo nusigink
lavimo klausimas, nes gruodžio 14 d. pilna
tie priėmė rezoliuciją, rekomenduojančią 
ėždrausti masinio naikinimo ginklų vartoji- 

_ tną ir mažinti ginklavimąsi, o vienintelė ve
to teisės atstovė, Tarybų S-ga, pasižadėjo 
nusiginklavimo reikale atsisakyti net veto tei
sės. Bet nuo to laiko jau trys mėnesiai pra
bėgo; komisijos nuolat posėdžiauja ir be 
pertraukos vyksta debatai, o tuo ‘arru ato
minių bombų krūva po trupei vis auga.

Debatai atominės bombos klausimu prasi
dėjo praėjusių metų birželio 11 d. Tuomet 
JAV atstovas, B. M. Baruchas, JT atiminės 
energijos komisijoje patiekė šitokį prr.cipi- 
nĮ pasiūlymą: a) sudaryti tarptautinį autori
tetą atominei energijai kontroliuoti, b) Įgy
vendinti tarptautines inspekcijas, kurios ne
būtų veto teisės (takoję, c) rasti priemon.ų 
bausti nusikaltėliams, prasižengusiems prieš 
atominių susitarimų nuostatus ir d) daryti 
palaipsniui atominių bombų sunaikinimus, 
atsižvelgiant j bendrojo saugumo stovį.

Po penkių dienų sovietų atstovas A. Gro
myko patiekė savus pasiūlymus: a) paskelbti 
atominę bombą draudžiamu vartoti ginklu, 
b) sunaikinti visas esamas atomines bombas 
laike trijų mėnesių nuo susitarimo pasirašy
mo ir c) nusikaltėlių prieš susitarimo nuos
tatus baudimą pavesti jų nacionalinėms vy
riausybėms. Veto principą jis skaitė būtiną 
„didžiųjų” teisės pranašumo sąlygą.

Kadangi tarp abiejų pusių nuomonių skir
tumai buvo labai dideli, tai kurj laiką de
batai buvo nutilę. Klausimas vėl iškilo, kai 
•palio 29 d. Molotovas JT pilnaties posėdyje 
iškėlė bendrojo nusiginlavimo klausimą. 
Nuo tada ir nusiginklavimo ir atominės ener
gijos debatai eina lygiagrečiai. Iki gruodžio 
mėnesio galo atominės energijos komisija 
turėjo dešimt] ilgų posėdžių, o pakomisijos 
posėdžiavo 69 kartus. Nesitikėdamos sulauk
ti bent patenkinamų savo darbo rezultatų, 
Baruchas iš savo pareigų pasitraukė. Jo dar
bą perėmė JAV nuolatinis atstovas prie JT
— W. R. Austinas.

Iš Jungtinių Amerikos Valstybių pusės šie 
abu klausimai — nusiginklavimo ir atominės 
energijos — dabar, G. Marshaliui perėmus 
Užsienių reikalų ’ ministerio pareigas, buvo 
naujai formuluoti. Marshallis tuo klausimu 
jau yra aiškiai išsireiškęs: „Atominės ener
gijos tarptautinė kontrolė su efektyviomis 
saugumo garantijomis yra pirmojo svarbu
mo reikalas, bet Jungtinės Amerikos Valsty
bės vengs vienpusiško nusiginklavimo”.

Suglaustai paėmus JAV nusistatymas tuo 
atžvilgiu šitaip atrodo.

JAV gerai supranta, kad ilgai išlaikyti ato
minės energijos paslaptį nepasiseks, todėl jos 
yra likusios pasiekti tokio tarptautinio susi
tarimo, kuris visiems kraštams laiduotų sau
gumą. Jos sutinka atsisakyti nuo. atominių 
bombų gamybos tiktai tuomet, kaip bus su
tverta tinkama tarptautinio saugumo sistema. 
JAV nenori dabar turimas atomines bombas 
sunaikinti ir paslaptį išduoti tol, kol nėra 
tinkamų saugumo garantijų, nes jos supran
ta, kad tuojau neužilgo vėl atsirastų naujas 
atominio karo pavojus iš kitos 
sės. JAV sutinka pasiduoti 
kontrolės priemonėms, bet jos 
ros, kad tos priemonės bus 
JAV negali sutikti su pavirš' 
trelės sąlygomis, kada Saugumo Taryboje 
yra naudojama neaprėžta veto teisė ir kada 
nėra sistemos, kuri garantuotų, jog atominio 
susitarimo laužytojai bus tikrai nubausti.

Tokio nusistatymo Jungtinės Amerikos 
Valstybės laikosi nuo pat to klausimo kilimo 
pradžios ir jo nekeičia. Tuo tarpu Gromyko 
jau aštonius mėnesius manevruoia vis nau
jais kritikos argumentais ir nori JAV į nau

valstybės pu- 
tarptautinėms 
nori būti tik- 
t:vrai tvirtos.

omis kon-

mesj j tai, kad iki šiol iš graikų pusės britų 
įstaigos dar jokios notos šiuo klausimu nėra 
gavusios.

Labour partijos atstovas T. O. Thomas pa
starosiomis dienomis grįžo iš Graikijos, kur 
išbuvo tris savaites. Jis pareiškė, jog britų 
karinių pajėgų atitraukimas būtų pasėka, „ku 
rią graikų vyriausybė su dideliu realizmu su
tiktų,” o su partijomis būtų lengviau. susi
kalbėti. Toliau Thomas pareiškė, jog atsta
tymas taikių sąlygų Graikijoje tik tuo atveju 
būtų įmanomas, jei karaliui pasisektų mažu
mų partijas Įtraukti vyriausybės sąstatan. To
kios vyriausybės kadencija tačiau turėtų bū
ti apribota 60 dienų. Galiausiai reikėtų pra
vesti visuotinius rinkimus.

Palietęs karinę padėti Graikijoje Thomas 
paaiškino, kad tarp sukilėlių esą ne vien avi
ganiai, bet esą gydytojų, teisininkų ir dva
siškių. Graikų vyriausybė, esą, tesistengianti 
slopinti sukylanti aktyvumą. Thomas Įteikė 
Atėnuose esančiai Saugumo Tarybos komisi
jai kvietimą graikų sukilėlių pajėgų vado ge
nerolo Markos, kuriuo „jo didenybė” kviečia 
savo kontroliuojamon teritorijon apsilankyti 
Saugumo Tarybos komisiją ir žada pilną ju
dėjimo laisvę.

Berlynas. (NZ) Vyriausias britų okupacinių 
pajėgų Vokietijoje vadas Sir Sholto Douglas 
vasario 20 d. spaudos konferencijos metu 
Berlyne davė išsamius paaiškinimus dėl val
stybės ministerio John Hynd numatyto nau
jojo išvietintųjų padėties sutvarkymo britų 
zonoje. 90% ' 
savo namus, 
grupė, kuri 
grįžti. Britų 
verstinės repatriacijos 
parems prašymus grįžti | tėvynę kaip ir • 
pareiškimus išvykti į Angliją, Belgiją, Pran
cūziją, Braziliją ir kitus kraštus. Iki išvykimo 
1 kitus kraštus visi DP bus įtraukti Į darbus, 
nežiūrint jų padėties, kaip išvietintųjų. Nau
juoju sutvarkymu tenorima papaikinti nepro
duktyvią DP egzistenciją ir sumažinti britų 
mokesčių mokėtojų išlaidas.

Išvietintieji stovyklų ribose bus vokiečių 
darbo (staigų registruojami ir skiriami i rei
kalingus darbus pagal profesijas. Dėl pasky
rimų, jie galės skųstis, tačiau negalės prie
šintis registracijai arba galutinam paskyri
mui. Prasižengimai prieš šį parėdymą bus 
baudžiami. Darbo santykis, Įgalins gauti dar- 

ANGLAI PASITRAUKSIA iŠ INDIJOS?
Londonas. (NF). Ketvirtadieni po pietų 

britų ministeris pirmininkas Attlee padarė 
svarbius paaiškinimus Indijos klausimu jų 
tarpe ir patvirtinimą, kad britų kariuomenė 
ir administracijos Įstaigos pasitrauksiančios 
iš Indijos prieš 1948 m. birželio mėn.

Indijos vicekaralius lordas Wavellis būsiąs 
pakeistas lordu Mounthatten.

Tuoj po Attlee paaiškinimų opozicijos va
das Winston Churchill pareikalavo nurodyti 
lordo Wavellio atšaukimo priežastis. Attlee 
atsakė, jog britų vyriausybė lordo Wavelfio 
paskyrimą niekada nelaikė galutiniu. Dabar
tinis pereinamasis perijodas esąs ypač pato
gus pakeitimui padaryti.

Attlee pareiškimas skelbia Indijai naują 
erą ir naują etapą kelyje į autonomiją ir pil
ną nepriklausomybę.

Jau laikotarpyje 1919—1935 m. D. Britani
ja buvo suteikusi Indijai administratyvinĮ 
dominijų pavidalą ir tariamąją vyriausybę.

1940 m. britų vyriausybė siūlė 
ruošti savo kraštui konstituciją 
pilnai nepriklausomą vyriausybę.

Pereitų metų pradžioje atvyko 
tų vyriausybės komisija, kad

Indijos grupių vadus susitarti dėl 
ir tvarkingo politinės valdžios perė-

indams pa
ir sudaryti

Indijon bri- 
paskatintų

Įvairių 
greito 
mimo.

Nors 
bė, bet 
tumai 
konstituciniam susirinkimui atlikti savo pa-

ir buvo sudaryta koalicinė vyriausy- 
kol kas nesuderinami nuomonių skir- 
tarp indų ir muzulmonų tebekliudo

jus Įsipareigojimus (velti, pats nedarydamas 
tuo klausimu jokių nuolaidų. Ginčai aukš
čiausi kulminacini tašką buvo pasiekę vasa; 
rio viduryje, kada Gromyko kreipėsi Į Sau
gumo Tarybą, reikalaudamas tuojau uždraus
ti atominių bombų gamybą. Savo motyvuose 
jis nurodė, kad atominė enrgija yra naudo
jama gaminti ne apsigynimo ginklams, bet 
„agresijos ginklams.” Kartu jis patiekė ame
rikiečių plano kritiką ir padarė savo pasiū
lymus. Trumpai- suglaudus jo planas yra 
toks —

1. Sovietų S-ga amerikiečių atominės ener
gijos kontrolės planą traktuoja kaipo esantį 
vienpusišką ir kaipo pastangas išlaikyti sau

4) Atominių bombų tolimesnėje gamyboje 
Sovietų S-ga įžiūri vienos tautos mėginimą 
daryti politinį spaudimą kitiems kraštams.

5. Amerikiečių planas, kuris atmeta veto 
teisę tuo atveju, jei bus taikomos sankcijos 
tuojau sunaikinti turimas pagamintas bom
bas. Šie susitarimai nepakenks tęsimui toli
mesnių pasitarimų dėl tarptautinės inspekci
jos ir kontrolės sistemos.

3. Amerikiečių planas prieštarauja JT pil
naties susirinkimo nusiginklavimo rezoliuci
jai, nes nenumato jokių priemonių,, kad ato
minių bombų gamyba tuojau būtų uždrausta. 
Tas planas šią problemą nori atidėti, kol bus 
sudaryta tarptautinės kontrolės sistema.

2. Sovietų S-ga siūlo tuojau sudaryti tarp
tautinę sutarti, kuri tuojau uždraustų naujų 
atominių bombų gamybą ir uždėtų pareigą 
monopolines teises, nors monopolis ištikrųjų 
neaprėžtą laiką negalės būti išlaikytas.
už susitarimo nuostatų pažeidimą, pažeidžia

DP turės save išlaikyti

visų DP yra jau sugrįžusių t 
Tačiau 

jokiomis 
Įstaigos

yra likusi nedidelė 
aplinkybėmis nenori 

niekuomet neleis pri- 
vykdyti, nors visuomet

grindinius uždavinius. Jei iki 1948 m. bir
želio mėn. konstitucija dar nebūtų reprezen
tacinio susirinkimo paruošta, tai britų vy
riausybė dar kartą tarsis kam perduoti cent-* 
rinės valdžios funkcijas.

Indijos provizorinės vyriausybės kongreso 
partijos ministerial šį britų vyriausybės pa
reiškimą sutiko palankiai. Tačiau Panditas 
Nehrus ir Sardar partijos vadas Patel atsi
sakė oficialiai pareikšti savo nuompnę iki 
pagrindinai neapsvarstys britų pareiškimą.

Muzulmonų sluoksniuose viešpatauja re
zervuotumas, tačiau ir jie neslepia pasiten
kinimo, kad britų pareiškime atmetamas 
kongreso partijos reikalavimas pašalinti 
Moslem Lygą iš laikinos vyriausybės.

Naujienos is visu* kontinentu
Londonas. Amerika jau įstojo IRO nariu. 

Prezidentas Trumanas pareiškė JAV prisidė
jimo prie IRO reikšmę, nes sunku Įsivaizduoti, 
kokiam skurdan pakliūtų DP, jei Amerika 
nebūtų pasiryžusi š. m. liepos mėn. ateiti su 
savo pagalba.

Londonas. Nuernbergo nunacinimo teismas 
yon Papeną nubaudė 8 metams priverčia
moms darbams už nusikaltimus prieš vokie-

Londonas. Žiniomis iš Frankfurto amerikie
čių zonoje DP nebūsią verčiami dirbti, nes 
ir be to apie 50% jau dirba ,ir dar nemaža 

nuolatinių Tarybos narių pranašumo princi
pą ir prieštarauja JT Chartai.

6. Sovietų S-ga nemato reikalo atsisakyti 
veto teisės. Yra visai teisinga rūpintis, iš
vengti kontrolės susitarimų pažeidimo, bet 
sankcijos turi būti taikomos pagal JT Char- 
tos nuostatus.

7. Didžiųjų valstybių pranašumo principas, 
t. y. veto teisė, neužkerta kelią steigti tarp
tautinę kontrolės ir inspekcijų Įstaigą, kur 
visi klausimai būtų sprendžiami paprasta bal
sų dauguma.

8. Sovietų S-gos nuomone amerikiečių pla
nas turi daug trūkumų, todėl ji reikalinga 
papunkčiui apsvarstyti ir padaryti pakeitimų.

Bet ir po šio pasiūlymo Saugumo Taryba 
9 balsais iš 11, rusų ir lenkų atstovams susi
laikius, pasisakė už amerikiečių planą. Ame
rikiečių atstovas Warren Austinas pareiškė, 
jog nėra jokio nuomonių skirtumo, kad ato
minė bomba turi būti uždrausta, o yra tiktai 
klausimas, ar viso3 valstybės nori šiame rei
kale b’endradarbiauti. Jis dar pažymėjo ir tai, 
kad Jungtinės Amerikos Valstybės nesiprieši
na atominės bombos uždraudimui, bet jos 
pirmoje vietoje stato tarptautinio saugumo 
garantijas.

Po šitokių ilgų ir nevaisingų debatų Jung
tinėse Amrikos Valstybėse vis labiau prade
da Įsivyrauti nuomonė, kad šiame klausime 
susitarimo galimumai yra menki. Todėl atei
tyje atominės energijos ir nusiginklavimo 
klausimas atrodo turėtų būti sprendžiamas tik 
kaipo dalis tų visų ideologinių, politinių ir 
ekonominių k’aus'mų, nūdienių jėgų 
lyje kontrastu skambančių, Vb. 

bui numatytas vokiečių maisto normas ir 
pasinaudojimą socialiniu ir nelaimingų at
sitikimų draudimu. Profesinės sąjungos leis 
išvietintiesiems būti jų nariais, ir naudotis 
jų parama. Nebus skiriama Į darbus, kurie 
neleistų dirbant} bendradarbiauti su savo 
šeima. Moterys be šeimų privalo būti skiria
mos i darbus tomis pat sąlygomis kaip ir 
vokiečių moterys. Moterys su šeimomis, ga
lės būti skiriamos | darbus tik stovyklos 
artumoje, o žydų išvietintieji tik stovyklos ri

bose. Nedarbingi asmenys bus išlaikomi vo
kiečių valstybės lėšomis. Mokslo ir lavini
mosi galimybės bus pilnai teikiamos. Iš britų 
pusės bus imtasi reikalingų priemonių, kad 
užkirsti kelią galimiems trukdymams išvokie-’ 
čių pusės.

Iš 175.000 darbingų asmenų 47.000 dirba 
stovyklų ribose. Dar 40.000 yra užsiregistra
vusių darbams. Britų zonoje šiuo tarpu ran
dasi 235.00 DP, iš jų 109.556 lenkai, 29.210 
be pilietybės, 80.565 baltai, 10.115 Jugoslavai, 
3.068 vengrai, 3.144 rumunai, 180 rusai ir 
1.359 kitų (vairių valstybių piliečiai. Be to, 
britų zonoje dar randasi 33.000 buvusių be
laisvių priklausančių JT.

Ryšium su britų pareiškimu, kad visi jų 
zonos DP turės patys užsidirbti savo išlai
kymą, amerikiečių zonos karinės valdžios še
fas, generolas Joseph T. Mc Narney, tą pat 
r* 'ną paaiškino, jog amerikiečių zonoje pa
našios priemonės nėra svarstomos ir nėra 
pasiūlyti jokios naujos politikos DP atžvilgiu.

Pagal Dena Reuter pranešimą norvegų de
legacija nori iš britų zonos išsirinkti 600 
žydų apgyvendinimui Norvegijoje. Amerikoje 
gyvenančių žydų komisija savo memorandume 
siūlo Austrijoj besirandančius žydus pavesti 
išimtinai sąjungininkų (statymų globai. Be 
to, turinti būti įkurta žydų (staiga, kuri visus 
žydų priklausančius turtus, kurių savininkai 
neatsilieptų, panaudotų išlikusių nuo nacio- 
nalsocializmo persekiojimo žydų gerovei. 
Venecuela nori pas save Įkurdinti 5.000 DP 
šeimų iš vakarų zonų Austrijoje ir Vokieti
joje.

siūlosi darbams, nors tinkamo darbo sunku 
rasti.
čių tautą. Visas jo turtas, išskyrus 5.000 RM 
vertės turtą, nuspręsta konfiskuoti.

Londonas. Schleswig - Holstelno krašto 
valdžia nutarė siūlyti Helgelando salą pa
vesti JT patikėtiniam valdymui.

Londonas. Anglai pradėjo paleidinėti vo
kiečių belaisvius ir iš artimųjų rytų. Per 
mėnesi būsią paleidžiama po 200 vyrų. Pir
moj eilėj turinčius gausias šeimas.
Londonas. Ypatingi Įgaliotiniai Vokietijos 

reikalams svarstė naują darbo paskirstymo 
programą, kurią pravedus parengiamieji 
pasitarimai sutarties su Vokietija klausimu 
galėtų būti š. mėn. 25 d. užbaigti.

Naujorkas. JAV patiekė JT nariams ir 
saugumo tarybai planą pagal kuri norima 
gauti išimtiną teisę valdyti buvusias japo
nų mandatines salas Ramiajame vandenyne, 
o taip pat jas ir jstiprinti. Amerikiečių 
siūlyme reikalaujama patikėtinio valdymo 
teisė strateginiai svarbioms Karotinų, Ma- 
rianų ir Marshallio saloms.

Londonas. Saudi Arabijos kronprincas 
Amur Saud grįždamas iš savo kelionės po 
JAV atvyko Londonan kur išbus apie vieną 
savaitę laiko kaip britų vyriausybės neo
ficialus svečias.

Paryžius. Prancūzijos ūkio ministerio 
pranešimu naujas kainų numušimas Įsiga
lioja nuo kovo 1 d. Šiuo metu kainos nu
mušamos dar 50%.
Londonas. Olandija atsisakė dalyvauti Vo

kietijos okupacijoje, nes jos kariuomenės 
daliniai esą reikalingi olandų Indijoje iki 
ten padėtis nėra stabilizuota.

Šanchajus. (DPD) Kiniečių vyriausybės 
pranešimu paleidžiama vyriausia tautinės 
gynybos taryba, kuri buvo sudaryta vien iš 
vyriausybės partijos Kuomintango. Kaip 
aukščiausia politinė (staiga būsianti (kurta 
valstybės taryba iš visų partijų. Tačiau ko
munistai ir demokratinė lyga atsisakė nuo 
dalyvavimo vyriausybėje. Šiuo tarpu be vy
riausybės partijos Kuomintango valdžioje 
dalyvaus socialdemokratai ir „Jaunoji Ki
nija“.

Madridas. (UP) Airijos vyriausvbė vasario 
18 d. paskelbė, kad ji sutinkanti priimti i 
savo kraštą generalisimą Francisco Franko, 
jei pastarasis dėl persekiojimų būtų pri
verstas Ispaniją pal'ktl ir prašytus! leidi
mo apsigyventi Airijoje. Tačiau iki šiol 
Franco Į šita siūlymą neat-il’epė, nors ne- 
nat!kri"t''mis žiniomis jis Airijoje jau turi 
pirkęs pili ir žemės.

1
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Ūkinė krizė Rytu zonoje
Apie sunkią būklę, kurion yra patekusios 

vokiečių ūkinės įmonės Rytų zonoje, apytikri 
vaizdų atskleidžia vietos spauda. Pastaruoju 
metu „Socialdemokratų Spaudos Biuletenis” 
Hannoveryje, pateikia išsamesnę apžvalgę 
ūkinio gyvenimo ir nurodo esamos krizės ir 
kitų sunkumų priežastis. Sis apžvalginis 
staripsnis iš Hannoverio „Socialdemokratų 
Spaudos Biuletenio” buvo perspausdintas 
„Die Neue Zeitung” 15 Nr. Mes čia patei
kiame jo santrauką, kuri pakankamai vaiz
džiai nusako ne tik vokiečių ūkinio gyveni
mo sunkumus Rytų zonoje, bet tuo pačiu ji 
primena ir mūsų tėvynėje esantj gyvenimą, 
rūpesčius ir vargus, kuriuos vienerius metus 
turėjom progos pažinti ir daugiau niekas iš 
Vakaruose esančių nenorėjo pakartoti.

Mitybos klausimas, — rašoma minėtajame 
biuletenyje, — Rytų zonoje šiandien jokiu at
veju nėra užtikrintas, nors čia yra tos ūki
nės sritys, kurios buvo garantu vokiečių 
tautos maitinimo. Šiandien Rytų zonoje daug 
yra rajonų, kurie maistu aprūpinami ne pa
gal sumažintų normų maisto korteles, bet at- 
sitiktipiaig tiekimais. Šie gyventojų mitybos
sunkumai jokiu atveju kyla ne vien dėl to, 
kad, iš tų pačių rezervų (pirmykščio lygio 
nustojusio ūkio) maistu aprūpinama rusų ka
riuomenė,, ir ne vien dėl to, kad žymūs kie
kiai reparacijų sąskaiton paimami bulvinio 
spirito, bulvinių miltų ir cukraus, bet ypač 
dėl to, kad žemės ūkis 'Rytų., zonoje (stovi, 
krizės akystatoje, kuri 1947 metais dėl pro
dukcijos kritimo dar daugiau paaštrės, ūki
niai sunkumai jau ir šiuo metu ne vieną ūki
ninką atgraso nuo ūkininkavimo. Vien tik 
Brandenburgo provincijoje 4.000 naujakurių, 
kurie gavo ūkius įvykdytos žemės reformos 
metu, savo gautąsias sodybas apleidžia.

Prie esamos krizės Rytų zonoje privedė 
ne vien įvykdytoji žemės reforma. Klaidos 
kyla ne dėl to, kad žemės reforma buvo 
įvykdyta, bet dėl to, kaip ji buvo įvykdyta. 
Viskam vadovauja KPD (Vokietijos Komu
nistų Partija). Dažnai leidžiama naikinti po 
karo veiksmų išlikusius gyvulius, darbo |ran 
kius, ūkinius įrengimus ir kitas nepakeičia
mas vertybes. Vietoje gerinus ūkininkavimo 
sąlygas, kad ūkininkas galėtų turėti žmogiš
ką gyvenimą, — pirmiausia jis užverčiamas 
reikalavimais. Po įvykdytos žemės reformos 
proletariatui buvo duodami ūkiai, tačiau tik
rumoje naujakuriai neturėjo jokio galimumo 
įsikurti, išskyru8 įpareigojimus, kurių nega
lėjo išpildyti.

Žemės reformos metu nebuvo atsižvelgi 
| kitas vertybes. Pvz., miškas, jo priežiūra 
te|manoma stambesnės ūkinės sistemos atve
ju. I mišką nebuvo atsižvelgta, žemės refor-

Atsiskyrimas su Motina
Fridėlind Wagner

Pateikiama ištrauka iš romano 
„Naktis virš Bayreutho" labai vaiz- 

* džiai atskleidžia diktatorių toli sie
kiančius smurto veiksmus, kurie ’ au
kojami jų ir jų Visagalinčios Vals
tybės labui. Nesigėdinama prievar
tauti artimiausius šeimos narius, vers 
ti vieną prieš antrą šnipinėti, vienas 
kitą išdavinėti, žudyti ir pan.

Friedlind Wagner yra anūkė Vo
kietijos didžiojo muziko, Richardo 
Wagnerio. (1813.5.22-1883.2.13). Na
cizmas ypač mėgdavo Richardo Wag 
nerio muziką, skaitydamas, kad Ri
chardo Wagnerio muzika yra grynai 
nacistinė muzika, ypač pats' Hitleris 
buvo jos didelis garbintojas.

FrieČL Wagner yra gimusi 1918 m. 
gi 1939 m., protestuodama prieš na
cių režimą, su šeima pasitraukė 
Šveicarijon, o vėliau' iškeliavo l USA, 
kur Įgijo Amerikos pilietybę. „Nak
tis virš Bayreutho, neseniai pasirodęs 
USA romanas, labai gyvai atsklei
džia nacizmo užmačias gana gyvoj 
rohtano formoj. ' Vert.

Lucernoje aš vis dar laukiau vizos, kad ga
lėčiau gr|žti | Angliją. Vieną penktadienio 
popietę, 1940 metais vasario mėn. pradžioje 
buvau pakviesta prie telefono, sujungusio 

l mane su Zuerichu. Mano motina buvo atvy
kus Šveicarijon!

— Aš negalėjau Tau pasiųsti telegramos, 
kadangi tai yra uždrausta. Tuoj pat Isėsk | 
traukinį ir atvyk pas mane: kartu praleisime 
laiką Baur au Lac net iki sekmadienio!

Kaž kas man suspaudė gerklę. Aš primyg
tinai prašiau, kad ji atvyktų Luccrnon, bijo
dama, kad po šio Zueriche susitikimo skraiste 
slepiasi kaž kas daugiau, negu noras išvengti 
kai kurių žmonių ir oficijalių vizitų, kurie 
čia jos lauktų. Bet kadangi ji nenusileido, po įsakyta. Bet tu negrįžai, 
pietų išvažiavau Zuericho link.

— Prisimink, kad ji yra tavo motina! — 
skambėjo man Toscanini žodžiai ausyse, kai 

aš Įipau iš trauVnio Zuericho stotyje, Mmtęs 
laukė motina. Saitai ir daugiau iŠ pareigos

ma buvo vykdoma paskubomis, ūkis paliko 
■be pavyzdžių, ūkininkavimo priemonės išda
lintos, dėl to visi ūkininkai jau 1946 metais 
Stovėjo prieš savo vilčių karstą, o ypač nau
jakuriai.

Sunkumai, iškilusieji ryšium su įvykdyta 
žemės reforma, yra dar daugiau didinami 
centralizavimo užsimojimais, vykdomais iš 
viršaus, nesusipažinus . su vietos sąlygomis. 
Neteisingas ūkinių įpareigojimų paskirsty
mas taip pat yra viena iš priežasčių, dar 
daugiau didinančių esamų sunkumų svor|. 
Dėl to prieinama prie to, kad ūkininkas, te- 
pasilikęs grūdų duonai ir sėklai, turi juos 
slėpti. Aprūpinimas sėkla yra labai blogas. 
Daug ūkininkų dar šiandien yra skolingi už 
1946 metais išduotą sėklos paskolą. Išreika
lautoji sėkla nepakeliamų prievolių ir kietų 
baudų pasėkoje buvo netinkamų grūdų ir 
dėl to derlius turėjo dar pablogėti.

Žemės įdirbimas Rytų zonoje yra sunku
muose dėl stokos traukiamosios jėgos, ku-

Sovietai ruošiasi 500 metu Maskvos minėjimui
Šiais metais balandžio mėnesj sueina aš- 

tuoni šimtai metų nuo Maskvos įkūrimo. Se
niausias iki šiol išlikęs raštiškas dokumentas 
yra 1147 metų balandžio 4 dienos datos. Tai 
yra kvietimas, pasirašytas Maskvos įkūrėjo 
princo Uri Dolgoruko, kuriuo kviečiamas 
Dolgoruko sąjungininkas kunigaikštis Sve- 
toslavas Černigovas Severskis atsilankyti 
Maskvon.

Tais laikais, t. y. 1147 metais Maskva te
buvo paprastas Rusijos, susiskaldžiusios ku
nigaikštijomis, miestelis. Rusijos sostine 
Maskva buvo paskelbta žymiai vėliau, tik 
1240 metais, t. y. praėjus arti šimtui metų po 
šio miesto įkūrimo. 1325 metais Maskva tam
pa ortodoksų bažnyčios centru. Metai po me
tų Maskvos reikšmė Rusijai didėjo, tačiau 
miesto augimas buvo gana lėtas. Statyba žy
mia dalimi buvo medinė. Net ir aštoniolikto- 
jr amžiaus pradžioje, Rusijos caro Petro Di
džiojo' valdymo metu, Maskva, palyginus su 
to meto Vakarų Europos miestais, darė ga
na skurdų ir neimponuojanti vaizdą. Dėl( to 
Petras Didysis, pirmasis iš Rusijos valdovų 
padaręs komiškais ir groteskiškais momen
tais atmieštą kelionę J Vakarų Europą, pa
galiau nusprendė Rusijai įkurdinti naują sos
tinę. Toje savo kelionėje Petras Didysis 
ypač, susidomėjo Antverpenu. Čia, Antverpe
ne, pergyveno nuotykingų istorijų su vieno 
žvejo, dukra, daug laiko praleido besi.kalbėda- 
ma& su jūrininkais, žvejais ir tiek domėjosi 
paties Antverpeno išplanavimu, kad išvykda

pasibučiavome ir nuvažiavome | viešbuti- 
Vogčiomis stebėjau aš motiną automobilio 
būti visiškai, nepakenčiamai svetimos, nes 
jokios šilumos nebuvo tarp mudviejų.

Kada mes išdėjome daiktus ir apsitvar
kėme, pasiūliau pasivaikščiojimą ir Velt- 
linerkellery vakarienę, kur nepaprastai ska
niai valais būdavo pagaminamas. Vaikščioti, 
kad ir be tikslo, ką nors veikti, buvo daug 
lengviau, negu sėdėti kita kitą stebint ir 
stengiantis atspėti, ką jos atvykymas reiškė. 
Atrodė, kad ir ji yra tos pačios nuomonės. 
Pasivaikščiojimo metu mes vedėme betikslį, 
neva draugišką, pasikalbėjimą. Aš klausiau, 
kodėl ji jau sekmadieni turi grjžti ir ji pa
aiškino, kad turi leidimą iki pirmadienio, bet 
negalėdama pirmadieni gauti miegamojo va
gono, važiuosianti sekmadieni.

— Kieno leidimą — paklausiau aš.
— Himlerio, — atsakė ji; prie progos ji 

linksmai papasakojo apie staigmeną, kokią 
jai yra suteikęs jos naivus galvojimas,’ kad iš 
Gestapo rūmų ji galinti išeiti viena, be paly
dovų-ir kaip Himleris jai tą klaidą išaiškinęs.

— Aš jam asmeniškai turėjau nunešti 
savo pasą — plepėjo ji.

— Jau aukščiausias laikas, kad jūs jūsų 
dukterį atvestumete l protą — pasakė jis. — 
Ji žaidžia su ugnimi, nežinodama, kaip tai 
yra pavojinga. Žinoma, aš skaičiau jos laiš
kus ir abejojau, ar turiu jums ir tetoms juos 
įteikti. Ji turėtų namon sugrįžti. Jeigu ji to 
laisvu noru nepadarys, mes padėsime ...

— Ir kaip gi jis norėtų padėti? — Aš 
stengiausi, kad mano balsas skambėtų laisvai 
ir šviesiai.

— Zinai, fuereris'tikrai yra ant tavęs įsiu
tęs. Mes jau daug žmonių pas tave siuntėme. 
Kiekvieną kartą jis galvojo, kad tu grįši, 
daugiau nebesispirai ir darysi tai, kas tau

Galų gale jis pasakė: „Negi nėra Vokie
tijoj žmogaus, kuriuo būtų galima pasitikėti 
it“, kuris, atvykęs Šveicarijon, pasikalbėjęs su 
mergavę, sugrįžęs nepasakytų, kad jos pusėje 
teisybė:” v

rios prieaugliui didinti nėra jokio plano. 
Viskas vykdoma vadovaujantis terminais. 
Derliaus ėmimas, sėja ir kūlimo darbai at
liekami ne atsižvelgiant i tiems darbams
tinkamas gamtines sąlygas, bet vadovaujama
si iš anksto nustatytu kalendorium ir numa
tytų terminų įvykdymas griežtai prižiūrimas. 
Dėl gyvulių sumažėjimo natūralių trąšų ne
pakanka. Jas turi pakeisti dirbtinės trąšos. 
Jų 1946 metais buvo reikalinga 600.000 tonų, 
o pristatyta tebuvo 10.000 tonų. Dėl šių prie
žasčių apie normalų derlių negali būti ir 
kalbos.

Pažadų nestinga. Maršalas W. Sokolovski 
esančiam sunkumuose Rytų ūkiui 1947 me
tams pažadėjo reikiamą kiekį trąšų. Šiais 
metais būsią paskirstyta 30 milijonų markių 
žemės ūkio mašinoms. Tik traktoriams šių 
metų pirmą pusmetį būsią parūpinta 50.000 
tbnų alyvos, benzino ir tepalo. 65.000 darbo 
arklių, karvių ir kiaulių artimiausiu laiku 
būsią užpirkta. Be to, veislinių gyvulių prie
volė būsianti sumažinta.

Tokia yra tikrovė, perkrauta trūkumais, ir 
toki pažadai Rytų zonoje.

mas užmiršo žvejui apmokėti už kambarį, ku
riame buvo apsistojęs. Tačiau grįžęs Rusi
jon Petras Didysis Antverpenui ne tik neli
ko skolingas, bet, priešingai pagal jo kopiją 
įsakė kurdinti Petrapilį, kųr| 1703 metais pa
skelbė Rusijos sostine.

Kai Maskva nustojo buvusi Rusijos sosti
ne, jos augimas dau daugiau sulėtėjo. Po 
Petro Didžiojo mirties Petrapilyje tepaliko 
Rusijos carų žie/nos rezidencija, gi Rusijos 
sostine vėl tapo Maskva.

Šiuo metu sovietai intensyviai ruošiasi pa
minėti 800 metų Maskvos įkūrimo sukaktį. 
Rusų istorikai, mokslininkai, menininkai, ar
chitektai ir tyrinėtojai yra įtraukti Į numa
tyto minėjimo paruošiamuosius darbus. Su
kakties proga numatyta Maskvoje atidaryti 
didžiulė paroda, kurioje piešiniais, išliku
siais paveikslais bus pavaizduotas miesto 
augimas; gi parodoje išstatytais senųjų ama
tininkų dirbiniais bus siekiama parodyti Ru
sijos sostinėje įvairių gamybos sektorių au
gimą. Be to, numatoma išleisti šešių tomų 
veikalą, kuriame bus pavaizduotas' socialinis 
ir ūkinis Maskvos brendimas. Įdomu, ar toje 
parodoje ir veikaluose, išleidžiamuose Mask
vos 800 sukakčiai atžymėti, sovietai pavaiz
duos ir tuos momentus, kada Didysis Lietu
vos Kunigaikštis Algirdas, maišydamas | 
Vakarus besiveržiančių Rusijos tautelių plėš
rumą, su lietuvių karių daliniais buvo užė
męs Maskvą?

— Kodėl jūs nesiunčiate Furtwengler? — 
paklausiau aš. »

— Juk tu žinai, ką jis apie Furtwenge- 
lerį galvoja. Jis nusijuokė ir atšovė: „Kodėl 
gi jūs negalite važiuoti?” - Ir taip aš gavau 
kelionei leidimą.

Aha, dabar jau žinojau. Tuo kart prisi
minė man taip pat visi motinos draugai, ku
rie mane lankė Lucernoje ir įkalbinėjo 
grįžti namon. Nei vienas, bet gi, neužsiminė, 
kad atvyksta nuo Hitlerio. Motina, taip aš. 
maniau, norėjo dabar man atsargiai, bet ga
lutiniai perduoti Hitlerio (sakymą. Tikė
damasi mudviejų susidūrimą ko toliau nus
tumti ir praleisti su ja malonų vakarą, pa
keičiau kalbos temą ir pradėjau domėtis nau
jienomis.

Mes plepėjome vakarieniaudamos, kol mo
tina išgėrė paskutini kavos lašą.

Žinai, neseniai fuereris padovanojo man 
du svaru pupelių kavos. Kažkoks Ibn Saud 
atsiuntė jam keturiasdešimt maišų ir jis juos 
padalijo tarp savo draugų, kiekvienam po du 
svarus. Tai buvo puiku! —

Aš pasiteiravau apie mano brolius. Wie- 
landas buvo nuo kariuomenės pareigų lais
vas, kad galėtų Wagnerio giminę palaikyti, 
vienas iš penkių kuriuos Hitleris gerbė, bet 
Volfas buvo išvykęs liepos mėn. ir Lenki
joje buvo sunkiai sužeistas. .

Motina kalbėjo lengvai prislėgtu balsu ir 
jos akys buvo beveik juodos. Ji prarijo dar 
vieną gurkšnelį kavo$ ir nusišypsojusi tarė:

— O, fuereris — tu žinai, kaip jis neken
čia ligoninių-jis Wolfą net penkis kartus 
aplankė ir net rožių nunešė. — Ir vėl apie 
tą fuererj! Sėd| prie gretimų stalelių žmo
nės ėmė žvilgčioti j motiną. Hitlerio vardas 
Šveicarijoj nebuvo mėgiamas, todėl aš tikė
jaus, kad motina pradės apie ką kitą kal
bėti.

— Dabokis, kad nepapultum į kokį tinklą 
—, įspėjo mane motina. — Tu galėtum 
lengvai būti panaudota, kaip šnipė, visai to 
nežinodama. —

— O/ vokiečių vyriausias kariuomenės 
štabas juk čia neposėdžiauja, — atsakiau aš 
juokdamos. Bet motina buvo rimta. Mes jau 
pavakarieniavome ir vaikščiojome Zuericho 
gatvėmis. Šviesioj Zuricho gatvės kėlė mo-
'nns norar—’ta "'įstebimą. Aš n?

jau, kad per bandomąjį Zuericho aptemdymą,

Dar apie vokiečiu, 
pogrindžio organizacija

Jau praėjusiame „Minties” numeryje šioje 
vietoje buvo pateikta informacija apie ameri
kiečių ir britų zonose įvykdyta akciją prieš 
slaptą vokiečių pogrindžio organizaciją. Ka- 
rinės įstaigas papildomai davė paaiškinimų, 
kuriuose sakoma, jog naktį iš praėjusio šeš
tadienio į sekmadienį amerikiečių ir britų 
zonose buvo padarytos operacijos prieš slap
tą vokiečių organizaciją, kuriai vadovavo ui 
įstatymo ribos esą naciai. Eilė vadovaujan
čių asmenų suimta. Toliau komunikate paaiš
kinama, jog praėjusiais metais jau buvo su
imta per 80 asmenų, daugiausia aukštesniojo 
rango ss-ninkų, dalyvavusių slaptame judė
jime.

Si organizacija turėjusi tikslą vėl atstatyti 
totalinio tipo valstybę Vokietijoje. Tuo tar
pu organizacijos veikla ribojosi rėmimu ana
pus įstatymų esančių „naciškųjų brolių”, U 
to, ši organizacija „darė atranką”.

Slaptoji vokiečių organizacija savo veik
loje buvo numačiusi: 1) daryti trukdymus re
paracijų sąskaiton išmontuojamų fabrikų ir 
kitų {rengimų; 2) išlaisvinti iš suimties ato- 
vykių nacius; 3) visiškai užkirsti kelią ang
lies eksportui iš Vokietijos; 4) remti reikala
vimus Vokietijai grąžinti Rytprūsius ir Sile
ziją.

Šios organizacijos narių tarpe buvo kal
bama apie esimą naujo paslaptingo ginklo, 
būtent apie „bakteriologini ginklą”.

Amerikiečių slaptosios tarnybos 'pareiški
mu apie „bakteriologinį” ar kitų panašią 
ginklų Vokietj'oje buvimą nesą jokių žinių. 
Tvirtinimai apie tokų ginklų buvimą tėra 
buvusi gryna propaganda.

Kaip paskalai apie slaptus ginklus, esan
čius slaptos organizacijos rankose, taip pat 
ir {vairių gandų kursavimas apie Bormaną 
yra tolygus juokui.

Oen. L. D. Clay, amerikiečių karinių pa
jėgų Vokietijoje viršininkas, ryšium su įvyk
dytomis priemonėmis prieš minėtą orgadiub 
ciją pareiškė, jog tai nesąs „ypatingos reikš
mės” reikalas. Šios organizacijos veikla jau 
kur| laiką buvusi stebima ir, kartu su bri
tais, buvo prieita išvados jai „padaryti galą”.

Karinės vyriausybės atstovas atkreipia dė
mes} J praktinę šių priemonių pusę. Prieš 
prasidedant Maskvos konferencijai buvo bū
tina sutrukdyti tą veiklą if visa iškelti švie
son, nes iš vokiečių spaudos, esančioj rusų 
kontrolėje, paskutiniu metu kone kasdien bu
vo daromi priekaištai, kad abiejų Vakarinės 
Vokietijos zonų okupacinės pajėgos nesiiman- 
čios priemonių prieš atbundanti nacizmą.

Londonas. Akcija prieš slaptą nacių parti
ja baigta. Suimta 85% visų vadų.

Londonas. Austrija grąžina tėvynėn 1525 
vokiečių belaisvius. Jie jau pakeliui.

grįždama iš vieno koncerto, turėjau kilome
trus pėsčia eiti.

— Tai kvaili tie šveicarai, kas gi juos 
puls? — kraipė galvą motina.

— Aš stebėjaus kareivių gausumu, kada 
važiavau per sieną, — tęsė mano motina.

Taip, tikrai, aš papasakojau, kad Šveica
rija (sakė generalinę mobilizaciją, ir jie yra 
viskam pasiruošę.

— Tai yra juokinga, jūs visi esate karo 
prieblandoje. Ji buvo šiek tiek pastorėjusi, 
greičiausia nuo bulvinio maisto, jos veidas 
buvo labiau „angliškas” negu bet kada, gyvas, 
distinguotas, žavingai gražus. Mes galėtumėm 
kurstytojai! Bet jūs rimtai negalvojate, kad 
Vokietija galėtų Šveicariją pulti!

Aš bandžiau jos dėmėsi patraukti | puoš
nų krautuvės langą, bet ji vėl varė savo.

Visas Berlynas apie tave kalba; galvoja
ma, kad tu esi anglų „secret service” ir pa
saulio žydijos tarnyboje. Tu esi beprotė, 
mano miela, ir labai didelė egoistė. Tu nei 
vienos minutės negalvoji, kokią tu ruoši 
mūsų giminei nelaimę. Tavo broliai rausta 
iš gėdos, išgirdę kalbant apie jų. seserį, ku
rios jie nft ginti negali. Jei tu nors trum
pam laikui sugrįžtum J Berlyną ir pabuvotum 
su numis, jei tu nueitum su manim papie
tauti Bristolyje ir tave žmonės pamatytų — 
nustotų tos visos kalbos. Tuo turi įrodyti, 
kieno tu pusėje esi ir tada galėsi sau grįžti 
į Šveicariją. —

— Aš galėčiau taip lengvai sugrįžti? — 
pagalvojau sau. — Kokia nesubrendėle jie 
mane laiko!

Garsiai gi atsakiau:
— Tu gerai žinai, kieno pusėje aš esu.— 

Tu takrai pametei protą priešo propogandos 
įtakoje, — sušuko motina susierzinusi, bet 
nusiramino ir mėgino nusišypsoti. Mes ėjo
me tylėdamos, abi galvodamos apie tą bai
sią, neperžengiamą tarp mudviejų bedugnę.

Viešbutyje motina buvo pavargusi ir tuo
jau nuėjo į savo kambarį. Ir aš buvau pa
vargusi, suerzintais nervais, bet nedrįsau eiti 
miego. Motina padarė tik Įžangą. Ji man dar 
visko nepasakė, kodėl ji atvyko. Juk buvo 
tik pasakojama apie žmones, kuriuos Gesta
pas pagrobdavo, kad mane draugai rimtai 
įspėdavo ir prašė būti atsargiai, kreipti dė- 
-:*sį f tai, kur einu ir ką darau. Aš apžiū
rėjau kambarį, patikrinau palovi ir spintą.
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Mūsų, perijodinėje spaudoje labai mažai, 
palyginti, kalbama apie švietimo reikalus. 
Tiek auklėjimo, bendrojo lavinimo irmokymo- 
tiek profesinio pasiruošimo klausimais užtin
kame pskirus, atsiseit, partizaniškus pasisa
kymus. Tur būt šitoje, gyvybinės reikšmės 
,mums turinčioje srityje viskas • nepaprastu 
sklandumu klostosi, kad ji vis lieka suvystyta 
į šilkinę užmaršties skraistelę? Juk turime 
specialų švietimo ir auklėjimo reikalams diri
guoti organą — švietimo valdybą, — kuri, 
matyt, viską taip tobulai, suka, jog pašalie
čiams nebėra nė reikalo ką nors prie to pri
dėti ar atimti. Jeigu dėl to mūsų švietimo 
reikalai būtų apeinami, tuokart tik pasi
džiaugti bei pasigerėti tektų. Tačiau toli 
gražu taip nėra. Tiek paauguolių, tiek su
brendėlių švietimo darbas vykdomas taip ne
koordinuotai ir neaktyviai, jog dažnu atveju 
jam tinka partizaniško veikimo terminas. 
Nesileisdami į teoretinius išvedžiojimus, ro
dančius nepakankamą švietimo valdybos 
aktyvumą bei apdairumą, kalbėsime pavyz
džiais.

1. Švietimo valdyba iki šio laiko nepajėgė 
nžmegsti ryšių su visomis mokyklomis ir 
nesugebėjo joms įrodyti, kad ji-yra vyriau
sia ir aukščiausia instancija, vadovaujanti ir 
įsakanti tiek mokiniams, mokytojams, o taip 
taip pat stovyklų administraciniams pareigū
nams (turime 
užsimanantiems 
savo stovyklos 
nuostabu, kad 
teikia atsakyti 
mus raštus ar 
cijų; nenuostabu taip pat, kad vienokių ar 
kitokių ambicijų dėka stovyklose, kur yra 
20—30 mokinių ir 10—15 mokytojų, išdygo 
ir .vegetuoja aukštesniojo tipo mokykla- pro
gimnazija ir net gimnazija. Todėl visai su
prantama, kad dėl to pačiai švietimo valdy
bai atsirado sunkiai išsprendžiamas galvo- jimą, profesinį tautiečių pamosimą ir daugelį 

panašių klausimų, gaunamas paaiškinimas: 
„mūsų spauda tvarkosi demokratiniais pa
grindais ir dėl to švietimo vadovybė 
jai jokių įsakymų negali duoti.” Aišku 
savaime, įsakymų duoti negalima, bet be jų 
esama kitokių, tikrai demokratiškų kelių. 
Pvz., ar buvo kreiptasi į kurio nors lai
kraščio redakciją prašant dėti straijjsnių 
švietimo ir auklėjimo klausimais; ar bandė 
ji pati verbuoti įvairių šios srities specialistų 
medžiagai paruošti; ar ji pati yra paruošusi 
viešumoje svarstytinų medžiagai paruošti; ar 
ji pati yra paruošusi viešumoje svarstytinų 
ugdymo reikalų programą? Nejaugi būtų 
mūsų laikraščių redakcijos tokios apatiškos 
švietimo reikalams ir baikotuotų švietimo 
vadovybės prašymą, pageidavimą, siūlymą ir 
panašius žygius? Manome, kad laikraščių 
redakciniams organams švietimo reikalai ly
giai brangūs ir aktualūs', kaip tie visi, ku
riais plačiai ir išsamiai pasisakoma.

Jei mūsų studentija turi vieną kitą perijo- 
dinį leidinėlį,‘tai gimnazijų, amatų ir pradi
nių mokyklų moksleiviai visai pamiršti. Vie
nur kitur rasime mokyklos, sienose kabantį 
laikraštuką 'ar užtiksime rotatorinį leidinėlį.

mintyje
vienaip 
švietimo 

daugelis
( švietimo valdybos siunčia- 
laikytis juose duotų instruk-

lietuvių komitetus), 
ar kitaip sukalioti 
reikalus. Todėl ne- 

mokyklų visai nesi-

•ūkis: kokiu būdu . sumažinti, pakankamai 
mokinių neturinčių progimnazijų ir gimna
zijų skaičių ir įjungti jas į aštuonerių metų 
pradines mokyklas. Sis klausimas, iš tiesų, 
bus sunkiai tvarkomas, nes antros, trečios ar 
ketvirtos klasės gimnazistai vargu ar leng
vai atsisakys gimnazisto titulo ir savanoriš
kai prisiims „pradžiamokslio” vardą, o iš 
kitos pusės, kok( „lermą” kels stovyklų va
dovai, (kūrę aukštesniąją mokyklą ir turį 
dabar ją pervesti J „žemesnę” kategoriją.

2. Daugiausia viešų balsų girdėjome pa
saulėžiūrinių organizacijų ( mokyklas įve
dimo klausimu: vieni prisispyrę reikalavo 
įsileisti jas (.mokyklų vidų; kiti kalbėjo at
sargiau ir kėlė mintį, jog tik subrendusiems 
ir pajėgiantiems savarankiai apsispręsti mo
kiniams leistina priklausyti vienokai ar kito
kiai ideologinei grupei; tretieji nebuvo taip 
entuziastiškai nusiteikę pasaulėžiūrinių orga
nizacijų atžvilgiu ir kreipė dėmėsi į pilnu
tinio, tauraus lietuvio ugdymo reikalingumą, 

t neduodant pirmenybės nė vienai pasaulėžiū
rai Tai buvo paskirų intelektualų ir moky
tojų balsai. O pati švietimo valdyba, kurios 
žinioje tas klausimo sprendimas stovėjo, pa-

Seštadienio rytą ėjome į krautuves pirki
nių. Aš stebėjaus, klausydama, kaip motina, 
kuri anksčiau į savo gražias rankas tepaim- 
davo tik ploniausias šilkines kojines, dabar 
reikalavo vien storų, vilninių kojinių. Ji 
man pasakojo, kad valdžia užmiršusi racio- 
nuoti vilnonius maudymosi kostiumus ir kad 
iš jų bus elegantiški žieminai baltiniai. Mes 
pirkome sūrį ir šokoladą ir visa kita, ką mo
tina dar norėjo turėti. Kadangi šeštadieniais 
Šveicarijoj krautuvės anksčiau užsidaro-mes 
turėjome savo pirkimą pabaigti.

— Berlyne gar galima gerai pavalgyti, — 
pasakojo man motina, jei tik turi pakanka
mai pinigų.

— Naujame restorane Kurfuerstendamm 
, gatvėje, ponas Schacht su savo jaunute 

žmona-skulptore ateina, kad pasismaguriau- 
tų rusišku kaviaru ir omarais. — Rusai — 
pastebėjo motina, — beveik užmiršo savo 
pareigų aprūpinti Hitlerį reikalingiausiais 
dalykais, bet siunčia kaviarą, kad palaikytų 
Coeringo ir kitų smagurių gerą nuotaiką.

Vėlai popietų grįžome į viešbutį. Nervai 
buvo įtempti: mes žinojome, jog ekspliozija 
tarp mudviejų artinasi. Mudvi buvova mano 
kambaryje. Aš sėdėjau giliame fotelyje prie 
lango, motina priešais mane, ant lovos.

Mudvi vis dar kalbėjova apie rusiškąjį 
paktą. Ji gyrė Hitlerio gudrumą, kartojo 
ištraukas sutarties su Stalinu. Netyčia aš 
susprogdinau bombą, pastebėdama!

Ir tu tikrai tiki, kad 
tiesą? Jis 
ir visiems

Motinos 
giškumo 
pasipiktinimas, šalta neapykanta. Ji negalėtų 
būti labiau pasipiktinusi, jeigu aš Dievo 
dora suabejočiau.

— Ligi šio laiko aš vis dar nenorėjau 
tikėti, ką kiti sakė, — iššvokštė ji pro dan
tis, — jau man iš Paryžiaus buvo pranešta, 
kad tu kalbi, kas tik tau į galvą ateina, kad 
tu kalbi prieš Voiketiją. Dabar, betgi, aš 
pati tai girdėjau. O, kokia aš buvau kvaila. 
Bet aš esu tavo motina ir aš negalėsiu pa
kęsti, kad tu laisvai vaikštinėji; tu privalai 
būti uždaryta po stipriais užraktais.

Hitleris tau sako 
pat meluoja, kaiptau lygiai taip 

kitiems I 
veidas staiga 

išraišką pakeitė pasibiaurėjimas,
pasikteitė: drau-

Partizaniškas švietimo darbas
žiūrėjo 1 ji paviršutinai ir, „dėl šventos ra
mybės” atskiru raštu leido mokyklos sienose 
laisvai darbuotis tik vienai kitai pasaulėžiū
rinei organizacijai, kurios to prašė. Kitoms 
pasaulėžiūrinėms organizacijoms palikta 
teisė kreiptis su prašymu Į švietimo valdybą 
ir gauti veikimui leidimą. Visai, kaip kokioje 
prekybinėj formoje ar vienokios bei kitokios 
rūšies liudijimų išdavimo biure: prašysi- 
gausi, neprašysi-negausi. Dar keisčiau visa 
tai atrodo, kad apie tai niekur nebuvo pas
kelbta. Vadinas, ne aukščiausia švietimo in
stancija nustato pasaulėžiūrinio auklėjimo 
linkmę, bet paskiros organizacijos, o gal net 
paskiri asmens. Ir kas iš to gavosi? — Švie
timo vadovybė eina paprasto registratoriaus 
pareigas, o leidimą gavusios pasaulėžiūrinės 
organizacijos ar jų nariai verbuoja Į savo 
„armiją” ne tik nespėjusius savarankiam 
apsisprendimui pribęsti mokinius, bet lan
kosi net pas jų tėvus ir juos stengiasi pa
veikti, kad savo vaikus (kalbėtų įsijungti | 
„nešališką” pasaulėžiūrinę veiklą. Šiuo at
žvilgiu mūsų mokyklinį jaunimą įjungėme j 
chorą, kuris ne taip seniai kai kur giedojo: 
„viena mintis, vienoks galvojimas, vienas va
das ir kai kur šiandien tebetraukia — 
„geriausias iš geriausių, neklaidingiausias iš 
neklaidingiausių ...” Ar sugebės ir panorės 
švietimo valdyba tokios dainos žodžius pa
keisti, pamatysime vėliau.

3. Mūsų perijodinės spaudos atžvilgiu švie
timo valdyba yra lepšiškai suprastos demo
kratijos šalininkė. Kai jai užsimenama, kas iš 
jos pusės padaryta, kad spaudoje būtų dau
giau rašoma apie švietimą, mokslą, auklė

toli-

nuo

pei-

Ji pasilenkė ir vėrė mane žvilgsniu, — 
Paskutinį kartą aš reikalauju, kad grįžtum 
namo. Tavd broliai tau Įsako ’ grįžti ir 
mesnei gėdai užkirsti kelią!

— Kaip teutoniška, — atsiliepiau, — 
kada taip aš turėčiau brolių paklausyti?

Motinos balsas pasidarė aštrus, kaip 
lis. 1

— Aš esu pasiųsta, kad tau pasiūlyčiau pa- 
sarinkti: tu gali apsigalvoti, turi dar laiko, 
bet tu turi jiasirinkti. Arba tu tuojau sugrįši 
i Vokietiją ir karo metui pasiliksi uždaryta, 
arba išvyksi į neutralų kraštą ir nurimsi su 
savo kalbomis. Jei tu nesutiksi, būsi prie
varta pargabenta ir patalpinta, kur reikia.

Aš norėjau kažką atsakyti, bet motina dar 
nebuvo pabaigusi.

— Ir jei tu nepaklausysi, yra (sakyta, kad 
pirmai progai atėjus, būtum sugniūždyta ir 
sunaikinta. Ir jeigu tu ištikrųjų išdrįstum 
išvykti i priešo kraštą, tai žinok, ką tai 
reiškia: neteksi Vokietijoj pilietybės, tavo 
turtai bus sukonfiskuoti ir visam tavo gyve
nimui bus tau uždrausta susisiekti su gimi
nėmis ...

Aš jaučiau, kaip kraujas iš veido subėgo 
man i širdį — ne iš baimės dėl tų grąsi- 
nimų, bet dėl stiliaus motinos išsireiškimų 
„sunaikinti”, „sugniugždyti” ir t. t. juk tai 
buvo Himlerio arba Hitlerio žodžiai. Ji visai 
nesidomėjo tuo, kad šiuos žodžius taiko savo 
tikram vaikui.

Ne, aš dar vokiškai neužmiršau, šie žo
džiai neturėjo kitos prasmės.

—Apsvarstyk tai, — tarė motina jau nor
malesniu balsu, — ir pranešk tai man, raštu, 
jei kitaip negali. —

— Aš jau seniai apsvarsčiau, senokai jau 
turiu vizą įvažiavimui ( Angliją ir laukiu tik 
pravažiavimo per Prancūziją vizos. Aš tikrai 
išvykstu i Angliją, o iš ten i Ameriką. Jau 
viskas sutvarkyta.

Gal tai buvo rizikinga, bet aš ištraukiau 
iš rankinuko dokumentus ir parodžiau juos 
motinai.

— Kuo fu anglų valdžiai pasitarnavai, kad 
tu per priešo kraštą gali keliauti į priešo 
kraštą. Juk mes su jais esame karo stovyje.. 
Kaip tu, vokietė, gali įvažiuoti į mums prie- 

Tai parapijiniai organai, negali turėti (takos 
platiesiems moksleivijos sluoksniams; o bend 
ro, besimokančiam jaunimui skirtp laikraščio 
kuriam rūpėtų tik auklėjimo ir mokinių kū
rybinio pajėgumo kėlimo reikalai, nė su ži
buriu neužtiksime. Tiesa, kiekvienam žinomi 
sunkumai laikraščiui leisti leidimą, ypač po
piečio gauti, bet sunkumai tam ir yra, kad 

- su jais kovoti ir juos nugalėti. Mūsų švieti
mo vadovybė čia taip pat turėtų parodyti 
daugiau aktyvumo. Jei jai nepasisektų gauti 
leidimą didesnio tiražo moksleivių laikraščiui 
ar žurnalui leisti, galima būtų apsiriboti ro
tatoriniu leidiniu. Tam tikslui prie švietimo 
valdybos sudarytinas redakcinis vienetas, api
mąs (vairių ideologijų pedagogus, kurie sa
vu ruožtu suburtų aplink save moksleivius, 
gebančius rašyti, taip pat (trauktų kūrybin
gesnių! mokytojus ir intelektualus, besidomi- 
čius mūsų moksleivijos gyvenimu ir veikla. 
Ant tokio redakcinio vieneto pečių gultų po- 
pierio, spausdintinos medžiagos ir spausdini
mo priemonių parūpinimo našta. Bet pradžią 
tokiam darbui privalėtų duoti švietimą vai
ruoją organai.

Fizinis auklėjimas, kuris charakterio forma
vimui yra daug vertingesnis veiksnys už (vai
rias ideologines organizacijas, tebestovi ap
verktinoje stadijoje: mokytojai parinkti pri-

LITERATŪRA IR AUKSAS
Pas mus įprasta į kiekvieną plunksnos dar

bininką žiūrėti per savotiškus akinius ir tik 
pastarųjų metų išgyvenimai tūliems atvėrė 
akis, kad tai, kas ne iš plytų ar geležies, ver
tingiau žūtbūtinėje tautos kovoje. Sunkiomis 
mūsų tautai valandomis prisimename Mai
ronį, Basanavičių, Vaižgantą, Čiurlionį jr jų 
darbuose ieškome stiprybės. Šiandien vis tik 
jau dažnas pagalvoja, kad poetas, muzikas ar 
dailininkas tautai daugiau reiškia, kaip pav. 
kalvis, ir tik dar retesnis pasvarsto klausimą 
— kaip gi tvarkosi tie „dvasios” žmonės 
grynai praktiniuose gyvenimo reikaluose. Juk 
iš oro jie gėrybių nesem.ia. Konkrečiai — ką 
gauna plastikas, muzikas, poetas, žurnalistas 
už savo visų jėgų — širdies ir proto darbą? 
Nesiimdami šito klausimo svarstyti kiek tai 
mus liečia mūsų praeities, dabarties ir atei
ties šviesoje, pažvelkime, ką tuo reikalu rašo 
anglų žurnalistas William Simson populia
riame „Sunday Express”.

Nuodugniai susipažinęs su klausimu, minė
tas žurnalistas prieina išvados, kad didesnis 
nuošimtis poetų, muzikų ir didelėse tautose 
„iš savo kūrybos” negali išgyventi. Dažnai 
net labai talentingi rašytojai ar žurnalistai 
priversti badauti ar ieškoti prieglobsčio pas 
turtiugesnę tetą. Tačiau, kai jie „prasimuša”, 
tai „garsieji” jau ,gali ir visai neblogai vers- 

šiškus kraštus?- — jog balsas buvo palūžęs.
Aš bandžiau jai aiškinti, kad tai ne tautų, 

o pažiūrų karas. Tas nieko negelbėjo. Mo
tina, aimanuodama, kartojo: — Bet fuereris,.. 
fuereris ... ką aš dabar jam pasakysiu? .;.

Į tai nebeturėjau atsakymo. Palaikymas kal
bos buvo betikslis. Aš atsikėliau ir ramiai 
išėjau iš kambario, tyliai uždarydama paskui 
save duris.
Apačioje, halėje, man buvo įteiktas laiškas, 
atėjęs iš Liucernos. Jame man buvo pri
siunčiama pravažiavimo viza.

Kada motina atėjo j valgyklos salę, aš vis 
stengiausi prisiminti Toscanini žodžius apie 
motiną. Nežiūrint to, man labai norėjos pa
klausti, ką ji darys, kada ateis momentas, 
kada ir jai reiks bėgti iš Vokietijos. Bet mo
tina buvo vėl apsišarvavus'draugiškumu, ku
rio aš negalėjau sulaužyti.

Naktį dar man skambėjo širdyj ir ausyse 
brutališki žodžiai, „sunaikinti, sunaikinti” ... 
Stipriai laikydama taip brangias vizas, aš 
vėl praleidau naktį be miego ir buvau viskam 
pasiruošusi.

Pagaliau, mes stovėjome abi perone. Tomis 
paskutinėmis minutėmis meg darėme viską,* 
kad nebeprisiminti netolimos praeities, bet 
mums tai nepavyko. Traukinys jau atėjo.

— Apgalvok viską ir pranešk man, — kar
tojo motina, lyg dar šiek tiek vilties turėtų 
mane prikalbėti. Ji mane pabučiavo.........ėjo
į vagoną ... staiga atsisukusi, palūžusiu bal
su pasakė:

— GrĮšk namo, miela, grįžk ... Tu man 
taip reikalingai ...

Bet buvo pėr vėlu — atsakymas jau buvo 
duotas. Tai buvo atsiskyrimas. Atsiskyrimas 
nuo visko, ką aš Vokietijoj mylėjau! Kada 
traukinys išriedėjo — mano akis sudrėkino 
ašaros ir aš vėl prisiminiau Toscanini žo
džius: O vis dėlto ji yra tavo motina.

Aš išėjau iš stoties, jausdamos! neapsako
mai apleista ir vieniša.

Kada aš ėjau mielomis, mane priglaudu- 
siomis Zuericho gatvėmis, man atrodė, kad 
aš ne viena, kad ir mano senelis su manimi, 
kuris taip pat, kaip ir aš, emigrantas, atvyko 
į Zuerichą. Ir tas mane nuram'no.

Vertė .A. Rot 

puolamai ir dažnu atveju visai ne šios sri
ties specialistai, pamokų skaičius mikrosko
pinis ir jos pačios ųe retais atsitikimais pa
verčiamos „pasispaceravimo” pramogomis ar 
kitų dalykų pamokomis, jokių šio dalyko or
ganizavimui taisyklių, jokių nuostatų. Užtat 
apie fizinio auklėjimo būrelių veikią visai 
nieko nekalbama ir jais nesirūpinama. Prieš 
kiek laiko Augsburge buvo fizinio lavinime 
srities darbuotojų ir specialistų suvažiavi 
mas, išsirinkęs fiziniam auklėjimui tva kvtf 
vykdomuosius organus. Tai padaryta su švie
timo valdybos žinia ir pritarimu. O ji, kaip 
daugely atsitikimų, vėl pasitenkino tik sau
so fakto užregistravimu. Net apie tai nebuvo 
painformuotas tos pačios valdybos įgalioti
nis — Muencheno apygardos švietimo įky
rius! O tas pats fizinio auklėjimo reikalams 
tvarkyti išrinktasis organas dar niekur ak
tyviau nepasireiškė.' Esame nuomonės, kad 
į šį reikalą švietimo valdyba taip pat <u,w 
tų atkreipti dėmesį ir dar nebandžiusiug pra
dėti pasiimtų eiti pareigų fizinio auklėjimo 
organus pažadinti iš saldauo miegelio. Švie
timo valdyba gali tatai padaryti, ir dar daug, 
anksčiau minėtų reikalų prideramai sutvarky
ti, kaip ji yra visai gerai aptvarkiusi moky
tojų paskirstymo klausimą, vadovėlių leidi
mo ir mokyklų jais aprūpinimo reikalus ir 
dar daug kitokių švietimo ir auklėjimo sri
ties žygių padariusi. Tenebūnie šiame raši
nėlyje iškeltos neigiamos pastabos suprasto* 
piktos kritikos prasme, bet kaip nuoširdaus 
priminimo ženklas atsisakyti nuo įvykusių 
faktų registravimo ir nekoordinuoto, „parti
zaninio” darbo metodų. L Jalinskas.

tis. Simson rausiasi 1 praeiti ir nurodo, kad 
šiandien anglų labai garbinamas poetas Mil
ton už savo kūrybą tėra uždirbęs tik 1S 
svarų, kai tuo tarpu Shakespear* o pajamos, 
palygint aniems laikams, tikrai buvo labai 
didelės. Jis priklausė prie tų, kurie anais lai
kais daugiausiai uždirbdavo. Ir kiti senieji 
anglų klasikai neblogai vertėsi: Walter Scott 
paliko 200.000 svarų sterlingų vertės turtą. 
Nereikia užmiršti kad ano meto svaro vertė 
buvo daug didesnė. Charles Dickens skai
čiavo 93.000 sv. ster., dramaturgas James 
Barrie — 173.000; o miesčioniškų lengvų ro
manų autorius Hali Cuine sukalė virš 250.000.

Ir naujaisiais laikais kai kuriems auto
riams neblogai pasisekė. Pvz. staigiai išgar
sėjęs Erich Maria Remarque už „Vakarų 
fronte nieko naujo” gavo virš milijoną mar
kių. Tas romanas jam praskynė kelią J pa
sauli, šiandien jis su kiekviena knyga neblo
gai verčiasi. Nė pusmečio nepraėjo, kai pa
sirodė jo „Triumfo Arka”, o tos knygos vien 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse parduota 
apie pusė milijono egz., be to, statoma filmą.

Neblogai pasisekė ir amerikietei Margaret 
Mitchell kuri su pirmuoju savo romanu 
„Vėjo užpustytas” sukalė per trumpą laiką 
apie 2 milijonus dolerių. Milijonierium už 
savo kūryba pasidarė ir kitas amerikietis — 
Hervey Allen. Apie milijoną kasmet Sukala 
Noel Coward, drauge rašytojas, artistas, 
režisierius muzikas ir kt. Tiesa, jis už tai 
sunkiai ir be galo daug dirba ir kaip kriti
kai pastebi, sunku pasakyti, kuo jis talentin
gesnis. Milijonierius šiandien ir kitas ameri
kietis dramaturgas ir romanistas Somerset 
Mangham. Kriminalinių romanų „klasikas” 
Edgar Wallace kurdamas ir žurnalistaudamas, 
taip pat dalyvaudamas filmose, teatre uždirbo 
daug milijonų, bet senatvėje liko veik betur
tis,. skolomis apsikrovęs. Ypač daug uždirba 
už savo „plunksnos darbą” žymieji politikai. 
Už atsiminimus iš pirmojo Pasaulinio Karo 
Lloyd George uždirbo apie keturis milijo
nus, o už straipsnius gaudavo po doleri už 
žodį. Tokiu būdu, Lloyd George buvo geriau
siai apmokamas pasaulio žurnalistas. Kaip 
Simson teigia, panašius honorarus gauna 
šiandien Bernard Show ir Churchillis. Buvęs 
karo meto Anglijos premjeras ne tik žino 
daugybę karo paslapčių, bet yra taip pat ir 
puikus žurnalistas bei literatas. Leidėją! jau 
šiandien skaičiuoja tuos milijonus kuriuos 
Churchilliui atneš jo kruopščiai dabar ruo
šiami karo atsiminimai ... Buvęs premjeras- 
pats prisipažįsta, kad ne politika, o plunksna 
jam sudarė ekonominj pagrindą gyvenimui ir 
nepriklausomumui žengiant Į politinę karjerą. 
Tačiau, pagal Simson apskaičiavimą, šiandien 
geriausiai apmokamas vis dėl to lieka Ber
nard Shaw. Nė vienas „plunksnos žmogus" 
negali susilyginti su jo pajamomis.

Tiek apie didžiuosius. Salia negausių lite
ratų — milijonierių visose tautose ir visais 
laikais skurdo ir skursta daugybė talentingų 
ir darbščių kūrėjų, išbadėję ir' dažnai skur- 
deivos — jie džiaugsmo ieško savo kūryboje. 
Atsitinka ir taip kūryba (vertinta ir yra tapu
si tautos turtu ir pasididžiavimu, o kūrėjo 
biografijos pabaigoje pažymima: „Mirė skur
de ir visų apleistas”. Tokių kūrėjų pasaulis 
daugiausiai žino. (Mu).

PATIKSLINIMAS
„Minties” 20 Nr., 3 pusi, buvo aspausdin- 

tas straipsnis „Pasaulis bus toks, kokį jūs jį 
padarysite”. Vertėjo prieraše apie Andre Gi
de pasitaikė netikslumas, — vietoje „septin
ta metų dešimčia”, turi būti: „aštunta metų 
dešimčia”. Redakcija.
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(MINTIS) Pirmas gerumo įstatymas :\gerbk svetima laisve. Schiller

Emigraciniai galimumai ir tvarka išvykti i Amerika
Jungtinės Amerikos Siaurės Valstybės, ku

rias toliau trumpai vadinsime USA, jau pa
čios pirmosios, pradedant pr. metų kovo 
mėn. 1 d., atidarė Vokietijoje savo konsula- 
rines įstaigas ir pradėjo priiminėti prašymus 
norinčiųjų išvykti J USA. Šiuo reikalu Sta
tes Departament paskelbė prez. Trumano 
1945 m. gruodžio mėn. 22 d. direktyvas, ku
riose ypatingai atsižvelgiama į D(isplaced) 
P(ersons) ir Vokietijos piliečius — nacional
socializmo kankinius. Kadangi daugelis mū
sų tautiečių yra suinteresuoti išvykimu į USA, 
o ne' visi yra pakankamai susipažinę su esa
mais galimumais, tad manome, jog bus pra
vartu plačiau susipažinti su veikiančiais šio
je srityje įstatymais ir susidariusia praktika.

USA piliečiai. Visi, galį įsigyti USA pilie
tybę, kreipiasi į artimiausią USA Konsulatą, 
prašydami išduoti jiems USA pasą. USA kon
sulatai šiuo metu veikia šiose vietose: Ber
lyne, Muenchene, Stuttgarte, Frankfurte, Bre
mene ir Hamburge. USA piliečiu gali būti 
arba pato gimęs USA teritorijoje, arba turė
jęs jau prieš 21 metus tėvus — USA piliečius. 
Siam reikalui tenka per mūsų konsulatus pa
sirūpinti iš USA gimimo metrikus ir atitin
kamą pažymėjimą apie tėvų pilietybę ar jų 
pasus.

USA pilietybė gali būti prarasta tarna
vimu' svetimos valstybės armijoje, naudoji
mąsi aktyviomis jx>litinėmis teisėmis (bal
savimu), tarnavimu svetimos valstybės įs
taigoje, jeigu tuo automatiškai suteikiama to 
krašto pilietybė ir kL Naujieji USA piliečiai 
Žra apgyvendinami tam tikrose, šiam rei

dui įrengtose, stovyklose, iš kur per Bre
meną, išplaukia į USA. Gaviu USA pasą, 
rūpintis viza ar kitais formalumais jiems 
daugiau nebereikalinga.

Kvota. Kiekvienai Europos valstybei yra 
nustatyta tam tikra kvota — asmenų skai
čius, kurto gali išvykti į USA per metus. 
Kvota nustatyta, remiantis 1921 m. imigra
cijos daviniais. Lietuvai pagal šią kvotą 
tenka 386 vizos metams (US zonai Vokieti
joje 170 vizų ir 216 vizų kituose kraštuose 
gyvenantiems). Nustatant kvotą, imama dė
mesin gyvenimo vieta 1939 metais. Visi, gi
mę Vilnijos krašte, laikomi gimusiais Len
kijoje, o Klaipėdos krašte — laikomi gimu
siais Lietuvoje (nors dėl pastarųjų, atrodo, 
praktika šiek tiek skiriasi). Tuo būdu paaiš
kinama yra ir Dancigo kvota.

Nonquota. (Be kvotos). 1924 m. nustatyta, 
jog tam tikra asmenų kategorija gali imi
gruoti j USA be kvotos. Šia tvarka gali vyk
ti vyrai, vedę prieš 1932 m. liepos mėn. 1 d., 
kurių žmonos yra USA pilietės; vyrų, turin
čių USA pilietybę, žmonos (nežiūrint ištekė
jimo datos) ir nevedę vaikai iki 21 m. am
žiaus. Nuvykęs USA pilietis i USA turi 
kreiptis į Immigration and Naturalisation 
Service, Departament of Justica, Philadel
phia, Pa., ir įteikti prašymą dviejuose egz, 
įsileisti aukščiau paminėtus asmenis.

■Pagal minėtą Immigration Act., skyrius 
IV, be kvotos gali įvažiuoti į USA dar šie 
asmenys: 1) grįžtąs iš užsienio ne USA pi
lietis, ten teisėtai anksčiau gyvenęs; 2) as
menys, gimę Kanadoje, Kuboje ir bet ku
rtoje Vidurinėj ar Pietų Amerikos valstybė
je, o taip pat jų žmonos bei jų nevedę (iki 
18 metų) vaikai; 3) įvairių tikybų dvasinin
kai bei , aukštųjų mokslo institucijų mokoma
sis personalas, turį kvietimą iš atitinkamų 
bažnytinių ar mokslo įstaigų (nebūtinai uni
versitetų) dirbti dvasininko ar mokymo dar
bą, o taip pat jų žmonos bei 
metų vaikai;-4) studentai, turį 
tikimą Iš USA universitetų ir įrodymų, jog’ 
turi pakankamai lėšų gyventi; -- - - - 
įvažiuoti J USA dar ir aktyvios ir rezervo 
USA armijos karių sužadėtinėms, už kurias

sužadėtinig turi išdubti garantijas if patik
rinti kelionės išlaidas ten ir atgal. Jeigu per 
tris mėnesius, nuvykus į USA, vedybos ne
įvyksta, tai ‘ sužadėtinė turi apleisti USA te
ritoriją. Šiuo reikalu kreipiamasi tiesiog į 
USA konsulatų įstaigas (ne į pagalbines 
agentūras, veikiančias prie jų).

First — preference quota (pirmojo laipsnio 
pirmumo kvota) taikoma jau kvotos ribose 
turinčių USA pilietybę žmonų vyrams, ve- 
dusiems po 1932 m. liepos mėn. 1 d., ir USA 
piliečių tėvams. Šie asmenys turi taip pat 
patiekti prašymus.

Second — preference quota (antros eilės 
pirmumo kvota) leidžiama imigruoti kvotos 
ribose nuolatos pragyvenančių USA teritori- 
torijoje užsieniečių 
čiams' vaikams.

Dokumentai. Iš 
USA, reikalaujama 
našta valstybei ar

žmonoms ir jų mažame-

te išduoto paso ar diplomo įrašais bei kitais 
šalutiniais įrodymais. Vien dabar išduotų 
punktų tenka pastebėti, jog dabar paprastai 
reikalaujama dar ir States Departament suti
kimo); 5) žmona, buv. USA pilietė, prara
dusi savo pilietybę, ištekėdama už svetimos 
valstybės piliečio.

Dabar, po II pasaulinio karo, įleidžiama 
dvasininko ar liudytojų parodymų paprastai 
nepakanka. Visi dokumentai reikalingi tik’ tuo 
metu Konsulatui patiekti, kada jau prašy
tojas yra pašaukiamas gauti vizą, nors vei
kiančios prie Konsulatų pagalbinės organi
zacijos dažnai nepagrįstai reikalauja iš anks
to turėti visus dokumentus. Visus dokumen
tus reikalaujama patiekti dviejuose egz. Be 
to, reikia dar turėti kiekvienam asmeniui po 
4 nuotraukas 6x6 cm didumo baltame fone.

Labdaros organizacijos. Padėti DP imi
gruoti į USA, turint galvoje šiuo metu esa
mus Įvairiug valiutinius ir kt. sunkumus Vo
kietijoje, prie kiekvieno Konsulato yra įsi
steigusios savanorišku pagrindu susiorgani
zavusios agentūros — Voluntary Agencies. 
Iš jų žinomiausios yra šios: The National 
Catholic Wellfare Conference (NCWC) rūpi-

yra 
vai-
me
mo- 
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nevedę iki 18 
priėmimo su

(dėl 3 ir 4

SULAIKYTASIS SKRININGAS 
ATNAUJINAMAS!

Dillingenas. (II. 24). Šiandieną čia paskelb
ta, kad sulaikytasis skriningas vėl atnaujina
mas. Neoficialiais daviniais šiam skriningui 
davus savo sutikimą ir karinė valdžia. Tai 
įvykę dalyvaujant Cento. Unrros posėdyje, 
kur dalyvavęs G—5 karininkas.

kiekvieno, atvykstančio į 
garantijos, jog1 jis nebus 
labdaros organizacijoms. 

Siam reikalui giminės ar pažistami turi su
daryti pas vietos notarą USA pr.esaikinį 
pareiškimą (affidavit, of sup/crtt dviejuose 
egz. Prie jo pridedama dar moresčių; su;au- 
pų ir gaunamo atlyginimo pažymėjimai. To
kį ,,affidavit” gali išduoti ir ne USA pilie- naši R. katalikais; The American Christian 

Committee on Refugees (ACCR) teikia pa
galbą visiems kitiems krikščionims; The In
ternational Rescue and Relief Committee 
(1RRC) rūpinasi nacionalsocializmo kanki
niais, socialistų ir liberalų partijų žmonėmis. 
Pagaliau įvairios žydų organizacijos, našlai
čių ir kt. Šiose organizacijose gaunamos

i tis, nuolatos ten gyvenąs, bei USA armijos 
\ karys, pragyvenąs už USA teritorijos. To

liau reikalaujama gimimo, vedybų metrikų, 
pažymėjimo, nuo kurio laiko gyvenama USA 
zonoje, to policijos pažymėjimo, apie baus- 
tinumą (polizeiliches Fuerungszeugnis). Ne
turint gimimo metrikų, pasitenkinama kraš-

TremtinP\ spaudos skiltyse

Nebijokim laisvos kritikos
an-

solidarumas ir vieningumas tegalimas tik 
kur nesibijoma laisvos ir nepriklausomos 
tikos. Tokia kritika primena ne tik parei
gūnui ar veikėjui jų pareigas, bet įsąmonina 
ir kiekvieną visuomenės ar bendruomenės 

• -. ■ , narį, kaip jis turi suprasti savo teises ir
reigūnat dažnat bent kokiam viešos kritikos pareigas. Kitais žodžiais tariant, padaro jį 

sąmoningu bendruomenes nariu, kuriam rupi 
tos bendruomenės vargai ir nelaimės, 
džiaugsmai, laimėjimai ir šviesūs siekimai.

Tiesa savo bendruomenėj mes neturime jau 
taip didelių šio svieto galiūnų, kuriems reiktų 
priminti jų pareigas. Bet juk savaime aišku, 
kad mūsų tremtinių bendruomenė, jeigu ji 
nori būti sveika, gyva ir sąmoninga, tegali 
tvarkytis tik laisvos bendruomenės principais. 
Nepamirškime, kad emigracijoj tėra vos 
80 000 tautiečių ir kad gimtinėj likūsiųjų. liki
mas yra daug neaiškesnis, kaip mūsų. Taigi 
labai svarbu, kad tų 80 000 tarpe būtų kuo 
daugiausiai sąmoningų, pareigingų ir są
žiningų asmenų. O tatai bus galima atsiekti 
tik tuo atveju, jeigu visas kolektyvas bus už- 
i’nteresue tas visapusišku bendruomenės gy
venimu, jeigu mūsų veikėjai ir pareigūnai 
nesidangstys kažkokiomis paslaptingumo 
skraistėmis to tam panašiais biurokratiškais 
išmistais. Mūsų manymu, sąmoningi lietuviai 
šiandien neturi ir negali turėti jokių politi
nių paslapčių. Juk mūsų esminę politinę 
„paslaptį” gali pilnai žinoti anglai, ameri
kiečiai, rusai ir visas pasaulis. O ta paslaptis 
tokia mes norim laisvos, demokratinės Lietu
vos respublikos ir dėl jos visur, kiekvienam 
žingsny, kiekvienam užkampy vedam ir vesim 
propagandą.

Skaiičai pateikia kiekvienam lietu- 
.. . yiui įsidėmėtinų -minčių, kurios iš

lekiamos. Red.

Lietuviškos tremtinių bendruomenės orga
nizacijų ir institucijų didesni ir mažesni pa-

pasireiškime įžiūri jeigu jau ne vienybės ar 
solidarumo ardymą, tai mažiausiai blogą va- 

_ lią, asmeniškas ambicijas, smulkias intrigėles 
ir panašius reiškinius. Dievaži, norėtųsi, kad 
mūsų ponai pareigūnai išmoktų skirti esmi
nius reiklus, nuo ąsmeniškų ir į mūsų ben
druomenės-gyvenimą pažvelgtų truputį giliau, 
plačiau ir visapusiškiau.

Juk tas ar kitas visuomenės patikėtas, ar 
laisvu noru, ar U paskyrimo pasiimtas postas 
yra ne kas kitą, kaip. pareigos tarnyba kaip 
tik tai- pačiai visuomenei. Kas tokį postą su
pranta kaip asmenišką privilegiją, kuris 
abiem rankom laikosi įsikabinęs ir dėl jo dėl 
vienokių ar- kitokių sumetimų dreba, tag iš 
viso nesupranta pareigos^esmės moderniame 
visuomeniniam gyvenime. Toks žinoma, ir 
bent kokią laisvą, nepriklausomą kritiką lai
kys asmeniškomis, intrigomis, nekompetentiš- 
kumu ir t t

Tuo tarpu gi laisvoj ir kultūringoj visuo
menėj bei didesnėj ar mažesnėj bendruomenėj 
viešoji kritika jau seniai yra įgijusi garbin
gas pilietines teises. Kiekvienas tokios vi
suomenės ar bendruomenės narys turi teisę 
viešai ir nevaržonai pareikšti savo nuomonę 
tuo ar kitu klausimu, iškelti aikštėn dažnai 
tokius dalykus, kurie gal nepatinka įvairiems 
pareigūnams ir veikėjams. Tatai būna ne tik 
taip vadinamais’ normaliais laikai^ bet dargi 
ir neaiškiais momentais, kaip kad buvo šio 
žiauraus karo metais. Tokiose visuomenėse 
ar bendruomenėse be laisvos spaudos pasi
reiškiančios kritikos būtų tiesiai neįsivaizduo

to sąmoningo visuome-
reiškiančios kritikos 
jama laisvo, sveiko, 
ninio gyvenimo.
, Visai į kitaip yra, Visai . kitaip yra įvairiose totalistinėse 
santvarkose, vadizmo principu tvarkomose 
visuomenėse ar bendruomenėse. Čia laisvė 
yra visiškai eliminuota, į visuomenę žiūrima, 
kaip į kažkokį priešą, kurį reikia kietai lai
kyti. Ji prisimenama tik įvairių pyliavų, rin
kiminių farsų ir panašių reikalų metu. Ji 
neturi teisės pareikšti viešos savo nuomonės, 
nes ji laikoma nieko neišmanančia, o priva
lančia tik tai klausyti įVairitį vadų, vadukų, 
vykdančių iš centro ateinančią aukščiausio 
vado valią. Todėl visai teisingai rašo „Daily 
Herald” vyriausias redaktorius Froncis Wil- 
Jįams.savo naūjoj knygoj: „Press, parliament 
and people”, kad '■ jeigu kas nors nori ką 
nuslėpti ir įvesti diktatūrą, tas pradeda nuo 
viešos kritikos, ypač laisvos (spaudos varžymo 
ir persekiojimo,,.Kitoj gi.vietoj tas pats auto-

Unrros palesk '" niųVtaHa, Arolsen 
prie Kassello, iėT ;o sckanTlasmenų: 
Turksnys Antanas, 36 metų, gyv. Rokiškyje; 
Giedraitis Simanas, 68 metų, Jundyfai;
Giedraitytė Marytė, 18 metų, iš Pomeranijos;
Grabauskas Vytautas, 23 metų, iš Berlyno;
Gribaitytė Ona, 27 metų; .
Grigas Juozas, 37 metų; *r ' riuš teisingai pažymi, kad, tik dėka laisvoj
Grigaliūnas Pranas, 39 mt, gyv. Smalininkai; 5paudoj pastoeįškiančios nepriklausomos kriti- 
Gudenis Boleslovas, 30 metų,.gyv. Vilniuj; kostito* pasaulio galingieji prisimena,jog jie
Gambys Boleslovas, 19 metų, gyv. Kaune; privalo būti tik tikrais visuomenės tarnais.
Oumbys Romualdas, 22 metų, gyv. Kaune; Iš to, kas pasakyta, aišku, kad sąmoningas

^paudoj pastoeįškiančios nepriklausomos 
kos šito* pasaulio galingieji prisimena, j<

Iš to, kas pasakyta, aišku, kad sąmoningas

ten, 
kri-

ketos (Personal Data formos). Jos turi teisę 
išduoii asmenims, netunnhems individualinių 
afi'idavit’ų, kolektyvinius (comparative) afiida- 
vit’us ir avansuoja kelionės išlaidas bei ap
moka vizų išlaidas, nes vokiečių markės nė
ra priimamos.

Dėl kelionės išlaidų tenka pasakyti, jog 
yra pageidaujama, kad jas įneštų iš anksto 
gyveną USA giminės ar pažįstami į atitinka
mos organizacijos ar United State Lines cent
re kasą, reikalingą pinigų sumą.

Kelionės ir vizų išlaidos. Šiuo metu 
nustatyta tokios kelionės į USA išlaidos: 
kai iki 1 metų — veltui; berniukai iki 8 
tų ir moterys (neišskiriant ir mergaičių) 
ka 200 dolerių; vyrai virš 8 metų moka
dolerius. Tai dėl to, kad vaikams iki 8 metų 
ir moterims rezervuojama laive geresnės vie
tos. Viza vienam asmeniui kainuoja 10 dole
rių.

Manta. Kiekvienam emigrantui- į USA lei
džiama su savim pasiimti mantos iki 30 kg to 
atiduoti į bagažą dar 50 kg. Draudžiama 
vežti ginklus, amuniciją, svaiginamus gėri
mus ir pan.

Prašymų svarstymas. Dėl mažos Lietuvos 
kvotos tuo tarpu maža kas tegalėjo patekti į 
USA. Jeigu kvota nebus padidinta, fai ir atei
tyje pagerėjimo negalima laukti. Pati eilė 
nustatoma vėl ne tik pagal pareiškimų įtei
kimo datą, bet to pagal giminių artimumą. 
Pirmoje eilėje įleidžiami našlaičiai, vėliau 
seka giminės iki pusbrolių, o pagaliau visi 
kiti asmenys. Kadangi šiuo metu prašymų jau 
yra paduota, kaip afiskaičiuojama, tiek, jog 
jų gali užtekti 10 metų imigracijai, tai šiuo 
metu bepriimami tik iš Pabaltyje gimusių 
prašymai, kurie teturi brolius ar seseris, bet 
ne tolimesnius gimines USA.

Praktiška pusė. Kadangi Rusijos, Vokieti
jos, Lenkijos kvotos yra nepalyginti didesnės 
už Lietuvos kvotą, tad visi tautiečiai, gimę 
šių kraštų teritorijoje, turi stengtis paskubė
ti įteikti prašymus — užimti eilę, nes turi 
daug daugiau šansų, kaip kad asmenys, gimę 
pačioje Lietuvoje. Tenka dar kartą priminti, 
jog gimimo kvota nustatoma pagal 1939 me
tų politines sienas. Kas gimė prieš 1918 me
tus Lietuvoje ar prieš 1920 metus Klaijtėdos 
Krašte, vis tiek yra laikomas gimusiu Lietu
voje, ir taikoma Lietuvos kvota. Tenka dar 
paminėti, jog pagal šeimos galvą, kuria lai
komas vyras, i nustatoma ir kitų šeimos na
rių kvota. Taigi, jeigu šeimos galva yra gi
męs Rusijoje ar Lenkijoje, tai to kiti šeimos 
nariai — žmona, vaikai, seserys ir broliai— 
gali vykti ta pačia kvota. Jei vyras žuvęs, tai 
taikoma žmonai — vaikų motinai.

Tenka dar ir nepamiršti, jog šiuo metu > 
emigracija į USA leista yra Vokietijoje tik 
iš US zonos ir tai asmenų, kurie nuo 1945 
m. gruodžio mėn. 22 d. nuolatos šioje zono
je gyvena. Ltb.

PADĖKA
„Dubysos” skaučių tunto tuntininkė ir L. 

S. S-gos Skaučių skyriaus Vedėja širdingai 
dėkoja skautininkių suvažiavimo, Memminge- 
ne, priėmimo komisijai: psktn. M. Butkienei, 
psktn. V. Sadauskaitei ir vyr. skiltn. G. Dir- 
žienei, {dėjusioms daug sielos 
darbo suvažiavimo priėmime 
paruošime.

Taip pat nuoširdžiai dėkoja
p. A. Augustinavičienei ir p. Cėsnienei nž 
suvažiavimui pateiktas gražias mintis ir vie
tos L. R. Kryžiaus valdybai, komitetui, p. A. , 
Diržiui, p. V. Mikliu: ir visiems kitiems vi
sokeriopai suvažiavimą rėmusiems.

ir kruopštaus 
ir programos

prelegentėms:

Svietimo valdyba skelbia egzaminu, tvarka 
tremtiniu, mokyklose

L. T. B. Švietimo valdyba nutarė 1946/47 
mokslo metus baigti š. m. balandžio mėn. 
pradžioje. Šiuo metu gimnazijoje baigiamas 
trečias trimestras, ir 'prasidės baigiamieji 
8 kl. egzaminai.

Pagal švietimo valdybos paskelbtas taisyk
les, nuo baigiamųjų egzaminų atleidžiami 
abiturientai, kurių mokslo ir visuomeninio 
subrendimo pažymių vidurkis nemažesnis 
kaip 4. . i

Baigiamieji egzaminai laikomi iš lietuvių 
kalbos, Lietuvos Istorijos, algebros, pirmosios 
ir antrosios svetimųjų kalbų ir fizikos. Ket
virtosios klasės mokiniai laiko — lietuvių 
kalbos, gamtos mokslo ir geografijos egzami
nus. Pagal mūsų švietimo nuostatus, baigusie
ji keturias klases yra laikomi baigusiais pra
džios mokslo visų kuršę, kurį sudaro du 
laipsniai. I-sis išeinamas pirmuose keturiuose 
skyriuose, ir II-sis — pirmosiose keturiose 
gimnazijos ar progimnazijos klasėse. 1946/47 
m. m. visose tremtinių gimnazijose aštuntąją 
klasę lanko 315 mokinių, ketvirtose klasėse 
428 mokiniai.

L. T. B. Švietimo Valdyba svarsto naujų

1947/48 mokslo metų planą. Naujieji mokslo 
metai numatoma pradėti š. m. balandžio 21 d. 
Naujieji mokslo metai turės 40 darbo savai
čių. Liepos mėn. skiriamas atostogoms.

1946/47 m. m. pamokų lentelės, kurios švie
timo Valdybos buvo nustatytos atskiroms1 zo
noms, lieka galioje ir 1947/48 m. metais. 
Gimnazijos tipas lieka tas pats, ir progra
mos einamos tos pačios. Programos Švietimo 
Valdybos yra atspausdintos ir mokykloms 
išsiuntinėtos.

Svarstomos galimybės mokytis gimnazijos 
mokiniams specialybių bei amatų, nepažei
džiant bendrojo mokslo lygio. Reikalas yra 
labai svarbus, nes tenka skaitytis su tokią 
būklę, kad mokinys turės drauge ir mokytis 
ir duoną užsidirbti. Turima galvoje, žinoma, 
tik atitinkamo amžiaus jaunimą, nors įvairūs 
darbeliai, kaip pedagoginė priemonė, yra 
naudingi ir jauniesiems, švietimo Valdybos 
planas siunčiamas mokyklų vadovybėms ir 
L.T.B. Švietimo skyriams vietose pasvarstyti, 
nes specialybių bei amatų mokslo reikalai pir
moje eilėje pareis nuo vietos aplinkybių, 
sąlygų ir, svarbiausią, iniciatyvos.
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