
Byrneso ir Bevino susitikimas
Naujorkas. D. Britanijos užsienio reikalų 

ministeris Bevinas, atvykęs į Js’aujorką, pa
ros būvyje susitiko su užsienio reikalų mi- 
nistėriu Byrnesu, kad pasitartų klausimais, 
kurie bus svarstomi užsienių reikalų minis- 
terių konferencijoje. Painiausi iš jų yra 
Triesto klausimas, Dunojaus laivininkystės 
sutarptautinimas ir Bulgarijos sienų regu
liavimas,

POLITINES KOMISIJOS DARBAI
Londonas. JT pilnaties sesijoje politinė 

komisija, pirmininkaujant Ukrainos delega
tui Manuilskiui, jau pradėjo savo darbą. 
Darbotvarkėje: veto teisės panaikinimas, 
Franko Ispanijos režimas, sovietų nusigink
lavimo siūlymas ir kt. Socialinėje komisijo
je svarstomas Naujosios Zelandijos siūly
mas tolesnės pabėgėlių globos ir įkurdini
mo reikalu.

NAUJŲ JT NARIŲ PRIĖMIMAS
Naujorkas. JT politinė komisija nuspren

dė Švedijos, Afganistano ir Islandijos pra
šymus priimti organizacijos nariais perduo
ti svarstyti JT pilnačiai. Pasaulinė Saugu
mo Taryba šiuos prašymus irgi remia.

Dvejų be "in politika
Londonas. „Economist”, rašydamas apie 

sovietų užsienio politikos vingius, nurodo J 
šiomis dienomis besidarantį sovietų politi
kos dviveidiškumą. Stalinas, norėdamas pa
dėti Molotovui išeiti iš galimos krizės ir 
išlošti laiko, pasisakė už bendradarbiavimą 
su kapitalistais, kas prieštarauja neseniai 
paties Stalino žodžiams ir tradicinei Tarybų 
s-gos užsienio politikai, kurios Molotovas, 
be abejo su Stalino pritarimu, dar ir dabar 
tebesilaiko. Tad dabartinė Tarybų s-gos už
sienio politika naudojasi jau dviem bėgiais: 
tradiciniu ir pasitaikomuoju, t. y. kapitalis
tiškai liberalistiniu. Laikraštis klausia: ku
riuos gi bėgius Tarybų s-gos užsienio po
litiką galutinai pasirinks? Rodosi, jog dėl 
vidaus politinių sunkumų ir vargiai galimo 
esminio principo keitimo turės likti pirmuo
se bėgiuose, net jeigu jais be karo ir nebe
galės važiuoji. Antrieji bėgiai, nors ir ban
domi apgaulės dėliai statyti, greičiausia ir 
aplinkybėms verčiant negalės būti niekuo 
kitu užpildyti, kaip tik tuščiais žodžiais. Pa
galiau kas yra sekęs Stalino kalbas per pra
ėjusius 25 metus neras esminio skirtumo 
tarp anų kalbų ir atsakymų j „Sunday Ti
mes” ir „United Press” korespondentų klau
simų.

75% VOKIEČIŲ UŽKIETĖJĘ NACIAI
Londonas. Anglų savaitraštis „Spectator” 

svarbiausiais -Vokietijos s unkumais, kylan

TAIKOS ORGANIZAVIMAS AMERIKIE
ČIŲ SUPRATIMU

Naujorkas. Ąmerikęs senatorius Conallys 
kalbėjo apie JT pilnatyje kilančius klausi
mus. Jungtinės Valstybės negalinčios sutik
ti, kad pasaulis būtų valdomas vienos vals
tybės arba valstybių grupės. Vienybė tarp 
didžiųjų valstybių esąs geriausias taikos lai
das. Buvusieji priešo kraštai galėtų įstoti į 
JT, kai turės sudarę taiką mylinčias demo
kratines valstybes.

Indijos. Panamos ir Kubos delegacijos JT 
pilnačiai pateikė siūlymą tautų žudymų ir 
tikybinių grupių persekiojimą laikyti nusi
kaltimu. Šitas klausimas esąs pasidaręs viso 
pasaulio dalyku.

VERS GERBTI ŽMOGAUS TEISES
Vašingtonas. Amerikos užsienio reikalų 

ministeris Bymesas laišku pasisakė apie’ 
JAV politiką Jugoslavijos atžvilgiu. Laiške 
gvildenamas JAV įsimaišymas arkivyskupo 
Stepinačo byloje. Byrnesas jame rašo, kad 
Amerika ir ateityje skatinsianti Jugoslaviją 
paisyti žmogaus teisių.

J A V rinkimai ir mūsn reikalai
Šiandien JAV vyksta rinkimai J kongre

są. Tai nėra visuotini ir lemianti rinkimai. 
JAV susideda iš 48 state’ų, kurie renj<a į 
abejus rūmus 435 atstovus. Jų senatas su
sideda iš 96 senatorių, kurie yra renkami 
kas 6 metai ir kas dveji metai % senatorių 
yra perrenkamas. Šį kartą ir bus renkamas 
% senatorių. Tai, be abejo, vienos ar kitos 
partijos laimėjimas iš pagrindų nepakeis 
JAV vidaus ir užsienio politikos.

JAV tuo laiminga, kad jos vidaus politi
nis gyvenimas nėra taip susiskaldęs, kaip 
Europos valstybėse. Tęn veikia dvi stipriau
sios politinės partijos: Demokratų ir Res
publikonų. Jos-neturi tokių skirtingų prog
ramų, tokių ideologinių priešingumų kaip 
europinės partijos. Jos kovoja dėl savo lo
kalinių gyventojų interesų. Jų programa ir 
jų taktika priklauso nuo vietos gyventojų 
ir nuo laiko reikalavimų. Vienam state res-, 
publikonai yra konservatoriai, kitam jie ra- 
dakalistai, lygiai demokratai — vienur la
biau dešini, kitur kairi. Partijoms laimėji
mą užtikrina ne programos, bet asmenybių 
populiarumas ir dienos iškeltų šūkių aktu
alumas.

Per šias rinkimines kovas JAV respubli
konai labiau iškėlė mažųjų, pavergtųjų tau
tų teises ir jų nepriklausomybių gynimą. 
Tai, suprantama, kad Europos pavergtų 
tautų JAV piliečiai labiau pakryps respub
likonų pusėn. Tačiau ir. demokratų partijų 
vadai, pats prez. Trumanas, užsienių reika
lų min. Byrnesas, paskelbė tezes, ginančias 
mažųjų tautų ir valstybių teises. Taigi, šio
je JAV politinėje vidaus kovoje gyviau iš
kilo užšalę mažųjų, pavergtųjų tautų inte
resai, kuriuos, besivaržydamos partijos, ima 
labiau ir kiečiau ginti. Tai tėra tik pra
džia, o ateityje, reikia tikėtis, JAV vidaus 
politiniam gyvenimui intensyvėjant, dar la
biau iškils šie reikalai. Respublikonai, Įves
dami į savo partijos komitetą’lietuvių sek
ciją ir pareikšdami ginsią Lietuvos valsty
bės atstatymo idėją, parodė didžiausį prie
lankumą mūsų tautai ir, be abejo, susi
lauks lietuvių balsų. Mums čia esantiems 
toli nuo JAV politikos terūpi vienintelis 
-dalykas, kad JAV įsigalėtų tokia politinė 
srovė, kuri nuoširdžiai, atkakliai gintų Lie
tuvos, visų Baltijos ir visų Europos valsty
bių laisvės ir nepriklausomybės idėją.

M. Sargonis

Maskva. Maskvos radijas praneša, kad 
pagal penkmečio planą būsią paleisti į dar
bą 100 naujų fabrikų.

Iš to paties šaltinio pranešama, kad ati
daryta aukštoji partijos mokykla, o visa ai- 

1 lė būsianti atidaryta dar ateityje

čiais iš Potsdamo susitarimo nevykdymo, 
laiko maisto ir anglies stįglių. O dėl per 
stropaus susitarimo vykdymo nunacinimo 
srityje, anglų zonoje irgi pasidarą žymių 
sunkumų administracijos personalo sekto
riuje. Visur jaučiamas prityrusių tarnauto
jų trūkumas, nes maža tesą nenacių, o ypač 
inteligentijos tarpe. Pasak Mpntgomeryo 
apie 75% visų suaugusių vokiečių dar ir 
dabar tebesą įsitikinę naciai. Laikraštis ma-. 
no, kad šioje srityje nereikia laikytis rai
dės ir reikia rinkti bent žemesnėms vietoms 
ir iš padorių nacių tarpo. Taip pat labai 
svarbu padaryti tinkamą atranką ir britų ad- 
ministrcijos personale, o tas tėra įmanoma 
tik suteikiant jo nariams tas pat teises, ko
kias turi metropolijos tarnautojai. Britų vy
riausybės įgaliotinio Vokietijai vieta turi 
būti ne Londone, kaip ligi šiol, o pačioje 
Vokietijoje, pvz., Hamburge ar Berlyne.

KARALIUS RAGINA SUSIPRASTI
Londonas. Graikijos karalius per radiją 

kreipėsi į partijas, kviesdamas baigti savi
tarpio ginčus ir dalyvauti norimoje suda
ryti koalicinėje vyriausybėje. Tuo tarpu 
Tesalijoje ir Makedonijoje vyksta smarkios 
kautynės tarp kairiųjų ginkluotų dalinių ir 
vyriausybės kariuomenės. Ypač susirėmimai 
Tesalijoje yra jsryję tikra, kone tarovalsty- 
binį mažiausia betgi rimto pilietinio karo

I pobūdį.
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Pilnaties antroji sesijaG. Ryman t as

Nauji nesutarimai. JT pilnatis pradeda 
vaiko sunkiuosius žingsnius. Ta organiza
cija pasižymi ginčais nes ilgai nesutarta dėl 
vardo kuris dabar skamba — UN .(United 
Nations). • Prancūziškai tas žodelis turi kitą 
reikšmę — vienetas. Vargu kas galėtų su
tikti kad JT sudaro vienetą nes daugiausia 
tegali reikšti du trečdalius. Anglosaksai su 
palyda ten turi persvarą prieš sovietus. 
Kauliukas mestas, atkartotinai atidarytoje 
JT pilnaties sesijoje pradėtas žaismas.

Anglosaksų valstybės vyrai ne kartą dės
tė nusistatymus politikos klausimais. Sir 
Noelis Bakeris, oro laivyno ministeris, laiki
nai pavadavęs E. Beviną, mano, kad. nuo 
šios pilnaties sutarimo ar nesutarimo pa
reis atominio karo galimybė. Molotovas 
pareiškė, kad visais klausimais galima su
tarti, parodžius gerą valią. Šie žodžiai jo 
pasakyti tik propagandos reikalu. Sovietų 
išmaldautą dovaną, veto teisę, palietus, Mo
lotovas spalio 29 d. pasakytoje kalboje juos 
.vadina reakcionieriais. Sovietams nepavykus 
klausimą išbraukti iš darbotvarkės, lieka' 
vienintelis būdas n- kova, kurios: galutinės 
išvados gali būti susietos su Noelio Bake
no pranašyste. Kova vyksta. Demokratijos 
nuolaidų nežadao sovietai pereina į ofenzy
vą.

Pasaulis nukreipia akis į JT. Jis sutelkęs 
dėmesj sužadinęs viltis laukia kilniųjų pa
žadų — Atlanto nuostatų ir keturių laisvių 
įgyvendymo. Iškeldintieji taip pat laukia 
prez. Trumano žodžių įgyvendymo nes gi ir 
mes esame žmonės.

Kuba pateikė du siūlymus: klausimą per
svarstyti ar veto panaikinti.

Indija įteikė skundą JT dėl indų perse
kiojimo Pietų Airikoje. Sovietai prašo, kad 
santarvininkai "atitrauktų kariuomenę iš kraš 
tų, kurie nekariavo su jais. Šiuo žygiu Mask 
vai rūpi, kad britai atšauktų savo kariuo
menę iš Graikijos. Mažosios Azijos, Indi
jos, Olandijos, o amerikiečiai pasišalintų iš 
Kinijos. Anglosaksai neabejotinai spirsis dėl 
šio „supančio lanko”, nes tuo reikalu atvirai 
ne karįą pasikeista nuomonėmis Saugumo 
Taryboje, kuri virto tuščiažodžiavimo, vieta.

ūkio ir socialinė komisija be eilės tech
ninių klausimų, kurie jau anksčiau svarsty
ti, spręs sugriautų kraštų atstatymą Euro
poje, Artimuosiuose Rytuose, Afrikoje, To
limuosiuose Rytuose, pabėgėlių, iškeldintųjų 
klausimą, Unrros uždavinių perėmimą f JT 
rankas, biudžeto iškeldintiesiems išlaikyti 
sudarymą, tarptautinį maitinimą ir garsiųjų 
laisvių pritaikymą tikrovėje. Prez. Truma- 
nas ypač pabrėžė, kad iškeldintųjų klausi
mas vardan žmoniškumo ir taikos visais po
žiūriais turi būti'nevilkinant apsvarstytas, o 
JAV nusistačiusios remti, finansuoti ir juos 
į savo kraštą įsileisti neatsiliekant kitiems 
kraštams.

Rinkimai didelio vargo nesudarys nes 
anglosaksai du trečdalius lengviau surinks 
Naujorke kaip Paryžiuje. Pagal JT statutą 
nauji nariai pilnaties priimami, tik Saugumo 
Tarybai rekomendavus. Afganistanas, Is
landija, Švedija pilnačiai pristatyti, bet ST 
atsisakė remti Albanijos, Airijos, Išorinės

Prie Lake Success. JT pilnaties posėdžiai 
švykšta vietovėje kuri lietuviškai pavadinta: 
ii sėkmingumo ežeru. Ar 53 klausimų darbo- 
e tvarkę svarstant laukiama sėkmės?
t ■ i i' i ■Pilnaties posėdžiai truks iki gruodžio 

mėn. 7 d. Iki to meto numatoma padaryti 
' 450 posėdžių kurių tarpe ligi 35 pilnaties. 

Komisijų ' posėdžiai užims svarbią ' vietą; 
’’Šešios komisijos: politinė — saugumo, ūkio 

— finansų, socialinė, patikėtinių įstaigos— 
teritorinės globos, administracijos ir teisės 
—biudžeto yra vadovaujamos Bendrosios ko
misijos.

Teritorinės globos komisijoje gali daly
vauti visos sudomintos yalstybės, kurios 
skirstomo -f mandatines, globojančias sveti
mas žemes, ir neturinčias mandato. Komisijų 
ir pakomisijų posėdžiai atskirais klausimais 
žada nemažų įtampų, nes pagrindiniais klau
simais susikirtus ji apims siauresnę sritį, 
pvz., iškeldintųjų ir pabėgėlių klausimą, ku
rį palietus sovietai padarys nemažų aki
brokštų.

Iš bendrųjų darbotvarkės klausimų pami
nėtini veto teisės jei ne panaikinimas, tai 
bent apkarpymas, patikėtinių įstaigos įkū- 
mas JT organizacijoje ir naujų narių rin
kimai. Veto teisės klausimu yra Australijos 

. ir Kubos siūlymai. Australija siūlo veto tei
sę panaikinti ir tenkintis balsų dauguma. 

Mongolijos, Portugalijos ir Transjordan:- 
jos kandidatūras. Australija siūlo, kad kai 
kurių kraštų, pvz., Transjordanijos priėmi
mas būtų pilnaties svarstomas, nors ST ne
pritaria. .

Iš ST, kurioje tik triukšmas keltas ir pro
paganda vesta, pasitraukia Egiptas, Meksi
ka, Olandija. Tos valstybės negali būti per
rinktos, bet jų vieton kitos 2 metams iš
rinktos. Pažymėtina, kad visos trys yra 
anglosaksiškos orientacijos, tik Franko 
santvarkos reikalu Meksika buvo už kitas 
ryžtingesnė.

Ūkio ir socialinėje komisijoje iš 18 vals
tybių 6 pasitraukia, bet tos pačios gali bū
ti perrinktos. Ar tos laimingosios bus Ju
goslavija ir Ukraina? Palaimintos sėkmės 
vietovė ateinantį mėnesį bus skruzdėlynu, 
kuris trhuks į save pasaulio akis. Ameri
koje spauda ir radijas pasieks kiekvieną pi
lieti, kuris domėsis JT. Galingos priemonės 
atliks skirtą uždavinį. Pasaulis klausys aiš
kinimus dviem kalbomis: anglų ir prancū
zų. Laiko nedaug, darbo apsčiai, nes lygia
grečiai keturių .galybių, ministerial bandys 
gvildenti Vokietijos klausimą.

Amerikos spąuda rašo apie pilnatį, bet be 
entuziazmo. „New York Times”: „Sovietai 
prakišo ST, galimas dalykas, kad darys ant
puolį pilnatyje. Mes nematome ramaus ir 
darbingo pilnaties posėdžio. Kaip ten be
būtų, žodinis karas yra geresnis už kulkų 
karą”. „New York Herald”: „Esminis klau
simas: totalitarinės Tarybų s-gos ir vakari
nių demokratijų santykiavimo reikalas ir 
šięje sesijoje nebus išspręstas”.

Jei iš tiesų tat įvyks, kada pasaulis ramy
be kvėptels?

Emigrącajos teigiamumai sr neigiamumai 2
Kalbėti apie emigracijos teigiamumus iš 

viso yra sunku, nes šiuo atveju,; išeinant iš 
dabartinės mūsų padėties, išvykifną į vieną 
ar kitą kraštą tebūtų galima pavadinti bėdos 
emigracijaj pastanga beteisišką būklę pa
keisti savanoriškai priimtu įsipareigojimu 
paklusti tave priimančio krašto iš anksjo 
paruoštiems imigracijos patvarkymams. Oi 
tie patvarkymai dvelks asimiliacijos užma
čiomis, greitesnio tautinio marinimo paruoš- 
mi. Prie visa to, neskaitant įsikūrimo 
sunkumų, imigravusį lydės juodas, pats 
sunkiausias ir prasčiausias darbas nejpars- 
tose sąlygose. Tik emigravusieji j JAV žy
miai mažesniu mastu susidurs su šiais sun
kumais, tačiau patekusį į kitus kraštus ly
dės ne viena juoda ir sunki diena.

Bet emigrantas, čia, Europos Vaka
ruose buvęs beteisiu tremtiniu bei pabėgė
liu, išvykęs j šalį, kuri 'prisiims svetimtau
čius darbo jėgos pavidale, jau iš karto tu
rės tam tikras teises, žinos savo vietą, iš 
savo darbo valgys duoną ir susidurs su 
mažesne spūstimi priekaištų, kokie dabar 
nuolat griūte griūna. Silpnuosius, pateku
sius į neįprastas gamtines sąlygas, patirti 
sunkumai gal ir palauž, tačiau tvirtieji dar-_ 
bo kalvėse tar daugiau užsigrūdys, iutvir-

tės. Kiekvienas darbas, jei tik jis žmogų ne
perkrauna, dirbantįjį taiso. Dabartinis gy
venimas stovyklose daugiau aliną žmogaus 
jėgas,' negu vienokio ar kitokio užsiėmiįno 
turėjimas. Be to, į kokį tik kramtą bebūtų 
išsikelta, dirbantieji maitinimosi galimumus 
turės žymiai geresnius, negu kad prisieina 
tenkintis dabar.

Pats svarbiausias klausimas. — nutolimas 
nuo dabartinės padėties, ypač įšsikėlimas 
iš ligi šiol gyventų pfotų, kuriuose supran
tančiu žvilgsniu retas gyventojas žiūri į 
tremtinius ir pabėgėlius. Galimo karo at
veju mūsų — tremtinių ir pabėgėlių — at
žvilgiu nuotaikos dar daugiau įkaistų. Dėl 
to — galvoja nemaža tremtinių — geriau 
stengtis kitur ieškoti užuovėjos. Bet gi at
simenant sunkumus, su kuriais teks emigra
vusiems susidurti norint grįžti Tėvynėn, 
kai jon vartai bus atkelti — kiekvienam 
pravartu, prieš darant vienur ar kitur žygį, 
susimąstyti.

Pats geriausias ir priimtiniausias iš da
bartinių gyvenviečių, ypač mums, lietuviams, 
išsikėlimo atvejis būtų pasistūmėjimas dar 
daugiau į pietvakarius, pvz., į Prancūziją, 
paliekant Europoje. Ir štai dėlko. Pasikeitus

(nukelta į 3 p.)
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William Saroyan

Mano namai, mano namai
Iš visų nekintamų daiktų nekintamiausias 

yra miestelis, kuriame pirmąsyk pamatei 
dienos šviesą. Tai vieta visad pilna nuobo
dumo, bet augant, keičiantis, išeinant, pri
simenant, sugrįžtant ir vėl išeinant, ji kar
tu ir neišsemiamiausia iš visų turtigųjų vie
tų. Ir vis dėlto, kas tai — beveik nieko, iš
skyrus nuobodžius, tingius, vienišus, nugrimz 
dusins jo daiktus, kurių tu niekad nežinai, 
bet kiekvieną sykį grįžti prie jų — kas yra 

’ tai, kas tave taip stipriai riša priė jo?
Gal tai tik eilinis Amerikos miestelis, nie

kuo nesiskiriąs nuo dešimties-tūkstančio ki
tų, kur kadaise gimė kiti trisdešimt milijo
nų, kur jie kadaise pažino vaikystę ir jau
nystę ir išėjo tolyn, arba pasiliko?

Ar tai kas nors daugiau, negu vieta, kur 
dvi ar trys dešimtys vieną metų dieną ilsė
josi ir pasiliko, ir kiti atėjo ir pasiliko, ir 
iš jų buvimo'išaugo dar kiti?

Ar tai kas nors daugiau, negu du sandė- 
t liai, rytuose ir vakaruose; Harp jų miestelis, 

visur aplinkui gatvės, namai, gyventojai, 
amžinai ■ girdį atvykstančius ir išeinančius 
traukinius? z -

Ar tai kas nors daugiau, negu pasaulio 
pradžia žiemos išvakarėse?

Ar tai kas nors daugiau, negu vieną rytą 
pabusti ir toje vietoje pažinti dabartį?

Ar daugiau, negu sėdėti mokyklos suole,' 
norint iš paprasčiausios aritmetikos pamo
kos išmokti, kas tai yra visumoje ir kas 
yra jie, visi?

Atvyra kada nors, ne sapne, tokia vieta; 
kurios gatves tu matytumei atsirandant ir 
pasijustumei vaikščiojąs jose?

Ar tai kas ndrs daugiau, negu ilgesys, 
žiemą^h^rasarą? Nežinai, kad vienuma nie
kad nes’ibaigs? *

Ar tai kas nors daugiau, negu stebėti gro- 
'ž{ mažos mergaitės veide ir garbinti jį, ne
ginant, kad to veido šviesa niekad neišeis iš 
tavo sapnų?

‘ 1 Iš tikrųjų, ar mažas miestelis yra pasaulio 
’vietovė,“ a» tik kažkas iš berniuko sapnų? 
Sukurtas iš jo visų daiktų meilės, o ne iš , 
mirties. Visų daiktų, kažkur anapus dulkių,, 

•rūdžių ir suirimo, anapus viršūnių, anapus

(atkelta iš 2 psl.)
politinėms sąlygoms be didesnių sunkumų 
galėtume grįžti Tėvynėn. Be to, Europoje 
palikdami kompaktiškoje savo bendruome
nėje mes būtume dideliu skauduliu politi
nes painiavas narpliojantiems asmenims ir, 
svarbiausia, per savo' bendruomenės įstai
gas galėtume nuolat judinti Lietuvos lais
vės klausimą, būti skaudžiu, krislu pasaulio 
sąžinėje. Tačiau apie perspektyvas persikel
ti, pvz., j Prancūziją tuo tarpu per anksti 
kalbėti. Prancūzijai itin stinga darbo jėgos, 
ypač žemės ūkyje, bet ši vasltybė šiuo me
tu yra Užimta kieta kova dėl būsimos savo 
vadovybės. Lapkričio pirmoje pusėje įvyksią 
rinkimai daug ką aiškaus pasakys. Jei bus 

visų Kaštų, anapus pagrindo: lauke, aplin
kui, viršuje, apačioje, viduje.

•
Ar tai berniuko pažinimas, kad nors ten 

liūdni žmonės nusivylė savo bandymais pa
siekti geriausia, ten taip pat, tarp matytų 
daiktų ir pažinotų žmonių, knibžda karta, 
kuri niekad nebuvo gimusi, ir jos gatvių ir 
pastatų raudančiame rūpestyje glūdi visas 
iškilus pasaulis, kuris jau beveik įsikūnijo. 
Jo uoslei, vos anapus prakaito ir pūvančio 
dvokimo, šventasis visų daiktų kvepėjimas, 
kuriame yra tik meilumas ir visai nėra mir
ties? Jo ausims tylos ramuma visuose daik
tuose ir aplink juos? Švelni, suklususi nuo
latinio prasidėjimo tyluma?

Vienąkart aš vėl grįžau į savo gimtinį 
miestelį. Praėjusią- naktj aš patyriau, kad 
kur aš neičiau, to *tniestelio didelė dalis bus 
nakties dangus: skaidrus, staigus ir begali
niai erdvas.

Šįryt anksti aš ėjau Ventura Avenue, gat
vėmis, kuriomis aš vaikščiodavau .prieš dvi- 
dešimt metų. Aš neradau jokių pasikeitimų, 

Minėklm lietuvi, kasios knygos 40Q met’ sukakti
Rūsčiom ir sunkiom lietiprių tautos gyve

nimo dienom sukanka 400 metų lietuviška
jam spausdintam žodžiui — lietuviškajai 
knygai. Jei gyventumėm savo laisvam ir ne
priklausomam krašte, jei nebūtumėm pa
vergti ir išblaškyti — tą didžią savo kultū
rinio gyvenimo sukaktį paminėtumėfn su 
deramu rūpestingumu ir iškilmingumu. Ir 
Martyną Mažvydą, 1547 m. sausio 8 d. iš
leidusį pirmąją lietuvišką knygą, ir lietuviš
kosios knygos didžio vargo kelius per 400 
metų atžymėtumėm atskirais leidiniais, kny
gų parodom, su visu akademiniu rimtumu.

Tačiau ir nelaimių dienom negalime pro 
lietuviškosios knygos sukaktį tylom praeiti'. 
Kiekviena lietuvių tremtinių stovyklą, kiek
viena kųlonija ir didesnis ar mežesnis tau
tiečių sambūris 1947 m. turėtų -prieiminti 
lietuviškosios knygos istoriją, jos atliktą 
milžinišką kultūros ir švietimo «darbą, jos 
drąsų ir' veržlų dalyvavimą tautos kovose, 
Todėl tvisi lietuviai tremtiniai kviečiami 
.1947 m. garbingąją lietuviškosios knygos 
sukaktį ‘ prideramai paminėti.

Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos 

pasukta dešinėn, tuo atveju būtų pravartu 
dėti pastangų ten ieškoti laikinos užuovėjos 
nuo mus pustomų skersvėjų, gi jei po rin
kimų bus pasukta į kairę — tada, net ir 
esant galimumui Prancūzijoje įsikurti, ma
žai rasis drąsuolių, kurie rizikuos dabartinę 
beteisišką padėtį keisti į netikrumu apsuptas 
gyvenimo apystovas.

Emigracijos klausimas iš viso yra gana 
jautrus ir neapdairus apsisprendimas gali 
būti skaudžių išgyvenimų pasėka. Dėlto apie 
tai būtina kiekvienam rimtai pagalvoti. Čia 
pateikti samprotavimai paties autoriaus lai
komi apybraiža emigracijos klausimo, kuris 
savyje turi dar visą eilę ir pliusų ir minu
sų. Apie tai bus progų p-įsakyti.

j Stasys Mingaila

išskyrus kelias žymes keliuose pastatuose, 
keletą dingusių medžių, keletą naujai pa
sodintų, keletą jau išaugusių; nebeatstato
mai suįrusj, bet dar gyvenamą namą su 
įrančia veranda. Tyla ta pati ir kaip prieš 
dvidešimt metų ją perplėšią traukinių atėji
mas ir išvykimas.

Nuo Ventura Avenue iki Tulare gatvės aš 
dyrinau Santa Fe gelžkelio bėgiais. Iš šiau
rės į pietus artinosi prekinis traukinys. Kai 
jis pasiekė mane aš nebegalėjau tikėti, kad 
metai praėjo, ir aš pajutau, kad vienas-žmo
gus išeis iš šio pasaulio, niekad nesuradęs 
tos platumos savo gyvenime ir savyje pa« 
čiame — viso jo ilgesio priežasties, kada jis 
dar teturėjo dešimtį metų.

Kai. traukinys ėjo pro šalį, i aš žinojau, 
kad žmogus išeis, niekad ir niekur nepasie
kęs tikslo, ir meilumo atvaizdas vos ana
pus visų daiktų,- visų galų ir kampų, virš 
ir viduje, niekad nenustos buvoti jo sapne, 
kol jo ištikrųjų nebebus gyvųjų tarpe ir jis 
daugiau visiškai- nebegalės sapnuoti.

, Vertė A. L.

Valdyba, rūpindamasi liet, knygos sukaki’es 
minėjimu, jau atliko šiuos darbus: sudary
tas Vyriausias lietuviškosios knygos 400 
metų sukakčiai minėti komitetas, prof. VacL 
Biržiška ir prof. Pr. Skardžiaus paprašyti ir 
pasižadėjo tom sukaktuvėm paruošti reika
lingos paskaitom medžiagos, rašytojų met
raštį „Ištrėmimo metus” nutarė skirti liet 
knygos sukakčiai paminėti.

Vyr. liet, knygos 400 metų sukakčiai mi
nėti Komitetas savo ruožtu skelbia:
a) 1947 m. — Lietuviškosios Knygos Metai,
b) lietuviai mokslininkai, rašytojai, žurna

listai ir kultūrininkai, susitarę su Liet. 
Tremtinių Bendruomenės Komitetais, 
kviečiami neatidėliojant organizuoti liet 
knygos 400 mt. sukakčiai minėte vietos 
komitetų lietuvių tremtinių' stovyklose, 
kolonijose ir atskiruose sambūriuose,,

c) L. T. B. Komitetas prašo ..kultūrininkų
pastangas remti, o kur kultūrininkų nėra 
— kviečiami patys L. T. B. komitetai 
liet, knygos Sukaktį savo stovyklose tin
kamai, paminėti, " ,

d) lietuvių tremtinių periodinė spauda pra
šoma knygos sukaktį pagerbti straips
niais, minėjimų aprašymais, savo pusla
pius papuošiant mūsų šerinių ir naujųjų 
knygų meniškom iliustracijom (laikraš
čių ir žurnalų redakcijos, drauge L. T. 
Žurnalistų Sąjungos Valdyba, liet, kny
gos minėjimą turėtų atskirai aptarti ir iš 
anksto aptartą medžiagą, iš anksto nu
matytu laiku tą sukaktį paminėti),

e) lietuviškų knygų leidyklos-ir atskiri lei
dėjai raginami 1947 m. išleisti meniniu 
požiūriu vertingų leidinių, duoti jiems 
kaip galima meniškesnę išorę ir atžymė
ti tuos leidinius liet, knygos sukaktuvių 
datomis,

f) lietuviai dailininkai kviečiami liet, kny-
(Nukelta į 4 p.)
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Minėkim...
(atkelta iš' 3 p.) 

gos 400 metų sukakčiai sukurti nors vie
ną kitą „Ex libris”,

g) liet, knygos minėjimą pradėti 1947 m. 
sausio 8 d.
Vyr. liet knygos 400 metų sukakčiai mi
nėti Komitetas nuoširdžiai sveikins kiek
vieną pastangą, užsimojančią atskirose 
lietuvių stovyklose kaip galima gražiau 
ir turiningiau tą mūsų kultūrinę sukaktį 
paminėti. Tačiau, kur nebus galima ki
taip, prisilaikytina šių gairių:

a) surengti nors vieną ar dvi paskaitas (ši
tose paskaitose gali būti liečiama: Mar
tynas Mažvydas ir jo reikšmė mūsų raš
liavai, Lietuvių rašliavos susidarymas ir 
literatūra. Rašliavos reikšmė mūsų kultū
riniam ir tautiniam gyvenime, Lietuviš
kosios knygos vargo keliai per 400 me
tų, Lietuvių poezijos ir prozos sukaktis, 
Lietuvių periodinė spauda ir jos reikš
mė tautos gyvenime, Lietuvių kalbos 
raida 400 metų literatūroje ir kt),

b) surengti literatūros vakarą (rašytojai 
tremtiniai ta proga raginami sudaryti 
savo zonose po vieną ar dvi rašytojų 
grupes, kurios būtų judrios ir, esant rei
kalui, tuose literatūros vakaruose daly
vautų); sveikintini bus mūsų dramos ak-

x toriai, operos solistai ir kiti scenos me
nininkai, kurie taip pat neatsisakys tuo
se literatūros vakaruose dalyvauti,

c) kur būtų galima — surengti lietuviškų 
knygų paroda, neaplenkiant ir mūsų 
knygos iliustravimo meno,

d) visais atvejais teikti liet knygos sukak
ties minėjimui pritinkamo orumo, rimtu
mo ir iškilminguino,

e) vietos komitetai, neturėdami medžiagos 
paskaitom ar turėdami kitų klausimų, su
sijusių su liet, knygos 400 metų sukak
timi, prašomi kreiptis šiuo adresu: 
Stasys Santvaras (14b) Tuebingen, Am 
Lustnauer Tor 4, Litauische Komitee.

Tebūna liet, knygos 400 metų sukaktis 
mūsų kultūrinių laimėjimų šventė, mūsų su
sikaupimo ir pasiryžimo šventė. Sutelkime 
jėgas ir parodykim, kad ir sunkiausiu savo 
istorijos metu lietuvių tauta tebėra atspari 
ir nepalaužiama, kad ji visokiom sąlygom 
ieško kelių į savaimingos kultūros ugdymą, 
ieško kelių į tiesą, į laisvę, į grožį.

— Vyr. lietuviškosios knygos 400 
metų sukakčiai minėti komitetas

SPD PAKVIESTA Į TARPTAUTINĘ 
KONFERENCIJĄ

Londonas. Vokietijos socialdemokratų par
tijos pirmininkas Dr. Schumacheris su arti
miausiais savo bendradarbiais pakviesti J 
tarptautinį socialdemokratų partijų suvažia
vimą Anglijoje. Suvažiavimo tikslas bendrų
jų klausimų, ypač socialdemokratiško inter
nacionalo atgaivinimo klausimo svarstymas, 
šiuo tarpu nesąs tik tarptautinis socialdemo
kratų partijų biuras, tarpininkaująs įvairių 
valstybių socialdemokratų partijų dvasi- 
niams saitams

j)P CIVILINIAI REIKALAI VtSciEClŲ 
TEISMUOSE *

Berlynas. Amerikiečių karinės valdžios 
pranešimu, JAV zonoje praplečiamos vokie
čių teismų teisės, leidžiant jiems teisti jung
inių tautų piliečius ir tremtinius (DP). Išim
tį sudaro asmenys, dirbą Jungtinių Tautų 
kariuomenėje.

Pirmiausia vokiečių teismai yra įgalioti 
civilinius reikalus, kaip skyrybas, įsūniji
mus, sutarčių nesilaikymą, skundus ir pan. 
Teisę bausti karinė valdžia pasilaiko sau, 
bet atskirais atvejais ta teisė gali būti su
teikta ir vokiečių teismams. Vokiečių teis
mas gali bausti ir mirtimi. (Dana).

ANGLIES STIGLIUS TRUKDO 
PRAMONES VEIKIMĄ

Londonas. Anglų zonoje dėl anglies 'ir 
elektros srovės stigliaus buvo priversti nu
traukti darbą keli fabrikai. Tačiau stengia
masi šias priežastis pašalinti, ypač kad nuo 
to didėja Anglijos išlaidos zonos išlaikymui 
ir blogėja gyventojų aprūpinimas būtinais 
pramonės gaminiais. O kasdienių reikmenų 
gamyboje kai kuriose srityse pasiekta tikrai 
puikių rezultatų. Pavyzdžiui dviračių paga
minama kas mėnesį po 25.000. Jais pirmiau
sia aprūpinami kasyklų darbininkai ir tar
nautojai. Kol kas tik maža dalis pakliūva 
laisvon prekybom

NAUJOS KNYGOS
Gintaras. Neperijodinis literatūros žurna

las. Redaguoja J. Kruminas. 8-ios knygos 
išleistos Haflkruge, devintosios knygos — 
Neustadte, 1946 m. Turinyje atspausdinta: 
J. Palionio, H. Nagio, L. Dovydėno, A 
Ruko, N. Mazalaitės, K. Barausko - Nend
rės, J. Krumino, B. Gražulio, V. Šlaito, F. 
Neveravičiaus, Br. Daubaro, M. Bavarsko, 
P. Štuopio, V. Banaičio ir kt. mūsų rašyto
jų kūriniai. Yra ir verstinių raštų. Kiekvie
na knyga po 60 pusi. Spausdinta rotatoriu
mi. Iliustravo dail. A. Petrikonis ir S. Kru
tulis. Leidžia „Baltijos” sambūrys Neustad
te.

Br. Daubaras „Išpirktoji naktis”. I dalis. 
Romanas iš bolševikmečio laikų. Išleido 
„Baltija”. Spausdinta rotatoriumi, Neustad
te. 1946 m. Iliustravo ir piešinius į matricas 
pervedė A. Dzūkas. 65 psl. Pardavinėjama 
rinkoje po 11 RM. ,

SKELBIMAS
Visi Lietuvoje (Šiauliuose) buvę „Lapinų”, 

o vėliau — nuo 1934 m. Dariaus — Girėno 
.ir „Šarūno” d-vių skautininkai, skautai — 
vyčiai, draugininkai, kiti vadai ir skautai 
(šio metu aktyvūs ir neaktyvūs) prašomi 
skubiai raštu atsiliepti.

Kartu prašome suteikti žinias apie šio ka- 
ro#metu žuvusius ir dingusius (išvežtus, žu
vusius koncentracijos stovyklose) „Lapinus”, 
patiekiant žuvimo smulkmenas.

Atsilepimo tikslas — sujungti senuosius 
„Lapinus” į vieną šeimą.

Paskautininkis P. Pakalniškis 
Sk. Vyt. Vyr. Sklt B. Leščius 

DPAC Rebdorf — Eichstaett, *
Bavaria — Germany. (13a).

TREČDALIAI BIUDŽETO GINKLAVI
MUISI

Londonas. „New Statesman”, komentuo
damas pasaulinį būvį, temato tik vieną būdą 
karui išvengti, būtent: pasaulinės valdžios 
sudarymą, kuriai paklustų visos valstybės. 
Kol to nesą, atskiros valstybės, viena kita 
nepasitikėdamos, yra priverstos ginkluotis, 
o ginklų gausa jau savaime veda l karą. 
Wallaceo siūlymas apriboti ginklavimosi iš
laidas iki ne daugiau kaip 15’/o visų biu
džetinių išlaidų tikrovėje yra dar toli nuo 
praktikos ir vargiai ką gero duotų, nebent 
tik konfliktą nutęstų. Šiuo metu visos di
džiosios valstybės išleidžia gan žymias ofi- 
ciales sumas ginklavimuisi, pvz., JAV — 33 
•/•, Anglija — 3(F/o, o TSRS — 24’/» visų 
išlaidų. Čia reikia nepamiršti, jog Tarybų 
s-gos neoficialios ginklavimosi išlaidos grei
čiausia bus didesnės už oficialias.

TRUMPOS ŽINIOS
Naujasis Delhis. Indijos vyriausybės mi

tybos įstaiga praneša, kad'būtinai privalo
ma 500.000 to maisto dalykų, jei norima iš
vengti rimtų padarinių.

Nuernbergas. Iš Nuernbergo pranešama, 
dar prieš šių metų pabaigą prasidėsianti 
byla prieš buvusį teisingumo ministerį Thie- 
raką. Taip pat prasidėsianti byla 5—6 vals
tybės sekretoriams ir visai eilei Prūsų tei
sėjų.

Londonas. Britų karo ministerija praneša, 
kad Prancūzijos generalinio štabo viršinin
kas gen. Lattre de Tassigny vieši Londone 
kaip britų armijos tarybos svečias. Jam rū
pi susipažinti su britų kariuomenės paruo
šimo metodais. ' Ą

Jeruzalė. 1400 nelegalių žydų ateivių iš 
Haifos uosto buvo pasiųsta į Kiprą. Laivas 
buvo pakrypęs jau ant šono, bet galėjo nu
plaukti į paskirties vietą. w*5*

Londonas. Po 6 savaičių manevrų šiaurės 
Atlante britų laivynas grįžo į Portlandą. 
Manevruose dalyvavo naujausi britų krei
seriai.

Vašingtonas. JAV vyriausybė paskyrė 2 
senatorius tarėjais Unesco konferencijoje. 
Jos posėdžiai netrukus prasidės Paryžiuje.

Rymas. Italijos vyriausybė įteiks notą są
jungininkams, kurioje bus nurodyta, kad 
taikos sąlygos nesutinka su Jungtinių Tautų 
charta.

Vašingtonas. Lapkričio 5 d. Amerikoje 
renkama reprezentantų rūmų atstovai ir 30 
•/o senato narių.
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