
Walleceą prie
Londonas. Prezidentas Trumanas suteikė 

audienciją prekybos ministeriui Wallaceui. 
Pasikalbėjimo tema buvo daug triukšmo 
sukėlusi Wallaceo kalba. Pasikalbėjimo me
tu ministeris įteikė prezidentui raštą, kuriuo 
kritikuoja JAV užsienio politiką ir milži
niškas ginklavimosi sumas (93 milijardų 
dolerių), kurios neleidžiančios Tarybų s-gai 
pasitikėti JAV taikingais žodžiais. Ta
čiau nelaukiama, kad Wallace būtų pasiūly
ta atsisakyti, ar kad jis pats atsisakytų. 
Taip pat nemanoma, kad nuo to nukentėtų 
Byrneso pozicija, juo labiau, kad ne jis, 
kaip užsienio reikalų ministeris, o pats pre
zidentas nustato užsienio politikos gaires. 
Ta proga sovietų zonoje leidžiama spau
da su džiaugsmu konstatuoja JAV užsienio 
politikos krizę, kuri kilusi dėl nuomonių 
skirtumo tarp tautos ir vyriausybės.

LA GUARDIA UŽ TREMTINIŲ 
EMIGRACIJĄ

Vašingtonas. Grįžęs iš Europos La Guar
dia žurnalistams pareiškė, jog jis stengsis, 
kad būtų leista 150.000 tremtinių atvykti 
į JAV (šiuo metu svarstoma apie gali
mybę įsileisti 50.000 tremtinių).

La Gurardia nurodė, kad iš visų Unrros 
remiamų Europos valstybių Čekoslovakija 
yra daugiausia padariusi, kad gyvenimo 
sąlygos vėl grįžtų J normalias vėžzes.

TAIKOS KONGRESAS MIRTIES TAŠKE
„Daily Telegraph” ir „Manchester Guar

dian” akcentuoja faktą, kad taikos kong
resas vis neišeina iš mirties taško. Bijoma
si, kad kongresas lig spalio 15 d. negalės 
būti baigtas ir užtruks daugiau, kaip lig 
spalio 23 d., kada prasidės Jungtinių Tau
tų visumos susirinkimas. Didžioji Britanija 
nebepritartų toliau nukelti JT susirinkimą.

V

Stabai veil
Vašingtonas. Prezidentas Trumanas pa

reiškė, kad karo metu sudarytas bendras 
anglų amerikiečių generalinis štabas pa
lieka ir toliau, kol bus galutinai ir oficia
liai likviduotas karo būvis pasaulyje.

•PRIEŠ KARINĘ PRIEVOLĘ
Bernas. Šveicarijos federacinė taryba 

atmetė gen. Grusano siūlymą sudaryti ge
neralinį štabą ir paskirti vyriausią ka
riuomenės vadą. Nutarta _lr ateityje lai
kytis tradicinės milicijos sistemos.

VOKIETIJOS ĮMONES SOVIETŲ KON
CERNUOSE

Londonas. Reuteris dar kartą patvirtina 
iinias apie priešingą Potsdamo susitari
mams ginklų gamybą sovietų okupuotoje

mė Trumanas
BRITANIJOS VIDURŽEMIO JUROS 

LAIVYNAS MANEVRUOSE
Londonas. Britanijos Viduržemio jūros 

laivynas išplaukė iš Maltos daryti didelių 
manevrų. Į manevrų planą įeina visi Grai
kijos uostai.

LAUKIAMA JAV PASISAKYMO DEL 
UKRAINOS SKUNDO

Londonas. Saugumo taryboje laukiama 
JAV atstovo kalbos dėl Ukrainos skundo 
prieš Graikiją. Skundo išsprendimui iki šiol 
tesą tik du siūlymai, būtent: Tarybų s-gos 
ir Australijos. Tarybų s-ga reikalauja pri
imti nutarimą, kad Graikija turinti sustab
dyti savo provokacinę elgseną Albanijos ir 
Balkanų atžvilgiu, o Australija siūlo Uk
rainos skundą, kaip nepagrįstą, atmesti.

•%

Raginimas trei
Londonas. JAV karinių pajėgų vadas Vo

kietijoje generolas McNarneys paskelbė at
sišaukimą į visus išvietintuosius, kviesda
mas tuojau grįžti į tėvynes, nes globa ne
begalėsianti ilgai trukti, o išvykimo sve
tur, ar įsijungimo į vokiečių ūkį galimybės 
esančios labai menkos. Tik nedaugeliui po 
ilgų sunkių metų galėsią pavykti įsikurti 
svetur ar būti įjungtiems į vokiečių ūkį. 
Tuo tarpu dabar grįžtantiems namo viso
keriopai padėsianti Amerikos kariuomenė.

DEL TRIESTO ADMINISTRACIJOS DAR 
NESUSITARTA

Londonas. Paryžiaus taikos kongrese'ko
misija Triesto statutui paruošti svarstė gu
bernatoriaus teisių aptarimą. JAV atstovas 
siūlė gubernatoriui, kaip JT įgaliotiniui ir 
saugumo tarybos atstovui, laisvojo miesto

ia bendrai
zonoje. Apie~*/» visos sovietų zonos pra
monės dirba vien sovietams. Stambiosios 
įmonės, kaip Kruppo fabrikai Magdeburge 
ir t t., sovietų nusavintos ir įjungtos į Ta
rybų s-gos valstybinius koncernus.

MEMORANDUMAS DEL BUTŲ ST1G- 
/- LIAUS ANGLIJOJE

Londonas. Profesinių sąjungų atstovai 
įteikė vyriausybei memorandumą dėl butų 
krizės pašalinimo. Memorandume prašoma 
nutraukti liuksusinių butų remonto ir sta
tybos leidimus, o esamus tuščius butus sek
vestruoti butų fondui. Be leidimo užėmę pa
talpas benamiai, vadinamieji squatters, 
daugumas sutiko išsikraustyti iš pasisavin
tų patalpų.

SCHUSCHNIGGO PASKAITA
Briuselis. Iš Briuselio pranešama, kad 

buvęs Austrijos kancleris spalio 3 d. Briu
selyje laikys paskaitą tema „Europos liki
mas”. Klausytojai bus diplomatinis korpu
sas, vyriausybės nariai ir abeji rūmai.

DEMONSTRACIJA TRIESTE
Londonas. BBC korespondentas praneša, 

kad apie 2.000 projugoslaviškos organizaci
jos narių Trieste darė demonstraciją.’ Ją 
išskirstė amerikiečių ir anglų daliniai.

NIURNBERGO BYįOS SPRENDIMAS 
RUGSĖJO 30 D.

Londonas. Iš Niurnbergo oficialiai pra
nešta, kad Niurnbergo karė nusikaltėlių by
los sprendimas bus paskelbtas rugsėjo 30 d.

ritiniams grįžti 
administravime suteikti tam tikrose ribose 
įstatymų leidimo teisę. Susitarimo nepa
siekta.

Militarinė komisija nutarė Italijos nugink
lavimo projektą su mažomis pataisomis pri
imti.

Teritorinė ir politinė komisija Bulgari
jos reiaklams savo darbą beveik jau baigė. 
Nepasiekta jokio susitarimo tik Bulgarijos 
Graikijos sienų klausimu.

Vengrijos atstovas atsisakė priimti Čeko
slovakijos siūlymą leisti perkelti 200.000 
vengrų į Vengriją, nes šitokio skaičiaus 
žmonių Vengrija dėl savo ūkinio būvio 
negalinti priimti, o be to, nenorinti sudary
ti precendentą neteisingam mažumų klausi
mo sprendimui.

FILIPINAMS PERLEIDŽIAMAS JAV
TURTAS

Manila. Naujajai Filipinų valstybei 
JAV perleidžia visą joms nereikalingą 
turtą Filipinų salose. Turto vertė yra 
apie 3 milijardai dolerių, tačiau, pagal 
susitarimą, jis bus perleistas už 630 mili
jonų dolerių. Į šį turtą neįeina nei ginklai 
nei lėktuvai.

SPD NESUTIKO
Berlynas. Berlyno SPD kongresas nu

tarė nesvarstyti SĖD siūlymo eiti j rin
kimus bendru sąrašu ir išrinko savo kan
didatus.

GEN. EISENHOWERIS — ANGLUOS 
KARALIAUS SVEČIAS

Londonas. Anglijos karalius ir kara
lienė pakvietė gen. ■ Eisenhowerį su žmona 
ir sūnumi būti jų asmenišku svečiu ir 
būnant Anglijoje apsigyventi karališkoj# 
Barmoralio pilyje.
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Vidaus problemos TSRS-eaiv . > aų ’i į
Europos laidoje Amerikos laik. „New York 

Herald Tribune” rugsėjo 7 d. įsidėjo ko
respondento Russellio pranešimą, kuriame 
rašoma, kad Amerikos ir Anglijos vyriau
sybės yra gavusios visai patikimų žinių iš 
Tarybų s-gos apie vykstančią ten politinę 
krizę. Šios žinios bent iš dalies paaiškina 
taikos kongrese soviejų delegacijos užimtą 
poziciją, naudojant obstrukčinę taktiką.

Aukščiausieji anglų amerikiečių sluoks
niai yra įsitikinę, kad Rusija sąmoningai 
vengia greito taikos (gyvendinimo Europo
je, nes yra atsidūrusi dideliuose sunku
muose, jei ne pavojuose. Tie sunkumai ir 
pavojai dar labiau padidėtų, jei reikėtų iš 
Europos atšaukti du milijonus raudonosiom 
armijos karių.

Kaip spėjama, Kremlius verčiau paliks 
toli nuo tėvynės savo kareivius, esančius 
jų okupuotuose kraštuose, negu grąžins juos 
į kraštą, kur jiems tektų išgyventi didelius 
pramoninius sunl—nus ir net sukilimus dėl 
maisto.

Apie aliarmuojančią netvarką ir nuslopi
namus politinius sukilimus Tarybų s-je pa
sklisdavo žinių ir anksčiau, bet iš tikrųjų 
jos nepasitvirtindavo. Nepaisant to, ar šiuo 
žygiu Anglijos ir Amerikos užsienių reika
lų ministerijos yra gavusios visiškai teisin
gas žinias ar ne, vis dėlto tai vertas dė
mesio reikalas, per kelias paskutines dienas 
buvęs anglų amerikiečių svarbių diskusijų 
viršūnėse.

Konstatuota, kad JAV gauti pranešimai 
yra vaizdingesni, negu Anglijos. JAV tu
rimas pranešimas duoda pagrindo laukti net 
esamo sovietų režimo pasikeitimo, kuo abe
joja Anglija. Gerai _ informuoti sluoksniai, 
kurie tikrai yra susipažinę su turimu slap
tu raportu apie pramonės kritišką būvį ir 
net sukilimus dėl maisto Ukrainoje ir Gu
dijoje, tvirtina, kad duomenys apie rimtas 
vidaus problemas Tarybų s-je yra tiek įti
kiną, jog dėl jų tikrumo nėra jokių abe
jonių.

Šių pranešimų turinys paremtas tarp kit
ko medžiaga, neseniai pateikta per Mask
vos radiją sovietų vidaus audicijoje. Pav., 
„Žmonės, priklausą socialistinei visuomenei, 
bet seką praeitimi ir lieką kapitalizmo dva
sioje, privalo būti sekami, dešifruojami. 
Toks žalingas paprotys, kaip melagystė, 
darbo disciplinos laužymas, nacionalistiniai 
palinkimai ir kt., trukdo socialistinės bend
ruomenės progresą. Mūsų kraštas nėra ge
ležinės sienos atskirtas nuo kapitalistinio 
pasaulio. Žalingos idėjos gali kuriuo nors 
būdu prasiskverbti ir atsilikusiųjų žmonių 
tarpe gerokai pakenkti. Todėl komunistinis 
masių švietimas yra didžiausios reikšmės”.

Šis radijo pranešimas tesudaro dalį buv. 
kompanijoj kuri buvo liedama Rusijos vi
duje, modifikuojant Markso filosofiją po
kario laikams ir siekiant dar labiau sustip- 
irlnti galingą komunistų partiją, kad ši už
temdytų viduje populiaria ir neabejotinai 
nusipelnusią raudonąją armiją. i

Kitas panašaus viešo pranešimo tęsinys 
randamas rugpjūčio 23 d. Maskvos spau
doje įdėtame komunistų partijos Ukrainos, 
Centro K-to pranešime apie* „griežtus valy
mus”. Šitą pranešimą persispausdino „News 
Chronicle”. Jame išdėstyti „Valymo pagrin
dai: nepasisekimas sudaryti iš partijos ir 
administracinio personalo rūpestingą at
ranką užgniaužimui inteligentų ir plačių 
masių tarpe įsivyravusios „buržuaziškai 
nacionalinės ideologijos”.

Pramonės krizės ir kitų sunkumų vaizdą 
papildo iš Vokietijos gaunami tarnybiniai 
pranešimai apie augančius sunkumus sovie
tų ekonominėje programoje jų okupuotoje 
zonoje. Tai siejasi su ekonominiais sunku
mais sovietų okupuotuose Balkanų kraštuo
se, o taip pat rytų Austrijoje.

Iš visų čia suminėtų oficialių informaci
jų aiškėja, kad Tarybų s-je sąlygos yra kur 
kas sunkesnės, negu sovietų statistikoje pa
skelbtą apie 25 milijonus benamių, apie 7 
mil. žuvusių karo metu ir apie baisią Ru
sijos vakarų pramonės destrukciją.

Anglų laikraštis „Continental Daily Mail” 
rugsėjo 8 d. įdėjo iš Fręiburgo gautą laiš
ką, kuriame rašoma: „Kas gali duoti atsa
kymus į šiuosjdausimus, kurie šiandien do
mina ne tik tremtinius, bet taip pat dau
gelį kitų žmonių. Štai tie klausimai:

1. Kodėl sovietai leidžia žydams išvykti iš 
Rytų Europos, o neleidžia to daryti kitiems 
asmenims? ,

2. Gal būt, daugelis mano, kad už „geležinės 
uždangos”, jeigu nėra geriau, tai iš tikrųjų 
neblogiau gyventi, kaip demokratiškoje Va
karų Europoje. Bet kodėl tie rusai, kurie 
buvo verčiami grįžti Rusijon, verčiau žu
dėsi, negu sutiko ' važiuoti. O gal jie, bū
dami karo belaisviai (P. W.), "pasidarė „fa
šistais”?

3. Kodėl nebaudžiami tie žmonės, kurie da
rė kriminalinius nusikaltimus 1941 m. prieš 
karą su Vokietija, žudydami, šaudydami ir 
degindami gyvus vyrus kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose Lvove (Lenkija), Ry
goje (Latvija), - Zarasuose, Pravieniškėse 
(Lietuva) ir daugelyje kitų vietų? Ar jūs 
žinote, kad Rainių miškelyje (Lietuva) net 
mokiniai buvo ypatingai žiauriai NKVD 
žudomi? Jeigu jūs tuo netikite, prašau pa
siklausti bet kurį DP lietuvį, gyvenantį Vo
kietijos stovyklose.

4. Vad. Tarybų s-gos konstitucija sako, 
kad Tarybų s-ga yra valdoma proletariato 
diktatūros. Ką turi bendro ši diktatūra su 
demokratija? Kodėl Franco diktatūra blo
gesnė už rusiškąją diktatūrą?

5. Jeigu Rusija reikalauja karo reparaci
jų iš Suomijos už 1941—1944 metų karą, 
tai kas turi mokėti karo reparacijas Suomi
jai už 1939 metų karą?

6. Kodėl kaltinama Vengrija, Rumunija ir 
kiti kraštai bendradarbiavimu su Vokietija, 
o kodėl nekaltinama Rusija, nors ji buvo 
pirmoji nacių bendradarbė ir gelbėjo, Vo
kietijai prieš Angliją ir Prancūziją?

7. Atnešė alijantai taiką, nugalėdami Vo
kietiją, ar jie ją (taiką) nupirko, parduoda
mi savo pirmykščius sąjungininkus: Lenki
ją, Jugoslaviją, Čekoslovakiją, Suomiją, Es
tiją, Latviją, Lietuvą ir dalį Persijos (Azer- 
beidžaną)?”

„New - York Times” įsidėjo straipsnį, 
kuriame nagrinėja Ukrainos paduotą skun
dą Graikijos reikalu. Straipsnyje aiškiai 
konstatuojama, kad to skundo padavimo 
tiesioginė priežastis yra Graikijos nebuvi
mas sovietų įtakoje ir tuo būdu trukdymas 
jų planų Balkanuose ir Viduržemio jūroje. 
Straipsnis baigiamas reikalavimu, kad ne 
tik Ukrainos skundas Graikijos reikalu bū
tų nuodugniai patikrintas ir iš to padary
tos reikalingos konsekvencijos, bet taip pat 
būtų patikrinta faktiškoji padėtis Jugosla
vijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje ir Rumuni
joje.

JAV POLITIKOS VINGIAI
Nepriklausomas „Times“ dienraštis išsa

miame vedamajame (rugsėjo 16 d.) gvil
dena Wallaceo kalbą. Jis rašo: Henryo 
Wallace kalba ir jos padariniai yra jau
čiami toli už Amerikos ribų. Kalbos užku
lisių analizė rodo štai ką. Kairysis demo
kratų sparnas, kuris dabar yra valdžioje, 
susirūpino dėl atsargios ir nuosaikios įpre- 
zidento elgsenos vidaus politikos klausi
mais. Artėjančių rinkimų akivaizdoje į 
sceną buvo išsiųstas paskutinis ir žymiau
sias kairiojo sparno vadas, kad šitą susi
rūpinimą nuramintų ir vėl sukeltų entu
ziazmą kairiųjų partijai.

Visa Amerikos politika teberodo dar 
izoliacinės politikos pobūdį. Ji ir šiandien 
dar tebeužima pažangaus amerikiečio 
minčių ir vaidinių pasaulyje tam tikrą 
dalį. Rodosi, kad Amerikos politikai iki 
tam tikro laipsnio nepajėgia už jų pasau
lio esančius dalykus matyti tikroje per
spektyvoje. JAV tik neseniai pasiėmė 
vaidmenį, kuris joms jau seniai priklauso. 
Amerikos politikams kai kada ir dabar 
tebėra sunku suprasti, kad prie įsiparei
gojimų reikalinga ir galia, kad savo jaus
mus pareikšdamas politikas tūri jausti 
ir savo atsakingumą. Kad Amerikos poli
tikai kaip tik dabar keičia savo nuomo
nes, toks bandymas turi pakenkti taikos 
klausimų sprendimo autoritetui.

Prezidento Trumano pareiškimas, kad 
nenumatoma užsienio linkmės pakeitimo, 
yra akcentuotinai iškeltinas ir įsipareigo
jamas.

Apie taikos kongreso darbus rašydamas 
„Manchester Guardian“ sako: Taikos kon
greso vaizdas ir 7 darbo savaitę mažai te
pasikeitė. Neprieita prie konstruktyvaus 
bandymo Europos problemas narplioti lo- 
gingai. Europos atstatymas nevyksta na 
dėl to, kad nėra aptartos ir suregulidbtos 
klauzulės ir papildomieji siūlymai, bet iš 
tikrųjų dėl to, kad Europos atstatymui 
trukdo Vakarų ir Rytų politika, kuri eina 
priešingomis linkmenis. Bandant daryti 
balansą, reikia konstatuoti, kad neapsa
komai mažai tepasiekta. Esamieji nuomo
nių skirtumai tik padidėjo,-
ATLE1STI STREIKAVĘ POLICININKAI

Londonas. Birmoje 3.000 policininkų at
leista už atsisakymą eiti pareigas. Jie strei
kavo 14 dienų.

2



MINTIS Nr. 172 3 psi. Penktadienis 1946 m. rugsėjo 20 d.

V y t. A i a n t a s i • '

Bėgimas is Vilniaus
(ištrauka, iš romano)

Prirūkytoje ir prialsuotoje salėje buvo ne
išpasakytai tvanku ir trošku. Langų nebuvo 
galima atidaryti, nes visi jie buvo aptemdy
ti. Mano galva plyšo iš skausmo ir man 
darėsi bloga.

Už keletos žingsnių nuo mūsų gulėjo jau
na porelė. K veidų neatrodė, kad jie būtų 
buvę lietuviai. Mergaitė visą laiką, tingiai 
šypsodamasi, ranka žaidė ilgais juodais vy
ruko plaukais, kuris buvo savo galvą pa
dėjęs savo draugei ant krūtinės ir ją ret
karčiais bučiuodavo. Tą vaizdą pastebėjo ir 
mano draugas.

— Gaji žmonių giminė, — tarė jis. — 
Jokie karai, jokios epidemijos jos negali iš
naikinti . Ta porelė, be abejo, būtų labai 
patenkinta, kad dabar būtų aliarmas ir kad 
jie vieni galėtų pasilikti salėje... Baigta!— 
staiga pašoko Naujokaitis. Aš nustebęs Į ji 
pažiūrėjau:

— Kas baigta?
— Niekur iš Lietuvos nevažiuoju. Va

žiuoti j Vokietiją, reiškia važiuoti į džiung
les.

— O pasilikti reiškia laukti ateinančių 
žvėrių iš kitų džiunglių...

— O kam girelė žaliuoja? Važiuoju pas 
brolj ir laukiu kol galiu. O kai padai pra
dės per daug svilti, šautuvėlį ant peties ir 
su broliu i girelę. Kas bus tas bus, savo 
žemės nepaliksiu...

Ta mintis ir man patiko, ir mes ilgai

JAV lietuviu sveikinimas
Lietuviškosios Dainos Pirmosios Šventės 

Vadovybei, Clevelandas, U.S.A. 1946 m 
rugsėjo 1 d. Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
vardu siunčiame Jums sveikinimus ir lin
kėjimus dainų šventes Wuerzburge proga.

Mes, Š. Amerikos lietuviai, su džiaugs
mu stebime Jūsų menamiųtremtinių ryž
tingumą nepalūžti po Įvairių persekio
jimų našta Ir vieningai daina ir kitais 
bendravimais skatinti savybėje aukštesnio 
gyvenimo norą.

Po dvejų bastūniško gyvenimo metų 
laisvės viltis šuoliais artėja. Pasaulio dan
gus jau yra pragiedrėjęs; ir mes visi jau 
matome pro ūkanas Lietuvos laisvės 
.švyturj.

Ištremti iš tėvynės su ašaromis ir skaus
mais, atplėšti nuo tėvų žemės smurto ir 
neteisybės — Jūs — lietuviškos dainos at
stovai šiandien esate gaivintojai lietuviš
kos sielos. Mes, kad ir toli nuo Jūsų, gir
dime Jūsų dainą, o kartu su ja girdime 
ir Jūsų šauksmą į Laisvę, j savus namus, 
pas savuosius.

Mes sveikiname Pirmosios dainų šven
tės vadovybę, vadovus ir dainos atstovu#; 
sveikiname visus susirinkusius rugsėjo 
8 d. Wuerzburge ir linkime, kad kuo grei
čiau galėtute visi sugrjžti 1 tėvynę didžies 
visos Lietuvių tautos laisvės šventės. Pa
sirašė: Inž. Pijus Tonas ZIURYS, Lietuvai 
Vaduoti S-gos Pirmininkas K. S. Karpius, 
Sekretorius. ’ *. 

anie ją kalbėjome; užmigome tik j parytĮ.
Kitą rytą mes pirmiausia pasistengėme 

išsinešdinti iš tvankios salės i peroną. Klau 
šiame pro šalį praeinantį geležinkelietį, ka
da išeis traukinys.

— Iš ryto jokio traukinio j Kauną nėra, 
jei bus, tai popiet, — atsakė abejingai sto
ties pareigūnas.

— Gal koks prekinis?
— Nežinau, gal koks ir eis. ,.
Taip mes nieko tikra nežinodami išsiner- 

vinome iki penktos valandos popiet. Tru
putį po penkių buvo paduotas keleivinis 
traukinys. Niekas tačiau nepasakė, kad jis 
eis į Kauną, paklausti geležinkeliečiai at
sakinėjo .nieko nežiną; iš pradžios pabėgė
liai spėliojo, kur jis galėtų eiti, ir tie spė
liojimai netruko virsti įsitikinimu, kad pa
duotas traukinys niekur kitur negali eiti) 
kaip tik į Kauną. „

Tuomet prasidėjo desperatiškas brovi
masis į vagonuus. Vaikai klykė, moterys 
šaukė, vyrai kovojo tyliai: kiekvienas žūt 
būt, stengėsi patekti į traukinį ir svarbiau
sia užimti sėdimą vietą...

Vagonai prisikimšo sausakimšai, bet vis. 
dėlto mes buvome nors tiek patenkinti, kad 
esame traukinyje.

— O jei traukinys neis į Kauną? — 
šnibžda man j ausį Naujokaitis.

Laukiame valandą, laukiame antrą, trau
kinys nejuda ir, atrodo nė nemano judėti. 
O pro šalį dunda pustuščiai kariški trau
kiniai. Tik traukiniai su sužeistaisias pilni...

Staiga pasklinda gandas, kad mūsų trau
kinys apskritai niekur neisiąs. Vėl grūda- 
mės iš vagonų, gaudome geležinkeliečius, 
klausinėjame, kaip bus su tuo traukiniu; 
pareigūnai nei patvirtina, nei paneigia: sa
ko, nieko nežiną. Tikrai, galima iš proto 
išsikraustyti. Artinasi vakaras... Mes jau 
vieną naktį praleidome stotyje, antros ne
benorime. ..

Nežinau, kas ir iš kur sužinojo, kad į 
Kauną eisiąs prekinis traukinys, kuris stovi 
nuo mūsų traukinio ant penktųjų bėgių. Tą 
žinią lyg ir patvirtina tas faktas, kad ant 
ano traukinio platformų jau sėdėjo žmonių. 
Vėl ašaros, keiksmai, prakaitas. Susikraus- 
tome į naują traukinį ir laukiame, su bai
me žvalgydamiesi į paliktąjį, kad tik ne
būtume apsirikę. Bet nė vienas traukinys 
nejuda.—

Staiga vėl naujas gandas: mūsų okupuo
tas traukinys eisiąs ne į Kauną, bet Suval
kų link: J Kauną eisiąs keleivinis traukinys, 
— kurį mes palikome. Persikraustymas at
gal į keleivinį... Ir mes, mirtinai išvargę, 
išvažiavome tik po aštuonių ir... dar kar
tą turėję persikraustyti iš keleivinio į pre
kinį.

Traukinys važiavo labai iš lėto. Mat, ma
šinistai bijojo užvažiuoti ant partizanų pa
dėtų minų. Tokių katastrofų paskutiniais 
mėnesiais Vilniaus Kauno ruože buvo tiek 
ir tiek. Bet nors važiuojame iš lėto, nors 
reikia drebėti, kad neužšoktume ant minos, 
bet vis dėlto, išvažiavus iš to pragaro, ku
riuo paskutinėmis dienomis virto ' sostinė, 
mūsų nervai šiek tiek atslūgo. Mus vuodė 

mintis,Jk|d rtieš-nuo to pragaro vis dėlto 
tolstame...

Šiaip taip atsikrapščius iki Lentvario, 
traukinys sustojo lauke, neprivažiavęs sto
ties: buvo paskelbtas aliarmas. Visa apy
linkė staiga nušvito balkšva šviesa: ant 
Vilniaus lėktuvai išmetė daugybę lempų.. Pa 
sidarė šviesu, kaip dieną. Mums atrodė, 
kad tokioje šviesoje lėktuvai gali pastebėti 
mūsų traukinį ir jį apmėtyti bombomis. Ke
leiviai stengėsi Iro toliausiai nuo traukinio 
pabėgti ir pasislėpti ne tiek įdubimuose, 
kiek krūmuose.

Beveik tuo pačiu metu pasigirdo ir mė
tomų bombų sprogimai ir gaisrų pošvais
tės švystelėjo ant Vilniaus. Lėktuvai dūzgė 
padangėje. >

— Gerai, kad išvažiavome. Atrodo, kad 
jie kaip tik bombarduoja stoties rajoną. 
Įsivaizduok, kaip mes dabar ten atrodyta
me, jei nebūtumę išvažiavę! — kalbėjo Nau
jokaitis, gulėdamas šalia manęs pakrūmėje.

Aš negalėjau atitraukti akių nuo gaisrų 
pošvaistės. Gal dabar griūva Vilniaus ka
tedra, gal šv. Petro ir Povilo bažnyčia, o 
gal šv. Onos bažnyčią padegė? Gal žūva 
pasauliniai, nebeatkūriami meno šedevrai?

Nespėjus užgesti paskutinei lempai, gar
vežys staiga švilptelėjo, ir traukinys paju« 
dėjo. Visi kaip patrakę puolėme prie savo 
vagonų, keikdami mašinistus už jų neatsi
žvelgimą į vargšus pabėgėlius. Juk įlipti j 
stovintį prekinį traukinį sunku, o į einantį 
juo sunkiau. Ypač moterims ir dar su ma
žais vaikais. Gerai, kad traukinys buvo su
stojęs netoli stoties: kas nespėjo įlipti, tas 
atbėgo į stotį.

Išvažiavus iš Lentvario, traukinys vėl su
stojo. Mes manėme, kad vėl aliarmas, bet 
iš pirmųjų vagonų mus pasiekė žinia, kad 
mašinistai pastebėję kažin ką įtartina ant 
bėgių: jie išlipę patikrinti, ar tik nebus ten 
padėtos minos... —

Taip mes apgraibomis,. sustodami maž- • 
daug kas antras kilometras, vėžio greičiu 
varėmės visą naktį. Kaišiadoryse sužinojo
me, kad per oro puolimą Vilniuje buvę* 
bombarduotas stoties rajonas.

Tik anksti rytą, be galo išvargę, išsiner- 
vinę ir visai išsisėmę, atsivarėme į Kauną.

(Pabaiga)

SĖD ĮTAKA SOVIETAMS - LEGENDA 
Londonas. Prancūzų ir anglų zonų turi

mi balsavimų duomenys nerodo jokio verto 
pažymėti komunistų laimėjimo. Gi komu
nistinė sovietų zonos partija (SĖD) išėjusi 
į rinkimus su Tarybų s-gos parama ir so
vietų leistais rinkikams padaryti pažadėji
mais dėl Vokietijos rytų sienų revizijos, po 
Molotovo atmetimo bet kokios minties apie 
reviziją, pasak Berlyno „Nacht Express” 
nustojo daugumos rinkikų pasitikėjimo, ga
lutinai išsisklaidžius legendai apie jos turi
mą įtaką sovietams.

NEKLUSNUMO AKCIJA PALESTINOJE
Londonas. Žydų bendruomenės Palestino

je pradėjo neklusnumo akciją. Be to, jos 
renka pinigus žydų emigracitai remti.
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Dainų dainelės aidų aidais
Pirmoji lietuvių dainų šventė Wuerz" 
burge. Dalyvavo apie 600 dainininkų 
ir tautinių šokių šokėjų. Tautos Šven
tė paminėta įspūdingai.
(Mūsų specialaus bendradarbio)

Mūsų tautos poetas Maironis savo skir
tame eilėraštyje dainų šventės proga rašė, 
kad tautos daina per ilgus amžius gaivino 
mūsų sielą, kad ji viena budėjo, kai mil
žinai kapuos sapnavo šalį mielą, budėjo 
supdama lopšelį, guodė jaunuolį ir senelį 
ir auklėjo tautos, sielą'

Gyvendami ištrėmime mes atidarėme 
savo dainų skrynelę ir paskleidėme dainų 
dainelės, kad jos aidų aidais skambėtų po 
svetimą šalį, savo posmais jungtų mus į 
vieną šeimą, guostų mus sunkioje nevil
ties valandoje ir priartintų mums nors 
vaizduotėje Nemuno šalį. Dainavome mes 
sau, savo tautiečiams. Praskambėjo liūdni 
posmai, primeną mums sunkias kovoje 
dėl laisvės dienas, aidėjo ryžtingos melo-' 
dijos, minėdamos tuos laikus, kai svetima 
koja netrypė mūsų žemės.

Patiko mūsų dainos svetimiesiems, pas 
kuriuos radome sau laikinę prieglaudą. 
Jie, nors būdami svetimos kultūros, tose 
melodijose surado mūsų tautos praeitį ir 
jos būdinguosius gyvenimo bruožus. Vie
nas amerikietis menininkas, kuriam teko 
beveik visą pasaulį pažinti, po vieno lietuviš- 
Rbs dainos koncerto pareiškė, kad jis per
gyveno visą Lietuvos istoriją ir jam išryš
kėjo mūsų tautinis charakteris. Susižavėję 
mūsų tautine kultūra, jie, anglai, ameri-> 
kiečiai, prancūzai pradėjo prašyti, kviesti, 
kad mūsų chorai surengtu jiems koncer
tus, jaunimas pašoktų mūsų tautinius šo
kius. Ir taip jie mus patys ištraukė į di
desnę viešumą ir jei skaitytumėn, kiek 
mūsų dainininkai surengė Vakarų pasau
lio kariams koncertų, tai šimtų skaitmens 
neužtektu.

Girdėję daug savų chorų koncertų, mes 
pirmą kartą turėjome progą išgirsti kelių 
Jungtinių chorų koncertą, kurie, tautos 
Šventės proga atvykę į Wuerzburgą, su
rengė pirmąją lietuvių dainų šventę Vo
kietijoje. Tai tradicinis tęsinys Lietuvoje 
rengtų dainų švenčių. Bet jos mastas, ži
noma, mažesnis, nes čia dalyvo tik sep
tyni chorai (Wuerzburgo, Scheinfeldo, 
Hanavo, Schweinfurto, Fuldos, Seligen- 
Btadto ir Bambergo) su 600 dainininkų.

■ Rugsėjo 7 d., dainų šventės išvakarėse, 
stovyklos koncertų salėje davė koncertą 
Scheinfeldo Lietuvių meno kolektyvo cho
ras, vedamas muziko Br. Budriūno ir 
Hanavo „Dainavos“ choras, vedamas mu
ziko Br. Jonušo. Programoje pasirodė miš
rūs ir vyrų chorai. Koncertas buvo pui
kus aukšto meninio lygio.

Rugsėjo 8 d. prasidėjo meno ženkle. Jau 
nuo ankstaus ryto pradėjo plaukti būriai 
žmonių, atvykusių iš įvairių, net labai to
limų, stovyklų.

8.45 vai. pakėlus tris vėliavas, nuskam
bėjus himnu aidams, oficialiai buvo pra
dėtas dainų ir tautos šventės minėjimas.

Po to tūkstantinė žmonių minia susirin
ko j bažnyčią, kur buvo atlaikytos iškil
mingos pamaldos. Pamaldose giedojo 
Scheinfeldo lietuvių choras, vedamas mu
ziko Br. Budriūno.’ .

14 vai. koncertų salėje Wuerzburgo sto
vyklos lietuvių vaikų teatras, vadovau

jamas operos aktorės V. Janušienės, me
tinių sukaktuvių proga statė R. Karde- 
liukienės trijų veiksmų pasaką „Karalaitė 
Undinė“. Pastatymas ir režisūra V. Janušie
nės, dekoracijos-dail. C.' Janušo vedamos 
dailės studijos, muzikinės dalies vedėjas 
R Babickas.

Puikios dekoracijos, vaidyba, vaikų šo
kiai stebino žiūrpvus. Nusileidus uždangai 
buvo daug sveikinimų, pasidžiaugta nu
veiktais teatro darbais, palinkėta tolesnio 
sėkmingo darbo.

Po to skautai sportininkai turėjo įvai
rias varžybas, kurias paįvairino įdomia, 
nuotaikinga, skautiška programa. Skautų 
programai vadovavo pskt. V. Venckus.

mis parodyti tometinio mūsų jausmo pa
saulio. Tiesa, mes valiavom, šūkavom, 
garsiai plojom rankomis, nenorėjom patys 
skirstytis ir nenorėjome, kad nuo estrados 
nuliptų choristai. Mes norėjome, kad jie 
dar ir dar dainuotų. Nors ir iki vidurhak- 
čio. O paskui rankom susikabinę skirsty
tis takais takeliais į savo sodybas. Mums 
iš . akių pranyko šalti kareivinių ir m'es 
matėme gyvąją Lietuvą.

Per dvejus tremtyje išgyventus metus 
rugsėjo 8 d. mes turėjomą pirmąją savo 
tautįnę manifestaciją, kurioje pasirodėmė 
pasauliui su savo tautinėmis aspiraci
jomis. Momentais mums rodėsi, kad'-mes 
jau nugalėjome pasaulyje viešpataujančią 
neteisybę ir mes, laisvę mylintieji, galėsi
me grįžti į laisvą tėvynę.

Aukštieji amerikiečių kariuomenės' ir 
Unrros atstovai, kurie ta proga sveikimo 
mus, gražiai, įvertintidami mūsų kultūrą, 
nesigailėjo mums širdį griebiančių šiltų 
žodžių, praskaidrinčių apsiniaukusią pa
dangę.

Saulei leidžiantis visi šventės dalyviai 
susirinko į vėliavų nuleidimo iškilmės. 
Stovėdami prie lietuviško stiliaus kry
žiaus, akmenio aukuro, mes prisiminėm 
Karo muziejaus sodelį, kur taip dažnai 
susirinkdavome liūdesio ir džiaugsmo va
landomis.

Kryžiuje sužibo elektros šviesa, ant 
aukuro smilko smilkalai, mergaitės padėjo 
vainikus. Visi susirinkusieji pagerbė žu
vusiuosius lietuvius.

Nusileido vėliavos, nuskambėjo giesmės 
žodžiai. Mes skirstėmės J savo laikines 
pastoges, vildamiesi susitikti Lietuvos 
kelyje. Vytautas Jevaitis.

17 vai. prasidėjo taip labai lauktoji dai
nų šventės programos dalis. Wiesbadend' 
lietuvių dūdų orkestrui grojant maršą, 
darnia, gražia, rikiuote įžygiavo į aikštę 
choristai, tautinių šokių šokėjai. Eitynėse 
dalyvavo ir svečiai latviu, skautai. Aikš
tėje plevėsavo daug tautinių ir skautų 
vėliavų. Žiūrovai juos pasitiko su valiavi
mais-, didelėmis džiaugsmo ovacijomis.
J estradą sulipo jungtinis mišrus cho

ras. Tūkstantinė žmonių minia nutilo. 
Svečių tarpe matėme daug amerikiečių 
karių ir unriečių. Su dideliu džiaugsmu 
sutinkamas dainų šventės vyr. dirigentas 
muzikas Br. Budriūnas, kuris dirigavo 
Dambrausko „Maldai už tėvynę“ (su or
kestru) ir „Kur bėga Šešupė.

Pp to dirigavo muzikas V. Šimkus, šios 
šventės Iniciatorius. Choras, padainavo 4 
dainas: „Laisvės daina“, „Nudavė dukre
lė“, Home Sweet home“ (angliškai) ir nuo
taikingąją „Stikliukėlis“.

Keitėsi tautinių drabužių spalvos. 
Į estradą sulipo latvių jungtinis choras. 
Žmonių minią pagavo gražaus savitarpio 
sugyvenimo jausmas. Choras padainavo 
4 dainas.

Į aikštę išbėgo 120 tautinių šokių šo
kėjų. Jiems grojo iš Wiesbadeno atvykęs 
lietuvių dūdų orkestras, vedamas Obuole- 
vičiaus. Blezdingėlė, kubilas, plovėjai, 
kalvelis. Šokėjai keitė šokius, aikštėje 
mirgėjo įvairiaspalviai tautiniai drabu
žiai ir mes matėme šokėjus ne scenai pa
rengtus, bet sugebančius perduoti tokią 
šokių formą^ kuri mums vaizdžiai priminė 
senosios Lietuvos vaizdą ir jos krykštau
jantį jaunimą, susirinkusį praleisti subat- 
vakario.

Po trumpos pertaukos estradoje užėmė 
vietą lietuvių jungtinis vyrų choras. Diri
guojamas muziko Br. Jonušo jie padai
navo: „Lietuva brangi“, „Balnok, tėveli“, 
ir „Valio plovėjėliai“. Pasikeičia dirigen
tai. Tam pačiam vyrų chorui diriguoja 
vyr. dirigentas Br. Budriūnas. Choras pa
dainavo „Good Night Ladies“ (angliškai), 
„per naktelę šokau“ ir „Nurimk, sesut".

Mišrus jungtinis choras, diriguojamas 
muziko Br. Jonušo, padainavo: „Eisiu gi
rion1, „Žolelė žydėjo“, „Už jūrių marių“. 
Paskutinei ^Ventės programos daliai diri
gavo vyr. dirigentas muzikas B. Budriū
nas. Choras padainavo: „Vakarinė daina“, 
„Paskutinis vakarėlis“, „Anoj pusėj 
ežero“. .

Dainų šventės programa baigta. Mes 
negalėjome jokiomis išviršinėmis formo

WALL ACEAS PAAIŠKINA
Londonas. JAV prekybos ministeris Wal- 

laceas pareiškė spaudos atstovams, kad jis 
neatsisako nė nuo vienos minties, pareikštos 
savo kalboje. Jis ketinąs netrukus pasakyti 
naują kalbą Amerikos užsienio politikos 
klausimais.

įvairūs Amerikos laikraščiai reikalauja, 
kad Wallaceas pasitrauktų. Dėl Wallaceo 
kalbos netikrumoje atsidūrę Amerikos dip
lomatai.

AREŠTUOTAS AGRAMO ARKIVYS
KUPAS

Londonas. Jugoslavijos vyriausybė įsakė 
areštuoti Agramo arkivyskupą dr. Stelinė- 
čą už fašistų rėmimą.

LAIKRAŠTIS RUGSĖJO 19 D. 
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