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Vokietijos sienų, klausimas *
’Londonas. Trečiadienio posėdyje Maskvoje cūzijos planu Reino ir Ruhro srities klausi- 

buvo svarstomas Vokietijos sienų klausimas.
Generolas Marshallis siūlė palikti Lenkijai

Antroji Prezidento Trumano kalba
Vašingtonas. Ryšyje su kasmet įvykstančiu 

Thomo Jeffersono, demokratų partijos įstei
gėjo, minėjimu, prezidentas Trumanas šešta
dienį vėl išdėstė amerikiečių naujosios užsie
nių politikos principus. Tarp kita ko jis štai 
ką pasakė:

„Ir mes esame savo protestą pareiškę. 
Remdami tautas, kurių laisvė svetimų jėgų 
spaudimu yfa statoma pavojun, mes turime jį 
padaryti efektyviu. Mūsų atsakomybė yra sto
vėti sargyboje to pastoviosiom taikos pastato, 
kuris dabar yra statomas. Tas pastatas yra 
Jungtinės Tautos. Jungtinių Tautų uždavinys

mui spręsti Anot jo, šitos teritorijos su visa 
savo pramone turinčios būti atskiros nuo 

jps jau. valdomus Rytprūsius ir Sileziją. Oi Vokietijos ūkiškai ir politiškai, sukuriant iš 
jų autonomines teritorijas sąjungininkų kon
trolėje, kurion be 4 didžiųjų įeitų ir Olandi
jos, Belgijos bei Jugoslavijos atstovai. An
glies kasyklų nuosavybė turėtų būti paskirs
tyta tarp nuo Vokietijo, nukentėjusių vals
tybių. Saaro sritis turinti tekti Prancūzijai. 
Šitas pląnas esąs padiktuotas ne neapykantos, 
bet saugumo. Marshallis ir Bevinas tesutiko 
tik su Saaro krašto atskyrimu, bet ne Reino- 
Ruhro. Jų nuomone, geriausia saugumo prie- yra užtroškinti ugnį kur tiktai ji galėtų įsi- 
monė sąjungininkų tarpusavis sutarimas, 
ne priešo išparceliavimas.

Konferenciją numatoma baigti apie 
landzio 20 d. Tačiau dar yra likę apie 
svarbių, visai neaptartų, klausimų.

Maskva. Jugoslavijos, delegacijos pirminin
kas E. Kardeli reikalauja iš Austrijos 150 mil. 
dolerių reparacijų, o taip pat Kaernteno ir 
dalį Steyermafko provincijo, priskirti Jugo
slavijai. '

Vašingtonas. JAV Eksporto—Importo ban
kas paskyrė Vengrijai 7 mil. dol. kreditą.

galutinam sienų nustatymui Oderio—Neissės 
linijoje sudaryti sienų nustatymo komisiją iš 
Lenkijos, keturių didžiųjų ir kitų užs. reik, 
ministerių tarybos kviečiamų valstybių atsto
vų. Si komisija turėtų taip siena3 nustatyti, 
kbd nesudarius jaunai Vokietijos demokratijai 
pavojaus iš nacionalistų pusė3 dėl priekaištų 
už sutikimą su nepateisinamu teritorijos at
skyrimą, Naujos Lenkijos — Vokietijos sie
nos tampat neprivalo būti priežastim amži- 
.nos neapykantos tarp valstybių. Be to, turi 
būti atsimenama; jog, pripažįstant Oderio — 
Neissės ■ litiiją galutina Vokietijos rytų siena, 
nuo Vokietijos būtų atskirta teritorija, kuri 
tiekė */i maisto pareikalavimo visai Vokieti
jai. Tokiu būdu susidarytų reikalas pakelti 
Vokietijos pramonę aukščiau prieškarinio ly
gio, kad išvengus galinčio susidaryti pavo
jaus dėl amžino Vokietijos skurdo. Silezijos 
anglis nors ir likusi Lenkijos pusėje turėtų 
eiti visos Europos, taigi ir Vokietijos, naudai.

Bevinas pritarė Marshallio siūlymui su 
pastaba, kad rytų sienų nustatymo komisija 
būtų išplėsta į visų Vokietijos sienų nustaty
mo komisiją. Bidault tam taip pat pritarė. 
Tačiau Molotovas pasipriešinę, nes, -jo supra
timų, Vokietijos rytų sienos esančio3 galuti
nai nustatytos Potsdamo Susitarimu ir nėra 
ko dėl jų iš naujo tartis.

Londonas. Užs. reikalų ministerių konferen
cijoj Maskvoje Bidault supažindino su Pran-
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liepsnoti; visame pasaulyje sargyboje būt( ir 
kiekvieną garsą nus.opinti, kuris kyla iš nuo
monių skirtumų tarp vyriausybių. Tas turi 
įvykti, galimai, taikingu arbitražo spendimu. 
Jung1inės Amerikos Valstybės, remdamos ne
priklausomas tautas, siekiančias išlaikyti sa
vo laisvę, padeda Jungtinėms Tautoms vyk
dyti savas funkcijas.

Ilgai mes negalim vien paprastai kalbėti: 
mes nenorim karo. Mes turime laiku veikti, 
kad užslopinti smilkstančią ugnį, kuri, esa
momis sąlygomis, galėtų išsiplėsti į visą

Hooyerio kreipimasis i, Stalina,
tų. Tas žmogių yra maršalas Stalinas, 
galioje yra jėgos sustabdyti užpuolamąjį

Gen. D. Clay apie Maskvos konferencija,
Berlynas. (NZ) JAV karinis gubernatorius 

Vokietijai generolas Lucius D. Clay, grįžęs iš 
Maskvo3 lėktuvu Berlynan, jį pasitikusiems 
spaudos atstovams pasakė, kad Maskvos 
konferencija neduos nei pasisekimo, nei ne
pasisekimo. Jis pats po kelionės į Sovietų 
sostinę nepas73arę3 nei didesniu optimistu, 
nei pesimistu, negu yra buvęs prieš tat 
Įvairios užsienio reikalų ministerių pažiūKos 
į Vokietiją buvusios pilnoje aiškumoje iš
dėstytos ir turi praeiti šiek tiek laiko, iki bus 
rasta problemų sprendimo būdai. Konferenci
joje buvusi parodyta gera valia pagrindi
niuose punktuose atsiekti nuomonių suderini
mo, o šalutiniai klausimai buvę labai greitai 
aptarti, ūkiškas Vokietijos suvienijimą, nebus 
šioje konferencijoje pasiektas, tačiau tiek 
daug niekas ir nesitikėjo. Į klausimą ar ge
nerolas laukia, kad laike ateinančių šešių , 
mėnesių bus atstatyta Vokietijos ūkinė vieny- / 
bė, atsakė, kad jo, nuomone, šitas terminas 
esąs per trumpas. „Vis tik”, generolus tvir
tino, „esanti padaryta didesnė pažanga nei 
per pirmą užsienių reikalų ministerių konfe
renciją, kuri sprendė taikos sutarties klausi-

pa-

New Yorkas (Reuter). jGraikijos nepriklau
somybės proga suruoštose vaišėse buvęs 
Jungtinių Amerikos. Valstybių prezidentas 
Hooveris padarė tokį' pareiškimą:

„Didžiąją dalį Graikijos chaoso ir skurdo
galėtų pašalinti vienas žmogus, jei jis norė- Graikijos komunistines bandas sulaikyti nuo 

užmušimo veiksmų ir pakreipti juos į įsta
tyminį kelią savo reikalavimams ginti. Tas 
atneštų Graikijai taiką”.

Hooveris užbaigė savo išvedžiojimus ta min 
timi, kad jei taip įvyktų, tai amerikiečių pa
rama Graikijoje galėtų būti sunaudota ūkiš
kajam krašto atstatymui ir nereikėtų nieko 
„eikvoti” kariniams reikalams.

Jo 
ka

rą, kuris tęsiasi pavidale banditiškų prasi
veržimų iš Jugoslavijos, Bulgarijos ir Alba
nijos teritorijų. Nuo jo galios priklauso

mus su satelitinėmis valstybėmis”. Reparati- 
jų klausime amerikiečiai nesą praradę Viltie* 
rasti patenkinantį sprendimą. Saaro klausi
mas nebuvo išspręstas kadangi jis yra įmai
šytas į ūkinių ir reparacijų klausimų kom
pleksą. Rytų sienų klausimas būsiąs aptartas 
išdirbant taikos sąlygas. Nesą ko laukti grei
to užs. reikalų ministerio George C. Marshal
lio grįžimo, kadangi jis turįs dalyvauti su
tarties su Austrija pasitarimuose. Laikas ir 
vieta sekančios užs. reikalų ministerių konfe- 
rencijo3 nesą nustatyta. Generolas pastebėjo, 
kad iki galutino sutvarkymo zonų suvieniji
mas bus ir toliau puoselėjamas. Į klausimą, 
ar SĖD būtų leista vakarinėse zonose, gene
rolas atsakė, jog amerikiečių įstaigos dar 
nėra atmetusios prašymo jokiai partijai, kuri 
sudaryta švariu ir garbingu būdu.

Naujas adresas US kapų komandos.
Pranešimai apie surastus amerikiečių kapus 

siųsti šiuo adresu: The Commanding Officer, 
222nd Quatermaster Batallion, American Gra
ves Registration Command, Kaufbeuren, Ger
many.

saulį. Koks nebūtų didėli, mūsų karinis po
tencialas, vistiek jo neužtenka. Mes turime 
turėti pakankamą karinę jėgą, kad galėtume 
įtikinti pasaulį, jog mes siekiame .prisiimtį 
atsakomybę. Tuo metu, kada kitose pasaulio 
dalyse kova dėl žmoniškumo teisių žygiuoja 
pirmyn, laisvoji amerikiečių tauta negali sau 
nuošaliai su abejingumu stebėti kovo3 eigą”.

Trumanas baigė savo kalbą Thomo Jeffer
sono priesaikos žodžiais: „Prieš amžinojo 
Dievo altorių aš prisiekiu būti priešu žmo
gau, dvasios • terorizavįmo betkokioje for
moje.” .

GROMYKO PRIES PARAMĄ GRAIKIJAI
Londonas. Saugumo Taryboje prasidėjo 

diskusijos dėl JAV paskolos Graikijai irTur- ) 
kijai. Gromyko pasiūlė paskolos priežiūrą 
perduoti JT. JAV atstovas Warren Austin 
prašė šito pasiūlymo svarstymą atidėti bent 
iki kongreso sprendimo. Lenkijos atstovas 
pareiškė neturįs nieko prieš pagalbos teikimą 
Graikijai, bet ji turi būti ūkinė, bet ne poli
tinė. Negalima esą remti paskola krašte pas- 
tikėjimo neturinčios teroristinės valdžios. 
Graikijos atstovas tvirtino priešingai, kad ne 
Graikijos valdžia neturinti pasitikėjimo, bet 
užsienio remiama komunistinė mažuma sie
kianti ginklu nuversti teisėtą valdžią ir 
įvesti diktatūrą. Graikija paskolą naudosianti 
tik ūkiniam krašto atstatymui. Iš esmės ji ne
santi priešinga JT kontrolei, deja, paskolą 
siūlančios ne JT^bet JAV.
New Yorkas. Nusiginklavimo komisijoje 

Gromyko vėl pakartotinai reikalavo uždrausti 
atominės bombos vartojimą.

Maskva. Iš sovietų sostinės pranešama, kad 
pasiuntinio Radionovo išvykimas iš Atėnų 
nereiškia diplomatinių santykių nutraukimo.

Maskva. Garsus sovietų kavalerijos vadas 
maršalas Budionyj dabar yra vedeju arklių 
auginimo įstaigos sovietų žemės ūkio mini
sterijoje.

Naujienos is visu kontinentu,
Londonas. Komunistams užpuolus amerikie

čių municijo3 sandėlį Kinijoje, 5 JAV kariai 
buvo užmušti ir 16 sužeisti. Amerikiečių ko
vos lėktuvai ir jūrininkai tuojau pasikėlė 
prieš užpuolikus.

Berlynas. Vienuolika amerikiečių žurnalistų 
balandžio 8 d. pradėjo kelionę hisų zonoje.

Atėnai. Vėl Įvyko susirėmimų tarp graikų 
kariuomenė3 ir banditų; užmušta 223 bandi
tai.

Vašingtonas. Amerikiečių vyriausia3 oro 
pajėgų vadas gen. Spaats, pareiškė, jog Ame
rikos oro pajėgos turėtų pastoviai būti pa
ruoštos ofenzyvai, kad kiekvienu metu galėtų 
atremti užpuolimo grąsinimą.

Bukareštas. Rumunijoje infliacija vyksta 
pilnu tempu. 24 vai. laikotarpyje vieno kg. ' 
racionuotų kukurūzų miltų kaina pakilo nuo 
3000 iki 20.000 Lejų. ,

Londonas. Žemieji rūmai ratifikavo taikos 
sutartis su Italija, Rumunija, Bulgarija, Ven
grija ir Suomija.

— Prezidentas Trumanas paskyrė naujus 
atstovus JAV ambasadose — Costaricoj, 
Uragvajuje, Paragvajuje ir St. Salvadore.

— Sovietų Užsien. Reik. Min. Molotovas 
priėmė ilgesniam pasikalbėjimui kandidatą į 
JAV prezidentus H E. Stassen’ą.

— Amerikos karo laivų eskadra, susidedan
ti iš 2-jų kovos laivų, 2-jų lėktuvnešių, 4-rių 
naikintojų ir vieno kariuomenei iškelti laivo. 
aplanky3 vasarą Siaur. Europą.

— Jaunuomenės atstovai ir jos auklėtojai 
kartu su profesiniais patarėjas Flensburge 
tarėsi dėl darbo tarnybos įvedimo, tik be mi- 
litarinių tendencijų.

— Muencheno amerikiečių siųstuvas, ku
riuo buvo perduodamos įnios Rusijai, su
sektas sabotažo aktas, pranešė William Ben
ton, JAV sekretoriaus pavaduotojas.

— S. m. balandžio 1 d. 396 asmenys žydų 
’švietinfųjų išvyksta į Palestiną per Marseli, 
’'a gal numatytą planą, kas mėnuo išvyk3 po 
’00 žydų išvietintųjų iš britų zonos.

Amerik. žurnalistai numatytą kelionę po 
Sov. zoną š. m. kovo 31 d. negalėjo pradėti, 
kadangi buvo išbraukta kai kurios lankymosi 
/ietos ir „Chicago Tribune” korespondentas. 
’>ėl to pareikštas protestag Sov. įstaigoms.

Maskva. Aukšč. Tarybos prezdiumas už- 
Iraudė rusų moterims tekėti už sąjunginin
kų kraštų piliečių Iš -27-nių rusių, kurios 
buvo ištekėjusios už anglų kareivių, buvusių 
Sovietų s-goje karo metu, iki šiol tik 12 ga
lėjo iš Sovietų S-gos su savo vyrais išvykti 
ir tai su paties Stalino leidimu. (Reuter).

Londonas. Lenkija įteikė protestą JĄV dėl 
Marshallio siūlymo sudaryti komisija Lenki
jos — Vokietijos sienai nustatyti. Lenkija, 
anot jo3 užs. reikalų ministerio, negalinti 
trauktis iš jau kolonizuotų žemių anapus 
Oderio — Neissės. Ji pripažįstanti konferen
cijai teisę spręsti Vokietijos sienas, bet tai 
turėtų būti daroma vienbalsiai.

Londonas. W. Churchillis žemuosiuose rū
muose pasisakė prieš vyriausybės nutarimą 
sumažinti karinės tarnybos laiką nuo 18 iki 
12 mėnesių.

Paryžius. Čekoslovakijos generalinis konsu
las Paryžiuje Ceza Rac buvo rastas negyvas 
netoli Eifelio bokšto. Policijos tyrimas nus
tatė, kad jis sirgo džiova stirprioje formoje 
ir pats nusižudė.

Buv. prez. F. D. Roosevelto mirties sukaktis
Jau suėjo lygiai du metai kaip 1945 m. ba

landžio 12 d. staiga mirė Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentas Franklin Delano Roo- 

. aevelt. Tai buvo žmogus, kuris daugiausiai 
prisidėjo prie antrojo pasaulinio karo su- 
kliudymo, o kai tas jau nepasisekė, jis tą ka
rą, sąjungininkų pusėje vadovavo ir jį nulė
mė. Tuo jis įamžino savo vardą žmonijos is
torijoje.

Jo asmenybė
Rooseveltas gimė 1882 m. sausio 30 d. Hy

de Park, New Yorke. Jis buvo vienintelis sū
nus James Roosevelto ir jo antrosios žmonos 
Sąra Delano. Jo pranokėjas, Claes Martens- 
zen van Roosevelt 1650 m. atvyko j Ameriką 
iš Olandijos.

Jo tėvai buvo turtingi. Būdamas 14 m. am
žiaus jis pradėjo lankyti Groton (Massachu
setts valst.) mokyklą. Buvo didelis sporto mė
gėjas. Lydėdamas savo tėvus kelionėse po 
Europą, jis lankėsi Anglijoje, Prancūzijoje, 
Vokietijoje ir kitur. Tėvas mirė 1900 m., o 
motina — 1941 m. Harvard universitetą pra
dėjo lankyti 1900 m. ir baigęs teisės moks
lus buvo advokatu. 1905 m. vedė savo pus
seserę Anna Eleonor Roosevelt, buv. prezi
dento Teodor Roosevelt ainę.

Savo bendraminčių įkalbinėjamas, 1910 m. 
jis išstatė savo kandidatūrą į senatorius 
New Yorko valstijoje. Būdamas gerai iškal
bingas, uoliai metėsi j rinkiminę kovą ir rin
kimus laimėjo. Tada pradėjo savo visuome
ninę veiklą. Tuo metu New Yorko guberna
torių. Wilsonas buvo pradėjęs savo socii-

linę akciją prieš „pinigo despotizmą, nuže
minusį milijonus žmonių iki vergijos”. Tai 
atitiko Roosevelto idealams. Savo propagan
da jis prisidėjo prie Wilsono išrinkimo pre
zidentu 1912 m. Tai, pat metais jis pats bu
vo perrinktas į senatorius. 1913 m. prez. Wil
sonas jį paskyrė vice-ministeriu Laivyno mi
nisterijoje. Šioje vietoje jis labai prisidėjo 
prie Amerikos laivyno aktyvumo pirmojo pa
saulinio karo metu.

.Wilsonui pasitraukus, 1920 m., kaipo de
mokratų partijos kandidatas statė savo kan
didatūrą į vice-prezidentus, bet respubliko
nams rinkimus laimėjus, nebuvo išrinktas. 
Tada vėl ilgą laiką advokatavo. 1921 m. 
rugpiūčio mėn. jį ištiko nelaimė: atosto
gaujant Kanadoje ir maudanti, šaltuose van
denyse Campobello saloje buvo paralyžuotos 
jo kojos. Bet jo energija ir fizinės jėgos pa
dėjo nenustoti gyvenimo reikšmingumo. 1928 
m. jis išrenkamas Nąw Yorko gubernatorium 
Čia pasižymi didelėmis socialinėmis reformo
mis.
1932 m. jis stato savo kandidatūrą- i Jungti
nių Amerikos Valstybių prezidentus. Rinki
mus laimėjo 23 mil. balsų prieš 15,5 mil. 
balsų, iš 48 valstijų jis gavo daugumą balsų 
42-se valstijose. 1933 m. kovo mėn. jis pra
dėjo eiti prezidento pareigas. Du mėnesius 
anksčiau, t. y. 1933 m. sausio mėn., Hitleris 
buvo paėmęs Vokietijos valdžią Į savo ran
kas.

Nuo to momento reikia versti naują isto
rijos lapą.

Kaipo demokratų partijos kandidatas

Rooseveltas ir JAV vidaus .politika

Europai pradėjus ginkluotis, pasaulinis ūkis 
pergyvena sunkią depresiją. Tas atsiliepia 
skaudžiai Amerikos kapitalistiniam ūkiui. Be
darbių skaičius pakyla iki 12 milijonų. Prieš 
rinkimus Rooseveltas buvo davę3 tokį paža
dą: „Aš įsipareigoju amerikiečių tautai su
kurti New Deal”. „New Deal” reiškia naują 
tvarką.

Kad pašalinus bedarbę buvo pradėti pla
taus masto viešieji darbai. Gyvenamiems bu
tams, keliams ir tiltams statyti valdžia leido 
milijardus dolerių. Buvo paruošti nauji įsta
tymai žemės ūkio, bedarbių, bankų ir socia
linio draudimo reikalams tvarkyti. Dėl per
produkcijoj žemės ūkio produktų kainos bu
vo labai kritusios; ūkininkai metė ūkius ir 
bėgo į miestus, didino bedarbių skaičių, nes 
jie negalėjo netik mokesčių mokėti, bet ir 
nragyventi. Išleidžiamas garsus Agricultural 
Xdjusment Act (žemės ūkio tvarkymo aktas) 
pagal kurį pradėta normuoti žemės ūkio ga
mybą, o primokėjimais pradėta reguliuot 
žemės ūkio produktų kainos. Taip pat paskel
biamas National Industrial Recovery Act 
(tautinės pramonės atstatymo aktas), kurio 
tikslas buvo pašalinti kenksmingą konkuren 
ciją pramonės įmonių tarpe ir pagerinti dar-, 
bininkų gyvenimo būvį. Kad Amerikos pra 
monės gaminiai būtų labiau įperkami užsie
niuose, 1934 m. sausio 31 d. dolerio vertė, 
lyginant aukso standartą, buvo numušta 40"/«.

(Nukelta į 2 psl.)

1



Nr. 38 (275). II melai. MINTIS 7947. IV. ii.

Buv. prezidenti F. D. Roosevelto mirties sukaktis
(Atkelta iš 1 psl.)

Tas iššaukė nežymią infliaciją, kuri buvo su
maniai kontroliuojama, ir kartu pagerino vi- 

' daus rinkų padėtį. Bankai buvo uždaryti ir 
[Vedus kontrolę vėl atidaryti. Valdžia davė 
garantijas už indėlius. įvesta ir vertybės p', 
pierių prekybos kontrolė. Pelningesnės įmo 
nės buvo apdėtos didesniais mokesčiais. ’ Ne
suderinta atskirų valstijų mokesčių politika 
buvo išlyginta. Bet užvis reikšmingiausias 

' „New Deal” politinis įvykis buvo įsteigimas 
..Tennessee Valley Authority” (Tennesee slė
nio įmonės), kuri, valstybei padedant, sure
guliavo slėnį, įrengė gigantiškas užtvankas ir ' 
pastatė garsiausias elektros jėgaines.

Tas visas reformas Rooseveltas vykdė to- 
*kiu planingumu, kad jis vis pasistengdavo 
įvykiams užbėgti už akių; Jo veiksniai bu
vo stačiai revoliuvionieriški, nes amerikiečių 
tautos istorijoje nieko panašaus nėra buvę. 
Su pasireiškusiais krašte sunkumais jis ko
vojo visa avo galia, kartais net nesiskaityda
mas su priemonėmis. Jis buvo tiek savisto
vus ir Įsidrąsinęs, kad jau kaikurie jo prie
šai žiūrėjo į jį, kaip į diktatorių.. Bet ištik- 
rųjų jis turėjo visą laiką skaitytu ?u kong
resu, su aukščiausiuoju teismu ir sir viešąja 
tauto nuomone. Ir amerikiečių tautos masės 
keletą kartų laisvavališkai pasisakė už jo'.dik
tatoriškus veiksmus, keliais atvejais perrink- 
damo, jį Jungtinių Amerikos Valstybių pre
zidentu.

Antrasis pasaulinis karas
' Antrajam pasauliniam karui bręstant Roo- 

aeveltas jau buvo pasidaręs dideliu valstybės 
vyru. Visą savo autoritetą jis panaudojo, 
kad būtų to karo išvengta. Keliais atvejais jis 
asmeniškai kreipėsi į Hitlerį, norėdamas jį 
nuo karo sulaikyti. Savo atsišaukime 1939 m.

Anglijos karalius indiečių kolonijoje
Karališkosios šeimos pasveikinti atvyko vi

sa Darbanos didžioji indiečių kolonija, trum
pai aikmirkai užmiršdama politinius nesuta
rimus. Pagal policijos ir pačių indiečių ap
skaičiavimus, buvo atvykę apie 00.000 indie
čių, jų tarpe 22.000 vaikų. Tai buvo didžiau
sias indiečių susibūrimas, koks bet kada bu
vo matyta^ Pietų Afrikoje.

Indiečių kolonija turi apie 90.000—100.000 
i narių. Dar neseniai indiečiai organizavo pa

syvaus pasipriešinimo judėjimą, nes jie yra 
nepatenkinti dabartine santvarka. Bet kara
liaus sutikime buvo užmirštas pasipriešinimas 
ir minioj buvo matomi judėjimo vadai. Mi
nia laikėsi labai disciplinuotai. -Tik jauni
mas kartais pagautas entuziazmo prasiveržė 
pro barjerus, {vyko buvusių kareivių para- 

, das, karaliui ir karalienei prisistatė taip pat 
indiečių vadovaujančių asmenų žmonos. Ce-

balandžio 14 d. jis rašė Hitleriui: „Ar Tams
ta sutinki duoti užtikrinidmą, kad jūsų gink
luotos pajėgos neužpuls žemiau išvardintų 
nepriklausomų valstybių ir neįsiverš į jų že
mes? Tos valstybės yra: Suomija, Estija, 
Latvija, Lietuva, Švedija, Norvegija, Dani
ja. .. ir tt....”

Ir dar paskutinį momentą jis norėjo karą 
sukliudyti. 1939 m. rugpiūčio mėn. 24 d. jis 
vėl rašo Hitleriui: „Į mano balandžio mėn. 
atsišaukimą ,aš negavau jokio atsakymo. Aš 
esu giliai įsitikinęs, kad pasaulio taikos rei
kalas, yra reikalas pačios žmonijos ir stovi 
aukščiau visų samprotavimų. Aš pakartoti
nai kreipiuos Į Tamstą su viltimi, kad grę
siantis karas su visomis tomis nęlaimėmis, 
kurios visoms tautoms tektų, dar gali būti 
nukreiptas.”

Sekančią dieną, gavęs iš Lenkijos preziden
to patikinimus, kad Lenkija sutinka priimti 
jo tarpininkavimą, jis kreipiasi į Hitlerį: „Ne-, 
suskaitomos žmonių gyvybės dar gali būti* 
išgelbėtos. Ir viltis dar gali atgyti, kad mū
sų laikų tautos dar ir dabar galėtų rasti pa
grindą taikingiems ir laimingiems santy
kiams, jei Tamsta ir vokiečių reicho vyriau
sybė pritaria tiems taikingiems susitarimo 
metodams, kuriuos Lenkijos vyriausybė yra 
pareiškus savo sutikimą priimti. Visas pa
saulis meldžiasi, kad ir Vokietija juos pri
imti galėtų”.

Tai buvo paskutinis Roosevelto, atsišauki
mas. Rugsėjo 1 d. įsiliepsnojo antrasis pa
saulinis karas. Tuo metu kai vokiečių ka
riuomenė užpuldinėjo taikingas Europos tau
tas Amerika ruošėsi karui. Niekšingas japo
nų užpuolimas 1941 m. gruodžio 7 d. prie 
Pearl-Harbour (traukė ir Jungtines Amerikos ______________ ______ ___________
Valstybes į karą. Jis taip sugebėjo sumobili- simu. Kaip iš šio potvarkio matyti, UNRRA 
zuoti amerikiečių tautos pajėgas ir krašto .................................................

remonijos pabaigoje karališkoji šeima ap
vaikščiojo sveikintojų eiles ir pasikalbėjo su 
skautais, senaisiais patriarchais ir kolonijos 
žymesniais gyventojais.

APRAŠYS LENKIJOS TRAGEDIJA
Vašingtonas (Dena). Prezidentas TrumanaS 

priėmė Lenkijoje buvusio Amerikos pasiun
tinio Arturo Blisso Lanes atsistatydinimo pa
reiškimą. Kaip praneša Baltieji Rūmai, La
ne savo atsistatydinimo pareiškime išreiškė 
norą pasitraukti į privatų gyvenimą, kad ga
lėtų atvirai kalbėti ir rašyti apie dabartinę 
Lenkijos tragediją. Jo tikroji pareiga esą 
buvusi pranešinėti apie sausio mėnesyje (vy
kusių rinkimų eigą. Rinkimai nebuvę „laisvi 
ir be įtakos”, bet priešingai: prievarta, klas
ta ir jėga juos padarė tam tikru farsu. 

žaliavų išteklius, kad jau 1942 m. akylesnieji 
politikai numatė sąjungininkų pergalę. Visi 
vidaus ūkiškieji sunkumai bematant tuojau 
išnyko, o karui finansuoti buvo surasta šim
tai milijardų dolerių naujų lėšų. Karo pra
monės gamyba pasiekė neįsivaizduojamas 
ribas, o ginklais ir karo medžiaga buvo ap
rūpinamos visos sąjungininkų pusėje karia
vusios kariuomenės. Karo gamybos srityje 
buvo pasiekta stačiai stebuklingų laimėjimų. 
Neįsivaizduojamu greitumu buvo sukurtos nau 
jos karo pramonės šakos ir ištisi pramonės 
centrai — nauji miestai. Niekad dar nebuvo 
padaryta tiek naujų išradimų, kiek paskuti
niojo fllro metu. Trūkstamoj žaliavos, kaip 
pav. gumos, buvo stačiai sutvertos sintetiniu 
būdu. Laivai, lėktuvai ir tankai buvo masi
niai gaminami. Moderniškai ginkluotų ir ap- 
mokintų amerikiečių skaičius pasiekė 12 mi
lijonų vyrų. Galingas karo laivynas ir mo
derniška karo aviacija dominavo karo metuderniska karo aviacija dominavo karo 
visame pasaulyje.

Nežiūrint kad sveikatos nedatefclius 
trukdė judėjimo laisvę, jis pasiekdavo 
miausius kraštus ir pats asmeniškai 

vaudamas įvairiose konferencijose ir 
tybės vyrų pasitarimuose. 1941 m. rugpiūčio 
4 d. drauge su Churchilliu susitikę Atlanto

jam 
toli- 
daly- 
vals-

UNRRA nebeglobos DP studentu
JAV zonos UNRRA Vyriausioji Vadovybė 

Heidelberge 1947 m. kovo 4 d. išleido admi
nistracinį potvarkį savo zonos teamams, ku
riuo pakeičiama ligšiolinė UNRRA vestoji 
politika DP švietimo, ypač vokiškuose uni
versitetuose studijuojančių DP studentų klau-

toliau visai nebeglobos ir neberems DP stu
dentų, studijuojančių vokiškuose universite
tuose ir kitose mokyklose. Tuo budu tūkstan
čiai DP studentų atsidurs labai sunkioje 

. būklėje ir daugumai gali tekti nutraukti 
mokslą.

trečdaliais sumažins Unrros 
etatus

personalo skaičių Vokietijoje nuo 
15 d. sumažins nuo 3.000 iki 1034 
— pranešė Unrros DP skyriaus

Dviem

Unrros 
balandžio 
asmenų, 
vyriausias štabas Paryžiuje. Sis sumažintas 
skaičius atitiks tam, koks apskaičiuota3 kaip 
būtinai reikalingas naujosios IRO darbui, ku
rios pagrindinis uždavinys bus 728.000 DP 
aprūpinimas Europos ir Tolimųjų Rytu sto
vyklose. Unrros generalinis direktorius^ gene
rolas majoras Rookas atvyko į Londoną, kad 
iš čia pradėjus Unrros skyrių lankymą Euro
poje. Rooksas mano aplankyti visas valstybes, 
kur dirba Unrra, jų tarpe Rusiją ir Ukrainą. 
AP praneša iš Heidelbergo, kad gen. majoro 

vandenyne proklamavo garsiąją Atlanto 
Chartą. 1943 m. sausio mėnesyje Casablan. 
cos konferencijoje jo iniciatyva vokiečiam, ir 
japonams buvo paskelbtas besąlyginės kapi
tuliacijos reikalavimas. Tų pat metų lapkri
čio mėn. jis dalyvavo Kaire, kur su Chur- 
chilliu ir Cangkaišeku buvo nužymėtos toli- 
mesnės gairės karo prieš japonus. Savaitą 
vėliau įvyko istorinis „Trijų Didžiųjų” susi, 
tikimas Teherane. 1945 m. vasario mėn. pa. 
siekia vėl Europą ir Jaltoje proklamavo per. 
galės tikrumą ir paruošė pagrindus Jungti, 
nių Tautų organizacijai.

• Paskutinės jo amžiaus dienos
Fotografijų nuotraukos, padarytos Jaltoje 

vaizduoją jį iškamuotą ir išvargusį. Laike 
dvylikos metų jis nešė sunkią žmonijos glo
bėjo naštą. Jo pakirstos jėgos patelio žmoni
jos priešų įtakon. Grįžęs iš Jaltos konferen
cijos, 1945 m. kovo 1 d. JAV kongrese jie 
padarė platų pranešimą apie Jaltoje padary
tus susitarimus. Tarp kita ko jis tuomet pa- 
sakė: „Didžioji dalis Rytprūsių Lenkijai 
teks; kita dalis teks Rusijai.”

Tuomet jis Tikriausiai nepagalvojo apie 
Lietuvą.

Kaip jau minėta, mirė 1945 m. balandžio 
12 d. labai staigiai ir netikėtai kaimo Warm- 
Springs viename namelyje, kur jis paskuti
niosiomis savo gyvenimo dienomis gana daž
nai ieškodavo ramybės ir poilsio - - Bs.

Rookso pavedimu visose amerikiečių zonos 
stovyklose bus iškabinta plakatai su atsišau
kimais — grįžti kiekvienam į savo tėviškę ir 
pradėti naują gyvenimą. Plakatai bus lenkų, 
rusų, jugoslavų ir vokiečių kalbomis. Plaka
tuose būsią pažymėta, kad šį raginimą nerei
kia suprasti kaip įsakymą ir kad repatriacija 
vyksta savanoriškai. „Latvija” Nr. 25.

Ar darbams iu Anglija ^galėsim vykti 
' Ir is amerlkieLu zonos

b
S. m. kovo 31 d. Eslingeno latvių stovyklą 

aplankė tarpvalstybinio pabėgėlių komiteto 
atstovai ir susipažino su stovyklos dirbtuvėm, 
mokyklom ir ligonine. Stovyklos vyresniajam 
K. Kalniniui atstovai išreiškė padėką už pa- 

.vyzdingą darbą ir painformavo, kad arti
miausiu laiku kas mėnesį į. Angliją išveš 
15.000 pabaltijiečių DP. Pirmiausia veš lat
vius, estus ir lietuvius iš anglų zonos ir tuo
met darbams į Angliją galės vyktj baltiejie- 
čiai iš amerikiečių zonos. Tarpvalstybinio 
pabėgėlių komiteto biūranig ryšininkais nu
matoma pasikviesti ir Baltijos tautų atstovus. 
Esslingene ir Muęnchene ryšininkais numa
tomi latviai, Regensburge lietuv.ig ir Hesseno 
apygardai estų atstovas. Ryšininkų tikslas 
bus pasiekti tamprų bendradarbiavimą su 
Tarpvalstybiniu pabėgėlių komitetu.

„Latvija” Nr. 25 1947. IV. 2.

'Dar vienai pavadarid
ROBERT NATHAN

i'l . ......... Vertė V. TRUMPA = '

Jis buvo kaltas, kad subankrutavo, nors jis 
buvo nekaltas ir nukentėjęs. Vis tas pat: jau 
buvo po gyvenimo.

Ir atsidūręs dar kartą prie ežero krašto jis 
sulaikė kvėpavimą ir šoko į jį, nusikamavęs 
ir Nusivylęs, norėdamas išvengti nesuskaito
mų bylų. i

-Ežeras buvo seklus ir šaltas kaip ledas; 
vanduo tesiekė juosmenis tačiau dumblas ant 
dugno suėmė jį kaip replėmis. Mr. Otkąras, 
platinėdamas parke išgirdo jo riksmą ir 
skubėjo i pagalbą. Ištraukęs Mr. Sheridaną 
jis pasileido bėgti, kiek įkabindamas, kad 
jis nesušaltų.

„Kas jūs toksi’, šaukė jis, vilkdamas jį, „ir 
kodėl jūs šokote į ežerą? Galėjote gauti 
plaučių uždegimą arba baisiai persišaldyti.”

Tačiau Mr. Sheridanas negalėjo atsakyti. 
Jis buvo apstulbintas paskutinių dienų įvy
kių, išgelbėjimo ir Mr. Otkaro greitumo, kad 
jis negalėjo nei galvoti. Jis net nežinojo, kas 
jis buvo, kur jis gyveno ir kodėl jis norėjo 
šokti į ežerą. Jis leido sau bėgti kartu, ne
pratardamas nei žodžio; kai pagaliau Mr. 
Otkaras įnešė jį į įrankinę, padėjo ant lovos 
ir apklojo jį su savo nudėvėtu paltu, užmigo 
neatvėręs burnos. '

Elzbieta Cheney vis dėlto atpažino jį. „O, 
tai bankininkas. Kur jį suradote?”

„Ežere”, atsakė trumpai Mr. Otkaras, 
stengdamasis sulaikyti dantis nuo drebėjimo.

„Vadinas, jis šoko į jį, pagaliau”, tarė Elz
bieta švelniai. Ir ji pasakojo Mr. Otkarui 
apie jog susitiikmą su Mr. Sheridanu.

Prieš pabaigdama ji pastebėjo, kad Mr. 
Otkaras taip pat drebėjo ir buvo pamėlyna
vęs nuo šalčio. „Atidavėte jam savo paltą? 
Tai vienintėlis sausas daiktas”.

„Ką kitą galėjau jam duoti?” paklausė Mr. 
Otkaras. „Mes neturime nei antklodžių, nei 
'lūfelių su karštu vandeniu. Neturime nei 
'egtinės nei wiski. Negi manėte, kad aš lei- 
-tu sušalti mirtinai ’momii no mano nosim?”

Bet Elzbieta buvo pyktelėjusi. „Išsikraus

tėt išproto gabenti žmones pas save ... Ar 
jūs tegalvojate apie žmones biednesnius už 
jus? Kaip šitasai? Ir — ir kaip aš? ... Tik 
įsivaizduok, partempė! mane čia, kur vos 
tėra vietos jums ir Mr. Rpsenbergui ... tik 
dėl to, kad aš prašiau. Turėtumėt būti išmin
tingesnis. Dabar persišaldysit; ir neturėsit 
pinigų pasigydyti”.

„E-eik šalin”, kalendamas dantimis pratarė 
Mr. Otkaras, „n-ne-vargink manęs”.

, „Gerai, išeisiu. Sudiev”. Ir ji supykusi išė
jo, bet prieš tai apklojo Mr. Otkaro pečius 
savo apsiaustu.

„Vot”, šaukė jis jai, „grįžk atgal, Elzbieta 
paimk apsiaustą ... žinote, aš neturėjau 
galvoj ...”

Bet ji jau buvo pusiaukely už krūmų.
Pasilikęs vienas Mr. Otkaras paėmė alie

jinį krosnelį prie lovos ir atsisėdo slaugyti 
Mr. Sheridano, kol pabus. Buvo truputį ma
žiau šalta Elzbietos apsiauste; ir jis suprato, 
kad nusiavęs kojines ir suviniojęs kojas 
stipriai, jis galėjo truputį atšildyti. Jam taip 
betrisiant Mr. Sheridamas staiga atsisėdo.

„Man šalta kojoms; sušildykit, prašali, jei 
galite”.

Ir trinant Mr. Otkarui jo koja* jis pri
dūrė: „Išgelbėjote mano gyvybę. Tačiau 
nereikalaukite už tai atpildo”.

Mr. Otkaras paprastai atsakė: „Neišgelbė- 
jau jūsų gyvybės, nes ji nebuvo pavojuje. 
Tačiau manau jūs būsite dėkingas, jei ne
persi šaldysite.”

Mr. Sheridanas karčiai nusijuokė. „Tai iš 
tikrųjų verta padėkos, turint galvoj, kad aš 
visko pasaulyje netekau, kas turi kokios-nors 
vertės”.

Mr. Otkaras papurtė liūdnai savo galvą. 
„Kas tai galėtų būti? Net negaliu įsi
vaizduoti”.
; „Netekau pinigų, o kartu s su tuo ir savo 

padėtie^ pasaulyje”.
Į tuos žodžius Mr. Otkaras atsakė su 

netikėjimo išraiška. „Iš tikrųjų? Nėra ko 

dėl to per daug nusiminti. Mes visi netekome 
pinigų . . . tačiau tai nėra taip svarbu, kaip 
jūs įsivaizduojate”.

„Ne?” paklausė karčiai Mr. Sheridanas. 
„Galbūt jums tai nėra taip svarbu. Iš antros 
pusės, jums nėra reikalo rytoj rytą stoti 
prieš banko tardytojus”.

Ir krisdamas vėl ant lovos jis sušuko: „Aš 
negaliu prieš juos stoti. Aš subankrutavau. 
Lygiai kaip jūs”, pridūrė jis, pažvelgdamas 
su užuojauta Į Mr. Otkarą.

Tačiau Mr. Otkaras piktai atkirto: „Ai 
nesu subankrutavęs”. Ir jis jausmingai pri
dūrė: „Jau ir prieš tai žmonės šalo ir ba- 
aavo”.

Bankininkas tingiai mojavo rankomis. 
„Nėra jokios naudos alkstant arba šąlant”.

Jis atsiduso. „Labai pavargau. Nežinau, 
kur dėtis. Jūs turite palaikyti truputį ilgė
liau, kol tiksliai susigalvosiu, kas daryti”.

„Mielai galite pasilikti, kol jumj patinka”, 
atsakė Mr. Otkaras ne be, svyravimo, „tačiau 
turiu jums pasakyti, kad nebetikiu J uždarbį”.:

„Tad į ką jūs tikite?” paklausė Mr. Sheri
danas mieguistai.

„Mr. Otkaras atsakė: „Nežinau. Ir jei jums 
pasakyčiau, kad tikiu J gyvenimą, į teisę, ir 
į džiaugsmą, tai tiktų jums dar mažiau negu 
man. Tai vienintelis' atsakymas,- kurį galiu 
duoti; tad sakykime, iš jūsų taško išeinant, 
aš netikiu nieku”.

„Taip”, padarė išvadą Mr. Sheridanas už
baigdamas, „greičiau jau tikiu į banko 
tardytojus negu Į nieką”.

Ir su šiais žodžiais ji. vėl užmigo.
Po minutėlės (skubėjo Mr. Rosenbergas. 

„Kas atsitiko?” sušuko jis; „kas negero? Elz
bieta sakė man sugrįš greitai su mano ap
siaustu ir pinigais. Aš vi8 dėlto neturiu pi
nigų ... Taip, jūį atsigabenote naują svečią, 
Otkarai. Gerai, viskas, ką galiu pasakyti, kad 
jūs būsite mano mirtimi”.

Ir sfverdamasis už 'plaukų liūdnai pažiū
rėjo į Mr. Sheridaną, kuris ramiai miegojo 
lovos' viduryje.

„Jis neatrodo biėdnas”, tarė pagaliau; ,,ga’ 
būt jis vėl išeis”.

Tačiau Mr. Otkaras papurtė galvą. 
ieško policija. Jis yra bankininkas”.

„Ai; kokia mūsų draugijai”
’Mr. Otkaras nuvijo ji nuo lovos. „Tep- 

miega, vargšas. Jis ką tik prarado vienintėl’ 
daiktą, kuriuo tikėjo. Pasakyk, tu sakei, kad 

matei Elzbietą ... ar ji atrodė supykusi, ar 
ką nors kita pasakė?” /

„Ne”, tarė svyruodamas Mr. Rosenbergas; 
„pagaliau nesu labai tikras. Ji atėjo pas mane 
štai kaip” — jis supliauškėjo pirštais — „ir 
gal būt atrodė truputį sujaudinta dėl kažko. 
Tačiau darbo metu neleidžiu moters kapri
zams man trukdyti. Kodėl ji turėtų pykti, Ot
karai? Ar jai ką nors pasakėte?”
• Mr. Otkaras niūriai palingavo galva. „Pa
sakiau jai išeiti. Ir tada Ji išėjo”.

„Nieko”,/ tarė Mr. Rosenbergas be entu
ziazmo. „Ji vėl sugrįš”

Tačiau Mr. Otkaras nesidavė taip lengvai 
nuraminamas. „Ji pasakė, kad čia tėra vietos 
jums ir man. Ji pasakė, kodėl ją čia parga
benau. Galbūt jai mes nusibodome, Rosen- 
bergai. Kaip ten bebūtų; sunkus gyvenimas 
jaunai moteriškei”.

„Taip ji per gera mums. Taip, labai 
įdomu”.

„Nesibarkime”, tarė Mr. Otkaras. „Man ji 
neišeina iš ' galvos. Kas kas, bet Elzbieta 
nėra neprotinga. Kur ji miegos šiąnakt, 
vargšas .vaikas; ir ką ji darys, jausdama, kad 
ją išmečiau iš paskutinės pastogės?”

„Klausyk”, tarė nekantriai Mr. Rosenber
gas; „ji išsivers. Galiu tik pasakyti, kad aš 
pats galėčiau tu iš dalies taip gerai išsi- . 
versti. Ką jūs vakarieniavote?”

„Duonos ir arbatos”, tarė išsiblaškęs Mr. 
Otkaras. „Nesuvalgyk visko palik truputi 
Elzbietai, jei ji sugrįš namo"

Mr. Rosenbergas nepamiršo paslėpti pi
nigų po matrasu, kaip paprastai. Po vaka
rienės jis išsirengė pas Sweeny, manydamas 
kad {rankinėje per daug žmonių pamokai. 
Nors jis ir nežinojo, tačiau jis nepasakė Mr. 
Sweeny, kad jo žmonos apgavikas gulėjo po 
Mr. Otkaro apsiaustu.

Jam sugrįžtu Elzbietos dar nebuvo, ir Mr. 
Otkaras buvo labiau susijaudinęs negu kada 
nors „Mes jau jos nebematysime. Miestas di
lelis, ir ji bus kur nors prapuolusi”

„Gal būt ji įšoko į upę”, prileido Mr. Rb- 
’nbergas.
Mr. Otkaras atsidūsėjo. „Niekados Sau ne-‘ 

'ovanosiu”.
„Ne”, tarė Mr. Rosenbergas: „nemanyčiau; 

Ką jūs kalbate. Otkarai! .... įsivaizduok, tain 
albėti su' biedna mergina. .Išeik’ sako ■’« 

Aš'stebiuos jumis”.
Nusiminęs Mr. Otkaras ruošėsi miegoti.

y
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Tik organizuotume glūdi mūsų galybė „Nemunas žydi“ amerikiečiu^ zonoje
Šiuo straipsneliu noriu paakinti mūsų kul- okupacinės valdžios pareigūnų, kad Me pa- (Lietuvių Tautinio Ansamblio 3-jų savaičių gastrolinė kelionė)

tūrininkus daugiau kreipti dėmesio i orga
nizuotumo reikšmę.

Būti organizuotais — reiškia būti susi
pratusiais, o kartu kultūringais. Ten kur lie
čia mūsų nepriklausomos valstybės atstaty
mo reikalą, mes turime būti vieningi ir or
ganizuoti. Suprantama, vieningi esame visi. 
Mūsų vieningumas reiškiasi mūsų troškime 
ir ilgesy Iaisvos mūsų tėvynės. Jeigu mes 
neturėtume vilties, troškimo ir neturėtume 
meilės ir ilgesio mūsų tėvynei, tai mūsų da
bartinis gyvenimas būtų tik beprasmis ve- 
getavimas, mes taptume palaida mase, kuri 
be reikšmės įsimaišytų svetimųjų tarpe ir iš
nyktų nekieno nepastebėta. Tačiau tie pami
nėtieji veiksniai mus jungia į vieną bendrą 
lietuvių tremtinių bendruomenę. Jei yra mus 
vienijančių veiksnių, tai ir mūsų siekimai tų 
veksnių kryptimi turi būti vieningi. Visa 
mūsų veikla turi būti skirta Lietuvos išlais
vinimui. Ir, būtent, tiek privataus pavienio 
tremtinio gyvenimas, tiek ir visos lietuvių 
tremtinių bendruonjenės veikla turi atkreipti 
pasaulio akis, jog mes esame laisvę mylinčios 
tautos bendruomenės nartai ' ir tikrai esame 
verti laisvės. Mes turime tas mūšų gerąsias 
savybes kiek tik galėdami visiems leisti pama 
tyti. Tag geriausia atsiekti organizuotumu.

Augsburgo lietuvių komitetas išleido ang
lų kalba 64 pusi, leidinėlį „Lithuania”. Rei
kia manyti, kad leidinėlis yra skirtas propa
gandiniams tikslams amerikiečiams, anglams 
ir aipskrjtai užsieniečiams pasidaryti vaizdą 
apie mūsų kraštą ir žmones. Taipgi panašų 
leidinėlį (tik lokalinio pobūdžio) buvo išlei
dęs ir Hanau Lietuvių Komitetas. Abu tuos 
leidinėlius turiu po ranka, vartau juos ir ky
la man' klausimas: „Yra lietuvių tremtinių 
tarpe be# t kiek organizuotumo? Žino dešinė, 
ką daro kairė?” Hanaviškis leidinėlis skonin
gai ir prasmingai iliustruotas kreidiniame po 
pieriuje, tačiau su viena didžiausia ir nepa- 
teisinamiausia yda: kad lokalinio turinio. At
rodo, kad vien tik Hanave tėra lietuvių. 
Vien dėlto jau nėra prasmės tokį leidinėlį 
nei kariui, nei kuriam kitam užsieniečiui pa
dovanoti, nei pasiųsti Amerikon giminėms. 
Matyt, Hanaviškis* norėjo „pasirodyti” ir iš 
viso nežinojo, kad augsburgiškiai žada tokį 
leidinėlį išleisti.

Vienok visų geriausia būtų buvę, — jei ne 
tik Hanau ir Augsburgo, bet visi ir visų 
trijų zonų lietuviai per vieną bendrą centrą 
būtų išleidę ne du bet vieną reprezentacinį 
leidinį, visų tremtinių sukauptom jėgom, ku
ris būtų tiek turinio, tiek' ir išviršine savo 
išvaizda tiek tobulas, kad iš to prašytųsi iš
vada: Taip, lietuviai yra organizuoti ir čia 
glūdi jų galybė!

Kitas dalykas. Lietuviai ruošia kokį meninį 
pasirodymą. Daugelis lietuvių dirba okupa
cinės valdžio8 įmonėse bei įstaigose. Dirban
tieji mielai galėtų tarpininkauti pasikviesti 
Ir greitai lengvas Mr. Rosenbergo knarkimas 

buvo galima girdėti, susimaišęs su švelniu 
bankininko kvėpavimu, kuris miegodamas ne
galvojo apie savo vargus. Tik Mr. Otkaras 
gulėjo atvertomis akimis, vaizduotėje maty
damas varvančią Elzbiefos Cheney figūrą, iš
trauktos iš upės pagarbiai tylinčią.

Jis galėjo nesibaiminti. Vidurnaktį Miss 
Cheney sugrįžo, laikydama rankoje antklodę, 
termosą, svarą kavos, aspirino, purkšlį nosiai, 
vaistų nuo kosulio ir fenacetino, „štai”, su- 
šuko ji, išberdama tą viską ant grindų; „da
bar jūs galite sirgti, kaip patinka, visi trys”.

„Elzbieta”, sušuko Mr. Otkaras, pašokda
mas ant kojų; „dėkui Dievui, jūs vėl namuo
se. Ar atleisite man? Aš bijojau, kad pabėg
site. O Mr. Rosenbergas sakė, kad norėjote 
prisigirdyti”.

„Morris kvailas. Ąš dirbau ir viskas”.
„Tačiau”, sušuko Mr. Otkaras, nurodyda

mas į antklodę ir į ryšulius, „tačiau — visa 
tai?”

„Jums gresia pavojus persišaldyti, ar ne 
tiesa?” paklausė ji. „Taip .— turi kas nors 
jumis pasirūpinti. Oh — aš pavargusi”. Ir 
smarkiai nusižiovaudama ji atsisėdo ant lo
vos krašto.

„Betgi jūs neturite pinigų, Elzbieta”, su 
nepasitikėjimu tarė Mr. Otkaras.

Ji nusisuko ir patraukė pečiais. „Aš dir
bau”, tarė ji trumpai.

„Dirbai, mano vaike?”
„Vienintelį darbą, kurį moku”. Ji parodė J 

vaistų buteliukus. „Jie visi apmokėti, išsky-'- 
rus antklodę. Aš —. pasiskolinau ją, paėmiau 
išeidama”.

„Taip”, tarė Mr. Otkaras silpnu balsu. Jis 
atsistojo ir nuėjo prie durų, šalta aiški Me
mos naktis gulėjo lauke, drebėdama nuo šal-' 
čio ir šviesi nuo žvaigždžių. Toli per parką 
galėjo matyti miesto šviesas tviskančias virš 
medžių; o virš jų šyiesią žiemos naktį, ei
nančią dangumi lyg vėjas. Buvo taip tyku ir 
ramu! Ar įmanoma, kad visur aplink, nors ir 
negirdimo jo ausims, oras buvo pilnas 
džiaugsmo- ir_skausmo riksmo; kad žvaigždės > 
žvelgė į meilę, drąsą ir nusivylimą? Naktis, 
vėjas buvo pilni taikos ir ramybės; jie at
leido visiems. Ir Mr. Otkaras giliai atsikvė
pęs, sugrįžo į kambarėli. „Jūs turite būti 
nuvargusi, mano vaike”, tarė jis švelniai. 
„Eik dabar miego’’.

(B. d.)

matytų lietuvių meninius sugebėjimus ir iš
viso arčiau su jais susipažintų ir susidarytų 
sau vaizdą kas tie lietuviai per vieni yra.

Deja, tie, kurie tokius pasirodymus ruošia* 
ir organizuoja, nors tokiems pakvietimams 
ir nėra priešingi, tačiau patys prie to akty
viai neprisideda. Tokiais atvejais reikėtų vie
tos spaustuvėje atspausdinti atitinkamoje kal
boje pakvietimo blanką su to . parengimo 
programa, kuri būtų galima vardiniai įteikti 
kviečiamajam. Jei kviečiamasis ir neateitų, 
bet vis dėlto jis jau- būtų pagerbtas tuo pa
kvietimu ir būtų užtai jau dėkingas.' Be to, 
jis tuo pačiu jau sužinotų, kad pas lietuvius 
tokie dalykai yra rengiami, kad tų lietuvių 
čia ir daugiau esama ir tt. ir tt.

Vietos vokiečių spauda beveik iš viso nė
ra lietuvių tremtinių informuojama nei apie 
patį,tremtinių gyvenimą, nei apie mūsų kraš
tą, literatūrą ir t. p.

Kaipo pavyzdį nurodysiu: mes skelbiame 
bado streiką, o ar daug apie tai rašė vokiš
ka spauda? Amerikiečių leidžiamas vokie
čiams laikraštis „Die Neue Zeitung" paminė
jo, kad Heidelbergo baltai studentai ir Bam
berge gyvenantieji baltai tremtiniai badavę. 
O kodėl tasai visai zonai skirtas laikraštis 
težinojo tik apie Heidelbergą ir Bambergą? 
Todėl kad jis tiek tebuvo informuotas. Kada 
šias eilutes rašantysis tuo reikalu išsikalbėjo 
su vienu -lietuviu žurnalistu Bamberge, apie 
Bambergo tremtinių streiką informavusį laik
raštį „Die Neue Zeitung”, tada jam paaiškė
jo, kad šis žurnalistas informavęs laikraštį 
tik apie Bambergą, nes apie bendrą streiką 
nebuvęs nei įgaliotas, nei įpareigotas infor
muoti. Be to, jis buvęs pilnai įsitikinęs, kad 
tatai padarys Žurnalistų Sąjunga arba kita 
kuri tremtinių centrinė organizacija.

Paminėdamas čia keletą pavyzdėlių, vaiz
duojančių mūsų tremties gyvenime organi
zuotumo stoką, nenoriu aš kam daryti prie
kaištų ar padarytą peikti. Aš tik norėjau pa
akinti, kad ne tiek pavieniai, kiek visi orga
nizuotai skelbdami mes galime būti pasaulio • 
išgirsti, kad n -s reikalaujame savo kraštui 
laisvės ir, kad jos lietuviai yra verti.

Anda Žemaitis

I J. VINČOS KOVOS ERLANGENE
(Laisvas reportažas)

Europėjinio masto imtynių turnyras 
Erlangene.

Kovo 27, 28, 29 ir 30 d. d. Erlangene 
įvyko keturių dienų imtyninkų rungtynės. 
Ringo galerijoj teko stebėti šių stipruolių, 
kurie kasdieną buvo grupuojami vis pagal 
naują eilę, imtynės: 1) Bela Nagy — Ven
grijos imtynių meisteris, 2) Lajos Nagy — 
Budapešto meisteris, 3) Bruno Mossig — 
Europos meisteris (Breslau), 4) Max Wol- 
loschke — čekų meisteris imtyninkas — Pra
ha (laisvo imtynių stiliaus specas), 5) Alfred 
Vogei (Schlpsien), 6) Paul Kowalski (Posen), 
7) Fritz Albrecht — Šiaurės Vokiėtijos meis
teris (Hamburg), 8) Helmut Kreisch (Strau
bing), 9) .Fritz Unger (Breslau) ir 10) Juozas 
Vinča — Baltijos valstybių čempionas — 
lietuvis.

Rungtynėms teisėjavo Max Renner (Augs
burg).

įžanga į turnyrą — Vinčos kova su Europos 
meisteriu B. Mossig

Kovo 27 dieną J. Vinča buvo sugrupuotas 
rungtis su Europos imtynių meisteriu Bruno 
Mossig. Po aprėžto kovų laiko — abu imty- 
ninkai išėjo lygiomis — nugalėtojo nebuvo.

Antroji turnyro diena — Vinčos ristynės su 
S. Vokietijos meisteriu

Rytojaus dieną, t. y. kovo 28, Vinča jau 
rungėsi su ilguoju hamburgiečiu F. Albrech
tu. Kova buvo žiauri ir kieta, tačiau 3-čiame 
rounde, po 15 min. kovos, vis dėlto Al
brechtas buvo paguldytas ringe ant menčių.

Nugalėtojo smūgig buvo labai efektingas ir 
stiprus. Vinča, iškėlęs tą didįjį milžiną į 
aukštį, taip bloškė ant matraco, kad pastara
sis visa nugara prisiplojo tartum blynag ir 
nebemėgino keltis ...

Laimėjimas pelnytai atiteko lietuviui čem
pionui Juozui Vinčai!

Rungtynių metu publika, žinoma buvo su
siskirsčiusi į du frontus. Po Albrecht’o pra
laimėjimo — vokiečiai nusiminė, o antrasis 
frontas triumfavo. į šią antrąją grupę įėjo: 
lietuviai, lenkai ir amerikiečiai. Jie kaukė iš 
džiaugsmo ir svaidė į ringą dovanas nugalė
tojui. Ringas buvo nusėtas amerikoniškų 
cigarečių pokeliais, šokoladu Ir pan.

Vinča šypsodamasis lenkėsi publikai ir 
rinkosi dovanas. Vėliau — rankos paspaudi- 
mas partneriui — priešui ir . . . dar pokelis 
amerikoniškų cigarečių „nukentėjusiam” už 
garbingą kovą iki kritimo ... ir abu išžy
giavo iš ringo. Teisėjas skelbė: „Siegen 
Champion der baltischen Staaten — Litauen 
Joe Vinca” ...

Rungtynių cymnsas. — Vinčos antroji kova su 
Bruno Mossig

Kovo 29 d., kaip vokiečių, taip lygiai ir

Dalyvaujama bado streike. — Dvigubi-spektakliai. — Vokiečiai trukdo. — Aplankomos 
'ir mažos stovyklos. — Miunchenas Kasselis. — Koncertas Bavarijos Vokiečių-'Raudo- 

najam Kryžiui Oerolzhofene

Nebodamas žiemiškai šalto oro ir itin var
gingos kelionės, Lietuvių Tautinis Ansamblis 
š. m. kovo 7 d. pakilo į savo septintąsias gas
troles. Kelionės tikslas — aplankyti tas lie
tuvių stovyklas, kurios dar nebuvo mačiusios 
šio kolektyvo parengimų, kad ir jos pasige
rėtų mūsų meno laimėjimais ir sutvirtintų 
tikėjimą didžiuoju lietuvių tautos prisikėlimu.

Atskirų geležinkelio vagonu pasiekę Dillin- 
geno (ties Dunojum) „Liudvig” stovyklą, 
šaunieji menininkai kovo 8 d. stovyklos te
atre pasirodė su pirmąja savo programa — 
kbncertine dalimi ir „Atsisveikinimo” mon
tažu. Kovo 9 d. studentų bažnyčioje giedojo 
per pamaldas, kartu išpildydami religinės 
muzikos koncerto kai kuriuos veikalus, o va
kare parodyta rež. Gasp. Veličkos muzikinė 
pjesė „Nemunas Žydi”. Pabaltiečių bado 
streiko dieną — kovo 10-ąją — Liet. Taut. 
Ansamblis Dillingeno bažnyčioje giedojo per 
pontifikalines pamaldas, išpildydamas Fr. X. 
Witto iškilmingąsias mišias. Pamaldas -laikė 
vietos vokiečių vienuolyno abatas, turįs vys
kupo teises. Tą pačią dieną ukrainiečių sto
vyklos salėje — koncertas ir „Atsisveikinimo” 
montažas ukrainiečių tremtiniams.

Kovo 12 d. L. T. Ansamblį jau Kemptene. 
Čia miesto teatre ansamblis pasirodo su kon
certu ir „Atsisveikinimu”, o vakare šv. Lau
ryno katedroje duodamas religinės muzikos 
koncertas. Kovo 13 d. teko net dukart vai
dinti pjesę „Nemunas Žydi”, nes gausios lie
tuvių stovyklos gyventojai mažoje teatro sa
lėje negalėjo sutilpti.

Augsburgo „Liudvigsbau” salėje, numaty
tasis koncertas dėl vokiečių teatro ir salės 
intendanto piktos valios nebegalėjo įvykti. 
Kovo 16 d. Augsburgo — Hochfeldo bažny
čioje pamaldų metu L. T. Ansamblis atliko 
religinį koncertą, o vakare lenkų stovyklos 
teatre parodė „Nemunas Žydi”. Sekančią die
ną pjesė buvo pakartota dienos metu, o va
kare atliktas koncertas ir 1,Atsisveikinimo” 
montažas. Per visus pasirodymus žiūrovų bu
vo pilnutėlė salė. ,

■lietuvių visuomenės susidomėjimas rungtynė
mis pasiekė kulminacinį tašką. Iš visų apy
linkių vyko lietuviai įvairiomis priemonėmis: 
vieni traukiniais, kiti „suktmbinavę” kur 
sunkvežimį ir pan. Juk labai Įdomu buvo. Be 
kitų imtyninkų sugrupavino nustatyton eilėn, 
tą dieną graikų-romėnų stiliuje lemiamas 
rungtynes turėjo rungti3 mūsiškis Vinča ir 
Europos meisteris B. Mossig. Rungtynių 
laiką teisėjas skelbė: „Big zur Entscheidung”.

Ir vis dėlto! Vos pradėjus trečiąjį roundą 
—" Europos meisteris prilipo ant menčių ir.. 
daugiau nebemėgino rungtis. Vokiškąją! 
publikai, žinoma; tas sunku buvo pernešti, 
todėl jie griebėsi prieš lietuvius nors, paly
ginamai, smulkių ekscesų ...

Taip Vinča apsidirbo su Europinio masto 
stipruoliais, bet ..?

Tas laisvas, stilius — Vinčą paguldė . . .
Kovo 30 d. Vinča turėjo rungtynes su lais

vo stiliaus Europog meisteriu Max Wollosch- 
ke. Rungtynių laikas taip | pat buvo „iki le
miamos fazės”.

Per tris foundus Vinča iniciatyvą stipriai 
laikė savo rankose ir priešas tiek buvo pri
vargintas, jog atrodė kaip ančiukas, bet . . . 
ketvirtajam rounde — per atsitiktinumą — 
Vinča vis dėlto turėjo pasitiesti ant menčių..

Pažymėtina, kad rungdamasis Augsburge- 
Vinča laisvojo rungtynių stiliaus specialistą 
Wolloschkę buvo nugalėjęs. Taigi, šiuo metu 
teko jam atsirevanšuoti . . . Pranys Alšėnas.

Del straipsnio „Nevisada ir tikslas pateisina priemones“
(Straipsnis diskusinis)

Šio straipsnio, tilpusio „Minties” 30 nr. 
kovo 17 d., pavadinimas kaip tik kalba prieš 
patį to straipsnio autorių poną S. Siaurūną. 
Lietuviškosios spaudos puslapiuose kelti insi
nuacijas prieš asmenis, kurie bendruomenės 
labui yra atidavę visą sugebėjimą ir patyri
mą, neatsižvelgdami net į savo privačius rei
kalus, atimdami paskutinę laisvą valandą iš 
savo šeimos židinio, gali tik tas, kuris visiš
kai nežino dabartinių spaudos darbo sąlygų. 
Kaip yra žinoma, lietuviškoji tremties visuo
menė buvo ir tebėra ištroškusi spaudos ir 
atskirų leidinių, o štai tas ponas Siaubūnas 
taip iškoneveikta šį kilnų nedaugelio pasi
šventėlių, didžiausiomis pastangomis nugalint 
pasitaikiusias kliūtis, dirbamą spaudos darbą, 
kad kai kam gali praeiti ir noras aukoti sa
vo pastangas ir patyrimą bendruomenės la
bui. ,

Minėtame straipsnyje keliamas tremtyje iš
leidžiamų knygų honoraro klausimas tu au
torių, kurių mūsų tarpe nėra. Gerai, saky
sime, kad autoriams honoraras turėtų pri-

Iš Augsburgo L. T. Ansamblis pasuko į 
Miuncheno — Laimos nedidelę lietuvių kolo
niją, kur kovo 18 d. Kristaus vardo katalikų 
bažnytėlėje atliko religinį koncertą, o kovo 
19 d. stovyklos teatro salėje parodė „Atsi
sveikinimo” montažą, ir koncertinę dalį. Ko
vo 20 d. — ten'pat muzikinė pjesė „Nemunas 
Žydi”. . ■ .

Miunchen — Kassel. Tai bent kelionėlė — 
apie 700 kilometrų iš kartol Gerai dar, kad 
energingo administratoriaus Andr. Mirono 
pastangomis pavyko gauti atskiras vagonas ir 
tik todėl ansamblis be jokių persėdimų ga
lėjo atvykti tiesiog į Kasselį. O Kasselyje 
ansamblio dalyviai jaučiasi kaip namie, nes 
ten dabar gyvena buvę Wiesbadeno lietuviai, 
su kuriais tiek ilgų mėnesių kartu išgyventa!

Jau atvykimo dieną (kova 22 d.) stovyklos 
bažnyčioje Mattenberge skamba ir aidi ga
lingosios giesmės. Buvę wiesbadeniečiai su 
džiaugsmu ir susijaudinimu vėl klausosi kon
certo, kurį diriguoja tas pats Stp. Sodeika... 
Sekmadienis. Ir vėj pilna bažnyčia matten- 
bergiečių, nes jie žino, jog, be religinio kon
certo, ansamblis dar pagiedos daug ir kitų 
giliai nuotaikingų giesmių, keldamas visų 
širdis aukštyn. Vakare prikimšta salė susikau
pusi klausosi koncerto ir audringu plojimu 
palydi p-lės A. Ličkūnaites vedamus tauti
nius šokius. Pirmadienį koncertas pakartoja
mas, o salė ir vėl pilnutėlė. Kovo 25 d. vi
same puikume atsiskleidžia ^Nemunas Žydi”, 
o kovo -26 d., kartojant spektaklį, žiūrovų su
sitelkia tiek, jog gera jų dalis nebetilpsta 
salėje. e

Iš Kasselio L. T. Ansamblis kovo 27 d. 
naktį grįžta namon, į Seligenstadtą, bet jau 
kovo 29 d., negavęs nė žmoniškiau pasilsėti, 
skubą į Gerolzhofeną, kur, Bavarijos Vok’e- 
čių Raud. Kryžiaus pakviestas, vokiečių vi
suomenei parodo, jog' lietuviškoji muzika ir 
daina gali • sužavėti ir uždegti net svetini- 
taurių, širdis, o .tautiniai šokiai Atsisveikini
mo” montaže pralenkė ir geriausias jųjų 
viltis. Vokiečių publika, iš pradžių buvusi ga
na santūri, beregint buvo nugalėta, ką ji ir 
pati pripažino, išreikšdama tai ilgais ir karš
tais plojimais,, ir dėl to vieną kitą dalyką 
teko net pakartoti. Specialiai iš' Miuncheno
atvykęs Bavarijos Vokiečių Raud. Kryžiaus 
foto-korespondentas pakartotinai fiksavo at
skirus montažo momentus, o savo užrašų 
knygutėn stropiai žymėjosi kai kuriuos L. T. 
Ansamblio veiklos ir darbo faktus.

Po Šių pasirodymų virtinės, užtrukusių net 
3 savaites, L. T. Ansamblis baigė antrąją šių 
metų didesniųjų gastrolių kelionę. Po Velykų 
jo laukia didelis ir kruopštus darbas. — 
„Šienapjūtes” pastatymo parengimas.
.. Iš viso per 23 gastrolių dienas ansamblis 
išpildė 5 religinius koncertus, 8 koncertus 
kartu su „Atsisveikinimo” montažu ir bent 8 
sykius parodė^ kaip „Nemunag Žydi”, o du 
kartu giedojo per pamaldas, taigi iš viso tu
rėta 3'1 atskiras pasirodymas. Tuo būdu ben
dras šio ansamblio pasirodymų skaičius jau 
siekia 373! Su šitokiu Įkarščiu ir atsidėjimu 
tegali dirbti žmonės, visiškai atsidavę ir 
tikėdami savo misijos būtinumu. Ir iš tiesų.
Kas . pažįsta ansambliečius, tas nedvejodamas 
patvirtins, kad jie jokio atlyginimo už savo 
darbą negauna ir jokių laurų nelaukia. Tar
pusavis jų sugyvenimas ir susiklausymas taip 
pat gali būti puikiu pavyzdžiu ne vienam 
mūsų visuomeninio darbo sambūriui. Nieks 
nebeužginčys, kad L. T. Ansamblis atlieka 
itin didelį kultūrinį ir tautinį darbą, kurio 
reikalingumas ypatingai aiškus i yra dabar, 
kai gyvename iš svetimų ir pas svetimus. An
samblis jau laimėjo daug mums svetimų 
širdžių. Jis jų užtikrintai laimės ir daugiau!

K. A.

klausyti, bet iš kur ponas Siaurūhas žino, kad 
jis yra gausus ir kad jis yra patekęs į vieno 
ar dviejų žmonių kišenes? Tai yra tik spė
liojimas. O gal dėl mažo tiražo ,tik galai su 
galais tesuvedami; ar apie tai ponas Siaurū
nas pagalvojo? Jeigu mūsų tarpe būtų auto
rius ir su juo leidėjai galėtų susitarti dėl 
honoraro, tai gal vienas ar kitas leidinys 
būtų žymiai brangesnis negu dabar yra? Gi 
kas dėl lupikavimo, tai visai be reikalo 
užsipuolama. Prileiskime, kad iš vieno pa
minėtų leidinių galėjo susidaryti šioks toks 
pelnas, bet kodėl nepagalvojo, jog galėjo būti 
ir tokių leidinių, kurie tedavė tik nuostolius.

Šitaip, be jokio atsakingumo jausmo, leidė
jus užsipulti negalima. Nesvarbu, kad straips
nyje neminėta asmenų pavardžių, bet p*-' 
minėta vienas leidinys, iš kurio aišku, apie 
ką eina kalba. Bet kas jį bebūtų išleidęs, rei
kia konšjatuoti, kad labai gerai padarė. No
rimas apginti autorių teises, leidėjai visada 

sugebės paboti. K. Gr-Jminss.
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Maironis

Baltu DP ir pabėgėliu,. skaičius ir susigrupavimas
*• (Iš baltų memorandumo anglų parlamento nariams)

Šie duomenys, kurie apima maždaug 74.000 
baltų britų okupacinėj zonoje Vokietijoje ga
li patarnauti kaip pavyzdys, Į kokias grupes 
baltai pabėgėliai gali būti klasifikuojami. 
Toks pat santykis, bendrai imant, gali būti 
laikomas baltams kitose okupacinėse zonose

Asmens mažiau 16 metų amžiaus: estai — 
18%, latviai 17%, lietuviai 24%.

Laukiančios mottno3 ir motinos su vaikais 
iki 6 mt. amžiaus: estai — 7,1%; latviai 6,6% 
lietuviai — 11,1%.

Seni, ligoniai, nepajėgus dirbti etc.... estai
— 8,8%, latviai 8,4%, lietuviai 6,4%.

Pajėgūs dirbti: estai — 66,1%, latviai 68,0 
%, lietuviai 58,3%.

Pajėgių dirbti kategorijos tiksliais skaičiais 
Administracijos tarnautojai ir prekybininkai: 
Estai — 1.711, latviai — 4.914, lietuviai — 
1,880. Viso 8.503.
Kasyklų ir chemikalų darbinink.: estai — 15, 
latviai — 56, lietuviai — 56. Viso 137.
Statybos darb.: estai — 246, latviai -r 1.749, 
lietuviai — 556. Viso 2.551.
Žemės ūkis ir miškininkystė: estai — 770, 
latviai 5.973, lietuviai — 3.188. Viso 9.931.

'į Sveikata ir sanitarija: estai — 464, latviai — 
1.229, lietuviai 353. Viso 2.046.
Susisiekimas ir tiekimas: estai — 720, latviai 
2.837, lietuviai 1.152. Viso 4.709. 
šeimininkavimas ir namų tarnyba: estai — 
1.554, latviai 2.048, lietuviai 1.067. Viso 3.669. 
Drabužių, maisto ir kt. tarnybos: estai — 
1.000, latviai — 2.921, lietuviai — 1.964. Vi
so 5.883.
Laisvosios profesijos ir menas: estai — 991, 
latviai — 3.270, lietuviai — 1.396. Viso 5.577. 
Metalo pramonė: estai — 87, latviai — 371, 
lietuviai — 169. Viso 627. Įvairus kitas užsi
ėmimas: estai — 184, latviai — 720, lietuviai
- 400. Viso L 1.304.
Kiti: estai — 299, latviai — 1.661, lietuviai— 
885. Viso 2.845.

Pajėgių dirbti kategorijos procentais: 
Administracija ir prekyba: estai — 24,6%, 
latviai — 17,7%, lietuviai — 14,4%.
Kasyklos ir chemikalai: estai — 0,2%, lat-

■ viai — 0,2%, lietuviai — 0,4%.
Statyba: estai — 3,5%, latviai — 6,3%, lietu
viai — 4,3%.
Žemės ūkis ir miškininkystė: estai — 11,1, 

" latviai — 21,2, lietuviai 24,4. ■
Sveikata ir sanitarija: estai — 6,7, latviai — 

lietuviai — 2,7.4,4,

P-le

š.

šodaitė laimėjo Braunschweigo srities1 
stalo teniso meisterės vardą.

m. kovo mėn. pabaigoje Braunschweige 
įvykusiame stalo teniso turnyre tarp vokie
čių stalo tenisistų dalyvavo ir p-lė A. šo- 
daitė, kuri moterų vienete prieš vokietę Brot- 
huhn santykiu 3:2 laimėjo srities meisterės 
vardą. Rungtynėse dalyvavo apie 200 vokie- 

'čių žaidėjų. P-lė Sodaite gyvena Salzgitter 
miestelyje ir mokytojauja Watenstedto Mai
ronio. vardo lietuvių gimnazijoje. (vj)ronio. vardo lietuvių

pavyzdys
Lietuvių Vyr. Gerovės

Gražus
Seedorfo stovyklos

Komitetas kartu su „Aktualiųjų informacijų” 
redakcijos ir administracijos kolektyvu turėjo 
bendrą posėdį, kuriame tarp ko kito nu
tarta: „bent 5 egz. kiekvieno „Aktualiųjų In
formacijų” numerio renkami ir komplektuo
jami busimiesiems Lietuvos reikalams (Biblio
grafijos įstaigai, Universiteto bibliotekai, 
spaudos muziejui ir tt.)”

Lietuvių Tremtinių Bibliografų Įstaiga 
(Memmingene - Airport, Baltisches Lager) 
visug gaunamus iš leidėjų ir autorių leidinius 
persiunčia į Liet. Bibliografinį Archyvą, 
kurį įsteigė ir tvarko dr. A. Gerutis, Švei
carijoje

Scheinfeldo „Žinios” minėjo x 
300 Nr. sukaktį

Scheinfeldo lietuvių bendruomenės laikraš
tis „Žinios” vasario 23 d. minėjo 300 nume
rių sukaktuves. Pirmasis „Žinių” numeris 
buvo išleistas Reger.sburge. ' „Žinios” stovy
klos gyventpjams pateikia skubią informaciją, 
nagrinėja aktualiuosius politikos ir vidaus 
gyvenimo klausimus, teikia dailiosios litera
tūros, krašto pažinimo, straipsnių, straipsnių 
auklėjimo klausimais, mažiesiems pasiskaity
mų, trumpai atžymi stovyklos kultūrinį, vi- 
suomenį ir sportinį gyvenimą. Be to, skelbia 
įvairius nutarimus ir pranešimus. „Žinių” 
1—300 Nr. sudaro 1260 puslapių. Skaitant 
vidutiniškai „Žinių” bendras tiražas siekia 

Susisiekimas ir tiekimas: estai — 10,3% 
latviai — 40,2%, lietuviai — 8,8%. 
Seimininkystė ir namų tarnyba: estai — 
latviai — 7,3%, lietuviai — 8,2%.
Drabužių, maisto ir kitos tarnybos: estai — 
14,3%, latviai — 10,7%, lietuviai — 15,0%. 
Laisvosios profesijos ir menas: estai—13,1%, 
latviai — 11,4%, lietuviai —. 10,7%.
Metalų pramonė: estai — 1,3%, latviai — 
1,3%, lietuviai — 1,3%.
Įvairios kitos profesijos: estai — 2,6%, lat
viai — 2,6%, lietuviai — 3,0%.
Kiti: estai—4,3, latviai—6,7, lietuviai—6,8.

Baltų DP pabėgėliai yra išsklaidyti po įvai 
rias okupacines zonas maždaug taip:

Britų zonoj Vokietijoj: estai — 46,0%, lat
viai — 48,0%, lietuviai 40,0%.

Amerikiečių zonoj Vokietijoj: estai — 49,0 
%, latviai — 47,0%, lietuviai — 51,0%.

Prancūzų zonoj Vokietijoj: estą! — 3,0%, 
latviai — 2,5%, lietuviai 6,0%.

Visose trijose zonose Austrijoj: estai — 
2,0%, latviai — 2,5%, lietuviai — 3,0%.

Tam tikri politiniai sluoksniai pakartotinai 
bandė insinuoti, kad baltų pabėgėliai, bend
rai imant, priklauso valdančiąja! klasei ir 
turtingąja! buržuazijai. Aukščiau pateiktoji 
statistika aiškiai rodo, kad tarp baltų DP ir 
pabėgėlių yra atstovaujamos visos socialinės 
gyventojų klasės. Jie nepriklauso kuriai nors 
specialiai partijai ar konfesijai. Visumoje bal
tų bona fide DP ir pabėgėliai atstovauja de
mografinę iškarpą iš savo kraštų gyventojų, 
su visais jų daugiapusiais aspektais. Ir to
dėl jie yra tikrai tokioje padėtyje, kad bet 
kur, kur laisyų piliečių status yra garantuo
tas, pajėgūs įsteigti savarankią savo jėgomis 
išsiverčiančią autonominę bendruomenę.

Gan. McNamey pareiškimas apie DP
Buvęs JAV kariuomenės vadas Europoje 

gen. Mc Narney, išvykdamas iš Europos į 
naujas pareiga8 Amerikoje, padarė spaudai 
pranešimą apie visą eilę aktualiųjų klausimų. 
Tarp kitų jis paminėjo ir DP problemą. Čia 
mes pateikiame tą jo pranešimo dalį, kuri 
liečia DP.

„1945 m. rudenį atrodė, kad DP (ver- 
schleppte Personen) skaičių^ sumažėjo iki tų, 
kurių nebus galima grąžinti. Nuostabiu būdu 
1945 m. gale DP skaičius vėl pradėjo didėti, 
kol jis 1946 m. rugsėjo mėnesį UNRRA ad-

iki 120.000 egzempliorių. Laikraštį redaguoja 
J. Slavėnas, o mašinėlė perrašinėja M. Miko- 
laitytė. (vj)
» Nemalonumas dėl laiško

Vienos stovyklos komiteto pirmininkas, no
rėdamas supažindinti savo vieną pažįstamą 
Amerikoje su tikrąja DP padėtimi, nusiuntė 
laišką. Laiške jis labai atvirai palietė D.P. 
pergyvenimus dėl daromų įvairių neteisybių. 
Laiškas buvo rašytas lietuvių kalba ir siustas 
per vokiečių paštą. Po kiek, laiko minimas 
asmuo buvb iššauktas karinės valdžios atsto
vo į Unrrą, kur turėjo pasiaiškinti dėl visų 
laiške iškeltų klausimų. Pasirodo, kad laiškas 
buvo sulaikytas cenzūros, išverstas į anglų 
kalbą ir minimam asmeniui buvo sudaryta 
apklausinėjimui byla. (vj)

Scheinfeldo skautai vyčiai pradėjo leisti 
„Tėviškę”

Tai rotatoriumi spausdinta^ 34 puslapių lei
dinys. Viršelis spausdintas spaustuvėje. 
„Tėviškės” Nr. 1 datuotas kovo mėn. data. 
Leidžia Scheinfeldo Dr. J. Basanavičiaus 
skautų vyčių draugovė. Redaguoja Redak
cinė kolegija. Pratarties žodyje redakcija pa
sisako: „Dr. J. Basanavičiaug skautų vyčių 
draugovė prieš akis turėdama didelę stoką 
skautiškos literatūros, o ypač skautams vy
čiams, pasiryžta neperiodiniai leisti „Tė
viškę”. Kadangi skautų vyčių darbų barai 
yra labai platūs, tai šalia skautiškųjų dalykų 
dedami straipsniai, liečią" ne tik skautiškąjį 
darbą, bet ir kitas sritis, kas bręstančiam ar 
suaugusiam skautui vyčiui šiandien rūpi. Mes 
atmetame visa, kas stato į materializmo 
varžtus, kas veda į tik šia diena rūpinimąsi, 
bet pet darbą, mokslą, veržiamės ekspansy- 
vine jėga į laisvą Tėvynės ateitį. „Žurnale 
rašoma sekančiais skautų reikalais. Sktn. J. 
Mašiotas rašo apie lietuvišką skautų vadą 

. Pr. Nedzinskas apie skauto, vyčio pareigas 
tremtyje. K. Dr. rašo apię^šv. Kazimierą. 
Žurnale netrūkstą eilėraščių," ir kitų straips
nelių. Tikimasi, kad žurnalas turinio atžvil
giu pagerės. Leidinio kaina nepažymėta, (vj)

DP klausimas Maskvos konferencijoje
Kaip ir buvo galima tikėtis, vos tik „Ke

turiems Didiesiems” susirinkus Maskvoje, 
tuojau sovietų iniciatyva buvo iškeltas D P 
klausimas. Sovietams jis, matyt, atrodo pats 
aktualiausias. Tuo būdu buvo net pakeista 
konferencijos dienotvarkė ir, prieš pradedant 
aptarti Vokietijos reikalus, buvo pasikeista 
nuomonėmis apie DP problemą.

Pirmasis šiuo reikalu kalbėjo Prancūzijos 
delegatas, užsienių reik, ministeris. O. Bi
dault. Jis nurodė, kad Vokietijos gyventojų 
tankumas yra nepaprastai padidėjęs ir Vo
kietija dabar po Belgijos yra tankiausiai gy
venamas Europos kraštas. Toks didelis ne
turinčių užsiėmimo gyventojų sutelkimas vie* 
noje vietoje sudarąs didelį pavojų Europos 
saugumui, todėl Bidault pasiūlė:

1. Pasibaigus dabar pradėtom gyventojų 
perkėlimo akcijom, daugiau žmonių j Vokie
tiją jokiu būdų nebekelti;

2. Padaryti viską, kad svetimtaučiai DP 
kuo greičiausiai būtų iš Vokietijos iškelti;

3. Sudaryti galimybes vokiečiams emigruoti 
į .kitus kraštus. Prancūzija esanti pasiryžusi 
tiek DP, tiek vokiečiams emigrantams atida
ryti savo duris.

Po Bidault prabilo Bevinas. Jis nurodė, 
kad Britų zonoje visus išvietintus asmenis 
galima, skirstyti į keturias kategorijas: 
1) Karo belaisviai, 2) Sąjungininkų kraštų 
DP, 3) Priešo kraštų DP ir" 4) Pabėgėliai. 
Toliau jis nurodė, kad iš britų zonos po karo 
pabaigoj buvo repatrijuota dugiau kaip du 
milijonai DP ' ir toks pat skaičius priimtas 
vokiečių pobėgėlių ir tremtinių iš kitų kraš
tų. Iš dabar* zonoj esančių 230.000 svetimša
lių DP daugumą sudarė lenkai ir baltai, ku
rie atsisako grįžti namo. Britų vyriausybė 
negali juos versti grįžti. Ji taip pat never-

ministruojamose stovyklose pasiekė 410.000 
DP. Tas prieaugliug daugiausia susidarė iš 
žydų pa bėgėlių antplūdžio iš Lenkijos. 1946 
m. ankstyvą pavasarį armija vėl pradėjo DP 
grąžinimo akciją , ir išleidusi į lenkų DP pa- 
raginimu grįžti Į savo tėvynę, iki metų galo 
susilaukė pasisekimo. Nuo 1945 m. gruodžio 
1 iki 1947 m. vasario mėn. iš viso grąžinta 
į jų tėvynes 175.000 DP. 1046 m. birželio 
mėn. pradėtoji DP patikrinimo programa da
vė tokius rezultatus: rasta 20.000 DP, netu
rinčių teisės gyventi stovyklose ir gauti 
aprūpinimą, jie išskirti ir jų išlaikymas ne- 
bekaštuos. Taip pat buvo rasta 482 automa
tiškai areštuotini, asmens, kurie dėjosi DP.

Nežiūrint šių pastangų, DP skaičius stovyk 
lose aiškiai augo. 1946 m. gale pasirodė, kad 
DP grąžinime galimybės praktiškai jau yra 
išsemtos ir kad vienintelis, metodas sumažinti 
jų skaičių tėra tik jų įkurdinimas naujoje vie
toje. Iki šiolei maždaug 14.000 DP, daugiau
sia žydų pabėgėlių, buvo įsileista į JAV ir 
jie ten naujai Įsikūrė. Belgija yra nutarusi 
įsileisti 20.000 anglies kasyklų darbininkų su 
jų šeimomis, kiti kraštai taip pat numato 
emigrantų įsileidimą. Apie 107.000 DP, kurie 
yra likę mūsų globoje, užsidirba savo pragy
venimą dirbdami okupacinėj teikimo organi
zacijoj arba valdydami savo pačių stovyklas”.

(E. B.) 
čianti grįžti ir 3.000 vadinamos Jugoslavijos 
karališkosios armijos karių. Ir Mr. Moloto-

Is D. Britanijos leidžiama siusti Vokietijon drabužiu ir maisto siuntinins
„Išeivių Draugas” praneša, kad Britų 

valdžios leista siųsti į Vokietiją darbužių ir 
maisto siuntas. Siuntiniams reikalinga užpil
dyti tris formas, o normuotus maisto produk
tus siunčiant, reikia gauti maitinimo įstaigos 
sutikimą ir antspaudą. (vj)

■ Atgarsiai D. Britanijos lietuvių tarpe po 
kun. M. Krupavičiaus ir kl atsilankymo 
Kaip žinoma, kovo mėnesio pradžioje kun. 

Krupavičius, V. Sidzikas ir M. Avietėnaitė 
su svarbiais reikalais lankėsi Londone ir. 
Škotijoje. Kovo 15 d. visi traukiniu per 
Paryžių įšvyko atgal į savo apsistojimo vie
tas Vokietijoje. Tik kun. Krupavičius kelionės 
metu buvo susirgęs ir kelioms dienoms tu
rėjo atsigulti | ligoninę. Verta pažvelgti kokį 

vas, pareiškė toliau Bevinas, nereikalaująs 
griebtis prievartos, bet jis reikalaująs juos 
pastatyti į tokias sąlygas, kad jie būtų pri
verti grįžti, tačiau su tokiu reikalavimu britų 
vyriausybė niekuomet nesutiksianti. Po to 
Bevinas iškėlė klausimą kodėl gi tie DP ne
nori grįžti? Tačiau į šį klausimą tiesioginio 
atsakymo neduodamas, jis paaiškino, kad 4 
ministerial ne tam juk susirinko Maskvoje, 
kad pąmintų pagrindines žmonių teises.

Sovietų delegacijos vardu kalbėjo Vyšins- 
kis. Jis, remdamasis Berlyno Sąjungininkų 
Kontrolinės ‘-Taryboj duomenimis, nurodė, 
kad Vokietijoje 1947 m. sausio 1 d. būvą 
827.000 DP, iš kurių 221.500 sovietų pilie
čiai ir 200.000 Lenkijos piliečių. Sovietų zo
noje DP nesą. Toliau Vyšinskis išskaičiavo 
kiek tūkstančių Vakarų valstybių DP iš so
vietų zonos buvo išgabentą į jų kraštus. So
vietai leidę kiekvienam išvykti į tą kraštą, 
kurio jis buvo pilietis. Tačiau nežiūrint tokio 
Sovietų S-gos administracijos elgesio, sovietų 
piliečiai yra laikomi blogose sąlygose Va
karinių zonų stovyklose. Jie esą be jokios 
apsaugos išstatyti fašistų terorui. Stovyklų I 
administraciją sudaro tokie žmonės, kurie 
turi tiesioginius ryšius su fašistais. Tos ad
ministracijos palaiko santykius su įvairiais 
paskirų tautybių komitetais, kurių tarpe Vy
šinskis paminėjo ir „Litovskij Komitet”, 
Augsburge veikiąs ukrainiečių fašistinių ban' 
dų centras, o Regensburgo gudų komitetas 
sovietų piliečiams, išduodąs padirbtus doku
mentus, keičiąs pavardes ir rengią3 sąmokslą 
atplėšti iš sovietų Sąjungos Gudiją, betmolde 
veikiąs taip vadinamas Pabaltiečių centrini? 
komitetas. Apskritai gi, sovietų piliečiai Va
karinėse zonose yra patekę į beteisę i; 
s u n k i ą e k o n o m rn ę p a d ė t į. Bevinas 

, klausęs, kodėl DP nenori grįžti namo. Štai 
čia ir esančios tikrosios priežastys, dėl ku
rių DP negali grįžti. Prie jų dar prisidedąs 
verbavimas į visokias darbo kuopas ir kitas 
pusiau karines organizacijas. Reikia skub v 
išspręsti DP problemą ir tam reikalui Vy
šinskis. pasiūlė:

1. Sudaryti sąlygas repatriacinėms konrsi . 
joms laisvai lankytis visose DP stovyklose;

2. Suteikti joms teisę patikrinti DP asmeny
bes ir dokumentus ir laisvai kalbėtis su DP;

3. Uždrausti propagandą prieš DP grįžimą 
ir agitaciją;

4. Paleisti DP komitetus, centrus ir kita? 
organizacijas;

5. Uždrausti verbuoti į karines organizaci
jas ir jau paimtus DP iš jų paleisti;

6. Sudaryti stovyklų administraciją iš tų 
kraštų piliečių, iš kurių DP kilę;

7. Karo nusikaltėlius su sargyba grąžinti į
jų kraštus; *

8. Sudaryti visų 4 valstybių komisiją, kuri 
aplankytų stovyklas ir išklausytų DP pagei
davimų dėl grįžimo.

9. Visam tam įvykdyti ministerių taryba
turėtų duoti atitinkamų nurodymų Kontroli
nei Tarybai Berlyne. ' ■

Paskutinis DP reikalu žodį tarė posėdžiui 
pirmininkavęs Marshallis. Jis nurodė, kad 
JAV pritariančios DP emigracijai ir pasiūlė 
tuo reikalu daugiau nebediskutuoti, nes tam 
tikslui yra įsteigta speciali organizacija — 
IRO. „Ponai”, pareiškė Marshallis, „nedidin
kime ant savo pečių uždėtos naštos, kuri ir 
taip yra sunki.” (E. B.) 

atgarsį D. Britanijos lietuvių tarpe paliko 
minimų asmenų atsilankymas. „Išeivių Drau
go” Nr. 11 rašoma: „kun. M. Krupavičius 
savo nuoširdžia kalba nuteikė klausytojus ko
voti ir dirbti dėl Lietuvos laisvės ir skatino 
svetur gyvenančius branginti lietuvių kalbą 
ir lietuviškus papročius. Patys tėvai turi 
įskiepyti vaikučiams iš mažėtu meilę ir pa
garbą lietuvių kalbai . . .”

Dėl V. Sidziko kalbos Londono ir apylinkių 
lietuviams „Išeivių Draugo” Nr. ■ 10 rašoma: 
„Kalbėtojas savo nuoširdžia kalba visus jau
triai nuteikė kovoti ir dirbti dėl Lietuvos ir 
jog vargstančių vaikų. Bendras visų nujau
timas, kad Lietuva atgaus laisvę. Visi turi 
būti vieningi ir ištvermingi reikalaujant, kad 
Lietuvai laisvė būtų vėl grąžinta.” (vj)

Britu zonoje užpildoma kartoteka emigraciniams reikalams
Kaip atrodo, Britų zonoje vasaro3 metu 

prasidės didelis D.P. pergabenimas į D. Bri
taniją įvairiems darbams. Šiuo metu tam 
pergabenimui eina pasiruošimas. Kaip kom- 
petentigi asmenys pareiškia, pirmiausia D.P. 
bus pergabenti iš tų stovyklų, kurios yra 
blogose patalpose. Kokiu būdu bus parinkti 
žmonės transportui dar nežinoma, bet iš tam 
kompetentingų asmenų buvo sužinota, kad. 
jei tremtiniai negalės surasti tinkamo darbo 
D. Britanijoje, galė9 būti persiųsti Į imperi
jos kolonijas ir dominijas. Todėl atrodo, kad 
visi tremtiniai bus gabenami kompaktiniai į

Londono apylinkėse steigiamas pereinamas 
stovyklas, o iš ten bus skirstomi įvairiems 
darbams. Tremtinių profesijoms nustatyti, pa
gal Kontrolinės Komisijos Vokietijai D.P. ir 
karo belaisvių skyriaus parėdymą, Britų zo
nos stovyklose prasidęda tam tikros emigra- x 
cines kartotekos sudarymas. Pavyzdžiui, Wa- 
tenstedto stovykloje tokia kartoteka jau su- ' 
daryta. Kartotekoje, pagal specialias instruk
cijas, reikalaujama labai smulkių žinių apie 
kiekvieną tremtinį, o ypač kiek liečia pro
fesiją. Net klausiama kiek kiekvienas asmuo 
turi pinigų RM ir kitokia valiuta. (vj)
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