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JT sesijoje įtampa slūgsta
Londonas. JT plenumo sesijoje Filipinų 

atstovas priminė, jog 20 mil. žuvusiųjų ir 
daugelis milijonų gyvų išlikusiųjų reika- 
lauia iš JT narių didesnio atsakingumo 
jausmo, negu tai buvo parodyta iki šiol. 
Ba.mė turinti būti panaikinta — veto su
siaurintas. .

Olandijos atstovas išreiškė. nepasitenkini
mą veto teise, kuria norima mažąsiais tau
tas nustumti į nereikšmingas statistų roles.

Kanada iškėlė reikalą saugumo tarybai 
sukurti, konkretų taikos laidą — pasaulio 
kariuomenę. Bolivijos atstovas pasidžiaugė, 
jog po nemalonių atsiminimų iš saugumo 
tarybos, tikriau nesaugumo tarybos veiklos, 
JT plenumo posėdžiai pradeda susitarimu 
įtempimą pamažu atleisti. "

STALINO IR BEV1NO NUOMONES 
BEVEIK SUTAMPA

Londonas. Anglijos radijo žinių tarnybos 
Vokietijai politinis komentatorius Stalino 
padarytus pareiškimus „United Press” ko
respondentui laiko labai svarbiais, ypač tu
rint galvoje <greitai laukiamą 4 pasitarimą 
dėl Vokietijos ateities. Stalino duotame pa
sikalbėjime Vokietiją liečią atsakymai galį 
būti suvesti į šiuos keturius pareiškimus: 
pirma, Stalinas mano, jog reikia atstatyti ne 

Nuosaikus Kremliaus pareiškimai
Londonas. Maskvos radijo paskelbė Sta

lino pasikalbėjimą su JAV žinių agentūros 
„United Press” atstovu Maskvoje.

Stalinas savo atsakymuose į atstovo klau
simus pareiškė, jog Tarybų s-ga esanti už 
Vokietijos pramonės potencialo pakėlimą, 
už zonų ribų panaikinimą ir už Vokietijos 
ne tik ūkinės, bet ir politinės vienybės įgy- 
vendyma. Jis pripažino reikalą sukurti Vo
kietijos centrinę valdžią, su kuria sąjungi
ninkai galėtų pasirašyti taikos sutartį.

Vokietijos rinkimų rezultatais nesąs vi
siškai patenkintas. Matyti, jiems turėjo įta
kos dar*negalutinai pašalintas fašizmas ir 
negalutinai atliktas sudemokratinimas. Visa 
tai reikia paskubinti ir nuodugniau atlikti.

Vokietijai reikia suteikti visas galimybes 
jos vidaus ir užsienio prekybai plėtotis, kad 
būtų atpalaiduota nuo užsienio paramos. 
Karo nusikaltėliai turi būti ir toliau perse
kiojamu

Rytų sienos turinčios būti laikomos galu
tinėmis. Visi Potsdamo susitarimai gali 
būti įkūnyti. Tereikėtų keisti tik susitarimą 
dėl Vokietijos sudemokratinimo.

Tarybų s-ga visoje Vokietijoje, Austri
joje, Lenkijoje, Vengrijoje, Rumunijoje ir 
Bulgarijoje telaikanti tik 60 nepilnų divizi

tik ūkinę, bet ir politinę Vokietijos vienybę; 
antra, Stalinas pripažįsta Vokietijos centri
nės valdžios sudarymo reikalą, su kuria ga
lima būtų pasirašyti taikos sutartis; trečia,

■ Stalinas sutinka išplėsti Vokietijos pramo
nę; ketvirta, Stalinas įsitikinęs, jog Vokie- 

I tijos vidaus ir užsienio prekyba turinti būti 
išvystyta iki tokio laipsnio, kad Vokietija 
pati viena, be pagalbos iš užsienio, galėtų

1 prasimaitinti. Tuo būdu Stalinas kone visur 
sutinkąs su Bevinu, išskyrus Oderio Neis- 
sės linijos laikymą galutine Vokietijos rytų 
siena. Komentatorius mano, jog pavyksią 
prieiti susitarimą, jei sovietų delegacija lai
kysis Stalino pareiškimų.

ANDERSAS — LONDONO 
GYVENTOJAS

Rymas. Gen. Vladislovas Andersas, 2-jo 
lenkų korpuso Italijoje vadas, atvyksta gy
venti Londone. Čia jis ketina rašyti savo 
atsiminimus. Korpuso štabas Ankonoje 

' likviduotas, o paskutiniai daliniai iš Itali- 
i jos gabenami į Angliją, kur bus demobili
zuojami. (C. Daily Mail).

• •» *
Naujorkas. JAV pašto ministerija įveda 

naujų techninių pertvarkymų. Visi laiškai 
valstybėse bus pristatomi lėktuvais.

jų, o po demobilizacijos jas sumažinsianti 
iki 40.

Tautos karo nenorinčios. Tik esą .keletas 
žmonių pasaulyje, kurie, Churchillio vado
vaujami, kurstą kąrą. Tarybų s-ga neturinti 
atominės bombos ir esanti už stiprią tarp
tautinę atominio ginklo kontrolę.

Jugoslavija turinti priežasčių būti nepa
tenkinta dėl sutarties su Italija suredaga- 
vimo. Tarybų s-ga stengsis vėto teisę kuo 
rečiausiai ir tik būtiniausiam reikalui nau
doti. Jis mano, jog Naujorke 4 didžiųjų 
pasitarimuose būsiąs pasiektas taikos įgy- 
vendymas.

CHURCHILLIO PAGARBA STALINUI
Londonas. Churchillis, Stalino pasikalbė

jime apkaltintas naujo karo kurstymu tą 
pat vakarą atsakė į Stalino pareiškimą. 
Savo atsakyme išreiškė džiaugsmą, kad Ta
rybų s-ga va uose teturinti tik 60 divi
zijų, kas dar vis sudarą žymiai didesnį 
skaičių ginkluotųjų pajėgų, negu anglų ir 
amerikiečių drauge paėmus. Bet jau esą ir 
tas gerai, kad Stalinas išdrįso nurodyti jų 
skaičių. Baigdamas pareiškė savo •didžiau
sias simpatijas Stalinui ir rusų tauta' už 
garbingą elgseną.

Taupykime valios atsargas
Savaime yra suprantama, kad mus visus 

persekiojo ir tebepersekioja sunkūs išgyve
nimai nuo tos valandos, kai mes įaudrėju- 
sio karo viesulo buvome išblokšti iš gimtų
jų namų, iš savos pastogės. Vieniems var
gų pasiūla buvo didesnė, kitiems mažesnė, 
tačiau patirtieji išgyvenimai iš visų parei
kalavo ne tik daug kantrybės juos pakeliant, 
bbt taip pat silpnino mūsų valią, pilietiškais 
žodžiais tariant ardė „nervus”. Išgyventieji 
sunkumai mums buvo pateikti ne dėl mūsų 
pačių kaltės ar apsileidimo: — juos mums 
primetė buvusis karas ir pokarinio gyveni
mo nenormalumai. Netenka abejoti, kad 
mūsų bandymų dienos dar nesibaigė. Jos 
tęsis tol, kol mes būsime priversti basty
tis svetimuose pasviečiuose, kol varstysi
me svetimų namų duris. Gyvendami sveti
mos žemės svetimuose namuose negalime 
viltis ypatingos šilimos iš mus supančių 
žmonių. Dėl to būtina tos šilimos ieškoti 
savoje bendruomenėje, savųjų tarpe. Bet ir 
čia ne visada ji surandama. Labai dažnai 
mes ją gesiname ar tai nepakankamu vienas 
antro supratimu ar tai nutolimu nuo ben
drųjų tautinių reikalų, jų iškeitimu į asme
niškus išrokavimus. Dėl to kyla vieni kitų 
adresu priekaištavimų, neapseinama be 
„nervų karo”. Visa tai mūsų valios atsar
gas, jau gerokai apkarpytas iki šiol patirtų 
išgyvenimų, jokiu būdu ne tik kad nedidi
na, bet, priešingai, mažina. O taip neturė
tų būti. Pagaliau išmokime šeimyninius bar
nius pašalinti ne „įkaitintomis nuotaikomis”,* 
bet protingais sprendimais, išplaukiančiais 
iš mūsų tautinių ir bendruomeninių reika
lų. Kai bus pašalinti tai šen tai ten pasi
taiką „šeimyniniai barniai”, tuo atveju sa
vaime atsiras mums visiems, gyvenantiems 
svetimoje žemėje, taip reikaliga bendruo
meninė šilima, o tuo pačiu bus sutaupytos 
jėgos, kurios bus reikalingos milžiniškų iš
teklių tiek kovai dėl Lietuvos laisvės, tiek 
pakelti naujų išgyvenimų pasiūloms, kurių 
galo ne tik nematyti, bet šiuo rii'ėtu būtu 
sunku bent apytikriai įspėti.

A. Rigmantas

SUMUSE BRITŲ KONSULĄ LENKIJOJE
Varšuva. Britų ambasada pareikalavo, kad 

Lenkijos vyriausybė padarytų kvotą dėl bri
tų konsulo apkūlimo Katovicuose.

Konsulas J. Dicksonas su trečiuoju am
basados sekretoriumi R. Storrsu viešbutyje, 
kuriame gyvena Katovicuose^ buvo užpulti 
2 vyrų sovietų leitenantų uniforma. Grasin
dami ginklu įstūmė į tuščią kambarį ir už
sipuolė anglus, kad jie esą Anderso šnipai. 
Abu apkūlė. Milicininkas smogė konsului 

I dar stiklu į veidą ir sužeidė. (N. Y. H. Tr.).
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G. Kymantas JTO pilnatis
Taikos konferencija, per pustrečio mėne

sio neturtingai Prancūzijai kaštavusi 138 
miljonų frankų, perkeliama į užjūrį 
— Naujorką. Didžiausi ponai — amerikiečių, 
delegacija lėktuvu išskubėjo, o sovietinė de
legacija „Quen Elisabeth” laivu su eile kitų 
politikų išvyko iš Sputhamptono uosto. Mo
lotovas, apleisdamas Europą, pareiškė: „Pa
ryžiuje mes nebaigėme darbo, kurį, tikime, 
baigsime Naujorke. Ateinanti mėnesiai yra 
pastarojo minto ženkle. Ten vyks JTO pil
naties pdsėdž.ai, o lapkričio mėnesį pertrau
komis tarsis 4 galybių užsienio reik; tninis- 

1 teriai. Pirmoji* numato svarstyti 53 klausi
mus, pastarieji bandys tartis Vokietijos klau- 

■ simu, kurio iki šio laiko vengė, kaip papero, 
•' keliančio smarvę. "i i t >

JTO pilnatis yra numačiusi aptarti dau- 
' ' gelį klausimų, o kai kurie jų palies ir mus 
* ' iškeldintuosius, ūkio ir socialinė taryba nu

mato tarp kitų klausimų:' ' -
4 -1. Padaryti pranešimą apie konferencijų 

išdavas Londone, Hunter — College ir La
ke Succes,

2. Aptarti dėl kai kurtų ginčytinų klau- 
" simų pavedimą spręsti tarptautinio teisingu

mo teismui Haagoje,
3. Sukurti sveikatos įstaigą ir jai paskir

ti 300.000 dolerių,
4. Tarptautinio intelektualinio bendradar

biavimo instituto turtą paimti JTO globon,
5. Tarptautinio raudonojo kryžiaus, kaip 

autonominio organo, skatinti veiklą,
6. UNRRA darbus perimti JTO žinion,
7. Suorganizuoti fondą vaikų tarptautinei 

globai ir eilę kitų.
Šie klausimai nėra ypatingo dėmesio ver

ti. Neabejotina, ten dar gali iškilti ne vienas 
politinis klausimas, kuris sukels sensacijų. 
Praeitoje pilnaties sesijoje buvo svaidytas: 
įvairiais kaltinimais, kurie turėjo'' propa
gandinį tikslą. Tat padarė pasauliui abejo
tinos vertės įspūdį, nes pačioje pradžioje 
pasigesta esminių klausimų aptarimo, 
ypač principų, kuriuos pakeitė didžiųjų 
lybių kumštis.

Galimas dalykas, kad šioje sesijoje 
būdą pasauliui ir rungtyniaujančioms 
goms nuraminti. Ar ten bus kai kurie
klaužados spiriami į kampą ultimatyniais 
reikalavimais? Prie šio žygio, reikia many-

o 
ga-

ras
jė-
ne-

d. notą”. 4 
demokratų dienraštis: „Nori

tur- 
lai- 
jū-

nuo-

ginti

ti, bus prieita, bet, greičausia, vėlybesnėje 
sesijoje.
' Dovydas ir Galiotas. Turkija, lyg 1939 m. 

garbingoji Suomija, drąsiai stoja savo rei
kalo ginti. Ji dar kartą atmeta Sovietų ant
rąją — rugsėjo 24 d. notą. Pastarojoje 
kai prileidžia, kad pasaulio prekybiniai 
vai gali lankyti Dardanelus. Juodosios
ros pakrančių valstybių karo laivams patik
rinamas praėjimas. Montreaux 1936 m. su
tartį galima peržiūrėti, bet tai galima at
likti specialioje konferencijoje, kurioje be 
kitų -valstybių dalyvautų JAV ir D. Brita
nija. Turkija pastarojoje notoje griežtai at
meta su TSRS susitarimą organizuoti są
siaurio gynybą ir sovietinių karinių bazių 
įkūrimą Dardaneluose! g į .

Pastaroji nota redaguota, palaikant 
latinį ryšį su britais r amerikiečiais.

Maskvos siūlymas Turkijai drauge
sąsiaurį, reiškia atsisakymą Montreaux su
tarties, kuri kas penkeri metai prailginama. 
Turkija aiškiai stoja anglosaksų pusėn, kad 
konflikto metu, su jų pagalba atsispyrus so
vietams. Nežiūrint kuriai partijai turkas 
priklauso, nesvyruodamas pasisako už savo 
teisių gynimą. Ne kitaip yra su spauda. 
Pozicijos ir opozicijos organai siūlė atmes
ti Maskvos reikalavimus. .

Dienraštis „Dzum hurijet” vedamajame 
griežtai protestuoja dėl bendro sąsiaurio 
gynimo: „Kitais žodžiais Turkijai yra pa

sakyta: leiskite užnerti virvę ant kaklo, kad 
mes galėtume jus pasmaugti, - kada mums 
tik patiks. Mūsų atsakymas yra vienintelis: 
nesutinkame, kaip padarėme atsakydami į 
rugpjūčio 22

„Vatan”,
mus pjautuvu į rankas paimti, kad reikiamu 
metu plaktuku sunaikinus”.

Turkų spauda supranta, kad sąsiaurio 
klausimas nėra vien jų, bet drauge ir ang
losaksų reikalas. Žurnalistų sąjungos pir
mininkas Jalcin dienraštyje „Tatin”, dėsto: 
„Sovietų užpuolimas Turkijos būtų tuo pat 
įmetu skaitoma^ i.casus belli D. Britanijai ir 
JAV? Jei taip — anglosaksai turi,leisti aiš
kiai Mąskvai suprasti. Žodis jiems priklau- 
so.- Žmonija bus, išgelbėtą, jei tas (žodis bus 
greitai tartas”. • ■ ' s. ■ f

Po Stalino pareiškimo, Maskvos radijui 
pradėjus pulti turkus „Vakit” pranašauja: 
„Labai galimas' dalykas, kad ieškoma prie
kabio rytojaus dieną Turkijai grėsmę su
kurti”. i t

Dabar turkai yra šalti ir budrūs. Jie pa
sitiki anglosaksais, jei išmuštų nelemties 
valanda.

Jų santykiai su Maskva yra labai įtemp
ti. Turkų ambasadorius Selim Sarper, bu
vęs Maskvoje, birželio mėn. išvyko iš Mask
vos, o dabar paskirtas Romoje. Iki šio me
to ambasadorius Maskvon dar nepaskirtas, 
nors daug kandidatų minima. Dovydas yra 
paruoštyje sutikti Galijoto srųpgį.

Stasys Mingaila ' ĮJį ap pj.Je£ emigraClj^?
įvairiai 
„geleži- 

Europos 
ir pabė-

KOMUNISTŲ BENDRADARBIAVIMAS 
NEPAGEIDAUJAMAS

Paryžius. Prancūzijos krikščionių respub
likonų partija (MRP). pareiškė, kad parti
ja stengsis po rinkimų (lapkričio 10 d.) su
sidaryti ' vyriausybę be komunistų paramos. 
Partija nesanti tikra, ar tai pavyks, bet ji 
esanti pasiryžusi komunistų neįsileisti į ka
binetą. „Mes manome”, sakoma nareiškime^ 
„jog Prancūzijos, prancūzų tautos ' laisvės 
ir kitų Europos tautų interesas yra“ 
išvengti, kad komunistei . negalėtų paimti 
vyriausybės vadovavimo.”

Emigracijos klausimas tol bus 
narpliojimas, diskutuojamas šiapus 
nės uždangos”, svetimas Vakarų 
likučių duris varstančių tremtinių 
gėlių, kol gyvenimas nebus atstatytas į nor
malią vagą. Tačiau šiuo metu tikėti apie 
gyvenimo normalėjimą tegali retas optimis
tas, nes kiekvienas bandymas, kiekviena prie 
apvalaus stalo susėdusių politikų pastanga 
derybomis bei įvairiomis konferencijomis 
sukurti „pastovią taiką” kaip tik neartėja 
prie taikos, bet priešingai vis daugiau gilina 
prarają tarp sovietų užmačių ir Vakarų de
mokratijų pastangų. Tai, kas karo eigos 
metais buvo dangstoma bičiulystės bei 
draugiškumo frazėmis, dabar, užsimojus su
kurti taiką, pradedama vadinti kitais var
dais — nuomonių skirtumais, kurie, esą, 
turint gerą valią, stengiamasi išlyginti. Bet 
vietoje tų nuomonių skirtumų „išlyginimo”, 
atrodo gana spartoku žingsniu einama prie 
jų aštrinimo, skubama scenon, kuri anksčiau 
ar vėliau diplomatines diskusijas perkels 
spręsti į Trečiojo Pasaulinio karo laukus.

Šios tikrovės artėjimas kelia nerimą 
dažnam europiečiui, gi buvusio karo visą 
pragarą išgyvenusį tremtinį bei pabėgėlį 
naujų gyvenimo raidos pasiūlų maitojamą 
svetimoje pastogėje, vis raiškiau iškylą po
litini^, aštrumai dažnai'' 'išbloškia iš lygsva
ros, įsfumia į būgštavimus. Ir tai ne be pa- 

įgrindo. Kas išgyveno audrą, tas išlikęs gy

vas, jos nebenori . antrą kartą išgyventi, 
ypač svetimoje žemėje.

Dėl to yra suprantami nuolat pasireiškią 
būgštavimai letuvių tremtinių ir pabėgėlių 
tarpe, jų noras atsitolinti nuo būsimos grės
mės, kurios galimumu būtų sunkoka neti
kėti. Ir ne vien reiškiniai kalba už galimu
mus būsimo karo, akina mūsų tautietį žval
gytis į tolimesnius pasviečius. Aplinka, ku
rioje jį atbloškė buvusio karo skersvėjai, ne 
tik nė kiek nedvelkia tėvynėje patirta šili
ma, bet priešingai, čia nuolat tenka susi
durti su šaltais žvilgsniais, kurie būva svai
domi į niekam ne tik nebereikalingą, bet ne
pageidaujamą daiktą. Gi buvusioji globa 
diena po dienos įgauna vis raiškesnes kon
trolines formas, kurios kalba apie naujus 
bandymus ar net atsikratymo , pastangą. 
Nereikia stebėtis, kad eilinis žmogus, gero
kai išgyvenimų apardytomis valios atsargo
mis ir gyvenamoje aplinkoje nesutikdamas 
suprantančio žvilgsnio, pasinešė į būgštavi
mus, žvalgosi į asmenis, užėmusius vado
vaujančių kėdes ir pradžia priekaištauti, 
kodėl tos kėdes tyli, kodėl konkrečiai nepa
sako: — ką daryti šitoje dienų painiavoje, 
emigruoti, kur emigruoti, ar palikti pusto
mam netikrumo skersvėjų, o jei palikti, tai 
kodėl? Štai klausiniai, į kuriuos būtinas tie
sus atsakymas, nes tylėjimas dar daugiau 
niaurina ir taip jau apsiniaukusias ir negie- 
dras tiek lietuvio tremtinio, tiek lietuvio pa
bėgėlio dienas. Apie tai sekantį karta.
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Moteris ir gyvenimas ■ > ...
Moters individualumas

aukštumą, kada mums nėra čia mūsų tau
tos, valstybės, viso mūsų optimizmo šalti
nio, moteris liko taip, kaip ir anksčiau, savo 
šeimos karaliene. Jos uždaviniai nesuma
žėjo, bet dar padidėjo išlaikyti savo šeimos 
lygį moralinėj aukštumoj; nežiūrint, vargo, 
ekonominių nedateklių, dvasinės depresijos, 
išlaikyti savo šeimą lietuviška, su visais lie
tuviškų . tradicijų niuansais. Moteris pasiliko 
lygiai svarbi savo kasdieninėse pareigose ir 
privalo būti didele mūsų gyvenimo menkybėj.

. .V ■ ’ , ' n ‘...................... ’ .

Alė Rūta "
, B i Darželis; ‘

Jos didžiausias buvo turtas. ■ : t • 
Prie pat kelio . i - c 
žirnikėliai vidury,
o aplinkui —; kvepiančios nasturtos.
Kiek toliau —
žaliuoja rūtos ir rezetos, 
o kvepėjimas gi jų!
Eidamas pro šalį neįkvėptų retas 
į pat gilumą krūtinės šitą kvapą.
Dar toliau — . ,
lelijos baltos šneka ...
Apie ją ir apie šitą, 
kuriam skynė vieną žiedą 
iš bijūnų raudonų 
ir jam prisegė taip kartą neprašytą 
Ir nuraudo
kaip rausva palangėj rožė —
O jis juokės,
padėkojo
ir per kaimą su kitais nudrožė..
Ir girdėdavo jurginai,
kaip ji vardą vakarais jo mini;
ir šaipydavęs grioviuose kaimo dilgės, 
kaip ji dairosi į kelią, kaip jo ilgis.
O jis ėjo ir nuėjo
su bijūnu atlape raudonu —
Dega jos širdis kaip tie žiedai aguonų. 
Kai žiedai skaisčias akis jau merkia 
ji priglaudus veidą prie lelijų verkia.

Italų rašytoja Gina Lombroso yra para
šiusi knygą „Moters siela”. Beskaitant šitą 
veikalą ir pritariant Lombroso skelbiamiems 
moters individualumo pasireiškimams, kyla 
mums mintis, kodėl dažnai moterys nori, 
lyg ir vienos pabūti, atskirus laikraščius 
turėti, savas draugijas sudaryti ir pan. Juk 
moteris negyvena viena, ji baisiai tam
priai su visu gyvenimu sujungta. Tačiau 
moters kontaktas su išoriniu pasauliu 
dažniausiai yra -tarpiškaš. Jis eina dažniau
siai per vyrą ir3 per šeimą. Moters pasaulis 
yra daugiau uždaras ir mažesnis, jos gyve- 

1 hinfas-ir aplinkybės verčia lyg ir savotiškai 
susmulkėti, išorine prasme, ir dažnais atve
jais, net ir labai talentingom moterim ne- 

i leidžia: išeiti j tą didelį, su visu intelektuali
niu, filosofinių platumu pasaulį. Gyvenimo 

■ kasdienybėj — paprasta taisyklė: vyras 
išeina i iš namų, moteris lieka namuose. Pa
likdama daugiausia namuose ji įgyja šalia 
natūralaus, prigimto moteriškumo, specifišką 
šeimos gyvenimd jai duotą štampą. Jos gy
venimas, išorine prasme, pasidaro labiau pa
syvus, o vidujine — labiau aktyvus. .Tap
dama didele individualiste ji yra savaip to
bula ir savaip tobulesnė už vyrą, kaip ir 
vyras savaip tobulesnis už moterį.

Tame mažame moters šeimos pasauly, ku
riame ji ir dvasine prasme yra pilnutinė 
šeimininkė, jos siela išbujoja visu platumu, 
įgydama savaimingą, dvasinį veidą. Tame 
šeimos pasauly yra tiek įvairių niuansų, kad 
moteris ieško kitos moters, norėdama su to
kia pačia likimo drauge daug ką apspręsti,' 
išaiškinti, geriau padaryti. Ne dėl bendro 
fronto jungiasi moterys („mes moterys”), bet 
dėl savo mažųjų pasaulių panašumo, dėl 
savo uždaresnio gyvenimo, dėl moteriškos 
sielos, glūdinčios tame mažame pasauly.

Iš šalies, atrodąs smulkmeniškumas šei
mos gyvenimą mastu matuojant, turi daug 
prasmės, tačiau reikia ir moteriai pSčiai įsi
sąmoninti, kad mažas jos šeimos pasaulis 
yra nepaprastai svarbus, kad visais laikais 
ji paruošia žmogų dideliam pasauliui. Per 
jos rankas pereina kūrėjai, politikai, intelek
tualai, menininkai, kiekvienas jų pasisavina 
motinos sielos dalį ir kuria, rašo, veikia 
taip, kaip motina norėjo, a'r norėtų. O mo
ters įtaka vyrui? Dažnai nenorėdama, ar 
negalėdama būti tiesiogine kūrėja, moteris 
visada yra nietiesioginė kūrėja ir pasaulio 
•tvarkytoja. Visais laikais ji vienodai augina 
ir ruošia pasauliui žmogų. Jei ji neišaugina 
didelės intelektualinės asmenybės, visada 
gali išauginti didelę moralinę asmenybę. Tai 
priklauso nuo pačios moters individualumo, 
jos proto, charakterio, nuo jos visos as
menybės.

Ir dabar ištrėmime, kada išorinis pasaulis 
mums pasidarė toks mažas, kai tuo tarpu 
tegalime tik žaisti senuosius politinius žai
dimus, kada tik vienas kitas tegali dirbti 
savo intelektualinį specialybės darbą, kada 
tik dirbtinai stengiamės išlaikyti moralinį

AR MOTERYS TIKSLIAI SUNAUDOJA 
LAIKĄ STOVYKLINIAME GYVENIME?
Gyvenimas privertė visus mus gyventi 

stovykliniu gyvenimu. Iš dalies tai sunku, 
žmogus sušablonieji, niveliuojiesi ir pan.- 
Tačiau iš kitos pusės gyvendami stovyklose 
mes visai nejaučiame, kad gyvenama sveti
mame krašte: turime mokyklas, bažnyčias, 
laikraščius, lietuviškus pasilinksminimus ir 
kt. Į stovyklinį gyvenimą reikia stengtis 
žiūrėti, kaip j neišvengiamą būtinybę, bet 
ieškoti jo teigiamumų ir stengtis juo pasi
naudoti. # i . : .

Ar teisingai ir tiksliai sunaudoja laiką 
stovykliniame gyvenime moteris? Be abejo
nės, kiekviena moteris skubiausiai užpro
testuotų tvirtindama, kad jos visos , pen 
maža turi laiko, o ypatingai gausesnėse šei
mose jos dirbančios nuo ryto iki vakaro, 
net .nakties poilsio dalį nuo savęs nutrauk- 
damos. Norėtume tam prieštarauti, bet yra 
moterų, kurių vaikai jau dideli, kurios visai 
vaikų neturi, kurios nėra ištekėjusios, tai 
kategorijai priklauso ir visos jaunos mer
ginęs.-

Moteris stovykloje (išeinant iš grynai ma
terialinės pusės) laiko sunaudojimo atžvil
giu, dvejopai gali būti tiksli: aktyviai ir 
pasyviai.. Pirmuoju atveju aktyviai prisidėk 
dama prie stovyklos gyvenimo padedant mo
teriai ir ją auklėjant: steigiant savišvietos ir 
įvairius praktiškus kursus, ruošiant peda
goginių paskaitų ciklus, nagrinėjant speci
fiškus moteriai įdomius klausiems ir pan. 
Pasyviai laiko 'sunaudojimo atžvilgiu mote
ris bus tiksli save auklėdama ir šviesdama, 
pasinaudojant tomis ruošiamomis paskaito
mis, kursais, specifiniais pasikalbėjimais 
ir 1.1.

Lengviausias pasiteisinimas — laiko sto
ka. Tačiau gera vąlia ir noras atranda ir 
laiko. Sakoma, kuo daugiau iš žmogaus rei
kalauji, tuo daugiau žmogus gali duoti. Iš 
kitų reikalauti lengva, iš savęs daug reika
lauti yra didelis menas. Būtų gera, jei šito 
meno stovyklos gyvenimas mūs išmokytų. 
Tuo pačiu bendruomenės gyvenimas mums 
pasidarytų nebe našta, o teigiamas veiksnys.

Dažnai jaučiamos tokios nuotaikos: kaip 
man Įkyrėjo visi tie žmonės, amžinai tie pa
tys plokšti veidai. Teigiamiau persitvarkę 
mes galėtume sakyti :kaip man patinka visi 
mano bendrininkai, bendrininkės ir kaip 
daug aš iš jų išmokau.

Šileris yra pasakęs: „Gerbkit moteris, jos 
pina dangiškas rožes mūsų žemiškame gyve
nime”. Kasdienis moters asmens tobulėji
mas leidžia jai savo aplinką tobulinti, ypa
tingai bendruomenės gyvenime.

Norėdamos geresnės bendruomenės pra
dėkime nuo savęs, įneškime naujos dvasios, 
moteris tegu padeda moteriai drauge ruoš
tis, ir drauge nugalėti dabartinio gyvenimo 
sunkumus. . N.

viso individualumo, sielos pasireiškimo šei
moj rezultatai vienodi: lygiai taip, pat ir 
mažo šeimos pasaulio dideliam pasauliui 
duota tikrasis žmogus. V N:

Atsidūrusi su savo šeima nežinioj ir neti
krume, mielai klaustų savo bendrininkės 
moters, o kaip ji jaučiasi intymiam savo 
pasauly, kada jam gresia normaliais laikais 
nebuvę'ir nežinomi pavojai. Kaip tų pavojų 
išvengti, kaip padaryti, kad ir dabar jos 
šeimoje augtų moralinė asmenybė? Sakoma, 
pavojuj žmogus pasidaro didelis. Ir moteriai 
dabar daugiau reikia individualinės stipry
bės ir daugiau jėgos.

Mums mielai dabar prisimena anų dienų 
Lietuvos mokyklos simbolinė figūra: motina 
prie ratelio ir šalia jos besimokantis vaikas. 
Sunkiose krašto dienose motina pasiliko išti
kima savo pareigoms: ji augino lietuvišką, 
moralinę asmenybę. Ir vėl sunkios mums 
dienos ir vėl reikia auginti tokią pačią lie
tuvišką, moralinę asmenybę. £ Moteris pri
valo stengtis nugalėti kliūtis ,įr vienintelis 
jai atpildas: nežiūrint sunkumų, vargo jos
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tyšmuAu Quotum#
MEMMINGENAS
Liet Raud. Kryžiaus Memmingeno skyriaus 

susirinkimas
X. 26 d. Memmingene buvo sušauktas L. 

R. K. Memmingeno narių susirinkimas, ku
riame dalyvavo apie 200 nąrių ir svečių. 
Išklausyta reorganizacinės komisijos prane
šimas. Susirinkimas vieningai pasisakė už 
reikalą perorganizuoti skyriaus veiklą pla
tesniais pagrindais, įtraukiant, pagal LRK 
vyt. vadovybės instrukcijas, galimai dau
giau žmonių: Sujungtas Memmingeno sky
rius su čia atkeltu Noerdlingeno skyriumi. 
Išrinkta nauja skyriaus valdyba ir revizijoj 
komisija. Nutarta išplėsti Raud. Kryžiaus 
veiklą paremiant netekusius DP teisių lie
tuvius, parinkti jiems piniginių ir daiktinių 
aukų, suregistruoti pašalpos reikalingus 
mūsų tautiečius.

Skyriąus nariai, jautriai atjausdami sun
kią netekusiųjų DP teisių lietuvių padėtį, 
jų šelpimui susirinkimo metu suaukojo 1500 
RM.
• X. 27 d. Memmingeno miesto ir aerodro
mo stovyklos vietos klebonų pastangomis 
buvo suruošti iškilmingi Kristaus Kara

liaus šventės minėjimai, į kuriuos gausin
gai atsilankė Memmingeno lietuvių visuo
menė. '

— Neseniai čia atvyko iš Anglijos Tarp
tautinio skaučių biuro atstovė. Ji čia ins
truktuos Memmingeno skautes.
Illertissenas

Ilgiau kaip vienerius metus čia gyva
vusi lietuvių stovykla Unrros patvarkymu 
likviduota. Visi jos gyventojai perkelti į 
Augsburgą (Hochfeldą). Illertissene pas
kutiniu laiku gyveno -tik apie 70 lietuvių.

sinę paramą ir sudaryti politines sąlygas, 
kurių iki šol nebuvo, ūkinių santykių plėto- 
jimuisi, taigi ir gerovės kilimui.

JAV MAISTAS — POLITINIS GINKLAS
Berlynas. „Taeglische Rundschau”, sovie

tų karinės valdžios oficiozas Vokietijoje 
puola, kad JAV maisto pagalba jos priva
lantiems kraštams naudoja kaip politinį 
ginklą „egoistiniam imperializmui ir kiši- 
muisi J vidaus politiką tuose kraštuose, ku
rie importuoja kviečius”.

VICEKARALIĄUS «A i SISAUKIMAS 
I INDŲ TAUTĄ

Londonas. Indijos vicekaralius Lordas 
Wavelis naujai sudarytos Indijos vyriausy
bės prisistatymo parlamentui proga išleido 
atsišaukimą į indų tautą,-kviesdamas baigti 
vidujines nesantaikas ir padėti vyriausybei 
kiek galima greičiau paruošti konstituciją ir 
įvykdyti rinkimus į laisvosios Indijos parla
mentą.

KARAS BE TRIUKŠMO
Grenoblis. Jaunas "prancūzas išradėjas, 

Louis Tamianas, praneša, kad išradęs gar
so dusintuvą, kurį pritaikius artilerijai ir 
kitiems karo ginklams, karo veiksmai pasi
darytų be triukšmo.

Tamiano išradimą Prancūzijos kariuome
nė bandanti prie sunkiųjų pabūklų. ) Tuo 
tarpu smulkmenų neskelbiama. (AP)/

BOMBONEŠIAI KAIP RAKETŲ 
■PAKAITALAS

Vašingtonas. JAV armijos vadovybė ke
tina bombonešius perdirbti į vairuojamas 
raketas, kurios lengvai būtų nukreipiamos 
į tolimus taikinius. Nuėmus . šarvus ir be 
įgulų jie galėtų skristi 4.500 km su milži
nišku bombų krūviu. Juos- lydėtų lėktuvas 
vadovas, kuris, atsidūrus netoli taikinio, 
galėtų pasitraukti iš priešlėktuvinės gyny
bos ugnies. Tūkstančius lėktuvų esą gali
ma visai veikiai paruošti kalbamajam tiks
lui. (N. Y. Herald Tribune).

SUDANO NEPERLEIDŽIA EGIPTUI
Londonas. Attlee Žemuosiuose Rūmuose 

paneigė Egipto ministerio pirmininko pa
reiškimą dėl tariamo Anglijos nusprendimo 
perleisti Sudaną vien Egipto kontrolei. Jokio 
tuo reik'alu’nei pasitarimo nei susitarimo jis 
nesąs nei turėjęs, nei pasirašęs. Su Egipto 
ministeriu pirmininku kalbėjęsis tik priva
čiai. Tačiau dabartinio būvio patikimas ne
reiškiąs, jog britai yra nutarę daryti kliūtis 
Sudano brendimui savarankiškam gyveni
mui. Priešingai, šitas brendimas būsiąs net 
skatinamas. >

SIŪLO NENUTRAUKTI UNRROS 
PAGALBOS

Londonas. Unrros direktorius La Guardia 
įteikė JT memorandumą dėl tolesnio pagal
bos teikimo reikalo nualintiems kraštams, 
ypač, jog tos pagalbos 75% buvę teikiami 
tokiems kraštams, kurie ir prieš karą skurr 
džiai gyveno. Jau ir iki šiol suteikta pa
galba yra davusi apčiuopiamų rezultatų, bū
tent: ją gavusių kraštų eksportas didėjąs, 
todėl nereikėtų leisti šitam atkutimui už
blėsti -staigiu paramos nutraukimu. Reikia 
Unrros šelptiems kraštams suteikti finan

DP VOKIEČIŲ TEISMŲ 
JURISDIKCIJOJE

Londonas. Danos žiniomis amerikiečių 
karinė valdžia praplečia vokiečių teismų 
jurisdikciją visiems JT piliečiams, visiems 
tremtiniams ir visiems bepilietybiniams, gy
venantiems Vokietijoje, jei jie nėra ameri
kiečių kariuomenės tarnyboje.

TRUMPOS ŽINIOS
Karakasas. Spalio 27 d. buvo steigiamojo 

seimo rinkimai. Daugumą gavo vyriausybės 
partija.

Madridas. Ispanijos sostinėje areštuota 
eilė komunistų ir konfiskuota viena slapta 
spaustuvė, kur buvo spausdinamas jų lai
kraštis.

Madridas. Ispanijoje rasta naftos šaltinių. 
Jų. eksplotavimas bus finansuojamas Ispani
jos ir užsienio kapitalais. Naftos šaltiniai 
aptikti ties Lerida, Burgosu ir Malaga.

Rymas. Italijos pžsienio reikalų ministeris 
ir socialistų partijos vadas Nennis turėjo 
ilgesnį pasikalbėjimą su komunistų partijos 
gen. sekretorium Togliačiu dėl ' partizanų 
veikimo. »

Varšuva. Lenkijos ūkio ministerija prane
ša, kad TSRS lig šiol yra didžiausias Lenki
jos prekybos partneris.

Praga. Čekoslovakijos prezidentas Benešąs 
spalio 28 d. pasirašė 2 metų ūkio planą.

Teheranas. Ministeris pirmininkas Gua- 
mas Sultanehas pareiškė, kad Persijoje bus 
vykdomi slapti balsavimai.

Naujasis Delhis. Indijos pereinamosios 
vyriausybės posėdyje buvo svarstoma mi
tybos būklė. Per 6 mėn. JAV pristačiusios 
320.000 to, t. y. % numatyto kiekio, mais
to produktų.

Kalkuta. Britų kariuomenės daliniai iš
vyko į rytinę Bengaliją tvarkos atstatyti. 
Kalkutoje dideli neramumai, 27 užmušti.

PADĖKA
1946.X.26 d. per Liet. Raudonojo Kry

žiaus Memmingeno skyriauš susirinkimą 
Raudonojo Kryžiaus veiklą gausiomis auko
mis parėmė: p. p. Stp. Vykintas — 300 RM, 
G. Orentas, F. Mackevičius — po 100 RM, 
P. Mudrovas, Končius, Jagminas, Jucevi
čius, A. Juškus, Kreivėnas, Budrioms — 
po 50 RM, taip pat eilė asmenų mažesnėmis 
aukomis, viso RM 1.500. Visiems aukoju
siems reiškiame nuoširdžią padėką.

Liet. Raud. Kryžiaus Memmingeno 
skyriaus Valdyba'

„MINTIE S” ŽURNALO TURINYS
Šiandien išeina „Minties” žurnalo 2—3 

nr. Jis yra iliustruotas dail. Pauliaus Au- 
giaus 5 spalvų iliustracija „Tėviškė”, L. Vi
limo akvarele „Dettelbach”, V. Petravičiaus 
„Linaroviu”, A. Galdiko „Mėnesiena”, J. 
Marčiulionio „Nuėmimu nuo kryžiaus”. 
Žurnalo turinys: Stp. Vykinto „Kultūrinis 
dinamizmas”, A. Nasvytytės „Naujoji Ame
rikos literatūra”, Jer. Kačinsko „Muzikos 
meno reikšmė išeivijoj”, dr. J. Balio „Ti
kėjimas apie dangaus skliautus”, P. Au- 
giaus „Ryškiausias lietuviškumo pradmuo 
dailėje”, J. Kadilio „Latvių prpza ir dra
ma”, H. Nagio eilėr. „Namai” ir „Nerimo 
valandos”, P. Jurkaus „Sugrįžimas”, J. Kru- 
mino „Baladė apie varną”, V. Šlaito „Pot
vynio srovė”, L. Dovydėno novelė „Bulku- 
čių vagis”, Vyt. Alanto į,Lemties valanda”. 
Kritikos skyriuj prof. M. Biržiškos, Stp. 
Vykinto, Žemelio straipsniai ir recenzijos. 
Platus kultūrinių įvykių ir naujienų skyrius.
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