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Memmingen, 1947. III. 28/;.,

SLAPTI DOKUMENTAI
Vašingtonas (Dena). Vašingtone paskelbta 

eilė slaptų dokumentų, kurie buvo pateikti 
atstovų rūmų užsienio reikalų komisijai kaip 
pagalbos suteikimo Graikijai ir Turkijai. Iš 

; paskelbtų dokumentų matyti, kad britų kari
nės pajėgos Graikijoje paskutiniai^ mėne
siais sumažintos taip, jog jų nebegalima lai
kyti kautynių daliniais. Iš kitos gi pusės te
ritorinių pretenzijų Graikijai reiškia Alba
nija, Jugoslavija ir Bulgarija. Turint omeny
je graikų kariuomenės silpnumą, yra perne
lyg aišku, kad šiems trims šiauriniams kai
mynams pavieniui arba kombinuotai tebūtų 
maža sunkumų užimti dalį Graikijos teritori
jos. Reikia manyti, kad juo^ nuo to sulaiko 
tik tarptautinių komplikacijų baimė.

Nora britų vyriausybė šiuos pavojus aiš
kiai supranta, kaip toliau nurodoma praneši
me, tačiau ji pasiryžusi savo dalinius veikiai 
atitraukti iš ten! JAV atstovai priėjo išvadą, 
kad Graikijos šiaurinių kaimynų agresija ir 
EAM po keleto savaičių laikytų Graikiją pri
nokusiu vaisiu, kuris jiems lengvai nukris
tų i skraitą. Slaptajame pranešime sakoma, 
kad. Graikijos sukilėliai mokomi, organizuo
jami, apginkluojami ir aprūpinami užsienyje, 
prieš pasiunčiant juos į Graikiją kovoti „in
ternacionalinio išlaisvinimo fronto” eilėse.

Reuterio korespondentas konstatuoja, kad 
prezidentas Trumanas, užsienio reikalų mi- 
nisteris Marshallis ir jo pavaduotojas Ache- 
sonas vengė prezidento Trumano pagalbos 
akciją susieti su Sovietų Rusija, bet pateik
tuosiuose dokumentuose kalbama apie prie- _______  _____ ___ _______ _
iišką Sovietų elgesį su Graikijos vyriausybe „Raudonųjų politika nesutampa su sionizmu”, 
ir sovietų atstovo netinkama taktiką JT ko- " .................................~ ‘
misijoje Graikijos įvykiams tirti.

Apie Turkiją memorandume sakoma: Tur-

IR TRUMANO PAGALBA
kijos problema kyla iš to, kad pastaroji yra 
sunkiose situacijose Sovietų s-gos atžvilgiu. 
Dardanelų derybos atsidurūsios mirties taš
ke. Tarybų s-ga taip pat tolydžio kelianti 
pretenzijas į strateginę sritį šiaurės T“* 
kijoje, kurias pastaroji griežtai atmetė.

JAV veda derybas su Graikija dėl draugiš
kumo pakto sudarymo\
Vašingtono dokumentai, liečia

« * Graikija^
Vašingtonas. (NF). Įvairiais raportais ir 

dokumentais, išplaukiančiais iš Amerikos 
Amerikos Valstybės Departamento, dėl su
teikimo paramos Graikijai ir Turkijai, kurie 
paskelbti vietinėje spaudoje, Dean- Acheson 
vyriausybės vardu juos Įteikė Kongresui.

Pažymima, kad JAV yra linkusioj perleis
ti Kipro salą Graikijai (dabar valdomą D. 
Britanijos) ir pastarajai rekomenduoja įruoš
ti laisvą zoną Salonikų uoste. Tuo norima su
teikti Bulgarijai ir Jugoslavijai laisvą ko
mercinį išėjimą į Egėjaus jūrą, tuo pačiu ir 
į Viduržemio jūrą.

Vašingtonas. Amerikos delegacija Saugumo 
Taryboje padarė pareiškimą, kuriame buvo 
siūloma pripažinti vokiečių kraštų valdžias ir 
įkurti vokiečių nacionalinę tarybą, kuri turė
ti) provizorinės valdžios teises.

Iš Maskvos konferencijos
Londonas. Ypatingi įgaliotiniai sutarties su 

Austrija paruošimui užbaigė militarinės klau
zulės, susidedančios iš 13 punktų svarstymą. 
Dėl šešių punktų neprieita jokio susitarimo. 
Taip pat nenutarta okupacinių kariuomenių 
atitraukimo data. Sovietai ją nori kiek gali
ma toliau nukelti, d britai su amerikiečiais 
laikosi nuomonės, jog sutarties pasirašymo 
metu okupacinių kariuomenių turėtų nebe
būti,

Bevinas savo collegoma įteikė raštu pra
nešimą, kad D. Britanija yra pasiryžusį lik
viduoti visas savo zonos vokiečių darbo for
macijas iki š. m. galo, nors jų nejaiko kari
nėmis formacijomis, kaip, kad Mųlotovas 
teigė, ir jų buvimas neprieštarauja Potsdamo 
susitarimui. Jei to padaryti, dėl -kokių nors 
nenumatytų priežasčių, iki metu galo nega
lėtų, tai pasižadėjo iš anksto kitus apie tai 
painformuoti.

Dėl kgiestinųjų į taikos konferenciją su Vo 
kietija dar giničjartiasi. Sovietų s-ga primyg- 
tinąi reikalauja kviesti Albaniją, kuri be abe
jo padidintų Rytų bloką iki septynių narių ir 
vakariečiams ko ne visai užkirstų galimybę 
surinkti >/> balsų. Daugiausia dėl to britai 
ir amerikiečiai priešinasi.

Tap pat jokių vaisių nedavė patarimai leis
ti Vokietijos atstovams pasisakyti dėl sutari*

Sovietu politika nesutampa su sionistu^
Jeruzale. Homer Bigart savo straipsnyje

Isscreeninguotieji nepraranda 
DP statuso

Vyr. Stabo G-5 Viršininko pulk. Frost š-m, 
kovo 3 d. rašte yra sakoma, kad: faktas, jog 
kuris DP yra rastas negalįs būti toliau šel
piamas, nebus aiškinamas ta prasme, kad jis 
būtinai turi prarasti DP. teises. Lygiai taip 

_ pat šio veiksmo pasėkoje "Jis nebus verčiamas 
' grįžti į tėvynę. ✓

Šiuo metu Stabas studijuoja būdą užregis
truoti ir aprūpinti dokumentais DP, gyvenan
čius už stovyklos ribų. Kai bus įkurta tam 
speciali įstaiga, tai ji galės sutvarkyt; doku
mentus ir išscreeninguotųjų. -'

Baltų Vyr. Komiteto atstovų pasitarimas.
Kovo 18 d. Hanau įvyko lietuvių, latvių ir 

estų Vyr. Komitetų atstovų pasitarimas, ku
riame buvo aptarta organizaciniai, informa
ciniai, tarpusavio bendradarbiavimo ir emi
graciniai reikalai.

Buvo rastas būtinas reikalas periodiniai 
rinktis Vyr. Komitetų atstovams ir derinti 
savo veiklą, be; apsvarstyti einamuosius rei
kalus.

Buvo nutarta Įkurti informacinį biurą, Į 
kurį įeis kiekvienos tautybės po vieną žur
nalistą. Jo pareiga bus paruošti ir leisti biu
letenį svetimom kalbom užsienio informaci
jai, o taip pat ruošti kiekvienos tautybės 
spaudos apžvalgą vokiečių kalba, kad tuo 
būdu baltų spauda turėtų objektyvią infor
maciją apie kitų kaimynų gyvenimą ir jų 
veiklą.

Buvo apsvarstytas reikalas pagerinti tarpu
savio santykius stovyklose. Neretai dėl dides
nių ar smulkesnių dalykų išdilę tautybių 
tarpe ginčai veda prie didesrfių nesusipratimų 
ir temdo tarpusavio santykius, ko reikėtų vi
som išgalėm vengti. Pasitarimas pripažino 
reikalą, kad Vyr. Komitetai išleistų atitinka
mus atsišaukimus. Be to, -asla reikalinga 
kad kiekvienoje stovykloje būtų sudaryti 
baltų komitetai ar komisijos, kurios gerintų 
ir plėstų tarpusavio bendradarbiavimą ir, 
reikalui esant, šalintų nesusipratimus.

tilpusiam „New York Herald Tribune” kovo 
22 d., teigia, jog Sovietų Rusijos riusistaty- 
mas Palestinos klausimų, dviejų žydų komu
nistų partijos Palestinoje sekretoriato narių 
tvirtinimu spaudos konferencijoje, yra stipriai 
antisionistinis.

Šiek tiek keisdami Maskvos politiką komu
nistai reikalavo: pirma, atitraukimo britų ka
riuomenės iš Palestinos, antra, išsprendimo 
Palestinos problemos įkuriant nepriklausomą, 
demokratinę arabų — žydų valstybę. Jie peikė 
sionistų reikalavimą įkurti tautinę žydų tė
vynę, kaip rasiniai šovinistinę, nes tikroje 
demokratijoje, kaip kad yra Sovietų Rusijoje, 
nėra nei mažumos nei daugumos, šia p:as- 
me viskas ramiai susitvarkytų, jei tik britai 
apleistų Palestiną. >

Neseni britų išsišokimai, kaip įvedimas 
karo teisės pagavimui saujelės teroristų ir 
nesėkminga propagandą prieš Jewish Agency 
leido komunistams susidaryti nuomonę, kad 
britai nėra užinteresuoti sukūrimu tvarkingo 
politinio gyvenimo Palestinoje.

Komunistų kalbėtojais buvo Meir Vilner lr 
Ester Vilenska, kurie drauge su esančiu Lon
done Samual Mikunis sudaro įtakingiausių 
triumviratų tarp vietinių žydų komunistų. 
Arabai turi nuosavą komunistų partiją —< 
Npcionalinio išlaisvinimo Lygą — kuri yra 
žymiai stipresnė už žydų komunistų partiją, 
bet laikosi tos pačios linijos.

Prieš kelis mėnesius žydų komunistai, agi
tuodami už žydų valstybę, nemažiau faųpri- 
zavo išvietintųjų asmenų imigraciją į Pales
tiną. Šiandien jie tik šituo dalyku tesirūpina. 
Paklausti, kiek daug žydų norėtų įsileisti —

atsakė, jog šis reikalas turėtų būti paliktas 
naująja: arabų — žydų valstybei.

Jis tvirtino, kad nesą jokių tikrai nesude
rinamų interesų tarp žydų ir arabų ir jų ne
santaika tėra britų dirbtinai simuliuojama, 
vykdant kolonelinės politiko3 liniją: — pa
dalyti ir valdyti.

Komunistų vadai atsisakė pasakyti, kiek jų 
■pąrtija turi narių. Menamas narių skaičius 
siekia 2.000, bet komunistų dienraščio „Col 

’ Haarn” išplatinama apie 5.000 egz.
Jie yisi yra tikri, kad visokių nesusipra

timų kaltininkai tėra anglai ir jiems išėjus 
viskas tuoj pagerėtų. Galimas dalykas, jog 
pareinamajam laikotarpy, kol arabų - žydų 
valstybė atsistos ant kojų, ir būtų reikalinga 
tarptautinė globa, kurioj, be abejo, Sovietų 
s-ga- turėtų lošti svarbiausią rolę.

ties. Britai ir amerikiečiai už leidimą — so
vietai ir prancūzai prieš. Charakteringa, ■ jog’ 
šis klausimas nutarta vėl grąžinti padėjėjams/ 
kurie, kaip neišsprendžiamą, buvo perdavę 
ministeriams.

Leipcigas. Maskvos konferencija, pirminin
kaujant Marshalliui, toliau tęsė diskusijas 
kam suteikti pirmumo teisę pareikšti savo 
nuomonę dėl sutarties su Vokietija. Nutarta 
pakviesti Jugoslavijos delegaciją išklausymui 
jos nuomonės dėl sutarties su Austrija.

JAV valo administracija^
Vašingtonas. (Dena) Prezidentas Trumanas 
išleido visoms JAV vyriausybėj įstaigoms 
specialų potvarkį, kuriuo norima sulaikyti ne
lojalių asmenų įsiskverbimą į tarnybas. „Ne
lojalių asmenų arba |>erversmininkų buvimas 
valdinėse tarnybose”, — pareiškė preziden
tas, — „sudaro pavojų musų demokratinėms 
institucijoms”. Karo metu valdininkų politinė 
ištikimybė buvo tikrinama užsienio, karo ir 
laivyno ministerijose, o pagal šį potvarkį tas 
tikrinimas turės būti dabar atliktas visose 
ministerijose.

Trumano potvarkis paskelbtas remiantis 
„lojalumo komisijos” tyrimo duomenimis. Tuo 
pat metu paskelbtame komisijos pranešime sa
koma, kad „neseniai iškilusi aikštėn Kanados 
špionažo afera, komunistinis partinis aktyvu
mas, kai kurių valdininkų organizacijos na
rių ir vedėjų be; dabartinės reveliacijos apie 
nelojalius valdininkus yra pakankamas įrody
mas visiems objektyviai galvojantiems, kad 
gresia pavojus”.

Valymo akcija palies visus totalinių, fašis
tinių, komunistinių ir subversyvinių tenden
cijų šalininkus ir simpatikus.

Nauji rinkimai Vengrijoje
Londonas. (NF). Vengrų ministers- pirmi

ninkas Ference Nagy pasidavė kairiojo blp-
• ko spaudimui ir patvirtino naujug parlamento 

rinkimus, kurie netrukus numatomi. Senas 
parlamentas buvo lapkričio mėn. 1945 m. iš-» 
rinktas, gi nauji rinkimai turėjo būti ne anks 
čiau 1949 m. Komunistai aiškina, kad 1945 
m. rinkimų sąrašai buvo perpildyti „reakcio
nierių”, todėl „liaudis” negalėjo laimėti. Kaip 
aiškėja, protestų notos, siųstos Britanijos ir 
JAV negalėjo turėti jokios įtakos.

Naujienos iš visu kontinentu
Londonas. Bamberge buvo mesta bomba į 

išlaisvintų žydų globos ir paramos organiza
ciją. Nuostolių nepadaryta.

Londonas. Amerikiečių karinės vadovybės 
Vokietijoje pranešimu šiomis dienomig britų 
ir amerikečų zonose likviduota nacių organi
zacija pasivadinusi „Vokietijos taikos ir iš- 
lasvinimo sąjūdžiu”. Ji finansavusi iš speku
liacijoj ir turėjo Ūksią, pakeisti civilinę vai- • 
džia ir sabotuoti okupacines pajėgas.

Kairas. (NF). AFP pranešimu Arabų Lyga 
nutarė paremti Egipto reikalavimą neatidė
liojant atitraukti britų kariuomenę iš Egipto.

Londonas. Unrros centro Austrijoje prane
šimu grįžta laisvu noru Į savo kraštus 12.700 
lenkų ir 5.000 jugoslavų.

Leipcigas. JT generalinis sekretorius Tryg-

Lietuviai tremtiniai Karagandoje
Šiomis dienomis Schweinfurto geležinkelių 

stotyje buvo sutiktas, pravažiuojantis, buv. 
vokiečių karys K., grįžtąs iš rusų karo be
laisvės. Jis neapsakomai skurdžia savo iš
vaizda atkreipė keleivių dėmėsi Į save, kurie 
jį būreliais apstoję sekiojo ir klausinėjo apie 
gyvenimą sovietų sąjungoje. Be kita ko, jis 
pasakojo, kad daug kur Rusijoje sutikęs trem
tinių iš Pabaltės valstybių (Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos). Jau 1945 m. vasaros pabaigoje

'SUNKIAI SPRENDŽIAMAS
Iš (vykusių keturių užsienių reikalų minis- 

terių pasitarimuose diskusijų aiškėja, kad 
vienas iš labiausiai sunkiai sprendžiamų klau
simų bus reparacijų klausimas, nes čia susi
kerta didžiųjų valstybių prieštaraujantys in
teresai, o be to, reparacijos y$a tokia našta, 
kuri nulems vokiečių tautos ateitį tikriausia' 
visam šio šimtmečio laikotarpiui.

Iš visų sąjungininkų reparacijomis labiau
siai yra užinteresuota Sovietų S-ga. 
vas nurodo, kad Sovietų S-gai karas 
lijardus dolerių kainavo, o vokiečių 
yra padariusi 128 milijardus dolerių

Moloto- 
357 mi- 
invazija 
nuosto-

REPARACLHĮ KLAUSIMAS
lių. Savo reikalavimams paremti kovo 17 d. 
Molotovas paskelbė slaptą susitarimą, kuris 
yra padarytas Jaltoje tarp Roosevelto, Stali
no ir Qiurchillio 1945 m. vasario mėn. Iš 
jo aiškėja, kad jau tuomet sovietai buvo pa
sirūpinę savo pretenzijas apdrausti. Tame 
susitarime yra pasakyta: „Bendroji reparaci
jų suma įvairiais turtais bei bėgamosios pra
monės produkcijos prekėmis turėtų siekti 20 
milijardų dolerių ir pusė tos sumos turėtų 
tekti Sovietų S-gai”. Bet pasirodo, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės jau ir tuomet buvo

(Nukelta į 2 psl.)

ve Lie atidarė pirmąjį naujai įsteigtos nuola
tinės patikėtiniam valdymui prižiūrėti komi- 
sjos posėdį. Šios komisijos funkcijos ir atsa
komybė būsianti žymiai platesnė nei buvusios 
Tautų Sąjungos mandatų komisijos.

Leipcigas. Į Indofieziją atvyko nauji olan
dų louiuomenės kontingentai. įvyko nežymių 
susidūrimų su indoniečių pajėgomis.

Leipcigas. Dešimties Brazilijos generolų 
delegacija, vadovaujama karo ministerio, iš
vyko karo studijų tikslais J JAV, kur jie su
sipažins su karinio mokslo įstaigomis.

Leipcigas. Paragvajuje nutrūkus .deryboms 
tarp sukilėlių ir vyriausybės, sustojo krašte 
bet koks susisiekimas — neveikia neį gele
žinkeliai, nei vandens, nei oro linijos.

Leipcigas. Vieno kiniečių laikraščio žinio
mis generolas Cangkaišeka8 balandžio mėn. 
manąs vykti Į Vašingtoną ir Londoną.

Londonas. Wupertalyje įvyko masinės de
monstracijos. Demonstrantai prašė britų ka
rinės valdžios vietos šefą pasistengti, kad 
maisto siuntos, skiriamos išlaikyt; normai, 
būtų iš anksto atvežamos ir laiku padalina
mos gyventojams.

Ankara (Dena-Reuter). Ankaros radio

Nazmi Kismier pareiškė, kad 150 mil. do- 
lierių amerikiečių paskola turėtų būti Išim- 
tlnai sunaudota Turkijos pramonės vysty
muisi, bet ne vartojimo reikmėnų pirkimu!. 
Laike 10 valandų no prezidento Trumano 
kalbos, kurioje jis siūlė pagalbą Graikijai ir 
Turkijai, amerikiečių pirkliai kai kurtoms 
turkų firmoms siūlė pramonės įrengimus ir 
kitas prekės ilgam išsimokėjimui.

Londonas. Rusų generalinis konsulas t 
Šanchajuje pareikalavo iš kiniečių įstaigų 
sau ir savo įstaigos tarnautojams saugumo 
garantijos, kadangi anti sovietiškas gyven
tojų nusiteikimas nuolat didėja.

Naujorkas. Pasaulinis žydu kongresas pa
reiškė, jog jei nebus taikos sutartyje su Aust- 
-ija imamasi užtenkamų žydų apsaugos prie-\ 
monių, tai sąjungininkų kariuomenės pasi
traukimą seks žydų skerdynės. Kongreso po
etinio skyriaus direktorius dr. Parlzweig nu- 
■odė į Maskvoje konferuojančių užsienio rei
kalų ministerių sunkią atsakomybę šia pras-

buvo su kitais vokiečių karo belaisviais nuga
bentas Azijoj į Kazachstano sostinę Kara
ganda. O tų pat metų žiemos pradžioje į Ka
ragandą atėjo pirmieji tremtinių 'transportai 
iš Pabaltės valstybių, kurių tarpe buvę apie 
2000 lietuvių. Vėliau ir daugiau tbuvo atvežta. , pranešimų Turkijos finansų ministeris, Halit 
' Iš drabužių buvę galima spėti, — pasakoja 
jis, — kad tai daugiausiai buvę inteligentai 
atvežti kartu su savo šeimomis. Tiek daug jų 
ten buvo atvežta, kad kurį laiką jie su mažais ' 
vaikais turėję atvirame ore nakvoti prie ke- 
letos laipsnių šalčio. Jie nepaprastai buvę iš
vargę, išbadėję, kad net paskutinius savo dra
bužius keitę į duoną. Dėl tos priežasties ne
maža tremtinių, o ypač mažų vaikų, mirė 
badu.

Vėliau tremtiniai buvę apgyvendinti su 
karo belaisviais bendruose belaisvių stovyk
lose ir vienodai maitinami. Tremtiniai ir 
karo belaisviai dirbę naftos, druskos ir kito
kių žemės turtų kasyklose. Darbas kasyklose 
dėl klmato sąlygų esi 
pat netekęs sveifžC“ 
nelaisvės. Ištikrųjų 
žiai buvo suplyšę, 
kaklo ir rankų oda 
žvynais pavirtusi.

nepakeliamas. Jis taip 
'ir dėl to paleistas iš 

jis blogaj atrodė: drabu- 
neįtikėtinai sudėvėti, veido 
suskeldėjusi ir lyg žuvies 

(sg) ■ me.
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MASKVA

Pagal naujoviškus įpročius Maskvos kon
ferencija turės ilgai užtrukti. Pasaulis verkia- 

: mai maldauja sprendinių, o valstybininkai 
. J<ltiesiskubina. Mr.' Bevinas ir generolą* Mar

ti ahallls yra įpratę prie greitų vakarietiškų 
Sprendimų, prie skubau* darbo komisijose ir 

■' prie kompromisinių susitarimų. Visai ne taip 
jų partneriai rusai; jie mėgsta šachmatinius 
ėjimu* su rytietiškomis lygtuvėmiė; jie turį 
įkyriai derėtis dėl kiekvienos smulkmenos 
jie turi sustodinšti ir kliuvinius daryti, o prie 

'■{‘‘Atitinkamų poemų grasyti pasitrauksią iš žai- 
' tfimd: tas vyksmas iš didelės dalies yra teat

riškai inscenizuojamas ir nė per pusę nėra 
toks rimtas, kaip atrodo. Taip pat yra skir
tumo, kad Mr. Bevinas ir gest. Marshallis 
turi didesnius ar mažesniu* įgaliojimus. Jie 
yra demokratinių valstybių įgalioti atstovai 
ir nors sugrįžę abu turės stoti prieš krltin- 
gas demokratijų atstovybių akis, bet abu pa
sitiki, kad viskas, ką padarys (laikydamiesi 
savo paskelbtos politikos), dažniausiai bus 
patvirtinta; taip jai* pasitikima. Mr. Molo- 
tova*~ir Mr, Vyšinski* neatvyks kaip įgalio
tiniai. Už jų yra Stalinas ir politbiuras, ir 
kiekvienas judesy* yra arba iš anksto nusta
tytas arba turi būti referuojamas tyliems 
džentelmenam* užkulisyje. Štai kodėl Maskva, 
nors ir stokojantį patogumų, yra šį kartą 
gera vieta deryboms. Yra daugiau šansų 
paimti dalyką už ragų joje, ne kaip buvo 
Londone ar New Yorke. Kremlius čia pat už 
kampo, tad Molotovui nereikė* savo elgseho* 
derinti pagal tolimų diatancijų telefoninius 
pasikalbėjimus.

Mes -neturime būti nelaimingi dėl padari
nių. Rusų sparta yra lėta, o reakcija t už
sieniu* (taringa ir spygliuota. Darbotvarkė 
yra paini. Buvo manyta, kad užsienio reikalų 
ininisterių pavaduotojai Londone ir Kontro- f 
lės Komisija Berlyne daugumą iš jų bus 
apvirškinusl, ministeriam* palikdami spręsti 
pačiu* principu* ir sakyti paprotine* kalbas. 
Bet tik iŠ. dalie* teapvirškinta. Dauguma* 
gabalų tebėra lėkštėje, ir kaip tik patys sun
kiai virškinamieji, ypač procedūros dalykai, 
yra pirmoje eilėje. Dėl jų konferencija neis
ite, nors iš pradžių ir gali sudaryti kurių 
nesmagumų. Mes galime tekėti, kad Mr. Be
vinas ir Mr. Marshallis negrįš nepaėmę už 
ragų svarbiųjų problemų vyraujančių tarp
tautiniuose santykiuose, būtent Amerikos 
siūlomo valstybių pakto ir Anglų Sovietų su
tarties, kuri pastarąjį papildo. Nėra pagrindo 
(arti, kad rusai nenorėtų sutartie*, nor* tą 
savo norą jie rodo keistu būdu.

Kaip tik jie turi pagrindo siekti įtampo* 
atoslūgio. Jų vidaus situacija nėra gera, 
maisto Ištekliai striuki, pramonė* atkutimas 
eina lėtai ir jam kliudo anglie* stoka. Jie ne
gali būti pernelyg patenkinti (tako* sferų 
būriu. Rumunijai gresia badas; Rusija turėjo 
Įsikišti Vengrijoje, kad Išgelbėtų savo poli
tinius rėmėju*, ir daugelyje kraštų Jos pozi
cijom yra netikro*. Jo* veržimasis Graikijos

turėjo tą padarini, kad Viduržemio jūros 
politikoje atsirado JAV. Jos propaganda prieš 
Vakarus, kad ir kokia aštri, vargu turi pa
sitikėjimo savimi. Kad ji Vokietijoje kelia šo
vinizmą, nacionalizmą ir daro medžiaginių 
siūlymų, norėdama pasirodyti ketvirtojo 
reicho Įkvėpėja,' tat nerodo jo, stiprumo ar 
pasitikėjimo. e

Mr. Bevinas ir. Mr. Marshallis bus paste
bėję šios propagandos taktiką ir pasisaugos 
jo, kietos pinklės, kurios tikslas yra Britani
ją piudyti su JAV. Mr. Marshalliui nepa
darysi daug {takos, kad rusai entuziastingai 
atleido (dovanojo) nemirtingą. JAV laivyno 
įplaukimą | Ramųjį vandenyną, o britai elgėsi 
šaltokai. Taip pat Mr. Bevinas nepraras pu
siausvyros, jei rusai mėgins (velti dyglių | 
Anglų Sovietų paktą, kurie būtų nukreipti 
prieš Ameriką. Britanija gali būti silpnesnė 
negu buvo; Amerika turi dolerių paskoloms, 
Britanija neturi pinigų ir net anglių neturi 
parduoti. Bet britų ir amerikiečių interesai 
Europai vis dėl to lieka tie patys. Abu kraštai 
nori matyti Europą atsigaunant, Vokietiją ne
bebus jėgos pulti, bet pačią išsilaikančią ir 
prisidedančią prie visuotinės gerovė*. Jie yra 
apsisprendę nesubsidijuoti Vokietijos, kuri 
būtų laikoma skurde, kad tuo naudotųsi repa
racijas lupą kaimynai. Potsdamo sutartis turi 
boti peržiūrėta ir perimterpretuota. Galutinis 
Vokietijos sutvarkymas gali būti tolimas ke
lias, bet jo apibraižos turi būti nustatytos iš 
anksto. O jei ne, tai Vakarai ir Rytai turės 
eiti savo keliais. Bet dar yra kitas samprota
vimas, kuris Rusijos valdovų galvoms negali 
būti nė motais. Amerikos politikos raida pa
siekė kritingą talką. Sprendimas padėt) Bri
tanijai Graikijoje reiškia didesni dalyvavimą 
pasauliniuose reikaluose, negu koks kada yra 
buvęs saukei jonuotas. Tai reikštų, kad yra 
tam tikros ribos, už kurių JAV nenorėtų ma
tyti Europą ir pasaulio strateginius taškus 
esant pajungtus agresyvios valstybės domina
vimui. Jei rusai yra „realistai”, kaip dažnai 
nurodoma, tai Maskvos konferencija nebus be
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nusistačlusios jokiose reparacijų dalybose 
nedalyvauti, todėl minėtojo slapto protokolo 
4 punkte ir kalbama tik apie sovietų ir bri
tų delegacijų susitarimą dėl reparacijų di
dumo, Išeina, kad tas susitarimas nėra labai 
tvirtas, nes jame dalyvauvo vos tik du są
jungininkai. Be to, tame pačiame protokole 
yra pasakyta: „Britų delegacija buvo tos 
nuomonės, kad kol reparacijų klausimas nėra 
ištirtas Reparacijų Komisijos, reparacijų su
mų skaičiai neturėtų būti minimi.”

Reparacijų klausimu platesni* susitarimas 
buvo padarytas Potsdame 1945 m. rugpiūčio 
m. Bet ir čia nėra nustatyta reparacijų su
mos. Svarbesnieji to susitarimo punktai yra 
tokie: a) SSRS reparacijų 
narnos iš jos okupuotosios 
kietijai priklausančių turtų 
čių užsieniuose.

b) Lenkijos reparacijų 
tenkina iš savo dalies,

c) Reparacijų sąskaitos 
gauna/10—15", vokiečių taikos ūkiui nerei
kalingų pramonės įrengimų iš vakarinių zo
nų,

d) SSRS negali reikšti jokių pretenzijų |
auksą, kuris pateko Vokietijoje ( sąjunginin
kų kariuomenių rankas. •

Iš to matyti, kad šis susitarimas buvo tik 
pasiruošimas reparacijų klausimui tvarkyti. 
Visur ir visuomet reparacijos yra nustatomos 
taikos sutartimi.

O buvęs užsienių reikalų ministerfs J. Byr
nes, 1946 m. rugsėjo m. 6 d. kalbėdamas Štut
garte aiškiai pareiškė: „Jungtinės Amerikos 
Valstybės niekuomet neduos savo pritarimo, 
kad Vokietija turi mokėti didesnes reparaci
jas, kaip tai buvo numatyta Potsdamo susi
tarime”. O kadangi Potsdamo susitarimas 
nenumato, kad reparacijos galima botų imu 

vaisių. Alternatyva bendradarbiauti dabar yra bėgamosios produkcijos prekėmis, tai dabar 
baisiai aiški. tiek amerikiečiai, tiek ir anglai yra labai ne

pretenzijo, tenki- 
zonos ir iš Vo
ir kapitalų esan-

pretenzijų SSRS

papildymui SSRS

Astronomiška akis, kuri galėsianti nustatyti augalas Marse
Mokslininkų suvažiavime Bostone, be kitų 

mokslo naujienų, buvo pranešta apie naujo 
tipo „astronomišką - ak|” ir saulės radijotipo „astronomišką - akį” ir saulės 
anteną. A z

Astronomiška akis, kuri yra 
..dydžio, Išaiškinsianti paslaptį, ar 

pasidėtieji žali plotai yra augalai

riešuto 
Marse 

... . . - ar ' ne.
Akis jau susekė Įvairius iki šiol dar nema
tytus. dalykus Veneroje, Saturne ir net žvai
gždėse. Ji registruoja infra raudonus spin
dulius su ’ 1000 kartų didesniu Jautrumu, nei 
kiti, iki šiol tam reikalui naudoti instru
mentai.

Naujoji aki* yra švino sulfito lempa, žino
ma dar kaip foto — laido celė.' Vienas taškas 
jos centre registruoja karščio spindulius, ku
rie išlaukia pasikeitimus elektrinėje varžoje. 
Pasikeitimai judančio pieštuko užrašomi tam

'Dar vienai pavadarid
ROBERT NATHAN 

Vertė V. TRUMPA ’ W.*-> M,

Netrūku* sugrjžo Mr. Rosenbergas, kiau
rai sušlapęs, bet spindėdama, ir be kvapo, 
žibalini* kaitlntuva* vėl buvo uždegta*; ir 
po valandėle* Mr. Otkaras laikė garubjan- 
čio* arbato* puoduką, taip pat paskolintą iš 
Sweeny, Mis* Cheney po nosimi. Šiluma ir 
arbato* kvapas padėjo jai atsigauti; ateidusė- 
dama ji atsisėdo ir apsidairė. ■—damą ji atsisėdo ir apsidairė. •— „Dabar 
jaučiuos geriau, atsiprašau, kad padariau 
tiek rūpesčių. Išeisiu, tuojau ... Tik dartiek rūpesčių. Išeisiu, tuojau ... 
truputį sukasi gaiva ...”

„Eiti?" suriko Mr. Rosenbergas, 
reiškia eiti? Tokią lietingą nakt|? Užtikrinu, 
kaip iš kibiro pla”.

„Bet aš maniau”, pradėjo Elzbieta ...
Mr. Rosenbergas iš Širdie* nusijuokė. „Aš 

toks juokdarys”, sušuko. „Ar manysite, kad 
leįsiu žmonėm, mirti po mano nosimi? Mu
ziku turi taip pat širdį, net jeigu jis Ir turi 
praleisti beveik visą savo laiką grodama* 
smuiku”.

„Vadinas”, pasakė Elzbieta su vandeninga 
šypsena, „galiu pasilikti?”

, Vietoj atsakymo Mr. Ro«enbergas apsuko 
ranka, aplink mažą kambarį. „Jauskis, kaip 
namuose”. Ir lyg jo pirmtakūnai Arabijos 
dykumose, kurie sakydavo savo svečiams: Iš 
kur jūs ateinate; ir kaip greit jūs apleisite? 
jis pridūrė: „Kiekvienu atveju, ikixryt ryto”.

Mr. Otkaras džiaugė*) įvykių eiga ir triū
sė, kad Mis* Cheney būtų patogu. Ji* pasta
tė prie jo* krosnį taip arti, kaip tik galėjo; 
metanus garas dvelkė iš jo* drabužių; ji 
atrodė kaip vandenė arba nardant s angelas. 
Vi* dėlto padžiovę* Mr. Rosenbe-/o apsiaus- 
tą ir padavę* Mis* Chenev dar vienų 
puoduką’arbatos, jis nebeturėta ką veikti; ir 
atsisėdę* ant šlaviko vež’mė'ta kn me ji* 
♦uposh kota-nis ir su m*,ta-v!n,r.>u 'Tėjo į 
savo kompanionus. Elzbieta sušalus, nuo gal-

ką tai

vos iki kojų, juto, kad jos širdis kaito žiū
rint | jį. Ji pradėjo niūniuoti; Mr. Rosenber
gas net pašoko iš baimės.

„Jū, nesat dainininkė?” paklausė jis su
mišęs. ,

Ji pasiskubino nuram nti j|; jis su paleng
vėjimu atsikvėpė: „Nieko nėra blogesnio 
kaip dainininkas. Didelis vėjo maišas; be to 
išdarinėja minas. La ta la . 
La la la, " '
daina”.

„Puiku, 
riu labai

„Oeral, _ 
palaukti iki ryt, Mr. Otkaras paims jus pa
sivaikščioti l zoologijos sodą ar kur kitur.”

„R—y—t—o—j”, tarė Elzbieta užsisvajo
jusi; „rytoj ... Galbūt visai nepabusta rytoj. 
Galbūt aš miegosiu ir miegosiu ir daugiau 
visai nepabusiu, niekados niekur. Ir per kiau
rą ilgą šaltą žiemą aš nepažinsiu nieko, 
visiškai nieko; aš nežinosiu, kaip man šalta ir 
kaip aš alkana. O pavasari...” Jot balsas 
nutrūko, ir ji pasižiūrėjo | savo rankas, 
stipriai sunertas ant kelių.

„Pavasari”, tarė Mr. Otkaras ramiai, „tul
pės žydės soduose prie ežero; o išilgai parko 
sienos vyšnios apsipils baltais ir ružavais 
žiedais. Nematysi žiedų, mano vaike, jeigu 
miegosi# arba mažų žalių lapų, švelnių ir 
kvapnių saulėje."

Ji ūkanotai šypsojo jam. „Jūs teisus. Aš 
noriu pamatyti vėl vyšnių žiedus”.

„Eik dabar miegoti", tarė mandagiai Mr. 
Otkaras. „Ryto mįslės yni geriausios. Ryt gal 
vėl švies saulė; ir apie -viską kitam galvosi. 
Net ir mums, sieko neturintiems, diena pilna 
vi' '■■•nt !ki r-rm’-’-o”.

Tai pasakęs jis užsuko krosnelę užpūtė

aušra danguje.
kaip aš myliu jus! ... Tai ir visa

Aš mėgstu dainuoti. Kai noriu, tu- 
dldelj balsą”, 
tegu būna puiku. Tačiau prašau

pateniknti, kad sovietai iš savo zonos išveli 
daug prekių, kurios būtų reikalingos vakari- 
nių zonų išlaikymo išlaidoms padengti ir ku
rios prisidėtų prie Vokietijos išsilaikymo be 
anglų — amerkiečių paramos.

Tolimesnėse diskusijose Marshallis kate
goriškai pareiškė, kad reparacijų klausimu 
tampriai rišasi su Vokietijos ūkiškosios vie- 
nybės klausimu ir kol Vokietija nebus trak
tuojama vienu ūkiškuoju vienetu, kaip tai 
buvo Potsdamo konferencijoje susitarta, tol 
yra neįmanoma reparacijų pretenzijas paten
kinti. Bevinas taip pat nurodė, kad 20 mili
jardų reparacijų yra perdaug ir kad jei ii 
suma būtų pripažinta tai Vokietija nieko ne
galėtų eksportuoti ir tokiu atveju sąjunginin
kai būtų priversti finansuoti reparacijų mo
kėjimą. z '

Bet labiausiai Molotovo kolegos ministe
rial protestavo, kai jis tvirtino jog anglai ir 
amerikiečiai reparacijų jau yra daugiau kaip 
10 milijardų gavę. Siam tvirtinimui paneigti 
............. ‘ ..... k(|d 
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tikros diagramos pavidale. Si diagrama yra 
ifra naudonų spindulių spektras. Taip dar 
pirmą kartą buvo galima užregistruoti pla
netų ir žvaigždžių infra raudonų spindulių 
spektrus, kurie daug pasako apie dangiškuo
sius kūnus.

Suvažiavime 
monėmig apie 
paviršiuje, ši 
trintų ugnies 
ilgio formos, 
kažko panašaus saulė* paviršiuje kilo tuo
met, kai dar neseniai buvo susekti radijo 
trukdymai, gaunantieji pradžią saulėje.

Mokslininkams dar buvo parodyta filmą 
saulės išsiveržimų (protuberancu) kurie, kitų 
mbkslininkų nuomone, esą labai panašūs į 
atominės bombo* sprogimo sukeltą vaizdą.

žvakę Ir išsitiesė ant lovo* šalia savo svečio. 
Kitoj jos pusėj gulėjo Mr. Rosenbergs* ra
miai alsuodamas; rodos, jis klausėsi muziko* 
savo mintyse. Staiga jis lyg, rodos prisimi
nė apie ką kitą; ir pasirėmęs ant alkūnės jis 
žiūrėjo 1 jauną moterį, kurio* nukritę ant 
pečių plaukai pripildė tamsumą lengvo ir 
neįprasto kvaoo. „Aš nesu ego stas žmogu
tis”, Tada jis vėl atsigulė ir užmigo.

Elzbieta gulėjo ant šbno.'Viena ranka nu
kritusi ant Mr. Otkaro, ant kurio šiurkščios 
krūtinė* ji padėjo savo galvą. Apsiausta* su 

. kailine apykakle klojo ją. Jai buvo šilta ir 
ramu. „Aš myliu jus”, susnūdus šnabždėjo ji 
ir glostė Mr. Otkaro veidą.

„Miegok”, tarė Mr. Otkaras.
diena”.

taip pat buvo pasikeista nuo- 
naturalią radijo anteną saulės 
antena esanti stipriai |elek- 
siūlelių tūkstančių kilometrų 
Pirmas spėjimas apie buvimą

.Rytoj vėl

VIII skyrių, 
tikrai buvo saulė Mr. 
pro aušrą išbėgo atnešti vandens

Ir rytą 
atsibudę* 
Miss Cheney nusiprausti; po to ji, ir Mr. 
Otkaras (traukė giliai tyro šviežaus oro, šal
to ankstybos žiemos oro; atsukąs veidą ( 
saulę jis sušuko:

„O laiminga žemė, kur galima kvėpuoti to- 1 pildyti savo 
k; skanų rytmečio orą, kol dar vis; miega!”

Sugrįžę | |rankinę jie rado vandeni ver
dant ir arbatą gatavą. Šviežioj ryto šviesoj 
Mi** Cheney atrodė nekalta ir linksma. Ji 
šypsojo jiems abietns, pylė arbatą ir elgėsi, 
kaip namuose. Mr. Otkara, džiaugėsi, maty
damas ją tokioj geroj nuotaikoj, bet Mr. “ 
senbergas pasižiūrėjo j ją susimastęs. „Ji 
silieka; man taip atrodo”.

Nebuvo jis nepatenkintas; bet jis buvo 
sirūpinęs ir paėmęs smuiką po ranka

Rosenbergas

Ro- 
pa-

su-
. . . . . .

išėjo nesijaudindamas užimti savo pozicijos 
mėgiamos gatvė, kampe, kol dar niekas ki
ta, jos neužėmė.

Mr. Rosenbergas neklydo. Elzbieta pasili
ko. Rytmetį, po to kai Mr. Sweeny pasiėmė 
vežimėli, ji ir Mr.
paskolinta iš gatvių departamento šluota. Po 
to jie nuėjo paprašyti kaulų ‘sriubo, iš pa
žįstamo mės’n'nko. iš kurio, norėjo padary
ti salerų sriubą. Kol Mr. Otkaras nus’žemi- 
n«s laukė "rie •■■■■’— P’ ’ ’•{, 
jo nekaltai aplink ir g.įiiaui namo įspraudė

Otkaras iššlavė butą su

kitą dieną Bevinas pateikė davinius, 
Anglija iki šiol yra gavusi reparacijų 
milijonu* dolerių.

Po šių diskusijų susidariusią padėtį 
gerai charakterizuoja „Manchester Guardian” 
Tas laikrašti* šitaip rašo: „Keturiom* galy
bėm* savo pagrindine* tezes paskelbus spra
ga tarp Rytų ir Vakarų yra aiškiai matom*. 
Ją bus sunku peržengti, nes rusai reikalauja, 
kad jų sąjungininkai padengtų Jiems priklau
sančią reparacijų dalį. Rusija aiškiai to ne
sako, bet ji tvirtina, kad vokiečiai turi mo
kėti. Bet jos politika sudaro sąlygas, kad vo
kiečiai negali egzistuoti be Anglijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių kaštai* impor
tuotų prekių. Rusijos nedatėkliai yra žinomi 
ir tai yra suprantama, kad Ji užsieniuose pa
ramos ieško. Teisingiausias kelias būtų pa
imti paskolą iš Jungtinių Amerikos Valsty
bių. Reparacijų skaičiai gali būti tiek as
tronomiški, kiek tik Molotovui patinka, bet 
svarbu yra tai, kad Anglija ir Amerika ne
nori 4i* savo mokėti.”

Dar aiškiau tuo klausimu pasisako „The 
New York Times”. Sis laikrašti* primetu 
pirmiausiai visa* sovietų pokarine* teritori
jų aneksijas, taip pat didelius užgrobimus 
Rytų Europoje ir Maudžiūrijoje, pagaliau vi
sokia* rekvizicijas bei prievarta vykdomu 
darbo prievole* ir nurodo, kad pagal J. Byr- 
neso apskaičiavimus sovietai jau yra gavę 
reparacijų už 14 milijardų dolerių.

Ta proga tenka pažymėti, kad sovietams 
labai stinga svetimos valiuto* mokėjimo prie
monių. Todėl doleriniai reparacijų milijar
dai jiems būtų stipriai gaivinančiu Šaltiniu. 
Bet kadangi paskutiniuoju laiku didžiųjų 
valstybių vieni kitiem* priešingi interesai dar 
labiau susipynė, tai greito ir įmanomo repa
racijų klausimo sprendimo netenka laukti. Ji* 
gali gerokai užtęsti taiko, sudarymą su Vo
kietija. Vb.

į Mr. Otkaro ranką ryšeli pttersilijų ir diio 
vintą morką, kuriuos ji parūpino susigrūdimo 
metu, | kur| jie buvo pakliuvę. „Niekados apie 
tai nei nepagalvočiau", tarė Mr. Otkaras lai
mingas; ji nusijuokė, mat, ji suprato, kad 
jam buvo reikalingas žmogus, kuris juo pasi
rūpintų.

Sugrįžus į (rankinę Elzbieta pasiieškojo sa- 
vo rankinuke adatą ir siūlą sulopyti savo ko
jines ir Mr. Qtkaro apsiaustą. Ji da r * tebe
dirbo, kai Mr. Rosenbergas sugrįžo su savo 
dienos uždarbiu. Smuikininkas buvo nuvargę* 
bet patenkinta* galėdama* pažvanginti keletą 
variokų savo kišenėje. Tai jo nesutrukdė vi* 
dėlto paslėpti juo* lovo* kampe po matrasu, 
kaj niekas nematė. Tada, ji* sėdo godžiai 
prie sriubos. „Bizni* eina geriau. Prasideda 
Kalėdų nuotaikos. Po ilgo lietaus žmonės pa
prastai mielaširdingesni vargšam*".

Dabar kai ji* vėl turėjo pinigų, nutarė tau
pyti, atidėti doleri i šalį, kad galėtų nusi
pirkti bilietą i koncertą. Ji* gyveno momen
tą, kada ji* vėl norėjo girdėti smuiką; jo ti« 

• kėjima, tarėjo būti sukrėstu, jis norėjo pri- 
1 ----u mintis grožiu, prisiminti meną
ir įsitikinti, kad žmonės tebelankė koncertus, 
pirko bilietu, ir pripildė orą katučiais.

. Tą naktj Mr. Sweeny pamoka buvo blogės- 
nė kaip paprastai. Elzbietos akyvaizdoje šla
viką, atrodė visiškai išsiblaškęs; jo piritai 
nuslysdavo nuo pirštų lentelės, jo smičių, šo
kinėjo auktyn ir žemyn ant* stygų. Mr. Ro
senbergas buvo kantrus, jis jautė dėkingumą 
už (rankinę, bet jis nesidžiaugė Mr. Sweeny 
atlikimu. „Kur jūsų galva?” paga’iau jis su
riko. „Gaišinate Jik man laiką.”

Jis neklydo: Mr. Sweeny mipty* nebuv* 
prie muzikos. Ji* galvojo apie Mr, Sweeny, 
ir ką ji pasakys, kai ji, »ugr(š namo „Jie 
susirado mergaitę”, ji* turės pasakyti. T*i 
sukrėtė ii nuo galvos iki kojų.

Ne dėlto kad jis pats būtų susirūpinęs; ji* 
niekados blogai negalvojo apie žmones. Bet 
ką pasakys Marija? Moteris mato daiktu* 
kitaip negti vyrai. Ir po vakar naktį ’vlfint 
Mr. Roeenbergo vizito dėl ž’balo ji tikrai

Tada jis tai ė? pa
sakyti: „Jie turi mergaitę”. (B. d.

labai
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ISTORIJA TOTALISTINES SISTEMOS TARNYBOJE
' Prancūzų rašytojas ir filosofą, Voltaire 
teisingai yra pasakęs, kad „kur nėra laisvės, 
ten negali būti ir objektyvios istorijos”. Ta
čiau ne tik Voltaire, bet vargu ir kas kitas 
galėjo įsivaizduoti, jog XX a. atsiradusios 
totalistinės sistemos taip negailestingai klas
tei istorijos faktus ir grynu melu pagrindą 
praeities jvykius pateiks juos savo visuome- ___
nei už gryną pinigą. Mat, totalistinėms siete- mylinčios rusų tautos, 
moms vienas iš būdingiausių ir reikalingiau- ' 
šių dalykų yra ne tik teroro pagalba (varyti 
savo valdiniams klusnumą, bet, monopoliza
vus tpaudą, radio, kiną, teatrą, priversti 
kiekvieną savo valdini galvoti pagal partijos 
viršūnių nurodytą būdą, trumpai tariant, vi
sur įvesti unifikaciją, kad būtų galima iš
laikyti kapų tylą. Viešpataujant totalistinei 
sistemai, kritika teleidžiama tik tais atvejais, 
kai kritikuojamąjį asmenį, dėl vieno ar kito 
korio dalyko, norima parodyti visuomenei 
kaip nusikaltusi „liaudies” interesams arba, 
tikriau tariant, partijos generalinei linijai. 
Totaiistinėse valstybėse kritika viešu skundu 
ateina | pagalbą saugumo organams. Vienok, 
ten niekas nedrįs kritikuoti knygos, jei tik ji 
atitinka .partijos reikalus, nors melo ir klas
tojimų iš jos galėtum maišus prisipilti. To
kia melu ir istorinių įvykių klastojimu pa
grista knyga yra Gudų komunistų partijos 
C. K. sekretoriaus Oorbunovo knyga „Gudų 
tautos heroinė praeitis” išleista 1945 m.

Kadangi gudų tauta ilgus amžius gyveno 
bendru istoriniu gyvenimu su mūsų tauta, 
tai bus pravartu susipažinti kaip Gorbuno
vas tuos abiejų tautų santykius pavaizduoja.

Dabar Rytuose labai madingas dalykas pa
brėžti ir iškelti iš gilios senovės "Vokiečių 
grobikų darbus. Taigi ir minėtasis autorius 
jau 7 puslapyje savo knygos ir pradeda sekti 
pasakas: „XIII a. | Gudiją įsiveržė vokiečiai 
grobikai. Jie pagrobė dali gudų ir lietuvių 
žemių, sunaikino tvirtoj Rugu, kuri priklau
sė mūsų protėviams polockiečiams. Vietoje 
sunaikintos tvirtovės 1202 m. vokiečiai pasta
tė naują miestą'ir pavadino Ryga”. Pagal 
Oorbunovą išeitų, kad Rygos ir Dauguvos 
upės žiotys jau senų senovėje priklausė gu-. 
dams, o tolesniais jo išvedžiojimais gudai 
yra tie patys rusai, taigi, žinokite ir gudai 
ir rusai, jog jokio latvių žemių užgrobimo 
neįvyko, o tik atsiimta.- mūsų, tėvų žemės. 
Tai yra visiškai paprastas, nieku nepagrjstas 
įrodinėjimo būdas ir ypač naudingas dabar
tiniams grobimams pateisinti. Norėdamas 
dar paryškinti latvių žemių gudiškumą, Gor
bunov 9 pusi, dar taip rašo: „Vladimiras Po
locko kunigaikštis rengė karo žygius i Ry
gą, kad atiantų iš vokiečių grobikų nuo am
žių buvusiai savo tėvų žemes”.

Įrodęs latvių gyvenamų žemių rusiškumą, 
Gorbunov eina toliau spręsti aktualios Ka
raliaučiau* anties problemas ir jau 11 pusi, 
rašo: „Pasinaudoję tuo, jog šiaurės Rytų 
Rusė buvo totorių pavergta ir suradę prie
žastį, jog kaį kurio, slavų giminės dar yra 
pagonys (?) vokiečių ritieriai, Vatikano pi- 
laikomi, pradėjo kryžiaus karus prieš len
kus, slavus — prūsus (1), lietuvius ir prieš 
kitu Pabaltijo tautas, o taip pat prieš gu
dus”. Toliau ir aiškėja, kuri slavų giminė 
dar nebuvo priėmusi krikšto. Pasirodo prū
sai. Oorbunovo teigimu Rytų Prūsijoje, da
bartinėje Karaliaučiaus apygardoje, iš se
novės gyveno slavų giminė prūsai, todėl da
bar Sovietai, reikalaudami šią sritj jiems pri
skirti, nori tik atitaisyti amžių padarytą 
skrandą. Tačiau toje pat knygoje yra chro
nologinis priedėlis, matyti kito autoriaus su
darytu, kur pasakyta: „1228—1230 m. — 
vokiečiai Sūnys — riteriai nukariavo lietuvių 
giminę prūsus (dabartinę Rytų Prūsijos te
ritoriją)”. Žinoma, šioje chronologijoje til- 
pusiose eilutėse bus (žiūrėtas pasislėpusio sa- 
botažninko darbas ir, greičiausia, sulauks 
reikiamo atpįldo už tai, kad4prūsus teisingai 
pavadino lietuvių gimine.

Toliau Gorbunov įrodinėja kaip vyko gu
dų žemių Įjungimas l Lietuvos valstybės ri
bas: „Lietuvos magnatai ir kunigaikščiai plė
tė valdžią 1 gudiškas žemes, gi Lietuvos val
dymu sukėlė tendencijų gudų tautoje susi
jungti su gimininga rusų tauta ir susilieti 
| Vieną giminingą valstybę, kad tokiu būdu 
atsikratyti svetimųjų valdymo” (14 pusi.) 
Pagal Oorbunovą išeitų, kad jau XIII a. gu
dų tauta buvo tokia sąmoninga, kad ištisus 
šimtmečius laukė tos laimės susijungti su 
gimininga rusų tauta ir gauti tikrus savo 
tautai „vadus”. _ %

Paskui, Gorbunov taip atžymi „heroines” 
gudų tautos įnašą i Žalgirio kautynes: „1410 
m. birželio (?) .15 d. tarp Tannenbergo mies
to ir Gruenvaldo kaimo jungtinės slavų jė
gos sudavė naikinamą smūgi vokiečiams gro
bikams. Lemiamą vaidmenĮ šiose kautynėse 
suvaidino rusų ir gudų pulkai” (10 pusi.).

Rusų juodašimtiški istorikai tikrai pasi
džiaugtų savo mokiniais, kurie juos pražen
gė stachanovietiškais procentais, falsifikuo
jant istorinius (vykius, ir visus buvusius ca
ru, bei carų generolus paverčiant didžiai
siais mokytojais. Kodėl gi visiškai nepami
nėtas Žalgirio kautynių didvyris Vytautas? 
Gorbunov Vytautą Did'’’ pavadino gudų — 
lietuvių kun'ga’kščiu rin pu«’.Y bet k-d-n, 
gi rusų kunigaikščiu ji vadinti būtų lyg ir

nepatogu, todėl visiškai ir nesuminėjo jo 
vaidmens Žalgirio kautynes surengiant.

Atrodytų lyg knygos autorius visiškai ne
mėgsta kunigaikščių, vadų net istorijoje ir 
tepripažįsta vien masės veikimą. Anaiptol, 
rusų kunigaikščius Aleksandrą Neviškį, Di-, 
mitrą Donietį, ir net, Joną Žiaurųjį autorius 
su .pasigardžiavimu mini kaip vadovus laisvą

Apskritai dabartinių Rusijos valdovų isto
rikai visiškai pamiršo, kad ne tik pažangie
ji Europą laikė pačią Rusiją despotizmo tvir
tove ir Europos žandaru, bet ir tas pats 
Marksas rašė, jog ne kas kitas, kaip Caras 
Aleksandras I buvo Sventosio, Sąjungos 
įkvėpėjas ir organizatorius, kuri smaugė 
kiekvieną konstitucini ar tautini sąjūdi Eu
ropoje, kad caras Nikalojus I smaugė ne tik 
savo valstybės valdinius, bet įsikišo ir nu
malšino vengrų 1848 metų tautini — revo
liucini sąjūdi. * X

Įdomu peržvelgti, kaip minėtasis Gorbu
nov vaizduoja rusų carų grobimo politiką. . 
Ogi paprastai, pasinaudodamas dabartine so
vietine terminalogija, 1772—1795 m. Lietu
vos — Lenkijos valstybės užgrobimą nusako 
taip: „Gudijos susijungimas | vieną valstybę 
su broliška rusų tauta įvyko 1772—1795 m. 
po vadinamojo Lenkijo, „padalinimo” (25 
pusi.). Net juodašimtiškiausi caro meto isto
rikai Lietuvos — Lenkijos padalijimą minė
davo be kabučių, nes tada dar valstybių už
grobimo nieks nemokėjo vadinti Įsijungimu 
ar susijungimu, kaip tad daro knygos auto
rius. o dažniausiai vadindavo nukariavimu. 
Taip pat visiems žinoma tiesa, kad Lietuvos 
— Lenkijos padalinimas, teisingiau tariant, 
užgrobima3 buvo Įvykdytas susitarus su (au
toriaus žodžiais tariant) grobikais „šunimis 
vokiečiais”, kuriuos tada atstovavo Austrija, 
ir Prūsija. Taigi, ’■ ta „laisvę mylinti tauta” 
despotų valdoma, anot juodašimtiškų rusų is
torikų yra daugelį plotų nukariavusi susidė- 
dama su „šunimis vokiečiais”, kurie padėda
vo jos grobuoniškiems tikslams, o dabartinių 
despotų istorikai tuos visus svetimų žemių 
grobimus mielai pateisina, vadindama 'tai 
„įsijungimu”.

Dabar žvilgterėkime, kaip' pilnėtoje kny
goje pavaizduojami naujųjų laikų įvykiai. 32 
pusi. Gorbunov drąsiai.................. “
gudų ir ukrainų tautos

Nuobodūs veidai (II)

teigia, kad: „Rusų
1918 m. sužlugdė

naujų žodžių, susi- 
nesigailima

Stovyklose yra prigiję 
randama naujų darbų, kuriems 
prie žvakės šviesos praleisti naktis. Tie nau
jieji žodžiai liečia pokerio, proferanso įvai
rius ėjimus. Naujieji darbai — begalinis ir 
nepabaigiamas lošimas kortomis. Viskas ati
dedama j šalį, visi darbai ir reikalai,. už
mirštama net pavalgyti, vėluojamas! | dar
bą, savaitės laukia skubūs patvarkymai, nie
kais nueina gražūs sumanymai ir pasiryži
mai, nes reikia sėsti prie kortų-stalo ir sklai
dyti kortas.

Si liga pamažu darosi visuotina. Didžiau
sia nelaimė, kad pirmieji sėda prie kortų 
tie, kurie turėtų kuo toliausiai nuo jų laiky
tis, kurių pareiga būtų kitus patvarkyti, su
drausti, Įspėti. Sėdasi vadovai, sėdasi ir ei
liniai. Kai vadovai vieni patys užimti, suda
rydami aristokratines grupes, apie juos pasi- 
šlaistę eiliniai sukuria savus ratelius. Pa
mėgink išardyti juos! Jei valdžia laiko gar
bingu ir naudingu dalyku šitaip leisti laiką, 
tai apie kitus ir kalbąs negali būti, jie juk 
iš diduomenės ima pavyzdj, o kai diduomenė 
nebesumedžioja sau partnerių, tai su ja sėda 
už stalo.

Kas čia bloga? — paklaus mane šitokių 
žaidimų mėgėjas ar užtarytojas.

Žmogus prie kortų stalelio neužmušamas 
tai tiesa, bet’ vėjais eina visoks kultūrinis 
darbas, baisiai netiksliai sunaudojamas laikas, 
lošėjai gadina sau sveikatą ir įpranta negerb
ti tai, ką turi, darosi vienadieniai, menkaver
čiai žmogeliai. Kam jau kam, bet vadovau
jantiems asmenims, kurie turėtų tvarkyti 
bendruomenę, o patys pirmieji nepataisomai 
smunka, tur būt, reikėtų įkirsti daugiau rykš
čių, negu aniems lietuviškiems veikėjams, ku
rie gavo beržinės košės už padlaižiavimą 
okupantams.

Kur vadovaujantieji asmeny3 griebėsi kor
tininkų amato, ten kultūrinis gyvenimas mi
rė nebeprikeliamai. Nebėra nei laiko, nei no
ro ką nors dirbti. Kaip kortos stabdo ir mig 
do mūsų kultūrini gyvenimą, apie tai būtų 
galima visą tomą prirašyti, ir dar liktų me
džiagos. Kortos (pamažu taip pakeičia žmo
nes, kad jie, pamėgę kortų staleli, I kultū
rinį darbą numoja ranka ir tuo reikalu pa
kalbinti iš anksto tvirtina, kad nieko nebus. 
ni»ko neišeis (kadaise ir jiems buvo ir išėio!)

O lengvabūdžiai, lengvo uždarbio suvilioti, 
kiek geresnių kąsnių ir skuduru palieka prie 
kortų stalelio! Yra net tokių, kurie laiškuo
se dejuoja giminėms užjūryje, kad čia pusba
džiu gyvena, o iš ių gautus siuntin’itc d’da 
ant kortų st,’’’'io ir sėdi tol. kol n:eko ne
lieka ar reikia net pridėti paskutinius nešva- 

vokiečių okupantus ir" išgelbėjo nuo vokie
čių vergijos lenkų tautą”. Kas gi tą vokiečių 
vergiją užtraukė? Jau anuometiniai Rusijos 
valdovai, atsimetę 'nuo vadinamųjų Europos 
kapitalistų ir sudarę, anot Lenino, „šlykščią”, 
taiką, palengvino vokiečiams vakarų fronte 
laikytis prieš sąjungininkus. O ar nerėmė 
rusai vokiečių antrame pasauliniame kare? 
Skirtumas tik tas, kad pirmojo pasaulinio 
karo metu, rusai' rėmė Rusijos ištekliai, vo
kiečius karo pabaigoje, o antrojo pasaulinio 
karo metu Rusija vokiečių karo mašiną rėmė 
šio karo pradžioje. Ir carinės ir sovietinės 
Rusijos valdovai ne tik negelbėjo kitų tautų 
iš vokiečių vergijos, bet priešingai, remdami 
vokiečius, norėjo visai Europai jų vergiją 
užtraukti.

Musu spaudai ir jos darbininkams
• , »

Kreipiamės J Jus labai svarbiu reikalu. 
Jums jau yra žinomas Lietuvių Kalbo, Drau
gijos šauksmas — „Susirūpinkime gimtosios 
kalbos likimu”. Nekartodami ten iškeltų min
čių, čia dar norime specialiau paliesti spaudą, 
nes žinome, kiek ji sveria geros ar blogos 
suklos derliui. Kitų sričių čia neliečiant, .rei
kia pasakyti, kad sėdama blogą kalbą — ji 
didins los bendruomenės gyvybingumą. Mū
sų spauda gali eiti tik antruoju keliu. Ji yra 
pašaukta kovoti su kiekvienu blogiu, ir jos 
pirmoji priedermė yra įsijungti | pozityvų 
kalbos ugdymo darbą.

Pozityvus spaudos kalbinis darbas pirmiau
sia turi pasireikšti tuo, 'kad jos pačios kalba 
visada turėtų būti pavyzdinga, be stambių 
sintaksės, žodyno 'ir Vašybos klaidų. Laikraš
čių, žurnalų, Vienkartinių leidinių ir lakraš- 
tėlių kalbos taisyklingumas turėtų būti išlai
kytas visame tekste, baigiant skelbimais. 
Atskiri leidiniai vėl, net kalendoriai ar pri
taikomojo pobūdžio dalykai, taip pat neturėtų 
būti spausdinami be tinkamos kalbinės kon
trolės. Jei redakcijai ar leidyklai sunku to 
pasiekti turimomis jėgomis,_ reikia būtinai 
susirasti patikimų kalbos taisytojų.* "Finansinės 
kliūtys čia turi atkristi, lies pelnas, gaunamas 
kalbos sąskaita, nėra girtinas. Kiekvienas 
laikraščio Nr., kiekviena knyga turĮ dvelkti 
gaivia ir gražia kalbą.

Be šito pasyvaus kalbos palaikymo darbo, 
periodinė spauda turėtų veikti ir aktyviai: 
kartkartėmi8 jį turėtų parūpinti skaitytojams 

P *

Rykščių verias amatas
rius marškinius. Be marškinių galima likti, 
bet lošimo Įprotis apsėdęs, ir tada nepalieka, 
tūlą išmoko net nebeskirti svetimo " daikto 
nuo savojo... ............. ... ...... .
' Ar jūs tikite, kad daugumas šių gero gy

venimo ir prabangos mėgėjų (kodavimą iš 
pinigų šiandien reikia laikyti didele praban
gai), atsidūrę kitose sąlygose, mes savo Įpro
ti? Ar jūs manote, kad visas jų uždarbis, jei 

_neprisidės,dar kokia nors yda, neįjralįs pro 
kortų stalelio skylutę? Dėl to verks ne viena 
šeima, kentės ne vienas vaikas ar moteris.

Šiandien dėl to kenčia kultūrinis darbas ir 
nuobodėja mūsiškis gyvenimas ir tie žmonės, 
kurių tikslas yra kortų stalelis.

Neišsprendžiamos arbakadabros
Aš jaučiuosi paliktas visiškai Dievo ir sa

vo paties valiai. Niekur nematau žmonių, ku
rie galėtų padėti man, nors gyvenu bendruo
menėje, turinčioje vietinę, vyresniąsias ir vy
riausiąsias vadovybes. Daug kartų skaudžiai 
gavau pajusti, kad esu visiškai vienas ir iš 
niekur neprivalau laukti jokios pagalbos. Nie
kas man nepatars, kai teks spręsti rimtus 
klausimus, kaip ir iki šiol nepatarė. Iš niekur 
neišgirsiu jokio rimtesnio balso. Kad ir dėl 
tos rytdienos: kaip pasielgti, ką daryti? 
Klausk, kiek nori, bet atsakymo vis tiek ne
gausi. Reikalas labai rimtas! Ar man lAukti, 
kol visus kur nors veš, ar užsirašytai pirmą 
pasitaikiusi kraštą, nors l labiausiai' nemė
giamus darbus, ar dar truputi pasirinkti? Ar 
važiuoti l Braziliją, ar palaukti kol veš l Ar
gentiną-? O gal i Argentiną visiškai heveš! 
O gal kada nors veš į Kanadą, gal J Angliją, 
bus galima išvažiuoti? O ar negali pasitaiky
ti taip, kad aš, belaukdamas, kol veš i Kana
dą ar i Angliją, liksiu niekur neišvažiavęs? 
Bet ką man daryti tokiu atveju, jei paskubin
siu išvažiuoti i Braziliją, kur manęs visiškai 
netraukia širdis, o tuo metu pradės vežti | 
Anglją ar JAV? Jei lauksiu Anglijos, tai gal 
neteksiu vietos Brazilijoje? Mano žmona iš
važiavo Anglijon, nebenorėdama likti čia ir 
nesulaukdama, kol abu galėsime kartu kur 
nors išvažiuoti pilko ir sunkaus vargelio 
vargti. Ar aš galėsiu patekti ten? Jei aš iš
važiuosiu l Braziliją, tai gal daugiau ir ne- 
besimatysime su žmona.

Tai tik vienas painus reikalas, Į kuri nie
kaip nerandu atsakymo, o tokių neišpainio
jamų klausimų kyla beveik kasdien. Mėgin
čiau pasikalbėti su pažįstamais, bet ir jie 
dejuoja nevilties smaugiami, susirūpinę kas
dieniniais savo rekalėliais. Mėginčiau pasi- 
k'-usti bendruomenės vadovus, bet jie amži
nai užimti prie kortij stalelio,' o jei neužimti,

Toliau Oorbunov teigia, kad tiki „Dėl 
Spalio revoliucijos laimėjimo galėjo atsiras
ti nepriklausomo* Lenkijos, Jugoslavijos ir 
Čekijos valstybės” (!) Čia tik tiek tėra tie
sos, jog nusilpusi Rusija, dėl vidaus suiručių, 
tuomet negalėjo ne tik Lenkijos, bet ir Pa- 

-baltijo nepriklausomų valstybių pasigrobti. 
Tačiau toliau autorius turi prisipažinti,..,jog 
„Raudonoji Armija priėjo prie Varšuvos,,bet 
jos pasisekimai buvo likviduoti Traciją, ir 
Tuchačevskio. niekšingu išdavikiškumu’k (pusi. 
43). Išeitų, kad visą reikalą sugadino tie du 
„niekšai” ir Lenkija turėjo likti neljungta l 
broliškų respublikų tarpą.

Tokia išvirkščia istorine lektūra, nesivar
žant jokiais istorinių faktų klastojimaisD.yra 
auklėjama ir sąmoninama gudų tauta.(ue,iUip 
pat ir kitos pavergtosios tautos), todėl 1 ne
nuostabu jog jie visą, kaip praeities, taip ir 
dabarties gyvenimą pažįsta tik kreivą ir su
žalotą. , P. C.

rašinių kalbos kiausimaiC Tų rašinių tu ė'ų 
būti pamokomų ir nuteikiamų. Jei tas ar ki
tas laikraštis tokių bendradarbių dar neturi, 
turėtų jų susirasti. Jej spauda ir pati kurs 
pavyzdingą kalbą ir protarpiais dar pamo
kys, paakins — bus padaryta visa, ko reika
lauja iš mūsų kalbinė tautos misija.

Dar yra viena rimta blogybė, | kurią žiū
rime pro pirštus — tai netaisyklingų rašmenų 

. vartojimas mūsų spaudoje. Yra, pavyzdžiui, 
toks „kultūros žurnalas” „Nemuno Banga”, 
kur skaitome: „įskaudintas, nusigandęs zmo- 
gus susuks ail... Is situ susukimu atsiras Ir 
atskiras žodis... Musu senoliai jau dirbo.ze- 
me, žinojo sėmenis, žirnius, laike ožius, žą
sis”... (t. p. Nr 7, A. Graziunaą, „Tauta ir ■ 
kalba”), šitoks raštas sunkina skaitymą, pla
tina analfabetizmą, o svetimam duoda klai
dingą mūsų bėcėlės ir rašybos vaizdą. Km 
verčia tokius raštu, spausdinti? Tikėkime, 
kad dūkių ir panašių raštų (pvz., maldakny? 
gė „Apsaugok, Aukščiausias”, Regensburg^- 
1945) daugiau nebepasirodys. Yra būdų ir 
priemonių tai blogybei išvengti, tik reikia 
tvirto noro. Jau laikas baigti mūsų spaudos 

, rašto kraipymą.. Taip pat kviečiame ir laik
raštėlių leidėju, patvarkyti rašomųjų maši
nėlių. raidynus. *

Tikime, kad spauda ir jos darbininkai su
pras mūsų balsą, .atgaus didelės atsakomy
bės jausmą ir tikrai ims rūpintis tinkamu lie
tuvių kalbos atstovavimų. To reikalauja iš - 

..mūsų visų tautinė garbė ir gerovė. LKD • 

tai 'tekalba tik apie fulius, gūzus, karietas,
,,tŪZUS. 4, „ ąi™ ••

Anąkart čia lankėsi ponai iš toliau. Ne tiek 
iš toliau, kiek iš aukščiau. Susirinkome pa- 
išklausyti, o jie papasakojo naujienų iš senų 
laikraščių. Man vi, knietėjo pasiklausti, iš
siaiškinti, kas širdj, slegia. Kol pradrjsau, 
išdėjo vienas bičiulis kaip ant delno savo 
bėdas. Jam buvo atsakyta, kad dabar laik
raščiai vėluoja, naujų jie negavo, o senuose, 
kuriuo, jiems teko skaityti, šiais klausimais 
nieko nebuvo parašyta. Išgirdus šitokį aiški-

■ nimą, man visiškai praėjo noras klausti. Iki 
tol įsivaizdavau, kad jei kas imasi atsakingų , 
vadovaujamųjų pareigų, tai privalo turėti ar 
gauti įvairiaia opiais klausimai, aiškią nuo
monę, privalo informuotis, kad mus galėtų 
informuoti. Senus laikraščius, jei jie pasiekia 
mus, mes paty, perskaitoma. Duokite mums 
sprendimus, kurių laukiame iš savos bend
ruomenės vadovų! Duokite savo nuaistatfm 
sayo pažiūra, tremtinių problemomis! Jūs 
esate autoritetai, vairuotojai, jumyse sudėtos 
mūsų viltys, mes Tikime Jumis ir laukiame 
jūsų žodžio, o jūs norite maitinti mu, — se
nais laikraščiais... Štai tau, boba, devintinės!

Taigi, niekada nesulaukdamas iš niekur 
greito žodžio, aš ir vėl lieku vienas, turėsiu 
viską spręsti su niekuo nepasitaręs. O kai 
mėgins kas nors patarti, gal tada bus jau vė
lu ir nebepataisoma. Tokius patarimus, ku
rie man ir mano bendruomenei bus nereika
lingi, jūs galite užsidėti ant bambo, ir pa
žiūrėti, ar jie sukasi. Jei suksis, galėsitejpa- 
silikti sau atminimui, kad mus palikote vfe- 
nu, ir neįstengėte žmoniškai ir laiku^ iąforš 
muoti. ’'.’-'I

Vieną pavėluotą patarimą jau gavau,' bet 
padėkoti už ji neturiu noro. Jis sugriovė 
man tuščias viltis. Kai žmona važiavo l 
Angliją, tada visa burna buvo kalbama (o 
mes tomis kalbomis ir gyvi!), kad po pnšfrte- 
čio išvažiavusiOg motery, galės pasifmti"’|ii- 
mas. Kai ji išvažiavo, tada laikraščrtrosė'tni- 
vo paskelbta, kad šitokios viltys yra bšišlki 
tuščios, niekuo neparemtos.

Štai mintys vieno laiško, kur| man parašė 
iš kaimyninė, stovyklos draugas. Šitokios 
mintys stiprybės neteikia, bet jų nėra kuo pa
keisti. Kuo gT ja* pakeisti? Kuo pakeisi, jei 
iš tikro nėra kas pataria, jei didžiulėje bend
ruomenėje jautėsi vienas, kaip baslys. Jei 
nėra, kas pasirūpina ir suteikia globę labiau
siai nusipelnusiems mūsų tautos žmonėms, 
jei jiem, senatvėje eina skundas iš lūpų, kad 
jie šalčio neatsigina, tai ką čia bekalbėti apie 
kokiu, nors patarimus eiliniam bendruomfflė* 
nariuil K. Barėnas
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Ne tas yra didis, prieš ką milijonai, prispausti vergijos, žemyn galvas lenkia,

o dvasioje keikia. V. Kudirka.

Laiškas nepažįstamam moksleiviui
■^ox-r-

Prieš mane guli kelių puslapių laiškas. Jis 
rašytas be jokių kanceliariškų pretenzijų, 
truputį į dešinę pasvirusia ir nedrąsia rašy
sena. Laiške liečiami klausimai, aktualūs ir 
įdomūs kiekvienam besimokančiam, todėl 
Fąu,. Nepažįstamas Moksleivi, atsakymą duo

du, viešą. Skaitydama^ jį Tu atsiminsi, kad jį 
rašė ne oficialus pareigūnas, bet privatus, 
žymiai už Tave vyresnis ir mokykliniu gy
venimu besidomįs asmuo, todėl jo mintis 
prašoma priimti ne kaip diktatą, bet kaip 
laisvo ir atviro pokalbio išdavą.

Tu rašai apie mokytojus, kurių 
tolerantiški, autoritetingi ir geri, o 
šališki, vienpusiški ir dėl to menko autori- 

S tęto. Tai labai sena tiesa: visada ir beveik 
visose mokyklose mokiniai savo mokytojus 
panašiai skirsto. Tačiau tokia klasifikacija 
moksleivių tarpe dažnai būna smarkiai sub
jektyvi. Štai, kad ir ta mokytoja, karšta vie
nos ideologinės grupės darbuotoja, ta ideo
logija pereiėmusiemg ir persiimantiems mo
kiniams rašanti geresnius pažymius, yra 
gera, o tai ideologijai nepritariantiems' — 
bloga. Žiūrėkite, kaip greit pasikeis Tavo tų 
draugų nuomonė, kurie, kaip rašai, apsi
sprendė įsirašyti į privilegijuotą grupę tam, 
kad gautų iš mokytojos geresnius pažymius. 
Juk mokytoja pasiliks kokia buvusi, o moki
nių nuomonė pakitės. Tai nesuspėjusių sa
varankiam apsisprendimui subręsti nuomonė. 
Tu labai jautriai pergyveni vieno dvasiškio 
netoleranciją kitų religijų atžvilgiu, (,„.. X 
bažnyčioje jautiesi kaip tvarte”) bet dvasiš- 

' kio pasekėjai^ tokie vadovo pareiškimai yra 
„gbyniausia tiesa”. Matote, kaip nevienodos 
moksleivių pažiūros ir kaip staiga jos pa
kitėti gali. Dažniausiai šispakitėjimas vyksta 
su mokinių amžiaus ir, svarbiausia jų 
protinio brandumo kitėjimu. Yra moks
leivių gyvenime laikotarpis, kada- jie vi
sus mokytojus leidžia per savo „kritikos” 
koštuvį, ir retas mokytojas per jį pralenda 
„švarus”. Tai nieko baisaus, ne3 tokiu laiko
tarpiu tų mokinių dvasinė būsena verčia juos 
nepripažinti jokių autoritetų. Po šitokios pro
tinės „krizės” ateina pilnas protinis brandu
mas ir tada moksleiviai savo mokytojus pa
mato visai kitokioje šviesoje. Ir varga8 to
kiam mokytojui, kurį ir tada mokiniai randa 
vienpusišku ir neautoritetingu. Jeigu į tokią 
kategoriją yra papuolę Tavo minimi mokyto- 
tai, jiems geriausia būtų pasiieškoti kitokios 
profesijos darbo. Dar didesnė3 svarbos jrs 
religinis klausimas. Žinokite, kad šiandierfi- 
nime, brutalume ir materializme skęstan- 
čiame pasaulyje yra tik viena vienintelė jėga, 
galinti tą materializmo potvinį sulaikyti, — 
tai Krikščionybė. Ji praeityje pernešė daug 
tarpusavio sukrėtimų, net kruvinų kovų ir 
dėl to susiskirstė į įvairias konfesijas, bet 
jos šiandien vėl tiesia viena kitai rankas ir 
ieško kelio išvesti pasaulį iš jam gręsiančio 
chaoso. Dar ne visiems krikščionims šio

dauguma 
kai kurie

Tremtinius numatoma įjungti į darbus
Neustadt (Holstein). Po_vasario 4 — 5 d. 

įvykusio stovykloje gaisro ir Vasario 16 d. 
šventės minėjimas Neustadto stovykloje išėjo 
blankesnis, negu buvo numatyta. Ta šventė 
paminėta vien savybėje. Minėjimo programo
je — bendruomenės pirmininko rašyt. F. Na- 
veravičiaus žodis, J. Stonio paskaita, vyrų 
choro dainos, tautiniai šokiai (vadovė G. 
Dumčiūtė — Breikmanienė), deklamacijos.

x Stovykloje nuo gaisro nukentėjusius, ki- 
tu9 visiškai be pieko likusius lietuvius bū
tiniausiais reikmenimis aprūpino UNRRA. 
Aukomig sušelpė vietinės latvių, lenkų ir lie
tuvių "bendruomenės. Gaisro metu materia
liai jiųp^gąisro nukentėjo apie 20 lietuvių, 
taip pat. nemaža sudegė brangaUj visuome
ninės yeikšmės, lietuviams reikšmingo turto.

ž Kovo mėn. pirmosiomis dienomis stovy
klos gyventojai vietoje „Nota pasų” gavo 
naujtig asmens dokumentus, panašius į vokie
čių.

x Stovyklos laikraštėlis „Pašvaistė” po ke
turių numerių turėjo sustoti dėl stovykliniams 
laikraštėliams taikomų suvaržymų.

Iš viso kultūrinis Neustadto lietuvių stovyk 
los gyvenimas dėl nepaprastų šalčių ir kitu 
priežasčių yra visiškai sustojęs.

Kovo mėn. pradžioje gyventojai buvo su
pažindinti su britų vyriausybės nusistatymu 
įjungti tremtinius į darbus. Pirmoje eilėje 
. »«satoiAa duoti darbo karinėse ir karinių 

nybų priežiūroje esančiose įmonėse, o taip 
. - pat vokiečių pramonėje. Vokiečių žinioje dir- 

i bendro siekio kelias aiškus, ne visi jį reikia- 
, mai įvertina ir dėl to žemažiūriškume pas

kendę tęsia ankstesnę nesutarimo akciją, bet 
ir tokie kada nors pastebės ’ savo klaidas ir 

I jų atsisakys. Reikia tikėtis, kad ir Tavo 
laiške minimaj bažnyčios atstovas pames 

į klaidų dabarties kelią. Jūs, Moksleiviai, nes- 
, merkite jo, nes „jis'mežino, ką darąs.”

Daugelis Jūsų mokyklos moksleivių sako: 
„Mūšų idealas — savarankiškumas”. Niekas 

1 negalį ginčyti šio siekimo teisingumo. Jūs, 
Moksleiviai, visų pirma, .žinoma, kiek leidžia 
laikas ir turimos galimybės, turėtute neša
liškai susipažinti su įvairiomis pasaulėžiūro- 
mis, jų siekiais, jų idealistiniu ir praktiniu 
vertingumu žmogaus asmenybei ir savo Tau
ta, ir tik tada vieną jų pasirinkti tolimesnio 
Jūsų gyvenimo keliavedžiu. Atsimintina, kad 
visos pasaulėžiūros yra apsisupusios nepa- 

■ prastai gražiaig ir viliojančiais šydais. Tai 
teoretinis ideologijų papuošalas. Tačiau 
praktinė gyvenimo patirtis dažnai tuos pa* 
puošalus sudrasko, palikdama iš jų nejau
kius, tariamu tolerantiškumu neuždagstomus 
nuogų faktų skudurus. Jums teks girdėti 
šūkių: „Nežiūrėkite mūsų, darbų, bet klau
sykite mūsų žodžių. Jūsų ausis pasieks skam
būs brolybės ir lygybės šūksniai, Jums daug 
kas kalbės apie kilnius idealus, apie univer-, 
salias idėjas, vertybes ir šimtus kitokių da
lykų; Jū3 dar daug įvairių kalbinimų ir 
viliojimų patirsite, bet pirma to visko turite 
būti pakankamai pasiruošę ir s'avyje pajėgūs 
atskirti pelus nuo grūdų. Greta pagrindinio 
savo darbo-mokslo ir auklėjimosi, nepamir
škite savarankiško lavinimosi, mokymosi, ieš
kojimo, tyrinėjimo, savarankiško galvojimo. 
Būkite ištikimi savo idealui-savarankiškumui.

Tu, Nepažįstdmas Moksleivi, guodiesi 
įvairių ideologijų pažinimo medžiagos- 
literatūros stoka. Taip, tokios medžiagos lie
sumas apverktinas, tuo blogiau, kad šis trū
kumas greitai nebus pašalintas. Reikėtų ieš
koti išeičių. Jūs, stengdamiesi eiti savaran
kiško lavinimosi keliu, bendraujate su savo 
mokytojais; jie Jums, vieni noriau, kiti san
tūriau talkina. Tą talkinimą stenkitės pra
plėsti: prašykite mokytojų išėmiau supažin 
dinti Jus ne tik su sausais Lietuvos žymiųjų 
vyrų: J. Basanavičiaus, Vinco Kudirkos, 
Tumo-Vaižganto, filosofo Vydūno, prof. St. 
Šalkauskio ir kt. biografiniais faktais, bet ir 
su jų siekiais, ideologiniais raštais, su jų 
pažiūromis į žmogų — lietuvį ir į lietuvių 
Tautą' bei jog paskirtį. Skaitykite, kur gavę. 
V. Kudirkos „Tėvynės Varpus”, Vydūno 
„Sveikata, jaunumas, grožė”, amerikiečio 
rašytojo O. Sv. Mąrden „Gyvenimo Mokykla”, • 
„Ką darai, daryk ’gerai”, anglo Sm. Smailso 
„Būdo įtaka”, „Valios jėga” ir kitas lietu
vių kalboje esančias knygas. Šitais ir kitais 
Jums prieinamais, šaltiniais nkudodamiesi, 
rašykite referatus, būrelių sueigose veskite 
diskusijas, pratinkitės nuosekliai, trumpai ir

bantieji turės tokias* pat sąlygas ir teises, 
kaip vokiečiai. Numatomos palikti tautinės 
mokyklos ir švietimo, gerovės ir darbo ko 
mietai. Nedarbingieji ir toliau bus išlaikomi 
stovyklose. (K. b)

Misijų Dienos Dinkelsbuehl Stovykloje

Kovo 19—22 dienomis Tėvas Bružikas čia 
laikė misijas. Kadangi jos vyko nepaprastu 
metu (Velykų išvakares, gavėnia, Maskvos 
konferencija), tai ir buvo nepaprastai veda
mos, ir nepaprastai skaitlingai visuomenės 
lankomos. Pradžioje pamokslų Tėvo Bružiko 
buvo pasakyta, kad „šios misijos bus pava
dintoj tautinėmis misijomis, kuriomis bus 
išreikštas protestas prieš mūsų tautos okupan-. 
tus jr jos žemės niekintoji^, ir ka3 jose ne
dalyvautų, tai tuo lyg ir pareikštų protestą 
prieš mūsų protestą. .Taigi, susidarytų lyg ir 
du protestai, kurių vienas reikštų protestą 
prieš save. Tačiau kas oraagma savo gyvybę, 
laisvę, paveldėtą tikėjimą tėvų kraują, tas 
protesto prieš save nedarysi* Tndė1 klausy
tojų eilės didėjo: suėjo visi vietiniai ir kai
muose gyvenantieji, iš dirbtuvių, įmonių ir 
mokyklų, nes misijoms buvo .vist nuo darbo 
atleisti.

Misijos baigtos Tėvo Brūžino ganytojišku 
lalaiminimu III 22 d. 10. vai. . Vienuolyno 

bažnyčioje ir iča pat visų sugiedotas Tautos 
Himnas.

Taip šios stovyklos tautiečiai prisiekė meilę 
ir ištikimybę dalimi nukankintos, dalimi iš
blaškytos savo Tautos Vėliavai.

aiškiąi reikšti savo ' mintis. Nepykdami ir 
nesikraščiuodami išklausykite kitų pasisaky
mus, ir, jei su jais nesutinkate, raskite pa
grįstų, įtikinamų argumentų jiems sugriauti. 
Gerbkite svetimą nuomonę, bet niekuomet 
neišsižadėkite savos neįsitikinę jos klaidin
gumu.

Nepriklausomoje Lietuvoje moksleiviai 
bendraudavo skaitymo, deklamacijų chorų, 
piešimo, sporto ir žaidimų varžybdse. Tai 
nepaprastos svarbos tarpusavio bendravimo 
priemonės, kurių dabartinėse sąlygose nega
lima panaudoti. Jų pakaitalui ieškotina kito
kių būdų: visuomeninio lavinimosi būrelių 
tarpusavjs korespoądavimas, kėitimasis refe
ratais, Sportinių vienetų tarpmokyklinis ben
dravimas ir kitokie savarankiški saitai te- 

.būnie tremtinių mokyklos auklėtinių lavini- 
(mosi priemonės. Visuomeninio lavinimosi ir 
ugdymosi būreliai turėtų sudaryti nešališkos, 
lietuviško charakterio juonuomenės formavi
mosi pagrindą. Iš jų turėtų išsikristalizuoti 
ir išaugti jaunosios kartos veiklos progra
ma, kuriai teisinius pagrindus paties' vyriau
sieji švietimo organai. Reikia sutikti su tei
gimu, - kad neapgalvotu būdu tie organai 
įteisino tik vieną kitą ideologinę grupę mo
kyklos sienose, tačiau neužrakino durų ir 
kitokio pobūdžio ideologiniams sambūriams, 
kurie kaip reakcija prieš netolerantiškus, vie
nur kitur pasireiškusius (pilietinių organiza- • 
cijų žingsnius, formuojasi moksleivijos tarpe. 
Taip yra ir Jūsų mokykloje, Mielas Moks
leivi. Taip ir turi būti, nes kiekviena akcija, 
jmač netolerantiška,' gimdo reakciją, kuri 
kaip atsvaras pirmąjai, turėtų pasižymėti vi
somis teigiamomis lietuvių moksleivių orga 
nizacijos savybėmis. •

Tu, Nepažįstamas Moksleivi, .labai nepa
tenkintas, kad mūsų periodinė spauda yra 
Jus pamiršusi. Trūksta ne tiek specialaus, 
moksleiviams skirto laikraščio ar žurnalo, 

bet ir kiti laikraščiai jais nesidomi. Juose.

LTB VYR. VADOVYBES INFORMACIJA
LTB Vyr. Komiteto pranešimas

Gauname žinių, kad amerikiečių zonoje, kai 
kuriose stovyklose, Landrat’ ai arba burmis
trai nustojo i mokėję algas morv <>iams ir t i-* 
tiems stovyklos^ 'dirbantiems pareigūnams.

Prašome visų Apylinkių Komitetus tuojau 
pranešti LTB Vyr. Komitetui:

L kas alga3 mokėjo, kada nustojo mokėję 
ir kokių kategorijų tarnautojams;
.2. kokiems tarnautojams dar moka;

3. kieno patvarkymu nustojo mokėję.
Prisiųsti nutarimų arba raštų nuorašus 

LTB Hanau, (16) Hanau a. M., Litauisches 
Lager 2a—40.

EMIGRACIJOS REIKALAI
Mūsų Pasiuntinybė Londone mums praneša, 

kad:
1. Anglijon kol kas įsileidžiama. apie 

5.000—6.000 Baltijos mergaičių, bet tik iš
. Britų zonos;

2. netrukus, atrodo, bus verbuojami įvai
riems darbam3 ir vyrai, tačiau verbavimas 
bus ribotas irgi tiktai Britų zonoje;

3. Airijoje įsikurti jokios galimybės žmo
nėms, ieškantiems darbo, nėra, nes Airija 
turi darbo rankų perteklių, kurį nuolat meta 
Anglijos rinkon; ' ,

4. emigracijos klausimas • platesniu mastu 
dar nėra išrištas. '

Ryšium su tuo, USA laikraštis „D.N.Z.” 
praneša, kad D. Britanijos valdininkai jau 
atvyko į anglų zoną tremtinius Anglijos pra
monei verbuoti. Numatoma kas mėnuo priimti 
iš Vokietijos po 12.000 ir iš Austrijos, anglų 
zonos, po 3.000 darbininkų. Darbihinaki yra 
verbuojami į anglių kasyklas, tekstilės, me
talurgijos pramonę. Turimomis žiniomis, 
anglai yra nutarę, priimti 100.000 daubininkų, 
kas su šeimomis sudarytų visus DP anglų 
zonoje. Toks DP klausimo išsprendimas yra 
sveikintinas, nes darbo sąlygos Anglijoje yra 
geros (anglių kasyklose 5 darbo dienos sa- 
vait-ėje), aukštas atlyginirpas ir ilętoli nuo 
tėvynės, kurią po tam tikro laiko lengvai bus 
galima pasiekti. Ltb.

VYKSTANCIŲJŲ Į BELGIJĄ ŽINIAI
Ryšium su angliakasių verbavimu t Belgi- 

|ą pradžia, yra reikalinga, kad užsirašiusieji 
vykti kandidatai būtų patikrinti mūsų gydy
tojų, ir kad juos išleidžiant j Belgiją, kiek
viena stovykla turėtų tikslius Aiomenis apie 
jų esamą sveikatos stovį; tos žinios vėliau 
gali būtį 
įpareigoja 
į Belgiją, tą reikalą skubiai ir nuoširdžia 
sutvarkyti,' „

Be to, esant Belgijoje daugeliui kasyklų 
vienos jų yra geriau sutvarkytos, turį gėrės 
nej sąlygas, kitos — blogesnės. Mūsų dele-

nepapratai svarbios, todėl LTB 
Apylinkes, iš kurių bus vykstančir

Jūs randate politinių straipsnių, kultūrinius 
lietuvių reikalus nagrinėjančių rašinių, už
tinkate įvairių Lietuvos atstatymo planų, 
emigracijos ir čia įsikūrimo projektų; nesto
koja nė apvainikuotų rašytojų ir poetų kū
rybos, tačiau Jums ir Jūsų pačių patiektos 
medžiagos nėra. Tokia yra padėtis ir šių 
faktų niekas neužginčys. Bandykite patys ra
šyti Jums rūpimais klausimais mūsų lai
kraščiams, siųskite jiems prozinės ir poezijos 
kūrybos, aprašykite Jūsų darbą, veiklą, su
manymus, džiaugsmus ir vargus. Daug šito 
Jūsų triūso nukeliaus į bedugnius redakcijų 
krepšius, bet vienas kitas gabalėlis išvys die
nos šviesą ir, gal būt, pralauš ledus kitiems. 
Juk dauguma ir šiandieninių mūsų kūrėjų, 
iš mokyklų suolų per periodinę spaudą išėjo 
į platesnius literatūrinio ir kultūrinio lietu- 1 
viško darbo laukus. Žinau, kai kas bandys 
pasiaiškinti, kad moksleivių spaudos reikalai 
nėra visiškai numarinti, nes daugely mokyk
lų leidžiami sieniniai laikraštėliai. Jūsų, 
pavz., mokykloje iškabinami net du- tokie, 
kurių vienas, kaip rašote, 75’/« užpildytas 
ištraukomis iš kitų laikraščių. Šitoks „ofi
ciozas” tenebūnie niekuomet Jum3 pavyzdžiu. 
Sieninio laikraštėlio paskirtis yra pavaiz
duoti vietinio gyvenimo įvykius, duoti progos 
pasireikšti „parapijinio” masto kūrybinėms 
pajėgoms, todėl ir Jūsų sieniniai laikraštėliai 
gali ir turi būti užpildomi vietinėmis pajė
gomis ir mokyklinio gyvenimo aktualijų 
medžiaga. Tai viena iš daugelio moksleivių 
savarankiško veikimo formų ir- prie jos 
meniškesnio apipavidalinimo turėtų būti pri
traukta kodidesnis skaičius moksleivių. Iš 
viso, nepasitenkinkite tik iškilusiais, drąses- 
niaisiais ar gabesnaisiais Jūsų draugais, bet 
j savarankiškos veikloj darbą visais galimais 
būdais traukite kodidesnį skaičių savo drau
gų. Visi dirbkite, organizuokitės, lavinkitės, 
diskutuokite, ginčykitės, tik, susimildami, 
protaukite ir nepamirškite Jūsų idealo: sa
varankiška, tolregė, tvirtos valios ir nepalau
žiamo charakterio lietuviška asmenybė.

v J. Jašinskas.

gatai yra nuomonės, kad būtų geriausiai lie
tuviams patekti J La Campine sritį, kur ka
syklos yra moderniau įrengtos, ten mažiau 
dulkių, ne taip karšta, o be to, jog yra to
liau nuo didesnių miestų flamandų srityje, 
tad ten ir kalbos atžvilgiu bus mūsų dar
bininkams lengviau susikalbėti vokiškai ir 
lengviau bendruomeniškai susitvarkyti '

Be to, tos Apylinkės, kur yra išsirašiusių 
vykti J Belgiją, yra prašomos atsiųsti Vyr. 
Komitetui žinias, kiek kur yra užsirašiusių, 
o vėliau — ir kiek bus išvykusių.

Hesesno Apygardos įgaliotinių suvažiavimas •
Kovo 12 d. Hanau įvyko Hesseno Apygar

dos į^hlibtinių metinis suvažiavimas, kuris 
išklausė Apygardos Komiteto ir Revizijos Ko
misijos metinio darbo apyskaitą, ir išrinko 
naujus. Vyr. Komiteto Pirmininkas - padarė 
platų pranešimą apie Bendruomenės veiklą, o 
Pavaduotojas — emigracijos reikalais. Suva
žiavimas praėjo pakelta nuotaika.

Dveji nauji „Pragiedruliai“
Švedijoje lietuvių leidžiamo rotatorinio 

žurnalo „Pragiedrulių” neseniai išėjusiame 
Nr. 4 (1947 m sausio mėn.) išspausdinta An- 
gustaitytėį Vaičiūnienės eilėraštig „Nuotaka" 
ir B. Brazdžionio „Viešpatie kur tu”, J. Jan
kaus novelė „Pirmasis rūpestis” duodamas 
epizodas iš šiaurės germanų literatūrinio pa
minklo — epo „Edos”, pavadintos „Giesmė 
apie Trymą” (vertė'T. Bieliackinas, paaiškini
mus parašė J. Lingis), straipsnių: Girkanto 
„Lemiamoms dienomg artėjant”, dr. P. Ora- 
žiškio „Lemiamų rungtynių išvakarėse”. 
Siame numeryje žurnalas įsivedąs skyrelį vai
kams, kuriame duodama pora eilėraščių. (V., 
Nemunėlio „Tėvų nameliai” ir Dagilėlio 
„Lietuvaitė”) ir pasaka „Ežio ir kiškio „ 
lenktynės”.

Taip pat išėjo Nr. 5 (vasario mėn.). Jame 
išspausdintas Lietuvos Himnas, Nepriklau
somybės akto tekstas, VLIK atsišaukimas į 
pasaulio lietuvius, Girkanto „Garbės dieną 
prisimenant”, legenda „Vilniau3 pilies pasa
ka”, Maironio „Kur bėga Šešupė”, B. Braz
džionio „Lietuvios vardas”, V. J. Karo „Didy
sis. melas”, Hitlerio ir Stalino „dalybų” doku
mentai, F. Neveravičiaus novelė „Kai buvo 
dar'žiema”, J. Lingio „Laisvės Lietuva nie
kada nebuvo praradus”, Dr. P. Gražiškio 
Prancūzo balsa^ prieš Baltijos tautų prie

spaudą”, H. Nagio eilėraštis „Namai”, E. 
Laid „Estijos praeitis ir dabartis”, A. Ramti 
eilėraštis „Lietuvos kryžiai”,. skyrelis mažes
niesiems (V. Nemunėlio eilėraščiai „Mano 
Vytis ir trispalvė” ir „Po tėvynės dangumi”). 
-Abiejuose Numeriuose ypač platūs skyriai 
apie gyvenimą Lietuvoje, taip pat iš lietuvių 
gyvenimo tremtyje ir kitur. (K. b.)
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