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Paskelbtas Indijos sutvarkymo 
planas

Didžiosios Britanijos kabineto misijos Indi
joje išdirbtas Indijos konstitucijai planas va
kar paskelbtas V. Dely ir Londone tuo pat 
laiku. Pagal planą. Indija turėtų būti viena
lytė jungtinė valstybė, su centrine valdžia 
pilnai tvarkančia užsienio politikos, krašto 
apsaugos ir susislekino reikalus. Provincijų 

.valdžiomg..paliekami visi kiti reikalai sava
rankiškai spręsti. Tuo būdu šiame plane 

?» atsižvelgtąjį Moslem Lygos reikalavimą 
i. .VtlypSS“vaistybės iš Pakistan ir Industan. 
Pagal planą parlamente turi būti propor
cingai atstovaujamos visos Indijos gyventojų 
grupės. Po dešimt metų planas gali būti re
viduotas pareikalavus bent vienai provinci
jos valdžiai po savo gyventojų atsiklausimo. 
Planas apima tik bendrus numatomos kon
stitucijos bruožus. Smulkmenų išdirbimas 
pavestas patiems indams. Vicekaralius ruo
šia tam dirvą: numatydamas sudaryti naują 
ministerių kabinetą vien tik iš indų. Tuo 
būdu siekiama tuojau vykdyti konstitucijos 
planą leidžiant patiems Indijos gyventojams 
išdirbti konstitucijos smulkų projektą ir pa
siruošti steigiamojo seimo rinkimams, kuris
savo keliu visa tai galutinai priims. Chur- 
chillio nuomone planas rodąs didelį Britani
jos pasiaukojimą Indijos labui ir siekiąs to
liau nei jo kabineto pasiūlytas dominijų sta
tutas. Liberalą} šį planą laiko svarbiausiu 
Žemesniųjų Rūmų atsiekimu visoje Britani
jos istorijoje.

AUSTRIA SIEKIA SAVARANKUMO 
.„Valstybės ministeris Hynd laike debatų 
žemesniuose Rūmuose nurodė anglų vyriau
sybės pastangas Austrijos suverenumo at
statymo reikalu. Pirmoji sąlyga esanti oku
pacinių kariuomenių sumažinimas, zonų pa
naikinimas ir laidavimas ūkinio savarankiš
kumo, kurio, kaip matyti iš Austrijos vyriau
sybės skundo Vyr. Austrijos kontrolės komi
sijai, rusų zonoje nėra. Rusai nusavina 
ūkius, motyvuodami, jog jie priklausą vokie
čiams. Tačiau nesant tikslios definicijos 
neaišku, ką jie laiko vokiečiiĮ ūkiais.

BRITŲ DOMINIJŲ MINSTERIŲ 
KONFERENCIJA

Britų dominijų ministerių konferencija pir
madienį tęsiama toliau. Dienotvarkėje Pa
ryžiaus konferencijos sunkumai ir atominės 
energijos kontrolės klausimas.

JAV NORI GAUTI BAZES RAMIAJAME 
VANDENYNE

Vašingtonas. V. 13. (AP) Jungtinės Ame
rikos Valstybės tariasi su D. Britanija dėl 
tam tikro skaičiaus bazių Ramiajame Vande
nyne. JAV- nori gauti ir Kalėdų salyną.

ANGLIJA REIKALAUJA
Anglijos kabineto ministeris Herbart Mo- 

rissonas, dabar viešįs Amerikoj, savo kalboje 
pabrėžė, jog esama pasaulio maitinimo pa
dėtis šiuo tarpu esanti sunkesnė nei karo 
metais ir gręsia milijonams žmonių Euro
poje ir Indijoje bado mirtis, jei tuoj nebus 
suteikta neišvengiamai reikalinga pagalba. 
Anglija darbo ką gali. Jos gyventojai šian
dien mažiau valgo nei kada nors Didžiosios 
Britanijos istorijoje yra valgę. Maisto nor
mos esančios mažesnes nei karo laikais. Tuo 
būdu Didžioji Britanija turinti moralinę 
teisę pageidauti, jog ir kiti kraštai susivar
žytų vardan žmoniškumo ir vardan taikos, 
nes badaujantis pasaulis negali būti taikingas.

IR AMERIKIEČIŲ ZONOJE SUMAŽINTOS 
MAISTO NORMOS

Pranešimu iš Stuttgarto, amerikiečių oku
pacinėje zonoje nuo gegužės 27 dienos 
maisto norma dienai iš 1270 kalorijų suma
žinama iki 880 kalorijų.

Paryžiaus konferencija baigiama
Paryžiaus užsienio reikalų ministerių kon

ferencija vakar prieš piet posėdžiavo 3 va
landas. Posėdyje buvo svarstomas Byrnes 
pasiūlymas sudaryti specialią komisiją Vo
kietijai šiems klausimams svarstyti: Reino 
srities internacionalizavimo, ūkinio vienalty- 
tiškumo įgyvendinimo, zonų panaikinimo ir 
taikos sutarties paruošimo. Sutarimo ne
prieita. Antruoju dienotvarkės punktu ėjo 
vėl amerikiečių pasiūlymas tuojau visose zo
nose įsteigti kontrolės komisijas Vokietijos 
nuginklavimui prižiūrėti. Su tuo projektu 
Molotovas sutiko. Betgi 25 metų tarpusavio 
susitarimo Vokietija kontroliuoti projektui 
nepritarė, laikydamas jį per ankstyvu. Apie 
tai galėsią būti kalbama tik po okupacinių 
kariuomenių atitraukimo.

Po antrojo popietinio posėdžio greičiausia 
konferencija bus pertraukta iki birželio 
mėn. 15 d.

PALESTINOS KLAUSIMAS VIS 
TEBESVARSTOMAS

Paskelbtas pranešimas apie britų vyriau
sybės pažiūrą į anglų-amerikiečių komisijos 
pareiškimą Palestinos klausimu. Tuo prane
šimu Anglija galėsianti savo nuomonę pa
reikšti tik užbaigus pasitarimus su JAV ir 
žydų bei arabų vadais. Lygos posėdis Pale
stinos reikalu, turėjęs įvykti šeštadienį, yra

atidėtas. - ' • -- • ......

PASAULIO MAITINIMO REIKALAI
Londonas. Anglijos maitinimo ministeris 

Herbertas Morissonas numato penktadienį iš 
Vašingtono vykti į Kanadą.

Amerikos kviečių normavimas tęsis iki se
kančių metų. JAV vyriausybė numato rek
vizuoti kviečius eksportui. Pietų Afrika taip 
pat normuos duoną didesniuose miestuose.

Britų cukraus mėnesinė norma nuo bir
želio 24 d. nustatoma 1 svaras (453 gr. Red.). 
Tokią normą galima būsią išlaikyti tik sulai
kius cukraus tiekimą tortų ir biskvitų ga
mybai.

MORISSONAS KALBĖS PER RADIJĄ
Didžiosios Britanijos maitinimo ministeris 

Herbert Morissonas kalbės per radiją ameri
kiečių tautai. Savo kalboj*e paaiškins mai
tinimo padėtį iš britų požiūrio ir britų prie
mones tai padėčiai pagerinti.

BRITŲ PARAMA VOKIETIJAI
Didžioji Britanija atsižvelgiant į sunkią 

maitinimo padėtį savo okupacinėj Vokietijos 
zonoj nutarė įvežti 70.000 to miežių ir dide
lius kiekius bulvių, kad užbėgti gresiančiam 
badui už akių, nes turimų atsargų, norint 
išlaikyti esamas žemas normas, nebeužtektų 
ir šiam mėnesiui. 20.000 to miežų ir 20.000 to 
bulvių bus įvežta dar šį mėnesį. Likęs nu
matytas kiekis bus įvežamas kas mėnesį po 
10.000 to.

PRASIDĖJO EGIPTO EVAKUACIJA
Egipto ministerio pirmininko pranešimu, 

anglai pradėjo atitraukti savo kariuomenę iš 
Kairo ir Aleksandrijos.

: Bernardas Brazdžionis
į

AR NE SAPNAS
Į Ar ne sapnas tatai begalinis? —
: Kartais vienas sustojęs mąstau.
: Ne! Nei žemės, nei sodų tėvynės,
: Nei dangaus, nei žvaigždžių nematau.i 1
: Ar ne sapnės — rytojaus sulaukęs
Į Klausinėsi berželių žalių,
: O šiandie toks dangus apsiniaukęs,
■ Gaila saulei šiltų spindulių.
i

Ar ne sapnas tatai, kad nubustum 
: Tartum daigas po šalčių žiemos —

I! Visą amžių čia, rodos, taip pusto,
Visą amžių esi ne namuos . . .

Ar ne sapnas? Ne sapnas! — kartosi.
Ne! tau tūkstančiai brolių pritars,

! O mirtis mūsų žemėj kvatosis, 
; O širdis čia kaip kūdikis verks.
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Be pykčio(Romanas miniatiūroj)" I . ■ '1 :Nuotaikingas sekmadinio rytas. Gausu saulės, šviesos ir šilimos. Ore, kaip rytmečio bažnyčioj, tylu ir jauku. Gražinos sieloj džiaugsmo, gėrio ir erdvės troškulys. Lengva, elastinga pristriksi ji prie virtuvės lango ir nekantriai atplėšia rėmus.Plačios šilkinio , k įmano rankovės švelniai nuslysta. Ant rėmų rankenų rausvos, putnios plačiau išskleistos ir iškeltos rankos. Lange papurusių gelsvų plaukų kudulas. Po jais, nugaros vietoj, žalsvas įmantriai Išraitytas drakonas Jr daug daug japoniškų gėlių skaisčiai raudonam dugne:Gaivaus oro. tvanas nepaliaujamai tvinsta. „Aaaą . . .* — ištrūksta gilus pasitenkinimo garsas. Gyvai dirba plaučiai. Krūtinės ląsta ir pečiai tampriai kilnojasi. Ilsisi aukštai atblokšta galva, skaidrėjanti siela ir visas kūnas. Bet tai neilgam.Staiga Gražina pajunta, lyg ji būtų perskirta Į dvi klaikiai nesuderinamas puses. Dar skaudžiaū, kad ji tatai pajunta me kaip naują šio momento Įspūdį, bet kaip senesnį sopulį, tik dabar neatsargiai užgautą. Vienoj pusėj, prieš ją, palaimintas naujos dienos rytas;, antrojoj, už nugaros, nejaukus miegamasis Ir toks sunkus, nebesuprantamas Aleksandras, jos vyras. Čia -r šiltai glostanti saulė, gaivinančios oro ' srovės ir žydrūs, šviesūs lėkti: vilioją toliai; ten — tvaiki naktis, daug pykčio, priekaištų ir desperacijos.Praslinksta kelios valandėlės. Gražina vėl pajunta, kad jai ramiau, lengviau darosi.. „Niekis..; niekis Praeis“ — supurto ji galvą ir numoja atapakaliom rankom.Bematant sugrįžta į tikrovę. Atsimena, ko ji atėjo į virtuvę: samdinė pasiprašė į bažnyčią, jai pačiai tenka pusryčiais pasirūpinti. Ruošiasi -ir planuoja. Galvoja žodžiais, nors ir netaria jų: „Reikia skubėti, tuojau atsikels Aleksandras, paprašys valgyt. Ką gi čia jam" skanesnio pagaminus? Ką jis labiausiai mėgsta? A-a! Jau žinau!“ Pliaukšteri rankomis, apsisuka ant vienos kojos *ir švaistosi po' vituvę. „Iškepsiu rūgusiam piene įmaišytų blynelių. Prie jų šildyto sviesto ir grietinės padažas. Gerai, bus gerai, ot kaip gerai!“ Čia jau ištrūksta ne tik žodžiai, bet ir gaida.Linksma, nusiteikusi pažvelgia Į virtuvėj klekšintį laikrodį. „Už valandos ateis Rožytė, mano geriausia draugė. Ji sukta irgudri moteris, tai — ne aš. Jai sekasi, nes moka gyventi. Tiktai, tokio košmaro neturėjo ji kaip aš vakar. Bet ir man bus gerai. Manau, kad gerai. Po pusryčių visi eisim už miesto, toli į tnišką . . . Pasiausim, išsiblaškysim Saulė leisis — sugrįšim. Turės būti gera vakarienė, su radijo muzika. Kaip pirmos rūšies restorane. Bet namuose jaukiau ir maloniau. Niekas tavęs nevaržo ir nekliudo. Paskum rami, graži ir lengvai svaigi naktis, kaip raudonas vynas.Ji tyliai, jautriai iš tango užniūniavo: „Širdele ma-no, ne-ra-mio-ji t-u ma-no . . Tuo metu brakštelėjo virtuvės durų rankena, ir Gražina smarkiai krūptelėjo. Net nustebo: aštriai nusmelkė ligi kojų ir visai pakirto jas. Ką tik ji. buvo sugalvojusi: kai pamatys Aleksandrą, tuojau šoks prie jo, 
apsikabins už kaklo ir karštai karštai išbu

čiuos.Duryse tikrai stovėjo Aleksandras, apsivilkęs tuo pačiu savo mėgiamu turkiškos medžiagos chalatu: juodos išilginės dryžės tarp pilkų juostų. Ant šviežiai nuskustos pasmakrės kur-ne-kur drybsojo muilo putos. Rodos, visai ramiai ir gana santūriai jis pasakė: „Gražina, rankšluosčio neberandu?“ Bet jos pasąmonėj gana šiurkščiai ir piktai atsiliepė. Ji vis dėlto susivaldė ir švelniai subarė: „Aleksį, o pasisveikinti nebereikia? Ai-ai-ai! . . . Nei labo ryto, nei, mano žl- binkštėle, duok duobutę? . . .“Ji įprastai. šyptelėjo, ir tikrai Sužvilgo dvi meilios, sultingos duobutės, lyg ką tik vynuoge lengvai būtų buvę įspausta. Aleksandras ničnieko neatsakė ir nė nekrustelėjo. Jo akys tebebuvo įbestos į grindis, čia pat ties jo paties kojomis. Pastovėjęs kiek, jis tik tiek teprldėjo: • „Gražina, gal apsirengtum •*.' . Po pusvalandžio aš norėsiu rimtai su tavim pasikalbėti.“ . 'Vėl brakštelėjo durų rankena ir nyku, tuščia radosi aplinkui. Gražina apstulbo ir, rodos, jokių pojūčių nebeturėjo. Keptuvėj azartiškai čirškė ir spirgėjo mėgiamieji. Aleksandro blyneliai. Gležnoj blynelių mase j karščio ir ugnies sukeltas triukšmas pagaliau atvėrė Gražinos ausis,' ir ji pajudėjo; nustūmė keptuvę nuo kaitros, uždarė plytės kūryklą ir žingsnis po žingsnio, tarytum ligonis į operacijų salę Išslinko iš virtuvės.
IIPo pusvalandžio juodu susitiko valgomajam, kaip neitraliam ir kasdienybės kam-- bary. Abu buvo apsivilkę šventadieniškai. Jis atėjo truputį ankščiau ir iš lėto žingsniavo išilgai kambario, tarp stalo ir sienos. Gražinai įėjus, sustojo, viena ranka atsirėmė stalo ir pasiliko be stovįs. Ji tuojau priėjo prie lango, Jsikniubo į jį ir bepramiškai blaškė savo žvilgsnius po aukštą nejaukų kiemą.Gana nenatūrališkąi ir savo balsu ir poza, lyg debiutuojąs aktorius ar pirmą kartą aukštajam teisme įstojęs advokatas, pradėjo jis; / « t'■— Gražina. Aš kiaurą naktį neužmigau ir vis galvojau dėl vakarykščio tavo pasiūlymo skirtis. Dabar štai Visai' šaltas, rimtas ir apgalvotas mano atsakymas: aš sutinku. Paskutinį žodi ypačiai pabrėžė ir pasižiūrėjo į Gražiną, kokio įspūdžio jai daro. Ji neatsigręžė, tebestovėjo žiūrinti į kiemą. Po pauzes vėl tęsė iš anksto apgalvotą savo pasisakymą:— Tu jauna dar ir, galima sakyti, nešlykšti moteris. Lengvai susirasi sau kitą — daug tinkamesnį už mano. Kam čia draskytis ir be reikalo, pjautis. Galėsi būti laimingesnė. Aš irgi, tur būt, kaip nors susitvarkysiu.Gražina atsisuko nuo lango, rankose nervingai gniaužė nertinę grakščią nosinaitę, keletą kartų nusistebėdama pažvelgė į savo vyrą ir nusikaltusios tonu paklausė:— Tu tebepyksti dar? Man labai keista ...— Ne, nepykstu. Piktam kaip tik netinka apie tokį reikalą kalbėti.Gražina labai jaudinosi. Keistas, nervingas juokas pasigirsdavo tarp jos žodžių.

^-.-Nesuprantu . , . Nieko dabar nesup
rantu .. . Kaip gi galima be pykčio,, bė

/ .ii, :■ priežasties taip lengvai išsiskirti. Tik pora metų ... Ne, ne! Ką gi pasakys tėvai, giminės ir visi kiti žmonės? ...Aleksandras, nors labai stengėsi- išlaikyt! epišką rimtį, gana skaudžiai pradėjo plakti:— Juk tu pati visą vakarą rėkei ir. šaukei: skirkimės! Tada nė maž apie kitus nepagalvojai, nors ne tik namas, bet ,įr visą gatvė stebėjosi.— Taigi vakar ... Aš labai supykusi buvau. Aš pati nežinau, ką norėjau sau ir tau padaryti.Ji priėjo arčiau ir atsirėmė bufeto. Jos žodžiai buvo graudūs, jie veržėsi iš širdies gilumos,-akys vilgo ir kančia vilgėjo.— Aleksandrai, nors kartą būk tu teisingas ir atviras. Būk nuoširdus. Tik nuoširdumo, daugiau nieko iš tavęs nenoriu. Kelintą kartą tu man pažadi, prisieki ir vis neištęsi. Argi vakar nebuvai žadėjęs, kad abu drauge praleisim ir tą Vakarą ir šiandien dieną? O kas gi išėjo? Grįžai apie vidurnaktį, kažkoks apkvaišęs, sutaršytas. Argi man neskaudu, kai kiti ...— Vėl kiti? Gana su tais kitais! — susierzinęs; išdidus atkirto Aleksandras: — Ne- - kenčiu tos miesčioniškos pažiūros ir visoks*, bezdžionavimo.Na, gerai, Aleksį, nereikia kitų. Apie mudu.,!'Gptiąūsiom dienom ir vakarais aš viena ir viėna. Aš tave taip myliu, tik vieną vienintelį . . . O iš tavo pusės dažnai matau tik paprastą eilinį vyrą. Skaudu man, nes jaučiu, kad esu niekinama, nelyginant, kaip. Argi tu nesupranti? Tu mano, tarytum kokį išnuomotą daiktą naudoji. Pasinaudojęs kurį laiką meilesnis, švelnesnis . . . Paskum vėl (tęsinys sekančiame/numeryje)
Siu dienu latviu spaudaDabartinė latvių spauda nėra tokia gausi, kaip mūsiškė, ji siekia, įskaitant multiplikuotus ir sieninius laikraščius, 60 pavadinimų, tačiau jos kokybė yra aukšta. Jie leidžia ne tik gerai redaguojamų sąvaitinukų, du kart per savaitę laikraščių, bet ir gražiai iliustruotų žurnalų.Svarbesnieji latvių laikraščiai šiuo metu išeina: amerikiečių zonoj: Lativų Centrinė: Tarybos ir Centrinio Komiteto oficiozas: „Tevzeme“, du kart. per savaitę, „Latvju Domas“., „Latviešu Vestnesis“, „Jaunas Žinąs“, „Dzimtenes Balss“, anglų zonoj: „Aps- kats“ (Apžvalga), skautų ir skaučių laikraštis „Jaunaudze“ (Atžalynas) ir anglų kalba mėnesinis laikraštis „The New Word“ (Naujas Žodis), amerikiečių zonoj 5 mėn. žurnalai: „Celš“ (Kelias), „Šauksne“, „Ilųstre-. tais Vards“, „Ausma“ (Aušra) ir „Laiks“. ,Peržvelgus „Tevzemes“ komplektą, susidaro įspūdis, kad latvai apie savo oficiozą ■ yra sutelkę visas kūrybingąsias jėgas. Laikraštis redaguojamas labai sistemingai, kiekvienas skyrius prirašomas specialistų. Ypač gerą įspūdį palieka literatūros ir meno“sky- rius, kuriame dalyvauja ne vienas kuris žurnalistas, bet daugybė latvių rašytojų, mokslininkų ir menininkų. Jame nemaža dėmesio skiriama lietuvių kultūrai. Šį skyrių redaguoja didelė lietuvių bičiulė poetė B, Senkeviča.Latvių pažangiai spaudai linkime iškovoti laisvę ir Nepriklausomybę ir susikurti stiprius kultūros pagrindus išeivijoje, kad 

savo tėvynėje galėtų laisvai, juos, plėsti.
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Solidarumo reikšme
Ištremties keliu beeinani ne tik patiems 

patirti, bet ir matyti teko,_kaip kartais ne
paprastai daug nulemia žmonių solidarumas, 
vienų kitiems pagelbėjimas ir priešingai. Tal
kininkavimas bei padėjimas nevienam kritiš
kuose karo audrų verpetuose žymiai paleng
vino akmenuotą tremtinio kelią, o kai kam 
•ir gyvybę padėjo išsaugoti. Mūsų tarpe 
daugelis ištremties kelionėje patirtų ir per
gyventų Įvykių virtinėje dar ir šiandien pui
kiai regime tuos vaizdus, kuomet broliška 
lietuvio ranka ir jautri širdis turėjo lemia
mosios reikšmės. Žinoma normalios žmo
gaus gyvenimo būklės, kada žmogus nerei
kalingas niekelio ramstymo iš šalies, . gali 
eitį per gyvenimą mes negalime pamiršti 
ir negalime skaity ti negalimu dalyku. Ta
čiau taip pat patys gerai žinome, jog Įvairios
pašalinės laiko srovės išmuša žmogų iš nor
malios būklės palikdamos antkrantėse, kaip 
ledo lytį, arba pagauna srovėn ir neša tolyn, 
čia prasideda nauji gyvenimo monfentai, kur 

i ~ pasireikšti ir pasiręikškia mūsų būdai, 
jausmai ir protas.

Būtų netikslu geisti, kad mūsų charakte
riai čia turėtų jau susivienodinti — susinive
liuoti. 'Taip būtų klaidinga. Tačiau čia iš
kyla kitas gyvenimo faktoriaus reikalingu
mas, tai sugebėjimo naujose, apystovose vis
ką suderinti ir visiems susiderinti. Šis suge
bėjimas ar nesugebėjimas, kaip tik žymiai 
priklauso nuo mūsų solidarumo. Solidaru
mas pareikalauja iš mūsų ne tik tematyti sa
vo aplinkos interesus, bet ir čia pat gretimai 
esančių. Solidarumas reikalauja širdies ir 
socialinio jausmo.

Kaip-tas pasireiškė mūsų tarpe nuo pat 
peržengimo tėvynės sienos iki šios dienos, 
leidžia pats pergyventas laikotarpis: du laiko 
etapai bent dalinai apibudinti. Pirmajame 
laikotarpyj iki ateinant aliantų kariuomenei 
mūsų tarpusavio solidarumo jausmus sau
gojo akstinai išlikti gyviems ir kaip galima 
greičiau patekti pas vakarų santarvininkus, 
kur Įvairių vilčių žvaigždė mus traukė ir pą- 

f* kė. Tuo laikotarpiu solidarumo jausmas 
' ...ūsų tarpe gan žymiai pasireiškė. Tačiau 
kokioj efektyvioj formoj jis negalėjo pasi
reikšti, nes mes priklausėm tai žmonių kate
gorijai, kuri turėjo vardą ’’Auslenderiai”. Tai 
buvo pavieni vienų kitiems solidarumo ges
tai, apsiriboję asmeniškomis pažintimis ar 
privalomu lietuvių susibūrimu vienon gru- 
pėn gyvenamoje vietoje. Kas be to, — būta 
ir nežymių išimčių. Tačiau visi, būdami 
’’auslenderiškoj” atmosferoj, mes jautėme kaž 
kokį šilumos jausmą sutikę lietuvį. Ta šilu
ma, kuri skatino-mūsų solidarumo jausmus, 
daugeliu atvejų pagelbėjo išeiti iš painių ir 
sunkių padėčių.

Antrajame laiko etape mūsų ’solidarumas 
mus pastūmėjo imtis iniciatyvos suburti ir 
susiburti. Ir šiandien, negalima pasakyti, kad 
toks susibūrimas nebūtų turėjęs teigiamos 
reikšmės. Nors .. gal ir nepasiekėm to; ko 
vylėmė, tačiau per tokį solidarų būrimasi 
mums daug kas paaiškėjo. Išryškėjo greičiau 
daug kas, negu, kad būtų išryškėję pavieniai 
nepalaikant ryšio. Tautinio solidarumo jaus
mo dėka mes daug ko šiandien pasiekėm, 
tni būtęiĮt: švietimo — lavinimosi ir infor
macijos sryty, kiek tai dalinai nuo mūs prik

lausė šiose stovyklinėse tremtinių sąlygose.
Kiekvienas mūsų šilta; širdy pasidžiau

giam, kai keno nors solidarumo gestas mus 
pačius paliečia. Tačiau neužsidedant vienos 
spalvos akinių negalima pasakyti, jog šimta
procentiniai kiekvienu atveju padarėm 
ir padarome solidarumą tarpusavio san
tykiuose. Būtų naivu. reikalauti, kad visiš
kas solidarumas vienu ypu mūsų tarpe Įsi
vyrautų. Tačiau stengiantis ir auklėjant soli
darumo jausmą ypač , mūsų jaunimo tarpe — 
įvariose mokyklose, mes ne tik patys sau pa- 
sitarnausim bet ir socialinį solidarumą tar
pusavy sustiprinsim. Dažnai prisimenam ir 
stebimės vienos tautinės grupės žmonių soli
darumo jausmą ypač mūsų jaunimo tarpe — 
monių skirtingumo, visad visais atvejais lie
ka ir yra solidarūs, nežiūrint jų išsiblaškymo

Seedorfe au^a didžiule lietuviška sala
Zeven-Seedorf. Tarp Hamburgo ir Breme

no, penkių kilometrų nuotolyje nuo mieste
lio Zeven, poros kilometrų-ilgumu tęsiasi 
medinių barakų miestas. Čia anksčiau buvo 
vokiečių karo jūrų mokykla, vėliau, gyveno 
lenkai, o nuo balandžio mėen. pradžios čia 
pradėjo įsikurti pabaltiečiai. Pirmieji čionai 
atkelti dorverdeniečiai, buvę Montgomery 
stovyklos gyventojai. Naujoje stovykloje gy
ventojai įkuriami atskirais rajonais, kuriuose 
jiems leista savarankiškai tvarkytis. Prie 
Montgomery stovyklos lietuvių šeimos prisi
dėjo didelė dalis Fišbeko stovyklos gyven
tojų bei tuojau pat atkelta Buxtehudes lietu
vių stovykla . Nežymus skaičius lietuvių čio- 
nia atsikėlė dar ir iš kitų stovyklų. Dabar 
ruošiamos patalpos dar ir didesniam lietu
vių skaičiui. Turima žinių, kad dar bus at
kelti Uchtės bei Meerbecko stovyklų lietu
viai. Tąsyk šios stovyklos, lietuvių šeima pa
kiltų iki keleto tūkstančių.

Palyginti, greitu laiku suskubę naujoje 
vietoje Įsikurti, lietuviai iš karto pradėjo 
tvarkyti stovyklą. Ypatingai daug darbo ir 
triūso Įdėta Į tautinės aikštės Įrengimą, ir 
jos darbai jau baigiami. Ši aikštė tvarkoma 
inž. K. Reisono. Pačiame jos viduryje pada
rytas paaukštinimas, ant kurio įrengtas vė
liavos stiebas, o is abiejų pusių pastatyti 
mūsų religiniai simboliai: lietuviškas kryžius 
ir liaudies motyvais koplytėlė. Rytais pake
liama tautinė vėliava, o vakare nuleidžiama. 
Šioje aikštėje vyks ir intymesniųjų mūsų 
švenčių minėjimai.

Lygiagrečiai su rajono tvarkymu vyko pa
talpos remontas švietimo įstaigoms bei meno 
vienetams. Jau baigta tvarkyti gimnazija ir 
jojepradėtas darbas.

Meninis stovyklos gyvenimas pradėtas vos 
tik atsikėlus į stovyklą Tuojau pat suruoštas 
susipažinimo koncertas, kurio programą at
liko ’’Aušrines” mišrus, vyrų ir moterų cho 
rai, ved. dirigento Mykolo Liuberskio ir 
tautinių šokių grupę, vad. D. Liuberskytei. 
Motinos dienos minėjime pasirodė ir dau
giau stovyklos meninių pajėgų. Dainavo Vil
niaus operos sol. Južė Augaitytė, savo kū
rybą skaitė rašytojas Jurgis Jankus bei kt. 
Dabar ruošiamasi dideliam reprezentaciniam 
koncertui, kurin be savškiu, norima pasik
viesti svečių menininkų ir iš kitų stovyklų. 

po Įvairias pašvietęs.
Dabartinės gyvenimo sąlygos ir pasau

linė politinė bei ūkinė konsteliacija sukuria 
apystovas, kur tartum egzamino metu moki
nys, gali būti išbandytas mūsų sugebėjimas. 
Sugebėjimas būti solidariais ir suge bėjimas 
nesuglegti ir ugdyti veiksmingumą šalinti 
subirėjimą tik į paskirus egoistinius interesų 
šipulius. Solidarumas mus veda prie vieny
bės, nors kai kam gali atrodyti, kad solida
rumas reikalauja ir atsisakyti kai ko, kai 
kada padedančio veiksmo bei supratimo. 
Taip. Tačiau kai mes patys to paties sulau
kiame iš kito, tuomet džiaugiamės. Jeigu Al
girdas ir Kęstutis paženklino ilgus metus lai
mingo dualizmo valdymo žyme, tai jie buvo 
ne tik vieningi, bet ir solidarūs. Išorinės jė
gos jų nęgalėjo įveikti, kas, gal bųt, būtų 
buvę atsiekiama, kuomet laužoma ne visa 
šluota, bet pavieniai žabai. '

. Br. Šušvė.

Koncertams ruošti stovykloje yra didžiulė 
salė, o repeticijoms taip pat turima pakanka
mai mažesnių patalpų.

Kadangi gyventojai dabar gyvena naujo
joje stovykloje labai išsklaidyti, Doeroerdene 
leidžiamųjų sieninių ’’Aktualiųjų Informa
cijų” vietoje, nuo pat pirmųjų stovykloje įsi
kūrimo dienų, Spaudos Sekcija pradėjo leisti 
rotatoriumi dideliu kiekiu dienraštį tuo pat 
vardu. ’’Aktuali ose Informacijose” dabar, 
šalia žinių iš politikos, dedamos ir visos ži
nios, liečiančios stovyklos bei kitų kaimy
ninių stovyklų gyvenimą. Vos tik atsikėlus, 
išėjo ir jumoristinio bei satyros laikraštuko 
’’Kirvarpos” laida, skirta persikėlimo jr Įsi
kūrimo naujojoje stovykloje aktualijoms, pa
minėti. Be saviškės spaudos stovykloje, gy
ventojai aprūpinami spauda, tiek rotatorine, 
tiek spaustuvėje spausdinamais laikraščiais 
kitose stovyklose ir kitose srityse. Šiuos rei
kalus tvarko stovyklos paštas, kuris taip pat 
ir atlieka visas pašto operacijas. Tai didelis 
patogumas stovyklos gyventojams, gyven
tiems net keleto km. atstume nuo vokiečių 
pašto įstaigos. Paštui vadovauja prityrusi 
pašto tarnautoja p. Petrauskienė. Visos re
dakcijos, kurios dar nesiunčia savo laikraš
čių šion stovyklon, prašomos juos siusti tie
siog paštui.

Visam stovyklos gyvenimui vadovauja dar 
Montgomery stovyklos L. T. B. Komitetas. 
Baigus persikelti visiems lietuviams, numaty
tiems šioje stovykloje apsigyventi, bus iš
rinktas naujas komitetas visuotiniame lietu
vių susirinkime.

S. Narkeliūpaitė.
KUDIRKA AUGSBURGO SCENOJE

Neseniai Augsburgo Lietuvių Dramos Te
atras atkūrė K. Inčiūros „Dr. Vincą Ku
dirką“. jVeikalą režisavo J. Palubinskas, ręž. 
padėjėjas V. Žukauskas, dekoratorius J. Ke- 
mėža. Svarbiausius vaidmenis vaidino: dr. 
V. Kudirką — A. Brinką, Bevardį — J. Pa
lubinskas, Agotą — Dauguvietytė, Valeriją 
— A. Žalinkevičiutė, Antanėlį — K. Vasi
liauskas, kunigą — R. Medelis, Laskauską — 
Ig. Gatautis ir kt. Spektaklis turėjo didelį 
pasisekimą. Tas teatras greitu laiku ruošiasi 
kitai premjerai: „Pirmam, skambučiui“. Po 
to jis žada išvykti gastrolėms ir ta proga 
aplankyti Menamingerią. Spv.
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PRADĖTA ŠPIONAŽO BYLA KANADOJE 
Ottawa. Šiomis dienomis Ottawoje prasi

dėjo byla prieš aštuonis Kanados piliečius, 
kurie kaltinami išdavę atomo gamybos pas
laptį vienai svetimai valstybei. Kanados pa
žangiųjų darbiečių partijos atstovas Rože, 
kuris taip pat turi būti teisiamas šioje by
loje, įteikė prašymą bylą spręsti tik rudenį, 
kad jis galėtų geriau jai pasiruošti. Atitin
kamas teismas Montrealyje jo prašymą at
metė.

NAUJA ATOMINE ENERGIJA
Ohio universiteto profesorius Dr. Pool pa

reiškė, kad šiuo metu vyksta bandymai su 
naujos rūšies atomine energija pavadinta 
„Meson“. Bandymai dar nėra užbaigti, ta
čiau mokslininkai neabejoja, kad ši energija 
bus daugelį sykių stipresnė negu toji, kuria 
Jungtinės Amerikos Valstybės privertė Ja
poniją kapituliuoti.

Žmogaus persekiojimas ir jo globa
Sovietų policijos medžioklė Prancūzijoje. 

S. m kovo mėn. pradžioj Paryžiuje dingo be 
žinios, vadinąs save lenku, studentas Mika
lojus Lapčinskis. Tai buvo dienos sensacija. 
Kiek vėliau paaiškėjo, jog Lapčinskis buvęs 
ne lenkas ir ne Lapčinskis. Jis buvęs neži
nomos pavardės rusas sovietų pilietis, pabė
gęs iš rusų belaisvių stovyklos Vokietijoje į 
Prancūziją. Dingo žinomo gen. Kutopovo 
aplinkybėmis. ’’Paris Matin” tuo reikalu pa
tiekė tokių žinių: — Prancūzų policijos tvir
tinimu, Lapčinskį pagrobė sovietų policija. 
Turimais duomenimis, sovietų policija areš
tavusi prancūzų teritorijoj savo pilietį, vei
kusį teisėtai. Sovietų policija tvirtina, kad 
pagal sudarytą sutartį po Prancūzijos išlais
vinimo tarp Prancūzijos laiknosios vyriau
sybės ir SSSR sovietų organai turį pilunas 
teises į savo piliečius prancūzų žemėj. Išim
tį sudaro tik ’’baltieji rusai”, kurie gyveno 
Prancūzijoj prieš karą ir moterys tapusios 
nėščiomis nuo prancūzų. Tolygių teisių gau
nanti Prancūzija j savo piliečius rusų ka
riuomenės okupuotose žemėse.

’’Teismo policijos direktorius Detaux pa
žymėjo, kad pagal prancūzų teisę, tokį nusi
kaltimą kalbamų grobikų negalima traukti 
tieson, (vadinasi, grobdami, žmones nepada
ro nusikalstamo; red.). Policija tik gali 
ieškoti ir įduoti teismo organams tuos, ku
rie nepriklauso policijos organizacijai bet 
buvo grobimo bendrininkai specialinėse sąly- 

■ gos, kaip pav.: sužeisdami grobiamąjį 
žmogų”.

Gerai informuotas Londono lenkų dienraš
tis ’’Dzien Pol”. ir Dzien Zol.” prie kalbėtų 
’’Paris Matin” žodžių doda tokių pastabų: 
„Gandai senai sklinda, kad plačios teisės 
duodamos sovietų policijai prancūzų terito
rijoj. Jei ištikrųjų yra tokia sutartis tarp 
prancūzų ir sovietų, kaip rašo ’’Paris Ma
tin”, tai ji yra ypatinga. Pagal ją išskyrus 
dvi minėtas žmonių kategorijas, kurių suimti 
negalima, visi kiti politiniai emigrantai pa
liekami likimo malonei. Nėra taip pat aišku, 
ką ta sutartis laiko ’’sovietų piliečiais”. Neži
nia, ar ta- sąvoka apima 'visus, kuriuos SSSR 
laiko savo piliečiais, kaip pav. lietuvius, lat
vius ir kitus, ar esama kitokių kriterijų”.

Ar esama kitokių kriterijų ’’sovietų pilie
čio” sąvokai nustatyti mes nežinome. Bet
mes žinome, kad sovietų policija grobia

VOKIEČIŲ KARIUOMENES DALINIAI?
Maskva. V. 13. (AP). Tasso žinių agentūra 

skelbia ’’Pravdos” laikraštyje žinią iš Nau- 
jorko ”PM” laikraščio, kad Vokietijos britų 
zonoję iki Šiol dar tebeegzistuoja vokiečių 
kariuomenės daliniai, kuriems vadovauja vo
kiečių karininkai.

Tasso žinių agentūra tvirtina, kad ”PM” 
laikraščio korespondentas šia žinią gavęs iš 
vieno JAV armijos karininko, kuris vasario 
mėnesį lankydamasis britų zonoje vokiečių 
dalinius matė.
VOKIEČIŲ GINKLUOTŲ DALINIŲ NESĄ

Britų vyriausybė, paneigdama gandą apie 
buvimą britų zonoje vokiečių ginkluotų ka
riuomenės dalinių pareiškė, jog anglų ka
riuomenės vadovybėje dirba apie 120.000 
vokiečių belaisvių daugiausia prie minų pa
šalinimo darbų nes tam civilių darbininkų 
dėl blogo maisto sunku surasti.

prancūzų teritorijoj lietuvius ir Lietuvos pi
liečius. Mums papildomai praneša ’’Šiandien 
patirta, kad Paryžiaus apylinkių departamen
tuose (Seine et Oise ir Ajire et Loire) sovie
tų ginkluoti kariai rankioja lietuvius dirban
čius pas ūkininkus. Sovietų ginkluoti kariai 
važinėja po kelis — gautomis žiniomis, po 
keturius, nelydimi prancūzų žandarmerijos ar 
policijos, o prancūzų įstaigos apie tai nieko 
nežino. Pastebėtina, kad jie yra lydimi su
gautų ar savanorių — Sirtauto ir Rajecko. 
Sugautųjų tarpe, tarp kitų, minimas ir Jo- 
nuška Stasys”.

Tiesioginė veikla. Vienintelis rusų emi
grantų laikraštis ”Voix libre” šiaip aiškina 
minėtus įvykius: ’’Dabartiniu metu nauja 
banga teroristinių įvykių lydi mūsų dienas. 
Daugelis tautiečių liko aukomis, kurios tik 
primena anuometinį Kutepovo ir Miller din
gimą.

Turimomis informacijomis, dabartinėje 
Prancūzijoje veikia ’’tiesioginės veiklos” da
liniai. Jų tikslas pagrobti buvusius sovietų 
piliečius, kurie liko Prancūzijoje nepaklus- 
dami sovietų repatriacijos komisijos siūlymo 
grįžti į ’’tėvynę”. Visoje Prancūzijoje dabar 
siaučia ’’tiesioginės veiklos brigados”, kurios 
tiesiog ar netiesiog sudaro grėsmę minėtiems 
piliečiams ir veikia be prancūzų administra
cijos žinios ar policijos sutikimo”.

Visa tai vyksta, kai Prancūzijos Konsti- 
tuanta svarsto Teisių deklaracija, kurioje iš
vardinamos pagrindinės piliečio teisės. Kon- 
stituantoje dar ginčyjantis del pagrindinių 
nuostatų, krašte dedasi baisūs įvykiai, kurie 
paverčia niekais ’’habeas corpus”, garsiąsias 
žmogaus teises, paskelbtas prancūzų revoliu
cijos metu, o dabar dar kartą Konstituantos 
nubalsuotas. _ ,

Tokie įvykiai dažni ne vien Prancūzijoje. 
Belgijoje jau padaryti žygiai, kad tokiem 
įvykiams užkirtus kelią. Italijoje, verdan
čios lavos šalyje, jie nereti. Venecijoje Juli
joje tą veikia Juozo Broc — Tito patikė
tiniai.

Tarptautiniai principai priimti Tautų Są
jungos, įrašyti Briand — Kellog pakte ir 
išdėstyti JTO nuostatuose — gerbti žmogaus 
teises, dabar yra mirusia raide, griuvėsiais, 
kuru laikotarpy gyvename.

Iš „Eltos Informacijos"

BRITŲ CIVILINE VALDŽIA BERLYNE
Tik ką paskirti britų okupacinei zonai ke

turi civiliai komisarai atvyko į Berlyną, kur 
turės pasitarimus su britų okupacinės zonos 
vadovybe. Taip pat Berlynan atskrido Pietų 
Afrikos Unijos- ministeris pirmininkas gen. 
Smith, kuris svečiuosis pas britų sektoriaus 
Berlyne vadą.

PROFESORIAI NUTRAUKĖ PASKAITAS
Leipcigas.. Vokiečių žinių agentūros pra

nešimu, žymusis filosofas Leipcigo universi
teto profesorius Theodor Litt, o taip pat 
profesoriai Strecker, Menai ir Wedemeyer 
nutraukė savo paskaitas universitete. Apie 
šio jų žygio priežastis nieko nepranešama.

NUŽUDYTI 2 AMERIKIEČIŲ KARIAI
Niurnbergas. V. 13. Penktadienio naktį bu

vo nužudyti 2 amerikiečių kariai. Abu jie 
dirbo laikraščio "Stars and Stripes” finansų 
skyriuje. Jie buvo hušaati kelyje, bevažiuo
jant automobiliu su keturiais kitais draugais. 
Manoma, kad buvo nušauti iš karabino ir 
viena kulkai

Karo policija besekdama nusikaltėlius £ 
krėtė keletą vietovių ir pas vokiečius rado 
peilių ir durklų.

6 vokiečiai suimti, tačiau nusikaltėlių pėd
sakai dar nesusekti.

Nužudytieji kariai bus rytoj laid .ojami 
Altdorfe.

AMERIKOS LAKŪNAI MICHAILOVI- 
ČIAUS BYLOJE

Amerikos vyriausybė paprašė Jugoslavi
jos vyriausybės, leisti 20 Amerikos lakūnų 
dalyvauti gen. Michailovičiaus byloje gyny
bos liudininkais. Šitie lakūnai buvo geh. Mi
chailovičiaus išgelbėti nuo vokiečių. Prašy
me pabrėžiama, jog jų dalyvavimas būtinas 
siekant teisėtumo. Jugoslavijos atsakymas 
dar negautas. Bet. Jugoslavijos teisingumo 
ministerio pareiškimu, byla, kuri prasidė
sianti šio mėn. gale ar ateinančio pradžioje, 
atitiksianti visus teisėtumo reikalavimus. Už
sienio žurnalistai būsią pageidaujami ir jų 
korespodendencija necenzūzuojama.

AUKOS RUSIJOS ’’SAUGUMUI”
’’Saugumo vardan, rašo New York Times, 

Rusija jau yra užgrobusi ir prisijungusi šias 
valstybes ir kraštus: Lietuvą, daugiau 3 mil. 
gyventojų. Latviją, arti 2 mil gyventojų, 
Estiją, 1,2 mil. gyv., Besarabiją ir Bukoviną, 
3,8 mil. gyv., Moldaviją 2,2 mil. gyv., Kar
patų Rusiją 0,8 mil. gyv., Rytprūsių dalį 
0,4 mil. gyv., Kareliją su Petsamo, arti 0,5 
mil. gyv., Tannu-Tuvė, vidurinoj Azijoj, 
65.000 gyv. pietų Sachaliną, Kurilų salas 0,42 
mil. gyv., Rusija viso prisijungė žemių su 
24,5 mil. gyventojų.

Saugumo vardu, rašo tas dienraštis, Rusija 
laimėjo jūrų bazes Portekala pusiasaly, ir 
Port Artūre, Kinijoj, Be to, bendros nuosavy
bės ir eksploatacijos teisėmis naudojasi svar
biausia Mandžūrijos geležinkelio linija.

Žodžiu, Sovietai prisidengę obalsiu: ’’ne
norime didinti savo teritorijos ir kitų ištek
lių”. Rusija jau valdo svetimų žemių plotą, 
kuris prilygsta JAV rytų valstijų didesnei da
liai”.

07 : 91 : 92 „Mintis“
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