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Pasaulio spauda apie konferencija.
ŲUienių reikalų ministerių pasitarimai |ga 

io apgailėtiną linkmę ypač todėl, kad nega
lima buvo susitarti dėl keturių pakto. Tuo
jau po iio nesutarimo sekęs Marshallio ap- 
liltskymas pas Staliną dar labiau išryškina 
padėties rimtumą, nes jau seniai buvo jau
čiama, kad tas susitikimas |vyks tik tuomet, 
kai bus aišku jog reikalai krypsta arba į 
blogąją arba j gerąją pusę. Yra nesunku at
eiti katra šių alternatyvų yra teisingesnė po 
dramatinio- antradienio posėdžio, kuriame dėl 
tavo pasiūlytojo keturių pakto jis reikalavo 
aiihua atsakymo: taip ar ne, o Molotovas
pakartojo tik jau seniai žinomus prieštaravi
mu. Kadangi apie Kremliaus pasitarimus iki 
iio! nieko nėra skelbiama, yra sunku daryti 
bei kokius optimistinius spėliojimus.

^Winchester Guardian” rašo, kad konfe
rencijoje viešpatauja delegacijų išsiskyrimo 
nuotaikos. Labai dažnai .galima girdėti kal
bint: „Viską, baigta, iki ateinančio susitiki
mo”. O tas kitas susitikimas įvyks Londone 
dir šią vasarą. Ląikraštig mano, kad Stali
no nu Marshaliu pasitarimai baigėsi nepa- 
lisekitnu, nes Stalinas parėmė Molotovo nu- 
iiititymuš.

„Times” sovietų politiką šitaip charakteri- 
zuoja: „Rusų nusistatymai yra visais atžvil
giais nepalankūs amerikiečių siekimams su
daryti garantijas, kurių rėmuose būtų gali
ma atstatyti Europoje pasitikėjimą.” Laik
raštis išveda, kad rusai nenori. jokio keturių 
pakto ir kad jie yra nusistatę prieš ameri
kiečių aktyvumą Europoje, o kartu ir prieš 
tas priemones, kurios turėtų sukliudyti Vo
kietijos atsiginklavimą. Ta galimybė, kad 
praėjusią savaitę ministerial padėjo į šalį 
visus labiau ginčitynus klausimuš ir ėmėsi 
svarstyti Austrijos mažesnės svarbos prob
lemas, laikraščio manymu, parodo, jog pa
dėtis esamose aplinkybėse yra labai pavo
jinga ' ir kad ieškoma priemonių konferenci
jos nutraukimą sukliudyti bei rasti naujų 
kelių tolimesniam bendradarbiavimui.

„New York Times” stato klausimą užsie
nių reikalų ministerijai ar ji nemano išleisti

BALTIJOS VALSTYBIŲ KLAUSIMAS ANGLIJOS PARLAMENTE
S. m. kovo 24 d. Anglijos parlamento de

bituose plačiau buvo paliestas Baltijos vals
tybių klausimas. Atstovas prof. Savory pa
sausė, ką užsienio reikalų ministeris yra at- 
ukfe į 'lietuvių nepriklausomybės šventės 
proga atsiųsta telgeramą, kurioje buvo išdės
tyta, kad Lietuva vis dar yra svetimųjų oku
pacijoje ir jos gyventojams atimta laisvė, dėl 
kurios buvo vedamas šis karas, ir ar yra 
panaudotos visos galimybės, kad Lietuva ga
lėtų atgauti laisvę?

Ministeris H. McNeil atsakė, kad ši tele
grama — rezoliucija užsienio reikalų minis
terial prisiųsta, bet į .rezoliucijas paprastai 
mitsakoma.

Prof. Savory tada paklausė, kas bus daro
mi Maskvoje? Ar britų vyriausybė mano ak 
reptuoti 1939 m. slaptą susitarimą, pagal kū
jį buvo aneksuotos Baltijos valstybės? Ar 
tai suderinama su britų garbe?

Atstovas Sir Petrikas Henonas paklausė, 
ką britų vyriausybė yra padariusi, kad ap- 
uugojus laisvę Baltijos valstybių, kurioms ji 
tiek daug padėjusi po pirmojo pasaulinio 
karo? Vicpadmirolas Teiloras klausė, ar britų 
vyriausybė yra apsiraminusi su Baltijos vals

Henry A. Wallace kalba Londone (Dena Bild)

„baltąją knygą”, kurioje būtų aiškiai nu
šviesti santykiai tarp Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Rusijos. Knygoje turėtų būti iš
spausdinti visi susirašinėjimai ir notų pa
sikeitimai. Trys vakarų sąjungininkai turėtų 
sudaryti sąjungą, kuri būtų suderinta su 
Jungtinių Tautų Charta ir kuri visuomet at
vira būtų Rusijos įstojimui.

Washington Post” rašo: „Jei mes, kaip at
rodo, Negalim sudaryti keturių pakto Vokie
tijos atžvilgiu, tai trijų paktas būtų logiškas 
sprendimas”. Tas nelemtas skilimas tarp ry
tų ir vakarų, kurį ilguose ir varginančiuose
pasitarimuose buvo mėginta užlyginti, dabar 
vėl aiškiau pasireiškia. Laikraštis teigia, kad 
ir anglų — rusų paktas nė kiek nesąs pa
bengęs pirmyn.

„New York Herald Tribune” prileidžia, jog 
Maskvoje jau visi yra vienodos nuomonės, 
kad susitarti nepavyko.

( Stalinas nuolaidu, nedaro
Maskva (Dena). Pirmąsias tikresnės žinias 

apie Stalino — Marshallio pasikalbėjimą pa
skelbei INS korespondentaa Knigsbury Smith. 
Jis pranešė, kad Marshallis konstatavo jog 
Vokietijos problemas sprendžiant daugeliu 
atvejais Sovietų Sąjunga stovi viena prieš ki
tus vakarų sąjungininkus. Marshallis ypatin
gai pabrėžęs, kad sovietų pretenzijos repara
cijų atžvilgiu negalės būti jokiu būdu pri-' 
pažintos, nes tai reikštų, kad JAy mokesčių 
mokėtojai turėtų tuos reparacijų mokėjimus 
finansuoti. Be to, jis Įspėjęs, kad Jungt. Ame 
rikos Valstybės ir toliau rems Vakarų Euro
pos atsistatymą ir kad kartu su Didž.a Brita
nija ir Prancūzija ■ jos įvykdy9 Vakarinės Vo
kietijos ūkiškąjį atkūrimą. Sovietif Sąjungos 
atsisakymas bendradarbiauti su vakarų- vals
tybėmis sprendžiant Vokietijos problemas, 
būtų Vokietijos praktiškas, o gal ir princi
pinis, padalinimas. Jis dar pridėjęs, kad JAV 
esančios nusistačiusios veikti pagal čia iš
dėstytus samprotavimus. z

tybių laisvės netekimu ir kokius žygius ji 
mano daryti, kad šias valstybes išlaisvinus? 

. Ministeris H. McNeil vyriausybės vardu 
atsakė, kad šiuo klausimu britų vyriausybė 
jau anksčiau yra -davusi parlamentui paaiš-ci- 
nimą. (Nel'las Apskųs)

Reikalauja nutraukti dipl. santyk us
Vašingtonas. (Dena) Kaip Reuteris prane

ša, demokratų atstovas John Rankin atstovų 
rūmuose reikalavo nutraukti - diplomatinius 
santykius tarp Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir' Sovietų Sąjungos.

Jeruzalė. Reuterio pranešimu slaptoji žydų 
tero. stų organizacija Irgun ZwaJ Leumi 
pradėjo savo žadėtą keršto karą prieš brtų 
dalinius už .pakorimą Grunerio ir kitų trijų 
žydų teroristų. Daug britų kareivių ir kari- 
įlinkų buvo užpulti, sužeisti arba užmušti. 
Yra daug aukų. Britų kariuomenei ir britų 
policijai yra uždrausta eiti į Tel-Avivą. Tik 
šarvuočiai gali įvažiuoti į 'miestą.

• Švedų parlamento narys George Bran-, 
ting, kurį sovietai buvo pasiūlę kandidatu į 
Triesto gubernatorius, atmetė jam padary
tąjį pasiūlymą. (DPD)

NEAIŠKUS IRO LCTMAS "
Lake Success (Reuter). Jungtinių Tautų ge-

neralinis sekretorius Trygve Lie paskelbė, 
kad jis ieško naujų narių — valstybių, ku
riai būtų galima paskatinti stoti į Tarptau
tinę Pabėgėlių Organizaciją (IRO). Kaip jis 
parieškė, jo neseniai padarytas atsišaukimas 
nedavė teigiamų vaisių ir todįl IRO laukia 
neaiškus likimas. Iki šiol į šią organizaciją 
įstojo 12 narių. Kad ta organizacija galėtų 
pradėti veikti yra būtinai reikalingi dar trys 
narių parašai..

Muenchenas. Į D. Britaniją atvežta pirmoji 
DP partija iš britų zonos, viso 350 žmonių.

Londonas. Britų užsienio reikalų ministeri- 
jos kalbėtojo pareiškimu D. Britanija yra 
įsitikinusi, kad Unrros ir jai priklausomų 
organizacijų valdininkai sąmoningai ar ne
sąmoningai _yra rėmę pravažiavimą per Ita
liją nelegalius žydų emigrantus į Palestihą. 
Britų" valdžia yra numačiusi šit^ dalyką 
išaiškinti UnrrOje.

Nežiūrint šių Marshallio argumentų, Sta
linas pakartotinai parėmęs Molotovo konfe
rencijoje išdėstytus motyvus ir dar pažymė
jęs, kad sovietų reparacijų pretenzijos turė
tų būti patenkintos.

Londonas. Maskvoje užsienių reikalų mi
nisterial turėjo antrą Slaptą posėdį, sutarties 
su Austrija reikalu. Turimomis žiniomis ir 
šis posėdis nedavė laukiamų rezultatų — vi
si pasiliko prie savo nuomonės. , Manoma, 
kad .reikės mažiausia dar vieno posėdžio 
tuo reikalu.

Molotovas atsakė Į Marshallio laišką, dėl 
siūlymo sudaryti provizorinę Korėjos val
džią. Atsakyme jis kaltino amerikiečių karinę 
valdžią Korėjoje, kuri atsisakiusi priimti so
vietų pasiūlymą pasikeisti prekėmis tarp so
vietų kontroliujamos šiaurinės ir, amerikie
čių kontroliuojamos, pietinėj Korėjos, tačiau 
sutiko derėtis dėl provizorinės valdžios siu 
darymo visai Korėjai.

Tarp D. Britanijos, JAV ir Prancūzijos 
Maskvoje sudarytas susitarimas vokiečių
anglies eksporto į Prancūzija reikalu. Pran
cūzija gaus kas mėnesį vienodą Ruhro ang
lies kiekį.

Londonas. (BBC) Užsienio reikalų ministe
rial Maskvoje nutarė Triesto gubernatorių 
Įgalioti kreiptis į JT, prašant Triestui finan
sinės pagalbos vieno ketvirčio milijono sva
rų sterlingų sumoje.

Tirana (NF) Maskvos radijo žiniomis Al
banijos teismas pradėjo bylą prieš grupę 
dvasininkų, kaltinamų dirbus užsienio vals
tybių agentams.

Mirė Danijos karalius
Kopenhaga (Dena). Naktį iš sekmadienio į 

pirmadienį mirė Danijos karalius Christianas 
X. Apie karaliaus mirtį buvo paskelbta iš rū
mų balkono. Prie rūmų susirinkusi minia ty
liai sutiko šią žinią, o vyrai nuėmė kepures. 
Karaliaus šeima paskelbė rūmų gedulą, ku
ris tęsis 24 savąites.

Pirmadienį iš parlariiento balkono karaliu
mi buvo paskelbtas Fridrichas IX. Jis yra 
48 m. amžiaus. 1935 m. jis yra vedęs prin
cese Ingrid, švedų kronprinco dukterį.

Londonas. (AFP) Henry Wallace atmetė 
EAM (komunistų) ir graikų kairiųjų libe
ralų pakvietimą aplankyti Graikiją,

TREMPAI
Sovietų S-gos pasiūlymą: pavesti JT kont

rolei amerikiečių žadamos Graikijai ir Tur
kijai paramos teikimą, Saugumo Taryba at
metė. Kartu Saugumo Taryba patvirtino JAV 
pasiūlymą palikti Graikijoje nuolatinę JT ste 
bėjimo komisiją. ,

* Viename laikraščio straipsnyje Eleonora
Roosevelt pasisakė pritarianti Henry Walla
ce, kurio dabartinė užsienių politikos kritika 
iššaukė didelį nepritarimą visose Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. (UP)

* Karo metu įvestas draudimas įvežti iš 
užsienio dolerių į JAV, yra panaikintas. (AP)

* JAV suteiks Iranui paskolą, 35 milijonus 
dolerių, ginklavimosi reikalams.

* Telefono — telegrafo tarnautojų ir dar
bininkų streikas JAV pasibaigė. Jiems pa
žadėta pridėti atlyginimo po 5 centus į va
landą.

•* Į JAV leidžiama siųsti iš anglų ir ame
rikiečių zonų netik laiškus, bet ir srausdi-
nius. Už kiekvienus 50,gramų, reikės mokėti 
po 15 pfn.

Tenka isslaisklnil
Jau kuris laikas „Minties” redakcija gau

na užklausimų kaip ilgai laikraštis egzistuos, 
ar tiesa, kad jis likviduojamas ir Lt

Kol šitokios paskalos apie „Mintį” buvo 
tik atsitiktinio pobūdžio, neradau reikalo J jas 
kreipti dėmesio. Tačiau kada paaiškėjo, kad 
tam tikrų asmenų yra varomas pragaištingas 
darbas ne tik „Minties”-, bet ir visos lietuvių 
tremtinių spaudos atžvilgiu, turiu viešai pa
reikšti: K

1. Nėra jokio pagrindo manyti, kad „Min
tis” arba kitas šiuo metu išeinantis lietuvių 
laikraštis būtų garinės valdžios uždarytas. 
Karinės valdžios organai, tvarkantieji mūsų 
laikraščių reikalus, pastebėję musų laikraš
čiuose prasilenkimų su laikraščių leidėjams 
duotos instrukcijos Nr. 3 nuostatais, išryš
kino ir davė papildomų nurodymų, kokio tu
rinio medžiaga negali būti laikraščiuose tal
pinama. Todėl tik tuo' atveju, jeigu kuris nors 
laikraštis ir ateityje ignoruotų ir visai nesi
skaitytų su duotais nurodymais, atsidurtų pa, 
vojuje būti uždarytas. Kompetentingi valdžios 
organai gali bet kurį laikraštį uždaryti kiek
vienu momentu. Tai nepareina nuo jų leidėjų 
valios. Tačiau paprastai tuo reikalu būna 
tam tikri užkulisiai, kurie liečiamiems laik
raščiams yra žinomi. „Minties” atžvilgiu kol 
kas jokių užkulisių, kurie grėstų jos egzis
tencijai, nėra.

Tiesa, vienos asmenų grupės dėka yra da- , 
romi žygiai sulikviduoti visus dabartinius 
lietuvių laikraščius. Jų yra projektuojama pa
likti lietuviams tik du laikraščius ir licenzi
jas iš naujo perdalinti. Tačiau jų žygiai iki x 
šiol yra likę be pasekmių. Teko, nugirsti, kad 
jie tai daro tremtinių bendruomenės vardu. 
Jeigu Jtai būtų tiesa, tai reikėtų labai rimtai 
jais susirūpinti ir išsišokėlius sudrausti. Nie
kas neturi teisės savintis sau įgaliojimų trem 
tinių bendruomenės vardu grautr tai, ką at
skiri jos nariai dideliu triūsu ir jėgų įtem-. 
pimu jai laimėjo. Tremtini” bendruomenė 
gali pritarti tik tokioms pa ms, kurios 
siekia dabartinius laimėjimus ..dinti, o ne 
sumažnti juos. Sandieninės mūsų gyvenimo 
sąlygos yra tokios, kad bet kuriam laikraš
čiui susilikvidavus, nenumatoma jokių gali
mybių jo vietoje laimėti kitą. Todėl kas ku
pinas tendencijų siekia sulikviduoti visus ar 1 
vieną kurį egzistuojantį laikraštį, daro pra
gaištingą darbą ir keršyja ne laikraščių lei
dėjams, o visai trerhtinių bendruomenei. Laik 
raštis yra daug daugiau, negu jo ėmėjas, 
arba apie jį susispietę bendradarbiai. Laik
raštis yra bendra tremtinių bendruomenės 
tribūna. Perdaug sunkios yra mūsų gyvenimo 
sąlygos, kad galėtume nesiskaitydami su prie 
monėmis siekti savo tikslų.

' 2. Jau kuris laikas įvairių pamflete) yra 
klaidinama tremtinių bendruomenė, kad gir
di „Mintis” tokiais ir anokiais būdais .pa
veržusi licenziją iš kitų laikraščių. Vienas 
tvirtina, kad „Mintis” egzistuojanti ant 
„Naujojo Gyvenimo” lavono, o kitas, kad 
ant „Tremtinių 2inių”. Gerbiamieji, nežinan
čius apie reikalą galima klaidinti, galima pa
sislėpus šmeižti. Tačiau kiekvieno padoraus 
lietuvio pareiga yra visų pirma faktus pa
tikrinti, ir tik po to daryti išvadas. Reikia 
gi turėti šiokią tokią sąžinę ir be jokio rei
kalo nešmeižti žmogaus, kuris nei piršto nė
ra pajudinęs, kktį kitiems pakenkti.

Jeigu prileisti, kad „Mintis” paveržė kito 
laikraščio licenziją, tai kyla klausimas kaip 
tai įvyko, ką darė to laikraščio leidėjas tuo 
metu, kai jam kitas statė pinkles? Juk šie 
reikalai buvo tvarkomi viešai, niekas negalė
jo įvykti inkognito. Jeigu jis rivallzavo su 
„Mintimi”, tai kur, kada ir kokiomis aplin
kybėmis.

Nukelta į 2 psl.

Vėl naujo
Ryšyje su Maskvoje vykstančiai,, sunku

mais, „The New York Times” vedamajame 
š. m. balandžio T? d. siūlo atidėti ratifikavi
mą taikos sutarčių-zsu Italija ir kitomis Bal
kanų -valstybėmis. Mažiausiai iki Maskvos 
konferencijos galo turėtų būti palaukta. Ame- • 
rikiečių delegacija turėtų laikytis to nusi
statymo, kad taikos sutartis su Italija sudaro 
dalį bendrojo Europos sutvarkymo ir iš to 
turėtų būti padarytos tinkamos išvados, jei 
negalima rasti bendro susitarimo Vokietijos 
ir Austrijos klausimais. Jei Vokietijos ir Aus 
trijos klausimais negalima susitarti, tai mi
nėtų sutarčių ratifikavimas būtų beprasmis.' 
Taip pat būtų beprasmis da'ykas teikti pv' 
<ralbą Graikijai ' ir Turkijai, jei stndcglmu 
atžvilgiu Italija daug re'kšui'ngesnė šalis 
paliekama „Sovietų Sąjungos malonei” (NZ)
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DE GAULLES DABARTINE VEIKLA
Savo politinės akcijos pradmei gen. de 

Gaulle gudriai pasirinko vietą ir laiką. 
. Straaburgo gyventojai žino, kad jis savo įsi

kišimu sulaikė amerikiečių pianą, pagal kurį 
buvo pasiryžta miestą užleisti priešup 1944— 
45 m. vokiečių žiemos ofenzyvos metu.- Tad 
vien dėkingumas sutraukė daug palankių 

'klausytoji}. Be to, Alzaso komunistų orumas 
nukentėjo dėl Alzaso kareivių blogo trakta- 
«imo tarybinėje nelaisvėje, kurie į ją buvo 
patekę patys perbėgdami iš reicho kariuo
menės, kurion buvo vokiečių mobilizuoti. 
Sunkumai, kurie vargina Prancūziją ir' ku
riuos akcentavo generolas de Gaulle, yra itin 
ryškūs šiuo metu. Kompromisas dėl Indo- 
ktnijos, kurio 
suirusi, buvo 
monių, kurių 
savo sudėties 
pradmė buvo

Tačiau stebėtojams pašaliečiams šis veik-, 
lOj tarpsnis rodosi labiau pasirinktas tam, 
kad Prancūzijos didžiausias sunkenybes 
paaštrintų,1 o ne pažemintų. Nėra pagrindo 
abejoti de Gaullės nuoširdumu, kada jis kal
ba apie legalumą ir respubliką, be to jo 
kampanija su visais įtarimais, kurie kils, ir 
kontrdemonstracijomis, kurios pasireikš, 
neišvengiamai turi sudaryti atmosferą, kuri 
bus nepalanki vienybei ir sėkmingam vykdy
mui socialinių reformų, kurių jis reikalau
ja. Jo tiesioginė programa rodo, kad jis su
pranta Prancūzijos reikalus, o posakiai ir 
žodžiai, jo naudojami apibūdinti dvasiai, ku
rioje Prancūzija turėtų doroti savo proble
mas, vaizduoja jo oratoriaus dovaną. Bet 
juoe šaltai'išgvildenus, koks gali būti rastas 
pagrindas manyti, kad gen. de Gaullės ak- 

■ cija palengvins šią programą įvykdyti. Šiuo 
momentu ne konstitucija dalo Prancūziją ir 
trukdo vykdomosios galios jėgą. Konstituci
ja-pasirodė geresnė, nekaip tikėtasi jos kri
tikų, nes respublikos prezidentas pasirodė 
besąs reikšmingesnis už iškilmingą šešėlį; jis 
veikė, ir veikė efektyviai. Visa negerovė ta, 
kad politinė galia ir nuomonės tautoje yra 
pasiskirsčiusios. taip, jog neįmanoma rasti 
tikrai vieningos vyriausybės, pakankamai pa
jėgios stipriai daugumai ' sudaryti ir Pran- 
cūsijos piliečiams sėkmingą bendradarbia
vimą laiduoti. Didelė netvarkos dalįs yra at
siradusi dėl aplinkybių, o žmogus gali pa-

dėka pati vyriausybė, liko ne- 
kraštutinė iliustracija tų prie- 
turi vyriausybė griebtis dėl 

pobūdžio. Tad generolo veiklos 
gera.

manyti, kad gen. de Gaullės kampi-nija gali' 
tą netvarką tik dar' padidinti.

Bet gi čia dar ne galas nuostolių ir pavo 
jaus, kurie slypi jo užsimojime. Prancūzija 
pusę amžiaus kentėjo nuo pagrindinės silp
nybės: nuo nesutaikomų politinių' jėgų bu
vimo. Jei britų parlamentinė sistema pasi
rodė pastovi ir, palyginus su daugumu siste
mų, veiksminga, tai tik dėl jos sugebėjimo 
prisitaikyti. Bet prisitaikymas teįmanomas 
tik tokioje visuomenėje, kur pagrindinės in
stitucijos yra aplamai akceptuojamos. Sunku 
yra diskutuoti ir paruošti - būtinus pakeiti
mus, jei tautoje yra žymus subversyvus ele
mentas. Trečiąją respubliką iš pat pradžių 
silpnino atviras Bažnyčioj priešiškumas. 
Tarpkario laikotarpyje blogis padidėjo, įsi
kūrus lygoms .ir partijoms, kurios už Pran
cūzijos sienų žvalgėsi principų ir idėjų: į 
fašistinę Italiją, nacinę Voiketiją ir bolševi
kinę Rusiją. Dėl to kilo audros, kurios 1934 
m. sukrėtė Prancūziją. Bijomasi, kad gen. de 
Gaullės veikla gali, suteikti naują krizės, ne
tikrumo ir revoliucijos iš dešiniųjų ar kai
riųjų pusės grėsmės jausmą. Pastovumas, 
kurio privalo Prancūzija, pasidarys dar sun
kiau įmanomas, negu kadaise, o įtampa, kuri 
trukdo jos atkutimą, dar paaštrės.

Šie baiminimaisi padidės išgvildenus „Hu- 
manitė” pranešimą apie trijų konjunistų ly
derių kalbas, pasakytas Paryžiuje didelių 
demonstracijų proga ir Cachino vedamąjį. 
Savaime suprantama, kad progą buvo panau
dota pristatyti komunistų partiją kai respub-

likos skydą prieš asmenine3 ambicijas. Bet 
kalbos siekia dar toliau. Prancūzija yra ver
čiama burtis aplink1 komunizmą, kaip nuga
lėjimą laiminčią jėgą, kuri užplūsta pasaulį. 
Kuo kitu aiškinti, kad britai traukiasi iš 
Indijos? — klausiama. Kuo kitu aiškinti 
įvykius Indokinijoje ir Madagaskare? — 
klausiama. Visko galima tikėtis pareiškiant 
dėl drąsios susitaikymo politikos Prancūzi
jos imperijos reikaluose, bet kad įtakingos 
partijos lyderiai tokiais žodžiais kalba ry
šium su -pirmomis žiniomis apie sukilimą 
Madagaskare, turi nustebinti kiekvieną pran
cūzą, kaip pavojingas skatinimas naudoti 
smurtą visose imperijos dalyse. Apeliavimas 
į Prancūziją sujungti savo likimą su trium
fuojančiu komunizmu reiškia, kad iš jos rei
kalaujama padėti vienai -galybei dominuoti 
'Europoje. Šitos kalbos tegali tik padidinti 

. įtarimą tų prancūzų, kurie supranta, kad 
komunistų partija negali būti laikoma grynai 
prancūzų politine partija,
šio skiriančia Prancūzijos siekimams,' nes ji, 
partija, tų siekimų negali atsieti nuo savo 
tikrosios motinos planų. Tad Prancūzijai 
gresia susiskaldymas dėl dviejų baimių: iš 
vienos pusės, dėl asmeninio įsigalėjimo bai
mė, o iš kitos pusės, dėl iš svetur diriguo- 
jamosi partijos tiranijos baimės. Ne tokioje 
atmosferoje sėkmingai gali vykti atkutimas. 
O reikia bijoti, kad gen. de Gaullės žygis 
veikiau pakenks kaip tik toms partijoms, ku
rios galėtų šią katastrofą atstumti. ■

„Manch. Guard. W”

daugiausia dėme-

atsieti nuo savo

L:*!kas vetcla, veM M M ii
Paskutiniuojų laiku amreikiečių spauda 

daug rašo išvietintųjų pagalbos reikalais.
„N. Y. Herald Tribune” balandžio 17 d. 

vedamajame rašo:
Laikas neatidėliotinai verčia imtis efekty

vių pYientonių išvietintų asmenų Europoje 
atžvilgiu. Unrra baigia savo operacijas su 
birželio paskutinėmis dienomis. Dabar jau 
balanda svyra J pabaigą, o Tarptau
tinė Pabėgėlių Organizacija dar neegzistuo
ja. Jos statulą pasirašė dvylika valstybių. 
Tačiau, kad IRO galėtų pradėti darbą, turi, 
būti penkiolika, ir jos turi garantuoti 75 %

Zmonės be tėvynes ir Amerika
Tokia antrašte rašo Amerikos lietuvių bininkų. Tūkstančiai tremtinių gali padėti

savaitraštyje „Vienybė? Ęarl G. Harrison, triūsų industrijai pasiekti naujų pokarinių
laipsnių, — jie dirbtų ten kur darbininkų 
trūksta.

Baigdamas autorius reiškia norą, kad kon
gresas įstatymu pagreitintų tremtinių įleidi
mą per sekamus kelis metus. Nors ir taip 
pakeitus, imigracija užsitęstų, tačiau trem
tiniai, autoriaus manymu „žinodami, kad ry
tojus jiems šviesesnis, ramiau gyvens. Tegu 
Jungt. Valstybės parodo kelią” r— baigia sa
vo1 straipsnį E. G. Harrison. (-is)

buvęs JAV Imigracijos ir Natūralizacijos 
Komisijonierius. Kalbamo straipsnio svar
besnes vietas čia tiekiame.

„Kokią yra mūsų -pareiga apgyvendinti 
850.000 karo aukų, dar sulaikytų tremtinių 
stovyklose Europoje?” — klausia autorius ir 
atsako — . kol Jungt. Valst. neįleis kiek
nors šių tremtinių, galime tikėti, kad kitos 
tautos jų .irgi nepriims”.

„Praeityje Amerika priimdavo imigrantus 
atviromis rankomis . . . 1929 m., dėl indu- 
trijinių priežasčių, imigracijos kvota buvo 
nustatyta — 153.879 metams. Ta kvota nie
kad nebuvo pripildyta. Karo metais įleista 
mažiau, negu 7% tos kvotos. Imigracijos 
įstatymas padalino metines kvotas į „sub 
quotas” pagal „countries of irigin”. Anglijos 
ir Skandinavijos šalių kvotos aukščiausios — 
beveik pusė visų kvotų. Praeitais 10 m. jis

' suvartojo tik po 8% savo kvotų. Rytų Euro
pos šalys, iš kur paeina daugiausia tremti
nių, turi mažiausias kvotas. Karo metu imi
gracija į JV beveik sustojo. Visos nesuvar
totos kvotos per paskutinius 4 metus aprū
pintų daugiau kaip pusę visų žmonių tačiau 
įstatymas neleidžia perleisti vienos šalies 
kvotų kitai, nei vieno meto nepripildytas 
kvotas kitiems metams ir 11

Ameriką rado ir išvystė imigrantai. Vaka
rų ūkininkai, Pennsylvanijos, Illinois ir West 
Virginia angliakasiai, industrinių centrų dar
bininkai, mokytojai ir mokslininkai, 'bažny
čios žmonės ir politiniai vadai — visi yra 
vaikai arba anūkai naujai atvykusiųjų. Ly
giai kaip tie senovės imigrantai, šių dienų 
tremtiniai daug talentų atneštų. DP stovy
klose randame šimtus įvairių amatų. Pagal ' 
vėliausius UNRRA rekordus yra 677 denti- 

' štai, 1.026 gydytojai ir chirurgai amerikiečių 
zonoj Vokietijoj — kada Amerikos armijai ir 
Veteran Administration reikalinga daug iš
lavintų gydytojų ir dentistų. 77.000 ūkių dar
bininkų trėmime — mūsų ūkiams reikia dar-

Koks skirtumas?
Kai kuriuose vokiečių sluoksniuose yra \ vižudybėš.

me buvo 
šiai dienai 
dirbantieji

’ dirbantieji
Šie trumpi skaičiai aiškiai nurodo, kokia 

„bloga” padėtis internuotųjų lageriuose 
tų asmenų, kurie milijonus nekaltų įvairių 
tautybių žmonių paleido per garsiuosius Kre
matoriumų kaminus. Ir taip pat yra aiškus 
s'- rtumas tarp dabartinių ir buv. KZ lage
rių. (D-P-E.)

bendros 151 mil. dol. sąmatos. Tik dvi pasi
rašiusios valstybės — D. Britanija ir N. Ze
landija — yra pasižadėjusios joms priklau
sančias sumas tuojau padengti. Kitos, lygiai 
kaip ir JAV, turi taip pat, pasielgti. Senatas 
balandžio mėn. 25 d. aprobavo JAV prisidė
jimą prie IRO. Todėl svarbu, kad ir rūmai 
taip pat pasielgtų. Jau ir dėl. pačios IRO 
egzistencijos JAV prisidėjimas yra lemiantis, 
nes jos dengia 45 % visos IRO sąmatos. Šios 
valstybės dalyvavimas IRO išreiškia, jos in- 
teresąi kad būtų surastas pabėgėlių proble
mos sprendimas. Toji "problema eventualiai 
yra įkurdinimas daugumos iš 850.000 pabė
gėlių, likusių stovyklose. Tiktai 20% iš jų 
yra žydai, kurie veltui tikisi išvykti į Pales
tiną. Likusius sudaro baltai, lenkai, jugosla
vai ir ukrainiečiai, kurie nenori ar bijo grįžti 
į tėvynes prie esamo režimo. Jei jie neras 
prieglaudos užsienyje, JAV teks tęsti jų rė
mimą savo okupacinėse srityse.

Pagaliau ir jungtinėms Valstybėms, kaip 
vadovaujančiai tautai, yra svarbu užtikrinti 
jiems prieglaudą ir gyvenimą, ši tauta 
didžiavosi praeityje suteikdama prieglobstį 
mindžiojamiems ir persekiojamiems žmo
nėms. Ji Siūlo šiuo metu plačią programą 
graikų ir turkų tautoms, kad jos atsispirtų 
prieį autoritarines jėgas. Jeigu šimtai tūk
stančių pabėgėlių nuo

Tenka tani aiškinti
Atkelta iš 1 ps'J

Tuo laiku, kai licenzijos buvo da':namos 
(1946 m. rugpiūčio 5 d.), „Tremtinių Žinios'” 
galėjo būti gimę jų leidėjų smegenyse, bet 
gyvenime jų dar nebuvo. Jungtinis jų 1-2 
Nr. tepasirodė 1946 m. rugsėjo 25 d. data. 
„Mintis” tuo tarpu, būdama pirmuoju' lietu
vių tremtinių dienraščiu, buvo «-u išvariu-' 
nemažą barą. Tiesa, licenzijų išrašyme- kj. 
malumai truko gana ilgai. Tačiau tai buvo 
tik techniško darbo laikotarpis, principinis gi 
klausimas buvo išspręstas rugpiūčio mėnesį. 
Aišku, kad „Tremtinių Žinių” pasirodymas 
„post factum” negalėjo pakeisti sprendimo. 
Tuo atveju tai jau tikrai būtų buvę pagrin
do kalbėti, kad „Tremtinių Žinios” paverk 
„Minties” licenciją. Tačiau amerikiečiu 
įstaigos, tvarkančios mūsų spaudos reikalus, 
yra labai rimtos ir netenkina nepagrįstų rei
kalavimų. Tokio pat korektiškumo jos reika
lauja ir iš laikraščių leidėjų. Dėka tokio rim
to klausimo pastatymo susidarė jaukūs ir nuo 
širdūs santykiai bei abipusis reikalų supra
timas.

Šio fakto akivaizdoje ar begali turėti pa
grindo kalbos, kad „Mintis” „nunešė” „Trem
tinių Žinių” licenziją?

Kodėl nebuvo duota licenzija „Naujam 
Gyvenimui” tikrų priežasčių nežinau. Tik 
manau, kad ji nebuvo duota vaduojantis trem 
tinių laikraščiams leisti potvarkiu, kuriame 
aiškiai buvo pasakyta, kad yra leidžiami fik 
informacinio pobūdžio laikraščiai. Be to, ne- 
aiškumam3 išsklaidyti, ten buvo atskirai iš
vardinta, kokie laikraščiai negali būti le'džia- 
mi, būtent: vien literatūros, meno, mokslo, 
religijos ir kiti specialūs.

Licenzijų dalinimo konferencijoje da’yvavą 
dvasininkai, paskelbus šį potvarkį, atskiru 
klausimu iškėlė religinių laikraščių leidimo 
reikalą ir tuo šis reikalas buvo labai išryš
kintas. Pranešėjas, Mr. H/de, sutiko su jų 
argumentacija. Deja, jis pareiškė, kad kari
nės valdžios potvarkio pakeisti negalįs.

Būčiau labai dėkingas tam, kas iškęls ir 
Įrodys faktus, kur ir kokiu būdu aš paveik.au 
kad kitiems laikraščiams nebūtų‘ duodamos 
licenzijos. Tačiau niekas negali iš manęs rei- 
khlauti, kad aš atsisakyčiau ginti „Minties" 
egzistencijos reikalą. Noras gyventi nereiškia 
noro kitus išstumti iš gyvenimo.

J. VASAITIS

totalitarizmo taip pat

Javaliarlal Nehru ir „Indijos
I. Asoko valdymo — taikos laiko

tarpis dar ir šiandien yra gyvas padavimas. 
Ir arga budizmas nebuvo įęartu socijalinė re
voliucija ir religinė reformacija, sulaužiusi 
brahmanų galybę, kovojusi su prietarais, ne
šusi švelnumo ir meilės mokslą, išlaisvinusi 
vergavusius žemesniuosius luomus. Budizmas 
buvo toks veržlus, kad išsiplėtė tolimiaušiuo- 
se Azijos užkampiuose, kaip joks kitas Indi
jos tikėjimas. Tad kaip gi įvyko, kad sugrįž
tama prie antireformacijos ir grįžtama trium
fuojant prie hinduizmo.

Mes europiečiai mėginame įsprausti tas in- 
diškąsiąs Sroves J „reformacijos” ir „kontra- 
reforęiacijos” sąvokas. Bet ar tos sąvokos 
yra pakankamos? Jokiu būdu ne. Niekada 
nėra buvę indiškojo „Liuterio” kuris savo 
tezes būtų prikalęs prie šventyklos virtų, 
kaip nėra buvę indiškojo popiežiaus, kuris 
tokį eretiką ekskomunikuotų. Nei tada, nei 
kada nors vėliau induizmas neturi hierarchi
jos, nepažįsta tikėjimo dogmų. Kas įvyko, 
buvo labai, paprasta: Budda sėdėjo po me
džiu ir mojtė savo pasekėjus. Jie nešė jo 
mokslą į platųjį pasaulį, dėl jo gyveno, mo
kė jo savo vienuolynuose ir universitetuose. 
Mes galime manyti, kad kažkas panašu į/kla- 
sių kovą buvo šio religinio sąjūdžio pagrin
du.

skleidžiamos žinios, kad dabartiniuose nacių 
. internuotųjų lageriuose padėtis yra panaši | 
buv. KZ lagerius. Todėl palyginimui mes pa
žiūrėsime Į Darmstadto lagerio skaičius, ku
ris yra laikomas vienas didžiausių internuo
tųjų lagerių Vokietijoje ir kur yra laikomi 
buv. SS, SD, SA ir Gestapo šulai. Tuoj ka
rui pasibaigus, šiame lageryje buvo 28.000 
kalinių. Iš to skaičiaus mirė iki nerdavimo 
vokiečių administracijai,- t. y. iki 1946 m. 

''lagkričio 1 d. — 29 asmenis ir buvo 3 sa-

Perėmus šį lagerį vokiečiams, ja
il.000 internuotųjų, iš kurių iki 
buvo — 14 mirties atsitikimų. Ne
gauna kasdien 1700 kalorijų, o 
nuo 2079 iki 2400 kai.

Ksatrija/t. y. ponai 
brahmanų dvasiškių ir intelektualų valdžios 
siekimams. Jie džiaugsmingai sveikino budiz
mą, kuris savb mokslo filosofiją nešė klasių 
nelygybei ir dvasininkų tiranijai galą. Mes 
europiečiai ,šiuo atveju aiškiai įžiūrime tarp 
pasaulinės ir bažnytinės valdžios, kas ir gar-, 
siąjam Voltaire buvo išeities tašku visai1 mū
sų kontinento istorijai..

Nehru į Malraux klausimą atsako dvejopai: 
pirma, budizmas nėra jau visai, pražuvęs. Jis 
paliko tam tikrų prisitaikymo bei vegetacijos 
pėdsakų. Antra1, budizmas smuko tada, ka
da jis pavirto korupcija; prieita prie to, kad 
ne tik Budda buvo garbinamas kaip dievas, 
fimė atsirasti vis daugiau ir daugiau pana
šių, tik daug mažesnės vertės „tdievų”. Ir tik 
prietarams, prasidėjus varžytinėms ir ginčams 
tarp dvasininkų, brahmanai su savo senuoju 
tikėjimu nugalėjo. , .<
Taip grįžo vėl luomų sistema, griežtesnė nei . 

anksčiau, o su ja — brahmanų Indijos dvasi- 
nio gyvenimo monopolis.

Giliai ir objektyviai, kaip joks kitas Indi
jos rašytojas, moka Nehru įžvelgti ir aprašy-

ir kariai pasipriešina

turi gauti tinkamą paramą, tai šis kraštas 
turi įsileisti jų- tinkamą skaičių.

^Siūloma tuo reikalų įstatymdavystė gali 
būti viena iš dviejų formų: 1) kon^.esas 
leidžia panaudoti neužpildytas karo metais 
kvotas arba jų dalį, arba 2) kongresas iš
leidžia laikiną įstatymą, kad būtų įsileidžia
ma nustatytas metinis skaičius per nustatytą 
periodą. Žinoma, bus opozicija kiekvienam 
planui. Dar stiprios izoliacionistų jėgos gal 
būt mėgins sutrukdyti imigracijos įstatymą 
sušvelninimą. Vargu mes galime tikėtis pri
kalbėti kitus kraštus daryti tai, ką mes iš
kilmingai skelbiame, bet nedarome. Praktiš
kos priemonės reikalauja dabar iš mūsą 
skirti reikiamus fondus IRO ir įsileisti gar
bingą dalį išvietintųjų pas save.

atradimas“
galios ir nebeatgaus, kol luomu sistema su 
visais savo varžtais ir pažeminimais priklau
sys praeičiai”. '

—■ 4*
Šioj didelėj knygoje nagrinėjama ne vien 

istorinė Indijos kultūros pradžia. Ji prade
dama Nehru biografijos fragmentu.

Sis fragmentas supažindina mus su kongre
so pradžia ir jo plėtote, vadovaujant Gandhi. 
Čia Nehru nupasakoja taip pat savo paties 
santykį kai kurių pagrindinių klausimų at
žvilgiu.

Daugeliui skaitytojų šis skyrius ypa, gal 
būt, Svarbiausias iš visos knygos. Vyras, ku
ris kalėjime būdamas šią knygą parašė, ii- 
skyrus Gandhi, yra mylimiausia šių dienų 
Indijos asmenybė, į kurią akis nukreipęs turi 
kiekvienas jaunas indas, ir kuriam kiekvienas 
teikia ' besąlyginę pagarbą. Čia surandame 
mes mintis, gimusias pirmojo Indijos minis- 
terio pirmininko galvoje, Indijos vidaus ir 
užsienio politikos klausimais.

’ Tai yra gilaus mintytojo veikalas, persunk
tas Vakarų kultūros, bet šaknimis giliai įau
gęs į gimtąją Indijos žemę.

• ■ ---- ».---- ."f-.T"' Ten, ku, Nehru kalba apie Indijos ateitį,
k.ult,jnniu3 kimėpmus jos * žydėjimo galime jausti, Kad jis bijo konservatyvioj re-

" - —. - •- — n j.g. .qs gaiyt>ės. Jis sako, kad kiekvienas orto
’ Uoksas indas labiau rūpinasi tuo, ką jis gali 
’ ir ko negali valgyti, .negu dvasinėmis verty- 
1 bėmis.
■ Nehru atmeta luomų sistemą. Socijalizmaa 

daugiau jam reiškia, negu planinga visuome
nė, daugiau riet gi, kaip demoku.Iškas ko- 

" lektyvizmas. Jis mano,, kad socialiimfy tiks- 
šio , las yra lygybė, (r kada tos lygybės suprati- 

mas artės, pranyks ir klasių skirtumai. Jis 
taip pat mano, kad „atsilikusioms”1 grupėms 
ypač pirmųjų gyventojų padermėms ir, tiems 
„nepaliestiesiems”, reiktų suteikti ypatingas 
auklėjimosi, ūkio ir kultūrinės plėtotės gali
mybes. Nehru norėtu sutvarkyti rinkimų sis
temą, panašių būdu kam kad Sov. Sąjungoj.

(Neue Auslęse, Nr. 3) (Pabaiga)

laikotarpyje, jos meną, nuostabią pažangą ma 
tematikos ir literatūros srityse, Indijos meta
fiziką, kalbų mokslą ir jos kultūros civilizaci
nę įtaką užjūryje, link Javos ir Kambodsho’s.

Kodėl gi pradeda mūsų laikotarpio — de
šimtame šimtmetyje ta gyvybiškoji jėga iš
sekti,-pirmoj eilėj Šiaurėj, vėliau taip pat ir 
Pietuose.

Nehru išdidžiai atmeta atsakymą, kad f 
smukimo priežastimi yri užsienio įtaka. Jei- 
smukimas nebūtų anksčiau įleidęs šaknis, In
dija galėtų pasipriešinti bet kokiai invazijai. 
Luomų sistemos atstatymas, kuris sustingdė 
visas Indijos visuomeniško gyvenimo formas, 
suardė taip pat ir ryšius su sukančiu ją 
pasauliu dvasiniu ir fiziniu atžvilgiu.

-Indijos civilizacija nustojo savo įtakingos
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MEDARDAS BAVARSKAS

VIENA KARTAt >
O. N. x

Vieną kart, kai vėl pavasaris ateis, 
Tu ramiai po žemėm negyvom gulėsi. 
Sprogstančių alyvų, uosių milžinų pavėsyj. 
Tt paliksi, mano miela, amžinai.

Tau bus grea ten ir vėsu ir ramu.
Tik jau niekad mano veido, nematysi...
Viens kitam daugiau tų žodžių nesakysim, 
Nepaliksim ten sapnuoti mes abu.

0 turėsi visa tai, dėl ko maža širdis
Ilgą laiką verkė 'ir kentėjo:
Iš karališkų kraštų atpils linksmutis vėjas 
Ir ten niekad nesibaigs rami naktis — —

Bet jau slėgs tave tie nekalti niekai, 
Nors užgiję bus mažutės žaizdos...
Ten jau niekad nematysi mano veido, 
Ten gulėti tau reikės vien'ai.
Ir ilgai, o ‘Dieve, kaip ilgai... <

„Minties” 37 nr. mes paskelbėme keletą 
mūsų žymiosios dainininkės Vincės Jonuš- 
kaitės minčių tremties muzikinės kultūros ir. 
jos kėlimo reikalu. Šia proga norime gerb. 
skaitytojus nors trumpais bruožais supažin
dinti su šia menininke, kuri aplanko lietuvių 
kolonijas ir savo daina nuskaidrina mūsų be- 
vilties dienas, įprasmina gyvenimą ir nors 
trumpam laikui grąžina mus į mielą Lietuvą. 

' jau antrą ištrėmimą, pergyvena V. Jonuš- 
fc^tė. Ti(c pirmojo pasaulinio karo metu ji, 
bux nublokšta ne į Vakarus, bet į Rytus. 
Ne savo žemėje, bet tolimame Voroneže jai 
buvo lemta pradėti pirmuosius dainininkės 
žingsnius. 1916 m. sausio 5 d. per vieną lie
tuvių tremtinių moksleivių šventą ji pasiro
do lietuviškai publikai kaip solistė nors te
turėjo tik 14 metų. įdomu prisiminti, kad pir 
moji dainininkės viešai išpildyta daina buvo 
„Sunku gyventi”...

Pasireiškus neabejotiniems menininkės ga
bumams, ji, - kad ir labai sunkiose sąlygose 
gyvendama, ruošiasi, mokosi dainavimo: lan
ko koncertus atliekamomis nuo mokyklos va
landomis. Gi' 1917/18 m. įstoja į Voronežo 
muzikos mokyklą. Deja, grįžusi į Lietuvą ji 

.buvo priversta kuriam laikui taip jos mėgia
mą dainavimo ir muzikos studijų darbą ap- 

. leisti. Sunkių gyvenimo sąlygų verčiama, ji 
mokytojavo Surdegio pradžios mokykloje, 
valdininkai Žemės Ūkio ministerijoje. Greiy 
tu laiku betgi pasidaro Kauno vokalinių pa
sirodymų soliste. Paaiškėjus neabejotinam 
dainininkės talentui, susirado ir rėmėjų. Jų 
dėka V. Jonuškaitė 1920 metų pradžioje pa
tenka į Berlyną, kur studijuoja „Staatl. Aka- 
demische Hochschule fuer Mus i k”. Jaunosios 
studentės dienos nebuvo lengvos. Kaip pati 
dainininkė pareiškė (žiflr. „Aidų” Nr. 3): 
„Daugelį mėnesių Berlyne išgyvenau kaip tik 
ra paukštytė, lengva, sparnuota”, —lengva 
man buvo gatvėmis pusnuogei skraidyti, dar 
lengviau virškinti-. Kiekvienas geresnis kon

Mušu, didžioji dainininkė
certas ar vaidinimas mane kur kas daugiau 
viliojo nekaip pietūs ar suknelė. Valgyti kiek 
galėdavo atsiųsdavo ir mama iš Subačiaus, 
bet siuntiniuose vietoje sviesto ir dešrų daž
nai rasdavau akmenis ir taip savo studentiš
kos sąmatos jokioje pozicijoje suvesti nega
lėdavau”.

Pašlijus sveikatai, dainininkė 1923 m. at
siranda Romoje. Čia studijavo operų muziką 
ir koncertinį meną pas proi. Freying. 1925 m. 
jau debiutavo Romos Filharmonijos salėje. 
Grįžusi į Lietuvą pradėjo tuojau aktyviai 
reikštis mūsų operoje kaip pirmaeilė daini
ninkė. Nežiūrint didelio talento, ji vis eta r 
gilino savo žinias įvairiomis progomis užsie
nyje pas žinomus muzikos specialistus.

Daugelyje operų, statytų mūsų teatro sceno 
je, ji dalyvavo kaip primadona. Ji 'sukūrė 
daugelį ryškių operinių tipų. Kai tariame 
mes dainininkė vardą, neišvengiamai rišame 
jį su „Carmen”. Jau keletui metų praėjus 
nuo mūsų tragedijos pradžios, mes ją atsi
mename gerai kaip Žermeną'„Kornevilio Var
puose”, kaip Orovieną ar Poliną „Pikų Da
moje”, Raganą — „Undinėje”, Dalila — 
„Samsone ir Daliloje”, Mignon — „Mignon”, 
Mariną —, „Borise Oodunove” ir tt.

Nesvetima ji buvo ir užsieniui: jos klausė
si Paryžius, Praha, Stockholmas, Goetebor- 
gas, Maskva, Leningradas, Londonas, Monte
video, Viena, Talinas, Ryga, Buenos Aires, 
Varšuva, Berlynas ir kt. miestai.

Nežiūrint,) kad ji buvo labai garsi daininin
kė ir viena žinomiausių moterų Lietuvoje, 
pagaliau, užsienio reikalų mimsterio žmona, 
ji savo būdo savybėmis liko visiškai papras
ta; gimusi ir augusi Lietuvos kaime, ji ne- 
nutolo nuo jo ir gražiausiomis savo gyvenimo 
valandomis. Savo laiku todėl, su savo rečita
liais, aplankė net tolimiausius mūsų tėvynės 
užkampius. Jos laukė visi, tiek mūsų miestas, 
tiek kaimas. Ir okupacijų metu ji buvo drau
ge su Lietuvos žmonėmis. ( ' -

Šiuo laiku, kada lietuvis taip yra pasiilgus 
lietuviškos dainos, ji vėl pasirodo tremtinių 
kolonijoje kaip labai laukiama viešnia.

Sėkmingo darbo mūsų mielai Didžiajai 
Dainininkei! B. K.

Prisiminkime Kazi Blnkl, is didelės raidės Rašytoja! juo? tačiau tepasako mūsiškiai, tremtiniai, ar
V mums pakeliui su juo? — Manau, ne.

. Berods, Antanas Miškinis kadaise yra tei- 
' gęs, kad blogai eilėraščių rašyti Lietuvoje 

nesugeba net gimnazistai. Bet dvi, ką tik 
pasirodžiusios ir su nemažom pretenzijom 
išleistos, neva lyrikos knygos tą teigimą iš 
pamatų sugriauna. Grafomanijos (o, svar
biausia, savo rinkinių į rinką leidimo!) bau
bas mūsuose pasidarė tikrai baisus reiški
nys. Net ir pasipiktinimo ir žiaurios kriti
kos ietys tos pabaisos ant menčių paguldyti 
nesugebėjo. Gajumas, ištikrųjų, neišpasaky
tas! Paminėtu leidiniu atžymėtinos ypatyr 
bės: didelis tiražas, aukšta kaina, imponuo
jantis formatas, visiškai neblogas popierius 
ir nepaprastai silpni eilėraščiai. Lietuvoje, 
kiek prisimenu, panašiu būdu niekas jau ne- 
bebandė atsižymėti. Ir iš kur nūdienėse są
lygose panaši drąsa atsiranda — sunku net 
įspėti. Anksčiau buvo paminėti prieškari
niai gimnazistai. Bet jie, jei jau rašė, tai 
bent jaunai, su gražiu užsidegimu ir pačią 
poeziją gerbdami, vyresniaisiais kad ir sek
dami bet tuo pačiu metu ir kuklumo ne
prarasdami... Neblogi tikrai laikai buvo.

Ir todėl negalima neprisidėti prie protes
tuojančių. Reikia vėl ir vėl ir grafomo- 
nams, ir leidėjams ir skaitytojams dar sykį 
patarti: gerbkime save, gerbkime literatūrą, 
gerbkime savąją knygą! Ir tuo labiau neže
minkime lietuvių poezijos- Ir taupykime po
pierių. Jame gi galima daug vertingų daly
kų atspausti: gerų, mums visiems taip būti
nų, įvairaus turinio knygų. Ir tarp kitko — 
gero, poezijos, kurios, kiek žinau, rankraš
čiuose jau yra, — naujos ir šviežios, stip
rios ir negrafomoniško pobūdžio. Ir senos, 
kurios mums lygiai stinga.

Savaime atėjo mintis apie Kazį Binkį. 
Apie didelio talento lyriką, mūsų poezijos 
savotišką revoliucionierių, apie daug žadėju- 
li dramaturgą — žodžiu apie Rašytoją. iš 
didelės raidės. Už kelių dienų, balandžio 27 
i sueina penkeri metai nuo jo mirties. Po 
laidotuvių jo artimi bičiuliai žadėjo daug 
ką Poeto atminimui nuveikti. Bet pažadai 
pažadais ir teliko. Tegul bent ši penkmečio 
liūdna data tampa akstinu Kazį Binkį ne tik 
lengvu atodūsiu prisiminti, bet ir jo Jrūrybą 
atsiminti.

Ir tokiu būdu — konkretus pasiūlymai:
— Pirmas — Kazys Binkis paliko rank

raštyje nepaprastą scenos veikalą — pjesę 
„Generalini repeticija”. Girdėjau, kad šios 
pjeiu. «bpf)ą turi Lžemvtų Rašyto)- trem
tyje Draugijos pirmininkas. Mano galva, 
„Generalinė repeticija” — vienas pačių ge
riausių lietuvių moderniosios demokratijos 
pavyzdžių. O Europos scenų repertuare — 
nėra abejonės — šis veikalas ras sau vietą: 
ir dėl originalumo, dėl aktualumo (sic!) ir 
dėl sceningumo. Lygiai jis įdomus ir prob
leminiu požiūriu. Savo laiku Kauno teatro 
repertuaro komisijos ši pjesė buvo nesupras
ta, nedavertinta. Atbaidė ir nacifistinė ten
dencija ir neįprasta forma. Šiandien mums

* Stasys Pilka

šis veikalas yra pranašingas, ir jei norite, 
realistinis. Bet, kas svarbiau, „Generalinė 
repeticija” — scenos veikalas, kokio šiandien 
ieško daugelis Europos tiatrų.

Siūlau: Kazį Binkį prisimenant, išleisti šio 
veikalo originalą. Ir dar daugiau: išversti jį 
bent į vokiečių kalbą. Ir paskleisti ; rampos 
šviesą. *

Antras siūlymas. — Lietuvių tikrai poezi
jai atstovauti, kitų autorių leidinių tarpe, te
būnie būtinai išleista ir Kazio Binko rinkti
nė poezija. („Eilėraščių” rinkinio egzemplio
rius yra Augsburge, o „Šimtas pavasarių”— 
Wuerzburgo lietuvių gimnazijos biblioteko
je). K. Binkio poezijos leidiniai servai buvo 
išparduoti, tam tikro režimo skirti į indeksą. 
O poetų kūrybą interpretuodamas, matau, 
kiek jis auditorijai, o lygiai ir skaitytojui 
šiandien yra reikalingas.

Gali kilti klausimas: kur dėti autoriaus 
honorarą? Paremkite juo jaunų talentingų 
poetų pastangas. Arba iš rinktinės Kazio 
Binkio poezijos leidinio pelną paskirti jo 
„Generalinės repeticijos” atspausdinimui į 
svetimas kalbas apmokėti. Tikiuosi, kad tuo 
būdu nebus pažeistas nei Rašytojo atmini-
Pr. Ališauskas T

ŽIBALAS!
Kai gaunu naujai išleistą laikraštį, pirmoje 

eilėje^ dažniausia žvelgiu į jo atkarpą, kurio
je tikiuos rasti ką nors lengvesnio, ką nors 
meniško ir idėjiniai patrauklaus. Atseit, ko
kią nors gyvenimišką, pamokinančio turinio 
novelę ar šiaip gyvenimo vaizdelį, kurio 
veikėjai veiktų siekdami žmogiškųjų gyve
nimo idealų, o tuo pačiu sutvirtintų ir pa
keltų žmogaus dvasią. Manau, ir dauguma 
kitų skaitytojų taip daro, neg tai žmogiškas 
smalsumas ...

Deja, ne visuomet ir atkarpose tą randi, ko 
norėtum rasti. Ne visuomet ir atkarpą per
skaitęs jautiesi sutvirtėjęs dvasioje bei pail
sėjęs. Kartais tuo savo malsumu tenka labai 
nusivilti. "

Štai, gal jau visi ar bent dauguma skaitėme 
K. Apaščios užpildytą „Mūsų Kelio” atkarpą 
„Barakų žmogaus juokas” („Mūsų Kelias” 
Nr. 16, iš 17. IV.). Tas vaizdelis ar novelė, 
kaip jį bepavadintume, tai nei daugiau, nei 
mažau, kaip liejimas žibalo į ugnį . . .

Ligi šiol mūsuose daugiau buvo priimta 
recenzuoti, kitaip sakant vertinti, tik išleistų
jų knygų turinį bei jų idėjinę vertę, bet šiuo 
atveju negalima praeiti patylomis ir pro at
skirą demoralizuojančio turinio kūrinėlį. Tas 
kūrinėlis netik ' neturi jokios auklėjamosios 
reikšmės, bet jis tegali veikti žalojančiai J 
mūsų tremtinių dvasinę būseną.
Teisingai Fr. Schileris yra pasakęs: „Jei nori 

‘kūrėją suprasti, turi aplankyti jo pasaulį”. 
Taigi, ir čia-gera proga žvilgterėti į pono 

mas nei labai nuskriausti įpėdinyątės teisę 
turintieji. O jei „Generalinė repticija” bus 
svetimųjų vaidinama, galima irgi ramiems 
būti: kultūringame pasaulyje autorių, kad ir 
mirusių, teisės yra apsaugomos. Ir atitinka
mais įstatymais ir įsigalėjusia tradicija.

Šia proga norisi dar pasitarti apie tai, ką 
teko su pačiu Kaziu Binkių apkalbėti. Apie 
poezijos ar draminių veikalų formatą. Ar 
nebūtų čia mūsų sąlygose tinkamesnė 10x15,5 
ar 9,5x14,5 cm. knygos dydžio (Bibliotheca 
romanica, Universal — Bibliothek ar Reč
iam leidinių ar kitokių pavyzdžių)? Juk tu
rinio intimiškumas, sukoncentravimas (poezi
ja ir scenos veikalai tuo kaip tik ir pasižy
mi) savaime diktuoja ir paties leidinio, mo
kyklos rankvedžus nebeprimenantį, formatą. 
O tinkamas viršelis bei užsklandos ar vinje
tės padės tą intimiškumą dar labiau pabrėžti.

Didelės už lietuvių kultūrą, už mūsų me
ną atsakomybės dienomis, mes ieškome pra
eityje didžiųjų pavyzdžių. Ir tuo labiau, Ka
zio Binkio neprisiminti negalima, Ir ne tik 
todėl, kad atsiranda žurnalistiniu požiūriu 
tinkama proga. Bet todėl, kad Kazy, Binkis 
yra gyvas mūsų širdyse. Ir todėl, kad mes 
nebegalime savęs nepaskatinti iš naujo su
sidomėti jo literatūriniu ipalikimu.

UGNĮ
ar ponios Apaščios dvasios gilumą. Novelėje, 
kaip vėliau pamatysime, puikiai atsispindi ne 
tik jos veikėjų „herojiškumas”, bet ir paties 
autoriaus dvasia.

Tik atydžiai pasiskaitykime minėtą „Mūsų 
Kelio” atkarpą ir įsitikinsime, kad atkarpos , 
išpildytojas toli gražu nesiekia pozityvios 
idėjos. Jis visai nesistengia atpalaiduoti 
tremtinių ir taip įtemptų nervų nuo kasdie
ninių vargų ir rūpesčių, bet priešingai — 
stengiasi juos daugiau įelektrinti . . .

„Barakų žmogaus juoko” autorius, nušvie
tęs novelės svarbiausią veikėją Stumbrį, kai
po keistuolį ir bebaigdamas savo kūrinėlį, 
visai jį apvainikuoja beidėjiškumu ir smuk
dančiu žmogaus vertę reįškiniu.

Pasiskaitykime: „VietojeN atsakymo Stum
brys skubiai išsikrapštė iš savo liemenės 
kišenės mažytę stiklinę tūtelę, kurioje buvo 
matyti keli pilkos spalvos rutuliukai.

„Kas tai? — paklausė bent keli iš būrio.
„Nuodai. Užteks jų vaikui, žmonai jr man.” 

(Tikrai — vaizdas tartum iš liūdnojo naciš
kosios epochos galo ... ai i Himlerio mir
tis nuo piliulės . . .).

Na, skaitykime ir toliau: ,/Žmonės staiga 
sujudėjo. Kai kas žengė Žingsnį atgal. Bai
siu dabar atrodė žmogus, kuris savo rankose 
išdidžiai laikė mirtį ir juokėsi iš visų”. 
(Ach, koks „didvyris”! Mano pabraukta 
P. A.)

Kaip matome, Stumbrys novelėje veikia 
kaip svarbiausias personažas. Taigi, pozity-

Toks „didvyriškumas”, kur žmogus pasi
ruošęs atimti gyvybę sau, savo žmonai ir 
net kūdikiui * jokiose gyvenimo aplinky
bėse negali būti pateisinamas ...

Na,'ir toliau dar frazė: Kam dar -
bastūnauti, jei kapo duobė visur tokia pat? 
O gal kas pasakytų kitaip? (Sic! Žiūrėkit, 
(tokia „aksioma” ir koks, geras „tremtinių 
problemos išsprendimas”! ... Prieš tokį iš
sprendimą, manau, ir p. Višinskis nieko 
prieš neturėtų ...)

Taigi, tik pasekime Apaščios • novelės per
sonažų idėjomis ... — Mūsų visų kelias 
aiškus ... • i'

O toliau, skaitant novelės „gudriąją”

bus

in- 
trigą, tenka stebėtis, kad ir kiti novelės vei
kėjai „... Į šį klausimą neišdrįso ką atsaky
ti” ... Atseit, ir jie buvo tokie pat lepšiai, 
tokie pat palūžėliai . . .

Taigi, ir kas galėtų pateisinti tokią nove
lės intrigą, ypač šiuo metu, kuomet žmonės 
sukrėstus nervus ir taip vos pajėgia sutvar
dyti. Dabar žmonės susitvariįp tik žvelgdami 
į kilniuosius idealus, kurie teįžiūrimi tik la
bai tolimoje perspektyvoje. O tepradeda dau
guma mūsų rašytojų kurti panašius kūrybos 
„perlus” ir aš labai abejoju ar nepabrangs 
juodojoj biržoj ... nuodų piliulės ... v

Gi toliau ir pats novelės autorius, kuria , 
taipogi dalyvauja novelės personažų drau
gystėje, apie save rašo: „Dar ir dabar nak
timis, kai tik atsigulęs žvelgiu į kambario 
tamsą, prieš mano akis vis atsistoja jis — 
tasai barakų žmogus/ kuris kvatojasi kaip 
pamišėlis, čia pat plačiai išsižioja ir įsideda 
sau į burną nuodų gumuliuką . . .” Irgi ha
liucinacijos'. ... ,

Taigi, su tokiais kūriniais nepilkime žibalo 
į ugnį, nes ugnis negesinama žibalu ... .

N A U J I L E I D I N I A I
Maironis, Pavasario Balsai, Meer- 

beckas. 1946 m., išleido: P. Indreika ir J. 
Narbutas, viršelis Vlado Vaičaičio, 151 pusi. 
Kaina nepažymėta.

Vincas Kudirka, Satyros, Gunzenhau- 
senas, 1947 m., išleido Br. V. Ą. P. Sulai- 
čiai, 214 pusi. Kaina nepažymėta.

Medardas Bavarskas, P i I k i ej i Namai, 
romanas. Schweinfurtas, 1947 m., išleido Juo
zas Šlajus, viršelis Stasio Montvido, 200 nsl. 
Kaina nepažymėta.

Alė Rūta-Nakaitė, Be Tavęs. Poezija. 
1946 m. 132 pusi. Išleido A. Urbonas. Kaina 
RM. 6.— .

Jonas ir Adolš-s Mekai, Iš Pasakų 
„ krašto. Rinktinės įvairių tautų pasakos. 1947 

m. 62 pusi. Išleido „Giedra”. Iliustravo V. L. 
Adamkevičius. Kaina nepažymėta. Spausdin
ta rotatoriumi.

Pėdsakai. Lietuvių kultūros ir visuome 
nės žurnalas. Redaktorius Stasius Būdavas. 
Ats. Redaktorius A. Vilainis. Leidėjas „Ven
ta” Wureburge. Nr. 3—4 ,1947 m. vasario — 
kovo mėn. H.)
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Kaip aušrai auštant nyksta ajit šėmės nakties tamsybės, o kad trip Jm _ 

prašvistų ir Lietuvos dvasia, „A n J r a” 1 '

Kada, pagaliau, baigsis tas paralelizmas ?...
Bėga dienos ir savaitės, o prabėgusį Mką Pavyzdžiui, dviejų pasirašymo raidžių sa- 

palydėdami ir artėjantį sutikdami — vis no- vininkas paskutiniuosiuose numeriuose „Tė- 
rime nugirsti ką nore naujo, ką nors negir- viškės Garso” ir „Minties” pliekė platoką 

rsportažą apie „Žydintį Nemuną” amerikiečių 
zonoje. Žinoma, čia aš neteigiu, jog mes 
neskaitytume su malonumu tokį reportažą 
viename kuriame nors laikraštyje. Mums tas 
yra malonu ir mes džiaugiamės beskaitydami 
apie mūsų mielojo Lietuvių Tautinio Ansam
blio nuveiktus darbus ir užsimojimus ateičiai, 

■ bei kai tas pats ir viskas žodis į žodį prade
dama rašyti bent keliuose laikrašičuose — 
tikrai jau skaitytojui nusibosta. Taigi, kad 
„Nemunas žydėtų’ amerikiečių zonoje — mes 
norime, bet, kad jis žydėtų visuose laikraš
čiuose tais pačiais žiedais — deja, ne.

Kitu atveju vėl skaitėme dviejuose lai
kraščiuose apie kažkur ir kažkokius dviejus 
kursus, na, ir 1.1. Skaitytojai žino, kad tokių 
pavyzdžių netrūksta. Sakyčiau, dar gal nebū
tų skaitytojui taip pikta, kad nors ir apie tą 
patį reikalą būtų rašoma, bet jau nors kito
kia redakcija, bet jau tas pats ir tas pats — . 
tikrai nusibosta.

Žinomu, čia kaltos ne laikraščių redakcijos, 
bet spaudos bendradarbiai, nes ką gi redak
cija žino, kad tas „mielasis” bendradarbis, 
norėdamas būti ir kitos redakcijos „myli
mas” ir jai pasuke to paties reportažo vieną- 
nuorašą ... Taigi, bendradarbių norėtųsi 
prašyti, kad' jie būtų „šykštesni” bet kelioms 
redakcijoms siuntinėti savo darbus, nes ži
nau, kad ir redakcijoms toki triukai nepa
tinka, o tuo labiau — skaitytojams.

A — nas.

Ifciiidinitno reikalai

Galimumai Prancūzijoje
dėto

Toks jan didelis šių dineų mūsų tremti
nių noras ir troškimas. Šiuo metu mu? viskas 
domina: ir taip- vadinamoji „aukštoji politi-. 
ka”, ir vienokios ar kitokios sensacijėlės, ir 
mūsų kultūrinio gyvenimo pasireiškimai ir 
Lt ir LL

Na, kartais, mes skaitytojai panorime šioje 
dienų pilkumoje uorg kukliai ir nusišypsoti 
pro tisą .atseit, pasiskaityti ką nors jumo- 
ristiško..

O kas gi mums tą visą medžiagą galėtų 
patiekti? —‘ Nagi, mūsiškė spauda ...’

Mūsų šio meto laikraščiai daugiausia tėra 
savaitraščiai, tik „Mintis” teišeina 3 kart 
savaitėje. Taigi, savaitgaly ar kitos savaitės 
pradžioje, su nekantrumu jau laukiame lai- 
kntaOių. Laukiame ir norime, kad nauju 
laikraščiu bent kiek patenkintume savo smal
sūnių «r norą ką nors naują pasiskaityti.

Deja o tas „deja” ir duoda progos 
bent kiek pasibarti ant mūsų laikraščių, ne 
tiek, žinoma, ant laikraščių,, kiek ant jų ben
dradarbių.

Paskutiniu metu, nore tas reiškinys nebuvo 
svetimas ir seniau, mūsų spaudoje ėmė reik
šte per daug didelis paralelizmas. Ką nors 
viename laikrašty persiskaitai, žiūrėk, ir ki
tas laikraštis žodis i žodį pila tą patį. Apie 
tai, prieš turį laiką, buvo ir rašyta, berods, 
„Mintyje”, bet kur tau — argi gali kas nors 
palaužti tūlo laikraščių bendradarbio įprastas 
„tradicijas"... Jis jau, mat, pripratę maši
nėle laikraščiams rašyti reportažus ar kito
kias fintas ir rašo, žinoma, su nuorašais. 
Taigi, originalą pasiunčia vienai rdeakcijai, 
o nuorašus — dar kelioms

Jo atžvilgiu, žinoma, gal ir gerai; ir ho
noraro daugiau ir skaitosi didesnio skaičiaus 
laikraščių bendradarbis, bet mūsų skaitytojų 
atžvilgiu, manau, ne. Tą patį dalyką skaityti 
ketuose laikraščiuose . — ne tik Įkiru, bet ir 
pikta.

Daug pavyzdžių, finom, čia neminėsime, 0 
jų būna apsčiai, bet paminėsime vieną kitą.

7. Tenka pridurti, kad butų atžviegta ne
bus Prancūzijoje lengva ir apie tai, berods, 
verbuojami D J3, bus įspėjami. ' i.

„ 8. Mūsų žiniomis, prancūzų tyrimo komi
sija, važinėjusi po zonas, yra priėjusi išva
dos, kad aukščiau paminėtiems darbams iš 
baltų mažai kas angažuosią, ir jie tikisi dau
giausia susilaukti darbininkų iš lenkų tarpo.

Prancūzijos Vyriausybės nuostatai t
S. m. sausio mėn. 27 d. Prancūzijos Vy

riausybė išleido nuostatus, pagal kuriuos vi
sais imigrantų ir jų šeimų įkurdinimo rei
kalai^ pavedama rūpintis Prancūzijos imi
gracijos įstaigai, , .

I temtinių įkurdinimą Vyriausybė žiūri 
kaip į krašto populiacijos reikalą ir numato 
dėti pastangas juos harmoningai suliedinti sn 
prancūzų tauta. Sveikatos ir populiacijos mi
nisterijos nuostatai plačiai aiškina krašto-, 
provincinei valdžiai tą savo politiką ir nuro-

Lietuvos Pasiuntinybė Paryžiuje pranešė:
1. Prancūzijos Vyriausybė yra nutarusi 

verbuoti D.P. tarpe asmenis pasirašyti su
tartis ir važiuoti į Prancūziją dirbti anglių 
kasyklose, prie laukų ir statybos darbų. Pir
miausia šiems darbams bus verbuojama pran
cūzų zonose. Bet vedamos derybos su ame
rikiečių ir britų karo įstaigomis, kad ir jų 
zonose prancūzai galėtų verbuoti D. P. pa
minėtiems darbams. Pirmiausia yra verbuoja
mi asmenys anglių kasyklų darbams. Vėliau 
bus verbuojami ir laukų bei statybos dar
bams.

2. Asmenys, pasirašę darbo sutartis, galės 
įvažiuoti tuojau, o jų šeimos galės įvažiuoti 
į Prancūziją a) užsirašiusių į anglių kasyklas 
— po mėnesio, b) užsirašiusių laukų ir sta
tybos darbams — po'-trijų mėnesių. •

3. D.P„' užsirašę darbams į Prancūziją,
bus traktuojami, kaip asmens, esą .OIR (IRO) 
globoje, ir jų padėtis, kiek yra įmanoma, 
prilygs prancūzų darbininkų padėčiai - , ,

4. Atvykę į Prancūziją asmenys darbams' do elgseną, kad laimėti ne tik syetimša i dar- 
ir jų šeimos negales apsigyventi masėmis. 
Jie bus išblaškyti pagal darbo vietas, ir 
nenorima, kad susidarytų tautinės mažumos.

5. Atvykę D.P. asmenys į Prancūziją, gy
vens čia savotiškame dviejų metų bandymo 
periode, t y. ta prasme, kad asinenys, rasti 
Prancūzijoje nepageidaujami, pc dviejų 
metų bus iš Prancūzijos ištremiami. Asmens, 
vietos kraštui priimtini, galės įgyti prancūzų 
pilietybę ir čia pasilikti "

6. Mūsų žiniomis, prancūzų verbavimo 
darbams komisija jau yra prancūzu zonose.

Vis puola
- Berlyne leidžiamame Sovietų laikraštyjė 
vokiečių kalboje, „Tagliche .Rundschau” 
straipsnyje „Karo nusikalatėliai pabėgėlių 
kaukėje”, puolami-visi pabaVečiai pabėgėliai 
esantieji D. P. stovyklose. Jiems taikoma 
Įvairių priekaištų ir straipsnio autoriaus 
mintimis 10% iš jų yra karo nusikaltėliai. 
Straipsnis parašytas daugiau propogandi- 
niais sumetimais, nes minimi faktai ne visai 
atitinka tikrenybei. Išleidę tas vietas, kuridse 
daromi puolimai prieš atskirus lietuvius, 
(daugiausia pareigūnus vokiečių okupacijos^ 
meta) k kiviu ir estus, , paminėsime kiek

visose 
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19 tarybinio gyvenimo
Dar apie

čftagoje leidžiamas lietuvių dienraštis 
„Draugas” šitaip aprašo praėjusius rinkimus 
Lietuvoje į Aukščiausiąją Tarybą!

„Tuo tarpu iš Lietuvos pasiekia žinios, kad 
les Seteriai komunistai, sugalvojo savo pro
pagandai savotišką triuką.

Dabar visose sovietiškose respublikose 
smarkiai ruošiamasi rinkiniame į respublikų 
vyriausias tarybas.

Kauno Stalino rinkiminė apygarda prieš 
ttk laiko kreipėsi į Sovietų Rusijos užsie
nių reikalų ministrą Molotovą prašydama 
sutikimo išstatyti jo kandidatūrą į Lietuvos 
lAukščfansią Tarybą. Ir štai praeitą savaitę 
Molotovas laišku davė sutikimą. Ja proga 
Kaztne buvęs sušauktas mitingas, kuriame 
buvo pasakyta daug Staliną šlovinančių kalbų 
■r pranešta gyventojams „linksma žinia”, kad 
Molotovas sutikęs būti Kauno apygardoje 
kandidate į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą.

Apygardos rinkiminės komisijos nariai In- 
Eūra ar Remeris nepagailėjo saldžių žodžių

Lietuvoje
Molotovo garbinhnut Kad Inčiūra moka 
prisitaikinti prie aplinkybių, tai nereikia ir 
abejoti. Savo saldžiu liežuvėliu jis pakrikš
tijo Molotovą „lietuviu” jr jam nugiedojo 
garbės himną. ’

Kitą dieną Katino Senamiesty įvyko nau
jas mitingas, kuriame dalyvavo 300 atstovų 
iš įvairių įmonių ir, Dambrauskas, atidary
damas mitingą, į garbės prezidiumą pakvietė 
Staliną su visais politbiuro nariais ...

Stachanovininkas Lukoševičius, kariam bu
vo pavesta išstatyti Gedvilos kandidatūra, iš 
tribūnos visaip garbino Stalino saulę užbaig
damas:

— Šią laimę mums davė Stalinas ir rin
kimų dieną mes risi balsuosime tik už jo 
šalininką (o už ką kitą dar gali žmonės bal
suoti?) draugą Gedvilą.

Kita oratorė Staugaitė irgi gyrė Gedvilos 
kandidatūrą, o Rikevičiūs su profesoriumi 
Karnavičiumi, net pabrėžė, kad kas balsuos 
prieš, tas būsiąs tautos priešu.”

šiandien
tybai 7W paskirtų kreditų, namų ir ■ vieš- f 
bučių — 50% ir remonto darbams — 87%. 
Taip pat ir ligoninių ir sanatorijų -statyba 
nevyksta pagal planą.

Toliau laikraštis aprašo Vilniaus mysto 
partiniai — ūkinio aktyvo susirinkimą,, kurio 
kalbėtojai turėjo išimtinai rusiškas pavardes. 
Nutarta fių mėtų produkcijos planą užbaig
ti lapkričio 7 <L, t y. 30 m. spalio revoliu
cijos sukakties dieną. Čia skaitome apie' 
Lietuvos miškų naikinimą. Miško kirtimo 
planas Vilniaus apskr„ buvo išpildytas 108%, 
Švenčionių apskr. — 88% ir Trakų — 60% 
Toliau 'jau visas laikrašti3 pašvęstas jau ži
nomai propagandai apie darbo našumo pakė
limą, naujos stachanoviečiuv. socienktyncs ir 
kitokius darbo žmonių „atsidavimus” soctalis- 
tinei tėvynei

Šią žiemą Vilnius išgyveno sunkią kuro 
krizę. S. m. vasario 5 A buvo .išleistas įša

lo* Pisarevas. Laike karo padaryti Vilniaus ■ kymas draudžiantis pardąvinėti malkas, kas 
miestui nuostoliai yra apskaičiuojami 1JOO- iššaukė kuro vagystes. 
080.000 rublių sumai. Visiškai sunaikinto ar 
B dalies apgriauta 40 ligoninių. Užsimota at
statymo darbams, tačiau kaip iš .plano vyk-

būdingesnius. Rašoma, kad lietuviai 
Vokietijos Vakarų zonose išleidžia 
kraščius ir iš jų 26 Britų zonoje, o 11 lai
kraščių spausdinama' spaustuvėse. Puolami 
komitetai Rašoma, kad vien tik Amreikiečių 
zonoje yra 15 lietuviškų komitetų. Cituojama 
iš kažin kokio lietuviško laikraščio sekančios 
mintys: „Visi galį ginklą panešti lietuviai, 
karui prieš TSR kilus, bus karui pašaukti”^ 
Šią citatą laikraštis .aiškina sekančiai: „Ne
gali būti- pamiršta( *kad Lietuva dabar yra 
16 RSRS Respublika ir Lietuvos kariuomenė 
jai priklauso ir nėra taip lengva kovoti prieš 
sąjungines jėgas. Tas atsišaukimas gali būti 
panaudotas* tik broliškam karui”. Ui tai 
laikraščiui prikištos fašistinės mintys. Sia
me straipsnyje jau pažįstamomis mums fra
zėmis viskas niekinama šmeižiama, o 
miršta” pasisakyti dėl savo kaltės: ... 
atrodo, šs straipsnis į vokišką laikraštį iš
verstas įš rusų kalbos, nes iš vieno sakinio 
matosi, kad tapo neišverstas į vokiečių kalbą 
žodis'„tautininki”, ~

„už- 
Kaip,

(vj)

Neužmiršo tremtinio
Vokietijoje USA Armijoje lietuvis 
Jodwalis su kuriuo žurnalisto A. 
„Mūsų Kelio” laikraštyje buvo pa-

Buvęs 
Edward 
Merkelio „musų xvcv uumusijjc pa
talpintas pasikalbėjimas, jau yra grįžęs į Či
kagą. Jis' dienraštyje „Draugas” patalpino 
pranešimą, nurodė savo adresą ir žada pa
dėti visiems Amerikos lietuviams susirišti su 
lietuviais tremtiniais Hanau, Wiesbadeno, 
Wuerzburgo ir Kasselįo stovyklose. Tenka 
pažymėti, kad jis būdamas Vokietijoje daug 
padėjo atskiriems lietuviams ir- organizaci
joms visokiais, karinėse įstaigose, reikalais. 
Ypatingai daug padėjo korepodentuojantiems 
su Amerika. . (vj)

Vilnius
Vilniškė „Tiesa” paduoda kai kurių žinių 

iš dabartinio Vilniau^ miesto gyvenimo kai 
kurias charakteringas nuotrupas čia pada> 
dame.

Vilniaus miestas yra padalintas į atskirus 
kvartalus, kurie turi Deržinskio, Cernikovs- 
kio ir Irt. pavadinimus. Basanavičiaus g-vėje 
Ne. 10 dabar yra valstybės operos ir baleto 
teatras, kur statomos išimtinai rusų kompo
zitorių operos ir baletai. Gedimino g-vėje 
yra vaisi dramos teatras. Kinai turi tokius 
pavadinimus: Adrija, Mūza, Helios, Kazino 
ir Austrą. Gatvės turi lietuviškus pavadini
mus. Vilniuje leidžiami 9 laikraščiai lietuvių 
kalboje, 3 rusų kalboje ir 1 lenkų kalboje. 
| Aukščiausiąją Tarybą yra išrinkti 180 de
putatų. Komisarų Taryba susideda iš 31 mi- 
nisterio, iš kurių 8 yra rusai. Komisarų Ta
rybos (uunistetių) pirmininku ir toliau yra 
Gedvilą, • jo pirmuoju pavaduotoju Vasili-

Lietuvių kalbos žodynas Lietuvoje
Amerikos lietuvių savaitraštis „Vienybė” 

rašo; „Prieš karą padėtas leisti didysis lie
tuvių kalbos žodynas leidžiamas toliau. Pir
masis jo tomas jau visai buvo paruoštas' 
spaudai nepriklausomybės laikais, bet pasi
rodė iš spaudos tik vokiečių okupacijos me
tu. Dabar pereitais metais numatyta išleisti 
antrąjį tomą — raidės O — F. Toliau ža
dama išleisti kismet po tomą. Žodyną tebe- 
redaguoja prot J. Bričikouia.

Panevėžyje1 rusų gimnazija..
Tas pats Amerikos- lietuvių savaitraštis 

rašo, ,kad Panevėžyje irgi yra rusų gimnazi
ja. Tarybinėje spaudoje skundžiamasi, kad 
tos mokyklos komjaunuoliai nepadeda pionie
riams., ,

Prie Dubysos esanti pastatyta hidro - elek
trinė stotis 80 kilovatų pajėgumo. Ji būsianti 
naudojama apšviesti Raseiniams ir artimie
siem, kaimams. .

Iš tos priežasties, 
daugelis įmonių turėjo nutraukti darbą, nors 
kitoje vietoje buvo giriamasi, kad Lietuvos 
TS respublika šelpia kuru broliškas resnub- 
Waft. ’ ■ . O bk, 15lx (-») .

------------------------------------------------------------------
Lotynų - Lietuvių kalbos žodynas. Jau išė

jo iš spaudos Kun. Br. Zdanavičiaus paruoš
tas platus Lotynų - Lietuvių kalbos žodynas. 
Kaina 10 RM. Užsisakant, kreiptis į autorių 
šiuo adresu; (21) Lahde (Weser), Kt. Min
den, Camp 3, ■ ,

bininką, bet ir jo šeimą, kurią, kaip sakoma, 
reikia pasiruošti harmoningai suliedinti su 
prancūzų tauta. ’

Iš tų nuostatų matome, koks skirtumas yra 
tarp Prancūzijos ir Anglijos Vyriausybių 
pažiūrų į svetimšalius darbininkus. Argi:- 
jos elgsena su jais yra humaniška ir nau
dinga abiem pusėm, prancūzų gi — pirmoje 
eilėje tautiniai — egoistinė, besirūpinanti 
juos „harmoningai” suliedinti -su savo tauta.

Australija priims DP
Australijos imigracijos reikalams ministe- 

ris Arthur Cal well oficialiai pareiškė parla
mente, kad Australija yra pasiruošusi priim
ti visus DP iš amerikiečių okupacinės zonos 
su sąlyga, jeigu Amerikos vyriausybė duos 
pervežimui reikalingą skaičių laivų. Tuo rei
kalu Australijos pasiuntinys Vašingtonė veda 
derybas.,  . (-is) .

Dr. K. Grinius apie DP stovyklai

Nesenai atvykęs Amerikon birv. Lietuvos 
prez. Dr. Kazys Grinių, Amerikos lietuvių 
savaitraščio „Vienybės” pranėšimu štai kaip 
atsiliepia apie DP „lagerius”t New Yorko , 
spaudos atstovų paklaustoj ar Lietuvos gy- ‘ 
ventojų sąlygos geresnės nekaip DP stovy
klose, atsakė: „DP lageriuose daug geresnės 
sąlygos. Maistas geresnis ir, be to, gyvybei 
nėra pavojaus. Tremtiniai gali laisvai rink
tis, jie turi savo laikraščius. Jų Sąlygos nuo 
Lietuvos gyventojų sąlygų skiriasi kaip ■ 
dangus ir žemė.” < __ _

UNRRA tari vllcltų
Spaudos agentūra „Inter — Catholic Presą 

Agency” New Yorke praneša iš Frankfurtu 
kad Unrros personalas Vokietijoje daro ener- . 
gingų žygių pasilikti ir po to, kai visų iš- 
vietintųjų asmenų globą perims IRO. Jei tie 
jų žygiai realizuotųsi, nuo to nukentėtų trem
tinių interesai, nes Unrros personalas yra 
brangią: apmokomas. •

Priėmimas šip Unrros plano žymiai apsun
kintų administracijos išlaidas mažiausiai 10 
miL dolerių sumai, nes čia eina reikalas apie 
4.000 tarnautojų perėmimą. Ryšium su šiais 

i Unrros žygiais įvairių tautybių vadovybės 
pasiuntė skundus ŪSĄ kongreso nariams. .

Vokiečiai sunkino DP padėti
Tremtinių delegatų Konferencijoje Fleita- 

burge, britų karinės valdžios atstovas pa
informavo susirinkusius apie sekančius fate- 
tas:

Dirbantieji Flensburgo Hilfsernaerurigsam* 
te vokiečiai blogino tremtinių maitinimo pa
dėtį,’kurių veiksmus britų kapitonas pavadi
no ūkiškai — politiniu .sabotažu. Paaiškėjo, 
kad vokiečiai nepainformuodavo MiL Oėv. 
apie produktų atsargas ir geresnės rūšies 
produktus rezervuodavo vokiečių gyvento
jams. Pav. miltai buvo išduodami neregulia
riai ir nelygiai, taip kad skiriami miltai DP 
—pakliūdavo vokiečių juodojon rinkon. Bute 
vės tap pat nebuvo išduodamos. Tuo būda 
sunki tremtinių padėtis buvo dar bloginama 
vokiečių įstaigų sabotažo veiksmais.

Ryšium su tuo buvo suimta keli vokiečių 
tarnautojai ir kai kurie buvo atleisti. Karinė 
valdžia, atsižvelgdama į sunkią tremtinių pa , 
dėtį, ryšium su tomis vagystėmis, davė pa
rėdymą papildomai išduoti duonos ir bulvių,

Norintieji Įsigyti dail. Kulviečio darbo 
lietuviškų kryžiuką prašomi kreiptis i Ra*- 
kūną, Niirtingas, Katharinenstr. 31 (W8ri- 
temberg), Amerikiečiu zona.
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