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Taikos sutariau ratifikavimo klausimas
Vašingtonas (Dena). Tiek užsienio reikalų 

ministėris Marshallis, tiek ir jo pirmatakas 
Byrnes senate pasisakė už neatidėliotiną 
talkos sutarties su Italija ratifikavimą. Spe
ciali senato komisija dabar svarsto taikos 
sutarčių su Italija, Rumunija, Bulgarija ir 
Vengrija ratifikavimo klausimus. Ratifikavi- 

•mas turi būti pripažintas dviem trečdaliais 
senatorių balsų. Iš iki šiol buvusių debatų 
aiškėja, kad sunku bus tokią daugumą 
atsiekti.

Marshallis (spėjo dėl ratifikavimo ati
dėjimo. Jei ratifikavimas greit neįvyks, tai 
tas pasunkintų Europos politinę padėti. Už
sienio reikalų ministėris pažymėjo, kad tą 
jo nuomonę patvirtina ir Maskvos pasita
rimų patyrimai. „Man kaip užsienio reikalų 
ministeriui būtų ypatingai žalinga, jei dabar 
nepavyktų šias sutartis patvirtinti. Tie, 
kurie yra nusistatę prieš Italijos sutarti, 
mano, kad mes galim diktuoti naujas sąly
gas. Aš nemanau, kad mes tai galim arba 
privalom. Jei JAV sutarties su Italija 
neratifikuos, tai visa pasaulinė padėtis 
pradės pakrikti“. Senato, užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas, senatorius Vanden- 
bergas paklausė, ar ratifikavimo atidėjimas 
pagerintų a/ pablogintų susitarimo dėl Vo
kietijos bei dėl Austrijos galimybes. I tai 
Marshallis atsakė: „Jei šios sutartys liktų 
neratifikuotos arba jų ratifikavimas būtų 
atidėtas, tai tas ypatingai pakenktų mums 
Vokietijos ir Austrijos sutarčių sudarymo 
reikale. Padėtis taip pasunkėtų, kad aš ne
žinočiau, kaip pasitarimai toliau turėtų būti 
vedami.“ Jis perskaitė prez. Trumano raštą, 
kuriame yra nurodoma neatidėliotino rati
fikavimo svarbumas. Tfumanas pažymi tai, 
kad po tų sutarčių pasirašymo nieko tokio 
neįvyko, kas kliudytų jų ratifikavimą.

Baigdamas Marshallis pareiškė, kad jis

Austrijos fabriku^ perėmimas
Viena (Dena). Austrijos parlamento de

batuose dėl Maskvos pasitarimų kancleris 
Dr. L. Figl priminė, kad karo metu sąjungi
ninkai Austrijai žadėjo laisvę ir nepriklau
somybę. Jis dabar ręikalauja, kad sąjungi
ninkai savo pasižadėjimą tesėtų.

Užsienio reikalų ministėris Dr. Gruber 
nurodė, kad Maskvoje priimtieji taikos su
tarties punktai Austrijai esą kieti, bet tas 
netrukdytų Austrijai laisvai gyventi. Jis 
pasakė: „Mes niekuomet neprisiimsime tai
kos sutarties, kuri nepripažins mums prieš 
anšlusą buvusiųjų sienų.“ '
Kaip United Press praneša, Dr. Gruber 
paskelbė, kad sovietų karinė valdžia daro 
pasiruošimus perimti savo nuosavybėn 800 
austrų fabrikų ir Įmonių. Jis dar atkreipė 
dėmėsi i tai, kad Austrijai karo pasekmės 
yra daug sunkesnės negu Vokietijai.

De Gaulles šalininkių skaičius didėja
Socialistai nutarė dalyvauti vyriausybėje. Streikai plečiasi

Per praėjusių metų birželio mėn. rinkimus 
didžiosios prancūzų partijos parlamente lai
mėjo tokį vietų skaičių: pažangieji katalikai 
(Mouvement Republicain Populare) — 160, 
komunistai — 145, socialistai — 115 ir ki
tos partijos — 102. Tuokart socialistai, su 
Leonu Blumu priešakyje paskelbė savo įža
dą: nedalyvauti jokioje vyriausybėje, kurioje 
nėra atstovaujami komunistai. Dabar, kada 
kilo tokia aštri vyriausybėg krizė, dėl kurios 
komunistai buvo priversti iš vyriausybės pa 
litraukti, iki šiol buvo neaiškus socialistų 
nusistatymas, kaip jie laikysis naujosios vy
riausybės atžvilgiu. Praėjusią savaitę įvyko 
socialistų partijos nacionalinės tarybos kon
gresas, kuriame buvo sprendžiamas klausi
mas ar dalyvauti vyriausybėje po to, kai ko
munistų dabar vyriausybėje nebėra. Už da
lyvavimą pasisakė 2529 balsai, o prieš — 
2125.

Kongrese debatai buvo labai aršūs >xĮ tę
sėsi dvylika valandų. Reikia žinoti, kaa ir 
dabartinis ministėris pirmininkas P. Rama- 
dier yra socialistų partijos narys. Todėl jei 
socialistai būtų nutarę vyriausybėje be ko
munistų nedalyvauti, tai būtų griuvęs dabar
tinis kabinetas.

Prancūzų vidaus politiniame gyvenime da
bar vyksta didelis jėgų persigrupavimas. Ko 
munistai ir jiems artimos profesinės sąjun
goj stovi vienoje pusėje, o visos kitos par
tijos kitoje. Bet tos visos kitos partijos nėra 
vieningos ir turi savo tikslus bei programas. 
Ta partijų dauguma nėra nusistačius prieš 
darbininkiją ir nėra perdaug antikomunisti
nė, bet paskutiniuoju laiku darosi, vienodo 
nusistatymo, jog taip toliau negali būti, kad 
komunistai, patys dalyvaudami valdžioje, bū- 
kiekvieną pozityvų vyriausybės darbą.

Iš to kas dedasi šiandien Prancūzijoje ne
reikia daryti išvadą, kad nesutarimai kyla dėl 
tų nuolat opozicijoje ir sistemingai griautų 

toliau dirba < dėl taikingo susitarimo su So
vietų s-ga. Į klausimą, ar jis optimistiškai 
žiūri i susitarimo galimybes, Marshallis 
atsakė: „Ne, aš nesu optimistas, bet aš ko
vosiu toliau.“

Ir Byrnes buvo tokios pat nuomonės, 
kad sutarčių ratifikavimas pastūmėtų minė
tas valstybes 1 chaotiškas ūkines ir politines 
apystovas. Jis įrodinėjo, kad esą nebuvę ga
lima iš sąjungininkų išsiderėti geresnių tai
kos sąlygų. Be to jis pažymėjo, kad Jugo
slavija tuojau pareikalautų Triesto, o dery
bos dėl Vokietijos ir Austrijos taikos sutar
čių patektų i didelius sunkumus.

Brazilijoje komunizmas uždraustas
Rio de Janeiro (Reuter). Žinios, kad Brazi

lijos Valstybės Tribunolas nutars uždrausti 
komunistų partiją, čia sekamos su didžiausiu 
susidomėjimu. Yra manoma, kad Tribunolas, 
remdamasis 1946 metų konstitucija, paskelbs 
kcmunistų partiją esant nelegalia, motyvuo
jant tuo, jog jinai yra svetimos valstybės 
kontrolėje. Kartu yra svarstomas klausimas 
kas bus su komunistų atstovais, kurie sausio 
mėnesyje buvo išrinkti į parlamentą. Taip 
pat atskirų Brazilijos valstijų parlamentuose 
yra nemažai komunistų.

Rio de Janeiro (UP) Brazilijos generali
niam valstybės gynėjui reikalaujant, aukščiau
sias rinkimų teismas paskelbė komunistų 
partiją esant neteisėta. Tuojau po teismo 
sprendimo paskelbimo Brizilijos policija pra
dėjo užiminėti komunistų partijos buveines.

Rio de Janeiro. (UP) Brazilijos valstybės 
prezidentas Dutra pasirašė dekretą, pagal 
kurį tokios organizacijos, kaip .Brazilijos

Vašingtonas (DPD). Jungtinių Amerikos 
Valstybių užsienio reikalą ministėris gen. 
Marshallis paskelbė, kad keturių valstybių 
konferencijoje, kuri prasidės š. m. gegužės 
12 d. Vienoje, amerikiečių delegacijai vado
vaus Joseph Doodge. Taip pat jis paskelbė, 
kad vokiečių kilmės turtų reikalams svar- 

f styti yra sudaryta ekspertų komisija. Jung
tines Amerikos Valstybes toje komisijoje 
atstovaus David Ginsburg.

* Karinės tarnybos sutrupinimas nuo 
18 mėn. iki 12 mėn. Žemuosiuose Rūmuose 
buvo priimtas" 368 balsais, prieš 17 bal
sų (AP).

* Italijos užsienio reikalų ministrais Gra
fas Sfarza pasiuntė JT generaliniam sekre
toriui pareiškimą priimti Italiją į Jungtinių 
Tautų organizaciją (Dena).

vien kainų ir algų politikos, bet klausimai 
yra principinio pobūdžio,- kurie keičia visą 
Prancūzijos politinę struktūrą ir kurie pa
darys didelės Įtakos Prancūzijos užsienių po 
litikai.

Kaip kad ir teko laukti — streikai plečia
si. Paryžiuje reikėjo šauktis kariuomenės pa 
gelbos, kad būtų užtikrintas pieno pristaty
mas. Prie streikuojančių prisidėjo Sain Di- 
zier metalo fabriko darbininkai ir Boghon 
Įmonių darbininkai.

Generolo de Gaullės tautinis susivienijimas 
(Rassemblement du Peuple Francais) spar
čiau auga. Gegužės 1 d. jau buvo paduota 
810.000 pareiškimų priimti nariais i susivie
nijimą. Vien Paryžiuje paduota 103.000 pa
reiškimų. Užsieniuose ir užjūriuose, kur tik 
gyvena prancūzai, visur tveriasi RPF komi
tetai ir prancūzai rašosi nariais. Tokie ko
mitetai jau yra susitvėrę Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, Kanadoje, Pietų Amerikoje, 
Azijoje ir kitur. Jau vis dažniau girdėti tvir 
tinant, kad jei dabartinis Ramadier kabine
tas suirtų, tai respublikos prezidentas naują 
ministerių kabinetą sudaryti turėtų pavesti 
generolui de Gaudei.

Finansų ministėris Šumanas paskelbė, kad 
Pasaulinis Bankas paskyrė Prancūzijai 250 
milijonų dolerių paskolą. Šių metų biudže
tas būsiąs išlygintas. Nor? Inffo-Kinijos -įvy
kiai esą pareikalavę 36 milijardus frankų iš
laidų daugiau, negu buvo numatyta, bet jau 
yra pasisekę padaryti 22 milijardus frankų su 
taupų.

Paryžius. (AP) Ryšyje su komunistų mi
nisterių išėjimu iš ministerių kabineto, pran
cūzų parlamento komunistų vadas pareiškė: 
„Vistiek pat, ar mąg vyriausybėje dalyvau
jame ar ne, mes ir toliau skaitome save 
vyriausybės partija ir jaučiamės atsakomingi 
už Prancūzijos likimą”.

Trumano pergalė
Prezidento Trumano patiektąjį projektą — 

suteikti Graikijai ir Turkijai 400 milijonų do
lerių kreditą — Jungtinių Amerikos Valsty
bių atstovų rūmai priėmė 287 balsais prieš 
107 balsus.

Lenku-Sovietių siena
Londonas (BBC). Lenkų - sovietų komi

sija galutinai nustatė Lenkijos - Sovietų 
s-gos sieną. Susitarimas dėl sienos pravedi- 
mo buvo pasirašytas Varšuvoje balandžio 
30 d.

* Turkijos prezidentas Inioniu atvyko l 
Istanbulą ir priėmė Bosfore esančių ameri
kiečių karo laivų paradą (AP) 

darbininkų sąjunga ir profesinės sąjungos, 
yra pripažintos nelegaliomis ir uždaromis. 
Tos organizacijos skaitomos buvusios perdi- 
delėje komunistų partijos {takoję.

Sovietų s-ga Prancūzijoje turi 1452 biu
rus informacijos ir kultūros reikalams. Šiuo 
metu Prancūzijoje komunistai leidžia 16 
dienraščių ir 63 savaitraščius. (UP)

Vašingtonas. (Dena) JAV policijos direkto
rius Edgar Hoover paskelbė, kad 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
skverbę į visas viešojo gyvenimo 
turi priėjimą prie filmų, radijo, 
profesinių sąjungų organizacijų.

komunistai 
yra įsi- 

šakas. Jie 
spaudos ir

Kritikuoja Stalino interview
Vašingtonas. (AP) Konservatyviškasis anglų 

laikraštis „Daily Mail” pirmasis atsiliepė 1 
Stdtino interview. Stalino išsireiškimus lai
kraštis pavaizduoja visai . kitaip, negu tai 
buvo jo interview nušviesti. Laikraštis rašo: 
„Stalino kvietimas didžiųjų valstybių prie ge
resnio susipratimo yra sveikintinas, bet pa
vėluotas. Vakarų valstybės pilnai pritaria, 
kad bendradarbiavimas yra daug geresnis, 
negu tarpusavė kritika; propaganda pra
lenkė visas ribas pašiepdama Angliją ' ir 
Ameriką”.

Vašingtonas. (AP) Dėl Stalino tvirtinimų, 
kad Rusija nori bendradaxbiavimo su Ame
rika. Senatorius S. A. Hatch išsireiškė, kad 
to bendradarbiavimo galima tik tada tikėtis, 
jei rusų atstovai Stalino žodžius paverstų l 
tikrovę. Senatorius McMahon pasisakė dėl 
Stalino pageidaujamos tarptautinės atominės 
energijos kontrolės: „Tai skamba labai gra
žiai, bet aš norėčiau, kad jis tą praneštų 
Oromyko, vietoj Stassenui pasakojęs”.

'' t

Nesiskaito ir su JT
Ženeva. (Dena) Jugoslavija ir Albanija pra

nešė Jungtinių Tautų Balkanų reikalų tyrimo 
komisijai, kad jos neįeisiančios tos komisijos
nariams į savo kraštus (važiuoti. Praėjusią 
savaitę Balkanų reikalų tyrimo komisija nu
tarė sudaryti pakomisiją su buveine Saloni
kuose (Graikijoje), kuri turėtų stebėti ir 
ištirti sienų konfliktus. Bulgarijos atstovas 
pranešė, kad jis iki* šiol negavo iš savo 
vyriausybės tuo reikalu jokio nurodymo, bet 
jis mano, kad jo vyriausybė pasielgs panašiai, 
kaip Jugoslavijos ir Albanijos.

Tokio (Dena). Gen. Mc-Arthuras paskelbė, 
kad gandai apie tai, būk jisai esąs padaręs 
Japonijos imperatoriui užtikrinimą, *kad 
JAV garantuoja Japonijos saugumą, yra 
pramanyti.

Meksikos prez. Miguel Alleman apsilankymas 
JAV. Prez. Alleman kalba panamerikos 

draugijos susirinkime. (Dena—Bild)

PILKIEJI DIDVYRIAI
Prie Nežinomo Kareivio kapo Prancūzijos 

maršalas Foche kartą pasakė, esą pergaię 
laimėję ne vien tie, kurie dekoruoti ordenais 
ir apgaubti tautos pagarba, bet dar labiau 
tie nežinomieji, kurie išlaikę apkasų purve, 
jautė baimę, kentėjo žaizdų skausmą, išnyko 
ir atžymėti įsakymuose kaip dingę be žinios.

Teisingai pasakyta: tautai laimėjimą le
mia ne vien pirmutinis tautos narys, bet ir 
tas paskutinis, menkiausias; bendrinant reikia 
pasakyti, — laimėjimą lemia masės. Genia- 
liškiausias vadas su gyvulių kaimene jokio 
laimėjimo nepasieks.

Iš Focho minčių norėtųsi padarėli aliuziją 
j mūsų visuomenini gyvenimą. Juk ir mes 
vedame kovą, kurios laimėjimo rezultatu turi 
būti laisva ir nepriklausoma mūsų tėvų žemė. 
To tikslo siekdami mes ne tiktai galime, bet 
privalome būti savo tautos gynėjais, jos rei
kalų atstovais. Pagal pastangas šiam didžia
jam tikslui, norėtųsi mūsų vjėuomenę pa
skirstyti j 3 kategorijas: kenkėjus, indiferen- 
tu3 ir Foche terminologija, pilkuosius did
vyrius.

Nemaža kenkėjų mes turėjome ir nepri
klausomoje Lietuvoje, bet savame krašte jie 
nebuvo tokie ryškūs, nekrito tiek l akis ir 
nebuvo taip pavojingi, kaip dabar. Sveti
mame krašte, kur kiekvienas esame lyg 
eksponatas didelėje parodoje, iš visų pusių 
apžiūrimi ir stebimi, kur tarsi su mikrosko
pu ieškoma mūsų ydų, kiekvienas toks ken
kėjas ypatingai ryškiai save parodo ir kiek
vienu savo žygiu meta masę purvo' l ken
čianti tautos vardą.

Kriminaliniai nusikaltimai, girtavimas, 
muštynės, ištvirkavimas, apgavystės, netaktai 
prieš vietos gyventojus, mūsų globėjus *ar 
okupacinę administraciją — visa tai gadina 
mūsų vardą, sunkina būklę, trukdo kovą už 
mūsų idealus. Ar tie žmonės pagalvoja, kiek 
savo veiksmais jie tarnauja priešui? Ir todėl 
būtų visai konsekventiška ir teisinga, kad 
vieną dieną lietuvių visuomenė juos iš savo 
tarpo išskirtų (kriminaliniai save išskyrė) 
ir traktuotų kaip atvirą savo priešą.

Dalis mūsų tautiečių, pritrenkti sunkių 
išgyvenimų, susitraukę į savo asmeniškumo 
kiautą, nebereaguoja į jokius mūsų visuome
nės gyvenimo reiškinius, nebesisieloja, tik 
savo asmens reikalus ir gerovę pastato 
aukščiau visko. Jie nejautrūs savo tautai, 
savo artimui, bet labai skrupulingi trupiniui 
ar skarmalui. Savo gerovės sfekimas juose 
išvystytas iki Įžūlumo.

Mūsų džiaugsmui mes turime konstatuoti, 
kad tų dviejų kategorijų asmenų mūsų tarpe 
fra kuo mažiausia. Mūsų tremtinių masė yra 
sveika tautiniai ir visuomeniniai; išgyventos 
nelaimės ir vargas ją dar labiau užgrūdino 
ir įsąmonino; ji žino savo tikslus, ir pasi
rengus atnešti kiekvieną auką didžiajam 
idealui.

Chorvedžiai, choristai, aukodami laiką ir 
pastangas skaidrina mūsų .nuotaikas bažny
čiose ir Tampioje, šimtai mokytojų aukoja 
savo jėgas jaunos kartos švietimui, kursų 
vadovai ir lektoriai, komitetų nariai — visi 
jie dirba didelį darbą. Jų pastangos but 
Įvertintos ir tauta bus jiems dėkinga.

Salia to, tūkstančiai mūsų tautiečių, siek>- 
damiesi tautos reikalais, rūpindamiesi gerai 
išauklėti savo vaikus, išlaikydami aukštą 
moralę ir tvarkingumą, santykiuose' su ap
linka būdami santūrūs ir kultūringi, laimi 
mūsų tautai daug simpatijų ir draugų. Tai 
jie yra, pasak ministro Balučio tikriausi mū
sų tautos ■ ambasadoriai. Kasdienėje aplin
koje, be triukšmo ir be pretenzijų, jie atlieka 
tėvynei didelį darbą. Tai ir yra tie Focho 
paminėti pilkieji didvyriai, kurie viską' at
laiko, bet jų vardai nežinomi.

Mūsų gigantiškame reikale, mūsų nepapras 
tai sunkiame uždavinyje kiekvienas mes turi
me būti tuo pilkuoju didvyriu. Kiekvienas 
mes turime atlikti savo ftareigą tautai. Čia 
pavyzdžiu gali būti kad ir Trafalgaro kauty
nės. Anglų laivynas išsirikiuoja mūšiui prieš 
Napoleono armadą, kuri buvo stifiresnė. Nuo 
mūšio išdavų firiklausė Anglijos likimas. 
Prieš mūšį išrikiuojamos laivuose įgulos ir 
skaitomas anglų admirolo Nelson kovos Įsa
kymas. Tų laikų papročiais įsakymai būdavo 
ilgi. Bet kaip kareiviai nustebo, kada pra
skambėjo tik -tiek: aš tikiu, kad kiekvienas 
anglas atliks savo pareigą. Ir kiekvienas ang 
las atliko savo ftareigą: t niro kapitono tilte
lio iki fiečkurio visų mintis buvo viena — 
atlikti pareigą, apginti Angliją. Anglai mūšį 
laimėjo.

Jei ir mes, nors ir pilkoje kasdienybėje, 
vadovaujami didžios minties, kiekvienaj at
liksime tautai savo pareigą, — irgi laimėsi
me — Lietuva bus laisvai
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Nuo to laiko kai imperatoriškoji Japonija 
kapituliavo ir kai japonų salas užėmė ame
rikiečių armijos vadovaujamos generolo Mc 
Arthur japonų tauta pradėjo naujų gyvenimų. 
Bet kas liečia Japonijos okupacijų, palyginus 
su Vokietijos okupacija, — yra didelių skir
tumų. Pirmiausiai Japonija nėra padalinta 
l zonas, nes tik pietinę Sachalino dali yra 
okupavę sovietai, o šiaip visa Japonija yra 
okupuota amerikiečių. Nuo pat pirmųjų die 
nų tuojau buvo sudaryta japonų centrinė 
valdžia. Ji tiesa nebuvo tautos rinkta, bet 
kaipo laikinoji, buvo paties gen. McArthu- 
ro paskirta. Jau 1946 m. balandžio 10 d. įvy 
ko pirmieji rinkimai. Rinkimuose japonai ta
da aktyviai dalyvavo ir kairiosios liberalų 
partijos laimėjo rinkimus. Amerikiečių pa
statytoji vyriausybė tuojau atsistatydino ir 
seniau buvęs užsienio reikalų ministeris Yo
shida sudarė naują kabinetų, j kurį įėjo veik 
išimtinai liberalų partijų nariai. Naujai iš
rinktojo tautos susirinkimo vyriausias užda
vinys buvo išdirbti naujų konstituciją. Per 
pusmetį naujoji konstitucija buvo išdirbta ir 
praėjusių metų lapkričio mėnesyje patg im
peratorius ją perskaitė, tada dar tebeegzis
tuojančiuose aukštuosiuose rūmuose. Pagal 
naująją konstituciją imperatorius prarado 
daug teisių. Visa (statimdavystė atiteko tau
tos rinktai atstovybei — parlamentui. Impe
ratorius nebegali vyriausybę paskirti, jis ga 
Ii ją tik patvirtinti. Jis neteko visų tikybinių 
insignijų kaipo „dangaus sūnus”. Bažnyčia 
buvo nuo valstybės atskirta. Be to konstitu

Japonijos nauji keliai
cija nustato, kad rinkimai turi būti laisvi, 
visuotini ir slapti. Pirmą kartų senog japo
nų tautos istorijoje moterys gavo balsavimo 
teisę. Nauja yra dar ir tas, kad Japonija vi
siems laikams atsisako savo politinių tikslų 
siekti ginklu.

Laikui bėgant politinių partijų varžybose 
atsirado nesutaikomų prieštaravimų. Nepasi
tenkinimas esamuoju kabinetu bemaž nepri
vedė prie profesinių sąjungų suorganizuoto 
generalinio streiko, bet okupacinė valdžia 
streikų uždraudė. S. m. balandžio mėnesyje 
tovų į patarėjų rūmus. Čia rinkimus laimė
jo konservatyvieji ir nepriklausomieji. Iš 250 
vietų nepriklausomieji ir jiems artimi gavo 
128 vietas, demokratai 32 vietas, libralai 39, 
socialistai 47 ir komunistai 4 vietas.
.Kaip rinkimuose į savivaldybes, taip da

bar — į patarėjų rūmus, dalyvavo mažas rin 
kikų skaičius. Daugis mano, kad tai stoka 
demokratinės nuovokos, bet svarbioji prie
žastis buvo ta, kad dar moterys tebėra „ne- 
Įpra tusios” balsuoti; kadangi tą pačių die
ną buvo išduodamos ir maisto kortelės, tai 
maistas svarbiau... Bet į patarėjų rūmus pir 
mų'kartą buvo išrinktos ir try3 moterys: dvi 
socialistės ir viena demokratė.

Prieš porą savaičių rinkimuose į parlamen 
tų jvyko atvirkščiai: iš 466 vietų nepriklau
somieji ir kiti laimėjo tik 65 vietas, o stip
riausia partija paaiškėjo esanti socialdemo
kratų partija, kuri laimėjo 143 vietas. Be to 
liberalai laimėjo 132 vietas, demokratai 122 
vietas ir komunistai 4 vietas.

Visi šie rinkimai parodo, kad komunis
tams Japonijoje nėra vietos... Japonai, ma
tyti, pasirinko vidurio kelią, kuris yra vie
nas iš geriausių. Po rinkimų generolas Mc 
Arthuras paskelbė japonų tautai atsišaukimą, 
kuriame sveikina juOj teisingai apsisprendu
sius ir teisingą kelią pasirinkusius. Ir iš- 
tikrųjų turint galvoje, kad japonų tauta tiek 
amžių totalitarinio režimo buvo sukaustyta 
šie rinkimų padariniai yra tikrai džiuginan
tys.
jvyko miestų ir valsčių savivaldybių rinki
mai. Rinkimus laimėjo nepartiniai kandida
tai. Nepartiniai laimėjo 60% visų provinci
jos gubernatorių vietų. Panašiai buvo ir su 
burmistrais. Iš 189 burmistrų vietų nepri
klausomieji laimėjo 137 vietas, demokratai 23, 
liberalai 21 ir socialdemokratai 8.

S. m. balandžio 20 d. įvyko rinkimai ats-
Bet ir paskutiniuose rinkimuose japonai ne 

parodė didelio aktyvumo. Čia žymu daug 
apatijos ir neryžtingumo. Ar čia turi įtakos 
ūkiškieji nedatekliai ir maisto trūkumas, yra 
sunku pasakyti. Svetimieji stebėtojai nurodo, 
kad visur jaučiasi kokia tai laukimo atmos
fera. Associated Press korespondentas pra
neša, kad japonus nemažai paveikė ir Mask 
vos, konferencijos , nepasisekimas. Jie manė, 
kad kaip tik bus išspręstos Europos prob
lemos ir jiems greičiau sugrįš normalūs tai
kos laikai. Daug pasitenkinimo japonuose 
sukėlė tvirtas Vakarų sąjungininkų nusista
tymas dėl nepripažinimo rusams reparacijų 
iš bėgamosios vokiečių gamybos. Mat tas

klausimas ir japonams yra aktualus, nes 
jiems teks nešti sunkią reparacijų naštą. Ka
da prasidės derybos dėl taikos sutarties su 
Japonija dabar yra visai neaišku, nes Mask- 
vog konferencija sudrio.vė visus Vakarų są
jungininkų ateities planus. Bet jau kuris lai
kau girdėtis, kad japonai yra patenkinti oku
pacija, nes jiems yra garantuota ramybė ir 
tvarka. • - .

Tokio (UP). Gegužės 2 d. įsiteasėjo nau
joji Japonijos konstitucija. Dabar visi japo
nai yra lygūs prieš įstatymus. Ateityje nie
kas negalės būti persekiojamas dėl politinių 
ir tikybinių įsitikinimų. Konstitucijos įžan
goje yra nuostatai, kad nuo dabar visa aukš
čiausioji valdžia iš tautos paeina ir kad 
Japonija nori gyventi taikoje visiems lai
kams. Imperatorius netenka vykdomosios ga
lios ir jis lieka tik simboliniu valstybės įkū
nytojų. Parlamentas yra aukščiausioji kraš* 
to institucija. Teisingumas priklauso aukš
čiausiam teismui Krašto valdymas yra stip
riai decentralizuotas, perkeliant žymių dalį 
administracijos vietos savivaldybėms.

Šio naujojo gyvenimo pradžia yra nepa
prasta japonų tauto, istorijoje, jodėl visame 
krašte buvo daug iškilmių ir šventadieniška
me apeigų. Generolas McArthuras leido prie- 
viešųjų pastatų iškabinti japonų vėliavas.

Kaip ir visuomet
Londonas. (Dena) Sovietų finansų nriniste- 

sir Zvierew praneša, kad krašto atstatymui 
užtraukiamos 20 milijardų rublių paskolos 
pasirašymas buvo perviršytas 258 milijonais 
rublių.

Po 1 D-karo Suomija įsigijo gerą vardą, 
kad buvo vienas iš nedaugelio kraštų, kuris 
garbingai mokėjo savo skolas. Dabar suo
miai moka dar didesnę ir sunkesnę skolų. 
Šiuo kartu jie duoklę atiduoda Sovietų s-gai.

Nūnai Suomija teikia nuostabų vaizdų. 
Visa tauta, 4 mil. žmonių, dirba atkakliai 
užsispyrusi ir turėdama vienintelį tikslą — 
tiekti gėrybes, ne savo reikmei tarnaujančias, 
bet atitenkančias galingam kaimynui, kuris 
pretenduoja tų gėrybių, remdamasis politiniu 
reparacijų pagrindu. Šitą gamybą suomiai 
turės varyti dar šešerius metus. Tat reiškia, 
kad jų gyvenimo lygmuo turės būti dar la
biau sumažintas, nors ir be to jau yra gana 
kuklus. Bet suomiai šią kietą būtinybę su
tinka nedejuodami. Skolų mokėjimas suomiam 
dabar yra ne vien tautinis garbės daly
kai Taip buvo prieš 15 metų. Šiandien jis 
yra Suomijai kelias tautos nepriklausomybei 
atgauti. Tik tokiu būdu, tik mokėdama savo 
reparacijų naštų Suomija gali pasidaryti lais
va. Ir dėl to dabar visa Suomija eina kaip 
vienas žmogus, kad dirbtų rusų naudai, kaip 
1939 m. stovėjo kaip vienas vyras, kad at
remtų rusų antpuolį. Vis tiek kuriai politi
nei partijai priklausytų, suomiai dabar yra 
įsitikinę, kad jie turi gyventi geruose santy
kiuose su savo galingu kaimynu. Suomijos 
valstybės prezidentas J. K. Paasikivis 1945 
m. nepriklausomybės sukakties proga pasa
kytoje kalbojė nurodė: „Mūsų vyriausybė 

x yra įsitikinusi, kad iš didžios, katastrofos, į 
kurių pateko karo dėliai Suomija gali būti 
išvesta tik derinant Suomijos interesu3 su 
sovietiniais, ir kad tik šiuo būdu gali būti 
atgauta pozicija pasaulyje, būsianti panaši į 
tą, kurių kadaise turėjome nepriklausomų ir 
suverenių valstybių tarpe”. '
, Ar tok3 interesų derinimas įmanomas? Ru

sija yra milžinas, prisiekęs komunistinei pa
saulio santvarkai. Suomija-yra nykštukas., ly- 
gininant su jos, kaimynu, ir dabar dar tebe
tiki kapitalistinėg santvarkos pranašumais 
Vakarų Europos pavyzdžiu. Klausimą, gal 
būt, galima spręsti, remiantis patyrimais, 
suomių įgytais santykiaujant su savo kaimy
nu per dvejus metus, kurie praėjo nuo pa
liaubų su Rusija.

Pagal tų paliaubų nuostatus suomiai turėjo 
sovietam, perleisti 12% savo teritorijos. 
Tose perleistinose srityse syveno 420.000 Suo
mijos pijiečių. .Sovietai tiems suomiams pa
sakė: „Jūs galite pasilaikyti savo tėviškes ir 
sodybas, jei įsigysite sovietų pilietybes. O jei 
norite likti suomiais, turite palikti savo ju- 
domąjį ir nejudomąj) turtą ir turite traukti . 
į Suomiją”.

Koks stipru3 yra suomių nacionalinis jaus
mas, geriausiai įrodo faktas, kad tik 1000 
suomių tesutiko savo tėviškėje likti anomis 
sąlygomis. Tik 1000 suomių tesutiko atsisa
kyti nuo savo Suomijos valstybės.

Paliaubose taip pat buvo nustatyta, kad, jei 
vokiečių kariuomenė f>er dvi savaites po pa
liaubų neevakuo3 krašto, tai suomiai turės 
savo gerą valią parodyti, pradėdami kovoti su 
vokiečiais. Sovietai gerai žinojo, jog vokie
čiams nebuvo techniškai įmanoma tokiu 
trumpu laiku išsikraustyti iš krašto. Tad suo
mių kariai, kurie buvo ketveriu3 metus kovęsi 
su rusais, turėjo keisti frontus ir atsisukti 
prieš savo ligtolinius sąjungininkus. Vokie
čiai palaikė tat išdavimu. įsiutę dėl to išda
vimo jie sistemingai, naikino kiekvieną suo
mių namą kiekvieną kaimą ir kiekvieną 
miestą, kurį buvo užėmę. Tad baigiantis 1944 
metams, 640.000 žmonių, vadinasi beveik vie
nas šeštadalis gyventojų, buvo sunkiai nuken
tėjęs nuo karo, kuriems padarytąją žala rei
kėjo atitaisyti valstybės parama ir privalu 
bendradarbiavimu. Beveik % gyventojų rei-

NARSIOJI SUOMIJA
kėjo pasirūpinti, buveines. Okininkug reikėjo 
iš naujo įkurti, didesnius ūkius išparceliuo
jant naujokynams. 82.000 karių buvo žuvę. 
Suomiai turėjo aprūpinti 170.000 karo inva
lidų ir 42.000 karo našlaičių. Drauge jie 
turėjo naujai pertvarkyti krašto ūkio gyve
nimą tokiu būdu, kad būtų išlygintas terito
rijos praradųnag Sovietų s-gai.

Pavyzdys: Rusai pareikalavo perleisti Por- 
kalos sritį, už 25 km į rytug nuo Helsinkio, 
kad įsirengtų ten laivyno bazę. Ta sritig yra, 
palyginti, maža, betgi ten buvo 1000 smul-, 
kių ūkių, kurie tiekdavo Helsinkiui beveik 
visas daržoves ir vaisius. Rusai reikalavo, 
kad 11000 šios srities gyventojų išsikeltų. 
Savo laivyno bazę jie norėjo kurti nestebimi 
smulkių akių. Mažiau ryžtingesnei ir ištver
mingesnei tautai, kaip suomiams, šitoks bū
vis būtų pasirodęs beviltiškas. Bet tai dar ne 
viskas, suomiai dar turi mokėti reparacijas. 
Ber b metus jie turi patiekti sovietams 
300.000.000 dolerių vertėg gėrybių, tarp jų 
mašinų, ir'laivų, kurie gaminami iš plieno 
ir kitų žaliavų, nesančių pačioje Suomijoje. 
Šias žaliavas suomiai turėjo pirkti Vakarų 
Europoje tpkiu metu, kada jie nebeturėjo* 
svetimų devizų. Si perspektyva taip slėgė, jog 
kai kurie suomių ekonomistai manė, kad 
kraštas susmuks. Vokietijos reparacijos, ku
rias ji turėjo mokėti po 1 D. karo, palyginus 
su Suomijai užkrautosiomis, buvo švelnios. 
Bet šiandien suomiai reparacijų mokėjimą 
per pirmuosius dvejų, metus jau atliko šėk
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— O kas mašinoj sėdėjo dar ir lydėjo?
Supratau, kad žinoma daugiau, negu aš maniau. „O gal dar 

seka mane ir tam tikras seklys yra nusamdytas? Brrl“ — Šiurpiai 
nupurtė mane visą. Instinktyviai pajutau, kad neigti ir gintis čia 
būtų bergždžia ir naivu. Valandėlę taip susikaupiau, kad smilki
niuose tik ūžė, o akyse temo ir mirguliavo. Stąiga viskas atslūgo 
ir nušvito. Mudviejų akys susitiko. Aš drąsiai pažiūrėjau

— Taip! Lydėjo...
— Rodos, karys?
— Visai teisingai! Gusarų pulko gydytojas.
— Keistą ... Kaip jis ten atsirado?
— Daug keistų dalykų įvyksta mūsų gyvenime. Aš jų ne

mokėčiau išaiškinti, bet dažnai esti. Panašiai atsitiko' ir vakar. 
Gydytojas Ragaišis — geras mano patėvio pažįstamas. Juk mano 
patėvis irgi tarnavo gusarų pulke, kol išėjo į atsargą.

— Tad iškvietė! gydytoją Ragaišį?
— Ne. Atsitiktinai Buvau musistačiusl viena vykti. Tik sėdu 

į taksi ir žiūriu — pro šalį gydytojas Ragaišis beeinąs. Aš papra
šiau, ir jis sutiko.

— Gerai, gerai... Dabar man viskas aišku. Tik žiūrėk, ma
žyte: kai kitą kartą teks vykti pas motiną, būtinai paskambink 
man. Mielai palydėsiu.

Aš prišokau, apkabinau jo kaklą ir glamonėdama džiaugiausi
— Koks tu geras, brangusis... Aš ir dabar būčiau taip pa

dariusi, tik, nedrįsau tau sutrukdyti. Juk tu nuolat užtimtas.
— Tau patarnauti visada surasiu laiko. -
Viskas pasibaigė, rodos, geruoju. Bet tik iš paviršiaus. Antanas, 

nežinau, gal visai nuoširdžiai suprato mano pasiaiškinimą. Jis 
atlaidžiai šypsojos ir vėl meilus buvo. Tačiau aš... Mano viduiė 
draskėsi ir šaukė: „Melas! Begėdiškas Šlykštus melas! Tuo melų 
grindžiamas naujasis gyvenimas. Dievas nelaimins. Ne! Ne! Arba

mingai ir sukūrė pagrindus, kurių dėka, kaip 
matyti, seksis ir toliau tesėti. Tam tikslui jie 
turėjo sukurti visai naujas pramonės šakas 
ir išmokyti 100.000 darbininkų tokių prekių 
gamybai, kurios lig šiol buvo nepažįstamos 
Suomijoje.

Suomiai lig šiol patyrė, kad rusai, yra ne
gailestingi kalkuliuotojai. Taip antai, yra

„Modernizuotas” 
amerikiečių 4eep‘. 
Dėl benzino stokos 
Europoje tenka 
keisti išvaizdą.

(Dena-Bild)

Radau dau atvirai prisipažink ir maldauk atleidžiama, arba... pasitrauk ir 
grįžk į senąjį savo kelią.“

Visą naktį klejojau ir blaškiausi. Apie rytą šiek tiek aprimau 
ir kiečiau užmingau. Nubudau vėlokai. Vilkaičiai jau buvo po 
pusryčių ir visi išsivaikščioję. Tylu, nyku visam bute. Aš Irgi 
išėjau pasibastyti po miestą. ,

Mano sieloj niekad tikrosios giedros nebebuvo. Tik kartais 
tirščiau apsiniaukdavo, o kartais palengvėdavo ir nušvisdavo. 
Ziūript, kokia aplinkuma ir kokie žmonės pasitaikydavo.

Pagaliau atėjo lauktoji diena. Tai įvyko maždaug po mėnesio 
nuo mudviejų sutartuvių. Oras atšalo. Nuogi nuplikę stiro medžiai 
Sušalusi žemė skardžiai kaukšėjo po kojomis. Smulkaus sauso 
sniego sūkurius piktai taršė vėjas gatvėse. Artėjo tikroji žiena-

Seštadienio vakarą, sutemus, tyliai, slaptai pro mažas šonines 
duris suėjom j bažnyčią. Jos tarnas tuojau užrakino duris iš vi
daus. Bažnyčioj tik kunigas ir mes. Daugiau nieko. Tikra sėnovės 
karalių ar kunigaikščių rūmų slaptosios meilės romantika. Tik 
dėjai Iš tikrųjų taip nebuvou dabar, todėl maA visai nepatiko. Aš 
norėjau, kad šis momentas kuo iškilmingiausia ir garsiausiai būtų 
pažymėtas. Aš troškau stiprios muzikos, skambalų, nesuvaldomų 
žirgų lėkimo, daug šviesos, triukšmo ir minios — smalsios pa
vydžios minios. Bet Antanas visai priešingai buvo nusistatęs. Te
būnie jo valia. Juk jis mano viešpats. n

Vis dėlto neaišku man buvo, kodėl taip tyliai, slaptai ir kuk
liai Tarytum kokia gėda ar nusikaltimas būtų jaučiamas. Da
lyvavo tik Vilkaičiai ir advokatas Audronis su žmona — Antano 
bičiuliai Iš mano pusės — niekas. Grįžus iš bažnyčios, prisidėjo 
dar tas pats kunigas.

Pirmiausia bažnyčioje buvo atliktas mano krikštas, po to jung
tuvių apeigos. Pustamsiai'mirksėjo altoriaus žvakės, dusliai grojo 
vargonai. Skubiai vienu balsu buvo atgiedotas Veni Creator.

Ir niekas, rodos, niekas po to nepakitėjo. Aš likausi Zina, o 
Antanas tapo Tonia. Taip man patiko maloninis jo vardas. 11/ 
pradžių tarytum jis raukėsi, bet ilgainiui priprato.

Bet kokia staigmena man buvo parengta sekmadinnvic' Mi“tnif 
nesitikėjau ir -niekad nepamiršiu . •

Apie priešpiečius švelniai mane žadina. Žaviai skamba 
žodžiai. Lengva, maloni lūpų šypsena.

nuostatas, kad jei suomiai pavėluoja prista
tyti preke,, reparacijų s-ton, turi mokėti 5’/« 
baudos mėnesyje nuo prekių vertės. Keleto 
laivų, kuriuos Suomija turėjo pristatyti 1946
ui., negalėjo laiku pastatyti, nes jiems Ame
rikoje nupirktos dalys negalėjo būti laiku 
atgabento8 dėl streikų Amerikoje. Rusai vi
siškai suprato, kad čia nebuvo suomių jokios 
blogos valios. Bet jie tą sutartinę baudą vi
sai šaltai Įskaitė į Suomijos karo skolą, kuri 
tuo būdu padidėjo 200.000 dolerių.

(B. d.)
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Lietuviškosios knygos sukakties 400-taisiais 
metais Memmingeno Aerodromo stovykloje 
suruošta lietuvių spaudos paroda, kurios 

, atidarymas įvyko vakar, sekmadienį. .
Iškilmingas atidarymo aktas įvyko stovy

klos teatro salėje, kuri pilna prisirinko lie
tuvių visuomenės. Iškilmes atidarė ir progai 
pritaikintą kalbą pasakė vietos lietuvių gim
nazijos direktorius inž. Mikaila. Abiturientė 
Irena Zalnieriūnaitė įspūdingai paskaitė pri
taikinta tarme Mažvydo „Chatechismuso 
Prasty Szadej” prakalbą. Gimnazijos mokyt 
Aldona Nasvytytė — Augustinavičienė padarė 
trumpą bet turiningą lietuvių spaudos apžval
gą nuo jos atsiradimo iki šių laikų, iškel
dama ir pabrėždama reikšmingiausius mūsų 
spaudos raidos momentus, kryptis bei sie
kius, kartu sukeldama daug optimizmo. Me
niškoje dalyje 5 kl. mokinys Vytautas Matu
lionis solo padainavo liaudies dairltą, pa
demonstruodamas savo neabejotiną talentą 
dainavimo mene. Jo padainuotos dainos pa- , 
liko neblogesnį įspūdį už kaikurių mus lan
kiusių dainininkų — profesionalų pasirody
mus. Gimnazijos mokyt. J. Zdanavičius, akom- 
ponuojant p. Kamantauskui, gražiai pagrojo 
smuiku. Be to, 5 kL mokinė Matulevičiūtė įspū-- 
dingai padeklamavo Vaičiūno „Aušros sū
nums” ir stovyklos skautai vyčiai padainavo 
liaudies dainų.

Po iškilmingosios dalies .akto dalyviai bu
vo pakviesti į gimnazijos patalpas apžiūrėti 
spaudos parodos, kurioje teikėsi duoti išsa
mių paaiškinimų pats parodos iniciatorius ir 
organizatorius dipl. ekon. Br. Kviklys.

Pirmajame — senosios lietuvių knygos — 
skyriuje visų pirma krinta į akį didelis, me
niškai pagamintas pirmosios lietuviškos kny
gos Mažvydo „Chatechismuso prasty Szadej” 
modelis su prakalba. Čia pat guli „Chatechis
muso” originalo fotokopijos, originalūs pir
mojo lietuvių laikraščio „Auszros” komplek
tai, lietuvių spauda iki D. Karo ir’kitos se
nosios lietuvių knygos, plakatas su spaudos 
istorinėmis datomis, slaptas aplinkraštis apie 
knygų draudimą, plakatėlis apie knygnešius, 
apie „graždanką” ir kt.

Antrajame skyriuje pavaizduota Nepriklau
somos Lietuvos knyga — originalūs kūriniai, 
vertimai, laikraščiai, knygos augimo 1547 — 
1047 plakatas. Į akį krinta daug eksponatų, 
dėl kurių kyla klausimas, iš kur parodos or
ganizatorius šiose sunkiose sąlygose galėjo 
juos ištraukti. Pav. liuksusiniai leidiniai — 
Kristijono Duonelaičio „Metai”, Maironio 
„Pavasario Balsai”, „Lietuviškosios Enciklo- 

«, pedijos” iki šiol išėję visi tomai, P. Rusecko 
„Knygnešys”, „M. K. Čiurlionis”, Hippolite 
Tainė „Meno istorija”, Šapokos „Lietuvos 
istorija”, Homero „Odisėjos” ir „Iliados” 
vertimai, Žemaitės raštai ir daug kitų.

Trečiajame skyriuje pavaizduota lietuvių 
spauda okupacijų metu. Čia matome beveik 
pilną rinkinį pogrindžio perijodikos nacių 
laikais: „Nepriklausomą Lietuvą”, ,4 Lais
vę”, „Pogrindžio Kuntaplį”, „Laisvės Kovo
toją”, „Vieningą Kovą”, „Lietuvių Laisvės 
Trimtą”, „Vardan Tiesos”, „Baltiją“, „Jau
nime Budėk”, „Frontą”, „Lietuvą”, ^.Atžaly
ną“, „Apžvalgą”, „Tautos Žodį”, lietuviams 
suklaidinti gestapo leidžiamą „Laisvės Ko
votoją”. Be to, čia matome daug kitų rota
ciniu būdu spausdintų atsišaukimų ir lei
dinių Toliau eina nacių okupacijos meto
aiKnM»K»HMiaoBMm»i»an»»iH»ian

Lietuviu, spaudos paroda Memmingene
prolietuviška legalioji periodika ir knygos, 
plakatas apie pogrindžio spaudą ir kt.

Ketvirtasis ir penktasis skyrius — knyga 
ir spauda tremtyje (Vokietijoje). Čia išstatyti 
bendro pobūdžio leidiniai ir perijodika. Gra
žiai sutvarkytas ir savo leidinių gausumu 
stebina skautiškos literatūros skyrius. I akį 
krinta skoningu viršeliu „Skautų Aidas”, 
„Skautybė” — skautų vadų laikraštis, „Sto
vyklą.”, „Budėk” ir daug kitų. Gražus plaka
tas, vaizduojąs tremtieg knygą, iš kurio ma
tyti, kad periodinių leidinių tremtyje (Vokie
tijoje) buvo išleista 1945 m. — 125, 1946 m. 
— 230, neperiodinių — 1945 m. — 92, 1946 
m. —288. Skyrius sutvarkytas poskyriais: ben
dras skyrius, informaciniai biuleteniai, ju
moras, jaunimas, religinis poskyris. Ekspo
natų tarpe matome daug dailiosios litera
tūros leidinių, apie 70 pavadinimų laikraščių

ir biuletenių, visą ėjusią ir dabar tebeeinan
čią licencijuotą perijodiką. Imponuoja ju
moro skyrius, jo eksponatų tarpe paminėtini 
pavadinimai: „Klumpė”, „Šaipokas”, „Išvie- 
tintoji Kultuvė”, „Margutis”, „Kuisys”, 
„Špilkos“,, „Menkės”, „Ožys”, „Neatplėštas 
Siuntinėlis”, „Dypukas”, „DP Jubiliejinė 
Kultuvė”, „Balandis“, „Dievo Paukštelis”, 
„Pro Plyšį”, „Bizūnas” ir kt.

Atskirai tenka paminėti Memmingeno lie
tuvių spaudos skyrių, kuriame be pačių 
leidinių randasi ir visos įmanomos spaustu
vės priemonės, vaizduojančios kaip vyksta 
techniškas spaudos gaminimo darbas.

Labai negausus muzikos skyrelis. Čia eks
ponatų tarpe matome gaidų rinkinius „Gie
dokime Viešpačiui” (rotatorium), „Giedanti 
Bažnyčia”, „Lietuvių Karių Dainos” (iš
leista Berlyne 1945), Br. Budriūno „3 Gies-

mės” (išleido „Patria”) ir Jono Zdanavičiaus 
„De Profundis” (išleido' „Mintis”).

Šeštasis skyrius — tremties knyga svetur. 
Čia matome, kad šiuo metu yra išleista: 
Švedijoje — biuleteniai „Pragiedruliai”, 
„Spinduliai”, „Svetur”, „Studentų Žodis"; 
Danijoje — „Lietuvių Žinios”; Italijoje — 
mirusio poeto Vytauto Mačernio „Vizijos” » 
(nepaprastai gražiai išleisti Romoje 1947, 
spaudai paruošė Vyt. Saulius, iliustr. dail. V, 
Aleksandravičius (cinke) ; Prancūzijoje —
V. Rastenio „1918—1946 (labai meniški dail -
VI. Vijeikio linoleumo raižiniai); Šveicarijoje 
— biuleteniai „Mūsų Žinios” , ir „Lietuviai 
Šveicarijoje”; Austrijoje — „Mūsų Žinios”,

Septintas skyrius — lietuvių spauda emi
gracijoje. Čia matoųie labai didelį JAV lie
tuvių spaudos skyrių: apie 22 pavadinimų 
laikraščiai, jų tarpe dienraštis „Dranga’’’, 
„Naujienos”, „Tėvynė”, „Amerika”, „Vie..y-

(Nukeltą į 4 pusi.)

'6perio gyvenime
Naujas Europos krepšinio meisteris. Vietoje Čekoslovakijos - Sovietu s-ga

Iki šiol Europos krepšinio pirmenybės jau 
buvo pravestog penkius kartus. Pradžią davė 
šveicarai, 1935 m. į Ženevą sušaukė krepši
nio mėgėjus Europos meisteriui išaiškinti. 
Tąsyk laimikis atiteko Latvijai, kuri pasi
puošė pirmojo meisterio vardu. Toliau J 
krepšinio aukštumas iškopė lietuviai, pirmą 
kartą užfiksavę savo pranašumą 1937 m. Ry
goje ir po dviejų metų tą patį jiakartoje 
Kaune. Dėl politinių painiavų tolesnės pir
menybės negalėjo būti rengiamos ir tik 1946 
m. Ženevoje buvo Europos pirmenybės atnau
jintos. Bet gi čia dėl suprantamų aplinkybių 
pabaltijiečiai negalėjo dalyvauti ir jiems, 
nenuilstamai pirmaujantiems visame kontinen 
te, teko be kovos atiduoti titulą laiminges- 
niems kraštams. Naujuoju Europos meisteriu 
tapo Čekoslovakija, šiemet - • • • 
penktosios pirmenybės ir . .
dalyvavo ir Sovietų s-gos rinktinė. Ligšioli
niai galiūnai Čekoslovakai buvo priversti ti
tulą perleisti sovietams, kurie į Prahą buvo 
pasiuntę aukšto lygio komandą. Įdomu pažy
mėti, kad sovietų rinktinės pagrinde figūravo 
gana daug pabaltijiečių — lietuvių ir estų. 
Jie ir buvo laimėtos meisterystės didieji kal
tininkai. Užteks pažymėti, kad daugio spe
cialistų nuomone, geriausiu pirmnybių žaidi- 
ku buvo apskelbtas estas Lossov, mažaūgis 
studentas iš Talino. Be kita ko, sovietų rink
tinėje matėme du kauniečius — Kulakauską 
ir Butautą. Dar žaidė estas Kuliam. Tuo bū
du pabaltijiečiai, nors ir įtempti į sovietų 
rinktinę, dar kartą turėjo progą pareikšti 
savo įprastinę duoklę Europos pirmenybėse. 
Užsienio spauda rašo, kad sovietai savo žai
dimą grindžia amerikoniška mokykla, su ku
ria jie susipažino Pabaltijy.

Pirmenybės Įvyko Sokols Vinohrady patal
pose, halėje, kuri laikoma viena iš pačių 
gražiausių vidurinėje Europoje. Pradinis 
susidomėjimas pirmenybėmis buvo kuklu* — 
į atidarymo iškilmes suplaukė tik 1500 žiū
rovų. Dauginusia dėmesio susilaukė tolesni 
žaidimai, ypatingai kai kovojo čekoslovakai 
ir sovietai, dvi jau prieš pirmenybes aiškiai 
favorizuojamos komandos^ Vis dėlto pirme
nybių dvikovės nieku būdu neaudrino pra- 
hiečių tokiu stiliumi, Į kurį mes buvome

titulą laiminges-

Prahoje buvo jau 
čia pirmą kartą

įpratę Rygoje ar Kaune.
Buvo žaidžiama senomis 

turios baudos). Pat pirmose 'dienose daug 
vilčių buvo susikūrę ir prancūzai, bet vėliau 
krito prieš belgus, o toliau turėjo pripažinti 
čekoslovakų pranašumą i 
auklėtiniam* atiteko tik penktoji vieta.

Naujasis Europos meisteris, Sovietų s-ga, 
beveik visas rungtynes sužaidė didžiu stiliu
mi. Sunkiau jiems buvo apsiprasti pat pir
mose rungtynėse, kur jiems, tiesa, buvo skir
tas ne toks pajėgus varžovas — jugoslavai. 
Praėjo dešimt minučių, kol sovietaį įmetė 
pirmuosius taškus. Vėliau' komanda įsižaidė 
ir be vargo nulėmė žaidimą įtikinančia pa
sekme 50—11. Po to sovietai įveikė ir antrą, 
jau sunkesnę kliūtį ir privertė pasiduoti 
vengrus 62—33. Pasekmė būtų buvusi ne 
tekia didelė, jei pirmose minutėse dėl sužei
dimo nebūtų iš aikštės išėjęs pats iškiliau
sias vengrų1 žaidikas dr. Barany. Trečias 
sovietų priešininkas Egiptas pajėgė užkurti 
didesnį pasipriešinimą ir pplaimėjo, paly

tu ginti, kukliai — 32—46. Su lenkais sovietai 
'' neturėjo daug rūpesčio ir laimėjo 36 — 18.

Pirmame kėlinyje užsiplėšė iki 21 — 5, so
vietai išleido antrąjį penketuką ir lenkai pa
taisė skirtumą. Be to, sovietai dar atskaitė 
bulgarams 55—23 ir baigminėse rungtynėse 
pasiruošė dvikovei su ligšioliniu meisteriu 
čekoslovakais.

Iš kitos pusės, čekoslovakai savo kelią iki 
baigmės išgrindė tokiomis pargalėmis: prieš 
Olandiją 93—19, prieš Rumuniją 64—25, 
prieš Lenkiją 51—17, prieš Vengriją 52—48, 
prieš Prancūziją 34—22 ir prieš Belgiją 
32 - 29.

Baigminis susikirtimas tarp dviejų šulų, 
Čekoslovakijos , ir Sovietų s-gos, vis dėlto 
nedavė tokios įtampos, kaip esame pratę 
matyti ligšiolinėse Europos pirmenybėse. So
vietų rinktinės pranašumas buvo per ryškus 
ir pergalė jų naudai. Tiesa, čekoslovakai 
antrą kėlinį sugebėjo išlaikyti lygia pasekme 
(po 23), bet pradinio kapitalo jiems, deja, 
nepavyko išdildinti. Sovietų komando? didy
sis dirigentas buvo estas Lossov, išmintingai 
pravedęs penketuką per visas kliuvinius.

Jei baigmini* žaidimas' savo įtampa kiek

apvylė, tai rungtynės dėl trečios vietos, kur 
is taisyklėmis (ke-' susikibo Egiptas ir Belgija, kompensavo u-

— Zina, ruoškis. Po pietų tuojau išvykstam.
Apsiblaususi raivausi aš minkštoj patogioj loyoj ir nieko 

nenusivokiu. \
— Kur, brangusis?

w — Toli, toli...
— Ilgam?
— Kiek patiks ... Kiek tu gera ir padori būsi...
Skąmba, kaip mielosios motinos pasaka. Tik tatai būdavo va

karais. Nejučiomis nugrimstu į tuos palaimintus svajonių laikus. 
Aš vėl maža, naivi mergytė. Norėtųsi pažaisti fantazija. Aš tikra, 

. kad čia Tonia, gerai nusiteikęs, vaikiškai žaidžia su manim. Aš ir 
toliau noriu jam pritarti.

-- A kas parūpins mums auksinę karietą ir žaibiškus žirgus? 
0 gal debesimis plauksim?

Jis griežčiau pasižiūri į mane ir tarytum subara.
— Kas tau, Zina? Aš visai rimtai kalbų.

1 | — Rimtai?
Man vis dar nerealu. Bet pažvelgiu į Tonią. Jis, gražiu pilku, 

su juodais atlapais ir juosta, chalatu apsisiautęs, rimtai tvarko 
odinius žvilgančius savo lagaminus. Pagaliau aš susivokiu, kad 
tai tikrovė. Staiga pašoksiu iš lovos ir imu tvarkytis.

Tonia vėl sako:
— Tik tu, Zina, per daug neprisikrauk balasto. Kas būtina, 

rasim pakeliui. O tau daug, daug reikės, pradedant nuo gerų . 
baltinių ir baigiant baline suknia, batukais, karakulio paltu. Apie 
kitas smulkmenas aš dabar nė negalvoju. Savaime išsispręs.

Po pietų, tikrai, sėdim mudu tarptautinio miegamojo vagono 
temos
kliudo. Platus šviesus langas, kaip, kino ekranas, nuolat keičia 
vaizdus ’ —' ' " ’ ’ ’ ’ ’ ’ ■” ’ ’ - . ■
-liestai, 
’iliskam Berlyne. Paryžiuje, Šveicarijoj, Italijoj. Po to Nizza, gar-\

x sioioj prancūzu Rivieroj.
Viskas būtų buvę dar žaviau, jei ne tas Pėtia. Prieš pat iš

vykstant Verutė įteikia jo laiškelį.
„Vis dėlto. Zina, tu parsidavei — galutinai ir visiškai. Kitaip 

<okio sandėrio aš nė nemoku pavadinti. Niekad nesitikėjau, kad 
taip įvyks, ypač po paskutinio mudviejų vakaro „Ramybėje“,

klasės kupė. Jauku, malonu ir visai uždara. Niekas ne-

ir reginius. Žaviai, kaleidoskopiškai pramirga, nušvinta 
sostinės ir valstybių savumai. Po truputi sustojam ir pa-

Aišku, kad aš tik nykštukas, palyginant su šituo sostinės tūzu, 
kuris punta kitų darbu ir prakaitu. Gali būti, kad jis viskuo tave 
aprūpins ir viską turėsi, ko įsigeisi. Tačiau atsimink, Zina, kad 
tikroji laimė ir meilė neperkama už jokias pasaulio gėrybes.

„Man be galo skaudu, kad aš taip klydau tavyje ir tavo 
jausmuose. Nors tu buvai tos rūšies moteris, tačiau aš visą laiką 
tvirtai buvau įsitikinęs, kad tai tik būklės, bet ne esmės dalykas. 
Deja, dabar paaiškėjo, kad kaip tik atvirkščiai. Džiaugiuosi, kad 
ne per vėlai.

„Ką gi... Mudviejų keliai griežtai skiriasi. Būk laiminga, 
prikopusi prie savo idealo. . P. Paraistis“

DievS, Dieve, kaip jis neapdairiai drėbė purvu J atvirą, ken
čiančią mano širdį, tik jam vienam gryna meilė liepsnojančią. Su 
kokiu malonumu būčiau sukniubusi dabar priegalviuose ir verkusi, 
verkusi, kol sausa ir šviesiau būtų pasidarę akyse. Paskum būtinai 
nubėgčiau pas Pėtią ir taip išprausčiau jį, kad tas meilus vai- ■ 
kiūkštis nebesižinotų, kur dėtis iš gėdos. Bet dabar — iš tikrųjų: 
„ką gi“... Gera doza nuodų įšvirkšta, ir aš turiu juos pakelti. 
Stengiuos iš paskutinųjų. Beliko kelios minutės iki išvykimo. Auto 
jau laukia ir burbia palangėj. Čia pat visą laiką sukaliojasi Tonia. 
Aš vaidinu linksmą, besidominčią kelione, o tuo tarpu viduje ge
ležiniais nagais drasko. Galva svaigsta nuo susikrimtimo, kojos 
linksta keliuose iš silpnumo

Lengviau nuvirtau minkštoj vagono sėdynėj ir visu kūnu at- 
sišliejau J šoninę atramą Priešais sėdįs Tonia tuojau pastebėjo ir 
susirūpino. ,

— Brangioji, tu labai išbalusi... Rasi, pavargusi? Gar prigul
tum? Aš tau pataisysiu...

— Mielai, Tonia...
' Jis tvarkė ir. ramino:

— Tur būt, mažai keliavusi dar, arba niekad?
— Taip, Tonia...
— Taigi, Reisefieber. Dažnai neįpratusiam pasitaiko. Fit nie

kis! Veikiai praeis!
Aš džiaugiuosi, kad taip aiškinama.
— O gal vieną galvos miltelį priimtum?
— Iš kur gi dabar gausi?
— Ai turiu.

vo grožiu ir patiekė žiūrovams įspūdingų 
akimirkų. Po dramatines ir permaiąingoa 
kovos egiptiečiai sugriebė kad ir sunkią, 

ir taip RuzgV^ bet džiugią pergalę 50—48. Pirmas kėlinys 
20—19 belgų naudai.

Penktoje vietoje, kaip. žinome, liko pran
cūzai, į šeštą vietą nubloškę/lenkus (62—29). 
Tolesnės vietos: 7. Vengrija, 8, Belgarija, 9. 
Italija, 10. Rumunija, 11. Olandija, 12, Aus- 
rijaT 13. Jugoslavija, 14. Albanija. Šveicarai 
šiose pirmenybėse nedalyvavo, pasiteisinda
ma finansiniais sunkumais, be to, nesimatė 
dar dviejų Ženevos dalyvių: Luksemburgg ir 
Anglijos. Užtat galima buvo susipažinti su 
naujais krepšinyje vardais: Austrija, Jugo
slavija, 
daugiau 
džiokai, 
tyti tik 
kiek daugiau pažengę, bet žaidžia dar gero
kai neapvaldytą krepšinį ir amerikietiškas 
stilius jiems dar „terra incognita”.

Gerą šuolį J priekį yra padarę belgai, tu- ' 
rėję daug progų žaisti su amerikiečių ka
riais. Belgai gali didžiuotis savo gynimu 
(zona), su kuriuo jų priešininkai turėjo daug 
vargo. Pastebėtinas dar ryškių italų smu
kimas. Taip gražiai ' reiškęsis ligšiolinėse 
pirmenybėse, kur jiems ne kartą yra tekęs 
vicemeisterio vardas, Prahoje italų tempera
mentas gniužo ir jie krito'Į 9-tą vietą.

Pagal tradiciją, kitos Europos pirmeny
bės numatomos naujojo meisterio teritorijoje. 
1949 m. bus rungtyniaujama Maskvoje. 
Dveji metai — ne taip trumpas laikotarpis 
ir ka9 žino, ar likimą* neiškrės kokios staig
menos. Gal būt, kartą tokia staigmena buė 
ir mums, pabaltijiečiams, palanki. Pažiūrė
sime. , K CerkeliOnai.

Per Sekmines Scheinfelde bus įdomu...
Artėjančios Sekminės, tremtinių sporto gy 

venime, neša, jei ne įdomias permainas, tai 
jau bent malonių staigmenų. Šioje gražioje 
vasaros šventėje, vietinio Kovo iniciatyva 
įvyksta Pabaltijo tautų krepšinio žaidynės. 
Turint puikią aikštelę erdvioje salėje ir ne
sivaržant dėl patalpų svečiam* priimti, ko- 
viečiams sudaro neblogas sąlygas pas save 
namie pasirodyti. »

Kaip žinome, savo amžiumi jauna* Kovas 
sportinėje veikloje jau yra pasiekęs gražių 
rezultatų. Savo staigiu iškopimu į viršūnes 
atkreipė rimtą dėmesį ir vieną kartą net mū
sų Šarūnui buvo suteikęs pagrįstą rūpestį... 
Šia proga tikėtina, kad jaunieji koviečiai per 
būsimas varžybas blogiau nepasirodys, o gal 
ir netikėtumą patieks...

Sekminių šventėje trijų kaimynų susitiki
mas entuziastingoje sporto dvasioje bus ir 
naujas bendradarbiavimo įnašas giminingų 
tautų suartėjime. Ta proga, trijų pajėgiausių 
vienetų kovotojams atžymėti, p. Arasimavi- 
čius pagamino puošnų diplomą anglų kalbo
je. Čia gražiame juostų audinyje ir trijų * 
tautinių vėliavų apipavydalinime, pavaizduo
tas krepšininkų dvejetas būdingame žaidimo 
momente.

Kaip paaiškėjo varžybose dalyvauja visi 
pajėgiausi tremtyje esą Pabaltijo tautų vie
netai. Lietuvius atstovaUg nenugalimas Šarū
nas, Tiubingeno Vytis, Dillingeno SK ir 
Scheinfeldo Kovas. Latvių stipriausi vienetai 
iš Hanau, Liubecko ir jungtinė Augsburgo — - 
Ingolstadto. Estus atstovaus tik viena Geis- 
lingeno komanda.

ši reta proga jiamatyti oficialias Pabaltijo 
tautų aukštos klasės žaidynes, o neoficialiai 
(prisimennt paskutiniąsia* Europos krepšinio 
pirmenybes ir anot jos stebėjusių optimistiš
kos nuomonės mūsų elitui pareiškimo) _ Eu
ropos kuru vertą susitikimą, lietuviškoje ir 
bendrai tremtinių visuomenėje sukels nema
žą susidomėjimą.

S. m. gegužės 3 d. įvyko maža repeticija 
tarp Kovo ir Augsburgo latvių komandos, f 
kuri Sekminėms susijungs su Ingolstadto ekipa.

Rungtynes baigėsi 74—41 (35—25) Kovo 
naudai. Bendrai turint galvoje Kovo nesėkmę 
pradžioje, laimėjimo pasekmė turėjo boti arfi 
fesnė.

Albanija. Visos trys komandos yra 
ar mažiau gabūs mokiniai, pra- 

kurių tikrąjį veidą bus galima tna- 
ateityje. Bulgarai ir rumunai yra

3



Nr. 51 (288). MINTIS 1947. V. 11

Amerikos lietuviai komunistai trukdo ALT 
ruošiamas prakalbas

Dar dėl išvykimo

Keletas iš Europos atvykusių lietuvių t 
Ameriką, ALT paprašyti, važinėja po lietu
vių kolonijas su prakalbomis. Tremtiniai sa
vo prakalbose objektyviai papasakoja Ame- 

, rikos lietuviams apie taitiečių kančias oku
pacijų metu ir dabar ir taip pat ir apie 
tremtinių vargus. Iš tokių kalbėtojų energin
gai reiškiasi B r. Budginas, Dr. Podalskis, 

. kun. Reičiūnas, adv. Skipitis, Dr. Kazlaus
kas, Dr. Oervydas (Kanadoje) p. Juodeikie
nė ir kt Bet šios kalbos nepatinka Ameri
koje esantiems lietuviams komunistams. 
„Naujienos” rašo: „Budgino kalba buvo tik
rai jaudinanti. Ne vienam klausytojui sužibė
jo ašaros -e. Budgincf kalba kai kuriems 
komunistėliams pusėtinai ėmė padus svilin
ti. Jie ėmė baubti, rėkti, betvarkę kelti, tai 

. teko juos & svetainės išprašyti. Kai kalbė
tojas pradėjo pasakoti, kad » jia buvo nacių 
koncentracijos stovykloje, tai vienas komu
nistas šuktelėjo „meluoji”. Bet kai tas ko
munistas buvo pąkviestas ateiti ir savo aki
mis pamatyti užsilikusius pas kalbėtojų ran
dus nuo kankinimo, tai jis nesijudino iš vie
tos. Iš publikos pasigirdo balsai: „Eik, ju- 
došiau, ir pažiūrėk”. Raudonieji griebiasi — 
pačių žemiausių priemonių prakalboms pa
kenkti. Jie net (skundė šerifui (policijai), kad 
tai bus fašistiškas mitingas. Bet šerifui, ku
ris buvo atvykę^ iš Behtono, nereikėjo ilgai 
aiškinti, ko verti yra tie skundai ir kas per 
paukščiai yra tie skundikai. Jis net nesiki
šo | mitingo reikalus, bet dar pareiškė, jog 
tai žmogiška -pareiga padėti savo tautie
čiams.”-(vj) \ ,

Lietuvių Universiteto klubas remia Pabaltijo 
Universitetą Pinneberge

Jau keletas metų, kaip Čikagoje veikia jau- 
nirflo grupė susispietusi prie Lietuvių Uni
versiteto klubo. Klubas per eilę metų teikė
stipendijas studentams ir rėmė lietuvių kul
tūrinę veiklą. Dabar klubas atsisakė skirti 
lėšas iš rengiamų'įvairių pramogų studentų 
stipendijoms, bet nutarė iš gaunamų pajamų 
lėšas skirti Pabaltijo Universiteto lietuviams 
Pinneberge. Tam tikslui balandžio 27 d. klu
bas buvo suruošęs didelį koncertą, kurio pa
jamos paskirtos lietuviams minimame univer
sitete. Prie koncerto ruošimo daugiausia pa-

Lietuviu. spaudos ...
(Atkelta iš 3 pusi.)

bė", „Sandara”, „Dirvą”, komunistų — 
„Vilnis”, „Laisvė”, „Tiesa”. Iš knygų pami
nėtinos rečiau sutinkamos Dr. Jono Šliupo 
„Lietuvių Tauta Senovėje ir Siądie”, Vysk. 
M. Valančiaus „Bažnyčios istorija” ir daug 
kitų. Kanadoje — „Liaudies Balsas”, „Nepri
klausomoji Lietuva” (rotatorium); Argenti
noje — „Argentinos Lietuvių Balsas”, leidi
niai „Tėvynei”, „Lietuvai”; Uragvajuje 

| „Laisvoji Lietuva”; Anglijoje — laikraštis 
„Išeivių Draugas”.

Aštuntas skyrius — knygos a'pie Lietuvą 
svetimomis kalbomis. Iš eksponatų paminėtini 
„Lithuanian Bulletins” (lietuvių biuleteniai), ' 
Neumanno ir Sasso bylos vertimo į anglų kalbą 
fotokopija, buvusio D. Britanijos konsulo 

i Lietuvai E. J. Harrissono knyga „Lithuania’s 
Fight for Freedom” (Lietuvos kova dėl lais
vės), Stp. Zobąrsko novelių knygos vertimas 
Į vokiečių kalbą „Das Lied der Sensen”, Dr. 
phil. M. Alse!kaitės-Gimbutienės disertacija 
apie lietuvių laidėtuves, Dr. rer. pol. Alberto 
Tarulio disertacija ūkio* klausimais, P. Ga
launės „L’Art Lithuanien” (Lietuviškasis me
nas), Kosto Jurgėlos ir kitų „Lithuania in a 
Twine Teutonic Clutch (Teutonų puolimų ap
supta Lietuva), Lietuvos armijos pulkininko 
Jono Petraičio knygos „Kaip jie mus 
sušaudė” vertimas į anglų kalbą — „Li
thuania under the Sickle and Harfimre” (Lie
tuva po piautuvu ir kūju). Iš Pabaltijo Uni
versiteto Hamburge leidinių paminėtini V. 
Stankaus „The Great Age of World History” 
(Pasaulio istorijos didysis amžius), von Ed. 
Sturus „Die Alkstaetten in Litauen (Lietu
vos piliakalniai), Assq< Prof. Dr. A. Rukšos 
J3e Cafetulli Carmini LI eiusque ftemplari 
Graeco”.

Taip pat labai įdomus svetimųjų, besido-% 
m tižių lietuvių tauta, išleistų knygų skyre
lis. Iš eksponatų paminėtini Heidelbergo uni
versiteto išleisto Mažvydo katekizmo fotoko- 
p.ja, A. Senno ir F. Brenderio „Rašomosios 
lietuvių kalbds žodynas” — lietuviškai — 
vokiškoji dalis, Ernst Fraenke „Litauische 
Sintax”, Tore TorbiOrnsson „Die litauische 
Akzentverschiebung”,, Ernst Schwentner „Die 
Wortfolge im Litauischen”, Lievlandische 
Reimchronik — Eiliuotoji Livonijos Kronika", 
kurioje yra aprašomi Livonijos ordino žygiai 
Mindaugo laikais, „C. CorneIIii Taciti Opera”- 
— Tacito veikalas, kuriame pirmą kartą yra 
paminėtos lietuviu giminės.

Pažymėtinas yra skyrelis — mūsų gim- 
nari'ja, kur 'yra išstatyta nemaža dabar iš
leistų vadovėlių, mokinių darbų, žemėlapių 
ir gimnazijos mokinių — vadovaujamų mo
kyti agr. Jankaičio Bavarijoje 1946—47 m. 
surinktas ir paruoštas įdomus herbariumas.

Paroda labai gražiai dekoruota tautiškų 
raštų audiniais, išsiuvinėjimais ir lietuviško 
stiftttis kryželiais. 

sidarbavo panelės: C. Maukus ir Ellen Skir- 
mont Ta proga Noga Gugienė „Naujienose” 
rašo: „Šie mūsų jaunuoliai gerai supranta, 
kad karo nuskriaustųjų niekam nenusikaltu
sių lietuvių būklė yra traginga ir jiems pa
galba yra būtinai reikalinga. Tokios pagal
bos jie tikisi sulaukti tik iš šios pusės okea
no gyvenančių ir savųjų lietuvių. Ir Ameri
kos tikrieji lietuviai jų neapvils. Prie tokių 
lietuvių priklauso Lietuvių Universteto Klu
bas. Jo veikla užsitarnauja visų mūsų paramos 
Tenka pažymėti, kad ir pereitais metais mi
nimas klubas Irgi buvo suruošus tuo pačiu 
tikslu koncertą. Koncerto metu buvo renka
mos knygos ir kiti reikalingi reikmenys stu
dentams. Viskas praėjo su dideliu pasiseki
mu. (vj).

Paminėjo „Minties” metines
Amerikos lietuvių laikraštis „Darbininkas” 

Nr. 25 įsidėjo savo bendradarbio Iz. Valan
čiaus du ilgesnius rašinius apie Memminge- 
no lietuvių veiklą. Viename iš jų plačiai pa
minimos „Minties” metinės, o antrame — 
Ciurlionies Ansamblio gastrolės Memminge- 
ne vasario 7, 8 jr 9 dienoims.

Rašinyje apie „Minties” metines, laikraštis 
išsamiai nušviečia „Minties” pastangas ir pa 
sišventimą šį laikraštį beleidžiant nuo pir
mųjų numerių iki šio laiko, o taip pat jo 
bendradarbių uolų prisidėjimą prie šio kil- 

ftnaus darbo, remiant laikraštį savo rašiniais.
Taip pat suminimi ir išleistieji „Minties” 

leidiniai: dipl. ekon. Br. Kviklio „Lietuvių ko 
va su naciais”, „De Profundis” ir J. Vasai- 
čio dainų rinkinys „Leiskit į Tėvynę”.

Seserys Novickaitėg sn pasisekimu 
koncertuoja

Dvi seserys Stefanija ir Anita Navickaitės 
pradeda garsėti ne tik lietuvių tarpe, bet yra 
dėmesio centre ir Čikagoje. Stefanija yra pia 
nistė, o Anita dainininkė ir smuikininkė. Jos
abi suruošia koncertus ne tik Čikagos lietu
viams, bet Stefanija pereitais metais laimėjo 
pirmą vietą „Chicagos Tribune” didžiajame 
muzikos festivalyje. Ji yra gabi pianistė, pa
siekusi aukšto tobulumo. Anita Navickaitė 
yra studijavusi Lietuvoje ir ten yra buvusi 
filharmonijo- kolektyve. Neseniai ji buvo Ka
lifornijoje, kur ilgesnį laiką tęsė muzikos 
studijas, (vj).

Parodą organizuojant labai daug prisidėjo 
gimnazijos mokytojai — Kviklienė, J. Zdana
vičių ir mokiniai. s

Parodos iniciatorius ir organizatorius dipl. 
ekon. Br. Kviklys, paklaustas, kur ir kaip 
jis tokių ir tiek eksponatų prjrihko, nusišyp- 
sojęg atsakė: — Truputį padirbėjau. Supran
tama, kad žmogus čia ne truputį, o labai 
daug turėjo padirbėti, parodyti daug inicia
tyvos, sumanumo ir talentingo sugebėjimo. 

. Tai savos rūšies1 Robinzonas Kruzoe — iš
mestas į nežinomą salą iš nieko visko pra
simanė. Tam turėjo skirti daug laiko, ener
gijos >r lėšų. 1

— O kaip su lėšomis, — paklausiau, — ar 
gavote iš kur nors? — Ne, atsakė — krei
piausi vienur kitur, bet be rezultatų.

Taip, šiandien visokiems kitokiems, reika
lams lėšų atsiranda, bet šitokioms „išdai
goms” — ne. Ir tenka labai rimtai dėl šito 
fakto susimąstyti. ,

P. Kviklys lietuvių pogrindžio spaudą at
sigabenęs iš Lietuvos ir iki šiol ją išsaugo
jęs. Tenka tik stebėtis jo partizaniška drąsa 
nacių laikais vežiotis tokią „nusikaltimo įro
domąją medžiagą” tuo laiku, kai kiti kai kurie' 
saugojo tik savo kailį, brangenybes 'r kitas 
tos rūšies „vertybes”. Tenka pamąstyti ir 
apie , kitus šios parodos eksponatų savinin
kus. Matyti, kad jie turi kitokį tikėjimą į 
būsimą Lietuvą ir jos ateitį. Šių žmonių 
tikėjimas yra suformuluotas plakate prie įė
jimo į parodą: „Knyga anuomet prikėlė Lie
tuvą, ji prikels ją ir ateityje”.

. Paroda tęsis dar 3 dienas. Kiekvienas lie
tuvis, turėdamas progą, turėtų šią parodą 
pamatyti. J. Vasaitis.

Skaityto,* t'^sai „Ar tai bus balsas lyruose
Vienas mūsų skaitytojas prisiuntė vieno 

lietuvio karo belaisvio Eduardo Voronecko 
pagalbos šaukiančio laišką, pažymėdamas, 
kad jis kreipėsi į daugelį lietuviškų 
tačiau jokios paramos nesulaukęs.

Tame laiške mes skaitome:
š. m. balandžio 26 d. ligoninę 

vokiečiai. Laukiau, tikėjausi, kad su 
kiečių išvykimu mus užsieniečius arba pa
leis, arba perkels į ligoninę po amerikiečių 
kontrole. Mano lūkesčiai neišsipildė. Mes — 
trys baltai ir du ukrainiečiai esame palikti 
visiškoj vokiečių malonėj. Ryšium šu vokie
čių vadovybės atėjimu, ligoninėj nauja tvar
ka. Rašyti iš viso neleidžia. Kalbama, kad 
leis vieną laišką per savaitę išsiųsti. Laiškų 
gauti iš laisvės galima kiek patinka. Mūsų 
padėtis liūdnai keista. Amerikiečių karo be
laisvėje išbuvau dvejus metus, dabar, atro
do, kad ir vokiečių belaisvėje tiek ilgai teks 
išbūti. Esu išėjęs iš pusiausvyros. Po rusų 
vizito rašiau L. R. Kryžiui į Muencheną, ta
čiau tenai sėdintieji, net atsakyti nerado rei
kalo. nekalbant, kad imtųsi kokių nors žy
gių mano paliuosavimui. Kantrybė jau bai-

Po to, kai Britų zonoje buvo paskelbtos vi
sos išvykimo ir įsikūrimo galimybės, lietu
viai pradėjo registruotis išvykimui darbams 
į D. Britaniją. Kai kuriose lietuviškose sto- 
vykkxse užsiregistravo net 100 •/• esančių 
pavienių ir su šeimomis vyrų. Kitose stovy
klose nuo išvažiavimo dar susilaikoma, nes 
laukiama kol bus sulaukta platesnių žinių 
apie šeimoms leidžiamo daiktų-kiekio perga
benimą. Pavieniams asmenims leidžiama pa
siimti iki 75 kg arba tiek kiek galima pa
nešti. Kiti, paskelbus laikraščiuose praneši
mą, kad Kanada priims 120.000 D.P. iš Vo
kietijos, laukia tuo reikalu platesnių infor
macijų. Šiuo metu daugiausia veržiasi išvykti 
ukrainiečiai. Pagal Centrinės Baltų Tarybos 
Detmolde duomenis, apytikriai iš Britų zonos 
šiuo metu gali išvykti apie 9000 lietuvių, ku
rių neriša šeimos. Kiek galės išvykti pradė
jus vežti su šeimom^ dar nėra žinių (dabar 
D.P. stovyklose Britų zonoje yra 23.500 lietu
vių). Taip pat vykstantieji į D. Britaniją ga

VIENINGU KELIU
Lietuvių, latvių ir estų studentų komunikatas

S. m. kovo mėn. 9 d. estų, latvių ir lietu
vių sudentų Centrinės Atstovybės susirinko 
pasitarti bendrais reikalais bei aptarti ben
dradarbiavimo galimumą. t

Pokario sąlygų ir skaudžios neteisybės iš 
savo tėvynių ištremti ir vienodai likimo pa
liesti, Baltijos tautų studentai, suprasdami 
bendrus uždavinius ir pareigas, remiami 
glaudaus tarpusavio ryšio bei visapusiškos 
savitarpio pagalbos, numato:

a) vieningai siekti, savo padėties pageri
nimo,

b) stiprinti baltų tautų tarpe kultūrinius 
ryšius,

▼
Is tarybinio gyvenimo

Kretingos tarybinio uk
„1946 m. Kretingos tarybiniai ūkiui atėjo 

vadovauti tūlas Semionov, — rašo „Tiesa” 
(1947 m. kovo mėn. 7 d.).

Laiko prabėgo nemažas tarpas. Energingi 
vadovai per tą laiką pasiekė ne vieną laimė
jimą. Tačiau Kretingoj tarybinis ūkis ne tik 
nepakilo, bet priešingai — jis diena išdienos 
vis labiau smunka.

Štai imkime , žemės ūkio prievolių valstybei 
atlikimo klausimą: mėsos, pieno paruošas. 
Kretingos tarybinis ūkis visur paskutinėse 
eilėse. Vilkina pieno prievolių vykdymą ir 
šiais metais. Tas pats vyko ir žiemkenčių sė
jos metu, nuimant ir kuliant derlių. Štai 
Kašučių skyrius, kuriame rudens metu buvo 
31 darbininkas, 16 arklių, supūdė 4 ha sėkli
nių dobilų derlių. Žiemkenčių sėjos metu jo 
ūkvedys nepasirodydavo darbe 3—4 dienas, o 
darbininkai nežinodavo ką veikti. Pačiame 
kūlimo darbų įkarštyje kuliamosios mašinos, 
užuot dirbusios tarybiniame ūkyje, keliavo 
iš kaimo į kaimą per privačius ūkius, nes ten 
gundė siūlomas pinigas.

Kaip direktorius pakentė tokią padėtį? 
Visų pirma tai pasekmė to, kad jis toli gražu 
nėra tarybinis ūkio vadovas. Pasipelnyti, ge
rai pagyventi — štai kodėl atėjo į šį ūkį. Jis 
pats asmeniškai yra stambiausias valstybinio 
turto švaistytojas.

Tik pradėjęs eiti 'direktoriaus pareigasArtimam berriradarbiui
p. Žilinskuiskaudžioje liūdesio valandoje, jo sūneliui Rimučiuiužuojautą reiškia mirus, nuoširdžią’
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• į Draugija

gia išsekti. Kuo šiandien pasikliauti; kas ga
li suteikti tikėjimo. Nenoriu pažadų, noriu 
kad kas nors imtųsi konkrečių žygių. Nejau
gi tautiečiai liks kurti mano šauksmui, ar 

, tai bus balsas tyruose...”
Šitaip skamba šitas laiškas. Atrodo, jokių 

perėmė platesnių paaiškinimų pridėti nereikalinga, 
ameri-* Nesinorėtų tikėti, kad mūsų atitinkamos or

ganizacijoj būtų tiek kurčios, šio apleistojo 
ir neturinčio jokių giminių bei pažįstamų, 
tautiečio reikalu. Tačiau balsas šaukiasi ir 
mūsų pareiga tuojau jį išgirsti, padėti Tr pa
guosti, ypatingai toms organizacijoms, ku
rios betarpiai rūpinasi šalpos rc’kalais. Kar
tu paduodame adresą: Hospital 2057, Block 
II, St. 11, Garmisch.

įstaigų,

Gilaus liūdesio valandoje
Poniai Onai Ži’irskieneimirus brangiam R i m u i i u L reiškia nuoširdžią užuojautą

Memmingeno Miesto
Ateitininkai Sendraugiai

i. Anglija^
lės pasiimti, jei turi, savo šeimos narių ame
rikiečių ir prancūzų zonose. Tikimasi, kad 
darbininkų verbavimas prasidės ir kitose 
zonose, bet neanksčiau kaip kitais metais, 
nes pergabenimas iš Britų zonos numatytas 
iki šių metų pabaigos. Darbininkų verbavi
mas vyksta pačios D. Britanijos Darbo ir 
Tautinės Tarnybos ministerijos, per tam rei
kalui atsiųstas specialias komisijas. Verba
vimo centras yra Lemgo (prie Vyr. Unrros 
būstinės Britų zonai) iš PW ir D.P. Divi
sion. Be to, veikia apygardinės komisijos 
(Duesseldorf, Hannover, Kiel). Numatoma iš 
Britų zonos kas mėnesį išvežti apie .12.000 
suverbuotų D.P. Transportai vyksta per Cux
haven ir Hamburgo uostus. Pirmasis pabal- 
tiečių transportas, pagal „Išeivių Draugo” 16 
Nr. pranešimą, atplaukė balandžio mėn. 23 d. 
į Hullio uostą. Pirmieji transportai bus pa
naudoti gyvenamųjų patalpų paruošimui atei
tyje atvykstantiems suverbuotiems D.P. (vj.)

c) skatinti santykiavimą su kitų tautų stu
dentija, supažindinti kultūringąjį pasaulį su 
mūsų pagrįstais siekimais ir neginčijamomis 
teisėmis.

šiems tikslams siekti iš estų, latvių ir He- 
tuvių studentų centrinių organų narių suda
rytas Centrinis Baltų Studentų Komitetas.

Centrinis Baltų Studentų Komitetas tikisi, 
kad platūs trijų Baltijos tautų visuomenės 
sluoksniai ir Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
valstybių laisvės draugai jo veikloje pritars 
ir jam suteiks reikiamos paramos.

direktorius Semionov
penkių savaičių bėgyje papiovė asmeniškiems 
reikalams du stambius raguočius ir šešias 
avis. To, žinoma, direktorius negalėjo nus
lėpti nuo ūkio dirbančiųjų. Darbininkai visai 
pagrįstai darė priekaištus Semionovui, tačiau 
ji9- tik juokėsi: „Mokytojai, mat, atsirado!”

Praėjusiais metais tarybinis ūkis gavo 
paskyrą 600 kietmetrių malkų Niekam savo 
laiku nesusirūpinus paskyros apiforminimu, 
kuras žuvo. Tačiau be malkų kaipgi žiemosi: 
ir šiltnamius reikia apšildyti, ir kambarius, 
ir virtuvę-. . . Ir ką sugalvojo direktorius? 
Jij nusprendė, kad jam jokie orderiai nerei
kalingi, nes valstybiniame miške malkų-kiek 
nori. Prišmončių skyriaus ūkvedys gavo įsa
kymą parūpinti iš valdiško miško malkų. 
Direktorius jau trynė iš džiaugsmo rankas, 
kai staiga į šį reikalą įsikišo miško eigulys: 
„Nė vieno pagalio malkų jūs negausite iš. 
mano saugojamo miško!” •

Direktorius griebėsi kitos išeities: kirsti 
parką! Ir dabar Kretingos tarybiniame ūkyje 
naikinamas šimtametis parkas: kertami kle
vai, topoliai, kedro pušys ir kiti retai pasi
taikantieji medžidi. O iš puošnaus pušų go
jelio prie Darbėnų vieškelio — tik kelmai 
liko ...

Nejautresnis jis ir patiems darbininkams. 
Į kiekvieną jų priekaištą, kodėl jie negauna 
už darbą jiems priklausančios duonos, kodėl 
laiku neišmokamos algos, kur dingsta jiems 
išskirta druska, žibalas, medžiaga drabu
žiams, jis šiurkščiai atrėžia: „Aš čia šeimi
ninkas, ir jūs nesikiškite į ne savo reikalus!” 
Ūkyje labai užvilkintas pasirengimas pavasa
rio sėjai, darbai vos juda, arkliai neatšerti, 
Semionov, vengdamas, kad jo šitoks šeiminin- , 
kavimas neiškiltų aikštės, uždraudė tarybinio 
ūkio dirbantiesiems bet ką pasakoti apie ūk|.g 
ūkio dirbantiesiems > griežtai uždrausta lan
kytis Kretingos apskrities žemės ūkio dar
buotojų profesinės sąjungos komitete: nei 
vienas žodis neturi būti žinomaj kitiems apie 
netvarką ūkyje!” J. J.
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