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Jungtiniu, Tauta, karinės pajėgos
Komisija dirbo 15 mėn. Susitarta dėl 25 punktą. Dideli nnotnoaią sHrtmnai principini uote rrilrahinot

Daugiau kaip pusė, Jungtinių Tautų Char
les yra prirašyta apie Saugumo Tarybą it 
apie tai, kaip bei kokiomis priemonėmis tu
ri būti užkirsta^ kelias naujiems užpuoli
mams. Chartos V-tame skyriuje yra smulkiai 
išdėstyti. Saugumo Tarybos uždaviniai. Vi
lime skyriuje yra gana plačios instrukcijos 
kaip reikia taikingai spręsti konfliktus. Vil
tame skyriuje yra labai plačiai nužymėtos 
priemonės, kurių turi” būti imtasi tais atve
jais, kai susidaro pavojinga ir taikai grę- 
santi padėtis. Kažin ką manė Jungtinių Tau 
tų nariai — valstybės pasirašant šią chartą: 
ar jiems jbuvb aiškus, ar neaiškus Chartos 
tekstas, —I bet reikalas yra tas, kad dabar, 
ją vykdant, atsiranda begalo daug nuomonių 
skirtumų.

Chartos 43 straipsnis šitaip skamba: kad 
užtikrinus tarptautini saugumą ir taiką, visi 
Jungtinių Tautų nariai įsipareigojo Saugu
mo Tarybai reikalaujant, pavesti jos dispo 
zicijai karines pajėgas, paramą ir resursus, 
kurie yra reikalingi išsaugojimui tarptauti
nio saugumo ir taikos. Šio nuostato įgyven
dinimui jau praėjusių metų pradžioje prie 
Saugumo Tarybos buvo sudaryta speciali ko 
misija, kurios uždavinys buvo sudaryti Jung 
tinių Tautų karinių pajėgų užuomazgą. Pen 
kioliką mėnesių jau dirbo ta komisija ir da 
bar neseniai paskelbė savo pirmąjį komuni
katą.

Iš to komunikato aiškėja, kad yra priim
tas prancūzų delegacijos pasiūlymas, jog su 
daromos Jungtinių Tautų karinės pajėgos ne 
gali būti panaudotos prieš didžiąsias valsty
bes, joS gali įsimaišyti tik į mažųjų arba ir 
vidutiniųjų valstybių reikalus. Atrodo, kad
iš pradžių yra projektuojamos tik nedidelės 
karinė, pajėgos, kurios, žinoma, nepajėgs su 
kliudyti didžiųjų valstybių agresiją. Joms, 
greičiausiai bus pavesta daboti saugumą to 
kiame Trieste arba kad ir prie Graikijos pa
sienio. Bet ir >tai jau būtų didelė pažanga, 
palyginus su tuo, kad buvusioji Tautų Są
junga neturėjo jokio ginkluoto policininko.

Jau daugelį kartų Saugumo Tarybos posė
džiuose tiek Jungtinių Amerikos Valstybių, 
tiek ir Anglijos atstovai yra pareiškę, kad 
Jungtinių Tautų karinių pajėgų sudarymas 
yra būtina sąlyga nusiginklavimui. Tas yra 
savaime suprantama, kad didžiosios valsty
bės negali nusiginkluoti, kol nėra garantuo
tas saugumas tarptautine plotme. Todėl Jung 
tinių Tautų karinių pajėgų sudarymas visų 
taiką mylinčių tautų yra laukiamas su di
džiausiu nekantrumu.

Bet yra dar vienas faktorius, kuris trukdo 
šios tarptautinės jėgos susidarymą, būtent, 
veto. Kadangi pagal Chartą visos karinės 
pajėgos yra Saugumo Tarybos žinioje, tai

Prasidėjo IRO paruošiamieji darbai
Nėra vilties, kad iki liepos 1 d. IRO perimtų DP globą. JAV kreditus paskirs tik birželio 

gjile
Lozana (Dena). Tarptautinės Pabėgėlių 

Organizaijos — IRO — paruošiamasis ko
mitetas, pirmininkaujant Henri Ponsot, pra
dėjo savo darbą. Posėdžiuose dalyvauja Ka
nados, Didž. Britanijos, Dominikos respub
likos, Prancūzijos, Guatemalos, Olandijos, 
Norvegijos ir Jungtinių Amerikos Valstybių 
atstovai.

Komiteto reikalų vedėja, ir sekretorius 
Arthur Altmeyer nurodė į tai, kad IRO vei
kimo pasisekimas priklausys nuo to, kiek ją 
finansinei rems Jungtinės Tautos.

DP klausimas — svarbus JAV užsienio 
politikos faktorius «

Respublikonų partijos organas „New York 
Herald Tribune” vėl išspausdino vedamąjį 
straipsnį, kuriame reikalauja amerikiečių in
tervencijos, kad kaip galima greičiau būtų^ 
įkurta Tarptautinė Pabėgėlių Organizacija.

Straipsnyje rašoma: „Šiuo met- Šveicv-ūo 
ie posėdžiauja IRO paruošiamoji konuwr>. 
Ji neturi jokiu piniginių resursų ir dar ne- 
ti9ss 'i išriah. S organizacija bus įkurta. 
Ar ji bus, ar nebus įkurta, bet negalima ti
kėtis, kad ji galėtų laike dviejų mėnesių per
imti aprūpinimą 800.000 dėl karo išvytų, 
prievarta išvežtų ir išvietintų žmonių.

Šiame reikale 'Jungtinėm, Amerikos Vals
tybėms tenka ypatinga atsakomybė. Tiktai 
jei JAV savo įnašą, kuris siekia 45% IRO 
biudžeto, įmokėtų, tai ši organizacija galė
tų pradėti darbą. Reikalingus kreditus sena
tas jau yra pripažinęs. Tik' atstovų rūmai 
dar vis iki šiol to klausimo neišsprendžia.

Saugumo Tarytas yra vyriausias tų pajėgų 
vadas. Bet Saugumo Taryba dažnai pati yra 
bejėgė, nes jos sprendimus gali suspenduoti, 
ta, nelemtas veto. Ir todėl išeina, kad tam 
veto veikiant, Jungtinių Tautų karinės jėgds 
negali būti panaudoto, prieš didžiąsias vale 
tybes, nes jos turi veto teisę. Didžiosios 
valstybės yra tokiame būvyje, kad jos gali 
kiekvieną Saugumo Tarybos akciją, nukreip 
tą prieš save, sukliūdyti. Todėl, jei Jungti
nių Tautų karinės pailgo, susidaryt taip, 
kaip jos dabar yra projektuojamos, tai jau ir 
tas gerai: mažų karų, tarp mažųjų ir vidu
tinių valstybių, nebebus, nes tos pajėgos, 
kaip projektuojama sieks 2 milijonu, vyrų ir 
nedideliu, konfliktus pilnai pajėgs likviduo
ti.

Lake Succes (UP/NZ). Penkios didžiosios 
valstybės yra pareiškusios savo sutikimą 
pavesti savo rinktinius dalinius Jungtinių 
Tautų dispozicijai „pasaulinės policijos” su 
darymui. Betgi dar yra didelių nuomonių 
skirtumų tarp Vakarų • valstybių ir Sovietų 
s-gos dėl tų karinių pajėgų panaudojimo 
pasaulio taikos ir saugumo reikalams. Tuo 
būdu gali praeiti mėnesiai o gal būt ir me 
tai kol Jungtinės Tautos įgaus savus kovos 
dalinius. Paslaptinga uždanga, kuri penkio
lika mėnesių gaubė, karinė, komisijos pasita 
rimus, dabar, paskelbus pranešimą, prasi
skleidė. Generolai ir admirolai, kurie sudaro 
tą komisiją, susitarė dėl 25 punktų. Kovos 
dalinius ir ginklus 55 valstybės paskolins 
Jungtinėms Tautoms. Tie daliniai betarpiai 
priklausys Saugumo Tarybai.

Zvdu atstovavimo
Flushing Meadows. Jungtinių Tautų pil

naties susirinkime pirmininkas Aranha pa
skelbė, kad dėl leidimo dalyvauti posėdžiuo
se žydų atstovų yra gauti 5 papildomi pa
siūlymai, būtent: Didž. Britanijos, Lenkijos, 
Jugoslavijos, Čilės ir Baltgudijos. Taip pat 
buvo perskaityta Arabų Vykdomosios Tary
bos oficialus pareiškimas, kuriame yra pra
šoma ir šiai organizacijai leisti dalyvauti 
posėdžiuose. Įvyko slaptas pasitarimas visų 
valstybių, kurio, yra įteikusios papildomus 
siūlymus. Buvo susitarta, kad pilnaties susi
rinkimas turi! pavesti politinei komisijai iš
klausyti vieną Jewish Agency atstovą, o dėl 
išklausymo Arabų Vykdomosios Tarybos ats
tovo, klausimą pavesti spręsti pačiai politi-, 
nei komisijai. Si, susitarimas pilnatie, susi
rinkime 44 balsais, prieš 7 balsus, buvo pa
tvirtintas. Kiti trys nariai susilaikė nuo bal
savimo.

Londonas. Indijos mahometonų ir hindusų 
vadai Gandi ir Džiną pirmą kartą po 1944 m.

Ir numatoma, kad bus svarstoma tik Unrrą 
likvidavus, pabaigoje sekančio mėnesio.

IRO teks globoti: 335.000 lenkų, 170.000 
žydų, 90.000 latvių, 55.000 lietuvių, 26.000 
estų ir 82.000 ukrainiečių. Dabar esamų sto
vyklų išlaikymas amerikiečių vyriausybei 
šiuo metu kainuoja 120 milijonų dolerių. 
IRO metinis įnašas neviršytų 72 milijonų do 
lerių. 800.000 vyrų, moterų ir vaikų likimas 
sudaro problemą j kurią amerikiečių tauta 
negali žiūrėti abejingai. Be to, tos proble
mos sprendime reikėtų vertinti mūsų vado
vaujamąją rolę, kaipo mūsų užsienio politi
kos svarbų faktorių.”

Vašingtonas. Gegužės 1 d. proga bažnyti
niai JAV sluoksniai atlaikė šimtus pamaldų 
už sovietų tautas. Katalikų sluoksniuose buvo 
pareikšta, kad gegužės 1 yra pasidariusi su
skių ^no diena krikščionybė, priešams. Dėl 
*vs priežasties buvo nutarta pasimelsti už 
rusų tautą ir visus kurie kenčia sovietų prie
spaudą.

Vašingtonas. (Dena) Amerikos senatas ir 
atstovų rūmai patvirtino krašto apsaugos mi
nisterijos reikalautus papildomus kreditus, 300 
mil. dolerių, Vokietijos, Austrijos, Japonijos 
ir Korėjos okupacinių zonų išlaikymui ir šel
pimui. Bet prezidento Trumano reikalautą su
mą 350 mil. dolerių, tiekimui paramos Ven
grijai, Lenkijai, Italijai, Austrijai, Graikijai 
ir Kiniai, kaip UP praneša, sumažino iki 200 
mil. dolerių. Panaudojimui šio fondo „kraš
tuose kur viešpatauja rusai” buvo padaryta 
žymių suvaržymu

Taip pat nepavyko suderinti nuomonės 
dėl karinių bazių. Sovietų atstovai yra tos 
nuomonės, kad Jungtinių Tautų kariniai da 
liniai taikos metu turi likti savuose kraštuo
se. O kitų kraštų atstovai siūlo tuos dalinius 
taip paskirstyti, kad jie būtų pajėgu, kiek
vieną norimą pasaulio vietą pasiekti. Nesusi 
taria ir dėl išlaidų tiems daliniams išlaikyti,

Komisijos pranešimas buvo įteikta. Sau
gumo Tarybai š. m. balandžio 30 d. Dabar 
Jungtinės Amerikos Valstybės spaudžia, kad 
ginčytinieji punktai kiek galint greičiau būtų 
apsvarstyti Saugumo Taryboje.

Vis tie Jugoslavai
Ženeva (Dena). Jungtinių Tautų Balkanų 

komisijos speciali sekcija, stebėti eventua
liems sienų pažeidimams, oro keliu • išvyko į 
Salonikus, Graikijoje. Jugoslavijo, ir Albani
jos atstovai atsisakė savo ryšininkus tai sek. 
cijai paskirti. Tuo būdu yra trukdomas nor
malus sekcijos darbas.

Demonstracija Vleno’e ,
Viena (Dena). Vienos centre, Ring gatvėje 

įvyko demonstracija, kurioje dalyvavo apie 
5.000 darbininkų. Plakatuose buvo įrašyti rei 
kalavimai padidinti maisto davinį. Austrų 
vyriausybė kripėsi į Kontrolinę Tarybą, pra 
šydami atsiųsti kariuomenės dalinius polici 
jai į pagalbą. Demonstrantai reikalavo vy
riausybę atsistatydinti. Dienos maisto davi
nys Vienoje siekia 1450 kalorijų.

klausimas
turėjo politinį pasitarimą. Tačiau dėl Indijos 
ateities neprieita vieningos nuomonės. Gandi 
dar kartą pasisakė už vienalytę Indiją, gi 
Džiną už dvilytę, ne, tik tuo būdu jis tema
to galimybę išvengti nesusipratimų tarp indų 
ir mahometonų.

* Saugumo Taryboje buvo' svarstomas 
Vengrijos prašymą, priimti į Jungtinių Tau
tų Organizaciją. Nutarta pasiųsti į Vengriją 
tyrimo komisiją. (DPD)

* Jungtinių Amerikos Valstybių pasiunti
nys Maskvoje, Bedel Smith, skrisdamas į Va
šingtoną praėjusią ‘savaitę buvo nusileidęs 
Berlyne. Aerodrome jį pasveikino generolas 
L. Clay.

* Jungtinių Amerikos Valstybių atstovas 
prie JT spaudos atstovams išsireiškė, jog 
JAV dės pastangas, kad Italija būtų priim
ta į Jungtinių Tautų organizaciją.

* Kinijos provincijose Sansi ir Jehol ko
munistai pradėjo didžiausią nuo pat karo 
pabaigos ofenzyvą. (UP)

* Londone prasidėjo britų aviacijos ir lai
vyno aukštųjų karininkų konferencija, kurios 
tikslas yra aptarti atominės bombos ir kitų 
naujųjų ginklų veikimą ateities kare.

* General Motors koncernas Detroite su
tiko pakelti darbininkams atlyginimą po 11,5 
centų per valandą. Vidutinis valandos uždar
bis yra 1 dol. ir 11 centų.

* Buvusiam JAV karinių pajėgų vadui 
Austrijoje, generolui Mark Clark, grįžus į 
Ameriką, bus pavesta vadovauti 6-ją armi
ją. (Dena).

* Australijos parlamente buvo paskelbta 
vyriausybės devynių punktų programa, pagal 
kurią bus padidintas maisto produktų tieki
mas Anglijai.

* Keturi amerikiečių karo laivai, kurie yra 
atvykę į Turkijos vandenis draugingumo vi
zitui, Istanbulo uoste nuleido inkarus.

* Visame pasaulyje garsus ekonomistą, pro 
fesorius Irving Fisher mirė Naujorke, turė
damas 80 m. amžiaus.

* Pirmoji po karo britų pramonė, paroda 
yra atidaryta Londone ir Birminghame. Da
lyvauja 3.000 firmų. (BBC).

Londonas. Hamburge prasidėjo uosto dar
bininkų protesto streiką, dėl maisto trūkumo. 
Streikuojantieji darbininkai reikalauja paša
linti iš paskirstymo įstaigų vjsus aacional- 
socalistus, išdalinti tekstilės išteklius ir pa
naikinti nutarimą įvesti dvigubą vasaros lai
ką, kuris darbininką išmušęs iš normalaus 
gyvenimo vėžių.

Stuttgartas. D. Britanijoje prie jau strei
kuojančių angliakasių prisidėjo dar 30.000. 
Septynioliką kasyklų neveikia. Bijomasi, kad 
streikui užsitęsus nebebus galima įvykdyti 
iškasimo planas: 200 mil. to į metus.

Londonas. BBC žiniomis per paskutinius 
tris mėnesius Indiios neramumuose žuvo 7000 
sužeista 12.000 ir Jiko be pastogės 25.000 
žmonių

KAPITULIACIJA
Paskutinėmis karo dienomis, nacių sukur

tam valstybiniam pastatui griūvant, likimas 
mus nubloškė į vakarus. Viską palikę, tik su 
viena viltim, kad galėsim išsaugoti savo gy
vybę mes patekom į Vakarų prieglobstį. Čia 
mus viliojo tiesa, žmoniškumas ir laisvė.

Kažin ar yra pasaulyje gražesnė idėja, 
kaip ta, kurios mes trokštame. Mes pergy
venome visokius režimus, bet galutinai mes 
pasirinkome demokratiją. Žmonės, kurie gi
ria dabartinę santvarką anafnų dažniausiai 
patys nežino kas tai yra demokratija. O ne
žino todėl, kad nėra niekuomet gyvenę de
mokratinėje santvarkoje. Ilgus šimtmečius jie 
buvo valdomi monarchų, o dabar sukūrė sis
temą, kuri prieštarauja žmoniškumo prigim
čiai ir gali laikytig tik tiek, kiek yra pajė
giama varu primesti ją kitiems.

Kai 1945 m. gegužės 7 d. įvyko Hitlerio 
armijų besąlyginė kapituliacija, mums, labiau 
negu kitiems, buvo aišku, kad kova dėl lais
vės >r taikos dar nepasibaigė. Nežiūrint kati 
buvo skelbiama, jog taika įsiviešpatavo pa- 

■ šaulyje, mes į tai žiūrėjome rezervuotai. Nie
ko nedavė ir pastangos dirbtinomis priemo
nėmis nuduoti abiejų ideologiniai kovojančių 
pasaulių glaudų bendradarbiavimą. Nieko ne
padėjo ir didelės nuolaidos iš demokratiją 
atstovaujančios pusės. Ir kai dabar jau su
ėjo lygiai du metai nuo kapituliacijos, šian
dien tau visiems yra aišku, kad taiką sudary
ti nepavyko.

Maskvos konferencijoje labai aiškiai iš
ryškėjo abiejų pasaulių pažiūros į busimąją 
Europos taiką. Austrija, kuri jau beveik visai 
paruošta demokratiniam atgimimui, ir tai ne- 
gal atgauti laisvės. Tautoj turi kentėti, kad 
kovojančių pasaulių frontuose išsikristali
zuotų jėgos, kurios nulems žmonijos likimą 
šiame taip svarbiame istorijos momente.

Šiomis dienomis mes girdėjome tvirtinimą: 
„istorja parodys, kuri sistema yra geresnė”. 
Tai savimeilis tvirtinimas. Nereikia nė isto
rijos, kad pasidarytų aišku, jog demokratija 
konkurentų neturi. Reikią tiktai atidengti už
dangą ir parodyti 'pasauliui despotijos tikrą
jį bejėgiškumą. Jei' šiandien liejasi kraujas 
Kinijoje, Graikijoje ir 'kitur, tai tas yra ak
las veržimosi į tolį, kad neramumų inspirato
riai galėtų ilgiau gyventi. Ir Hitleris nepalei
do vadžių iš rankų iki ęat kapituliacijos, 
kad pratęstų savo beprasmirtgo gyvenimo va 
landas. Matyti jautėsi daug blogo žmonijai 
padaręs, kad gyvas bijojo pasiduoti.

Istorija tam tikrais atvejais kartojasi. Jau 
du metai po kapituliacijos. Per tą laiką mes, 
būdami pačiame Europog centre, turėjome 
geros progos stebėti besitęsiančią kovą. Jė
ga, brutalumas, klasta ir paslaptinguma* — 
kovoja prieš laisvę ir prieš taikos meilę. Sian 
dien einama bemaž tais pat keliais, kuriais 
buvo eita 1938—1939 metais. Ir vėl bėgs mi
lijonai žmonių, kad išgelbėtų savo gyvybę. 
Demokratija stojo ginti žmonijos teisių. De
mokratiją rems visos taiką mylinčios tautos. 
Ir mes nė kiek neabejojame, kad demokratija 
laimės.

Todėl mes lauksime tikrosios kapituliaci
jos. Kapituliacijos visiems laikams.

Britai stebi Įvykins Rumunijoje
Londonas (Reuter) Žemuosiuose Rūmuose 

britų užsienių reikalų ministeri8 Bevina, iš
sireiškė, kad britų vyriausybė su ypatingu 
dėmesiu stebi įvykite Rumunijoje,. kur pas
kutiniuoju laiku buvo suimta visa eilė opo
zicijos partijų narių. Jei paaiškės, kad Ru
munijos vyriausybė prasižengė prieš taikos 
sutarties 3-jį paragrafą, kuriuo jinai yra įsi
pareigojusi garantuoti politinių nuomonių 
reiškimo laisvę, tai britų vyriausybė į tai 
tinkamai reaguos.

Londonas. Ruhro srityje anglies iškasimas 
diena iš dienos mažėja. Mažėja po 1.000 to 
per dieną. Kadangi gamybos pakėlimo prog
rama priklauso nuo anglies iškasimo, kurio 
vidurkis gegužės mėn., pagal planą turėjo 
siekti 247.000 to dienąi (dabar teiškasama po 
219.000 to ai nuolatinio " dėjimo tends, 
cija), tai kad išlaikius gamybos įmonėms 
bent anksčiau tiektas anglies normas, ūkio 
sritį tvarkantieji organai jaučiasi esą verčia
mi nuolat mažinti namų ūkiui skiriamag nor
mas.

Vašingtonas. Amerikos užsienio politikos 
draugija kreipėsi į D. Britanijos, Prancūzi
jos, Olandijos ir kitų kolonialinių kraštų vy
riausybes su prašymu savo kolonialinėms nuO 
savybėms suteikti pasirinkimą tarp visiškos 
nepriklausomybės arba autonominės unijos. 
Savo reikalavimą draugija motyvuoja geres
nėmis taikos gaf-nybėmis, nes kolonijos ir 
mandatai gali būti priežastim ateities gin
kluotų konfliktų.
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Macmiliano leidykla Londone išleido H. 9. 
Trevor-Roperio knygą, vaidu „The last days 
of Hitler” (Paskutinės HiU/rio dienos). Jo
je pavaizduoti (vykiai r ii cho kanceliarijo' 
bunkeryje per paskutinę 1945 m. balandžio 
dekadą, remiantis (rodomąja medžiaga, kurią 
autorius susirinko oficialiu pavedimu. Kaip 
žinoma, „das grossdeutsche Radio” kaip sa
vo paskutinę melagystę paskelbė, jog Hitle
ris žuvę* savo kariuomenės priekyje, ginda
mas Berlyną. BBC komentatorius Robertas 
Grahamas, remdamasis Trevor-Roperio ap
rašymu, neseniai paskelbė, kaip imta (1945 
m. rugsėjo mėn.) konstatuoti, ka* buvo likę 
su Hitleriu po 1945 m. balandžio 20 d. Ber
lyne. Albertas Speeras, savo laiku Niurnber
ge nuteistasis ginklavimo ir karo gamybos 
ministeris, suminėjo eilę asmenų, iš kurių 
buvo gauta informacijų ir net savo akimis 
mačiusių liudininkų parodymų. Tarp jų bu
vo Bormanno sekretorė, Hitlerio sekretorė, 
lakūnė Hanna Reitschė, Heinzas Lorenzas iš 
DNB ir Hitlerio šoferis. Jų liudijimai buvo 
patikrinti ir palyginti su rastais dokumen
tais. Aiškinimas pavyko’ligi smulkmenų. Iš 
savo akimis mačiusių liudininkų, pareiškimų 
pasidarė visiškai aišku, kad Hitleris buvo 
tvirtai pasiryžę* ( pražūt) su savimi nu
traukti Vokietiją. Jei jis negalėjo triumfuoti, 
Vokietija nebeturėjo teisės egzistuoti. Spee
ras nurodė, jog jis tą sprendimą supratęs 
1945 m. sausio mėnesį. Tuo melu jis pasa
kę* Hitleriui, kad karas esąs pralaimėta* ir 
jog dabar esą svarbu kiek beįmanant apsau
goti vokiečių tautos egzistencijo* pagrindą. 
Hitlerį* atsakęs: „Jei me* pralaimėjome ka
rą, turime žlugti ir kaip nacija, dabar ne- 
bėra reikalo saugoti primityviausių egzis- 
tencijo* pagrindų. Kurie pergyvens karą, 
tie bu* menkaverčiai”.

Balandžio 20 d. Hitleris nuvyko ( reicho 
kanceliarijos bunkerį, kuris buvo sudėtas iš 
dviejų dalių. Pirmoje dalyje buvo 12 mažes
nių būstų Hitlerio štabui. Už jos buvo „fiu
rerio bunkeris”, turėjęs 18 didesnių būstų. 
Šeši iš jų buvo skirti Hitleriui ir Evai 
Braun, kiti konferencijoms, gydytojams sek
liams. Bormannas, Ooebelsas ir kiti—slypėjo 
kituose bunkeriuose po reicho kanceliarija ir' 
pašto ministerija. Speeras pasiūlė derėtis su 
priešininkais. Hitleris atmetė; jei reichas griū 
vąs, visas reikalingas deryba* tur|s vesti 
Ooeringas. Bet balandžio 23 d. atėjus žiniai, 
kad pagal įpėdinystės Įstatymą Ooeringa* no 
rjs perimti vyriausybę, Hitlerį ištiko pavo
jinga* įtūžimo priepuolis. Speeras balandžio 
23 d. aplankė j| paskutini kartą, kai jau bu
vo gauta Ooeringo telegrama. Bormannas ko
mentavo ją kaip Ooeringo ultimatumą. Spee-

Paskutines H
ra* balandžio 24 d. anksti rytą paliko bun
kerį, būdama* įsitikinęs, kad gala* jau arti. 
Jis nugirdęs Hitlerį ir Evą Braun ketinant 
nusižudyti. Hitlerio sekretorė Gerturda Jun
gė papasakojo, jog Hitleriui buvo pasiūlyta 
kapituliuoti, kad Berlyną* nebūtų naikinamas. 
Kitą dieną rusai buvo apsupę Berlyną. Apie 
balandžio- 26—29 d. būvį yra lakūnės Han- 
nos Reitschė* parodymas. Ji pareiškė, jog 
kas dėjosi bunkeryje, nebeturėjo nieko bend
ro su sveiku protu. Vokietijos ir Berlyno 
okupavimui rutuliuojantis, bunkeryje vėl vy
ravo nugalėjimo viltis, kurią Vienas iš ten 
buvusių generolų apibūdina šiai* žodžiais: 
„Balandžio 26 d. man vėl buvo liepta atvyk
ti pas Hitlerį. Pirmiausia paskambinau tele
fonu Į bunkerį. Kai po to įžengiau t j|, Hit
leris svaigulingai kalbėjo su Greimu apie 
galutini nugalėjimą. Ji* sakė: „Nenustokite 
vilties, viskas ei* gerai”. Tat girdėdamas bu 
vau tikras, kad arba visi bunkeryje esantieji 
buvo pamišę, arba aš pat* buvau išėjęs iš 
proto.” Iš lakūnės Hanno* Reitschės parody
mo matyti, kad Hitleris planavo Berlyno iš
laisvinimą,/ Jis davinėjo karinius Įsakymus, 
dėstė žemėlapius ant stalo, laukė, kad išgel
bės Wenko armija. Iš tikrųjų tuo metu Wen- 
ko armijos jau nebebuvo.

Paskutini* posūkis pasireiškė, gavus žinią, 
kad Himmleris pasisiūlė vakarų sąjunginin
kams kapituliuoti. Hanna Reitschė sako, kad 
šią žinią gavus, Hitleris blaškėsi kaip pasiu
tęs- Jis liepė luftwaffei vykdyti paskutini 
antpuolį Į rusų pozicijas Berlyne ir pasirū
pinti suimti Himmlerį. (Nebėra ko ir sakyti, 
kad visi šie potvarkiai nebeturėjo nieko bend 
ro su realiomis sąlygomis). Hitlerio sekreto
rė priduria, kad Hannai Reitschei ir Greimui 
palikti* bunkeri, Įvyko Hitlerio sutuoktuvės 
su Eva Braun balandžio 29 d. tarp 1 ir 3
vai. ryto. Netrukus po to Hitleris vėl kalbė
jo apie savižudybę. Ji* užsidarė būste, ku
riame man padiktavo savo testamentą, arba 
tiesą sakant, du testamentus,' vieną politini 
ir vieną asmenini. Abu parašiau su trimis 
nuorašais.” (Šiuo* dokumentus paskui rado 
sąjungininkai). Be to, Hitleris Įsakė išmesti 
iš partijos Goeringą ir HimmlerĮ. Visą kal
tę dėl pralaimėjimo vertė ant generalinio 
štabo, nurodė Vokietijos tikslą ir toliau 
esant laimėti erdvės rytuose. Sekretorė sako: 
„Hitleris davė mums, sekretorėms, nuodų am 
pules. Jis apgailestavo, kad negali* mums 
suteikti geresnių atsisveikinimo dovanų.” Jam 
taip kalbant keliuose bunkerio būstuose bu
vo šokama. Šokėjai. nenorėjo sustoti, Hitle-

tlerio dienos
riui liepų* mažiau tetriukšmauti. „Buvo la
bai keista”, sako sekretorė Jungė.

Balandžio 30 u. po pietų Hitleris ir Eva 
Braun suruošė atsisveikinimą. Dalyvavo Goe 
belsas, Bormannas ir keturios sekretorės. 
„Hitleris ir Eva Braun pakratė mums vi
siems rankas ir nuėjo į savo būstą. Veikiai 
išgirdome šūvj. Po valandėlės dr|some įeiti. 
Hitleris ir Eva Braun klaksojo ant sofos, ku
ri buvo aptiškusi kraujais”. Hitlerio šoferis 
papildo vaizdą: „Balandžio 30 d., maždaug 
apie pusiaudienį, Įsakė man | reicho kance
liarijos sodą atgabenti 200 litrų benzino. 
Man pavyko sumedžioti 100 litrų. Atidarė

Arabu lygos reikšmė
„New York Herald Tribune” Artimųjų Ry 

tų žinovas, Stiuardas Olsopas, rašydamas 
apie arabų lygos posėdžius Kaire nurodo, 
kad vienas iš svarbiausių faktorių, ko Euro
pa ir Amerika lig šiol nenori suprasti, yra 
tas, kad ir arabų tautose yra pabudęs stiprus 
tautiškumas. Tas pabudimas tampriai rišasi 
su tais pačiais' tautiniais pasireiškimais, ku
rie iššaukė politiniu* karu* Indokinijoje ir 
kituose kraštuose, kuriuos dar neseniai va
dindavome „kolonijų kraštais”.

Arabų tautiškumas su taip vadinamu „ko
lonijų kraštu” tautiškumu tik tiek turi bend
ro, kad ir arabai galutinai nusprendė atsipa
laiduoti nuo vakarų' jungo ir tvarkyti reika
lus pagal savo nuožiūrą. Bet čia yra dar 
antra* svarbus reiškinys, būtent '„panarabiš- 
kasis tautiškumas”.

Panarabiškumas riša arabų lygą bendra 
arabų kalba, bendra mahometonų tikyba ir 
bendrosios politinės bei ūkinės situacijos 
ryšiais. Prieš arabų lygos interesu* kalba 
atskirų valstybių ir valdovų siauresni inte-
resai.

Panarabų lygo* žymesnis vadova* yra Arą 
bų lygo* generalini* sekretorius Abdel Azam 
Paša, — sausas, nervingas, labai inteligen
tiškas vyras su tvirtais pasiryžimais. Jam 
pavyko susitvarkyti su labai kebliais pasireiš
kimais, kurie buvo nepakenčiami, kad lyga 
bendrai taptų galima. Svarbiausias uždavi
nys šiuo reikalu buvo sulyginti nuomonių 
skirtumus tarp Saudi Arabijos valdovo IBn 
Saudo, Egipto karaliaus Parūko ir Trans- 
jordanijos valdovo Abdulo. Olsopas sako, 
kad neseniai pasibaigusio Arabų lygo* susi
rinkimo sklandi eiga ir didelio'sutarimo pa-

Kodėl sovietu zonoje nėra streiku

Hitlerio bunkerio būstą: Hitlerį* 'buvo nusi
šovęs per burną, o Eva Braun nusinuodijusi 

. Hitlerio lavoną įsiautėme į drobulę ir išne- 
šėme į sodą, o paskum, ir Evos Braun lavo
ną. Suguldėme juo* greta. Išpylėme benziną 
ant nabaštikų ir aplinkui, apklojome kūnus 
benzino primirkytomis drobulėmi* ir pade
gėme. Visi liudininkai buvo griežčiausiai 
prisaikdinti nė puse lūpų neprastarti.”

„Daily Telegraph” vykusiai pastebėjo, kad 
šie „fiureriai”, netekę dvasinių ir medžiagi
nių saitų su oruju pasauliu gyveno savo su
kurtame kvailių rojuje. Trevor-Roperi* sa
ko, kad jie kaip prakeikti vaiduokliai dar ke
tino užsikabinti už kokių nors galybės pami
šėliškų vaidinių. („Der Tagesspiegel”). \

Aitimuosiuose Rytuose
demonstravimas pirmiausia esą* Azamo nuo
pelnas. Po sesijos dėl nuovargio ji* atsi
gulė ligonio lovon.

Kiekvienam aišku, kad daugiausia Arabų 
lygą riša bendra neapykanta prieš žydus ir 
sionizmą. Yra net laukiama, kad jei Palesti
nos klausimą kada nors išspręs, tada Arabų 
lyga automatiškai iširs.

Šiuo metu sunku pasakyti, kokiu mastu 
arabų nusistatymas prieš sionizmą paremtas 
tikrų jausmų ir kiek čia dirbtinumo. Egipto 
vaidmuo čia nemažas, tuo tarpu Irake vieš
patauja tikras kerštas.

Todėl sunku pasakyti, ką Arabų lyga tik
renybėje darytų, jei Palestina būtų padalin- 
ta. Azama Paša viešai kalba apie fehada — 
šventąjį karą — ir pranašauja, kad nesuskai
tomi savanoriai iš visų arabų kraštų sukiltų 
prieš žydus. Tai galima laikyti tik gyrimosi, 
taip pat kaip arabų yadų slaptąjį Bludamos 
susitarimą, kuris numato žydų valstybės po
litini ir ūkinj boikotą ir atskirą muzulmonų
savanorių apmokymą karui prieš žydus. Vie
nas anglų stebėtojas pareiškęs, kad, pagal 
jo nuomonę, Palestinos padalinimas, jei tai 
nebūtų perdaug nepakenčiama arabams, iš
šauktų triukšmingu* protestus, bet tuo it 
viskas pasibaigtų. Tuo pačiu metu vienas 
amerikiečių stebėtojas išsireiškęs, kad, ara
bų pasipriešinimas nepranyktų ir maža žydų 
valstybė negalėtų išsilaikyti. Olsopas mano, 
kad nieką* dabar negali pasakyti, kas tikre
nybėje įvyktų. Aišku yra tik tai, kad sioniz
mas ir arabų neapykanta iššaukė naujo po
litinio faktoriaus atsiradimą Artimuosiuose 
.Rytuose — Arabų lygą.

Ar atnaujins pasitarimus dėl Korėjos
Tolimųjų Rytų „Graikija” ir „Jugoslavija”

Molotovas, atsakydamas Į Marshallio pir
mąją notą, pranešęs, kad Sovietų s-ga dabar 
sutinka atnaujinti nutrauktu* pasitarimus dėl 
laikino* vyriausybės sudarymo Korėjoje. So
vietų s-ga pageidauju tokios vyriausybės, ku 
rioje būtų atstovaujamos visos korėjiečių de
mokratinės partijos. Molotovas pažymėjęs, 
kad pasitarimai nutraukti dėl amerikiečių kai 
tės, ne* jie esą atmetę visu* sovietų siūlymus.

Korėjos klausimas susilaukė didenio Įver
tinimo JAV spaudoje po to, kai Marshallis 
perimdamas užsienio reikalų ministerijos 
postą, nurodė, kad Korėja yra viena iš svar
besnių užsienio politikos problemų. Prieš

padėčiai. Šiaurės Korėją jis vadina „Tolimų
jų rytų Jugoslavija,, kuri turi ir, savo Tito”. 
Šiaurės Korėja turi ir savo korėjiečių vy
riausybę, kuri autoritetinga, komunistiška ir 
rusams paklusni. Ji turi greitai augančią ko
rėjiečių kariuomenę. Ši vyriausybė esanti ga 
vusi 95’/» balsų. Rusai ir Kerėjo* komunistai 
ją vadina demokratiška, nor* amerikiečiai ir 
dauguma* korėjiečių su tuo nesutinka. Aišku 
esą tai, kad jei rusų ir amerikiečių okupaci
nes pajėgas staigiai atšauktų, tai tuoj pra
sidėtų pilietini* karas, kuriame komunistai 
turėtų persvarą.

Leipcigas (AP-NZ). Sovietų įstaigos už
bėgo už akių gręsiančiam 3000 darbininkų 
streikui Leipcigo „Meyer & Weihelt“ plieno 
ir geležies dirbtuvėse areštuodamos 150 ini
ciatorių. Dirbtuvių, kūrios dirba sovietų re
paracijų reikalams, darbininkai daugelio 
kalbėtojų buvo raginami, Ruhro srities dar
bininkų pavyzdžiu pradėti treiką dėl žemų 
maisto normų. Ankščiau yra nepavykęs 
streiko bandymas sintetinės varomosios 
medžiagos dirbtuvėse Beulene. Smulkme
nos apie tai nėra patekusios viešumon.

Londonas. Generolas L. Clay, kalbė
damas amerikiečių zonos Kraštų tarybos 
posėdyje Stuttgarte, patarė vokiečių Kraštų 
vyriausybėms stengtis aprūpinti ūkininkus 
reikalingomis prekėmis, kad tuo būdu juos 
paskatinus atiduoti rinkai tai ką galėtų ati

duoti, jeigu už pinigus būtų ko reikia ūkiui 
pirktis. 1

Baden-Baden (DPD). Riebalų normos 
prancūzų zonoje karinės valdžios parėdymu 
pakeliamos nuo 200 gr. iki 320 gr. periodui. 
Šitas pakėlimas bus padengtas iš papildo
mų Įvežimų. Padidintos normos numatomos 
išduoti jau gegužės menes|.

Otava. Kanados parlamente Kanados užs. 
reikalų ministeris pareiškė, kad jis sekančio
je Imperijos konferencijoje atsiklausiąs Com- 
monwealtho vyriausybių ar jos neprieštarau
tų, kad Anglijos karaliui būtų pridėtas Ka
nados karaliaus titulas.

* Gegužės 7 d. Paryžiuje prasidėjo tarp
tautinis paštų kongresas, kuriame dalyvauja 
88 tautų atstovai. Ispanija tame, kongrese 
dalyvauti nepakviesta. (DPD J

kiek laiko amerikiečiai paskelbė savo suma
nymą, reikalui verčiant, sudaryti nepriklauso
mą Pietų Korėją.

Kairo konferencijoje 1943 m. buvo nutar
ta, kad Korėjai nedelsiant bus suteikta ne
priklausomybė. 1944 m. Jaltoje buvo sutarta, 
kad amerikiečiai kovos prieš japonu* Korė
joje | pietus nuo ,38 platumos laipsnio, ru
sai Į Šiaurę nuo šios linijos. Prieš japonų 
kapituliaciją nebuvo susitarta, kaip jie Ko
rėją okupuos, todėl JAV ir Sovietų s-ga nu
tarė laikinai palikti prie minėtos sienos. 
Maskvos konferencijoje 1945 m. gruodžio 
mėn. susitarė, kad kariuomenių vadai suda
rys laikiną vyriausybę, kuri pradžioje dirbs 
bendroje amerikiečių ir rusų priežiūroje 
abiejose zonose.

Kariuomenių vadai iš karto pateko | ne
sutarimus ir pr. metų gegužės mėn. nutrū
ko ir jų bendri pasitarimai. Nuo to laiko 
buvo aišku, kad rusai nepritar* niekam ki
tam, kaip tik "komunistinei korėjiečių vy
riausybei.

J. Švaistas
4 'Radau dau

Vilkaitis buvo tos pat „Kuro" bendrovės reikalų vedėjas. Nuolat 
užimtas ir nuolat ne namuose.

Naujoje būklėje mane lankydavo tik Giedrimas ir kunigas. 
Giedrimas užeidavo į mano kambarį Ir jausdavosi gana laisvai. 
Kunigas kalbėdavosi su manim tik salione. Jis tikrino ir pagilin
davo tikėjimo dalykų mokėjimą. Lankydavosi Giedrimo pakviestas 
ir su juo susitaręs.

Kartą labai nemaloniai pasijutau ir drebėjau dėl galimų pa
sėkų. Griežtai atsisakiau pasilikti ir kalbėtis, su kunigu. Jis atėjo 
civiliškai apsivilkęs. Baisiai jam netiko ta juoda eilutė. Nei bernas 
nei inteligentas. Apsmukęs, sudribęs, kelnės suglamžytos. Judesiai 
keisti, nenatūralus. Visam pavaizdė kažkas prislėgta, suvaržyta, 
tik pasigailėjimo verta; Teisybė, kad ne apdaras žmogų puošia, 
tačiau faktas, kad tinkamas apdaras vertingą žmogų ryškiai

Ėjau didžiąja gatve Ir nerūpestingai žvalgiausi. Buvo jau po 
pietų. Staiga gatvių sankryžoj garsiai Išgirstu savdDvardą: „Zina!“ 
Nespėjau apsižvalgyti, kas čia šaukia, — jau mane sugriebė už 
rankos aukščiau alkūnės ir patraukė Į šal|.

» Tai buvo Pėtia. Pirmą kartą pamačiau j| tokj pamišėliškai 
siaubingą. Jis visas virpėjo ir tankiai alsavo.

— Zina, ką gi visa tai reiškia? Kur gi tu dingai? Kodėl nė 
vieno žodelio... Aš, kai pamišęs, visur tavęs ieškau!

Aš stovėjau nusikaltėliškai nuleidusi akis. Taip netikėtai už
klupta, niekaip nesuradau nuo ko pradėti. Jau kelintą dieną ren
giausi paskambinti jam telefonu, susitarti dėl susitikimo ir gra
žiuoju Išsiaiškinti. Bet ne šitaip, kaip dabar atsitiko.

Tuo momentu, kol aš apglumusl blaškiausi, šaligatvio pa
kraščiu privažiavo taksi ir sustojo ties mumis. Visai nepastebėjau, 
kada buvo pamota šoferiui. Pėtia įsakomai paragino: „Sėskis! 
Važiuojam!“ Aš mėginau atsispirti dar: „Tik ne dabar... Negaliu 
ir nenoriu!“ Pėtia jau laikė atidaręs taksi dureles ir grėsmingai 
pažvelgė: „Zinai?“ Akivaizdoje to žvilgsnio aš paklusau

„New York Herald Tribune” Tolimųjų 
Rytų korespondentas StiR neseniai aplankė 
Korėj» ir po to pranešė, Md randasi dvi Ko 
rėjos j šraurę nuo 38 platumos laipsnio gy
vena 10 mil. korėjiečių, kurie kenčia dėl to, 
kad jie turį perdaug komunizmo, per mažai 
demokratijo* bei mažai ko valgyti”. Į pietus 
nuo šios linijos gyvena 19 mil., kuriem* ame 
rikiečiai pasistengė duoti demokratijos.. nors 
„korėjiečiai to nesupranta ir daugiau domisi 
tuo, kada amerikiečiai išsikrausty* ir iš kur 
gauti naują švarką”. Didesnioji dali* pramo
nės yra šiaurinėje zonoje, geresni žemės ūkio 
plotai pietuose. Net jei abi zona* pavyktų su- 
:ungti, padėtis būtų sunki, neg' japonai buvo 
Korėją pilnai (jungę Į savo sistemą ir jos 
lk( paruošę tik papildymui Japonijos, bet ne 
savarankiškai egzistencijai.

Si* korespondentą* taip pat pasisako, kad 
Pietų Korėjos padėtis labai panaši Graikijos

išskiria, tam tikro orumo ir vertės jam teikia. Nejaučiu^ aš Pėtės 
be munduro, akselbantų, pentinų, nesuprantu savojo šventiko be 
barzdos, ilgų plaukų, riosos, taip pat negaliu įvertinti kunigo be 
sutanos. Po to visada ateidavo jis kunigiškai apsivilkęs.

Nelengva man buvo skirtis su savąja tikyba. Bet taip jau, 
matyt, buvo lemta. Giedrimas norėjo tuoktis tik bažnyčioj, o bažny
čia ne katalikės nelaimina. Rengiausi ir raminau save: „Dievas 
visur tas pats ir vienas. Malda irgi sava — savos sugraudintos 
širdies.“ Kitokios maldos aš nemokėjau ir nemėgau. Teisybė,' 
cerkvėj viskas sava, suprantama kalba visos pamaldos ir apeigos. 
Bet bažnyčioj taip pat nuotaikinga: daugiau mistikos, muzikos ir 
iškilmingumo. z

VI.

Mano elgesiu ir gyvenimo būdu abu buvo patenkinti — ir 
globėja ir sužadėtinis. Tik vieną kartą... Oi kiek tas kartas kai
navo man nervų. Turėjau nueiti j Olgos ištaigą. Ten visada viską 
man siūdavo.

Tyliai, lengvai pupseno taksi miesto gatvėmis. Pasuko Į prie
miesti ir sustojo prie naujo medinio namo. Viršuj paradinių durų 
aukso raidėmis buvo išrašyta: „Restoranas RAMYBE“. Gavom 
nuošalų atskirą, antrajam aukšte kambar). Tikrai jauku, ramu 
Bet tik išorėj, aplinkui. Mano sąžinėj ir sieloj viesulas dūko. Lau-' 
kiau dar didesnės audros.

Tuo tarpu padavėja ruošė užkandžius ir gėrimą. Pėtia ner
vingai žingsniavo išilgai kambario ir nuolat staigiai triukšmingai: 
pasisukdavo pasieniuose. Aš stovėjau ir žiūrėjau pro langą. žjQrė- 
jau ir niekuo nesidomėjau. Viskam vienodai buvau abejinga.

Padavėja stipriau uždarė kambario duris ir nutakseno korido
riumi. Priėjo Pėtia. Jis apgolbė mane ir nusivedė pria stalo. 
Atsisėdom sofoje. Kalba nesimezgė. Išgėrėm po vieną. Sprangiai, 
su prievarta nuėjo. Pėtia pats vienas išmetė dar vieną. Užkan
džiai irgi neviliojo , j

Pagaliau jis nebeiškentė. Pradėjo gana atsargiai, ramiai. Bet 
aš jaučiau, kaip jis tramdosi ir jėga valdo save.

2
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ALT akcija Vašingtone sajysyje su Maskvos konferencijaTies slenksčiu i, rytdiena^
kalbėti apie masinę emigraciją ir 
vienintele geriausia išeitimi iš da- 

bartiniD'mūsų gyvenimo, bet faktiškai emi- 
gm&fi jau vyksta: po šimtą, po tūkstantį ma- 

' žėj* mūsų eilės stovyklose, lietuviai išsisklai
do tapr svetimųjų palikdami nesvetingą vo- 
kiečis žemę ir gtengdamiesi susirasti duonos 
kąsnį kitur. Ilgainiui išsibarstys visi.

O kaip gi bus su mūsų tautiniais ir kultū
riniais reikalais rytoj? Ar mes pasmerkti nu
tausti ft" nukultūrėši, išsibarstę po truputėlį?

Nežinau, ką yra suplanavę mūsų vadovau
jantieji sluoksniai šiais klausimais. Gal ir la
bai daug ir labai gražių projektų prikurta, gal 
viskas eis, kaip per ledą, bet atrodytų, kad jau 
pats laikas būtų šiuos klausimus, kiek tai įma
noma, pradėti svarstyti viešai.

Žuvie neria, kur giliau, o žmogus — kur ge 
Iriau. Ii tiesų tautiniam ir kultūriniam mūsų 
gyvenimui gvetur gal geriausios sąlygos bu
vo stovyklose. Ansambliai galėjo dirbti ir 
Dūsti bendruomenes lankyti, palaikyti, mūsų 
dvasią, atrodo, tik todėl, kad būriais gyveno
me. Lietuviški teatrai šiaip taip vertėsi. Mė- 
Są teatrai, chorai, mokyklos, kursai, pas

tos — visa tai davė ir palaikė stovyklos.
Pagaliau knyga ir laikraštis, šitie masiniai 
švietėjai, giedrintojai ir kultūrintojai, gali 
baigti dienas su šia diena, su stovyklų, taigi 
lietuviškų bendruomenių guoilikvidavimu.

Tikėkime, kad ir kitur išsibarstę mes steng
ėmės neužmigti, bent iš pradžių. Gal ir nau
jose sąlygose jau patyrę leidėjai mėgins iš
leisti vieną kitą knygą, laikraštį. Gal ten, kur 
susidarys didesnis būrelis lietuvių bus mė
ginamos’ organizuoti mokyklos, bet perdaug. 
vBčiųnėra ko turėti. Nė vienas kraštas ne
suinteresuotas, kad mes mėgintume sukurti 
valstybę valstybėje, todėl materialinės para
mos nėra ko laukti mūsiškei kultūrai remtu 
Kas bus galima padaryti, tai tos pačios ben
druomenės kukliomis aukomis ir pastangomis

O bendruomenės pastangos, šiaip ar taip, 
nukryps daugiau į materialinės gerovės kū
rimą sau. Jei Lietuvoje kiekvienas buvo sau 
ponas savo žemėje, jei ten buvome apie trys 
milijonai, tai išsiskirstę po įvairius kraštus 
būsime mažytės salelės, jei pe aguonos grū
dai. Lietuvoje laikraščių galėjo išsilaikyti 

z daug, ne, mūsų buvo daug. O naujai išlei
džiamą įmygą nusipirkdavo vidutiniškai geru 
atveju (kai būdavo išleidžiama apie 5000 egz.) 
maždaug iš 400 — 600 gyventojų vienas. Taip 
buvo normaliais laikais, nes okupacijų metu, 
kai gera knyga išleidžiama žymiai didesniu 
tiražu, buvo pasidariusi spekuliacijos objektu, 
negalima imti pavyzdžiu. Įsivaizduokime, kad 
į kurį nors vieną kraštą pateks nemažas skai
čius lietuvių: apie 20—30.000. Kiek egzemp
liorių knygos bus galima išleisti tokio dy
džio kolonijai? Kiekvienas skaitytojas galėtų 
pamėginti pats atsakyti, pasiėmęs Lietuvos 
pavyzdį, bet toks atsakymas gal būtų gerokai 
mechaniškai sudarytas, todėl ir netikslus. Mė
ginkime ieškoti tikslesnio atstkymo. Turėkime 
galvoje tai, kad Lietuvoje buvo daug leidyklų, 
jo* visos išleisdavo kas metai daug knygų, 
taigi skaitytojas ekonomiškai buvo nepalygi
namai stipresnis, pajėgesnis, o dabar jis vėl 
turės keletą ar kelioliką metų gyventi nauja
kurio gyvenimą, dirbti kaip juodas jautis, ne
sitikėdamas iš niekur paramos, tik iš savo 
rankų, iš raumenų stiprumo. Norėdami švie
sesnėmis spalvomis vaizduoti reikalą, pridėki
me dar ir tai, kad mes savo tarpe turime ne-

Galima 
ikytiją

maža inteligentų, kurių daugumas i'
joje vietoje turės užmiršti ankščiau mrėią- 
ją profesiją ir darbą, net išbraukti jį iš savo 
asmens dokumentų, kuriuose bus žymima jo 
naujoji specialybė. Tie inteligentai, bent di
džioji jų dauguma, nueis j kasyklas, į fabrikus 
ir ten kariaus už smulkų pinigėli, kuris sun
kiai uždirbamas, pirmoje eilėje pravers duo
nai, drabužiui, pastogei, gal dalis jo ir jo šei
mos netikrai rytdienai užtikrinti. Kaip besi
stengtume būti šviesūs ir nežiūrėti per juo
dus akinius, vis tiek ir iš reto inteligento 
beįstengsime padaryti knygos pirkėją, nebent 
tik tie knygos 
šaipa vadina, 
jėga atsisakyti 
į knygą, )

Taigi geru
kurioje bus apie 20 — 30.000 lietuvių saky
sim, išpirks naujai išėjusias knygas, lietuviš
ku mastu matuojant, apie 50—70, gal 100 
egz. Atmesdami naujųjų sąlygų visas neigia
mąsias knygai sklisti prielaidas ir palikda
mi tik teigiamąsias, padidinkime tiražą ket- 
veriopai (tai, atrodo, galės būti geriausia, 
kas tik gali būti): įsivaizduokim, kad kny
gos bus išperkama 400 egzempliorių Bet ir 
toks tiražas jokiu būdu neleis rašytojui pra
gyventi iš knygos, ir jis norėdamas išgy
venti, turės leistis į anglies kasyklas ir tik 
poilsio valandas tegalės skirti kūrybai, jei 
neturės kitokių reikalų

Rašytojas, tikėkime, rašy9 ir fizinio darbo 
i'' ąrgintas, kaip karo audrų metu rašė Vo- 
k itijoje skursdami ir daugiausia prie sun
kaus darbo pririšti B. Brazdžionis, L. Do
vydėnas, F. Kirša, F. Neveravičius, S. Sant
varas, J. Jankus, K. Bradūnas, B; Rutkūnas, 
J. Švaistas, J. Kruminas ir daugelis kitų tiek 
vyresniųjų tiek jaunesniųjų Jie po kapitu
liacijos parodė savo karo meto darbus (ar 
negalėjo parodyti, nesurasdami leidėjų). Jie; 
rašys, kiek leis naujosios sąlygos, bet ar 

. menkučiai tiražai apmokės spausdinimo iš
laidas, nekalbant apie autorių?

Vargu geresnė padėtis bus ir su laikraš
čiais. Mes matome, kaip atrodo mūsų kolo
nijų leidžiami lietuviški laikraščiai kai ku
riuose kraštuose.

Mokyklos, chorai, paskaitos, atrodo tega
lės būti tik tokiu atveju, jei kitur išvykstan
tiems lietuviams vėl teks gyventi didesnėmis 
stovyklinėmis bendruomenėmis. Tokiais at
vejais dar galėtų būti šis tas dirbama, bet 
ir tai sunkiai ir vargingai, tik ir čia reikia 
neužmiršti, kad tur būt, nėra’lietuvio, ku
riam patiktų stovyklinė aplinka. Tik būtinas 
reikalas privers jį pasirinkti šitokį gyveni
mo būdą, perdėm įkyrėjusį ir slegiantį Kai 
tik bus šiokios tokios sąlygos, kiekvienas 
stengsis kuo greičiausiai atsisveikinti su sto
vykla ir pradėti ramesnį gyvenimą, tokį, ku
riame jis savo brolius lietuvius galės sutik
ai tada, kada pats' panorės, bet ne nuolat čia 
pat koridoriuje ar už plonos barako sienos.

Atrodo, kad šitie mūsų kultūros, o kartu 
ir emigracijon atsiduriančios tautos dalies 
rytdienos klausimai turėtų būti Įdomūs, tAi- 
gi juos tektų pasvarstyti (ir ne vien dėl to, 
kad (domūs!). Gal mano čia perdaug juodai 
žiūrima į ateitį, gal galima ir kitaip pažiū
rėti, taigi pasvarstykime, kol dar tik šimtai 
ir tūkstančiai, bet ne visi lietuviai iškeliauja sieksime. Be to, šių dienų lietuvis rašytojas
iš stovyklų pradėti naują gyvenimą. gyvena gana skirtingose sąlygose, negu, sa-

K. Barėnas kysim, Donelaitis, Kudirka, Maironis, Vaiž-

u-

alkoholikai, kaip juos su pa- 
paliks ištikimi jai, tie, kurie 
geresnio kąsnio ir iškeisti ji

atveju tokia didelė kolonija,

Kaip praneša „Išeivių Draugas”, kovo 
10—11 dienomis Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomojo Komiteto nariai—pirm. L. Simutis, 
sekr. Dr. P. Grigaitis ir ižd. M. Vaidyla su 
LAIC direktoriumi adv. K. R. Jurgė'.a lan
kėsi Vašingtone. Ten JAV Valstybės Depar
tamentui buvo įteiktas raštas, kuriame reiškia
mas pageidavimas, kad Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybės klausimas būtų iškeltas 
Maskvoj konferencijoje. ALT rašte tarp kitko 
sakoma: „Nematome jokio pagrindo, kuris 
pateisintų, kjid 2 metams po karo paliaubų 
Lietuvą ir kitas Pabaltijo valstybes slėgtų 
okupacija.”

Valstybės Departamente buvo tartasi su E.u- 
ropos reikalų direktoriaus pavaduotoju John 
Hickerson ir Rytų Europos reikalų skyriaus 
viršiniukn Charles B. Eilbrick. Valstybėj De
partamento valdininkai užtikrino, kad Lietu
vos nenaudai jokių pasikeitimų neįvyko ir 
nenumatoma ateityje.

Ta proga delegacija aplankė senatorius 
Arther H. Vandenbergą, Tom Connally, G 
Knowland Brooks, Herbert Oconor ir Fran 
cis Myers. Kovo 12 d. senatorius Brooks 
Kongresiniame žinyne ALT raštą-memoran- 
dumą patalpino ištisai. Be to, senatorius 
Owen Brewster, ALT paprašytas, įdėjo į kon 
greso žinyną 1940 m. liepo9 mėn. 23 d. 
Vyriausybės pareiškimą ir Respublikonų par
tijos pirm. B. Carrd; Reese 1946 m. spalių 
12 d. ir 1947 m. vasario 12 d. pareiškimus.

Be to, buvo apsilankyta kai kuriose Ame

rikos laikraščių redakcijose. Po tų atsilankymų 
didesni laikraščiai paminėjo šį įvykį ir pac'- 
tavo kai kurias memorandumo ištraukas, (vj.)

Apysaka iš mūsų partizanų gyvenimo
Žinomas Amerikos lietuvių žurnalistas ir 

rašytojas kun. Jonas Kmitas parašė itin įd~>— 
mią apysaką iš mūsų partizanų gyvenimo ir 
kovų. Apysaka ^pradėta spausdinti „Darbinin
ko” atkarpoje ir pavadinta „Partizanai”.

Prieš kurį laiką tas pats rašytojas buvo na 
yašęs popu'iarią apysaką ............ “
kuri dabar išle sta atskira 
n net 576 puslapius.

'Smarkiai sukruto Čikagos
Seiliau buvo pranešta, kad susiorganiza 

Čikagos lietuviai filatelistai, o dabar gauta 
• žinių, kad laišku pądėkojo senatoriui Brook* 

už jo kalbą, pasakyją JAV senate Lietuvos 
reikalu. Senatorius Brooks laišku išreiškė sa
vo pasitenkinimą, kad draugija domisi, kaip 
vefkiarųa pavergtųjų tautų reikalu. Be to, lie
tuviai filatelistai, ruošiasi suruošti pašto ženk 

. lų parodą ir žada išleisti apie lietuvišku* 
pašto ženklus biuletenį. Biuletenį manom* 
padaryti lietuvių filatelistų laikraščiu. Biule
teniui viršelį paruošė filatelistas ir numi- 
zantikas dr. Račkus. Biuleteniui išleisti lė
šas skiria jaunuomenės veikėja ir Hiate!'; ė 
Ieva Lukas. Biuletenį redaguos Lietuvių Fi
latelistų Draugijoj Čikagoje sekretorius Ben. 
S. Jurėnas, (vj).

I^jnūsu^ Rašytojus ir Leidėjus x
Trelių' o yvenimai'~yra sukrėtę ne tik

tai mūsų politinę, ekonominę bei kitas vi
suomenines ar kultūrines sritis ,bet tie iš
trėmimo patyrimai žymiai yra palietę ir mū
sų grožinės literatūros kūrybą.

Nepriklausomojo Lietuvį laikotarpio gro
žinė literatūra tiek turiniu, tiek ir formaliniu 
atžvilgiu buvo pasiekusi tikrai pasigėrėtinos 
aukštumos. Kai kurie autoriai, ypač lyrikai, 
drąsiai galėjo stoti į Nepriklausomojo laiko
tarpio grožinę literatūrą buvo susitelkusios 
net trys rašytojų kartos: senieji, vyresnieji ir 
jaunieji. Kiekviena šitoji karta davė stambių 
vardų ir kūrinių.

Prabėgom kalbant apie mūsų grožinės li
teratūros laikotarpius, reikia pažymėti, kad 
nevienodai tų laikotarpių autoriai žiūrėjo į 
savo kūrybą. Pav., spaudos draudimo lai
kotarpis turėjo daugiau utilitarinių siekimų: 
literatūrinėmis priemonėmis prikelti visus 
sluoksnius tautiniam atbudimui. Atgavus spau 
dą o ypač įžengus į nepriklausomybės perijo- 
dą, pradėjo jau tikras ir platus — horizon- 
tališkai ir vertikališkai — teisingas lietuvių 
tautos kultūrinis gyvenimas. Turėjome visą 
eilę įžymiųjų bibliotekų netik centruose, bet 
ir apskričių miestuose. Jas puošdavo ir kas
met papildydavo mūsų grožinių kūrinių pa
vyzdžiai, jau nebekalbant apie mokslo ir kt.

' knygas.
Paprastai sakoma, kad grožinė literatūra 

gali bręsti ir bujoti tiktai pilnutinėj tautinėj 
ar politinėj laisvėj. Šiandien tokio3 laisvės 
mes neturime ir nežinia dar kada mes ją pa-

„Vytis ir Ere -.* 
knyga. Knyga iu-

lieluviai filatelistai

— Zina, kodėl tu vis nukrypsti muo esminio dalyko? Juk kas 
nors svarbaus turėjo įvykti ar įvyks dar?

— Taip, Pėtia. Keičiu savo gyvenimą. Argi tli manai, kad ten 
pyragai tame restorane. Vargas, ašaros ir išniekinimas. Kituose, 
klek aš patyriau, irgi ne geriau. Tad ko gi aš galiu tikutis dar?

— Vadinasi, atsirado toks geradaris, kuris žudo mano laimę 
ir džiaugsmą ... Nusuksiu tokiam sprandą ir tiek!

Jis sugriežė dantimis ir ranka padarė tam tikrą judesį. Aš 
pabūgau. /

— Nesąmonė, Pėtia. Nei tau nei man dėl to nebūtų geriau.

gėrimas taip nepasotinamai nesvaigina, kaip drėgnų virpančių 
lūpų ilgas veržlus prisispaudimas. Pašėlusiai malonu ir gaivu — 
gaivu be galo. Ištirpsta visa — visas pasaulis, laikas ir žmonės. 
Jokios baimės ir jokių daugiau varžtų.

Kai glėbiai'pavargo, buvom palaimintai ramūs ir tokie artimi, 
kaip vienos motinos prieglobsty.

Godžiai išgėrėm po puoduką kavos su krupniku. Staiga atsi
miniau apie Giedrimą ir Vilkaičius. Pasižiūrėjau į laikrodėlį ant 
rankos ir persigandau. Labai vėlu jau, buvo. Kas daryti? Negi 
grįžti dabar vidunakty ir baladotis, jeigu miegotų. Apsisprendž' •>

gantas, Biliūnas ir kt., kurie, nors ir spaudžia 
mi carinio režimo vis dėlto galėjo turėti 
tiesioginį ryšį su tauta. Tremties rašytojas 
šiandien yra netik mintytojas, kitų kursty
tojas, jis, be to, dar yra ir 'kovotojas už di
džiąją tiesą, kurio plunksna turi būti aš
tresnė ir taiklesnė, negu kardas.

Tremties laikotarpis taip pat sutc'lJė vaiz
dų mūsų rašytojų būrį, kurin rikiuojasi tiek 
vyresnieji, tiek ir patys jaunieji. Per šį trum 
pą laikotarpį jau spėjo jrasirodyti kelios de
šimtys grožinių knygų. Tačiau, pasiklaus'u* 
kritikos ir kitų balsų, nie9 prieiname išva
dą, kad tos knygos, nežiūrint, keletą neabejo
tinų talentų, tiek turinio, lygiai ir formos 
atžvilgiais, nėra viliojančio tobulumo.. Susi
daro įspūdis, kad šiandien leidžiama viskas, 
kas tik parašoma, visai nepaisant to, kad lei
dinys dar nėra pribrendęs, nepakankamai 
paruoštas ir per daug ankstybas viešumai. 
Atsitinka- net ir taip, kad pradedantieji ra
šytojai judriau paveikia spaustuves bei po
pieriaus sandėliu., ir impulsyviai veržiasi su 
savo pirmaisiais bandymais, kai tuo tarpu 
vyresniųjų autorių vėjingi kūriniai turi dar 
ilgą laiką gulėti rankraščiuose.

Švietimo Valdybos Knygų Leidimo Komi
sija, visa tai žinodama, kolegiškai .apeliuoja 
į rašytojus, ypač pradedančiuosius, o taip 
pat ir į leidėjus; kad jie, eidami viešumon su 
nauju leidiniu, būtų ne tik rūpestingi, bei 
ir atsakingi. Konkrečiai tariant, šiandien, tu
rėdami tokius nelengvus spaudos varžtus, 
leiskime tiktai vertingus k ū.r i- 
n i u s. Kas . dar daugiau slepiasi po šituo 
pageidavimu, savaimėj turėtų numanyti tas, 
kuris imasi plunksnos, o lygiai ir tie, kurie 
tuos plunksnos darbus leidžia viešumon. Pa
baigai mes norėtume priminti praktišką Vy
dūno patarimą sau pačiam, o taip pat ir ki- v 
tiems: „Lengviausia galiu pasakyti, kaip aš 
atskirus rašinėlius rašiau ir ilgesnį laiką 
nešioju juos su savimi. Pagaliau rašau, bet 
beveik visuomet kelius kartus parašęs vei
kalą, jį vėl taisau. Atidedu, vėl taisau ir visą 
naujai rašau. Nustumiu dažniausia spausdi
nimą, kol neverčia kas darbą baigti.’^

. Švietimo V-bos Knygų ’ "! ’’•no 
Komisija

Bet priešingai. Juk atsimeni, kai vienas jūsiškių nušovė savo var
žovą? Ir kas gi?

— O kas dabar? Et!
Abu blaškėmės, nerimjjvom, kaip jūrų platybėj apdaužytas 

laivas — be vairo, signalų ir krantų. Gėrėm ir svaigom, kad 
nuoskauda atbuktų Daugiausia gėrė Pėtia. Jis gėrė ir keikėsi. 
Keikė savo vyriausybę, įstatymus, kurie varžo asmens laisvę, ir 
tą vakarą, kada išvydo mane restorano estradoj.

Aprimęs kiek, vėl paklausė:
— Argi negalėtum, Zina, palaukti, kol aš už savąjį karo 

mokslą ištarnausiu ir atsargon išeisiu?
— Laukti galima. Bet kas gi laiduos, kad už metų antrų nie

kas nepakitės mudviejų santykiuose?
'y — Aš! Aš laiduoju!

— A tu, Pėtia, gerai įsitikinęs, kad čia tikroji tavo meilė? O • 
gal tik aistra ir laikinis užsidegimas? Jautriai kur nors pažv 
*ka sti, padori lietuvaitė ir — sudieu, vargšė Zina...

į Pėtia pašoko ir atatupstas pasitraukė.
. — Verčiau.tu mane, Zina, čia vietoj nudėk, bet taip nekankink! 

Tik iš tavo kalbos susidaro įspūdis, kad tu manęs nebemyli?
— Geras ir kvailutis mano Pėtia. Aš tavęs nebemyliu? Susi

daro įspūdis? Visai klaidingas įspūdis. Tik dėl tavęs, dėl tavo 
laimės aš ir ryžuos kentėti ir aukotis. Jei nemylėčiau, argi aš čia 
dabar izikuočiau ir būčiau su tavimi?

Pėtia prišoko ir pagavo glamonėti, bučiuoti mane. Aš irgi 
troškau meilės svaigulių Abu glaudėmės ir svajom. Joks pasauly

užsukti pas motiną ir čia pernakvoti.

VII.
Kitą rytą gana anksti pargrįžau Vos pravėriau duris, tuojau 

pasitiko Vilkaitienė. Šnekėjo, rodos, meiliai, bet žvilgsniai — to
kie pasalūniški. Mano baimė ir budrumas keliskart padidėjo.

— Kaip malonų kad vėl susilaukėm... Ponas Antanas labai
nusiminęs buvo, kai niekas nemokėjo paaiškinti, kur panelė taip 
netikėtai dingai. Jis vakar vakare čia ilgai laukė ir vis sielojosi. 
Manėm, gal kokia nelaimė atsitiko. Bet dabar, kaip matyt, Dievui 
dėkui. Viskas, tur būt, gerai? a '/

— Ne, ne
■ — O kas?

— Motina
— Vakar,

pie tai pranešė. Aš tuojau pasišaukiau auto ir nuvykau Taip 
Ingai radau, jog turėjau per naktį pasilikti...

— O dabar kaip?
— Geriau...
— A-a...
Nežinau, įtikinau' aš ją ar ne, bet, rodos, patenkinau smalsumą 

Daugiau nebeklausinėjo. Su dideliu nerimu laukiau Antano. Kaip 
su juo pasiseks?

Po r. tų tuojau atsirado ir Antanas. Jis šaltesnis ir daugiau 
ofic’F' vivo ųękaip pereitomis dienomis. Stengtųsi ir jam pa
naši ■ kinti. Bet čia sta’ga visai neluptas klausimas.

(B. d.)

visai... 
- z

labai serga... 
beeidama į siuvyklą, sutikau vieną pažįstamą, kuri

DP ŽENKLELIS
Mūsų gyvenimui tremtyje prisiminti yra 

išleistas metalinis ženklelis (bronzinės ir juo 
dos spalvos derinys). Tarp Gedimino stul
pų, viduryje, yra nupieštas žemės rut*Įys, ku 
ris pažymėtas juoda spalva. Ant žemės rutu
lio, iškilioje formoje, kairėje pusėje sėdi trem
tinė moteris, kuri ant kelių laiko kūdikį. Sa
lia jos stovi ryšulių prikrautas vežimėlis, de
šinėje pusėje matyti Europos pakraštis, Į kurį 
nukreiptas ir moters žvilgsnis. Virš jos skren 
da kregždutė, kuri išreiškia tremtinės motec* 
svajones, jos ilgesį savo tėvynės. Apačioje 
ženklelio yra dvi raidės: DP.

DP teisėmis me9 išgyvenome dvejus me
tus. Pastaruoju metu galutinai aprendžiama* 
mūsų likimas. Arba bus sudarytos sąlygos, 
kad mes laisvai galėsime grižti namo, arb*” 
turėsime laikinai atsisveikinti su Europa ir 
išvykti kitur ieškotis sau laikinos pastogėj 
(tas jau vykdoma anglų zonoje). Tad šiam 
musų DP gyvenimui prisiminti ir yra išleis
tas šis DP ženklelis. • '

Kas nori padėti jį išplatinti tarp lietuvių ir 
kitų tautų DP tarpe, prašome kreiptis Į Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus Wuerzburgo sky
rių. 13 a Wuerzburg 7, NordkMCEBC, Uta»- 
isches Lager.

3



)

L '

Nr. 50 (287).

1

MINTIS 1947. V. 0.

Britu darbo ministerijos paaiškinimai dėl DP 
įjungimo darbams Anglijoje

Oldenburgan buvo atvykęs ii Hannoverio Susirinkimo pabaigoje D. Britanijos darbo 
, D. Britanijos darbo ministerijos vyriausias ministerijos atstovui buvo duota klausimų.

ir apygardos stovyklų ko
mendantų ir spaudos atstovų susirinkime da
vė smulkesnių paaiškinimų apie išvykimo 
sąlygas i Angliję. Pirmiausia Klark pabrėžė, 
kad šwo metu vykdoma akcija yra tik darbo 
jėgos rekrutavimas Anglijosl ūkiniams reika
lams, ir tai nėra laikoma emigracija, todėl 
reikalinga griežtai laikytis darbo sutarj s 
nurodymų. Kalbant toliau apie darbo jėgos 
perkėlimą Klark nurodė, kad labiausiai D. 
Britanijai reikalingi darbininkai anglių ka
sykloms. Aišku, kad jie turi būti su geromis 
fizinėmis savybėmis. Vyrus dar galės įjungti 
į žemės ūkį, kur reikalingi taip pat specia
listai plieno ir molio prarųonei. Moterys rei
kalingos namų ruošai, ligonių slaugymui, 
darbininkės tekstilės pramonei, šilko pramo
nei, apavų ir gatavų rūbų gamybos pramo
nei ir skalbinių plovėjos.

Su atvykimu į Anglijos teritoriją, bet koks 
rūpinimasis atvykusiais pasibaigia, ir jie tu
ri rūpintis savimi patys. Aišku tai nereiškia, 
kad darbo santykius nustatys tik darbdaviai. 
D. Britanijos darbo ministerija kiekvienu at
veju pasilaiko sau vyriausio prižiūrėtojo tei
ses.

Galima,'kad ateityje amžiaus ribą praplės 
nuo 16 — 55 metų. Šiuo reikalu jau pradėti 
paruošiamieji darbai. Taip pat sąryšyje dėl 
giminių šiuo metu griežtai laikysis nusista
tytų sutarties reikalavimų, kad giminėmis 
skaitomi, be amžiaus gkirtumo, tik žmona ar 
vyras ir vaikai.

Pirmasis darbininkų transportas jau atvy
ko Angliįon. Kiekvienas turi skaitytis su tuo, 
kad per Vieną mėnesį po asmeninio pasikal 
bėjimo su britų darbo ministerijos atstovu 
jis turės išvykti. Tos šeimos, kurios išvyks 
pirmosios, galės greičiau laukti ir savo šei
mų D. Britanijoje, nes Vokietijoje palikusias 
šeimas perveš tokia pat tvarka, kokioj užsi
registravo darbams šeimos aprūpintojai. „Aš 
jau nurodžiau”, pažymėjo dar Klark, — kad 
ši akcija nėra laikoma kaip emigracija ir to
dėl eventualios emigracijos atveju, užsiregi
stravusius atleis nuo jų Įsipareigojimų ir par
veš atgal į Vokietiją, nes emigracija gali 
prasidėti tik iš Vokietijos. Kiekvieną, kuris 
užsiregistravęs darbatns į Angliją, priėmimo 
komisija apklausinės asmeniškai.

Js tarybinio gyvenimo
Nesiseka su

Vilniškė „Tiesa” 60 Nr. išspausdino veda
mąjį: „Bolševikiškai vadovauti pavasario sė
jai”. Šio straipsnio būdingesnes vietas ir pa
tiekiame. Straipsnyje rašoma kad Garliavoje 
prie vykdomojo komiteto yra suverstos ir rū 
dija iš buožių atimtos žemės ūkio mašinos. 
Mašinos neperduodamos žemės ūkio koopera
cijos draugijai ir neremontuojamos. Ūž ši 
apsileidimą užsipuolamas LKP(b) Kauno ko
mitetas. Nusiskundžiama, kad Tauragės aps
krities partiniai darbuotojai dar vis taiksto
si su tuo, kad į Šilalės MTS įsibrovę antita
rybiniai elementai ne tik žlugdo pasirengimo 
pavasario sėjai darbą, bet išgrobsto MTS 
bei MANP turtą. Užsipuolami Šakių apskri
ties komunistai. Rašom® kad apskrityje su- 
daryta^ sėklų fondas siekia vos apie 40 to
nų. Laikraštis pažymi ir klausia: „Nejaugi su 
tiek sėklų šakiuose galvojama sutikti antrų
jų stalininio penkmečio metų pavasario sė
ją?” Vėl rašoma apie Švenčionių komunistų 
nerūpestingumą socialistiniu ūkiu. Čia atsi
lieka su pasirengimu sėjai MTS, tarybiniai 
ūkiai, (vj).

■ Propaganda ar tikrovė?
Bevartydami „Tiesos" puslapius už.ihsimę 

Vilniaus universalinio magazino skelbimą. 
Tik neaišku ar minimas magazinas yra tikru
moje toks turtingas Lietuvos gyventojams, be 
daugelio gėrybių, siūlo rašomąsias mašinėlės, 
patefonus, radio imtuvus, įvairius indus, 
sporto inventorių, skrybėlių ir įvairiausių 
rūbu. Vienu žodžiu, suminėtos visos prekės, 
kokios tik gali būti ar^ egzistuoti, (vj).

^Mažas partijos prieauglis

. „Tarybų Lietuva” viename numeryje rašo: 
„Kaune, Požėloj rajone, partijos narių skai
čiaus padidėjimo' atžvilgiu gauti labai maži 
rezultatai. Pavyzdžiui, nuo vasario mėn. iki 
rajoninės partorganizacijos ataskaitinio rin- 
kirrflnio susirinkimo, į partiją esą priimta 
tik 18 narių, iš jų tikraisiais nariais 8, kan
didatais 10. Tame skaičiuje darbininkų tėra 
tik 7, tarnautojų 11. Priėmimas į partiją vyks 
ta vėžio greitumu. Depo pirminė partorgani- 
zacija priėmusi Į partiją 4 žmones. Saldainių 
ir šokolado fabrikas „Ramunė” — 3 ir kitus 
3 paruošusi priėmimui.” Laikraštis nusiskun
džia, kad geležinkelių eksploatacijos skyriuje, 
ugniagesių komandoje, fabrikuose „Medis”, 
„Colon” ir kitur į partijos eilių augimą ne
buvęs kreipiamas dėmesys. Toliau laikraštis 
rašo, kad vagonų depo, kur dirba 250 tar
nautojų, iš kurių 154 esą stachanoviečiai ir 
57 spartuoliai. Iš čia i partiją priimta tik 2 
darbininkai. Laikraštis labai tuo reikalu yra 
susirūpinęs, bet tik nurodo teoriškus planus, 
kokių priemonių reikėtų griebtis, kad didė

Kelis svarbesnius čia perduodame:
Klaus. „Ar tiesa, kad atvykusiems Į Angli

ją reikės gyventi geležies ir skardos barakuo 
se, t y. konservų dėžėse?”

Atstk. „Ne juos patalpinsime ar kareivinė
se, ar privačiuose namuose.”

Klaus. „Ar žemės ūkio specialistai galės 
dirbti kaip specialistai ar kaip paprasti dar
bininkai?” _

Atsak. „Jie turės dirbti kaip paprasti dar
bininkai, bet D. Britanijos darbo ministerija 
rūpinsis, kad pagal galimybę, kiek galint 
greičiau, jie galėtų surasti' vietą, kuri atitik
tų jų tikrajam pajėgumui.”

Klaus. „Ar įmanoma iš Anglijos nors savo 
lėšomis išvykti į Kanadą?”

Atsak. „Ne, tai nėra įmanoma. Emigraci
jos įstatymai Anglijoje neprileidžia tokios 
galimybės. Todėl turį leidimą išvykti į kokią 
kitą užjūrio valstybę, turės sugrįžti atgal į 
Vokietija ir iš čia emigruoti.”

Klaus. „Ar dėl buv. kareivių numatomi ko
kie suvaržymai sąryšyje su išvykimu?”

Atsak. „Minėta akcija taikoma visiems DP 
,be jokio skirtumo.”

> t • (L.Z.)

Lietuviu - latviu Draugija atnaujina tlarba
Latvių laikraštis „Tevzemė” praneša, kad 

lietuvių — latvių Draugija 'atnaujina savo 
veiklą tremtyje. Kartu nurodoma, jog Nepr. 
laikais buvo dvi susiartinimo organizacijos. 
Lietuvių — latvių Draugija Lietuvoje ir Lat
vių — lietuvių Draugija Latvijoje, kuriai 
virš 20 metų vadovavo nusipelnęs lietuvių— 
latvių susiartinimo darbe inž. Jonas Riteris, 
kuris buvo paruošęs platų lietuvišką — lat
višką žodyną. Dadg pasidarbavo redaktorius 
Julius Druva ir istorikas Julius Bračas. Oku
pacijos metu Draugija buvo uždaryta, tačiau 
slaptai buvo daromi valdybos posėdžiai, pa
laikomi ryšiai su nariais ir taip pat su Lie
tuvos patriotais. Ilgametis p-kas J. Riteris mi 
ręs. į ' ■
Tremtyje organizacijos darbą atnaujina pas- 

kutiniaji valdyba, suregistruoja buv. narius ir 
žada abiejų tautų susiartinimo darbą tęsti to
liau. (av) 

pavasario sėja
tų partijos eilės. Faktinai, čia mūsų akimis 
žiūrint, problema yra nedidelė; reikia mesti 
apgaudinėjus žmones, tuomet nereikės nei 
partijos ir tuščių straipsnių rašymo, (vj).

Apsivogė Kėdainių pieninės direktorius
Amerikos lietuvių laikraštis „Sandara” ra

šo, kad Kėdainių pieninės dirėktorius Pat- 
kauskas, kuris kartu buvo ir pieninės kasi
ninkas, pasisavino iš pieninės kasos 15.000 
rublių ir nežiniakkur paspruko. Tenka pažy
mėti, kad panašių pasisavinimų ir vagysčių 
dabartinių tarybinių darbuotojų tarpe labai 
dažnai pasitaiko, (vj).

Aukščiausios Tarybos Prezidiumo sudėtis
Š. m. kovo mėn. Lietuvoje buvo galutinai 

perorganizuotos visos esančios įstaigos. Tas 
palietė ir Aukšč. Tarybą. Aukščiausios Tary
bos Prezidiumo pirmininku yra J. Paleckis, 
o jo pavaduotojais: M. Junčas-Kučinskas, T. 
Mončiunskas, S. Pupeikis. Prezidiumo na
riais yra: A. Sniečkus, J. Matulis, Aleksiejus 
Cistiakovas, J. Damijonaitis, S. ElgirdaMė, 
K. Gabdankas, A. Gegelytė, S. Juozapavičius, 
P. ’Fedoravičius, J. Kairelis, P. Petronis. 
Šie visi prezidiumo nariai buvo „rinkti” Lie
tuvos rinkiminėse apygardose, (vj)

Buvo sunku šią žiemą ir Lietuvoje
Amerikos lietuvių laikraštis „Sandara” pra 

neša, kad, pagal vienos slaptos radijo stoties 
Lietuvoje pranešimą, kurios bangos buvo pa 
gautos Stockholme, Lietuvoje buvo ši žiema 
labai aštri. Didesni miestai turėjo labai ma
žai kuro, nes dabartinė valdžia visai nieko 
nesirūpina. Buvo nemažai atsitikimų, kai 
žmonės nuo bado 'ir šalčių parkrisdavo gat
vėse ir sušaldavo. Kiti mirdavo užmigę ne
apkūrentose patalpose. Didelė stoka drabu
žių ir avalynės dar labiau apsunkindavo pa
dėtį. (vj) f“

Apleisti žydų kapai prie Ukmergės
„Vienybė” rašo, kad prie Ukmergės Pivo- 

nijos miške yra 12.000 žydų masinės kapinės. 
Niekam nenuostabu, kad vokiečių laikais šių 
kapinių priežiūra niekas nesirūpino, bet ir 
dabartinės okupacijos metu tose kapinėse 
ganosi karvės ir dabar verčiamos sąšlavos.

PAIEŠKOJIMAI
Mokyt. Mažeika Juozas, (13b) Gauting b. 

Muenchen, DP Sanatorium, ieško savo bro
lio Antano Mažeikos ir kaimyno Petro Tu
mėno. (3)

Stasys Atnbrozaifis, gyv. Eskilstuna Box, 
512, Švedija, 1944 m. gyvenęs Palangoje, ieš
ko giminių ir paž^ tarnų.

J. Paleckio kreipimasis į lietuvius pakerei us
š. m. gegužės mėn. 7 d., maždaug 13,45 

min. per Miuncheno ir kitas didžiąsias Vo
kietijos radio stotis sovietų repatriacinė ko
misija kreipėsi į sovietų piliečius ragindama 
juos grįžti tėvynėn. Taip pat to pranešimo 
metu sovietų repatriacinės komisijos narys 
perskaitė rusų kalboje Justo Paleckio kreipi
mąsi į lietuvius pabėgėlius. Pranešimas pra
sidėjo fuo, kad sovietams artinantis į Lietu
vą, „hitlerininkai” stengėsi sukurstyti mases 
apleisti Lietuvą, būk dėl to, kad su sovietų 
armija kartu žygiuoją baudžiamieji būriai, 
kurie pasireiškią žiauriausiomis priemonė
mis. Bet tas kurstytojams nepasisekė. Aišku, 
kad buvę policininkai, tarnavę kariuomenėje, 
pagalbiniuose daliniuose ir įvairūs pataikū
nai, kurių rankos buvo nešvarios, pabėgo. 
Taip pat pasišalino su jais ir dalis suklai
dintų tautiečių. Praėjo 3 metai. Buvo laiko 
apsigalvoti ir grįžti į namus. Dešimtys tūks
tančių grįžo iš sovietų Vokietijos okupuotos 
zonos. Dalis lietuvių, veikiami klaidingos pro 
pagandos vis dar negrįžta. Laikas apsispręs

Gražiai paminėta Motinos Diena
Weidenas. Gražiai ir iškilmingai paminėjo 

Weideno lietuviai gegužės pirmąjį sekmadienį 
— Motinos Dieną. Jei taip galima išsireikšti, 
visa diena prabėgo Motinos ženkle. Jau išva
karėse savo stovyklos koplytėlėje iškilmės 
pradėtos pamaldomis, o seknjadienio gražią 
popietę visi susirinko Į salę, kur vyko minė
jimas ir meninė dalis. Čia vaikučiai mokiniai 
jaunimas ir organizacijos atėjo pagerbti mo
tinas, pasakyti jautrių žodžių ir įteikti kuklių 
dovanėlių.

Komiteto pirmininkas savo kalboje iškėlė 
Motinos dienos reikšmę ir vargingą jos ke
lią mūsų tautos istorijos bėgyje.

Didelę staigmeną padarė motinoms laiškas, 
kurį atsiuntė mūsų sargybų kuopos vyrai. Jie 

į netik nuoširdžiai sveikino, bet sudėjo iš savo 
kuklių pajamų 157^,50 RM, auką daugiavai
kėms ir neturtingoms motinoms. Prie šios 
sumos vietos Raud. Kryžius pridėjo 500 RM 
ir 28 motinoms Buvo išduotos piniginės do
vanos. Viena jų, net. 13 vaikučių motina.

Taip pat Apyl. Komitetas visoms mūsų 
stovyklos motinoms įteikė gralius spausdin
tus lakštus — tremtyje motinos Dienai pa
minėti. .

Meninėje dalyje progimnazijos mokiniai 
atliko gražų montažą, pavadintą „Neišsiųstas 
motulei laiškas”, o „Tėviškės” vyrų choras 
davė puikų cįainų koncertą. L. E-tas

Dinkelsbuehl. Šios stovyklos gyventojai 
gausiai dalyvavo kun. Leščinsko laikomose 
pamaldos. Po tt>, salėje buvo pats Motinos 
dienos minėjimaš, kurį atidarė Komiteto pir
mininkas. Meninėje dalyje dalyvavo pr. mo
kyklos mokiniai. Seniausiai stovyklos motinai 
p. Liepinaitienei, 80 m. amžiaus, buvo įteikta 
gėlių.

Vakare įvyko Vilniaus operos solistės Pu- 
pėnaitės ir dramos aktoriaus Pilkos vedamas 
Poezijos — Dainos vakaras, kuris rado šilto 
pritarimo gausiai susirinkusioje lietuviškoje 
publikoje. Buvo daug ir svetimtaučių. Išpil- 
dant savųjų ir svetimųjų autorių kūrinius, 
buvo pademonstruota tikrasis balso menas 
žodžiu ir daina todėl publika reiškė nepa
prastą entuziazmą. Sį Poezijos — Dainos 
vakarą aplankė Dinkelsbuehl komendantas 
maj. Adams ir Unrros direktoriaus pav. 
J.apšys.

Be to, vakaro metu vyko labdaros tikslams 
suruošta daiktinė loterija. B-na

Memmingenas. Memmingeno - Aerodrome 
lietuvių stovykloje Motinos dienos minėjimą 
suruošė skautai. Gausiai dalyvaujant stovy
klos gyventojams, minėjimą atidarė „Duby
sos” Tunto tuntininkė p. Gulbinienė. Apie 
Motinos dienos reikšmę ir jos gilią prasmę 
turiningą paskaitą skaitė psktn. p. Augusti- \ 
ŪNRRA PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA AROL- 
SENE prie KASŠEL’io ieško sekančių asmenų 
BARANAUSKAS Petras, 45 metų, gyv. Vil

kaviškyje;
BARANAUSKIENĖ Konstancija, 36 mettj, 

gyv. Vilkaviškyje;
BARNISKIS Vincentas, 38 metų, iš Marijam-

— polės;
BARTKEVIČIUS Vladas, 22 metų, gyv.'Pa

nevėžyje;
BATŪRA Kazimieras, 33 metų, gyv. Lazdijai;
BAUKYS Kazys, 35 metų, gyv. Arminai Ža

loji;
BELSKIS Juozas, 25 metų; -------
BENDORAVICIUS Juozas, 41 metų;
BENDORAVICIUS Kazys, 47 metų;
BENDORAVICIUS Petras, 45 metų iš Ost- 

preusen;
BERGIENĖ Eugenia, 47 metų iš Ostpreussen 
BERTASIUS Kostas, 23 metų, gyv. Šiauliuose 
BERVINOIENĖ Stefanija, 38 m., gyv. Kaune; 
BEZL1NOIS Juozas, 35 metų, iš Ebenrodės; 
BITĖNAS Vincentas, 32 metų;
BIVA1NIS Algirdas-Jonas, 20 metų, iš Labiau 
BRANAUSKAITĖ Elena, 14 metų, gyv. Vil

kaviškyje;
BRAZD2IONYTĖ Jadvyga, 20 metų, gyv. Ky

. bartuose;
BRAZDŽIONIS Petras, 56 metų, gyv. Ky

bartuose;
D1DRIKAS Gustavas, 57 jnetų, gyv. Kybar

tuose.

ti. Kad iš Lietuvos pabėgę ponai P., D., U. 
(išvardino pavardes) ir kiti, suprantama, bet 
kodėl pasišalino p. p. K., M., P., ir kt. (čia 
buvo išvardint^ beveik visi žymieji intelektu
alai, daugiausia artistai ir rašytojai) — ne
suprantama. |

Pranešimas baigiamas tuo, kad kviečia
ma grįžti j sovietinę tėvynę, nes ten kiek
vienas reikalingas atstatymo darbams.

Islandiete - gera lietuviu draugė
Islandijoje, Reykjavike, miras uoliam kovo

tojui už lietuvių ir Lietuvos teises Teodorui 
Bieliackinui, jo sužadėtinė islandiete Svava 
Agustadotir apie staigią jo mirtį rado rei
kalo pranešti velionies buv. draugams, gyve
nantiems ištrėmime, o taip pat apie tai ji 
pranešė ir Lietuvos pasiuntinybei Vašingtone. 
Lietuviai už tai jai pasiuntė padėkos laiškus, 
kuriuose pareiškė savo liūdesį dėl Bieliacki- 
no tnirties, o taipogi išreiškė jai užuojautą, 
kaipo Teodoro sužadėtinei. (pa) 

navičienė. Daugiavaikėms motinoms buvo 
įteiktos kuklios dovanėlės.

Kadangi pats minėjimas, dėl iš ankščiau 
nenumatytų priežasčių, vyko atvirame ore, . 
todėl paruoštoji skautų meninė programa 
nebuvo rodoma. ,

Tuo pačiu metu Memmingeno mieste gy
venantieji lietuviai taip pat pagerbė Motiną.

Iškilmingo minėjimo metu buvo Įteiktos 
dovanos ir atlikta turininga pritaikinta šiai 
dienai programa, kurioje dalyvavo solistės

- p. p. Bičkienė ir Daugėlienė. (-is)
Bambergas. Po atliktų praktikos darbų ir 

baigiamų klausyti teorijos paskaitų, bamber- 
giečių grupė jau baigs dažytojų kursus. Bai
gusiems kursus bus išduoti; atitinkami pažy
mėjimai. Kursus pravedė p? Vasiliauskas. 
" Bambergas. Bambergo lietuvių progimnazi
jai ligi šiol vadovavo direktorius p. Tamulio- 
nis. Šiuo metu buvęs direktorius iš pareigų 
pasitraukia, o naujuoju direktorium Švietimo . 
Valdybai pristatytas tvirtinti Dr. Juozag Ja
nuškevičius.

Memmingene ruošiamas lietuviškosios knygos 
400 m. minėjimas

Jau kuris laikas, kaip Memmingeno lietu
vių gimnazija ruošiasi minėti lietuviškosios 
knygos 400' metų sukaktį. Siam reikalui su
daryta komisija iš mokytojų tarpo intensy
viai dirba. Ypač didelis dėmesys skiriamas lie 
tėviškosios knygos parodai. Joje numatoma 
pavaizduoti visą erškėčiais nuklotą mūsų ' 
spaudos kelią, pradedant šviesios atminties 
kunigu Martynu, baigiant mūsų tremties raš
tais. Parodoje bus visa eilė skyrių, kurių 
kiekvienas vaizduos tam tikrą mūsų knygos 
etapą.

Memmingeno visuomenei liet knygos mi
nėjimas ruošiamas sekmadienį, gegužėj mėn. 
11 dieną šia tvarka:

15 vai. Aerodromo^ stovykloj .teatro salėje 
iškilmingas 400 metų sukakties minėjimas, 
kurio metu bus pagerbti visi kovotojai dėl 
lietuviškosios knygos. Tai dienai pritaikintą 
paskaitą skaitys lietuvių kalbos ir Iteratūros 
mokytoja p. Aid. Nasvytytė-Augustinavičienė. 
Po to bus meninė dalis.

17 vai. gimnazijos patalpose atidaroma kny 
gos paroda. Parodą dar bus galima lankyti 
gegužės 12 ir 13 dienomis 10—12 ir 15—18 
vai.

Gimnazijoj vadovybė kviečia Memminge- 
no visuomenę gausiai dalyvauti minėjime, o 
taip pat skaitlingai lankyti parodą.

Pranešimas
Pranešama suinteresuotiems asmenims, 

kad Lietuvos pasiuntinybės adresas Londone 
yra toks:

K. B. Balutis, 
Essex Vilias 17, 

London W 8, Engiantį
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