
IN TIS ® Thought, Lithuanian Daily Newspaper.
Permitted by UNRRA Team 155.
Eina kasdien be šventadienių.
Atsakingasis redaktorius J. Vasaitis.
Memmingenas, Airport, Baltic Camp.
Prenumerata mėn. 10 RM.,
Atskiras numeris 40 pf.

Lietuvių visuomenės dienraštis Nr. 63 Memmingenas Trečiadienis, 1946 m. gegužės mėn. 8 d. I metai

Eleonora Roosevelt išrinkta
vienos JTO komisijos pirmininke

Vašingtonas. Garsiogo Amerikos prezidento 
Roosevelto žmona buvo išrinkta JTO žmo
gaus teisių apsaugos komisijos pirmininke. 
Pirmasis posėdis nustatė, kad komisijos 
tikslas yra kovoti uz. socialinį ir ūkinį tei
singumą, o taip pat sunaikinti visas karus 
keliančias priežastis. Ponia Rooseveltienė 
savo pirmoje kalboje nurodė, kad komisija, 
pasistačiusi tokius tikslus, užsideda sau di
delę atsakomybę prieš visą pasaulį.

^VJŽSPJBLĘSTUS PARYŽIUJE KLAUSIMUS 

SPRĘS JTO
Londonas. Pranešama, kad klausimai, kurie 

nebus išspręsti užsienių reikalų ministerių 
konferencijoje, bus sprendžiami JTO "ple
numo posėdžiuose rugsėjo mėnesį.

/

CHURCHILLIS KALBĖJO
Churchillis, suteikiant, jam Londono gar

bės piliečio titulą, pasakė politinę kalba, ku
rioje dar kartą pabrėžė reikalą angliškai 
kalbančioms tautoms darniai bendradarbiauti 
tarpusavy drauge stengiantis JTO rėmuose 
išlaikyti gerus santykius su Sovietų Sąjungą. 
Europos saugumui būtinai reikaĮįnga stipri 
Prancūzija ir gaji Italija. Anglija turi steng
tis visomis priemonėmis išsaugoti taiką. 
Šiandien girdisi balsų, reikalaujančių ati
traukti Anglijos kariuomenę iš Palestinos ir 
Indijos. Tačiau niekas nesvarsto kokių pa
sekmių šito reikalavimo įvykdymas turėtų 

, minėtiems kraštams. Greičiausia Anglų 
oselėta tų kraštų kultūra tuojau subyrėtų 

^visuotiname chaose.

CHURCHILLIS PAREIKALAVO DEBATŲ
- Londonas. Atlee vakar pareiškė, jog Did
žiosios Britanijos vyriausybė yra pasirengusi 
atitraukti visą savo kariuomenę iš Egipto. 
Churchillis, kaip opozicijos vadas, dėl tokio 
vyriausybės nusistatymo pareikalavo debatų 
žemesniuose Rūmuose, kurių metu manoma 
jį pasakysiant svarbią kalbą tarptautinės pa
dėties klausimu. Jo reikalavimui visa opozi
cija pritarė. Debatai nutarta pradėti tą 
pačią dieną.

ANGLAI NUMATO EVAKUOTI EGIPTĄ
Žiniomis iš Kairo Egipto ir Anglijos pasi

tarimai vyksta draugiškoje nuotaikoje. Ket
virtadienį prasideda oficialūs pasitarimai, 
kurių metu būsią susitarta dėl anglų ka
riuomenės atitraukimo terminų ir tarpusavio 
pagalbos gręsiant karui.

EGIPTO LAIŠKAS PREZ. TRUMANUI
Egipto pasiuntinys Amerikoje įteikė prezi

dentui Trumanui Egipto ministerio pirmi
ninko laišką. Laiška turinys dar nežinomas.

NAUJA ĮSTAIGA PABĖGĖLIŲ REIKALAMS 
TVARKYTI

Londonas. Specialusis JTO komitetas pa
bėgėlių ir išvietintųjų reikalams tvarkyti 
priėmė Jungtinių Amerikos Valstybių pa- 
siūlijimą, kad pabėgėlių reikaląms tvarkyti 
būtų sudaryta speciali įstaiga, neįeinanti į 
JTO. Si naujoji įstaiga tačiau glaudžiai bend
radarbiaus su JTO ūkine ir socialine tary
bomis. x

NAUJI PRANCŪZIJOS PARLAMENTO 
RINKIMAI

Londonas. Pranešama, kad Prancūzijos par
lamento rinkimai įvyks birželio mėn. 2 d.

Prancūzijos ministerių kabinetas nutarė, 
kad nežiūrint konstitucijos projekto atmetimo 
ig toliau palieka trijų partijų ministerių ka
binetas iki įvykstančių parlamento rinkimų.

Kelyje i laisve
Lietuviai, ilgus šimtmečius kovoję dėl 

laisvės, daugiau 20 m. šiame amžiuje gyvenę 
nepriklausomą valstybinį gyvenimą, šio karo 
pasėkoj ypač pajuto svetimų Okupacijų ne
laisvę, priespaudą, persekiojimus. Tūkstan
čiai žmonių žuvo kalėjimuose, tūkstančiai 
buvo išvežti sunkiems darbams į Vokietiją. 
Nacizmas siekė mūsų tautą suskaldyti, 
išmėtyti, pavergti ir išnaikinti. Mūsų inteli
gentija buvo paversta kaip įkaitas užvisos 
tautos pasipriešinimą tarnauti svetimiems 
interesams, ji buvo masiškai areštuojama ir 
vežama į koncentracijos lagerius. Mūsų 
veikėjai, kovotojai dėl laisvės buvo areštuo
jami ir laikomi valstybės išdavikais, nors 
mes nebuvome vokiečių valstybės piliečiai. 
Mūsų jaunimas, darbininkija buvo prievarta 
gaudoma ir imama kariuomenėn, vežama 
darbams.

Karo sąmyšio pasėkoje, atsidūrę lietuviai 
Vokietijoj, buvo laikomi kaip vergai. Maža 
to, kad jie dirbo fabrikuose, įmonėse, ūkyje, 
blogiausia, kad jie buvo traktuojami, kaip 
bernai, kaip ne žmonės. Mūsų profesoriai 
buvo atsidūrę vokiečių pirklių rankose, kurie 
į juos žiūrėjo, kaip į prekę, kaip į fizinio 
darbo jėgą. Mūsų rašytojai buvtf pristatyti 
prie sunkiausių fizinių darbų. Mūsų meni
ninkai dirbo sunkų, jiems nemėgstamą darbą 
fabrikuose. Jie ne tik negalėjo kurti, bet 
nesijautė esą žmonėmis, nes jų darbas buvo 
prieš jų norą, ne pagal jų profesiją, o jie 
patys buvo paprasto nacio darbininko nie
kinami ir gyvuliškai traktuojami. Jie už savo 
darbą ne tik neturėjo atpildo, bet neturėjo 
kur miegoti, kur gyventi, nes svetimšaliui 
buvo sudarytos kliūtys kur nori apsistoti.

JAV „GARBĖS MOTINA“
Naujorkas. Labdaros organizacijai „Golden

Rule Foundation“ pasiūlius, šių metų Jung
tinių Amerikos Valstybių „Garbes Motinos“ 
vardas buvo suteiktas 71 metų amžiaus negrei 
Emmai Klement, kuri turi 7 vaikus, šiandien 
einančius įvairias pareigas auklėjimo ir šal
pos įsteigose. Kaip motinų komisijos pirmi
ninkė Daria de Sala pareiškė, šiuo faktu pa
gerbiama ne vien tik, Klement, kaip motina, 
bet ir bendrai laisvoji Amerikos demokra
tijos dvasia.

MOTINOS DIENA AMERIKOJE
Vašingtonas. Viename atsišaukime prezi

dentas Trumanas nurodė, jog ateityje 12 ge
gužės Jungtinėse Amerikos Valstybėse bus 
švenčiama „Motinos Diena“.

NAUJASIS BRITŲ KARINIŲ 
PAJĖGŲ VADAS VOKIETIJOJE

Berlynas. Išvykus Feldmaršalui Mont
gomery į Angliją, naujuoju britų okupacinės 
kariuomenės Vokietijoje vadu ir alijantų 
kontrolinės tarybos nariu paskirtas oro lai
vyno maršalas Douglas.

Suprantama, kad visi lietuviai be išimties 
laukė laisvės iš Aliantų, bėgo arčiau Prancū
zijos, Šveicarijos sienos ir kombinavo kaip 
greičiau nors viena diena susilaukti išlais
vinimo nuo teroro, smurto, nežmoniško trak
tavimo. Kai kurie pakliuvo į pačią karo 
ugnį ir žuvo besiverždami į laisvę, kiti buvo 
stebimi, šnipinėjami, išduodami, pateko dar 
koncentracijos lagerin prieš pat laisvę. Jei 
pasektume lietuvių pernai pavasario priva
tinę korespondenciją, joje mes užtiktume 
dviprasmiškais sakiniais išreikštą didžiausį 
troškimą greičiau susilaukti anglų, amerikie
čių ar prancūzų kariuomenių. Tai buvo 
bendras lietuvių noras greičiau išgyventi 
naciškos diktatūros priespaudą, smurtą ir 
gyvam, sveikam išvysti demokratinių kraštų 
atnešamą laisvę.

Prieš metus daugelis mūsų kacetininkų, 
stovyklininkų išėjo vos gyvi iš naciškų kalė
jimų. Jie buvo jau arti mirties, ištinę, 
išbadėję, nuo smūgių, nuo ligų išsekę, kad 
buvo nešami ant neštuvų iš kalėjimų. Dau
gelis kovotojų dėl laisvės paskutinėmis die
nomis mirė, daugelis jų žuvo anksčiau. Mes 
šiandien, giliai susimąstę, lenkiamos prieš 
jų didvyrišką mirtį. Ta jų laisvės kova yra 
lyg įsakymas mums toliau tęsti visiškos val
stybinės laisvės akciją.

Švęsdami vienerių metų Aliantų mūsų iš
laisvinimo šventę, reiškiame pagarbą ir 
meilę visų demokratinių tautų kariams, kurie 
kovojo dėl viso pasaulio, visų kultūringų 
tautų ir buvusių valstybių laisvės. Jie kovojo 
dėl demokratijos, žmoniškumo, prieš dikta
tūros, teroristinius ir smurtinius režimus. Jų 
sudėtos aukos turi atnešti visai žmonijai 
tautinio ir valstybinio gyvenimo laisvę.
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Pearl Buck

PRIEŠAS(tęsinys)— Tada prašom grįžti prie savo darbo, — Hana tarė maloniai.Yumi tučtuojau išėjo iš kambario. Tuo būdu Hana liko viena su baltuoju. Ji būtų bijojusi pasilikti, jei jos dabar nebūtų paėmęs apmaudas dėl Yumes atkaklumo.— Kvaila Yumi, — ji sumurmėjo piktai. — Juk jis vien tik žmogus! Ir dar sužeistas, bejėgis žmogus!Įsitikinusi savo pranašumu ji impulsyviai pasilenkė ir atsagstė sumazgytus skudurus, kurie dengė baltąjį. Atklosčiusi krūtinę ji pamirkė garuojančiame vandenyje Yumes atneštą švarų rankšluoštėlį ir rūpestingai numazgojo veidą. Nors ir šiurkšti pažiūrėti, vyriškio oda buvo gražios raiškos ir, jam vaikui esant, bus turėjusi būti labai šviesi.Mastydama šias mintis, nors iš tikrųjų ne- mėgdama vyriškio labiau dabar, kad jis nebebuvo vaikas, įi plovė tol, kol aukštutinė kūno dalis pasidarė visai švari. Bet ji nedrįso apversti jo. Kame buvo Sadao? Dabar jos apmaudas slūgo, ji vėl ėmė baimėtis ir atsistojo, -šluostydama savo rankas į išgręžtą rankšluostį. Paskum jį apdengė apklotu, kad vyriškis neperšaltų. '— Sadao! — šūktelėjo ji lengvai. Jis buvo beįeinąs jai šūktelint. Jo ranka buvo ant durų, ir dabar atidarė jas. Ji pamatė, ji atsinešus chirurginį būtiniausių instrumentų rankinuką ir apsivilkusį chirurginiu palaidiniu.— Nusprendei operuoti! — sušuko ji. '■—»• Taip, — trumpai atsakė. Jis atsisuko į ją nugara, patiesė ant tokonomos nišos grindų sterilizuotą rankšluostį ir išsidėstė ant jo. instrumentus.— Paduok rankšluosčius, — pasakė jis.Ji klusniai, bet kaip bijodama dabar, nuėjo prie baltinių lentynos ir išėmė rankšluosčius. Taip pa’t turėjo būti senų čiužinėlių, kad kraujas nepagadintų puikių patiesalų. Ji išėjo į užpakalinę verandą, kur daržininkas laikė palaikius čiužinėlius, kuriais klostydavo švelnius krūmelius šaltomis naktimis,, ir paėmė geroką glėbį.Bet grįžusi.į kambarį pamatė, kad tai buvo nebe naudinga. Kraujas buvo jau prasisunkęs pro vyriškio žaizdos apkamšalą ir sugadinęs čiužinėlį po juo. , -— O, čiužinėlis! — sušuko ji.— Taip, jis pagadintas, — atsakė Sadao, lyg nesirūpindamas tuo. Padėk man apversti jį, — įsakė jai.Paklausė jo ne žodžio netardama, o jis pradėjo rūpestingai plauti vyriškio nugarą.— Yumi nenorėjo mazgoti jo , — tarėsi.— Ar tad tu ji numazgojai? — paklauė Sadao, nė akimirkos nenutraukdamas savo sparčių judesių.— Taip, — atsakė ji.Rodėsi, jog negirdėjo jos. Bet ji buvo pripratusi matyti susikaupusį, kada jis dirbdavo. Valandėlę ji pasistebėjo, tai jam buvo, svarbu, kieno tas kūnas, kurį taip ilgai, ruošė, juk jis buvo skiriamas operacijai, kurias jis darydavo taip šauniai.—Gausi duoti anestetiko, jei reikės, — tarė jis.— Ar aš? — ji atkartojo ne savo balsu. — 

akimirką ji pamatė didelius raudonus rėžius ant sprando, pačiame paausyje.— Tokie rėžiai, — sumurmėjo, pakeldama akis į Sadao.Bet jis neatsakė. Tą momentą pajuto savo instrmento galiuką palietus kažin ką kietą, pavojingai -arti prie inskto Jokia mintis nebesimaišė dam galvoje. Jis bejautė gryniausią- malonumą. Jis bandė savo pirštais, švelniai, pažindamas kiekvieną šio žmogiškojo kūno atomą. Jo senas anatomijos profesorius amerikonas rūpinosi to mokslo įgijimu. “Ponai, žmogaus kūno nepažinojimas yra pagrindinė chirurgo nuodėmė!“ perkūnuodavo jis metų metus savo auditorijai. “Operuoti nepažįstant tobulai kūno, lyg pažintute jį, — kas ne kas, o šitas dalykas yra žmogžudystė.Ne prie pat inksto, drauguži, — murmėjo Sadao. Jo įprotis buvo murmėti pacientui, kada jis užsimiršdavo beoperuoda- mas. “Drauguži“, — jis visuomet vadindavo pacientus, taip pat pasielgė ir 'dabar, užmiršdamas, jog jis buvo priešas.’Paskum greit, švariausiais ir prėcizingiau- siais piuviais kulipka buvo išimta. Žmog drebėjo, bet tebebuvo be sąmonės. Tač\jy jis sumurmėjo keletą žodžių angliškai.— "Sadao! — Hana šuktelėjo.— Tss! — tepasakė Sadao.Vyriškis nutilo taip labai, jos Sadao paėmė jo riešą, nors ir nekęsdamas jo palytėjimo. Taip, tebeplakė pulsas, nors ir kaip menkas, nors toks silpnas, bet vis dėlto pakankamas, jei Sadao norėtų, kad vyras gyventų, kad nežūtų viltis.— Aš, žinoma, nenoriu, kad tas vyras liktų .gyvas, — mąstė jis.' '— Nebereikia anestetiko, pasakė Hanai.Jis apsisuko taip greitai, lyg nebūtų buvęs padaręs atvangos, iš savo vaistų pasirinko, ampulę, prisiurbė paodžio švirkštą ir įsmeigė į kairę paciento ranką. Paskum, padėdamas adatą, jis vėl paėmė vyriškio riešą. Pulsas po jo pirštais tvikstelėjo porą kartų, o paskum sustiprėjo.— Šis žmogus vis dėlto liks gyvas, — pasakė jis Hanai ir atsiduso.Jaunuolis atbudo toks silpnas, jo akys b Vo tokios persigandusios, kada suvokė, kar.K esąs, jog Hana jautėsi priversta atsiprašyti. Ji pati patarnavo jam, nes niekas iš tarnų nenorėjo įžengti į kambarį. -įėjusi pirmą.kartą matė jį .telkiant savo menkas jėgas, kad pasiruoštų kažin kokiam baisiam dalykui.— Nebijok, — maldavo ji švelniai.— Kuriuo būdu . . . tarpsta kalbi angliškai? — tarė jis švokšdamas. . -— Aš ilgai gyvenau Amerikoje, — atsakė ji. •Ji matė, kad jis norėja atsakytiį tuos žodžius, bet negalėjo, tad ji atsiklaupė ir švelniai maitino jį is porcelianinio šaukšto. Jis valgė nenoromis, bet vis dėlto valgė. -— Dabar tamsta veikiai pasveiksi; — tarė jo nemėgdama, o tačiau priėjo pataisyti guolio, kad būtų pSiogu.Jis" neatsakė.Kada Sado įėjo trečią dieną" po operacijos, rado jaunuolį besėdintį: veidu be kraujo lašo nuo pastangų.— Gulkis, — sušuko Sadao. — Ar nori mirti? (b. d.)

Bet nesu nekada to darįusi!— Tai visai lengva, — atsakė nekantriai.Dabar jis traukė laukau apkamšalą, ir. kraujas pradėjo tekėti stipriau. Jis žibino į žaizdą šviesia chirurgine lempa, prikabinta prie kaktos.— Kulipka tebėra, — tarė jis šaltu susidomėjimu. — Tik įdomu, ar gili uolos žaizda. Jei nėra per gili, galimas dalykus, jog pasisektų išimti kulipką. Bet kraujavimas nėra paviršinis. Jis yra nustojęs daug.kraujo.Tą» akimirką Hana žiauktelėjo. Jis žvilgterėjo ir pamatė jos veidą pasidarius sieros spalvos.— Nenugvaibk, — tarė jis griežtai. Jis nepadėjo savo tiriamojo instrumento. — Jei sustosiu dabar, žmogus tikrai mirs. — Ji užsidengė rankomis;, burną, pašoko ir išbėgo iš kambario. Jis girdėjo ore, sode, ją žiauksint. Bet jis varė darbą toliau.— Bus geriau jai ištuštinti, savo skrandį, —■* galvojo jis. Buvo užmiršęs, kad ji, žinoma, niekada nebuvo mačiusi operacijos. Negalint tučtuojau nueiti prie žmonos, jį pradėjo imti nekantrumas ir ižumas dėl to žmogaus, kuris kaip negyvas gulėjo po jo peiliu.— Nėra nė našiausio pagrindo, ' — galvojo jis, — dėl ko šis vyriškis turėtų gyventi.Dėl šios minties Jis nesąmoningai pasidarė abejingas ir paskubomis varė darbą toliau. Operuojamasis svaigulyje dejavo, bet Sadao nekreipė dėmesio, tik murmėjo jam.Stenėk, ■— murmėjo jis, — stenėk, jei nori. Aš darau ne savo malonumui. Iš tikrųjų nežinau, kodėl operuoju.Atsidarė durys, ir vėl grįžo Hana. Ji nesu- delsė nė tiek, kad susiglostytų savo plaukus.Kame yra apmarinamieji vaistai? .— paklausė ji aiškiu balsu. -Sadao mostelėjo smakru.. ■— Gerai, kad sugrįžai, — tarė jis. — Vyrukas pradeda judėti.Ji laikė rankose buteliuką ir vatos.— Bet kaip turėsiu daryti? — paklausė ji.— Paprastai prigirdyti vatą ir laikyti prieš nosį, — atsakė Sadao, nė valandėlės nenutraukdamas savo darbo. Pradėjus sunkiai kvėpuoti, atitrauk truputį.Ji atsiklaupė prie pat jauno amerikiečio miegančio -veido. Veidas buvo pasigailėtinai liesas, galvojo ji, o lūpos išvieptos. Juto ar nejuto, bet vyriškis kentėjo. Žiūrėdama į jį galvoji, ar teisingi buvo pasakojimai, kuriuos kartais girdėdavo apie belaisvių kančias. Jie pasiekdavo ausiš kaip gandų žiežirbos, eidami iš lūpų į lūpas, ii- visada prieštaraudavo. Laikraščiuose visada būdavo pranešama, kad kur tik įžigiuoja japonų armijos, žmonės sutinka maloniai, iš džiaugsmo, sulaukę išvadavimo. Bet kai kada ji atsimindavo tokius vyrus, kaip generolą Takimą, kuris namie žiauriai mušdavo savo žmoną, nors niekas neminėdavo to dabar, kai buvo laimėjęs nugalėjimų Mandžūrijoje. Jai toks žmogus galėjo būti toks žiaurus moteriai savo valdžioje, ar negalėtų būti žiaurus, pavyzdžiui šiam.Ji didžiai susirūpinusi tikėjo, kad šis jaunuolis nebus buvęs kankinamas. Kaip tik tą

2
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Isnaudokime proga, kol dar ne vėlu .Iš visų pusių pasipylė raginirtiai. lietuviams vaujamus postus. O šitų sąlygų, atrodo, bent tremtiniams mokytis, ruoštis savarankiam gy- ! kol kas daugelis gali ir nestatyti. Esamomis ’ venimui (be jokių. pašalpų). Tatai labai ge- Į sąlygomis daug kas ir be didelių uždarbių rai. Labai daug kas tokių raginimų jau pa- , —” ----- “ ~ J±’ “---- —’-2i------------ *-<klausė arba rengiasi artimiausiu laiku pak- j lausyti. Bet yra dar vienas, iki šiol permažai viešumon iškeltas ir atrodo dar. mažiau praktiškai panaudotas lavinimosi būdas. Reikalas čia yra toks. . .Lietuvių tremtinių tarpe yra nemaža žmonių, kurie jau turi savo profesijas ir netnano jų keisti (atrodo, kad jau pervėlu keisti). Yra- ąmatininkų, yra ūkininkų, inžinierių, ekonomistų ir panašių specialistų. Šie žmonės laukia' savo profesijos darbo, bet ne' taip lengva jo sulaukti'(priežastys žinomos — neminėsiu). Nemažas būrys įvairių specialistų ėmėsi ‘‘vaizbūnų“ darbo ir bent dabar jie visai neblogai “pasilaiko“, nors dirba ir visai ne savo profesijos darbą, Bet tiek laukiantieji savo profesijos darbo, tiek tie, kurie ėmėsi “vaizbūnų“ sezoninio darbo savo profesijoje 

f įsi to b ui in a — atsilieka. Faktiškai yra atsis- IvSVQ nuo savo profesijos pasaulio, gyvena stovyklose ir neturi progos net ■ apsidairyti aplink, kas jų darbo, jų specijalybės srityje darosi čia pat Vokietitoje.Juk niekas iš mūsų dar nepamiršo, kad anais laikais, daugelio specijalistų svajonė buvo išvykti į “užsienį“ pasitobulinti, pasidairyti, įsižiūrėti, kaip kiti, dažniausia, vokiečiai tos pačios profesijos darbą atlieka. Buvo juk siunčiami ir stipendininkai į Vokietiją; buvo ruošiamos ekskursijos, važiuodavo • ir paskiri asmenys ir savo ir valdžios lėšomis. Ir vargu ar galima būtų tvirtinti, kad tokios kelionės būdavo nenaudingos.Žinoma, dabar sąlygos pasikeitė- Vokietija suvargo, nuturto. Politiškai nepopuliari ir morališkai degraduota. Vienu žodžiu, nepatraukli. Ne vienam atrodo, o ne vienas ir Stačiai pasako: “ką čia aš tuose griuvėsiuose pamatysiu gero, iš ko aš čia pasimokysiu“. Taip, ir ne. To, kas buvo prieš karą dabar nebėra ir gal būt greit nebus. Nebėra puoš- < 'ių krautuvių, nebėra aukšto meniško lygio ,ąatrų, muziejų, kinų, vafijete,. restoranų. Nėbera. Bet žmdnės liko. Gyvena, dirba, nors pusbadžiai (kantriai,' nes dėl savo kaltės), bet disciplinuotai rungiasi su milžiniškais dvasios ir medžiaginiais sunkumais. Yra dar ir. dirbtuvių ir įmonių. Kuriasi naujos kuriasi iš nieko, iš griuvėsių. Va štai į šitą jų' dąrbq, į šitą jų kėlimąsi iš mirusiųjų — ar neverta įsižiūrėti -ir jei tik galima tame darbe padalyvauti? Juk kai- grįšime į tėvynę,- ne kitaip (o’ gal dar blogiau) ir pas mus atrodys. 6 jei, nelaimės atvejuje, kiek ilgiau j tėvynę negrįžtumėm ir mus likimas nežinia kur nublokštų — tai sugebėjimas kurtis “iš nieko“ būtų labal-'vertingas privalumas. Taigi reikėtų, būtinai reikėtų iš tų griuvėsių pasimokyti. Vokiečių žmonių darbingumas, išradingumas, sugebėjimas juk nesugriuvo drauge su jų mūrais.Dabar tik klausimas kaip prie viso to “prieiti“? Klausimas nelengvas. Čia “taisyklių“ nėra ir niekas ju neišleis. Vokiečiai patys tokiam mūsų reikalui taip pat, toli gražu, nėra palankūs. Bet paskirais atsitikimais, per asmenišką apsukrumą galima pakliūti ir į dirbtuves ir į įmones. Ypatingai, jei mes iš savo pusės nestatysime didelio atlyginimo sąlygų ir nepretenduosim į vado-,

gali išsiversti. O dėl “posto“ aukštumo, tai ir bė jo galima daug ką pastebėti, patirti ir išmokti. Asmeniškai žinau, kad čia paminėtomis sąlygomis jau ne be vienam apdairesniam pavyko j vokišką įmonę “įsisprausti“. Tiesa, čia daug kam kyla dvi abejonės. Visų pirma moralės ir prestižo klausimas. Ar verta eiti vokiečiams “vergauti“? Ar negana “vergavome“? Ir taip, ir ne. Jei turėsime galvoje tą mintį, kad norime išnaudoti progą ir praktiškai pasimokyti — klausimas išsisprendžia ir lengvai ir teįgiamai. Antra abejonė būtų tokia: juk mes čia tik labai laikinai,' ar verta susirišti? Taigi tas “laikinumas“ mus ir daug kitų tremtiniy jau skaudžiai apvylė. Diena iš dienos laukia, o „vėl, tui žiūrėk, praeina mėnesiai ir metai. Gi vel-
Is budingo stovyklines nuotaikos laiškoTarp kitų, paštininko atnešamų laiškų, gavau laišką, kur vaizdžiai atspindi stovyklinės kasdienos nuotaikair gyvenimo bangų blaškomų ir mėtomų mūsų tautiečių daug pakeliantis atsparumas ir tikėjimas tautos gyvastim. Vienas kitas laiško sakinys bei sodrus išsireiškimas čia dėl savo tikslaus. var- dingumo.ir dėl nūdienio “nemadingumo“ balsingai apie tai kalbėti iškrinta. Tačiau be šių ir kili epizodiniai nuotaikos škicai, pabrėžti laiške, lieka visiems būdingi ir vaizdžiai kalba: “Buvau tikrai nudžiuginta Tavo laišku, kuri man- K- atvežė iš U., nes mes jau apie pora mėnesių esame’ čia G.,~ stovykloj, kuri susideda iš keletą tūkstančių lenkų,, kurie tvarkosi atskirai ir baltų grupių, iš kuriu daugiau tūkstančio yra latvių, keturi šimtai lietuvių ir keliolika estų. Aišku, latviai pirmauja visur, kadangi jų dauguma, daug inteligentų ir daug kalbančių angliškai. Jie mus* . . Mūsų inteligentų čia mažai, b norinčių dirbti kur nors-dar mažiau. Gyvename namuose, kur prieš tai gyveno rusai ir gali įsivaizduoti kokiam stovy yra tie namai. Mūsų šeima; tėvai, brolis ir mes trise turime “nepaprastai“ erdvų butą iš 3 kambarKį, tai dar pusė bėdos, kiti gyvena daugiau susispaudę.Ir tame stovyklos neramiai^ gyvenime, aš pavydžiu Tau tos ramybės, kuria įsivaizduoju turi, ne tik aplinkoj, bet ir širdy. Tuo tarpu pąs mus verda kunkuliuoja tas amžinas skruzdėlyno ropojimas ten ir atgal ir rodos tam niekad galo nebus, to tarpusavio gyvatėlės ir tą smulki kova dėl kasdieninio būvio pagerinimo, kuris nors ir didžiausiom pastangom geriausias lieka -ubagiškas, mielos 'tetos UNRRA‘os globojamas prieglaudiškas gyvenimėlis.Mes niekad nebūtumėm ryžęsi apleisti U. gerbs pastogės, jei ne perdaug artima viena kaimynystė . . . Čia atvažiavom dar arčiau jų. Už trijų namų . *. gerai jie valgo, puikiai gyvena, o- už degtinę gatavi . . . Iš karto buvo nemalonu, paskiau pripratom, o kai vieni kaimynai broliai 1. užrakino pompą ir nebedavė vandens kitiems šibj gatvėj gyvenantiems lietuviams, ėjom ir pas kaimynus vandenėlio parsinešti ir, negaliu pasakyti, kad jis būtų paraudonavęs. Mat, gel- 

tui, praleisto' laiko, neišnaudotos progos ne- bdgražinsi. Reikia atsiminti, kad grižus į Lietuvą gali nebūti nei laiko nei sąlygų taip , greit vėl kur nors į užsienį išvykti (žinoma, nebus ir noro). •Be abejonis, tokiems reikalams pas mus ir nuotaikos blogos, perdaug jau tų “nepastovių vėjų,, pro mūsų-ausis ūžia. Bet, turint konkretesnį darbą, ypačiai siekiant tobulintis savo profesijoje ir tas neramus laikas ramesniu atrodys. •Tektų taip pat palinkėti tremtiniams ūkininkams vienu ar kitu būdu susipažinti su vokiečių sodžiumi ir jų darbais. Ten pastebėsime daug mums nepriimtinų dalykų — bet faktas, kad yra ko ir pasimokyti.Tad išnaudokime šitą (tiesa, per nelaimę pasitaikiusią) progą. Nežinia, kaip ir kada susiklos mūsų tolimesnis likimas ir tada gali būti per vėlu.
Kazys Verzikas.

mės nežino, tur būt, kam jos vandenį teikia. Buvo tie^brangūs draugeliai pasistatę vartus; puikius su vėliavėlėm, vainikais, paveikslu papuoštus. Tiesą sakant, tie-vartai priminė įėjimą į kokią karuselę, nes prie namų buvo išstatytos ruporas, kuris dieną naktį linksmino visus, ir įkyrėjo mums visiems iki gyvo kaulo. Bet po vieno įvykio iškasė vartų stulpus ir* dargi duobes užlygino, bet nuo to vakaro taip apsišvietė, kad nieks nepastebėtas prie jų namo neprįsiartins.Tai toks gyvenimas. Jie rūpinasi mūsų apšvietimu ir visada iškabina gatvėj ant lentos latviams laikraštį ir mums “Tiesą“, kurių, ' aišku, nieks neskaito. Gal tai yra įdomus gyvenimas, o gal ir labai nuobodus.Tarp kitko iš likau čia siuvėja — turiu mašiną. Iš mandagumo kaip kas vadina menininke, aišku, tas esmės nekeičia. Prieš šventes pasiuvau vaikams apie 24 lėles. Dabar įdomi smulkmena. Keletą užsakymų padariau anglų vyresnybeilietuvaitės tautiškuose drabužiuose. Kąd man iš to būtų nauda — nepasakysiu. Viskas, ką gavau, tai širdies nušilpimą, kurio iki šiol neturėjau — nuo persidirbimo. Dabar reikės siūti ne tik anglams ir, tik lietuvaites. Na ką padarysi, šitą mielai dirbsiu. Tegul tos negyvos lietuvaitės reprezentuoja mūsų kraštą. Tegul dar nebūsim išmirusi tauta. Aš kartais stebiuos savim — juk aš esu ta pati. O kartais galvoju, vis dėlto, kiek aš skirtinga nuo anų laikų. Ta proga įdėsiu. Tau savo dabartinę nuotrauką. Kartais jaučiuosi tokia sena, senesnė negu turėčiau būti. Nenustebki, kad mano veidas toks nuvargęs, mano dūšia ir ne mažiau nuvargus, bet norėčiau dirbti dirbti, taip kaip indų odaliskė, kuri šoka iki apalpimo, tiek norėčiau dirbti ... Ir dirbsiu, kad tik ka nors nuveikti, kad bent trupinėliu prisidėti prie mūsų valstybės atstatymo ar atkreipimo kad ir mažiausio dėmesio, kad Lietuva dar nemirus, kad ji gyva mūsų šir- dyske, mūsų kiekvieno kiekvienoj minty . . .Baigsiu jau, tiek prirašiau, ir nežinau ar Tau tas įdomu? ... Bet ką padarysi, moteriškės mėgsta kartais paplepėti.Tačiau skaitydami šį laišką juntame, kad tai nėra vien paplepėjimas, o gyva kalba — gyvos tautos širdies. • Br. Šušvė.
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Is Paryžiaus min. konferencijos
JAV PASIŪLIJIMAS AUSTRIJAI 

ATSTATYTI
Londonas. JAV užs. reik. min. Byrnes Pa

ryžiaus konferencijoje pasiūlė projektą Au
strijai atkurti. Projektas susideda iš dešim
ties punktų. Byrnes siūlo kaip galima grei
čiau atstatyti suverenumą ir ūkio gyvenimą, 
sumažinti okupacines pajėgas, pakelti Austri
jos pereinamojo laikotarpio vyriausybės au
toritetą, išspręsti Tirolio klausimą, įtraukti 
Austriją į JTO, garantuoti keturių didžiųjų 
parašais nepriklausomybę, lygiai traktuoti, 
apriboti ginkluotų’ pajėgų skaičių, atstatyti vi
sas Austrijos teises santykiuose su užsieniu 
1937 metų pagrindu.

SVARSTOMAS RUMUNIJOS KLAUSIMAS
Londonas. Šiandien užsienių reikalų mini- 

sterių konferencija pradeda svarstyti Rumu
nijos klausimą. Vakar buvo atmestas Molo- 
tovė pasiūlymas dar kartą persvarstyti 
Triesto klausimą.

RUSAI KLIUDO VEIKTI PERSŲ 
VALDININKAMS

Persų ambasadorius Vašingtone pranešė, 
kad jis gavo žinių, kad rusų kariuomenė jau 
apleido 4 Persijos provincijas. Dėl visiško 
Azarbeidžano provincijos apleidimo jis tikrų 
davinių dar neturi, nes ten rusai kliudo 
veikti persų valdininkams.

MOLOTOVAS PRIES NEPRIKLAUSOMYBES 
LYGĄ •

Molotovas atmetė anglų ir amerikiečių pa
siūlymą steigti Nepriklausomybės Lygą, nes 
jo žodžiais, tai yra naujas anglų imperiali
stinės politikos ženklas.,

GRAIKIJOJ VYKSTA POLITINES 
ŽUDYNS

Graikijoj vyksta politinės žudynės. Vakar 
Graikijos vyriausybės .atstovai su aukštais 
policijos pareigūnais nagrinėjo šį klausimą. 
Jų įsitikinimu, žudynes vykdo provokaciniais 
tikslais komunistai. »

RYTŲ ŽMONĖS NEGALI NAUDOTIS 
LAISVE

Šios dienos anglų spaudu nagrinėja Angli
jos vidaus politikos klausimus ir plačiai pa
liečia Prancūzijos konstitucijos referendumą. 
Ji tai skaito dideliu vakarų masių laimė
jimu prieš komunizmą. Tai įrodo, kad va
karų žmonės, kurie anksčiau buvo linkę į 
komunizmą ir už jį balsavę, pamatė kur jis 
veda ir sugebėjo nuo jo atsimesti. Tai įrodo 
demokratinį vakariečių pribrendimą, kad jie 
gali savo nusistatymą pareikšti per laisvus 
rinkimus, kuo negali pasinaudoti rytų 
žmonės.

MIRĖ ADV. LEMBERGAS
Hamburge po operacijos mirė advokatas ir 

žurnalistas Julius Lembergas.

MUSSERTUI ĮVYKDYTA MIRTIES 
BAUSMĖ

Londonas. Olandų nacionalsocialistų vadui 
''Mussertui gegužės mėn. 7 d. rytą buvo įvyk
dyta mirties bausmė.

DALINIS SUSITARIMAS PARYŽIUJE
Londonas. Pranešama kad užsienių reikalų 

ministerial pasiekė dviejuose punktuose susi
tarimą dėl taikos sutarties su Rumunija.

TRANSILVANIJA GRĮŽTA RUMUNIJAI
Londonas. Paryžiuje užsienių reikalų mi- 

nisterių konferencijoje Transilvanija, kuri 
būva perduota ašies valstybių sprendimu 
Vengrijai, dabar nutarta grąžinti Rumunijai. 
Tik dar nežinoma, ar visa buvusi prijungta 
prie Vengrijos teritorijos dalis bus grąži
nama.

DEL ITALIJOS-JUGOSLAVIJOS SIENOS 
DAR NESUSITARTA

Londonas. Paryžiuje užsienių reikalų mi- 
nisterių konferencijoje Italijos Jugoslavijos 
sienos nustatymo klausimu nepasiekta susi
tarimo.

PRANCŪZŲ KAIRIEJI RENGIA NAUJĄ 
KONSTITUCIJOS. PROJEKTĄ

Vakar Prancūzijos premjeras tarėsi su ko
munistų ir socialistų partijų vadais dėl 1946 
m. birželio mėn. 2 d. įvyksiančių rinkimų. 
Komunistai ir socialistai rengia naują konsti
tucijos projektą, kurį dar kartą nori patiekti 
tautos referendumui.

LENKIJA KALTINA ANGLIJĄ . < .
Lenkija kalena Angliją, jog ji, priešingai 

sav6 pasižadėjimui, nepravedė pilnos Lenki
jos kariuomenės Anglijoj demobilizacijos..

VENGRIJOS EKONOMINIS GYVENIMAS 
SMARKIAI PAKRIKĘS

Londonas. Grįžusios iš Vengrijos anglų 
parlamento delegacijos nariai pareiškė, kad 
Vengrijos ekonominis gyvenimas yra smar
kiai pakrikęs. Prieš karą buvęs žemės ūkio 
gaminiais turtingas kraštas šiandien stinga 
taukų, mėsos ir pieno. Pinigų vertė kasdien 
mažėja ir inflacijos chaosas dar labiau 
griauna vos gyvo Vengrijos ūkio pagrindus. 
Bankai pradėjo masiškai spausdinti 
100.000.600 pengo banknotus.

NAUJA KINIJOS SOSTINĖ
Vašingtonas. Užėmus Kinijos komunistams 

Čunkingą, Nankinas buvo paskelbtas nau
jąja Kinijos sostinė.

MAITINIMO KONFERENCIJA
Amerikoje vyksta maitinimo konferencija, 

kurioje dalyvauja vyr. UNRRA-os direkto
rius ir badaujančių kraštų atstovai.

KREDITAI AUSTRIJAI
Londonas. Pranešama, kad svarstoma apie 

suteikimą 10 milijonų dolerių kredito Austri
jai, kas turėtų įgalinti greičiau stabilizuoti 
ūkinį gyvenimą Austrijoj^.

PASKOLA PRANCŪZIJAI
Amerikoje laukiamas yaldžios pareiškimas 

dėl paskolos Prancūzijai, kuri siektų 500—700 
milijonų dolerių.

AMERIKIEČIAI LIETUVIAI RŪPINASI 
HAMBURGO PABALTIJO UNIVERSITETU
, Hamburge Pabaltijo universitetui pagel
bėti paskiri lietuviai ėmėsi gražios inciaty- 
vos. Štai- mus pasiekė žinios, kad New Yorke 
susikūrė „American Comittee for the Baltic 
University.“. Komitetu kurti iniciatyvos ėmėsi 
adv. N. Rastenis ir J. Laučka. Kovo mėn. 
26 d. įvykusiame susirinkime į komiteto val
dybą išrinkti — Nadas Rastenis-pirmininkas, 
R. Pusta (estas) vicepirmininkas, H. W. Liel- 
nors (latvis) vicepirmininkas, K. Baltrimai- 
tis-generalinis sekretorius ir Dr. M. Vinikas- 
iždininkas. Komiteto adresas yra toks: c/o 
United Lithuanian Relief, 19 W. 44 th. St., 
New York 18, N.Y.
Hamburgo universitetas, kuriame šiuo metu 

jau mokosi keli šimtai lietuvių, latvių ir 
estų, be jokio abejojimo vertas didelio dė
mesio. Jei susidarytų pakenčiamos darbo 
sąlygos, mūsų priaugantis jaunimas būtų 
laimingas, ir svetimoj žemėj, dirbdamas su 
savais profesoriais, eiti. aukštuosius mokslus.

LIETUVOS MOKSLO AKADEMIJA 
IŠEIVIJOJ >

Mūsų buvusieji akademikai nutarė įsteiįu.- 
Lietuvos Mokslo Akademiją išeivijoj. Akade
mijos prezidentu išrinktas prof. Krėvė- 
Mickevičius, Akademijos nariais yra: prof. 
Myk. Biržiška, prof. Vacį. Biržiška, prof. 
Zen.‘Ivinskis, prof. Stp. Kolupaila, prof. Ant. 
Salys ir prof. Pr. Skardžius. ,

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Lietuvos žemėlapis. Pataisė ir spaudai 

paruošė Juozas Norvaiša. Išleido „Atžalynas" 
Weilheim-Teck. Žemėlapis techniškai yra 
švariai atspausdintas ir apima visą sutarti
mis nustatytą Lietuvos teritorijos plotą. Sis 
leidinys, be abejo, tinka lietuvių mokykloms, 
kaip mokslo , priemonė, o, be to, ir kiekvienain 
kitam, norinčiam įsigyti ir prisiminti bei 
parodyti savo gimtinį kraštą bent žemėlapy.

Jurgis Baltrušaitis 
APYNYS

Apynėli, žaliaplauki, 
Apynėli, mano broli, 
Vos tik—saulės susilauki, j
Augi, žindi žemės molį...

Ir užpynęs savo daigą, - 
Tu kimbi, rezgies Į tvorą 
Ir vyniojies apie smaigą, 
Vis į aukštį, vis į orą ...
Saugok, Dieve, tavo tysį: 
Žemės kartys — ramščiai trupūs, 
Tu su jais kartu paslysi. 
Ypač audrai įsisupus...

Jei aukščiau tu nori lipti, 
Irtik nelūžtamą ramentą 
Ir, pakeitęs diego kryptį^ 
Kopk sode į kryžių šventą ..,

Kas juo remias, nesukrųsta — 
Stiprios jam nukaltos vinys, 
Ir nuo amžių jis nedūžta 
Ne todėl, kad geležinis ...

Kryžius žemės sodą valdo — . '
Atsiremk į petį stangų, 
Ilgink savo žalią valdą — 
Ir pakilsi tu į dangų...

07 : 91 : 92 “Mintis“
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