
Pries tris metas
Ml a. Nrfcfio 6 d. Prancūzijos pakraš- 

Pwte tarp Cherbourg ir Caen prasidėjo va- 
torą ląjangininkų invazija, kuri vėliau nu
kalė riaą tolimesnę karo eigą.

Tą tiesą generolas Eisenhoweris savo 
Istyat paskelbė:
J* pradedate dideli Kryžiaus karą, kur} 

■a ilgą laiką ruošėme. Pasaulio akys yra 
taMptoa l jus. Maldos ir viltys taiką my- 
foŠą žmonių lydis jus,

Msaikinait vokiečių karo mašiną, pa- 
HMte sadq tironiją ir iškovosite laisvą 
M mgamą Europos tautoms”.
lsasssMUuauaBMHaauMaaa»an»a»a»aan

Vėl nepasisekęs protestas
tMddaaa, (BBC) D. Britanija atsakė j so

netą notą dėl jos piliečių verbavimo dar- 
ktoto | Angliją U Vokietijos ir Austrijos. 
Atakyine pažymima kad jokių sovietų pilie
tę aeverbuojama. Pabaltijiečiai ir ukrainie- 
8d, D. Britanijos nuomone, nesą sovietų pi- 
WWt

H«tuw Afrika nepriims tremtinių.
Pietų Afrikos parlamente maršalas Smut- 

hi pareiškė: „Tarptautinei tremtinių orga- 
lįndjai Pietų Afrika atsakė, kad negali 
priimti pabėgėlių, bet ketina pritaikinti tokį 
migracijos planą, kuris padės pagerinti

Dėl vyriausybės atsisakymo įsileisti žydų 
iąigrantų maršalas pasakė, kad tai nėra 
Mriuitoicinė politika žydų atžvilgiu. Tat 

piliečių žydų traktavimas Afrikoje.
• '' ' . (LM)

Švelnintai suvaržymai
Dragūnas DP yra pabėgėliai iš kraštų, 

birių kvotos (į JAV) tėra menkos — Lie
toji, pvz., tenka 386, Latvijai 236, Estijai 
IK vietų. (Visiems DP lietuviams tomis 
■mnonris į JAV sugabenti reikėtų 140 m. 
litrtkti).

IRO pareigūnai nurodo, kad naujoji orga- 
taanja nepajėgs įkurti pabėgėlių, jei atski
lą valstybės nesušvelnins savo imigracinių 
■Atžymų. Jei JAV priimtų DP, tai kitos 
ntotjbčs pasektų Amerikos pavyzdžiu, kaip 
■B atahėtojai. (TNYTOE)

J; Pasitikėjimas Bevlnu
DubieČlų partijos konferencijoje ministe- 

til pirmininkas Attlee pareiškė: „Aš pasi
tikto Ernestu Bevinu ir jo bendradarbiais. 
Aj griežtai atmetu kaltinimus tų, kurie, 
RttMijrdMni nuo svetimos valstybės, mums 
tore priekaištus, kad mes esą susisaistę su 
Hto valstybe”. Pareiškimas palydėtas stipriu 
ftojimu. (LM) 

Už ir prieš separating taikąb' ■
Niujorkas. (Dena) Buvusio Jungtinių Ame- 

Valstybių prezidento Hoover’io siūly- 
■» sudaryti su Vokietija ir Japonija-sepa- 
Minę taiką, amerikiečių politiniuose sluoks- 
nott yra gyvai diskutuojamas.

Jlew York Herald Tribune” viename ko- 
MBtare rašo, kad dabrtinė situacija iš dau- 
piio atžvilgių yra nepakeliama. Bendrasis 
pokarinių problemų sureguliavimas iki šiol 
aąs tegalimas. Jei Sovietų S-ga nerodo kon
krečią pastangų, kad tas sureguliavimas butų 
įgyvendintas, tai turėtų būti rasta nauja bazė 
Kam aprendimui, kuris būtų paremtas savais 
politimafo ir ūkiniais principais. Laikraštis 
nša, kad Hooverio pareiškimas yra nema- 
bn reikšmingas, kaip Trumano doktrina. 
Abi šios programos vaizduoja tas pačias toli 
riekiančias tendencijas. „Baltimore Sun” skel
ta, kad Hooverio pasiūlymas kongrese buvo 
palankiai sutiktas. Pagrindas tam esąs aiškus.

Kol taikos sutartys su Vokietija ir Japo- 
•H* nėra sudarytos, gyvenimas tuose kraš
tine turįs būrii tik improvizacija iš dienos 
l dieną.

Radijo komentatorius Kaltenbom irgi skel
ta, kad Hooverio pasiūlymas yra susilaukęs 
piataus masto pritarimo ir kad daugelis kon- 
peao atstovų su jo planu sutinka.

Kituose komentaruose keliamas susirūpini- 
■a, kad Hoover’io pasiūlytoji linkmė yra 
■rišta su pavojais. Žinomas amerikiečių- 
pitoicistns Walter Lippmann rašo, jog Hoo- 
■ria esąs matomai, pamiršęs, kad, sudarius 
■paritinę taiką, Vokietija ir Japonija su 
iMMtj S-ga ir su daugeliu kitų valstybių

Karinės prievolės klausimas JAV
Vašingtonas. (Dena) Prezidentas Truma- 

nas siūlo įvesti šešių mėnesių kariną prie
volę Jungtinėse Amerikos Valstybėse, pagal 
tą planą, kurį išdirbo speciali komisija, nuo 
praėjusių metų gruodžio mėnesio tyrinėjusi 
karinio apmokymo problemas. Plačiame ko
misijos pranešime karinės prievolės įvedimo 
reikalingumas motyvuojant tuo, kad tas vi
soms taiką mylinčioms tautoms sudarytų 
stiprią atramą.

Plane yra numatyta pusmetinis apmokymas 
nuo 750.000 iki 900.000 vyrų kasmet, šaukia
mieji metai nustatomi nuo 18 metų amžiaus, 
bet jei lankoma mokykla, tai atidedama vė
liau. Tai būtų pagrindinis apmokymas, kurį 
užbaigus karinės žinios turėtų būti papildo
mos stojant į „National Guard” rezervus, 
arba tęsiant karinį apmokymą dar pusę me
tų. Komisijos pirmininkas, profesorius Dr. 
Compton, pareiškė, kad jei kongresas šią va
sarą tą siūlymą ir priimtų, tai planas visu
moje pasireikštų ne anksčiau kaip 1953 arba 
1954 metais. |

.Vašingtonas. (Dena) Prezidento Trumano 
sudarytoji komisija Jungtinių Amerikos 
Valstybių karinei būklei ištirti paskelbė pra
nešimą iš kurio aiškėja, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės maždaug dar 4 —10 metų 
naudosis pirmenybe prieš atominio karo ant
puolius. Todėl įvedimas karinės prievolės ir 
išvystymas pranašesnės aviacijos yra sąly
gos būtinai reikalingos Jungtinių Amerikos 
Valstybių saugumui. Atominės bombos pa
slaptį Amerika turinti tiek ilgai saugoti, kol 
bus sudarytas priimtinas planas garantuojan
tis pasaulio taiką.

Indijoje prasidėjo pasitarimai
New Delhi (Dena) Birželio 2 d. Indijos 

vicekaralius, lordas Mountbatten’as, savo rū
muose pradėjo pasitarimus su septyniais indų 
vadovaujančiais politikais. Karinės pajėgos 
ir policijos vienetai visoje Indijoje yra lai
koma pilnoje paruoštyje, kad būtų galima 
numalšinti neramumus.

Yra spėjama, kad vicekaralius pasiūlys in
dų politikams dvi šitokias galimybes:

1. Priimti britų kabineto misijos 1946 m. 
gegužės mėn. planą, kuris numato vieną 
bendrą konstituciją visai suvienytai Indijai.

2. Jei muzulmonų lyga šį planą atmestų, 
priimti paskutiniuosius britų vyriausybės 
pasiūlymus, kurie numato suteikimą domini
jų statuso į Hindustaną ir Pakistaną padalin
tai Indijai.

Pagal šį planą indai nebebūtų britų vyriau 
sybės kontroliuojami, bet turėtų prisiekti 
savo ištikimybę britų karūnai.

New Delhi (UP). Su dideliu įtempimu vi
suose indų sluoksniuose lauktoji Indijos par- 

liktų karo stovyje. Hoover’io pasiūlymas už
dėtų Jungtinėms Amerikos Valstybėms pa
reigą laikyti Vokietiją ir Japoniją nuginkluo
tomis ir kartu ginti abu šiuos kraštus nuo 
kaimynų. „Siūlyti seperatinę taiką su dar 
neegzistuojančia vokiečių vyriausybe ir dar 
vienoje tik Vokietijos dalyje”, — pareiškia 
Walter Lippmann, — „yra ne tik kartojimas 
1920 m. katastrofalinių klaidų, bet ir jų 
įamžinimas”.

Radijo komentatorius M. Agronsky aiškina, 
sudarymas seperatinės taikos su Vokietija ir 
Japonija automatiškai išstumtų Sovietų s-gą 
iš Jungtinių Tautų šeimos ir ją priverstų 
pavieniai tvarkytis, kas galėtų būti gana pa
vojinga. Atsakingieji amerikiečių politikai, 
girdi, esą nuomonės, kad suskaldymas Vo
kietijos į rytinę ir vakrinę zonas privestų 
prie katastrofos.

Maskva. (Dena) Herberto Hoover’io planą 
sudaryti seperatinę taiką su Vokietija ir Ja
ponija sovietų komunistų partijos organas 
„Pravda" pavadino neatsakomingų bandymų 
balionu naujos rūšies nervų kare. Tokie ele
mentai, kurie šį planą remtų mėgintų pri
mesti kitai tuo klausimu suinteresuotai pusei 
„nedemokratišką taiką”.

Pasitarimai Korėjoje nutrūko
Amerikiečiu-rusų komisija Korėjos klausi

mui spręsti, kuri savo darbą pradėjo gegu
žės pabaigoje, turėjo darbą pertraukti neri
botam laikui, nes paaiškėjo, kad susitarti dėl 
laikinosios Korėjos vyriausybės sudarymo 
yra neįmanoma. (NZ)

Vašingtonas. (Dena) JAV užsienio reikalų 
ministerija pranešė, kad vyriausybė laikiną! 
suvaržė išmokėjimą, 1947 m. vasario mėne
syje Vengrijos vyriausybei paskirtos, pasko
los pirkimui atliekamų karinių turtų.

Vašingtonas. Spaudos konferencijoje Mar- 
shall’is pareiškė, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybė painformavo Danijos 
vyriausybę, jog amerikiečiai yra pasiruošę 
sudaryti naują susitarimą dėl Grenlandijos 
gynybos.

Amerikos gynyba
Prezidentas Trumanas įteikė siūlymą 

įstatymui išleisti, kuris įgalintų sustiprinti 
Vakarų pusrutulio gynybą, 21 Amerikos 
valstybės jėgas surikiuojant pagal JAV 
standartą. Siūlyme prašoma leisti vyriausy
bę: 1. Kitų Vakarų pusrutulio valstybių ka
rius, jūrininkus ir lakūnus mokyti; 2. išlai
kyti, taikyti arba pakeisti tų valstybių kari
nius reikmenis. 3. toms valstybėms perleisti 
Amerikos ginklų ir laivų; 4. atpildu priimti 
bet kurias gėrybes, kurios pasirodys prezi
dentui tinkamos,

Prezidento plano šalininkai sako, kad da
bartinėje situacijoje JAV negali padaryti 
nieko geresnio, kaip stiprinti savo kaimynus.

„Manchester Guardian” rašo: „Yra aišku, 
kad vieningą sistema, apimanti visą Brita
nijos imperiją i& visas Amerikos respublikas, 
karo metu būtų itin baisus ginklas”.

šis planas buvo entuziastingai sutiktas Ar
gentinoje, Brazilijoje ir Kanadoje, Londone 
— palankiai, o iš Maskvos kimentarų girdė
ti neteko. ’ (TNYTOE) 

tijų vadų konferencija su lordu Mountbatten’u 
prasidėjo. Iš patikimų sluoksnių pranešama, 
kad kongreso partijos vadai ir Sikhs atstovai 
yra linkę pritarti Indijos padalinimui, jei ne
galima bus susitarti dėl sudarymo federali- , 
nės Indijos valstybės. Muzulmonų lygos pir- 
minikas Jinnah Mountbatten’ui pranešė kad, 
jo manymu, naujasis britų planas dėl per-, 
leidimo Indijai valdžios esąs priimtinas ir 
įvykdomas. I

Londonas. (BBC) Indijos vicekaralius lor
das Mountbatten spaudos konferencijos metu 
N. Dehlyje pareiškė, jog britų valdžia yra 
numačiusi dar rugpiūčio mėn. patiems in
dams perduoti visą atsakomybę už šalies 
valdymą. Jis asmeniškai pageidautų, kad In
dija liktų vienalyte valstybe, tačiau ir in
dams pareiškus norą turėti dvilypę valstybę 
D. Britanija bus pasirengusi abiems kraš- 
tomis suteikti dominijų teises.

JAV spaudos ir visuomenės sluoksniai 
palankiai vertina šitą britų nusistatymą In
dijos atžvilgiu.

Londonas. (BBC) Attlee Žemuosiuose Rū
muose, kalbėdamas Indijos klausimu, pabrėžė, 
jog britų valdžia pilnai pritarianti Indijos 
politinių partijų vadų troškimui savam kraš
tui gauti pilną savarankiškumą. Jei Indija pa
čių indų noru bus padalyta į Pakistaną ir 
Hindustaną, tai abu šie kraštai, pareiškę no
rą likti britų tautų šeimoje, gaus dominijų 
statutus ir tokiam laikui, kokiam jie norės.

* Regensburgo internavimo stovykloje vie
nas SS-ininkas stipriai apkūlė von Papeną.

Anglijos min. p-ko. Clement R. Atlee „atlasas”

I SKAITYTOJUS
Jau nekuris laikas „Minties” redakcijoje yra 

įvykę kai kurių personalinių pasikeitimų ir 
nuo to pačio momento buvo stengiamasi, kiek 
tai (manoma esamose sąlygose, tobulinti patį 
laikraštį ir kiek galima labiau patenkinti vis 
didėjančius skaitytojų reikalavimus.

šiuo metu „Mintis” pasirodo šiek tiek pa
kitėjusioje išorinėje formoje, nors buvo no
rėta tuo pačiu padidinti laikraščio formatą ir 
įvesti kai kurių kitų patobulinimų, tačiau dėl 
popieriaus suvaržymo amerikiečių zonoje per 
š. m. birželio mėn., teko šiuos pakeitimus 
atidėti truputį vėlesniam laikui.

Yra gerai žinoma, kad visais laikais vienas 
ryškiausių spaudos barometrų buvo ir yra ' 
skaitytojas. "Jei laikraštis sugeba patenkinti 
skaitytojų pageidavimus, patiekti skubią, iš
samią ir objektyvią informaciją visais skaity
toją dominančiais klausimais ir be to jis gali 
naudotis pilna žodžio laisve — jis lengvai sau 
skina pasisekimą, jo tiražas didėja, o tuo pa
čiu jis pats darosi pajėgesnis eiti vis tobūlė- 
jančiu keliu. Bet skaitytojas privalo čia akty
viai dalyvauti, o ne patyldmis reikšti savo 
nepasitenkinimą. Mes dažnai ir dabar girdime 
balsų visos mūsų tremtinių spaudos adresu, 
kad mūsų laikraščiai neįdomūs, visi apie tą 
patį rašo, nieko naujo juose nėra ir tt- Ta
čiau kai tą patį nuompnės reiškėją paprašai 
konkrečių pasiūlymų, pageidavimų — jis la
bai dažnai jų -neturi, ar formuluoti nesutinka, 
O turėtų būti kaip tik atvirkščiai. Skaitytojai 
turėtų būti visuomet tampriuose ryšiuose su 
laikraščių redakcijomis ir nuolat jas „ata
kuoti” su savo pageidavimais ir pastabomis.

Kad šis ryšys tarp laikraščio ir skaitytojų 
būtų dar tampresnis, „Minties” redakcija ir 
paskelbė savo skaitytojams pirmąjį viešosios 
nuomonės apklausimą, į kurį, tikimasi, gyvai 
atsilieps kuo didesnis skaitytojų skaičius.

Tad laikraščio tobulėjimas nepriklauso vien 
tik nuo redakcijos. Geri ir gausūs bendradar
biai, skaitytojai ir esančios laikraščio leidimo 
sąlygos ir yra tie veiksniai, kurie žymia dalimi 
lemia pačio laikraščio įdomumą bei jo pastae- 
kimą.

Mes esame užsibrėžę patiekti savo skaityto
jams skubią informaciją apie pasaulio įvykius, 
ypatingą dėmesį atkreipti J mūsų kultūrinio 
gyvenimo klausimų nagrinėjimą, informuoti 
liečiančiais klausimais, vengti smulkių asme
ninių ar grupinių ginčų ir visuomet likti mū- 
sn bendrųjų interesų sargyboje. Tačiau mūsų 
skaitytojai turi neužmiršti, jog tremtinių 
spauda yra tvarkoma atitinkamais karinės 
valdžios potvarkiais (buvo paskelbta „Min
ties” Nr. 56) ir nevisuomet jų pageidavimų 
išpildymas priklauso vien tik- nuo laikraščio 
redakcijos.

Taip pat ne paslaptis, kad tam tikrų suin
teresuotųjų asmenų buvo, o gal būt ir yra 
skleidžiamos tendencingos paskalos apie 
„Mintį”. Bandoma primesti sroviškumą, ar 
net kažkieno arganu padaryti, ar vėl kitas 
neaiškias tendencijas įžiūrėti mūsų redaguo
jamame laikraštyje. Iš kitos pusės kalbama, 
girdi, „Minties” neaiški linija, nes visų kitų 
laikraščių veidas jau yra .išryškėjęs ir visiems 
žinomas. Iš vienos' ir kitos pusės leidžiamos 
paskalos apie „Mintį” prašauna pro šalį, nes 
„Mintis” buvo ir liks nepriklausomas laikraš
tis visai tremtinių bendruomenei ir jo .liniją

(Perkelta į 2 pusi.)

TRUMPAI
* Paskutiniame kare (1939—1945) žuvo 

620.000 prancūzų, įskaitant frontą, rezisten
cinę kovą, žuvusius nuo bombardavimų ir 
koncentracijos stovyklose.

* Amerikiečių karinės misijos pirmoji 
partija, vadovaujama pulk. Ch. Lehnerio, at
vyko į Atėnus. Ji tirs karinės medžiagos ar
mijai reikšmę ir krašto atstatymo klausimus.

* Walter Bedell Smith, JAV pasiuntinyi 
Maskvoje šiomis dienomis grįžo iš Vašįng- 
tono į Maskvą.

* Apie 200 italų moterų demonstravo prieš 
Sovietų konsulatą Venecijoje reikalaudamos 
paleisti iš Sovietų s-gos karo belaisvius.

(AP)
* Sovietų profsąjungų delegacija vyksta į 

Romą dalyvauti italų profsąjungų kongrese.
(AP)

* Byrnes pradėjo rašyti taikos kūrimo 
istoriją pradedant nuo Jaltos konferencijos.

* Karo tarybos posėdyje generalissimui 
Ciangkaišek’as pažadėjo pasiųsti į Mandžu- 
riją naujų kariuomenės rezervu (DPD)

* Dėl Franco suprojektuoto jo įpėdinystė* 
įstatymo tautos balsavimas kaip,-numatoma, 
įvyks liepos mėnesį.
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Pradedamas
Jungtinėms Tautoms vėl perduotas vienas 

opug tarptautinės politikos klausimas — Pa
lestinos problema, kuriai ištirti sudaryta 
komisija iš 11-os mažesnių ir.vidutinių vals
tybių. Komisija gegužės 26 dl Lace Succese 
susirinko pirmo posėdžio: paruošimui darbo 
plano ir nustatymui maršruto savo kelio
nėms. Komisijos surinkta medžiaga pasinau
dos JT rudens sesija rugsėjo mėn., kuri tu
rės padaryti sudėtingo klausimo galutiną 
išsprendimą.

Dėl buvusios Palestinos klausimo sesijos 
rezultatų palankiai pasisakė amerikiečių ir 
anglų atstovai. Ir žydai patenkinti, nors pri
pažįsta, kad negalėjo visoje pilnumoje ap
ginti savo pozicijų. Arabų valstybės, kurios, 
Turkijos ir Afganistano remiamos, balsavo 
prieš tyrimo komisijos sudarymą, vis tik pa
aiškino, kad nekels protestų dėl JT veiksmų 
Palestinos klausimu ir ateity pageidauja 
bendradarbiauti su JT.

Palestinos klausimu didelį aktyvumą pa
rodžiusi ir Sovietų s-ga. Jos atstovas Gro
myko stengėsi pasiekti, kad tyrimo komisi
joje būtų atstovaujamos ir penkios didžiosios 
valstybės, bet šis siūlymas buvo atmestas. 
«New York Herald Tribune” vedamajame 
pripažįsta, kad didžiųjų valstybių dalyvavi
mas komisijoje būtų ją nuvedęs prie ilgų de
batų. Rusų interesus šiuo klausimu laikraštis 
pavaizduoja tuomi, kad Maskva niekuomet 
nėra turėjus jokių ideologinių simpatijų po
litiniam ar religiniam sionizmui. Ir kad ji 
netikėtai palaikiusi, rusų, valstybių sferoje 
esančių kraštų nepriklausomybės siekimus. 
Iš praktiškos pusės rusams rūpi išguiti ang
lus iš Palestinos, kiek galint greičiau. Jie
neturi jokio sąžinės išmetinėjimo, jei sudaro 
daugiau sunkumų Artimuosiuose Rytuose 
amerikiečiams ir anglams. Bet tuo pačiu me
ta rusai esą pasiruošę paremti ir žydų nu
sistatymą.

Laikraėtie pripažįsta, kad galutinį Palesti
nos sutvarkymą bus sunku atsiekti be aiškios 
JAV politikos. Todėl JAV turės 'užimti 
aiškų nusistatymą tokiuose klausimuose, kaip 
Palestinos padalinimas, neprikjausomybė — 
kurią energingai palaikė sovietų atstovas ir 
arabai — ir anglų mandato tąsa. Čia tenka 
susidurti su įvairiomis problemomis: imigra
cija, naftos interesai, karinė strategija. Be 
to Palestina yra šventoji žemė trim religi
joms. JAV nusistatymas ištyrimo komisijos 

. atžvilgiu buvęs toks, kad padėjęs užtikrinti 
galimai neutralų ir objektyvų padėties išaiš
kinimą. Kad JAV sėkmingai įsikištų Pales
tinos reikalo sutvarkyme, jos turi pasiimti ir 
savo dalį dėl be tėvynės palikusių ir išvie- 
tintų žydų.
Kalbant apie anglų nusistatymą „New York 
Herald Tribune” korespondentas, Alsopas

Thomas Mann už federacine,. Vokietiją.
Atvykęs J Didžiąją Britaniją iš Jungtinių 

Amerikos Valstybių, žymusis vokiečių rašy
tojas Thomas Mann pareiškė Reuterio ko
respondentui, kad, jo manymu, Vokietija tu
rinti būti federacinė valstybė, sukurta ant 
demokratinio socializmo. Tokia Vokietija 
taptų Europos federacija, o vėliau ir pasau
linės federacijos nariu. „Ašį nesu už naują 
centralizuotą Vokietiją. Tai vokiečiams vi
sad buvę nenatūralu. Prūsiškoji’ valstybė nie 
kad nėra buvusi tautine valstybe, juo labiau 
Hitlerio trečiasis reichas.”

Thomas Marai, pareiškė niekad nesąs pasi
sakęs u* sovietinį socializmą ir jis manąs 
jog Vokietijoj „komunistinio pavojaus nesą”. 
Komunizmas yra totalinis ir vokiečiai beno
ri nuo hitlerizmo nukrypti į komunizmą.

Thomas Marai atstovavo nuomonę, kad da
bartinis įtempimas tarp USA ir SSSR tik tuo 
met galėtų būti pašalintas, jei Amerika tap
tų daugiau socialistinė, o Sovietų s-ga dau
giau demokratinė.

Thomas Mann tvirtino, kad dabar Vokie
tijoje nėra nuoširdaus noro bendradarbiauti 
su sąjungininkais, kadangi vokiečiai per daug 
iš jų tikėjosi. „Jie laukė, kad jų nugalėtojai 
ne tik pakankamai aprūpins vokiečių tautą 
maisto produktais, bet kad jie taip pat atsta
tys vokiečių sugriautus miestus ir pramonę”. 
Į klausimą, ar jis grįš į Vokietiją, Thomas 
Mann atsakė: „Aš nenorėčiau aplankyti nei 
Miuncheno, nei Bonos, kurie nesenai alijautu 
spaudžiami, iš naujo suteikė man filosofijos 
garbės doktoratą. Tai būtų gėdinga iš ma
no pusės”.

Pertvarko laivyną
Amerikos laivyno vadovybė dabar rūpina 

si pirmiausia dviem dalykais: povandeniniu 
karu ir karu arktikoje. Nebetinkami pasirodė 
97 pov. laivai ir paskutiniai Amerikos kontro 
torpedininkai. Ruošiama nauja laivų statybos 
programa. Jai numatoma skirti 220 mil. do
lerių ir pastatyti 20 nauju vienetų. Nau
jiems uždaviniams reikia naujų laivų

Pagal laivyno štabo numatytą programą 
bug statomi 5 pov. laivai, 4 kontrtorpedimn- 
kai ir vienas neskęstamas „Killer ship" (no
vijamasis laivas). Pastarasis galės žvalgyti, 
medžioti ir'naikinti povandeninius laivus bet 
kuriomis metereologinėmis sąlygomis jūroje.

Palestinos klausimo tyrimas
kitame straipsnyje pasisako, kad anglų karinė 
vadovybę į Palestinos klausimą’ žiūri pir
miausia iš karinės strateginės pusės. Anglai 
turi karines pajėgas Sueso kanalo apsaugai 
Eritrėjoje, Adenoje ir Irake, bet dalį iš jų 
gali tekti artimiausiais metais atitraukti. Ir 
Irake auga opozicija prieš sutartį, kuri ang
lams leidžia ten laikyti karines pajėgas. Nors 
anglų bazė Rytų Afrikoje praplėsta, bet ji 
yra per toli nuo Vidurinių Rytų naftos plo
tų. Todėl anglai dėl savo bendros strategi
nės padėties šioje pasaulio dalyje nėra visiš
kai tikri. Anglų karinio štabo vadų nuomonės 
skiriasi: ar Palestina yra ar, nėra svarbi, 
kaip karinė bazė ir ar galima apseiti su Ry
tų Afrikos bazėmis. Visgi anglai energingai 
neigia, kad strateginiai apskaičiavimai Pa
lestinos klausimu jiems būtų lemiantys. Jei 
taip būtų, jie Palestinos klausimo nebūtų 
perdavę JT nuožiūrai. Toliau anglai nurodo, 
jog „Jewish Agency” atstovai aiškiai davė 
suprasti, kad fuo atveju, jei ir būtų Palesti
noje sudaryta žydų valstybė, žydai pritartų 
anglų karinių bazių palikimui Palestinoje.

Atrodo aišku,, rašo Alsopas, kad lemianti 
aplinkybė anglų Palestinos politikoje yra 
Sovietų s-ga. Anglai Palestinoje tvarkosi, 
visą- laiką su viena akimi stebint rusus. Vi
sas anglų ūkis yra priklausomas nuo Vi
duriniųjų Rytų naftos. Bet anglai supranta, 
kad jų politinės pozicijos šoje srityje darosi 
kas kart nesaugesnės. Anglai taip pat bijo, 
kad remiant žydų valstybės sudarymą Pa
lestinoje, Maskva galėtų sukiršinti neturttn- 

'gas ir neramias arabų mases. Arabus leng
viausia būtų sukiršinti, pastatant klausimą

pasaulio dėmesys 
į Pietų Ameriką, 
apie ką kitur tik

Paskutinėmis dienomis 
ypatingai buvo nukreiptas 
kuri nutarė padaryti tai, 
kalbama. Kaip jau žinoma, Brazilijos vyriau
sybė uždraudė veikti komunistų partijai. Kitų 
Pietų Amerikos valstybių diplomatai įsitikinę, 
kad šis sprendimas yra tik pradžia labai pla
čios prieškomunistinės ofenzyvos visame 
Pietų Amerikos kontinente.

Daugumai sunaikintos Europos v gyventojų 
Pietų Amerika atrodė esanti ateiti^ svajonių 
kraštas. Bet ir ten blaškosi politinės kovos, 
kurios seniau J apsiribojo tik pastangomis 
užimti valstybės prezidento ar kurį kitą 
aukštą postą. Taip pat, kaip ir visur kitur 
pasaulyje, ir ten daug sunkumų sudaro svar
besnieji valstybės gyvenimo klausimai, socia
linės problemos >r kontinento apsauga. Loty
nų Amerikos 21 respublikoje buvo pastebimas 
žymus nukrypimas i kairę, kuris reiškėsi ar 
tai socialinės diktatūros, ar tai priaugančio

• Apie Vokietijos ateitį Thomas Mann iš
sireiškė, jog Hitlerio galas nesąs galas Vo
kietijos istorijos. Vokietija karo metu nu
kentėjo, tačiau, tiek pat yra nukentėję Pran
cūzija, Italija, Lenkija, Graikija ir kiti Eu
ropos kraštai. Niekas negalįs laukti, kad, po 
tokio pralaimėjimo ir katastrofos Vokietija 
per kelis dešimtmečius vėl visiškai atsigau
tų. (N.deF.)

"“V......... ....
J. Švaistas 

15 ixa^au 6ait
Jau ketvirtadienio vakare Giedrinto salione buvo linksma ir

triukšminga. Prie mūsų ketveriukės prisidėjo dar trečioji pora. 
Aš pasikviečiau Olgą, o Pėtia — vieną leitenantą. Buvo tikras 
savybės vakaras — smagus, nuotaikingas. Daug šokom, nevar
žomai dainavom. ,

Mudvi su Olga užtraukėm seną buvusių savo linksmybių 
dainušką: ,

Liubliu ja pivo, liubliu fa vodku, —
Liubliu ja milavo pochodku.
Liubliu stakančik, liubliu graflnčik, — 
Liubliu ja milavo karmančik .. .*)

Vyrai vėl visokiausių parinkdavo:
' Kai tik vasara ateina,

Seni, jauni nebspakaini.
Nesurasdami sau vietos,
Daužosi po yisą svietą.

Pro Eitkūnus, pro Berlyną
Daug senų merginų
Ir tiek pat kresnų vyrukų
Traukiniu tolyn nurūko.

Ir kurortuos, ir pajūry — ’
Visur atviros jiems durys. *
Daug ulioja, skaniai geria, 
Iš kišenių markes žerią.

Mums patiko vyrų dainuškos, o jiems — mūsų. Visi darniai 
sutarėm, ir visi savo draugyste buvom patenkinti. Prasilinksminom 
ligi paryčių. Seniai, rodos, jau buvo metas viską užbaigti, ir ge
syti šviesas. Bet taip gaila, taip liūdna išsiskirti. Juk pirmasai, 
.kai aš įsipareigojusi moteris, toks laisvas, jaukus susibūrimas.

*) Mėgstu ąšė alų, mėgstu degtinę. ' — miestu aš nv limo 
vaikštinę. Mėgstu grafiną, mėgstu stiklinę, — mėgstu aš mylimo 
piniginę.

religinėje plotmėje. Nesą reikalo amerikie
čiams būgštauti dėl anglų jėgos politikos ir 
naftos diplomatijos, nes negalima laukti, kad 
anglai padarytų tautinę savižudybę. Tai 
maždaug reikštų Viduriniųjų Rytų naftos po
zicijų praradimą sako Alsopas, bet tai ne
reiškia, kad amerikiečių politika šiuo klau
simu turėtų aklai sekti anglų nusistatymą.

Arabai įvertindami savo perspektyvas, išei
nant iš JT sudarytos tyrimo komisijos 
sąstato, pripažįsta, kad jų pusėje aiškiai 
stovi iš komisijos atstovaujamų 11 valstybių 
tik dvi — Irakas ir Indija. Žydai savo per
spektyvas vertina labiau, nes mano, kad jų 
pusėje stovės penkios iš 11 valstybių, gal net 
septynios. Australija, Čekoslovakija, Urugva
jus, Švedija ir Olandija esančios nusiteiku
sios žydams palankiai, Guatemalos nusistaty
mas nežinomas, Kanados parama galima ti
kėtis; gal ir Peru? Tuo tarpu Indija, Irakas 
ir Jugoslavija atsistos prieš žydų interesus. 
Pagal žydų nuomonę, rašo „New York Herald 
Tribune” korespondentas Bigartas, komisija 
daugumoje nusiteikusi už Palestinos padali
nimą. Jei JT rugsėjo mėn. būtų priiprtas 
pasiūlymas padalinti Palestiną, tai žydai pa
dalinimo projektą priimtų, bet prašo sau 
Asalįleją ir didesniąją dalį pakraščio lygu
mos, taip pat Negebot sritį Palestinos pie
tuose, kuri gali būti sudrėkinama. Gal būt 
žydai nekeltų didelio protesto, jei Jeruzalė 
būtų sutarptautinta, nes dauguma žydų ge
riau norėtų sostinę turėti Tell Avive.

„Startas šiuo klausimu kol kas yra geras” 
laikraščio bendradarbiui pareiškęs vienas žy
dų atstovas. (I-tv.) 

Prieskomunistinis judėjimas Pietu^ Amerikoje

tris vietas

kad Pietų 
surišta ne

komunizmo įtakos būdu. Komunizmas ten įga
vo vis radikalesnę formą, pavirsdamas iš vidu
tinio profsąjungų komunizmo, kuriam- vado
vavo inteligentiški ir garbės trokštą asmenys, 
Į fanatišką kovą dėl idėjos. Bazilijoje šįmet 
per rinkimus komunistai gavo lO’/o balsų. 
Čilėje jie padėjo valstybės prezidentui patekti 
prie valdžios ir, kai pateko, gavo 
vyriausybėje.

Reikia atkreipti dėmesį į tai, 
Amerika visuomet buvo tampriai 
tik su šiaurės kontinentu, bet ir su Europa, 
su kuria ji turi istorinius ir ūkinius ryšius. 
Pietų Amerika su Vidurinės Amerikos res
publikomis >r Meksika visą laiką domėjosi 
ne tik Ispanija su kuria jas riša bendras 

.kraujas, bet ir Sovietų s-ga. Komunistai ga
lėjo čia rasti palankią dirvą savo idėjoms 
skleisti, nes Lotynų Amerikoje ir dabar dar 
vietomis vyrauja politinė neapykanta, ūkiniai 
sunkumai ir rasių nesutarimai. Iki 1945 m. 
tai buvo tik mandagus koketavimas, bet da
bar pamažu prasidėjo lošimas atviromis kor
tomis. Komunizmas smelkiasi į Braziliją ir 
Čilę, perkeliant ten savo veikimo centrą, ku
ris seniau buvo Meksikoje ir Kuboje. Pajė
giausia partija išsivystė Brazilijoje. Pasku
tinieji įvykiai rodo, kad -dabar atėjo galas 
komunistų geriems laikams Brazilijoje ir, 
atrodo, taip pat Čilėje, kur vyriausybės na
riai — komunistai .šiomis dienomis išėjo į 
demisiją.

Nežinantieji dažnai skaito Pietų Amerikos

Kažin, ar daugiau beteks taip smagiai, saviškai pagyventi. Nu
tarėm pakartoti. Kartojom visas tris dienas. .

' XXI.. Mt '
Apie liepos pabaigą miestas gerokai ištuštėjo. Pusgyvis, sugle

bęs, saulės nukamuotas jis merdėjo. Beveik visi mūsų pažįstamieji 
jau buvo išvažinėję. Vieni pasuko J kaimus, kiti nutraukė į pajūrį 
pasidžiaugti, atsigauti. Pėtia su savo pulku išžygiavo į poligoną.

Metas jau buvo ir mudviem su savo vyru pagalvoti apie atosto
gas. Aš be galo troškau į Palangą ar kur kitur, bet tik būtinai | 
pajūrį. Taip mane viliojo .vėsios, tirštai putojančios jūros f ngos, 
minkštų, švelnučių sveikai šildančių smilčių kopos ir tokie gra
žūs, visada-nerūpestingi, gerai nusiteikę ten žmonės.

Bet Tonia rūsčiai pasipriešino. Kategoriškai jis pareiškė: „Ne
erzink tu manęs ir pati savęs be reikalo neskaudink. Iš to svai- 
čiojimosi nieko gero neišeis. Nebūk paiki beždžionė ir nesikraipyk 
pagal visų dykaduonių išmislus. Tokiu darbymečiu, kai kaime 
trūksta darbo rankų, dabar ten vartaliotis ir binzinėti. Tai' būtų 
baisiausias ištvirkimas ir didžiausias" nusikaltimas tiek darbo 
žmonių, tiek viso krašto atžvilgiu. Q saulės, oro, gaivaus vandens 
ir sveiko pušų kvapo ir Pakarkliuose. kiek Ūk nori, semkis.“ ,

Apsmukusi, beveik ligonis iškeliavau | tą balą. Ką aš ten gar 
Įėjau veikti ar pasirodyti, kad viskas man svetima ne miela 
Dienų dienas stumdydavau.! ir šešėliu slankiodavau. Vyrui kas 
kita — jam čia tikrasai rojus ir išganymas.' Jis taip mėgb tą 
kaimo buitį ir taip jautriai buvo susigyvenęs su savo žeme Nuo 

, ryto ligi vakaro uždusęs vienmarškinis nepasivydavo darbų
Iš tiesų jų buvo be galo daug. Čia baigė nušienauti Slapiąsias 

lankas, čia rugiai jau prašėsi amžino poilsio, čia kviečių įgrūdai 
pagelto ir barbėjo. Nepaprastai judrus ir veiklus, buvo Toma. 
Guldavo vos saulei pasislėpus ir keldavos anksčiausia. Tuojau 
šokdavo į valtelę ir — anapus ežero. Čia ^»at už ežero piū’’»» ža
liavo plačiai nusidriekęsmiškas. Kol aš nubusdavau jr.ii jis ąrjž- 
davo su pilna pintine grybų ar uogų. Didelis šmagurys Vintas 
Tonia. Jam vis kad įvairiau ir kitoniškesni valgiai.

Grįždamas iš miško pasimaudydavo ir nusipruusilavo ežere. 
Visi prausimosi reikmenys buvo laikomi' dabar ne vonias „a»>- 
hnrv. bet įsirtJ’e. kuri -t-vėjo ant pat ežero kranto. Itį» 
tikros rūšies ištaigingumas ’ • • di*.,

IS KAITYTO JUS
‘(Atkelta iš 1 pusi.)

galima išreikšti vienu ir trumpo žodžio: 
lietuviška.

Mes esame nuomonės kad šiuo sunkiu mo
šų tautai metu visokie senųjų ir naująją 
sąskaitų suvedinėjimai, beprasmiški ginčai 
dėl nežinomo objekto, skirstymai į „savus” ir 
„ne savus” ir iš viso bereikšmis susmulkė
jimas asmeniškuose ginčuose tik mažina mu
sų sunkios kovos ryžtą ir labai daug veltui 
sugaištama brangaus laiko. Reikia neužsi
miršti, kad mes esame tik labai maža mūsą 
tautos dabs ir neverta ginčytis dėl tų proble
mų, kurios tikrai mums šiuo metu neprikišu-. 
so. O geriau visą tą energiją nukreipti J 
vieną bendrą mūsų visų siekimų tikslą — 
nepalaužiamą kovą už laisvę.

Šioje kovoje neabejotinai, mūsų negausi 
tremties spauda gali suvaidinti žymų vaid
menį, tačiau tik tuomet, kai ji visos bendruo
menės interesus statys aukščiau už savo pri
vačius, asmeninius. Mes gal būt šiandien 
permažai įvertiname spausdinto žodžio reikš
mę, tačiau istorija savo laiku tinkamai įver
tins tremties spaudos darbus.

„Mintis” šį kieto gyvenimo uždedamą atsa
kingumą pilnai supranta ir nori kuo daugiau
siai prisidėti prie šių uždavinių vykdymo.

Tačiau tuo mes nemanome monopolizuoti 
sau teisę atstovauti mūsų bendruomenę ir 
kalbėti jos vardu, o tik norime lygiateisiškai 
įsijungti į spausdinto žodžio kovotojų eiles.

Šiuo keliu eina ir eis „Mintis”.
Kreipiamės į savo mielus bendradarbius Ir 

kviečiame paremti mūsų pastangas už gra
žesnį Tėvynės rytojų. ' ' - , '

„Minties” Redakcija.

valstybes fašistinėmis, šikokios pažiūros nau
dai kalba ir keli faktai, pav. tai, kad pr. m. 
gruodžio mėn. dauguma Pietų ir Vidurio 
Amerikos valstybių atsisakė vykdyti JT 
sprendimą dėl diplomatinių atstovų atšauki
mo iš Franko Ispanijos. Vis tik tikrenybėje 
didesnę daugumą Pietų Amerikos respublikų 
valdo liberaliniai demokratai, kaip pav. Perų, 
Urugvajų ir Venecuelą. Skiriasi tik Argen
tinos prezidento Perono politika.

Generolas Peronas neabejotinai yra viena* 
iš įdomiausių ir pajėgiausių asmenų visoje 
Pietų Amerikoje. Nėra abejonės, kad jo su
kurtos politikos dėka Argentina tapo konti
nento įtakingiausia valstybė, pralenkdama nei 
teritoriniai didesnę Braziliją.

Perono vyriausybė Argentinoje stengiasi 
išlaikyti savistovią didelės valstybės politiką 
ir, atrodo, kad tai jai gerai sekasi. Ji pa
gerino savo santykius su JAV, kurie ilgus 
metus buvo įtempti. Kelis dešimtmečius JAV 
veltui stengėsi pašalinti nepasitikėjimą ir 
baimę, kuri keliose Pietų Amerikos valsty
bėse buvo jaučiama prieš daug pajėgesnę 
Šiaurės Amerikos respubliką.

Šiaurės Amerika su savo galinga pramone 
sudaro Amerikos kontinento gynybos pagrin
dą. Bet ir Lotynų Amerika turi milžinišką 
žaliavų išteklių ir svarbiausia dar labai 
mažai išnaudotų naftos šaltinių. • ■, 

Prancūzų laikraštis „Le Monde” prez. 
Trumano ir Alemano vizituose įžiūri prieš1 
komunistinio fronto sustiprinimą.

2
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Prieš kurį laiką buvo beįprantą ir trem
toje kiekvieną naują kultūrinį reiškinį tuo
jau pat aptarti, įvertinti. Sakysim, pasirody
davo rinkoje nauja knyga, ir laikraščiuose, 
turnaluose tuojau pat galėdavome pasiskai
tyti to naujojo leidinio, aptarimų — recen- 
ają, kritikų. Gal ne visos tos recenzijos 
Mdavo rašomos iš grynos širdies, bet dau
gumo pagrindas vis dėlto būdavo teisingas. 
0 jei dėl kurios recenzijos ir pasibardavo
me, tai ne visada šitai į blogą išeidavo, jei 
neperžengdavome būtinų kultūringumo ribų.

Nežadu čia ieškoti priežasčių, kodėl šiuo 
metu užėjo beveik visuotina tyla. Gal todėl, 
kad net Švietimo Vadyba buvo priversta 
kreipetis l leidėjų ir autorių gerą valių, pra
šydama baigti pagaliau leisti siautėti grafo
manijai, vadinas dar nėra būdų pabaigti li
teratūros grafomaniškajam laikotarpiui. Gal 
numojo ranka ir recenzentai, matydami, kad 
jie nepajėgūs turėti kokios nors įtakos su
daryti nuomonei, jog geriau Maironio Pava
sario Balsų išleisti 500 egzempliorių, o ne 
3000, bet ne 5000 pradedančio jaunuolio ar 
nepataisomo ir nieko gera nežadančio kūrė
ja Pagaliau tylėjimo priežastys ne tiek čia 
ir svarbios.

Svarbu, kad tas tylėjimas į gerą neišeina. 
(Tylėdami dėl stambesnių dalykų, pradedame 
griebtis smulkiųjų. Nebekalbėdami dėl nau
jai išeinančių knygų, pradėjome recenzuoti 
trumputes laikraščių atkarpas. Neberasdami, 
matyt, apie ką rašyti, pradėjome laikraščiuo- 
m nemaža vietos skirti visokiems privatiems 
susirašinėjimams perspausdinti ir tt. Dar 
trūksta, kad laikraščiai, savo judrių 
bendradarbių padedami, pradės spausdinti 
recenzijas tų atskirų eilėraščių, kurie 
kas savaitę išspausdinami čia viename, 
čia kitame laikraštyje, arba surašinėti, kiek 
kuris bendradarbis gauna kasdien laiškų, ku
riuos laikraščius skaito, ką jam laiškuose bi
čiuliai rašo, kurią valandą jis kukurūzinę 
sriuba valgo, o kurią duoną ir tt.

Atleiskite, bet trumpa laikraščio atkarpa 
nėra visai knyga, ir jei mes kelių tūkstančių 
egzempliorių knygos tiražą nutylime, pralei
džiame nieko nekalbėję, tai dėl atk,-nė!ės 
rašyti yra kraštutinis susismulkinimas. O kai 
pradėsime laikraščiuose spausdinti visokius 
smulkius laiškelius ir sieksnines recenzijas 
kitame laikyaštyje išspausdinto kurio nors ei 
lėraštuko, sakykite, kas tada beskaitys tuos 
laikraščius ir kas benorės prisidėti į tokį 
ansamblį?

Taigi kalbėkime dėl to, kas verta kalbų, 
kas gali duoti šiokios tokios naudos skaityto
jui, o dėl naujai išeinančių knygų, dėl kny
gų leidinio politikos kalbėti verta ir kelerio
pai verčiau, negu kantriame popieriuje spaus
dinti savo smulkius didvyriškumus.

Kokį indėlį į mūsų kultūrą įdėjo M.' Ba
variškas savo „Pilkaisiais namais”, skaityto
jui, galima sakyti, jau aišku, jeigu jis pats 
užtenkmai ir nenusivbkia literatūros meno 
gudrybėse: Vyt. Alantas ir J. Jašinskas savo 
recenzijomis pravers langą į tas gudrybes. 
Bet M. Bavarskas dar pernai išleido „Klajū
ną”, kuris buvo praleistas tylomis, nors apie 
jį gal reikėjo nemažiau kalbėti, negu apie „Pil 
kuosius namus”. J. Augustaitytės-Vaičiūnie- 
nėg skeveldrų” niekas net plunksnos brūkšte
lėjimu nepaminėjo? Tikiu visiškai tylomis ar 
tik vienu kitu žodžių tepaminėtų naujų lei
dinių jau susidarytų visa krūva. Iš to tylėjimo 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i !■■■■■■■■■■■■■■Giedresnėmis dienomis nueidavau prie ežero apie vidudienį. Nusimaudydavau ir truputį pąsivartaliodavau saulėj. Toks mano būdas Toniai nepatikdavo. Jis pripažino maudymąsi tik anksti rytą ir vakarais. Įtikinėjo, kad tai sveikiausia ir naudingiausia esą. Man nepatiko. Vien tik pagalvojus, šalti, nejaukūs šiurpuliai Supurtindavo visą kūną. .Sekmadieniais jis krapštinėdavos naujai užvestame savo sode arba sustingdavo ant ežero su meškerėmis. Vaiskrūmiai sode jau buvo paaugėję. Šiuo metu sultingai kabėjo tarp lapų uogų kekės. Kartais nuobodžiaudama nugnybdavau vieną kitą agrastą ar serbentų spurgą.Vieną dieną nei pietų nei vakare nebesiskyriau su savo lova. Susirūpino ir vyras. Jis bandė įprastinėmis priemonėniis pakelti mane. Išvirė arbatos su aviečių uogiene, padėjo aspirino, konjako stiklelį. Jokio pagerėjimo. Trečią dieną parvežė man gydytoją iš artimiausio miestelio už penkių kilometrų. Apysenis gydytojas, atsižvelgdamas į numatomą gerą honorarą, gana rūpestingai išklausinėjo ir ištyrė mane. Kiek pamikčiojęs ir pasižvalgęs pro visos kambario langus, gana abejingai pasakė mano vyrui: „Tamstos žmoną ištiko nedidokas nervų priepuolis. Kad ta liga neįsigalėtų, gerai būtų pakeisti aplinkumą, kur nors pavažiuoti, gyvesniais įspūdžiais pagyventi.“Gydytojas surašė ilgoką receptą ir išvažiavo. Grįžęs darbininkas, kuris vežiojo gydytoją, parvežė man miltelių ir porą spalvotų "buteliukų. Vaistais mažai tesidomėjau ir jokio pakitėjimo nerodžiau. Dažnai užeidavo vyras, pasėdėdavo, pagalvodavo ir išeidavo. Kartą gana sunkiai prasitarė: jei aš norinti, jis sutinkąs kokiai porai savaičių ir į Palangą pavažiuoti. 'Taip nudžiugau, jog visi priepuoliai man išlakstė. Vos susilaikiau neiššokusi iš lovos. Aš vėl tapau visai sveika ir linksma.Po poros dienų atsisveikinau su savo ligos priežastimi. Pakeliui buvome dar sustoję savo bute. Reikėjo persitvarkyti pajūrio kurorto sąlygoms. XXII,Netrukus visai kita kryptimi ir naujomis vietomis riedėjo mūsų garvežys. Aš gyvai žvalgiausi pro langus. Viskas aplinkui

Nauju, knygų recenzijos
reikėtų daryti išvadas, kad arba tos visos 
knygos yra niekam tikusios, vadinas jos mums 
nesukelia jokių problemų, jokių klausimų, to
dėl apie jas neverta ir kalbėti, arba mes pa
galiau jau tiek ąptingome, kad tų problemų 
nebematome ar nebęnorime matyti.

Aišku, kad nutyletusios knygos nėra visos 
vienodo lygio. Tylėdami mes prisiimame at
sakomybę ir prieš skaitytojus ir prieš auto
rių. Eilinis skaitytojas jaučiasi lyg miške, jam 
reikia vadovo, kuris padėtų atskirti pelus nuo 
grūdų, nes pamažu galima priprasti ir prie 
pelų ir nebesibodėti jais, bet tai jokiu būdu 
nereiškia, kad pelai gali atstoti grūdus ar il
gainiui nesuardys sveikatos. Iš kitos pusės au 
torius, jei jis paleidžia į pasaulį knygą, nori, 
kad ji būtų tinkamai pristatoma skaitytojui.

Praeitas trečiadienis bus aukso raidėmis 
Įrašytas į kuklios mūsų stovyklos istoriją: tą 
dieną čia buvo atidarytas svarbiausias kul
tūros židinys - skaitykla. Iki to laiko pana
šių kultūrinių įstaigų mes beveik neturėjome. 
Vaikų darželis, pradinė mokykla, choras arba 
sportininkų sambūrėlis tėra ašaros prieš 
gausiai literatūra aprūpintą skaityklą. Joje, 
nereikia nė aiškinti, galėsime prisisemti in
formacinės, propogandinės bei saulių saulės 
išmintinės medžiagos. Jau dabar, pat pir
mąją atsivėrimo dieną, į šią skaityklą susi
rinkę piliečiai graudinasi, dūsauja ir viens 
kito teiraujasi, kaip rasti artimiausią kelią į 
tą laisvės ir laimės žemę, kurioje tokie kul
tūriniai židiniai žydėtu žydi. Iki paskutinės 
sekundės, niekas iš mūsų nebuvo girdėjęs 
apie tą lygybės ir brolybės šalį, todėl ir 
trūnyjome kaip sliekai, ankštuose DP urve
liuose. Dabar laikai pasikeitė ir saulės sau
lių spindulėlis įsiskverbė į mūsų kamputį. 
Skaitykla! Ar galite jūs įsivaizduoti, ką tai 
reiškia šioje ašarų pakalnėje? Ar galite jūs 
suprasti tą. vertingumą, kurį savyje .kaupia 
skaitykloje esanti literatūra? Ar galite viską- 
permanyti ir išguldyti? Mes vaikštome visi 
šypsančiais veidais, lyg po šimtą pakiukų 
amerikoniškų cigarečių gavę. Aš, pavz., ne
pagydomas kultūrinių vertybių alkoholikas, 
sukaliojuosi po tą skaistyklą, atsiprašau, 
skaityklą, ir man ašaros rieda iš džiaugsmo 
dėl tokio kiekio aukščiausio meninio lygio 
laikraščių ir knygų. Ir viskas gryniausias pi
nigas, nė krislelio melo: lietuviška tiesa, lat
viška tiesa, ukrainiška tiesa, rusiška tiesa, 
vokiška, ... palaukite, vokiškai truputį ki
taip. Vokiškai ant storo popiero parašyta 
šitaip: „Es ist verboten Zeitungen mitzuneh- 
men oder zu zerreissen”. Nemoku vokiečių 
kalbos ir šio parašo neįskaitau lietuviškai 
(tur būt tai reiškia: „Popierių nedraskyti ir 
nebadyti!”), bet užtat širdis apsąla iš 
džiaugsmo skaitant latvių kalba genijų su; 
kurtus veikalus: A. I. Višinskis „Lenins un 
Stalins - lielie Padomju valsts organizatori”, 
A. A. Zdanovs „Lielas Oktobra Socialistiškas 
revolucijas 29, Gadadiena”; „Josifs Visario- 
novics Stalins (Iza biografija)”, arba rusiš
kai — P. Fedoseev „Krasnaja armija — 
armija — osvoboditelnica”; „Pisma tovariš- 
čia Stalinu ... „Tik lietuviškai, atspausdintų 
šitų meno brangenybių dar nespėta - mūsų 
skaityklai patiekti. Nekantriai jų laukiame 
ir tikime mūsų vilčių išsipildymu, nes pra
džia padaryta dieviškai žavėtina. Kol kas 
vyksta karštų karščiausias naujosios skaity- 

Nutylėjimas geros knygos skaudus autoriui, 
kuris rimtai dirbo ir kurio kūrinys dabar nu
tylimas, kaip visiškai nereikšminga smulkme
na, lyg neverta svarstymo ir menkesnė už ei
lines stovyklines krepšinio ar stalo teniso 
rungtynes (šitiems dalykams juk visada už
tenka vietos laikraščiuose).. Jauno autoriaus 
rinkinį imdamas į rankas, skaitytojas norėtų 
žinoti, su kuo jis turi reikalo, ką jis čia ras 
ar ko turėtų ieškoti, kuo gėrėtis. Ne viskas 
juk, kas išleidžiama, yra grafomanija, o pa
galiau galima kalbėti ir apie grafomaniją tuo 
pačiu sumetimu, kad , skaitytojas žinotų, kur 
grūdai, o kur tik pelai.

Tai bus daug naudingiau už kalbėjimą apie 
nereikšmingas smulkmenas.

K. Barėnas r

SKAITYKLA
klos tvarkymo momentas. Norime ją padaryti 
visų puikiausiu visoje amerikiečių zonoje 
kultūriniu ir meniniu židinėliu. Ruošiame pro
jektus ir nuolat posėdžiaudami aiškinamės, 
kaip visa tatai įvykdyti. Į darbą esame 
įtraukę visą aktyvią ir ‘ spartuolišką visuo
menę: pečkurį, sandėlio vedėją, buhalterį, po
licininkus ir gaisrininkus, pypkiorius, malkų 
skaldytojus ir grindų plovėjas. Visi čsame 
entuziastiškai priėmę skaityklos išpuošimo 
projektą: skaityklos būstinės grindis iškolti 
geriausios rūšies persiškais kilimais; sienas 
ir lubas dekoruoti laimingiausios iš laimin
giausių tėvynės vėliavomis bei emblemomis^ 
lauguose išstatyti didžiųjų genijų ir vadų- 
vadų portretus, o išorinėje stovyklos pusėje 
ant pastato aukštutinių sienų išrašyti deiman
tinėmis raidėmis: „Tegyvuoja, tegyvuoja, 
tegyvuoja!!! ...” Be to ruošiamės paskelbti 
socleriktynes ir iššaukti varžybų saa iyklų 
tvarkyme ir papuošime kitas DP stovyklas. 
Mes tas varžybas tikrai laimėsime, jei į 
šio reikalo spartuolių gretas įstos kortų mė
gėjai, kurie šiuo metu veda tarpusavio dis-

■ Mums skaitytojai rašo:
Jaunimo

Praūžus karui, visuomet Atsiranda naujų 
problemų.'

Šiuo metu visuose karo paliestuose kultū
ringuose kraštuose, šalia kitų svarbių po
kario klausimų, pirmon eilėn yra iškilusi 
jaunimo problema. Visur jaunimas yra karo 
pasėkoje daugiau ar mažiau demoralizavęsis. 
Valstybių vyrai suka galvas ir laikraščiai 
skiria ištisus puslapius šiam klausimui na
grinėti.

Jeigu mūsų viešumoje mažai išgirstame! 
tuo klausimu balsų tai nereiškia, kad tos 
problemos visai nėra.

Prisiminkime, kad gyvenimas . svetimame 
krašte ir prie neįprastų sąlygų daugiausia ža 
loja jaunimą ir neleidžia išsiskleisti jų sie
loms. Jaunimas yra toji tautos dalis, kuri 
pašalinei (ir tai dažniausiai neigiamai) įta
kai lengviausiai pasiduoda, nes dar nėra su
brendęs; o iš kitos 'pusės—jau pasitraukęs iš 
šeimos židinio nebeleidžia tėvams ir moky
tojams būti jų akyse tokiais neklystančiais 
autoritetais, kokiais jie yra vaikų akyse. Svar 
biausias mokytojas jiems yra draugai (šiais

Jonai Nevardauskaa
JŪS IŠEINATE

Ateinate jūs ir išeinate tyliai, 
Pro vėliavas bokštuose iškeltas. 
Širdy paslėpę skausmo iaizdą gilią, 
Jūs lipate į braškančius laivus ir keltus.
Ir plauks laivai ir leisis saulė,
Išbals pavasarį kažkur tėvynėj likę sodai.
Išeisim ir išklysim po pasaulį —
Ne mūsų žemė bus, ne mūsų aukso klodais
Kur jūs keliaujate, aš klaust nedrįstu 
Juk ir mane keliai tie patys šaukia. 
Kasdien tolyn nuo tėviškės nuklystų, 
O motina žemelė mūsų nesulaukia...
Užeis takeliai mūs pačių praminti, 
Palūš apleistas Rūpintojėlis prie kelio. 
Mes eisim ir ieškosim kas primintų 
Lakštutės daina vakarais birželio .„ Į

putus, katras katram turi mokėti pinigus: ar 
pralošęs išlošusiam, ar išlosusig pralošusiam. 
Akivaizdoje skaityklos tvarkymo ir puošimo 
reikalo, tikime, kartožninkai mes tarpusavio 
nesantaikas ir įsijungs į bendrą šventų šven
čiausią darbą plačiosios liaudies labui.

Mes nepaprastai esame dėkingi kilniašir
džiams liaudies sūnums, atsiuntusiemg mums 
taip aukštos vertės dvasinio peno. Iš savo 
pusės norėtume nors kukliausiomis dovanė
lėmis atsilyginti mumis besirūpinantiems. 
Turime mes šiek tiek tremtyj išleistų knygų 
if laikraščių. Žinoma, tai menkos vertės lite
ratūra, bet vis tiktai norėtume jos pasiųsti 
tiems, kurie turi nepalyginamą laimę kasdien 
lankytis liaudies sūnų įrengtose ir labai 
aukšto meniškumo lektūra perpildytose skai
tyklose. Gal mūsų pasiųstoji literatūra rastų 
ten nors menkutėlį kamputį. Tik visa bėda, 
— nežinome kelio, kaip’ tatai padarytu Gal 
mielaširdingieji ponai, įsteigę mums skaityklą 
ir patarpininkavę gauti tai mūsų skaityklai 
taip puikios literatūros, sutiktų taip pat pa
tarpininkauti iš mūsų pusės siunčiamą spau
dą perduoti anos pusės skaitykloms. Būtų la
bai gražus žestas ir PP dėkingumo pareiš
kimas. J. Jašinskas.

problemomis-
laikais gerokai senesni Ir labiau sugedę). Mo 
kykla tada turi veikti visomis jėgomis, kad 
nuvestų jaunimą, kur reikia, kad neleistų jam 
paklysti. O kai mokykla to nepajėgia pada
ryti, tai pastebime daug negražių vaizdų. Jei 
pasiklausome jų kalbų, išgirstame kartais to
kių „naujienų”, kad nejahku net klausytis. 
Taip pat jokio ypatingo atgaivinimo dvasiai 
nesuteikia faktas, jog dažno jaunuolio galvo
je nėra kitų, minčių, kaip tik šokiai, moto
ciklas ir malonus laiko praleidimas.

Apie nelankančius mokyklas neverta minė
ti, nes visos blogybės juose ryškesnės, nesant 
tam tikrų rėmų, varžtų, kuriuos sudaro mo
kykla.

Dėl viso to reikėtų susirūpinti švietimo 
Valdybai. Tūkstančiai vokiečių giliai išmoks
lintų daktarų ir profesorių nuėjo su, naciais, 
visiškai neįžvelgdami nacizmo gyvuliškumo. 
Tai buvo blogo auklėjimo ir politinės kultū
ros trūkumo ženklas. Šiuo metu tas trūkumas 
bandoma pašalinti, kad ateinančioji karta ne
pasiektų tokių pasibaisėtinų rezultatų, kaip 
dabartinė. Ir tai daroma ne tiek per mokyklą, 
kiek per pačius mokiniu?; kitais žodžiais, taiman grojo ir, dainavo, o viduje nesitveriau dėl begalinio patvi- nusio, džiaugsmo.Nuvykę sustojom geriausioj viloj — „Jūratė.“- Čia pat jūra, čia pat ir aukštos/ patogios, visada su užuovėja švarutėlių smilčių kopos. Mūsų kambarys trečiajam aukšte. Ir langai ir balkonas žiūrėjo stačiai į atvirą begalinės platumos jūrą. Kokie nuostabūs, neapsakomo žavumo vaizdai vakarop, kai saulė pavargsta per dieną ir suglebusi ištirpsta jūroje. Daug valandų praleisdavau su teptuku ir dažais. Gaudydavau kiekvieną bangos plakimą, kiekvieną saulės spindulių glamonėjimąsi ar su paklydusiu debesėliu ar su nurimusia lengvai alsuojančia jūra. Visada likdavau nusiminusi. Toli gražu nepajėgdavau, savo paveikslui Įkvėpti nei tos gyvybės, nei jėgos, nei ugningo žėrėjimo. ,Tada nuleisdavau akis ir vėl atsigaudavau, besižvalgydama po puikų vilos daržą — parką. Beveik ligi balkono tiesėsi plačiašakės, kepurėtos pušys. Gaivus sakų kvapas mišo su rožių ir kitų gėlių švelniu alsavimu. Senesnio amžiaus vasarotojai ramiai sau snūduriavo atverčiamose kedėse po pušų gaubtuvu. Paauguoliai ir jaunesnieji krykštavo, išdykavo parko aikštelėse, galvatrūkčiais lakstė minkštais vingiuotais takais. Tyliai, slaptomis praslinkdavo įsimylėjusių poros ir dingdavo ar. toli pajūryje ar ^pušyno tankmėje.Man čia nuobodžiauti irgi neteko. Vos spėdavau įvykdyti savo dienos programą. Nemaža bendrų miesto pažįstamų vasarojo toje pat „Jūratėje“. Daug jų pasitaikydavo ir kitose vilose. Dažnai sutikdavau senus savo bičiulius iš „a grosse Fisch" pasilinksminimų. Dabar jie visai kitaip elgėsi. Rimti, nepažįstą prasmukdavo pro šalį, Aš tik nusijuokdavau ir su panieka palydėdavau.Truputį gailą buvo, kad Olga baigė jau savo atostogas. Ji turėjo pirmiau grįžti į miestą negu mes. Aš iš anksto žinojau, kad rasiu ją čia. Retai kurią vasarą praleisdavo ji be jūros. Olga vasarojo kuklioj, prastutėj viloj, beveik pačiame miestely, daug toliau nuo jūros. Bet tatai nė kiek, nekliudė mudviem net keletą kartų susitikti per dieną. Aš pastebėjau, kad ir Tor'_ -itiš- kesnis/ kai Olga nepasirodydavo.

(B. d.)

yra ne auklėjimas, bet saviaukla.
Vokiečių pedagogai pamatė, kaip jau anka 

čiau šveicarų, amerikiečių ir prancūzų pe
dagogai buvo pastebėję, kad jie vieni per 
silpni gerai išauklėti jaunimą ir griebėsi sa
viauklos, pasiekdami žymių rezultatų. Mūsiš
kiai to nemato, šiomis sąlygomis auklėti be
veik neįstengia, o saviauklos sužadinti nė ne
bando. Ir dėl to ateityje nukentės pati tauta.

Reiktų steigti lietuvių vidurinėse mokyklo
se mokinių savivaldos (tikslu sužadinti savi
auklą), daug kam tai atrodytų baisi nesąmo- . 
nė, nors Vakarų Europoje ir JAV tai jau 

■ įprastas dalykas. Reikia tik įsigilinti į rei
kalą, į jaunimo psichologiją, pagaliau, į ge
rus rezultatus, pasiektus kituose kraštuose, 
kad suprastumėm, kaip tai mums reikalin
ga.v

Toks šaliamokyklinis auklėjimas mažesniu 
masteliu jau pradėtas — per esamas jauni
mo organizacijas, tik čia vėl daugiau auk
lėjama, negu auklėjamas!.

Kita teigiama saviauklos priemonė galėtų 
būti jaunimo laikraštis. Bet kad kas nors jo 
leidimu rūpintųsi — negirdėti. Jaunimas tu
ri savo specifinių problemų ir specifiškai' 
žiūri J gyvenimą. Nevisada jis gali pažvelgti 
subrendusio žmogaus akimis ir dažnai net ne > 
sistengia. Jeigu savo laikraštį jis perskaitytų 
nuo pradžios iki galo, tai, jo nesant, kitus 
skaito — kartkartėmis. Per tai ir dvasia 
skursta ir kąlba deformuojasi.

Ar negalėtų Švietimo Valdyba susirūpinti 
laikraščiu jaunimui? Jei ir tai nepasisektų, 
gal kuris nors laikraštis sutiktų užleisti jau
nimui kartkartėmis kokį kampelį, kaip kai 
kurie dabar užleidžia moterims. Juk jaunimas 
sudaro tam tikrą, visai savitą, tremtinių bend 
ruomenės dalį ir turi teisę į savo spausdintą 
žodį.

Tikėk:me, kad atsiras, ka$ pagelbės išimą, 
jai kartai. Vyt.
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DP universitetas Hamburge sėkmingai dirba
Nesenti DP universitetas Hamburge baigė 

pavasario semestrą. Šia proga buvo suruošta 
šventė. Visi fakultetai suruošė savo atliktų 
darbų parodas. Paroda nelauktai Įgavo impo
zantišką pobūdį. Ypatingai buvo gražus me
no skyrius, kuriame buvo išstatyta daug gra
žių paveikslų. Gražūs ir architektūros bei 
miškininkystės skyriau Visi žavėjosi lietu
vių sudarytais (vairiais statybos bei archi
tektūros projektais. Tuo pačiu laiku jvyko 
jungtinių meno jėgų koncertas, Į kurį atsi
lankė daug kviestinės vokiečių visuomenės, 
kuri universiteto darbais bei pasirodymais 
buvo sužavėta.

Deja, kaip mums praneša, UNRRA net sa
vo gyvenimo pabaigoje neparodė universite
tui palankumo. Po kelių dienų šventei praė

jus, ji patiekė jam eilę kaltinimų _ Jų tarpe 
buvo ir kaltinimas dėl spausdinių leidimo. 
Kaip žinome, universitetas yra atspansdinęs 
eilę mokslo darbų, kurie, matyti, UNRRA 
kai kuriems ponams nemalonūs. Žodžiu, iš
savo tiesioginių globėjų universitetas ne pa- 
galbos, bet priekaištų susilaukia.
o Vienok nei universiteto mokomasis perso
nalas, nei studentai nenusimena. Pusbadžiu 
gyvendami, jie atlieka didžiuli, tiesiog milži
nišką darbą.

Šiuo meta daugelis anglų zonoje gyvenan
čių lietuvių palieka Vokietiją. Vyksta ir kai

Vokiečiu Įstaigos tyli dėl isskryningnotu 
organizacijų, steigimo

Išekrininguoti lietuviai Stuttgarte ir dar kai 
kuriuose vietose norėjo susiburti ir Įsteigti 
savo tautines organizacijas. Jie šiuo reikalų 
yra Įteikę vokiečių Įstaigoms atitinkamus 
prašymus. Prašymuose buvo nurodytas tiks
las turėti savo tautines — kultūrines organi
zacijas ir rūpintis savo tautiečių socialinės 
globos reikalais. Nors kaip buvo paduoti 
prašymai jau praėjo keli mėnesiai, tačiau iki 
šiol atsakymo dar negauta. (T. A.)

Lietuviu opera gastroliuoja
— S. m. birželio 2— 3 d., Memmingene 

sėkmingai gastroliavo iš Detmoldo lietuvių 
operos kolektyvas, pastatydamas G. Rossini 
operą „Sevilijos kirpėjas”. Spektaklis turėjo 
didelį pasisekimą.

PAVASARIO ŠVENTE
N e u f f e n a s. S. m. gegužės mėn. 24—26 

d. d. Nuertingeno apskrities lietuviai tremti
niai šventė Pavasario šventę. Šeštadieni 14 
vaL įvyko iškilmingos DP stovyklų darbų, me 
no, tautodailės ir spaudos parodos atidary
mas Nuertingeno lietuvių gimnazijos rūmuo
se. Paroda buvo ypač turtinga eksopnatais. 
Daug savo darbų parodė p. Urbonaitės veda- 

. mi moterų rūbų siuvimo kursai. Verti dėme
sio p. Liaukaus medžio drožiniai — lietuviški 
kryžiai. Čia tikrai yra Įdėta daug kruopštaus 
darbo. Taip pat gražiai užsirekomendavo 
aufcšt. technikos mokykla. Labai miela buvo 
matyti Lietuvos gintaro papuošalus, kurių 
buvo gausiai. Parodoje dalyvavo dar ukrai
niečiai ir latviai. Ukrainiečių skyrius ekspo
natais buvo gana turtingas — ypatingai akĮ 
traukė šiaudelių ir medžio liuksusiniai dirbi
niai — dėžutės r albumai. Latviai pasirodė 
kukliai, jie teturėjo užėmę vos vieną nedidelį 
kambarį. SeštadienĮ vakare šių stovyklų lie
tuviai tūrėjo malonią progą pamatyti G. Ros
sini operą „Sevilijos Kirpėjas”. Dainavo Vil
niaus ir Kauno operų solistai: E. Kardelienė 
— Rozina, Al. Kutkus — grovas Almaviva, 
VL Baltrušaitis — Figaro, Ip. Nauragis — 
Don Basilio, J. Vencevičaitė - Bertha, VI. Puš- 
korius — dr. Bartolo ir sol. V, Bražėnas — 
karininkas. Chorą (muzikantai ir kariai) su
darė: S. Grigaliūnas, V. Kriaučiūnas, S. Ma
linauskas, K. Mereckas, V. Strimas, P. Vai
čaitis. Didelę fortepiono partiją atliko S. Pa- 
lecek-Levidcienė, grojo Stuttgarto vokiečių 
radiofono orkestras, kuriam dirigavo Aleksan 
dras Kučiūnas. Dekoracijos dail. ■ Viktoro 
Andriulio. Spektaklis buvo pakartotas ir pir
madieni gegužės 26 d. ir abu kartu praėjo su 
didžiausiu pasisekimu. Solistai buvo gausiai 
apdovanoti gėlėmis ir sukeltos didelės ovaĄ 
rijos. Spektaklio žiūrėti buvo atsilankę ka
riuomenės ir Uirrros atstovai.

MEMMINGENAS
— Paskutiniu metu stovyklos vadovybėje 

įvyko kai kurių pasikeitimų. Unrrai gyve
nant paskutines dienas, stovyklą apleido jos 
komendantas p. Bontemps (belgas). Nau
juoju stovyklos komendantu paskirtas Dr. 
Ratninš, latvių tautybės DP- Stovyklos admi
nistracija sudaryta išimtinai iš pačių DP.

«- Vietos skautai pavasario metu parodo 
daugiau gyvumo. Prie „Lituanicos” tunto su
organizuoti avio -modelistų kursai, kuriuos 
veda patyręs šios srities specialistas skautas 
vytis Česnavičius. Jis taip pat intruktuoja 
šioje srityje ir latvius bei estus skautus. Kai 

■kurie avio—modelistai jau išlaikė egzaminus 
ir pastatė gražius modelius. Gimnazijos ri
bose ir už jog sienų skautai suruošė ir nu
mato suruošti eilę paskaitų visuomenei. Tun 
fas Įsigijo savo buklą, kuris labai palengvina 
skautų darbą.

— Didesnio gyvumo rodo kai kurie kur

kurie studentai. Universiteto vadovybė daro 
žygių, kad išvykusieji lietuviai studentai į 
Angliją, ten turėtų bent šiokias tokias sąlygas 
nedarbo metu studijuoti. Vienok betgi netu
rima daug vilčių, kad tas pavyktų.

Šiuo metu universitetas išleido žinomo mū 
sq tautosakininko prof. Dr. J. Balio studiją 
apie lietuvių vestuvių papročius vokiečių kal
ba.

Per skausmus l garbę^

SkautuJ atsišankhnas
„Naujienų” 71 Nr. yra patalpintas lietuvių 

skautų Vokietijoje atsišaukimas — laiškas He 
tuviams skautams Amerikoje. Savo laiške 
skautai nupasakoja skautų kūrimosi istoriją 
Lietuvoje ir apie skautų padėti okupacijų ir 
karo laikotarpyje. Laiške skiriama nemažai 
vietos tr apie dabartinę skautų veiklą trem
tyje. Laišką skautų vardu pasirašė Liūtas 
Grinius, (vj).

L.T.B. Švietimo Valdybos pareiškimas
Spaudoje yra paskelbta piktų prasimany

mų, kurie skaudžiai pažeidžia mūsų švieti
mo Įstaigų gerą vardą ir provokuoja univer
sitetų nepasitikėjimą mūsų gimnazijų duoda
mais brandos atestatais.

Yra pavojus, kad tie pašaliniais sumetimais 
skelbiami nedori prasimanymai gali pakenkti 
mūsų4 abiturientams ir studentams.

Lietuvių Bendruomenės Švietimo Valdyba, 
kuriai yra pavesta pareiga rūpintis lietuvių 
tremtinių švietimo reikalais, protestuoja prieš 
toki mūsų gimnazijų vardo žeminimą ir bran 
dos atestatams nepasitikėjimo provokavimą. ‘

1. Nė vienai lietuvių gimnazijai niekuo
met' nevadovavo ir šiuo metu' nevadovauja 
joks direktorius, kuris nebūtų akademinio iš
simokslinimo. Gimnazijų ir kitų švietimo iš
taigų tremtyje mokomasis personalas privalo 
mokslo cenzo tokio pat, koks buvo privalo

sai. Siuvėjos nesenji baigė savo 'mokymosi 
darbą. Vadovavo estė instruktorė. Kursus 
baigė apie 30 liet, moterų. Įsteigta rūbų siu
vykla. Matininkų kursai netrukus išleidžia 
savo Jaidą.

— Gimnazija išjeido savo pirmąją abitu
rientų laidą — 4 mokinius. Toliau jos moks
lo darbas vyksta pilnu tempu. Tai jau tre
tieji Memmingeno liet, gimnazijos mokslo 
metai. * '

— Stovyklos maistas gyventojams tebedūo- 
damas iš „bendro katilo” ir yra jau nepa
kenčiamai blogas. Reikėtų daugiau susirū
pinti šiuo reikalu ir daryti žygių karinėse 
instancijose.

— Pavasario metu pagausėjo vaikų susir
gimas plaučių ligomis. Kalbama, kad sto
vykloje apie 80% visų vaikų turi nusilpusius 
plaučius.

— Daugelis stovyklos gyventojų pavasario 
metu Įsiruošė daržus ir džiaugiasi pirmai
siais pavasario vaisiais, valgydami savo už
siaugintas daržoves.

Iš lietuvių spaudos parodos Memmingene. M ūsų atvaizde viršuje vaizdai iš parodos, apa
čioje Memmingeno lietuvių gimnazijos abiturientai su savo mokytojais. (Žiūr. aprašymą 
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Lietuvos skautai žada vykti ^Paryžtą
Rugpiūčio mėnesi Prancūzijoje, netoli Pa

ryžiaus, įvyks viso pasago skautų suvažia
vimas — dzambocė, į kurią suvažiuos skau
tai iš 40 valstybių. Toki tarptautiniai suvažia
vimai vyksta kas 4 metai. Jų metu ruošiami 
visų tautybių skautų pasirodymai. Tuo pačiu 
meta vyks tr skautų vadų kongresas, kuriame 
dalyvaus po 4 skautas iš kiekvienos valsty
bės. Žinoma, labai svarbu, kad Lietuvos skau
tų vardas tokiame suvažiavime skambėtų.

Deja, jie tari tr daugelį sunkumų. Vienas 
jų didžiausių — pinigų stoka. Mat, vokiSrojt 
markė Prancūzijoje neimama kaip mokomoji 
priemonė. Todėl Liet, skautų vadovybė krei
pėsi 1 BALFą, prašydama paramos.

Kaip mums praneša iš U. S-A„ BALFas 
sutikęs šią skautų išvyką 1 Prancūziją pa
remti ir paskirsiąs atitinkamą pinigų sumą.

mas valstybinių mokyklų mokytojams Lietu
voje. . ' i

2. Gimnazijų direktoriai, kaip L.T.B. Švie
timo Valdybos patikėtiniai, žino savo atsa
komybę už gimnazijos darbą ir tvarką. Tiek 
gimnazijų vadovybės, tiek mokytojai stengia
si išlaikyti gimnazijų mokslo lygį, kad pa
ruoštų jaunimą aukštajam mokslui eiti. To 
pat siekia ir Švietimo Valdybos inspektoriai, 
dalykų specialistai — pedagogai, kurie gim
nazijas aplanko ir joms savo patarimais pa
deda.

Mūsų gimnazijos išleidžia abiturientas, ku
rie savo pasirengimu yra verti jiems duoda
mų brandos atestatų. a i

3. Lietuvių' gimnazijos ir kitos švietimo 
Įstaigos tremtyje tvarkomos pagal Lietuvos 
Respublikos įstatymus ir taisykles. Mokslas 
einamas pagal Lietuvos Respublikos Švietimo 
Ministerijos patvirtintas programas, veiku-
sias valstybinėse mokyklose Lietuvoje. Nuo 
šių mokslo metų pradžios mūsų gimnazijose 
yra įvesta ir socialinių dalykų mokias.

4. Visas lietuvių bendruomenės švietimas 
yra centralizuotas, visos švietimo įstaigos yra 
Lietuvių Bendruomenės Švietimo Valdybos 
atsakingoje žinioje.

Švietimo Valdyba glaudžiai bendradarbiau
ja su mokykHĮ darbuotojais ir su visuomene 
per LTB Vyr. Komitetą, Apygardų bei Apy
linkių Komitetus ir kitas ' visuomenines or
ganizacijas.

Mūsų visuomenė'" ir mokytojai žino apie 
mūsų švietimo padėtį.

Švietimo Valdyba kviečia ir mūsų spaudą, 
kurios informacija naudojasi ir svetimieji, kad 
ji objektyviai ir nuoširdžiai informuotų apie 
mūsų švietimo padėti, paremtų mūsų švieti
mo darbuotojus, mokyklų vadovus ir moky

tojus, keltų mokyklų gerą vardą ir stiprintų 
tremtinių studentų teises.

Piktos valios žmonėms, lygiai kaip ir ne- 
nusimanėliams, kurie savo straipsniais gali 
pakenkti viešajam reikalui, spaudoje vietos 
neturėtų būti.

L. T. B. Švietimo Valdyba

Tremtiniu^ SĮHttuitM skUtyw 
IŠNAUDOKIME LAIKA

„Tėviškės Garaae® Nr. 74, straipsnyje „Są. 
naudokime dar likusį laiką” nagrinėja suau
gusiųjų švietimo ir jų profesinio pasiruošimo 
klausinių Jau ne kartą mūsų spaudoje šia 
klausimas buvo keliamas, tačiau labai mažą 
atgarsį atrado jis tremtinių bendruomenėje ir 
daug nenaudingo laiko buvo praleista rėžtai.

Tarp kitko, minėtame straipsnyje rašomu 
„Tačiau negalima paneigti, kad būta labai 
daug ir mūsų kaltės — tingumo, apsileidi
mo, nedrausmingumo, o taip pat iniciatyvos 
ir organizacinio talento stokos. Tad iš da
lies ir dėl mūsų kaltės nedovanotinai buvo 
praleista labai daug, brangaus laiko, karį 
galėjome sunaudoti daug intensyvesniam 
kultūros darbui tremtyje ir mūsų tautiečių 
kultūriniam lygiui ir jų tautiniam ir bend
ruomeniniam susipratimui pakelti. Ir kad 
daugelis mūsų žaliukų likimo ištraukyti {vai 
rfuose pasviečiuose, dažnai triukšmingai 
įsisiūbuodavo, kad nemažėjo Įvairios blogy
bės ir nebuvo planingai vykdomas jaunuo
menės dorinis auklėjimas, tai ar nebūsime 
kai kas ir mūsų kalti, nenorėję, nesugebėję 
ar buvę per tingūs sukurti mūsų bendruo
menėse tokią kultūrinę ir auklėjimo atmos
ferą, kuri mums būtų padėjusi pašalinti tai, 
dėl ko dabar dažnai mums tenka rausti.” 

-Toliau nurodomi konkretūs keliai, kuriais 
einant, galima būtų bent žymiai pavėluotai h 
aktyvinti profesinį pasiruošimą:

„Vokietijoje lietuvių tremtinių bendruomenė, 
vienaip ar kitaip, gyvena paskutinius mėnė- 
sius, o anglų zonoj, kaip atrodo, jau pas
kutines savaites. Reikia neatidėliojant grieb 
tis, gal net privalomai pravesti tam tikrų 
suaugusių švietimo, profesinio mokymo ir 
visuomeninio auklėjimo programą, kuri iš 
vienos pusės, bent iš dalies, užlopytų vel
tui praleisto laiko skyles, kita vertus, pa
ruoštų mūsų žmones įsikurdinimui anglo
saksų šalyse. Į tokią programą, be to, ga
lėtų įeiti kalbų mokymas, supažindinamas 
su įsikurdinimui numatomų kraštų politine 
santvarka, gegografija, istorija ir papro
čiais, o taip pat paskaitos apie žmonių el
gesio ir tarpusavio santykių formas. Pa
ruoštosios programos reikėtų praeiti in
tensyviausiu ir privalomu būdu. Tokio švie
timo ir auklėjimo kursus spontaniškai ga
lėtų pradėti ruošti LTB apylinkių komite
tai ir jų švietimo vadovai, o sargybų ir 
darbo kuopose — dalinių vadai ir taip pat 
švietimo vadovai. LTB Centro organai ga
lėtų vėliau tokių kursų veiklą suderinti. 
Tad sukrnskime bent dabar išnaudoti tą 
mažą laiko likutį, kiekvieną valandą, kad 
neturėtumėm sunkaus, bet teisingo priekaiš
to, esą nebuvome padarę visa, ką galėjome 
ir privalėjome padaryti.”

V v
Is Anglijos mums rašo:

Vienas „Minties” skaitytojas neseniai išvy
kęs 1 Angliją, parašė redakcijai laišką. Ra
šo, kad jie gyveną specialiame pereinamame 
lageryje viename Anglijos mieste. Iš čia vė
liau juos skirstysią darbams. Tuo tarpu mi
nėtas »M.” skaitytojas dirbąs lagerio admi
nistracijoje, saugąs barakus. Valgį esąs 
geras. Be to, jis gaunąs 3 svarus be jokio 
atskaitymo per savaitę. Geram kostiumui rei 
kią 24 taškų, o jam išpirkti — 12 svarų. , 
Maistas normuotas, bet jo užtenka. Jeigu 
kas nori, gali pirkti ir be,kortelių, tik atsi
einą, šiek tiek brangiau.

Aplamai, visų ten nuvykusių lietuvių nuo
taika esanti labai gera.

Paieškojimas
Janė Masiliūnienė ieško Teresės Akuličie- 

nės ir jos vyro, gyv. paskutiniu laiku Pa
nevėžio mieste.

Atsiliepti arba siųsti žinias apie jų likimą 
Kaziui Rapševičiui 24 Luebeck, Meesen- 
Kaserne Bb. 7._____________

„Minties” antgalvio piešinį paruošė dali. 
E. Krasauskas.
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