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Hooverio dešimties punktą programa
Nuforka® (Dena). Savo laiške adresuotame 

atstovų rūmų vienos komisijos pirmininkui, 
(ariame buvęs JAV prezidentas Hooveris iš
dėstė nuomonę, kad reikia sudaryti separa
ting (atskirą) taiką su Vokietija ir Japonija, 
be kita ko jis dar patiekė šią 10 punktų pro
gramą.

L Reikalingumas bendradarbiauti su D. 
Britanija dėl išlaikymo Vokietijoj vakarinių 
zonų.
1 Paskutinis pasiūlymas Rusijai ir Pran- 

enrijai pildyti Potsdamo susitarimą. Jei tas 
pasiūlymas liktų be pasekmių, JAV ir D. 
Britanija turi imtis priemonių Vokietijos va
karinėse zonose pakelti pramonės gamybą ir 
išjudinti eksportą.

3. Visiškas sujungimas amerikiečių ir britų 
zonų Vokietijoje.

4. Neatidėtinas sudarymas laikinos centri
sts vokiečių vyriausybės vakarinėse zonose. 
Sa tokia vyriausybe gali būti sudaryta sepa- 
ratinė taika, jei sekančioji užsienių reikalų 
Misterių konferencija vėd nepasisektų.

5. Reparacijų ir ūkio politikos revizija Vo
kietijoje ir Japonijoje, kad pakėlus pramonės 
gimybą ir padidinus eksportą tie kraštai ga
lėtų patys apmokėti maisto produktų importą.

6. Panaikinimas nuostatų, kurie aprėžia 
pramonės pajėgumą, paliekant kontrolę tik 
liddroms pramonės šakoms, kaip lėktuvų 
pramonei ir laivų statybai.

L Sustabdymas išmontavimų tr susprogdi
nimų tokių pramonės įmonių, kurios gamina 
viešojo aprūpinimo ir taikos reikalams.

8. Visiškas Vokietijos ir Japonijos demili- 
terizavimas, ne taip kaip kad pagal Versalio 
sutartį Vokietijai buvo paliktos tam tikros 
karinės pajėgos.

9. Sušaukimas tuč Mojau konferencijos tai
kai su Japonija sudaryti, kurioje dalyvautų 
Vitos tautos, kurios turėtų būti išklausytos.

JAV skilia IRO 75,5 mil. doleriu
Vašingtonas. (NZ) Gegužės 26 d. Atstovų 

rūmų užsienio reikalų komisija vienbalsiui 
pritarė Jungtinių Amerikos Valstybių įstoji
mui į Tarptautinę Pabėgėlių Organizaciją — 
IRO — ir nutarė tai organizacijai skyrimą 
75500.000 dolerių patvirtinti. BBC praneša, 
kad Jungtinių Amerikos Valstybių pasiunti- 
ajv Londone. Lewis W. Douglas bus pirmuo
ju amerikiečių atstovu. IRO paruošiamosios 
komisijos įgaliotas sekretorius. A. I. Alt- 
meyer šiomis dienomis kalbės su gen. Clay, 
amerikiečių kariniu gubernatorium Vokieti- 
joje, apie IRO uždavinius.

Sovietu nota Prancūzijai dėl DP
Paryžius (BBC/NZ) Sovietų vyriausybė 

įteikė Prancūzijai uotą, kurtoje yra kalti
nama prancūzų karinė valdžia okupuotoje 
Austrijos zonoje už sulaužymą sutarties, lie
čiančios abipusį savų piliečių repatrijavimą 
ii Austrijos. Kaip AP praneša, įlotoje tvir
tinama, jog Austrijoje prancūzų okupuotoje 
zonoje, DP stovyklose yra 12.000 sovietų pi
liečių. Jų tarpe esąs didelis skaičių® karo 
nusikaltėlių, kurie varo sovietams nedrau
gišką propagandą. Oficialūs prancūzų 
sluoksniai praneša, kad prancūzų atsakyme^ 
rasų tvirtinimai traktuojami kaip nekorek
tiški.

v —. • .
Prižiuręs repatriacija^

I amerikiečių zoną atvyko trys aukšti so
netų karininkai, kurie turi uždavinį inspek
tuoti sovietų piliečių repatrijacijo® darbus.

(Dena)

S( karta, streiko išvengta
Paryžius (AP) Konfliktas tarp vyriausybės 

ir gazo įmonių bei elektros jėgainių darbi
ninkų, kuri® buvo išaugęs iki pirmojo laipsnio 
krizės Prancūzijoje, pačią paskutiniąją mi
ntą buvo išvengtas. Naktį į gegužės 29 d. 
darbo ministeris D. Mayer susitarė su prof
sąjungos vadovu, kad vyriausybė sutinka at
lyginimų pakėlimą iki 8,5% pripažinti. Tuo- 
tnet streikas buvo atšauktas. Bet tas atšauki
mas kai kuriuose provincijos miestuose buvo 
gautas jau pavėluotai. Po susitarimo vyriau
sybė atšaukė paskelbtus darbo prievolės 
nuostatus.

Paryžius (Dena) Prancūzų vyriausybė ir 
gazo bei elektros įmonių darbininkų profe
sinė sąjunga susitarė ginčijamąjį klausimą 
perduoti spręsti prancūzų vyr. tribunolui. 
Sw> meto streiko išvengta. Prancūzų vy
riausybė ketina pavartoti tokias pat griežtas 
priemones, kaip prieš gazo ir elektros įmonių 
darbininkus, ir prieš krautuvininkus, kurie 
teda skelbti streiką birželio 4 d

10. Jungtinių Amerikos Valstybių deklara
cija dėl vykdomos paramos politikos.

Be to, Hooveri's išaiškino, kad Potsdamo 
susitarimas dėl reparacijų ir pramonė® poli
tikos Jungtinėms Amerikos Valstybėm® ne
bėra privalomas, nes Rusija ir Prancūzija tą 
susitarimą sulaužė iš to atžvilgio, kad Vokie
tija nėra traktuojama vienu ūkiškuoju vienetu.

Naujorkas. (Dena) Reuteris praneša, kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių užsienio reika
lų ministeris Marshall’is esąs labai susidomė
jęs Herbert Hooveriio padarytuoju pasiūlymu 
dėl sudarymo separatinės taikos su Vokie
tija ir Japonija.

United Press praneša, kad Jungtinių Ame
rikos Valstybių užs. reikalų ministeris Mar- 
shall’i® atsisakė pareikšti bet kokią savo nuo
monę dėl Hoover’io pasiūlymo sudaryti sepa- 
tinę (atskirą taiką su Vokietija ir Japonija.

Partija pritaria
Margate (Dena). Britų darbo partijos me

tiniame kongrese užsienio reikalų ministeris 
Bevinas padarė pranešimą apie britų užsienio 
politiką. Jis plačiai palietė ir Vokietijos 
problemą. Ypač jis įvertino anglų ir ameri
kiečių nutarimą sudaryti bendrą ūkio- tarybą 
abiem okupuotom zonom. Užbaigus debatus 
užsienio politiko® klausimais, kongresas Be- 
vino politiką patvirtino didelės daugumos 
balsų persvara.

Atstovą® M. M. Grossman, kuris priklauąo 
darbo partijos „maištininkų” grupei, kriti
kuodamas Bevino politiką pareiškė: „Aš 
tikiu, kad užsienio reikalų minister!® Bevinas 
praneš amerikiečiams, jog mes negalime kas
met skirti po 80 mil. svarų apmokėti įvežimui 
maisto ir žaliavų į mūsų okupuotą zona Vo
kietijoje, kol mes patys savo krašto maisto 
normas turime mažinti”.

Kuro tiekimo ministeris Emanuel Shinwell 
buvo , išrinktas darbo partijos pirmininku 
ateinantiems metams.

Londonas. (BBC) Darbiečių partijos konfe
rencijoje Herbert MorrissorK kalbėjo apie 
ūkinius santykius su Sovietų s-ga. Esąs nu
matomas naujos prekybinės sutarties pasira
šymas. Ji būsianti abipusiai naudinga. D. 
Britanija gausianti savo pramonės atstaty
mui žaliavų, ypač miško medžiagos, o SSRS 
— mašinas, fabrikų įrengimus. Be to, D. Bri
tanija galinti daug ko pasimokyti iš So
vietų s-gos, ypatingai nedateklių pakėlimo

Amerika rūpinasi savo saugumu
Vašingtonas (Dena). Prezidentas Trumanas 

kreipėsi į Kongresą prašydamas, sudaryti tei
sinį pagrindą, įgyvendinimui visiško karinio 
bendradarbiavimo, tarp Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Kanado® ir Pietų Amerikos vals
tybių. Įstatymas turi sureguliuoti šiuos klau
simus: standartizavimą ginklų, vieningą ap
mokymą kariuomenių ir pardavimą moder
niųjų ginklų minėtoms valstybėms. Savo me
morandume prez. Trumanas išdėstė, kad jo 
pasiūlymas neturi paskatinti ginklavimosi 
lenktynių, bet Jungtinės Amerikos Valstybės 
nori perimti visišką atsakomybę pagal Jung
tinių Tautų Chartą, prisilaikant to doku
mento raidė® ir dvasios. Šios priemonės pa
tarnautų pasaulio taikai ir saugumui. Jos 
turėtų būti suderintos su sudarymu sveikų 
ūkio sąlygų Pietų Amerikoje. Projekte nu
matoma sąlyga, kad kraštai, kurie gauna 
ginklus iš Jungtinių Amerikos Valstybių, ne
turi teisės juos parduoti į trečiąsias rankas, 
t. y. kitoms valstybėms.

Įstatymo siūlymas turi tikslą sutverti ka

Gen. Smuts kalba apie pavoju^
Kapštadtas (BBC). Pietų Afriko® Sąjungos 

ministeris pirmininkas gen. Smuts Sąjungos 
senate pasakė kalbą, kurioje išdėstė dabar
tinę tarptautinę situaciją ir pažymėjo, jog 
paskutiniame šimtmetyje žmonija dar nie
kuomet nebuvo pasiekusi tokios sunkios 
krizės, kaip šiandien. Tai priklauso nuo 
ūkiškojo chaoso, kuri® yra buvusiojo karo iš
dava. Dabartinis būvis gali išsivystyti į pa
sireiškimus, kurie yra lygiai pavojingi kaip 
karas. „Jei Vokietijai ir Austrijai bus leista 
kristi į bedugnę, tai jos su savimi nutrauks 
ir kaimyninius kraštus. Jei greitu laiku neį
vyks pasikeitimų, tai Europa gali pasidaryti 
blogiausiu pavojau® židiniu, kokio niekuo
met nėra buvę”.

Nė jokia vyriausybė nepageidauja kyo, 
bet jei bus tęsiama agresyvinė propaganda, 
tai gali būti pasiekta® tok® įtempimo laips
nis, kuriame karas pasidarys neišvengiamas.

Bevino politikai
srityje. Sovietų s-goje gyventojai jau 29 me
tu® kantriai kenčia didelius nedateklių® var
dan ateitie® geresnio gyvenimo. Tai kodėl D, 
Britanijos žmonės dėl tų pačių tikslų nega
lėtų kelis metus susivaržyti ir įtempti pastan
ga® gamybos pakėlimui, nes tik nuo jos pa
didinimo priklauso ateiti® gerovė.

SOVIETU SIEKIMAI KORĖJOJE
Vašingtonas. (Dena) Amerikiečių karinių 

pajėgų vadas Korėjoje, gen. J. R. Hodge, 
atstovų rūmų komisijoje išdėstė savo nuo
monę ir. pažymėjo, kad Sovietų s-ga siekia 
Korėją padaryki satelitine komunistų valstybe. 
Rusai veda aršią propagandą, kuri yra nu
kreipta ir prieš amerikiečius. Jie nori korė
jiečius įtikinti, kad amerikiečiai nori jų kraštą 
kolonizuoti, o nieko nedarą, kad išpildytų 
savo įsipareigojimus.

Londonas. (BBC) Vengrijos ministeris pir
mininkas, atostogaująs Šveicarijoje, paprašy
tas skubiai grįžti į Vengriją dėl susidariusios 
krizės po sovietų atmetimo Vengrijos vyriau
sybė® reikalavimo išduoti vengrų įstaigoms 
'suimtąjį mažažemių partijos vadą Bela Ko
vacs, atsistatydino. Savo atsistatydinimą per
davė per Vengrijos pasiuntinį Šveicarijoje ir 
matomai nesirengia ir kaip privatu® asmuo 
grįžti Vengrijon, nes sovietai savo notoje jį 
kaltino veikus prieš jų okupacinę kariuomenę. 
Manoma, jog komunistų partijai inspiruojant 
naujuoju ministeriu pirmininku bus komunis
tas arba artimas komunistams asmuo.

Gegužės 19 d., ryl 
šyje su amerikiečių 
— rusų draugijos 
gyvavimo 20-ja su
kaktim, Nąujorke 
įvyko vaišės. At
vaizde matome 
nuolatinį rusų at
stovą prie Jungti
nių Tautų, Andrei 
Gromyko (kairėje) 
geriant su generolu 
leitenanto Walter 
Bedell Smith, JAV 
pasiuntiniu Mas
kvoje, už amerikie
čių rusų drau

gyste.
(Dena-INP-Bild)

rinį koordinavimą ar bendradarbiavimą viso 
Amerikos kontinento, vadovaujant Jungti
nėms Amerikos Valstybėms. Nauja yra tas, 
kad 'ir Kanadą yra numatoma į šį planą 
įtraukti. Pagrindai šiam planui buvo padary
ti 1945 m. kovo 3 d., kada Meksiko City bu
vo pasirašyta karinio bendradarbiavimo su
tartis. Tiktai tuomet Kanadą nedalyvavo. 
Prezidentas Trumanas dar nurodo, kad va
karų pusrutulio bendro gynimo planas jau 
seniai yra keliamas. Bet dabar tam projektui 
įgyvendinti laika® esąs patogiausias.

Londonas. (BBC) Sąjungininkų koordina
cinėje komisijoje nesusitarta dėl okupacinių 
"pajėgų Vokietijoje sumažinimo. Sovietai at
metė amerikiečių pasiūlymą palikti britams 
ir amerikiečiams po 150.000, sovietams 
200.000 ir prancūzam® 60.000 karių. Jie nori, 
kad amerikiečiai ir britai tepasiliktų po 
100.000, leisdami vien sovietams pasMkti 
200.000. G nčas perduodamas svarstyti kon
trolinei tarybai.

Pasaulio laikai yra būtinai reikalinga, kad 
D. Britanija greičiau pašalintų buvusiojo 
karo pėdsaku® ir vėl pasidarytų didžiąją 
galybe.

Komunistę „5-ji kolona" Kanadoje
Ottava. (DPD/NZ) Kanados žemieji rit

mai 109 balsais prieš 91 balsą išreiškė 
Mackenzie King vyriausybei pasitikėjimą. 
Laike debatų pažangiųjų konservatorių lyde
ris reikalavo likviduoti Kanadoje komunizmą. 
Jis nušvietė „5-osios kolonos” veikimą ir 
pažymėjo, jog tai įrodo paskutinių metų 
teismo procesai dėl teikimo slaptų informaci
jų Sovietų s-gai.

Brazilijos komunistai duoda skundą,
Rio de Janeiro (AP) Brazilijo® komunistų 

partija įteikė aukščiausiajam teismui skundą 
dėl vyr. rinkimų tribunolo gegužės 7 d. nu
tarimo, kad jų partija esanti nelegalu Skunde 
aiškinama, kad tas nutarimas priefaraująs 
konstitucijai. Pagal konstituciją yra leidžia
mos visos partijos, kol jos nėra priešingume 
su demokratiniu režjmū. Visus tvirtinimus, 
kad Brazilijos komunistų partija palaikanti 
ryšį su Sovietų s-ga, komunistai ginčija.

Ir Italų, vyriausybė be komunistą
Roma. (UP) Alcide de Oasperi paskelbė, 

kad jis sudarys naują italų vyriausybę be 
kairiųjų socialistų ir be komunistų. Tą 
pareiškimą jis padarė po pasitarimo su res
publikos prezidentu Enrico de Nicola. Prieš • 
tai de Gasperi buvo gavęs dešiniųjų socia
listų, vadovaujamų Giuseppe Saragat, už
tikrinimą, kad jie sutinka bendradarbiauti. 
Komunistų vadas Taglratti pasisakė de 
Gasperi pareiškęs, jog nesą reikalo vienos 
partijos remiamą vyriausybę sudaryti. Jei jau 
galutinai paaiškėtų kad iš tikrųjų tokią vy
riausybę sudaryti yra neišvengiama, tai 
vyriausybės priešakyje turėtų atsistoti ne
priklausomas žmogus.

TRUMPAI
* Amerikiečių karo ministerio pavaduoto

jas Howard C. Petersonas išvyko iš Va
šingtono į Berlyną aptarti su gen. Clay vo
kiečių maitinimo klausimą. (Dena)

* Gen. Clay ir gen. Robertson pasirašė
atitinkamą susitarimą dėl abiejų zonų ūkio 
tarybos sudarymo. (Dena)

* Bogomolovas, buvęs sovietų pasiuntinys
Paryžiuje, yra paskirta® Molotovo pavaduo
toju (UP)

* Britų okupacinė® pajėgos Japonijoje bai
gė susprogdinimą karinių įrengimų savo zo
noje. (NE)

* Birželio 5 d. Kaire įvyk® Arabų Lygos 
posėdis, kuriame bus aptarta laikysena JT 
Palestinos komisijos atžvilgiu. (NF)

* Danijos parlamentas, 87 balsais prieš 56
balsus, nutarė ir moterims leisti būti kuni
gais. (Dena)

* Rusijoje esančių austrų karo belaisvių
500 žmonų ir sužieduotinių demonstravo prieš 
Sąjungininkų komisijos būstinę ir prieš ru
su miesto komendantūrą Vienoje, reikalau
damos paleisti karo belaisvius (UP)

* JAV krašto apsaugos viceministeris G
Peterson atvyko Į Berlyną ir pradėjo pasita
rimu® su amerikiečių ir anglų karinė® val
džios atstovais Vokietijos problemų klausi
mais. z (Dena)

* JT generalini® sekretorių® Trygve Lie 
atidarė pirmąjį Palestinos komisijos posėdi.

(DPD)
* Britų vyriausybė ruošia naują eksporto-

importo planą ateinantiems metams. Bus sie
kiama sumažinti maisto importą ir padidinti 
pramonės gaminių eksportą. (NF)

* JAV laivyno ministerija paskelbė, kad 
yra pradėta statyti naujo tipo lektuvas- 
naikintuvas, kurio greiti® bus apie 1000 kl.

* Penki vokiečių belaisviai dalyvavo britų 
darbo partijos kongrese, kaipo stebėjotai.

(NF)
* JT generalini® sekretorių® kreipėsi į vi

sus narius — valstybes ragindama® imtis 
priemonių maisto trūkumo krizei sušvelninti 
įvairiuose Europo® kraštuose. (NF)

* Iki š. m. kovo mėn. galo Unrros paramos 
gavo! Lenkija už 402 mil. dol. Jugoslavija — 
363, Graikija — 329, Italija 318, Kinija — 
295, Čekoslovakija 232, Ukraina — 155 ir 
Austrija — 102.

— Kinų komunistai Mand'urijoje pradėję 
r’a’-.its masto ofenzyvą su 180.000 vyrų ar
mija. • (NF)
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Partijos, kastos ir religijos Indijoje
Praėjo keli mėnesiai po to, kai valdžią 

perėmė laikinė Indijoa vyriausybė, bet ne 
kiek tepasikeitė neramumų vaizdas, kuris In 
dijoje tenka matyti keli dešimtmečiai. Muzul- 
tnonų lyga tebeboikotuoja Indijos vyriausy
bę ir grasina įstumti kraštą į chaosą ir pi
lietinį karą. Indijai yra tikra tragedija, kad 
nesutaria kongreso partija ir muz’ulmonų ly
ga, Indijos politinį' gyvenimą lemiančios dvi 
didžiosios partijos, nesutaria kaip tik tuo 
momentu, kada yra beįsikūnijąs ilgų metų 
troškimas I t

„Yra žmonių, kurie mano, jog Indijos prob 
lemą galima apibūdinti trumpu sakiniu, bū
tent, kad ten viena tauta kovoja, norėdama 
išsivaduoti, o kita kovoja, norėdama paverg
ti”, — pasakė vieną kartą lordas Halifaxas ir 
tuo būdu užminė, kad sprendimo klausimai 
yra daug painesni, nekaip gali rodytis nuo
šaliau stovintiems. Indijos politinį gyvenimą 
iš didžios dalies sąlygoja religiniai ir socia
liniai požiūriai. Kongreso partija (indų par
tija) pretenduoja į vadovaujamą vaidmenį o 
joą lyderis, Panditas Nehrus, yra dabartinės 
Indijos vyriausybės galva. Jos opoziciją su
daro muzulmonų lyga, kurioje yra susibūrę 
visi Indijos mahometonai. Prieš Indijos ku
nigaikštijų organizaciją, kurių valdovai' nuo 

' savybėje turi milžiniškus turtus, atsistoja di
džiulė beluomių grupė, anie Indijos vargetos,' 
kurie sudaro pagrindinę miestų proletariato 

s dalį. Keturių šimtų milijonų indų tarpe vie
nybei augti trukdo socialinė ir nacionalinė, 
religinė ir partijų politikos įtampa.

Britanijos vyriausybės nusistatymas su
teikti Indijai nepriklausomybę sudarė tokį 
būvį, jog kongreso partijos kova su muzul- 
tnonų lyga nustelbė visas kitas priešybes.

Britanijos vyriausybė 1942 m., tada buvo 
Churchillio kabinetas, per Staffordą Crippsą 
buvo pateikusi indams sudaryti „Indijos uni
ją”. Tą planą visos indų grupės atmetė. 
Kongreso partija atmetė jį dėl to, kad pro
vincijos turėjo teisę atidėlioti prisijungimą 
prie pasiūlytos visuotinės Indijos santvarkos.

< Ji įstebėjo paramą muzulmonų lygai, kuri 
reikalavo atskiros mahometonų valstybės, 
Pakistano. Muzulmonų lyga savo ruožtu pa
reiškė, kad britų planas nukreiptas kaip tik 
prieš šitą Pakistano mintį, ir taip pat jį at
metė. Jei paminėsime, kad beluomių ir sikų 
grupės irgi pasisakė prieš planą,'viena nu
rodydama, jog planas ją pajungiąs indų val
džiai, antra teisindamasi baime, jog ji- ga
linti patekti Į mahometonų globa, tai pasida
rė. vaizdas, kuris ryškiausiai rodo neapsako
mą Indijos nevienybę.

šiandienės sunkenybės kyla irgi dėl parti
jų atkaklių reikalavimų. Kaip’ anksčiau, taip 
ir dabar kongreso partija yra Indijos visų 
vienybės siekiančių nacionalinių jėgų rezer-

vuaras, kuri griežtai priešinga muzulmonų 
lygos sumanytam Pakistano steigimui, kuris 
reikštų šiaurės vakarinių mahometoninių 
Pundžako ir Beludžistano provincijų sujun
gimą. Kongreso partija, būdama visos Indi
jos konstituantės šaukimo šalininkė, tuo bū
du yra artimiausia britų pažiūroms, kaip In
dija turėtų būti tvarkoma ateityje. Britų par 
lamento misijai, kuriai vadovavo lordas Wa- 
vellis, praėjusių metų kovo mėn. susitikus su 
indų partijų atstovais Simlos konferencijoje, 
šis sutarimas itin išryškėjo. Britanijos Indi
jos santykiuose Simla buvo posūkis, nes D. Bri 
tanija sutiko duoti Indijai laisvę, susitelkus jai 
į „Indijos uniją” federaciniais pagrindais, 
įskaitant ir mahometonines sritis. Tuo būdu 
ji įsigijo kongreso partijos paramą, kurios 
žymiausias atstovas, Gandhis, šį santvarkos 
planą apibūdino kaip Indijos istorijoje reikš
mingiausią D. Britanijos žygį. O muzulmo
nų lyga atsisakė bendradarbiauti Simloje, bi
jodamas!, kad 80 mil. mahometonų tokioje 
federacinėje valstybėje negalės atsispirti 
prieš 240 mil. indų. Bet staigmena buvo dar 
didesnė, kad Simlos konferencijai iširus mu
zulmonų lygą pasekė kongreso partijos ir 
Indijos kunigaikštinių valstybių pavyzdžiu ir 
pasisakė sutinkanti su naujaisiais britų siū
lymais. Tada D. Britanija ėmė raginti suda
ryti federacinę vyriausybę, kurioje dalyvautų 
Indijos visos politinės grupės. Tos vyriau
sybės rėmuose mahometoninėms sritims tu
rėjo būti suteikta plati autonomija, bet kraš
to saugumo ir užsienio politikos dalykuose 
kompetentinga būtų buvusi tik centrinė vy
riausybė.

■Sis muzulmonų lygos prisidėjimas reiškė, 
be abejo, atsisakymą nuo Pakistano valsty
bės. Atpildo už tai lyga reikalavo pusę port
felių ministerių kabinete, nors tat ir neatitin
ka tikrojo jėgų santykio tarp indų ir maho
metonų. Kongreso partija negalėjo sutikti su 
tuo reikalavimu. Trečioji didelė religinė bend 
ruomenė, priskaitanti apie 7 mil. savo na
rių, šikai, vienintelė griežtai pasisakė prieš 
naująjį planą, nes bijojo netekti savo kultū
rinės ir religinės laisvės, kadangi pagal nu
matytą sienų išvedimą būtų atsidūrę maho
metonų valdžioje.

Anglijai ir vėl atsirado uždavinys 
Indijos problemą be partijų paramos, 
muzulmonų lygos pirmininkas, Alis 
prašė lordą Wavellj atidėti seimo rįnkimus, 
tačiau vicekaralius įsakė juos vykdyti. Rin
kimų rezultatai kongreso partijai suteikė ab
soliučią daugumą, būtent, 207 iš 389 vietų. 
Muzulmonų lyga tegavo 73 vietas.

Dabartinei laikinei vyriausybei atsirasti 
lemiamą reikšmę turėjo kongreso partijos 
vykdomojo komiteto susirinkimas Vardoje. 
Praėjus kelioms dienoms vicekaralius pavedė

Panditui Nehrui sudaryti laikinę vyriausy
bę. Nehrus kvietė bendradarbiauti visas po
litines grupes, o Alis Jinnah tada atsisakė 
eiti į vyriausybę, teisindamasis, kad į jo par 
tiją nėbuvę pakankamai atsižvelgta pagal jos 
svorį. Iš to kilo rimta krizė. Muzulmonų ly
ga savo elgsenos lig šiol nepakeitė. „Daily 
Telegraph” todėl atvirai kalba apie Indijos 
vyriausybės silpnumą ir taria, jog Indija 
esanti pakeliui į visišką politinį chaosą, jei 
muzulmonų 
sybę. Ir iš 
muzulmonų

lyga nesutiksianti įeiti į vyriau- 
tikrųjų priklauso nuo jinnos ir 
lygos, kuriuo keliu Indija nueis.

(„Der Tagesspiegel”)

(BBC) D. Britanijos vyriausybėLondonas.
priėmė Indijos vicekaraliaus lordo Mount- 
batten projektą dėl perleidimo valdžios pa
tiems indams. Pagal jo projektą Indija bus , 
padalytą į Industaną ir Pakistaną. Ateinan-

tį ketvirtadienį vicekaralius grįš į N>,Dehlį 
kur Indijos partijų vadams pateiks naują bri
tų vyriausybės planą dėl Indijos ateities.

Londonas. Indijos vicekarlius lordas 
Mountbattzen sugrįžo į N. Dehlį, kur jis 
pirmadienyje Indijos partijų vadovybes su
pažindins su naujuoju Britanijos vyriausybės 
planu dėl valdžios perdavimo patiems in
dams. Sis planas yra paties vicekaraliaus 
paruoštas tam atvejui, jei Moslem Lyga ir 
toliau nesutiktų su kabineto misijos planu, 
numatančiu vienalytę Indiją. Kaip žinomi 
Moslem Lyga reikalauja Indijos padalinimo 
į Hindustaną ir Pakistaną.

Afganistano karalius pasisakė, nežiūrint 
pasikeitimų Indijoje, ir ateityje palaikysiąs 
lygiai gerus santykius su D. Britanija.

Londonas. (BBC) Anglijos jaunimo sąjunga 
pakvietė šimtą Vokietijos jaunimo sąjungos 
narių dviem savaitėms Anglijon.

* Jungtinių Tautų sekretoriate svarstomas 
klausimas išleisti savus pašto ženklus. (Dena)

Prancūzija ir Madagaskaras
, Prancūzų laikraštis „L’Epoųue” rašo:

„Tragiški įvykiai Madagaskare prasidėjo 
kaip tik tuo laiku, kai mes davėm jo gyven
tojams politinę laisvę. Nepasitenkinimas tu
rėjo antiprancūzišką charakterį, jo tikslas bu 
vo aiškus: išmesti baltuosius už durų, kaip 
galima daugiau jų nužudyti ir tuom išgąsdin 
ti kitus, priverčiant juos apleisti kraštą „tik 
au vienu čemodanu” ir užimant patiems jų 
vietas, žemes ir turtus.” Tačiau šitas argu
mentas yra tik pretekstas. Sukilimo priežas-
♦fe yra sekanti:

Madagaskare gyvena daugybė tautelių, ku
rių viena — hovasai — valdo visas kitas. Ši
ta tautelė yra išsilavinusi, bet kartu apgau
linga, išdidi ir ambicinga. Hovasai yra įsi
skverbę į mokyklas, užėmę valstybines vietas. 

> Jų tarpe yra daug gydytojų, pastorių, kata
likų misionierių, teisėjų ir t.t. Jie ir nori, 
išvijus prancūzus, valdyti kraštą. Masė seka 
juos aklai, nesuprasdama, kad hovasų res
publika bus tokia pat oligarchinė kaip ir 
buvusioji. Mūsų klaidos pasitarnavo šiam 
nepasitenkinimui, kuriuo pasinaudoto hova- 
sai savo propagandai1.

Ekonomiškos klaidos: neapgalvotas darbo 
prievolės panaikinimas. Šitas žingsnis hova- 
sams nebuvo išaiškintas kaip evoliucija į lais 
vę. Iš prigimties tinginiai, jie pagalvojo, kad 
dabar jie gali grįžti prie savo senų papro
čių ir nieko nedirbti. Oi sauja ryžių ir ke
letą bananų užtenka pragyvenimui.

Politinės klaidos: šitai primityviai tautai 
buvo įkvėptos idėjos, kaip antai balsavimo 
teisė: „jūs esat lygūs baltiesiems, jūs turit 
jiems lygias teises”. Kaip gi jie galėjo be jo
kios socialinės evoliucijos, dalinai net anal
fabetai, suprasti laisvę, socialines pareigas 
bei jų ribas?

Pasaulinė ekonominė krizė, visa eilė poli
tinių pasikeitimų saloj, mūsų 1940 m. pra
laimėjimas ir paliaubos — visa tai palaužė 
jų tikėjimą į Prancūziją. Vichy vyriausybė, 
Madagaskaro okupacija anglais (1942—43 m.) 
vėliau vėl prancūzų kova, skerdynės saloj 
tarp prancūzų ir mūsų sąjungininkų anglų ir 
galų gale tarp pačių prancūzų iššaukė mo
ralinį pakrikimą apie tuos įvykius nenusi
manančių vietinių gyventojų tarpe.

Tuo tarpu komunistai neminėdami visai 
socialinių pareigų pranašavo visiems lygybę, 
nežiūrint išsilavinimo, gyrė vietinių gyven
tojų palinkimus ir sutikdavo su visais jų rei- 
kalavimai%

spręsti
Nors ' 

Jinnah,

Visos kolonijalinės tautos, taip pat ir šita, 
įsivaizdavo, kad Prancūzija silpna ir baigian
ti egzistuoti. Dėl to šitos necivilizuotos tau
tos, gerbiančios tik jėgą, nustojo su mumis 
skaitytis.

Mūsų pasitraukimas iš salos yra numaty
tas. Argi gali mūsų kariuomenė, susidedanti, 
be vietinių kareivių, iš 600 Senegalu, be jo
kių lėktuvų, tik retai pasirodant karo laivams 
apsaugoti šalį, didesnę už pačią Prancūziją?...

Londono ir Vašingtono vyriausybės vienu 
metu paskelbė protokolus visų konferencijų, 
kurias Hitleris turėjo su savo laivyno štabu 
1943 m. Šiame įdomiame įnaše į karo istori
ją randame ne tik laivyno klausimų santrauką, 
bet taip pat smulkmenų apie ^visus vokiečių 
strategijos ir politikos aspektus tais lemia
maisiais metais.

Dukumentas ypačiai iškelia aikštėn, kad 
1943 m. sausio mėn. kada Vokietijai stigo 
žaliavų, darbininkų ir kai sąjungininkų bom
bardavimams pasisekė susilpninti civilių 
moralą ir suerzinti santykius tarp įvairių 
armijų vadų, staiga Hitleriui atėjo į galvą 
mintis sunaikinti Vokietijos laivyno aukšto
sios jūros šarvuočius ir kreiserius^ kad gau
tų metalo reikalingo ginkluoti divizijoms, ko
vojusioms Rytuose su rusais.

Kaip ir reikia tikėtis admirolas Raederis 
griežtai pasipriešino tam projektui. Tos opo
zicijos padarinių nereikėjo ilgai laukti — 
Raederį pakeitė Doenitzas.
^Vasario 13 d. konferencijoje Hitleris iš 

naujo pareiškė: „Jei nebegalime iš Portuga
lijos gauti molibdeno mineralo, reikės sunai
kinti daugelį laivų, kad įsigytume iš jų griau
čių plieno ir nikelio lydinius, be kurių nega- 
gima verstis”. Doenitzas gavo įsakymą 
paruošti pasmerktųjų laivų sąrašą. Jis įtrau
kė „Tirpitzą”, „Nipperį”, „Scharnhorstą”.

Portugalijai nebetrukdant išvežti minera
lo, projektas buvo atmestas.

Vokietijos laivyno būvis vis dėlto buvo 
beviltiškas. 1943 m. sausio 31 d. Speeras, gink
lavimo ministeris, pareiškė, jog nėra naudos 
statyti povandeninius laivus, kadangi „nebėra 
vyrų jų įguloms”. Bet Hitleris nenusileidžia 
dėl tokio mažmožio, jis pataria Doenitzui 
ieškoti savanorių okupuotų tautų tarpe.

„Himmleris surado jų SS daliniams ir yra 
labai patenkintas”, — pareiškė Hitleris.

Privačiame pokalbyje 1943 m. rugpiūčio 
10 d. Doenitzas maldaują Hitlerį pasakyti 
vokiečių tautai kalbą ir išaiškinti būvį. „Aš, 
nesuprantu, kaip galėčiau kalbėti į vokiečius 
šiuo metu, atsako fiureris; aš negalėsiu pa
sakyti to, ką manau apie Italijos klausimą; 
jei pasirodyčiau, kad aprobuoju tat, kas ten 
darosi, būtų tolygu, kad taip pat sutinku su 
tais, kurie ruošiasi išdavimui mūsuose”.

Laivyno stabo protokolai
Iš tikrųjų jo paskutinė viltis, rodosi' buvo 

ta, kad tarp sąjungininkų kils nesusipratimų. 
Rugpjūčio 11 d. jis pasakė Doenitzui: „Ne
susipratimai tarp sąjungininkų gausėja taip 
pat, kaip ir ’mūsų sunkumai, Maskvos ir jos 
vokiškojo komiteto (von Pauluso) karo tiks- 
lai verčia anglus susirūpinti ir sukelia nes
magių komentarų svarbiausiuose anglų lai
kraščiuose”.

Lig paskutinės akimirkos Hitleris tikėjosi 
Vakarų sąjungininkų neapykantos „realiam 
pavojui, rusų galios išsiplėtimui Europos 
širdyje”. Šie dokumentai mini diskusijas dėl 
vokiečių žygio Ispanijoje, apie kuriuos bu
vo daug kalbama

1943 m. būvyje 
okupuoti Ispaniją, 
tuose siūlymuose . ,
iniciatyva nepablogintų ir be to jau sunkios 
vokiečių situacijos Viduržemio srityje.

Šiuo atveju maršalai dar kartą nesutinka 
su fiurerio nuomone. Gegužės 12 d. (1943), 
konferuodamas Romoje su daugeliu italų vy
riausiosios vadovybės narių, Kesselringas 
kreipėsi į Doenitzą, kad pastarasis atkreiptų 
Hitlerio dėmėsi, jog „vienintelis būdas Vi
duržemio situacijai pataisyti tai Pirinėjų pu
siasalio puolimas”.

Hitleris atsako: „Mes negalime Ispanijos 
okupuoti jėga; ispanai mūsų užnugaryje pra
dėtų tikrą partizaninį karą.

1940 m. ispanai, priduria jis, būtų ne
prieštaravę mūsų buvimui, bet juos labai 
sukrėtė faktas, kad italai puolė Graikiją”.

Pagaliau šie protokolai nušviečia vokiečių 
italų santykių būvį 1943 m. pradžioje. Iš jų 
jaučiama, kad Hitleris buvo tolydžio susiet- 
zinęs dėl italų, o jo leitenantai žiūrėjo į juos 
su kilnia panieka. Iš tikrųjų vokiečiai trak
tavo Italiją vis labiau ir labiau kaip oku
puotą kraštą. ,

Pasak Doenitzo italus reikėjo traktuoti su 
didesne atodaira, o Hitleris rekomendavo 
„beatodairišką” elgseną.

•
Iš protokolų sužinome, kad 1943 m. birže

lio 5 d. atmetė planą Gibraltarui pulti, su
darytą Doenitzo, liepos 15 d. taip pat atmetė 
JAV bombardavimo (iš oro) planą. (N.d.F.)

1943 m.
Hitleris visą laiką ketino 
bet jo tuo reikalu patiek- 
jaučiama baimė, kad jo

J. Švaistas
13 Jau

„Brangioji Zinočka! Tu nesupranti, klek aš 'kenčiu, negalė
damas tavęs užmiršti ir išbraukti iš savo gyvenimo sąrašų. Daug 
nemingo nakčių, daug galvos skaudėjimų po beprotiško šėlimo ir 
svaiginimosi man kaštavo, bet vis tiek tu pasilieki man brangi ir 
artima."

„Užmiršk, Zinočka, aną laišką ir atleisk man, jei gali dar. Tas 
laiškas tik tokiam beprotiškam stovyje ir galėjo būti parašytas. 
Ak, kodėl aš toks apkvaišęs buvau, kodėl tuomet taip kvailai 
pasikarščiavau! Kokią nori uždėk man bausmę, aš prisiimu, bet tik 
atleisk.“ I ,

„Zinočka, aš pažįstu jautrią gerą tavo širdį ir tikiuosi, kad iš
klausysi manęs ir atleisi. Bet vėl beprotybė! Ko gi dabar aš iš 
tavęs maldauju dar ir ko norių? Daug kas jau praeityje ir tai, kasx 
favo gyvenime įvyko, negi bepataisysi ir taip lengvai negi besu- 
grąžinsi. Bet vis tiek aš maldauju, kad atleistum, nes myliu tave, 
Zinočka, ir nenoriu, kad buvusiam mūsų gyvenime, tokiam gra
žiam, liktfą šlykšti dėmė. Koks aš laimingas būčiau, jei tas nelem
tas mano išsišokimas būtų užmirštas, ir mes vėl liktumėm geri 
draugai, kaip ir buvom. Tik draugai, Zinočka.

Buvęs tavo Pėtia“,
Gerai, kad jis nežino, jog aš jam seniai jau atleidžiau ir pa

miršau. Šiuo momentu daug nuoširdesniu laišku galėjau atsakyti. 
Mano sieloj tikras pavasario potvynis buvo prasiveržęs. Daug rei
kėjo pastangų, -kad susilaikyčiau. Drebėdama, kaip gelžbetoninis 
upės tiltas, tvirtai laikiausi, kad netakto nepadaryčiau, kad tučtuo
jau nešokčiau prie telefono ir nepaskambinčiau jam.

Gaivališkai jaunystė šaukė. Nusibodo visą laiką tarp šitų rim
tų, ceremoniškų ponių ir ponų. Pradėjau jausti, kad ir aš senstu 
ir nebetenku gyvumo, kaip tas vienintelis senstelėjusių tėvų vai
kas, vien tik dideliu ir išmintingu tegarbinimas. Gaila žiūrėti į 
tokį b? vaikystės nunokusį, paauguolį kuris nei pasiausti nebeno

ri, nei vaikiškų fantazijų nebeturi, kuris galvoja ir kalba, tary
tum koks senis su raukšlėmis kaktoje. Panašiai pasigailėdavau 
pati savęs. Pirmiau jokio dėmesio nekreipiau, kai girdėdavau 
pasakant, kad senas surambėjęs vyras veikiai pasendina nors ir 
jatmą savo žmoną. Esą ir priešingai: kai kurie vyrai dėl jaunų 
savo žmonų įtakos gerokai pagyvėja ir atsišviežina, tačiau tos 
žmonos vis tiek prarandančios daug žavumo. Dabar įsitikinau, 
kad tai šventa teisybė.

Tonial didelės įtakos aš nedariau. Gal šiek tiek po vestuvių 
pirmąjį momentą jis atrodė lyg pajaunėjęs. Tada veikė dar už
sieninė kelionė ir gyvas judrus pajūrio kurortas. Grįžus vėl jis su
stingo senajam savo pavidale. Tonla, apskritai, per daug jau buvo 
susikonservavęs ir savo kiaute užsidaręs. Beveik nebeįmanoma buvo 
tas kiautas praskelti. Tuo tarpu man, be abejo, darė jis įtakos ir 
kaip tik ana, nepageidaujama prasme. Visi šitie oficialumai, var
žymai, draudimai ir pagal jo įnorius kraipymai tiesiog troškino ir 
bukino mane. Aš dusau. Reikėjo stipresnės srovės, būtina radosi 
bent koks naujas gaivesnio vėjo papūtimas. Tokiu metu kaip tik 
susiprato atsiliepti Pėtia.

Tinkamai išlaikiau savo padorumą ir tik po poros-dienų telš- 
kviečiau jį prie telefono. Kalbėjomės rimtai ir niekus tauškėm. 
Tiek daug, rodos, liko dar pasitarti, išsiaiškinti, bet automatinis 
reguliatorius staiga išjungė mano telefoną. Matyt, per ilgai vienu 
metu naudojom normuojamą srovę.

Likosi kitos dienos ir valandos. Daug dienų buvo priešaky dar. 
Dažnai sėdėdavau vyro kabinete su telefono rageliu ir linksmai 
čiauškėdavau. Savotišką malonumą pradėjau jausti, besikalbėdama 
telefonu. Tiesiog azartas ir lyg koks švelnus ,narkozas . svaiginda
vo mane. Gerai žinojau, kad Pėtia tolokai nuo manęs, o tuo tar
pu aiškiai jaučiau neramų jo kvėpavimą mano ausyje. Aistringai 
gaudžiau besimoduliuojantį'jo balso tembrą ir puikiai vaizdavaus! 
kiekvieną veido bruoželį — ar nuoširdžią šypseną meiliai prasi
vėrusiose lūpose, ar nepasitenkinimo raukšlę atviroje k-.ktnja, ar 
piktą paniekos blykčiojimą patamsėjuslose akyse.

Aš vėl, kaip margaitė, kurioje pirmą kartą stipriau sukruto 
meilės ilgesys, iš tolo džiaugiausi realia savo svajone. Mano jaus
mai nedegė kūniško pasisotinimo ge;dul!ais, bet saldžiai dainavo. 
Širdyje jauku, turininga buvo, kad yra tasai, kuris gaivina tą didįjį
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Is JAV lietuviu komunistir spaudos
Tilvyčio poema „Upė”. M. Gedvilo ir M. Sumausk o’tarybiniai straipsniai. Babicko rinkinio recenzija

ramiai studijuoja priežastis, dėl kurių Babic
kas nenori grįžti:

O taip, Babickas turi pasiteisinimų, ko
dėl jis negali grįžti j tėvynę, kaip grįžta

Amerika — DP svajų šalis. Kuo ne trečia 
dalig mūsų tautos gyvena Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Iš ten plaukia afidevitai, ati
darantieji pažadėtuosius aukso vartus, Care pa 
kietai ir paprasti siuntiniai. Pasitaiko, kad 
tokioje siuntoje šalia amerikoniškų cigarečių 
ir kramtomos gumos atrandi lietuvišką laik
raštį, kuriame ryškiomis spalvomis piešiami 
tremtinių kryžiaus keliai ir šaukiamasi dan
gaus pagalbos. Tačiau kartais giminaiti9 są
moningi ar per neapsižiūrėjimą įdeda ir rau-_ 
donos spaudos. Panašiu keliu į mūsų rankas 
pateko Ant Bimbos ir Rojaus Mizaros reda
guojamas kultūrinis žurnalas „Šviesa”*).

Bimba mums visiems pakankamai pažįsta
mas iš savo nesenų gastrolių tarybinėj Lie
tuvoj ir nuolatinių tremtinių puldinėjimų 
Amerikos lietuvių komunistinėj spaudoj.

Minėtasis „Šviesos” numeris paskirtas Lie
tuviškos knygos 400 metų sukakčiai. Abu re
daktoriai ta proga patiekia pritaikytus straips 
nius, kurių mes tačiau neliesim, nes yra įdo
mesnių dalykų — komunistams į pagalbą 
ateina anapus geležinės uždangos dirbantieji 
ir kuriantieji LTSR vyrai. Pažiūrėkim, ką jie 
rašo.

Teofilis Tilvytis duoda ilgoką ištrauką iš 
savo poemos „Upė”, kuri, atrodo, yra at- • 
gailaujančio „Kuntaplio” redaktoriaus iš
pažintis dabartiniams Lietuvos viešpačiams. 
Poetas blaškosi tarp kūjo ir priekalo ir, tur 
būt, jausdamas neramumą atbundančioj są
žinėj, šaukiasi palaiminto minčių aiškumo ir 
guodžiasi atplasnojančia pergalės diena:

Ji lekia, kaip švidras, didžiausiu greičiu, 
Apglėbus troškimą vieninteli vieną: 
Nušviesti man protą dainos kaspine, 
Kad žmonės nekeiktų už melą mane.

Nepavydėtina kūrėjo dalia, kada jis pa
jungiamas nuodėmingon melo tarnybon ir vie 
toj padėkos tik keiksmų susilaukia iš vargs
tančių tautiečių.

Todėl ir Tilvytis pirmiausia bando apžvelg 
ti didingas savo praeities dienas, kada jis 
kaip šilko pūkelis padangėj skrajojo, aro 
sparnais i snieguotas kalnų viršūnes veržėsi 
ir čia pat, mušdamasis l krūtinę, gailiai at
sidūsta:

Dabar aš, kaip žemės tasai vabalėlis, 
Džiaugiuosi, kai duonos yra gabalėlis...

Ar bereikia didesnio pasisakymo, charak
terizuojančio dabartinį bimbininkų liaupsina
mą gyvenimą Lietuvoj?

Nusigandęs tokio nūdienės buities sumen
kėjimo, o taip pat suprantama, ir savo darb
davių negailestingos cenzūros akių, poetas 
susigriebia perdaug pasisakęs. Todėl ir vėl 
užtraukia pompastišku tonu:

Kaip liepsna, maištingom idėjom degiau, 
Su proto galiūnais daug metų kovojau. 
Ant mėlyno, saulės nužerto, dangaus 
Aplink nesimatė man proto lygaus.

Ir, susižavėjęs nuosava išmintimi, klausia 
pats save:

Ar aš ne išminčius, ar ne filosofas,
Kai, pietus pavalgęs, raivausi ant sofos?

Kokia naivi pilvo filosofija: vabalėlis, ku
ris džiaugiasi duonos gabalėliu, niekada ant 
sofos nesiraivo. Taigi, čia jau neapseinama

* „Šviesa”, 1947 m. Nr. 1. Sausis — vasa
ris — kovas.

be melo — arba poetas valgo prie Lietuvos 
valdovų stalo (tada gali ir ant sofos pasirai
vyti!), arba sudžiūvusiu duonos gabalėliu min 
ta. Tokiu atveju naivu kalbėti apie popietinį 
raivymąsi ant sofos. Abu tvirtinimai negali 
būti teisingi. Daugiau racijos, atrodo, turi 
vabalėlis su duonos trupinėliu, nes naktimis 
poetą kankina nuolatinė nemiga, ir jis, žiūrė
damas į lubas, daro nuolatinius sąžinės per- 
kratinėjimus:

Bet ką aš sukūręs esu iš esmės? —
; Pašokstu nuo lovos, kaip yla (durtas.

Kas liks iš tų miežių, atskyrus pelus? — 
Ir sėkla netikus ir skystas alus...

Iš anų atmintinų birželio 14—15 dienų mes 
žinom, kad tarybinėj Lietuvoj būna visokių 
nemigos priežasčių ir bene pati rimčiausia iš 
jų — nuolatinis netikrumas, naktinių (rau- 
donkepurių) svečių baimė ir beveik niekam 
neišvengiama kelionė l Sibirą. Tokiose apys- 
tovose sąžinės perkratinėjimai būtini. Ne lai
kas bus, kada kiti kratyti pradės. Kaip pa
vyzdį /prisiminkim paskutini rašytojų luomo 
„valymą” plačiojoj tarybų tėvynėj. Po to, ži
noma, kiekvienas bailesnis sąžinės perkrati- 
nėtojas padaro ątatinkamas išvadas: .

Ir didžiosios mintys, audrų išvartytos, 
Ant dugno rikiavos kitokia tvarka: 
Jos visos kaip viena palinko ( kairę, 
Kur plakės raudona gyvenimo gairė.

Taigi, ir Tilvytis, patekęs tarp raudonų gy 
venimo gairių, apdainuoja patį baisiausią 
dalyką — kaip jo širdis... sprogo ir protas 
susipynė: i '

Girdžiu aš — įvyksta sprogimas širdy 
Ir išvados prote jau pradeda pintis...

Tuo greičiausiai poetas nori nusiplauti ran 
kas — atseit, nekaltinkit manęs, nes aš jau 
neturiu širdies ir mano protas nuskendo iš
vadų raizgalyne...

Salia Tilvyčio poemos randam A. Churgi
no eilėrašti — „Gorkio vaikystė”, M. Gedvi
lo, LTSR ministrų tarybos pirmininko, pro
pagandinį straipsnį — „Tarybų Lietuva 1946 
Metais”, prasidedantį komunistams įprastine 
forma — kada pergalingoji Tarybinė Armija 
sutriuškino priešo gaujas ir išvijo jas iš mū
sų Lietuvos ribų... ir užbaigiamą taip pat 
įprastais, kasmet kartojamais, žodžiais —1946 
m. parodė, kad Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės tampa sąmoningais tarybiniais piliečiais... 
Straipsnio vidury išskaičiuojami Lietuvai pa
daryti karo nuostoliai, aptariamas penkmečio 
planas ir liaupsinama tarybinė vyriausybė, 
per dvejus metus nuteriotąjį kraštą pastačiu
si ant kojų.

LTSR ministrų tarybos pirmininko pava
duotojas M. Sumauskas apžvelgia Lietuvos 
ekonomikos vystymosi kelius. Iš jo sužinom, 
kad mūsų tėvynėj dabar atstatoma ar naujai 
statoma visa eilė įmonių:

Pirmoji respublikoj staklių gamybos ga
mykla Naujojoj Vilnioj: elektrinių moto
rų bet radijo priimtuvų gamykla Vilniuj; 
sanitarinio technikinio (rengimo ga
mykla Lentvaravoj (tur būt, Lentvaryje, 
Kst.); žemės ūkio mašinų gamyklos, me
talo gamykla Klaipėdoj. Įrengimas šioms 

> visoms gamykloms gaunamas iš broliškų 
respublikų^

Giriamasi, kad j darbą jau paleista Petra-

šiūnų elektros jėgainė, atstatoma Vilniaus 1 
elektros jėgainė ir planuojamos dešimtys kitų 
hidroelektrinių stočių, o tuo tarpu iš Lietu
vos ateinančioj „Tiesoj” tebesiskundžiama 
elektros šviesos stoka. Iš „Tiesos” sužinom, 
kad tik kai kurie Kauno rajonai tegauna elek 
tros srovę ir tai tam tikromis valandomis. 
Taigi, sunku pasakyti, kiek tiesos yra ir kituo
se — „gamykliniuose” drg. Sumausko tvirti
nimuose.

Knygų apžvalgos skyriuj poetas Ant. Miš
kinis supažindino su naująją I. Simonaitytės 
„Aukštųjų Šimonių Likimo” laida.

Tačiau įdomiausia St. Jasilionio recenzija, 
pašvęsta Petro Babicko tremtyje pasirodžiu
siam rinkiniui '— „Toli nuo Tėvynės”, nes 
iš jos mes galime susidaryti vaizdą, kaip

• bimbininkai žiūri į dabartinę tremtinių litera
tūrą.

Recenzentas pasisako skaitęs ir kitas Ba
bicko knygas — „Gintaro krantą” ir jo ke
lionių įspūdžius Graikijoj — „Elada”. Abi 
knygos tada jam padariusios malonų įspūdi. 
Tačiau šiandien jis Babicką užtinka naujoj 
rolėj:

Toli nuo tėvynės, pabėgėlio skrandon jsi- 
vilkusj, aimanuojantį tėvynės ilgesį, besi
meldžianti dievui („Dievas” bimbininkų 
rašomas mažąja raide, Kst.), kad ans grą 
žinių tėvynėn. Jam šiandieną klaiku ir 
neramu, jo mintys blaškosi balandžiais 
baltais, jis laukia, kada pasibaigs jo kar- 
ti nedalia, kada tėvynė pašauks j) namon. 
Ai, koks neaprėpiamas ilgesys!

Pradžia, kaip matom, visiškai nuosaiki, api 
būdinanti lietuvio poeto tremtinio mintjs ir 
nuotaikas — tokia, kokią mes esame įpratę 
matyti beveik kiekvienoj recenzijoj lietuvių 
tremtinių spaudos puslapiuose.

Yla iš maišo išlenda kiek vėliau, kada re
cenzentas, kuris pats dedasi dideliu demokra
tu, o tas, kaip jau žinom, labai madoj ana
pus geležinės uždangos, ilgiau neištveria avi
nėlio kaily ir, vilku išvirsdamas, puola Ba
bicką:

Bet kiekvienas demokratinis lietuvis šian
dien drąsiai pasakys Babickui,, kad jo 
sielojimasis — tai beprasmės aimanos, tai 
aimanos veidmainio, kuris paliko tą bran 
guji kraštą — tėvynę, išbėgo kartu su 
tėvynės niokotojais ir... aimanuoja.

Lig šio] nežinojom, kad Babickas veidmai
niauja. Mūsų likimas taip pat surištas su Ba
bicko likimu, nes tiek jis, tiek mes žengiam 
tuo pačiu tremtinių keliu. Taigi, išeitų, kad 
ir mes veidmainiai. Belieka apsibarstyti gal
vą peleliais ir pulti po žemės dievo kojom, 
to, kurį garbina recenzentas...

Yla vėl kišama į maišą. Recenzentas tampa 
santūresniu, vėl velkasi avinėlio kailį ir jau

į ją pavasari kregždutės. Jis būdamas 
„toli nuo tėvynės”, mato, jog „tauta su
rakinta, ji vergijoj”, o jis padėti negali... 
ir dėl to — jo dalia yrą kankintis ir kla
joti. Tačiau jis tikisi, kad „aušra kils mū 
sų šaliai”, tada ir jis grįš namon, — tik 
abejonės ima — gal gimtojo namelio te
nai neberas.

Priežastys, be abejo, labai rimtos ir aiš
kios — bent jau jų nuneigti recenzentas neiš
drįsta ir todėl, neturėdamas kitos išeities, 
griebiasi vaikiško sąmojaus:

Kaip gaila, kad Babickas savo grįžimą 
taip toli nudeda, jog ir jo gimtojo name
lio nebebus. Jei to namelio nesugriovė ne 
seniai pasibaigęs karas, tai reikėtų tikė
tis, kad jis ir stovės ilgus tpetus. O jei 
Babickas šitokia mintim nesivaduoja, tai 
išvada savaime prašosi manyti, jog Ba
bickui rūpi naujas karas, kuris vėl viską 
iš naujo griaus. Tada, žinoma, kad var
giai jo gimtasis namelis išliks.

Po to recenzentas daro dar didesni šuol| 
šoną:

Babicko eilėraščiuose yra poetinio jaus
mo, bet juose nėra kylančios nuotaikos, 
— taip lygiai, kaip tokios nuotaikos nė
ra ir pas visus pabėgėlius, — jie nesi
jaučia stovi ant tvirtos žemės, jiems gy
venimo viltys išblėsę, ateitis tamsi.

Lig šiol kylančios nuotaikos tremtinių tar
pe buvo nepalyginamai daugiau, negu visoj 
Bimbos ir Mizaros redaguojamoj spaudoj. 
Tai liudija mūsų lietuviškos mokyklos*, laik
raščiai, Tremtinių Opera, dramos kolektyvai, 
tautiniai ansambliai, naujieji literatūros lau
reatai tremtyje. Be kylančios nuotaikos ir be 
ateities perspektyvų būtumėm nieko neįsten
gę sukurti.^

Todėl visiškai naiviai praskamba ir pasku
tinysis recenzento priekaištas:

Visa knygelė — tai ne vien nauji eilė
raščiai. Matyt, trūksta (kvėpimo kad ir 
nusiminimams dainuoti. Ponų pabėgėlių 
kelionė išsibaigusi.
Rodos, betrūksta tik „amen” pridėti pa* 
nulaužtus vilties sparnus. Gaila. Bet tie 
keliai ne vieną Babicką nuklampino. Ir 

'kaltininkų neieškokit!
Po tokio „amen” tenka nuoširdžiai nusi

juokti, nes lig šiol bimbininkai Dievą rašy
davo mažąja raide ir žodis „amen” kaip „pa
senęs religijos — opiumo liaudžiai padaras” 
jų moderniam brevijoriuj nebuvo vartojamas.

Kai dėl kaltininkų — be abejo, jų neap
simoka ieškoti, nes jie seniai visiems žinomi. 
Belieka kantriai palaukti, kol dangaus baus
mė palies ir jų išpuikusias galvas.

Vyt. Kastyti*

(Sporto ipairenybėd
Nuo Owenso iki sportiško teisėjo 

Kelios sportinės įdomybės
Viena iš pačių ryškiųjų figūrų Berlyno 

olimpijadoje buvo negras Jesse Owens. Jis 
laimėje 100 m, 200 m, šuolį į tolį ir padėjo 
iškovoti pergalę 4x100 m estafetėj. Po trium
fo dienų, Owens buvo apskelbtas profesio
nalu, vertėsi kaip įmanydamas ir vos suves-

davo galus su galais. Havanoje jis dar ap
lenkė lenktyninį arklį, vėliau pateko j kaba
retą ir po truputi išnyko iš sporto spaudo* 
skilčių. Kurį laiką apie šį juodąjį fenomeną 
siautė tyla, o dabar vėl ši tą skaitome. Pa
sirodo, dar ir dabar Owens sporto nėra me
tęs. Skirtumas tik tas, kad dabar jis reiškiasi 
ne lengvoje atletikoje, bet krepšinyje. Kaip 
profesionalas, Owens dabar žaidžia vienoje 
Harleme negrų komandoje. Be to, jis yra

ilgėsi, kad šitas asmuo visai konkretus ir gali būti pasiekiamas. Iš 
tikrųjų, mes jau planavom susitikimą. Bet tai ne taip lengva ir 
paprasta buvo manojoj būklėj.

Staiga — koks siaubas ... Kaip visada, vyrui nesant namuose, 
nušvitusi skubėjau pagyventi su mano svajone. Nustebusi žiūriu — 
telefono nebėra. Sienoje tik ebonitinis jungtukas su trimis tam
siomis skylutėmis. Patraukiu vienas, antras rašomojo stalo dure
les — užrakinta ir raktelių nematyti. „Kas gi čia dabar? Koks 
kerštingas įžūlumas!“

Bėgu i virtuvę ir susijaudinusi klausiu:
— Verute, gal tu žinai, kur mūsų telefonas? Kas čia atsitiko, 

kad jo nebėra?
Verutė krūptelėjo ir nejaukiai, nedrįsdama pažvelgti man Į 

veidą, teisinosi.
— Nieko nežinau, poniute. Nieko aš negirdėjau ir nemačiau. 

Nebent tik ponas galėtų paaiškinti.'
Tuo pat metu dingt man i galvą: ar tik nebus šita pamaldaus 

veidelio raganėlė manęs įskundus!. Gal iš tikrųjų yra ji mano 
vyro įprašyta sekti mane ir pranešinėti. Bet ir Tonios koks šaltai 
budeliškas elgesys: nei vieno vakar ar užvakar piktesnio žvilgsnio, 
nei vieno rūstaus žodžio. Tačiau koks smurtas, kokia negirdėta 
prievarta!

„Jei šitaip, tad pažiūrėsim dar! Ne, pone Giedrimai — tokio
mis priemonėmis niekas mano širdies nepalenkė ir nepalenks! 
Šitaip ne tik iš žmogaus, bet iš jokio gyvulio ar žvėries nebuvo 
prieraišumo ar ištikimybės susilaukta.“

Demonstratyviai pasakiau Verutei, kad einu pas kaimynus 
pasinaudoti telefonu. Pėtiai visą teisybę išklojau ir įspėjau, kad 
daugiau nebeskambintų man į namus. Kalbėsimės tik tada, kai 
aš jį iššauksiu. O nuo to niekad neatsisakysiu.

Vakare akyliau stebėjau savo vyrą. Jis man nieko nesakė, ir 
aš nė puse žodžio neprasitariau. Jis atrodė toks pat ramus, tru
putį su jumoru, kaip visada. Jo kabinete vakarais skambėdavo 
telefonas, bet rytais vėl dingdavo. Man tik juokinga: „Ar ilgai 
bus taip rakinėjamas?“

Po keleto dienų nuo to įvykio vėl atsirado Onutė. Bet dabar 
ji atsikraustė su lagaminu ir ryšuliais. Aš nekreipiau ypatingo

dėmesio. Ji užėjo j virtuvę pas Verutę ir laukė, kol pasirodys 
Tonia. —

Kai vyras paaiškino, man pasidarė didelė staigmena ir mįslė. 
Jis pasakė:

— Onutė čia pasiliks ilgėliau, o gal ir visada. Ji padės tau 
kambariuose apsitvarkyti ir bus kompanjonė. Ir Verutė nusiskun
džia, kad per daug esanti apkrauta darbu. Tu turėsi su kuo pa
sišnekėti, pavaikščioti. Drauge i kiną galėsit nueiti. Nebus taip 
nuobodu. Tiesa?

Aš stebėjausi ir tylėjau^
— Onutė gera, meili mergina. Aš tikiuosi, kad ji tau patiks, 

veikiai suprasit ir būsi patenkinta.

XIX
Argi aš galėjau daug čia ginčytis ar prieštarauti, jei tokia 

silpna- ir menka buvau šiuose namuose. Nusistačiau arčiau pa
žinti savo kompanjonę ir suprasti josios vaidmenį. Ji buvo pa
klusni, nuolaidi, tačiau vienu atveju labai griežta ir užsispyrusi. 
Niekaip nesutikdavo vienos manęs paleisti toliau iš namų. Jei 
matydavo, kad nenoriu jos asistavimo, tai atkakliai įtikinėdavo 
mane, kad ji galinti vietoj manęs, kur reikia, nueiti ir viską 
atlikti. Iš to labai aiškios man pasidarė Tonios intencijos ir Onu
tės paskirtis Dėl to nė kiek nepykau ir Onutės nekaltinau. Ką gi 
darys vargšė mergina, jei tokios pareigos jai teko. Ji, žinoma, 
čia nieko žemo ar negarbingo nematė. Gal priešingai: laikė sau 
garbingu ir kilniu darbu. Aš niekad nesistengiau iškvosti, ką ji 
apie mane mano ar galvoja. Dėl jos nuomonės apie save visai 
abejinga buvau. Tik aš sumečiau, kad santykiuose su Onute ne
verta man nei per daug ožiuotis nei staiga puikybėn pakilti. Ge
ruoju bet kokiose aplinkybėse visada daugiau' pasiseka laimėti.

Onutės praeitis nepavydėtina buvo. Ji man atvirai ir nuošir
džiai pasipasakojo Vargingų -sklypininkų penktoji duktė. Nuo 
mažens tarnavo ir dirbo svetimuose ūkiuose. Giedrimas jiems 
esąs tolimas giminė. Vėliau paėmęs ją savo globon. Jis davęs 
progą išeiti namų ūkio ir ruošos kursus, paskum parūpinęs ka
sininkės vietą vienoje „Maisto“ parduotuvių. Čia atsitikusi ne
laimė. Valandėlę buvusi nusišalinusi nuo kasos. Grįžusi nebera
dusi- apie Denkis šimtus litų. Kasos užraktas buvęs sveikas ir 
tvarkoj. Kiek ji gynusis ir teisinusis, vis tiek tapusi apkaltinta.

naktinis sargas viename iš didžiųjų New 
Yorko fabrikų.

Jei jau pradėjome apie negrus, tai pasu
kime į tikrai juodąjį kontinentą — Afriką. 
Sportas ten vis daugiau skverbiasi ir jau 
rado kelią ir į Belgų Kongo džiungles. Ne
grai'.Belgų Konge yra susiorganizavę Į 52 
futblolo vienetus. Negrai žaidžia futbolą tik 
basi. Belgijoj dabar kilo mintis sudaryti pa
jėgią vienuolikę ir ją lėktuvu pasiųsti į Kon
go, kad ten sužaistų eilę propagandinių 
rungtynių su čiabuviais. Visas šios ekspedi
cijos išlaidas apsiėmė padengti viena didžiu
lė prekybos firma.

Ir dar viena negriška smulkmena. Sunkaus 
sv. pasaulio bokso meisteris Joe Louis per 
dvyliką savo pergalių metų yra kumštimis 
uždirbęs keletą milijonų dolerių. Vis dėlto 
nėra paslaptis, kad iš tų milijonų dabar ne
daug kas liko. Nežiūrint to, Jon Louis kas
dien gauna apie 350 laiškų ir rašo daugiau
sia tos ar tie, kurie tikisi iš meisterio išpešti 
keletą dolerių, Įdomu, kad tarp tokių prašei-

• vų daugiausia yra meterų ...
Negram, atsverti, pasidomėkime, kas įdo

mesnio baltųjų sportininkų pasaulyje. Pradė
kime nuo gražuolės kanadietės Barbaros Ann ■ 
Scott, kuri praeitą žiemą laimėjo Europos ir 
pasaulio dailiojo čiuožimo meisterės vardą. 
Žinovų teiginiu, Scott savo menu ant ledo 
yra pralenkusi ir Sonja Henie. Naujoji meis- 
terė dar tik devyniolikos metų. Kai ji po 
pavykusios viešnagės Europoje, grįžo į na
mus, miesto burmistras jai padovanojo pra 
banginį automobilį. Si neeilinė dovana a' 
kreipė biurokratiškus mėgėjų taisyklių sau 
gotojus ir, norėdama likti ir toliau „nesu 
tepta”, Scott automobili grąžino. Mergin' 
atsisakyti nuo šios dovanos buvo itin sunk' 
ir jos,akyse snindėjo ašaros. Betgi noras da
lyvauti St. Moritzo žiemos olimpiadoje nu
galėjo ir ji ir toliau liko ištikima kartais la-

(Nukelta į 4 psl.)
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„Poetujr rašytoju" epidemija tarybų Lietuvoje Čia buvo pradėti DP žingsniai
Palyginti per trumpą mūsų tremties laiką 

turėjome progos skaityti spaudoje, kad tary
bų Lietuvoje mirė tarybiniai poetai ir rašy
tojai Salomėja Neris ir Liudas Gira. Dabar 
vėl skaitome apie Lietuvos tarybinių „gar
senybių” Petro Cvirkos ir Butkų Juzės mirtį. 
Keistas sutapimas: po to, kai įsikūnijo šių 
„laureatų” idealai, kai jie pasipuošė tary
biniais ordenaiį ir garbės titulais ir jiems 
beliko tik džiaugtis savo sukurtu „rojaus” 
gyvenimu, negailestingai, vieną po kito juos 
skina mirtis. Ir ne bet kokia mirtis, o staigi, 
netikėta. Gydytojai „specialistai” kiekvienu 
atvėju konstatuoja kokį nors „paraližių”. Po 
to seka iškilmingiausios laidotuvės „valstybės 
lėšomis”.

Kaip žinome, šių „apaštalų” amžiaus našta 
dar nebuvo tokia didelė, kad galėtų juos už- 
spansti.. Gal kartais ir būtų galima prileisti 
panašią versiją Liudo Giros ir Butkų Juzės 
atžvilgiu. Tačiau tai visai negali būti pritai
koma Salomėjai Neriai ir Petrui Cvirkai, ku
rie buvo dar visai jaunos „jėgos”. Galima 
būtų pagalvoti' apie sąžinės kirminą, kuris 
pabudęs juos sugraužė. Juk ir labai atbuku
sios sąžinės individui yra ne juokai, kai pa
mato, kad buvo išnaudotas ir šėtoniškais dar
bais įstūmė į pražūtį savo tautą su visais j05 
dvasiniais turtais ir nustojo pagrindo, ant 
kurio pats išaugo. Tačiau ir tai yra abejotina, 
nes šių žmonių garbės troškimo jausmas bu
vo galingesnis už sąžinės kirminą, kuris 
jietns nesunku buvo numarinti. Daug įtiki- 
mestns dalykas atrodo jų galimas „paslydi
mas”, nustojimas pasitikėjimo ir kilęs įtari
mas dėl nukrypimo nuo „generalinės linijos”.

■y
Kanadoje įkurta Pabaltieciu Federacija

Kai praneša „Nepriklausomos Lietuvos” 
56 Nr., Kanados Lietuvių Taryba Montreal 
mieste buvo iškėlusi sumanymą įkurti bend
rą Rytų Europos tautų organizaciją, kuri ga
lėtų imtis -konkrečių žygių kovoje prieš da
bartinį Rytų Europos tautų pavergimą. Pasi
rodo, kad tokią organizaciją buvo nesunku 
įkarti ir į ją įstojo be lietuvių dar estai, lat
viai, lenkai, ukrainiečiai, vengrai ir kt. Ta
čiau aktyviausi toje veikloje pasirodė pabal
tiečiai, o kitų tautų atstovai, pasirodo, turi 
visai kitokius posūkius, nes joms nėra dar 
taip gerai pažįstamas naujasis valdovas jų 
tėvynėse. Todėl teko'tik pabaltiečiams sukur
ti savo organizaciją, kuri angliškai pavadin
ta — „Federation of Baltic Canadians”.

Neseniai Toronto mieste buvo susirinkę 
pabaltiečiai, kurie nutarė kovoti už Pabaltijo 
tautų išlaisvinimą ir dėti pastangas, kad bū
tų palengvinta tremtiniams emigracija į Ka
nadą. Į šį susirinkimą susirinko ne tik eili
niai pabaltiečiai, bet dalyvavo Parlamento 
narys Larry Skey, Lietuvos konsulas pulk. G. 
L. P. Grant-Suttie, Latvijos ir Estijos kon
sulai. Ta proga visi pasakė atitinkamas kal
bas. Pariamento narys Lrry Skey ragino pa-

lĮairdinimo reikalais pasitarimas Augsburge
S. m. gegužės mėn- 1° d- Augsburge įvyko 

Vykdomosios Tarybos iniciatyva sukviestas 
specialistų pasitarimas įkurdinimo klausimais.

Buvo plačiau panagrinėta ir pasisakyta se
kančiais klausimais:
1. Kiek yra realūs galimumai mūsų įsikūri

mui ar bent laikinam pasilikimui (be 
UNRRA globos) Europoje ir ant kiek mes 
būsime priversti pasinaudoti emigracija?

Atsakant į šį klausimą, pasitarimas kon
statavo, kad tolimesnis mūsų pasilikimas 
Vokietijoje ir Austrijoje dabartinėse sąly
gose yra nepageidaujamas. Ieškant išeities, 
yra priimtinas visų tremtinių įsikurdini- 
mas Didž. Britanijoje.

2. Ar įmanoma lietuvių kuria nors forma 
kolonizacija? Jei įmanoma, tai kur ir ku
riuose kraštuose. Atsakymas: kolonizaci
jos klausimas studijuotinas, nors dabar ir 
tektų naudotis laikinu įsikurdinimu.

3. Kurie kraštai tinka mūsų emigracijai, ku
rie yra įmanomi, kurie visai netinka? At
sakymas: pirmoje eilėje — Kanada, JAV, 
ir nesant didesnių galimybių, iš Pietų 
Amerikos kraštų — Argentina.

4. Kuri emigracijos forma mums yra priim
tiniausia: visuotinė, grupinė, infiltrąjinė, 
selektyvinė, etapinė, dispersinė. Atsaky
mas: grupinė, nes numatoma, kad visuo-

' tinė negalės būti atsiekta.
5. Dabartiniai emigracijos pasiūlymai ir jų

GERB. TAUTIEČIAI,
Pranešame, kad š. mėn. iš 13-tos į 14-tą 

dieną iš Uchtės Lietuvių Tremt. Stovyklos 
„VYTIS” ramovės pavogta kabinetinė rašo
moji mašinėlė, lietuvišku šriftu, „URANIA” 
firmos, Nr. 2370073. Užpakalinėje mašinėlės 
pusėje su aštriu įrankiu įbrėžtas užrašas „St. 
K... (pavardė) nuosavybė”.

Nustojus šios mašinėlės labai nukenčia vie
tos stovyklos mokyklų ir spaudos reikalai.

Jei kas nors pas Tamstas, ar stovyklose, 
siūlytų šią mašinėlę parduoti, ar jau kas 

-nors ją jau įsigijo, maloniai prašome nedel
siant apie tai mums pranešti šiuo adresu:

. Litauische Lager „VYTIS”,
(23) UCHTfi, Krs. Nienburg (Weser).

Stovyklos komendantas 

O ten — kak na korablie, vesdie tumany, a 
uderat niet kuda — paslysti nesunku. Žiūrėk, 
„valstybinis laidotuvių ,biuras” tau jau ir 
organizuoja teatrą. Bet pati patikimiausia 
versija bene bus išplaukianti iš principo: 
„mauras savo darbą atliko, mauras gali 
eiti! ...” Juk nėra nei malonu, nei naudinga, 
kai tokie „pašaliniai” nešiojasi perdaug 
paslapčių, kurias ko gero gali išplepėti ten, 
kur visai nepageidaujama. Respublikos gerovė 
yra aukščiausias įstatymas ... Nors ir bran
giai atseina „laidotuvės valstybės lėšomis”, 
tačiau yra vienintelis praktiškas ir patogus 
išradimas tokiais atvejais.

Mes iš savo pusės galime suprasti, kad 
mūsų tarybinių „veikėjų” karjeros kelias 
nėra lengvas ir yra labai pavojingas. Tačiau 
užuojautos reikšti negalime. A

Kiekvienas susilaukia savo atpildo.
J- V.

UNRRA KURSAI
Ligi šiam laikui UNRRA jau suruošė pa

ruošiamųjų administracijos kursų dvylika 
laidų. XII laidoje buvo 65 klausytojai, iš ku
rių tik 7 lietuviai. Tiek šioje laidoje, tiek ki
tose, daugiausia esti latvių, pav., šioje lai
doje — 15, žydų — 14, ukrainiečių — 13, 
estų — 8, lenkų — 5 ir 1.1. Būdinga, kad iš 
1 lietuvių nė vienas nepateko Į svarbiausią 
sritį, būtent, kadrų, o visi į antraeiles sritis: 
maitinimo, aprūpinimo, gerbūvio.

Būtų gerai, kad Apylinkės daugiau domė
tųsi tais kursais *r siųstų į juos rinktinius 
vyrus, nes jie busimieji IRO pareigūnai.

baltiečius rūpintis, kad Kanados vyriausybė 
palengvintų įvažiavimo sąlygas į Kanadą. Pa
tarė jis tuo reikalu kalbėtis su Quebecko 
provincijos valdžios atstovais .

Po susirinkimo įvyko ir meninė dalis. Lie
tuvius atstovavo Toronto lietuvių mišrus cho 
ras „Aušra” ir mergaičių tautinių šokių gru
pė.

Kanados Pabaltiečių Federacijai vado t įja 
latvis Spielberg, o iš lietuvių įeina: A. Fren- 
zelis, Jokūbynas, S. Pundžienė, A. Margis ir 
M. Motiejūnienė, (vj)

Ruošiama Pasaulio Lietuviu, Kultūros Paroda
Kaip žinoma, Čikagoje yra Lietuvių Tau

tinis Muziejus, kuris paskutiniuoju laiku nu
tarė išplėsti savo veiklą. Paskutiniame mu
ziejaus komisijos posėdyje nutarta suruošti 
pasaulio lietuvių kultūros parodą. Paroda nu
matyta suruošti nuo š. m. rugsėjo mėn. 21 d. 
iki to pat mėnesio 27 d. Paroda įvyks lietu
vių Vyčių namuose. Ši paroda, kaip praneša 
„Draugas”, bus labai įdomi, nes be tūkstan
čių senų ir naujų knygų, laikraščių, žurnalų 
ir kitų spausdinių bus dar viena reta kny-

Įvertinimas. Atsakymas: iš dabartinių pa
siūlymų tinkamiausias yra Didž. Britani
jos. Nepriimtini klimato sumetimais tropi
nių kraštų pasiūlymai. /
Pasitarimo metu buvo pareikšta daug labai 

vertingų minčių ir išrinkta 5 asmenų nuo
latinė specialistų komisija, kuri toliau studi
juos įkurdinimo klausimą.

Buvo nusistatyta prašyti mūsų spaudą, o 
taip pat bendr. ir organizacijas įspėti visuo
menę santūriai įvairius tropinių kraštų ko
misijų viliojančius pasiūlymus, joms ver
buojant pigią darbo jėgą. '

iSpci'tc ų>airenybėti

(Atkelta iš 3 psl.)
bai painiems sportininkų mėgėjų principams.

O ką beveikia Sonja Henie? Perėjusi į 
profesionales ir pradėjusi pastebėtiną kar
jerą kino filmose, norvegė per palyginti 
trumpą laiką išsimušė į pačias turtingiausias 
filmų žvaigždes. Per didelis pinigų lietus ją 
apsvaigino ir kai vokiečių okupacijos metu 
norvegai'Jungtinėse Valstybėse rinko pinigus 
savo tautiniams reikalams, milijonierė paau
kojo juokingai menką sumą. Šykštumas jai 
užkirto kelią Į tėvynę ir kai ji po karo buvo 
sugalvojusi vykti į Norvegiją, negavo įvažia
vimo vizos. ŠĮ įvykį Sonja labai jautriai 
pergyveno — šį kartą doleriai supasavo prieš 
jausmus ir kažin ar ji jaučiasi laiminga. Sena 
taisyklė, kad vieni pinigai laimingu nepada- 
rd, pasitvirtino visa savo galybe. x .

Paskutiniais laikais gana daug pavyzdžių 
rodo, kad berankiai, bekojai ir kitaip karo 
ar šiaip neeilinių nelaimių ištikti, sporte pa
siekia pastebėtinų dalykų. Iš Pittsburgo pra
nešama apie sensacingą .vienarankio Tomo 
Rodgers pergalę Jungtinių Valstybių univer
sitetinėse pirmenybėse. ~ 
džioje Rodgers užpuolė 
liais vykusiais smūgiais 
neliko, kaip Rodgersą 
technišku k. o.

Apie 50 kartų pagerinusi įvairius plaukymo 
pasaulio rekordus, danė Ragnhild Hveger ir 
dabar dar yra aktyvi, be to, ketina atsto
vauti savo kraštą art'm'a'.tsiose Europos pir
menybėse Monte Carlo bei Londono olimpi-

Pat rungtynių pra- 
savo priešininką ke- 
ir teisėjui nieko kito 

paskelbti laimėjus

(Rotenburgo
Kai Didįjį Ketvirtadienį keliasdešimt auto- 

sunkvežimių sustojo buvusioje lenkų DP sto
vykloje, ir lietuviai pareigūnai nurodė nau
jai atvykusiems skirtąsias patalpas, daugeliui 
prisiminė beveik prieš dvejus metus čia pra
leistosios dienos. Koks keistas tas DP liki
mas! Kai 1945 metų vasarą pradėjo kurtis 
DP stovykla, čia šalia kitų sau pastogę bu
vo susiradę ir nemažai lietuvių. Netrukus tie 
lietuviai buvo perkelti Hassendorfo stovyk- 
lon, vėliau dar — į Montgomery stovyklą 
Doerverdene, iš čia — į Seedorfą, o iš See- 
dorfo — vėl į Rotenburgą. Taigi, po dvie
jų metų, apkeliavus net keletą kaimų, Roten
burgo stovykloje lietuvis vėl naujakurys.

Patalpos stovykloje neblogos ir gana erd
vios. Čia lietuviškoji bendruomenė sudaro 
per 400 narių. Dėl savotiško stovykloj patal
pų išdėstymo (didžiuma pastatų vienoje plen
to pusėje, o’ tik dalis — kitoje) kad ir taip 
nedidelei lietuvių šeimai teko pasidalyti į 
dvi dali ir vienai jų apsigyventi kartu su lat
viais. Tačiau abidvi lįetuviškosios dalys, 
nors viena jų ūkiškai priklauso vienam viene 
tui su latviais, kultūrinį savo darbą dirba 
kartu. t

Iš stovyklos išvyksta taip pat ir visi kiti 
kitataučiai Unrros tarnautojai. Valdysiu pa
tys DP. Savo viduje stovyklos tautinės gru
pės- tvarkosi savarankiškai. Lietuvių bendruo 
menę atstovauja tautinis komitetas, kurį su
daro: Ambražiūnas, gyd. Stirbys ir Eidiejus. 
Stovyklos lyderis yra Ed. Smieliauskas.

Pajuda ir kultūrinis darbas. Veikiai orga
nizuojasi anglų ir vokiečių kalbos kursai.
Ruošiamasi atidaryti mergaitėms siuvimo — 
rankdarbių kursus. Įsikuria paštas. Pradeda 
eiti vietinis laikraštis, rotatorinis, „Mūsų Ži
nios”, redaguojamas Alb. Pociaus. Su aktu
aliomis viso pasaulio žiniomis ir vietinėmis 
informacijomis šis laikraštis tris kartus per 
savaitę aplanko stovyklos skaitytojus.

Sveikatos reikalai tvarkomi bendrai su lat
viais. Lietuvius čia. atstovauja dantų gydytoja 
O. Kazlauskienė, gail. sesuo Ditmanienė ir 
med. dr. VL Ivinskis.

Kaip jau daugelį kartų, keliaujant iš vie
nos stovyklos į kitą, tekdavo pergyventi lai
kotarpį, kurį įprasta vadinti ,veš—neveš”, 

ga 400 metų senumo (spausdinta 1547 m.). 
Be knygų, laikraščių ir žurnalų ir kitų spaus 
dinių bus dar rankdarbių, audinių, siuvinių, 
nėrinių, medžio drožiniai, skulptūros, graviū
ros, iš medžio pagaminti indai, kryžiai, tau
rės, šaukštai, staklės ir daug kitų eksjxmatu. 
Taip pat bus lietuviški pašto ženklai, įvairios 
uniformos, kardai ir kt. Be abejo paroda tik
rai bus įdomi. Kaip atrodo, ir tremtiniai prie 
šios parodos galėtų prisidėti. Jau šiuo metu 
galima siųsti į Ameriką spausdinius iki 2 
kg. Todėl parodoje galėtų matytis ir trem
tyje išleisti laikraščiai ir knygos. Reikėtų tuo 
reikalu-kam nors susirūpinti. Persiuntus laik 
raščius ir knygas į Ameriką būtų progos 
platiems Amerikos lietuvių sluoksniams susi
pažinti su tremtinių leidiniais. Ypatingai 
svarbu būtų, kad parodoje galėtų būti išsta
tyti slapti lietuviški laikraštukai prieš vokiš
kuosius okupantus. Tokiu- būdu galėtų Ame
rikos lietuviai komunistai matyti, kad trem
tiniai nėra buvę nacių simpatikai, bet turėję 
drąsos kovoti už savo teises. Visus ekspona
tus reikia siųsti šiuo adresu: J. K. Encherui 
4401 So. Mozart St. Chicago, III, U.S.A. 
Laiko dar turime, todėl verta šiuo reikalu 
pagalvoti ir apispręsti. (vj)

jadoje. Nežiūrint visų tvirtinimų, Hveger 
nėra perėjusi į profesionales. Per karą ji 
treniravo vokiečių plaukikes Kielyje. Ji pati 
yra ištekėjusi už vokiečio. Praeitais metais ji 
darbavosi kaip treneris Motaloj. Dėl naujų 
rekordininkės ketinimų danų plaukymo są
junga dar nėra pasisakiusi. Šiaip danų visuo
menė vargu su tuo sutiks, nes yra reiškia
mas nepasitenkinimas dėl Hveger politinės 
praeities. Iš kitos pusės, aišku, sunku atsisa
kyti nuo tokios stiprios Pajėgos, kuri kraštui 
gali atnešti ne vieną pergalę. O kad Hveger 
yra nesmukusi, rodo jos paskutinės pasek
mės — 100 m laisvu stiliumi neseniai ji 
praplaukė per 1.06,0. Tai pats geriausias po 

jįjjiro pasiektas laikas.
, Švedai <yra labai susirūpinę išlaikyti gerą 
sportininko mėgėjo vardą. Praeitais metais 
jie nepasidrovėjo diskvalifikuoti tris pasau
lio meisterius, jų tarpe ir fenomeną Ounder 
Haeggą. Haeggas buvo apkaltintas per trum
pą laiką gavęs 100.000 švediškų kronų. Si 
suma bus juo įspūdingesnė, jei ją pervesime į 
pokarinio meto įprastinius skaičiavimus. Už 
100.000 kronų Švedijoje galima gauti 20.000 
kilogramų pupelių kavos. Vaizbos mėgėjai 
ar simpatikai prašomi apskaičiuoti kiek tai 
sudarytų, pavyzdžiui, kad ir vokiškų markių. 
Juokai juokais, bet Haeggas ir dabar nėra 
reabilituotas ir verčiasi sporto žurnalistika. 
Neseniai švedų sporto vadovybė pasistengė 
dar karią ir jos kietą ranką šį kartą pajuto 
aštuoniolika lengvaatlečių, jų tarpe ir žino
masis Strandberg. Jie visi už mažesnms nu
sižengimus mėgėjiškumui diskvalifikuoti nuo 
vieno iki trijų mėnesių.

lietuvius aplankius)
taip ir dabar ,gal jau paskutini kartą, sto
vykla gyvena gana įtemptai, laukdama savo 
eilės keliauti į Angliją. Išaušta vienas rytas, 
atpučia vėjai, stovykloje sujudimas: mes pir
mieji išvykstame į Angliją. Antras ar kelin
tas rytas nuraminimą atneša. Tačiau nura
minimas dar toli. Buvo jau pravestas visuo
tinas Anglijon norinčiųjų išvykti sveikatos 
patikrinimas, bet tai ir viskas. Pavieniui iš
vykti labai mažai kas teužsirašė. Visi nori 
vykti su šeimomis. Juk tiek jau iškentėta nuo 
to laiko, kai palikta iėvynė, kol susirasta su 
apkasams paimtaisiais vyrais ir pasimetusiais 
pakeliui vaikais ar žmonomis. Tat dabar re
tas, kuris norėtų vėl skirtis nuo šeimos, nors 
ir žadant šeimą vėliau prisiųsti. Šita aplin
kybė labiausiai baido nuo apsisprendimo tuo 
jau išvykti. Įsijungus į darbą stovykloje ar 
už jos ribų (kaip miško darbų darbininkai), 
laukiama vežimų antrosios fazės, kada bus 
priimama j Angliją su šeimomis.

Naujieji Rotenburgo stovyklos gyventojai 
lietuviai sudaro gražią šeimą. Tarp dauge
lio gyventojų visokių esti, gi mažoje draugė
je būnant visuomet galima gražiau tarpusa
vyje sugyventi. Tai jau -kaip ir taisyklė, pa
remta stovyklinio gyvenimo patyrimu. Čia 
nuotaika jauki. O už tai žmogus daug dau
giau gali aukotis. Tada skanesnis ir tas kąs
nis, kad ir karčios DP duonos, ir aplinka mei
lesnė, nors vien kelmynėje gyveni. Pabrėžti
na dar tai, kad ir su kaimynais latviais ro- 
tenburgiečiai surado ne tik taktišką, bet ir 
nuoširdų sugyvenimo būdą.

S. Narkėliūnaitė

Nnotaikingas Augsburgo Lietuviu 
Solistu Koncertas fe

Šeštadienį, gegužės 31 d. 20 vai. Memmin- 
geno miesto teatre įvyko nuotaikingas kon
certas, kurį davė Augsburgo lietuviai solistai: 
J. Krištolaityfė, J. Šestakauskienė, A. 
Paukštys, A. Ambrozaitis ir St. Baranauskas. 
Solistams akomponavo ir koncertui vadovavo 
kompozitorius Jeronimas Kačįnskas. Buvo 
išpildyti lietuvių ir kitųj kompozitorių kūri
niai.

Solistai — Krištolaityfė, Šestakauskienė ir 
A. Paukštys sekmadienį, birželio 1 d., gie
dojo Memmingeno katalikų bažnyčioje per 
lietuvių pamaldas.

Plačiau apie šiuos' gražius Augsburgo lie
tuvių solistų pasirodymus Memmingene pa
minėsime kitame numeryje.

Muencheno radijas transliuoja 
lietuviška muzika.

Antradienį, birželio 3 d., 16.00 vai. iki 
16.45 vai. Muencheno radijas (banga 405 m 
740 kHz) transliuoja valandėlę „melodijos iš 
viso pasaulio” kurioje bus lietuviškos- dainos 
ir fortepijono muzika.

Dinkelsbuehlyje gaminami žaislai
Dinkelsbuehlis. Prieš keletą mėnesių šioj? 

stovykloje, LTB Apyl. komiteto rūpesčiu, bu
vo įsteigti kursai žaislams gaminti iš teksti
lės, kurių metu kursantės tiek išsitobulino, 
kad neseniai pačios atidarė savo dirbtuvę. 
Šis mažasis žaislų „fabrikas” savo produkci
ja ne tik vietos rinkos paklausę patenkina, 
bet taip pat atlieka užsakymus ir kitoms sto
vykloms. Kasdien išleidžiama i vaikų pasau
lį vis naujos serijos įvairių rūšių žaislų.

Dabartinis dirbtuvės adresas yra toks: 
(13a) Dinkelsbuehl, Beethowenerstr. 2a, Žais
lų Dirbtuvė.
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