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Konferencijos pabaigas belaukiant Pakartotinas JAV pareiškimas Lietuvos reikalu
Kaip United Press iš Maskvos praneša, ke

turi užsienių reikalų ministerial savo pasi
tarimuose krypsta į pabaigą. Šią savaitę tu
rės paaiškėti, ar bus padaryta kokių svar
besnių susitarimų Vokietijos ir. Austrijos tai
koj sutarčių klausimu. Iš visko atrodo, kad 
užienių reikalų ministerial yra netekę vilties, 
jog čia Maskvoje bus galima pašalinti nuo
monių skirtumus, kurie trukdo eigą taikos 
sutartie* sudarymo su Vokietija. Vienintelė 
viltis dar nėra dingusi amerikiečių delegaci
jos tarpe, kad visgi dar gali būti pasiekta 
kompromisinių susitarimų Austrijos taikos 
sutarties projekte. Jei šios savaitės būvyje ne
bus rasta išeities iš susidariusių sunkumų, tai 
SeštadienĮ konferencija turės būti nutraukta. 
Manoma, kad kita užsienių reikalų ministe- 

' i šiųrių tarybos konferencija bus .sušaukta 
metų gale Londone.

Tokios' nuotaikos buvo Maskvpje kol 
nebuvo ivykęs Marshallio apsilankymas 
Staliną. Nors to apsilankymo, rezultatai 
nėra paskelbti, bet jau iš to, kad Marshallis 
| Kremlių vyko ne vienas, o lydimas patarė
ją, yra aišku, jog tai nebuvo eilinis pasima
tymas, bet įvyko konferencija, kuri savo 
reikšmingumu pralenkia ir keturių užsienių 
reikalų ministerių pasitarimus. Reikia many
ti, kad Kremliaus pasitarimų vaisiai greitai 
paaiškės, nes jau seniau Marshalli* buvo 
išsireiškęs, jog jis mėgins didžiųjų sunkumų 
naštą pasiimti eidama* pas Staliną. Žinoma, 
jei Marshallio žygis į Kremlių neturėjo pasi
sekimo, tai užs. reikalų ministerių tarybos 
konferencija turė* greitai pasibaigti.

Iki šiol neteko girdėti, kad užsienių reika
lą ministerial būtų priėję bent vieno princi
pinio susitarimo Vokietijos taikos klausime. 
Tiktai antradienį buvo nugalėti du -smulkus 
klausimai: iki 1948 m: liepos men. 1 d. susi
tarta baigti vokiečių karo pramonės įmonių 
išmontavimą ir be' į>, susitarta laisvai pasi
keisti laikraščiais, informacijomis ir demo- 
kratinėmi* idėjomis visose keturiose zonose.
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Ši konferencija buvo grynai informacinio 
pobūdžio. Išsiaiškinta ir pasikeista nuomcnė- 
mis visais klausimais. Kaip ir kada bus 
daromi sprendimai, lieka neaišku. Taip pat 
neaiški lieka ir visa tarptautinė padėtis. Ne , 
bereikalo Marshalli* prieš išvykdamas į Mas
kvą yra pasakęs: „pasaulis! yra labai liūtiš
kose sąlygose”. , (Vb)

Londonas. (BBC) Maskvos konferencijoje 
buvo tartasi Austrijos sutartie* klausimu ir 
pasiekta eilė susitarimų. Iš 59 sutarties 
straipsnių apsvarstyta 15. Dėl 12 pilnai susi
tarta. Molotovas nori sutarties su Austrija 
klausimą galutinai išspręsti Maskvoje ir pa
sižadėjo savo komisijos nariam^ duoti atitin
kamus nurodymus. Bevinas pasisakė, kad su
tartis ,su Austrija būtų pasirašoma ne 18 
valstybių, bet tik tarp keturių didžiųjų ir 
Austrijos. į

— Pagal Hooverio sudarytąjį planą, nuo 
gegužės mėn. 1 d. vokiečių mokyklų v X i 
6—18 m. amžiaus gaus mokyklose priešpie
čius. Šis maisto papildyma* bus teikiamas 
miestuose su virš 20.000 gyventojų ir sieks 
iki 350 kolorijų (Dena) <

— 140 nuginkluotų japonų karo laivų gen. /, 
Mc Aarthuras paskyrė padalinimui tarp JAV, 
Anglijos, Sovietų s-gos ir Kinijos (Dena)

Šiomis dienomis mus pasiekė žinia apie 
naują JAV pareiškimą Lietuvoj reikalu. Kaip 
Amerikos lietuvių laikraštis „Draugas” Nr. 
26, 1947 m. balandžio 8 d., praneša, kad 
Kunigų Vienybės ir LDS centro pirmininkas 
Kun. Pr. M. Juras gavo iš ' JAV Departa
mento sekančio turinio pranešimą: -,

1947 m. kovo
Valstybės Departamentas

Wašingtone
Malonus Kunige Jurai.

Aš gavau Jūsų 1947* m. vasario

mėn. 20 a.

d.mėn. 14 
laišką, rašytą Lietuvių R. K. Kunigų Lygos 
Amerikoje, New England provincijos vardu.

JAV nepripažino Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos inkorporavimo Į Sovietų S-gą ir tebepri- 
pažįsta šitų valstybių atstovus, akredituotus 
prie jos vyriausybės.

JAV tvirtai nusistačiusios prieš priverstiną 
repatriaciją tų išvietintų asmenų, kurie dėl 
religinių ar politinių įsitikinimų nenori 
grįžti n arpo. Si valstybė remia JTO plenumo 
rezoliuciją, priimtą, pr. m. vasario piėnesĮ. 
Šie nerepatrijuojami pereis Tarptautinės Pa
bėgėlių Organizacijos žinion, kuri yra nauja 
pabėgėlių institucija esanti JTO priežiūroje.

Su pagarba Jūsų 
už einantį Valstybės Sekretoriaus pareigas 

Walter Walkinshow

Sis pakartotinas ir visiškai nesenas oficia
lus JAV Valstybės Departamento pareiškimas 
mus džiugina ir djlr labiau sutvirtina mūsų 
tikėjimą į laisvą nepriklausomą Lietuvą. Jis 
taip pat turėtu pašalinti bet kuriuos abejoji- • 
mus dėl Lietuvos bylos reikalo, kuri pasku-, 
tiniu laiku vis daugiau randa platesnio atgar
sio visoje' laisvoje pasaulio spaudoje. Mums 
tremtiniams ypač įsidėmėtinos pareiškimo 
vietos, kur kalbama, kad JAV *yra griežtai 
priešingos prieš priverstiną tremtinių grąži
nimą j savo kilimo kraštus, juo labiau, kai 
mes paskutiniu laiku vėl girdime balsų prie
šingų ankščiau JTO padarytiems sprendi
mams. Netenka abejoti, kad tam tikros su
interesuotos valstybės daro yiską išgauti pri
pažinimą savo neteisėtiems grubuoniškiems 
veiksmams ir nežiūrint priemonių-likviduoti 
pagal savo receptus tremtinių problemą, ta
čiau mes visi žinome, jog JAV 'pasiėmė at
sakomybę prieš visą pasauli suorganizuoti 
teisingą ir pastovią taiką. Tam tikėti mes' 
turime pagrindo, ypač po paskutinių atsa
kingų JAV vyrų: pareiškimų.

Wallace kelionės atgarsal
Vašingtonas. Buvęs JAV prekybos ministe- 

ris ir demokratų partijos narys Henry -A. 
Wallace, važinėja šiuo metu po Angliją su 
paskaitomis. Savo kalbose jis smarkiai kri
tikuoja Amerikos vyriausybės politiką Sovie
tą s-gos atžvilgiu. Ta jo kritika1 iššaukė ame
rikiečių spaudos ir kai kurių senatorių nepa
sitenkinimą. Respublikonų partijos užsienių 
reikalų komisijos pirmininkas, senatorius A. 
Vandenbergas, apkaltino Wallace už tai, kad 
jis nori sukelti pasaulyje nedraugišką nusis
tatymą prieš JAV vyirausybę. Kongreso 
sluoksniuose yra svarstoma ta aplinkybė, kad 
prezidentas Trumanas turėtų atšaukti jam 
duoto užsienio paso galiojimo terminą. De
mokratų partijos senatorius Stewart reika
lauja pašalinti Wallace iš demokratų partijos. 
Atstovų rūmų „priešų veiklai tirti” komisi
jos pirmininkas J. P. Thomas reikalauja pa
šaukti Wallace teismo atsakomybėn. Bet šis 
Thomsso pasiūlymas komisijoje buvo atmes
ta. Wallace pats pareiškė, kad jis ir toliau 
kalbės.už taiką jei tik rasis žmonių,' kurie 
klausytų jo kalbų. (Dena)

Maskva. Marshallio pasiūlytas keturių pak
to projektą* dėl Vokietijos nuginklavimo turi 
tokius nuostatus:

1. Visos vokiečių pajėgos ir karinės for- 
’macijo* turi. būti visiškai nuginkluotos, de
mobilizuotos ir paleistos. Karo reikmenų 
gamyba ir importas turi būtf uždraustas.

2. Susitariančio* šalys sukurs visų ketųrių 
šalių jėgorhis inspekcijų sistemą, kuri įsitei-, 
sės tuojau kaip tik pasibaigs sąjungininkų' 
okupacija Vokietijoje.

3. Ketiiri sąjungininkai įsipareigoja Vokie
tiją paveikti ta prasme, kad 1 ir 2 nuostatų 
priėmimas yra pagrindinė sąlyga okupacijai 
užbaigti.

4. Antrame punkte numatytoji inspekcijų 
komisija apie savo vieklą nuolat informuos 
JT'Saugumo Tarybą. Sąjungininkų ginkluo
tos pajėgos tuojau įsikiš, jei bus mėginta 
pažeisti 1 punkto nuostatus.

Keturių pakto projektas TRUMPAI
5. Susitarimas galios 25 metus. Per šešis 

mėnesius prieš susitarimo galiojimo pasibai
gimą7 sąjungininkai susirinks pasitarti ar 
susitarimą* turi būti‘atnaujintas arba pakeis
tas ir ar vokiečių tauta yra padariusi tokią 
pažangą, kad jai uždėtoji kontrolė yra ne
bereikalinga. .

Bevinas ir Bidaultas pritarė šiam projektui, 
bet Molotovas tuojau patiekė savo papildymą, 
kuris eina žymiai toliau kontrolė* kryptimi. 
Jis reikalauja tarptautihės Ruhro kontrolės, 
kartelių likvidavimo, nacizmo sunaikinimo, 
režimo sudemokratinimo ir žemės reformos 
įvykdymo (N: de F J.

— Palyginus su 1935 — 39 m. JAV pragy
venimas pabrango 50’/o, nes maisto produktų 
kainos pakilo. 9O ’/», rūbų — 80 %,'degamųjų plotą,' kuris iki šiol buvo neištirtas, 
medžiagų — 20’/o, o nuomo* pakilo tik apie

'5%. .

— Tautinis Tribunolas, posėdžiavęs Press- 
burge, buvusį Slovakijos minister! pirmininką 
Dr. J. Tiso ir buv. užs. reikalų minister} F. 
Durcansky nuteisė pakarti.

— Irano prof, sąjungų generalinis sekreto
rius yra suimtas už pakvietimą atvykti į 
Iraną tarptautinės prof, s-gų delegacijos, 
kurios uždavinys buvęs iširti ar Irano ėal- 

. džia persekioja savo profesines sąjungas 
Kviesti tarptautinę delegaciją Irano valdžia 
buvo uždraudusi.'
— Admirolas R. E. Byrdas ir kiti amerikie
čių ekspedicijos vadai į antarktiką, grįžo vė- 
liaviniu laivu „Mount Olympus”. Ekspedicija 
ištyrė 6 milijonus kvadratinių km antarktikos

MIRTIES BAUSME PALESTINOJE
Londonas. (BBC) Trečiadienio rytą Palesti

noje buvo pakarti keturi žydai, nubausti bri
tų teismo už teroristinius veiksmus. Kad iš
vengus neramumų ir keršto aktų ir žydų te
roristinių organizacijų pusės, griežtai už
drausta visiems Palestinoj gyvenantiems 
600.000 žydų išeiti iš namų. Uždraudimas 
paskelbtas per garsiakalbius iš šarvuotų auto
mobilių. Pakartas buvo ir prieš metus nu
baustas mirtimi už policijos būstinės puolimą 
populiarus vengrų kilmės žydas dr. Gruner. 
Jo mirties sprendimo vykdymas, dėl viso pa
saulio įvairių žydų organizacijų prašymo, lig 
šiol buvo vis atidedamas. Dėl įvykdytų spren
dimų žydų organizacija Irgun Zai Leumi per. 

savo slaptą radio stotį pagrąsino už kiek

JAV ateitis armija
Amerikos žemyno vadas gen. Jakob L. De

vers, dabar vykstančiuose taktiniuose oro — 
iemyno naujų ginklų užsiėmimuose dalyvau
jant JAV ir kitų 11 draugingų tautų vyres
niems karininkams, padarė pareiškimą apie 
projektuojamąjį JAV armijos' parengimą.

JAV ateities armija turėsianti sugebėti at
vykti pati pirmoji su daugiausia vyrų Į kiek
vieną strateginę sritį pasaulyje. Armijos tiks
lą* esąs kiekvieną diviziją, įskaitant artileri
jos tr kitų ginklų rūšių divizijas, padaryti 
.skrajojančiomis”. Jis išsitarė, kad žemyno 
pajėgos šiuo metu aviacija yra labiau susi
domėjusios, kaip pati oro laivyno vadovybė.

„Mums reikalingi krovinių ir žmonių lėk
tuvai, kurie galėtų daug daugiau atlikti už 
dabar turimus. Mes pavedėme pramonei ir 
oro pajėgoms pagaminti juos”.

Šių dienų parašiutininkai ir sklandytuvais 
kilnojami kovotojai po penkių metų gali būti 
taip pat pasenę kaip ir specialiems tikslams 
paruošti kovotojai. Pereitame kare šie kariai 
yra atlikę ypatingos vertės uždavinius, bet 
tv-ėta daug nuostolių tiek žmonėmis tiek ap- 
gieriavimu, kadangi jie negalėjo su sav;mi 
pasiimti pekankamą ki-k’ aąnnnmnių ginklu.

Žemyno pajėgos turi ra'voj lėktuvus, vai 
’varomus raketiniu principu, kurie galėtų

pernešti didelį skaičių vyrų į tam tikrą vietą, 
nuleisti juos mažame plote labai mažu grei
čiu, be jokių nuostolių ir vėl greitai dingti.

Gen. Devers mano, kad šiam uždaviniui ga
lėtų tikti malūnsparniai. Jūros laivynas turi 
malūnsparnio tipą, kuris gali pakelti iki 14 
žmonių, bet tai esanti tik pradžia. Gal būt 
kas nor* suras būdą, kad paprasti lėktuvai 
galėtų nusileisti artimame nuliui greityje. Jei 
jūros laivynaę gali nuleisti lėktuvus ant 
lėktuvnešio mažo denio naudodamas kablius, 
tai kodėl negalėtų oro pajėgo* tą pat atlikti 
žemėje. < t

Paklaustas apie atominės bombos Įtaką že- 
_ myno pajėgoms, gen. Devers atsakė, kad ji 

padarytų mažą efektą dėl dalinių judrumo. 
Jis taip pat užtikrino, kad strateginiu bom
bardavimu niekuomet nebu* galima sutruk
dyti priešui gaminti atomines bombas po 
žeme. Pats tikriausias būdas' sunaikinti priešo 
požeminę atominių bombų gamybą, būtų pa
siuntimas oro keliu specialiai paruoštų karių, 
kurie užpultų įrengimus ir juos sunaikintų. 
Tai būtų sunkiai Įvykdomas uždavinys 
lengvai ginkluotiems parašiutininkams, bet 
visai im’nomas dalinėms su nuosava artile
rija ir kitais galingais mažo svorio ginklais.

(N. Y. H. T.)

vieną pakartą teroristą pakarti dešimtį britų 
karininkų. Mirties bausmė per visą anglų 
valdymo laikotarpį Palestinoje buvo įvykdyta 
pirmą kartą. Aptarti galinčią susidaryti pa
dėtį britų aukštasis Palestinos komisaras ge
nerolas Cuninghanas sušaukė nepaprastą 
vykdomojo komiteto, įfosėdį. Britų piliečiams 
įsakyta likti apsaugos zonose. Londone kolo
nijų ministerijos rūpiuose rasta rankų darbo 
pragaro mašina, nesprogusi dėl laikrodinio 
uždegiklio .defekto. Krašto apsaugos ministe
rija gavo telefoninį perspėjimą apie ketini? 
mą išsprogdinti-jos pastatus. Sustiprinta val
džios pastatų apsauga.

— Trygve Lie jau pakvietė visus JT ai
rius — 55 valstybe* — dalyvauti nepapras
toje sesijoje, kuri šaukiama balandžio 28 d. 
Palestinos klausimui svars.yii. (NT)

Kelias i taika ūkio priemonėmis
Ženeva. Jungtinių Tautų Tarptautinė Pre

kybos konferencija, kuri šiuo metu posėdžiau
ja Ženevoje, vienbalsiai priėmė paruošiamo
sios komisijo* paruoštą Pasaulinės Prekybos 
Organizacijos Chartą. Į šią naujai kuriamą 
organizaciją turi būti įjungta: Tarptautinė 
darbo Organizacija, Jungtinių Tautų Maiti
nimo ir Žemės ūkio Organizacija, Pasaulinis 
Bankas ir Tarptautinis Valiutų Fondas. Kaip 
JT generalinio sekretoriaus pivpduotojas Sir 
David Owen pareiškė, naujoji' organizacija 
padė* kiekvienai valstybei nepriklausomai nuo 
savo ūkiškosios ir politinės struktūros pa
kelti krašto gerbūvį. Tomis priemonėmis bus 
galima pasiekti lemiančių veiksnių pasaulio 
taikai apsaugoti. - J

Ženeva. Britų prekybos minister!* Sir 
Stafford Cripps vienoje spaudos konferenci
joje Ženevoje pareiškė, kad nebuvimas Tarp
tautinėje Prekybos konferencijoje rusų atsto
vo yra nemažas trūkumas, bet tas negalės 
sutrukdyti tarptautinės prekybo* konvencijos 
pasirašymą. Niekas nesusitrukdys jei Rusija 
ir visiškai liks nuošaliai nuo šios organizaci
jos. ■ z ' (Dena)

■ Antrųjų mirties metinių dienos proga, bu
vusiajam JAV prezidentui F. D. Rooseveltui 
suteikė garbės piliečio titulą . (NF)

—Rinkimuose į Danijos Aukštuosius rūmus 
partijos laimėjo vietų: socialdemokratai — 33, 
ūkininkų partija — ’21, konservatoriai — 13, 
liberalai — 7 ir komunistai — 1. Pastarieji 
iki šiol neturėjo nė vieno atstovo. (NF)

— Prancūzų žinių agentūra praneša, kad
balandžio 10 d. Portugalijoje buvęs ruošia
mas karinis pučas, bet pačioje užuomazgoje 
jis buvęs vyriausybės pastangomis užgniauš- ■ 
tas. (NF)

Londonas. (BBC) Amtrikiečių karinis 
teismas Muenchene nubaudė ilgomis kalėji
mo bausmėmis 4 SA generolus, norėjusius 
atgaivinti nacių partiją, prisidengus „taikos 
ir laisvės judėjimo” vardu. Vyriausias kalti
ninką* nubaustas 18 metų, kiti mažesnėmis 
bausmėmis.

■ Londonas. (BBC) Braunschweige prieš bri
tų karinį teismą turės stoti už išsišokimus 
laike demonstracijų 
jaunuoliai. .

Londonas; (BBC) 
fabrikui nuo kilusių 
sunaikinta ’/» Texas 
čius siekia virš 500 žmonių, sužeistųjų priskai- 
tomą apie 2000. Fabrikas gamino labai stip
rią eksplozyvinę medžiagą, naudojamą dirb
tinos gumos gamybai. Vienos savaitės laike 
minėtas miestas nukentėjo du kartu. Prieš 6 
dienas jis buvo apgriautas siautusio viesulo, ' 
vadinamo toniado.

— Visoje Italijoje prasidėjo streikų ir su
sirinkimų banga. Darbininkai reikalauja pa
kelti algas ir pagreitinti įstatimdavyštę so
cialinėje srityje (AP)

— Graikų kariuomenės apsuptieji baditai 
yra suspausti į 410 kv. km plotą. Iki šiol 
banditai šeimininkavo 3540 kv. km plote (AP)

— JAV atstovų rūmų komisija priėmė 
Įstatymo projektą, pagal kurĮ bus varžomi 
streikavimai ' , '(AP)

— JAV žemes ūkio ministerija skaičiuoja, 
kad šįmet žiemkenčių derlios bus visu 100 
mil. bušelių geresnis, negu buvo praėjusiais 
metais.

— Suomijos vyriausybę pavesfa sudaryti 
Suomijos Banko direktoriui, Sakanti Tuo
mioja.

39 asmenys, daugumo)

JAV sprogus chimijos 
gaisrų ir oro spaudimo 
miesto. Žuvusiųjų skai-
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PREZIDENTO TRUMANO TAIKOS MISIJA
• Oficiali žinia apie prezidento Roosevelto 

mirtĮ Baltuosiuose Rūmuose buvo gauta 1945 
I V 12 d. 17 ‘ ”
liau, t. y. 19 vai. 10 friin., padėjęs ranką ant 
evangelijos, ~

., pareigoms.
akis atsistojo karo išvargintas pasaulis su vi
somis avo problemomis. Keturias dienas vė
liau, t. y. balandžio 16 d., savo atsišaukime į 
amerikiečių tautą, kurį jis paskelbė iškilmin
game kongreso posėdyje, prezidentas Tru
manas pasižadėjo, kad jis eis pagal mirusio
jo prezidento Roosevelto, nužymėtas gaires ir 
sieks Įgyvendinti pasaulyje tikrą ir pastovią 
taiką. „Savo tautiečiams ir viso pasaulio tai
ką ir laisvę mylintiems žmonėms aš norė
čiau užtikrinti” — kalbėjo jis „kad tuos 
veiionies idealus aš aukštai vertinsiu ir gil
siu visomis jėgomis”. Nors jau tada aiškiai 
buvo matoma, kad karas baigiasi, bet jis tuo
jau pat pasisakė prieš tuos, kurie' mėgina 
„nesudrausti kalti naujus karo planus”. Jis 
tada labai teisingai išsireiškė: „Siame pa
saulyje, kuris kasdien vis darosi mažesnis, 
veltui kas mėgintų ieškoti saugumo už geo
grafinių užtvarų. Tikrasig saugumas 
gali būti rastas tik teisėje ir įstatyme”.

Bet tuojau pat paaiškėjo, kad eiti pagal 
nužymėtas gaires nebus taip lengva. Trim 
savaitėm praslinkus pasibaigė karas su Vo
kietija ir iš pat pirmos dienos iškilo virtinė 

į taikos problemų. Iš karto buvo matoma, kad 
sukurti tikrą ir pastovią taiką bus gana sun
ku. Todėl Trumanas pats liepos mėnesyje at
vyko į Potsdamą, tikėdamas padėti pagrin
dus būsimajai taikai. Bet mes matome, kad 
tos taikos dar ir šiandien nėra. Nors taikos 
dar nėra, bet prezidentas Trumanas visą lai
ką nenuilstamai dirba ^ukos labui. Lygiai 
taip pat, kaip ir prez. Rooseveltas 1939 m. 
kad paskutiniuoju momentu mėgino ištraukti 
pasaulį iš gręsiančios katastrofos nagų, taip 
dabar ir prezidentas Trumanas atsargiai ir 
planingai nori nukreipti naują žmonijai grę- 
sidntį pavojų. • _

Iš pradžios Trumanas susidūrė ne vien tik 
su užsienių politikos nenugalimais sunku
mais, bet nemažesnės buvo ir vidaus ūkio 
problemos. Perėjimas iš karo pramonės Į 
taikos gamybą, aprūpinimas darbų 10 mili
jonų paleistų iš kariuomenės vyrų, dezorga
nizacija vidaus rinkoje, prekių kainų ir at
lyginimų kilimas, infliacijos pavojus. ir tt„ 
‘vis tai buvo problemos, 'kurios taikos metu 
daug sunkiau sprendžiamos, negu karo metu. 
Buvo laikas kad jau karikatūrininkai jį vaiz
davo' bebaigiąantj dažyti kambario grindis 
pačiam kampe, kuriame nėra jokio išėjimo, 
jei nenori šokti per ką tik išdažytą ir dar 
drėgną grindų plotą. Rooseveltas buvo ne 
paprastas administratorius, o virtuozas. 
Amerikiečiai buvo pripratę matyti valdžios

vai. 15 įpili. Porą valandų vė-

Trumanas prisiekė prezidento 
Tuo pačiu momentu jam prieš

mūsų. Pasaulis stebi ir laukia ką mes dary
sime. Mes galim nuveti tauta* į ekonominę 

_ ........ t _______ ___________ , tjiką, arba galim paskandinti ja8 ekonomi-
tautiečių tarpe nusivylimas. Savo laiku John / niame kare”. Ir ištikrųjų, reikia gerai susi- 
L. Lewis, angliakasių profesinės sąjungos' 
prezidentas, jį pavadino „silpnu vyru”. Ir 
tuo metu, kada vis labiau plito gandai apie 
galimą Trumano pasitraukimą iš prezidento 
pareigų, praėjusių metų lapkričio pradžioje 
įvyko kųngreso atstovų rinkimai. Trumano 
atstovaujamoji demokratų partija smarkiai 
pralaimėjo. Respublikonai paėmė visas vado-' 
vaujamas vietas tiek senate, tiek ir atstovų 
rūmuose. Prasidėjo nauja era amerikiečių 
tautos gyvenime: vykdomoji valdžia liko de
mokratų rankose, o įstatimdavystė atiteko po- 
litiniams priešams — respublikonams. Tru- 
manas tuojau pareiškė savo norą glaudžiai 
bendradarbiauti su rinkimus laimėjusiais res
publikonais. Prasidėjo kova pačioje demo
kratų partijoje. Trumanas pastebėjo, jog rin
kimai parodė, kad amerikiečių tauta ieško 
naujų kelių vidaus ir , užsienio problemoms 
spręsti. Jis pasuko griežtesnės politikos link
me. Nuolaidų politikos šalininkai, tokie kaip 
H. Wallace, turėjo pasitraukti. Jo autoritetas 
staiga pakilo po to, kai jis pats nuvežė į 
teismą orderį, kuriame kaltintoju buvo Įra
šyta „Jungtinės Amerikos Valstybės”, o at
sakovu „John L. Lewis .individualiai ir kaip 
angliakasių profesinėj sąjungos prezidentas”. 
Kaip žinome Trumanas bylą laimėjo ir ang
liakasiu streikams kelias buvo užkirstas.

Eidamas griežtesnės politikos keliu, Tru
manas kas kart Vis labiau randa didesni pri
tarimą savo tautiečių tarpe, o taip pat ir už
sieniuose. Paskutiniuoju laiku jo pasakytosios 
kalbos jį vaizduoja kaipo galingos valstybės 
vyrą pilnoje aukštumoje. S. m. kovo 3 d. lan- 
kydamasig Meksikoje, jis pasakė: „Pasiekti 
pastovią taiką ir saugumą visai žmonijai, nė
ra lengva. Bet aš esu tikras, kad tai yra tiks
las visų žmonių. Todėl aš atmetu visus mė
ginimus esamais sunkumais mane įbauginti. 
Pasiryžusiems vyrams sunkumai yra pagei
dautini.” Tai buvo pirmoji jo tokia, drąsi -ir 
pilna pasitikėjimo savimi kalba'. Ji buvo la
bai palankiai sutikta tiek Meksikoje, tiek ir 
jo paties tautiečių tarpe. ■ •

Grįždamas iš Meksikos kovo 6 d. jis su
stojo JAV Texas valstijoje, Waco mieste. Čia 
Baylor universitetas jam suteikė garbės dak
taro laipsnį. Ta proga jis pasakė plačiai pa
saulyje nilskambėjusią kalbą, aiškiai pasisa
kydamas'dėl ūkiškojo JAV vaidmens pasau
lio taikos strfiktūroje: Tarp kita ko jis tada 
taip išsireiškė: „šioje dvejojimų atmosferoje 
lemiančios reikšmės turės tas pavyzdys, ko
kį parodys pasauliui Jungtinės Amerikos 
Valstybės. Mes esame milžinas ūkiškajame pa 
šaulyje. Norime mes ar nenorime, bet busi
moji ūkiškųjų santykių -forma priklausys nuo

meistrišką ranką visuose reikaluose. Truma
nas iš karto to negalėjo padaryti. Jis pradė
jo linkti j svyravimus. Prasidėjo streikai, o

mąstyti norint Suprasti ką reiškia šitie Tru- 
mano žodžiai. Iškarto tai atrodo lyg koks 
grąsinimas, bet stebint JAV veiksmus galima 
įsitikinti, kad tai yra tikrasis kelias į taiką. 
Ūkiškieji priešingumai visuomet buvo karų 
priežastim. Todėl dabar Ženevoje posėdžiau
ja Tarptautinė Prekybog konferencija, kuri 
yra sušaukta daugiausia JAV iniciatyva. No
rima pašalinti visus nenormlumus, kurie pasi
taiko tarptautinės prekybos srityje. Norima 

, išvesti daugelj pasaulio kraštų iš skurdo ir 
daugeliui pasaulio tautų atidaryti vartus į 
gerbūvį. O tą galima pasiekti tik panaik*iuS 
tas aklinas muitų sienas, kurios skiria vieną 
valstybę nuo kitos.

Jeigu Trumanas sako, kad JAV yra ūkiš
ka milžinas, tai jis čia nieko neperdeda, nes 
kiti' kraštai yra atsilikę ir nėra vilties kad 
jie galėtų JAV pasvyti. Per karą ir po karo 
JAV gamybos srityje yra pasiekusios stebuk-. 
lingu laimėjimų. Paskutinieji išradimai tech
nikos srityje JAV stato dominuojančion -pa- 
dėtin. Sintetin'o'šilko, sintetinės gumos ir ki
tų 'sintetinių reikmenų gamyba kelia tikrą ye- 
voliuciją ūkiškajame pasaulyje. Jau yra ne
ginčytinai pripažinta, kati sintetinis šilkas— 
„nylon" yra praktiškesnis, patvaresnis ir ge
resnes už natūralų šilką, o jo kaina yrą pi
gesnė. Panašiai yra ir su kitomis amerikiečių 
gi-nų'ios n-'-Mmis. Ką duos pasauliui atomi
nės energijos pritaikymas gamybos srityje.

yra dabar sunku ir įsivaizduoti. Ir tegul pa- 
mėgina koks nors kraštas tada gyventi užsi- 
daręs ir atsiskyręs savo „nepriklausomą" g, 
venimą, kada aplinkui viską triuškins ūkiš
koji revoliucija. Ne taip^seniai Saugumo Ta
ryboje, diskutuojant atominės energijos koin- 

'rolės klausimą, anglų atstovas Cadogaaae 
aiškiai pasakė, kad jau yra atėjęs laikas re
viduoti valstybės suverenumo supra; mą ir 
kad reikia pasiduoti" šiai nenugalimai jėgai.

Bet dar ryškesnis šuolis į taiką yra Tru- 
mano kalba pasakytoji kovo 12 d. dėl siifei- 
kimo paskolos Graikijai' ir Turkijai. Toje kak 
boję jis iškėlė reikalą paremti ūkiškai tautu, 
kurionig gręsia svetima agresija. Tai yra vi
sai naujas kovos metodas prieš totalizing.' Tai 
yrtl „Įsikišimas” Į pavojaus žid nius kol dar 
agresija nespėjo išsiplėtoti. Į kovą čia stoja 
doleris. Ir priešas neturi priemonių su juo 
kovoti. Šie metodai Amerikoje pavad nti 
„Trumano doktrina”. Tai daroma, kad svar
bumo atžvilgiu šias priemones būtų galima 
sulyginti su garsiąja Monroe doktrina, kuri 
buvo paskelbta 1823 m. obalsiu: Amerika - 
amerikiečiams.

S. m. balandžio 12 d. Trumanas pradė’o 
trečiuosius prezidentavimo metus. Visi jo 
praėjusiųjų dviejų metų darbai ir žygiai bu
vo nukreipti viena linkme: be karinių konf
liktų pasiekti teis’ngą in pastovią taiką. B’t 
jau paskutinioji jo kalba, kurią jis rasrkė 
Jeffersono minėjimo dieną, rodo, jog jis pra
deda savo Įsitikinimus keisti, nes sako: ..Ne- 

' užtenka ilgai vien sakyti — mes nenorim ka- 
. ro. Reikią laiku ve'kti”. Paskutinieji Graiki
joj Įvykai jam išryškino padėjęs rimtumą. 
Geresnių žymių n-rodo nė dabar vy'-'"itl 
Maskvos konferencija. Bs.

Cucmifcis vargu
,Neue .Zuer'cher Zei- 

;kio korespondentas šitaip ap-
mas yra pagerėjęs, bet vistiek maitinimasis 
nėra pakankamas. Kraštas, kuris seniau eks
portavo žymius kiekius, maisto, o ypač pie
no gaminių ir kiaušinių, šiandien turi' daug 
ką pirkti užsieniuose. Tai yra todėl, kad tam 
tikros teritorijog atiteko .Rusijai ir kad dėl 

, trąšų trūkumo sumažėjo žemės/ ūkio produk- 
tingumas. Pienu retai tegalima gauti, b rie
balų racioną' sudaro vien tiktai margarinas 
Rūkantieji gauna tik pusę cukraus raciono 
Avienos, kiaulienos ir arklienos galima gau
ti ir laisvai, taip pat ir žuvis nėra racionuo- 
ta. Kadangi racionuotieji maisto' produktai' 
atstoja vos tik'pusę minimalios'kalorijų nor
mos, \ tai yra neišvengiama pirktig ’brangių 
neracionuotų produktų laisvoje rinkoje ir pas 
spekuliantus. Dėl kainų brangumo darbinin
kams,' tarnautojams ir valdininkams juodoji 
rinka yra neprieinama.

Įstaigoj stengiasi juodosios rinkos žalą pa
šalinti. Didelėse pastangose iš sunkios pa
dėties išeiti ir taikos sutartimi uždėtug repą- 
racinius Įsipareigojimus ištesėti atsispindi

gVP:„į,r„ la-'kra’/io 
tiuig”- He 

rašo dabartinį suomių gyvenimą.
'„Sr.'itas vėjas švilpia Helsinkio gatvėmis. 

Vyrai ir moterys dengiasi nuo šalčio šilto
mis kailio kepurėmis, statosi savo apykak
les. Žmonės gatvėse gerai apsirengę. Tik re
tas tesiskiria iš minios savo elegancija arba 
apiplyšimu. Apsirengimo kokybę pataiso rū
bų siuntos iš Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir iš Švedijos, o taip pat pirkiniai juodo
joje biržoje. Normaliu būdu rūbų gauti ne
galima. Tekstilės racionavimas yra labai 
griežtas, o kainos juodojoje biržoje norma
lioms kišdnėms neįveikia/hos. Todėl daugelis 
suomių šiandien nešioja paskutinį kostiumą.

Beveik visur Suomijoje yra didžiausias bu
tų trūkumas. Butų sekvestrai Helsinkyje daro 
daug rūpesčių butų savininkams .ir sekvestro 
vykdytojams. Ypatingai didelis butų trūku
mas pasireiškia tose vietose, kuriose yra pri
siglaudę 420.000 pabėgėlių iš Rusijai atite
kusių sričių. ___ . . , ,__ „ ,___

Nors .paskutiniais mėnesiais maisto tieki- tos tautos pasiryžimas ir apsukrumas.’

Vos sugrjžusi iš mišių Mrs. Sweeny pa
guldė Elzbietą į lovą ir sustabdė kraujavimą. 
Ji buvo labai silpna. „Skauda galva; aš mir
siu”. Ir ji nusišypsojo Mrs. Sweeny, lyg tar
dama: atsiprašau, kad sudariau tiek vargo.

„Eik daktaro, Mykolai. Grįždamas užsuk Į 
(rankinę ir pasakyk, kad jie ateitų”.

Mr. Sweeny darė, ko buvo prašomas. Ta
čiau atėjęs, išbalęs ir be kvapo prie (ran,, 
kinės, nieko nerado. Palikęs raštelį ant lovos 

' grįžo Susirūpinęs atgal pas žmoną.
Mr. Otkaras ir Mr. Rosenbergas Vaikščiojo, 

pramenadu tarp. vaikų. Ant kampo netoli 
estrado9 Mr. Oticaras nustebo, kai Mr. Ro
senbergas sustojo prie delikatesų krautuvės.

„Tai .dėl biznio”, tarė Mr. Rosenbergas. 
„Pasikalbėjęs su Mr. Sheridanu. aš ėmiau 
labiau domėtis, ką žmonės perka. Tačiau biz
nis labai blogas, kaip man buvo sakoma”. Ir 
jis pakratė liūdnai galvą. „Viskas dėl res
publikonų partijos. Kodėl jie tai daro krašte? 
Ką turėsime pietų, Otkarai?”

Mr. Otkaras buvo rimtas. „Nekažinką, bi
jau, Maniau aplankyti paųjcščių kiemą sute
mus ir parnešti vieną ar du kiaušinius”.

„Ne, Otkarai”, tarė skubiai Mr. Rosenber
gas; „nedaryk taip; būkime patenkinti, kuo 
turime”. Ir atsidusęs pridūrė: „Šiuo metu 
mari mama paprastai iškepdavo macų”.

Tuo metu -jie pasiekė karusėlę ir sustojo 
žiūrėdami, kaip žvėrys sukosi ratu pagal ka- 
lijopės garsus. „Kaip keista pagalvojus”, tarė 
Mr. Otkaras, „kad tie vaikai užaugę neatsi- 
m’ns apie šiuos -laikus! Vietoj mūsų vargo jie 
atsimins savo žaidimus ir garinių vargonų 
garsus, pagal kurduos sukamasi anlink. Badas 
ir nusivyljmas jiems atrodys Ivg išskaitytas 
iš.knygos; ir mūsų bėdos atrodys fantatiškos 
ir nerealios.' Tač’au nors skaitomi pasakoji
mai juos sufsūd’na iki ovkčio var z juoko 
ašarų, būkite tikras, dėl to i’e ne: nebus
švelnesni vienas antram. ""I i,-- -*'—esni, 
kada ateis jų eilė vadovauti tautai ir pasau-

liut. Tad juokimės, jei galime; geriau juoktis 1 
negu verkti.” *

Sugrįžę namo jie rado 'rašteli ant lovos. 
„Miss Cheney labai serga; ją sutrenkė akmuo, 
ateikite kiek galima greičiau”.

Mr. Rosenbergas išblyško. Tai, atsitik tu 
man taip Velykų sekmadienį?’. Ir jis šovė pro 
duris. Mr. Otkaras jau buvo už durų; „Skubėk 
Morisai”, sušuko jis ir daugiau nieko nega
lėjo pasakyti. . >

Jie bėgo kartu iki , įėjimo J parką, o toliau 
Mr. Rosehbergas nebegalėjo bėgti. Mr. Ot
karas taip pat neatgavo kvapo, bet buvo pa
siryžęs visomis jėgomis bėgti toliau. „Pa
lauk” tarė Mr. Rosnbergas. Ir išsitraukęs 
smulkių iš kišenės drebančiu balsu sušuko”: 
„Pašauk taksi”.

Jis pirmas užlipo laiptais pas Mrs. Sweeny; 
tačiau pamatęs baltą .kaip mirtis Elzbietą ant 
lovos jis sustingo tarpduryje. Stovėjo ir pasi
juto sergąs. O Mr. Otkaras įsivferžė iš pas
kos ir Puolė kniūbsčias prie lovos. „Nemirk, 
Elzbieta” šaukė jis, paimdamas į savo abi 
rankas jos ranką. „Nemirk, mano brangute”.

Elzbieta pravėrė akis ir pasižiūrėjo į įį 
nustebusi. Vėk užsimerkė, ir silpna ir tamsi 
šypsena nušvietė jos aprištą veidą. „O mano” 
šnabždėjo ji. „Taip . . . gerai, dabar”.

XV. S k y r i u s
Mr. Otkaras, akcijos žmogus, gulėjo vienas 

patamsėj ąnt savo lovos. Jo širdį slėgė 
liūdesys, nuo kurio jo siela nesurado jokių 
vaistų; ir šią valandą jis nežinojo, ką daryti. 
Lyg, rodos, akmuo, kuris parmušė Elzbietą 
be. sąmonės ant grindinio, parbloškė ir jį ant 
žemės.

Jis ėmė suprasti savo paties jausmus.
Prašydamaq jos nemirti jis kalbėio iš vi

sos širdies. Bet kas iai iš gvv-nimo? J* sifl’ė ’ 
pasauliui meilę už d'topa,, Arh. k'ok’a begė
dišką prekyba! O be to ji neturėjo didelio 
pasisekimo.

Atsidusdamas jis uždarė akis, kad nema
tytų jos gatvėje ieškančios darbo.

Jis stebėjosi, kad kada nors jis galėjo ki
taip galvoti.

Kai jo mažas pasaulis, jo krautuvė, jo pa
togumai ir jo gyvenimas buvo iš jo atimti, 
jis darė viską ką galėjo. Jis buvo pasidaręs 
namus parke, jis susirado pastogę kur gy
venti, laisvas nuo. visko, ką turėjo-laisvas nuo. 
vilties, laisvas nuo pirkimo ir pardavimo, nuo 
norų ir pataikavimų. Jis manė susirasti ką 
nors kita, kuo galėtų tikėti . . .

Ar jis nieko nesurado išskyrus vargą?
Jis nebuvo aras. Jis buvo vargšas, kurie 

negalėjo sau leistig pirkti savo meilei pa
prastų dalykų. Jis neturėjo nei duonos, kad 
galėtų jai duoti; jis teturėjo savo širdį, kuria 
ji nieko negalėjo pasinaudoti.' O dargi jis 
negalėjo jai atleisti už tai, ką ji buvo pri
versta daryti. Jis negalėjo apie tai nei pa
galvoti.

Jis gulėjo spoksodamas Į tamsą. Gerai, 
sakė jis pats sau, daugiau jis negalvos apie 
tai. Baigta. Bet Elzbieta — kas atsitiks su 
ja? Ar begulės ji kada šalia jo ant lovos 
(rankinėj — netoliese Mr. Rosenbergo...?

Ne. Negalima apie tai nei pagalvoti, jis to 
negalėtų iškęsti, jis nesutiks su tuo. Ir jį 
šiurpas pakratė pagalvojus, kad tas lieknas 
.kūnas naktis iš nakties spaudėsi prie Mr. 
Rosenbergo.
-Tačiau ji3 netikėjo, kad ji išeitų kartu su 

juo; ir jo akys pasruvo ašaromis. Ar jis pa
galiau neteks tos? Juk jis ją ką tik surado.

Jis mėgino galvoti, ką jis jai pasakys. 
„Eime, brangioji, išeisime kanu ir viską tą 
pamiršime”.

O'jei ji mirtų?. Mirtis galėtų būtim’ela — 
mielesnė negu gyvenimas,, tiek jis težinojo. 
Ką ji ką tik pasakė? „Per visą ilgą šaltą 
žiemą aš nieko nežinosiu, visiškai ni"ko; aš 
nežinosiu, kaip man šalta, arba kaip aš al
kana ...” >

Bet žiema praėjo, F'zb’eta; vėl pavasaris, 
ir tulpės pražys, o ant medžių švelni žali 
lanai ...

Ne ne, nemirk brangute. Tebūna dar vie
nas pavasaris. i

Viena vasara kartu ...
Ir kai Mr. Otkara, n*-'—i-irių

ant lovos Mr.
m“tU zon’--

'praktiška mintis

išvados, kad Elzbietai Veikėjo maisto, vertė jį 
griebtis tų priemonių, kurios buvo po ranka. 
Tai, ką jis rengėsi daryti, gąsdino jf; tačiau 
to išblyškusio ir kantraug veido vaizdas, ku
rio jis niekados nemylėjo per kurį jis juk 
buvo sudrožęs — sukėlė jo krūtinėje jaus
mus, kuriuūg jis gėdinosi Jšduoti net Mr. 
Otkarui. Jis buvo pasakęs, kad muzikas tiek 
pat gali būti sentimentalus, kaip liūtas ar 
tigras. Dėl to kaip tigras ar liūtas jis arti
nosi prie zoologijos sodo vogti, kas tik bus 
galima, savo draugui; jo dantys drebėjo,ii 
baimės.

Ji8 pasiekė paukščių kiemą ir uždėjo ran
kas ant tvoros. „Viens, du, trys", murmėjo 
jis. Ir palipęs aukštyn jis pats sau pridūrė 
nuostabiu tonu; „Turėtų pami'yli maut 
mano motina”.

Rosen'-——s s’inko nakties 
sodo l’ik. To ’-'•’■nė, ir 
buvo po to, kai jis priėjo

XVI Skyrius /
Elzbieta nenumirė. ' Bet ji neteko daug 

kraujo; ir-smūgis labai ją nusilpnino. Ji 
buvo reikalinga globos; jos suša’ęs ir išba
dėjęs kūnas reikalavo priežiūros ir maisto. 
Mrs. Sweeny slaugė ją su džiaugsmu. .Vi
durdienį ji skubėdavo namo savo pilkoj ope
ratoriaus uniformoj virti jai pietų; o vaki 
rais, -po darbo, ji atsisėsdavo šalia jw, 
siūdama ir supdamas! ir nus’-busi klausyda
vosi Elzbietos - pažiūrų ir jos gyvenimo 
įvykių. ■ ■ '

Ji bjjvo laiminga, laimingesnė n-mi kad 
Elzbieta būtų kanarėlė- Mat, jos p-—' mat 
buvo toks nuostabus: o tuo pat m'fu ii buvo 
tokia maža, tokia silpna ir tokia m elą. Ne
nore ji ir nebuvo kata!:kė Tėvas Duffy atrodė“ 
buvo malonus su ja. „Maža n-udos iŠ jos 
Bažnyčiai šioje žemėje, bet k"e l'-'h jos 
sielą po m:r‘:-s, aš esu tikras, kad Dievas 
nebus išleidęs jos iš akių”. ■ •

Ir jis įdavė Mrs. Sweeny fė’o p-'-rdtioti j”.
„Tai nuo gerbiamo T*- -’ir", pasakė j* 

Elzbietai. „Jis sako, kad jnm0 nėra jokio 
reika’o pas'daryti kata':ke”,

„Ar jums mieliau būtų, jei aš pasidary
čiau?” paklausė Elzbieta.

Tai rodės, kad tik tuo ii va'ėio atcUygink 
Mrs. Sweeny už vargą. Tač’au M 
papurtė palvą. „Nežinau. D"-'” 1 
toy iaę to’-’O o-V’-enimo. koks buvo: O dab-r 
;,i, ba’' - č:oie. man trumit’, n’a-
ą-au anie tą la’k- ’-ai "yv„.,otp su drau
gu žydeliu, atleisk jums Viešpatie”.^

; weeny
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J. Jašinskas

Fizinio auklėjimo reikalai
Nė vienas mūsų mokyklose einamų dalykų 

nėra turėjęs tokios nepastovios praeities, 
kaip fizinis auklėjimas. Jei kitiems mokslo 
dalykams į mokslo planą patekti kelias nebu
vo erškėčiuotas, tai fizinis auklėjimas ir jo 
propagatoriai patys tą kelią privalėjo nusi
tiesti; o įėjęs į mokyklų vidų visada fizinis 
auklėjimas susidurdavo su Skeptikais ar prie
šiškai jam nusiteikusiais kitų dalykų dėsty
tojai. ir ne retai su pačia mokyklos vadovy
be, Kur buvę, kur nebuvę, mažiau su fiziniu 
auklėjimu susipažinę, ypatingai senesniosios 
kartos pedagogai, vig užkliūdavo už tariamai 
nelemtojo fizinio auklėjimo, prikišdami jam 
„bereikalingą laiko gaišinimą”, 
fiškumą”, „neleistiną nuogybių platinimą” 
^mankštos kostiumėlių klausimas), .„tinginių 
ir chuliganų skaičiaus didinimą” (aukšto švie 
fimo vadovybės pareigūno išsireiškimas) ir j 
daugelį kitokių neigiamybių. Tokie „dispu
tai” vykdavo anksčiau, jie tebesitęsia ir da
bar. Šiek tiek palankesni vėjai fiziniam auk
ojimai papūtė 1936 metais, kai atvyko į mo
kyklas specialių fizinio auklėjimo mokslą bai
gusių mokytojų kadras ir 1937 metais, kai 
mūsų šaunieji vyrai parvežė iŠ Rygos Lietu
vai Europos krepšinio meisterio titulą. Šio 
laimėjimo veikiami net didžiausi fizinio auk
lėjimo skeptikai aptilo, savyje džiūgaudami 
dėl lietuviams tekusiog garbės. Tačiau tam 
tikras nepasitikėjimas ir kartėlis nepajėgė ga 
bitinai išgaruoti iš kai kurių pedagogų ir 
švietimą vairuojančių amenų širdžių. Ir šian
dien esame liūdininkais permenko fizinio auk 
įėjimo vertinimo mokyklose, ir šiandien jis 
stovi posūnio vietoje, ir šiandien draudžia
ma moksleiviams dalyvauti nemokykliniuose 

/fizinio lavinimo sambūriuose ir sporto klu- 
bnosel , ■ ’ ,

Kokios yra priežastys, trukdančios fiziniam 
auklėjimui užimti prideramą vietą mokyklose 
ir jaunimo organizacijose? Kas yra pats fizi
nis auklėjimas, kokia jo vertė? Kaip jis tvar
kytinas tremties sąlygose?

Tai trys pagrindiniai 
reikalinga geriau 'pažinti 
grinėtf.

Priežasčių, trukdančių 
auklėjimo eigą, yra daug, 
manymu, šios: nepakankamas to dalyko pa
žinimas, jo vertės nesupratimas ir nuolatinis 
fizinio auklėjimo turinio degradavimas. Nė 
vienag mokslo dalykas neturi tiek daug skir-, 
tingų pavadinimų, kaip fizinis auklėjimas. 
Peržvelgę mūsų mokyklų programas peda- 
gc.ginio turinio knygas, kuriose vienokiu ar 
kitokiu būdu liečiami fizinio auklėjimo klau
siniai, ar pasiklausę pokalbių apie tą daly
ką, išgirsime šitokių terminų: kūno kultūra, 
fizinis lavinimas, mankšta, sportas, gimnas
tika ir dar kitokių. Tokioje fizinio auklėjimo 
vardų maišatyje savaime atsiranda nevienc- 
di paties dalyko vertinimai. Vieni į jį deda 
vienokį turinį, kiti kitokį; vieni siauresnį, ki
ti platesnį; vieni kalba apie jį tikrąja jo 
prasme ir t. t. Norėdami suvokti tikrąją fi
zinio auklėjimo vertę, turime nepamiršti,•> kad 
žmogus savo fizine ir dvasine dalimis suda
ro neatskiriamą vienumą. Si vienuma har
moningai funkcionuoja tada, kai abi pusės 
— fizinė ir dvasinė — yra pilnai išplėtotos. 
Tarp jų vyksta nuolatinis ir neišjungiamas, 
pasakysime, bendradarbiavimas: dvasinės 
žmogaus galios reiškiasi per medžiaginę jo

pusę — smegenis, nervus ir kt, o fizinių 
galių nonnalus ar ligotas veikimas teigiamai 
ar neigiamai veikia dvasines žmogaus jėgas. 
Tokios disharmonijos pavyzdžių, kur nepakan 
karnai išplėtotos fizinės funkcijos niekais pa
verčia milžiniškas dvasines pajėgas, mes pa
kankamai turime savo istorijoje: dr. V. Ku
dirka, kun. Jaunius, prof. Būga, poetas Pr. 
Vaičaitis, J. Biliūnas, geografas Vireliūnas ir 
visa eilė kitų, be laiko nuėjusių į-kapus. Kas 
žino, gal tinkamoje aukštumoje pastatyta- fi
zinis auklėjimas mokyklose, kuriose mokėsi 
tie mūsų dvasiniai galiūnai, būtų ne vieną jų 
išlaikę mūsų laikams? Tik harmoningai iš- 

.menkaver- plėtotos visos žmogaus galios sudaro tobulą 
asmenybę, idealų charakterį. Pabrėžtina tas,

jog- nuosekliai lavinamos ir plėtojant* fizi- monėmis: mankšta, gimnastika, žaidimais, vi- 
nės galios teigiamai veikia dvasines jas stip- šokiomis sporto rūšimis (lengvoji ir sunkioji 
r indą mos ir plėsdamos, k. š. • taurumą, atletika, bėgimai, šuoliai, mėtymai, vandeng ir 
valią, drąsą, susivaldymą, atsakingumą, ori- 
jentaciją, apdairumą ir kt., tuo neginčijamai 
prisidėdamos prie žmogaus charakterio su- 
sikristalizavimo. Taigi, fizinis auklėjimas nė
ra vien lizinų galių plėtojimas, nėra vien 
sveikatingumo šaltinis, bet kartu ir žmogaus 
dvasinės pusės formuotojas, t y. pilnutinės 
asmenybės ugdymo žymiausias atstovas. Tuo 
būdu išryškėja ir fizinio auklėjimo apibrėži
mas, būtent: fizinis auklėjimas yra žmogaus 
ugdymas per kūną, todėl jam (fiziniam „auk
lėjimui) statomas tikslas skamba taip: ugdyti 
stiprią, sveiką, tautiniai sąmoningą, tauraus 
ir nepalaužiamo charakterio asmenybę. Ši
tokio tikslo siekdamas fizinis auklėjimag jun
gia savyje ir naudojasi įvairiomis, fizinėms- ir 
dvasinėms galioms plėtoti tinkamomis prie-

žiemos sportas ir kt.), keliavimu, stovyklavi
mu, ekskursavimu ir tt. Taigi, tik bendra šių 
ir kitų priemonių suma, persunkta pedagogi
ne nuovoka ir paremta pedagoginiais dės
niais, sudaro fizinio auklėjimo turinį ir pras 
tnę. Šitaip suprastas ir vykdomas fizinis auk
lėjimas tampa nepakeičiama Ir neatskiriama 
pilnutinio ugdymo dalimi. Jis šiuo atžvilgiu 
bendrajame mokslo plane stovi ne mokomų
jų, bet grynai auklėjamųjų dalykų skaičiuje, 
ir jam negali prilygti nė vienas mokslo da
lykas, turįs tikslą pertiekti mokiniam^ vieno
kio ar kitokio pobūdžio žinių. Aiškiai ma
tome, kaip dėl tokio tvirtinimo kai kurių 
siauresnių polėkių mokytojų veidus nušvieč'* 
pašaipos grimasa. Tebūnie ir taip, nes dėl 
to jaudintis nėra pagrindo. (B. d.)

„GRĄŽINKITE MUMS VILTĮ“

klausimai, kuriuos 
ir šiek tiek pana-’

normalią fizinio
Žymiausios, mūsų

vo' trumpa. Mes visi buvome paimti J ne
laisvę. Aš išbuvau be maisto 5 dienas. Po 3 
mėnesių iš Karaliaučiaus mane išsiuntė atgal 
Į Lietuvą, kur vokiečiai buvč .visiški ponai. 
Man nebuvo darbo savo profesijoje ir aš ta
pau autobuso šoferiu.” Ketverius, metus Edu
ardas sunkiai dirbo, kaip jam ponai vokie
čiai (sakydavo. Didesnę dalį jis gyvęno pas 
draugus Kaune. „Gyvenimas buvo žiaurus” 
jis sakė. „Mes dirbome daug valandų. Dažnai 
mes negaudavome net mūsų labai mažos nor
mos. Mes maitinomės daugumoje tik bulvė- 

.7._,_ ______  ___  _______ mis *r duona. Nebuvo beveik visai cukraus
išreiškė ketvirtį milijono" išvietintų asmenų ar taukų Jr _ mes mėgdavome ■ stovėti' eilėse 
prašymą, kurie vis dar vargsta 350stovyklose “* ' " '“J‘ ~....... * "
anglų zonoje. Pas kai kuriuos grįžta viltis, 
nes stovyklose plačiai sklinda gandai, kad 
jie būsią 
Angliją, 
ateitį. Si 
priešingu 
zuosis.

Tas vyras su kuriuo man teko išsikalbėti 
yra liėtuvis Eduardas M-nas, 31 m. amžiaus, 
kuris pirmo pasaulinio karo išdavoje gimė 
kaip DP, o antro karo — dabar vėl yra DP. 
Jis gimė Leningrade, nes jo tėvai pabėgo iš 
Lietuvos, kai veržėsi 1914 m. vokiečių ar
mija. Seimą sugrįžo į šiaurinę Lietuvą karo 
pabaigoje, gi tėvas išvažiavo dar kartą į Ru
siją' atsivežti savo daiktų. Į Lietuvą jis jau 
nebesugrįžo. Motina dirbo, o Eduardas ėjo J 
vaikų darželį ir vėliau lankė amatų mokyklą,' 
gyvendamas pas vieną šeimą. Jis tapo kva
lifikuotas mechanikas ir 1934 m. išėjo dirbti 
į fabriką Kaune. Darbas tęsėsi 5 metus, kurie 
buvo laimingiausi jo gyvenime. „Aš neuždir
bau daug — apie 2 svarus sterlingų jūsų 
pinigais” jis man pasakojo prisimini
muose paskendęs,/ „bet pilnai užteko mž- 
no reikalams. Valgiau gerai, turėjau erdvų 
butą prie zįbs šeimos, kur aš buvau tiek daug 
metų gyvenęs. Dirbau 8 vai. į dieną, darbą 
baigdavau ankstyvą popietį ir vykau į namus, 
nusiploviau, persirengiau ir ėjau Į kiną ar 
futbolo rungtynes. Aš domėjausi sportu, už- 
siimdavau plaukynio sportu ir žaidžiau krep
šinį. Dažnai vakarais aš gėriau alų su drau
gais kavinėje. Tai buvo pastovus, ramus gyve 
nimas, bet aš jaučiau, kad darau naudingą 
darbą. Aš buvau tuomet labai laimingas”. 
1939 m. jis buvo mobilizuotas ir buvo pa
skirtas į priešlėktuvinę artileriją. 1940 m. 
užėjo rusai, sekančiais metais atėjo vokie
čiai. — „Vokiečiai atvyko labai staigiai ir 
mus apsupo”, pasakojo Eduardas. „Kova bu-

Lietuvio pasikalbėjimas su anglų laikraščio 
„Sunday Chronicle” korespondentui

— 100.000 užsieniečių greit bus Jūsų darbo 
draugai. Tiems visiems DP yra labai budin
gas lietuvis Eduardas M-nas, kuris sako: 
„Mes važiuosime, bet kur, tik nebūsime Vo
kietijoje”. Vienintėlis musų" prašymas’ — 
grąžinkime viltį” — taip rašo „Sunday Chro
nicle” korespondentas Dzeimas Mekdanelsas, 
po savo apsilankymo DP stovyklose anglų 
zonoje. Aprašydamas DP gyvenimo sąlygas, 
minimas korespondentas toliau rašo:

— Tas vyras, su kuriuo man teko kalbėtis

išvežti į Belgiją, Kanadą ir gal l 
kur jie gaus darbą, namus ir 
jų viltis turi greit išsipildyti, nes 
atveju jie negrĮžtamai demorali-

ištisą naktį, kad gavus tris uncijas mėsos, kas 
buvo savaites norma. Krautuvėse nebuvo 
medžiagų ir dar dabar aš dėviu rūbus, ku
riuos nešiojau' 1939 m."

Kada rusai vijo vokiečius iš Lietuvos, 
Eduardas ir daugelis jo tautiečių bėgo kartu, 
ne vokieįiams įsakius, bet patys savo noru. 
Jis paaiškino: „Mes visi tikėjome, kad anglai 
ir amerikiečiai sumuš Vokietiją, todėl -mes 
mėginome patekti arčiau prie jų”. Tada ges
tapas Eduardą areštavo, nes jis ' turėjo rašo
mą mašinėlę. Pasiuntė į Dancigą, nes rusai 
artinosi. Oestapas užmiršo nusiųsti teismo 
dokumentus į, kalėjimą, todėl po dviejų sa
vaičių jį paleido — be pinigų, be dokumentų, 
be turto ir be rūbų. Tai buvo 1945 m. sau
sio mėn. -Jis stengėsi pasiekti Berlyną, ėjo 
pėsčias, o kartais važiuotas su pabėgėliais. 
„Buvo labai šaltas oras”, prisiminė jis — Aš ,

dažnai bridau iki kelių per sniegą. Vsą 
laiką putė žvarbus vėjas, buvau sušiių.ą*, 
sušalęs, bet Berlyną, apie 
kiau per 16 dienų.

Nekūrentame kambaryje, 
bėjomės, buvo labai šalta, 
jis to nejautė. Toliau jis 
„Esu kvalifikuotas amatininkas. Noriu dirbti. 
Aš važiuosiu į bet kurį kraštą, kuris duos 
man namus ir darbą. Čia mūsų gyvena 2,600 
ir gauname tokias pat normas, kaip vokie
čiai. Mes esame gavę tik 13 to anglių per , 
praėjusiu 3 mėnesius visai stovyklai? Mes 
pabaltijiečiai nenorime, pieš negalime grįžti 
namo. 90°/o iš mūsų važiuos bet kur kitur, 
bet nepasiliks Vokietijoje. Čia mums nAra 
jokių perspektyvų. Savo trumpame gyvenimo 
laikotarpyje esu patyręg daug nelaimių. Ka
ras sunaikino mano gyvenimą Lietuvoje ir 
dabar turiu pradėti iš naujo. Tas pats mums 
visiems. Vieno, ko mes visi norime: uždirbti 
tiek, kad galėtume patys save išlaikyti. Jeį 
jūs rašysite apie mus, prašykite pasaulį pa
dėti mums. Aš prašau duoti mums galimybę 
gyventi. Aš prašau grąžinti mums viltį.”

Jo pavargęs balsas pasidarė gyvesnis ir 
jig mosikavo su savo mėlyna kepure. Jis at- ' 
sistojo ir pasakė: „Aš turiu eiti. Esu vienas ii 
stovyklos šoferių ir dabar mano eilė nuvež
ti (staigos paštą. Po to aš turiu eiti į ligoni
nę aplankyti žmoną ir mūsų pirmąjį vaiką, 
kuris gimė prieš 4 dienas”.

„Tevzeme” 1947. IV/ 5.

Peniciliną^ „išrado“ lietuviai
(Sis tas iš mūsų

Modernus mokslas šiandien daro didžiau
sią pažangą atidarydamas vis naujug kelius 
jnaujoms galimybėms. Sis 20 amžiaus garsus 
medicinos išradimas kaip penicilinas yra vi
same pasauly laikomas didžiu įvykiu,' Tačiau 
kaip ir šis išradimas, taip, ir daugelis kitų, 
ypač vaistų srityje, yra jau ankščiau buvę 
žinomi ir plačiai vartoti. Reikia prileisti, kad 
penicilinas jau žiloje senovėje buvo lietuvių 
žinomas, tiktai jis buvo vartojamas žaliavos 
pavidale.

Lietuvos kaime duona kepama dažnai di
desniais kiekiais, nes' duonos -kepimas reika
lauja didesnio pasiruošimo ir todėl šeimai 
yra iškepamas, taip vadinamas, duonos pečius 
susidedąs iš 4 — 6 kepalų. Žiūrint' šeimos 
dydžio, tos duonos užtenka 3—4 savaitėms. 
Jau-po dviejų savaičių duona sužiedėją ir 
pakraščiais įpleišėjusiose vietose atsiranda

Liet. Raud. Krysiaus atstovu suvasiavimas
Mnenchenas. S. m. balandžio 10 ir 11 die

nomis Muenchene, Raudonojo Kryžiaus patal
pose, įvyko L. R. Kryžiaus amerikiečių I zo
nos skyrių pirmininkų, apylinkių įgaliotinių 
ir moterų kolnitetų vicepirmininkių suva
žiavimas. . Suvažiavime dalyvavo L. R. K. 
Vyr. valdybos vicepirmininkag Dr. Ingelevi- 
čius, zoninio moterų komiteto vicepirmininkė 
p. G. Alksninienė, 18 skyrių pirmininkai, 1 
vicepirmininkas, 3 sekretoriai, 7 apyl. įgalio
tiniai ir 4 moterų komitetų vicepirmininkės.

Apie Generalinio Įgaliotinio įstaigos veik
lą pranešė pats generalinis Įgaliotinis p. Min- 
kūnas. Kaip iš pranešimo paaiškėjo, kad dau
giausia buvo šelpiami studentai. Į metus su
šelpiama iki 480 studentų. Be to, gener. 
įgaliotinio Įstaigos tiesioginiai yra šelpiami 
belaisviai. Gener. Įgaliotinis skaičiais pa
vaizdavo iš Balfo gautus maisto kiekius ir 
rūbų siuntas. Piniginis vajus davęs gerų re
zultatu. Daugiausiai surinko aukų Kempteno 
skyrius. Tačiau kai kurie skyriai surinkę la
bai mažai.

Šiuo metu gen. Įgaliętinio Įstaigai didžiau
sias rūpestis esąs belaisvių šelpimas.' Arti
moj ateity numatoma pradėti šelpti mokslei
vius. '

General. Įgaliotinis.pastebi, kad tose vieto- 
. se, kur yra suorganizuoti moterų komitetai, 

globos reikalai esą geriau sutvarkyti.
Sveikatos reikalu tvarkymu pranešimą pa-' 

darė sveikatos skyriaus vedėjas prie gener. 
Įgaliotinio ištakos Dr. Matukag. Visi sky
riai turėtu turėti n^ -n viena gydytoją. Kai 
kurie skyriai net-'k-- r-’’-:--n’i žirni ir ne
atsiskaito iš vaistu. Tokiems vaistų nebūsią 
duodama. ■

Iš zoninio moterų komiteto veiklos prane
šė to k-to vicepirmininkė p. G. Alksninienė. 
Moterų k-to tikslas rūpintis ligoniais, kali
niais, belaisviais, gimdyvėmis ir nėščiomis 
motinomis, studentais, našlaičiais ir kitais ne
laimėn \>atekusiais lietuviais.

Komitetas turi 160 šelpiamų ligonių, dau
giausiai besigydančių t.b.c. ligoninėse. Visų 
ligonių padėtis sunki, dažnas jų yra visai be 
savo artimųjų. Artimesnių vietų ligonius 
k-tas aplanko asmeniškai ir tuo stiprina juos 
moraliai. Komitetas šelpia Dachau politinius 
kalinius ir karo belaisvius. Šelpiami kaliniai 
ir kituose kalėjimuose. Virš 70 motinų buvo 
aprūpinta vaikų kraiteliais. Buvę globojami 
Prien stovyklos našlaičiai ir sušelpti Muen- 
cheno ir Hamburgo universitetų studentai.

Ligonių skaičius auga, ypač t.b.c. Vargo 
vis daugėja. Atsirado šimtai išmestųjų iš 
stovyklų. Apie naujas siuntas iš užjūrio ma
ža ką begirdime. Tad reikia patiems su
sirūpinti savišalpa. Tam tikslui ir organi
zuojami moterų komitetai. Komiteto atstovė 
kvietė tokius komitetus visur, kur yra gali
ma, įsteigti.

Tremtinių bendruomenės Muencheno apy
gardos pirmidinkas p. Kalvaitis padarė pla
tų pranešimą apie politinę padėtį ir emigra
cijos galimumus.

Padarytuosius iš vietų pranešimus reikš
mingiau papildė pirmininkaująs Augsburgo 
sk. atsf. prof. Oželis. Pasak profesoriaus Un- 
ros duodamo maisto kaloringumas faktinai 
esąs žymiai mažesnis negu oficialiai skelbia
ma. Be to, jis yra sudarytas į menkos ver
tėj produktų. ’Ypatingai maisto trūkumą jau
čia augantieji. Esą jų organizmas reikalauja

maisto nemažiau 3000 kai. Dėl stokos maisto 
via dažniau pasireiškiančios ligos, ypač vai
kų t.b.c. Šitokiam maitinimui ilgiau tęsiantis, 
tremtinių sveikatingumas rimtai sumenkėsiąs.

Našlaičių klausimu referavo gen. Įgaliot. 
juriskonsultas p. A. Sodaitis. Buvę suregis
truoti zonoje 25 našlaičiai ir 7 našlaičiai ras 
ti Prien prieglaudoje. Iš pastarųjų 6 jau yra 
išvežti į Ameriką ir yra likusi tik viena mer
gaitė. Savo laiku paaiškėjus, kad našlaičiams 
gręsianti repatriacija, imtasi žygių juos įsū
nyti. Gen. Įgliotinio rūpesčiu sušauktas tuo • 
reikalu teisininkų pasitarimas, nuvykta į vie
tas ir su vietos vadovaujamaisiais organais > 
šis reikalas aptartas. Kasta, kad vietose šis 

- klausimas yra eigoje. įsūnyti rūpinamasi vo
kiečių teismuose. Įsūnijant susiduriafria su 
kliūtimis iš artimųjų pusės, nes pastarieji bi- 
jąsi, kad tai nesukliudytų našlaičiams išvykti 
į Ameriką. Vis dėlto pageidaujama, kad jokių 
artimųjų neturintieji našlaičiai būtų įsūnyti 
ar bent • būtų įsteigta globa. Pagal sovietų 
įstatymus 18 metų amžiaus jau1 skaitosi »pil- 
namečiais ir jų šis klausimas neliečia.

Iš atstovų pusės buvo kelta įvairių sumany
mų ir daug paklausimų. Mėginta pav. kelti 
R. Kryžiaus vadovaujančių organų struktūros 
neigiamybės. Tai svarstyti šis tarnybinis pa
sitarimas buvo visai nekompetentingas ir kas 
buvo beyeik visų suvažiavimo atstovų nusi
statymui priešinga. Tai vėl- stengtųsi iš kai 
kurių atstovų pusės duoti kitiems tokių pa
tarimų, kurių jie patys dėl Jų nerealumo ne
silaiko.

Šiaip suvažiavimas praėjo darbingoje nuo
taikoje. B.

250 myliu, pa»ie-

kuriame mes kak 
bet, kaip atrodė, 
pamažu kalbėjo:

medicinos folkloro)
pelėsiai. Paskutiniu laiku jaunesnieji kaimo 
gyventojai tuos pelėsius nupiaustydavo ir 
išmesdavo, bet senesnieji kaimo gyventojai to
kią apipelėjusią duoną ypač brangindavo ir 
ją valgydavo. Suskaudėjus pilvui, ar Šiaip 
kokiam negalavimui atsiradus, senesnieji ieš
kodavo apipelėjusįos duonos ir. ją valgydavo. 
Sako, kad tokia apipelėjusi duona gydomai 
veikdavo, Tie duonos pelėsiai gydančiai > vėl- 
k'a i bendrą kūno- negalavimą, išvalo kraują 
ir reguliuoja vidurių veikimą. Senieji saky
davo, kad kas valgė apipelėjusią duoną, tas 
resirgs. S'u būdas buvo pastebėtas gana pla
čiai vartojant visoje šiaurės Lietuvoje.. Dabar 
tremtyje išsikalbėjus su .latviais, jie taip pat 
patvirtino, kad ir pas juos senų žmonių apt- 
priėjusi duona būdavo vertinama kaip geras 
vaistas nuo įvairių ligų. K. L,

KEISTA MOTERIS
UP praneša iš Muencheno, kad amerikie

čių oro pajėgų štabui sudaro didelį galvo* • 
sūkį moteris, kuri nebetekusi atmįnties, var
toja kalbą, primenančią „paukščių čiauškė
jimą” ir kurios niekas negali identifikuoti, 
Pradžioje buvo'įtariama, kad ji yra šnipė, ar 
kokio Pietų Amerikos diplomato duktė, Ame
rikos ar Kanados pilietė, Indijos piliečio 
duktė, ar išvietinta Rytų Europos čigonė, bet 
jau vėliau buvo įsitikinta, kad bent paskutini* 
spėjimas neteisingas. Šiaip elgiasi kaip pui-. 
kiai išauklėta moteris. Ji atmetusi vieno 
amerikiečio vedybų siūlymą. Gan gerai var
toja anglų, prancūzų ir vokiečių kalbas. 
Vienintelė kalba, kuri galėtų būti jos moti
nos kalba, esanti paukščių čiauškėjimui pa
naši, kurios iki šiol nepavykę nustatyti. Vie
nas Muencheno profesorius, kurig žino 85 
įvairias kalbas, irgi negalėjo pasakyti; kokia 
tai kalba. Unrros gydytojai ją hipnotizavę it 
stebėję pasikalbėjimus su įvairiais žmonėmis, 
tačiau be pasekmių. Pagaliau minėtoji mote
ris buvo pripažinta DP. Amerikiečiai ją su
rado Hofoje paskutinėmis karo dienomis vi
siškai išbadėjusią. Po ilgo laiko Unrros ligo
ninėje ji šiek tiek pasitaisė. Apylinkės vo
kiečiai pasakoja, kad ji į Hofą atvykusi su 
pabėgėlių traukinių iš rytų. Ji turėjo vo
kiečių asmens dokumentus 23 amžiaus Henrita 
Debus iš Čilės. Ji pati vėliau patvirtinusi, 
kad jos tėvas buvęs Čilės diplomatag Ber
lyne. Tėvas buvęs Sumner Welleso draugas, 
bet patikrinus, Čilės konsulate Berne pasi-- 
rodė, kad šis tvirtinimas neatitinka tikreny
bei. Henrita yra gerai informuota apie Lon
doną, . Paryžių, Marselį ir Berlyną. Taip 
pat atrodo, kad ji turi tikslą atminti apie 
vietoves Ohaijo štate ir Kanadoje.

„Latvija” Nr. 25. 1947. IV. 2 d.
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MINTIS
MAISTAS IR PATALPOS

Kas išsižada principinės laisvės, kad laimėtų laikini saugumą, tas nevertas nei

laisvės nei saugumo. F. D. Roosevelt.

DP skaičius padidėjo

Drabužių ir avalynės atžvilgiu padėtis yra 
nepavydėtina. Iš viso nėra reguliaraus šių 
dalykų tiekimo, o vėlesniuoju mūsų egzilio 
periodų jis visai sustojo. Išdalintieji drabu
žiai susidėjo iš panešiotų daiktų, kųritios tu
rėjo patiekti vokiečių nacių šeimos. Štai ši 
iliustracija, pav., parodo drabužių tiekimą 

i vienoje stovykloje (Flensburge) iki 1946 m. 
galo: 512 vyrų virš 16 metų amžiaus — 1 
pora batų, 1 skrybėlė, 63 poros kojinių, 62 

, poro3 getrų, 21 naudota nosinė, 21 naudotas 
kaklaraištis, 17 darbinių apsiaustų* 7 kelnės, 
1 marškiniai, 42 daiktai vaizdavo kelnes ir DP gavo iš šios Organizacijos, bet Unrros 
švarkus. Nebuvo nė vieno palto. 471. mote-,

. riai — 9 poros batų, 1 marškiniai, 68 bliu- 
zės, 55 nosinės, 72 kelnaitės etc.

Geros patalpos, kaip.maistas ir drabužiai, 
■ yra pagrindas fizinei žmogaus egzistencijai.

Šiuo atžvilgiu sąlygos yra lygiai blogos. Pa
bėgėlių stovyklos yra buvusiuose karo be
laisvių ir deportuotųjų darbams barakuose, 
kurie daugumoj atvejų lengvos statybos, dau
giausiai pastatyti prieš pat karą ar karo me
tu ir vien tik karo metui. Jau dabar jie yra 
sugriuvimo stadijoj ir daugiau jie niekam ki
tam netinka, kaip tik nugriauti. Kambariai 
juose perpildyti ir gyvenimas šiose stovyklo
se nedaug kuo skiriasi nuo vokiečių darbo 
vergų stovyklų. Tikra ironija, kad nacių re
žimo aukos yra priverstoj išsikelti iš prona- 
cių privačių butų in -vėl turi gyventi trobe
lėse, pastatytose Hitlerio vergijos darbinin
kams. Gyvenamasis plotaį vokiečiams yra Tiu- 
statytas 7,5 kv. metrai asmeniui, o maksimum

(Iš baltų memorandumo anglų parlamento nariams) „

ploto DP 3,7 kv. metrai. Kelių šeimų arba 
šeimų ir nevedusių gyvenimas viename kam
baryje yra visuotinis reiškinys, kuris smuk
do moralę ir ūgdo ydas. Visas šis skurdas 
dar labai dažnai sujungtas su nelauktais sto
vyklų perkėlimais, vykdomąig be apsvarsty
mo, netgi žiemos metu ir be reikalingų anks
tyvesnių' pasirengimų. '

Suvaržymai po suvaržymų DP gyvenimo 
sąlygas daro vis blogesnes ir, blogesnes. Pa
bėgėliai, iš tikrųjų, labai įvertina Unrros, at
liktąjį milžinišką darbą ir tą paramą, kurią

veikla, kaip paskirstytojos ir tarpininkės per 
pastarąjį pusę metų buvo tik vienas DP nu
sivylimas.

Pagerinti, dabartines tragiškas sąlygas, at
sižvelgiant j maistą ir patalpas reiktų įvyk
dyti:

1) Padidinti maisto normas per dieną kiek
vienai vartotojų grupei iki tarptautiškai pri
pažinto lygio;

2) Pagerinti maisto kokybę, padidinant 
maisto produktų, turinčių baltymų,' riebalų, 
cukraus, vitaminų ir mineralų;

3) Suteikti darbininkų normas taip pat mo
terims su mažais vaikais, kaip tai jau įvyk
dyta Prancūzų zonoje;

4) Išvengti stovyklų perpildymo. Kiekvie
na šeima turėtų gauti kambarį vien tik jos 
reikalams. Kuras turi būti teikiamas ir taip 
pat medžiaga stovyklų remontams turėtų būti 
padaryta prieinama. ,

Londonas. (BBC) Generolas Clay painfor
mavo, kad po balandžio mėn. z 28 d. niekas 
nebus priimamas į DP stovyklas. Kiekvienas 
turėjo 2 metus laiko apsispręsti \ grįžti ( tė
vynę eiti į stovyklas, ar likti .vokiečių ūkyje. 
Dėl nebuvimo šiuo klausimu galutino nusis
tatymo, pereitais metais anjerikiečių zonoje 
padidėjo virš 100.000 pretenduojančių be 
rimto pagrindo, j DP globą ne vokiečių kil
mės pabėgėlių iŠ kitų zonų, net iš kitų 
valstybių.

Londono lenkai del Rytprusiu 
r , -

Londono lenkų vyriausybė paskelbė Lenki
jos pažiūrą Vokietijos sienų reikalu. Ji tvir
tina, kad Lenkijos vakarų siena turi eiti Ode-

rio — Nysos linija. Lenkijai priskirti vaka
ruose plotai negali būti laikomi kompensavi- 
mu už So vietų'- atimtas iš Lenkijos rytų iri

dis. Lenkijos vyriausybė yra nuomonės, kad 
Rytprūsių Šiaurės rytinė dalis su Klaipėda 
ii Tilže turi būti pripažinta Lietuvai.

Taikos premijos kandidatai
laikraštis „Arbeiterbladet” rašo, kad
1 d. pasibaigus terminui išstatyti

Svedų 
vasario 
kandidatus Nobelio taikos premijai gauti, yri 
paskelbtas *°'<s pasiūlytų sarašas: Eduardai 
Benešąs, Natanael Beskow, Lioriel Curtis, 
Mahatma Gandhi, C. J. Hambro, Paul Harris, 
Aleksandra Kollontay, Herbert H. Lehman, 
John Morgan, Sir J. Boyd Orr, popiežius 
Pijus XIL ir 1.1. Be to, yra įgautas pasiūly
mas taikos premiją pasiskirstyti tarp .Eleo
noros Roosevelt ir Aleksandros Kollontay.

Smalkiai pagyvėjo Ameiikos lietuviu spauda

Is tarybinės spaudos. Sayjgkiu kritika
„Tiesos” 22 d. numeryje pastabų gauna tei

sininkai, kurių pasitarimas'jvyko Vilniuje va
sario mėn. 15—16 dienomis ir kur pranešimą 
darė LTSR Teisingumo ministras drg. Do
maševičius. „Pranešėjas nęmaža kalbėjo apie 
visiems žinomus dalykus, — rašo A. Vabą- 
lis, — kad mūsų respublikai trūksta tuo tar
pu reikiamai parengtų teismo ir prokuratūros 
darbuotoji), kad didelės žalos teisingumo 
įstaigoms padarė vokiškieji grobikai ir pa
našiai, bet nieko nepasakė, kas yra padaryta 
ir droma teisingumo organų kadrų teisiniam 
lygiui pakelti. Jis konstatavo, kad šiais 
mokslo metais į teisių fakultetą priimta ma
žiau studentų, negu tai galima buvę pada
ryti, kad Visasąjunginio Neakivaizdinio juri
dinio instituto Vilniaus Filialė šiuo metu tu
rįs tik du kursus ir dar reikėsią palaukti, kol 
jis išleisiąs pirmąją teisinnihkų laidą, bet nu-' 
švietė, kaip ir kas dirbama dabar dirbančių
jų teisingumo organų kadrų patobulinimui.

. Juk .kol susilauksime kvalifikuotų teisinin
kų, baigusių aukštuosius ar viduriniuosius 
mokslus, reikės dirbti su dabar turimais kad
rais?

Pagal ne savikritišką pranešimą nesavikri- 
fikoe ženkle praėjo-ir pasitarimo diskusijos. 
Kalbėtojų buvo nemažai — iš viso 13 žmo
nių, bet retas Mr is kalbėjusių iškėlė rimtus 
ir opiuosius teisingumo organų darbo pa
gerinimo klausimus. Pavyzdžiui, Vilniaus 
Juridinės Mokyklos direktorius Liakas gero
ką pusvalandį. dėstė jo vadovaujamos moky
klos istoriją, o visai nekalbėjo apie mokslini 
ir’ politinį mokinių parengimą. Visasąjungi
nio Neakivaizdinio juridinio instituto Vilniaus 
filialės direktorius Rolnik ilgai- kalbėjo apie 
tai, kad kai kuriose- (staigose trūksta juris- 
konsidtų ir pan., bet nenušviętė, kaip jo va- 
dovaujama mokslo įstaiga rūpinasi parengti- 
gerus kvalifikuotus kadrus.. Svaraus žodžio 
laukta iš Vilniaus universiteto teisių fakulteto 
dekano drg. Balevičiaus, tačiau ir jig nu
plaukė drauge su bendra pasitarime pasireiš
kusią nesavikritiškumo' ir neprincipiškumo 
srove. Jis savo kalboje nukrypo ( smulkius 
ūkinius bei buitinius tęisių fakulteto reika
lui, o nekalbėjo apie tai, kaip rengiami bu
simieji tarybiniai teisininkai, kaip skiepija
mas studentuose tarybinės teisės ■ supratimas, 
koks yar studentų pažangumo lygis, kaip 
auklėjami studentai marksizmo — leninizmo 
dvasia.

Kad ir kaip keista, bet pasitarime niekas 
nekėlė klausimo apie kovą prieš įsišakniju
sias buržuazinių teisininkų pažiūra^ . . .”

„Tiesos”- vasario 25 d. vedamasis žaibus 
laido į „buožes”. Per rinkimines socialisti
nes lenktynes į miško ruošos barą skubėjo 
atlikti savo prievoles valstybei pirmoje eilė
je vargingieji ir vidurinieji, valstiečiai. Buo
žė, daugelyje apskričių net nejudinamas, del- 
sė, atidėliojo, siekdamas sabotuoti miško ruo

šą, jos visai išvengti. Dabar, kai nuo sėk- 
mingOg pabaigos teskiria mus dešimtys nuo
šimčių, būtina su visu ryžtingumu palaužti 
buožini sabotažą iki galo, kur ir kaip jis 
tik bepasireikštų. Tik pergalingas puolimas 
prieš buožę ir jo sabotažo palaužimas Įgalins 
pačiu trumpiausiu laiku išvežti ir iškirsti 

trios miško kiekius, kuriuos beliko pagamin

ti pagal sezoninį planą. Teisingai šį uždavi
nį suprato Panevėžio apskrities vadovai. 1 Į 
kelius atsilikusius valsčius nukreiptas nema
žas partinis tarybinis aktyvas. Į masinį darbą 
įtraukti girininkai, miško priėmėjai, miškų 
pramonės ūkio kolektyvas. Puolimas prieš 

. buožes, miško ruošos sabotuotojus,' pradėtas 
plačiu frontu.,

Tuo pat metu kauniškiai rieda žemyn ir 
žemyn. Vienas atsilikusių — Garliavos vals
čius. Čia valsčiaus partinis organizatorius 
Nanartonis visai nusišalino nuo miško ruošos 
darbo, o vykdomojo komiteto pirmininko pa- 
vadutojas Gromov ištižo ir girtuokliauja iš
tisas diena*

Kovo 4 d. „Tiesoje” J. Jėgalaitis rašo: 
„Valstybinio statybos tresto Nr. 1 pirminės 

__ organizacijos sekretorius drg. Salašov nenei-
* gia, kacf jo vadovaujama partinė organizaci

ja visiškai neauga. Tačiau čia pat, norėda
mas numesti kaltę nuo savęs, pradeda tei
sintis: — Nėr pas mus bazės augimui. Žmo-

' nės daugumoje nauji, dar nespėjome jų ge
rai pažinti. - ■

Ne geresnė padėtis ir Vilniaus rajono ener 
gijos valdybos pirminėje partinėje organiza
cijoje. Čia komunistai jau negali sakyti, kad 
nejūžįsta žmonių. Iš daugiau kaip 250 dat 
bininkų, dirbančių Vilniaus rajono energi
jos valdybos sistemoje, daugiau kaip pusė 
dirba toje pačioje vietoje po 2 ir daugiau 
metų. O vis dėlto partinės organizacijos au
gimo ir čia nėra. Pirminės partinės organi
zacijos sekretorius drg, Tarlikov pavedė po- 
litinį auklėjamąjį darbą darbininkų tarpe tik 
Hems' kotriunistams, kurie netarpiškai dirba 
gamyboje. Tas, be abejojimo, būtų sveikinti-, 
nas dalykas, jeigu pagrindinė komunistų ma
sė dirbtų gamyboje. Bet kadangi didesnė da-

• lis komunistų dirba kaip tH< valdybos apara
te, o netarpiškai gamyboje dirba tik keletas, 
tai jie, aišku, nesugeba apimti savo įtaka visų 
darbininkų. Tokiu būdu negali būti kalbos 
apie partinės organizacijoj augimą, nes ko
munistai su žmonėmis nedirba, nesantykiauja 
su jais, jų nemato ir neiškelia.” J. J.

Šiuo metu vartant Amerikos lietuvių spau
dos puslapius galima konstatuoti faktą, kad 
ji yra nepaprastai pagyvėjusi. Jau didesni 
.laikraščiai turi savo - korespondentus Euro
poje, kurie praneša laikraščiams žinias apie 
svarbesnius įvykius tremtinių stovyklose. 
Tenka pažylnėti, kad visos gaunamos žinios 
yra labai objektyvios ir jų jokių būdu nega
lėtume spausdinti tremtinių spaudoje Vo-' 
kietijoje. Taip pat, matyti, kaž kds yra atve- ■ 
žęs į Ameriką ir tremtinių laikraščių kom
plektų, nes matome daug straipsnių ir litera
tūros kūrinių perspausdinta iš „Mūsų 
Kelio”, iš buv, „Tremtinių Žinių” ir kitų 
laikraščių. Taip pat socialistų dienraštis 
„Naujienos” perspausdino keletą straipsnelių 
ir iš „Minties”. Neipažai A,mėrikos lietuvių 
spaudoje matome straipsnių parašytų lietuvių 
žurnalistų jau pasiekusių „Dėdės Šamo” 
žemę. Daug rašo Br. Budginas (dabar susirgo 
plaučių uždegimu), kiek mažiau adv. R. Ski
pitis ir kt. Išsamius pranešimus teikia „Drau
gas” dienraščiui Vyt. Arūnas iš Paryžiaus. 
Visi laikraščiai smarkiai polemizuoja' su 
komunistų laikraščiais „Vilnimi” ir „Laisve”. 
Tam tikslui yra įsivedę specialius kritikos 
kampelius. Katalikų dienraštis „Qraugas” 
organizuoja specialų fondą siuntimui laikraš
čio lietuvių tremtinių stovykloms Vokietijoje 
ir kitur, nes tremtiniai dar negali prenumera-

tos apmokėti. Kaip atrodo fondui pavyks or
ganizuoti lėšų, nes aukos jau pradėjo plaukti.

- Taip pat spauda pradėjo talpinti plačius 
lietuviškos knygos istorijos aprašymus sąra- 
šyje su 400 — tais lietuviškos knygos metais.

(vi)
Vaiku popiete

Memmingenas. Neseniai ' susiorganizavę 
Memmingenp miesto lietuvės moterys jau 
antrą kartą suruošia vaikų popietę. Balau- . 
džio 12 d., šeštadienį, susirinkę vaikučiai ly- 

' dimi savo mamyčių, šventadieniškai nusiteikę 
padainavo, pažaidė, padeklamavo eilėraščius , 
ir buvo pavėlavusio Velykų zuikučio kukliai 
bet įspūdingai pavaišinti. Tokiuose pobūviuo
se ne tik, kad vaikai turi progos pasirodyti 
ką jie gali ir pareikšti savo individualumu 
bet ir pačios motinos pamatyti spragas savo 
auklėjimo „sistemose”.

< Praleidę keletą valandų kartu, skirstėsi vai- 
liūčiai laimingi namo, klausdami mamytes ka
da būsianti. kita vaikų, šventė, ir jausdami 
dėkingumą rengėjoms.

. Kiek teko nugirsti, Memmingeno m. mote
rys energingai vadovaujamos lietuvių moterų 
komiteto pirmininkės p. Juknevičienės,'\Ų1O- 
šiasi iškilmingai minėti motiną, pakėlusią 
tiek skąusmo ir išliejusią ašarų netolimoje 
praeityje ir tebesisielojančią šiandien. Sm.

Skaitytojo žodis
Skaudžiu „pusnašlaičiu“ reikalu

UNRRA’os PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSENE prie KASSELIO 

IĘSKO SEKANČIUS ASMENIS:
ALEKSA Juozas;
KAUNACKAS Vytautas;
KIRLYTfi Marija;
KONSTATINAVICIUS Vladas;
KRAPOVICKIENfi Ona f
LAURINAITIS Meilutis;
LAZAUSKAS Vincas;
LAZAUSKIENĖ Anelė;
LUKOŠEVIČIUS Viktoras;
LYNIKIENĖ Julija;
MARKEVIČIUS Zenonas;
MAZLOVECKAS Alfonsasa;

t MEDELIS Liudas;
NAVICKAS Jonas;
PETRAUSKAS Ignas;
PRANCKEVICIUS Antanės;
PRANCKEVICIUS kranas;
PREIKŠĄ Jonas;
UTARAS Kazimieras, 61 m., gyV. Vilkaviškyj 
VALAITIS Feliksas.

Šio karo žiaurumai išardė nevieną šeimą. 
Šiandien randasi šimtai našlaičių, kurių tė
vai, arba karo audrose žuvo, arba pasimetė. 
Jų reikalu jau seniai susirūpinta, kaip Unrra 
taip ir mūsų bendruomenių vadovybės padė
jo daug pastangų tuog nelaiminguosius pa
talpinti našlaičių namuose. Tąčiau dar yra 
viena nelaimingųjų rūšis, tai „pusnašlaičiai” 
Tokių prieš karą labai nedaug buvo ir jiems 
tuomet sąlygos buvo daug geresnės, taigi 
niekam nekėlė šis reikalas rūpesčio Kas gi 
tie pusnašlaičiai”? Tai vaikai, kurie turi 
vieną iš'tėvų — tėvą ar motiną. Tai ne pa
vainikiai, tai vaikai tikrų šeimų, kurių vie
nas iš tėvų laike karo dingo. Negalima sakyti 
kad jų yra daug, bet vistik jų yra ir sudaro , 
tam tikrą vertą dėmesio problemą. Z Šiuo 
klausimu rašyti esu paskatintas keleto ma
tytų atsitikimų, kurių vieną ir nupasakosiu.

Viena jauna ppnia turi 2 metų dukrelę. Vy
ras per' karą žuvo. Ji šiandien gyvena sto
vykloje su savo mažamete dukrele. Sunkios 
gyvehimo sąlygos stovykloje kad ir viengun
giui yra našta, o čia dąr rūpinkis mažame
čiu vaiku. Ir tai poniai pradeda suktis galvoje 
mintys kaip nors to vargo nusikratyti. Pada-' 
ryti nusikaltimą baisu, gręsia kalėjimas.--Ji 
sugalvoja kitokius metodus. Taigi, jauna po
nia pradedi kiek galima mažiau vaiku rūpin- 

(tis: per žiemos šalčius jo šilčiau nerengia, 
valgyti duoda sausą duoną, kad vaikas ne
verktų — mušamas, už rankų tampomas, pa
liekamas. ištisus vakarus vienas kambarėlyje 
prie atviros elektros krosnelės ir t. p. Kitų 
gerai prižiūrimi vaikai serga, o ši mergaitė 
nei serga, nei su elektros plytele žaidžia. Pa
blyškusi, pamėlynavusiomis rankutėmis, be 
šilto motinos žodžio, leidžia sveika dienas. 
Žmonės mato, bet užmerkia akis — negi ką 
padarysi ir nelaimingąja! nepagelbėsi.

Juk tai baisu, nežmoniška. Mūsų baudžia
muoju statutu tai poniai gręstų suriki bausmė 

.ir vaiko atėmimas, bet šiandien — mes ne
turime nei (statyriių, nei priemonių nusikal
timus sutrukdyti. Kad ši motina daro nusi
kaltimą, tai yrą, aišku, bet iš kitos pusės ši 
motina turi ir kai kurių lengvinančių aplin
kybių. Šis vaikas tai motinai yra tikrai di-

deTė našta ir tokia našta, kuri šiai motinai 
jos tremtinio kelyje uždaro daug gerų gali
mybių. Ji norėjo vykti į užsieni darbams — 
vaikas, negalima. Ji norėjo sukurti naują šei
mą ir čia vaikas viską maišo.

Panašiai yra ir su pavainikiais, kurių po 
šio karo ir ypa£ šiame stovykliniame gyveni
me žymiai padaugėjo ir rodo tendencijos dar 
didėti. Jų motinoms ir tiems vaikams ateitii 
nekokia. Reikia pilnai skaitytis su tuo, kad 
ne viena' motina padarys nusikaltimą. Mošų 
bendruomenė į tokius gyvenimo reiškinius vi
sada kreivai žiūrėjo ir todėl iš jų pagalbos 
sunkiu, momentu nesusilauks.

Mūsų tauta pergyvena naikinimo perijodą. 
Kiekvienas šiandien gyvas ir sveikas tautos 
narys yra mūsų ateities žiedas. Todėl šian
dien yra mūsų pareiga kur galima ir kiek 
galima savo tautos narius nuo žuvimo ap- 
saugoti.-' Ar nevertėtų mūsų bendruomenės 
vadovybėms tuo reikalu susirūpinti ir ne
laimingiems ateiti pagalbon? Būtų galinti 
tokiems ‘ „pusnašląiičams” (steigti namus ir 
ten juos tautinėje' dvasioje auklėti ir jaig rū
pintis. Tuo mes pagelbėtume toms moti
noms ir apsaugotume nuo 
nio sunykimo jų vaikus.

žuvimo ir morali-

K. Lastėnas

m a sPraneš'!. ........
2inomas bibliografas, p. Aleksandras Ru- 

Žanams, savo vadovaujamos Lietuvių Bib
liografijos Archyvui, yra maloniai sutikęs su 
spausdinių rinkini perleidęs įsisteigusiam 
Šveicarijoje, Berne, Lietuvių Tremtinių Bib- 
lografjos Archyvui, yra maloniai sutikęs su 
šia (staiga ir toliau bendradarbiauti.

P. A. Ružancovas kaip ir iki šioliai kar- 
totekuos naujus leidinius, išeinančius ameri
kiečių bei kitose zonoše, o pačius leidiniui 
persiųs Lietuvių Bibliografijos Archyvui, 
Berne. Todėl Gerb. Leidyklos ir Redakcijos, 
pirmoje eilėje amerikiečių zonos, maloniai 
prašomos savo leidinius siuntinėti p. A. Ru- 
žancovui šiuo adresu: . -

A. Ružancovas, 13b Memmingen, 
Fliegerhorst, D. P. Center ’.

Lietuvių Bibliografijos Archyvns
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