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LAIKRAŠTIS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

Sveiki sulaukė Sv. VelykuJ
MASKVOJE VIS TIEMirė Graikijos karalius

Londonas. Graikijos karalius Jurgis, ištikus 
širdies smūgiui mirė, turėdamas 56 metus 
amžiaus. Savo gyvenime jis du kartu' buvo 
egzilėje. Raskutinj kartą laike pereito karo 
penkis su puse metų Londone. Karalium pa
skelbtas jo brolis kronprincas Paulius. Jis 
jau prisiekė.

JAV užsienio reikalų ministerija pasisku
bino pranešti, kad karaliaus mirtis neturės 
jokios (takos į JAV nutarimą suteikti Graiki
jai paskolą.

D. Britanijos ministeris pirmininkas Attlee 
Graikijos ministeriui pirmininkui ir vyriau
sybei pasiuntė užuojautoj telegramas.

Atėnai. (NF) Oficialiu graikų valdžios pra
nešimu Graikijoj besirandantieji britų ka
riuomenės ištekliai ir ginklai, 1 —1,5 miL

Neramumai dėl* maisto trūkumo
Londonas. Blogos maitinimo padėties su

keltos demonstracijos ir streikai iš Ruhro 
srities persimetė ir į flraunšveigo — Hanno- 
verio rajoną, (gydami ir kiek revoliucinio 
pobūdžio. Braunšveige apie 30.000 žmonių 
minia po priimtų rezoliucijų išdaužė britų 
įstaigų ir gyvenamų patalpų langus, apvertė 
britų karinius sunkvežimius, kai kuriuos jų 
padegdami, o taip pat apmėtė akmenimis 
vokiečių policininkus ir britų karius. Miniai 
išsklaidyti buvo pašaukta karinė policija ir 
šarvuočiai. Besisklaidanti minia šukavo: 
mirtis spekuliantams.

Dortmundas. 25.000 darbininkų minia rei
kalavo Vokietijos centrinės valdžios sudary- 

.tno'ir darbininkų kontrolės tiekimoTr mai
tinimo (staigoms. Hannoveryje dėl duonos 
trūkumo taipgi demonstravo apie 50.000 
žmonių. Profesinių sąjungų atstovai Bochume 
taip pat tarėsi dėl protesto pareiškimo rei
kalingumo ir formos.

Anglies iškasimas dėl dalinio 15.000 
'angliakasių bado streiko sumažėjo 20.000 to 
dienai. Angliakasių profesinių' sąjungų pir
mininkas stengiasi išvengti- gręsiančio visuo
tino angliakasių streiko.

Londonas.
Ruhro srityje 
Ruhro srities 
pasklidusiems

Maisto nedatekliaus streikai 
tebesitęsia. Tačiau generalinis 
darbininkų streikas, priešingai 
gandams, nesąs numatytas.

Slaptos sutartys ir viešoji diplomatija
Kaį pasibaigė antrasis pasaulinis karas 

diplomatiniuose sluoksniuose tuojau iškilo 
abejotinas klausimas: ar pasiseks Sovietų s-gą 
įtraukti į tarptautinį bendradarbiavimą? Kaip 
tiktai 1945 m. rugpjūčio pradžioje pasibaigė 
Potsdamo konferencija tuojau užsienių spau
doje buvo pasklidus nuomonė, kad tai buvo 
paskutinis „trijų didžiųjų susitikimas ir kad 
daugiau panašių konferencijų neįvyks. Iš da- 
liks šis spėliojimas pasitvirtino, nes „didieji” 
tikrai dabar vengia susitikimų, bet tarptauti
nis bendradarbiavimas eina pilnu tempu. Kon 
ferencija vyksta po konferencijos ir negali
ma sakyti kad be rezultatų. Užsienių reikalų 
ministerial gana dažnai susitikdami turi pro
gos labai detaliai apsvarstyti opiausias pa-----L,——i: -----u—pa.
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Mulio problemas ir gali iki smulkmenų 
tinti besitariančiųjų šalių pažiūras į jų 
tovaujamųjų ideologijų principus.

Šiandien jau nėra nieko stebėtino, 
tarptautinis bendradarbiavimas vyksta, 
(domu yra tas, kad šių dienų diplomatija 
įgavo visai naują viešumo formą. Visos kon
ferencijos yra viešos ir visos atsakomingųjų 
asmenų kalbos dažniausiai yra skelbiamos vi
lam pasauliui. Labai dažnai ir diplomatinės 
notos tuojau po jų pasikeitimo yra palieka
mos spaudai ir radio pranešėjams. Nesivar- 
ioma skelbti viešai notų turinį, nors kartais 
tas liečia ir gana intymius dalykus, kaip pv., 
kad buvo kilęs žinomas D. Achesono inci
dentas, kada jis sovietų politiką pavadino ag- 
resyvine ir ekspahsyvine.

Pagal Jungtinių Tautų Charta visas tarp
tautinis bendradarbiavimas turė’ų ’foncentruo 
tij šiame pasauliniame forume. Prezidento 

svarų sterlingų Vertėj pagal įvykusį susita
rimą tarp Graikijos ir D. Britanijos, beatly- 
ginimo pareina Graikijos nuosavybėn.

Londonas. Britų vyriausybė oficialiai pa
skelbė teiksianti ir toliau aprėžto masto 
paramą Graikijai iki Amerika pradės teikti 
savo pažadėtą pagalbą.

Londonas. D. Britanijoj tebevyksta disku
sijos dėl1 karinės prievolės palikimo taikos 
metui. Dauguma atstovų yra nusistačiusių 
prieš karinę prievolę taikos metu. Į tai 
žiūrima ne tik kaip į darbo jėgų atitraukimą 
nuo pramonės ir ūkio, bet ir kaip į neįprastą 
laisvės varžymą. Tačiau atrodo, kad vyriau
sybės saugumo argumentai nulems karinės 
prievolės palikimą.

Londonas. Dortmunde apie 5000 darbi
ninkų demonstravo dėl maisto produktų 
trūkumo. Savo memorandume, (teiktame 
vokiečių ir anglų įstaigoms, pažymėjo, jog 
praktiškai tegauna tik */» nustatytos maisto 
normos. Anglų oficialių (staigų pranešimu 
normos nėra išlaikomos tik dėl vokiečių 
(staigų nesugebėjimo tinkamai paskirstyti 
esamus išteklius. Anglų (staigos pasižadėjo 
vokiečių (staigoms pilnai padėti paskirsty
mo darbą.

Vašingtonas. JAV prekybos rūmų kal
bėtojas paaiškina, jog Amerikos kom’ti- 
nistaį yra pasirengę išrpovokuoti streikus 
pagrindinėse Amerikos pramonėse jei Tik 
JAV .pradėtų sovietams nepageidaujamą 
karą. Apie 800 išmokytų agentų šiuo metu 
aktyviai veikia JAV. Įstatymas draudžiąs 
veikti komunistų partijai JAV dėl to yta 
neatidėliotinas. . t

— Maskvos radijas pranešė: negali būti 
abejojimų, kad po D. Britanijos ir Prancū
zijos sutarties prasidės pasitarimai dėl ginklų 
unifikacijos. Belgija jau perkasi anglų tipo 
ginklus. Tarp Belgijos ir Olandijos eina 
kalbos, dėl ginklų suvienodinimo. Abiejų Ša
lių armijos perorganizuojamos britų pavyz
džiu. Suvienodinus JAV ir D. Britanijos 
ginklus, visų Vakarų armijos 24 valandų bū
vyje gali vadovautu amerikoniškais meto
dais.

Londonas. Naujasis Prancūzijos aukštasis 
komisaras Indokinijai atvyko į Saigoną. Jis 
esąs' (galiotas ištirti paliaubų galimybes.

Trumano atsišaukimą dėl teikimo pagalbos 
Graikijai ir Turkijai kai kas traktuoja kaip 
prasilenkimą su minėta Charta. Bet faktas 
lieka faktu, kad esminiai pasaulio reikalai 
yra lemiami vien tiktai didžiųjų valstybių 
jėgomis. Sunku šiandien pasakyti ar po pas
kutiniojo karo yra (vykę kokių nors slaptų 
tarpvalstybinių susitarimų. Spėliojimų tenka 
girdėti, bet įrodymų nėra. Todėl, vertinant 
pasaulio įvykių eigą, tenka vadovautis vien 
tik tuo, kas yra daroma viešai.

Paskutinioji Maskvos konferencija yra di
delis posūkis viešumos linkme. Norėdamas 
savo pretenzijas į reparacijas paremti, š. m. 
kovo 17 d. Molotovą^ paskelbė slaptą Jaltos 
protokolą, liečiantį susitarimą dėl Vokieti
jai uždėtinų reparacijų didumo. Neatrodo, 
kad tas paskelbimas būtų jam daug ką pa
tarnavęs, bet jis padarė labai reikšmingą 
precedentą, pirmas pasukdamas iš paslaptin
gumų į viešumą. Tuojau po to ir Vašingto
nas paskelbė kitą dalį Jaltoje padarytų slap
tų susitarimų, o taip pat kartu paskelbta ir 
visos Teherano bei Potsdamo susitarimų pa- 
Japtys.

Šiuos slaptus dokumentus paskelbus nepa
aiškėjo kas nors paslaptinga. Tie visi susita
rimai daugiau ar mažiau jau buvo žinomi iš 
atskirų diplomatinių atstovų kalbų ir pareiš
kimų. Įsidėmėtina yra tik tiek, kad Tehera
ne buvo susitarta, jog anglo — saksų inva
zija Normandijoje turėjo prasidėti 1944 m. 
gegužė3 mėn., o faktinai prasidėjo tik tų pat 
metų birželio mėn. 6 d. Iš Jaltoje padarytų 
slaptų susitarimų charakteringa yra tas, jog 
anglai ir amerikiečiai pasižadėjo paremti so-

PATYS KLAUSIMAI
kate paminėtas tik pats pasitarimo faktas ir 
pažymėta, jog jokių nutarimų nepadaryta.

Trečiadieni seks oficialūs tais pat klausi
mais pasitarimai, kuriuose laukiamas išsa
mus Molotovo atsakymas ( Bevino ir Mar- 
shallio aštrius užmetimus Sovietų s-gai, o 
taip pat painformavimas kiek Sovietų s-ga 
iš savo zonos jau yra pasiėmusi reparacijų 
sąskaiton. *

Amerikiečių delegacijos išvykimui iš Mas
kvos laikinai numatyta balandžio 15-tos data. 
Tačiau galutinai išvykimas priklausys nuo 
pasitarimų eigos.

Ypatingų įgaliotinių pasitarime Vokietijos 
klausimu, Vyšinskis kritikavo reparacijų rei
kalais atsiektus rezultatus pavadindamas juoj 
juokingais.. Esą Apgailėtina, kad anglai ■ ir 
amerikiečiai nenori pripažinti pažadėtų ąp- 
vietams reparacijų. Kad šis reikalas vis įėlto 
išjudėtų iš mirties taško, jis siūlė sudaryti 
vien jo, svarstymui atskirą pakomisiją. Ta
čiau kitiems nesutikus, siūlymas nepriimtas.

Sutarties su Austrija komisijoje buvo svars
tomas Vokietijos piliečių ir- DP esančių 
Austrijoje likimo klausimas. Jokio susitariipo 
nepasiekta. Sovietų atstovas Gusevas siūlė 
uždrausti Vokietijos piliečių naturalizavimąsi 
ir visus juos grąžinti Vokietijon. Britai'ir 

jardų svarų sterlingų reparacijų. amerikiečiai sutiko su šiuo siūlymu, su są-
Londonas. Užs. reikalu ministerial Maskvoje lyga, kad ji8 teliestų tik- sąjungininkų ieško- 

turėjo laisvą beformi pasitarimą Vokietijos mus karo nusikaltėlius ir pagal nunacinimo 
pramonės lygio pakėlimo ir reparacijų rei- - (statymą- pripažintus karo nusikaltėliais, 
kaląis. Pasitarime be ministęrių, dalyvavo po ’
"į patarėjus ir'po 1 vertėją. 'Pasitarimas tru- beris turėjo pasitarimą su Bevinu. 
toįĮ-Vs vaL Paskelbtam trumpam komuni- .................................................................

Londonas. Maskvos konferencijoj buvo tar
tasi Vokietijos politinės., ir ūkinės vienybės 
reikalais. Marshallis* tvirtino, kad vien ulti
matyviais reikalavimdij 'arba vien nusileidi
mais nebūsią galima nieko atsiekti. Vokieti-, 
jos ūkinės vienybės klausimas turįg būti pir
ma visų kitų išspręstas. Jei sovietų reikala
vimai būtų priimti. — Vokietija amžinai ba
dautų. Amerikiečiai nenori vien popierinib 

^susitarimo. Svarbu ne skubumas, bet užtikri
nimas, kad toks susitarimas neatims vokie
čių tautai egzistencijos galimybės.

Bevinas pasisakė prieš sovietų nusistaty
mą imti reparacijas iš dabartinės gamybos, ir 
prieš anglų-amerikiečių zonų sujungimo pa
naikinimą. Vokiečiamj numatytos pramonės 
Įcapicitetas turįs būti padidintas, nej dėl 
negalėjimo išgyventi Vokietija pasidarys am- 

' žinu neramumų židiniu. Saaro srities prijun
gimą Prancūzijai jis sutiko remti, jei Pran
cūzija padarys nuolaidų reparacijų reikalu.

Bidault sako, jog ūkinė vienybė neįmano
ma kol neišsiaiškinta kiek galės Vokietija ga
minti anglies, kiek jai pačiai jos reikės ir 
kiek bus skiriama eksportui. »

Molotovas savo trumpoj kalboj gyrėsi ne
norįs vokiečiu^ versti badauti ir vėl tvirtino, 
kad amerikiečiai Jdltoje pažadėjo 23 mili
jardų svarų sterlingų reparacijų.

Naujienos is vistų kontinentu t
Londonas. Generolas Franko paskelbė mo

narchijas atstatymo Įstatymą kuris tebus 
vykdomas tik jam pasitraukus, tapus nedar
bingu ar mirus. Pagal tą (statymą, karalių 
pasiūlo ministerių kabinetas iš karališkos 
šeimos narių, o tvirtina parlamentas */« balsų.

Sosto įpėdinis don Juan pasisakė neprita
riąs tam įstatymui, nes jis paskelbtas neat
siklausus nei tautos, nei jo. ~

Muenchenas. Velykų .pirmą dieną 3 vai. 
ryto, pereinant į vasaros laiką, laikrodžiai 
pasukami viena valanda pirmyn.

Stuttgartas. Sovietų atstovas saugumo tary
boje ' Gromyko, pasisakė pritariąs britų 
siūlymui sušaukti neipaprastą JT plenumo 

vietų pastangas, kad Baltgūdija ir Ukrainą 
būtų priimtos ( Jungtinių Tautų Organizaci
ją pilnateisiais nariais. Potsdame sąjunginin
kai slaptai susitarė lygiomis dalimis pasida
linti vokiečių karinį ir prekybinį laivyną. 
Bet iki.šiol dar šis susitarimag yra neįvykdy
tas ir Maskvos konferencijos pradžioje Bevi- 
nas yra padaręs sovietams priekaištų. •

Daugelį kartų mes. buvome gązdinami, kad,, 
girdi, Jaltoje buyę, .susitarta Pabaltijo vals
tybes pripažinti sovietams. Dabar paaiškėjo, 
kad ši baimė neturi pagrindo, nes dabar 
paskelbti slaptieji susitarimai nieko apie tai 
nekalba.

Kai New Yorke gruodžio mėn. buvo susi
tarta, jog sekančioji užsienių reikalų minis
terių konferencija įvykj Maskvoje, J. > By me
sas primygtinai reikalavo Molotovą patikin
ti, kad spaudos atstovams bus leista nekliu
domai siųsti necenžūruotus pranešimus į už
sienį apie konferencijos eigą. Dabar konfe
rencija vyksta ir užsienių korespondentai ga
li Maskvoje naudotis „spaudos ir žodžio 
laisve”, bet tos laisvės nejaučia rusų spau
doj .skaitytojai ir radio klausytojai. Konfe
rencija yra vieša ir užsieniams laisvai priei
nama, bet neprieinama vietiniams gyvento
jams. Kaip „The New York Times” kores
pondentas C.-L. Sulzberger praneša „Mask
voj spaudos pranešimai apie Tarybos sesiją 
yra ypatingai objektyvūs, bet tik dėl Mask
vos; jie nėra lygiai taip pat objektyvūs „The 
New York Times požiūriu”.

Viešas tarptautinis bendradarbiavimas yra 
labai pageidautinas, nes gal tuomet valstybių 
vyrai pajus savo didesnę atsakomybę prieš 
žmoniją. Bs.

mus karo nusikaltėlius ir pagal nunacinimo

Austrijoje užsienio reikalų ministeris Gru-
. . ‘ . Prieš

tai jis kalbėjosi su Molotovu -ir Marshallin.

sesiją Palestinos klausimu. .Dar nežinomas 
Pranėūzijos ir Kinijos nusistatymas.

Miami-Florida (NF). Iš 48 Baltijos bėglių, 
kurie pereitą rudenį trim mažais žvejų lai-

■ vėliais iš Švedijos perplaukė Atlantą, 19 
ateinančią savaitę bus suteiktos nuolatinės 
vizos apsigyventi JAV. .

Briuselis.' Belgijos senatas pareiškė pasiti
kėjimą koalicinei Spaako vyriausybei 125 
balsais prieš 7 liberalų balsus. 17 komunistų 
sulaikė nuo balsavimo.

Maskva. Respublikonų kandidatas 1948 m. 
prezidento rinkimams Harold Stassen oro 
keliu atvyko Maskvon, kur jis, galimas da
lykas, išbus iki š. m. balandžio 6 d.

Naujorkas. Henry Wallace vienoje savo 
kalboje pareiškė, jog daugelij amerikiečių, 

’ kurie nepritaria nei demokratų nei respubli
konų programai siūlo ateinančiuose rinki
muose sudaryti trečią partiją.

Atėnai. Graikijos komunistų vadas Nikolas 
Zochariade paskelbtas dingusiu.

Londonas. Antradienį 8 vai. ryto pradėtas 
telesono susiekimas tarp D. Britanijos ir 
anglų - amerikiečių zonų.

Buenos-Aires. Asuncion radio pranešimu 
pirmame didesniame Paragvajaus pilietinio 
karo mūšyje sukilėlių kolona iš 1500 vyrų 
buvo priversta bėgti. Buvo paimta apie 250 
nelaisvėn. Dalinio ^vadas, vienas pulkininkas, 
ių daugelis kitų aukštų karininkų -buvę už
mušta. t

Praga. Čekoslovakijos gynybos ministerio 
Swoboda pranešimu, kol taikos sutartys nėra 
pasirašytos ir pasitarimai, ypač Vokietijos 
reikalu, nesą užbaigti, Čekoslovakijos kari
nės prievolės 2 metų laikas nebus suma
žintas. t

— Turkų „Ulus” rašo: Europos tautos gy
vena ąkurde ir baimėje netekti laisvės. 
Vyksta propagandinė kova, kuri neleidžia 
būti .optimistais. Visi propagandinės kovos 
ginklai nukreipti prieš D. Britaniją ir JAV. 
Turėkime viltį, kad Churchillio pranašavimai, 
kad 1947 metais bus kritiškesnė padėtis negu 
1946 m., — nepasitvirtins. Artimiausi mėne
siai bus lemiami dėl JTO ir tautų laisvės.

— „Daily Mail” praneša: Sovietų 'nafta 
veržiasi į naują erdvę. Sirija ir Libanas 
atsisakė nuo JAV naftos, nej Rusija pasi
siūlė pigiau pristatyti. Be to, TSRS pasirašė 
patogias naftos sutartis su Austrija, Vengri
ja ir Rumunija. Dar negalima kalbėti apie 
naftos karą, tačiau varžybos tarp JAV ir 

TSRS jau vyksta. ’

1
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SPAUDA
Ar Kryžiaus žygis prieš komunizmą? Šitaip 
„Tribūne” atsiliepia apie Trumano kalbą, ku
rią jis pasakė Kongreso nariams prašydamas 
paramos Graikijai ir Turkijai.

„NYHT”: Trumanas, matyt, priėjo išvadą, 
kad JAV savo politiką turi paremti veiks
mais.

„NYT”: Trumanb pareiškimas primena Roo 
sevelto 1940 m. deklaraciją prieš agresorius. 
Amerikos tautos parems savo prezidento po
litiką.

Wallace: Tai ne Graikijos, bet Amerikos 
krizė. Trumano politika iššauks komunizmo 
kontrakčiją Europoje ir Azijoje.

S. Welles: Geriausias būdas karui išvengti 
— leisti Tarybų Sąjungai užgrobti Vakarų 
Europą, Viduržemio jūros regi joną ir Toli
muosius Rytus.

„Times”: Trumano pareiškimas pradeda 
naują erą tarptautiniame gyvenime. Kongre
sas nutars, ar Amerika prisiima didžiąją epo 
chiną atsakomybę. Amerika, reikia manyti, 
ir toliau rems JTO, bet reikalui esant pa
vartos ir netarpiškug metodus. Iš ligšiolinių 
Amerikos pareiškimų Trumano kalba skiria
si savo revoliuciniu nuoširdumu.

„Chicago Sun”: Trumano pareiškimo re
zultatu bus karas, karas šįmet ar kitąmet, bet 
neišvengiamai. Burtai jau mesti.

„Yorkshire Post”: Tai didelės reikšmės 
kalba, lemiamas Amerikos politikos posūkis. 
Amerika visomis priemonėmis gins mažųjų 
tautų teises i nepriklauomybę.

„Daily. Express”: Jei Graikija patektų j 
komunistų rankas, Rusijos įtaka ten būtų be 
konkurencijos. Turkija, apsupta nuo Vidurže
mio jūros, nebegalėtų spirtis prieš Rusijos 
retikalavilmue. Artimuosiuose Rytuose, kur 
JAV turi interesų, būklė pasikeistų iš pa
grindų. Amerikos iniciatyva ( aikštę išvelka 
pagrindinius iki šiol slėptus tarptautinius gy
venimo kliuvinius. Jei kova (gaus griežtumo, . 
D. Brtanija gali viską prarasti. Bet gali vis
ką atgauti, jei pajėgs suderinti pažiūras. 
Amerikos pareiškimas pasižymi rimtimi ir 
jėgpk'.-pųutimu. Bet ir Rusija nori vaidinti 
svarbų vaidmenį. Ji nori savo jtaką praplės
ti. D. Britanijos vyrų pareiga tarpininkauti 
tarp abiejų didžiųjų sąjungininkų sveikos ir 
patvarios pusiausvyros linkme.,

Tas pats dienraštis korespondencijoje iš 
JAV rašo: \ . t . ’

Vieno, nakties būvyje nerūpestingi ameri
kiečiai išvydo platų ir neramų pasauli, apie 
kur| iki šiol nenorėjo girdėti. Imponuoja 
jiems pasaulio vado rolė, bet su tuomi susi
ję rūpesčiai baido. Panašiu būdu 1937 m. 
Rooseveltas pasisakė prieš izoliacionizmą. 
Šiandien akcija eina greičiau, čia pat paskui 
argumentus. Be to, šiandien niekas nešnibž-

APIE TRUMANO
da, kad Amerika turi Anglijos labui ištrau
kinėti kaštonus iš ugnies. D. Britanijai pri
tariant ar nepritariant Amerika išeina sulai
kyti Tarybų Rusijos žygio prieš laisvąjį pa
sauli. Aišku, bus pasipriešinimo balsų, kaip 
ir kovos prieš neutralumą metu, tačiau šir
die priešininką; pasikeitė. Ne izoliacionizmas 
kovoja, su internacionalizmu ir ne kairjeji su 
dešiniaisiais. Dabartinėje kovoje tėra skirtu
mų dėl pačių metodų, kurie privalo nulemti 
demokratijos kovą prieš komunizmą. Vieni 
mano, kad užteks kalbos ir paraginimo, kiti 
— kad be jėgos pavartojimo nebebus apsiei
ta. Trumano programa rodo, kad reikia skai
tytis su jėgos pavartojimo eventualumu.

„Sunday Times”: Trumanas savo pareiški
mą suredagavo labai apsukriai, kalbėjo ne 
apie komunizmą, bet apie totalizmą, dar tiks
liau ne apie kurios norg valstybės, bet jos 
idėjų*agresiją. Trumano kalba — šitai švie
žio oro | Europos ligoninę dvelktelėjimas. 
Trumanas pramatė Rusijos lošimą ir nutarė 
jj sulaikyti. Jej Rusijo, ekspansija 1 Graiki
ją ir Turkiją būtų pavykus, anglo-saksai Ita
lijos nebeišlaikytų savo žinioje, o ęo to atei
tų žuvimo eilė ir Prancūzijai.

„Daily Herald”: Trumano kalboje grąsiu 
bruožu yra pesimizmas. Trumanas meta Ru
sijai dvikovės pirštinę ir sunku pramatyti šio 
fakto pasėkos. YYpaYč Rusijai sukėlia neri
mo. tai, kad Turkija tapo įjungta l Amerikos 
globotinių tarpą.

Amerikos strategai paskutiniu metu pradė
jo teigti, kad Turkija ir sąsiauriai yra cent
rinė pozicija JAV — TSRS jėgų pusiausvy
ros problemoje.. Ir šit Trumana, tą doktriną 
patvirtino savo parašu. Paskutiniųjų mėnesių 
būvyje amerikiečių naftiniai interesai Arti
muosiuose Rytuose padarė didelę pažangą ir 
jau galima buvo pramatyti, kad anksčiau ar 
vėliau JAV vėliava bu, nešama paskui naf
tos magnatų vežimą. Tai jau įvyko, ir debe- 
gali būti jokių kitokių abejojimų. Pagelba 
Graikijai ir Turkijai kyla ne iš humanišku
mo, bet iš intereso. Jei kongersas pritars 
Trumano politikai, Amerika bus Viduržemio 
jūros regijono didžvalstybė.

„Spectator”: Trumano planas yra drąsus, 
netgi provokuojantis.

„Combat”: Trumano kalba — šitai komu
nizmo iššaukimas į žūtbūtinę kovą.

„Depeche de Paris”: Jau viskas aišku. 
JAV ir TSRS susitinka veidas veidan Kinijo
je ir Europoje.

„Daily Worker” (D. Britanijo, komunistų 
organas): Graikija ir Turkija taps Amerikos 
kolonijomis, panašiai kaip ir tos Europos ša
lys, kuriose demokratija yra silpna. TSRS ne
sinaudoja imperializmu, ji skelbia visų tautų 

solidarumo politiką. ,
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Maskvos radijas pareiškė: Naujas Ameri

kos kišimasis j kitų valstybių vidau, reika
lus. Tai bandymas iš anksto pasmerktas ne
pasisekimui. Trumanas vartoja tuos pačius 
žodžius, kaip ir Goebbels. Tos vietos, kurios 
svarbios amerikiečių saugumui, nuo Ameri
kos yra nutolę per 7.000 km.; o nuo TSRS 
— vos 20 minučių skridimo lėktuvu., Per 
dvejis metus Trumanas apgaudinėjo Ameri
kos tautą, sakydamas eisiąs Roosevelto pėdo
mis. Ir kas gi iš tų pažadų išėjo? Vienas vy
ras, kaip žinome, jau taip elgėsi, jis vardu... 
Hitler. (A).

— „Daily Worker” rašo: Turkijoje ir Grai
kijoje aerodromai įruošiami iš britų ir ame
rikiečių, jau standartizuotų, medžiagų. Ispa
nijos rytinėse pakrantėse JAV kariai tiria 
sąlygas naujiems aerodromams įruošti. Iš 
viso JAV vyriausybė paskutinėmis savaitėm', 
užmezgė glaudžius ryšius su Ispanija. Madride 
pasirašyta sutartis, kuria amerikiečiai inži
nieriai palei Cindad Real ieško naujų naftos 
šaltinių. Amerika diplomatinius ryšius su gen. 
Franco nutraukė, bet daro spaudimą į Pietų 
Amerikos valstybes, kad jos nenutrauktų.

Edta MemorarJumas H. Eocmtai
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Atsilankiusiam Vokietijoje buv. prez. Her
bertui Hooveriui Baltų Centrinių Komitetų 
vardu buvo įteikta memorandumas dėl trem
tinių maitinimo amerikiečių zonoje. Memo
randume, tarp kita ko, rašoma:

„Pagal mūsų pastebėjimus, turimus duome
nis ir bendrą įsitikinimą dabartinę neregu
liarią bei7 nenormalią maisto tiekimo padėtj 
sukelia šios aplinkybės:

- 1. Atitinkamos Unrros įstaigos ir pareigū
nai, kurių pareiga sutvarkyti maisto pristaty
mą, ne visados ir nevisur sugeba atlikti sa
vo pareigas korektiškai bei pagal nustatytus 
reikalavimus;

2. Atitinkamo, vokiečių įstaigos bei pa
reigūnai, kurių pareiga yra pristatyti į DP 
stovyklas maistą iš vokiečių šaltinių, neatlie
ka žmoniškai jiems uždėtų prievolių, Jie net 
dažnai sąmoningai bei apgalvotai siunčia už
sieniečiams, gyvenantiems DP stovyklose, že
mos kokybės ir sugedusį maistą, neretai su 
dideliais pavėlavimais.

Mėsa ir de'šros, vokiečių pristatomos, esti 
žemesnės kokybės, o bulvės, jei ir gaunamos, 
yra supuvę ar sušalę. Tuo tarpu bulvės yra vie 
na iš svarbiausių mūsų maitinime maisto da
lių. Visa tai Jum, pranešdami, mes negalime 
ramiai žiūrėti J tokią padėties tąsą, ir mes 
turime ne tik Ju, prašyti, bet ir reikalauti, 
kad ši problema būtų greitaj sutvarkyta. Mū
sų reikalavimai pagrįsti tuo, jog mes jau nuo

JAV - FILIPINŲ PAKTAS

Vašingtonas. (WD) Filipinų sostinėje M». 
niloje kovo 21 d. JAV pasiuntinys Paul V. 
Me Nutt ir Filipinų prezidentą, Manuel A 
Roxas pasirašė 5 metų karinės paramo, 
paktą, kuriuo Amerika pasižada paremti ir 
išlaikyti Filipinų kariuomenės organizavimą. 
Paktas papildo jau kovo 14 dieną sudarytą 
karinių atrauto, punktų 99 metams nuonto- 
jimo sutartį. Susitarime numatyta, kad Ame. 
rika, gyventojų susitelkimo centruose, ne
rengs jokių nuolatinių atramos punktų. JAV 
pasilieka 23 atrauto, punktus' iš kurių 5 nu
matyta pagrindiniais punktais įrengti. Iškirto 
amerikiečių karinė vadovybė prašė 70 atrą. 
mos punktų. Nors tuo susitarimu įsipareigo- 
jama kitom, valstybėms neleisti steigtis atra
mos punktus be abiejų suitarančių šalių ati
tikimo, betgi įsipareigojimai JT pripažįstanti 
ir numatyti. ■

Londonas. BBC žiniomis 109 vokie’ią 
mokslininkų ir technikų, dirbančių D. Bri
tanijoje, šeimos būsiančios taip pat perveiki, 
Į b. Britaniją. Britų valdžia apmokėt ke
lionę ir pasirūpins apgyvendinimų

1940 m. kentėjom dėl nepakankamo maitini
mo ir būtent nuo tautos, kuri išgrobė ir su
naikino mūsų kraštus, žmones bei jų ūkį, o 
dabar ji nori padaryti mūsų maitinimąsi ne
pakenčiamą.

Mes, estai, latviai ir 'lietuviai nepradėjo
me nei karo, nei esame karo nusikaltėliai 
Tikra to žodžio prasme, mes esame labiau
siai nukentėję karo aukos, praradę kitų grum 
tynėse savo namus, gimlinį kraštą, turtus :r 
daugelis iš mūsų net savo šeimas. Mums pa
liko tik gyvybė ir tos palikusios mums gėry
bė, vardu reikalaujame: Leiskit mums turė
ti sąlygas, tinkamas žmoniškam gyvenimui, 
kurios įgalintų mus dalyvauti pasaulio atsta
tyme mūsų pačių' patenkinimo ir visų pasau
lio tautų palaimos dėlei. Niekados nebeturėtų 
būti leista vokiečių tautai, pradėjusiai karų, 
sunaikinusiai Europos kraštu, ir kaltai dėl 
karo sukėlimo, pastatyti karo tremtinius į 
padėtį, kurie vėl pajustų badą, ir juos su
silpninti fiziškai. Tuo pačiu tremtiniai vėl 
pajustų galvojimo būdą charakteringą naci
nei Vokietijai, kada jie buvo blogai traktuo
jami \vien dėl savo tautybės ar rasės. Mes 
esame ■ Vakarą alijanttį apsaugoj. To turėtų 
pakakti eliminuoti aplinkybėms, kurios įvyko 
ir sukurta padėtį, kur me, galėtume žmoni!- 
kai gyventi bei atlikti mums patikėtas parei
gas”. (A.) ..

vienaj
ROBERT NATHAN 
Vertė V. TRUMPA

O vi» dėlto,' galvojo jis, net ir dumble ga
lima šia tas pasakyti taikai.

Zrlip metu tačiau, kai jis stovėjo liūdnai 
žiūrėdamas, Elzbieta Cheney pavijo jį. Atsis
tojusi greta jo, mandagiai šypsodamosi ir 
grakščiai laikydamosi, žiūrėjo taip pat | 
ežerą. „Ar jūs ką norą pametėte?” paklausė 
ir numetė savo kišeninę knygutę, kurioj vi
siškai nieko nebūva

Mr. Sheridanas pašoko ir sumišęs' pažifl- 
.rėjo t Miss Cheney, kuri taip pat žiūrėjo | 
jį nekaltai ir maldaujančiai. Jam nieko neliko, 
kaip paimti kišeninę knygutę; jis ropomis 
nulipo pylimu ir sugrąžino jai ją.

„Ačiū” sumurmėjo kimiu balsu. „Ji išsprfl- 
'do man iš rankų”.

Mr. Sheridanas nieko neatsakė | tą pasta
bą, kuri jo nuomone buvo nereikalinga. Ta- 
čau Elzbietai jo tylėjimas nenumušė nuotai
kos. „Graži diena. Taip šalta ir viskas”.

- „Taip”, atsakė Mr. Sheridanas.
„Aš pastebėjau jus už medžio. Jūs kalbė

jo ės su policininku”.
„Taip”, tarė bankininkas. „Jūs visiškai 

nt klystate”.
Jis juto, kad jau laikas eiti. Tačiau jis 

laukė per ilgai; jau buvo per vėlu. Paėmusi 
po ranka Elzbieta ryžtingai vedė j| prie 
suoliuko. Arti nieko nebuvo; ir staiga paju
tęs nuovargį Mr. Sheridanas leidosi vedamas.

„nabar pasakykite man, kodėl žiūrėjote į 
e* erą su tokia keista išraiška. Ar norėjote 
Šokti į jį?” paklausė ji, kai jie atsisėdo.

■ Mr. Sheridanas suvirpėjo. „Tikrai ne”. Ir 
jig bailiai apsidairė, lyg .būtų apkaltintas.

„Kaip tik taip”, spyrėsi Elzbieta, „aš ma
tau, kad jūs nelaimingas. Galėtumėt man pa
sipasakoti; galbūt galėčiau padėti”.

Ji žiūrėfo J jį susimąsčiusi, galvą pakrei
pusi, kaip žvirblis; ir tuo pat metu norė- 
-dama nuslėnti savo viltis.

„Jūs negalite man padėti“, tarė Mr. She- 
rManas.

Tač’au ji nepamatė ūpo.
„Nei”, tęsė bankininkas tvirtai, „aš ne , 

tu nelaimingas. Jei atrodau truputi ausi- k kiek

kamavęs, tai tik dėl darbo sąlygų“. i 
„Taip“ sumurmėjo* ji. „Blogi laikai vi

siems“.
Ir ji padrąsinančiai nusišypsojo. 

oeas“mnoum demnord mnou wv meno 
„Nusigyvenote? Nieko, aš taip pat“. ' 
Mr. Sherldanas papurtė galvą. „Njnusl- 

gyvenau, aš esu Taupomųjų Kasų banko 
pirmininkas“.

Vėl jis pabandė pakilti. Bet Elzbieta 
laikė jj už rankos; Ir išgirdus tą pasiaiški
nimą 'ji dar stipriau laikė. „Aš neklydau“, 
ji pasakė plikiems medžiams Jr tuštiems 
takams. Ir ji prisislinko arčiau ant- suo
liuko. ’

Mr 'Sherldanas sumišęs dairėsi; jis ne
gulėjo įsivaizduoti, ko Elzbieta nori iš jo. 
Gal ji susidomėjusi biržą „Nenorėk iš ma
nęs jokių paaiškinimų, Jaunoji moteriške, 
nes negaliu jų suteikti. Įdėkite pinigus į 
valstybines akcijas arba į savo kojinę, man 
tas pat“.

Atsakydama Elzbieta pakėlė suknelę ir 
kukliai pažiūrėjo į savo kojinę, kurią ne
seniai tips keliu buvo suadžlusl. „Tai su
gadintų jų išvaizdą“, pareiškė ji.

Visiškai išgąsdintas Mr. Sherldanas pa
kilo, stumdamas Elzbietą kartu. Ji nusi
gando, kad j] išgąsdino, bet netikėjo, kad 
mūšis baigtas. Ir kai jie ėmė žygiuoti taku 
kartu, ji pastebėjo pašnekesio forma:

„Vadinas, jūs bankininkas. Ir daugiau 
niekas jums nerūpi pasaulyje?"

Mr. Sherldanas, skubėdamas atsakė, taip.
„Taip, aš suprantu". Ir kai jie apsuko 

ežerą, Ji prldūr ė: „Kur jūs sakėte padėti 
man savo pinigus?“

„Į vyriausybės akcijas".
„Ach taip", pasakė Elzbieta, t

„Ar jūs niekados nesidomėjote moterim?“ 
ji tęsė toliau.

Mr. Sherldanas padidimo žingsnius.
„Mat“, kalbėjo Elzbieta bėgdama paskum 

jį, „jus kažkaip atrodote...“
O kai Mr. Sherldanas pasileido bėgti, ji 

neatgaudama kvapo iš nusivylimo ir tru
putį atsilikusi pridūrė: „Ar aš jums nepa
tinku?"

„Ne“, pasakė Mr. Sheridanas. 
įkabindamas jis bėgo miesto link.

X Skyrius

Mr Otkaras, Mr. Rosenbergas ir Miss 
Cheney pakeliui į Kalėdų šventos pas 
Sweeny. Jie nešė labai kuklias dovanas; 
Mr. Rosenbergas mažą gabaliuką kalifoni
jos; Mr. Otkaras, kuris visą dieną parda
vinėjo gėles pas gėlininką, laikė puokštę 
vijoklių šlaviko žmonai. Miss Cheney do
vana buvo nei mažiau nei daugiau kaip 
žvirblis, kurį ji rado vieną vakarą po Mr. 
Sweeny vežimėliu. Ji buvo padariusi nar
velį iš batų dėžutės, kuriame buvo ta neį
domi gyvybė. „Jis negieda, bet šiaip taip 
pypsija“.

Ji artinosi prie Sweeny su džiaugsmu ir 
su tam tikra gėda, mat, ji bijojo, kad Mrs. 
Sweeny nemėgs jos.

Tačiau Mrs. Sweeny buvo pasiruošusi 
mylėti visus. Su katedros ankstybųjų mišių 
garsais, dar tebeskambančiais jos ausyse, ji 
skubėjo namo gaminti Kalėdų pietų ir pa
puošti eglutę, kurią ji. buvo pasiskolinusi 
iš,' kolonijalinių prekių krautuvės. Pačioje 
viršūnėje ji pakabino medvilninį angelą; o 
žemiau tarp sidabrinių krentančių plaukų, 
tarp riešutų Ir obuolių ji patalpino naujl- 
tėlaitę smuiką ir smičių, nupirktą Mykolui.

Ir matydama jo džiaugsmą, ji visai 
miršo apie kanarėlę.

Dar tebesigerėjo jiedu smuiku, kai 
svečiai atvyko. Miss Cheney pirmoji _ 
matė eglutę; ji sustojo tarpduryje, iš pasi
tenkinimo net virpėdama. „Žiūrėk“, šaukė 
ji užpakaly esančiam Mr. Rosenbergui, 
„eglutė. Ar matai — ant viršūnės angelas. 
O brangusai... kaip gražu“.

„Linksmų Kalėdų, Mrs. Sweeny“, tarė 
Mr. Rosenbergas. „Štai ir mes“. Ir verž
damasis prie Mr. Sweeny, jis įteikė jam 
kalifonijos gabaliuką. „Kaip matau, jau

pa-

jau 
pa-

Mr. Rosenbergas.

kalifonijos gabaliuką. „Kaip matau, 
turite smuffą. Tai kaip tik pritiks".

Laikydamas jo dovaną Mr. Sweeny 
mingas dairėsi aplink. „Ach“, tarė.
' „Įeikite“, prašė Mrs. Sweeny; „prašau 
visi. Linksmų Kalėdų. Nuimk smuiką My
kolai ir parodyk savo draugams".

Ir ji droviai nusišypsojo Elzbietai.
Smuikas buvo nukabintas, leidžiamas per 

rankas, laikomas prie šviesos ir vėl ir vėl 
giriamas. „Geras smuikas“, kalbėjo Mr 
Sweeny Mr. Rosenbergui. „Jis geresnis už 
jūsų bent iš paviršiaus. Išbandykite .savo 
pirštus, kad išgirščiau, kaip jis skamba".

M- Rosenbergas perbėgo pirštais per 
stygas. Gražino atgal. „Taip, taip, puikus, 
gerai“, skubėjo pasakyti.

„Vėliau bus galima išgauti puikius gar
sus".

„Taip“, sutiko Mr. Rosenbergas: vėliau, 
popiet“.

lai-

Ir jis bailiai pasižiūrėjo į stalą, parengtą 
penktai valandai.

Kampe- prie lango Mrs. Sweeny ir Elz
bieta apžiūrinėjo žvirbliuką. „Pamanykit, 
visą gyvenimą troškau žvirbliuko. Ir štai. 
Ar tai ne gudrus mažas draugas? Sakyk 
pyyp, paukšteliV.

Tačiau žvirbliukas buvo paniuręs, jautėsi 
vienišas ir nieko nekalbėjo.

’ „Gal būt pragys pavasarį”, tarė Mrs. 
Sweeny1. —

Ir pašnibždomis .11 pridūrė Elzbietai: „pa
manykit, pirmas Kalėdų subuvimas mano 
gyvenime?” z, ,2į*il

Elzbieta pasilenkė ir paglostė jos ranką. 
„Labai malonu, kad mus pakvietėt. Bus 
puiku“.

Mrs. Sweeny taip pat yftglostš ja. „Jūs 
tokia miela", šnabždėjo ji, „daugiau niekas 
nesvarbu".

Ir su paraudusiais skruostais nubėgo l vir
tuvę įdėti prie viščiuko paskutinį kartą taukų.

Geroj nuotaikoj jie susėdo pietų. Net Mr. 
Sweeny prašneko. O Mr. VOtkaras papasa
kojo jiems apie kitas ir ankstesnes Kalėdų 
šventes, prieš ir po Kristaus atėjimo 1 pa
saulį; apie Mitrą ir Astartę, apie Šviesos 
šventę, apie Kris Kringle ir apie Santa 
Klaudiją. „Tas pat vyjoklis, kurį pakabinsi 
ant žvakidės virš jūsų galvų, buvo renka
mas Druidų Anglijoje prieš daugeli metų; 
jie mėgdavo pasibučiuoti po baltomis pas
laptingomis uogomis. Dar ir šiandien mes 
bučiuojaųiės. po juo, nors ir . netikime jo 
magiška jėga. Jeigu būtume išmintingesni, 
žinotume, kad marškos Jėgos niekados 
neapleidžia širdies; dėl to būtume rūpestin
gesni“. •

Mrs. Sweeny galvojo, kad Mr. Otkaras 
klydo dėl Kalėdų. Betgi jos širdis linko prie 
Mr. Rosenbergo, kuris taip smarkiai valgė, 
kad vos tegalėjo kalbėti. „Tai geriausi pie
tūs mano gyvenime. Viskas tirpsta bur- 
noie“. ',

Mrs. Sweenv snfndullavo. „Prašau savo 
lėkštę, dar gabaliuką viščiuko".

Sprogsiu, bet prašau dar gabaliuką. 
Paukštiena šiuo metu, pamanyk sau“.

„Turėjome tain pat vyjokfiu, kur ai 
augau“ pasakė užs’svaioiusi Elzbieta. „Ir 
.dygiųjų palmių. Ir bruknių derlišuc šventės 
metu. Ir pavasary katpėdėlių.”

''„Esu kadaise mačiusi kątpėdėles", kalbė
jo Mrs. Sweenv. „Jos buvo vazonėlyje ant 
gėlininko lango".

„Aeh", tarė Mr. Sweenv.
..Visos saldžiosios vasaros uogos", tęsė 

EI bieta, „ir laukai nilni vėlių. O miš’'’iose 
žili paparčiai ir samanos ir mažos Indi
jos pypkelės. Mielos švelnios žaliosios sa
manos ... atsigulti ...”

2
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Literatūros fronte nieko naujo JONAS N E V AR D A U S K A S

Pasidarėme nepaprastai nervuoti ir skrupu
lingi. Ypatingai šie savumai pasireiškia tada, 
kai kas nors tiesiogiai mums užmirs gurneli. 
Mat, esame nuomonės, jog kiekvieną darbą 
atliekame taip tobulai, kad jame jokios dul
kelės neigiamybių niekas negali, o dažniau
siai tenedrjstie įžiūrėti. Jei, neduok Dieve, 
kas norg mūsų triūsą šiek tiek kitaip (Ver

ną, kaip mes patys apie j| galvojame, pake
liame tok} „lerrną”, kad tie kitaip galvojan- 
tieji tuojau privalo sprukti j kampus ir čia 
visam laikui užsimaskuoti. Tada mums vėl 
ramu ir savo' dūšioje galime didžiuotis: 
„Žiūrėkite, kaip tobulai viską atliekame, — 
niekas nė mažiausios pastabėlės nebepabrau- 
kial O kas galų gale gali kišti nos| | mūsų 
sritį, jei joje turime monopoli, „teikiame vi
suomenei tokio maisto, kurio ji trokšta”, 
esame tokie, apie kurių darbą kiti nieko neiš
mano, yra profanai, netolerantai, tyčia gei
džią mus suniekinti tautiečių, o svarbiausia, 
kitataučių, kurių tarpe gyvename, akyse.” 
Nereikia nė aiškinti, kad už šitokią (žangą 
tuojau pastatys šerius tie, kuriems ji skiria
ma. Tebūnie ir taip, bet tarpusavy turime 
būti atviri ir nuoširdūs. Gerai atsimename 
praeitą vasarą prasidėjus) ir ilgai trūkusi 
generalinį mūši tarp kritikų-recenzentų iš 
vienos pusės ir grožinės literatūros .kūrėjų 
iš antrųjų pozicijų Tą mūši visuose ruožuose 
laimėjo pastarieji, neg galėjo panaudoti ke
leriopai didesnę techninę persvarą: vienas 
išvedė „platesnių intelektualų sluoksnių „skri- 
ningo” organizatorių” artileriją („Mūsų Ke
lias” nr. 4, „Kultūrinėmis temomis prabėgo
mis”), antras atidengė „kvailių galabintojo” 
panzersauftų ugn| („Tėviškės Garsas” nr. 58, 
„Kieno tas balsas?”), gabusis ir mūsų visų 
mylimas Majestro trenkė pagerintos rūšies 
atominę bombą „Confiteor” („Žiburiai” nr. 
8), ketvirtas iššovė V 2-jį („M. Kelias” nr. 9, 
„Susitarkime.mylėti žmogų”), nors „priešas”, 
pasiryžęs besąlyginiai kapituliuoti, nebeleido 
nė paklydusio šūvio. Niekas mūs Neįgaliojo 
advokatauti | šipulius sudarkytiems kritikams 
ir, apsaugok Aukščiausias, nenorime atnau
jinti panašios rūšies karą, bet ^vardan tiesos 
tebūnie leista (rašyti pastabą, kad literatai ir 
jų gynėjai, sodindami vien kritikus-recenzen- 
tus | didžiųjų to karo nusikaltėlių suolą, ei 
giasi panašiai, kaip pasaulinio teismo organic 
zatoriai ir vykdytojai leisdami kaltintojų kė-' 
dėse sėdėti ir antrosios pusės nusikaltėliams. 
Rodos teisėjai turi pareigą būti nešališkai^ ir, 
norėdami susikivirčijusiug atvest i amžinos 
taikos darželį, privalo vienodai graudenti abi 
puses. Laidyti vilyčias į * ginklus padėjusį 
priešininką yra netauru, tuo labiau, kad tų 
„sumuštųjų” pusėje didžiąją dalimi buvo ir 
pasilieka tiesa. Tik visa bėda, kad jie tą 
tiesą ne retu atveju pareiškė netinkama 
peraštria forma. Tai praeitis, kuri dabarčiai 
i literatūrinį mūsų gyvenimą (nešė tuštumą: 
pirmieji, gavę „ugnies”, tyli; laimėtojai jų 
darbo nebetęsia. Yra natūralu, kad anksčiau, 
sakykime, netinkamoje formoje pradėtą kriti
kų užmojį perimtų tie, kurie jaučiasi geriau 
tą išmaną, kurie tinkamiau geba įvertinti 
pasirodančius literatūros veikalus ir tuo pa
čiu vispusiai, nešališkai ir prideramoje for
moje gali skaitytojus su jais supažindinti. 
Manytume, kad tokioms pareigoms geriausiai 
tinka poetai ir rašytojai. Jie turėtų užpildyti 
tą spragą, kuri aiškiai matyti kad ir iš šito-

kių reiškinių: praeitais metais Schweinfurte 
L. Vismantas išleido poetės J. Augustaitytės- 
Vaičiūnienės eilėraščių rinkini „Skeveldros”, 
— jokio viešesnio balso apie Ui; tais pat 
metais „Atžalynas” atspausdino dr. Ant. 
Maceinos „Didyjį Inkvizitorių” • knyga gi
laus turinio ir net Nepriklausomoje Lietu
voje retai buvusios vertės (kaip originalus, 
ne verstinis veikalas); apie ją tik vienur ki
tur pusbalsiai teprasižiota, vengiant giliau 
pažvelgti ( tokio kūrinio prasmingumą; šiais 
metais net keturiems dailiojo žodžio posmuo- 
tojams paskirtos vertingos garbingų organi
zacijų literatūrinės premijos už 1946 met. 
išleistus poezijos veikalus. Apie tų premijų 
paskyrimą ir (teikimą tik banaliausius pra
nešimėlius mūsų spaudoje tematėme,’ o apie 
pačius laureatus ir jų kūrybą jokių išsa
mesnių rašinių, jokio didesnio garso, Ursi 
tai būtų buvęs paprasčiausias kasdieninis 
(vykis. Vienas premijuotų veikalų visai naujo 
mūsų poezijoje stiliaus ir formos — 
Nyka-Niliūno „Praradimo Simfonijos”, 
nedažnai pasiUikąs |vyk|s, rodąs, kad ir 
kiose tremties sąlygose mūsų poetai 
duoti aukšto meninio lygio kūrybos, bet apie 
tai taip pat tylima. Broliai Šulaičiai išleido 
V. Kudirkos „Satyras”; apie jas vėl tik re- 
gistrcinio pobūdžio pranešimėliai periodinėje 
spaudoje. Žodžiu, „literatūros fronto nieko 
naujo”. Nenoromis .prisimena L. Jakavičiaus 
kalendorinė gadynė: dabar taip pat platokai 
reklamuojami kalendoriai, tarsi jie vieni 
būtų literatūros reprezentantai, tarsi be jų 
nepasirodytų kitokio pubūdžio knygų. Nega
lima, žinoma, mažinti dėdės L. Jakavičiaus 
kalendorių šiokio tokio kultūrinio nuopelno; 
šio meto niauriose dienose gerai suredaguoti 
ir dailiosios literatūros Kūrinėliais paįvai
rinti kalendoriai taip pat atlieka kultūrinio 
darbo dadelę, bet apie juos plačiau kalbėti 
kaip apie grynus poezijos ar prozos veikalus 
kaž kodėl atrodo truputi juokinga.

Knygos mylėtojas, o tokiais šiandien be
veik visi esame pasidarę, dažnai prisimena 
puikiuosius laikus laisvoje Lietuvoje: ten 
knygų būta iki valios! Leidyklos ir knygynai 
tiesiog varžydavosi dėl klijentų, gaudydavo 
juos ir piršdavo naujausius leidinius, o se- 
nesniesiems išparduoti kombinuodavo „knygų 
išpardavimo pigiuosius mėnesius”, loterijas, 
siūlydavo imti „bargan”. Knyga gaudydavo 
skaitytoją, o. šiandien yra priešingai: skaity
tojas medžioja knygą. Ta medžioklė nėra pa
prasta ir ne visada sėkminga, nes knyga, 
kaip klajojanti ugnelė, čia pasirodo, čia vėl 
dingsta: štai, paminėjo kuris laikraštis išėju-

JAUNIMUI
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sią, iš spaudos ar ruošiamą išleisti knygą, 
o kur ją gauti, kur kreiptis, kokiu keliu ją 
įsigyti galima, — nežinia. Ne karta dėl šito 
reikalo skaitytojai yra aimanevę, bet į tas 
aimanas dėmesio nekreipiama. Atrodo, kad 
iš tiesų „literatūros fronto nieko naujo”. O 
rašytoja; ir poetai nesėdi rankas susinėrę. Jie 
kuria labai intensyviai, net paskubomis lai
kraščių atkarpose dažnokai skaitome rašomų 
ar leidžiamų romanų ištraukas. Taj rodo, kad 
netrukus susilauksime didesnio skaičiaus be- 
letrjstinio pobūdžio kūrinių. Jų ištroškę 
laukia skaitytojai;, prakaituodami juos ruošia 
rašytojai, kartais net prieštaravimų įveldami: 
„O didžiausias jo nustebimas buvo tai, kad 
kambarys atrodė tikrai puošnus „ir keliolika 
eilučių toliau apie tą patį kambarį —” . . . 
jie ten ir gražiai atrodė tame, nors ne labai 
puošniame, bet jaukiame, gražiai apstatytame 
kambaryje.” („Tėviškės Garsas” nr. 63, „Pas
kutinioji galimybė” — Iš spausdinamo ro
mano „Pilkieji namai”). Panašu, taip sa- 

_kant ..„ ach, atsiprašau, — tolimesnis aiški
nimas virstų kritika ar recenzavimu, o tam 
aš nekompetentingas. Šiaip, „mūsų literatūros 
fropte nieko naujo.”- J. Jalinskas.

M USUt VELYKOS
Dangau, pažvelk į mus aušra nušvitęs, 
Pažvelk į mūsų žemę, j tylinčius varpus, 
Kur paskutinis sūnus kovoj kritęs 
Ir Aleliuja: skambant neatbus.

Pažvelk, o Viešpatie, kai iš karsto kilsi, 
Gera širdim ir žvilgsniu nemariu, 
I tuos, kur eina vieškeliuos pailsę 
Be savo tėviškės ir be namų.

Kažkur skambės varpai Prisikėlimo
Ir Jauks tauta8 gyvenimo kelin.
Jau bus sugrįžę vyturėliai ant arimų ' 
Ir mūs malda bus grįžusi gimton šalin.

Ant tremtinio stalo žilvičiai nukarę
Tę brangią šventę kiekvienam primins.
Džiaugsme žydės pasaulis... tik mūsų dailę 
Nieks nesupras ir lūkesčiais nenuramins.

Dangau, pažvelk | mus aušra nušvitęs, 
Pažvelk | mūsų žemę, | tylinčius varpus, 
Kur paskutinis sūnus kovoj kritęs 
Ir Alelidjai skambant neatbus.

Sporto švente Kemptene
Vienas iš didžiųjų priešvelykinių sporto 

(vykių buvo kovo 29—30 d.d. YMCA—YWCA 
rūpesčiu Kemptene surengta pabaltječių spor
to šventė! Be vietinių sportininkų, šventėje 
dalyvavo kai kurios stipresnės krepšinio ko
mandos iš amerikiečių zonos. Šventę rengiant 
gražiai bendradarbiavo estų, latvių ir lietu
vių pareigūnai ir jų darbo pasiekimai buvo 
visais atžvilgiais vykę ir pradžiugino gera 
organizacija.

Dėmėsio centre buvo krepšinio žaidynės, 
kur, be kitų, dalyvavo trys stiprios koman
dos: Kempteno Šarūnas, Scheinfeldo Kovas ir 
Darmstadto latvių Cursa.

Pirmose rungtynėse Kempteno GSK po 
įdomios dvikovės laimėjo prieš Darmstadto 
latvių Cursa 28—23. Pati pradžia buvo sėk
mingesnė latviams, bet antram kėliny Kemp
teno lietuviai spustelėjo ir tolimais metimais 
užsitikrino kiek nelauktą pergalę. Toliau 
Kempteno reprezentacinė komanda Šarūnas 
lengvai sukirto Kempteno estus 71—19. Kitas 
žaidynių didžiūnas, Scheinfeldo Kovas, taip 
pat be didelio vargo (veikė Kempteno latvius 
70—35. Pusiaubaigmėje Scheinfeldo Kovas 
parodė savo aukštą klasę ir įtikinančiai nu
galėjo Kempteno GSK 69—32. Kempteno ge-

'jJeLykii kidkutid 'Baktiati
VERTE J. MKS.SLUGY

Mr. Otkaras skubėjo pertraukti jauną 
moteriškę, kurios mintys savaime vedė į 
meilę. Indijos pypkelės labai keistas sutvė
rimas. Tai grybinis augalas; jis auga že
mėje, kaip grybai”.

„Pittsburghe, Pensylvanijoje", tarė Mr. 
Rosenbergas, „mes paprastai valgydavome 
grybus, pataisytus su svogūnais ir truputi 
bekono“.

Ir jis pasižiūrėjo ( Mrs. Sweeny, lyg ro
dos sakydamas: Artimoj ateity jūs pavai
šinsite mus grybais.

Tačiau Mrs. Sweeny galvojo apie miškus. 
JI įsivaizdavo, kad jie žali, pakloti sama
nomis, ir kvepia, kaip katedra. Ji galvojo, 
kad kanarėlės ir žvirbliai gieda šakose tarp 
katpėdėllų ir paparčių. „Aš norėčiau tru
puti samanų žvirbliukui, pakloti”, tarė ji 
Mr. Sweeny.

„Ar jūs kada, nors gulėjote miške, Mrs. 
Sweeny?“ „paklausė Elzbieta. ~ " 
spygliai kutena jūsų kojas, o jauni 
ha! greibo už jūsų suknelės, lyg jie 
pirštus“.

• „Šventoji Dievo Motina“, tarė Mrs. 
ny. „Ar iš tikrųjų?“

Ir staiga ji prisiminė, kad ji vieną dieną 
vaikščios miške, kai ji ten paklius.
Po pietų jie sėdėjo tyliai, o Mr. Rosenber
gas grojo smuiku. Jis būtų mielai atsipra
šą, kad per daug privalgė, bet jis nenorėjo 
nuvilti Mr. Sweeny. Pradžioje jis pagrojo 
keletą mažų dalykėlių; po to savo paties 
malonumui Bacho dalyką; o tada Viktoro 
Herberto kūrinį Mrs. Sweeny.

Šlavikas buvo sužavėtas. „Sis smuikas 
Puikiai skamba“, pareiškė jis. „Mano žmona 
j| man išrinko“.

Ir savo mintyse paspraudęs smuiką po 
smakru jis traukė gėlėtą smičių per stygas 

■ ir sugrojo dalykėli ko puikiau, negu kada 
uore jis buvo girdėjęs.

(B.d.)

„Pušų 
mede- 
turėtų

Swee-

— Aš klausiu jus rimtai: ar yra kiškių, 
dedančių kiaušinius? — klausė varna varlę.

— Man to neteko sužinoti', — atsakė var
lė, lipdama iš vandens, — kaip jums tai atė
jo į galvą?

. Varna parodė snapu per petį. Varlė, nega
lėdama nuo žemės nieko matyti, užšoko ant 
akmens. Ji pamatė kiški, paprastą, kaip ir 
visi. Aplink ji stovėjo įvairiausi kiaušinių 
dėjikai: pelėda, višta, driežas, genys ir viena 
skruzdelė.

— Kaip jūs dedate kiaušinius? —. klausė 
jie-

— Tai tikrai labai keista, — atsakė genys.
— Mane labiau domintų, kaip jis deda zda- 

žytUg kiaušinius, — Įsiterpė susijaudinusi viš
ta. Kiškutis Baksas, kuris draugiškai šypso
damasis sėdėjo ant kiaušinių krūvos, pasi
kėlė. Jis sugludavo savo kailiuką, nusilenkė 
ir pasakė:

— Kadangi aš esu Velykų kiškis I
— Velykų kiškis! — nė vienas jų nežinojo, 

kas tai būtų. Bet priekiu spraudėsi varna, 
ką tik atvykus nuo telefono-vielos, kur ji at
laikė mažesniųjų paukščių mitingą.

— O, tada gali būti, — kranksėjo ji ir da
rė gbna gerą Įspūdi. Kiaušinių spalvos vi
siems badė akis. Labiausiai damos spoksojo 
kaip apakintos. Jokios abejonės: jų nuosa
vi pilki ir balti kiaušiniai, palyginti su šiais, 
Buvo tik niekas.

— Kaip tiktų raudonumas prie mano juo
dų plunksnų, — galvojo sau višta.

Baksas bėginėjo sau popiečiu po pievą, 
čia pat Velykos. Buvo daug darbo su kiau? 
šinių padalinimu. Sode jis pamatė besėdin
čią varlę. Vienoje rankoje ji laikė nendrę, 
kitoje kiaušin] , o staigiau sujudėjus jai per 
pilvą lašėjo dažai. Baksas labai stebėjosi 
varlę taip matydamas ir jis labaj juokėsi.

Balkone sėdėjo višta. Ji buvo pasidėjus! 
pagalvėli ir stengėsi plunksna raudonai nu
dažyti dar vakar taip mėgtus baltus kiauši
nius. Ach, tiršti dažai, kuriuos ji turėjo, bė- 
go ant jos plunksninių drabužių.

—Kokia nesąmonė, — galvojo Baksas, bet 
iš tikrųjų jam dėl to buvo labai linksma.

Net senė pelėda užsikrėtė bendru kvailio
jimu. Ji bandė truputi pagražinti mėlynių 
sultimis nudažytus gaminius, stengdamasi 
lukšte nagais iškrapštyti savo vyro monogra
mą.

Visur, kur Baksag ėjo, kiaušinių dėjikai da
žė ir tepliojo — buvo galima tiesiog mirti iš 
juoko. Velykų kiškutis iš pasitenkinimo per
sivertė per galvą.

— Jūs per daug paėmėte raudonos spal
vos! — sušuko jis vištai. Ir ji dėl 4o taip 
supyko, kad net akiniai jai (krito į dažus.

— Per marga, — pareiškė jis Geniui. Ge
nys buvo margas ir tepliojo pagal savo dra
bužius. Jis baksterėjo savo snapu kiškuti.

— Nelaižyk teptuko! — sušuko jis driežui. 
Sis labai piktai | jį pažiūrėjo. Varnas ką tik 
paliko savo lizdą aukštame medy ir Baksas 
pašoko aukštyn, kad viską geriau apžiūrėjus.

— Man atrodo, kad jis pašiepia mus, — 
- labai rimtai pagalvojo viena muse. Ir ištik- 

rųjų: darbas visur sustojo — ką reikėjo da
ryti? Reikėjo pasitarti, kiški uždaryti ir, gal
būt, jam leidimą atimti. Visi kiaušinius dedą 
paukščiai ir gyvuliai susirinko | būrį. Tuo 
tarpu Velykų kiškutis Baksag nuo medžio 
nušoko ant tvoros, nuo tvoros ( pievą, iš pie
vos ( sodą, o iš ten tiesiog ant lango. Kam
bary buvo mergaitė jau lovoje. Mažoji mer
gaitė prie lango buvo pritaisius; gėlėmig pa
puoštą lizdelį. Baksas įdėjo į jį porą gražių 
naujų kiaušinių. Kai tik jis ta, buvo pabai
gęs, atėjo gyvuliai. Jie visi buvo rūgščihi 
susiraukę.

— Klausykit, bičiuliai, — sušuko jiems kiš
kutis, — kodėl jūs pykstat ant manęs? Todėl, 
kad aš galiu kaiką, ko jūs negalit? Ar neturi 
kiekvienas kurpius prie savo darbo būti? Aš 
esu Velykų kiškis, vieną kartą metuose turjs 
leidimą atnešti vaikams margų kiaušinių.

Tada mažoji mergaitė atidarė užuolaidą, 
apkabino kiškuti, ir kadangi visi gyvuliai 
mylėjo mergaitę, jie sušuko:

— Taip, taip, Ui tiesai Na, Ui gero pasi
sekimo šiais meUis! — Ir jie bėgo, ir jie 
skrido ir rėpliojo ( namus, ir paliko savo 
kiaušinius tokius, kokie jie buvo

ležinkelininkai atkakliau spyrėsi tik pirmą
sias 10 minučių, vėliau turėjo pripaž.nti ąavo 
priešininkų pranašumą ir taškai pasipylė kaip 
iš gausybės rago. Kitose pusiaubaigminėse 
rungtynėse Kempteno Šarūnas žaidė prieš 
Kempteno lietuvių gimnaziją. Jaunieji gim
nazistai reprezentantų nepabūgo, sužaidė la
bai energingai ir katrkartėmis priversdąyp 
meisterius susimąstyti. Šarūnas laimėjo ė7.— 
36, bet pergalė nebuvo jau taip lengva^Tf- 
kovota. f

Baigminig susitikimas tarp Kempteno Ša
rūno ir Scheinfeldo Kovo užkūrė tokią kovą, 
kokią tremtyje vargu bau buvome matę. Dvi
kovė buvo įtempta, jaudinanti ir pasekmė ne
buvo aiški iki baigminio švilpuko. Pagaliau 
Kempteno reprezentantai, porą metų įųjv^jie 
nugalėti, susilaukė jiems lygaus priešininko, 
su kuriuos nėra kada juokauti. Scheinfeldo 
Kovas, dar tik šiemett susikūręs, per 3 mė
nesius nuėjo dideli pažangos kelią ir su įdo
mumu tenka žiūrėti Į netolimą ateit). Koman
dos pagrindą sudaro buv. Miuneheno Ginta
ro krepšininkai, kurie persikėlė | Scheinfel- 
dą ir pasitaikino keletą vietinių žaidikų. Ko- 
manda nuoširdžiai dirbo ir iki šiol yra tu
rėjusi bene penkiolikę tarpklubinių rungty? 
nių, daugiausiai prieš amerikiečių karius. 
Savo balanse jie turi tik vieną pralaimėjimą 
(amerikiečiams) o tokioms pajėgioms lietuvių 
komandoms, kaip Kempteno GSK ir Dillin- 
geno SK, nepasigailėjo atskaityti po 20—30 
tšk. skirtumu.

Kempteno scheinfeldiečiai parodė savo tik
rąjį veidą ir nedaug reikėjo, kad Kemptene 
Šarūnas būtų pralaimėjęs. Šiaip ar taip., 
Kempteno nenugalimieji pajuto, kad pagrin? 

z das slysta iš po kojų ir jiems tenka susirū
pinti. š| kartą Šarūnas laimėjo 27—25 (16— 
13). Šios rungtynės abiems komandoms turė
tų tarnauti kaip paskatinimas nenuilstamai 
pažangėti — vieniems neužmigti ant laurų, 
kitiems, dar neseniai ( sceną išėjusiems, siek
ti naujų aukštumų ir nepaklysti savęį' įįįY- 
vertinime, nes tik nuoširdus darbas ir konian 
dinis susiklausymag galj juos • ištempti“!‘flft- 
rai mielą tikslą. » ;

Rungtynės pagavo žiūrovus, kurie (vykius 
aikštėje labai pergyveno. Žaidimas buvo la
ba; spartus, kietokas ir parodė, jog dabar 
turime du tikrai pajėgius krepšinio vienetus, 
kuriais galime didžiuotis. Taškai: Kempteno 
Šarūnas: Norkus II (11), Norkus I (7), Bag
donas (5), Puzinauskas (2), Mackevičius (2); 
Scheinfeldo Kovas: Grybauskas (12), Birutis 
(8), Lauraitis (4), Gružauskas (1).

Tinklinio žaidynėse lietuviai nedalyvavo. 
Estų ir latvių tinklininkaį parodė aukštos 
klasės žaidimą. Pirmą vietą laimėjo Mem- 
mingeno kombinuota latvių komanda. Gaila, 
kad mūsų tarpe tinklinis vis dar posūnio 
vaidmenyje — o juo susidomėti ir jį prote
guoti tikrai vertėtų.

Stalo teniso žaidynėse dalyvavo estai, lat
viai, lietuviai ir vokiečiai. Čia, kaip ir krep- 
šnyje, buvo aiškus lietuvių grobis. Vyrų vie
netą laimėjo Andriulis III, baigmėje (veikęs 
Duliūną 3—1. Trečią vietą užėmė Norkus 11. 
Dvejeto baigmėje žaidė taip pat tik lietu
viai: Andruli* III — Duliūnas laimėjo prieš 
Norkų II — Osteiką 5—0. šachmatuose lietu
viai su estais sužaidė 4:4 ir pralaimėjo lat
viams 35:4,5. Estai nugalėjo latyius 6:2.

Sporto šventėg pabaigtuvėms buvo sureng
tas estų, latvių ir lietuvių jungtinis koncer
tas. Didelio pasisekimo susilaukė lietuvių 
tautiniai šokiai ir vyrų bei mišrūs chorai 
(vad. Armonas). Ta pat proga laimėtojams 
buvo išdalintos gausios dovanos, s

Si didesnio masto sporto šventė yra gra
žus įnašas | tremtieg sportinį ir kultūrini ju
dėjimą. Malonu, kad svetur taip populiari 
YMCA — YWCA ir lietuvių tarpe graliai 
užsirekomenduoja, pradeda leisti _ giliau šak
nis ir gražiai skatina taurų jaunimo bendra
darbiavimą. - K. Ck.
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(MINTIS) Gražu už tėvynę pavargti, kentėti; palaimintas darbas šalies prigimtos.

Maironis

Sugestijos baltu^Bona Fide pabėgėiiujr DP reikalu 
(Iš

Kol Baltijos valstybių nepriklausomybė bus 
atstatyta, laikinį mūsų problemos sprendimą 
dabartinėse politinėse ir ūkinėse sąlygose mes 
laikome geriausia išeitimi ir ji8 turi būti:

a) baltų bona fide pabėgėlių ir DP sukon
centravimas kompaktine mase Vakarinėj Eu
ropos kontinento dalyje po tarptautinės admi
nistracijos kontrole arba

b) kompaktinis jų perkėlimag Į kurį nors 
anglosaksų mentališkai giminingą ir baltams 
tinkamą kraštą, pageidautina į Angliją ar 
kurią kitą Britų Commonwealtho dalį.

Palengvinti dabartinę tragišką baltų pabė
gėlių ir DP padėti iki galutinio ar laikinio 
jų problemos sprendimo, suinteresuotieji bal
tai laikd reikalinga, kad būtų įvykdyta štai 
kas:

1. Teisėtos Baltijos valstybių vyriausybės 
paskelbė savo kraštų neutralumą tuojau pat 
Antrajam Pasauliniam ' karui prasidėjus. Ta
čiau be jokios jų pačių kaltės jos tapo neiš
provokuotos agresijos aukomis. Todėl mes ir 
prašome:

a) Baltų bona fide pabėgėlius ir D P visose 
Vakarinių sąjungininkų okupuotose zonose 
Vokietijoj paskelbti neutralių valstybių pilie
čiai® su DP statusu;

b) oficialiai pripažintas baltų organizacijas 
ir, asmenis akredituoti, kaip tautiečių atsto
vus Vakarų okupacinėse zonose prie karinės 
valdžios organų ir vokiečių administracijos.

2. Deklaruoti, kad baltai bona fide pabėgė- 
liaflr DP yra nerepatrijuotini ir pratęsti vi
sas juos liečiančias klauzules.

3. Nustatyti teisiną baltų įona side pabė
gėlių ir DP statusą karinės valdžios ir to- 
kitįiųyaldžios'atžvilgiu, atstatant jų pagrin
dines-Žmogiškąsias teises, būtent: laisvą ju
dėjimą,'nuosavybės teises, laisvą darbo pasi
rinkimą ir organizavimosi teises. >

4. Politiniai baltų bona fide pabėgėlių ir 
DP įsitikinimai visai atitinka UNO chartos 
principus ir todėl nebetaikyti jiems kokių 
nors specialių skryninga vinto metodų. Iki šio
lei pakartotinai naudotų, arba eventualiai įsi
leisti jų atstovus į skryrtingavimo organus, 
kaip teisinius patarėjus.

5. Suteikti šeimos nariams, atskirtiems vie
niems nuo kitų, įskaitant karo belaisviu® Va
karų Sąjungininkų zonose Vokietijoje ir Aus
trijoje, įskaitant Berlyną ir Vieną, teisę pri
sijungti prie savo šeimų ar išlaikytojo kiek 
galima greičiau ir panaikinti šiam tikslui su
varžymus, kurie draudžia tarpzoninį DP ju
dėjimą ir priėmimą į stovyklas.

6. Pagerniti dabartines beveik desperatiš- 
kasjjątygas maisto, drabužių ir patalpų klau 
simu,. kad būtų išvengta fizinio ir dvasinio 
degeneravimosi ir DP bei pabėgėlių suny
kimo.

7. Palaipsniui šalpos ir atstatymo adminis
traciją perleisti patiems baltų bona fide pa
bėgėliams ir DP, leidžiant jiems dirbti ne

W?
■*

baltų memorandumo anglų parlamento nariams) 
tik kaip antros eilės darbininkams, bet taip 
pat kaip atsakingiems funkcionieriams tarp
tautinių ir vietinių organizacijų darbe.

8. Duoti baltų bona fide pabėgėliams ir 
DP progos praktiškai ■ realizuoti savo gabu
mus ūkiniam Vokietijos gyvenime lygiai ir 
prie Karinės valdžios, bet ypatingai skatinti 
prvačių iniciatyvą ir savarankią veiklą, su
teikiant jiems galimybę qsteigti ūkines įmo
nes ir kooperatyvus pagal savarankią bazę.

9. Praplėsti dabartinę baltų moterų įdar
binimo schemą taip pat baltų vyrams Jungti
nėj Karalystėj, suteikiant jiems teisę vykti 
ten su savo šeimomis. Šiuo keliu jie gali įro

Baltu Tarybos pareiškimas
Ryšium su Britų instrukcija dėl DP darbo 

baltų taryba šit ką pareiškia: ,
„Baltų DP buvo ir tebėra pasiruošę pagal 

savo patyrimą ir išsilavinimą dirbti anglų 
įstaigose ar savo pačių reikalui! Tat įrodo 
pastovia; augąs dirbančiųjų procentas, dau
gelyje stovyklų pasiekęs 80—100%. Tačiau 
su dideliu karteliu patiriame, kad ateityje ke
tinama vokiečių įstaigoms pavesti teisę nu
statyti DP tinkamumą ir sugebėjimą dirbti 
ir juos pavesti vokiečių kontrolei.

Mes esame vokiečių agresijos aukos, nega- 
lime'dirbti tautai, kuri mus persekiojo ir iš
naudojo, politiškai sunaikino ir apiplėšė mū
sų valstybes.

Kaip vokiečiai žiūri Į svetimšalius darbi
ninkus, rodo jų laikysena okupuotose Pabalti
jo valstybėse, o taip pat paskutiniai karo me
tai Vokietijoje, kur tremtiniai nežmoniškose 
sąlygose turėjo dirbti blogiausius ir sunkiau
sius darbus ir tai, pagaliau, rodo vokiečių 
dabartinė laikysena.

Darbovietėse su mišria darbo jėga (DP ir 
vokiečiai) pvz.. Remmewetter Ruhro krašte, 
kur dirba 600 Baltų tremtinių ir 1.500 vokie
čių, iš 130 administracijos ir biuro tarnauto
jų nėra nei vieno DP.

Iš Kielio rajono pranešama, kad firmoje 
Kobarg und Foerst dirbą latviai amatininkai 

-yra paversti žemiausio laipsnio pagalbiniais 
darbininkais ir šiaip šu jais blogai elgiamasi. 
1947 m. sausio mėn. tie amatininkai buvo at
leisti. Yra. ir daugiau pavyzdžių.

Iš to aišku, kad vokiečių laikysena svetim
šalių atžvilgiu nėra pakitusi. Mes esame įsiti
kinę, kad Baltų tremtiniai vokiečių darbo įs
taigoms atidavus spręsti mūšų darbo klausi
mą, patirs neteisingumo ir sauvalės iš vokie
čių darbdavių. Mes turime pagrindo abejoti, 
ar britų kontrolė bus pajėgi apsaugoti mus 
nuo tos sauvalės.

Su dideliu vargu ir pasiaukojimu įsteigtos 
dirbtuvės stovyklose ir kitos privačios įmo
nės ir su tuo susijęs DP lavinimasis — yra 
grąsomas. DP kultūrinių reikalų rūoinimas: 

dyti savo dėkingumą britų tautai už didžiai 
vertingą paramą ir pagalbą, suteiktą jiems 
.praeityje ir cfflbar.

10. Jei Nelemto likimo atveju baltai bona 
fide pabėgėliai ir DP turėtų pasilikti Vokie
tijoj ilgesnį laiką, jie turėtų būti sutelkti į 
kompaktines bendruomenes, aprūpintas, kaip 
mažumos, kultūrine autonomija ir autonomi
nėmis institucijomis jų tautinei kultūrai kelti.

11. Leisti įgaliotiems baltų bona fide pa
bėgėlių ir DP atstovams pranešti savo rei
kalus, pageidavimus ir skundus tarptautinėms 
institucijoms, besirūpinančiomis pabėgėlių 
problema ir jos sprendimu.

savų mbnininkų mužikų, rašytojų, mokslinin
kų likimas naujosios politikos instrukcijose 
neišspręstas. Švedijoje, pvz., visi intelektualai, 
negauną tinkamo darbo, gauna 350 kronų 
per mėnesį ir dirba prie archyvų tvarkymo. 
Tremtinių maisto normų prilygynimas vokie
čių normoms yra neteisingas. DP būdami 
svetur yra palyginti blogesnėje padėtyje, kaip 
vietiniai. Drabužių ir skalbinių jie labiau 
trūksta. DP tarpe yra tūkstančiai, kurie jau 
ilgus metus neturi lovos skalbinių. DP turi 
gyventi blogesnėse sąlygose kaip vokiečiai.

Naujoji darbo politika būtų tęsimas karo 
metu vokiečių naudotų metodų. Ji formaliai 
pastato mus lygiomis su karą pradėjusiais 
vokiečiais, bet faktiškai į žymiai prastesnį ■ 
traktavimą. Mes prašome:
’a) neleisti vokiečių įstaigoms disponuoti 

mūsų darbo jėga, bet palikti tai britų žinioje;
b) vokiečių tarnautojus ir darbininkus, dir

bančius BAOR, CCG, Mil. Gov., Unrroje ir 
kitose įstaigose, skubiai pakeisti tremtiniais.

c) kad tremtiniai galėtų patys įsijungti į 
darbą ir tinkamo darbo laisvai susirasti, pa
naikinti draudimą tremtiniam® laisvai judėti.

d) tremtiniams verslininkams steigiantiems 
savas kooperatines ar kitas įmones, duoti tas 
teises, kurias turi vokiečiai. (A.)

. v v
Prof. V. Krėvė-Mlckevicius išvyko 1 JAV

Kaip „Išeivių Draugo” 11 Nr. rašoma, 
prof. Vincas Krėvė-Mickevičius apleido Gla- 
senbacho lietuvių stovyklą Austrijoje ir išvy
ko į JAV. Ta proga Austrijos lietuvių laik
raštis „Mūsų Žinios” rašo: „Surikus buvo 
prof. Krėvės gyvenimą® tremtyje. Tačiau nie
kas jo nematė nusiminusio ir negirdėjo kuo 
skundžiantis. Nežiūrėdamas 65 metų naštos 
visur buvo ten, kur buvo kviečiamas. Skaitė 
paskaitas, dėstė pamokas, vadovavo gimnazi
jai, rašinėjo laikraščiams* Tik jo autoritetu 
sekdmi jaunieji ir galėjo daugelį darbų at
likti.” (vj)

Is tarybinės spaitdos skilčių

1 Ir Belgijoje lietuviai gerai 
susiorganizavę

Nors ir pavėluota; pasiekė žinios, kaip lie
tuviai Belgijos sostinėje paminėjo Vasario 
16 d. sukaktuves, bet verta paminėti. Dieno* 
programa prasidėjo pamali . kurias hi
ke Belgijos lietuvių kapelio:; j n. Dr. Gai
damavičius. Po piet įvyko išmintingas posė
dis, kuriame be lietuvių dalyvavo daug lat
vių ir estų. Atidarymo žodį tarė tos šventė* 
iniciatorius, BALF’o įgaliotinis kun. J. Da
nauskas. Po to kalbėjo komiteto pirm. Dr. 
R. Kastys. Po jo kalbos pagerbiant žuvusiu* 
už laisvę, nuskambėjo Lietuvos Himnas. Vė
liau sekė latvių ir estų sveikinimai. Arba'H- 
lės metu skambėjo lietuvių, latvių ir estų me
lodijos. Lietuvių vyrų būrelis vadovaujamas 
stud. St. Kairio ir vienuolio V. Gaigalo pa
dainavo keletą populiarių .iąudies dainų. Dr. 
R. Kastys padeklamavo kelius eilėraščius. 
Ypač didelį įspūdį paliko angliakasio Mar- 
tuzaičio paties sukurto eilėraščio deklamavi
mas. Vienuolis V. Oaigalas meniškai atliko 
pianinu kūrinį „Santa Lucia”. Filminiu epi- 
diaskopu buvo parodyta daug Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos vaizdelių. Vėliau šokiais, žai
dimais ir pašnekesiais baigėsi Vasario 16 d. 
minėjimas Belgijos sostinėje, (vj).

Kardinolas GrifTinas "i'’6s pabaltleclams 
kovoje uz kraoiiMslaisvlnima^

Kaip anksčiau buvo, rašyta, Vasario 16 d. 
29-jų sukaktuvių proga Londono ir Škotijos 
lietuviai buvo nusiuntę Westminsterio kardi
nolui Griiffinui rezoliuciją, kurioje prašė pa
dėti Pabaltijo kraštams atgauti prarastą lais
vę. Kardinolas Griffinas, atsakydamas tarp 
ko kita rašo:

„Aš esu giliai sujaudintas Jūsų maloniu 
raštu ir rezoliucija, kuri buvo priimta per 
Lietuvos Nepriklausomybės 29-jų sukaktuvių 
minėjimą. Aš būsiu labai dėkingas, jei jūs 
perduosite mano nuoširdžią padėką visiems 
tiems, kurie priėmė tą rezoliuciją. Aš noriu 
jus užtikrinti, kad darysiu visą, kas yra ma
no galioje, kad užtikrinti Lietuvai ir taip pat 
jūsų kaimynams Latvijai ir Estijai teisingą 
taiką ir laisvę už kurią jūsų galantiški kraš
tai kovojo ir kuri ir dar šiuo metu jiem® nė
ra užtikrinta”, (vj)

Atvykusios itD. BritanijaJletuvaltėi 
remia Lietuviai Gelbėti Draugija

Atvykusios lietuvaitės dirbti D. Britanijos 
ligoninėse nepamiršo ir bendrųjų Lietuvos 
reikalų. Prieš kelias dienas A. Drąsutienė ir 
V. Neščiukaitė paaukojo iš savo pirmųjų už
darbių po 10 šilingų Lietuvai Gelbėti Drau
gijai Londone. Draugija, gaunamas auka* 
skirsto tremtinių šelpimui ir Lietuvoj išlais
vinimo reikalams, (vj).

Memmlngenas
— Paskutiniu metu i išskryningavus 33 

lietuvius, turėjo persitvarkyti ir Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Aerodromo skyriaus 
valdyba. Iš jos išėjo pirmasis šio skyriaus 
pirmininkas provizorius S. Nasvytis. Nors 
jis Ir trumpai vadovavo skyriui, per trum
pą laika spėjo jį tinkamai suorganizuoti ir 
sušelpti daugelį pagalbos reikalingų lietu
vių drabužiais, pinigais ir maistu. Naujuoju 
skyriaus valdybos pirmininku išrinktas pr. 
mokyklų inspektorius J. Kreivėnas.

— Prieš pat Velykų šventes Aerodromo 
parapijos klebonas kan. Prof. Steponavičius 
organizuoja religinę kelionę į Konnersraut 
pas Teresę Naumąnn, pergyvenančią Kris
taus Kančias.

— Jau kuris laikas stovykloje labai su
prastėjo maistas. Jo kiekis yra labai mažas 
ir toli gražu neužtenka gyventojams. Ypač 
labai nuskriausti vaikai iki 5 mt. amžiaus. 
Visi gyventojų pagėidavimai gauti sausą 
davinį, kaip yra mieste gyvenančių 
tuvių tarpe ir kitose stovyklose, dėl ne 
lietuvių pareinančių aplinkybių kaž 
„užkliūva“ ir nueina niekais.

Teisė gimnazijos moksleivį
Koųo 30 d. vietos lietuvių gimnazijos 

moksleiviai skautai, prieš baigdami moks
lo metus, Sumanė įvertinti moksleivio dar
bus, atliktus per mokslo metus, pasirink
dami šiam reikalui mokinio teismo būdą. 
Teismo sąstatą sudarė 3 gimnazijos moky
tojai. Mokinį kaltino mokinės: Paš- 
kauskaitė, Brazulevičiūtė ir Linkevičiūte 
(visos VI klasės). Gynė - Matulevičiūtė, 
Žakiieriūnas (IV kl.) ir Kemešytė (VI kl.). 
Paskutiniame kaltinimo žodyje mokinys 

lie- 
nuo 
kur

Matulionis prašė, atsižvelgiant į labai 'sun
kias šiandienines mokinio gyvenimo ir 
darbo sąlygas, mokinį išteisinti.

Teismas nusprendė moksleivį pripažinti 
kaltu: a) religiniu dvasiniu ir tautiniu 
atžvilgiu, b) savišvietos ir bendro išsilavi
nimo stoka, c) nedrausmingumu, nemanda
gumu ir netvarkingumu. Kitais kaltinimo 
punktais — a) organizuotumo stoka, b) ne
tinkamu laisvalaikio sunaudojimu, c) moks
linio pažangumo stoka — išteisinti.

Moksleivio teismas sukėlė didelį susido
mėjimą visos gimnazijos moksleivių tarpe 
sukėlė daug diskusijų ir įnešė gyvumo.
z /Mokinė.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
Pranešame gerbiamiesiems mūsų pre

numeratoriams, kad- skolon laikraščio ne- 
siunčiame. Neatsiskaičiusiems ir pinigų 
nesumokėjusiems laikraščio siuntimą nutrau
kiame. Kas nori ir toliau mūsų laikraštį 
gauti, prašome laikraštį užsakant užsimokėti 
ir prenumeratos mokestį.

Mūsų nuolatinių platintojų, kuriems siun
čiamas didesnis laikraščio egz. skaičius, šis 
pranešimas neliečia. „Minties” Adm-ja.

PRANEŠIMAS
kad „Melbourn” stovykloje, Stut-
Cannstatt, Ringelgaertenstr. 109,

" Pranešu, 
gart, Bad 
pagal Publications Control Officer leidimą, 
veikia knygų bei laikraščių parduotuvė. Ve
dėja p. Lasauskįenė. Laikrašįių administra
cijas ir knygų leidyklas prašau siuntinėti sa
vo leidinius platinimui.

Savininkas Juozas Kapočius

Kodėl Lietuvos mokyklose neauga komjaunimo organizacijos?
Š. m. vasario 12 d. „Tiesa” įdėjo ilgesnį R. -iš darbininkų šeimos, myli tarybinę sant- 

Kalvaitytės rašinį, pavadintą „Kodėl neauga varką, bet pasipriešinti toms įtakoms ji ne- 
Šiaulių m. II gimnazijos komjaunimo orga- / drįsta. II gimnazijoje stiprų lizdą susisuko 
nizacija?” Kadangi rašinys nušviečia padėtį 
visose Lietuvos mokyklose, paduodame jo 
charakteringesnes vietas.
■ Pirmiausia, rašinio autorė sako, kad Šiau
lių miesto inteligentijos susirinkime kalbėjęs

reakciniai katalikiški dvasininkai, jie siunčia 
į gimnaziją savo pakvietimus lankyti bažny
čią, kur mokiniams dėstoma tikyba. Gimna
zijos mokytojų kolektyvas to negali nežinoti, 
tačiau prieš tai nieko nedaroma. Argi tokiai 

II gimnazijos direktorius Makrickas silpną padėčiai esant, rimtai skamba direktoriau* 
komjaunimo organizacijos veiklą aiškino gim
nazijos kbmjaunimo organizatoriaus nebuvi
mu (išsiųstas mokytis). Praeitais metai, kada 
buvo gimnazijoje komjaunimo organizatorius, 
komjaunuolai šiek tiek veikė ... Tačiau 
autorė, arčiau susipažinusi su padėtimi, ran
da daug svarbesnes neveikimo priežastis.

„Nei drg. Makrickas, nei kiti mokytojai 
klasių auklėtojai komjaunimu nesirūpina, — 
rašo R. Kalvaitytė. — II gimnazijos komjau
nimo susirinkimai vyksta retai. Renkas; kom
jaunuoliai blogai. Paskutiniame susirinkime 
iš 13 komjaunuolių dalyvavo tik 5.

— Kodėl neatėjo sesutė, — klausiame,kom
jaunuolę drg.

Ji paraudo, 
pasakė:

— Ji bijo!
— Kaip tai

Baravykaitę.
nedrįso kalbėti, bet pagaliau

bijo?
IVd klasėje yra 2 komjaunuolės, bet šios 

klasės mokinių tarpe labai stipri reakcinės 
katalikiškos dvasininkijos įtaka. Mokinės lan
ko bažnyčią ir kunigų organizuojamas tiky
bos pamokas. Neina tik komjaunuolės, ir už
tat jos persekiojamos ...”

„Kaip gali atsitikti toks reiškinys tary
binėje gimnazijoje? — šaukia autorė. — Argi 
to nepastebi klasės auklėtoja drg. Bugonytė? 
Kodėl ji taip auklėja savo mokinius, kad jie 
pasiduoda tokiom8 įtakoms? Pasirodo, kad 
drg. Bugonytė taip pat nedrįsta. Ji pati kilusi 

pasiteisinimas dėl komjaunimo organizato
riaus nebuvimo?” — užbaigia autorė.

Antroje savo straipsnio dalyje ji atkreipia 
dėmesį į patį dėstymą ...

„Prieš mus VI, VII ir VIII klasių mokinių 
rašomieji darbai literatūros temomis. Siuoėe 
darbuose atsispindi neteisinga mokinių pašau 
lėžiūra, kapitalizmo liekanos jų sąmonėje, jų 
nesupratimas dabartinės'' tarybinio jaunuolio 
moralės.

VIa klasės mokinė Baranauskaitė rašo „Tar 
tiufo charakteristikoje”: j,Tokių asmenų, kaip 
Tartiufas, yra visais laikais; jų buvo praei
tyje, dabar yra ir bus ateityje. Niekas nepa
jėgs tam veidmainiškumui atsispirti”. Pana
šiai rašo ir kitos. „Tartiufas buvo ir . bus, — . 
rašo kita moksleivė, — nes gyvenime yra 
daugiau blogos valios, negu kilnių žmonių”. 
Tuo tarpu rašydami apie Kornelio „Sidą” mo
kiniai samprotauja: „Kornelio didvyriai yra 
stiprios valios, nepabūgsta gyvenimo nelai
mių, viskam pasiryžę. Bet gyvenime tokių 
žmonių retai pasitaiko. Jo herojai nevisai gy
venimiški”.

„Argi neaišku, kad čia mokiniams nieką* 
nepasakojo apie didvyrišką komjaunimą, — 
šaukia autorė ir rekomenduoja: — Reikia, 
kad Švietimo Ministerija labiau susirūpintų 
mokytojų eilių švarumu ir išvalytų jų eile* 
nuo tokių, kurie naudoja tarybinę mokyklą 
antitarybinei i J klerikalinei propagandai. J. J.
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