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Nesutarimai del Italijos reparacijų
Londonas. ' Vžkar užsienių reikalų mini- 

sterių konferencija Paryžiuje vis dar svarstė 
taikos sutarties su Italija projektą. Buvo 
prieita prie Italijos kolonijų ir reparacijų 
klausimo' sprendimo, tačiau susitarimo ne
prieita, ypač reparacijų reikalų. Anglai, ir 
amerikiečiai nesutinka, kad jų ūkiškai re
miama Italija mokėtų reparacijas Rusijai, 
kitaip sakant, perleistų jai iš anglų ir 
amerikiečių gaunamus kreditus.

Ministerial pavedė savo pavaduotojams ga
lutinai sutvarkyti iki rytdienos visą medžiagą 

< ruošti sutarčių projektams su kitomis 
l..^s sąjunginėmis valstybėmis. Atrodo, kad 
konferencija pateko į sunkumus, nes vakar 
po piet nuo posėdžių atsisakyta ir laisvas pa
naudotas asmeniškiems atskirų ministerių, 
ypatingai vakarų alijantų, pasitarimams.

POLITIKŲ PASITARIMAI
Londdnas. Vakar įvairūs atsakingi politikai 

buvo keletą kartų susitikę pasitarti. Bevinas 
kalbėjęs su Graikijos užsienių reikalų «mi- 
nisteriu Graikijos plebiscrto reikalu. Taip 
pat Bevinas kalbėjosi ir su Byrnes bei 
Prancūzijos ministerių pirmininku Gouin ir 
Italijos Gaspari. Ilgesniam pasitarimui buvo 
susitikę ir Molovotas su Byrnes. Ispanų egzi- 
Jinės vyriausybės galva Girai tarėsi su anglų 
delegacijos nariais. Indijoje Gandhi kalbė
josi su Indijos -vicekaraliumi ir anglų dele
gacijos nariais. Kinijoje generolas Maršalas 
vėl tariasi su centro vyriausybės ir komu
nistų atstovais, norėdamas užkirsti kelią nau
joms kovoms Kinijoje.

ASITARIMAI TARP PERSIJOS IR AZER
BAIDŽANO PRIĖJO MIRTIES TAŠKĄ _

Londonas. Iš Teherano pranešama, kad pa
sitarimai tarp Persijos vyriausybės ir Azer
baidžano atstovų priėjo mirties tašką. Tam 
pačiam pranešime sakoma, kad šiandien 
paskutinis Sovietų Sąjungos kareivis turi 
apleisti Persijos teritoriją.

Šiomis dienomis iš Persijos j Angliją 
išvyksta 28 persai, kurie studijuos Anglijos 
aukštosiose mokyklose.

AZARBEIDŽANO IR KURDISTANO 
SUSITARIMAS

Iš Tebris pranešama, kad tarp Azarbeid- 
žano ir Kurdistano įvyko susitarimas. Tokiu 
būdu Persijos valstybės viduje susidarysianti 
nauja nepriklausoma valstybė.

MAŽA ANGLIES
Londonas. Didž- Britanija susirūpinusi 

anglies produkcija Ruhro krašte.
Šiuo mėtų mėnesinė, anglies gamyba siekia 

tik 3 su puse-milijonų tonų, tuo tarpu prieš 
karą siekdavo apie 11 milijonų. Prie produk
cijos sumažėjimo iš dalies prisideda ir maisto 
sunkumai anglų zonoje.

MAITINIMO PADĖTIS KRITIŠKA

Vyriausias UNRRA-os direktorius La Gu
ardia pranešė, kad maitinimo padėtis Etiro- 
poje. ir Azijoje darosi kritiška. Iš maisto 
atsargų, numatytų patekusiems į sunkią 
būklę kraštams, iki šiol buvo pasiųsta tik 
5Q2/o-.

MALŪNININKAMS RUGIAPIŪTĖ

Did. Britanijos vyriausybė paskelbė naujus 
javų suvartojimo suvaržymus. Išmalimo pro
centas kviečiams pakeltas iki 90%. Alaus 
gamyba sumažinama 15%.

SUNKI MAITINIMO PADĖTIS BELGIJOJ

Belgijos miništeris pirmininkas pranešė, 
kad bus imtasi drąstiškiausių priemonių mai
tinimo būklei gelbėti. Duonos normos būsian
čios sumažintos iš 400 gr. į 350 gr. į dieną.

ŠVEDIJOS PARAMA EUROPAI

Švedija badaujančiai Europai teikia taukų 
ir žuvies. Maisto transporto pagreitinimui 
Anglijoj numatoma panaudoti ir mažesnio 
tonažo laivus.

Moterys nulėmė prancūzu konstitucija
Londonas. Didelį nusistebėjimą Prancūzi

joje ir visame pasaulyje sukėlė tas faktas, 
kad prancūzų tauta pasisakė prieš naujo
sios konstitucijos projektą. Kairiosios pran
cūzų partijos kurios prileido, kad gali būti 
atiduota daug balsų ir prieš naujosios kon
stitucijos projektą, vis dėlto nelaukė, kad 
projektas būtų atmestas. Tokiu būdu prancū
zams teks vėl ruošti naują konstituciją, kas, 
be abejonės, užims vėl nemaža laiko. Poli
tiniuose sluogsniuose manoma, kad lemiamą 
balsą šiame sprendime turėjusios moterys, 
kurios, daugumoje, nesutikdamos su konsti
tucijos rodomu nepalankumu religijai, pa
sisakė prieš jos priėmimą.

Balsavimo rezultatai..yra, maždaug, šie.
Už naująją konstituciją pasisakė 9.280.000

prieš — 10.450.000

PAKOMISE SVARSTYS FRANCO 
KLAUSIMĄ

Vakar susirenko 5-kių pakomisė svarstyti 
medžiagos, gautos Franco režimo klausimu.

SLAVŲ KONFERENCIJA
Londonas. Gegužės 9 dieną Prahoje įvyksta 

slavų šventė, kurioj dalyvaus Sovietų Są
jungos, Jugoslavijos, Lenkijos ir Bulgarijos 
atstovai. Šventė vyksta Prahos išlaisvinimo 
metinių proga.

BŪDINGAS LAIŠKAS
v \

Anglų laikraščio „Daily Mail“ kontinento 
laida savo gegužės 2 dienos numery įdėjo 
vieno savo skaitytojo iš Paryžiaus laišką, ku
ris skamba taip:

„Gerbiamas Pone Redaktoriau!
Laisvės ir teisės mylėtojai baimingai lau

kia užsienių reikalų ministerių konferencijos 
Paryžiuje pabaigos.

Reikia manyti, kad Baltijos tautų reikalo 
sprendimas gali sukelti liūdnų pasėkų, jeigu 
demokratijos sutiks su Baltijos valstybių va
dinamu „savanorišku“ įjungimu Sovietų Są
jungom Faktiškai, jos buvo 1940 metais oku
puotos.

Kiek žinoma, rusai yra pasiruošę padaryti 
jiuolaidas Italijos klausimą sprendžiant, jeigu 
Baltijos valstybės bus pripažintos Sovietų 
Sąjungos dalimi. Tačiau ar tikrai reikalinga 
aukoti Baltijos valstybės tam, kad išspręsti 
Italijos problemą? Ar mažosios valstybės ne
turi teisės būti taip pat nepriklausomomis?

Rusai, tikriausia, nepasitenkins vien tuo. 
Vieną sykį gavę Baltijos valstybės, jie ir 
ateity bandys ieškoti „savanoriškų,, unijų. 
Sį sykį, atrodo, su Persija.

Kas belieka tad iš Atlanto chartos? Argi 
tik popieriaus gabalėlis?

Reiškiu pagarbą
I. Trent, Rue de Bercy, 

Pariš.

EMIGRACIJA PIETŲ AFRIKON
Johannesburgas. Atsakomingi pareigūnai 

pareiškė, kad Pietų Afrika atidengus naujas 
aukso kasyklas Oranijoje, yra pasiruošusi 
įleisti per metus 100.000 imigrantų iš Euro
pos. Skaičiuojama, kad naujose kasyklose, 
kurių viso yra 11, turint moderniškus kasyklų 
įrengimus, reikės apie 10.000 europiečių ir 
80.000 vietinių darbininkų. Europiečių, tačiau, 
reikės žymiai daugiau, nes prie kasyklų sta
tomi du nauji miestai, kuriems reikės dau
gelio prityrusių prekybininkų. Vidaus reika
lų ministeris Clarkson pabrėžė, kad Pietų 
Afrikos įstatymai nežino jokių įvažiavimo 
suvaržymų ir kad iki šiol tik transporto ir 
susisiekimo sunkumai trukdė platesnius imi
gracijos galimumus. Dar ir šiandien laukia 
7.000 Pietų Afrikos piliečių Europos ar kitų 
kontinentų uostuose, negalėdami sugrįžti 
namo.

ATLEE APIE TAUTŲ TEISĖS
Londonas. Sekmadienio iškilmėse pasaky

toje kalboje, Atlee tarp kito nurodė, jog 
anglų vyriausybė deda visas pastangas, kad 
apsaugotų žmoniją nuo karo. Tačiau šiuo 
metu vyksta nemažiau baisūs dakykal pa
saulyje — yra šalių, kuriose nėra nei žodžio, 
nei sąžinės laisvės ir vadinama socializmą 
užgniaužia kolektyvizmas. „Esu Įsitikinęs“, 
pareiškė Atlee, — „kad tautoms bus gražin
tos joms priklausančios teisės“.

1



' Mintis Nr. 62 2 psi. Antradienis 1946 m. gegužės 7 i

(tęsinys)
— Rasit, žvejys, - tarė Sadao, - išblokštas 

iš savo valties.
Jis skubiai nubėgo laiptais, o jam įkandin 

Hana; jos plačios rankovės pladaravo. Ųž 
vienos ar dviejų mylių abipus buvo žvejų 
kaimeliai, o čia tebuvo tik plikas ir vienišas 
pajūris, pavojingas savo uolomis. Bangų 
mūša už įlankos buvo prismaigstyta uolų, 
kaip vinių. Žmogus kažin kaip įstengė parsi
gauti per jas — jis turėjo būti žiauriai ap
sidraskęs.

Prieidami prie jo pamatė, kad ištikrųjų 
taip buvo. Smėlis vienoje pusėje jo buvo 
raudonai dėmėtas.

— Sužeistas, — sušuko Sadao. Jis nus
kubėjo prie žmogaus, kuris gulėjo nejudėda
mas, veidu smėlyje. Ant galvos mūvėjo seną' 
kepurę, prisisunkusią jūros vandens. Jo ap
daro skarmalai buvo šlapi. Sadao atsitūpė, 
Hana šalia, 1F atgręžė vyro galvą. Pamatė 
veidą. -

— Baltasis! — sušnibždėjo Hana.
Taip, tai buvo baltasis. Slapia kepurė nu

riedėjo ir pasirodė šlapi, šviesūs plaukai, 
ilgi, lyg ištisas savaites nebūtų buvę kirpti, 
o jo jauną ir iškankintą veidą dengė 
šiurkšti, geltona barzda. Buvo be sąmonės ir 
nieko nežinojo, ką jam daro.

Dabar Sadao atsiminė žaizdą ir pradėjo jos 
ieškoti savo patyrusiais pirštais. Jam palie
tus, kraujas vėl pradėjo tekėti. Sadao pa
matė, kad žemutinėje nugaros, dalyje buvo 
atsivėrusi šūvio žaizda. Kūnas buvo pajuo
davęs nuo parako. Kažkada, prieš dieną, ar 
kelias, į tą žmogų buvo, šauta, be nenutai
kyta. Blogai atsitiko, kad Uola pravėrė 
žaizdą.

— O, kaip jis kraujuoja! — prošnibždomis 
tarė Hana iškilmingu balsu. Rūkas dabar 
apgaubė juos višiškai, o šiuo dienos metu 
niekas nėjo pro šalį. Žvejai buvo nuėję na
mo ir net atsitiktiniai slampinėtojai pajūriu 
būtų tarę dieną baigiantis,

— Ką darysime su tuo žmogumi? — mur
mėjo Sadao. Bet rodėsi, kad jo įgudusios 
rankos savaime darė, ką galėdamos, idant 
sustabdytų baisų kraujavimą. Jis apdėjo 
žaizdą jūros samanomis. Vyras aimanavo iš 
skausmo, bet neatsipeikėjo.

—Geriausias dalykas, ką galėtumėme pa
daryti, tai atgal įmesti į jūrą, tarė Sadao, 
atsakydamas pats sau.

Dabar, sulaikęs kraujavimą tą akimirką, 
atsistojo ir nusidulkino nuo rankų smėlį.

— Taip, be abejonės tai būtų geriausia, — 
tarė Hana ramiai. Bet ji tebežiūrėjo į neju
dantį vyrą.

Jei mes priglobtume baltąjį savo namuose, 
areštuotų, o jei perduotume kaip belaisvį, jis 
tikrai numirtų, — tarė Sadao.

—Patogiausias dalykas būtų jį atgal įmesti 
į jūrą, — tarė Hana. Bet nė katras iš jų 
dviejų nepajudėjo. Jie smalsiu koktumu žiū
rėjo į inertišką figūrą.

— Kas jis yra? — sušvokštė Hana.
Rodosi, lyg būtų panašus į amerikietį, 

— pasakė Sadao. Jis pakėlė nupuolusią ke
purę. Taip, štai, beyeik išblukusios buvo 
menkos raidės. — Jūrininkas, — tarė jis, — 
iš amerikiečių karo laivo. — Jis perskaitė po 
raidę: “U. S. Navy“ (JAV laivynas). Žmogus 
buvo karo belaisvis!

Pedri Buck

PRIEŠAS
- — Jis pabėgo?“ — švokštelėjo Hana negar
siai, — ir dėl to jis yra sužeistas.

— Nugaroje, — sutiko Sadao.
Juodu abejojo, žiūrėdami į vienas antrą. 

Paskum Hana tarė ryžtingai:
— Na, ar ryšimės įmesti jį atgal į jūrą?
— O kaip tu, jei aš ryšiuos? — paklausė 

Sadao.
— Ne, — atsake Hana. — Bet galėtumei 

tai padaryti vienas . . .
Sadao vėl abejojo.
— Keistas dalykas, — atsiliepė jis, — žmo

gus būtų sveikas, be sunkumo gulėčiau per
duoti jį policijai. Jis nerūpi man nė kiek. Jis 
mano priešas. Visi amerikiečiai yra mano 
priešai. O jis tėra paprastas eilinis. Juk ma
tai, kokia kvaila jo veido išraiška. Bet ja'm 
esant sužeistam . . .

— Ttr taip pat nesiryžti mesti jį atgal į 
vandenį, — tarė Hana — Tada belieka vie
nas dalykas, ką galima padaryti. Turime 
parnešti ji namo.

— O gi tarnai? — teiravosi Sadao.
— Turime pasakyti jiems tiesiog, kad keti

name atiduoti jį policijai, ką iš tikrųjų turė
tume padaryti. Turime pagalvoti apie vai
kus ir tavo poziciją. Nuo mūsų atbaidytų vi
sus, je to žmogaus neatiduotume kaip karo 
belaisvio.

— Žinoma, — sutiko Sadao. — Aš ir nepa
galvočiau daryti ką kitą.

Taip ' susitarę, kartu pakėlė žmogų. Jis 
buvo labai lengvas, kaip ilgą laiką pusbadžiu 
mitęs sparnuotis, kol iš jo beliko plunksnos 
ir kriauklai. Tad nukarusiomis rankomis už
nešė jį laiptais ir įgabeno pro šalutines na
mo duris. Durys ėjo į koridorių, o koridoriu
mi nunešė jį tuščio miegamojo link. Tai bu- 
vo buvęs Sadao tėvo miegamasis, o po jo 
mirties nebebuvo naudojamas. Žmogų pagul
dė ant storai patiesalais nuklotų grindų. Čia 
viskas buvo japoniška, kad patiktų senukui, 
kuris savo namuose niekada nebūtų sėdęsis 
į kėdę arba miegojęs svetimoje lovoje. Hana 
priėjo prie sieninės spintos, atstūmė dureles 
ir išėmė minkštą vatinį apklotą. Ji abejojo. 
Apklotas buvo išsiuvinėtas šilkinėmis gėlė
mis,, o pamušalas buvo gryno balto' šilko.

— Jis yra toks nešvarus, — sumurmėjo Ha
na nusiminusi.

— Taip, geriau būtų jį nuplovus, suiko 
Sadao. — Jei atneštumei karšto vandens, nu
plausiu jį.

— Negaliu pakęsti, kad liestumei jį, — 
tarė Hana. — Turėsime pasakyti tarnams, 
kad jis yra čia. Tuojau pat pasakysiu Yu- 
miei. Ji gali kelias minutes palikti vaikus ir 
nuplauti jį.

Sadao galvojo valandėlę.
— Tegu taip, — sutiko jis. — Tu pasakysi

Yumiei, o aškitiems. ~-
Bet nepaprastas be sąmones esančio Veido 

išblyškimas paskatino jį pirma atsitūpti ir 
pažiūrėti jo pulso. Jis buvo silpnas, bet vis 
dėlto plakė. Jis pridėjo ranką prie šaltos 
vyriškio krūtinės. Širdis irgi tebebuvo gyva.

— Nepadarius operacijos, jis mirs, — tarė 
Sadao galvodamas.

— Klausimas, ar jis vis viena nemirs.
Hana nyktelėjo baimės apimta.
— Nebandyk gelbėti jo! Kas būtų, jei jis 

liktų gyvas?

— Kas būtų, jei mirtų? — atsakė Sadao 
Jis stovėjo -žiūrėdamas į nejudantį žmogų 
Šis žmogus turi būti nepaprastai tvirtas, nes 
šiaipjau jis būtų miręs dabar pat. Bet jis 
buvo labai jaunas, rasit, ne dvidešimt penke- 
rių metų.

— Manai, jei mirtų nuo operacijos? — pak
lausė Hana

— Taip, — atsakė Sadao.. ®
Hana abejodama galvojo apie tai, o jai 

neatsakius, Sadao nusigręžė
— Šiaip'ar taip, reikia gi ką nors daryti 

jam, — tarė, jis, — o pirmiausia reikia nu
mazgoti. — Ji greitai išėjo iš kambario, o 
Hana įkandin jo. Ji nenorėjo būti palikta 
viena su baltuoju. Jis buvo pirmas, kurį jį 
matė po to, kai išvyko iš Amerikoj, o dabar 
tasai rodėsi neturįs nieko bendro su anais, 
kuriuos ji pažinojo ten. Čia jis buvo jos prie
šas, gyvas ar miręs.

Ji nusisuko į vaikų kambarį ir pašaukė:
— Yumi!
Bet jos balsą išgirdo vaikai, -4r ji turėjo 

įeiti valandėlę nusišypsoti jiems ir pažaisti 
su kūdykiu, kuriam dabar buvo beveik trys 
mėnesiai.

Pro kūdykio švelnius-, juodus plaukus'./ 
tarė:

— Yumi, eime!
— Padėsiu kūdykj į patalą, — atsakė Yumi.

— Jis paruoštas.
Ji nuėjo su Yumi j miegamąjį gretimais 

vaikų kambario ir stovėjo su kūdykiu ran
kose, kol Yumi sklaistė apklotus ant grindų 
ir paguldė kūdykį tarp jų.'

Tada Hana tarnaite vedina greitai ir švel
niai nuėjo į virtuvę. Abi tarnaitės buvo nu
sigandusios to, ką joms ką tik buvo pasakęs 
šeimininkas. Senis sodininkas, kuris taip pat 
buvo ir tarnas, paraukė keletą plaukigalių 
ant savo viršutinės lūpos.

— Šeimininkas turėtų negydyti baltojo 
žaizdos, — šiurkščiai pasakė jis Hanai. — 
Baltasis turi mirti. Pirma, jis buvo pašautas. 
Paskum jį buvo pagavusi jūra ir sužeidė j 
savo uolas. Jei šeimininkas gydys, ką padarė 
šautuvas ir ką padarė jūra, jie atkeršys 
mums.

— Perduosiu jam, ką sakai, — Hana atsakė 
mandagiai. Bet ji pati buvo irgi persigand 
nors nebuvo prietaringa, kaip senis. Ar bit/V 
kada nors gerai padėti priešui. Tačiau ji lie
pė Yumiei paimti karšto vandens ir nunešti 
j kambarį, kur gulėjo baltasis.

Pati ėjo pirma ir atstūmė uždorius. 
Sadao dar nebuvo. Iš paskos atėjusi Yumi 
pastatė medinį kibirą. Paskum ji priėjo prie 
baltojo. Jį pamačius, jos storos lūpos susi
raukė, reikšdamos atkąjdumą.

— Niekada neploviau baltojo, — tarė ji — 
ir tokio nuskrendėlio neplausiu dabar.

Hana pasakė jai griežtai:
— Darysi, ką įsako šeimininkas!
— Mano šeimininkas turi neįsakinėti man 

mazgoti priešą, pasakė Yumi atkakliai.
Yumes apskritame, abejingame veide pasi

rodė toks karštas pasipriešinimo žvilgsnis, 
jog Hana pasijuto neišmintingai susirūpinusi. 
Svarbiausia, jei tarnai praneštų ką nors ne 
taip, kaip buvo atsitikę?

— Labai gerai, — atsakė ji oriai. Supranti, 
jog mes tenorime padėti jam atsipeikėti, kad 
galėtume perduoti kaip belaisvį!

— Aš visai nenoriu kištis į tą dalyką, - 
tarė Yumi. — Aš esu paprasta mergina, o 
tai ne mano reikalas.

(b. d.)
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Sčhongąu darbas DP stovykloje spec, koresp. reportažas JLikimas lėmė trijų Baltijos tautų kultūrinį festivalį ruošti miestely Schongau. Kad čia, o ne kur kitur įvyks ši šventėpriežastis la- ' bai mažytė. Todėl, kad čia atsirado vienas didelis draugas trijų mažųjų tautų. Tas draugas — vietos UNRRA-os Direktorius, kurio nei vardo nei pavardės dabar, dėl tam tikrų priežasčių nepaminėsiu. Tegul jis paliks gerasis “nežinomasis“ — iki “paslaptį“ atidengsiu .. . kiek vėliau. Baltiečiams jis pasakė: “Aš jus noriu parodyti pasauliui, o jūs tik man padėkit“. _Taigi, šonguviečiams teko garbė. Bet "tą garbę jie turi nupirkti brangia kaina. Tai pelnyti reikia sumobilizuoti visas moralines ir fizines jėgas ir šonguviečiai jau tai padarė.Lietuvių tautinėj grupėj darbo diena pras- dėda 4 vai. ryto. Songuviecius prikelia “gaidžiai,, — žadintuvai. Ir kokius puikius jie turi žadintuvus! Kai vienas paskui kitą pra- C yla — sakytum, j miestelį įvažiuoja sovietą inkų divizija^ Po kelių minučių “Alte Post“ kotely dunda koridoriai, prausyklos, o po pusvašandžio vėl tyla. Nes trys asmenys iš-važiavo su sunkvežimiu kelionėn net iki Freiburgo, vienas į Miuncheną, vienas į Augsburgą, dar vienas į Memmingeną ir dar keli — kaž kur kitur, ko nepaspėjau iš “generalinio darbo štabo“ išgauti. Tai pirmosios bitės, kurios išlekia šiandien vienur,' kitą •'dieną kitur ieškoti “m'edaus“ ir vilkti jį į savo avHj. -7 valandą keliasi antras kadras ir pasistiprinęs pusryčiais vyksta į parodos halę dirbti su piela, plaktuku, kirviti ir . . . šluota. Ir taip kasdien — nuo pusryčių iki pietų, nuo pietų iki vakarienės. Po vakarienės pasidalinama dienos pasiektais rezultatais ir įspūdžiais, nustatomi ryt dienos uždaviniai, o po to — pasisemti naujų jėgų — į lovą!Paminėjau “generalinį darbo štabą“. Štai jo sudėtis. Prišaky Dr. Virkutis.. Jo galvoje stambiausieji planai ir smulkiausios detalės. ' Sis šviesiaplaukis vyriausias lietuviškosios '.rūpės reprezentantas priduoda daug orumo tam, kas reikia padaryti, arba jau tanų, kas yra padaryta. Ir reikia gi atsitikimo, kad pradėjus festivalio ruošos darbus, kartą bevažiuojant motociklu tolėliau pas ligonį, ne- -klusnuš motociklas įvežė jį į griovį — virto ir nulaužė vienos kojos mažąjį pirščiuką. Likimas už kilnią tarnybą atsimokėjo labai neteisingai, nei laiko atžvilgiu, nei, bendrai, iš principo. Bet. visada optimistiškas Dr^ Virkutis nesiskundžia neteisybe, o -varo savo darbą toliau. Lazda pasiramščiuodamas jis juda-ir kruta kur tik reikia,- o tų reikalų daug su''svečių (kurių dabar yra kasdien ir nemažai) priėmimo imtinai.Sale jo sumanymuose ir darbuose einas petys petin jaunas ir energingas Juzumas- Tai faktiškasis štabo viršininkas — iš paviršiaus tylus ir ramus, o tikrovėj pats spiritus movens visuose didesniuose ir mažesniuose. Savo absoliutinėj dispocijoj turi lengvą mašiną ir jo judrios veiklos, turbūt, nesukontroliuos nė visi keturių didžiųjų valstybių saugumo organai, paėmus juos kartu. Dažnai jį matau kalbant su savo ištikimuoju darbo draugu Prs^caila, kuris dabar eina dvigubas pareigas: susisiekimo ir atstovavimo “užsie- nyjef1. Man rodos, kad po kiekvieno, tų dvie

jų draugų pasikalbėjimo nustatomas naujas maršrutas, o kur reikia nuvažiuoti ir ką nors pešti, tai niekas kitas nepadarys, kaip tik Pračkaila. Iš išvaizdos tikras maršalas Balbo. Ir greit ateis diena, kad nebus amerikiečių zonoje kelio, kuriuo šis maršalas nebus važiavęs į kurią nors lietuvių stovyklą dėl kurio nors'susitarimo, ar del ko nors parvežimo. Jei šio. asmens energiją sukaupti į vieną uždavinį, tai jis neabejotinai pralenktų savo išvaizdos giminietĮBalbo, kadaise skri- dusį iš Italijos į Ameriką be nutūpimo ir poilsio.Štai, tie paminėtieji trys atsokomingi šulai, kurių paremtas visas festivalio ruošimo darbas.Tačiau dirbančiųjų yra ir daugiau. Ir, kas svarbiausia, kad svečiai, kurie čia atvažiuoja ir pabūna ilgiau, kaip vieną dieną, nustoja buvę svečiais ir jie taip pat kinkomi į darbą. Tokios pirmos “aukos“ yra dailininkai Petravičius- ir Krasauskas. Tuo tarpu pirmo7 mis dienomis jiems leidžiama “pasimuliuot“ ir jie karts nuo karto ima judėti apie bilijardo stalą. Bet vieną dieną gauta telegrama, 
Kas mes■ Mūsų kartai teko pergyventi jau du Pasaulio karus. Tiek pirmasis, tiek šis pastarasis žymią mūsų tautos dalį privertė pasitraukti is tėvynės. Tik pirmasis Pasaulio karas mus buvo nubloškęs į Rytus, o antrasis-nustūmė į Vakarus. Apie prievarta išvežtus bei vis dar išvežamus į Rytus čia nekalbėsiu, nes anie išvežti ar vežami dėl karo. Jatf ano karo metu atsidūrusieji Rusijoj mūsų tautiečiai laikė ir vadinosave tremtiniais, nes dauguma jų buvo ne laisva savo valia išbėgę iš Tėvynės, bet karo aplinkybių verčiami. Tiesa, oficialios valdžios Įstaigos vadino muspabėgėliais, bet patys save laikėme tremtiniais.Sis karas Lietuvai ir lietuvių tautai buvo daug žiauresnis negu pirmasis Pasaulio karas: daugelis miestų bei miestelių visai arba žymia dalimi sunaikinta, šimtai tūkstančių trobesių nušluota nuo žemės paviršiaus. Kariaujančių šalių okupacijos keitėsi 3 kartus. Per Lietuvą ėjo karo audra tokio dydžio ir baisumo, kokio nepajėgs įsivaizduoti ne vienas žmogus,, jei jis to nebus matės ir pergyvenęs. Tu baisių karo sūkurių bei okupacijų esame išblokšti iš tėvynės. Didžioji dauguma žiauriu smurtu išvaryti. Taigi, .mes esame karo nuskriaustieji, netekusieji savosios pastogės, savojo krašto ir savojo turto tremtiniai.Nors karas ir pasibaigė, bet mūsų tėvynėje susidariusios sąlygos neleidžia mums grįžti namo. O jei karui nesant, nebegrižtume namo, tai kai kurie mūsų žmonės ir net laikraščiai ima samprotauti, kad mes esame emigrantai. Tačiau perkeldami save iš tremtinio į emigranto kategoriją, mes klaidiname save ir kitus, o, kas svarbiausia, mes-kaip ir atsisakome nuo savo teisių kaip nuo karo nukentėjusieji. Mes ne vienu piršto mostelėjimu neprisidėjome, kad karas kiltų, Priešingai, buvusioji mūsų vyriausybė ėjo į visokias nuolaidas su kaimynais, kad tik nebūtų prieš mus pavartotas ginklas. Taigi, jokios mūsų kaltės nėra, o nukentėjome labai. O

kad ryt atvažiuoja dar du ju draugaį dailininkai. Taigi, kad šie visi svečiai vienas kito nedemoralizuotų, turės visi dirbti taip, kaip reikia. ,Buvo atva'žiavę ir prof. Kolupaila su Dr. Micuta. Bet jie pasiukinėję ir pajutę kuo kvepia, vėl tuoj išdūmė. Tačiau, kiek teko nugirsti, ir juos prikirpo j festivalio delikat- nus darbus namuose.Kai šitaip šonguviečiai lietuviai nuteikti darbingai, tai stovyklos kapelionas maža turi rūpesčio savo parapijonių dvasios reikalais. Mat darbas — pirmoji malda ir nuodėmėms nebėra vietos. Tad kapelioną matau dažnai ateinant į stovyklos svetainę. Čia visada kiekvienam, be normos, galima atsigaivinti vėsiu (deja nestipriu) alučiu. Rūpestingas svetainės šeimininkas Kondratavičius labai prielankus savo klijentams ir tik kai visų stiklai pilni, tik tada leidžiasi su kapelionu svarstyti problemas apie emigracijos galimybę į JAV.Kaip matote, viskas pajunkta festivaliui; ir kiekviena laiko minutė ir kiekvienas energijos atomas, ir kalbos čiavien tik apie festivalį kas padaryta, kas reikia toliau daryti ir kaip daryti.
— ' Antejus.

esame ?jei pasaulyje yra teisingumas, tai turi būti mums atlyginta už mūsų vargus ir kančias ir turi būti sudarytos sąlygos vėl mums įmanomai gyventi, kol grįšime Lietuvon. Mūsų, kaip karo aukų, kaip likusių be savosios pastogės žmonių teises pripažino karą laimėjusios valstybės ir Suvienytų Tautų organizacija ir teikia mums paramą. Kokį mes gausi- .me atpildą už mūsų kančias ir vargus ir kaip ir kur mums bus sudarytos gyventi sąlygos, kol vėl galėsime grįžti į Tėvynę, tuo tarpu dar neaišku, bet mes visuomet turim atsiminti, kad mes nesame jokie emigrantai, ku-rie laisva valia apleidžia tėvynę ir vyksta į svetimą kraštą laimės ieškoti, o tik dėl karo nukentėjusieji tremtiniai. Emigrantas jokių pretenzijų negali reikšti į bet kurią valstybė dėl savo tėvynės ir tėvynė turėtų gyvenimo sąlygų netekimo. Tuo tarpu tremtinys dėl karo nukentėjęs neabejotinai turi moralinį pagrindą reikalauti atpildo ar žmoniško gyvenimo. Gal būt mūsų balsas ir silpnas, jo galingieji teklausys, kiek jiems patiks. Bet tremtiniais, o ne emigrantais būdami turtthe teisę šaukti, turime' teisę apeliuoti į žmonijos sąžinę, turime, pagaliau, pagrindą reikalauti iš kariavusių valstybių, kad mums, kaip visai nekaltiems, nebūtų atimta galimybė žmoniškai gyventi. .Tą tremtinio teisę turime Visi įsisąmoninti ir turime ją ginti. Ypačiai turėtų teisingai suprasti ir kietai tremtinio teisę atstovauti mūsų spauda ir oficialios mūsų įstaigos.„Laisvėje., nereikalinga žymėti redaktorių 
pavardės ir vieta ...Leidžiamas Liubecke „Laisvės Varpas“ F. Kiršos redaguojamas Jau nebepasirodė daugiau. Jo prenumeratoriai gavo rotatorium spausdintą laikraštį „Laisvėje“ (Nr. 1 — 1946. IV. 20 d.), kuris redaguojamas redakcijos kolektyvo. Tačiau redaktorių pavardės ir leidimo vieta nepažymėta. Numeryje 20 puslapių.
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Sportas
S. m. gegužės mėn. 4 d. mūsų šachmatinin

kai lošė su Augsburgo šachmatininkais ir 
memmingeniečiai laimėjo pasekme 4:2. Už 
Memmingeną žaidė ir taškų pelnė. Kazake
vičius — 1, Sčiuka — 0, Vingrys — 1, Stau
gaitis — 1, Naujokaitis — 0 if Urbonas — 1.

Gegužės 5 dieną mūsų stovyklos sportinin
kai gastroliavo -Fuessene. Lietuviai žaidė 
krepšinį su rusų-emigrantų komanda. Mūsiš
kiai rungtynes laimėjo pasekme 31:16 (22:12) 
Latviai lengvai laimėjo krepšinį prieš ukrai
niečius, tik žaidžiant tinklinį reikėjo smarkiai 
pasispausti. Memmingeno šachmatininkams 
buvo juodą, diena — jie pralaimėjo 0:6, nors

LAISVĖ LYGYBĖ, BROLYBĖ
„Statesman and Nation“, rašydamas apie 

vakarų ir tarybų ideologijų susidūrimą, mini 
Priestley’o brošiūrą, kurioje jis,teigia, kad 
D. Britanija yra laisvės kraštas, JAV — ly
gybės, o TSRS — brolybės. Kai kurie ste
bisi, kur Priestley rado brolybę sovietų 
kraštuose? Bet jis žino, kad nežiūrint į VRLK 
žiaurumą politinės laisvės ir politinių teisių 
stoka neįdomauja platesnes rusų mases, ku
rie niekad tų gerumų nežinojo. Priestley 
matė TSRS gyvumą ir draugiškumą. Rusai 
tiki taikingą paprastųjų žmonių pasaulį ir 
laiko savo revoliuciją pasaulinės visuomenės 
pagrindu, kurame realizyosis žmonijos bro
lybės svajonės.

„Agencja Informacyjna“ Nr. 5.

JAV piliečiams lenką bolševikai 
atlyginsią

Lenkai sutinka atlyginti Amerikos pilie
čiams už nacionalizuotą turtą, kurio vertė 
siekia 100 mil. dolerių. Atsisako atlyginti už 
turtą sunaikintą karo metu?

Motinos Dienos minėjimas 
Memmingeno stovykloj e

Sekmadienį Memmingene, aerodromo sto
vykloje, įvyko lietuvių skautų organizuotas 
Motinos Dienos minėjimas.
Tautinės bendruomenės pirmininkas p. Ag- 

ginskas pradėjo minėjimą pasveikindamas 
motinas lietuviškosios visuomenės vardu. Po 
to visos motinos, turinčios daugiau negu po 
keturis vaikus, o tokių stovykloje -yra 19, 
buvo tuntininkės sktn. Gulbinienės apdova
notos skautų gražiai paruoštomis dovanomis. 
Po specialios, dienai pritaikintos skauto mo
kytojo Dubinsko paskaitos, vaikų darželio 
vaikai, vadovaujami p. Rimkevičienės, gra
žiai pasveikino motinas ir apdovanojo jas gė
lėmis. Mokyklos vaikai ir skautai suvaidino 
porą dienai pritaikintų skautės mokytojos 
Strikienes paruoštų vaizdelių. Porą dainų 
sudainavo skautų oktetas, o skautai Braziu- 
levičiutė ir Gaižutis paskaitė poezijos. Sto
vyklos .choras padainavo „Žuvusiems ka
riams“ ir „O skambink per amžius“, o tauti
nių šokių grupė gražiai, kaip visuomet, pa
šoko šokius „Mikitą“ „Grandinėlę“ ir „Ma
lūną“.

Kazakevičius ir vienas latvis turėjo garan
tuotus laimėjimus, tačiau prieš galą suklupo. 
Rašant apie rungtynių rezultatus negalima 
tylomis praeiti ir pro fueseniškius ‘ žiūrovus, 
kurie rungtynių metu laikosi labai korektiš
kai ir kiekvieną užtarnautą tašką, nežiūrint 
ar savųjų ar priešo, palydi aplodismentais. 
Mūsų stovykloje žiūrovams šio korektiškumo 
kaip tik trūksta.

Naudodamiesi proga, mūsų sportininkai ap
lankė nuostabiai gražią Liudviko II statytą 
pilį Neuschwanstein?

J. G.

DEBATAI DĖL PASKOLOS ANGLIJAI

Vašingtone JAV kongreso atstovų tarpe 
vyksta smarkūs debatai dėl paskolos Angli
jai, tačiau tikimasi, kad kaip ir visuose 
svarbesniuose klausimuose, kaip pav., karo 
tarnybos įstatymo priėmime, taip ir čia bus 
prieita susitarimo.

STACHANOVIETIŠKA'PASKOLA

Maskvos radijas praneša, kad nauja pas
kola. gyventojų sutinkama su nepaprastu pa
lankumu. Iki šiol surinktos pinigų sumos iš 
atskirų sričių jau viršija numatytas reali
zuoti sumas. Darbininkai ir tarnautojai dau
gumoje pasirašo paskolą didesnėmis negu 1 
mėnesio atlyginimo sumomis. Neatsilieka ir 
kolchozininkai.

KIEK ANGLIJOJ BEDARBIŲ?
Maskvos radijo pranešimu, britų darbo mi- 

nisteris atstovų rūmuose pranešęs, kad šiuo 
metu Anglijoje esą 372.000 bedarbių.

Dienos išvakarėse skautų tuntas turėjo iš
kilmingą sueigą, kurios metu keliolika skau
tų davė įžodį. Sueigoje ir Motinos Dienos 
minėjime dalyvavo ir Ulertisseno skautai, 
kurie revizitavo Memmingeno skautus ir 
buvo jų svečiai. Vakare buvo bendras visų 
trijų Pabaltijo tautų skautų laužas.

Motinos Dienos minėjimas buvo surengtas 
ir miesto kolonijoje, kurio programoje pasi
rodė taip pat ir aerodromo stovyklos choras, 
vedamas p. Lingaičio.

TAUTINIAI ATSTOVAI PATVIRTINTI
Lietuvių tautiniais atstovais prie britų ka

riuomenės Vokietijoje vyr. būstinės patvir
tinti prof. kun. Dr. S. Yla, buv. Stutthofo 
koncentracijos stovyklos kalinys ir agr. Ru- 
dinskas, buv. „Maisto“ bendrovės atstovaš 
Londone. Latvius atstovauja prof. Dr. Kund- 
zins ir prof. Dr. Svabe. Estų atstovai dar 
nepaskirti.

„Mūsų Žinios“ Nr. 25/75.

J. AISTIS 
PAILGO, PABODO

Pailgo, pabodo svetur be tėvynės — 
Prašalaičio likimas sunkus ir kartus. 
Nors dygūs erškėčiai skaudžiai apipynė 
Mūsų amžino kelio plačiuosius vartus, 
Bet mes ten sugrįšim, tautiečiai ir broliai, 
Ir laisvę tėvynei parnešim namolei...

Išblaškė, išmėtė pikti atėjūnai
Iš gimtosios pastogės, .tėvynės žalios, 
Kad vystu ir nyktu mūs sielos ir kūnai 
Svetimosios padangės visuos pašaliuos. 
Bet mes ten sugrįšim, tautiečiai ir broliai, 
Ir laisvę tėvynei parnešim namolei...

Krūtinėje laisvės nepaveržia pančiai, 
O nutolus tėvynės — artesnė jinai. 
Troškimai vir viltys atsispiria kančiai, 
Ir užgrūdintos širdys nepalūž amžinai. 
Tikrai mes sugrįšim, tautiečiai ir broliai, 
Ir laisvę tėvynei parnešim namolei...

Tave mes, tėvyne, širdy išnešiosim 
Po skaudaus ištrėmimo svečiąsias šalis 
Ir nuolat tau šauksim, ir nuolat kartosim, 
Kad mes tavojo kūno gyvoji dalis.
Tikrai mes sugrįšim, tautiečiai ir broliai, 
Ir laisvę tėvynei parnešim namolei...

Villefranche sw Mer, 1945. 4. 17.

VOKIETIJOS KAPITULIACIJOS METINES
Užvakar suėjo metai laiko, kai šiaurės va

karų Europoje maršalas Montgomery išleido 
deklaraciją apie Vokietijos besąlyginę kapi
tuliaciją.

VOKIETIJOS REPARACIJOS
Jaux661 vokiečių įmonė perėjo sąjunginin

kams — anglams, amerikiečiams ir prancū
zams reparacijų, sąskaiton.

FABRIKŲ ĮRENGIMAI LENKIJAI
Varšuva. Tarp Lenkijos ir Sovietų Sąjun

gos vyriausybių pasirašyta sutartis, pagal ku
rią Lenkija gauna buvusių vokiečių fabrik 
įrengimus iš Vokietijos ir Austrijos už 2,1 
milijonų svarų sterlingų.

PRANCŪZU LAIKRAŠTININKAI VYKSTA 
Į LENKIJĄ

Į Varšuvą lėktuvu šiandien išvyksta grupė 
prancūzų kairiųjų katalikų laikraštininkų 
susipažinti su šiandienine būkle.

LENKAI GRĮŽTA TĖVYNĖN
Varšuvos radijas praneša, kad gėgužės 

mėnesį numatoma iš Sovietų Sąjungos grą
žinti 55.000 lenkų piliečių.. Tarp kitų grįš re- 
patrijantai is Kazachstano, Bucharos, Taš
kento, Uzbekistano, Irkutsko, Krasnojarsko, 
Baškirijos, Omsko, Altajaus,- Izmailo ir dau
gelio kitų Sovietų Sąjungos sričių bei miestų.

Rūpinamasi taip pat grąžinti repatrijantus 
iš Jugoslavijos, Bulgarijos ir Turkijos. Pilnu 
tempu vykstant lenkų, repatrijacijai ir iš 
Vokietijos, dalis repatrijantų apgyvendinama 
naujose atgautose srityse:

Taip pat esą grąžinami iš Sovietų Sąjun
gos auklėjimo įstaigų lenkų vaikai.

07 : 91 : 92 “Mintis"
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