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Nesklandžios 4-ų derybos
Londonas, žiniomis iš Naujorko keturi 

didieji po keturių valandų „trukusio berezul- 
tatinio pasitarimo Italijos Jugoslavijos sie- 
ntj klausimu nutarė j šio klausimo svarsty
mą įsileisti Italijos ir Jugoslavijos atstovus.

Sovietai taip pat atsisakė pripažinti Pa
ryžiaus taikos konferencijoje priimtą siūly
mą Italijos reparacijų Jugoslavijai ir Grai- 
k'jai numatytą 200 mil. sumą paskirstyti 
n-p minėtų kraštų lygiomis. Dabar jie rei
kalauja 150 mil. skirti Jugoslavijai ir tik 
25 mil. Graikijai, kadangi, pasak jų, Ju- 

islavija esanti daugiau nuo italų nuken
tėjusi, kaip Graikija. Ir čia neprieinama jo; 
kio susitarimo.

DVIEJŲ PASITARIMAI VOKIETIJOS 
KLAUSIMU

Londonas. Bevinas ir Byrnesas Naujorke 
turėjo paruošiamąjį pasikalbėjimą Vokieti- 
ios tema prieš oficialius Amerikos ir Ang

los pasitarimus prasidėsiančius lapkričio 
mėn. 12 d. abiejų zonų ūkinio sujungimo 
galutinio sureguliavimo reikalu. Tuose pa- 
starimuose dalyvaus ir zonų karinių vir- 
š ninlcų padėjėjai sy ūkiniais patarėjais. 
Svarbiausias būsiąs Vokietijos maitinimo 
k'susimas, paaštrėjęs dėl jūrininkų streiko 
J»\V, kuris Amerikos pristatymus Vokieti
jai numušė iki % numatyto pristatyti kie

Darbi n’ų partijos populiarumas
Londonas. Gallupo institutas visuomenės 

opinijai 'Anglijoje tirti buvo išsiuntinėjęs 
anketą su klausimu „Ar tamsta patenkintas 
darbiečių vyriausybe?” < 44% paklaustųjų 
atsakė teigiamai, 43% -— neigiamai ir 13% 
pareiškė neturį argumentų atsakymams vie
naip ar, antraip griežtai formuluoti.

Sis darbiečių partijos vyriausybės patik
rinimas rodo, kad nesą pagrindo lemiamam 
nepasitenkinimui. Ir paskutinieji savivaldy
bių rinkimai kaip tik patvirtina, kad vyriau
sybė nėra praradusi pasitikėjimo visuome
nėje. Jei būtų paskelbti nauji parlamento, 
rinkimai, darbiečių partijai būtų juose ga
rantuota dauguma.

Sį faktą komentuodamas BBC nurodo, kad 
užsienio valstybininkai, derėdamiesi su da
bartine Anglijos vyriausybe, turi nepamirš
ti, jog kalba su persveriančios visuomenės 
daugumos pasitikėjimą turinčiu partneriu, 
kuris valstybės vairą savo rankose laikys 
dar ilgai.

ĮSPĖJIMAS DEL NUNACINIMO 
SABOTAVIMO

Londonas. Amerikiečių karinės valdžios 
šefo pavaduotojai gen. Clayus atkartotinai 
įspėjo vokiečių savivaldą nunacinimą vyk

kio. Tie pasitarimai nieko bendro neturės 
su įvyksiančiais lapkričio mėn. 20 d. ke
turių didžiųjų t pasitarimais bendraisiais 
Vokietijos reikalais.

- GALUTINE REDAKCIJA
Londonas. Pirmadienį Naujorke prasidė

jo keturių didžiųjų užsienio reikalų minis- 
terių pasitarimai dėl ’Paryžiaus taikos kon
ferencijoje priimtų siūlymų galutinės re
dakcijos. Pasitarimu’ose dalyvauja Bevinas, 
Byrnesas ir Molotovas. Prancūzijos užsie
nio reikalų ministeris Bidault dėl parlamen
to rinkimų ateinantį sekmadienį dar nėra 
atvykęs. Pirmiausia bus -tariamasi Triesto 
statuto ir Dunojaus sutarptautinimo klausi
mais. Į numatomus pasitarimus Vokiet "os 
reikalu pasisiūlė dalyvauti Belgija, Olandi
ja ir Luksemburgas. Jų dalyvavimas dar ne
išspręstas.

PRIVALOMA KARO TARNYBA 
NUMATOMA

Londonas. D. Britanijos ministeris ’pirmi
ninkas Attlee pasikalbėjime su darbo parti
jos (labour party) ir profesinių sąjungų va
dovais painformavo juos apie vyriausybės 
nusistatymą įvesti visiems privalomą kari
nę tarnybą, kuri truks 18 mėnesių akty
vios kariuomenės eilėse ir 5 metus rezerve.

dyti skubiau ir stropiau, net tas iki šiol bu
vo daroma. Apsileidimai šioje srityje metą 
šešėlį vokiečių administracijai ir mažina 
norimą jai teikti pasitikėjimą. Tokiems reiš
kiniams kartojantis Amerikos ' rinė val
džia vėl būsianti priversta nunacinimą pe
rimti į savo rankas.

Vokiečių įstaigos amerikiečių pašalintus 
iš savo postovių valdininkus neturinčios tei
sės vėl skirti atsakingesniems -postoviams 
be amerikiečių sutikimo, net jei jie nuna- 
cinimo įstaigų ir būtų išteisinti. Dėl apsi>- 
leidimo nunacinimo srityje galįs pasidaryti 
abejotinas vokiečiams savarankiškumo su
teikimo klausimas.

ZONŲ PREKYBOS- SUTARTIS SU 
ŠVEDIJA . X

Londonas. Berlyne pasirašyta prekybos 
sutartis tarp Švedijos ir Vokietijos anglų 
amerikiečių zonų. Šia sutartimi švedų pirk
liams suteikiama teisė .laisvai keliauti abie
jose zonose. Švedija daugiausia teiks žemės 
ūkio mašinas ir rūbus, o gaus celiuliozę ir 
chemikalus. -

Praga. Čekoslovakija pasirašė prekybos 
sutartį su Bulgarija. Už mašinas ji gaus iš 
Bulgarijos tabako.

Stumdymasis žemei drebant
Mus mažus, ramiai gyvenusius savo gim

toje žemėje, didžiųjų jėgų paruoštos sker
dynės, vadinamos Antrojo Pasaulinio karo 
vardu, maitojo iki slopinančio skausmo. Per 
mūsų žemę ėjusios audros mes kratėmės 
visomis turimomis jėgomis, vengėme savo - 
įsimaišymu didinti gaisrą, savo pasyviu lai
kymusi vildamiesi mažiau nukentėsią nuo 
mus pustomų žvarbių skersvėjų. Tačiau 
vengimas patekti audron mus pavergusių 
jėgų buvo laikomas nusikaltimu ir už tai 
sumokėjome konclageriuose nukankintomis 
mūsų tautai brangiomis gyvybėmis. Gi mus 
pačius įšėlusi audra atplėšė nuo gimtųjų 
laukų, išsviedė iš savos pastogės į sveti
mus pasviečius. Jau dveji metai varstome 
svetimas duris, dveji metai esame bena
miai. Patirtų išgyvenimų dydžio esame pa
ilsinti, o nuolat mus lydėjusio vargo ir ne
tikrumo tebealinami. Ir retas kas šių skau
džių patyrimų griūties prislėgtas mus su
pranta. Dažniausiai esame dar daugiau vi
rinami širdį varstomų priekaištų. Atrodo^ 
jog niekas mūsų darytų pastangų dydžio 
(mažų priešinimosi didžiųjų įsakinėjimams 
sunkiosiomis mūsų Tėvynės okupacijos die
nomis) šiandien ne tik kad nevertina, bet į 
tai net nekreipiamas dėmesys. Esame maži, 
dėl to esame visokių nuodėmių atpirkimo 
taikiniu, dėl to į mus svaidomi priekaištais 
Įkaitinti akmenys.

Tokių išgyvenimų lanke bestovint, atro
do, tėra vienintelis kelias: — supančiame 
šaltyje ieškoti šilimos savųjų tarpe, savoje 
bendruomenėje. Būtų lengviau pakeliami 
mus varstą priekaištingi žvilgsniai, nuošir
džiai vienas kitam ranką padavus būtų 
lengviau eiti per užspendžiamus vis naujus 
bandymų laukus.. Juk esame išvarginti ir 
nežinome, ką būsimas rytojus atneš. Gal iš 
viso stigsime jėgų pavieniui eiti. (

• Ir vis dėlto — vietoje savyje ieškoję 
užuovėjos ir stiprybės — dažnai sukame į 
šalį. Gręžiamės vienas nuo kito, vienas ki
tą stumdome, nei už šį nei už tą pradeda
me bartis. Paskiau, įšilę besirokuodami, vi
sas padarytas nedorybes dangstome dory
bę reiškiančiais pavadinimais. Keliamos 
audros vandens šaukštui prilygstančiame 
mūsų gyvenime, paskiau stebimąsi supan
čio šalčio dydžiu. Pažvelgus tą netikrumą, 
kokia mus slegiančiai spaudžia, daros kok
tu matyti žmones, besiriejančius dėl kėdės, 
kuri kiekvieną akimirką gali nuriedėti pra- 
rajon, įsitraukdama ir dėl jos kovojusius.

Vietoje ambicijų leiskime prabilti širdžiai 
' ir mus supantis šaltis bus pakeliamesnit. 
I A. Rigmantas.
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Prancūzija rinkimų išvakarėse

Po ilgų rungtynių ir vargų Prancūzija vėl 
turi konstituciją, kuri dar vadinama kom
promisinė konstitucija. Jos turinys mažai 
kuo skiriasi nuo tautos atmesto projekto 
pereitą vasarą. Naujoji konstitucija remiasi 
prancūzų revoliucijos principais ir jos in
divido teisėmis.

Nors ir be entuziazmo konstitucija sutin
kama visuose prancūzų sluoksniuose ir vi
sose politinėse partijose, tačiau kiekvienas 
pripažįsta, kad padaryta nemažas progre
sas. Yra sudaryti rėmai, dabar tenka į tuos 
rėmus įdėti turinį. Lapkričio -mėn. 10 d. 
įvyksta parlamento .rinkimai, po kurių pa
aiškės, koks turinys bus į tuos rėmus,; įdė
tas ir praktinė jo reikšmė bei linkmėr'Po
litinių partijų pobūdis, balsų. pasiskirsty
mas, per referehdumą susiiaikušių pifiečių 
įtaka, ir pats Charlės de Gaullė yra veiks
niai taip pat svarbūs, kaip ir pati konstitu
cija. Tikimasi, kad lapkričio 10 d. rinki
mai įneš aiškumo į visus tuos aspektus, ta
čiau Prancūzijos problemą vargiai išspręs. 
Kova tarp įvairių doktrinų ir grupių vyks 
ir toliau, kaip tai jau seniai .be paliovos 
vvksta, sako „N. Y. Times” specialus ko- 
r ondenfas Paryžiuje.

Trijų, partijų koalicija, vadovaujama Ge
orges Bidault, apsaugojo Prancūziją nuo ri- 
valizuojančių blokų ir pilietinio karo pavo
jaus. Per įvairias tarptautines konferenci-
jas prancūzai tūpčiojo tarp Rytų ir Vaka
rų, neparodydami savo tikrojo veido. Pran
cūzijos krikščionių respublikininkų partija 
(MRP) nors ir buvo opozicijoje pirmosios 
konstitucijos projektui, kurį ypač rėmė ko- 

, munistai, ir kuris gegužės mėnesį tautos at
mestas, susitarė su socialistais ir komunis-’ 
Jais dėl paskutinės,* spalio 13 d. priimtosios? 

. Tačiau ^krikščionių respublikininkų partijai' 
jki šiol labai artimas žmogus generolas de 
Gaullė Icvietė tautą atmesti konstitucijos? 
projektą; nes, jo manymu, šitas kompromi
sas nesukuria stiprios vykdomosios valdžios^ 
kuri šiandien taip reikalinga, ir daro tr‘~ 

*jų partijų sistemą neišvengiamą ilgam lai- 
’kui. Nors ir nepavyko de Gaullei, kad ir 
nedidele persvara konstitucijos porjektas 
buvo priimtas, tačiau krikščionių respubliJ 
ninku partijai suduotas smūgis, kuris ga
lįs privesti ir prie skilimo, spėlioja kai ku
rie drąsesni stebėtojai. Bijomasi, kad per 
parlamento rinkimus negautų komunistai 
daugumos, kas įgalintų juos Thorezą pa
statyti ■ vykdomosios valdžios viršūnėse. Iš 
kitos pusės, didelis susilaikiusių skaičius 
(8 mil. prieš 5 mil. gegužės mėti, referendu
me) tą mintį kaip tiktai dar sutvirtina, kad 
kraštutinių antikomunistų sustiprėjimas ir 
net su fašistinėmis tendencijomis yra labai 
galimas.

Krikščionių respublikininkų partija, bijo
dama įtarimų iš narių ir prijaučiančių pu
sės, dabar aiškiai pareiškia, kad ji atsiribo
ja nuo komunistų ir naują vyriausybę steng 
sis sudaryti be komunistų. Tain pat nar*"a 
nori .reabilituotis ir prieš generolą de

Gaulle, kuriuo prancūzai daugiausia -pasi- Caldaris po 14 dienų vestų nepavykusių pa
tiki, ieškodama kontakto su juo. K. r. par- sitarimų su opozicija sudarė naują ministe- 
tijos vykdomasis komitetas siūlo vietoje tri-' rių kabinetą vėl be opozicijos iš tų pačių 
jų partijų sistemos sudaryti demokratinių1 partijų, daugiausia populistų (tautininkų), 
partijų koaliciją, kuri būtų iš tikrųjų anti-' Imant domėn asmeniną naujojo kabineto su- 
komunistinė koalicija. i dėtį pasikeitimai žymūs — įeina nauji 7 mi-

Komunistai taip pat nesnaudžia ir visu nisteriai.
propagandos svoriu, juodina piktais ir pa- j------- :--------------------------------------- —
niekinančiais žodžiais ypačiai dešiniausius iš Krikščionių respublikininkų (MRP) pasi- 
dešiniojo sparno. Lapkričio 10 jie gali išei- sakymas, kad jie atsiriboja nuo komunistų, 
ti stipriausia Prancūzijos • politinė partija.1!, y. tuo pačiu ir nuo trijų partijų sistemos, 
Dėl to yra neramus ir de Gaullė, kuris, bi- j kaip kad iki šiol buvo, yra labai drąsus 
jodamas: komunistų persvaros, siūlė atmesti žygis. Turint galvoje komunistų įtaką „Pran
konstitucijos projektą, kuris suteikia: labai 
didelę galią įstatymų leidžiamająi instituci
jai (tautos atstovybei).

Socialistai pateko į labai nepatogią padė
tį. Juo labiau, kad jau seniai čia reiškiasi 
dvi grupės, kurių viena linksta į komunistų 
pusę, kltk tolsta. Jau šį rudenį tokio skili
mo vos1 buvo išvengta, kada per suvažiavi
mą partijos vado'vybė buvo apkaltinta susi
dėjimu !šu grupėmis, kurios nutolsta nuo 
darbininkų klasės interesų'ir net kenkia jai. 
Taigi ir dabar kiekviena '"socialistų kombi
nacija prieš komunistus gali būti apmokėta 
susiskaldymu. Eiti išvien su komunistais —
tas taip pat ne visai pakeliui, jie patektų į 
visišką priklausomybę nuo komunistų, kaip 
stipresnių, ir iškeltų taip pat partijoje re-
akciją.

Atviras Attlee žodi
Visi Paryžiaus dienraščių korespondentai 

susijaudinę rašo iš Londono apie Anglijos 
min. pirm. Attlee profesinių s-gų kongrese 
pasakytų kalbą.

„Le Monde” korespondentas rašo, kad 
Attlee pirmą kartą taip griežtai kalbėjo 
prieš komunistes, nepaisydamas to, kad 
svečių tarpe buvo TSRS atstovas Karaso- 
vas, o taip pat, kad kongrese dalyvavo 
darbininkai koniunistai.

„Le;Figaro” .duoda Attlee kalbos tokią 
santrauką: „Viena iš modernaus pasaulio 
tragedijų yra tai, kad sovietai nori sutruk
dyti rusų tautai bendradarbiauti su užsieniu. 
Rusams uždrausta domėtis tuo, ką daro ki
tos tautos: TSRS laikraščiai rašo apie už
sienį tiesiog fantastiškus dalykus. Mūsų 
tikslas — Įgyvendyti pasaulyje pastovią tai
ką, bet reikia skaitytis-su trukdančiais pa» 
šaulio ramybę šiuo metu veiksniais. Tokio
mis aplinkybėmis Anglijos tarptautiniai įsi
pareigojimai verčia .ją laikyti ginkluotas 
pajėgas, pasiruošusias kiekvienu momentu 
kiekvienam galimumui. Turėdami galvoje 
paskutinių dviejų didžiųjų karų pamokas, 
mes negalime rizikuoti.

Šiuo metu demokratijos vardas išnaudo
jamas ' tų žmonių, kurie niekuomet nesupra
to ir nevykdė praktikoje demokratinių prin
cipų. Demokratija išnaudojama tų, kurie 
atėjo prie valdžios, nesiskaitydami su prie
monėmis. Tai komunistai, kurie visur nau
dojasi žodžiu „demokratija”. Bet jiems lais-.

OPOZICIJA NEPRISIDĖJO
Atėnai. Graikijos ministeris pirmininkas

cūzų darbo federacijoje”, netenka abejoti, 
jeigu jię po rinkimų liks opozicijoje, pa
naudos visą savo jėgą ir'įtaką prieš nau
ją vyriausybę, kuriai galį tekti išgyventi ne 
vieną sunkiu krizių. z

Tačiau visą taf priklausys nuo tautos va
lios. Lapkričio 10 d. parodys, kur prancū
zų tauta krypsta., Ar ji uorės dar žygiuoti 
taikos kelią ir (oliau timpčiodama bei svy
ruodama, ar ji aiškiai pasisakys, kur ji 

j mato išganymą t— Rytyose ar Vakaruose. 
į Generolas de Gyullė vėl sugrįžo į politinę 
sceną šiuo sprendžiamuoju momentu, kr. n 
ir tada, kai Prancūzija stovėjo prieš dilemą
— žūti af būti. Reikia manyti, kad pran
cūzai paklausys vyro, kuris juos išvedė į 
laisvę iš negarbės ir paniekinimo.

M. Vėtra

s an’e komunizmu
vė yra ne kas kita, kaip atėmimas nepri
klausomybės tiems žmonėms, kurie nėra jų 
doktrinos pasekėjai. Jeigu komunistai k-u 
kuriose šalyse atsistojo prie valdžios vairo, 
nepaisydami priemonių; kuriomis: jie tatai 
pasiekė, tai pagal juosrtai yra aukščiausios 
demokratijos paraiška. Bet jeigu jie pralai
mėjo, "tai laimėjusi partija jų akitpis visuo
met yra fašistinė. Jei plebiscitas, vyksta ko
munistų kontroliuojamame krašte; tai jie 
teigia, kad ,tud pačiu reiškiama- tautos va
lia. Mes esame pasiryžę dirbti: drauge su 
kitomis tautomis, kad JT autoritetas būtų 
sustiprintas. Mes neturime nei „egoistinių, 
nei imperialistinių tikslų, bet tai nereiškia, 
kad mes turime visuomet nusileisti kitiems 
kraštams. Anglijos vyriausybė darys viską, 
kad pasaulyje įsiviešpatautų harmonija. Bet 
vienų vyriausybių nepakanka taikai sudary
ti, jei tautos nesugeba tarp savęs susikal
bėti.”

Tas pats „Le Figaro” korespondentas pra
neša, kad Anglija šiuo metu turi 2.250.000 
karių, o savo metu turė:i 5.500.000.

W. Churchiliis, kalbėdamas Longhtone, su 
pasitenkinimu komentavo Attlee pasakytą 
kalbą: „Anglijos vyriausybė tautai padarė 
didelį patarnavimą, nutraukdama ryšį su 
komunistų partija.” Paskui pakartodamas 
savo įspėjimą Anglijos parlamentui dėl pa* 
ruoštų Europoje kovai 200 sovietų divizijų, 
Churchillis dar kartą patvirtino: „Jūs ga
lite tikėti mano žodžiaisf Tai, ką jums pra
nešiau, yra tikras faktas.”

2



MINTIS , Nr. 212 3 psL
__________ —___ !_______________________________ __ ___ ___________ __________________ ______i—

Moteris ir gyvenimas
*.mona« vyro draugė

Ar neužmiršta moteris, kad ji yra pasiža
dėjusi būti savo vyro draugė. Juk gi pasi
taiko, kad pakitus gyvenimo sąlygoms žmo
na nebebūna savo vyro draugė, ne būtinai 
radikaliai nutraukdama bendrą šeimos gy
venimą, bet ir kartu gyvendama ji atsisako 
padėti savo vyrui gyventi. Padėti savo vy
rui gyventi galima moraliai ir Aaterialiai. 
Mes nenorėtume' išjungti moterų iš mate
rialios gyvenimo kovos. Juk tiek daug yra 
kalbama apie moterų teises, jų sugebėjimus, 
savaimingumą. Juk pačibs moterys nenori 
būti nei daiktai, nei, tikriausiai, iŠ principo 
nepritaria tokioms nuomonėms: ėsą, vyras 
vedęs, tad tegu ir'rūpinasr visu kuo', tegu ir 
vargsta^ o mergina ištekėjo ir įplaukė ra
mybės uostan. Neteisingai galvotų jaunos 
mergaitės, jei ^vedybas 1 vadintų1 ramybės 
uostais..-Iš tikrųjų, tik 'ištekėjus 'prasideda 
sunkesnė ir bendra kova dėl gyvenimo pa
sisekimo, gyveninio laisvės ir prasmės. Ir 
kodėl gi moterys visą gyvenimo pasisekimą 
ar nepasisekimą.'(imant daugiausia materia- 

'■ Va prasme) turėtų krauli ant vyro pečių.
Ar pati moteris nėra gyven'mni paruošta, 
argi ji menkiau tą gyvenimą supranta, ne
gu vyras, argi ji kartais savo intuicija ne
gali daug pasiekti, ar ji mažiau praktinga? 
Mes neneigiame darbų pasidalinimo princi
po, taip pat neneigiame ir to fakto, kad mo
teris daug dirba namuose, bet svarbu pats 
moters noras visi gera valia ir visa savo 
iniciatyva padėti savo vyrui gyventi, kad 
ir smulkesnėse materialaus gyvenimo šako
se.

Tačiau dar didesnė žmonos pareiga pa- 
: dėti savo vyrui moraliai/ būti m tik bend-, 

. 3 ra gyvenimo kovotoja, bet ir jo-.moraline 
T.parama; būti jo draugė. Nerastume puikes- 
>nio žodžio, norėdami pabrėžti, kaip daug 

•o; mums reiškia šitas žmogus, kaip i pavadin
ai darni jį 'draugu. Draugai gali būti* tėvai ir 

vaikai,’broliai ir seserys, draugai gali bū- 
?ti ir visai svetimi žmonės. Draugė sąvoka 

— nepaprastai plati ir nepaprastai siaura, 
i Jis jums ’ vienas ir viskas. Jis jūsų neapvi
lia nelaimėje ir nepalieka gyvenimo varguo
se,' ji# tikrai, džiaugiasi jūsų pasisekimais.

Tikras draugas jus supranta. Jei moteris 
apdovanota didesne intuicija, jos didesnė ir 
pareiga vyrą suprasti.

Suprasti gilios prasmės žodis. Suprasti— 
piįlnti savo vyro charakterį, pasaulėžvalgą, 
palinkimus, įvertinti jo sugebėjimus, nors 
jis ir nevisada galėtų praktiškai juos paro
dyti, pažinti jo norus. Reikėtų suprasti sa
vo vyrą ir sunkiame laike, kai jam blogai 
einasi ir jis pats jaučiasi nelaimingas, ma
tydamas savo šeimą varge. Draugas draugą 
supranta be žodžių ir pasiaiškinimų, jis jį 
pažįsta ir kartais nelogiški jo charakteriui 
pasielgimai, būna aiškūs.

O moteriai taip lengva savo vyrą pažin- 
'ti. Visa jos intuicija daugiausia ir tarnauja 
tam, kad savo šeimoje ji galėtų orientuotis 

to dvasinio gyvenimo plonumuose, kurie 
žodžiais neišsakomi ir neišreiškiami, o sie
la pajuntami. Tų dvasinių plonumų vyro ir 
moters santykyje yra labai daug ir nėra 
vargo, jei vyras jaučia, kad žmona jį su
pranta. Ta prasme iš moters mes daugiau 
reikalaujame, nes jai yra daugiau duota. Kai 
vyras prieina išvadą .tik ilgų samprotavimų 
dėka, moteriai ir be galvojimo daug kas at
rodo aišku. ,,O aš maniau...” sako vyras, 
„O aš jaučiau?..” sako moteris, t

Ir vis tiktai, nežiūrint tos didelės moters 
intuicijos, nežiūrint jos prigimties talento- 
suprasti žmogų, kuriam > nereikia jokių di-

Moters
Kartą kažkoks juokdarys padavė laikraš

čiui, skelbimą: „Ieškau gyvenimo draugės. 
Prašau prisiųsti savo, rankų fotografiją. 
Visa kita nesvarbu”. Juokas juoku, bet šis 
skelbimas turi tiesos. Rankos pasako, kas to 
kia yra jų savininkė — lepūnėlęrar darbš
ti, savanaudė akiplėša ar gailestinga ir švel
ni, glaudžianti ar atstumianti, grūmojanti.

Kiekviena moteris not/ turėti gražias ran
kas. Kad jos būtų gęgžios, baltos, švelnios, 
reikia daug rūpestingos priežiūros, reikią 
laiko ir kantrybės. Gera yra kasdien ištep
ti kvepiančiu kremu, dailiai nagus nukar-

Ar žinot? . »
Ar žinot, kad gyvenime yra ir mažų 

džiaugsmų, kuriems nereikia nei puikių bu
tų, nei gausiai apkrautų stalų; vienas tokių
— praleista valandėlė su gerais draugais,' 
žmonėmis, kurie jus supranta. Ar nemanote, 
kad moteris gali išmokyti savo šeimą būti 
mažų gyvenimo džiaugsmų menininkais.

Ar- žinot, kad moterų emancipacija ir mo
dernusis laikas yra puikiai suderinamas su 
tikruoju moteriškumu. Visa tai paliko pėd
sakų tik išorinėje pusėje, bet niekas nepa
kito esmėje.

Ar girdėjote Emersono tvirtinimą, kad 
vaikui davus gerą savitvarką ir auklėjimą
— duosite jam rūmus ir pasisekimą bet kur 
pakliuvusiam. Jis net niekuo nesirūpins. 
Rūmai patys ateis pas jį ir prašys, kad 
įžengtų į juos.

Paprasčiausias žmogus, turįs bent tru
putį proto ir jausmo, atjaučia skirtumą 
tarp malonios ir- lipšnios moteriškės ir to
kios, kurios elgesys yra prastas — yra pa
sakęs Eliotas.

Ar negalvojai, kad tarp moters sielos ir 
jos išorės turi būti ypatingai graži harmo
nija ir kad moteriai skonio lavinimas ir rū
pestis savo pačios drabužiais, bei išvaizda 
yra būtinas?

Ar negalvojate, kad ir šiais sunkiais lai
kais galima tvarkingai ir gražiai atrodyti, 
įdėjus truputį darbo ir skon'o.

Ar nesutinkat, kad visoms moterims rei
kėtų išmokti siūti
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dėlių mokslų, o užtenka vien jos moterišku
mo, v^rai dažnai jaučiasi savo žmonų ne
suprasti ir ilgisi žmonos draugės. Kartais 
užsibrėžę savo gyvenimo darbus ir sieki
mus, būdami tikrai idealistais, jie jaučiasi ' 
grubiai moters nesupratimo pažeisti, kada 
ji vien kasdieninėmis smulkmenomis ir iš
siilgusi gero gyvenimo, paneigia visą vyro 
dvasinį platumą. O moteris gi privalo bū
ti ta netiesioginė kūrėja, o ne ardytoja.

Tarp vyro ir žmonos turi būti' dvasinis 
bendrumas, daugiausia ji nustato moteris. 
Reikia to bendro supratimo visose gerose 
ir gūdžiose dienose, reikia būti tuo, kuo 
viėną moterį yra ■ apibūdinęs amerikiečių 
rašytojas Jackas Londonas: „Tu esi mano 
laimė, mano viskas, mano draugė”. A. N. 

r

rankos
pyti, nublizginti, nuspalvinti. Malonu savi
ninkei turėti gražias -rankas, malonu ir ki
tiems žiūrėti į gražų daiktą. . ,

Deja, šių dienų žmogus nepasotinamas. 
Jis ieško ir gražios formos, ir, gražaus tu
rinio. Ir moterų rankos tu,rėtų. būti vispu
siškai gražios. Iš jų daug laukiama. Jos tu
ri nuogus apdengti, alkanus papenėti, nu
liūdusius nuraminti, ištraukti pasaulį iš 
mirties griūvėsiu ir neryžtingai vesti į nau
ją gyvenimą.

Prieš karą moterų rankas pavadavo fab
rikų mašinos — verpė, audė, siuvo. Da
bar pačiai moteriai tenka surinkti senus 
lopus, juos išvalyti, išardyti, vėl suraišioti, 
sumazgyti ir savo mikliais piršleliais iš- 
mėgsti gražiais raštais - išmargintas piršti
nes, kojines, megstinukus. Šiandien moters 
rankos turi iš nieko pagaminti savo šeimai ' 
vėl naujus, šiltus ir gražius rūbus.. Už tat 
jos rankos nuo virbalų, adatos, skalbimo 
ir valymo dažnai būna suplėšėjusios, sustin
gusios. Bet šitos darbščios rankos teikia 
naudą šeimai ir visuomenei, jos peni ir den
gia, padeda atstatyti sugriovusį pasaulį/

Nelaimingieji,? maži ir seni, našlaičiai ir 
ligonys laukia gailestingųjų moters rankų. 
Kap malonu, kai šitos rankos nemeta, kaip 
šuniui apgraužtą kaulą, bet dalina, teikda
mos pagalbą. Sušelptųjų širdys linksta į jų 
pusę ir teikia pagarbą gailestingoms ran
koms.

Bet šių dienų suvargusiai žmogaus sielai 
ir to per maža. Į materialines* gėrybes jis 
žiūri su abuojumu. Materialinės gėrybės dar 
per menkas ramstis, kai žmogus stovi ant 
siūbuojančios žemės. Tuo momentu klaikio
mis akimis ieško tvirtos, ištikimos, rankos, 
kuri svyruojantį paremtų, abejojančiam mig 
las išsklaidytų. Čia daug gali padėti mylin
ti moters ranka. Ji neatstumia vienišo ir už
guito žmogaus. Puolusiam padeda atsikel
ti, bet pati nenupuola. Iš meilės viską at
leidžia ir nereikalauja jokio užmokesnio.

Visi gėrisi švariomis, darbščiomis, gai
lestingomis, mylinčiomis rankomis. Visi jų 
ieško. Kiekviena moteris gali turėti tokias 
rankas, tik tenka nusiplauti tinginio ir sa
vimeilės dulkes. B. S.
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Svarstomas pabaltijiečią DP klausimas
Patiriama, kad atitinkamos įstaigos, tvar

iu"č'.os išblaškytųjų asmenų (DP) aprūpi
nimo klausimą, yra iškėlusios sumanymą 
visus amerikiečių okupuotoje Vokietijos zo
noje esančius pabaltijiečius DP (lietuvius, 
latvius ir estus) įkurdinti trijose stovyklo
se. Kadangi sunkoka patalpų atžvilgiu su
rasti vietoves, kuriose būtų įmanoma įkur
dinti didesnį skaičių išblaškytųjų pabalti
jiečių, tad tuo tarpu dar nėra galutinai nu
sistatyta, kur būtent būsią pabaltijiečiai 
sutelkti, nors pirmoje eilėje minimos šios 
vietovės: Hanau, Augsburgas, Aluenchenas. 
Pabaltijiečių sutelkimu į mažesnį skaičių, 
didesnių stovyklų esą siekiama lengvinti 
aprūpinimo klausimą.

Paskutiniu metu eilės mažesnių stovyklų 
likvidavimas kaip tik- kalba už tai, jog pa
baltijiečius DP siekiama koncentruoti dides
nėmis grupėmis. Tačiau ar šio sumanymo 
realizavimas, kaip kad norima, artimesniu 
laiku bus įvykdytas — parodys ateitis. Pa
baltijiečių sutelkimą į didesnes stovyklas 
trukdo patalpų stoka. Gi lenkų grįžimas 
tėvynėn neinąs tokiu tempu kaip kad buvo 
tikėtasi. Taip pat ir Balkanų tautų DP 
dar vis atidėlioja repatriaciją. Visa tai sun- 

, kiną pabaltijiečiams reikiamų patalpų su- 
. radimą.

Ar iš tiesų pabaltijiečiai bus įkurdinti 
trijose stovyklose — priklausys nuo patal
pų problemos išsprendimo. Tačiau yra re
alu tai, kad glaudinimo reikalas jau šiuo 
metu vykdomas . ■ .

LIKVIDUOTOS IS PABALTIJIEČIŲ 
SUDARYTOS SARGYBOS

Kaip „T. A.”'* praneša, anglų zonoje, o 
taip pat dviejose vietose amer. zonoje san
dėliams apsaugoti buvo sudaryti nedideli 
būreliai pabaltijiečių. Jiems kaip dienos ir 
nakties sargyboms, buvę išduoti ir ginklai. 
Bolševikai šį reikalą išpūtę ir per TASS’ą 
paskelbę, girdi anglai ir amerikonai iš pa- 
ba’tijiečių organizuoja legijonus, divizijas...

Š:e sargybos daliniai likviduoti. Tai pa
daryta netesingos propagandos įtakoje, o 
gal reikalui praėjus.

LIETUVOS BIČIULIS O. NOREMAS 
VOKIETIJOJE

Šiomis, dienomis į Vokietiją atvyko buvęs 
nepaprastak pasiuntinys ir įgaliotas minis- 
teris Lietuvai Owenas Noremas. Jis laiki
nai yra apsistojęs Baden Badene, prancūzų 
zonoje, bet mano Vokietijoje pasilikti ilges- 

• nį laiką. Noremo apsilankymas yra šalpos 
ir religinio pobūdžio.

Visi dar gerai atsimename Noremo nuo
pelnus Lietuvai. Jis kiekviena proga pa
brėždavo JA Valstybių simpatijas Lietuvai 

. ir rodė puikiausią Lietuvos reikalų supra
timą. 1939 m. atgavus Vilnių, jis pats pir
masis iš diplomatų aplankė senąją Lietuvos 
sostinę, pasirašydamas svečių knygoje Ge
dimino kalne. 1940 m. sovietams okupavus 
Lietuvos kraštą, jis nepasitenkino palikti 
Eietuvą jos likimui, bet pasiliko dar ilges

nį laiką, kad geriau susipažintų su „naujų
jų šeimininkų” daromomis skriaudomis.

Išvykęs į Ameriką, jis, pasinaudodamas 
šiais patyrimais ir lankydamas kraštą, skel
bė apie Lietuvai padarytą skriaudą, primin
damas Lietuvos pasiektus laimėjimus ir su
pažindindamas su bolševikų priespauda.

Dabar lankydamasis Vokietijoje, Noremas 
sutiko daug lietuvių pažįstamų ir savo bi
čiulių, kuriuos jis dar labai gerai atsimena. 
Jis pažadėjo ir toliau dirbti nepriklauso
mos Lietuvos atstatymui.
ESĄ RASTI VOKIETIJON ATVYKUSIŲJŲ 

Sąrašai
„The Stars and Stripes” praneša, kad 

rasti pilni ir platūs sąrašai, kur esą sura
šyti visi, savanoriškai Vokietijon atvykę as
menys iš Lenkijos ir Pabaltijo valstybių 
nuo 1933 iki 1945 metų. Sąrašus savu laiku 
sudariusi „E\VZ” įstaiga. .Visi atvykusieji 
esą suskirstyti į penkias kategorijas. Kiek
vieną atvykusį vokiečiai vertinę ir kartu žy
mėję „veislę”. (T. A.)

K Lietuvos
Vilniaus radijas:

Pūdas rungtyniauja su kg
Caristinis pūdas vis labiau įgauna dau

giau teisių už iš Vakarų demokratijos at
klydusį kg. Kai Altajaus kraštas, kur dau
giausia deportuota 1941 metais lietuvių, iš
kvietė soclenktynių Pabaltijo tarybines res
publikas atvežti virš plano „Tėvynės fon
dui” javų, tai Tarybų Lietuva sutiko nuga
benti visą milijoną pūdų, o Tąr. Latvija — 
berods, 800.000 pūdų ir mažoji Estija — 
500,000 pūdų. Tačiau šiaip valstiečiams prie 
volę skaičiuoja ir kg.

Dar paminėtina, jog yra tokių valstiečių, 
kurie nuo prievolių atleidžiami, tačiau to
kie paprastai savo valia, nieko neraginami, 
javus valstybei veža. Ir suprantama, tokie 
susilaukia nepaprasto garso, jų pavardės es
ti linksniuojamos per spaudą ir radiją.

Apie-prievolės pristatymo eigą kuo smul
kiausiai spaudai ir radijui informuoja par
tijų komitetai. Dažnai ir pats Vilniaus ra- 
djas susiriša su kokio nors valsčiaus (da
bar jau vad. apylinkės) pirmininku ir ex
tra teiraujasi, kaip vykstąs darbas, kas ve
ža ir kiek veža. Ir čia pat per radiją pa
skelbiami pasikalbėjimo rezultatai... kaip 
dienos sensacija. Iš viso nuoširdžiausiai py
liavą atlieka Vilniaus apskrities apylinkės. 
Kitur dar reikia kovoti su buožių sabotažu. 
Apie šį sabotažą fpač plačiai kalba laik
raščiai, o bene labiausiai Vilniaus „Tiesa”. 
Laikraščių santraukose „buožė ir jo sabo
tažas” knibždėte knibžda. Visa, kas nevyks
ta pagal „generalinę liniją”, yra kalti buo
žės, kurie per apylinkių pirmininkų nežva- 
lumą esą patenką ir į atsakingas vykdoma
jame komitete pareigas. Spalio 27 d. Vil
niaus „Tiesa” karčių žodžių pabėrė vie
nam Raseinių apylinkės pirmininkui, kurį 
buožės net „užmigdė” .savo pareigose...

TRUMPOS ŽINIOS
Frankfurtas. Amerikiečių karinių pajėgų 

viršininko pavaduotojas gen. Clayus pareiš
kė, kad jis esąs nepatenkintas denacifikaci- 
jos eiga amerikiečių zonoj^, ypačiai Bava
rijoje. Galimas dalykas, kad reikalą į savo 
rankas paimsią patys amerikiečiai.

Naujorkas. Filadelfijoje' nepriklausomybės 
aikštėje susirinkusi 30.000 minia reikalavo 
teisybės Palestinos žydams. Britų mandato 
teisė Palestinai turinti bijji panaikinta. Se
natorius Mayeris pasiūlė Palestinos klausi
mą iškelti Jungtinių Tautų susirinkime.

Kalkuta. Mahatma Gandis paskelbė ba
dausiąs ligi mirties, jei nesiliaus skerdynės 
tarp indų ir musulmonų.

Londonas. Palestinoje internuotieji žydų 
vadai paleisti, o draudžiamas vaikščioti lai
kas atšauktas. Visa tai padaryta atsižvel
giant į atkartotinius „Jewish Agency” pa
reiškimus, smerkiančius žydų teroristinius 
veiksmus.

Londonas. Sovietų okupaciniai organai 
sutiko įsileisti vokiečių bėglius iš Danijos 
į savo zoną, jei jie ten yra gyvenę pirmiau.

Londonas. D. Britanijos' kolonijų ministe- 
ris Jamesas gavo įgaliojimus atleisti iš in
ternavimo stovyklų 14 žydų ir arabų vei
kėjų. Tomis priemonėmis tikimasi galėsiant 
sudaryti normalesnes sąlygas Palestinoje.

Amsterdamas. Olandijos vyriausybė įteikė 
notas Anglijos, Prancūzijos ir Tarybų s-gos 
vyriausybėms dėl jos sienų su Vokietija 
sureguliavimo. Ji taip. pat pareiškė norė
sianti dalyvauti Vokietijos transporto sis
temos kontrolėje, nes norinti išvengti ga
limos konkurencijos.

Londonas. Indijoje neramumai kai kurio
se vietošB vis dar tebesitęsia. Per praėju
sias dienas apie 300 žmonių užmušta. Atsi
kartoja plėšimų ir padegimų.

Hongkongas. Apie 1.000 kinų darbininkų 
demonstravo prieš Olandijos atstovybę, rei
kalaudami apmokėti darbą cino kasyklose 
karo metu. . ~

Bukareštas. Stiprus žemės drebėjimas bu
vo lapkričio 3 d. jaučiamas Bukarėšte. Dre
bėjimo židinį spėjama buvus už 155 km nuo 
Bukarešto.

Bombėjus. Bombėjuje konstatuotas -stip
rus žemės drebėjimas už 2.400 km.

Teheranas.. Persijos fniništeris pirminin
kas Sultanehas pranešė vidaus reikalų mi
nisterijai, kad balsavimai Teherane bus 
gruodžio 7 d. •
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