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(MINTIS)
Tobulina Vokietijos ūkio plana,

pus darbas, nežiūrint sunkumų, galįs padėtį 
pagerinti. Gi karinės valdžios darančios vis
ką kas tik įmanoma ir be jokio spaudimo. 
To paties norinčios susilaukti ir iš vokiečių.

Šiuo tarpu ypatingos komandos peržiūri 
visas įtartinas maisto produktų susitelkimo 
vietas tiek miestuose pas spekuliantus, tiek 
ūkiuose. 'Pas ūkininkus, priešingai .pasklidu
siai klaidingai nuomonei, nerandama perdide 
lių maisto atsargų. Tik galvijų skaičius ga
lėtų būti dar sumažintas.

Londonas. (BBC) D. Britanijos ir Austrijos 
vyriausybės iškilus, vienur Žemuosiuose Rū
muose, kitur parlamente, vokiečių ir austrų 
belaisvių paleidimo iš 1 Sovietų s-gos klausi
mui, pareiškė abejojančios dėl sovietų vy
riausybės nurodyto dar turimų belaisvių 
skaičiaus.

Londonas. (BBC) D. Britanijos vyriausybė 
yra numačiusi vokiečių laikraščiams leisti 
pasiųsti savo atstovus į Londoną.

Londonas. (BBC) Žymus pasaulinio garso 
vok. rašytojas, 72 m. amžiaus Tomas Mann, 
dabar gyvenantis JAV, apsistojo Londone pa
kelyje į PEN klubo suvažiavimą Šveicarijoje. 
Jo garbei Londone buvo surengtos vaišės, 
kurių metu jis pasisakė šiuo tarpu nesiren- 
giąs aplankyti Vokietijos, nes vokiečių tauta 
nuo galvos iki kojų esanti egoistinė, net iš 
savo vargo ji mėgsta didžiuotis. Turi pra
eiti dar keletas metų iki kilnesnės idėjos 
egoizmą nustelbs.

Indijai grasia pilietinis karas
Londonas. (UP) Lordas Viscout Mount-- 

batten, Indijos vicekaralius, kuris šiuo metų 
tariasi su britų vyriausybe dėl esamos Indi
joje padėties ir dėl perdavimo valdžios pa
tiems indams, ministeriui pirmininkui Ąttlee 
pareiškė, kad padėtis Indijoje dabar yra to
kia, jog tik skubūs sprendimai galėtų su
kliudyti pilietinį karą.

Mountbatten siūlė š. m. liepos 2 d. sušaukti 
į Londoną visų Indijos politinių partijų va
dus. Tada turi būti padarytas paskutinis

Londonas. (Dena) Užsienio reikalų minis
teris Bevinas pakartotinai dalyvavo deba
tuose ir pareiškė viltį, jog yra galima visus 
sunkumus tarp didžiųjų valstybių išlyginti.

Dėl anglų ir amerikiečių zonų sujungimo 
jis nurodė,. kad su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis yra vedami pasitarimai, kurių 
tikslas yra padaryti zonų sujungimo susita
rimą efektingesnį. Dar esą reikalinga iš
dirbti abiejų zonų ūkio tarybos detales. Tos 
tarybos potvarkiai turėsią įstatyminės galios.

Kaip Dena iš Berlyno praneša, Bevinas 
yra sutikęs su kompromisiniais siūlymais 
dėl abiejų zonų ūkiškojo administravimo. 
Susitarimai liečia: bendras paskolas išjudi
nimui vokiečių ūkio, tikslų nustatymą tarp- 
zoninių įstaigų funkcijų ir sudarymą ūkio 
tarybos. O britų ir amerikiečių karinių gu
bernatorių siūlymai apima šiuos tris punk
tus:

1. Susitarimas dėl bendro panaudojimo 
anglų ir amerikiečių pinigų dėl išjudinimo 
vokiečių pramonės ir užsienio prekybos.

2. Susitarimas tiksliai nustatyti penkių 
abiejų zonų administracijos įstaigų veikimo 
apimtį ir Įstatimdavystės galią.

3. Pagrindinis susitarimas dėl 'sukūrimo 
ūkio tarybos, kurios veikimo detalės dar 
turi būti nustatytos.

Pagal šią trijų punktų programą, britų ir 
amerikiečių okupacinės įstaigos yra nusista- 
čiusios tam (ikras ūkio pobūdžio funkcijas 
perleisti į vokiečių rankas ir siekti sudaryti 
centrinę abiejų zonų ūkio vadovybę. Ūkio 
taryba turi būti sudaryta iš atskirų kraštų 
(Under) delegatų proporcingai pagal gy
ventojų skaičių.

Londonas. (BBC) Amerikiečių ir britų oku 
pacinių zonų kariniai gubernatoriai — mar
šalas Douglas ir generolas Clay išleido bend 
rą atsišaukimą į jungtinių zonų gyventojus 
vokiečius dėl maitinimo padėties. Atsišauki
me nors ir sutinkama, kad .maitinimo padė
tis, ypač miestuose esanti labai bloga, tačiau 
vis dėlto prašoma susilaikyti nuo bet kokių 
.demonstracijų ir darbo nutraukimo, nes stro-

Anglu - egiptiečių^ ginčas
II—1^. —— 2 — 2 trn^4 TYJrlKalras. (N.deF.) Egilpto ministeris pirmi

ninkas Nokraschy Pascha pareiškė: Egiptas 
negali bepripažinti tolimesnį 1936 m. sutar
ties galiojimą. Jis pasisakė prieš užsienių 
reikalų ministerio Bevino pareiškimus per už 
atėnių politikos debatus žemuosiuose rūmuo
se. Jis pasakė: „Anglų kariuomenės buvimas 
Egipte prieštarauja mūsų nepriklausomybei 
ir suverenumui. Britų vyriausybė žino labai 
gerai, kad kariuomenės buvimas neatitinka 
mūsų tautos valiai — mes vienbalsiai reikalau 
jame, kad tuojau būtų visos karinės pajėgos 
atitrauktos ir kad jų atitraukimas nebūtų ri
šamas nei su senos sutarties revizija, nei su 
naujos sutarties sudarymu.”

1936 m. sutartis yra sudaryta esant ypa
tingoms aplinkybėms. Tos aplinkybės dabar 
nebeegzistuoja. Sutarties, kuri prieštarauja 
Jungtinių Tautų Chartai,' Egiptas nebegali 
pripažinti. N. Pascha tvirtina, kad jis yra 
tikras, jog joks JT narys su tuo nesutiks, 
kad svetimų karinių pajėgų buvimas Egipte 
būtų pateisinamas.

Egipto ministeris pirmininkas toliau nuro
dė, kad Didž. Britanija reikaldbja sudanie- 
čius nuo Egipto atskirti. Ta politika esanti 
nukreipta prieš Egipto ir Sudano interesus. 
Egipto ir Sudano vienybė išplaukia iš Nilo 
slėnio gyventojų valios. Britų karinės pajė
gos neturi jokios teisės likti tiek Egipte, tiek 
ir Sudane. N. Pascha paskelbė, kad Egiptas 
kreipsis į Jungtines Tautas kad jos pagelbė
tų išspręsti ginčą.

„Jungtinių Tautų lygybės principas, kuriuo 
remiasi ta organizacija, Egiptui garantuoja 
pergalę”.

Londonas (N.deF.) Dėl Egipto ministerio 
pirmininko N. Pascha pareiškimo britų už
sienių reikalų ministerijos kalbėtojas paaiš
kino, kad britų pažiūros į anglų — egiptie
čių susitarimą lieka nepasikeitusios, kadangi 
toje kalboje nebuvę nieko naujo pasakyta.

Visi Egipto ministerio pirmininko palies
tieji klausimai esą britų — egiptiečių pasi
tarimuose dėl sutarties revizijos abiem pu
sėm patenkinamu būdu išspręsti. Kas liečia 
Sudaną, tai nuomonių skirtumai esą atsiradę 
dėl Egipto viepašališko susitarimo aiškini
mo. Pagal Egipto aiškinimą sudaniečiams 
esą neduodama laisvai apsispręsti. Bet ši pa
šiūra Didž. Britanijos negali būti akceptuo
ta. Dėl N. Paschos aiškinimo, kad 1936 m. 
sutartis galinti būti panaikinta kadangi vie
nam partneriui ji esanti nenaudinga, kalbė

Trumanąs kalba apie DP įsileidimą,
anglų resursai esą sunykę ir jie nebegali ilgai 
išlaikyti tokį laivyną, kuris būtų pajėgus 
garantuoti vakarų pusrutulio saugumą.

Vašingtonas. Buvęs Jungtinių Amerikos 
Valstybių viceministeris Summer Wells viė- 
noja radio kalboje išreiškė nuomonę, kad 
Italijai turėtų būti suteikta toli siekianti 
ūkiškoji parama. Jis pažymėjo, kad iš prie
žasties didelių ūkiškųjų sunkumų komunis
tams gali pasisekti paimti valdžią j savo 
rankas. Italų aukšti valdininkai tvirtina, kad 
jų komunistai gauna paramą iš užsienio.' 
Summer Welles įįūlė paskirti Italijos vyriau
sybei 120 mil. dolerių paramos, o Eksporto-
Importo Bankas turėtų tuojau suteikti 100 
mil. dolerių paskolos. '

NEDUODA RAMYBĖS
Briuslis (Dena). Oficialiai pranešama, kad 

Belgijos vyriausybė atmetė sovietų vyriausy-1 
bės reikalavimą repatrijuoti pabaltijiečius, 
lenkus ir ukrainiečius pabėgėlius, kurie da
bar dirba belgų kasyklose.
Rukaln siuntimas is JAV uždraustas '
Vašingtonas. (Dena) Kad sumažinus spe

kuliaciją, amerikiečių armija uždraudė nuo 
š. m. gegužės 26 d. privačiuose siuntiniuose 
siųsti iš Jungtinių Amerikos Valstybių į 
Vokietiją cigaretes ir tabaką. Tas potvarkis 
neliečia siuntų, kurios skiriamos kariuomenės 
ir civilinių tarnautojų reikalams.

Nuolaidu šalininkas
Vašingtonas. (Dena) „Sovietų s-goje ir 

Jungtinėse Amerikos Valstybėse perdaug kal
bama apie karą, o mažai apie taiką” — pa
reiškė J. F. Byrnes, buvęs užsienio reikalų 
ministeris. „Aš neigiu tai, kad konfliktas yra 
neišvengiamas. Sovietų tauta nenori karo. 
Jei įvyktų karas, tai ne todėl jog jo tautos 
norėtų, bet iš priežasties neveiklumo tų, ku
rie valdo pasaulį. Bet aš neprileidžiu sau ir 
diplomatijos bankroto, priešingai: mes ga
lime daryti taiką ir išlaikyti taiką”. JAV 
aiškiai davė suprasti Sovietų s-gai, kad tai- 

'kos sąlygos negali būtį diktuotos. Bet ir JAV 
negali tokias sąlygas diktuoti. Sąjungininkai 
turėtų ligiateisiškai tartis.

Vašingtonas. Prezidentas Trumana- spau
dos konferencijoje pareiškė, kąd neužilgo bū
siąs patiektas kongresui Įstatymo projektas, 
kuriame numatoma Europoje esantiems pa
bėgėliams padidinti įvažiavimo kvotas. Jis 
pažymėjo, kad ir Jungtinės Amerikos Vals
tybės turėtų prisidėti prie DP klausimo 
sprendimo, nes iki šiol Jungtinių Amerikos 
Valstybių vaidmuo šios svarbios problemos 
sprendime nebuvęs patenkinamas. Praėjusia^ 
metais paskelbtasis planas priimti Europos 
pabėgėlių 1 Jungtines Amerikos Valstybes 
nebuvęs pakankamai įvykdytas.

Užsienio reikalų ministerio pavaduotojas 
Hilldring, nurodė į tremtinių problemos ak
tualumą ir pranešė kongreso užsienio reikalų 
pakomisei, kad užsienio reikalų ministeris 
Marshallis greitu laiku JA Valstybėms pasiū 
lys įsileisti didesnį skaičių tremtinių iš Eu
ropos. Jis tiksliai nėra nurodęs, koks skai
čius galėsiąs įvažiuoti į Ameriką, bet yra 
pasakęs, kad siūlysiąs įsileisti virš 600.000 
tremtinių gyvenančių amerikiečių zonoje Vo
kietijoje. (Daily Telegraph)

Vašingtonas. Pasaulio saugumas iA taika 
priklauso nuo jėgų išlyginimo, kuriame anglų 
ir amerikiečių jūrų pajėgos turėtų vienoje 
pusėje atsistoti - pareiškė amerikiečių laivyno 
vadas, admirolas Ninutz. Kiekvienas anglų 
laivyno susilpnėjimas reiškia, kad amerikie
čių laivynas turi atitinkamai sustiprėti, nes 

mėginimas paveikti indų politikus priimti 
pirmykšti D. Britanijos planą, kuriame yra 
numatyta suverenumo teises perleisti su
vienytai Indijai. Jei ši3 mėginimas nepasi
sektų, tai indų politikai turėtų sutikti pada
linti Indiją l dvi nepriklausomas valstybes.

New Delhi (. de F.) Indijos provincijos 
Pandžabo sostinėje Lahore Įvyko naujų susi
rėmimų. 12 žmonių buvo užmušta ir apie 90 
suimta. Jau šešios dienos kaip vyksta nera
mumai.

Londonas. (BBC). Palestinoje vyko po il
gos pertraukos pirmas susidūrimas tarp žy
dų ir arabų; užmuštas vienas žydas ir du 
arabai.

Jeruzalė. (NF) Iš Palestinos pranešama 
apie naujus traukinių puolimus ir naujas bom 
bų ekspliozijas. Su kontaktinės minos pagal
ba žydų teroristai kelyje iš Jaffos į Haifą 
nuleido nuo bėgių darbininkų traukini. Vie
nas darbininkas sužeistas. Bombomis suga
dinti trys geležinkelio tiltai Benyamina — 
Hadenna rajone ir dar trijose geležinkelio 
linijos vietose padaryti bombinial pasikėsini
mai. Du britų policininkai žuvo nuo teroristų 
šūvių Jeruzalės gatvėse.

Atsargus kaimynas
Teheranas (Dena). Persijos karo ministe- 

j . ' " ‘ * „hermetišką” uždarymą
sovietų sienos. Sovietų pasiuntinys I. W. Sa- 
džikov išvyko į Maskvą gydytis, o jo vieton 
atvyko kita® pasiuntinybės reikalų vedėjas.

Teheranas (N. deF.) Amerikiečių Vidurže
mio jūros ir rytinio Atlanto laivyno vadas 
admirolas R. L. Conolly lankėsi persų sosti
nėje ir turėjo pasikalbėjimus su persų minis- 
teriu pirmininku ir su karo ministerių.' Po 
specialios audiencijos pas šachą Mohammed 
Reza Pehlevi admirolas išskrido iš Therano.

.Suėmimai nesiliauja
Bukareštas (N de F.) Rumunijos ūkininkų 

partija vadovaujama Dr. Maniu, nacionalli- 
beralų partija — C. Bratianuso ir socialde
mokratų partija su T. Petresku priešakyje įtei 
kė sąjungininkams protestą dėl despotiško jų 
partijų narių suėminėjimo. Partijų atstovai 
tvirtina, kad suėmimai yra daromi vien dėl 
politinių jsitikinimų ir be teisinio pagrindo.

Londonos. (BBC) D. Britanijos vyriausybė 
įteikė Rumunijos vyriausybei pratęsto notą 
dėl priešįstatyminio suėmimo 1506 ūkininkų 
partijos narių. Protestas įteiktas įsitikinus 
gautojo britų ambasadoje iš penkių partijos 
narių skundo teisingumu. Jame buvo nuro
dyti suėmimai, jų neteisėtumas ir nežmoniš
kos kalinimo sąlygos.

Londonas. (BBC) JAV užsienio reikalų mi- 
nisterio Marshallio'pareiškimu užsienio mi
nisterijos planavimo komisija yra užsiėmusi 
rinkimu žinių apie politinę ir ūkinę padėtį 
Europoje, Artimuose, Viduriniuose ir Toli
muosiuose Rytuose. Tolesnis Amerikos pa
galbos teikimas ir laikymasis (vairių proble
mų atžvilgiu daug priklausys nuo 
misijos išvadų ir siūlymų.

Londonas. (BBC) Amerikiečių 
matyta sekančiam mėnesiui suma 
rio kontingentus laikraščiams 50%

tojas pareiškė, kad Didž. Britanija su šia pa
žiūra nesutinka. Jis konstatavo, kad britų ka
rinių pajėgų buvimas kanalo zonoje yra su
derintas su 1936 m. sutarties nuostatais ir 
kad tą susitarimą Didž. Britanija skaito ga
liojančiu. Britų karinių pajėgų atitraukimas 
iš kanalą zonos gali būti svarstomas tik jei 
tas klausimas bus patiektas Saugumo Tary
bai. Londone dar nieko apie tai nežinoma, 
kad Egiptas šiuo reikalu būtų formaliai krei
pęsis į Jungtines Tautas.

Kairas (N. de F.) Oficialiai yra paskelbta, 
kad Egipto ministeris pirmininkas Nokraschy 
Pascha pats vadovaus egiptiečių delegacijai 
kai Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje bus rįja paskelbė' apie 
nagrinėjamas britų — egiptiečių ginčas.

Bagdadas (N. de F.) Irano ministeris pir
mininkas Salin Jabur pareiškė, kad Irakas ir 
arabų lygos valstybės yra priverstos imtis 
drastiškų priemonių arabų teisėms ginti ir 
pagriežtinti reikalavimus dėl sudarymo Pa
lestinoje arabiškos nepriklausomos valstybės.

„Dėl aplinkybių, kad nepaprastas JT susi
rinkimas nepripažino arabų teisių — dabar 
arabiškasis pasaulis yra patekęs į kritišką 
padėtį. Dabar mes turime pradėti dėl Pales
tinos \ ilgą kovą. Mes nesutinkame su1 sionis
tais, tuo tarpu pavojingas didžiųjų valstybių 
imperializmas kėsinasi į mūsų neginčijamas 
teises. Mums kito nieko nelieka kaip kovoti.”

Ministeris pirmininkas Salin Jahur paskel
bė, kad neužilgo arabų lygos valstybės susi
rinks dabartinei Palestinos padėčiai aptarti. 
Kiekvieną tame susirinkime padarytą nutari
mą, Irakas priims, kuris tik bus nukreiptas ga 
rantuoti arabų suverenumui Palestinoje.

Rinkimai prancFziųzonoje
Baden-Badenas (Dena) Trys kraštai: Sūd- 

wiirttemberg, Sūdbaden ir Rheinland - Pfalz 
gegužės 18 d. priėmė naują konstituciją. Rin
kimuose į Landtagus krikščionys demokratai 
(CDU) laimėjo pirmąją vietą, nes jų išrinkta 
113 atstovų. Antroje vietoje eina socialdemo
kratai (SP) su 72 atstovais. Komunistų iš
rinkta Tik 17 atstovų. Iš 2.984.312 turėjusių 
teisę balsuoti, balsavo 1.954.819, t. y. 72%. 
207.873 kortelės buvo negaliojančios.

Nitti vyriausybės nesudarys
Roma. (Dena) Buvęs seniau ministerių 

pirmininku, liberalų partijos narys Francesco 
Nitti, kuriam buvo pavesta sudaryti italų 
vyriausybę, valstybės prezidentui pranešė, 
kad tas uždavinys jam nepavyko.

minėtos ko

zonoje nu- 
’:rti popie-

TRUMPAI
* Dominikonų respublika paskelbė sutin

kanti priimti 5.000—10.000 jugoslavų pabė
gėlių iš Italijos.

* Visų Prancūzijos uostų ir dokų darbi
ninkai sustreikavo 24 valandoms, reikalau
dami pakelti atlyginimą. Kai kuriose vietose 
streikuoja ir geležinkelių darbininkai.

* Italijoje esančių DP stovyklų adminis
travimą italų vyriausybė perima savo žinion.

* Londono laikraštis „News of World” pra 
neša, kad Ministerių kabinetas aptars numa
tomą princesės Elzbietos susižiedavimo klau
simą su Phillip Mountbatten, buvusiuoju 
Graikijos princu. (Dena)

* Paryžiaus laikraščiai skelbia, kad pietų 
Princūzijos dviejose apskrityse duonos ra
cionas yra sumažintas iki 100 gr. dienai.

* Pirmoji DP grupė iš Vokietijos stovyk
lų atvyko j Pietų Ameriką. (Dena)

* Atsistatydino Japonijos ministerių kabi
netas vadovaujamas Shigem Yoshida. (Dena)

* „Pravda” kaltina JAV kišimusi į Pran
cūzijos vidaus reikalus ryšyje su jos vyriau
sybės persitvarkymu be komunistų. (Dena)

* Prancūzų komunistų laikraštis „Hpmani- 
te” kaltina JAV dėl kviečių tiekimo Vokieti
jai. Badas Vokietijoje esąs labiau opus negu 
Prancūzijoje. (Dena)

* Budapešte prasidėjo Čekoslovakijos, Aus 
trijos, Rumunijos, Lenkijos, Bulgarijos ir 
Vengrijos socialistų konferencija. Svarbiau
sias konferencijos uždavinys nustatyti tų vate 
tybių ūkiškojo bendradarbiavimo planą. (UP)

* Helsinkio radio praneša, kad kelis mėne
sius užsitęsusi vyriausybės krizė laikoma už
baigta, kadangi liks egzistuoti dabartinis ko
alicinis kabinetas vadovaujamas Masino Pek
kala. (N. de F.;

Londonas. (BBC) Italija padavė oficialų 
prašymą priimti ją JT nariu. Italijos prašy
mas bus svarstomas saugumo taryboje kaip 
tik taikos sutartis su Italija būsianti ratifi
kuota.

Londoną. (BBC) JAV ūkio ministeris pa
reiškė, kad pasaulinės ūkinės ir dvasinės kri
zės pašalinimui esąs būtinas Vokietijos ir 
Japonijos ūkinis atstatymas. JAV vyriausy
bės-sluoksniuose projektuojama Japonijos at
sistatymui suteikti 1 milijardo dolerių pasko
la iš 3% atiduotiną per 10 metų.
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Astuoni metai praėjo nuo to klaiko, kai aš 
rašiau apie „Jungtines Europos Valstybes”. 
Aš aprašiau nelaimingą ir pavojingą konti
nento vargą, paskendusio senuose ginčuose 
ir moderniškame nacionalizme, suskaldyto 
muitų sienomis, aptemdyto Hitlerio — Mu
solinio ašies, išvarginto vieno didelio karo ir 
apimto baimės dėl kito.

Dabar aš rašau tuo pačiu reikalu ir iške- 
»■ liu tas pačias priežastis. Prieš aštuonis me

tus mano argumentai man atrodė nesugriau
nami. Bet veltui buvo mano pastangos. Po 
ašto'niuolikos mėnesių Europa paskendo Į 
karą, dar baisesnį sunaikinimais, kaip kada 
nors yra buvęs, ir dar daugiau — Europos 
ginčas vėl įtraukė visą pasaulį.

Aišku, kad padėtis, kurioje me9 esame ' 
. šiandien turi daug nemalonaus panašumo į 

1938 m. Ištiktųjų Europos gyventojai dabar 
yra daug didesniame varge negu tada. Mili
jonai jų pastogių buvo sunaikinta. Jie susi
draskė vienas kitą į gabalus su daug ga
lingesniais ginklais, negu kada nors ankščiau. 
Bet ar jie surado kelią į pastovią taiką? Ar 
prie žmonijos susibroliavimo nors kiek priar
tino? Ar sugrįžo įstatymo valdžia?

Nors resursai ir vitališkumas beveik visos 
Europos valstybių skaudžiai sumažėjo, bet 
neapykanta ir kerštas dega nemirštama 
liepsna. Skeletai su žibančiomis akimis ir 
unodingomis ietimis spokso vienas į kitą 
skersai pelenų ir griuvėsių krūvas, kur ka
daise buvo kilni Romoš imperija ir vėliau 
krikščioniškos civilizacijos lopšys. Ar nega
lima tam padaryti galas? Ar mes turime per 
gradaciją begalinių skausmų nusmukti Į vi

siškai primityvišką gyvenimo lygį, ar mes 
galime dar išvengti savo likimo?

Yra žinoma sena istorija apie Ispanijos 
kalinį, įmestą eilei metų J požemį. Vieną die
ną jis pastumia duris. Atviros. Ir jos visad 
buvo atviros. Jis laisvai išeina. Kaž ką pa
našaus šiai progai (istorijai) turi dabar 
Europos gyventojai. Ar jie pasinaudos ji? 
Ar bu* jiems leista ja pasinaudoti? Ar jie 
turės laiko? i

Širdis vieno seno- vyro linksta prie visų 
šitų vargšų paprastų žmonių - liaudies. Ko
kie geri ir draugiški jie; kokie paslaugūs ir 
duosnūs vifenas kitam savo kaimų gyvenime; 
koks nuolatinis ir didelis progresas ir pa
gerinimai. Ir čia prie jų bakūžės slenksčio 
stovi mokslas, išradimai, 6rganizacija, žinios 
ir jėga taip pat.

Prezidentas Roose vėl tas paskelbė keturias

KELIAS It ATEITI/
Winstono Charchiilio Jnngtiaifft Enropon Valstybių ¥ planas

laisves. Iš jų pagrindinė yra laisvė nuo bai
mės. Tai nereiškia vien tik baimės dėl karo. 
Net daugiau paliečianti yra policininko bel
dimosi baimė; duonos pelnytojas, sūnus, 
ištikimas draugas iškeliavo į nakties tamsu
mą be vilties į skriaudos atitaisymą; nėra 
teisybės iš vyriausybės pusės. Tokios yra 
sąlygos, kurios dominuoja didžioje Europos 
dalyje.

Visa tai galėtų kartų baigtis. Du ar trys 
šimtai milijonų Europos žmonių turi tik pa
siryžti būti laimingais ir laisvais, pasidarant 
viena tautų šeima — nuo Atlanto iki Juodo
sios jūros. Tik truputį pasiryžimo. Kalėjimo 
durys atsįdarys. Išeis belaisviai į saulės 
šviesą, į džiaugsmo pilną pasaulį. Aš neno
riu nuo skaitytojo nuslėpti, kad reikalingas 
kilnus aktas. Bet tai yra paprastas aktas. 
Reikia tik sukrusti ir tik visiems kartu.

Aš išskiriu Prancūziją, iš kur' signalas 
turi ateiti; pirmiausia, kad prancūzai geriau 
negu kita kuri tauta gali tikti vadovavimui ir 
antra,' kad Prancūzija jokiu kitu keliu negali 
atgauti savo tikros garbės >r vietos pasau
lyje. Dabar Prancūzija turi paimti Vokietiją 
už rankos ir vesti į broliškumą ir į tautų 
šeimą. Vienintele pergalės dovana yra galė
jimas dovanoti ir vesti į tikrąjį kelią, tai yra 
prizas, kuris spindi prieš prancūzų tautą 
šiuo iškilmingu momentu jos ilgoje istori
joje.

Mane grąsina skanjuę balsas iš praeities. 
1871 m. kada karo audros tarp prancūzų 
respublikos ir Vokietijos dar vis siuto, Vic
tor Hugo pasakį: „Kas nors gi išgirs Pran
cūzijos šauksmą — dabar atėjo mano eilė. 
Ar aš esu tavo priešas? Ne! Aš esu tavo 
sesuo. Aš atsiėmiau viską ir grąžinu atgal 
su viena sąlyga, — kad mes liktume viena 
jungtinė tauta, viena šeima ir viena respūb- 
lika. Aš sunaikinsiu savo fortus, tu savo. 
Mano kerštas — broliškumas. Nebereikia 
mums daugiau rubežių, net ir Reino linijos. 
Sukurkime Jungtines Europos Valstybes, 
Kontinento federaciją, sukurkime Europos 
laisvę!”

Profeto kreipimąsis buvo atmestas. Įvykiai 
nuvedė kitu keliu. Mes . turėjome du karus, 
kurie aptemdė visą pasaulį. Dabar vėl šne
kama apie tretįjį karą, kad pabaigtų suąai-

kinti viską kas iš civilizacijos ir humaniš
kumo dar pasiliko.

Jungtinių Tautų Organizacija yra žmoni
jos viltis. Regionaliniai organizmai bei fede
racijos po pasaulio organizacijos sparnu yra 

t numatyti ir rekomenduojami jos chartoje. Tik 
reikia realizuoti, nes be to centrinis organas 
negali funkcionuoti.

Jeigu didelės armijos yra formuojamos 
atskirų tautų ar jų grupių, jos turi savo ge
neral. štabus, bet kas gi pasirūpins, kad 
bendras generalinis štabas galėtų disponuoti 
mase brigadų ir divizijų, kurioms vadovauja 
įvairiausi vadai, su savais ir skirtingais sie
kimais bei uždaviniais? Kiekvienas žino, 
kad turi būti armijų grupės ir korpusai, su 
savais papildomais štabais bei vadovybe ir 
kad per juos aukščiausia komanda (vado
vybė) gali būti efektyvi užbėgant įvykiams 
už akių.- Kitaip tas plataus masto užsiėmi
mas, kaip karas, negali būti pravedamas su 
pasisekimu. ,

Dėl tos priežasties, jeigu tarpinis organiz
mas nebus sukurtas — pasaulio taikos orga
nizmas arba pavirs į ruina* arba paliks tik 
tušti žodžiai. Kag gali būti tuštesnio, kaip 
daugybė mažų valstybių ir keletas didelių, 
kurios ginčijasi tarp savęs, plepėdamo8 apie 
pasaulio vienybę ir visos veikdamos tik savo 
egoistiniams interesams ir besistengdamos 
sau palankius sprendimus nulemti balsavi
mais!

Faktiškai jau yra padaryta® didelis pro
gresas kuriant tokius galingus sekundarinius 
organizmus, ir pagrindiniai pasaulio struktū
ros atramos stulpai stovi prieš mus kaip 
realybė. Tai yra Jungtinės Amerikos Vals
tybės didelėje vakarų hemispheres asosiaci- 
joje. Tai pat ir Sovietų e-ga su slavų frater- 
nizacija. Galiausiai ir Britų Imperija bei 
tautų Commonwealths* išsisklaidęs po; visą 
globusą, jungiamas sentimentalaus lojalumo.

Me® taip pat neturime išleisti iš akių Azi
jos grupavimosi, kuriame puoselėjama Azi
jos dvasia. Begalinis Tolimųjų Rytų pasaulio 
gyventojų gausumas, nors dabar ji* skęsta 
tarpusavio kovose, vieną gražią dieną paro
dys savo tikrąjį veidą. ?

Kodėl ir tada čia negali būti vietos pilio
riui, vadinamam Europa, kontinento motinai

efektyviai dalyvauti Jungtinių Tautų Organi- 
zacijoje.

Neatskiriamai kartu tektų eiti ir prie ben
dros valiutos įvedimo. Patogiausia kad 
netos turėtų iš vienos pusės tautinius, o iš ki 
tos europėjišku^ užrašus. Pašto ženklai, pa
sai, verslo lengvatos, Europos socialinis su
sivienijimas kultūriniams, susiartinimo, fi’ta- 
tropiškiems tikslams, turi išplaukti iš pa- 
grindinių kanalų. 1

Jeigu pradžioje įvairių .valstybių vyriausy
bės nebūtų pajėgios imtis akcijos, reikėtų 
sukurti stiprias organizacijos su populiariu, 
charakteriu. Nėra pagrindo manyti, kad esą- 
mos vyriausybės bu* tam priešingos, tik jos 
pačios ne iš karto pasijus galinčios imtis 
iniciatyvos. Mr. Attlee, Britanijos Ministeris 
Pirmininkas, pasakė: „Europa turi federoo- 
tis arba žūti”. ProminentiškĮ įvairių vaisty. 
bių vyriausybių nariai Europoje ir už jot 
ribų yra tos pačios nuomonės. Belgija, Olan- 
dija ir Luxemburgas jau pradėjo idėją 
praktikoje įgyvendinti.

Daug ■ yra kalbama apie „Vakarų bloką”, 
bet tai per siauros apimties. Europa ir 
Europa ir, europėjiškumas šiandien ma
žai turi vitališkumo, kad išsilaikytų 
Ne kiekvienas gali dabar tuojau 'pri. 
aidėti. Bet pradžia turi būti padaryta. 
Branduolys turi būti suformuotas, kad kiti 
galėtų prisijungti tada, kada jie panorės 
arba, galės. Idealas gali būti siekiamas pa
laipsniui.

Mums sakoma, kad laisvos ir atgimusioi 
Europos koncepcija yra antisovietiška - 
savo charakteriu, intencija ir efektu. Tai ne
tiesa. Rusijos ir Azijos žmonės, kurie prik
lauso Sovietų s-gai, neturi ko bijoti, o tik 
laimėti iš Jungtinių Europos Valstybių, ypa
tingai, kad š >s abi organizacijos turi būti 
apimamos viso pasaulio organizacijos (JT) 
ir būti ištikimos jos sprendimams. Didelė 
Sovietų Rusija gali pagerinti savo daugelio 
tautų gyvenimą tik sueidama į glaudesnį 
kontaktą, į tamprius ūkiškus santykius. 
Šiurpu pasakyti, kad atominė bomba saugo
dama Jungtines Valstybes, yra pagrindinis 
saugumo if civilizacijos laidas prieš trečią- 
jL pasaulinį karą. Tačiau aš tuo tikiu. Atsi
gėrė didesnė praraja tarp žmonių, negu kad 
buvo reformacijos laikais, Prancūzų revoliu
cijos metu, arba kovoje su Hitlerio Vokieti
ja. Schizma tarp komunizmo iš vienos pusės 
ir vakarų civilizacijos iš kitos tokia didelė 
ir taip toli siekianti,' kokia žmonijos rasei

Didikiu u valstybių^ lenktyniavimas propagandoje
Kiek kuri valstybė . išleidžia tarptautinei 

informacijai ir propagandai, pagal JAV už
sienio reikalų ministerijos surinktus duomenis 
apžvalgą pateikia „New Yrk Times”. Propa
gandos srityje pirmą vietą užima Sovietų 
s-ga, po jos seka D. Britanija, JAV ir Pran
cūzija.

Sovietų s-ga 1944 m. gegužės mėn. kas 
dieną transliuodavo daugiau kaip 90 valandų 
37 kalbomis, panaudojant 15 trumpų bangų 
siųstuvus. Atsirandant kitoms taikos meto 
propagandos galimybėms, radio transliacijos 
sumažintos iki 42 valandų, ir transluojama 
tik 30 kalbų. Tuo tarpu siųstuvų skaičius 
padidėjęs iki 18. Jie perduoda atskiras pro
gramas šiaurės Amerikai, Pietų Amerikai, 
.Artimiesiems ir Tolimiesiems Rytams, Indi
jai ir visai Europai. Rusų „kultūrinę pro-

davė 36 siųstuvai 25 kalbomis, ir jų progra
ma siekė 394 vai. per savaitę; sovietų ati
tinkamų transliacijų ilgis — 295 valandos. 
Naujajame biudžete buvo numatyta suma 
naujoms transliacijoms turkų, graikų ir ara
bų kalba, bendrai 317.000 dolerių. Sovietų 
s-goje JAV platina spalvuotą — iliustruotą 
žuriialą rusų kalba „Merika”, kurio 50 000 
egz. parduoda po 10 rubl. už vieną egz., bet 
10.000’egz. išdalina nemokamai. Kaip atsaky- 
mą į taj amerikiečiai pr. metais gavo 85.000 
laiškų, bet šių metų pirmame ketvirtyje 
gauta 40.000 laiškų. OIC darbo programoje 
dar yra amrikiečių filmų rodymas 10-čiai mil. 
žiūrovų kas mėn., 70 amerikiečių bibliotekų 
išlaikymas 44 valstybėse ir kt. Tai suteikia 
darbo JAV ir 61 užsienio valstybėje iš viso 
2.860 darbininkų. (Ltv.)

ir amžinam šaltiniui netiktai skausmų, bet 
taip pat ir didžiausios moderniškos civiliza
cijos garbės?

Leiskite man išdėstyti toliau ką mes tu
rime daryti. Visi žmonės gyvenantieji Euro
poje turi išmokti save vajlinfi europiečiais ir 
veikti kaipo tokiems savo politinės jėgos, 
įtakos ar laisvės ribose. Kada europejiškumo 
koncepcija pasidarys tarp jų dominuojanti, 
tada atsiras ir serijos praktiškų žygių.

Pirmiausia turi būti sudaryta Europos 
Taryba. Ji turi ieškoti kelių laisvam ir pla
čios apimties prekių pasikeitimui tarp savo 
narių, ir dirbti dėl panaikinimo bent suma
žinimo muitų barjerų ,• tarp savo narių — 
valstybių. Ji turi kovoti dėl ūkinės harmoni
jos — kaip kertinį akmenį ekonominės uni
jos. Antra, Europos Taryba turi ieškoti ben
dros apsigynimo formos, kuri užtikrintų ,ir 
tvarką bei tarpusavio santykius ir bendrą 
saugumą savo nariams ir įgalintų Europą

kada nors buvo žinoma. ,
Už komunizmą stovi militarinė Sov. Rusi

jos jėga,’ kuri Europoje šiuo metu yra 
didžiausia.

Atominė bomba yra naujas balansuojantis 
faktorius. Kiekvienas žino, kad ji nebus pa
naudota, išskyrus savęs apsigynimą prieš 
mirtiną pažeidimą. Pakol šis aukščiausios 
rūšies ginklas vienų Jungtinių Valstybių 
rankose, galbūt, teikia atoslūgį visam pasau
liui. Bet meg negalime pasakyti, kaip ilgai 
tęsis. Tikėkime ,kad jis nebus iš rankų iš
leistas.

Jeigu šiuo atoslūgio metu mes galime at
gaivinti Europos vienybę ir krikščionybę ir 
su naujom jėgom atstatyti bei sukurti pasau
lio taikos struktūrą, kurios niekas nedrįstų 
išprovokuoti, tada bu* baisi pasaulio krizė 
pašalinta ir kelias į ateitį bus laisvas ir 
tikras.
Iš „Reder’s Digest” March' 1947. Vertė M.V.

gramą” draugingos organizacijos išplatina 
beveik visuose kraštuose.

Anglijo* vyriausybei priklausanti radio 
bendrovė „Britsh Broodcasting. Corporation” 
pr. m. “ rugpiūčio mėn. transliavo daugiau 
kaip 616 valandų per savaitę, panaudojant 31 
siųstuvą. BBC programa duodama 46 kalbo
mis, šiuo metu 9,5 vai. per dieną skiriama 
Pietų Amerikai. BBC informacijas pertrans
liuoja '260 Pietų Amerikos radio stočių. D. 
Britanija užjūrio informacijai ir kultūriniam 
darbui išleidusi 40 iki 50 mil. dolerių iš tos 
sumo* 16 mil. radio transliacijoms, 14 mil. 
Britų tarybai, kuri paskirsto filmas ir kny
gas ir paremia propagandos institutus užsie
niuose, ir apie 10 mil. užjūrio informacijos 
darbui su diplomatinių atstovų tarpininka
vimu. ( z

Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos 
1945 m. biudžete propagandos ir informaci
jos darbui buvo leista virš 460 mil. frankų, 
iš jų: 22 mil. frankų organizacijų paramai 
užsienyje, 20 rnfl. Prancūzijos dalyvavimui 
tarptautinėse organizacijose finansuoti ir 10 
mik kultūriniams tikslams užsienyje. Pr. m. 
biudžetas buvo jau padidinta* iki 631 mil. 
frankų. Nors prancūzų radio transliacijos 
užsieniui siekia tik nepiktus 4% iš progra-

J. Švaistas
10 dau

Visas Įrengimas stovėjo pakilesnėj vietoj. Apskritai, visą dva
ro sodyba ■ gerokai buvo iškilusi negu artimesnė apylinkė ar lau
kai. Iš čia galima buvo šiek tiek apsižvalgyti. Vos pradėjau dairy
tis, tuojau pamačiau netoliese kelis vyrus, smarkiai besidarbuo
jančius ir garsiai šūkaujančius.

— Ką jie ten dirba, Tonia?
— Žuvies nori' parūpinti Kūčloms.
— Žuvies? ...
Taip kaista man pasirodė. Vadinasi, ten ir yra tas ežeras, apie 

kurį vakar prisiminta buvo. Toks pat plynas baltas laukas, tik 
daugiau įdubę?. Tokio ežero supratimas niekaip nesiderino mano 
galvoje. Parūpo vietoje įsitikinti.

— Tonia, einam prie jųl Man labai įdomu, kaip iš po ledo žuvį 
traukia. 1

Vyras pasižiūrėjo į laikrodėlį ir abejingai pasakė:
— Nebėr kada. Tuojau pietausim.
— Taip anksti?
— Vis tau anksti. Jau kartą sakiau, kad čia ne miestas. Reikia

vanta... Tiesiog — saldu, lengva... „A — tatai“ — kaip mano 
pusbrolis vanodamasis ima gardžiuotis ... s -

— Bet, žiūrėk: jau jie atvažiuoja!
Staiga Tonia pertraukė savo smaguriavimą. Aš irgi ’ atsigręžiau 

į tą pusę, iš kur smarkia risčia lėkė prie dvaro rūmų pora važių- 
Iš jų grąit išsirito du vyrai su medžiokliniais šutuvais. Kiti vyrai 
laikė arklius. Visi jie buvo kaimiško tipo. Apie važius šokinėjo du 
medžiokiliniai šunes. Tuojau prisistatė mūsų Tigras ir nebežinojo, 
kaip raitytis iš džiaugsmo.

Vienas vyrų paklausė Tonią:
— A kaip tu, Antanai, ar gatavgs?
— Tuoj! Tik pasiimu (šautuvą ir porą sumuštinių...
— .Tai ką, be pietų dar?
— Ar čia svarbu, kai tokia diena.
— Išties, tvirtesnis pasninkas bus. j
Man Tonia pasakė:
— Matai, Zina, kad teks tau vienai pietauti. Aš pamėginsiu 

kišklenos Kalėdoms apsidairyti. O gal dat ir lapės apikaklė pasi
seks nutverti?

— Gali, visaip gali pasitaikyti, — patvirtino vienas vyrų.
Bematant visi susėdo ir tais pačiais arkliais Išdūmė. Aš 

samprotavau, kaip čia dabar atsitiko. „Tur būt, čia vyro geri pa
žįstami ar kaimynai, su kuriais laišku buvo susitarta.“

Po pietų nuvirtau salione sofoje. Įsijungiau radijo ir klaidžiojau
mos. i

JAV naujiesiems biudžeto metams buvo 
pareikalauta padidinta suma — 31,4 mil. do
lerių, tuo tarpu, kai šių metų biudžete skirta 
tik 193 <nil- dolerių. Ta pati komisija, kuri 
nutarė pasiūlyti senatui nubraukti minėtus 
3M «niL dolerių, 40% apkarpė 53 mil. do
lerių poziciją studentų, profesorių ir tech- 
tubų pasikeitimui su Lotynų Amerikos vals
tybėmis, kurioms, pagal daugelio JAV poii- 
tibą nuomonę, turėtų būti skiriamas pagrin- 
dtab rtpestis. Iš šių metų nepilnų 20 mik, 
doEftw šorip pusė buvo numatyta „Amerikos 
Bajįri’ — taūmpų bangų transliacijoms 67 
tapatybėms, ooo vasario 17 d., Įskaitant ir 

feteo” Js^iacijas

pagaliau su tub sutikti.,
Vised nereagavau į tą moralą. Mano dėmesys tuo metu kitur 

buvo nukreiptas. Paežerėj, netoli tų vyrų, stovėjo mažytė trobikė 
ir rūko. Iš mūsų pusės nė vieno lango nebuvo matyti.

— O kas ten, Tonia?
— Pirtis.
— Pirtis? ’ . •
— Taip. Vakare visi eisim. Patariu ir tau.
— Nesuprantu: kam dar pirtis, jei yra vonia?
Vyras atgijo. Kažkaip judresnė, pakilesnė nuotaika jame atsi

rado. ' - į —
—. Vonia — brudas, tik Iš bėdos. Niekad nepalyginsi vonios su 

pirtim. Ar tu žinai, kas tai stiprus karštas garas? Tai sveikata, tai 
naujų jėgų Q kvepianti Jaunų berUT.ų

po visą pasaulį, ieškodama įdomesnių dalykų. Vienu žodžiu, 
nuobodžiavau taip pat, kaip dažnai būdavo namuose. Mėginau 
prisigretinti prie moterų ir padėti joms Kūčių paruošti. Tuojau 

•z gavau šaltą, atstumiantį atsakymą: „Ką čia tamsta vargsi.
Apsieisim ir mes pačios."

XIV.
Tonia grįžo gerokai sutemus. Nieko nelaimėjo, bet buvo links

mas ir patenkintas. Vėliau aš patyriau, kad jis visai prastas me
džiotojas, nors turėjo specialų Šunį, puikius brangius šautuvus ir 
daugybę visokiausių reikmenų. Matyt, jam įdomi buvo tik pati 
medžioklės procedūrą.

Kūčias valgėme penkiese: mudu su Tonia, Norbertas, jo pusbro
lis — faktinis dvaro tvarkytojas — su žmona ir Petronėlė, Nor
berte žmonos sesuo. Visi jie buvo ką tik po pirties — švarūs.
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Lietuviu^ ir austrių studentu^ santykiai
Mūsų akademiniam jaunimui tenka studi- 

, juoti tremtyje ypatingai sunkiose sąlygose. 
Materijaliniai sunkumai yra visiems gerai) 
žinomi ir užjaučiami. Mūsų studentui, norin
čiam rimtai studijuoti, tenka kovoti su begale 
ūkinių sunkumų ir kliūčių; tai nepaprastai 
mažina darbo našumą ir neleidžia mūsų aka
demikams atsiekti tai, ką gerose sąlygose 
galima būtų normaliai atsiekti. Tik didelio 
valios ir jėgų įsitempimo dėka galima tuos 
visus sunkumus pakelti ir pasišvęsti) rimtam 
Studijų darbui.

Tačiau šalia tų materialinių kliūčių tenka 
mūsų studentams pakelti) taip pat ypatingus 
moralinius sunkumus, kurie kartais gal būt 
dar daugiau slegia į mūsų akademinį gyve
nimą ir deprimuojančiai veikia į jaunų stu
dentų dvasią ir jų tikėjimą į tarptautinį aka
deminį bendradarbiavimą. Jau vien tremties 
faktas teikia mūsų gyvenimui ypatingą cha
rakterį. Su tuo faktu mes esame jau apsi
pratę. Yra tačiau momentų, kurie tą mūsų 
nelaimingąjį tremties atvejį skaudžiai iškelia 
aikštėn, pastato mus visai kiton teisinėn ir 
politinėn padėtin ir verčia suabejoti gražiais 
posakiais apie tautų bendradarbiavimą ir 
demokratinius principus.

Innsbruko studentų studijų ir gyvenimo ko
vos viena ištrauka gali vaizdžiai pailiustruoti 
tas mus slegiančias moralines sąlygas, kuriose 
mūsų studentai mokosi ir studijuoja.

Pagal nūnai paskelbtą Austrijos entnatifi- 
kacijoą įstatymą visi studentai, priklausę 
N.S.D.A.P, yra pašalinami iš universitetų iki 
1950 metų. Tuo yra paliečiamas labai didelis 
studentų skaičius, kadangi didžioji Austrijos 
jaunimo dalis karo metu priklausė nacional
socialistų partijai. Entnatifikacijos įstatymas 
Austrijoje nėra populiarus,- prieš jį pasisakė 
dvi didžiosios politinės partijos (katalikai ir 
socialistai), visuomenė ir patys naciai. Prie 
bendro 'protesto prisidėjo taip pat ir stu
dentai. Innsbrucko Universiteto studentų 'pt- 

. Btovybė išsiuntė į parlamentą ir visuomenę 
memorandumą, kuriame prašoma nusikaltu
siam jaunimui amnestijos ir leidimo studi
juoti, Innsbrucko studentų rezoliucija buvo 
priimta Centrinės austrų studentų Atstovy
bės Vienoje, tad tenka ją laikyti visos stu
dentijos nuomone.

Šie austrų studentų Žygiai mūsų nieko ne
liestų, jeigu austrai nebūtų ta proga lietą 
DP studentų klausimo. Austrų studentai pa
reiškia savo rezoliucijoje tokią „objektingą” 
nuomonę apie savo- collegag užsieniečius: 
„Mes konstatuojame, kad DP studentai — 
vien Innsbrucko Universitete priskaitoma jų 
iki 850,-: teikia žymiai daugiau pagrindo 
susirūpinimui, negu tie jauni piliečiai, kurie 
buvo kontakte su NSDAP. Yra faktas, kad 
vadinamieji DP, šalia bendros naštos, kurią 
jie sudaro mūsų ' valstybei, daugumoje atvejų 
turi labai neaiškią politinę praeitį ir nieko 
neprisideda prie Innsbrucko universiteto 
vardo pakėlimo. Dėl žinomų prieždščių, tie 
užsieniečiai yra išskirti iš visų patikrinimų, 
ir yra net finansiniai ir materijaliniai re
miami. Teisingumas reikalauja, kad mūsų 
jaunimas bent austrų įstaigų nebūtų griež
čiau traktuojamas, negu svetimi mums as
menys.” -4

Tuo austrų akademikų pareiškimu užsienie
čiai studentai pasijuto skaudžiai užgauti, juo 
labiau, kad tuo keliu austrų studentai nori

(Mflsų Austrijos korespondento)

mūsų sąakaiton gelbėti savo nacius colleges. 
I tuos austrų kaltinimus Innabrucko lietu

viai studentai atsakė sekančiu protesto raštu:
„Ryšium su Osterreichische Hochschiiler- > 

schaft rezoliucija iŠ 23. 4. 47 jaunuomenės 
amnestijos klausimu „Tiroler Nachrichten” 
Nr. 93 iš 25. 4. 47 lietuvių studentų studijuo
jančių Innsbrucko Universitete vardu pareiš-. 
kiame:

Mes lietuviai studentai, protestuojame, kad 
mūsų Ir mūsų studijų klausimas yra siejamas 
su „Bundee - Verfassungsgesetz 1947 Uber die 
Behandiung der Nationalsozialisten”. NSDAP 
buvo mūsų amžinas priešas ir per keturis 
metus mes atkakliai prieš ją kovojome. Mes 
primename ir atkreipiame dėmesį, kad: 
1. Lietuvoje neegzistavo jokia nacionalsocia

listų partija ir lietuviai jokiai nacių parti
jai niekados nepriklausė.
Per trejus vokiečių okupacijoj metus lietu
vių tauta žiauriai kovojo prieš vokiškąjį 
okupantą ir nacių terorą Lietuvoje. 
Pogrindžio veikloje ir visame resistencijoa 
judėjime pirmavo mūsų akademinis jauni
mas. Nacių okupacinis režimas savo terorą 
pirmoje eilėje nukreipė prieš mūsų aka
deminį gyvenimą. Kaipo kerštas prieš lie
tuvių studentijos kovą su nacių okupan
tais 1943 m. kovo men. 17 d. panaudojant ' 
barbariškus metodus, buvo uždaryti lietu
viški universitetai Vilniuje ir Kaune ir 
visos lietuviškos aukštosios mokyklos. 
Mokyklų patalpos buvo SS ir Gestapo da
linių (ižimtos ir sunaikintos, gi žymes
nieji profesoriai ir dalis studentų areštuo
ta ir išvežta į Stutthof’o koncentracijos 
lagerį.

4. Uždarius universitetus prasidėjo studentų 
persekiojimas, jų gaudymas ir prievarta 
Vežimas į Reichą, kur jie buvo priešingai 
tarptautinei teisei įjungiami į jo ginkla
vimo pramonę.
Lietuvos akademinis jaunimas nuo 1943 m. 
neturėjo jokios galimybės studijuoti ir 
buvo priverstas dirbti vergų darbą Vo
kietijoje ir Austrijoje.
Rezoliucijoje pareikšti priekaištai mūsų

2.

3.

5

6

atžvilgiu yra visiškai neteisingi Ir nįekų 
nepagrįsti. Nurodyti argumentai yra paim
ti iš žinomos propogandos, kuri visus DP 
ir priešingų įsitikinimų žmones' genera- 
liai priskiria karo nusikaltėlių grupei. 
Mus stebina- faktas, kad Osterreichische 
Hochschillerschaft pasidavusi pigia’ de
magogijai neparodė jokio objektyvumo ir 
skaudžiai pažeidė tarptautinio akademinio 
bendradarbiavimo ir solidarumo principus. 
Lietuvių studentų grupė Innsbrucko Uni
versitete savo darbu ir studijomis įrodė, 
kad užsieniečiai studentai tikrai dirba. Iš 
50 lietuvių studentų iki šiol Innsbrucko 
universitetą baigė 16 lietuviu (33%), ir 
būtent: 3 dipl. ekonomistai, 5 medicinos 
daktarai, 6 ekonomikos daktarai, 1 teisės 
daktaras ir 1 filosofijos daktaras. Iki 
mokslo metų pabaigos šią skaičius dar pa
didės.

> 8. Mes, lietuviai studentai, laisvėje ir demo
kratijoje išaugę, ilgus metus kovoję prieš 
nacių terorą ir laisvės žlugdymą, esame 
tikri demokratinių principų kovotojai ir 
niekas neturi jokios moralinės teisės mus 
kaltinti nedemokratiniu nusistatymu.”

Pasirašė — J. Budzeika (Pirmininkas) 
J. Gustainis (Sekretorius)

Sis protestas buvo nusiųstas austrų studen
tų Atstovybei, gi nuorašai — rektoriui, pro
rektoriui, vietoj laikraščių redakcijoms, Cen
trinei Austrų Studentų Atstovybei Vienoje, 
prancūzų karo valdžios įstaigoms ir įvai
rioms tarptautinėms akademikų organizaci
joms užsienyje. Tai yra vienintelis galimas 
mum« ir prieinamas kelias gintis ir protestud 
ti prieš mug užgaunančius pareiškimus.

Pats gi tae faktas piums aiškiai rodo, kaip 
yra sunku mūsų studentams studijuoti Aus
trijos ir Vokietijos Universitetuose ir kiek 
nemalonumų ir moralinių koVų tenka 
pernešti ginant mūsų pačių ir mūsų 
reikalus. Tai tačiau negali palaužti 
dvasios ir neįstengia sumažinti mūsų 
gijos ir noro studijuoti. Ta kova 
priešingai, ji dar daugiau mus užgrūdina, 
daro mus dar atsparesniais ir tarp kitko pa
rodo tikrąjį vokiškosios-studentijos ve''

• J. B.

7.
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Pabaltijo motėm. Taryto* 
atsišaukimai

Neseniai susiorganizavusios Pabaltijo'tau
tų moterys tremtinės rodo aktingą veiklą. Be 
savo tiesioginių uždavinių vykdymo, šiomis 
dienomis Baltijos moterų Taryba paskelbė 
atsišaukimą į pasaulio moteris, ryšium su 
artėjančia barželio 15 diena skelbdamos- ją 
Baltijos kraštų rimties ir susikaupimo diena

Atsišaukimą pradžioje rašomai
„Neilgai mums buvo lemta laisvai ir ne

priklausomai gyventi savame krašte, ten 
kur pilkoji Baltija ir senieji miškai mums 
nuolat kartojo: „Čia Jūsų žemė, čia Jūsų 
namai’’. Gyvenome taikiai ir kūrėme ver
tybes, kurios prisidėjo ne vien prie mūsų 
kraštų, bet viso pasaulio gerovės”.

Toliau aprašomi visi tie s įvykiai, kurie 
sužlugdė mūsų krašto laisvę ir Baltijos i.-.u- 
tas pastatė likiminėn kovon už namus, gyvy
bes >r pagrindines žmogiškąsias teises. s

Atšišaukimas baigiamas kreipimuos! j viso 
pasaulio moteris:

„Pasaulio moterys!
Melskite tą dieną, kad Aukščiaus’as *u- 
teiktų mūsų kraštams laisvę ir-nepi.kMU- 
somybę.

, Veikite savo vyrus — politikus, kad jie 
padėtų mums sugrąžinti tai, ka$ kiekvie
nam žmogui priklauso, būtent: gimtasis 
kraštas ir pagrindinės žmogaus teisės.

Vėl sulaukus to laiko, kada patys 
galėsime tikrosios demokratijos •principais 
tvarkytis, grįšime niekieno neraginami į 
savuosius kraštus ir vėl tęsime laisvųjų 
žmonių gyvenimą.”

Atsišaukjmą pasirašė Baltijos 
Moterų Tarybos Prezidiumas: 
(pas.) Moli. J Urmą (Estija) 
(pas.) Tekia Erdmani« (Latvija) 
(pas.) Marija Žilinskienė (Lietuva).

PRANEŠIMAS
, Asmenys išakryninguoti ir gyvenantieji pri
vačiai (ne Unrros stovyklose) 3 distrikto ri
bose ir norintieji vykti Belgijon anglies pra
monės darbams, prašomi registruotis pas lie
tuvių reikalams įgaliotinį prie Intergovern
mental Committee On Refugees, Regensburge. 
Adrsas: Regensburg, Ganghofersiedlung, Wil 
helm Raabestr. 24. įgaliotinis

Danijoje yra 1.000 lietuvių pabėgėlių, ku
rių didžioji dalis gyvena Danų Raudonojo 
Kryžiaus stovyklose. Didžiausia lietuvių sto
vykla yra Jylland’e, Thisted’o miestelyje, va
dinama Dragsbosh’o stovykla. Minėtinos dar 
Sjaelland’e, netoli Kopenhagos Joustoup’o ir 
pačioje Kopenhagoje Ballon-Parko stovyklos.

Skirtos lietuviams pabėgėliams patalpos 
yra daugumoj/ mediniai barakai, dalis vokie
čių statybos.užsilikę dar nuo vokiečių oku
pacijos. Gyvenamos patalpos prastos, ir ne- 
atatinka minimaliniems higienos reikalavi
mams: kambariai apkūrenami primityviško
mis krosnimis, greit atžala, dažnai šalti ar 
drėgni, suodini, daugelį gyvena susigrūdę 
palyginti mažuose kambariuose. Kai kuriose' 
stovyklose jaučiama ar, tai dėl šalčio ar kt. 
priežasčių vandens stoka. Skalbykla, jei ji 
yra, dažnai negalima naudotis dėl kūro sto
koj ir kt. pan. priežasčių.

Ir danai užmiršo zinaniskuma
Lietuviai Danijoje

Materialinę lietuvių padėtį pagerino 1916 
m. gegužės 25 d. išleistas Danų Raudonojo 
Kryžiaus potvarkis, kuriuo duotas' leid’mas 
dirbti danų įmonėse, jaučiant danų 
darbo jėgos trukumą. Daugelis darbingųjų 
susirado darbo, dalis net pagal savo profesi
ją ir pradėjo dirbti. Kai kurie tebedirba. "Sis 
potvarkis papildytas nauju, 1947 m. potvar
kiu, išleistu sausio mėn. 20. d. ir įsigalioju
siu nuo vasario mėn. 1 dienos. Danų Rau
donojo Kryžiaus apskaičiavimu, pabėgėliai, 
dirbantieji už lagerio ribų, 1946 m. pbrma- 
žai mokėjo stovyklai už išlaikymą ir naujuo
ju potvarkiu (1947 m.), norima ta8 trukumas 
pašalinti. Pasėkoje, to pakeltas mokestis už 
butą ir maistą, o vedusieji turės- išlaikyti 
žmonas ir vaikus.

Materialiniai nedątekliai žmones ne tiek pri 
bloškė, kiek moraliniai ir, norint bent dali
nai suprasti ir vertinti lietuvių pabėgėlių

rausvai atšutę., Visi buvom šventadieniškai apsivilkę ir tyliai susi
kaupę, lyg bažnyčioj prie Dievo stalo. Pirmininkavo Norbertas, 
nes Tonia atsisakė, prisipažindamas pamiršęs Kūčių vakaro 
apeigas.

Norbertas — paprastas, kuklus kaimo žmogus, pasiėmęs pir
mininkauti, staiga, tarytum kokia iškilminga togą apsivilkęs, su- 

, rimtėjo ir pasijuto, kaip tikras dvasininkas. Jo pavaizdas su- 
gestijavo visus. Visi klusniai pasidavė jo valios veiksmams. Įspū
dingai jis pasakė: „Dabar prašau visus atsistoti.' Visi nusižeminę 
sukalbėsim maldą.“

Norbertas garsiai, iš lėto kalbėjo kažkokią visai man negirdėtą 
maldą. Visi pamaldžiai kartojo paskum, nedrįsau ir aš atsilikti. 
Atsimenu tik šiuos žodžius: „Viešpatie, mūsų Išganytojau,, kaip 
Tu per paskutinę vakarienę su Savo apaštalais menkais trupinė
liais pasotinai visus, taip dabąr sotink mus ir palaimink šiuos 
namus, žmonės ir gyvulius...“ Po maldos visiems iškilmingai 
apnešiojo plotką, kiekvieną gražiai pasveikino ir ką nors nauja 

_ palinkėjo.
Man daugiausia padarė įspūdžio plotka ir šienas. Tai buvo kaž

kas visai nauja ir mįstiška. Balta plonytė plotka su įvairiais Kris
taus kančių ir meilės simboliais. Norbertas vadino ja Dievo Py-’ 

, ragu. Tikrai tai buvo simbolis, bet joks žemiškas valgis.
Po skaisčiai balta žvilgančia linine staltiese vasaros gaivumu 

kvepėjo šienas. Jis buvo geriausias, rinktinis, specialiai Kūčioms 
atidėtas. To šieno nepašykštėta. Apsčiai buvo jo ant didelio pla
išus stalo. Visokių valgių pilnos lėkštės ir dubens pūpsojo šiene, 
kaip perinčios žąsys lizde. Tonia, prisiminęs Kūčių tradiciją, gar- 
siai skaičiavo valgius ant stalo. Tai nebuvo „menki trupinėliai", 
kuriuos savo maldoj paminėjo Norbertas. Tonia suskaičiavo jų 
per dvylika ir nuoširdž'ai išgyrė šeimininkę, vadinasi, savo bro
lienę. Daugelis valgių buvo reti, senobiniai — tik per Kūčias 
tegamlnnmt.

Brel’ n s ’-■->r'’'?i'ka< nusileidusi savo vyrui apeigų metu, da
bar vliavr. ai reiškėsi ir daugiausia dominavo savo skardžiu 
konti;a1tln;u balsu. Toji pora tikras kontrastas buvo. Kiek josios 
vyras smulkus, kaulėtas, tiek ši drūta, išgąjjjRuą, su gįįtabįaia

ai
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’ nuolat judančiais užančiais. Josios veidas, tur būt, visada 
raudonas ir drėgnas. Dabar, po pirties, tasai veidas degte 
kaip įkaitusi žarija, ir be perstogės prakaitavo. Akys buvo 
tos ir ųžvlrtuslos. ■,

Tyliausiai sėdėjo prie Stalo Petronėlė. Ji atrodė tarytum 
dinė būtų ir vis tarytum žvalgėsi ir nerimavo, ar nereikia 
nors patarnauti. Petronėlė, kaip ir jos sesuo, buvo stambi,
moteris, tik ne tokia nusipenėjusi ir sudribusi. Josios pavaizde ir 
akių žvilgiuose kažkas davatkiška, neryžtinga buvo užantspau
duota. O visa jos mimika, rodos, liūdnai skundėsi: „AŠ jau sen
mergė — baigta.“ Pamėginau save palyginti su šitom dviem mote
rim. Vien tik juokas: tarytum mergytė ir motinos. <

Įsivalgius prasidėjo visokios kalbos. Tonia pasakojo apie savo 
medžioklę, Norbertas dalijosi žūklės įspūdžiais. Seimininkė nuolat 
keitė valgius ir vis ragino: „Prašau dar trupučiuką.“ Protarpiais 
ji pratrūkdavo ir įsismagindavo su kokiu nors įvykiu iš dvaro ar 
jo aplinkos gyvenimo. '

Aš valgiau, klausiausi ir niekur negalėjau pritapti. Daugiausia 
tylėjau, kaip ir nuskriaustoji Petronėlė.

Kalėdų diena dar blogesnė pasirodė. Pietums atvyko tie patys 
medžiotojai. Po pietų prasidėjo kortos. Aš gulinėjau sofoj, var
taliojau knygas ir sukaliojau radijo.

Vakare, kai išnyko svečiai, ultymatyviai paklausiau savo vyrą:
— Kada grįžtam namo?
Jis visai nesuprato manęs ir taip nusistebėjo, lyg tai būtų koks 

neleistinas iš mano pusės išsišokimas padarytas.
— O kas čia — argi ne tie patys namai? Ko tau trūksta? Kas 

negerai? Aš pasiryžęs visą savaitę išbūti. Daug turiu reikalų, daug 
reikia patvarkyti ir suplanuoti pavasariui. .

— Visą savaitę? Juk tai kalėjimas! Tai vergija ...
Pati nepajutau, kaip aš pravirkau. Ilgai kalbėjomės, aiškino

mės. Pagaliau sutarėm: aš pasilieku ir kenčiu šitam dvare, kol 
jam reikės, bet tik su ta sąlyga, jei leis man iškilmingą Naujų 
Metų sutikimą mieste surengti. Svečius galės jis pats, kokius 
norės, pasikviesti. Iš mano pusės tik .viena Gigą’t/ės būti.

(B. d.)

nuotaikas. užsiminti apie danų įstaigų 
bei tarnautojų, ypatingai Raudonojo Kryžiaus 
nusistatymų pabėgėlių atžvilgiu.

Danų Raud. Kryžiaus stovyklą būtų gali
ma prilyginti atskiroms, mažoms valstybėms, 
kuriose įsigaliojusi sava tvarka, leidžiami po
tvarkiai ir pan., o adminitracija — valdžiai, 
ne labai norinčią gerbti bendrų žmonių nu
statytų dėsnių ir tvarkančių daugiau ar ma
žiau savavališkai. Stovyklų administracijas 
sudaro Danų Raud. Kryž. tarnautojai, asme
nys, su kuriais pabėgėliams tenka kiekvienam 
žingsnyj susitikti. Tvarkyti masę, kurią su-i 
daro įvairaus amžiaus, išsilavinimo, pažiūrų, 
įvairių tautybių bei pilietybių pabėgėliai, nė
ra lengva ir dalį, pasitaikančių iš jos pusės 
mums negeistinų nuotykių, negalima įžiūrėti 
blogiu; negalima reikalauti kokių materiali
nių gėrybių, ypač darbingiems, kurie jau ir 
taip ilgą laiką buvo aprūpinti maistu, butu, 
iš dalies drabužiu ir apavu ir gaudavo po 
mažą pašalpą kas savaitę (5 kronas), Įsiglji- - 
mui reikalingiausių smulkmenų, negalima rel 
kalauti pramogų ar ko nors panašaus, ta
čiau turime reikalauti, kad su mumis būtų 
skaitomasi, kaip su žmonėmis, kaipo tokiais, 
nežiūrint į tai, kad esame pabėgėliai, ir tuo 
iš dalies apsunkiname kitus.

■ Priemonės, kurių danai imasi pabėgėliams 
„tvarkyti”, yra geriausia priemonė pavaiz
davimui danų nusistatymo pabėgėlių atžvil
giu. Pavartykime stovyklose ir Danų Raud. 
Kryžiaus Kopenhagoje išleistus potvarkius ir 
pranešimus. Jie visi baigiami: baudžiamas 
drausmės ar auklėjimo stovykla, bus nutrauk 
klamos cigaretės ar pan. (Pabėgėlis turi tėty 
sę kas savaitę nusipirkti 
kaina 10 štokų cigarečių).

Bet tai tik plika teorija! 
vedama praktikoje?!

— Pabėgėlis ieško darbo 
damas kreipiasi į Darbo nurodymo kontorą. 
Gauna paskyrimą pas ūkininką, kur jis vyks 
ta ir pradeda dirbti. Danas ūkininkas džiau
giasi gavęs svetimtautį, kad galėsiąs jį iš
naudoti. Pabėgėlis greit pajunta, kad jis iš
naudojamas ir dano dvare tėra vergas, be
teisis. Be leidimo pasitraukti iš darbovietės 
jis neturi teisės, nes remiantis Danų' Raud.' 
Kryž. potvarkiais, tai baudžiama. Jis krei
piasi į Darbo nurodymo' kontorą, bet jo darb 
davys protestuoja prieš atleidimą ir jig ne
atleidžiamas. Kreipiasi pas darbdavį —vel
tui. .. Susiranda darbą pas kitą ūkininką Ir 
pradeda dirbti, bet čia atvyksta policija ir 
pabėgėlis išvežamas į kalėjimą arba draus
mės lagerį. Tokių atsitikimų pasitaiko daug 
— pasirinkti drausmės lagerį arba būti ver
gu dano dvare!

Dar viena priemonė ..tvarkyti” pabėgėliu*, 
tai bausmė maistu. Stovyklos komendantaa, 
sakysim, nepatenkintas stovyklos švara,, pri- 

(Nukelta į 4 pusi.)

lageryje valdiška

Kaip gi tai pra-

ir niekur negau-
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Nauji patvarkymai DP spaudai J. Paleckio piokiamaCk’a
> ' Kaip yra žinoma visa tremtinių spauda 

nuo pr. metų yra tvarkoma tam tikrais kari
nės valdžios potvarkiais. Prieš tai spaudos 
priežiūra buvo betarpėje Unrros žinioje ir 
visokie varžtai buvo žymiai mažesni. To pa
sėkoje buvo atsiradę daug laikraščių, leidi
nių ir kitokių spausdinių.
. -Perėmus tremtinių spaudos tvarkymą ka
riniai valdžiai, pati spauda gavo daugiau tei
sinio -charakterio, tačiau ji turėjo prisitaikiu 
ti prie naujų nuostatų ir tuo pačiu Įvyko ne
mažas persitvarkymas. Gausi lietuvių tremti
nių spauda dėl ribotų licenzijų, turėjo pa
klusti naujiems suvaržymams, kurie žymiai 
sumažino leidžiamų laikraščių skaičių ir jų 
tiražus. Taip pat buvo duoti nurodymai pa
čių laikraščių turiniui. Jau praėjo tam tikras 
laiko tarpas ir skaitytojai galėjo pastebėti, 
kad mūsų spauda ne visais atvejais galėjo 
patenkinti visų tų reikalavimų, kuriuos, įžen 
giant į trečiuosius tremties gyvenimo metus, 
dėl suprantamų priežasčių gausi skaitytojų 
visuomenė jai stato.

Mes gyvename tokiu metu ir tokioje vieto
je, kur žodžio ir spaudos laisvė yra viena iš 
pagrindinių deklaruotų teisių ir kada Įvy
kiai narplioja’ esminius viso pasaulio atei
ties klausimus. Kartu su tuo yra rišamas ir 
mūsų krašto likimas. Dėl šios priežasties ir 

' spaudos uždaviniai pasidro be galo atsakin
gi. šitą visą mūsų spauda suprato ir kiek ’ 
galėdama stengėsi patenkinti skaitančios vi
suomenės pageidavimus, tačiau negalima bū
tų tvirtinti, kad tų pageidavimų išpildymas 
priklauso tik nuo laikraščių redakcijų, nes 
kaip jau buvo pažymėta, mūsų spauda' yra 
tvarkoma atitinkamais-karinės valdžios po
tvarkiais ir jie ją Įstato Į tam tikras ribas, 
kurių peržengimas yra draudžiamas.

Neseniai yra gautas naujas US Europos 
vadovybės Vyr. Būstinės aplinkraštis Nr. AG 
383. 7OEC—AGO iš š. m. balandžio 28 d. 
mūsų tremtinių spaudai amerikiečių zonoje, 
su kiirio svarbesnėmis vietomis ir duodame 
susipažinti savo skaitytojams. Šis patvarky
mas iš esmės nepakeičia mūsų spaudos pa-

dėties, tik Įveda kai kurių naujų nurodomų 
bei papildymų laikraščių leidėjams. Tarp ki
tų nurodymų yra pasakyta:

(1) žodžio ir spaudos laisvė yra skatina
ma, tačiau ji turi būti subordinuota 
esamos padėties karinio saugumo reika
lavimams ir sąjungininkų karinės val
džios interesams, o taip pat vengti ar
dančios vienybę ar karinės veiklos pro
pagandos.

(2) Skleidimas tokios rūšies žinių, infor
macijų ar vedamųjų straipsnių, kurie 
skirti piktos valio® karinės valdžios ar 
sąjungininkų kariuomenės politikos ar 
asmenų puolimui, kurie siekia išardyti 
tarp sąjungininkų vienybę ar snkįšfi 
nepasitikėjimų ir priešiškumus tarp bet 
kurių DP prieš okupacines jėgas yna

(3) Skleidimas bet kurios rūšies žinių, in
formacijų ar vedamtgų straipsnių, kurie 
skatina mafltaą arba pasipriešinimą ka
rinei vatdžiei ir sąjangkūnkų kariuo
menei, agituoja prieš okupacinę kariuo
menę, ar kitu būdu sudaro pavojų ka-i 
riniam saugumui yra draudžiamas.

(4) Subordinuotieji veikiantiems spaudos 
nuostatams Įgalioti leidėjai gal! naudoti 
cituotą arba cituoti medžiagą platini
mui Vokietijos zonoje, tačiau spaus
dintoji medžiaga, kuri pažeidžia virš 
minėtas §: 2a (i), (2), (3) yra dran- 
džiama, neatsižvelgiant jos šaltinių. 
Cituojant bet kokią medžiagą reikia 
nurodyti jos šaltinį.

Toliau nurodoma, kad yra’ teistas lai
kraščių siuntimas Į britų ir prancūzų zonas. 

Leidiniai dabar spausdinti tuose kraštuose, 
kur ankščiau DP gyveno ir jeigu jų turinys 
nepažeidžia aukščiau pacituotų nuostatų, gali 
būti dalinami DP stovyklose. Tas pat taiko
ma visai iš užsienių ateinančiai spaudai.

Šis naujas tremtinių spaudai patvarkymas 
dar labiau išryškina jos teisinę padėtį, bet 
kartų aiškiai nurodo ir tuos pagrindinius 
dėsnius, korių ji privalo laikytis. (-is)

Amerikos lietuviai padeda . . •
Iš Amerikos'lietuvių spaudos

remia savo gimine® Vokietijoje. Jau 
giminėms išsiuntusi 30 siuntinėlių, 
kai ką rūpinasi iškviesti Į Amariką. Taip pat 
nori išrūpinti vieną 12 metų našlaitę. Ji savo 
pavyzdžiu ne vieną Ameriko® lietuvį paska
tina žengti tuo pačiu kelia. (vj)

„Vienybės” 13 Nr. rašomai „Iš Europos 
vis daugiau-'ir daugiau atvyksta nuo karo 
nukentėjusių. Kai kurie iš jų yra labai su
vargę ir šią šalį pasiekia visai nieko ne
turėdami. Daugelis jų gauna darbo pas siu
vėjus. i

Kovo U d. P. 'Atkočaičio i^įūnaus dirb
tuvėje pradėjusiam dirbti vos-19 metų jau
nuoliui Broniui Sinui, geros širdies lietuviai 
dirbininkai ištiesė pagelbos ranką. Kai ku
rios moterys padovanojo jam reikalingų rū
bų. Taip pat jų rūpesčiu padaryta rinkliava 
ir surinkta 53 dol. Jaunasis Atkočaitis Jonas 
nupirko naują kostiumą. Darbininkų- vadovas 
J. Zabarauskas nupirko ir įteikė jam kitą 
dovanelę. Be to, Atkočaičiai savo dirbtuvėlėje 
moko -dar 6 naujus darbininkus ..(vj) .

yra savo 
o be to,

Ponia Larinavičienė išsiuntė tremtiniams 
30 pakietėlių.

Kaip praneša savaitraštis ,,Dirva”, p. St. 
Laurinavičienė, kuri išvyko iš Lietuvos į 
Ameriką jau karui prasidėjus, nepaprastai

MŪSŲ BENDRADARBIAMS

„Minties” Redakcija stengdamasi nuolat to
bulinti laikraštį, gavo galimybės nuolat ilius
truoti savo laikrašti, dedant aktualias nuo
traukas iš pasaulio Įvykių ir mūsų tremties 
gyvenimo. <

Maloniai prašome visų bendradarb'ų siųs
ti ' Redakcijai aktualių nuotraukų iš mūsų 

/tremties gyvenimo, kurias mielai panaudosime 
savo laikraštyje.

laikraštį, dedant aktualias nuo-

,Minties” Redakcija

Ir danui . . .
(Atkelta 

taikė visai stovyklai 
būtent, nedavė sviesto 
6 dienos iki vasario 
lietė visus: tiek tuos,

v los ribų, tiek visus vaiku® virš 2 metų am
žiaus. - ■ ' « J-' ' t

Kai kuriuose stovyklose įvesta drausmė 
lygi kariuomenėj: uždrausta ankst au 7 vai. 
keltis ° 23'vai. reikalaujama visiška tyla. Po 
23 vai. eina Danų Raud. Kryž. tarnautojas 
per kmbarius ir tikrina ar vist namuose. Pa
sitaiko, kad darbininkas tokiu laiku jau mie
ga ir negirdi jo pasibeldimo į duris, tokiu at 
veju 'išverčiamos ar iškeliamos durys, tikslu 
nustatyti ar visi namufte. Daug tokių ir pan. 
priemonių — bausmių galima suminėti: iš
jungimą^ elektros, stovyklos areštas ir tt. tt

Skaudu kad danai, tokie pat'maži, kaip ir 
mes piliečiai, užmiršta žmoniškumą, pamina 
žmogaus nustatytus dėsniu® ir mes dažnai, 
ar tai prisiminus ar kitų veiksmų paveikti, 

,prilyginame juos tokiuose atvejuose komunis
tams ar-vokiškiems naciams.

— Ar tai Danija, kurią aš pažinau iš kny
gos, ar tai tas Raudonasis Kryžius, kuris 
žmonėms tiek gera padarę® — iįlaįgią savęs 

tyliai... x * (vj)

iš 3 pusi.) 
kolektyvinę bausmę -ir 
nuo š. m. sausio mėti.
1 d. imtinai. Bausmė 

kurie dirba už'stovyk-

Vienas mūsų bendradarbis atsiuntė Darm- 
stadte spausdinta Lietuvos tarybinės respubli
kos prezidento J. Paleckio atsišaukimą an
trašte „Lietuviai pabėgėliai, atsirubežiuokite 
nuo fašistų ir karo nusikaltėlių”. Iš prokla
macijos teksto nematyti, kad ji būtų karinės 
valdžios leista spausdinti ir platinti. Tekstas 
beveik nepaskaitoma® dėl knibždyno korektū
ros ir kalbos klaidų, pav., stambiomis raidė
mis užrašyta vietoje J. Paleckio H. Paleckis, 
kitos pavardės taip pat nepaprastai iškraipy
tos. Iš turinio matyti, kad jis yra panašus Į 
per Miuncheno radiją rusų kalba skaitytą 
gegužės 7 d. atsišaukimą.

ftedkiamacijos pradžioje išreiškiamas dSde- 
Ife dSiangsma® dėl „Tarybų Lietuvos iširta 

iš hitlerinės okupacijos jungo” ir 
ųasudaojama panika, kuri kilo „išdavikų” taupė 
artinantis raudonajai armijai. Jų atžvilgiu 
reftSgarlirna šlykščių apitetų, kaip gestapv- 
nHrai, policininkai, vokiečių samdiniai tar
navusieji zonderkomandose, verbuotojai Į vo- 
K&kąsias karines dalis, baudžiamųjų ekspedi- 
dįą dalyviai, susikompromitavę ir tt Toliau 
aprašoma kaip „jie visi stengėsi šmeižti ta
rytų valdžią, kūrė bolševikiškų „pabaisų” 
vaizdus ir stengėsi sukelti paniką. Net prof. 
Purenąs dėl i šitų „šmeižtų” buvęs įbaugintas, 
tašiau vie dėl to nutaręs pasilikti Lietuvoje. 
Apie šiuos „šmeižtus” liudijanti rašytoja Ja- 
nušytė, prof. Mažylis, rež. Dauguvietis, 
Juchnavici'Us (Juknevičius?), artistai. Siparis, 
Kubertovmas (Kubertavičius?) Šimaite?, 
prof. Putinas Mykolaitis ir kt Tačiau, nežiū
rint hitlerinės agitacijos, jie esą nusprendę

pasilikti ir patys Įsitikinę, kad tai buvębiau- 
rūs prasimanymai. Tačiau „tam tikra dalis 
netoli reginčių miesčionių, tarp jų ir dalis 
inteligentijos” esą pasidavę panikai. Esą jeigu 
suprantama, kodėl pabėgo tokie žmones, kaip 

_P—čius, 2—ius, D—čius, S—ius, U—as ir Į 
juos panašūs, tai sunku suprasti, kodėl pa
bėgo K—ša, S—žius, R—as, ir K—lįs. To
liau sarkastiškai dėstoma, kad tie, kurie 
suklydo, rytoj gailėsis ir prašysis grįžti į 
Tarybų Lietuvą. Priešingu atveju jie turė
sią virsti pigia darbo jėga Belgijos anglies 
kasyklose, Brazilijos planticijose, ir Cili sa
lietros kasyklose. Tuo tarpu jų laukianti 
laimė ir „atviras kelias Į darbą, mokslą, kul
tūrą, meną, savo liaudies gerovei ir savo 
vaikų laimingai ateičiai”. Raginama neužkirsti 
saa kelio grįžti į gimtinę. Pabaigoje vėl 
puolama „politiniai avantiūristai”, „žmonės 
be sąžinės, garbės ir tėvynės”. Raginama 
„plėšti kaukes” nuo taip vadinamųjų „visuo- 
meninrų veikėjų”, kuria skraiste jie besi- 
d'angstytų — liaudininkų, krikščionių demo
kratų, socialdemokratų, tautininkų, nes tai 
gyvi lavonai, išmesti Į istorijos sąšlavyną.” 
„Pojūtiniai gyvieji lavonai Stengiasi visaip 
kabintis už gyvųjų ir tokiu būdu prailginti 
savo gyvenimą, vaidindami kažkokių „visuo
menės veikėją rolę”. „Netemkite jų, nesi
leiskite įtraukiami į emigrantų pelkę”. Pasi
rašęs J. Paleckis, Lietuvos Tarybinės Res- 
pubHkos prezidentas.

Mūsų bendradarbis rašo, kad panašiomis 
proklamacijomis gausiai ir greitu laiku būsią 
aprūpinti visi tremtinių būstai bei stovyklos. 
Kur panašios „literatūros” nebūsią, į tai bū
sią žiūrima kaip į labai priešišką veiksmą 
repatrijacijai. J. V.

Atvykusius i D. Britanija pasitiko Pabaltijo konsulai
Londoną, kur sekančią dieną dalyvavo lietu
vių bažnytėlėje pamaldose, (vj). r.

L. T. B. Apyg. Pirmininku ^suvažiavimas
S. m. gegužės 15—16 d. d. LTB Vyr. Ko

mitetas buvo sušaukęs Apygardų pirmininkų 
ir Švietimo vadovų pasitarimą. Jame dalyva
vo visų trijų zonų pareigūnai ir Vykdomos 
Tarybos atstovas. >

Pasitarime buvo padaryti pranešimai kul
tūriniais ir socialiniais klausimais, apie da
bartinį tremtie® gyvenimą, anglų zonos lietu
vių reikalus ryšium su perkeldinimu į Ang
liją. x

Bendruomenių visų trijų zonų švietimo rei
kalu referavo LTB Vyr. Komiteto nary® švie
timo reikalams.

Suvažiavimas praėjo darbingoje nuotaikoje 
ir buvo išsiaiškinta rūpimais tremtinių rei
kalais. Išdiskutuota daug svarbių klausimų 
ir priimti dėmesin suvažiavimo dalyvių pa
geidavimai. ■ (-is)

Jau „Išeivių Drauge” pasirodė pirmosios 
žinios apie atvykusius lietuvius vyrus Į D. 
Britaniją. Atvyko pirmosios vyrų partijos ir 
moterų (labai mažas skaičius) iš Liubecko, 
Kirilo ir kt stovyklų. Pirmąją grupę pasitik* 

' ti buvo atvykę Pabaltijo konsulai iš Londono 
ir pasiuntinys p. B. K. Balutis, kuris nuošir
džiai pasidalino mintimis su naujai atvyku
sia^ lietuviais. Atvykusiais lietuviais rūpintis 
ir informuoti paskirtas iš Londono lietuvis 
Petras Bulaitis. Be to, visą laiką globoja ir 
Darbo Ministerijos pareigūnai. Kol kas visi 
transportai atplaukia Į Kuilio uostą. Balan
džio' 26 d. viena lietuvių grupė pasiekė ir

MES IŠVAŽIUOJAME
’■ F (Mūsų korespondento)

delis netikėtumas, nes ir čia mus pavaišino 
Įkirėjusia kručkų mišraine. Anglų valdžios 
pareigūnai, patikrinę mūsų dokumentus iš
davė biletus Į laivą, o vokiečių muitinės pa
reigūnai patikrino kai kuriems rankinį ba
gažą ir, pinigines. Kas piniginėje turėjo dau- 
gikau kaip 40 RM ar svetimos valiutos, tai / 
jos neteko — buvo konfiskuoti. Šiaip muiti
ninkai nei asmeninės nei smulkesnės kratos 
nedarė.

19 vai. talpusis' „Empire Halbar” mus 
priglaudė didelėse savo patalpose kur 4-rių 

, aukštų lovos buvo mūsų dviejų naktų guolis.
Laive mus pasitiko malonūs ryšio karinin
kas lietuvis p. P. aukščiau buvęs Flensburgo 
Unrros karininku. Jo malonę ir rūpestingą 
laike kelionės globą, visi emigrantai, o ypač 
lietuviai prisimins visąda su giliu dėkingumu.

Rami jūra ir tyras oras buvo pagrindas 
visų gero apetito. Skoningas ir maistingas 
•laivo virtuvės davinys duodamas 3 kart. Į 
dieną, mums po savaitės pasniko pereinamose 
stovyklose buvo lyg ir mažokas.

Šiuo kart tiek, šis laivas grįždamas atgal 
veža jums mano laišką. Toliau iš Anglijos 
jums parašysiu pirmuosius Įspūdžius iš 
Didžiosios Britanijos. Sa.

Sugriauti vokiečių miestai paskendo miglo
se. Mes 120 lietuvių iš Įvairių anglų zonos 
stovyklų vykstame Į Angliją. Be mūsų šiuo 
laivu vyksta dar 380 kitų pabaltijiečių ir 500 
anglų karių. Mėlynasis „Empire Halbard”, 
mus 9-jĮ transportą per 24 vai. pristatys Į 
HuM uostą. ’ ' ' .

Iš ąavo stovyklų emigrantai yra atgabena
mi J pereinamąsias Miinsterio ir Toggen- 
bagęno stovyklas. Šiose stovyklose yra sut
varkomi dokumentai, nufotografuojami ir Į 
grupes po 25 žmones suskirstomi, išvyksta. Iš 
čia traukiniai® gabenami visi J centrinę pe
reinamąją stovyklą Seedorfe prie Zeveno. 
Seedorfas tai didelis barakų miestas, per kurį 
ateityje kas savaitę pereis 6000 emigrantų, 
dabar pereina po 1.500—2.000. Atvykus kiek
vienai grupei skiriamas vienas barakėlis, ku
riame laikinieji. gyventojai randa po sanita
riškus ligonių neštuvus vietoje lovų ir vati
nes antklodes vietoje čiužinių.

Mus laikinus šio miesto gyventojus, tik 
atvykus, nuvedė sveikatos tikrinti. Sveikata 
tikrinama paviršutiniškai, bet kas dešimtas 
yra tikrinamas atydžiai ir vargas jam jei jo 
kartotekoje yra bent kokie buvusių ligų ar 
kitų sveikatos tyrimų pažymėjimai. Tuo at
veju emigrantas yra siunčiamas į Bremeno ar 
Zeveno vokiečių ligonines nuodugniam svei
katos patikrinimui, kas sutrukdo ilgesniam 
laikui išvykimą, o visų troškimas yrą kuo 
greičiau baigti kelionės nemalonumus. Po 
sveikatos tikrinimo vyko anglų ir vokiečių 
policijų patikrinimas, ar išvykstąs nėra pa- 
ieškontas, ar nėra padaręs nusikaltimų rrpan. 
Sėkmingai atlikę šiuos tikrinimus gavome po 
5 šilingų čekį ir laukėme dienos kada teks 
vykti Į laivą. Tačiau tą mūsų laukimą mažų 
kolorijų kiekis ypač sunkino. Išvykstant buvo 
pasakojama apie labai gerą maistą Seedorfe, 
bet ir pirmoje pereinamoje stovykloje ir čia 
maisto davinys yra nepakankamas. Kiti be
sirengią vykti turėtų šiam pereinamųjų sto
vyklų laikotarpiui pasiimti 6 — 8 dienoms 
maisto.

5-tą mūsų gyvenimo Seedorfe dieną btivo 
pranešta, kad ryt anksti traukiniu išvykstame. 
Nekantriai lauktas rytas prašvito ir visi'su
sirinkome stovyklos aikštėje, iš kur autobu- 

. sais, likusiųjų pavydžiais žvilgsniais palydėti 
išvykome Į. Goldenstedto stotĮ. Anglų karių 
kantinoje kur valgėme pietus, mus ištiko di-

........................ ......... .....-........
lietuvių Tremtinių Bendruomenės Mūn-, 
cheno Apygardos Komiteto Pirmininkui

Ponui Antanui Kalvaic'ui
mirus jo motinai, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. ’

L. T. B-nes Miincheno Apygardos 
Komiteto Nariai ir Bendradarbiai

Lietuvos Teisininkų Tremtinių Draugi
jos Miincheno Skyriaus Nariui 

v
Collcgai Antanui Kalvaičiui 
mirus jo motinai, skaudžioje valandoje 
reiškime gilią užuojautą.

L. T. T. D-jos Miincheno Skyriaus 
Teisininkai

„MINTIES” SKAITYTOJAMS
Dėl Sekminių švenčių, sekantis „Minties” 

numeris išeis tre^ųtienĮ, š. m. gegužės 28 d.
„Minties” Redakcija

Lietuve® Teisininkų Tremtinių Draugi
jos Centro Valdybos Pirmininkui

Collenai Adv. Dr. Brunonui Kalvaičiai 
m: •'« to motinai, skaudžioje liūdesio 
v ?, reiškiame gilią užuojautą.

L. T. T. D-jos Mūnęheno Skyriaus 
Teisininkai

Generalinio Įgaliotinio _ Įstaigos Sekre
toriui

• .V ,v.Ponui Jonui Vaičaičiui
mirus jo tėvams, liūdesio valandoje 
reiškiame gilią užuojautą.

Įgaliotinis ir Bendradarbiai

SKELBIMAS

Norintieji įsigyti SĄSIUVINIŲ: vic. ja, 
langučiais, paišybai ir gaidoms, LIETUVIŠKŲ 
LAIŠKŲ su'vokais ir P. Šležo — Ig. Ma
linausko LIETUVOS ISTORIJĄ - krei
piasi laišku Į LEIDYKLĄ „G 1 E D R Ą” (16) 

(16) KAŠSEL-Oberzwehręn.

Spaudos platintojai prašomi nurodyti gelžk. 
stotį, kolonijos lietuvių skaičių ir kiek moki

nių pradž. mokykloje bei gimnazijoje. (4)

MINTIS
„The Thought” Lithuanian Newspaper 
’ Licensed by Military Government * Edi
tor — in — Chief and licensee: I. Vasaitis 
‘Printed by Druckerei- u. Verlagsgenos- 

senschaft e.G.m.b.H., Memmingen.
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Redaktoriai' Henr. žemelis ir VI. Balsys. 
Karo valdžios leista. * Laikraštis išeina 
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Redakcija nesunaudotų rankraščių nesau
go. * Honoraras mokamas tik nuolatiniam* 
bendradarbiams^iš anksto susitarus • Pri
imami skelbimai, tik iš anksto už juos ap
mokėjus. * Skelbimai iki 10 petito eilučių 
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