
„Thi Thought" Lithuanian Newspa- 

pit < Licensed by I CD, Office ot 

Military Government for Bavaria I 

Iditor and publisher: J. Vaaaitb I 

feinted by Druckerei* and Veriags- 

penoMensthaft e. G. m. b. H.. Mem- 

Bingen/AllgIn, Sdirannenplats 6. — 

Foeucheckkonco MQnchen Nr. 14 210.

Karo .valdžios leista / Redaktorių*
, leidėjas J. Vasaitis / Laikraštis išeina 

pirmadieniais, trečiadieniais ir penk
tadieniais. ' Prennm mėn 10. — RM 
atskiras Nr. 80 pfn. • Ein sas 
kaita: Volksbank Memmingen e. G 
m. b. H. Nr. 9149. f Adresas: „Min
tis“. 13b Memmingen, Postfach 110 
Postscfaeckkonto Mūndben Nr. 14 210

Nr. 40 (277). II metai. LAIKRAŠTIS. LIETUVIŲ BENDRUOMENEI Memmingen, 1947. IV. 16.

VIS DAR SIENŲ KLAUSIMAS
Išreikšdamas Savo nuomonę Vokietijos 4ie- 

ni| pertvarkymo klausimu Marshallis pritarė 
prancūzų nusistatymui ir jis sutinka, kad 
Saaro kraštas būtų sujungtas su Prancūzija 
ūkio ryšiais. Bet politiniu atžvilgiu, jis siūlo 
palikti to krašto gyventojams teisę patiems 
tvarkyti savo reikalus, t. y. suteikti autono
miją. Marshallis siūle taip pat susitarti- dėl 
paskirstymo anglių ir plieno Europos ūkio 
reikalams. / ‘

Bidaultas pažymi, kad pagrindinis prancū
zų tikslas taikoj^ su Vokietija yra pasiekti 
anglių, plieno ir pramonės gamybos kontro
lės. Jis pridūrė, kad jei Prancūzija kalba 
apie Ruhro srities kontrolę, tai tas nereiškia, 
jog sąjungininkų atstovai turi prisiimti at- 
aakomybę už gamybos eigą. Kontrolės valdi
ninkai turėtų tik prižiūrėti anglies ir, plieno 
gamybą, o atsakomybė turėtų tekti vokie
čiams.

Didelius Ruhro srities žaliavų išteklius Be
vinas norėtų padaryti prieinamus visos Euro
pos tautoms, bet D. Britanija negali pritarti 
jokiems ypatingiems pakeitimams, kol- nėfa 
išspręsti zonų klausimai.

Penktadienio posėdyje "Molotovas vėl pasi
sakė prieš anglų - amerikiečių zonų sujun
gimą pavadindamas ji „pirmuoju žingsniir 
Vokietijai suskaldyti”. Tuo sujungimu Rytų ir 
Vakarų Vokietija esanti nuo viena kitos atskirta, 
kas praktiškai reiškia Vokietijos išparceliakimo 
pradžią. Tarptautinę Ruhro srities kontro z 
jis skaito nenormaliu reiškiniu. Bidaultui 
mą tos srities nuo prancūzų ir sovietų zonų, 
jis skaito nenormaliu reišikniu. Bidaultui 
paklausus pareikšti savo nuomonę Saaro sri
ties klausimu, Molotovą^. pareiškė, kad jis 
turįs*tą klausimą dar gerokai pastudijuoti. 
Bevinas sutinka su prancūzų planu, tik jis 
kelia tos dalies reparacijų klausimą kuri ten- - 
ka Saaro kraštui. Tą klausimą galutinai tu
rėtų išspręsti Marshallio siūlytoji sienų ko
misija. Bidaultas pritarė Belgijos, Čekoslova
kijos, Luksenburgo ir Olandijos teritoriali- 
aėms pretenzijoms ir siūlė tą klausimą 
spręsti perduoti užsienio reikalų ministerių 
pavaduotojams, kurie turėtų bendradarbiauti 
su užinteresuotų kraštų atstovais. Molotovas 
principe sutinkąs sudaryti sienų klausimui 
spręsti atskirą komisiją, bet Lenkijos sienų 
klausimą jis' nori ............... *“
kompetencijos, neg

išimti iš tos Komisijos 
tas klausimas, . kaip jis

kad sako, jau esąs sureguliuotas Potsdamo 
susitarimu.

Kaip AP praneša, Molotovu pareiškė: 
„Sovietų s-ga negali pritarti Ruhro ir Reino 
sričių atskyrimui. Tai reikštų Vokietijos su
skaldymą ir jos, kaip nepriklausomos valsty
bės, sunaikinimą”.. (Dena)

Molotovas, atsakydamas į Bidault kalbos 
teritorialiniais klausimais visumą, sutiko pa
remti Prancūzijos reikalavimą dėl Saaro sri-

• ties įjungimo j Prancūziją, taip pat dėl ke
turių kontrolės Reino kraštui ir Ruhro sri
čiai, bet buvo priešingas tų teritorijų išsky
rimui iš Vokietijos, kas būtų lygu Vokietijos 
padalinimui, kuriam Sovietų s-ga lygiai esan
ti priešinga, kaip ir tų pačių tendencijų tu
rinčiam britų — amerikiečių zonų sujungi
mui.

Marshallis su Bevinu pasisakė prieš pran
cūzų ir sovietų siūlomą išskirtiną kontrolę 
Reino ir Ruhro pramonės teritorijoms. Jie 
tesutinka tik su bendra keturių kontrole vi
sai Vokietijai. ,

Marshallig suruošė vaišes delegacijų še
fams. Jose dalyvavo Bidault, Bevinas ir Mo
lotovas. -

— Korespondentai Maskvoje praneša, kad 
esą nenumatoma, jog galėtų būti prieita su
sitarimo dėl reviduotas anglų - sovietų su
tarties šioje užs. reikalų ministerių konferen
cijoje. '

— Molotovas Maskvos konferencijoje pa
reiškė, kad iš dabar Lenkijos valdomų buvu
siųjų Vokietijos sričių yra perkelta į Vokie
tiją 5.678.738 vokiečiai, ir kad tose srityse _ 
jau yra apgyvendinta penki milijonai lenkų.

Stalinas priėmė Marshall!, '
Londonas. (BBC) Marshallis buvo priimtas 

Stalino. Priėmime iš-amerikiečių pusės dar 
dalyvavo JAV pasiuntinys Maskvoje ir trys 
Marshallio patarėjai. < i

Gen. L D. Clay ragina grizli
Gen. L. D. Clay paskelbė atsišaukimą Į 

visus DP, kuriame sakoma:
„Nuo balandžio 15- d. visiems Į>P. kurie 

norėtų grįžti į savo tėvynes, valdžia teikia 
mąistą 60-čiai dienų. Tie, kurie numato, čia 
pasilikti, turi suprasti; kad jų laukia neaiški 
ateitis ir kad amerikiečių tautos šalpa ne
galės ilgai tęstis. Taip pat yra neaiški pa
galba Tarptautinės Pabėgėliu Organizacijos. 
Aš tikiu, kad jūs dėl ateities neaiškumo pa
sirinksite grįžimą ir šį Jungtinių Amerikos 
Valstybių siūlymą įvertinsite.”

Londonas. (BBC) Generolo Clay pareiškiihu
be vokiečių pastangų amerikiečiai vien savo ' Italijoj besirandančių jugoslavų ir juos per 
pastangomis Vokietijos neišmaitinsią ir taip sivežti į savo zoną Vokietijoje. Apie šį nu

tarimą painformuota ir Jugoslavijos vyriau
sybė.

Bernas. (DAB) Maskvoje vyksta britų ir 
prancūzų pasitarimai dėl padidinimo Ruhro 
anglies eksporto Prancūzijon.

Bernas (DAB) .Pasirašyta Irako ir Trans- 
jordanijos sutartis dėl karinio ir politinio 
bendradarbiavimo.

Londonas. (BBC) Generolas Bishofas britų 
karinės valdžios Vokietijai pavaduotojas kal
bėdamas ūkio klausimais iškėlė visu aiškumu 
maitinimo padėties rimtumą. Kol ji pagerė
sianti teksią žymiai sumažinti kiaulių ir 
raguočių kiekius.

— Minint antrąją metinę sukaktį, kai rau
donoji armija išlaisvino Vieną, miestas la
bai mažai tebuvo pasipuošęs vėliavomis, nors 
burmistras buvo įsakęs iškabinti vėliavas 
prie visų namų. (Dena)

— Jungt. Tautų Generalinis ■ Sekretorius 
Trygve Lie spaudos konferencijoje paaiškino, 
kad pasklidę gandai apie jo atsistatydinimą 
yra nepagrįsti. Jis kartu atmetė ir amerikie
čių spaudos kaltinimus dėl jo pataikavimo 
Rusijai. (Dena) .

Londonas. Ženevoje prasidėjo antra pa
ruošiamoji JT prekybos konferencija. Joje da
lyvauja 18 pasaulio valstybių. Pagrindinis 
konferencijoj tikslas išdirbti JT pasaulinės 
prekybos statuto projektą. Tačiau pirmuoju 
punktu svarstomą galimybė tuojau sumažinti 
muitus ir kitokius prekybinius suvaržymus 
tarp konferencijoje dalyvaujančių valstybių. 
Tačiau D. Britanija, jos prekybos ministerio 
Sir Stafford Crips pareiškimu, bent šiuo tar
pu, nors ir nėra priešinga pasaulinės preky
bos naujam sutvarkymui sunkiai linkusi atsi
sakyti nuo imperijos preierencinių muitų sis
temos. Paitarimai tebevyksta.

Londonas. Anglo — Iranian Oil Co. pra
nešimu Persijoje atrasti nauji naftoj šaltiniai 
turtingiausi visame oriente.

Londonas. Graikų kariuomenės pranešimu 
kariniai veiksmai prieš sukilėlius vyksta pa
sekmingai, su palyginamai labai nežymiais 
nuostoliais iš vyriausybininkų pajėgų pusės.

Londonas. (BBC) Saugumo taryba išklausė 
Egipto atstovo pranešimą apie britų - egip
tiečių sutarties revizijos nesklandumus. Svar
biausias nesutarimas glūdi dėl Sudano. 
Egiptas nori jį pajungti sayo suverenumui. 
Tuo tarpu britai linkę jam pačiam leisti ap- 
sišpręsti kam jis norėtų priklausyti ar iš viso 
niekam.

Londonas. Balandžio 8 d. išvyko paskutinis' 
388 amerikiečių karių transportas iš Islandi
jos. Su jo išvykimu yra baigiama Islandijos 
okupacija.

— Naujasis britų biudžetas antradienį pa- ' 
įtiektas parlamentui. '

Londonas. Kielyje .dėl maisto trūkumo 
įvyko didžiausios demonstracijos kokios tik . 
yra buvę po Vokietijos kapituliacijos. Visos 
įmonės buvo uždarytos, tačiau demonstraci
jos praėjo ramiai. Daugelis dalyvių laikėsi ’z 

. disenteresuotai.
Londonas. (BBC) D. Britanijos prekybos 

ministerio ' Sir Straford Crips pranešimu 
ateinančią savaitę prasidėsią anglų - sovietų 
prekybos pasitarimai.

TRUMPAI
Iki šiol paštas iš Vokietijoj į Jungtines 

Amerikos Valstybes eidavo per Prancūzijos 
uostus Le Havre ir Cherbourg. Dabar įve
damas tiesioginis pašto išsiuntimas laivais 
iš Vokietijos uostų. Dėl tos priežasties iš 
amerikiečių zonos siunčiami laiškai pasieks 
JAV per 10—14 dienų. Vėliau tas patvarky
mas būsiąs praplėstas ir kitoms zonoms:

(NZ) 
Londonas. Britų valdžia susitarusi su Ita- 

, lijos valdžia nutarė perimti globą 12.000

iig šiol JAV savo pasižadėjimus padėti Vo
kietijai sąžiningiau pildė nei patys vokiečiai 
pristatymo prievdles. Kas mėnesį amerikie
čiai Įveža apie 300.000 to jnaisto to pilnai 
turėtų užtekti esamų normų išlaikymui, jei 
vokiečiai geriau atliktų paskirstymą ir są
žiningiau pildytų prievoles, o be to ir steng
tųsi didinti gamybą vietoje sirgę perdėtu 
patriotizmu.

Atentatas pries amerik'eciu karins 
_ — Trečiadienio rytą Muencheno radijas 

pranešė, kad vakar Frankfurte a. M.' buvo, 
padarytas atentatas prieš amerikiečių karius. 
Į Frankfurto aerodrome stovėjusių amerikie
čių karių grupę iš pravažiuojančio sunkveži- 

, mio buvo mesta granata. Laimingu būdu nie
kas iš karių nebuvo sužeistas. Piktadariai pa
bėgo. Tuojau po atentato amerikiečių kariuo
menės qgula ir vokiečių policija pradėjo ak
ciją išaiškinti ir surasti nusikaltėlius.

— Amerikiečių karinių pajėgų Europoje 
štabo šefas, gen. C. Huebner, kreipėsi į Kon
trolinės Tarybos Įstaigą Berlyne, prašydamas 
kad būtų atšauktas iš amerikiečių vyriausios 
būstinės lenkų ryšio karininkas pulk. Podwy- 
socki, nes jis keliai8 atvejais savo kalbose 
išreiškęs nedraugišką nusistatymą amerikie
čių atžvilgiu. (Dena)

Keiuriu paktas be pasisekimo
Londonas. (BBC) Maskvos užsienio reikalų 

ministerių konferencijoj nepavyko susitarti 
dėl JAV siūlyto keturių pakto Vokietijos de- 
militarizavimui užtikrinti. Marshallis nesu
tiko su Molotovo' papildomaij siūlymais dėl 
nuolatinio Reino pramonės srities valdymo, 
reparacijų ir žemės reformos motyvuodamos, 
jog šitie dalykai išeina iš siūlomo pakto 
tikslo ribų ir tik nebent į taikos sutartį su 
Vokietija galėtų būti įtraukti. I Marshallio

Wallace atvykimą vertinant
anglų laikraštis „The

Wallace atsilankymo
' Nepriklausomas

Manchester Guardian”
proga savo įžanginiame rašo:
(„Viename straipsnyje Wallace pasisakė, jog 

tvarkant Voiketijos reikalus reikia turėti gal
voje Europos ūkio visumą. Tik Bevinas vi
suomet statė ūkiškuosius motyvus pirmbje 
eilėje ir siekė eurępėjiško klausimų sprendi
mo. Marshallis yra panašiai išsireiškęs. Bet 
ką gali čia Rusija prisidėti? Ar nori Rusija 
atstatyti Vokietiją Europos gerbūviui, ar ji 
nori Vokietijos ūkį sau panaudoti? Nuo visų 
tarptautinių korporacijų Rusija laikosi nuo
šaliai: nuo Tarptautinės Maitinimo įstaigos, 
nuo Tarptautinės Pabėgėlių Organizacijos ir 
tt Tose korporacijose šie visi klausimai yra 
pastatyti, kaip Wallace kad siekia, visapasau- 
linio bendradarbiavimo prasme. Kodėl pri
kišama mums karo planų ruošimas? Papras
tos ir populiarios formulės, kurias mėgsta 

, Wallace, yra pavojingos, nes jos klaidina 
žmones tikėti į pasaulio taiką pagal magišką 
receptą, kurio negali rasti neišmintingi britų 
ir amerikiečių vyriausybių nariai, bet kurį 
yra suradęs Wallace. Būtų geriau, kad 
Wallace mums duotų mažiau savo apokalip- 
tiškosios retorikos ir kad labiau vertintų kie
tus įvykius, skaičius ir tikrovę”. (NZ Nr. 30)

De Caulle uz viena partija
Oen. De Gaulle antradienį formaliai dekla

ravo savo judėjimą. /Šio judėjimo prasmėje 
jis mato prancūzų tautinį atgimimą. Be to, 
jis pareiškė, kad dabartinė partijų sistema 
tirėtų būti pakeista viena partija. Prancūzų 
'komunistai smerkia gen. de Gaullio judėjimą 
ir atmeta jo motyvus.' t

— Prancūzijos prezidentas Auriolis krei- 
. pėsi į tautą kviesdamas laikytis tautinio

vieningumo. Sis jo žygis laikomas įspėjimu 
prancūzų tautai prieš gen. de Gaulle naująjį 
judėjimą. , 1

— Sovietų s-ga nenumato nuimti iš Mas
kvos siunčiamų spaudai ’ žinių cenzūrą. Tai 
paaiškėjo iš premjero Stalino pareiškimo ne
seniai įvykusio jo pasikalbėjime su vienu 
amerikiečių. v

DP ĮKURDINIMO reikalai L
Š. m. balandžio mėn, 2 d. Frankfurte įvyko 

atskirų zonų Tarpt. Pabėgėlių Organizacijos 
atstovų pasitarimas su anglų — amerikiečių 
karinės valdžios atstovais dėl perkėlimo D.P. 
iš Austrijos ir Vokietijos ir jų įkurdinimo 
kituose kraštuose.

klausimą ar Sovietų Sąjunga sutiktų perduoti 
pakto klausimą yp'atingai komisijai persvars
tyti — Molotovas nieko neatsakė. Bevinas 

. kritikavo norą šį reikalą kam nors kitam pa
vesti, nes nesą jokios vilties, kad žemesnieji 
galėtų susitarti dėl klausimų, kuriais minis
terial nesusitaria.

Bernas. (DAB) Maskvoje tartasi dėl keturių 
pakto' sudarymo Voiketijos nuginklavimo už
tikrinimui. Anot Marshallio. šis paktas turėtų 
būti sudejintas su busimąja taikos sutartimi 
ir i ją įjungtas, kad tuo būdu patektų į Vo
kiečių teisę ir būtų organiniai su ja sujung
tas. Bifiault šitam pasiūlymui irgi pritarė su 
pastaba, kad prie jos dar būtų prijungtas 
specialaus statutas Ruhro — Reino pramo
nės sričiai.

Londonas. Pasitarimai britų — sovietų 
draug. sutarties revizijos reikalu sekančią sa
vaitę bus tęsiami, toliau. Iki šiol nepaskelbta 
ąokio oficialaus tuo reikalu praifešimo.

Londonas. Burmos nacionalsocialistinės 
partijos „Burma burmiečiams” vadas Takin 
La Sejin pasisakė šiuo tarpu reorganizuojąs 
100.000 vyrų armiją, kurią panaudosiąs ko
vai prieš anglus ir anglų šalininkus Burmoje.

l

įr'j*

Argentina įsileis 50.000 darbininkų kasmet
Naujorkas. Tarptautinė darbo organizacija 

paskelbė Pietų Amerikos valstybių planus dėl 
imigracijos. Ypatingai tas liečia vokiečių, 
italų ir potugalų darbininkus bei DP. Argen
tina yra pasiruošusi 50.000 imigrantų pri
imti kasmet. Meksikos vyriausybė žada duoti 
leidimus įvažiuoti 15:000 žemės ūkio nauja
kuriu, kurie jau yra prašę tų leidimų. Meksi
kos vyriausybė naujakuriams teiksianti viso
keriopą paramą. .Brazilijoje pirmenybė tei
kiamą technikams ir pramonės bei žemės 
ūkio darbininkams. Yra ruošiami planai 
pradėti verbuoti vokiečių italų ir portugalų 
darbininku? bei DP. N. de F.)

Roosevelto vardo stipendija
v Balandžio 12 d., ryšyje su buv. JAV pre- > 
zidento F. D. Roosevelto mirties dviejų metų 
sukaktimi, prezidentas Trumanas savo radijo 
kalboje velionį pavadino stiprybės, teisingu
mo ir žmoniškumo simboliu. Kartu buvo 
paskelbta įsteigimas Roosevelto vardo stipen
dijos. Iš to stipendijų fondo gabesniesiems 
studentams, ne vien »tik JAV, bet ir kitų 
kraštų, bus mokamos pašalpos. (Dena)

Apie sukilimą Madagaskare
Pereitą Savaitę prasidėjo Afrikos pietryčių 

pakraštyje gulinčioje Madagaskaro saloje 
revoliucija* prieš prancūzus. Sala ploto at
žvilgiu yra" didesnė už pačią Prancūziją, bet 
gyventojų teturi 4 mil. Daugumoje Polone
zuos ir Melonezijos kilmės vadinamus bend
ru vardu — malagasais. Sala Prancūzijai pri
klauso nuo 1885 metų. Iš jos prancūzai gau- 

Londonas. 200.000 anglų iš D. Britanijos • na druskos, mėsos, ryžių, džiovintų daržo- 
nori emigruoti į Australiją. Ateinančių 12 
mėn. būvyje maždaug 6.000 iškeliaus. Lon
done esančios Australijos įstaigos kasdien 
gauna iki 500 prašymų. Australijos vyriau
sybė metinę įvažiavimo kvotą nustatė 70.000.

(N. deF.).

Anglai važiuoja Į Australiją

vių, grafitų ir brangiųjų akmenų. Sala yra 
valdoma aukštojo prancūzų komisaro ir siun 
čia penkis atstovus į Prancūzijos respublikos 
tarybą Paryžiuje. x ,

Prieš kurį laiką Madagaskaro gyventojai 
padidino savo pretenzijas į autonomiją. Kraš-

to stipriausia partija Madagaskaro Atnaujini
mo Judėjimas, reikalauja sąjunginės valsty
bės teisiu Prancūzijos unijos rėmuose. Pe
reitos savaitės rezoliucija, atrodo, yra buvu
si jau seniai organizuojama Įvairiose pla
taus krašto vietose tuo pat laiku šimtai ma-. 
laganų ginkluoti ietimis ir kirviais atakavo 
prancūzų sargybų postus ir pagrobė ginklus 
ir amuniciją. Prancūzai tuojau panaudojo • 
oro ir mechanizuotas sausumos pajėgas re
voliucijai užslopinti. Tačiau ji, vis dėlto, te-'

Jįevyksta ir Prancūzijos vyriausybei, vargin
gai' kovojančiai’ su vidaus ir išoriniais sun
kumais, sudaro naujų didelių rūpesčių.

1
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Henry Fordas - gyvenimas ir darbai
Sulaukęs 83 m. amžfads J. m. balandžio 8 d 

Dearborn (JAV) mirė Henry Fordas. Pa
prastai ji* vadinamas vienu didžiausių išra
dėjų paskutiniame šimtmetyje. Bet faktiškai 
jo genialūs gabuml buvotte išradimams, bet 
organizacijai. Jo pirma*)* industrinis planas 
jau buvo rodikli* jo vėlesnei ksrjiarai. Vos 
sulaukęs 20 m. amžiaus planavo masinę laik
rodžių gamybą, kurie kaštuotų po 1 dolerį. 
Plana* nepavyko, nes Fordą jo tėvo* susi
grąžino į ūkį tarmę. Kada jis po keisto metų 
dėl savo didelio prisirišimo prie technikos, 
atsidavė išradimui, | kurio tarnyba (kinkė 
savo nepaprastą organizacinį talentą. Tai bu
vo automobilis. 1893 m. Fordo pastatytas ben
zininis motoras buvo paleisiąs jo buto virtu
vėje Detroite. Praėjus trims metams, Fordas 
jau vėlinėjo gatvėmis savo paties pastatytu 
automobiliu, Jo du pirmieji bandymai pasta
tyti automobilių fabriką nepavyko dėl to, kad 
akcininkai nesutiko duoti jam laiko kuria 
jam buvo reikalingas savo tikslui atsiekti — 
sukonstruoti pigų automobilį, kurį būtų ga
lima gaminti serijomis. Pagaliau Funds* įkorė 
savo nuosavą firmą 1903 m. ir greit po to 
išleido ( rinką pirmąją Fordo mašiną. „Mo
deli* T” kur| ji* 1903 m. pagamino, buvo 
išsipildymas jo svajonės — automobili* 
kiekvienam. Penketo metų laikotarpyje JAV 
buvo, paleista 500.000 tos rūšie* automofiiių. 
O kas liečia jų kokybę bei jMtvarumą, tai 
šnekama, kad yra užsilikę dar keletas tame 
laikotarpyje gaminių mašinų „veteranų” ku- 
riomi* dar ir šiandien tebevažinėjama,

DūUiaueUt Fordo įtušs* (pramoninę tech
niką buvo padaryta* 1913 m. balandžio mėn., 
kada ji* pradėjo daryti eksperimentus su ju
dančia Juosta (lauki. Band), kuri (galimo

- automobilių gamybą atpiginti.
1908 — 1924 m. laikotarpyje jis pagamino iš 

vi*o 10 miL automobilių „Modelio T”, kurie 
tekainavo po 200 'dolerių.

Pakol Amerika nebuvo (sllraukusi į karą, 
Ford** nesutiko gaminti karo reikmenų. Mie
liau ji* „p*Š*rvavo” „taikos laivyną”, su ku
riuo 1915 m. plaukė ( Europą su viltimi 
priklabhtfi kariaujančių valstybių vyru*, kad 
ji* susitiktų pri* taiko* konferenciio* Stalo. 
Jo misija nepavyko. Ir kada JAV įstojo | 
karą, Fordas įsakė taip pat savo fabrikams 
pereiti pri* karo medžiagų gamybos.

Fordo gamybos kapaci tetas labiausiai
išaugo laikotarpyje tarp pirmo ir antro pa- 
saulinlo karo. Po pirmojo karo, praslinkus 
ne daug laiko, Fordą* pastatė garsų Piver- 
Rouge labriką. Tuo metu tai buvo pramonės 
stebuklas. Norėdamas savo fabriku* padaryti . 
antarttiškue, jie pirko anglių ir geležies ra
do* kasyklas, mišku*, statė Stiklė fabriku* ir 
kita* Itnoffes, kad *p*lrūpintų Žaliavomis ir 
kitomis reikmenimis, kurio, reikalingos 
automobilių gamybai. Darbininkams mokėjo 
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'Dar vienai pavauorid
ROBERT NATHAN 

Vertė V. TRUMPA

„Dl»ve mano, koks nesuvaldymas temperamen 
to! Nustok spardžiusia,' Elzbieta; sugadinsi 
lova”.

„Nesvarbu”, kūkčiojo Elzbieta. „Ji* sumu
šė mane. Ji* ne džentelmenas”.

„Jū* pirm* .man *udavėte”, atsakė Mr. 
Rosenbergas. „Nesuduočiau jokiai moteriai, 
kol manę, neuiktbina. O juk vievien 
paėmėte mano pinigu*”.

„Ne”, laukė Itulusi Elzbieta.
Ginčai prasidėjo vėl i) naujo.
Juo* nutraukė Sheridano pasirodymas, 

ris (ėjo su trenksmu ir gerai nusiteikęs. 
„Gerai mano draugai, puiki diena; ką tik 
turėjau smagų pasivaikščiojimą parke”.

,Km man rūpi oro*?” paklausė Mr. Ro- 
senbergoe, „arba jūsų pasivaikščiojimas? Dėl 
manęs, tegul lyja. Dingo mano pinigai; Elz-
'Kieta Cheney j>aėmė juos, nes ji tarp kitą ko 
yra vagie”.

Mr. Sheridans* nustebęs žiūrėjo nuo vieno 
| kitą. „Kodėl, ne”, tarė jis ramiai, „Mis* 
Cheney negalėjo paimti pinigui, mano 
drauge”.

„Kodėl gi ne?” paklausė Mr. Rosenber
gas piktai. \

Ir kai smuikininką* : tebestovėjo Su atdara 
burn* nuo ką tik pasakytų žodžiu, pridūrė 
ji* rimtai:

„N* laikas 
RoMubergai”.

dab*r daryti santaupas, Mr.

XIV. Skyrius
Elzbieta Cheney pasilenkė ir 
Sheridaną ir Mr. Rosenbergą 

.Laimingų Velykų, žiema

Velykų rytą 
pabučiavo Mr. 
i »bu skruostus. _. . _
pasibaigė”. Dar tebebuvo šalta Ir vos matėsi 
saulė; tačiau pagal kalendorių jau buvo pa
vasaris. Kai ji priėjo tuo pačiu būdu pas
veikinti Air. Otkaro, j) staiga susidrovėjo. Ir 
ji triūsė ruošdama jiems kavos.

Po pusryčio Mr. Sheridan"’ ’-’s’vedė Mr. 
Otkarą į šalį. „Mano drauge, jūs buvote la-

(jo mirtie* proga)

pagal to mtto Sąlygas sensacingai aukštus 
atlyginimus, nustatė savaitėje tik penkias 
darbo diena*. „Penkias dienas tu turi dirbti, 
o šeštą ir septintą’ ilsėtis”, — sako Fordas. 
Bet nereikia manyti kad Fordas taip padarė 

, iš humaniškumo. Pagal jo ūkio filosofiją, An
troji laisva diena savaitėje paskatino dar
bininką prie didesnio suvartojimo įvairių ga
minių’kas pagyvina visą Amerikos ūkį. VisOs 
tos priemonės padėjo jam ilgiausiai, paly
ginus su jo konkurentais, išvengti jo dar
bininkų profesinio suslorganlzavimo, kuriam 
jis, kaip kapitalistas, priešinosi.

Prasidėjus antrajam Didž. Karui, Fordas 
buvo taip pat priešingas JAV įstojimui įkąrą. 
Tik kai japonai Pearl-Harbdure užpuolė 
Ameriką, Fordą* įkinkė visą, savo organi
zaciją ir genijų ginklavimui. Ne vien tas yra 
Fordo nuopelnas, kad jis Savo fabrikuose pa
gamino už 5 milijardus dolerių karo reik
menų Ir kad jis pastatė visiškai naują fa
briką, kuris karui baigianti* jau gamino kas 
valanda 4-motorin( bombeneS(, bet ta*, kad 
Fordo Metodais pasinaudojo visa Amerikos 
pramonė. Tik Fordo gamybos metodais pa
sinaudodamas toks Henry Kafser galėjo pas
tatyt! 60.000 to diduma laivą per vitną sa
vaitę. Ir jei dar 1941 metais Amerikos karei
vis buvo apmokoma*1 su mediniais šautuvais, 
o prasliųkus penkiems metams Amerika pa
sidaro viso pasaulio arsenalu kovoje su 
tirattija, tai čia reikia ieškoti Fordo nuopelnų.

Nežiūrint to, kad Fordas pramonėje padarė

Socialdemokratų organas. „Luebecker Freie 
Presse” Nr. 26, Š. m. balandžio 1 d., talpina 
vtdamąjĮf „Unser Standptmkf, 9o geht es 
nicfat” t. y. ,lyg atsakymas i paskutiniu laiku 
prancūzų laikraščiuose tilpusių straipsnių, 
kuriuose iškeliama Prancūzijoje darbo jėgos 
stoka ir iš vist? siūtoms didesnė vokiečių 
emigracija Prancūzifon.

Straipsnyje rašo, kad prancūzų delegacija- 
Maskvoje iškėlė vokiečių emigracijos klau
simu, nes vokiečiai' negali Išmaitinti didelio 
gyventojų pertekliaus, kuris susidarė po šio’ 
karo vakarų Vokettjof. „Mes tokius planus 
griežtai atmetame”, sako laikrašti*.. Toliau 
laikrašti* klausia: „kodėl Paryžius mūsų gy
ventojų pertekliumi taip staiga susirūpino?^ 
Laikraščio išvedžiojimu, neseniai Prancūzi
joje buvo su džiaugsmu pritariama dėl iš- 
kraustymo vokiečiu iš Čekoslovakijos, Len
kijos, Vengrijos ir tt. Dabar -vėl prancūzai 
pradeda rūpintis kaip pagelbėti tiems vo
kiečiam*. perkeliant juos Į Prancūziją, nes 
vakarų Vokietijoj pertirštai gyvena, ir esą 
sunkumų Su išmaitinimu. Vokiečių pertek
liau* problema bendram taiko* labui būtų 
geriau išspręsta, toliau rašo laikraštis, jei l

bat geras man, daugiau aš nesinaudosiu jūsų 
vaišingumu. Nutariau grįžti į banką ir ( 
miestą. Savaitės, kurias čia praleidau su ju
mis, mane padrąsino; jaučiuos, kad galėsiu 
atsakyti | klausimus, kuriuos man pastatys 
apie Tekaso j?azo ir elektros bendroves. Be 
ta, noriu dalyvauti Sv. Agotos pamaldose, 
kur visados pasirodydavau Velykų sekma
dieni”. i

Mr. Otkara* šiltai pasikratė rankomis su 
_Mr. Sheridanu. „Džiaugiuos, kad grįžtate t 

banką, nes jūsų sugrįžimas padės indėlinin
kams”.

Jis pridūrė: „At taip pat norėčiau pasvei
kinti pavasario sugrįžimą Sv. Agotos ar ku
rioj kitoj bažnyčioj, kur'geri vargonai, cho
rą* ir smilkalų ir pariumo kvapas. Tačiau 
mano tas senas kostiumai taip suplyšęs, jog 
esu tikras, kad rūbininkai manęs neįsileistų. 
Taigi pasiliksiu parke, kur niekas manę* ne
pastebės ir padėkosiu, kad dar tebesu gyvas 
po žiemos. Oai būt Elzbieta ar Mr. Rosen
bergs* pasiliks taip pat su manim ant suo
liuko saulėje”.

Mr. Rosenbergas neklausė jo. Tačiau Elz
bieta (spraudė savo rankų į jo ranką.

„Otkarai, aš noriu eiti į Bažnyčią. .Vadinasi, 
noriu eiti su Mr. Sheridanu j Sv. Agotos 
bažnyčią”. ' *

„Jis nekvietė jūsų, mano vaike”, tarė Mr. 
Otkaras.

„Žinau”, atsakė Elzbieta. „Bet aš norėčiau 
nueiti. Net jei jis ir nenorėtų manęs pasi
imti kariu,, galėčiau praeiti kartu su juo alė
ja, lyg -kur nors eičiau”. ’.

Mr. Sheridanas pasižiūrėjo liūdnai | grin
dis. Jis nenorėjo būti suareštuotas Miss Che
ney draugystėje: tačiau jis prisiminė, kad ji 
slaugė ji sergant. „Aš negaliu jus pakviesti į 
savo klauptą, bet jeigu jums suteiktų laimės 
pasivaikščioti su manim iki durų, jūs galite 
tai padarvti; tik je'-m būx'au at’"*!-*is 
anksčiau negu mes ten nueisime, prašau jus 

tikrą perversmą teigiama prasme, susilaukė 
ir aštrio, kritikos/ Jis ifiliOrėjęS į mašiną, 
sumechanino ir žmogų iki tokio laipsnio, kad 
jis darbo proceso metu mažai kuo tesiskiria 
nuo masinos. Judančios skalė, (juostos) sis
temos (vedimas, reiškia, pastatymą darbi
ninko ( tam tikrą vietą, kur jis turi atlikti 
tik v/eną veiksmą, sakysim prisukti, tam 
tikru metu ir tam tikroje vietoje, varžtą. Kifl 
darbiniksi atlieka kitus labai nesudėtingus ir 
visą laiką tuoa pačiu, veiksmus, kol gaminys 
(automobilis) išeina visiškai užbaigtas. Žmo
gus pasidaro automatas, masina, be jausmų, 
neprotaujanfis, nes jis bedirbdamas ilgesnį 
laiką tokį darbą nuo to atpranta.

Afdotis Huzley, žinomas britų rašytojas 
savo romane „Brave New World” satyriškai 
atvaizduoja būsimąjį mechanizuotą pasauli. 
Tame naujame pasaulyje pagal Mualey ro
maną, būsią žmonės pagal mokslininkų teo
rijos retortose pagaminti ir Jau laike šito 
gamybos proceso pagal chemijos ir biologi
jos reikalavimus paruošiami tam tikrai pro
fesijai ir tam tikrai visuomenės klasei. Rašy
tojas sako, kad sekančiais šimtmečiais prieis 
prie tokios mašinos garbinimo, kad ir metai 
bus skaičiuojami ne nuo Kristaus gimimo, 
bet tiek ir tiek metų prieš arba po Fordo. 
Šiandien dar sunku pasakyti, ar mašina atei
tyje galės visur pakeisti žmogų, bet kad kul
tūringuose kraštuose rankų darbas daug 
aukščiau vertinama, negu rankų/ taj faktas.’

Socialdemokratai pries vokiečiu, cmigrac^a,
rytu* nuo Oderio — Neissės būtų sudaryto* 
sąlygos, kad pabėgėliai vėl galėtų grįžti ( 
savo namus. Tai būtų trumpiausia* ir pa1 
prasčiausias kelias šią problemą išspręsti, 
baigdamas laikrašti* sako: „kas dėl darbo 
jėgos trūkumo, tai Šj reikalą būtų galima 
lygiai taip pat g rai išspręsti, jei būtų su
sirūpinta šimtų tūkstančių DP nežinomu li
kimu. Tarp tų žmonių, kurie pasėkoje pasi
keitusių sąlygų Europoje negali grįžti namo 
ir taip pat nenori pasilikti‘ Vokietijoje, ran
dasi dideli* skaičius specialistų, kaip gydy
tojų, inžinierių, agronomų, tėchn'kų, darbi
ninkų ir tt. Kodėl jie yra liikomi tirštai aj> 
gyventoje Vokietijoje, kai tuo tarpu Prancū
zijoje, Anglijoje ir užjūryje »kundžiama*l

1 darbo jėgo* stoka. Dar nesuprantamlau yra, 
kad vokiečių gyventojų problemos išsprendi
mas yra diriguojamas iš užsienio taip vadi
namos vokiečių emigracijos. Ar tai yra ge
ro elgesio pavyzdy* su tautomis?” 
Nesigilinant į Prancūzijos užmačias, galima 
dalinai nekurtomis straipsnio mintimi* susi- 
domėti. Ištikrųjų, paty* vokiečiai saVo gy
ventojų pertekliumi perdaug nesisieloja ir tai 
yra pilnai suprantama. Taip pat ir tie paba-

tuojau pat pabėgti ir nuduoti, kad jū* nepa
žįstate manęs”.

Ir įsivaizduodamas, ką laikraščiai pasakytų 
radus jį su Elzbieta, jis pridūrė, kai jau jie 
pradėjo eiti: „Galbūt geriau neimkite už pa
rankės; ir jei eitumėt truputį užpakaly ma
nęs ,..” -
Saulė žėrė blankią šviesą ant miesto; galima 
jausti, kad ore artėja pavasaris, ir balkšvame 
mėlsvame dauguje debesų buvo nedaug, kurie, 
rodo*, ėjo iš pietų, plaukė tingia! virš stogų. 
Tačiau ant grindinio mėlyni žiemos šešėliai 
dar tebelaukė; vėjas blaškėsi giliomis ir 
siauromi* gatvėmis, lyg šaltas upės vanduo.

JI* kiaurai pergėrė suplyšusiu* vargšų 
»drabužius pakeliui prie duonos eilių ir sriu- 

s bo* virtuvių ir žaidė taip pat, tik daug pa
garbiau turtingųjų praėjusių metų kailiniuose 
ir vilnoniuose. Vargšų veidai buvo balti, iš
kankinti ir išvargę, o jų akys juodos nuo su
sirūpinimo. Tačiau turtingieji turėjo savo 
rūpesčiu* ir eidami ( bažnyčią blankioj sau
lė* šviesoj nežinojo, kaip ilgai truks jų pa
togu* pasaulis, socialinių malonių ir biznio 
patogumų pasaulis.

Nevisi jie buvo nepatenkinti, kad Jis dings; 
mat, daugelis tikėjo, kad jei kils revoliucija, 
jį palengvins juo* nuo skolų ir kito* atsa
komybės. Ir kai elektros bendrovės pirminin
kas alėjoje prasilenkė su savo daktaru, kal
bėjo pats sau: „Negalėsi man nieku grasinti, 
mano drauge”.

Ta mintis suteikė jam begalinio pasiten
kinimo. Oi daktaras, iš kitos pusės, tikėjosi, 
kad valstybė apmokės už brangia* laborato
rijas, kuriose jis galės daryti tyrinėjimu* ir 
kurių jis pats negalėjo įsitaisyti.

-Turtuoliai laukė nenugastaudami krizės, 
kuri iurėjo pakeisti jų gyvenimą. Tiktai 
vargšai, kurie, kaip buvo laukta, sukeis re
voliuciją, negalvojo apie tai. Jie teprašė ma
žos išmaldos, kad galėtų prasiversti, kol 
ateis geresni laikai, arba šiokio tokio darbo, 
kad galėtų išgyventi, kol ateis vasara. Jie 

'nenorėjo mirti, kol žolė resųžaliuo*. O ka
dangi buvo Velykos, jie rinkosi po du ir po 
tris prie bažnyčių, kad pamatytų praeinan
čius turtuolius ir paleistų keletą pastabų, ne 
tiek rodydami maištingumą, kiek Šiaip iš ne
pasitenkinimo ir Iš demokratiško nusiteikimo.

Po'i-'fą buvo ant kojų, kad juos numal
šintų ir kad klauptų laikytojai nebūtų drum-

Atpigo CAKE paketai
Šiuo metu jau daug kam pažįstama CARE 

kooperatyvo veikla (Cooperative for Ameti- 
COli Remittances to Eurpope), kun's pristato 
badaujančiai ir vargstančiai Europai paki
tus su maistu ir antklodėmis, šj kooperatyvu 
sudarė 25 šalpos organizacijo* ir ju tarpe 
BALF. CARE veiklos pradžioje pakėfai kai
navo po 15 dolerų, o neseniai jų kaina su- 
mažinu iki 10 dolerių. Maisto paketuose yri 
29 rūšys maisto ir dar muilo ir cigarečių. 
Šie paketai sveria 49 svarus. Jau CARE pra
dėjo pristatinėti ir paketus su anklpdėmis. 
Kuriuose yra 2 rudo* spalvos ahklodės 64 
colių ilgio ir 84 colių pločio. Iš šių antklo
džių galim* pasisiūti (vairiausius rūbus, nes 
jo* yra vilnonės ir labai patvarios. Be to, 
kartu su antklodėmis kiekvienas paketo gavė
jas gauna epilkučlų, adatų, siūlų, sagų, net 
šių dalykų Europoje yra sunkiau gauti. CARE 
pakėfai užsakomi'sekančia tvarka: Amerikoj! 
ar kur kitur gyvenantis asmuo turi CARE 
kooperatyvui nusiųsti pav.,'10 dolerų pukš
tų! su anklodėmis. Užsakyme reikia nurodyti 
savo ir siuntinio gavėjo adresą, CARE koo- 
peratyvas Oro paštu siunčia savo sandėliams 
Europoje žinią, kad sandėlis įteiktų tokiam 
ir tokiam asmeniui pakėtą. CARE "!■ 
relgūnai įteikę pakėtą ir gavę iš paketo 
gavėjo pakvitavimą, grąžina CARE centrui, 
kuri* persiunčia užsakymo davėjui. Toriai 
visuomet yra tikras dalykas, kad siuntiniai 
gavėjui bus (teikti. CARE Centro adresas vra 
sekantis: CARE, 50 Broad St., blew Y^-lt 
City. (V|) 

gėfiai, kurie šiandien sudaro" tą perteklių 
kol kas nesirūpina masiniai emigruoti. iii 
vokiečių pabėgėlai, nežiūrint, ; tai, kad jie 

_yra praradę savo namus ir turtą, vistiek gy
vena savo tėvynėje tarp savo tautiečių lt 
naudojasi pilnom), piliečio teisėmis. Kaip 
jie tirštai begyventų, — jiems bus ger iu 
negu tvetimame krašte. Kas kita yra su tūks
tančiais DP, kurie nei namų, nei tėvynė!, 
nei turto neturi, kitaip sakant, nieko neturi. 
Šiandien DP yra priversta* gyventi ten. kur 
jis Visais laikais buvo nekenčiamas ir kurių 
jis nekentė, o į tą Įcraštą, kuriam DP reiškė 
palankumą, proteguojama emigracija tų, ku
rie tame. krašte tikrai nebus kenčiami. Be 
to, š| atraipšnj skaitant iškyla naujas nešit 
prantamas reiškinys, kad kaip vieni taip ir 
kiti visais galimais būdais įkalbinėja DP 
grĮžti l tėvynę, nes jiems kitos tėvynė* su
radimas, ar net laikino apsigyvenimo, esąs 
kaip ir neįmanomas. Tuo tarpu tūkstančiai- 
vokiečių pabėgėlių iš Vokietijo* rytų zonos 
gyvena vakarų Vokietijoje sunkindami šią 
problemą ir apie jų grįžifną | savo namus 
niekas neužsimena, bet dar gi jais rūpinai) 
kaip juos patalpinus kur nors kitame krašte.

sčiami. Ji sulaikė driskių judėjimų ir pri- 
leido turtinguosius pro kryžkeles. Dėl to la
biau jaudinosi Mr. Sheridanas negu Elzbieta. 

. Patenkinta ir susikaupusi ji ėjo alėja truput) 
atsilikusi už jo ir mojavo laiminga Mr. 
Sweeny, kuris jau darbavosi gatvėje. Jis at
sakė tuo pačiu, pasirėmęs ant šluotos ir pa
silenkė paimti tulžio, degtukų dėžutės. Nors 
ir ne labai karštai švietė saulė; bažnytininkų 
smilkalai ir parfumai sukosi aplink jos noų; 
tuo tarpu per atviras katedros duris tryško 
laukan vargonų garsai, sumišę su autobusų 
užimu, automobilių trimitavimu ir policijos 
švilpukais, * -

Mr. Sheridanut buvo nesmagu, kad ji, ne- 
bebuvp laisvas savo mintyse. Mat, jis nega
lėtų nieko pasakyti, [eigų maršalka Švarcu . 
jj išmestų iš šv. Agoto* bažnyčios; o susi
baręs su juo negalėtų būti atpažintas kaip 
prapuolęs bankininkas. Staiga suslpietė minia, 
kurios viduryje buvo Mr. Sheridana, ir pcąji- 
cininkas; Suspiegė policijo, švilpukai, turtin
gieji nuskubėjo bažnyčios laiptais, o vargiai 
veržėsi j vidų su entuziasmu.

Nieką, nežinojo, kas ptsitiko, bet ta! ne
trukdė kiekvienam turėti savo nuomonę. Kai 
kurie (sivaizdavo, kad buvo užmuštas žmo
gus; kiti, kad buvo sučiuptas vagis betraukę 
piniginę; dar kiti, kad buvo suvažinėta mo
teris. Minia tvino ir grūdosi, norėdama dau
giau sužinoti; vienas rėkė, kad jam užlipo 
ant kojos; ir dar du policininkai atbėgo .alė
ja, pūsdami savo švilpukus. Buvo paleisti 
plyta ii huliganų grupės nuo šaligatvių; ji 
praskrido nieko nesužeizdama, tačiau kita 
plyta, paleista su didesniu tikslumu, prasi
mušė pro krautuvės langę ir krito, išblaiky 
dama ponių rankinukus ir pinigines. Raitas 
žandaras prajojo alėja tarp automobilių, pa
leido arklj ant šaligatvio, versdamas į šalį, 
kaip turtinguosius-taip ir vargšus, palydimai 
spiegimo ir dūžtančių stiklu garsų. Apiplyšęs 
gėlių pardavėjas sušuko- „Salin kapitalistai”; 
ir akmens skeveldra, nuplėšta nuo Dievo Mei
lės bažnyčios baliustrados, skrisdama kaip 
paukštis ore, drožė Elzbietai Cheney i smu
kini ir parmušė ję apipusią ant žemės. įį

Ją pagriebė Mr. Sweeny. Pakėlė, kruvinę 
ir vos kvėpuojančią;' šiaip taip padėjo ant 
«’vo vežimėlio, ard-ngė savo ba’tu ap«:’>istu 
ir nutempė namo pas savo žmoną. (B. d)
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Mūsų kaimas gražiau ajtsirengusĮ „grama- 
. liškai” šnekantį, jau mėgdavo vadinti „till- 

geiitu”. O kelias klases baigęs, pasitrynęs 
raštinėse, dažnai su patosu mėgdavo kartoti 
„mes inteligentai”. Sis klaidingas inteligenci
jos supratimas Ir siauras jog vertinimas yra 
likęs ir pas mus tremtyje. Įvairaus plauko ir 
išsilavinimo ponaičiai vaidina ultra inteli
gentus, savo Įsivaizdavimu arba šlykščių pa
taikavimu padėties arba dienos viešpačiams 
visur išlenda, prisiplaka dažnai savindamies! 
titulus,' ne kartą kompromituodami visą 
bendruomenę. Tūlas degtukų spekuliantas 
vienoje stovykloje, vos pramokęs rašyti, Įti
kinėjo komitetą, kad jis, kaip inteligentas 
negalįs fiziško darbo dirbti, nes esąs Įpratęs 
tik protin). Tūla poniutė, mokanti paskam-. 
bintl vienu pirštu pianinu, perskaičiusi Mni- 
šek, ŽeromskĮ, ar Piliponį, laiko save tautos 
elitu Ir aiškina svetimšaliams apie lietuvių 
tautos dideli kūrybingumą ir pavyzdžiui au- 
Įiiflnluoja „Paskutinj sekmadienj” . . .

Rašėme šim(ug pavyzdžių, kurie mus visus 
pažemina dėka pseudo — inteligentų.

Tikroji int’Fgencija yra pagrįsti mokslu tr 
darbu, mokėjimu žinias klasifikuoti, jas pri
taikinti, kritiška^ vertinti, daryti išvadas ir 
turėti vedamąją mintĮ — idėją Įvairiais klau
si mail. Inteligentas turi supratimą, bent 
bendras žinias, apie mokslą, meną, literatūrą, 

i istorijos eigą, pasaulėžiūrų .plėtojimąsi ir 
.ple epochini žmogaus dvasios gyvenimą.

Inteligentas dalinai yra universalus, bet 
turįs Vieną taką — specialybę kurią turi Ži
noti pagrindinai. O ypatingai jis žino savo 
tautos istoriją, jos kultūrin) lobyną, kūrybos 
charakteri, tautos būdą, gyvenimą, supranta 
jo- pulsą ir puikiai orientuojasi jos sieki
muose, ne6 jis yra tautos smegenys.

Sveika /tautos inteligentija, sutapusi su visa 
mase yra tautos gyvybingumas ir progreso 
didžioji garantija. Mūsų tautos prisikėlimui 
vadovavo amžinos atminties neskaitlinga in
teligentija, kuri kilusi iš mūsų kaimo, kėlė 
visą tautą laisvės rytui. Bet didelė dalis in- 
taligentijos sutirpo slaviškoj jūroj, kai kurie 
pas’darydami 
tinga ir Šių

deda budeliams kalti mūsų tėvynę, prie kry
žiaus. Mūsų inteligentija per okupacijas iš
laikė sunkų egzaminą gana vykusiai, neg Į 
tautos aukų sąrašus Įtrauktas didelis procen
tas mūsų inteligentijos. Lieka tesėti bandymo 
dienas, kad sprendžiamu momentu mūsų in-’ 
teligentija sveika ir darbinga stotų tautos 
atstatymui. Matome, kad tikroji inteligentija 
yra glaudžiai surišta su tauta ir jos kamienu ' 
liaudimi. Beprasmis pūtimasis, Įsivaizdavimas, 

/ponaičių ir, poniučių svaičiojimas apie' 
„grakščiąsiag manieras” ir bevatodairos mi
nant mūsų tautos tradicijas besivaikant jas, 
yra smerktinas. Inteligencijos egzaminam kaip 
mūsų poniutės „salionuose” klaidingai gal- 
voja,' nejeina rankų bučiavimas, švelnusis 
flirtas su atodūsiais paskutinės madog rūbai, 
lankstymasis ir kitokios išdaigos, kaip Jad
vygos kraitis. Lietuvis inteligentas yra sta
taus, atviro būdo, ruoširdUg ir draugiškas, 
bet užsispyręs savo Įsitikinimuose ir at
kaklus lietuviškumo gynėjas. Ji8 patraukia 
kitus ne savo salionine kalba, saldžiu mei-- 
fikaujattčiu man
dagumu, bet atviru 
bičiulišku elgesiu, 
vaišingumu ir sa
vo Įsitikinimu tvir 
tumu. Tik šios mū 
sų savybės mus 
padarė vienais iš 
atkakliausių oku
pantams riešutu. 
Mūsų palenkti ne-/ 
pajėgė nei jų pa
žadai, grąsinimai, 
nei didesnė jėga.
Tenka kovoti su 

netikrais prisiden
gusių inteligentų 
vardais, žmonėmis, 
kurie savo elgesiu, 
žiniomis ir mela
gingais titulais 
klaidina mus, o 
ypatingai svėtimša 
liūs, žemindami mū 
sų inteligentiją ir 
visą tautą.

R. Medelis

VYT. KASTYTIS
DULKELE

Mažytė dulkelė
"Nukritus ant didėlio kelio, 
Neliūsta po tratančiais ratais. 
Bet savo nelemtąją būtį supratus, 
Ji šaukia'didiesiems:

— Palaukit! —
Manęs jūs sutrint negalėsit:
Aš mažytė dulkelė ant didelio kelio, 1 / 
Už savo mažumą be gailesčio mindoma kojom. 
Kai jūsų karietos mane pravažiuoja, 
Aš vėliai gyvent atsistoju.

r .
Ir jūsų bejėgiškas milžino pyktis 
Man juoką (ne ašaras) kelia — * 
Mažytei dulkelei ant didelio kelio.
Manęs jūs sutrint negalėsit, 
Aš vėliai gyvent atsistosiu!

Pirmoji pasaulinės krikščioniškos Jau- 
. ttuomenės sąjungos YMCA—YWCA sky

rių atstovų bei grupių vadovų konferencija 

šiai labdaringąja! sąjungai nepersenai su
kako 100 metų nuo jog Įsteigimo dienos. 
YMCA (Young Men’s Christian Association) 
gavo pradžią 1844 m. Londone, iš kur per 

1 Paryžių, Šveicariją bei kitus kraštus išpilė 
savo veikimą po visą pasauli, visuose 5-se 
kontinentuose, neaplenkiant net Meksikos, nė 
Kinijos. 1939 m. YMCA—YWCA (YWCA- 
Young Women’s Christian Association) pri
skaitė visame pasaulyje jau" apie 2 mil. -na
rių, leido 450 artimui pagalbos, klausimus 
gvildenančių įvairių laikraščių, apimančių 
net 30 tautybių. Tačiau oficialiomis YMCA- 
og susirašinėjimo bei konferencijų kalbomis 
yra priimta tik 3: anglų, prancūzų ir vokie
čių. 'Vyriausias YMCA-os štabas bei tarp
tautinis sekretoriatas dabar yra Šveicarijoje, 
Ženevos mieste. Ypatingai YMCA-at tenka at
likti svarbų vaidmenį artimo pagalbos tar

nyboje karo metu 
kur Jog materiali
nės šalpos ir dva
sinės paramos ran
ka pasiekia ir u* 
Rūkstančio kilomu 
trų spygliuotomis 
vielomis aptvertų^ 
neviltiu Įkritusius 
belaisvius,. suteik
dama jiems jėgų 
išvysti laisvės 
tojų. v

YMCA gerai 
prato panašioje 
laimėje atsidūru
sius' DP asmenis 
Ir tuo reikalu su
šaukė Regensbur
ge, Oanghofer — 
Siedlung, Camp 
Gimnazijos Rūmuo
se, pirmąją sky
rių atstovų bei 
grupių vadovų 
konferenciją, ku-

ri vyko š. m. III. 31 — IV. 2 dienomis i’ 
kurioje dalyvavo-, per 50 atstovų iš 6-šių tau
tybių (estų, latvių, lietuvių, jugoslavų, uk
rainiečių ir lenkų), suvažiavusių iš 19-kos. 
DP stovyklų: Amberg, Anerbach, Ansbach, 
Bayreuth, Bamberg, pinkelsbuehl, Erlangen 
Fischbach, Folossenburg, Klein 
Landshut, Neunburg, Piarkirchen. Pegnitz. 
Passau, Regensburg, Weiden, Wunsiedel, ir 
Wuerzburg. Tai buvo Įvairių profesijų rink
tiniai asmens, aukšto inteligentinid lygio: 
dvasiškiai, medikai,' pedagogai, 
muzikai etc.

Heubach,

menininkai, •

li. po pietų 
prisilaikant

net tautos išgamomis. Jų nes- 
dienų inteligentijoj,, kurie pa-

pirmųjų kareivinių kiemą. Ii

y Konferencija prasidėjo III. 31 
svečių registracija, o 20 vai., 
amerikoniškų tradicijų, YMCA—YWCA Dis
trict. Represent. Mr. Al. Selenoi prie vaišėms 
paruoštų stalų pasakė atidaromąją kalbą. Po 
io, žodžiu konferenciją sveikino vięt. Urtrros 
Direktorius Mr. Hiltz. Antrą dieną 9 vai., 
posėdžiaujant' jungtiniam iš Įvairių tautybių 

'prezidiumui, 47 atstovai padarė pranešimus 
— referatus iš YMCA-os veiklos DP stovyk
lose, kurių tarpe ir penki lietuviai: Palys, 
Stumbrytė (Weiden), Trakys (Wunsiedel), Ta 
možius (Bayreuth) ir Giedraitis (Dinkels
buehl). Nebuvo lietuvių atstovų iš Wuefz- 
burgo ir Landshuto, kur taip pat veikia YM
CA skyriai. ■ Po pietų tęsėsi, pranešimai iš 
YMCA veiklo* DP stovyklose grupių vado
vų, baigusių vasaros stovyklų tam tikrus 
kursus. Iš referatų bei pranešimų paaiškėjo* 
kad YMCA daugiausia yra pažengusi Įvairių/ 
rūšių sporto srityje, todėl pranešimus sekęs 
Field Represent. Mr. Sourek, išreiškė pasta- • 
bą, kad pgrdaiig’ išsivystęs sportas nenustelb
tų dvasinio bei intelektualinio lavinimosi sri
čių. Weideno YMCA ekyr, lyderis Mr. Wiel- 
gus skaitė paskaitą temą: „Kuo gali YMCA 
ar YWCA, padėti, išblaškytiems asmenims 
DP stovyklose”. O 20 vai.. pramogų salėje 
Įvyko taip vadinamas ekstra — pobūvis, ku- 

. ris buvo užpildytas Įvairaus amerikoniško są 
. mojaus pokštais, pav. iššaukta tautybė, pri

valėjo tuoj pademonstruoti bet kokią nuo
trupą iš tautiškojo meno. Taip pasigirdus 
„Lithuania”, mūsų ketvertukas prišoko prie * 
pianino ir darniai sudainavo „Kai aš turė
jau kaime mergele”. Gausūs aplodismentai 
palydėjo mūsiškius Į vietas, o iš kaimynų 
latvių pusės pasigirdo draugiška* šūkil: „Lai 
gyvuoja Lietuvai?-

Trečiąją konferencijos dieną 9 vai. Field 
Represent. Mr. Dzirkalig skaitė turiningą pas 
kaitą apie artimo meilę, o Unrroe Area T. 
1046 Welfare Office pareigūnas — sporto 
•vadovas . p.„JButkoviįįua padarė platų prane
šimą sporto reikalais viso Dietricto apimty
je. Gi, 14 vai. buvo YMCA konstitucijos nag
rinėjimas, diskusijos ir vasaros veiklos dar
bų plano sudarymas. Konferencija apsvarstė 
ir nutarė: 1. Visomis galimomis priemonėmis 
teikti pagalbą materialiai ir dvasiniai skry
ningų. pasekmėj išskirtoms šeimoms bei. bet 
kokios paramos reikalingiems pavieniams as
menims; 2. auklėjamojo pobūdžio veiksmais 
mažinti svaigalų, kodavimo ir kitokių nėgė- 
rovių įtaką DP tarpe, neleidžiant plėsti* ly- 

. . tinių ligų, bei šeimų irimui; 3. kilniuosius 
nuo neatmenamų- amžių buvo - Krišfaūs idealus vykdyti tik darbais, aukb- 

. jantis artimo labui, tačiau vengiant politi- 
kos ir reklamos: kad visuomenė YMCA pa* 
žinių tik iŠ gerų darbų, bet ne iš Žodžių — 
pažadų. Planuojant vasaros veiklą, nutarta 
suruošti 10—17 m. amž. DP vaikams ir mer
gaitėms (atskirai) vasaros stovyklą, kuri eg
zistuotų 3 mėnesius ir ją galėtų pasinaudoti 
75'>/o visų DP lageriuose esančių vaikų (po 
2 savaites pamainomis).

20 vaL, trečiojoje rūmų salėje buvo pade- • 
monstruota filmą, vaizduojanti YMCAi Įsi- 
steigimo istoriją ir pabaigoj — linksma ame 
rikoniška komedija. Vėlai, lynojant, svečiai 
skirstėsi grupelėmis Į savo laikinuosius bu
tus, praleisti paskutinę naktį Ganghofer Sied
lung Camp’e, kad pailsėję — tvirti dvasia ir 
kūnu — grįžtų atgal į DP stovyklas švęsti 
Didžiąją Kristaus Prisikėlitno Šventę, kaip 
simbolį Tėvynės ir artimo labui.

ry-

su- 
ne-

Mes naujoj stovykloje
Žengiame Į

keturių pastatų pirmojo aukšto į mus žvelgia 
tipingi švabų tvartų langučiai,, iš antro 
aukšto spokso normalūs langai; pro pirmojo 
ir antrojo aukšto langus ar jų viršus daugu
moj kyšo, kaip pypkės, buvę vandeniui nuo 
stogų nuleisti vamzdžiai. Dabar jie tarnauja 
dypukų krosnių dūmtraukiams. Ir sumanūs 

. gi tie dypy.: ilgus, vandeniui nuo stogų nu
leisti vamzdžius panaudojo savo krosnelių 
dūmtraukiams, iš daugelio veržiasi dūmai.

Bet prašome Į vidų. Jau matėme iš kiemo 
pusės, kad iš pirmojo aukšto Į mus žvelgia 
nedideli. tvartų smulkių stiklų langai. Įėję Į 
vidų, neapsirinkame. Gusarų arklių buvusios 
arklidės. Jos panašios Į švabų tvartus, jų 
sienos virš metro storio, gana aukštos. Palu
bėse pro metro storio sienas spinkso maži 
langai, pro 1 kuriuos gyventojai žemės ir kas 
dedasi kieme niekados nemato, saulės spin
duliai nevisai pasiekia jų lovas. TokĮ langą 
galima atidaryti tik patraukus ganą storą pa
rūdijusią grandinę, kuri karo per visą sieną, 
nuo pat viršaus lango rėmų. Dabar šios 
arklydės yra virtusio* išblaškytųjų gyvena
maisiais „butais”.

Kai kurie savo „prabangesniam” gyveni
mui vienas nuo antro atsiskyrė lentų siene
lėmis. Bet- kas už tų sienelių dedasi, labai 
lengva atspėti, nes jos puikiai rezonuoja net 
iš ketvirtos patalpėlės . . . Storulės sienos ir 
jų palubėse esą langiūkščiai primena kaž ką 
panašaus Į senovės pasakų pilis ...

Klaikiai dairomės ir galvojame, ar tikėjo
mės, kad išlaisvintieji dypušvęs antrąsiąs 

J Kalėdas apšepusiose arklydėse? Trūksta žo
džių! Šių arklydžių koridoriuose viešpatauja 
angina, silpna elektros švieselė. Siaučiančių 
vaikų triukšmas skamba visiškai Skardžiai, 
nes koridorių grindys yra pakeltos aukštai 
ir iš prastai sukaltų lentų. Klaikumas gi, kai 
šiuose siauruose koridoriuose, užgriozdintu
ose malkomis ir dėžėmis užgęsta šviesa! O,. . , .. .
tamsybė čia gana'dažnai svečias. Ir vis dėlto, - atkrausiant, buvo vaikų darželio patalpos, — 
šiuose koridoriuose, buvusiuose tvartuose, ••
kad ir gerokai perkimštuose, yra susikūręs 
naujas, labai savitas gyvenimas, gyvenimas, 
kuriuo nieks nesidomi. 1

Išeiname Į gerokai apleistus laiptus, kurie 
mus veda Į II-jį aukštą. Ak, tu, Dievulė
liau, kiek čia sienose pripiešta arklių ir jo
jikų! Jie visi prieš mus įvairia tįsiose pozose. 
Vieni jų kardais ore mosikuoja, kiti viens ki
tą puola, dar kiti su savo švabiškais arkliais, 
narsūs, ka:p sakalai, žvelgia Į plačiąsiąs erd
ves. Iš visų pusių mums peršasi įvairiausi 
nacių ir jų pirmttkūnų švabus drąsinę šū-' 
kai -

Bailokai dairydarn’es' kas dieną skaitome 
šiuos narsiu vyrų 
Mes jų neužkabiname,

Apačioj buvusios, arklydės, paverstos, DP 
gyvenamomis patalpomis. Kai kurios jų 
drėgnos ir tamsios. Maži langučiai;’ juo la

noti, kada Šie' šūkiai vėl pašauk* švabug Į 
naujas kovas. Galvojame, kad neverta tarp 
svetimų durų kišti pirštų^ Jie jau daug ko 
niekados nepamirš. Jie gerai prisimena, dar biau tokias patalpas daro sunkias ir niūrias, 
tuos nesenus laikus, kada buvo skelbiama, 
kad dypukai yra išlaisvinti, išblaškytieji ir 
verti žmoniško traktavimo... Ir kas gi atsi
tiko? Vokiečiai pa v. buvo labai pigiai nu- 
nacihami, atseit, apvalomi nuo visokių naciš
kų pretarų ir jau po to kvit... O išblašky
tieji, šie, rodos, iš pažiūrų, tokie pat žmo
nės, niekada nemėgę jokių unjformų nei prie 
šono kardų, niekam ir niekados nepastoję 
kelio, buvo vis dėlto suvaryti Į vadinamas 
išblaškytųjų stovyklas, Įvesti jiemg išėjimui 
leidimai ir pan.

Gal dėl to, šių patalpų dypy tų vkų sie
nų papuošimų ir neliečia. Ką gali’žinoti, 
kam ir kada tie šūkiai gali praversti arba 
prisireikti. Žinoma, vargšams DP jie nie
kados nebug reikalingi. Užtat yra gyvas Įro
dymas, kgd jie yra'laikinesni, negu šios sie
nos... Nuolankiaširdžiai DP seniaiz iš
moko sveiko patarimo: nekišk nosies, kur ne
reikia!

Taigi, šiame aukšte dar neperseniausiai‘gy 
veno švabų gusarai, o dabar DP. Apžiūri- 
nėjant šias patalpas, atrodo, kad jos- yra bu
vusio* erdvios ir šviesios, oet dabar tam
sios ir mažos. Mažos dėl to, kad DP turi 
teisę vos į 3 kv, mtr. tamsos, neg šviesą už
dengia Įvairiausių palų pertvaros. Į kai ku
rių DP „patalpas” šviesa’Įeina tik iš vir
šaus. Žinoma, iš tokio- šviesois kombinacijos 
tiek ir naudos!..'. O vis dėlto reikia gyventi 
ir tokiose kombinacijose, ir tai su mažais 
vaikais, su ligoniaią, senais žmonėmis, sirgti, 
o. gal ir mirti!... 'v

Bet gyvenimas eina, eina -jis ir čia. Ap
žiūrinėjame toliau. Štai viename didžiuliame 
kambaryje, iš kurio sienų Į mus žvelgia 
Įvairiose pozose arkliai, stovi 30 lovų.

— Tai čia anksčiau, prieš naują stovyklą

Ir vis dėl tol Norą labai daug kalbama 
apie mū* — DP, gal ir per dažnai ir per 
daug, bet mes esąme kantrūs! . . . Mes gerai 
žinome, kad tose kalbose labai daug nuims, 
neapykantos, ir tai kas nuostabiausia, kad tą 
neapykantą palaiko visi. GaT ir nekudo Volt ir 
tvirtindamas: „Smeižkite, šmeižkite, o viskas 
nors prilipsi” Ir kaip matome, šis ta* vis dėl
to prilipo. Prilipo prie visų tų, kurie, kaip į 
žirniai pakely, 
mindomi . . ,

Veltui mee šiandien šviesoj ieškome šiltes
nio žodžio, vieno vienintelio žmogiško šyps
nio, bet, dėja, iš visų pusių į mus spindi 
labai šalti ir grąsūs žvilgsniai ...

Milijonams kariuomenių, viena prieš kitą 
pastatytoms, kurios amžiais, kūrė naikinimą, 

tuo tarpuvisais laikais pakako kreditų, kai 
mums — trūksta ir patalpų ir duonos ir 
meilės ...

Į Vokietiją gali pareikšti visi savo preten
zijas, tik ne mes, 
atimta, neišskiriant 
laisvę.

Bet tikėdami, kad 
dieną kelsis, jos vardan, mūsų praėjusių, 
ateinančių ir esančių kartų vardu esame pa
siryžę, kad ir sunkiausiems mėginimams. Ne- 
pabūgsime nieko, nes žinome, kad mūsų kova 
yra teisinga!

iš kurių viskag buvo . 
ir kas brangiausio —

teisybė vistiek vieną

LIETUVOS AIDAS I

’■'■is — tfžrnšns.
nes kas gali ži

aiškina vienas iš senesnių gyventojų, matyt 
tėvas ar vaikų mylėtojas, — bet kai mums 
buvo Įsakyta, kad savo turimą erdvę turė
sime sumažinti 300 naujai atkeliamiems, tada 
teko ir šią jaukią vaikučių patalpą panai
kinti. z
’ir keičiasi laikai!

Antroje pusėje kelio, senosios gusarų karei
vinės labai smarkiai sugrūstos, su ankštais 
kiemais, giliomis angomis, pakraščiais esan
čiomis giliomis pastogėmis, po kuriomis yra 
koridoriai Įeiti Į atskiras patalpas. Šios karei
vinės dėl savo senumo yra gerokai apleistos 
ir apšepusios. Už tat ir šios patalpos yra 
tamsios, niūrios ir mažos. DP dlė taria
mo patogumo, šeimos nuo šeimos nepriklau
somumo, panaudojo čia visą savo sumanumą.

Kas amerikiečių, anglų ir prancūzų zono
se nepažįsta čiurĮjoniečių? Bet ilgoką laiką 
jų negalima buvo sulaukti Siaurinėje Bava
rijoje. Tačiau pagaliau košo pabaigoje jie ir 
čia pasirodė. Pirmiausia,'žinoma, jie atsku
bėjo aplankyti mūsų šaunių zvyrų sargybų 
kuopose — Fuerthe. Nepasididžiavo čiurlio
niečiai aplankyti ir mažos Wunsiedelio lietu
vių kolonijos, o iš čia nukeliavo Į garsaus 
kompozitoriaus R. Wagnerio pamėgtą miestą 
— Bayreuthą.

Visur juos lydi didžiausias pasisekimas ir 
simpatijos. Čiurlioniečių pasirodymus nega
lima tur būt pavadinti vien koncertais, nes 
tai yra kažkas daugiau. Tai ryškus pavaiz
davimas pačios Lietuvos ir visų mūsų išgy
venimų: džiugių ir liūdnų valandų, ramių ir 
ekspresingų momentų. Tai pilnas ir vaizdin
gas viso lietuviško gyvenimo alsavimas ir 
pulsas su visais ir net subtiliausiai* niuan
sais, nes A. Mikulskis su savo pagelbinm- 
kais tinkamiausia ir darnia forma išreiškė

visa tai, kuo gyvena ir kuo būdingas lietu
vis. Skambi lietuviškos dainos mellodija, pa- " 
pildoma Ir paryškinama tos dainos žodžiais 
ir turiniu, būdingų lietuviškų instrumentų , 
muzika palydinti žavingus tautiškus šokius, 
spalvingi ir gražūs lietuviški ''rūbai, sudaro 
vientisą, nepertraukiamą ir darnų, jei taip 
galima pavadinti, lietuvišką reikalą, kuris 
tampa žavus ir patrauklus ne tik mums lie
tuviams, bet ir kitataučiams. Tas vaizdas ki
tataučiams lieka pilnas dar ir todėl, kad pra
nešėja p. Ę. Jameikienė taip tinkamai visa 
tai nušviečia anglų ir vokiečių kalbomis. To
dėl kitataučiai čiurlioniečių koncertus taip 
mielai ir gausiai lanko, nes yra* čia kas iš
girsti bei pamatyti.

Neapsirinkant tur būt galima pąsakyti, kad 
čiurlioniečiai yra vieni iš tinkamiausių lietu
viškojo meno reprezentantų tremtyje. Bet jų 
koncertų aprašyti, tiesiog neįmanoma. Juče 
pilnumoje rajus įik tas, kas atsilankęs visa 
tai išgyvens. L E-tas
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Kas išsižada principinės laisvės, kad laimėtų laikini saugumą, tas nevertas nei

laisvės nei saugumo. F. D. Roosevelt

MAISTAS IR PATALPOS
(Iš baltų memorandumo anglų parlamento nariams)

mas suaugusiam žmogui yra 40—60 gr. per 
dieną. Negavęs jų, organizmas silpsta, netgi 
gaudamaj didesnę normą angliavandenilių 
(carbo hydrates) — duonos, bulvių, — jis 
neasimiliuoja vitaminų ir neturi galios atsi
spirti ligoms ir taip pat nukenčia nervų sis- . 
tema. Riebalų norma DP (normaliam varto
tojui) betgi tėra tik 9 gr. dienai. Visa tai 
taip pat tinka vaikų, jaunuolių ir darbininkų 
normoms. Taip pat reikia nurodyti, kad vai
kai gauna tą patį maistą, kip ir snaugę. Be 
to, tiekiamas maistas yra vienpusiškas ir be
veik neturi vitaminų. Pav., pabėgėliai nie
kuomet negauna vaisių, nei jiems leidžiama 
jų patiems nusipirkti iš vokiečių. 65% kas
dieninių . kalorijų kiekio DP turi imti iš ru
ginės duonos, bulvių ir nugriebto pieno. Taį 
tik keletas pavyzdžių iš daugybės panašių, 
apibūdinančių dabartines sąlygas.

Toliau mes tarime nurodyti, kad baltų pa
bėgėliai sumažintas normas gavo jau nuo 
1940 metų, rusų ir vokiečių okupacijose. 

’ Apskritai, dabartinė padėtis kelia morali- 
. nes ir fizines kančias, apatiją, nervingumą ir 

neuralgiją, bet drastiškiausias viso to rezul
tatas yra aštrios skilvio ir vidurių ligos ir 
TB, kuriomis serga kai kuriose stovyklose 
18—20% stovyklų gyventojų. Džiovininkų

Būnant svetimiems benamiams Vokietijoj, 
be jokių atsargų ir lėšų baltų pabėgėlių pa
dėtis tapo visai katastrofiška ir tūkstančiai 
šeimų, ypač su mažais vaikais, yra atsidū
rę fizinio sunaikinimo pavojuje. Nuo praėju- 

. šių metų balandžio mėn. maisto davinys Bri
tų zonoje dvigubai sumažintas. Dabar jis 
štai koks:

Kūdikiai nuo 0—1 metų 
' Vaikai nuo 1 — 3 metų

Vaikai nuo 3 — 6 metų
Vaikai nuo 6—10 metų
Jaunuoliai nuo 10 — 20 metų

Noatnalus žmogus virš 20 metų 
Vidutiniškai dirbantieji 
Sunkiai dirbantieji 
Ligoniai nuo 6 — 20 metų 
Ligoniai virš 20 metų 
Dienoj normos detaliai normaliam žmogui:

Duona 383,9 gr.; Kava 4,3 gr.; Miltai krak- 
mol 3,2 gr.; Mėsa 17,9 gr.; Sūris 4,5 gr.; 
Marmeladas 16,1 gr.; Nugriebi, pieno 0,107 
Jtr.; Kruopos 32,1 gr.; Bulvės 357,1 gr.; 2u- 

. via 17,9 gr.; Riebalai 8,9 gr.; Cukrus 8,9 —
Daržovės 71,4 gr.
•' Nelaimei nė viena vartotojų kategorija 

. bar negauna tokio kalorijų kiekio, kuris 
matytaj šioje skalėje. Tuo būdu, kiek tai 
čia duoną, trūkumas yra aiškiai flpa; *' 
nes 100 gramų duonos prilyginamas l“" 
Įvijoms, bet vokiečiai, kurie ją tiekia, nu
rodo, kad 100 gramų duonos duoda tik 175 
kalorijas. Dieninė normalauj vartotojo duo
nos norma yra 384 gr., taigi, skirtumas ir 
kalorijų trūkumas siekia 270 kalorijų. Be to, 
produktai nuo praėjusių metų rugpjūčio mėn. 
gaunami iš vokiečių šaltinių ir labai dažnai 
jie visai reguliariai teikia duoną, kuri yra 
suzmekusi ar neiškepusi, sausas ir pagedu
sias bulves, iki 20—30% ir netgi daugiau 
mėsoje kaulų etc. Taigi, pabėgėliai gauna 
mažiau maisto, negu nustatyta, tiek kiekio, 
tiek kokybės atžvilgiu. Šis kiekio skirtumas 
tarp Unrros nustatytos skalės ir praktiškai 
gaunamos normos, kartais yra 25%.

Faktinai gi, bendrai maisto normos yra vi
sa) nepakankamos. Tautų Sąjunga 1936 m. iš
leido rūpestingai paruoštą instrukciją apie 
maisto kiekį, reikalingą palaikyti gyvybei, 
pagal kurią, suaugęj sveikas žmogus, kuris 
nedirba, bet kurio specialaus sunkaus profe
sinio darbo, reikalingas 2.400 kalorijų per 
dieną. Norma 1.800 kalorijų ten laikoma že
miausia riba. Papildomai prie pagrindinės 
normoj asmuo,, fiziniai dirbąs,'reikalingas 75r 
—300 kalorijų per valandą. Pagal praėjusių 
metų tyrinėjimus baltymų norma turi būti 70 
— 90 gramų per dieną. Praktiškai DP ne
gauna nė 50% šio kiekio. Riebalų minimu-

Tremtlnlv^^-paudos skiltyse

1139 
1213 
1509 
1775 
1940 
1559 
1755 
2590 
3955 
3150

kalorijų

gr.;
da
nu- 
lie- 

įstebimas, 
i 245 ka-

skaičiaus augimas, atminties silpnėjimas, svo
rio nukritimas nuo 5 iki 20%, dėl kurio ken
čia apie 35% vaikų iki 18 metų amžiaus ir 
iki 94% suaugusiųjų — ir bendrasis ligotu
mo padidėjimas jau dabar yra aiški nepakan
kamo maitinimą pasėka, bet rimtesnės kon- 
sekvencijos susidarys po kelerių metu. Padė- 
tis tuo yra rimtesnė, kai mūsif medicinos pa
galba palaipsniui darosi vis mažiau/ir ma- 

, žiau efektyvi. /
‘ Nors iš vardo vokiečių ir pabėgėlių mais

to normos yra lygios, bet praktiškai jos yra 
visai skirtingos. Daugelis vokiečių turi [at
sargų iš tų metų, kai beveik visa Euybpa 
buvo vokiečių okupuota. Jie turi sodus, dar- 
žus ir naminių gyvulių. 60% vokiečių gy
vena provincijoje, kur maistas gaminamas, 
daugelis jų turi ryšių su maisto gamintojais 
krašte. Jie gali be kortelių pirkti įvairias 
daržoves, žuvies paštetus, žuvies dešreles ir 
sodininkystės produktus. Visos eilės stovyk
lų vadovų'nuomone, DP maisto padėtis yra 
30% blogenė negu vokiečių gyventojų.

Aiškiai atsižvelgiant į anksčiau minėtus 
motyvus, normaliam DP vartotojui nustaty
tos normos Amerikiečių zonoje yra 2.000 ka
lorijų per dieną, Prancūzų zonoje — 1.700— 
1.900 kalorijų per dieną, kai tuo tarpu vo
kiečiams ten yra tos pačios, kaip ir britų 
zonoj — 1550 kalorijų.

’ (B. d.)

D. P. įkurdinimas D. Britanijoje
Kaip jau žinome, D. Britanijos Vyriausy

bė. yra nutarusi 120.000 DP pervežti iš Vo
kietijoj ir Austrijos zonų į D. Britaniją, kur 
jie bus įjungti J įvairius darbus. Tas nutari
mas yra vykdomas skubos keliu. Iš Seedor- 
fo stovykloj DP iškelti kitur: joje bus įreng
ta pereinamoji stovykla vykstantiems į D. 
Britaniją, iš . kurios atvykusieji bus išskirsty
ti po darbovietes.

Yra sudarytas 82 profesijų rūšių sąrašas, 
iš kurio kiekvienas DP gali pasirinkti sau 
tinkamą amatą ir darbą. Kartu su dirbančiu 
gali vykti ir nedarbingi šeimos nariai, tačiau 
pradžioje pirmenybė duodama viengungiams.

Kiekvienas, norįs išvykti, turi būti gydy
tojo apžiūrėtas. Visi priimtieji bus veltui nu
gabenti ir išlaikomi, ligi gaus darbą. Pirme
nybę gaus tie vyrai ir moterys, kurie sutiks 
dirbti jupdą darbą, ir tie vyrai ir moterys, 
kurie moka kokį technišką ar šiaip amatą.

Visi D. P. gaus vienodą su anglų darbinin
kais atlyginimą ir naudosis vienodomis dar
bo sąlygomis. Bendrai imant, D. Britanijoje 
juodadarbiai gauna po 80-^—100 šilingų (4—5 
svarai) į savaitę, kvalifikuoti darbininkai 
nuo 90—120 $il; juodddarbėms moterims

Pagrindinis mūsųJikslas —■ grįžti Ųaisva jieprikl. Lietuvą,!
„Tėviškės Garso” Nr. 67, p. H. Blazas sa- ' 

vo straipsnyje: „Ar jau atėjo laikas?” pa
liečia . vieną aktualiausių dabartinio meto 
problemų — emigraciją.

■■ šiuo metu emigracijoj klausimais visi kal
ba, rašo ir net konkrečius plaiius siūlo, taip 
kad'plačioji tremtinių masė, paveikta kietų 
gyvenimo sąlygų ir netekusi realios galvo
senos, dažnaij atvejais ryžtasi neapgalvotiems 
žygiams, {vairūs pasiūlymai ir vietomis da
romi surašinėjimai visus susirgdino emigra
cijos liga. . :

— Nesvarbu kur, kad tik greičiau išvažiuo
ti — tai bene daugumos mūsų šūkis.

Užtat labai svarbu šioje vietoje šį klausiu 
mą išsamiau apsvarstyti ir nesivadovauti' 
laiko nuotaikomis,'bet stengtis galimai pla
čiau mesti žvilgsnius i ateitį.

Paminėtame straipsnyje p. H. Blazas iš
dėstęs mūsų vadovaujančių veiksnių nusista
tymą emigracijos reikalu, toliau rašo?

„Pagrindinis mūsų įikslas — grįžti į lais-
■ • vą nesiklausomą Lietuvą. Jei žinotume,

kad tai įvyks nors už 3—-5 metų, tikriau-
■ šiai mūsų tremtinių' dauguma nė nemany

tų' bet kur emigruoti į užjūrius, bet kant
riai lauktų visų savo vilčių išsipildymo 
valandos nors ir sunkesnėse sąlygose, ta
čiau arčiau Gimtosios 2femės sienų. Ar . 
taip įvyks, niekas šiandien pasakyti ne
gali. Bet taip pat niekas negali teigti, lead 
taip neįvyks. Toji aplinkybė jau savaime 
turi mažinti emigracijos karštligę, bet 
kaupti visas pastangas išsilaikyti ir kant
riai laukti.
Mūsų likimas priklauso nuo tarptautinių 

. klausimų sprendimo. Mes tremtiniai patys 
esame pasidarę tarptautine problema, kuri 

‘. nuolat keliama kiekvienoje konferencijoje
ir Jungt. Tautų Organizacijos ir jos Tary- ___________ ,.r—_________________

. bų posėdžiuose. Dėl mūsų ateities ir liki- tiniško reikalo, jei pats svarbiausias ir
mo vieningos nuomonės pasaulyje nėra ir bendrinis visos mūsų tautos gyvybingiau-
greičiausia nebus. Kiekvienas Didysis mū
sų problemą sprendžia skyrium. Kaip ją 
išsprendė Rusija savo Vokietijos ir Aus
truos okupuotose zouosef o taip pat jos

’ kariuomenių kontroliuojamose valstybėse 
ir kaip norėtų išspręsti kitose, jos nekon

troliuojamose Vokįejijoa zonose ir valsty
bėse, žinome. Tačiau mums svarbiausia, 
kad kiti Didieji yra pasižadėję prievarta 
mūsų į svetimųjų okupuotas Tėvynes ne
grąžinti Jei svetimąjam okupantui mes ne
išduodami, tai problema, kur mus Vakarų 
Didžiosios Demokratijos apgyvendins, yra/ 
aiitraeilė. Svarbu, kad mes liekame gyvi 
ir laisvi, kad gyvename kultūringame de- 

ff mokratinių laisvių pasaulyje, kad laisvai 
galime savo tautinius ir demokratinius nu- • 
sistatymus ir siekimiij reikšti, kad visą lai. 
ką ir visur galime kelti balsą prieš mūsų 
tautai ir valstybei padarytas neteisybes ir 
skriaudas, kad galėsime nuolat žadinti pa
saulio sąžinę mūsų tautai ir valstybei pa
darytąsias skriaudas atitaisyti ir po kele-

• rių, keliolikos ar po daugelio metų vis- 
tiek pamatysime Lietuvą laisvą.”

Dar nėra atėjęs laikas pamesti šaltų nervų 
ir kuo skubiausiai'tiesiog veržtis iš Europos. 
Nereikalinga perdėti savo vargų ir neužmirš
ti netolimos savo praeities bei kenčiančios tė
vynės. -
'Sis visais atžvilgiais įsidėmėtinas straips

nis baigiamas šitaip:
„Kaip mes bekentėtame, kaip bevargtume, 

prisiminus Tėvynėje likusių ar Sibiran iš
tremtųjų nuo svetimojo okupanto kenčian
čių brolių ir sesių kančias, mūsų kančios 
bus visuomet, dešimteriopai mažesnės.

"■ Jei tai pripažinsime iš visos širdies, žy-

nuo 50—65 šik. Normalus darbo laikas yra 
44—48 darbo valandos į savaitę.

Ligoninėse ir kitose panašicse darbavietė
se moterims vidutinis atlyginimas siekia 64 
š. savaitei, iš kurių išskaitoma savaitei už v 
maistą 23 š., butą ir baltinių skalbimą, taip 
kad lieka gryno uždarbio 41 š.

Darbininkai, atvykę | D. Britaniją ir ne
gavę butų prie darboviečių, bus patalpinti 
bendrabučiuose bei stovyklose. Dirbančiųjų 
šeimos nevisados galės kartu su jais gyventi, 
bet kiekvienam bu3 leidžiama savaitės galą 
praleisti pas saviškius. Bendrabučiuose bei 
stovyklose gyveną darbininkai turės mokėti 
po 30 š. (moterys po 25 ■ š.) į savaitę Už 
maistą ir butą. Už šitą mokestį jie kasdien 
gaus du kart valgyti, o sekmadieniais — tris 
kartus. Pietus ■darbininkai gaus už pigią kai
ną darbovietės kantinoje. Kiekvienas šeimos 
narys, gyvenąs D. Britanijoje, už maistą ir 
butą turės papildomai nedidelę sumą primo
kėti. Už šeimos narių išlaikymą mokestis 
yra taip apskaičiuotas, kad iš darbininko už
darbio liktų reikalinga suma jo ir jo šeimos 
narių asmeninėms išlaidoms.

Dabartiniu metu maisto normos Anglijoje 
yra aukštesnės, negu kad DP normos Vokie- 
♦ijoje. Restoranuose, kartinose galima paval
gyti be kortelių. Be to, daug maisto produk
tų yra nenormuojama.

E............................................................. ‘“ ■_ ‘ ‘

mos narys, atvykęs J D. Britaniją, gaus ligi 
metų galo po 60 drabužiams pirkti .kuponų, 
vaikai (ligi 18 m.) gaus 70. Pav„ vyr. kekiėd ■ 
kainuoja 20 š. ir dar 5—7 kuponai; moter. ba
tukai maždaug tiek pat ir 7 kuponai.

Visi ‘svetimšaliai darbininkai turi tas 
čias teises, kaip ir britų darbininkai. Jie. mo
ka tuos pačius išskaitymus apdraudimui nuo 
nedarbo ir ligų ir naudojasi tomis pačiomis 
teisėmis ir kompensacijomis nelaimingų atsi
tikimų atvejais. Kiekvienas, .atvykęj į D. Bri
taniją, moka tuos pačius mokesčius, kaip ir 

1 britų darbininkai, ir visais atvejais yra pri
klausomi ' D. Britanijos įstatymų.

Pirmai pradžiai darbininkai į D. Britaniją 
bus įleidžiami vieneriems metams su geros 
laikysenos sąlyga ir ypačiai, kad jie rūpin
sis M Darbo Ministerijos nurodytoje srity
je dirbti, ir kad darbą keis tik su Darbo 

’M-jos žinia ir pritarimu. Ilgesniam laikui pa
silikti leidimas bus duodamas, kai atitinka- 
mas asmuo laikysis nurodytų sąlygų ir bus 
vertingas britų bendruomenės narys. .

Pagal veikiančius nuostatus jokiu atveju ne
bus keičiama vokiečių markės į ■ anglų sva
rus. Atvykstą Į D. Britaniją privalo atsikra
tyti visų-vokiškų pinigų. Bagažo kiekvienas 
gali tiek turėti, kiek pats gali panešti. Kiek
vienas darbininkas, atvykęj į išvykimo uos
tą, gaus po 5 š., o atvykęs į D. Britaniją — 
sekančią sumą.

PROVOKACIJA AR
NESUSIPRATIMAS?

Memmingenas. S. m. balandžio 12 d. 
„Amtsblatt fuer Stadt und Landkreis Memmin
gen” buvo paskelbtas toks Memmingeno ka
rinės valdžios įspėjimas:

„Jau nuo kurią laiko yra skleidžianti gan
dai, kad kai kurie užsieniečiai yra padavę ka
rinei valdžiai prašymą padaryti Memmiige- 
no mieste apiplėšimą. Šitie gandai netifri jo
kio pagrindo. Memmingeno miesto gyvento
jus laukia sunki bausmė, jei tokie nepamatuo
ti gandai bus ir toliau skleidžiami.”—

Memmingenas, 1947 m. balandžio 10 d.
Military Government

Čia gyvenantieji užsieniečiai tik iš to skel
bimo ir sužinojo apie tariamus jų prašymus. 
Visi sveikai galvojantieji iš tokių „prašymų" 
tik nusijuokė, tačiau jau pats faktas, kad ka
rinė valdžia rado reikalą šitokį ske'Hmą pa
skelbti, rodo, jog vokiečių visuomenėje tie 
gandai buvo plačiai paplitę.

Jau baigiasi 3 metai, kai vokiečiai turėjo 
progos įsitikinti, kas yra tie užsieniečiai, kaip 
jie čia atsirado ir kokia jų aikysena vokiečių 
atžvilgiu? Padarytos skriaudos pamažu išdi
lo ir šiandien jau galima kalbėti apie visiškai 
normalius vokiečių ir esančių tremtinių sa- . 
vitarpio supratimo dvasioje santykius. Ypač 
tas taikintina pabaltiečiams.

Nežiūrint to, vis dar atsiranda neatsakingų 
elementų, kurie, nesiskaitydami su -priemonė
mis bando visaip prųvokuotj bei kompromi
tuoti tremtinių bendruomenę. Jau per tą lai
ką mes esame girdėję visokių „apkaltinimų”, 
tikimės ir dar jų girdėti, tačiau nei tas, nei 
įvairios provokacijos neišveš mus iš lygsva
ros ir kaip visuomet tik dešifruos šių provo
kacijų autorius.

Tenka tik stebėtis, kad atsiranda daug to
kių, kurie tiki, o gal ir pritaria panašiems 
reiškiniams. (—is)

in V. S. skelbia literatūros konkuisa
Lietuvai Vaduoti Sąjunga, Jungtinėse Ame

rikoj Valstybėse, norėdama paskatinti lietu
vių tremtinių, esančių. Europoje, veiklą Jr 
vykdydama savo darbo planą, skelbia litera
tūros konkursą parašyti beletristikos veikalui- 
romanui, apysakai ar novelių rinkiniui. Vei
kale turi, būti pavaizduota kova dėl Lietuvos 
laisvės ar lietuvių kultūros.

Už geriausius veikalus skiriama dvi premi
jos. Pirmoji prenjija — RM. 15.000.— ir 
antroji — RM. 8.000.— Premijuotieji veika
lai pereina Lietuvai Vaduoti Sąjungos nuo-- 
savybėn. Juos atspausdinus autoriams sumo- 
komas papildomas honoraras.

Konkurui pateikiami"veikąlai tari būti dar 
niekur nespausdinti. Rankraštis turi būti ra
šytas rašomąja mašinėle ir pažymėtas slapy- 
varde. Prie rankraščio, uždarytame voke, turi 
būti pridėta autoriaus tikroji . pavardė ir 
adresas. Konkurse gali dalyvauti visi lietu- 

Kiekvienas darbininkas ir pilnametig šei- viai rašytojai tremtiniai, gyveną Europoje.
Konkursiniam veikalui premijuoti bus su

daryta jury komisija iš keturių narių. Du na
rius skiria Lietuvai Vaduoti Sąjunga ir du 
narius Lietuvių Tremtinių Rašytojų Draugi
jos Valdyba.

Rankraščiai konkursui pristatomi iki 1948 
įlietų sausio mėn. 1 dienos. Rankraščius siųsti 
šiuo adresu: L. V. S. Literatūros Konkursui, 
(14b) Pfullingen, Goethestr. 22.
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MEMMINGENO STOVYKLOJ TEATRAS 
Galina Leonienė savo fortepiono rečita

lyje, kuris įvyks stovyklos teatre š. m. ba
landžio 18 d. 19 vai. 30 min. išpildys sekan
čius kūrinius:

J. S. Bach — Tausig — vargonams toccata 
d-moll.

J. Brahms — Gluck — Gavotas.
' . v. -Beethoven — Sonata quasiuna Fanta

zija.
vi. Debussy — „Mėnesiena”.
S. Rachmainoff — Preliudas g-moll /
A. Scriabin — Patetiškas etiudas.
M. Čiurlionis — Preliudas f-moll ir Nok- 

tūrnos.
Fr. Chopin — Scherzo b-moU — Valcas 

a-moll — Valcas As-dur. '
Fr. Liszt — Paganini — Etiudas a-mofl.
Fr. Liszt — „Rigoletto” parafrazės.
Bilietai jau parduodami teatro kasoj nuo

10—12 ir 18—19 vai

pa-

miai nereikšmingesnė pasirodys emigraci
jos problema, kuri yra daugiau mūsų as
meniška tremtininkiška. Ji mūsų nebejau- 
dins, nes kaip begalima rūpintis ir jaudin- 
dintis dėl antraeilio savo asmeniškai tr n-

siaą reikalas — Lietuvos ir lietuvių tau
tos išlaisvinimas — nėra dar atliktas ir iš 
kiekvieno mūsų reikalauja valios, visų iš
tekliu visų jėgų įtempimo ir darbo.” (-is)

Lietuvos General. Konsulo Kanadoje pra
nešimu (vasario mėn.), į Kanadą gali įva
žiuoti: tėvai, nevedę sūnūs ar dukterys, naš
laičiai brolvaikiai seserėnai ligi 16 metų. 
Norį į IJanadą atvykti'turi kreiptis į Lietu 
vos Konsulatą sekančiu adresu:

Consul General of Lithuania, 
110 St George Street 

Toronto 5, Ontario, Canada
Be to, gautomis žiniomis (kovo 16 d.), Ka

nadoje esąs priimtas naujas pabėgėlių iš Ve

įsikurdinimas Kanadoje
kietijos įsileidimo įstatymas, pagal kurį bo
sią įsileista 120.000 žmonių sekantiems dar
bams: miškų eksploatacijai, žemės ūkiui k 
anglių kasimui. Nėrį vykti turės pasirašyti 
vieneriems metams sutartį ir iš darbdavio 
gauti afidevitą. Išdirbus 1 metus, būsią ga
lima laisvai pasirinkti darbą. Turį giminių 
Kanadoje gali prašyti, kad jiems sudarytų- 
darbo sutartį ir atsiųstų afidevitą. Tuo at
kalu žada teikti pagelbos ir mūsų organiza
cijos Kanadoje. /
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