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Parlamento sesijos atidarymas
BRITANIJA REMS TARPTAUTINI BENDRADARBIAVIMĄ 
PASAULYJE TEBEVIEŠPATAUJA BAIME IR CHAOSAS

P Londonas. Jo Didenybė D. Britanijos 
karalius Jurgis VI lapkričio mėn. 12 d. 
atidarė parlamento rudens sesiją. Sesijos 
atidarymas vyko per šimtmečius sudary
tomis tradicinėmis apeigomis. Savo sosto 
kalboje karalius išdėstė vyriausybės už
sienio ir .vidaus politikos metmenis 1947 
metams.

D. Britanijos tikslas kiek galima grei
čiau atstatyti savarankišką demokratinę, 
vienalytę Vokietijos valstybę, kuri nebūtų 
pavojinga kitiems ir kurios nebereikėtų 
ūkiškai remti. Su Austrija būsią stengiama
si neilgai tetrukus sudaryti taikos sutartį, 
po kurios pasirašymo okupacinės kariuo
menės turės kraštą tuojau palikti.

D. Britanija ir toliau . remsianti visas 
tarptautines organizacijas, turinčias tikslą 
plėsti savitarpio bendradarbiavimą ir sa
vitarpio pasitikėjimą.

Vyriausybė pateiksianti parlamentui 
Jstatvmo projektą dėl vidaus susisiekimo 
ir elektros gamybos įmonių suvalstybini- 
mo, o taip pat jų savininkams atlyginimo 
nustatymo.

Krašto gynybos srityje bus baigiama 
sausumos, oro ir jūrų pajėgų centralizacija. 
Karinė prievolė nusistatyta palikti ir tai
kos metu. Tam reikalui numatytas įstaty
mas, būsiąs pateiktas parlamentui.

Po karaliaus kolbos, prieš pašlunčiant 
karaliui padėką, ėio tradiciniai debatai dėl 
vvriausvbės oolitinės linijos tinkamumo. 
Darbiečių kalbėtojas iškėlė reikalą rūpin
tis įkurti pasaulinę valstybę.

Kam pavesti globoti tremtinius
Londonas. JT kultūrinių, humanitarinių 

ir socialinių reikalų komisija svarsto po
litiniams bėgliams globoti organizacijos 
sudarymo klausimą. Australija, Č’Iė ir 
Lenkija pasisakė už tai, kad pati JT or
ganizacija per kurią nors pakomisę ar 
snecialu oreana tam reikalui nerimtų oo
litinių bėglių globą. JAV ir Anglija siūlė 
sudaryti nepriklausomą nuo JT pabėgė
liams globoti tarptautinę organizacija. Vi
šinskis gi, laikydamasis sovietų taktikos 
nutęsti tarptautiniu klausimu srrendimą 
iki Tarybų s-gai patogaus momento, pa
reiškė pageidautas sudaryti specialią ko
misiją, kuri aplankytų Europoje esančias 
pabėgėlių stovyklas ir anie tai padarytų 
pranešimą. Debatai vykdomi toliau.

SUNKUMUS ĮVEIKS SU AMERIKOS 
PAGALBA

Londonas. Vyriausias britų pajėgų va
das Vokietijoje, oro maršalas Sir Sholto 
Douglas, pareiškė, jog būdamas .Londone 
įsitikino, kad vyriausybė žino’sunkią mai
tinimo būklę britų zonoje, kuri atsirado 
dėl užsieninių tiekimų susitrukdymo, kas 
yra atsiliepę ir pačios Anglijos maitinimo

Opozicijos vardu kalbėjęs Churchillis 
pagyrė šitokį darbiečių nusistatymą, siūly
damas tai pradėti nuo Europos jungtinių 
valstybių įkūrimo.

Darbiečių vyriausybei valdant santykiai 
su Tarybų s-ga diena iš dienos blogėja, 
nors didžiausių geros valios pastangų iš 
Anglijos pusės pernelyg. Anglijai ir JAV 
savo okupacines kariuomenes Europoje 
žymiai sumažinus, Tarybų s-ga, geriausiu 
atveju, paliko tą patį divizijų skaičių, 
esančių nuolatinėje kautynėms parengtyje. 
Praslinkus 18 mėnesių ‘nuo Vokietijos 
kapituliacijos, pasaulyje tebeyiešnatauja 
baimė ir chaosas. Tačiau ne dėl Anglijos 
ir ne dėl JAV kaltės. Baigdamas savo kal
bą Churchillis prikišo vyriausybei, kad 
maitinimo būvis esąs sunkesnis, kain karo 
metu. Atsikirsdamas Attlee įrodė, jog 
daugumas vis dėlto sočiau valgo, nei karo 
metu valgė, o kai kurie net sočiau, nei 
prieš karą.

SOVIETŲ ZONOS PROF. SĄJUNGOS 
PROTESTUOJA

Londonas. Tagemuendene po 7 mėnesių 
darbo išmontuota ir pakrauta į laivus di
džiausia Europos cukraus rafl'nerija pa
siųsti į Tarybų s-gą. Šituo atsitikimu pa
sipiktinę angliakasiai pasiuntė savo dele
gaciją Berlynan, kad ji perduotu jų pro
testą dėl visiško išmontavimo taikos meto 
gamybai skirtos įmonės. Šitą angliakasių 
protestą remia ir sovietų zonos prof, są
jungos bei partija.

pasunkėjime. Jis esąs dsitikinęs, jog pra
dėti tuo reikalu pasitarimai tarp Anglijos 
ir Amerikos atneštą gerų rezultatų.

Pirmadienį prasidėjusiam maitinimo 
neriodui normos paliekamos tos načios. 
Vietose, kur duonos trūksta, ji būsianti 
pakeista kitu, lygaus kaloringumo pro
duktų priedais. Jis tebevedąs pasitarimus 
su savo ūkio sirities snecialistais, kuriems 
pasibaigus pats aplankysiąs visus dides
nius miestus.

APIE KARIUOMENES IŠVEDIMĄ 
Iš VENGRIJOS MOLOTOVAS NEŽINO

Londonas. Keturiu didžiųjų užs. reika
lų ministerių pasitarime Bevinas pa
klausė Molotovą, kada Tarybų s-ga gali 
ir ar anlamai gali atitraukti kariuomenę 
iš Vengrijos.

Molotovas pasisakė, nieko i tai ne
galįs atsakyti, nenasitaręs su savo kari
niais eksnertais. Suomijai sutarta palikti 
ta pati 300 mil doleriu reparacijų suma.

• • •
Rymas. Ryme suimtas btives SS pulkinin

kas Dollmannas. Jis kaltinamas nužudęs 375 
partizanus, keršydamas už 35 SS mirtį.

v
Žurnalistas kovoja dėl 

nepriklausomybės
Jei XIX amž. mūsų spaudą kūrė atskiri 

asmenys, prieš kuriuos šiandien mes gal
vas lenkiam ir tautos veteranais vadinam, 
tai šiandien ją kurią šimtai spaudos .žmo
nių, kurių vardai neturi jokių pretenzijų 
įeiti į tautos istoriją. Jei XIX amž. dėl 
Lietuvos laisvės kovojo prieš rusų prie
spaudą tik dalis susipratusios šviesuome
nės, tai šiandien dėl valstybinėsnepriklau- 
somybės kovoja kiekvienas lietuvis, p ra-“ 
dedant nuo paprasto darbininko, baigiant 
universiteto profesorium. Tačiau tuma-. 
listas šioje kovoje per- visas šio karo Lie
tuvos okupacijas išgyveno didžiausią ri
ziką, nes jis rašė slaptai, jautė NKVD ar 
Gestapo pavojų ir rizikavo gyvyįe. Šian
dien dar nemetas ieškoti nuonelnų, bet 
pats svarbiausias laikas neišleisti plunks
nos iš rankos ir dar atkakliau, dar kiečiau 
kovoti dėl savo tautos ir valstvbės teisių.

„Tremtinių Žinios“ paskelbė Lietuvių. 
Žurnalistų Sąjungos Valdybos atsišaukimą 
į brolius lietuvius ir į viso pasaulio sąžinę. 
Jame teisingai užakcentuota, - kad šian
dien ne tik žurnalistai, bet ir visa lietu
vių tauta atkakliai kovoja dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės. Šios kovos 
pagrindas yra teisė ir tiesa. Juk visas pa
saulis žino, kad Lietuvos valstybė neskelbė 
niekam karo, su nieku nekariavo, bet tik 
svetimų okupacijų metu gvnė savo tau
tines ir valstybines teises. Atlanto charta, 
Jungtinių Tautų organizacijų statutas, 
didžiųjų JAV ir D. Britanijos vadovau
jančių vyrų pareiškimai mums laiduoja, 
kad karo metu netekusios savo nepriklau
somybių valstybės dęl agresorių kaltės 
turės būti valstybiškai atstatytos. Tarp
tautinė teisė mums garantuoja teisingumą 
ir valstybini savarankumą.

Maža to, kad teisė yra mūsų pusėje. 
Mums tenka dar plačiai pasauliui doku-, '. 
mentaliai įrodyti, kad svetimieji mus oku
pavo jėga, kad jokių laisvų rinkimų, sa
vanoriškų prisijungimų mūsų tauta ne
vykdė, o tik svetimieji prievarta ir smur
tu visokius politinius aktus klastojo. Tai 
gali padaryti žurnalistai, teisės žinovai, 
rašytojai svetimomis kalbomis. Šiandien, 
metas mums prabilti ne tik į savus bro
lius, bet ir į tamtautinę opiniją. Ir tai ge
rai dokumentuota medžiaga.

Šioje kovoje ne tiktai žurnalistai, bet ir 
rašytoiai, mokslininkai, kiekvienas lietu
vis gali savo didelį.įnašą padaryti. Anglų , 
ir amerikiečių spaudoje tenka skaityti 
paprastų žmonių laiškų, kuriuose jie gina /. 
Lenkijos ar kurios kitos tautos teises. Jei 
mūsų žmonės užverstų laiškais savo gimi
nes Amerikoje, kur būtu išreiškiamos mū
sų tautinės ir valstybinės aspiracijos, tai 
amerikieč'ai būtų pakankamai- nuteikti 
mūsų klausimuose Lietuvai palankia 
kryptimi. Tairi. tebūnie ..visos tautos ne- 
nalaužiama valia atkovoti Lietuvai laisvę 
ir nepriklausomybę“. (Nukalta i 4 p.)
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Karo ir tail
Kur link veda dabartinė padėtis, vykusios 

ir vykstą konferencijos bei pasitarimai — 
prie taikos principų Įgyvendinimo ar prie 
naujo konflikto? — Štai klausimai, kurie 
domina ne tik politikos vyrus, bet ir eilini 
pilietį, pailsintą buvusio karo pateiktų sun
kumų ir šiandien tebealinamą supančio ne
tikrumo, jokiam giedresniam lūkesčiui ne
teikiančio bent kiek patikimesnės atramos. 
Tačiau ax dabartinių politinių painiavų 
akivaizdoje galima kategoriškai teigti, kad, 
štai, įtada ir i:da konferencijose neišspręsti 
klausimai bus perkelti spręsti Į kovos lau
ką? Pagaliau ar patikimas būtų tvirtinimas, 
kad visais klausimais, kurie iki šiol buvu
siose konferencjose pasirodė esą neįveikia
mais kliuviniais, pagaliau bus vieną dfetią 
Susitarta, įvairių ^nuolaidų, visos eilės kraš
tų ir tautų atidavimo bei politinio išdavimo 
pasėkoje vis dėlto būsią prieita prie momen 
jo, kuris vadinsis taika? Juk ar iš tiesų ne
gali didžiosios jėgos, kurios iki šiol poli
tinių pokalbių metu viena kitą svaidė akis 
rėžiančiais priekaištais, pagaliau negali pri
eiti Įsitikinimo, kad vsos tos problemos, 
kuros neįmanu išspręsti politinių pasitari
mų eigoje, būsią tikslingiau paaukoti siekia
mos taikos labui, negu, jų išsprendimą per
kelti Į karo laukus? Buvusis karas visus iš
vargino, visi karo dalyviai, net ir esą lai
mėtojų vaidmenyse, ne tik yra patyrę mil
žiniškų nuostolių, bet pasiektą laimėjimą 
teko apmokėti geriausiu savo tautos krau
ju. Karą laimėjusių tautų gyventojai dabar 
nori poilsio, nori atsigauti..po patirtų išgy
venimų, visi nori ramybės ir niekas nenori

-t

KURIUO TIKSLU?
„Yra tikras dalykas, kad Rusija daro pa

sirengimus karui su dideliu mastu. Tai yra 
Rusijos paslaptis, ar tai daroma sustiprinti 
sovietų užsienio politikai, ar tai turi sąsają 
su tiesiogine karo grėsme.

Daugumas stebėtojų mano, kad tiesiogi
nio pavojaus nėra. Atominės energijos ty
rimų srityje prieš 9 mėnesius Rusija buvo 
dar taip atsilikusi, kad Kremlius įžiūrėjo 
sabotažą. Nuo š. m. sausio mėn. visiškai re
organizuota tyrimų ir darbo sistema, par
gabenant iš užsienio mašinas. Mokovai dir
ba pasidaliję į 2—3 grupes, nuo viena ki
tos nepriklausomas, iš dalies pagal ameri
kiečių britų kanadiečių metodus, iš dalies 
pagal savo.

Vienas iš sovietų mokslininkų neseniai pa
reiškė, kad jie esą išradimo išvakarėse. 
Galimas dalykas, kad omenyje turimas kos
minių spindulių panaudojimas atomui skal
dyti. Ar šiaip ar taip yra statomos astro
nominiams bandymams naujos stotys su 
aerodromais stebėjimams iš lėktuvų ir ba
tonų. Centrinėje Azijoje daromi kažinkokie 
bandymai su milžiniškais veidrodžiais. Va
dovaujantis būsimo karo mintim, Rusijoj 
decentralizuojama ūkinė sistema, kuriant 
rajonus su kiek galint didesne autarkija. 
(Review of World Affairs).

10s temomis
vėl patekti sproginėjančių sviedinių orbi
tom Šiuos gyventojų lūkesčius žino visi tie, 
kurie dabar vykstančiais politiniais pokal
biais leidžia išryškėti nuomonių skirtumui. 
Ir kaip tik tie nuomonių skirtumai pasau
lyje vėl kelia ir nerimą ir lūkesčius. Tų 
kraštų gyventojai, kurie yra laimėtojų vaid
menyje, karo nenori, gi tie, kurie yra mai
tojami okupacijų, kuriuos svetimų jėgų bru
talumas išvijo iš gimtųjų namų — tie ma
žiau -tiki, kad jų skriaudos pokalbiais būtų 
atitaisytos, jie daugiau yra linkę manyti, 
kad tik naujas karinis konfliktas gali teikti 
vilčių, jog po naujos audros dabartinė tra
giškai beviltiška padėtis gal ir pasikeisian- 
ti.

Ir,- reikia pripažinti, jog daugiau tiesos 
ir pagrindo tikėjimui turi tie, kurie iš sun
kios būklės išsigelbėjimą tiki sulauksią atei
nant ne nuo konferencijų stalo, bet iš naujų 
kautynių lauko. . Sis lūkestis ir tikėjimas 
randa atramos ' ir pastangoje politines pai
niavas išraizgyti "prie konferencijos stalo, 
kur vietoje reikalus švelninti, ryškėja vis 
didesni viso jų komplekso aštrinimas, lydi
mas kieto nenuclaidumo. Atsižvelgiant Į 
partnerius, pramatant nors ir tebedangsto- 
mus jų siekimus ir užmačias, būtų per drąsu 
tikėti, kad kada nors galės būti prieita 
prie susitarimo, kuris atestuotų taikos prin
cipu Įgyvendinimą. Rytų partneris, sovietai, 
vadovaudamiesi proletariato diktatūrinėmis 
užmačiomis, anksčiau žr vėliau bet kokia 
kaina sieks viso pasaulio proletariato suvie
nijimo kūjo ir piautuvo šešėlyje, nekalbant 
apie galimas kokias nors nuolaidas 
buvusio karo pasėkoje užimtų sričių atžvil
giu. Gi vakarų sąjungininkai j Rytų part
neri žiūri su tam tikru. oouojumu. Ne ki
tokiu žvilgsniu J savo vakarietiškus sąjun
gininkus žiūri ir Rytų partneris — Sovietai. 
Tiesa, j mėgdami naudotis neseniai išmoktų 
politinės kurtuazijos stiliumi, Sovietams va
dovaują asmenys pasisvaido žodžiais apie 
norą taikos. Tačiau savo laikysena išsiduoda 
meluoją. Ginkluojasi paspartintu tempu (tai 
tvirtina iš STSR grįžusieji Vakarų sąjungi
ninkų piliečiai bei Įvairių misijų atstovai) 
ir Ameriką su Anglija pradeda apšaukti ka
pitalistiniais kraštais, Į kuriuos persimetęs 
fašizmas (Ždanovo pareiškimas spalio revo
liucijos proga). Tokia laikysena, savaime 
suprantama, tarp trijų karo laimėtojų kelia 
vis didesni nepasitenkinimą. Gi nepasiten
kinimas skatina budrumui. Dėl to, vos pra
dėjus pokalbius būsimos taikos temomis, 
lygia greta buvo pradėta aktyvinti ginklavi- 
masis. O jei jau kartą ginkluojamas!, tai, 
suprantama, esama Įsitikinimo, jog anks
čiau ar vėliau privers reikalas politiniuose 
plotuose neišspręstus klausimus perkelti J 
kautynių lauką.

Kada tai gali Įvykti? — štai klausimas, 
kuris persekioja (dažną gyventoją. Prana
šystėmis čia neturime tikslo užsiimti, ypač 
atsimenant faktą, jog pranašai visur’ir vi

gais laikais, pradedant Kristumi, yra kry-

KATYNO NIEKŠYBE — ATVIRAS 
KLAUSIMAS

„Byle Prędzej” (Nr. 127/231) rašo: Reikia 
ypatingai atsižvelgti į Tribunolo nusistaty
mą bylos sprendimo motyvuose išleisti Ka- 
tyno žudynes, kaip vieną iš nusikaltimų, už 
kuriuos buvo nuteisti hitlerinės Vokietijos 
vadai. . > /t ;

Kaltinamajame akte, kaip žinome, figūra
vo ir Katyno žudynių faktas. Tą kaltinimą 
Į kalt, aktą Įrašė sovietai. „Suprantame, 
kodėl rusai spyrėsi, kad tas punktas figų-, 
ruotų kaltinamajame akte. Jie tarė, kad pa
smerkimas vokiečių nusikaltėlių ir už Ka- 
tyną, kartą visiems laikams numarins tą 
klausimą. - •

Esą, galima buvo- laukti, kad vokiečių gy
nyba pasigriebs Katyno klausimą, kad už- 
atakuoti kaltinamąjį aktą jo silpniausioj 
vietoj. Tačiau gynybos pastangos tame klau 
sime buvo daugiau formalios ir labai kuk
lios.’ji visai nepadėjo energijos Įrodyti, kad 
tas kaltinimas yra k’.astųotas. •

Kodėl gynyba neišnaudojo tos palankiau
sios aplinkybės? Vokiškoji gynyba suprato, 
kad prie tiek nusikaltimų, jeigu ji ir apgin
tų kaltinamuosius nuo Katyno kaltinimų, 
tai tas kuo mažiausiai turėtų Įtakos Į teis
mo sprendimą. Ji taip pat juto, kad tas 
klausimas duoda milžiniškų galimybių, kal
bant apie būsimus bandymus pakasti Tri
bunolo autoritetą. Gynyba galvojo istorinė
mis kategorijomis: jeigu Tribunolas pada
rys tą klaidą ir nuteis už nusikaltimus, ku
rių Įvykdymą jam stinkii Įrodyti, tai ateis 
diena, kada tuo pagrindu bus gėlimą užata- 
kuoti visą procesą.

Niurnbergo Tribunolas išvengė tų spąs
tų. ■ .

-Tribunolo sprendimo rezultate, nubrau
kiant de facto Katyno nusikaltimą iš kalti
nimo, visas atsakomybės klausimas’ už Ka
tyno nusikaltimą palieka atviras.

NAUJAS KARSAS
Prieš Karsą sovietai stato naują Karsą. 

Turkų spauda pažymi, kad sovietų aktyvu
mo pasieniuose negalima aiškinti apsigyni
mo sumetimais. Sevastopolis (290 mylių nuo 
Istambulo) yra karinių pasirengimų stovyk
la. Kryme uždaryti dideli plotai, juose at
liekami kariuomenės ir karinės medžiagos 
judėjimai. Panašūs pranešimai ateina iš 
Bulgarijos, ypačiai iš Burgoso uosto prie 
turkų -sienos. („Continental News Service” 
26).

žiuojami. Tiek tegalima teigti, jog jei jau 
kartą ruošiamasi, tai, savaime suprantama, 
ne be priežasties. Ir tai negali iki begaly
bės nusitęsti, nes tokia būsena — paruoš- 
tis karo eventualumui — yra dideliu stab
džiu tokias paruoštis rikiuojamuose kraš
tuose gyvenimui įeiti Į normalias vėžes. 
Priešingai, gana sparčiai brendama Į nau
jus sunkumus. Tad jau vien ši priežastis 
ir vieną ir kitą pusę skatins nesileisti Į per 
daug tolimus atidėliojimus. Tačiau yra 
dar visas kompleksas ir paskatų ir atidė
liojimo motyvų. A. Rigmantas
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Moteris Ir gyvenimas -'

Smulkmeniškumą?.
Anglai sako, esą svarbiausias gyvenime 

dalykas atskirti esminius dalykus nuo nees
minių ir turėti jumoro jausmą.

Iš tikrųjų, nėra taip paprasta gyvenimo 
kasdienybėje atskirti esminius dalykus nuo 
neesminių. Neišaiškinamas yra žmogaus 
charakteris: kartais jį jaudina smulkmenos, 
o pro svarbiausius dalykus jis lengvai pra
eina. Gal, tai psichologiniai reiškiniai ir 
(vairios jų priežastys, tačiau ne tai mums 
rūpi, triufns rūpi padaryti žmogui gyvenimą 
lengvesnį. O lengvesnis gyvenimas pasida
ro jam tada, kai įvairių gyvenimo reiškinių 
atžvilgiu jis tiksliau nusiteikia.

Moters gyvenime smulkmeniškumo nepa
prastai^daug. Visos jos dienos nuo pat ry
to iki vakaro pilnos smulkių darbų ir rū
pesčių, prašaliečiui sunkiai pastebimų, o 
moteriai būtinų. Ta visa darbų kasdienybė 
dažnai nebeleidžia moteriai plačiau pažvelg
ti ir pagalvoti, kad nežiūrint visko, gyveni
mas yra puikus ir platus. Dėl to ir svarbu 
nusiteikti tiksliau tų visų smulkmenų at
žvilgiu.

Juk ir pačiame šeimos gyvenime ne visi 
reikalai vienodai svarbūs: argi vienoda! 
svarbu yra šeimos moralinis lygis, pagrin
diniai auklėjimo reikalai ir kasdieniniai eko
nominiai rūpesčiai. Žinoma, visa tai yra 
tampriai sujungta, bet į ne visus vienodai 
galima ir reikia reaguoti. Tat argi vieno
dai svarbu kulinarijos smulkmenos, nepasi
sekęs rankdarbis, palyginus tai su šeimos 
sveikata? Ir šeimos gyvenime reikia išskir
ti principinius dalykus nuo tų smulkiųjų da
lykų. Moteris, būdama šeimos gyvenimo 
centre, privalo išmokti subtiliai jausti skir
tumą tarp esminių ir neesminių dalykų san
tykyje su vyru ir vaikais. Juk ir tikrasis- 
auklėjimas prasideda tik tada, kai nevie
nodai reaguojama į didesnius ir mažesnius 
netobulumus; lygiai; kaip ir bendram su
gyvenime, ieškodami kompromiso, mes nu
sileidžiamo smulkmenose ir kovojame dėl 
principinių reikalų. ■

Tačiau kasdieniniame gyvenime mes ne
besugebame dažnai orientuotis, mes neiš
tariame pačių dalykų esmės ir tų dalykų 
nebesugrupuojame. Mes lygiai jaudinamės, 
jei prisvilo košė, vaikas blogai mokosi, ly
giai sielojamės gavusios blogesnį megzti
nį ir jausdamos, kad savo vyrui esame ne
be tai, kas anksčiau buvome.

Jei sugebėjimas skirti esminius dalykus 
nuo neesminių mes norėtume vadinti menu 
gyventi, tai nemažesniu menu turėtume va
dinti ir jumoro jausmą žmoguje. Jumoro 
jausmas — tai menas pažiūrėti lengviau Į 
visas gyvenimo sunkybes, pažvelgti į tą<yis- 
ką iš lengvesnės pusės, mokėti gyvenime 
šypsotis, mokėti truputį juoktis iš savęs, 
savo silpnybių ir iš kitų žmonių silpnybių, 
mokėti truputį juoktis iš-gyvenimo vargų ir 
nepasisekimų. Jumoras — tai ne piktas juo
kas, tai geras, švelnus juokas. Jumoro jaus
mas padeda žmogui būti optimistu, opti-

kasdienybė ir mes
mizmas duoda mums daugiau energijos ir 
gyvenimas pasidaro mums mielesnis.

Moterys, nenorėdamos, kad kasdienybė 
su visomis jos smulkmenomis jas galutinai 
užvaldytų, o ypač dabartiniam gyvenime, 
turėtų neatsisakyti. jumoro jausmo. Jos tu
rėti] karts nuo karto pagalvoti, argi verta 
taip baisiai sielotis dėl tų visų niekų, ne 
dėl to, kad menkai vertintumėm šeiminin
kavimo pareigas, bet kad norėtume mote
riai leisti plačiau apsižvalgyti. Jei jos: tuo
se smulkiuose darbuose deda daug savo fi
zinių jėgų 4r didelę dalį sielos, nenorėtume 
joms leisti atiduoti visą savo sielą ir visą 
protą ir visą jų sielvartą. Palikim savo di
desnes žmogiškąsias vertybes didesniems 
daiktams. Tai padeda mums minėtas suge
bėjimas skirti esminius dalykus nuo nees
minių, o esminėse sunkenybėse mums pa
deda jumoro jausmas.. Ą. N.

e-
Dana Bernotaitė . >

Lizdas be valkti
— „Jau pateks toji, kaip muselė J išrū

gas”, kalbėjo parapijos žmonės, kai klebo
nas vieną vasaros sekmadienį paskelbė pir
mąjį užsaką, pranešdamas, kad Petras Svy
rius, jaunikis iš Šilėnų vienkemio ketina im
ti sau už žmonąr mergelę Elvirą Krumytę iš 
Kalnėnų kaimo, tos pačios parapijos...

Tokie laukai, toks ūkis, nesenas uošvis, 
perjaunas vyras, o giminėlė — vieni kartes- 
ni už kitus. Ne jai, ne jai tas kelias skirtas...

— „Panikė, mat, turtų užsigeidė, dvaro, 
dar vargo nematė namuose”...

Kiti gi stebėjosi ir galvas kraipė, &caip 
tai labai ponas Dievas Elvyrą numylėjo, jai 
tokią gausybę žemės gėrybių ir turtų ski
ria, tokį ūkį, tokius naujus didžiulius* dva
ro namus su salkomis ir raudonai dažytų 
gonkų stogu.

„Tik, kad darbšti ir protinga būtų — už
teks duonos ir pyrago į valias,” baigė pas
tarieji.

Ir niekas neklausė, ir niekam nerūpėjo, 
ar Elvyra ir Petras jausmo vedami ruošiasi 
pradėti bendrą gyvenimą, ar tai buvo tik 
dar vienas iš daugelio -reiškinys, kai tėvų, 
lyg sumanių žaidėjų — meisterių noru, iš
nykus vienai, perstatomas figūrų sąstatas 
ar įvedama nauja dama.

Neklausė nė jaunieji. Tik uošvis pyko, 
kad brangus laikas bėga, užsakai nesibai
gia ir namuos šeimininkės nėra ir nėra.

Bet laikas nežiopso ir neužsiplepa kaip 
baltomis skaromis apsigobusios moterėlės 
šventoriuje, jis nesustoja pasiklausyti senų 
išminčių spėjimų ir pranašavimų, jis ne- 
užgaišta ramindamas nusiminusį ar besi
džiaugdamas su laiminguoju, jis nestabtelė
jo ir tą minutę, kai Elvyraitsu Petru klebo
nas sukeitė žiedus ir paimtino juos mote
rystės sakramentu. -jį ; i s

Pyko uošvis, kad užsakai pamažu slinko,

pyko jisai pagaliau, kai per daug greitai 
svečiai viską sušveitę nuo stalų ir išgėrę 
alutį ėmė tuščias statinaites ridinėti po' nau
jai dažytas grindis ir nejaukiai apsidžiaugė, 
kai ėmė raginti viens kitą namo. Baugu 
mat buvo likti su jauna marčia — nauju 
žmogumi namuose, ypač kai «juose trūko 
tvarkos ir apskritai moteriškos rankos, 
baugu, kad jau iš pirmos dienos marti pa
jus, kad ne meilė, bet reikalas ją čia įvi
liojo. *

Išsiskirstė svečiai, išvažinėjo giminės, iš
važiavo ir Elvyros tėvai, pamažu, žingine > 
ir išnyko palšoje naktyje, metaliniuose pie
vų rūkuose. , . ' .

Išaugo sekmadienis, kaip daugėlis, ksfip 
šimtai, o vis tik kitoks, visiškai naujas. Ėl- 
viros namuose vieni tėvai ir piemuo.

Motini, aptvarkiusi trobą, susirietė lovoj 
ir įniko varstyti rožančių. Tėvas jau kurią 
laikas rūkė užgesusią pypkę ir pats to ne- _ 
jautė. Kai motina ruošėsi po trobą — barš
kėdama tarškėdama — nieko, kai viskas 
nutilo, nejauku pasidarė, ausyse ėmė speng
ti. Sukosėjo kelis kartus, patarškino pypkę, 
atsiduso ir prakalbėjo į žmoną, nedrąsiau 
pamažu:

„Tai ką motin, išleidom šeštąjį ir paskti‘ - 
tinį vaiką?”

O motina lyg ir telaukė prakalbinama, 
lyg apsidžiaugė užklausta. Ir jai toji tyla 
buvo sunki — tuoj atsakė:

„Ką čia išleidom, skriste išskrido, lyg na
muose ploto permaža jaunam būtų, lyg se
nas tėvų lizdas perankštas, lyg senų tėvų 
sparnai permažai šilti...”

„Tokia jau jauno prigimtis, vis jam ro
dos gera, kur nęišbandyta, vis traukia ten, 
kur nauja” — bandė protestuoti tėvas.

„Vargas vis traukia,” atkirto senoji.
„Et, kol jaunas, visi vargai vaiko kapri

zas. Tik kai palinksti, kai priartėji prie že
mės, kiekvienas menkniekis tave dusina ir 
smaugia” — paklojo savo išmintingą žodį 
tėvas ir pridūrė: „Ar nenori, motin, perei
ti per laukus? Vasarojus jau gelsta, rugiai 
jau nokti — bręsti rengias, pažiūrėsim, ar 
piemuo bandos į dobilus nesuleido.”

Išėjo. Pamažu, vienas po kito, pro svir
ną, takais pro daržus, pro avilius, pro le- 
dainę, pro naująjį klojimą, per sodą į lau
kus. Buvo ramus vėlyvas priešpietis. Dan
gaus pilkuma bąlo ir bąlo, ir noras buvo 
pritvinkęs šventadienio jautrumu. Nuo pie
vų kilo kvapas, toks tirštas ir toks svaigi
nantis! Ji tyla, gelianti ir spengianti, kybo
jo virš visko. Motinos krūtinė degė keista 
pilnuma, kuri augo ir augo ir rodėsi tuoj 
ims troškinti ir smaugti.

Juk dar taip neseniai, rodos, išeis ji su 
visu būriu vaikų ’— su visu šešetu. Kaip . 
pupos viens prie kito, papurusiomis galve- .
lėmis, lyg baltieji dobilėliai. Vienas kimba 
į sijoną, kitas glėbin prašosi, trečias vis 
klausinėją, čiauškia, šūkauja, siaučia, laigo, 
kaip jauni veršiukai pirmą kartą išleisti J 
orą, kiti štai žygiuoja ramūs ir rimti, su 
tėvu kalbasi, protauja. - . •

(Nukelta į 4 p.)
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Lizdas be vaiku, 
(atkelta iš 3 p.) 4

s Ji pati jauna ir stipri, ir gyvenimas, ro
dos, tik ištisa diaugsmo giesmė, tik palai
mos s.mfonija. Kiekvienas gražesnis žiedas 
jai, kiekvienas džiaugsmas su ja dalinamas. 

Vėliau būreįis jau retesnis, ne toks triukš 
mingas, gimsta vaikų įvairūs reikalai ir pa
reigos, ar jų maža turi mokyklinė jaunuo
menė? Vaikai išvažiuoja j miestą mokytis, 
lytiškai iš karto labai dažni — retėja. Va
saros atostogas praleidžia stovyklaudami, 
ekskursijuose, pas draugus besisvečiuodami. 
Pagaliau išteka vyriausioji duktė kažkur 
toli į kelintą parapiją — į miestą, sūnus 
įstoja j kariuomenę, kitas mokosi daktaru, 
dvi dukros mokosi ir tarnauja, tik Elvira, 
baigusi ūkio mokyklą, lieka prie motinos, 
jai padėti.-Ji — vienintelė paguoda, vienin
telis likęs vaikas. Visos mintys apie ją tik 
sukas, visa prasmė gyvenimo, visas savo 
egzistencijos pateisinimas — joje. Bet štai 
ir ji išvogta iš namų. Ir lieka lizdas be 
vaikų, be vaiko. Lyg po šermenų namai. 
O motinos širdyje pilna kartėlio, gėlos. Na
muose per daug dar šilti pėdsakai dingusios 
kažkur dukrelės, pergyvai jaučiamas esi- 
mas, kažko buvusio. Tai lyg kažkas pana
šaus j lakštingalos legendą, kur paklausęs 
žmogus jos kerėjančio balso negali niekad 
jo užmiršti ir liūdi ir kenčia. Tai lyg mira
žas dykumų, keliautojui, parodęs šulinį ir 
žalias palmes ir išnykęs sužadindamas dar 
didesnį troškulį. Tai lyg išsapnuota melodi
ja, suskambėjusi ir- išnykusi nutrūkus saj>- 
nui nesuvokiamai staiga, ir palikusi atski
rus garsus, kurie nepajėgia sukurti pirmykš
čio ištisumo. Tai motinos kelias — atiduo
ti viską ir nieko nereikalauti, atiduoti visa, 
tai yra atiduoti visą savo vertingąjį aš ir 
dvasine ir fizine prasme ir likti galiausiai 
pasenusiai, nuvargusiai ir vienišai, kaip 
pakelės smilgai... Kas sargins ją susirgu
sią, kas paklaus vakare, ar ji nenusidirbo, 
kas dalinsis jos vis sodrėjančiu ir bręstan
čiu liūdesiu, kas primins jos jaunystės gai
vumą? — Vieni atsiminimai.

Ir vėl ėmė suptis motinos atmintyje anie 
jos laikai, o ašaros lyg iš perbrendusios 
varpos grūdai, ėmė byrėti skruostais. .

— Ar tik neverki, motin, — paklausė tė
vas.

— Ką tu čia, seni. Akuotas ar vabalėlis 
| akį įkrito, — atsakė toji ir nubraukusi 
raukšlėta ranka akis, sunkiai atsiduso.

PABĖGĖLIAI NEBOSIĄ VERČIAMI KUR 
NORS KELTIS PR1ES JŲ VALIĄ

Kaip žinoma, Amerikos .Lietuvių Taryba 
savo metiniame susirinkime Vašingtone, š. 
m. rugsėjo 21—22 d. paskelbė nutarimą 
tremtinių reikalu, kur Amerikos lietuvių 
vardu pareiškė savo- ryžtingą priešinimąsi 
bet kuriems planams „repatrijuoti”, „kolo
nizuoti” arba „įkurdinti svetur” politinių 
pabėgėlių mases — lietuvius, latvius, estus, 
lenkus ir kitus, prieš jų pačių valią. Toje 
pat rezoliucijoje buvo nurodyta, kad kelia
mam klausimui išspręsti Jungtinės Tautos 
turėtų pašalinti pabėgėlių problemos prie
žastį, būtent: išvesti Sovietų s-gos okupaci
nes armijas, jos „vyriausybinės partijos” 
aparatą ir policijos dalinius iš tų politinių 
pabėgėlių gimtųjų žemių — iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir kt.

Sis Amerikos Lietuvių Tarybos nutari
mas buvo pasiųstas atitinkamoms įstaigoms.

Kompetentinga JAV institucija, atsiliep
dama į kalbamą ALTo rezoliuciją tremti
nių klausimu, 1946 m. spalių 11 dieną pra
nešė,-kad Jungtinės Amerikos Valstybės la
bai interesuojasi Baltijos ir kitų valstybių 
pabėgėlių padėtimi ir deda didelių pastan
gų jiems padėti. Nėra ko bijoti, jog bet 
kuris bonafide pabėgėlis galės būti ver
čiamas kur nors keltis prieš jo valią. Tat 
esąs vienas pagrindinių Tarptautinės Pa
bėgėlių Organizacijos charferio principų.

BUSIMIEJI LENKŲ — LIETUVIŲ 
SANTYKIAI

Kaip praneša „Byle Prędzej” (Nr. 128/ 
232), Londone Šiaurės Rytų Kraštų Sąjun
ga įsteigė komisiją, kuriai pavesta išnagri
nėti busimuosius lietuvių — lenkų santy
kius. Tame darbe lietuvius atstovaująs lie
tuvių veikėjas Matulaitis.

LEIDĖJAMS, AUTORIAMS IR REDAK
TORIAMS PRANEŠIMAS

Pranešama, kad suorganizuotas Lituanis
tinis archyvas. Jo tikslas — rinkti ir sau
goti visą Lietuvos ir lietuvių reikalus lie
čiančią literatūrą, išleistą tremtyje.

Prašoma visi periodinių ir neperiodinių 
leidinių (laikraščių, žurnalų, knygų, vado
vėlių, brošiūrų, atsišaukimų, plakatų... tiek 
spaustuvėje, tiek rotatoriumi spausdintų, 
pagaliau mašinėlė ar ranka rašytų bei pai
šytų) leidėjus, autorius ir redaktorius, o taip 
pat šių leidinių platintojus ir kolekcionie
rius:

a) jei iki šiol dar nėra padarę, atsiųsti 
kiekvieno iki šiol išėjusio leidinio, 
bent po du egz. Lituanistiniam archy
vui, adresu — Gabr. Taučius, (14 b) 
Pfullingen, Goethe str. 18, Kreis Reut
lingen;

b) ateity be specialių prašymų bei ragi- 
ginimų, siuntinėti tuo pačiu adresu pe
riodinius leidinius reguliariai, kaip

i abonentui, o vienkartinius — tuojau 
pat jiems išėjus.

Informacijų Biūras

Žurnalistas ...
(atkelta* iš 1 p.)

Žurnalistai, rašytojai savo plunksna gi
na Lietuvos valstybės teisę ir suverenu
mą, visi intelektualai, kas mokslu, kas 
menu, kas daina kelia mūsų valstybinį, 
kultūrinį subrendimą, o visi lietuviai ko
voja dėl gyvybinės tautos ir valstybės 
egzistencijos. Bendromis jėgomis tikrai 
iškovosime Lietuvai laisvę Ir nepriklau
som ybę. Tik savo pasiryžimais ir valia 
būkime kieti ir nepalaužiami, kaip plie 
nas, kap granitas, kaip nemirštamybė. ,

Stp. Vykintas. |

TRUMPOS ŽINIOS
Naujorkas. Ukrainiečių kanadiečių komi 

sija tremtinių reikalams savo rezoliucija 
reikalauja^ kad apie 300.000 išvežtų ukrai
niečių būtų pavesta JT globai. Komisija 
priešinasi siūlymui išvežtuosius prievarta 
grąžinti į tėvynę ir rekomenduoja juos 
įkurti Kanadoje.

Vašingtonas. JAV užsienio reikalų minis
terija ryšium su amerikiečių atstovo iš Al
banijos atšaukimu pareiškė, kad JAV ma
nančios, jog tolesnis atstovo buvimas Alba
nijoje yra betikslis, kol Albanija nesilaikys 
dvišalio susitarimo.

Naujorkas. Žemės ūkio mitybos organi
zacijos vedėjas nurodė, kad pasaulis atei
nantį pavasarį turės išgyventi didžiaus'ą 
mitybos krizę, jei -atskiri kraštai savo at
sargų nenaudos kuo taupiausiai.

Helsinkis. Iš suomių užsienių reikalų mi
nisterijos pranešama, kad atsakant į Alandų 
salų gyventojų reikalavimą jau yra pa
ruošti konkretūs autonomijos projektai.

Viena. Pasak vidaus reikalų ministerijos 
informacijos Austrijoje išaiškinta 530.000 
buvusių nacionalsocialistų.

Varšuva. Lenkijos vicegubernatorius bu
vusioms Vokietijos sritims ryšium su viena 
demonstracija pareiškė, kad lenkai turi bu
dėti, jei nori savo nuosavybėje išlaikyti va
karų sritis. Sąlyga tam esanti visų lenkų 
vienybė.

Belgradas. Leipcigo radijo pranešimu 
Titas vienoje priešrinkiminėje kalboje pa
reiškė, kad draugystė su sąjunginėmis sla
vų valstybėmis, kurių priekyje stovi TRSR, 
nėra praeinamo pobūdžio, bet yra pagrin
das sėkmingai ūkio ir prekybos raidai. Be 
to, jis pareiškė viltį, kad būsimuose rinki
muose bus parodyta ištikimybė konstituci
jai.

Naujorkas. JA Valstybėse panaikinta kon
trolė algoms, atlyginimams, maisto ir pir
mosios reikšmės dalykams, išskyrus cukrų 
ir ryžius. Šitomis priemonėmis Amerikos 
vyriausybė tikisi galėsianti sėkmingai kovo
ti su streikais, o produkcijos pakėlimu re
guliuoti darbo rinką.

Hamburgas. Maisto dalykų stokai' sušvel
ninti anglų karinė valdžia Ruhro srityj? 
vietoje stingančios duonos duos cukraus ir 
džiovintų bulvių. ,

Londonas. Žiniomis iš Romos Italijos 
savivaldybių rinkimus penkiuose didžiuo
siuose miestuose absoliutine dauguma 
laimėjo komunistai.
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