
Triestas nepadarytinas antruoju Dancigu
Paryžius. Iš Paryžiaus pranešama, kad 

taikos kongreso visumos posėdžiai prasi
dės spalio mėn. 6 d. Tada bus gvildenami 
5 taikos sutarčių projektai, paruošti komi
sijų. Užsienio reikalų miiAsterių tarybos 
pasitarimai dėl Triesto statuto baigti, tuo 
reikalu pasisakius Jugoslavijos ir Ameri
kos atstovams. Jugoslavijos delegatas rug
sėjo 16 d. posėdyje savo kalbą pasakė 
rusiškai. Ji buvo tokio pat pobūdžio, kaip 
ir Molotovo. Jis pareiškė, kad D. Britani
jos, Amerikos ir Prancūzijos statutų pro
jektai yra antirusiški ir antidemokratiški. 
Pagal juos esą galima valdyti nebent ko
lonijas. Dėl Triesto jis pasakė, kad Jugo
slavija niekada nebuvusi šachmatų figūra. 
Jugoslavija nereikalaujanti Triesto, kad 
atiduotų Tarybų s-gai arba, kad Tarybų 
s-ga ketinanti grasinti kuriai nors val
stybei.

Amerikos pozicija tokia pat, kaip ir 
Anglijos. Jos atstovas pareiškė, kad Tries
tas neturi būti nei Italijos nei Jugoslavi
jos vasalu. Pasak jo, esant geros valios, 
galima ginčijamuosius klausimus sutvar
kyti. Triestas neturi tapti antruoju Dan
cigu. Jis turi būti laisvas nuo Jugoslavijos 
ir laisvas nuo Italijos, laisvas nuo intrigų 
ir sąmokslų. Amerikos projekte esą {sak
iniai pabrėžta, kad Trieste negali būti jo
kių kariuomenės, laivyno arba aviacijos 
junginių ir kad ten* nebūtų gaminama 
jiems reikalingų {rangų ir apginklavimo. 
Šitas dalykas ateityje pavedamas pasauli
nei saugumo tarybai, bet ir tai tik tuo 
atveju, jeigu būtų pažeista tarptautinė 
teisė.

SOVIETAI ĮSILEIS AMERIKIEČIŲ 
DOVANAS

Atvežus iš Amerikos siuntinių vokiečiams, 
sovietų įstaigos uždraudė juos dalyti savo 
sektoriuje Berlyne. Gyventojams dėl tokio 
aplenkimo pradėjus reikšti nepasitenkinimą, 
sovietai kontrolės taryboje iškėlė protestą 
prieš dovanų dalinimą aplamai, nes dėl to 
pasidarąs nevienodas gyventojų aprūpini
mas atskirose zonose, kas prieštaraują są
jungininkų- nuostatams tuo reikalu. Ame
rikiečių atstovai pasakė, kad nedaro jokio 
skirtumo tarp savo ir kitų zonų gyventojų. 
Sovietams nereikėtų skųstis aprūpinimo ne
lygybe, jei jie sutiktų atšaukti draudimą 
siuntiniams įsileisti.

Berlyno komendantūros posėdyje rugsėjo 
13 d. sovietų komendantas gen. A. G. Koti- 
kovas pranešė, kad sutinkąs leisti maisto

Įvykęs
Paryžius. Molotovas Paryžiuje pasisakė 

dėl Lenkijos vakarinių sienų, jis esąs prie
šingas tai pažiūrai, kurią Bymesas iškėlė 
savo Stuttgarte pasakytoje kalboje. Lenki
jos Vokietijos siena esanti jau nustatyta, jai 
betrūksta tik formalaus patvirtinimo. Są
jungininkai priėmė Lenkijos siūlymą iš
tremti vokiečius iš Lenkijos. Tose sritys, 
jau įsikūrė lenkai. Lenkų įsikūrimo nebesą 
galima atšaukti.

Austrija pageidauja muitų unijos su Italija
Paryžius (UP). Austrijos užsienio reika

lų ministeris dr. K. Gimberis pareiškė spau
dos atstovams, kad daugumas austrų svei
kina Italijos Austrijos susitarimą dėl Pietų 
Tirolio. Pasak ministerio, jei žmonės pasi
turinčiai gyvena, jie ir patenkinti, ar jie 
gyventų šiapus ar anapus sienos. Prekybos 
sutartis dėl Pietų Tirolio esanti tik ūkio 
reikmenų pasikeitimo tarp Austrijos ir Ita
lijos pradžia, kuri galėtų išsirutulioti į 
abiejų kraštų muitų uniją. Austrija pagei
dauja išvystyti prekybą su Pietumis, kad 
vėl nepatektų J savo šiaurės kaimyno pri
klausomybę.

Dėl Triesto klausimo ministeris pareiškė,

dovanų siuntinius dalyti ir sovietiniame 
Berlyno sektoriuje.

Kad sovietai nepriekaištautų dėl sporto 
žaidimų, kurių amerikiečių kariuomenė pra
dėjo mokyti vokiečių jaunimą, amerikiečiai 
sutiko pateikti susipažinti sportinio auklė
jimo planą.

ŠVEDIJOJE RINKIKMUOSE NUSMUKO ~~ 
SOCIALDEMOKRATAI 
IR KONSERVATORIAI

Stockholmas. Švedijos ministeris pirmi
ninkas pareiškė, kad rugsėjo 15 d. įvyku- „. 
šieji miestų ir valsčių rinkimai Švedijoje 
davė tokius rezultatus, kokių ir buvo tikė
tasi. Kabineto pakeitimo nenumatoma. 
Liaudies partija, komunistų partija ir ūki
ninkų partija pasiekė laimėjimą social
demokratų ir konservatorių sąskaiton.

Socialdemokratai neteko 69 vietų, o 
konservatoriai — 62 vietų. Liaudies par- A
tija gavo — 71, komunistai — 55 ir ūki- bP*
ninku partija taip pat — 55 vietas.

faktas
KOKSO PRODUKCIJA KYLA

DPD praneša, kad bendroji kokso pro- i
dukcija Ruhro srityje rugpiūčio mėn. pa-Ą^ ’ 
siekė 800.000 to, t. y. 200.000 to daugiau, 
kaip liepos ir per 5.000 to daugiau kaip 
birželio mėn. ,'

Nors anglies produkcija Ruhro srityje 
palengva kyla, rugpiūčio mėn. nebepadi- 
dėjo, bet' pasiliko savo pirmykščiame 
lygmenyje. - f 4

MAISTO PRODUKTŲ ĮVEŽIMAS Į
VOKIETIJĄ ■

Londonas. Į anglų zoną rugpiūčio mėn.
įvežta 122.677 to maisto produktų. Bulvių ir 
žuvies įvežta daugiau, kaip liepos mėn. ,
Rugpiūčio mėn. įvežta: 32.000 to kviečių, 
11.000 to miltų, 9.000 rugių, 7.000 to ku- 
kuruzos iš D. Britanijos ir JAV, o taip pat 
daug tūkstančių tonų žuvies iš Anglijos ir 
Norvegijos.

„METAS DIDINTI”
Kada baigėsi 2 D. karas, buvo paruošti 

planai mūsų karines pajėgas sumažinti iki 
„nuolatinės taikos meto bazės. Tie planai, 
kaip aiškina gen. Eisenhoweris, buvo pa
remti šiomis premisomis:

1. Kad Jungtinė? Amerikos Valstybės nu
matomoje ateityje nebus įpainiotos į karą

unijos projektas kilęs iš minties, kad tuo 
būdu britų ir amerikiečių firmos įsigytų 
įtakos Austrijoje.

VOKIEČIAMS NETAIKYTINA KRAŠTU
TINE BAUSME

Londonas. Pietų Afrikos Unijos ministe
ris pirmininkas maršalas Smutsas pasakė 
kalbą, kurioje nurodė, kad socialinės nege
rovės Vokietijoje gali turėti pražūtingų pa
darinių kitiems Europos kraštams. Tiesa, 
Vokietija labai nusikaltusi Vakarų kultūrai. 
Reikia sutrukdyti, kad tas ir vėl neįvyktų, 
bet reikia pasirūpinti, kad bausmė nenu
vestų į kraštutinumą, kuris pasidarytų pa-
vojumi visai Europai.kad jo krašto tikslas esąs užsienio prekybą 

vesti kiek-galima per Triestą. Jei Triestas 
būtų sutarptautintas, tuo atveju Austrijos 
vyriausybė pageidauja turėti savo atstovą 
uosto administracijoje.

Sovietų komunistų 'partijos organas 
„Pravda” rašo, jog aiškiai matyti, kad D.
Britanija ir JAV bando Austriją padaryti 
pagrindiniu veiksniu „savo rūšies antisla-
viškame bloke”. Ir Italijos Austrijos muitų'amerikiečius.

RAZZIA TREMTINIŲ STOVYKLOJE
Frankfurtas. Amerikiečių kariuomenės 

daliniai, remiami vokiečių policijos ir 
Unnrros atstovų, padare razzią Wetzlaro 
tremtinių stovykloje. Suimta eilė asmenų. 
Suimtieji yra plėšikai, juodosios prekvbos 
verslininkai ir šmugelnikai. Gaujos vado
vas įtariamas nuž: * 'S 43 v

su jokia didesne valstybe.
2. Kad didžioji trijulė — Anglija, Tarybų 

s-ga ir Jungtinės Amerikos Valstybės — 
liks susivienijusi taikoje, kaip kad buvo 
kare.

Trumpame metų būvyje abi šios premi
sos žlugo.

Štai kodėl ųiabar pats metas plėsti ir sti* 
■ us ir 3 Pr'nt> visū Amerikos ginkluotosios galybės 

j struktūrą. „Philadelphia Record”.

i

1



MINTIS Nr. 171 2 psl. Trečiadieniu 1946 m^ijugpėjo 18 <L;iį

Tarybų Sąjungos režimas privalo nuola
tinio „valymo”. Trumpoje šio krašto isto
rijoje tokių valymų jau buvo daug. Troc- 

_»kis, Radekas, Bucharinas ir kiti — tai as
menybės, kurios pradžioje sudarė naujos 
santvarkos pagrindinius ramsčius, o vėliau 
tapo tų „valymų” aukoujis. Kiekvieno tokio 
„valymo” tikslas — pašalinti iš politinio 
gyvenimo ar visiškai sunaikinti tuos as
menis, kurie nėra visiškai patikimi nusta
tytos linijos vykdytojai. Tai dažniausiai as
menys, kurie turi savo nuomonę ir ne visur 
sutinka su komunistų partijos bei politbiu- 
_ro vedama politika.

Šiuo metu Tarybų s-ga yra naujo valymo 
‘ išvakarėse. Tatai rodo visa eilė reiškinių, 

susijusių su pokarinio šios valstybės gy
venimo pertvarkymu.

Štai „The Scotchman” įsidėjo savo 
dalaus korespondento straipsnį, skirtą 
tykiams raudonojoje armijoje, 
autorius tarp kitko pastebi,
dar nepaskelbta Maskvoje jokio paneigimo 
dėl marelio Žukovo patekimo į nemalonę. 
Jis yra auka naujos politikos, kurios tiks
las.— atstatyti armiją į jos senąją vietą ir 
tuo išvengti „bonapartizmo”. Norėdamas 
pakelti savo Įtaką ir svorį, Stalinas suteikė 
sau generalisimo titulą, kurį ligšiolinėje Ru
sijos istorijoje turėjo tik Suvorovas.

Naujas valymas

spe- 
san- 

Straipsnio 
kad ligi šiol

DABAR LIETUVOJE 4 KATEGORIJŲ 
MAISTO KORTELES

„Tėvynėj”, Susivienijimo Lietuvių Ameri
koj organe, liepos 5 d. apie Tarybinės Lie
tuvos maisto kortelių kategorijas šitaip ra
šoma :

„Kaimo gyventojai maitinasi savais pro
duktais. Miestuose įvesta kortelių sistema. 
Kortelių yra 4 rūšių (kategorijų):

I kategorijos korteles gauna: ministrai, 
aukštieji pareigūnai. Mėnesine norma: 10 
kg mėsos, 4 kg taukų, 2 kg cukraus, atski
ros normos gėrimams, rūkalams, manufak
tūrai, avalinei ir kt.

M kategorijos korteles gauna: universitr 
rektoriai, fftorektoriai, dekanai, pilni pro
fesoriai, pirmos eilės artistai, menininkai, 
rašytojai. Mėnesinė norma: 6 kg mėsos, 2 
kg taukų, 1 kg cukraus. Taip pat atskiros 
normos kitiems reikmenims.

III kategorijos korteles gauna studentai, 
darbininkai, tarnautojai. Per mėn. jie gau
na: 1,8 kg mėsos, arba sovietiškos žuvies,

J),4 kg taukų, 0,4 kg cukraus, 100 vien, pa
pirosų. Duonos per dieną duodama 0,6 kg.

IV kat. korteles gauna:-išlaikytiniai ir ne
dirbantieji (šeimininkės, seneliai, vaikai). 
Mėnesinė norma: 1 kg. mėsos, 2 kg cuk
raus, 0,2 taukų. Duonos norma dienai 300 g.

Produktų normos išduodamos pilnumoj.’
Apskritai, bado Lietuvoje nėra. Sunku, 

žinoma, tiems, kurie gauna trečios ir ke
tvirtos kat. korteles. Tiems reikia prisi
pirkti juodame turguje. Bet ten brangu, o 
žmonės pinigų neturi. Daugiausia nuken
čia darbininkai.”

NUO URALO GRĮŽĘS PASAKOJA
Josefas Altmanas (iš Moehreno Svabijo- 

je) į sovietų nelaisvę pateko 1945 m. ba
landžio mėn. Čekoslovakijoje ir įvairiais ke
liais atsidūrė Urale. Ten turėjo kasti dur
pes, skaldyti akmenis, tvarkyti kelius ir ki-' 
tokjus darbus dirbti. Savo nelaisvės išgy
venimus jis papasakojo „Schvvaebische Lan- 
deszeitung” korespondentui, kurių būdin
gesnes ištraukas pateikiame.

„.. .Reikėdavo padirbti tam tikrą kiekį, 
vadinamąją „normą”, kuri kartais būdavo 
lengva, o dažnai neįmanoma atlikti. Mat, už 
antnorminį darbą buvo žymūs maisto prie
dai, kurie buvo toks akstinas, jog daug be
laisvių plušėdavo lig visiškai sušnekdami. 
Lig 1945/46 metų žiemos pabaigos maitini
mas buvo visai blogas: sriuba (tuo vardu 
vadinamas vanduo), truputis blogos duo
nos ir kai kada truputis dirsių košės. Tad 
masiniai susirgimai šiltine, viduriavimu, 
neprivalgymu ir t. t. buvo kasdienis daly
kas. .. Pagaliau Altmannas dėl neprivalgy- 
mo ir vandenligės pateko į ligoninę, tik
riau tariant, į ligonių stovyklą. Tuo meiu 
jis svėrė 36 kg; pirmiau jo svoris buvo 68 
kg. Kadangi jo sveikata nepagerėjo, tai jis 
neapsakomai apsidžiaugė sužinojęs, kad 
įjungiamas į tėvynėn grąžinąmųjų trans
portą. .. Stovyklose ir prie darbo beve'k 
vien vokiečių karininkai buvo' stovyklų vir
šininkai, blokų vyresnieji, atlyginimų nto- 

apsaugos I kėtojai .prievaizdai ir tt. Altmannas dar ir 
Į dabar susijaudina iš pykčio, prisiminęs tuos 
ponus, kurie paprastus belaisvius, vėdinasi, 
savo draugus tautiečius, priekabėmis per
sekiojo, ujo ir kartais net mušdavo. Ir tik 
dėl to, kad nusipelnytų dvigubą davinį ar
ba kad tariamai įsiteiktų sovietams!... Alt- 
manui pasidarė įspūdis, kad sovietai labai 
stengiasi sutvarkyti savo pramonę ir ke
lius, bet suardytuose miestuose dar nieko 
nedaroma... Jis spėja Tarybų s-je esant 
kelis milijonus vokiečių karo belaisvių. 
Kaip matyti, dalis jų pasižadės laisvu noru 
pasilikti ilgesnį. laiką, nes netiki galėsią 
veikiai grįžti, o pastaruoju būdu mano įsi- 
gysią geresnes gyvenimo sąlygas”.

:uko-

Karo metu, kai armija vaidino vis dides
nį vaidmenį, o partijos reikšmė mažėjo, 
Stalinas stengėsi armiją prižiūrėti per par
tijos aparatą. Daugelis partijos, o ypač po- 
litbiuro narių, gavo aukštus karių laipsnius. 
Taip antai, senas Stalino partijos draugas 
B-ulgarinas pakeltas į generolus. Po kurio 
laiko vėl atstatyta veikla politinių vadovų, 
kurie jau buvo nepopuliarūs.

Būvis buvo Stalinui juo sunkesnis, . kad 
senieji, dar taikos laikų maršalai, kurie bu
vo geri jo partijos draugai, neišlaikė karo 
metų egzamino. Nusivilta tiek Vorošilovu, 
tiek Budioniu, nes nė vienas jų nepateisino 
tų vilčių, kurios į juos buvo dedamos. Ta
čiau iškilo nauji generolai, o ypač Žukovas 
ir Konevas. Populiariausias jų buvo
vas, kuris drauge su Eisenhoweriu ir Mont- 
gomeriu diktavo Vokietijai kapituliacijos 
aktą. Jį supo grupė karininkų, kurie buvd 
jam visiškai atsidavę.

Energingai demobilizuodamas armiją, 
Stalinas skubiai sumažino armijos grupės 
reikšmę. Tiesa, Žukovas išrinktas į Aukš
čiausiąją Tarybą, bet nesuteikta jam garbė 
įeiti į tos tarybos prezidiumą. Tik senas 
Stalino partijos draugas Vorošilovas yra 
politbiuro narys. Daugelis generolų grįžo į 
savo senas fabrikų ir kitų pramonės įmo
nių direktorių vietas. Visi kariuomenės de
partamentai sugrupuoti krašto i 
ministerijoje, kurios priešakyje stovi Sta 
linas. Nustojo savo reikšmes taip pat rau
donosios armijos organ. „Raudonoji Žvaigž
dė”, kurio 
spauda, nei

Maršalai 
garantuotą 
statyti jų biustai, tačiau jie nyksta iš poli
tinio gyvenimo. Tik nauja tarptautinė krizė, 
ar karo pavojus iškels juos vėl į dienos 
šviesą.

Šios anglų stebėtojo pastabos nušviečia 
tai, kas dedasi Tarybų s-gos politiniame 
gyvenime. Aišku, kad sovietinės valstybės 
vairuotojai stengiasi atstatyti krašte „nor
malų būvį”, kuriame visagaliu viešpačiu 
privalo būti komunistų partija ir vad. po- 
litbiuras. O tam ’reikalingas naujas verty
bių perkainojimas, apie kurį viešai pradė
jo rašyti sovietų oficiozinė spauda.

„Neue Zuericher Zeitung.” rugpiūčio 9 d. 
rašo, kad Exchange pranešimu „Pravda” 
netikėtai išėjo į viešumą su „valymo” akci
jos reikalavimu. Vedamajam* straipsnyje 
pareiškiama, kad šiuo pokariniu metu ko
munistų organizacijos turi būti „iššluotos”. 
Sis pareiškimas sukėlė Maskvoje didelį <u- 

, sidomėjimą ir susijaudinimą. „Pravda” kal
ba panašiu tonu, kaip Maskvos proceso lai- 

. kotarpyje nuo 1936—1938 m. Komunistų 
partijos nariai ir pareigūnai kaltinami ne- 

, tva'- ngu ir nerūpestingu politinių parei-
• gų atlikimu. Be to, jiems prikišamas baus< 

tinas toleravimas „ardančių elementų” ir
> „.klaidingų partijts linijos interpretatorių”.
• Laikraštis nurodo milžinišką komunistų par

tijos išaugimą karo metu, kada priimta į

dabar nebecituoja nei sovietinė 
sovietinis radijas.
atliko savo uždavinį. Jie turi 
vietą laimėjimo alėjoje, kur iš

KONS-

baisais 
naująjį 
politi-

PRANCŪZAMS NESISEKA SU 
T1TUCIJA

Paryžius. Tautos susirinkimui 273 
prieš 273 aiškiai nepasisakius už 
konstitucijos projektą, Prancūzijos
niuose sluoksniuose jau pasireiškia nuomo
nių, kad ir šis antrasis konstitucijos pro
jektas tautos balsavimo gali būti atmestas. 
Už konstitucijos projektą balsavo komunis
tai ir socialistai, — prieš — katalikų par
tija, konservatoriai ir radikalsocialistai.

partiją apie 6 milijonai naujų narių ir kan
didatų į narius. „Pravdos” teigimu daugelis 
šių naujų narių ir kandidatų tinkamai ne
pasirodė ir nepateisino tų vilčių, 
buvo į juos dėtos. •

Kas eina po tokių oflciozinės 
pasisakymų, mums visiems aišku, 
tarų nereikia.

kurios

spaudos
Komen-

Petrulis.
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V y t. A 1 a n ?a s (5)

iiėgimas is Vilniaus
(ištrauka iš čomano)

Kaunas, liepos 4 d.
Kaune kol kas ramu. Panikos banga, at

siritusi iš Rytų ir užliejusi Vilnių, dar ne
buvo pasiekusi Kauno. Mano nervai po bė
gimo šiek tiek atslūgo, bet mintys kol kas 
dar tebėra taip pakrikusios, kad man sun
ku jas sutvarkyti. Svarbiausia mane kanki
na mintis: už ką? Jei yra padarytas nusi
kaltimas, tai, savaime suprantama, turi būti 
bausmė. Bet jei nusikaltimo nėra padaryta, 
už ką tada turi kentėti bausmę? Man dar 
tebeskamba ausyse vienos su trimis mažais 
vaikais moters žodžiai, pasakyti pabėgėlių 
prisikimšiisiame prekiniame vagone:

— Už kieno nuodėmes mums Teikia ken
tė.i? .

Šiais paprastais žodžiais ji išreiškė ne tik 
mūsų, lietuvių tautos, bet ir daugelio mili
jonų karo išblaškytų žmonių tragediją. 
Kentėti lerfgviaU, jei žinai už ką kenti, bet 
šimtą kartų sunkiau kentėti. Jei nežinai už 
ką esi nubaustas. ToįjaĮ^Pg^jfe pajunti 
savo menkystę, su aįjSgJHiič'iatT*:žmogaus 
vertybės pajautimas neleidžia sutikti. Ir 
nuolankiausioje širdyje tada užverda keršto 
troškimas, kuris darosi juo atkaklesnis, juo 
mažiau teturi priemonių jį įvykdyti. Man 
rodos, kad šiuo momentu žlunga ne tik ma
no Tėvynė, bet ir mano supratimai apie 
melą ir teisybę, smurtą ir meilę, apie piktą 
ir gėrį, žodžiu, griūva visa tai, ką taip rū
pestingai mano sieloje kūrė tėvai, moky
tojai ir dvasininkai...

— Iš savo pastogių jau mes išvyti, — 
kalbėjo Naujokaitis, kai mes nakvojome 
Antakalnio pušinėliuose, naktį iš šeštadienio 
į sekmadienį. — Liūdnoka! Dabar mūsų 
tikslas Kaunas, bet ar mes ten ilgai galėsi
me pasilikti? Greičiausiai ryt poryt reikės 
ir Lietuvą pafrkti. O kur gi bėgsi? Tik į 
Vokietiją: kitur nėra kur. G ten, sako, ba
das. O ir nubėgus, kas ten mūsų laukia? 
Mobilizacija arba fabrikas. Pagaliau, dar 
nežinia, kaip į tą Reichą pateksi. Sako, 
rudmarškiniai taip saugo savo sieną, kad 
net uodas negalįs perskristi. O ant kulnų 
lipa raudonieji... Ech, bloga būti silpnam 
po šimto velnių! Drasko tave, kaip šunys 
iškamšą!

Bet gana apie tai, geriau apie tai ne
galvoti.

Iš Vilniaus mums pavyko išvažiuoti tik 
pirmadienio vakare. Vieną naktį mes nak
vojome po plynu dangumi. Įžanga į pabė
gėlių gyvenimą! Tris dienas nebuvome sku- 
tęsi barzdą, drabužiai susiglamžė besivo- 
liojant po žemę, pradėjome panėšėti į val
katas.

Sekmadienį anksti rytą, mums einant iš 
Antakalnio namo, skambino kai kurių baž
nyčių varpai. Varpų skambėjimas patran
koms dundant! Keista. Nežinau, ar daug ti
kinčiųjų tą rytą išgirdo varpų šaukimą ap
silankyti į Dievo namus...

Eidami Žygimanto gatve, viename kieme 

išgirdome vokiškus keiksmus, moterų verks
mą ir vaikų klyksmus. Pravėrę vartelius, 
pamatėme, kaip vokiečių žandarai ėfiėto iš 
sunkvežimio mažus vaikus, laganmBs ir 
ryšulius. Viską išmetę, sėdo ir išvažiavo. 
Pasirodo, to namo, lietuviai vargais nega
lais susimedžiojo sunkvežimį, sumokėjo as
tronomišką kainą už kelionę iki Kauno ir 
rengėsi išvažiuoti..., bet išvažiavo vokie
čiai.

Po to vaizdo man varpų skambėjimas pa
sidarė klaikus...

Vokiečiai per miestą bėgo, kaip ir pra
ėjusiomis dienomis. Tik dabar jie atrodė 
blogiau: pavargę, apdulkėję, nusiminę.

Vladas Šlaitas
Mieguisti akmenys 

Mieguisti akmenys iš Nagasaki miesto grin
dinio, 

aš atėjau pas jus: — Prabilkit!...
Pabuskit jūs iš begalinio sapno 
ir nebylių daiktų vardu kalbėkit.

Gal jūsų akmenio širdis pajudins širdį 
skurdaus žmogaus, 
kurio širdis yra sunkesnė, negu akmenys. 
Pabuskit, akmenys!... Gal su jumis kartu 
pabus žmogus iš pamisimo sapno.

Mieguisti akmenys, 
aš atėjau ir glostau 
jūsų suskaldytas akis ir veidą, 
ir šilima švelniai srovena mano pirštais... 
Leiskit man šilimą paimt ir nusinešti 
į mano žuvusių namų griuvėsius.

Mieguisti akmenys iš Nagasaki miesto grin
dinio, 

aš atėjau pas jus... Kalbėkit!...

Priešpiet mums pavyko pagauti vežiką, ir 
mes su visais daiktais nuvažiavome į stotį. 
Teisingiau sakant, ne į stotį, o į stoties 
aikštę, nes į vidų įsibrauti nebuvo jokio 
galimumo. Į pačią stotį mes tik tada įsi- 
braklinome, kai vienas traukinys išėjo ii 
dalis pabėgėlių išvažiavo. Bet, deja, tą die
ną daugiau traukinių Kauno link nebėjo? t. 
y. ėjo, bet kariški: jie pabėgėlių neėmė. 
Buvo pikta žiūrėti, kaip pustuščiai trauki
niai dunda pro stotį...

Atėjo vakaras. Buvo paskelbta, kad nuo 
aštuntos valandos civiliams gyventojams 
draudžiama pasirodyti gatvėse. Kas pasi
rodys, bus nušautas be įspėjimo. Tur būt, 
karo vadovybė bijojo, kad gyventojai ne
pradėtų šaudyti į bėgančius vokiečius.

— Dabar, mes panašūs į gyvulius, suva
rytus į skerdyklą, — nervinosi Naujokaitis. 
— Iš stoties išeiti negalima, o naktį aliar
mas tikriausiai bus. O lėktuvai labiausiai 
mėgsta savo krovinius išmesti ant stočių. 
Ar turi popierio?

— Kam?
t, — Noriu testamentą surašyti, — mėgino 
nusišypsoti mano draugas, -r Spjaut man į 
visus jų įsakymus: aliarmo melu aš nelauk
siu čia, kol man bomba nufris ant skry

bėlės. Paliksiu daiktus ir mausiu ko to
liausia nuo stoties.

Kaip Naujokaitis sakė, taip ir buvo. Apie 
vienuoliktą valandą sirenos. Sąmyšis salėje. 
Mes „pagal planą” daiktus palikome ir iš* 
bėgome į aikštę. Kažin koks pareigūnas ka
žin ką šaukė, mėgino daryti kažin kokią 
tvarką, bet niekas jo neklausė. Iš pradžios 
mes bėgome stoties gatve, paskum pasu
kome į kažin kokią mažą gatvelę, iš jos vėl 
į kitą ir tik po dvidešimties minučių bėgi
mo uždusę sustojome. 4

— Daugiau nebegaliu, — murmėjo sun
kiai alsuodamas Naujokaitis, — trauk vel
niai visas pasaulio bombas; tesprogsta man 
jos ant galvos, daugiau bėgti nebegaliu. — 
Ir jis atsisėdo ant kažin kokio apgriauto 
namo laiptų. — Kur mes dabar esame?

— Nežinau, aš čia pirmą kartą.
Aliarmo stovis užtruko apie porą valan

dų. Bombų ir tą naktį ant Vilniaus nemetė. 
Buvo girdėti skrendančių iš Vakarų lėktų- 

• vų dūzgimas. Matyt, jų tikslai buvo toliau 
į Vakarus, nekliudant Vilniaus.

Į stotį mes sugrįžome apie trečią valandą. 
Aliarmo metu dingo vienas Naujokaičio la
gaminas; savo daiktus radau visus.

— Šlykščiausią vagystė yra tada, kai va
gis vagia daiktus, išgelbėtus iš degančio 
namo, — niršo mano draugas. — Mana 
varo Į pasiutimą ne tiek savo daiktų nu- 
stojimas, kiek pats faktas. Lagamine buvo 
vienas kostiumas ir baltiniai. Dėl jų aš el
geta nepasidarysiu, bet mane skaudžiausiai 
įžeidžia žmogaus suniekšėjimas. Aš šimtą 
kartų greičiau pateisinsiu kareivį, kuris be 
jokio pasigailėjimo paleidžia žarnas savo 
priešui, negu ubagą, kuris vagia tarką iš 
savo ubagiško kolegos. Mano nuomonė apie 
žmogų krito žemiau nulio. Toks padaras 
nieko geresnio ir negalėjo sugalvoti, kaip 
tik šį karą. Ar yra koks esminis skirtumai 
tarp to nežinomo vagies, kuris pavogė ma
no lagaminą ir tarp Hitlerio, kuris buvo pa
vogęs Lietuvą? Ar ne tas ęats: ar pavogti 
iš ubago tarbą, ar apiplėšti mažą, bejėgį 
vaiką? Dvidešimtas amžius grįžo į džiung
lių moralę. Baigta, niekur daugiau iš tos 
salės nebesijudinu, nors tegul viso pasaulio 
sirenos kaukia ir tegul bolševikai visą savo 
bombų atsargą sumeta man už apykaklės: 
nebenoriu tokiame šlykščiame pasaulyje 
gyventi...

Naujokaiti^, kalbėjo, padėjęs galvą ant li
kusio lagamino, gulėdamas ant nugaros ir 
rūkydamas papirosą. Aš buvau išsitiesęs 
šalia jo. Visoje didžiojęje salėje nebuvo nė 
vienos laisvos pėdos, nes atsigulti ant grin
dų nebebuvo vietos. Daugumas gulėjo ant 
savo ryšulių, apsiaustų, lagaminų, bet bu
vo ir tokių, kurie vartėsi tiesiog ant plikų, 
nešvarių grindų. Visoje, blogai apšviestoje 
salėje, matei galvų, rankų, kojų ir kitokių 
žmogaus kūno dalių, pasidriektsi kratinį. 
Jei kam reikėdavo išeiti, tas turėdavo pa
rodyti nepaprastą pusiausvyros dėsnių pa- 
žmiimą, kad pats nepagriūtų arba, kad batu 
kam neišmaišytų vidurių.

(bus daugiau!
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Margi trupinėliai
Kartojami prisiminimai

Taip susiklostė reikalai, kad iš stovyk
los išvažiavo visi darbštūs vyrai. Liko tik 
būrys samagono garbintojų ir invalidai 
Kai kaitą prireikė iškasti griovį, darbų 
tvarkytojas kreipėsi į tuos jaunus garbin
tojus.

— Mes gauname tokią pat normą, kaip 
ir tie invalidai, — pasipriešino šie, jaus
dami dar dėl vakardienos vaišių džiūstan
čių širdį. — Ne, bra, visi turi lygiai dirbti, 
jei lygiai valgo!

Užsispyrė ir neina. Tvarkytojui teko 
atvaryti ir invalidų ir sudaryti -tokį darbo 
vaizdą, lyg anose šiandien keikiamose 
prievartos stovyklose.

Suprantama, kad nemalonius prisimini
mus retkarčiais reikia pakartoti gyvenime, 
jei yra noro, kad jie nebūtų greit užmirš
tami ir kad vis būtų ko keikti. (n. kar.)

Idealizmas
Stovyklų komendantai, buhalteriai, 

raštininkai, sandėlininkai, virėjai, šlavėjai, 
policininkai, revizijų komisijų, moterų ko
misijų, vaikų komitetų, visuomenių komi
tetų ir kitokių komitetų ir be komitetų 
nariai šiandien, galima sakyti, idealizmą 
laiko vyriausiu Savo veiklos dalyku.

— Ką gi čia aš gaunu? Atsiprašant, tą 
vieną algelę, na, dar truputis riebalų, 
duonos, mėsos, cigarečių, — papasakos 
tau skųsdamasis idealistas. — Jeigu ne 
noras pasitarnauti saviesiems, tai sena 
diena būčiau atsisakęs.

Kai aš,,xgirdėdamas tokias kalbas, pra
dedu galvoti, tai neišlaikau ir susigraudi
nęs imu muštis į krūtinę. Visi kalba apie 
idealizmą, o kur gi mano idealizmas? Tie
sa, parašau vienam kitam laikraščiui, nes 
gaunu už tai nei cigarečių, nei riebalų, ir 
dar mane visi keikia, kam aš savo rašy
mu neduodu jiems ramiai gyventi šitame 
jų idealizme, niekam nepajėgiu įtikti. 
Idealižmo tikrai neturiu ir nors tiek ra
minuosi, kad aš su visais nedirbančiaisiais 
esu pavaromas rajono patvarkyti: nors 
pilietinę pareigą atlieku, gėrėdamasis tais 
nepasiekiamais idealistais. (k. ar.)

SAVIVALDYBIŲ RINKIMŲ REZULTATAI
Londonas. Paskutinieji savivaldybių rin

kimų daviniai Tarybų S-gos ir prancūzų 
zonose liečia daugiausia kaimus.

Britų zonoje nepriklausomieji gavo dau
giausia balsų.

Prancūzų zonoje pirmauja CSU, Sovietų 
zonoje SĖD ir LDP. Pastarojoje SĖD ga
vo absoliučią balsų daugumą.

Iš britų zonos rinkimų dar nėra 30% 
duomenų. Nepriklausomieji kandidatai gavo 
19.600 vietų, krikščionys demokratai — 
14.100 vietų, socialdėmokratai — 9.400 vie
tų, žemutinė saksų partija — 4.200 vietų, 
nepriklausomieji demokratai — 1.500 vietųi 
centro partija — 1.200 vietų, komunistai — 
412 vietų. Laikraščių korespondentų nuo
mone nepriklausomųjų kandidatų pasiseki
mas priklausė nuo to, kad vok-'ečių rinki
kai nenori susidėti su jokiu politiniu rei
kalu, kuris būtų senas ar naujas.

Prancūzų zonoje krikščionys demokrątai 
gavo absoliučią balsų daugumą, būtent 
1.185.900 balsų, socialdemokratai — 430-300

Rugsėjo 8 d. Ir Vnrrc
Kleinkoetz b. Guenzburg. Unrra Team 

165 direktorė miss Robertson savo darbo ir 
Kleinkoėtzo lietuvių ir latvių stovyklos rug
sėjo 8 d. šventė savo įsikūrimo vienų metų 
sukaktuves.

Kadangi lietuviams rugsėjo 8 d. supuo
lė dvi šventės, todėl lietuviai savo Tautos 
šventę jau iš vakaro pradėjo švęsti. Rugsė
jo 7 d. 19 vai. iškilmingame susirinkime p. 
A. Motuzą skaitė paskaitą. Po paskaitos, 
miškų glūdumoje įvyko lietuvių skautų lau
žas. Laužo metu skautai išpildė kupiną il
gesio tėvynės žodžio ir dainos montažą. 
Laužas praėjo su puikiu pasisekimu.

Rugsėjo 8 d. visi lietuvių stovyklos gy
ventojai savo stovyklos rajone dalyvavo 
tautinės vėliavos pakėlime. Prieš pakeliant 
vėliavą stovyklos pirm. S. Grina Lietuvių 
Tautos Šventės proga visus pasveikino, ra
gindamas nenustoti drąsos, valios ir pasi
ryžimo kovai dėl sugrįžimo į savo tėvynę. 
10 vai. 30 min. įvyko iškilmingos pamaldos, 
kurių metu giedojo „Aušros” choras. <

15 vai. lietuvių ir latvių stovyklos, kar
tu per 1.000 žmonių pradėjo direktorės miss 
Robertson darbo ir šių stovyklų įsikūrimo 
metinių šventę švęsti. Šventė pradėta labai 
iškilmingu ir nuoširdžiu direktorės miss 
Robertson sutikimu. Sutikimas įvyko prie 
stovyklos vartų, kur laukė didžiulės skautų 
gretos, moterys tautiniuose ir vyrai išeigi
niuose rūbuose. Stovyklų pirmininkams pa
sveikinus miss Robertson, ji ir jos visas 
gausus tarnautojų štabas buvo apdovanoti 
gėlėmis. Apžiūrėjus latvių tautinę parodą, 
po tinklinio ir krepšinio rungtynių, kur 
taip pat miss Robertson dalyvavo, įvyko 
stovyklų kultūriniame darbe labiausiai pa
sižymėjusių moterų apdovanojimas. Miss 
Robertson apdovanojo latvių 8 ir lietuvių 4 
moteris; dovanos, nors buvo kuklios, bet 
specialiai moterims parinktos. Solistė VI.

balsų, komunistai — 156.800 balsų, VDP— 
126.800 balsų, Saaro srityje, kur balsavo 
90% rinkikų, krikščionys demokratai gavo 
perveriamą daugumą. Tik 5.000 balsų ga
vo partija, kuri yra Saaro srities į Pran
cūzijos teritoriją įjungimo šalininkė.

Iš Berlyno pranešama, kad pagal pasku
tinius duomenis, Meklenburgo — Vorpo- 
merno rinkimuose SĖD gavo 677.177 bal
sų, vadinasi, absoliučią daugumą. Tai par
tijai teko 69,6% visų balsų, Antroji stip
riausioji partija yra CDU su 162.730 balsų, 
t. y. 16,7%, po jos eina LDP su 102.740 
balsų, t. y. 10,5%. 30.270 balsų teko kitoms 
partijoms. Balsavimuose dalyvavo 92% rin
kikų.

ANGLIJOS PRANCŪZIJOS PREKYBOS 
DERYBOS BAIGTOS

Paryžius. Iš Paryžiaus pranešama, kad 
ūkinės derybos tarp 4). Britanijos ir Pran
cūzijos kaip ir baigtos. Projektą ruošia 
abiejų kraštų atstovų komisija. Oficialus 
pranešimas bus paskelbtas vėliau

>s Team 165 mėtinės
Sabaliauskienė moterų vardu padėkojo, pa
dainuodama „Vai pūtė, pūtė šiaurys vėje
lis...” Kadangi pati solistė paaiškino ką ši 
dainelė reiškia, beveik visos moterys apsi
verkė. Esą,_ lietuviams ir latviams ši diena 
esanti ne tik džiaugsmo, bet ir gilaus liū
desio!... z

20 vai. įvyko abiejų stovyklų bendras kon 
certas. Koncertas .buvo pradėtas latvių ir 
lietuvių jungtinio choro Amerikos, Angli
jos, Lietuvos ir Latvijos himnais. Po to, 
lietuvių ir latvių geriausios meninės jėgos— 
solistai, chorai ir’tautinių šokių grupių šo
kėjai išpildė gana turiningą ir puikaus pa
sisekimo sulaukusią programą.

Pertraukos metu, miss Robertson ir jos 
bendradarbiai buvo apdovanoti gėlėmis ir 
stovyklų dirbtuvių įvairiausiais išdirbiniais. 
Šventėje dalyvavo ir Miuncheno apygardos 
direktorius mrs Broocks, kuris taip pat 
buvo apdovanotas. Miss Robertson, koncer
to metu, atsakydama į sveikinimus ir dėko
dama už gausias dovanas, palinkėjo mūsų 
visų karščiausių vilčių išpildymo — grei
tai sugrįžti į sav^^^įnes.

Šiuo metu miss Robertson^ priklauso šios 
labai gausios stovyklos: Guenzburgo, Ul- 
mo, Leipheimo, Dillingeno, Donauwoertho 
ir Lauingeno.

Miss Robertson yra labai rūpestinga, 
darbšti, jautriai suprantanti mūsų DP šian
dieninį likimą. Tai moteris — plačios eru
dicijos ir nuoširdi demokratė.

A. Rot

GALĖDAMI APSIGINTI REMSIME TAIKĄ
Veteranų (karo dalyvių) dienoje Nebras- 

koje gen. Eisenhoweris pareiškė:. Nesvar
bu, kad mums stinga kantrybės tiems, ku
rie atvirai nepasitiki mūsų motyvais arba 
atmeta mūsų draugišką priartėjimą, mes tu
rime ir toliau tolydžio nepailstamai stengtis 
tą klausimą kuo kantriausiai suprasti, gvil
denti ir parodyti'didžiausią; kokia tik mums 
įmanoma, apykantą.

Būdami tikri, kad pajėgsime apsiginti, tuo 
pademonstruosime pasauliui, kad mes taiką 
remiame ne dėl isteriškos baimės, bet dėl 
aukščiausių žmonijos interesų. Jei būsime 
stiprūs, galėsime būti griežti be įtūžimo. 
„The New York Times Overseas Weekly”.
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