
Austriją šelps lig ateinančios vasaros
Londonas. D. Britanijos įgaliotinis Aus

trijai ir-Vokietijai valstybės ministeris 
Hyndas j paklausimą Žemuosiuose Rū
muose dėl Austrijos šelpimo atsakė, jog 
Unrros pagalba Austriji būsianti tei
kiama ir po oficialaus Unrros likvidavi
mo šių metų gale. Ta pagalba nusitęsianti 
iki ateinančių metų vasaros pradžios. Bū
sią stengiamasi Austrijos gyventojų 
maistą normas pakelti bent iki Vokietijos 
gyventojų maisto normų lygmens. Šiuo 
metu ne visose Austrijos zonose maisto 
normos yra lygios. ’Apskritai normalaus 
vartotojo maisto norma siekia 1.200 ka
lorijų dienoje. Tačiau sovietų zonoje sun
kiai dirbantieji gausią 2.200 kalorijų, o
ne per sunkiai dirbantieji — 1.850 kalori
jų. Sovietų nusavintose įmonėse dirban
tieji, be to, turi teisę tam tikrą kiekį pro
duktų laisvai pirkti. Jų kaloringumo 
vertė nežinoma. Ypač sunkus Austrijai 
per didelės sostinės aprūpinimas. Dėl to 
šiomis dienomis mėsos normos sumažin
tos iš 1.200 gr į 950 gr menesyje.

AUSTRAI SKUNDŽIASI SAVO LIKIMU
Londonas. Austrai laiškuose, rašytuose 

BBC, skundžiasi savo likimu. Niekas jais 
nebesirūpinąs. Savarankiškumas tik po
pieriuje. Iš tikrųjų viskas svetimiesiems 
priklausą. Sovietai savo zonoje konfis
kavę visas įmones. Anglai ir amerikiečiai, 
tiesa, nekonfiskavę, bet tebepretenduoją 
į kažin kokį atlyginimą už vokiečiams 
priklausiusias įmones. Pusė milijono 
austrų išvykstu iš Vengrijos taip, kaip 
stovu Tad jiems darosi nebeaišku, kuo 
skiriasi Hitlerio režimas, taikytas karo 
meto sąlygomis, nuo išlaisvintojų elgesio 
taikos metu.

Trumanas sveikina Byrneso kalbą
Vašingtonas. Baltųjų Rūmų spaudos 

atstovas pranešė, kad prezidentas Truma
nas davė visišką savo sutikimą Bymeso 
kalbat Kalbos tekstas buvo iš anksto pa
teiktas prezidentui susipažinti. Pabaigus 
kalbą sakyti, prezidentas tuojau paskam
bino užsienio reikalų ministerial ir pa
reiškė jam savo sveikinimus tokios šau
nios kalbos "pasakymo proga.

TRUMANO KALBA JT SESIJOS 
ATIDARYME

Naujorkas. JT spaudos skyriaus prane
šimu sesijos atidaryme pasakys kalbas 
prez. Trumanas ir Spaakas. Atidaroma
jam posėdžiui debatų nenumatoma.
IR PRANCŪZŲ OKUPACINĖS PAJĖ

GOS ĮMANEVRUOJA
Paryžius. Dalyvaujant Prancūzijos ka

ro ministeriui Midulet, generalinio štabo 
viršininkui Juinui ir generolui Koenlgui 
buvo atlikti prancūzų okupacinės kariuo
menės Vokietijoje manevrai. Generolas 
Koenigas, okupacinės kariuomenės Vo

SOCIALDEMOKRATAI GAVO 1 VIETĄ 
BERLYNE

Londonas. Negalutiniais balsų skaičia
vimo rezultatais per rinkimus Berlyne 
SPD (laisvieji ‘ socialdemokratai) gavo 
48,8% visų paduotų balsų, CDU (krikš
čionys demokratai) — 21,2%, SĖD (persi
krikštiję komunistai) — 19,7%, LDP (li
beralai) — 9,3%. Taigi SPD ir ' CDU 
drauge paėmus surinko 70% visų balsų. 
Net sovietų zonos 8 apylinkėse SĖD stovi 
po SPD. O amerikiečių zonos 6 apylinkėse 
SĖD stovi paskutinėje vietoje. Tik sovie
tų zonos 5 provincijose, kur neleidžiama 
atskirai veikti SPD partijai, SĖD stovi 
pirmoje vietoje. Po jos eina LPD.

Masiniai Mikolaičiko partijos narių areštai
Londonas. Londono politiniuose sluoks

niuose sukėlė didelį susirūpinimą Lenki
joje vykdomi masiniai ūkininkų partijai 
vadovaujančių asmenų ir eilinių partijos 
narių suėmimai. Mikolaičikas veltui pro
testavo prieš dviejų artimiausių ir svar
biausių jo. bendradarbių suėmimą. Ma
noma, jog tuo norima opozicinę ūkininkų 
partiją prieš numatomus rinkimus jei ne 
visiškai išskirti, tai bent žymiai susilpninti 
ir sukompromituoti masių akyse. Suimtie
siems prikišami kriminaliniai arba išgal
voti politiniai nusikaltimai, visiškai ne
siskaitant su pasižadėjimu nevaržyti bet 
kokios nuomonės pareiškimo laisvės.

NUNCIJUS APLANKE STEPINACĄ
Belgradas. Popiežiau nuncijus Belgrade 

vysk. Hurleys aplankė kalėjime Jugosla
vijos arkivyskupą Stepinacą ir su juo 
kalbėjo apie valandą laiko." Pasikalbė

kietijoje vadas, šiuo metu yra vizito 
Danijoje.

SUKILĖLIAI TEBEKOVOJA
Atėnai. Tarp vyriausybės kariuomenės 

dalinių ir sukilėlių tebevyksta kovos. Prie 
Olimpo upės sukilėliai neteko 70 vyrų.

Siaurinėje Graikijoje 9 valandas tru
kusiose kautynėse su žandarmerija nu
kauti 22 sukilėliai. Žuvo 4 žandarai.
ATSISAKĖ GRAIKUOS MINISTERIAI

Atėnai. Visi ministerial įteikė atsisa
kymo raštus ministeriui pirmininkui Cal- 
dariui, kad įgalintų jį iš naujo pradėti 
derybas su opozicijos atstovais dėl daly
vavimo vyriausybėje.

ATMETĖ RINKIMU PRIEŽIŪROS 
SIŪLYMĄ

Londonas. Tarybų s-ga atmetė Ameri
kos siūlymą sudaryti sąjungininkų komi
siją, kuri prižiūrėtu, kad Bulgari’oje 
sekmadienį vykstą rinkimai būtų atlie
kami laisvai

STUTTGARTO ATENTATO TIKSLAS
Londonas. Generolo Clayo pareiškimu 

bombos atentatas prieš Stuttgarto nuna- 
cinimo įstaigą esąs nacių darbas, kurie 
tuo norėję sunaikinti ten surinktą prieš 
juos medžiagą. Generolas Clayis sovie
tams įteikė griežtą protestą dėl sovietų 
sargybinio nušauto amerikiečio. Proteste 
reikalaujama tučtuojau imtis reikiamų 
žygių įvykiui išaiškinti.

MASKVOS PERSTATYMAS
Maskva. Aukščiausioji Taryba patvirtino 

S metų planą Maskvos perstatymui. Bus dir
bama pagal standartinį architektūros planą. 
Numatoma naujų pastatų 3 mil. kvadratinių 
metrų gyvenamo ploto.
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jimo klausėsi specialus vyriausybės skir
tas valdininkas.

Jugoslavijos bažnytinė vyriausybė pa
reiškė, kad dvasininkų persekiojimas 
vyksta ir toliau. O Kroatijos min. pirmi
ninkas Bakavičas teigia, kad vyriausybė 
nesirengia sunaikinti katalikų bažnyčios, 
tačiau pasilieka sau teisę kištis į politi
nius reikalus.

PILOTŲ STREIKAS
Naujorkas. 1100 Transworld b-vės civi

linių pilotų pradėjo streikuoti. Tuo būdu 
streikininkai stengiasi iškovoti didesnius 
atlyginimus. Vyrauja « įsitikinimas, kad 
ryšium su šiuo streiku b-vė gali būti 
suvalstybinta.

KITOS ZONOS NEPRIIMA
Berlynas. Amerikos karinė valdžia pra

neša, kad atmestas Paperto prašymas 
leisti apsigyventi britų zonoje. Tuo būdu

•' ' ■■
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visiems trims tarptautinio tribunolo 
Niurnberge išteisintiesiems neduota lei
dimo vykti nei į britų, nei į prancūzų 
zonas.

AMERIKA DAVE VOKIEČIAMS 
% REIKALINGO MAISTO

Berlynas. Amerikiečių karinės valdžios 
maitinimo ir ūkio skyriaus viršininkas pul
kininkas H. B. Hesteris pranešė, kad nuo 
1945 gegužės mėn. 8’d. iki 1946 m. rugsėjo 
mėn. 30 karinė valdžia įvežė j amerikiečių 
zoną Vokietijoje ir Berlyne maistų produktų 
iš viso 940.000 to. Duoniniai javai, ■ miltai, 
ankštiniai augalai, žuvys ir pieno milteliai 
sudarė didžiąją dalį visos siuntos. Įvežtieji 
maisto produktai sudarė apie % viso maisto 
produktų sunaudojimo ir įgalino pakelti 
maisto normas iki 1550 kalorijų.

Šių metų pasaulio maisto ištekliai būsią 
didesni nei pereityje, bet vis dėlto nepasiek
sią prieškarinio dydžio. Mėsos, pieno pro
duktų trūkumas numatomas ir ateinančiai* 

| meta is.
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Amerikos lietuviai ir mesVI. Radzevičius

Kaip mes, šiandieniniai tremtiniai, taip ir 
mūsų pirmtakūnai, Amerikos lietuviai, pa
sitraukdami iš savo gimtosios žemės, nieko, 
berods, ypatingai n'ėra išsivežę. Kaip mes 
visi, taip ir jų dalis, pasitraukė iš Lietuvos, 
norėdami išvengti pavergėjų persekiojimų. 
Kiti nepakeldami to dvasinio ir medžiaginio 
skurdo, kuriame lietuvių tauta planingai bu
vo troškinama, laisvės ir duonos buvo pri
versti ieškoti svetur. Pabėgdami jie tepasi- 
ėmė tik tėvynės meilę ir neapykantą paver
gėjams.

Naujame pasaulyje jie rado ir laisvės ir 
duonos, tačiau gimtojo-krašto jis jiems ne
pavadavo. Nei laikas nei aplinka jų tėvynės 
meilės nesusilpnino. Ji nuolatos liepsnojo 
lietuviškose širdyse. Ir savo vaikams jie per 
davė, ją visai nesumažėjusią, bet kupiną to 
švelnumo, ir to gyvumo, kurio tegalima už
tikti tik tarp tremtyje gyvenančių žmonių. 
Tėvų įskiepyta, vaikams tėvynės meilė Ame
rikos lietuvių organizacijose gana sumaniai 
gaivina, stiprina ir ryškina. Dėl to didėjant 
lietuvių kolonijai Amerikoje kiekybiškai, 
prisirišimas prie savo krašto augo ir tebe
auga kokybiškai. Amerikoje gimusieji lietu
viai nenutauto, bet savo viduje, savo 
dvasios gelmėse, pasiliko ištikimi savo ir 
savo tėvų žemės vaikai. Prie šio gražaus 
dai%o mes, gyvenę Lietuvoje, niekuo nepri- 
sidėjome. Gyvendami nepriklausomai, Ame
rikos lietuvius buvome palikę vienui vie
nus, o vykęs atsitiktinis bendradarbiavimas 
buvo nedovanotinai paviršutiniškas, nepla
ningas ir daugiau biznieriškas, bet jokiu 
būdu ne broliškas. •

Mes sistemingai neinformavome Ameri
kos lietuvių apie sutinkamas kliūtis ir apie 
atsiektus laimėjimus. Juk tiesiog net nepro
tinga prisiminti,.kad labai ilgą laiką nebu
vo nuolatinės informacijos. Tik gana vėlai 
vienintelio asmens, Antano Bržd ini
ciatyva ta informacija grynai privati, buvo 
bepradedanti įgauti šiek tiek planingiau or
ganizuotas formas.

Mes neparuošėme Amerikos lietuviams 
jokių specialių leidinių apie Lietuvą; nepa
ruošėme jų nei tiems, kurie gali skaityti 
lietuviškai, nei tiems, kurie lengviau skaito 

-'angliškai.
Nebuvo sudaryta nuolatinių bendradarbia-
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vimo saitų tarp Amerikos lietuvių spaudos 
ir Lietuvoje praktikuojančių žurnalistinių 
pajėgų. Nei užsienių reikalų ministerijos 
spaudos ir informacijos skyrius, nei telegra
mų agentūra „Elta” neturėjo -specialios tar
nybos, teikiančios informacijų Amerikos lie
tuvių spaudai. Visą laiką buvo tenkinamasi 
tik pripuolamu trigrašio ky Stelėj imu. Labai 
mažai ką rasdavome savoje spaudoje ir apie 
Amerikos lietuvių gyvenimą. •

Kultūrinis bendradarbiavimas irgi buvo 
visai užmirštas! Nė vieną Vartą mes nepa
jėgėme pasiųsti Amerikos lietuviams savo 
dramos kolektyvo su lietuviškais vaidini
mais, su sceniniu Lietuvos gyvenimo pa
vaizdavimu.

Mūsų operos garsenybės mieliau lankėsi 
su gastrolėmis Vienoje, Romoje, Paryžiuje, 
net Buenos-Airese ir San-Paulo, bet aplenk
davo Naujarką, Chicagą, Bostoną ir kitas 
Amerikos lietuvių kolonijas. Tas pats buvo 
ir su mūsų muzikos virtuozais.

Mūsų vaizduojamojo meno atstovai Lie
tuvoje kasmet suorganizuodavo po porą di
desnių ir visą eilę mažesnių parodų su 
daug kartų rodytais savo kūriniais. Tačiau 
tas vaizduojamasis Lietuvos menas nenuke
liaudavo pas Amerikos lietuvius. Pavienio 
dailininko pasirodymas šiuo atveju spragos 

negalėjo užpildyti.
Mūsų visuomenės ir "kultūros veikėjai 

taip pat buvo pamiršę milijoninę Amerikie
čių koloniją. Nei organizuotos nei privačios 
iniciatyvos per ilgus metus čia niekas tin
kamai neparodė.

Niekas, nuo ko tai priklausė, nepasisten
gė, kad Amerikos lietuvių jaunimas vyktų 
studijuoti Lietuvos universitete ir aukštosio
se specialinėse mokyklose. Muziką tapy
bą, techniką, teologiją, filospfiją ir į kitus 
mokslus Amerikos lietuviai būtų tikrai ga
lėję Lietuvoje studijuoti, jei būtų buvę su
darytos tinkamos sąlygos ir pravesta reika
linga akcija Amerikos lietuvių tarpe. Bet 
ir apie tai mes tada nepagalvodavome.

Panorėjęs, kiekvienas atras dar daug sri
čių, kuriose reiškėsi tos pačios blogybės. 
Po viso to, kai pasibaigė akcija dėl laisvės 
Bonų, Amerikos lietuviai žinojo tik tiek, 
kad Lietuva laisva, bet koks gyvenimas 
vyksta toje laisvoje Lietuvoje, jie negalėda
vo pilnai suvokti. Šiuo atveju mes buvome 
šykštūs ir nieko toliau savo nosies nematą. 
Tik mes kiekvienas atskirai santykiuose su 
savo artimaisiais giminėmis, gyvenančiais 
Amerikoje, tiek visi bendrai, tiek, pagalau, 
ir mūsų vadovaujantieji asmenys šiuo atve
ju darė didelių klaidų, kurių ateityje rei
kės visomis išgalėmis vengti. Naujam atku
riamajam darbui teks sukaupti visas jėgae.

Tų klaidų taisymas turėtų būti pradėtas 
jau dabar, žinoma, kiek tai ištrėmimo są
lygomis yra įmanoma. Be abejonės šiandien 
mes esame labai suvaržyti ir ne viską ga
lime, ko norėtume, tačiau Amerikos lietu
viai mums turėtų rūpėti ne vien dėl affide- 
vitų.

JUGOSLAVIJA SUMOKA 150.000 
DOLERIŲ UŽ ŽUVUSIUS JAV LAKŪNUS 

Vašingtonas. Jugoslavija sumokėjo JAV 
150.000 dolerių už 5 žuvusius amerikiečių 
lakūnus. Jugoslavijai reikalaujant ši suma 
lygiomis bus išdalinta žuvusiųjų šeimoms.

Kaip žinoma, šie penki lakūnai žuvo rug
sėjo 19 d. per priverstinį amerikiečių lėk
tuvo nusileidimą. Kitas lėktuvas buvo pri
verstas nusileisti rugsėjo 9 d., bet be aukų.

JAV vyriausybė dar tebesitiki gauti kom
pensaciją ir už abu lėktuvus, nors ligi šiol 
Jugoslavija vuus reikalavimus yra atmetusi. 
N. Y. Herald Tribune.

APSILEIDIMAS IR VAGYSTES 
TARYBINIUOSE OKIUOSE

Tarybų vyriausybė ir komunistų partija 
pradėjo akciją stiprinti kolektyvinių ūkių 
valdymą ir apsaugoti šių metų javų derlių 
nuo apsileidimo bei vagysčių.

Kaip neseniai buvo pranešta, yra įkurta 
naują įstaiga . kolektyvinių ūkių . reikalams. 
Šiai įstaigai vadovaus karo metu buvęs že
mės ūkio komisaras A. Andriejevas. Įstaiga 
turi teisę kontroliuoti kolektyvinius ūkius 
visoje sąjungoje.

Tuo pat metu „Pravda” savo vedamajame 
aštriai puolė apsileidimą, ištižimą ir vagys
tes kolektyviniuose ūkiuose, ypačiai Rosto
vo, Kurgano, Saratovo ir Ivanovo srityse.

Kitame „Pravdos” puslapyje Makarenko 
rašo, kad Rostovo srityje buvę „priešvals
tybinių demonstracijų”, užtęsiant javų kūli
mą ir pristatymą. „Įvairiuose kolektyviniuo
se ūkiuose sabotavin/as yrą taip toli nu
ėjęs, kad javai net slepiami, nuo valstybės”, 
— sako Makarenka.

Toliau straipsnyje, sakoma, “ kad grūdų 
elevatorių ir sandėlių orgąnizacijos dirba 
„nepakenčiamai blogaį”, turėdamos nedorus 
ir blogus darbininkus, kurie eikvoja ir va
gia duoninius javus. •

Straipsnis baigiamas žodžiais: „Partijos 
organizacija turėtų vesti griežtą kovą su ja
vų tiekimo sabotuotojais, su išeikvojimu, 
plėšimu ir javų slėpimu ir griežčiausiai re
gistruoti bei saugoti javus.”

(New York Herald Tribune).

DAUGIAU .PRODUKTU BE KAINŲ 
KONTROLES

Vašingtonas. Kainų kontrolė panaikinta 
riebalams ir alyvoms. Sis panaikinimas bu
vo pasidaręs reikalingas ryšium- Su mėsos 
kontrolės atšaukimu. JA •• Valstybėse Vy
rauja toks margarino ir valgomųjų alyVų 
stiglius, jog beveik niekur nebebuvo galima

; i 4 Įt t. ' . < trr is.
AMERIKOS KREDITAI . VOKIETIJOS 

FIRMOMS n v
Berlynas. Dalyvaujant JAV karo ministe

rijas pasekretoriui C Petersonui, RFC (Re- 
coristruktion Finance Corporation) direkto
riuj E. Allenui ir karinės valdžios atstovams 
įvyko pasitarimai Vokietijos eksporto didi
nimo reikalu. RFC pažadėjo Vokietijos 
eksporto finansus kreditų, žaliavoms pirkti, 
kad tokiu būdu būtų galima įjungti pra
monę į darbą. Kreditai bus padengti iš 
eksporto. Daugiausiai bus remiama porce- 
lano, optinių priemonių, chemijos ir leng
vųjų mašinų pramonė. Už gautą pelną Vo
kietija galėsianti pirkti maisto produktų. Ta 
pačia proga gen. Lucius Clayus pareiškė, 
kačf keletos metų būvyje tikimasi Vokietijos 
eksportą pakelti iki 100 milijonų dolerių 
per metus.

Toliau C. Petersonas pareiškė, kad JAV 
nuo 1946 m. birželio iki* 1947 m. birželio 
mėn. numatančios išleisti 250 mil. dolerių 
Vokietijos gyventojų maitinimo, ūkio ir iš- 
vietintųjų asmenų reikalams. Iš šios sumos 
karo ministerija paintsianti 100 ml. dolerių 
išvientintų asmenų maitinimui.
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.Vytautas Kašnėnas

Gyvenimo tikrovėje
Iš žurnalisto bloknoto

Didelė ligoninės palata. Dešimt lovų. 
Šiandien mus čia atkėlė iš įvairių skyrių. 
Prie mūsų trijų didelių langų remiasi kaš
tonai. Vyrų žvilgsniai nukreipti į juos. Nė 
vienas iš mūsų nepratarė savo kaimynui 
žodžio. Atėjo gydytojas, atėjo seselė, slau
gė. Jie pasikalbėjo su ligoniais, kas reikėjo 
aptarnavo ir vėl išėjo. Su visais kalbėjosi 
vokiškai. Kas mes tokie esame, kokios tau
tybės, nė vienas iš mūsų nežino, nes kaimy
nas kaimyno nepažįsta. •

Slinko dienos. Kilo ir leidosi žemyn tem
peratūros kreivės, nuvytusias gėles pakeis
davo naujomis. Kas buvo nebereikalingas, 
tą išnešdavo sanitarai, o į jo vietą pagul
dydavo kitą ligonį.’ Nežino jis, nežinome ir 
mes ar mus išneš sanitarai apdengę galvas 
antklode, ar mes patys svirdinėdami aplei- 
sime šiuos,- su raudonu kryžium paženklin
tus namus. Bet dėl to niekas nekvaršina sau 
galvos. Niekas nebejaudina ir mūsų. Viena 
tik žinome, kad jei'bus reikalinga, tai sani
tarų etatai bus padidinti. Pastatys ir lavoni
nių daugiau. O karstų dirbėjai netruks su
kalti šešias lentas. Reikia manyti, kad ir ka
pinėse atsiras mums vietos. Bet kam dar 
tiek toli vežti? Negi nėra vietos čia pat, 
kur nors bulvienoje. Nereikės nė kapo su
kastu Bus daug praktiškiau. Artojui nuos
tolių nepadarysime. Argi negeresnis pa
minklas bus išarta nauja vaga ir kuo gi 
avižos ar miežiai prastesni už margaspal
ves gėles.

Mes galime tik prisiminti, galime tik vie
nas kitam pasakoti, kad mūsų tėviškėse yra 
kapinės, kad ,ten laidojami žmonės,, puošia
mi ^lėtais Jcąpai,^statomi paminklai, juos 
lankę, prižįųn: giminės, pažįstami, tautie
čiai. Bet kam visa tai yra reikalinga čia, 
kur mus' niekas nelaiko žmonėmis, kur mus 
dar gyvus šmeižė kas tik norėjo ir kas tik 
gražesnių žodžių galėjo prisirinkti. Pašau-' 
lio laikraščiai, radijas, rodos, su malonu
mu rašo: ir kalba a0ie tuos žmones; kurie 
kaip didžiausi nusikaltėliai, niekšai ? paliko 
savo tėvynes ir išklydo į pasaulį, pasidarė 
pronaciais, kad padėjus jiems, naciams įsi
galėti pasaulyje, tikėdamiesi, jog jiems lai
mėjus karą, kaip vergai galės padėti ats
tatyti sugriautus miestus ir paskiau palai
doti čia kaulus. Juk tai puiki idėja. Šėto- 
niškai~puiki. Žurnalistai, rašytojai, politikai 
pliekite ir toliau tuos dvasios vertelgas. Ir 
ko gi jiems reikėjo bėgti iš savo tėvynės, 
kai ten gyvenimas klesti, kai ten vyrauja 
teisingiausia valdymosi sistema, demokratiš
kiausia santvarka.

•

Mes jau pažįstame vienas kitą. Dešimt li
gonių, gulinčių didžiulėje palatoje pasidarė 
draugai. Viena nelaimė mus sujungė. Mes 
nekalbame apie nužmogintųjų kovą prieš 
tuos, kurie skelbiasi esą žmonėmis. Būkite 
jūs ir toliau tokie. Posėdžiaukite dienomis 
naktimis ir rūpinkitės kaip kuo greičiausiu 

laiku pagaminti tiems žmonėms karstus. Jų 
reikia daug. Milijonus. Kai tai bus atlikta, 
tai pasaulio problema bus išspręsta. Miru
siesiems tėvynės nebereikia. Jie pereis gy
venti ten, kur yra teisingesnė valdymosi 
forma, kur laisvė dar Viešpatauja ir amžinai 
viešpataus.

Aš gavau didelį pundą laikraščių. Per
skaičiau visus nuo pirmos iki paskutinės 
raidės. Ir vakare, kai medžių lapai šešėliais

Vladas Šlaitas
Atviras laiškas Amerikai 

arba
, Juokas pro ašaras

Amerika!------ - Tu iki šiol dar neišvletinta?
------ Tu negavai DP kortelės?! —

Ach! ... Tai nesąmonė! . . .
Juk tu, Amerika, 
esi plati, ir milijonai tavo įmonių 
kasdien išspiauna milijonus tankų — — — < ■*
Jei būtum tu maža, Amerika, 
būtum ir tu, kaip aš išvietinta; 
gautum iš UNRRA’os nudėvėtą švarką; 
gautum su tūkstančiu skylių liemenę; 
gautum batus senus ir užsirietusius, 
lygiai kaip CHARLIE CHAPLIN'q . . ,

Būtum ir tu su širdimi išvietinta-----------
Skurstum kur nors kokioj tagalų zonoj 
plonų ir vokiškų lentų barakuos.
Naktim svajotum apie tolimą BROAD 

WAY'ju
su Klykiančiom šviesos reklamom 
ir svyrinėjančiaįa' naktyj dangoraižiais , , .

Ateitų pas tave DIDIEJI VYRAI, 
klaustų tave, kodėl namo negrįžti; 
imtų gal plūst tave, <
vadintų QUISLINC'u ir NACIU .. , 
Nes tu maža esi, 

’nes tavo tėviškėj
gyyena žmonės SVETIMI ir PLĖŠRŪS! . . ,

:Amerika!------ Tu iki šiol dar neišvietinta?
-------Tu negavai DP kortelės?! —

Ach! . . . Tai nesąmonė! . . .
Juk tu, Amerika, 
esi plati, ir milijonai tavo įmonių 
kasdien išspiauna milijonus tankų, 
ir milijonus staugiančių bombonešių, 
ir milijonus žviegiančių A bombų!.-----------  

pavirto, aš pasakojau savo nelaimės drau
gams: latviui, estui, jugoslavui, lenkui, uk
rainiečiui, kad tikrieji žmonės triumfuoja 
naujais išradimaiš. Bet ne apie atomą aš 
jiems pasakojau, nes kas iš to, kad jį išrado 
ir kad jis labai galingas, bet iš kitos pusės 
toks menkavertis, jog nepajėgia įgyvendinti 
pasaulyje taikos. Aš pasakojau apie naujai 
išrastus vaistus, kurie stebuklingai gydo 
žmones, grąžina į gyvenimą net tuos, kurie 
jau viena koja įžengė į kapus.

Apie tai mes kalbėjome ilgai ir mums už- 

'eko tik žinoti, kad tokie vaistai yra išrasti. 
jzn nuo vien to rodos, mūsų sveikata page
rėjo. Mes visi pagyvėjome ir mūsų akyse 
suspindėjo vilties kibirkštėlės.

Bet kokie mes esame naivūs. Argi mes 
galime viltis, kad tie vaistai kada nors mums 
bus suteikti. Užtenka tik tiek, kad jų gamy
ba yra labai didelė ir dar daug jų paga
mins. Jie yra skirti tiems, kurie turi gyven
ti, bet ne tiems, kurie yra nereikalingi žmo
nės ir, kas blogiausia, nesiduoda perlau- 
žiami, būna kieti savo idėjose, savo nusista
tymuose.

Konsiliumas. Šį kartą mus tikrina ne gy
dytojai ir jiems nesvarbus^ mūsų pulso skai
čius. Jiems svarbu ką mes galvojome ir ką 
galvojame. Ką galvojome, kai į mūsų kraš
tą įžengė okupantai ir, vienas kitą pavaduo
dami, pamynė po kojomis mūsų Konstitu
ciją, teriojo šalį ir žmones aišku. Mes 
troškome laisvės ir jos siekėme įvairiausiais 
būdais. Laukėme Vakarų pagalbos ir, ne
žiūrėdami jokių pavojų, palikę kas mums 
brangiausia, skubėjome į tą pusę, iš kur 
sklido laisvės spinduliai. Šiame mirties ke
lyje daug žuvo, bet kas perėjo ugnį, tas su
sitiko su tikraisiais išvaduotojais.

Ką galvojame taip pat aišku. Jei mes 
troškome laisvės, tai ir dabar jos trokšta
me. Daugiau nieko. Mes norime pamatyti 
kaip praktiškai atrodo tos ligi šiol matytos 
tik popieriuje surašytos keturios laisvės.

Konsiliumas baigtas. Jie dar per mažai 
vargo matė, — sako jie. Tegu dar paklai- 
džioja p'o pasaulį tie benamiai.

Pasiėmėm su savim iš Letuvos atsivežtą 
žemės žiupsnelį, lietuviškos duonos trupinė
lį — tai mūsų turtas — ir tegu veža mus.

Išvykome. Tamsu. Ilga poliarinė naktis 
virš Europos. Septyni metai,, kai nematome 
šviesos. Dėlto nematome, kur einame ir i ką 
darome. Nesutinkame ir žmogaus, • kuris tu
rėtų jausmus ir širdį. Aplink tik robotai. 
Tur būt it mes pasidarėme robotais, kad 
mums nebereikia namų, pastogės, š:’'- '•■•m- 
pelio. ’•

Tur būt!..
Ach, tegu!..

BERLYNE DŽIOVA PAD1DLJO 
KELISKART

Berlynas. Amerikiečių karinės valdžios 
Berlyne šefas pulk. L. Howleys pranešė apie 
nepaprastą plaučių diiovos išsiplėtimą Ber
lyne. Šiuo metu yra užregistruota 65.000 
sergančių, iš kurių apie 20.000 atvira ir 
apkrečiama forma, kas yra 4 kart daugiau, 
nei 1938 metais.

Ligoninėse vietų yra tiktai 4.800 ligo
niams. Kariuomenei palaisvinus į vairias 
mokyklų patalpas, pasidarys dar apie 3.000 
vietų.

Daug vilčių dedama į Rostocko Dr. H. 
Koliatho tyrinėjimus. Jis yra gavęs iš rugių 
ir kviečių specialų ekstraktą, kuris darant 
bandymus su žiurkėmis ir jūros kiaulaitė
mis, davęs puikių rezultatų. N. Y. Herald 
Tribune.

3



MINTIS Nr. 200 z 4 psi.,

u Qųv€nun&
z A. A. ALDUTE MAŽEIKAI fE

Šių metų rugsėjo men. 23 d. žiauri ir 
tragiška mirtis išskyrė iš mūsų tarpo jau
nutę studentę Aldoną Mažeikaitę.

Velionė gimė 1925 m. sausio mėn. 2 d., 
Kaune, pedagogo šeimoje. 1943 m. baigė. 
Kauno „Aušros” mergaičių gimnaziją ir, 
kiek to meto sąlygos leido, Kauno Univer
sitete studijavo mediciną.

1944 m. liepos mėn. 29 d. karo audra iš
veja Aldutę, kaip ir daugelį kitų mūsų tau
tiečių, iš tėvynės į Vokietiją. Anksčiau iš
siskyrusi su tėvais, mergaitė’ jų jau nebe
susitiko ir jokių žinių apie jų likimą netu
rėjo.

Vokietijoje Aldona patyrė daug vargo ir 
pavojų. Ji dirbo sunkų ir neįprastą darbą, 
pergyveno visus didžiuosius Berlyno puoli
mus ir jo kapituliaciją.

Pastaruoju laiku ji gyveno Wuerzburgo 
lietuvių stovykloje ir buvo priimta į vietinį 
vokiečių universitetą, kuriame norėjo tęsti 
jau Lietuvoje pradėtas studijas, bet negai
lestinga mirtis staigiai nutraukė visus pasi
ryžimus, viltis ir gyvybę, amžiams palaido
dama jos kūną šaltoje Bavarijos žemėje.

Dėl savo gero ir linksmo būdo, jautrios 
sielos ir tvirtos valios Aldona buvo visų 
gerbiama ir mylima, todėl jos mirtis buvo 
didelis smūgis stovyklos gyventojams ir 
1946 m. rugsėjo mėn. 25 d., prie jos ka
po sutraukė didelį, jai paskutinę pagarbą 
atiduodančių, žmonių būrį, Ir. Tr.

SPORTAS
Memmingenas. Spalio 19 d. lietuvių 

krepšininkai sužaidė draugiškas rungty
nės su vietos latvių rinktine. Laimėjo 
mūsiškiai pirmą kartą gan aukšta pa
sekme 44:23 (15:9).

Lietuviams atstovavo ir taškų pelnė: 
Bedrzickas 14, Juškus 10, Kohdratas 9, 
Kapeckaą 6, Palavikas 3 ir Ąžuolas 2.

Už latvius žaidė Fricsons 7, Denisovs 6, 
Berzinš ir Upmanis po 4, Kleis 2.

Šį sekmadienį pas mus viešėjo Augs
burgo gimnaz. sportininkai. Svečiai žaidė 
krepšinį ir stalo tenisą su mūsų gimnaz. 
komandomis. St teniisą augsburgiečiai 
laimėjo 5:1; bet krepšinyje turėjo supa
kuoti, pralaimėdami 23:55 (20:29) pasekme.

Spalio 17 d. buvo sužaistos draug. rung
tynės tarp gimnazijos ir stovyklos liet, 
komandų laimėio rinktinė 28:26( 11:16). jg.

PASITARIMAI TARP KINIJOS
KOMUNISTŲ IR NACIONALISTŲ

Nankinas. Komunistų vadas gen. Suenla- 
jus pareiškė, kad nuomonių skirtumai tarp 
vyriausybės ir komunistų esą sumažėję. Pir
madienį jis išvyko į pasitarimus Šanchajuje.

PIRMASIS GARLAIVIS IS JAV
Hamburgas. Po 5 savaičių pertraukos va

kar atplaukė i Hamburgą pirmasis garlaivis 
su kviečiais iš JAV.

Trečiadienis 1946 m. spalio 23 d.

Kempteno Unrros direktorius darbo reikalu
Kempteno apygardinės Unrros direktorius 

kpt. C. W. Le Grandas Liet. Tremt. bend
ruomenės atstovams pareiškė:

— Nuo Naujų Metų Unrrai nebėra pa
skirta* naujų kre 'itų, ir ji savo veiklą su
stabdys. Numatoma įsteigti^ kitą organiza
ciją —pabėgėlių (IRO) ar panašią; tad ir 
šitie asmenys (DP), veikiausiai taps' „pabė
gėliais”. Galutinai Unrra savo darbą turin
ti baigti iki ateinančių metų liepos mėnesio. 
Unrros pareigūnai, kurie atvykę iš svetur, 
po Kalėdų išvažinėsią namo — į Angliją, 
Ameriką, Prancūziją ir t.t. Kitais metais 
savo reikalų tvarkymą turėsią perimti pa
tys išvietintieji. x . \

Tačiau naujoji pabėgėlių or-ja negalė
sianti teikti tokios globos, kokią teikė Unr
ra.’ Ateityje kiekvienas pragyvenimą galėsiąs 
garantuoti tik iš savo darbo. Todėl jau da
bar esąs metas jo pasirūpintu

JAV PREKYBOS RŪMAI MATO 
PAVOJŲ SOCIALIZME

JAV prekybos rūmai pareiškė, kad Pran
cūzijos ir Britanijos socializmas gali būti 
pavojingas laisvei, religijai ir ekonominiam 
progresui, kaip ir komunizmas.

Pranešime „komunistų infiltracija JA Val
stybėse” nurodoma, kad „dabar mes turime 
kolektivizmo du tipus, besivaržančius nua
lintuos kraštuos”.

Komentuojant sovietų „evangelizavimą” 
pasaulyje, toliau sakoma, „kad iš kitos pu
sės, daugelis tautų už sovietų sferos ribų 
priima socialistų kolektyvistinę variaciją, 
kuri gali būti taip pat pavojinga, kaip kad 
ir komunizmas yra pavojingas laisvei, j-eli- 
gijąi ir ekonominiam progresui”. N. Y. He
rald Tribune.
RELIGINIAI PERSEKIOJIMAI INDIJOJE

Kalkuta. Tūkstančiai indų bėga- į kalnus, 
kad išvengtų prieverstinio perėjimo į islamo 
tikėjimą. Rytų Bengalijoje muzųlmonų šali
ninkai kaimų gyventojams pastatė ultimatu
mą pereiti islamo tikejiman, priešingu atveju 
būsią sudeginti kaimai.

Indijos ministeris Nehrus vienoje kelionė
je per Bengaliją buvo gyventojų apšau
dytas.

SAVININKAI STENGIASI IŠGELBETI 
GELEŽINKELIUS NUO 

SUVALSTYBINIMO
Londonas. 4 didžiosios geležinkelių bendrovės 
paskelbė 5 metų planą, kuris numato 480 mil. 
dolerių geležinkelių atstatymo ir praplėtimo 
darbams. Tuo būdu norima išvengti geležin
kelių suvalstybinimo. Išleistame atsišaukime 
sakoma, ■ kad bendrovės esančios per dide
lės, kad joms galėtų būti sudaryta centrinė 
valdyba. Toliau siūloma Anglijos visuome
nei ištaigingi įrengimai, jei geležinkeliai ne
bus suvalstybinti.

Šiuo metu geležinkelio bendrovėse dirba 
apie 650.000 žmonių, o prieš karą tik apie 
300.000. Visų bendrovių turtas sudaro apie 
60 milijardų doleriu.

— Aš primenu, — kalbėjo'direktorius, — 
ir jūs. pasakykite savo žmonėms, kad dau
bas yra nepaprastai svarbūs dalykas. Drau
ge pabrėžkite, kad joks darbas žmogaus nd- 
pažemina. Išvietintieji turėtų plačiau galvo
ji ir mankštinti savo raumenis. Kas jūsų 
laukia — dar nežinia. Dėl to visi turite 
priprasti prie visko. Šiandien iš jūsų rei
kalaujama darbo jėgos. Jūs turite stoti dar
ban, nes gen. McNameys yra pareiškęs, kad 
reikalingiausi darbai kariuomenei bus duo
dami atlikti išvietintiesiems.

— Ateis laikas, kad jus vėl galėsite dar
bą pasirinkti pagal pamėgimą, bet dabar 
fieiti dirbti dėl to, kad esi inžinierius, tech
nikas ar daktaras — negalima.

Toliau direktorius priminė, kad pasitaiko 
darbui progų. Girdi, ligoninei reikėję valy
tojų. Bet išvietintojų tarpe neatsirado no
rinčių imtis to darbo. Tekę priimti tik vo
kietes.

— Po N. Metų gal daugelis norės tas vie
tas užimti, bet jų jau nebebus, — paaiški
no p. Direktorius. (A. B. Dienos Naujienos)

• ♦ •

PADĖKA
Mes, neteisybės paliestieji lietuviai be

namiai, visų okupacijų metu kovoję (ir 
kovoję) dėl Lietuvos nepriklausomybės, 
dabar palikę Augsburgo — Hochfeldo lie
tuvių bendruomenės eiles, nuoširdžiausiai 
dėkojame už vispusišką paramą:

Lietuvių-Tremtinių Bendruomenės Augs
burgo Apylinkės Komiteto pirmininkui, 
Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Augs
burgo Apylinkės Komiteto nariams, HOch- 
feldo Lietuvių Komiteto pirmininkui, 
Hochfeldo Lietuvių Komiteto nariams ir 
tarnautojams, Teismo pirmininkui ir vi
siems teisininkams, Visiems vertėjams ir 
mašininkėms, Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus vadovybei, Mūsų tautinei ben
druomenei, kuri mus parėmė materiališ
kai.

Mes negalime pamiršti to momento, kai 
pusiau stiebo pakeltai trispalvei plevė
suojant ir skambant tautos himno gar
sams visuomenė gausiu dalyvavimu, su 
ašaromis akyse, mus palydėjo.

Mūsų didžiausia padėka visiems, kas 
kuo nors, prie mūsų benamių geresnės 
būklės yra prisidėjęs.

Mes nepalūšime, mes kovosime dėl savo 
tautos, dėl savo krašto laisvės ir toliau.

Parašai.
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