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Churchillio pasisakymas dėl karaliaus kalbos
Londonas (Dena-Reuter). „Jo. Dideny

bės opozicija“ Žemuosiuose Rūmuose kal
tino Vyriausybę už jos partinę politiką, už 
neturėjimą tautinių vadovavimo savybių 
ir už tai, kad nebuvo duota užtikrinimų, 
jog bus imtasi priemonių ūkio krizei nu
galėti. šią kritiką konšervatorių vardu 
išreiškė Winstonas Churchillis savo atsa
kyme į karaliaus kalbą". Ta jo deklaracija 
praktiškai yra traktuojama kaip nepasiti
kėjimo pareiškimas dabartinei vyriausybei.

Ironišku tonu Churchillis pareiškė: 
„ūkio ministeris Sir Stafford Cripps , praė
jusią savaitę pasakė atvirą kalbą, kurioje 
jis išdėstė visišką vyriausybės nesugebė
jimą administruoti ir. planuoti pramonės 
politiką taikos metu.“ Dar nebuvę tokio 
atsitikimo, kad bent vienas iš dabartinių 
ministerių su tokiu tikslumu nupieštų į 
kokią nelaimę esanti įstumta D. Britanija 
nuo to laiko, kai prieš du su puse metų 
didelėmis viltimis ir pažadais buvo išrink
tas dabartinis parlamentas. ,

rištos britų pajėgos. Grippsas esąs raginęs 
visą tautą persiimti vieningumo dvasia ir 
dar labiau aukotis, kad vyriausybė galėtų 
toliau vykdyti savo socializacijos bandy
mus. Tą pačią savaitę ministeris pirminin
kas pranešęs vyriausybės nusistatymą su
valstybinti geležies ir plieno pramonę ir 
be to, praktiškai įgyvendinti vienų Rūmų 
sistemą. Bet suvalstybinimai jau esą įrodę 
tų .užsimojimų nepasisekimą. Tie su
valstybinimai iššaukė pabrangimą ypač 
maisto ir anglių. Pabrangimas netrukus 
persimesiąs ir į transporto sritį.

Tas faktas, kad vyriausybė mėginanti 
susiaurinti Aukštųjų Rūmų veto teisę, 
įrodo vyriausybės baimę dėl ateinančiųjų 
rinkimų pralaimėjimo. Dabartinė vyriau
sybė nesiskaitanti su tautos valia ir žiū
rinti tiktai partijos savanaudiškumo. O

tas jau, anot Churchillio, neturi nieko 
bendro su demokratija, bet esanti tikrai 
autotarinė sistema.

MORRISONO KALBA
‘ Britų Karališkosios Tarybos pirminin
kas (lordas H. Morrisonas Churchillio pa
reiškimą pavadino „reakcionierišku“. Jo 
ūkiškosios pastabos buvusios tai „pigios 
frazės“. Jo peršamoji laisvoji konkurencija 
vjsada iššaukusi krizes ir depresijas. 
Praktiškai Churchillis norįs grįžti į tas 
ūkiškas ir politines sąlygas, kurios veikusios 
tarp abiejų paskutiniųjų karų. Morrisonas 
toliau pareiškė, jog ūkio kontrolės panai
kinimas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
neišėjo Į gerą, bet iššaukė pabrangimą.

Dėl Aukštųjų Rūmų reformos Morri
sonas pareiškė, jog jei tų Rūmų teisės ne

Churchillis gyrė Jungtines Amerikos 
Valstybes už panaikinimą karo metu įves
tos ūkio kontrolės ir išreiškė įsitikinimą, 
kad ir D. Britanija tuo pat keliu eidama 
turėtų irgi savus sunkumus nugalėti. Jis ' 
kritikavo vyriausybę, kad neapsisprendė 
prieš pusantrų metų pasitraukti iš Pales
tinos, nes tenai bereikalo buvusios pri-

EGZISTUOJA TIK VIENAS BLOKAS
Briuselis (Dena/Reuter). Socialistas, belgų 

ministeris pirmininkas ir buvęs Jungtinių 
Tautų pilnaties pirmininkas Paul Henry 
Spaak pareiškė: „Šiandien egzistuoja tik 
vienas blokas ir, būtent, Sovietų Rusijos su 
jos satelitais”, betgi tie kraštai patys la
biausiai rėkia prieš blokų politiką.

* Atvykus italų užsienio reikalų minisfe- 
riui Grafui Sforzai į Londoną, kartu su 

■ Bevinu bus aptarti šie reikalai: Italijos 
taikos sutarties revizija, kolonijų ateitis ir

JT DELEGATAI PAS KARDINOLĄ SPELLMANĄ
New Yorke kardinolas Spellmanas atlaikė iškilmingas mišias ir po to kalbė
josi su JT delegacijų vadovais. Mūsų atvaizde iš kairės į dešinę: Warren R. 
Austin, Prancūzijos užsienių reikalų m in. G. Bidault, Osvaldo Aranha — JT 
visumos susirinkimo p-kas, kardinolas Francis J. Spellmanas, Dh Mohamed

bus suvaržytos, tai kyla pavojus, kad že
mųjų Rūmų įstatymai gali būti lordų pa
keisti vyriausybei visai nepriimtina 
prasme.

BEVINAS „IŠDAVIKAS”
Londonas (BBC). Darbo partijos a,(stovas 

paklausė ar Bevinui žinoma, kad Sovietų 
Sąjungos viceprezidentas, /kuris pasirašė 
kominformo manifestą, tame manifeste mi
nister} pirmininką Attlee ir jį, Beviną, pa
vadino išdavikais. Visiems atstovams kva
tojant, Bevinas atsakė: „Aš būčiau labai 
nustebįntas, jei jie mane kitaip pavadintų”.

Londonas (Dena-Reuter). Britų Žemieji' 
Rūmai 348 balsais prieš 2S1 balsą atmetė 
opozicjos vado, W. Churchillio, nepasitikė
jimo vyriausybei pasiūlymą, kurį jis buvo 
padaręs ryšium su karaliaus kalba.

♦ Britų imperijos štabo viršininkas lap
kričio mėnesyje lankysis Afrikoje. (Dena)
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Jungtinės Tautos — bloga dirva sovietų 
propagandai

tais, kurioje jis apkaltino sąjungininkus dėlNaujorkas (Dena/Reuter). JT Politinėje 
komisijoje britų delegatas Hector McNeil 
konstatavo, jog Sovietų Sąjungos delega
cija savo „karo kurstymo atakomis” esanti 
užnuodijusi Jungtinių Tautų atmosferą. Dėl 
Višinskio užpuolimų turkų delegacijos Mc 
Neit pasisakė negalįs nė išsireikšti kaip 
labai jis peikia tuos grubius ir piktus, nie
ko bendro su svarstuomuoju reikalu netu
rinčius, puolimus. Nekalbant jau apie tos 
„atakos vulgarinį būdą” esą nepatogu, kad 
šiuo būdu didžiosios valstybės puolančio^ 
mažąsias. Višinskis savo kalboje Turkiją 
paminėjęs kaip vieną iš trijų karo kursty
mo kraštų; reiškia, kitos dvi esančios — 
D. Britanija ir Jungtinės Amerikos Valsty
bės

McNeil pabrėžė: „Aš priminsiu Višins-
galimybės užmegsti prekybinius ryšius su
Vokietija. (Dena)

Fadhil Jamali (Irakas), kardinolas Guevara (Peru) ir kardinolas de Vasconee- kiui tai, kad vokiečių užsienio reikalų mi-

„imperialistinio karo” prieš Vokietiją.
\ Atsakydamas į britų delegato Mę Nell 
užmetimus Višinskis pažymėjo, jog Sovietų 
Sąjunga su dideliu susidomėjimu priėmė 
dėmesin McNeil grasinimus, kad britų vy
riausybė turi tam tikrus dokumentus, ku
riuos, kai būsianti išprovokuota, panaudo
sianti prieš Sovietų Sąjungą. Višinskis pa
sakė: „Mes tą įsidėmėsime”. Dėl karo kurs
tymo definicijos Višinskis išdrožė: „Mes 
nesame čia moksliniame institute, kad aiš
kintume definicijas, mes čia diskutuojame 
konkrečius kaj kurių reakcionierinių sluoks
nių karo kurstymo pavyzdžius”.

Kitame Politinės komisijos posėdyje Pie
tų Afrikos teisingumo ministeris H. G. 
Lawrence pasisakė, jog sovietų patiektoji

Uos Motta (Brazilija).

Paryžius (Dena-Reuter). Paryžiuje, Ave
nue Wagram, įvyko „Sovietų Sąjungos pa
vergtųjų tautų labui” organizuotas susirin
kimas. Turėjo įsikišti motorizuotos polici
jos vienetai norėdami išvalyti apylinkines 
gatves, nes keli tūkstančiai demonstruojan
čių komunistų mėgino išsklaidyti tą susi-

Neramumai Paryžiuje
stiebą ir pradėjo sakyti kalbą: „Sukilo Pa
ryžiaus liaudis”, sakė jis, „yra žmonių, ku
rie pageidauja, kad komunistų partija būtų 
paleista. Mes kviečiame visus prancūzus, 
katalikus, socialistus ir komunistus pradėti 
veikti.”

(Dena—NYT—Bild)

ATVIROS DURYS
Paryžius (UP). Prancūzų komunistų par

tijos. sekretorius J. Dūdos pareiškė, jog 
Bielgrado kominformas yra atviras įstoti 
viso pasaulio komunistų partijoms, įskai
tant ir amerikiečių komunistų partiją.

Dublinas (Dena). Vyriausybės sluoksniuose 
pareiškiama, kad būsiąs paleistas parlamentas.

nisterijos dokumentai, kuriuos jis minėjo, 
nėra vieninteliai iš tų, kurie buvo toje mi
nisterijoje surasti. Ir mes turime jų keletą. 
Betgi mes juos panaudosime tik ypatingos 
sovietų provokacijos metu ir tikriausiai ne 
be priešlaikinio įspėjimo. Toliau Me. Neil' 
paklausė Višinskį kokia yra tikroji žodžio 
„karo kurstytojas” definicija. Ta proga jis 
paminėjo Molotovo kalbą po pasirašymo 
vokiečių — rusų nepuolimo pakto 1939 me-

prieš karo kurstytojus rezoliucija esanti ne-
priimtina, nes ji suvaržanti išsireiškimų lais 
vę. Belgija, Brazilija, Kolumbija ir Kuba 
taip pat pasisakė prieš sovietų rezoliuciją, 
tuo tarpu Čekoslovakija palaikė tą rezo
liuciją. ' ,

Pasiūlymas sudaryti pakomisiją patiek
toms rezoliucijoms apsvarstyti' „pirmame 
bandomajame” balsavime 29 balsais prieš 
12 balsų buvo atmestas; kiti 12 narių su
silaikė nuo balsavimo.

rinkimą. Minia, kuri policijos užtvaromis 
nebuvo prileidžiama prie „Salle Wagram”, 
kur vyko susirinkimas, giedojo internatio- 
naią ir prancūzų nacionalinį himną. Vėliau 
demonstrantai pralaužė policijos užtvaras, 
puolė prie „Salle Wagram” giedodami inter
nacionalą ir šaukdami: „Salin fašistus”, 
'„De Gaulle į kalėjimą”, ir „Ramadier f

Prieš 10 vai. apie 200 asmenų pasisekė 
įsiveržti į susirinkimą, kuris buvo stipriai 
saugomas. Kadangi nebuvo žymių, jog de
monstruojantieji mano skirstytis, tai poli
cija pirmiausiai išvalė gafvę prieš „Šalie 
Wagram”, paskui vežimais užtvėrė kitas 
gatves ir pradėjo plataus masto suėmimus. 
Tarpe suimtųjų rasta virš 200 vokiečių. Be

Nauja amerikiečių propagandos akcija
(. PIRMOSIOS REALIOS PRIEMONES PRIES KOMINFORMĄ

kalėjimą”. Policininkai nors ir panaudojo 
gumines lazdeles, bet buvo kelių tūkstančių 
minioj tolyn-nustumti.

St Denis burmistras, komunistas, rankoje
laikydamas trispalvę, įkopė į gatvių žibinto junga.”

to, de 1‘Etoile aikštės srityje .komunistai iš
platino tūkstančius atsišaukimų, kuriuose 
Paryžiaus gyventojai yra raginami „nutil
dyti piktžodžiavimus prieš Sovietų Su

Karališkos sutuoktuvės Ispanijoje
Sevilija (UP). Montoro kunigaikštytė, 

Albos kunigaikščio duktė, spalio mėn. 12 d. 
susituokė su Sotomayoro kunigaikščio sū
numi Luis Martinezu de Irujo Artacoz.

Tokių iškilmingų ir brangių sutuoktuvių 
nėra buvę Europoje per 10 metų, nes jos 
kitnigaikščiui kainuos apie 100.000 dolerių. 
Tačiau kunigaikštis nesiskaito su išlaido
mis, kad padarytų malonumą savo vientur
tei dukrai. Vien sutuoktuvių suknia, kurią 
siuva geriausia Ispanijos siuvėja, kainuos 
12.500 dolerių.

Į sutuoktuvių puotą pakviesta 1000 žy
miausių ir kilniausių svečių iš viso krašto, 
o kiti tūkstančiai svečių dalyvaus įvairiose 
puotose ir ceremonijose, kurios tęsis Se
vilijoje visą ęavaitę. Savo svečių patogu
mui, jau šio 'mėn. pradžioje Albos kuni
gaikštis užpirko visus miegamuosius vago
nus traukiniuose, kurie kursuoja tarp Ma
drido ir Sevillijos.

Sutuoktuvių dieną St Jono bažnyčioje, 
Albos kunigaikštis padovanosiąs kiekvienai 
porai po 125 dolerius, kuri susituoks toje 
bažnyčioje tą pat dieną.

Gen. Franco sutuoktuvėse nebūsiąs at
stovaujamas. Ir patikimi šalGniai, skelbia, 
kad Madrido spaudai esą įsakyta nerašyti 
apie įvykstančias sutuoktuves. (UP)

IR DANIJOJE PRALAIMĖTA
Bad Nauheim (Dena). Iki šiol Danijos 

parlamente komunistai turėjo 18 atstovų, o 
per praėjusioje savaitėje įvykusius rinku- 
mus pravedė tiktaj 9 atstovus.

Rio de Janeiro (Dena). Brazilijos senatas 
35 balsais prieš 19 balsų priėmė nutarimą, 
pagal kurį visi komunistai turi būti paša
linti iš parlamento ir viešųjų įstaigų.

* Spalio 28 d. Čekoslovakija šventė 29 
metų nepriklausomybės sukaktį. (Dena)

* Argentina patiekė Jungtinėms Tautoms
rezoliuciją dėl Austrijos priėmimo J JT 
organizaciją. ,(Dena)

* Italų užsienio reikalų ministeris gra
fas Sforza, lydimas naujai paskirtojo italų 
pasiuntinio D. Britanijai, atvyko i Londoną. 
Jį pasitiko britų užsienio reikalų ministeris 
Bevinas. (Dena)

* Anglų karalių sosto brangenybės, ku
rios karo metu buvo paslėptos Windsoro 
pilyje, o po karo buvo sukrautos Anglijos 
Banke, dabar bus pergabentos į savo senąją 
vietą Toweryje. (AP)

* Prieš dešimtį dienų prasidėjęs Man-
džūrijoje mūšis dėl miesto Kirin kasdien vis 
labiau ^aršėja. Pietinėje miešto dalyje ki
niečių vyriausybės daliniai sėkmingai gi
nasi pieš komunistus. (AFP)

Berlynas (UP). Generolas Lucijus D. Clay 
dviejose spaudoj konferencijose, Berlyne ir 
Frankfurte, nušvietė naują karinės valdžios 
propagandos politiką. Jis pareiškė: „Mes 
ginsime tuos principus, į kuriuos mes ti
kime, ir mes kovosim prieš tuos principus, 
Į kuriuos mes netikim. Mes netikim i ko
munizmą, kokioje formoje jis bepasireikštų.” 
Jis pabrėžė, jog vokiečių tautai turi būti 
išryškintas amerikiečių demokratijos su
pratimas. Komunistų partijai amerikiečių 
zonoje veikti nebus daroma jokių kliūčių. 
Tos ' partijos persekiojimas prieštarautų 
amerikiečių demokratiniams įsitikinimams. 
Naujoji propagandos kryptis i sudarysianti 
vokiečių tautai sąlygas laisvai pasirinkti 
savo kraštui, tinkamą politinę sistemą. Pro
pagandos ■ tikslams laikraščiai gausią dau
giau popierio. Vokiečių spauda ir radi
jas nebūsią verčiami į šią akciją kištis. 
Jie galėsią laisvai pasirinkti ar jie to pa
geidauja, ar ne. Licencijų nuostatai ■ drau
džia vokiečių spaudai kritikuoti okupacines 
valdžias. Bet tas draudimas neliečia valdy
mo sistemų bendrose formpse. Šiaip gi 
bendrieji licencijų nuostatai lieka nepalie
čiami.

PULK. G. E. TEXTERO PAREIŠKIMAS
Amerikiečių karinės valdžios Vokietijoje 

žinių kontrolės skyriaus vedėjas pulk. Gor- 
donas E. Textoras paskelbė naujas direkty
vas propagandos politikos srityje.

Nuo šio momento žinių kontrolės skyrius, 
atsakydamas į komunistų informacijos biu
ro puolimus prieš Jungtines Amerikos 
Valstybes ir amerikiečių politiką, puls 
bendrąją sovietų politiką ir komunizmą, jei 
tokie' puolimai pasirodys ateityje reikalingi. 
Manoma, kad šios priemonės prieš komin-

formą priklauso bendrajai amerikiečių pro
pagandos programai, kuri turi būti prakti
kuojama visų oficialių amerikiečių įstaigų, 
esančių visame pasaulyje, ir ypač ten, kur 
veikia sovietų propaganda su tikslu plūsti 
amerikiečią įtaką.

Pulkininkas Textoras paskelbė, kad arti
moje ateityje amerikiečiai pradės propa
gandos ofenzyvą prieš komunizmą. Propa
gandos akcijoje dalyvaus „Die Neue Zei- 
tung”, trys amerikiečių leidžiami laikraščiai 
ir amerikiečių'zonoje esantieji radiofonai. 
Panaudojus trumpų bangų kryptinius siųs
tuvus, transliacijos bus girdimos Visoje Vo
kietijoje, o taip pat ir sovietų zonoje. Vo
kiečių spauda būsianti' painformuota kiek 
toli šia kryptim ji galės eiti, kad neprasi
žengtų direktyvai 40 Nr., kuri draudžia kri
tikuoti okupacines valdžias.

Esąs sudarytas bendradarbių štabas ir 
numatyta toli siekianti programa su tikslu 
skleisti teisingas informacijas apie ameri
kiečių pažiūras ir atremti rusų bei komu
nistų puolimus prieš Jungtines Amerikos 
valstybes. Be to, numatoma spausdinti ne 
vokiečių autorių knygas apie komunizmą, 
kad supažindinus ^vokiečius su komunizmu 
ir su komunizmo praktikos aspektais. Esą 
net svarstomos galimybės pakviesti iš Jung
tinių Amerikos Valstybių žymių rašytojų ir. 
komentatorių, kurie aiškintų vokiečiams 
amerikiečių pažiūras.

’ VOKIETIJOS SUVIENIJIMAO 
GALIMYBES

Frankfurtas (Dena). Gen. Clay Frankfurte 
pareiškė, jog yra pageidaujama, kad kaip 
galint greičiau didesnės 'Vokieti
jos dalys ne tik ūkiniai bet ir politiniai su
sivienytų, tam atvejui, jei Londono konfe-

rencija nepasisektų. Esąs negalimas daly
kas milijonus žmonių palikti ilgesniam lai
kui bė vyriausybės. Liečiant provizorinės 
vyriausybės sudarymo galimybes jis“ pažy
mėjo, jog dabar egzistuojančios sujungtų 
zonų vadovaujančios Įstaigos galėtų su
daryti provizorinės vyriausybės pagrindus.

GEN. CLAY PASTRAUKS 1S PAREIGŲ
Frankfurtas (Dena). Vienoje spaudos kon

ferencijoje Frankfurte generolas Lucius D. 
Clay pareiškė, jog ateinančiais metais jis 
pasitrauks iš kariuomenės ir atsisakys nuo 
karinio gubernatoriaus pareigų.

APGAILESTAUJA ČEKOSLOVAKIJOS 
DALYVAVIMĄ KOMINFORME

Praga (Dena/Reufer). Čekoslovakijos mi- 
nisterio pirmininko pavadfjotojas Peter 
Ženki, kuris yra ir Čekoslovakijos socialistų 
partijos lyderis, išreiškė apgailestavimą dėl 
sudarymo kominformo Bielgrade*

Kalbėdamas Moravijos Ostravoje Ženki 
pareiškė, jog šiuo metu, kada yraf toks 
didelis nepasitikėjimas tarp Rytų ir Va
karų, sudarymas kominformo yra dar vie
nas įrodymo ženklas, kad, santykiai dar la
biau blogėja.-

„Tą mes pagristai apgailestaujame, ly
giai kaip mes apgailestaujame, kad tos nau
josios organizacijos narių tarpe yra ir di
džiausioji Čekoslovakijos partija” — pa
reiškė Ženki. Jis dar pažymėjo, jog dabar 
ta didžiausioji partija, būtent komunistų 
partija, paaukosianti dalį savo veikimo 
laisvės, t. y. labiau pasidarysianti priklau
soma nuo užsienių. Jo manymu, trečiojo 
internacionalo paleidimas karo metu yra 
žymiai prisidėjęs prie pasitikėjimo , susti- ' 
prinimo tarp Rytų ir Vakarty

1
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Kaltinamasis aktas jau ruošiamas Iš J. Byrnes knygos „Atvirai kalbant”
Rugsėjo 10 d. Krokuvoje pasibaigusi by

la prieš Lenkijos pogrindžio ir ūkininkų 
partijos atstovus yra prologas Į didžiąją 
dramą, kurios režisieriai svarbiausi vaid
menį neabejotinai paskirs dabartiniam 
Lenkijos opozicijos vadui St. Mykolaičikui. 
Kiek toji drama pareikalaus aukų, aišku 
kiekvienam, kuris žino, kad vien jos pro
logas buvo žiaurus: 8 mirties sprendimai, 
vienas pasmerkimas kalėjimu ligi gyvos 
galvos ir 7 sprendimai kalėti nuo 6 ligi 15 
metų. Visų bylos dalyvių tik vienas ištei
sintas.

Dar minėtos bylos pradžioje „The Scots
man“ rašė, kad „Lenkijos liaudies (ūkinin
kų) partijos nariai pirmą kartą atvirai kal
tinami ne tik bendradarbiavimu su tero
ristais, bet taip pat organizuota veikla 
prieš valstybę. Dar įdomiau tatai, ,kad kal
tinimai špionažu, daromi tos partijos na
riams, tarpiškai nukreipiami prieš pati 
Mykolaičiką . . . Pasirinkimas Krokuvos, 
kaipo teismo vietos, taip pat būdingas. Juk 
Krokuvoje vyriausybė 1948 m. birželio 
mėn. pralaimėjo referendumą, o Jogailos 
universitetas turi labiausiai „reakcinę opi
niją“ visoje Lenkijoje. Net Bolcslflw Bierut 
sūnus, kuris yra to universiteto studentas, 
mokosi jame kita pavarde, bijodamas stu
dentų,nedraugiško nusistatymo. Todėl Kro
kuvos' pasirinkimas teismo vieta yra lyg 
Krokuvos Inteligentijos (spėjimas Iš vy
riausybės pusės.

Pusiau oficialus Varšuvos užsienio rei
klių ministerijos laikraštis „Rzeczpospo
lita" bylos nagrinėjimo metu stengėsi iš
plėsti oficialų kaltinimo aktą ir galutinai 
sukompromituoti liaudies partijos vadą 
Mykolaičiką. Tas laikraštis tvirtina, kad 
špionažo medžiaga slaptosios organizaci
jos buvo (teikiama Mierzval, kuris ją as- 
meniškai perduodavo Mykolaičikui. Pagal 
laikraščio pranešimą, Mykolaičikas turėjęs 
tą medžiagą perduoti D. Britanijos amba
sadoriui Cavendish — Bentickt, rezidavu
siam Varšuvoje. Bylos rezultate liaudies
partijos narys Mierzwa nuteistas kalėti 10 
metų.

Dar toliau nuėjo Italijos komunistų lai
kraštis „Unitą“, kuris paskelbė Bulgarijos 
spaudos attachė Petrovo pareiškimą Romo
je. Tame pareiškime tarp kitko konstatuo
jama, kad „Nikola Petkovąs buvo nuola
tiniame kontakte su Mykolaičiku ir buv. 
Vengrijos ministeriu pirmininku Nagy. Sa
lia to Mykolaičikas ir Nagy yra nuolatinia-' 
me glaudžiame kontakte su Dimitrovu, 
buv. Bulgarijos liaudies partijoj vadu, ku
ris iš JAV veda reakcihę kampaniją prieš 
Bulgarijos demokratinę vyriausybę".

Ryšium su tuo lenkų laikraštis „Nowi- 
ny“ rašo, kad „toks Mykolaičiko kaltini
mas yra komunistiniam režimui Lenkijoje 
labai palankus, kadangi išplečia duomenų 
rinkimą prieš jį dėl „valstybės išdavimo“. 
Petrovo minėti veikėjai ėmėsi organizuo
ti „žaliąjį intematlonalą^, kuris, veikdamas 
JAV, turi tikslą kovoti prieš savo krašto 
komunistines vyriausybes ir siekti tuose 
kraštuose sudaryti demokratines vyriau
sybes. Dabartinėmis sąlygomis Mykolaiči
ko kaltinimas kontakto palaikymu su nu
rodytais Petkovo asmenimis yra įrodymas, 
kad režisūra areštuoti Mykolaičiką ir iš
kelti jam bylą už valstybės išdavimą jau 
prasidėjo. Tiek Lenkijos režimas, tiek jo 
užsieniniai galios teikėjai skiria šiai režisū
rai daug reikšmės“..

Liaudies partijos laikraščio „Gazeta Lu- 
dova“ redaktoriaus Augustinskfo ir tos 
partijos vyr. vykdomojo komiteto sekreto
riaus pavaduotojo Mierzvos bylų proga, visa 
Lenkijos komunistinė spauda pradėjo aiš
kią ir atvirą kampaniją prieš liaudies par
tiją ir jos vadą Mykolaičiką. Aišku, kad 
šios akcijos t’kslas — paruošti atmosferą 
likvidavimui liaudies partijos ir Mykolai- 

čiko, kuris prilyginamas šnipams, sąmoks
lininkams, morališkiems žmogžudžiams ir 
tt

Dar rugpiūčio 8 d. minėta „Gazeta Lu- 
dowa“ rašė, kad „liaudies partijos eilėse 
panašiai, kaip visame pogrindyje, susifor
mavo Lenkijos valstybės neigimo dvasia. 
Tai atmosfera, kuri neigia tos valstybės 
teises, neigia jos valdžią, neigia jos tikro
vę. Reikia, kad visi tie, kurie tai atmos
ferai pasiduoda, žinotų, kad negali tikėtis 
pasigailėjimo“.

Petkovo byla Bulgarijoje davė tam lai
kraščiui labai gerą progą palyginti Petko- 
vą su Mykolaičiku. Skaitome: „Nuostabiai 
gerai žinome tas instrukcijas, kurias davė 
N. Petkovąs savo bandoms tolimoje Bulga
rijoje. Girdėjome panašius, visiškai pana
šius Žodžius iš kaltinamųjų ir liudininkų 
lūpų Lenkijoje, o ypač paskutinėje bylo
je Varšuvoje ir dabar tebevykstančioje by
loje Krokuvoje. Sofijoje taip liudija kalti
namasis Dlmitras Ivanovas Bulgarijos liau
dies partijos Vyr. Vykdomojo komiteto ge
neralinio sekretoriaus pavaduotojas. O ką 
paliudys ryt ar poryt Krokuvoje kalinama
sis Mierzwa, Lenkijos liaudies partijos vyr. 
vykdomojo komiteto gen. sekretoriaus pa
vaduotojas? Kaip panašūs tarp savęs tie 
kaltinamieji! Vieni ir kiti ruošė sąmokslus 
prieš savo kraštus, organizavo diversiją, 
užpuolimus, žmogžudystes. Vieni ir kiti 
ruošė ginkluotą intervenciją, kurios mal
davo iš savo globėjų, esančių Europos va
karuose ar užjūryje. Vieni ir kiti kovojo 
prieš demokratiją, kad galėtų grąžinti fa
brikantų ir dvarininkų viešpatavimą. Bul
garijoje šalia Ivanovo kaltinamųjų suole 
sėdėjo jo galios teikėjas — reakcijos vadas

Prancūzijos ūkis ir politinė padėtis
(Pradžia praeitam numeryje) Dr. S. TYLA

Duonos klausimas vasarą nebuvo aštrus, 
nes daug miesto gyventojų atostogavo 
kaime, kur duonos, vaisių, daržovių bu
vo sočiai, tuo tarpu žiemai atei
nant šis klausimas suaktuaiės, ypač mies
tuose. Vyriausybė stengiasi (spėti visuome
nę ir daro visa, kad duonos klausimą ga
limai sklandžiau pavyktų išspręsti.

Jau senai žinoma, kad finansiniai reika
lai Prancūzijoje blogai stovi: valstybės biu
džeto išlaidos smarkiai prašoka pajamas, 
reiškia, einama infliacijos keliu, o tuo pa
čiu mažinama franko vertė ir iškeliama va
liutos stabilizavimo problema. Ramadier 
vyriausybė nuo pat savo veiklos pradžios 
pasistatė tikslą — suderinti valstybės biu
džeto išlaidas su pajamomis ir stabilizuoti 
valiutą. Tokią jo užimtą liniją tegalima tik 
ginti, nes siekiant sutvarkyti ūkį sveikais 
pagrindais, kito kelio nėra. Nesenai pasaky
toje kalboje mrn. pirm. Paul Ramadier tvir
tai pasakė, kad Prancūzija turį baigti in
fliaciją ir turi stabilizuoti ūkį bei valiutą. 
Tam tikslui jis nurodė tokias priemones: iš
laidų siaurinimas, atsisakant nuo suplanuo
tų viešųjų darbų ir apkarpant išlaidas ka
riuomenei. Ruošiamas kariuomenės reformos 
projektas, sustabdoma karo laivų statyba, 
atidedama naujokų šaukimas, siaurinamos 
viešosios statybos, elektros srovės gamyba 
peržiūrima, sumažinama automobilių nau
dojimas viešiesiems reikalams, paliekant 
kiekvienai ministerijai tik tris automobilius, 
parduodant atliekamas mašinas, ypač ka
riuomenės naudotas,- atleidžiama kai kurių 

Nikola Petkovąs. Krokuvoje kaltinamųjų 
suole sėdi Mierzwa. Ar Įvykių panašumas 
čia nutruks? . . .“

Laikraštis neduoda į šį klausimą atsaky
mo, bet atrodo, kad tikrai jvykių panašu
mas šioje viejpje nenutruks. Pasibaigus 
Krokuvos bylai, prasidės naujos bylos, 
nauji kaltinamieji aktai, nauji sprendimai, 
kurie apims taip pat Mykolaičiką. Tai tik 
laiko ir tinkamo momento klausimas. Me
džiaga jau renkama, visuomenė ruošiama, 
o režisieriams pasiruošimas nereikalingas. 
Jų įgytoji praktika, darbo stažas ir pa
grindinės linijos aiškumas garantuoja „vy
kusi pastatymą".

Prieš kurj laiką Jugoslavijos „teismas“ 
pasmerkė mirtimi buv. minister! dr. Fur- 
lan. Neseniai Bulgarijoje nuteistas mirti
mi Petkovąs. Dabar ateina eilė Rumunijoje 
opozicijos vadui Maniu. Būtų atėjus eilė 
ir Mykolaičikui. Kaltinamasis aktas buvo 
ruošiamas, bet . . . Mykolaičikas jau din
go. Petrulis.

JAPONIJOS MATA HARI PEIPINGE 
NUTEISTA MIRTIES BAUSME

Peiping (INS). Įdomi ir graži 32-jų metų 
Joshiko Kawashima, po dvi dienas truku
sio sensacingo špionažo bylos proceso, nu
teista mirties bausme.

Ji yra vieno „Juodojo slibino” draugijos 
nario duktė. Nuo 1931 m. ji dirbo Mao- 
džūrijoje kaip Japonijos šnipė ir dalyvavo 
daugelyje politinių sąmokslų.

, ' 1 ■■———» /
* Britų karinės pajėgos išsikraustė iš 

frako. Xieka tiktai karinė misija ir aviaci
jos — „Royal Air Force” — bazės. (Dena) 

ministerijų žymi dalis tarnautojų, panaikina
mi 8 kariuomenės teisman Kiekvienas rim
tas prancūzas sveikina šias priemones, tik 
radikalų spauda apgailestauja, kad vyriau
sybė tenkina kraštutinių kairiųjų nors ir 
drastiškai mažina išlaidas kariuomenei, ne
atsiklausus net parlamento.

Dolerių trūkumas taip pat gąsdiną pran
cūzus, kaip ir duonos trūkumas. Sj prancū
zų problema virto tarptautine, nes Prancū
zijos vyriausybė tą klausimą mėgina iš
spręsti tarptautinės politikos priemonėmis. 
Šiuo metu didžiausias visų produktų, ža
liavų ir gatavų prekių tiekėjas yra JAV- 
bės. Bet Europos kraštai neturi dolerių ir 
negali jų įsigyti tuo tarpu kitaip, kaip tik 
pasiskolindami jų, nes ' eksportas dar tiek 
neišvystytas, kad pajėgtų dengti importą. 
Prancūzija yra gavusi paskolų iš JA Vals
tybių ir Tarptautinio Banko doleriais. Bet 
štai tos paskolos baigiamos sunaudoti, ir 
Naujiems Metams reika gautj arba naujų 
paskolų arba importą iš dolerio kraštų su
stabdyti. Prancūzai eina visais patogiais 
keliais. Jau ir ikj šiol importas už dolerius 
sudarė tik 3O°/o viso importo, kitas impor
tas eina iš savų kolonijų ir kitų valiutų 
kraštų padidinti. Tačiau JAValstybės ne
gali savo eksporto siaurinti, nes jos turi 
kur nors savo prekių perteklių parduoti, o 
antra, jos nenori nustoti savo prekėms rin
kų, kurios paliks joms ir ateityje. Taigi, 
tokioms sąlygoms esant, ir paskolos gali 
būti lengviau gaunamos. Be to, iš JA Vals
tybių girdima balsų, kad Prancūzija dabar

Artimai susijęs su reparacijų klausimu 
buvo Lenkijos sienų klausimas. Pradžioje 
diskusijų prez. Rooseveltas pasakė, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės manančios, 
jog Lenkijos rytinės sienos turėtų eiti taip 
vadinama Curžono linija. Kalbėdamas jis 
pareiškė, prisilaikąs Teherane išreikštos 
nuomonės, jog būtų pageidaujama Pietinę 
liniją taip pravesti, kad Lvovas ir bent 
dalis naftos laukų paliktų Lenkijos teri
torijoje.

Ministeris pirmininkas Churchillis pa
reiškė, jog jis rėmęs Curzono liniją par
lamente pripažįstant Lvovą sovietams. So
vietų S-gos pretenzijos i šią sritj, sakė jis, 
„yra pagristos ne jėga, bet teise“. Bet jei
gu Sovietų S-ga darys „didingą gestą 
silpnesnei valstybei“ kaip kad siūlo prezi
dentas, tai D. Britanija tuo džiaugsis.

Maršalas Stalinas nekantriai pareiškė: 
„Curzono linija yra Clemenceau Ir Cur
zono nustatyta, Jcurie dalyvavo 1918-19 m. 
(vykusioje konferencijoje Rusai tada ne
buvo pakviesti ir nedalyvavo ... Leninas 
nesutiko su Curzono linija ... Dabar kai 
kurie asmenys nori, kad mes būtume ma
žiau rusiški kaip kad buvo Curzonas ir 
Clemenceau. Tai būtų mums gėda. Ką pa
sakytų baltgudžial ir ukrainiečiai? Jie pa
sakytų, kad Stalinas ir Molotovas mažiau 
patikimi Rusijos gynėjai, kaip Curzonas 
ir Clemenceau. Aš negaliu laikytis tokio 
nusistatymo, kad galėčiau grjžti į Maskvą 
su atviru veidu“. v

Kalbėdamas St&linas stovėjo prie kon
ferencijos stalo. Tai buvo vienintelis kar
tas per visą konferenciją, kada jis išreiš
kė tokiu būdu savo susijaudinimą.

,Aš mieliau sutikčiau tęsti karą tru
puti ilgiau, nors tas iš mūsų pareikalautų 

esanti geriausias JA Valstybių klijentas. 
Tenka manyti, kad Prancūzija gaus pagal
bos iš kitų kraštų, pirmausią vėl iš JAV.

, Pagaliau, griaunamųjų jėgų problema,— 
pati painiausia, sunkiai ar visai nesiduo- 
danti apčiuopti bei spręsti. Žinome, kad 
apie 25°/o Prancūzijos balsuotojų J parla
mentą yra komunistiškai nusiteikę. Jų va
dai drįso važiuoti į Varšuvos konferenciją 
ir prisidėti prie Belgrado kominformo, o 
taip pat nedrovi viešai pareikšti, kad visos 
jų simpatjos linksta l Rytus. Gerai atsime
name, kad netolimoje praeityje ten bango
mis, pagal 'verslų branžas, planingai ėjo 
streikas po streiko. Staį vėl, kai JAValsty- 
bių planai siekia pašalinti Europoje badą, 
skiirdą ir chaosą ir kai Prancūzijos vyriau
sybė stipriai tą darbą remia, pasipylė nauji 
neramumai ir nauja banga streikų, tik mos
telėjus paslaptingam dirigentui savo ma
giškąja lazdele. Si nelaimė laike ateinančių 
savaičių jauks Prancūzijos ūkį, komprimi- 
tuos vyriausybę ir tam tikra srovė trins 
delnais džiaugdamosi, kad šėtono darbas 
gerai sekasi ir reikia laukti gerų jo vaisių. 
Dabar jau streikuoja arba grasina pradėti 
streiką šios darbo sritys: geležinkeliečiai, 
įskaitant ir miestų transportą su požemi
niais geležinkeliais, prekybos laivyno dar
bininkai, elektros tarnautojai ir darbinin
kai, pastaruoju laiku kilo aštrus konfliktas 
automobilių Renault įmonėse. Kuo baigsis 
ši chaotiškų reiškinių banga, pamatysime 
vėliau.

Kyla klausimas, kuo objektyviai pateisin- 

kraujo, ir kompensuoti Lenkiją Vakaruose 
Vokietijos sąskaiton“, kalbėjo jis. „Aš lai
kausi tokio nustatymo Ir prašau visus 
sąjungininkus mane paremti... Aš turiu 
progą nustumti vakarinę Lenkijos sieną iki 
Neissės upės“.

Churchillis abejojo Lenkijos vakarinės 
sienos perkėlimu iki Neissės upės. Jis su
tiko, kad Lenkijos vakarinė siena galima 
būtų perkelti l Vokietijos teritoriją. Bet 
pabrėžė — „būtų gaila taip daug penėti 
Lenkijos žąsį vokiečių maistu, kad ji stiptų 
nuo nesuvirškinimo“. Jis samprotavo, kad 
paėmimas Rytų Prūsijos teritorijos į va
karus iki Oderio, reikštų perkėlimą 6 mi
lijonų vokiečių.

Stalinas protestavo, kad skaičius būtų 
daug mažesnis, nes „kur mūsų kariuome
nės daliniai ateina, vokiečiai išbėga".

Churchillis priminė, kad reikėtų nusta
tyti „kas tie vokiečiai yra, kurie bėga to
lyn" ir paklausė: „ar jiems bus vietos li
kusioje Vokietijos teritorijoje!“

Privačiai Churchillis man, Bymesui,pa
reiškė, kad sienos perkėlimas iki Neissės 
upės reikštų iškėlimą netoli 9 milijonų 
vokiečių. Jo nuomone, toks skaičius niekad 
negali būti absorbuotas likusios Vokietijos 
dalies.

Diskusijos buvo ilgos ir rimtos, bet 
pagaliau Stalinas principe priėmė Curzono 
liniją. Kartu buvo nutarta (traukti ( pro
tokolą ir sekanti, dvireikšm| Lenkijos 
sienų aptarimą:

„Trijų vyriausybių galvos mano, kad 
Lenkijos rytų siena turi eiti Curžono li
nija su nuo 5 iki 8 km nukrypimais kai 
kuriose srityse Lenkijos naudai. Jie pri
pažįsta, kad Lenkija turi gauti atatin- 

(Perke’.ta į 4 pusi.)

I ti nuolatinius darbininkų streikus. Dirban
čiųjų reikalavimai dažniausia tie patys: pa
kelti atlyginimus, nepabranginant pragyve-

I nimo. Negalima tvirtinti, kad Prancūzijos 
į darbininkas galėtų gerai gyventi iš savo' 
uždarbio. Jei jau streikuoja JAValstybių 
darbininkai, taj prancūzai juo labiau turi 
pagrindo nepasitenkinimui, nes jų uždar
biai, lyginant su pragyvenimo išlaidomis,

i yra per maži. Bet Prancūzija šiuo metu 
I yra neturtingas kraštas, pragyvenimas ja
me brangus ir uždarbiai nedideli. Taigi, 
dirbančiojo žmogaus pragyvenimas neleng
vas, reikalauja aukos ir pasišventimo, tu- 

: rint vilties, kad ateityje dabartiniai ūkio 
santykiai pakitės ir gyvenimo sąlygos pa
lengvės. Žinant Europoje siautėjančių jėgų 
intencijas, lengva suprasti, kad Prancūzių 

; jos vandenis labai patogu dabar drumsti 
j ir juose žvejoti. Blogiausia, kad čia nega- 
i Įima pašalinti vis besikartojančių chaoso 
i reiškinių, nes jų įkvėpimo^ šaltinis glūdi ne 
1 Prancūzijos teritorijoje. Chaoso pagrindinių 
priežasčių išryškinimas, suvokimas ir nu-

■ statymas vyksta visame pasaulyje. Diagno- 
i zo nustatymas ir ligonio gydymas yra pa- 
; šaulio reiškinys. Jei pasaulis pagis, bus 
sveika ir Prancūzija. Ir priešingai, pasau
liui vis sunkiau apsergant, Prancūzija gali 
būti viena iš pirmųjų aukų. Mes linkime, 
kad šis Vakarų kultūros kūrėjas ir nešė
jas greitai ir visiškai pagytų.

Tai tokia padėtis buvo Prancūzijoje iki 
šiol. Dabar, kaį gen. de Gaulle Laimėjo rin
kimus, turės kai kas ir pasikeisti.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIflIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

Laime Šeštokiene* — laimėjusi III-ją premiją

IŠVAŽIAVIMAS
Senis Norvaiša sustojo vidury pradalgės 

ir, pasirėmęs ant dalgio, pažvelgė ( dangų. 
Griaudėjo, kažkur toji, tolį dunksėjo, bet 
dangus buvo giedras giedrutėlis, ir saulutė 
spigino ( pageltusius javų laukus, ilgi, nu- 
karę Norvaišos ūsai buvo sudrėkę nuo
prakaito. Išlėto perbraukęs rankovę per 
kaktą, kur per metų eilę rūpesčių išarto
mis raukšlių raukšlelėmis žibėjo prakaito la
šai, seniokas prisidengė akis plaštaka ir 
apsidairė apilinkui po tyvuliuojančius sun
kių, nulinkusių varpų plotus. Su meile 
slinko Norvaišos akys stangriais miežių 
stiebais, o lengvas vėjelis supo varpas, ir 
tylus čežJsys, lyg tolimp dalgio plakimas, 
sklido laukais.

Senis Norvaiša mylėjo tuos laukus: per 
šešiasdešimti metų jis buvo išvaikščiojęs 
čia kiekvieną pėdą, mažu vaiku dar būda
mas, visas ežias išbėginėjęs. Iš tolo jis 
žinojo, kokios žolės ant kurio kupsto augo, 
kaip kuris medis šlamėjo. Šit ten, kur mie
žiai sūkuriu pusiau išgulę buvo, kai jis, 
dar mažas berniokas būdamas, atbėgdavo 
pas tėvą ] laukus, sėdėdavo jis ten ant 
pamesto pėdo ir žiūrėdavo, kaip tėvas, 
mosuodamas dalgiu, linguodavo lyg gand- 
ras su savo baltomis marškinių rankovėmis 
Ir juoda liemenės nugara. Kartą, bežiūrė
damas J linguojančią tėvo nugarą ir bliz
ganti tarp javų stiebų dalgi, jis ėmė 
snausti. Staiga jam pasirodė, kad šit tėtė 
pavirto gandru ir, pametęs dalgi, vejasi di-

delę, didelę, žalią varlę. „Tėte, tėte, nc- 
praryk varlės!”,— jis ėmė nusigandęs 
šaukti, ir nubudo visiems besijuokiant.

Klonyje prie ežios kūpsojo kresnas, pla
čia, iš šakų susipynusią viršūne, lyg kvie- 
čių gubos ketera, beržas. Lieknas, liaunus
beržaitis buvo ir jis kadaise, kai Nor
vaiša, tada dar Norvaišiuku šaukia
mas, šventadienio vakarais pro jį sa
vo Agutę namo palydėdavo. Ir jis pats 
tada buvo, kaip tas beržas, lieknas, gelton
plaukis bernaitis, geriausias kaimo kirtėjas.

Dar ir dabar prie dalgio ne bet kas jam 
prilygo. Tik šiandien ranka kažko tokia ne
paslanki buvo. Gal prieš audrą tingumas ėmė?

Ir vėl sudundėjo, lyg ir arčiau, tik taip 
dusliai, kymiai — ir staiga Norvaišai ding
telėjo: o gal tai ne griaustinis, gal patran
kų šūviai? Bet frontą dar visi sakė už 
Kauno esant ... Pridengęs akis plaštaka 
vėl apsidairė po geltonus javų bukus: nei 
dvasios! Nei vienas kaimynas nebuvo dar 
kirsti išėjęs.

„Tai ir vėl aš pirmasis”, — su pasitenki
nimu pagalvojo Norvaiša, bet tuojau vėl 
kažko neramu pasidarė — „O gal kas iš 
tikrųjų atsitiko? — atkakliai skerbėsi ( 
širdį nerimas. Jie visi šiandien rytą buvo 
lyg musę kandę, vis apie tą karą kalbėjo, 

i Net Vincas, paragintas eiti drauge kirsti, 
nenoromis atsiliepė: „Neskubėk, tėve, kas 
žino, kas mūsų javą valgys ...” Taip jis 

1 išėjo vienas, bet dabar — pirmą kartą per

daugeli, daugeli metų pasidarė jam nera
mu vienam laukuose. Jau buvo beketinąs 
eiti namo, kaip pamatė ežia atskubant žmo
ną. „Atsitiko!” — nusmelkė Norvaišai per 
širdj, ir pasirėmęs ant dalgio, liko laukti.

„Tėvai, ei, tėvai!” — šaukė ji iš tolo, —r 
„Eitum geriau namo! Rimkų Stasiukas iš 
Naumiesčio parbėgo: sako, rusai ateina, 
frantą pralaužė; Daugėla su Klimais jau 
arklius kinko!” — Jos visada toks linksmas 
giedras veidas dabar buvo iškreiptas bai
mės ir liūdesio. Per trisdešimt penkerius 
bendro gyvenimo metus jis tik vieną kartą 
buvo ją tokią matęs: kai Vincukas, dar vi
sai mažytis, piktuoju kosuliu sirgo ir, pu
siau pritroškęs, pamėlynavusiom lūpytėm 
gulėjo po baisaus priepuolio. Jos baime 
nejučiomis persiėmė ir Norvaiša.

„Tėvai, ką mes darysime?” — po va
landėlės tyliai paklausė nusiminusi žmona.

„Nieko, Agute, nepadarysime,” — atsi
duso Norvaiša, „Dievo valia! Kas buš — 
tas bus,” — Mr, užsimetęs dalgį ant peties, 
pasuko namų link. Žmona tylėdama sekė 
iš paskos. Ir be žodžių jiedu gerai juto, kas 
juos slegia: kas bus su ūkiu, kas bus su 
vaikais? — abu tylėdami galvojo.

Norvaiša ėjo nenoromis, kaip niekuomet 
dar nebuvo į namus ėjęs. Ir rodėsi, kad ko
jos staiga ėmė justi senatvę, o dalgis pa
sidarė toks sunkus, sunkus ir slėgė petį. 
Akimis jis vis klaidžiojo liūliuojančiomis 
javų varpų viršūnėmis. „Nejaugi, nejaugi 
sutryps jie ir jo auksinį javą? Nejaugi ir 
jo sodybą liepsnos nuneš dulkėmis pirm 
laiko?” — Įkyriai skverbėsi neramūs klau
simai Norvaišai į mintis. „Na, ir dasigyve- 

nome, motin!” — su kartumu prasiveržė 
Norvaišai pro lūpas. „Lyg prieš svieto pa
baigą”, — atsiduso Norvaišienė, vogčiomis 
nubraukdama nuo skruosto ašarą. Dasigy- 
veno! Tiek metų dirbo, trūsė, ikj vaikai 
paūgėjo, paskui j mokslą leido, mergaitės 
ištekėjo. Tik jauniausiasis Vincukas namie 
prie tėvų pasiliko. Per ilgas nemigos nak
tis, augindama vaikus, Norvaišienė svajojo, 
kaip jie kada nors užaugę per atlaidus su 
marčiomis ir žentais pas ją suvažiuos... 
Kiek bus pasakojimų ir džiaugsmo! Na, ir 
suvažiavo... Suvažiavo, kaip kadaise ji sva
jojo, ir pasakoti buvo daug, labai daug ko 
— kaip vokiečiai žmones apkasų kastį gau
dė; kaip visi didžiųjų kelių vengė, kad 
arklių neatimtų; ką slapti laikraščiai apie 
karo pabaigą rašė, ir kad naktimis taip ne
ramu, nes vokiečiai išvežimui gaudė. Tiek 
daug jie pasakojo, kad Norvaišienė ne vis
ką net suprato. Tik džiaugsmo, tų kalbų be
siklausant, nebuvo. Ir tokie vargšai, nelai
mingi buvo tie jos vaikai dabar, kad, ro
dėsi, jei galėtų vėl visus paėmusi ant ran
kų būtų supusi ir mažutes, juokingas pa
sakas jiems sekusi, kaip senai, gerais lai
kais ...

Laikas, rūbai ir mados stovėjo dabar tarp 
jos ir vaikų. Vogčiomis tik kada savo vy
riausiajam Stasiukui, * dabar jau daktarui, 
per plaukus glostydama ranka nubraukdavo, 
kai vėlų vakarą vieną ant prieklėčio besė
dintį, vis tokį susirūpinusi ir liūdną ras
davo. Ak, ir buvo ko jam rūpintis: tris 
baltaplaukius vaikiukus — jauniausias dar 
tik vaikščiot; mokėsi — ir liguistą, išblyš
kusią žmoną turėjo. Norvaišienei prieš akis

staiga iškilo vakar per kaimą' nutraukusių 
rusų pabėgėlių vaizdai.

Dulkėti ir apskurę, su tikru ubago krai
teliu sukrypusiuose ratuose ir tylios nevil
ties ženklu veiduose, jie ėjo, palikę savo 
kraštą, į nesvetingąją nežinią. Susirūpinu
siais žvilgsniais lydėjo juos ūkininkai. „Jei 
rusas bėga nuo ruso, tai kas mums reikė? 
daryti?” — klausė jie vienas kitą. „Ne nuo 
rusų, o nuo komunistų bėga jie”, — kaž
kas pertarė. Begausėjant pabėgėlių veži
mams, tilo ūkininkų kalbos. Tylėdami 
traukė jie savo pypkes, o po sunkiomis mi
linėmis neramiai tuksėjo širdys vis vienu 
ir tuo pačiu baisiu klausimu: „Kas bus?” 
Norvaišienė stovėjo tarpvartėje, pamiršusi 
darbą, ir žiūrėjo į pravažiuojančius.

Viename sukrypusiame vežimaityje sėdė
jo jauna, didelėmis, giliai įdubusiomis aki
mis moteris su dviem vaikais ant kelių. 
Vienas buvo kokių metų, antrasis gal dvie
jų metų amžiaus. Abi papurusios, garbano
tos galvutės gulėjo ant motinos krūtinės, 
miegojo. O motina, nors pajuodusiu iš nuo
vargio veidu, suprakaitavusia kakta, sėdėjo 
tyliai, nejudėdama, kad mažyčiai nepabustų. 
Pasiekę kaimą daug rusų nulipo nuo veži
mų ir pasklido po trobas, prašydami mais
to. Bet juodaakė moteris liko sėdėti veži
me. Vaikų veideliai buvo išbalę, lyg vaški
niai, gal sirgo, ir motinai gailėjo juos kel
ti... Norvaišienės akys , susidūrė su ne
laimingos, iškankintos rusės žvilgsniu, ku
ris rodėsi prašyte ją prašė, lyg sakė: „Jie 
ištroškę ir alkani!”

Norvaišienė pamojo vežimui sustoti ir. 
nubėgusi į virtuvę, prikrovė į pintinę rnais-
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Musų jaunimas ir tautinė bendruomenė
Jei jvairūs rūpesčiai ir vargai šiandien 

slegia suaugusių, vienokias ar kitokias pro
fesijas ttirinčių ir tuo pačiu gyvenimui pa
siruošusių lietuvių pečius, tai mūsų jau
nimo rūpesčiai ir vargai yra dvigubai di
desni: jis, jaunimas, grumdamasis su mil
žiniškais nedatekliais ir įvairiausiomis kliū
timis, turi rasti pakankamai jėgų pasiruoš
ti busimajam gyvenimui — ateičiai.

. Ar . įstengs jis tatai atlikti, ar nesuklups 
be pašalinės paramos? Vargu. Ne dėl to, 
kad jam trūktų pasiryžimo, geros valios, 
noro bei ’ jaunatviško entuziazmo. Ne! To 
viso mūsų jaunimas turi gana, bet prieš jĮ 
stovj tokios kliūtys, kurias jis be platesnės 
lietuviškos bendruomenės paramos vargu 
ar sulaužys. „Laužk, kas nepalaužiama; 
siek, kas nepasiekiama!” kadaise ragino 
jaunimą didysis poetas A. Mickevičius. 
Tokiu keliu šiandien mūsasis jaunimas ir 
žygiuoja, bet to žygio pabaigoje, vien savo 
išmonei paliktas, vargu ar bebus tas jau
nimas pakankamai pajėgus tęsti lietuvių tau
tos misiją. Bada% ir pakenčiamos pastogės 
trūkumas yra dažni to žygio bendrininkai.

Bonnos universiteto," kuriame anksčiau 
studijavo per 70 lietuvių, o dabar tas skai
čius nutrupėjo, studentų grupės pirminin
kas, aukštas, stambus, bet su didelėmis al
kio žymėmis veide vyras guodžiasi: „Nebe
žinau ką daryti, — kolegos badauja, nes 
gaunamos valgio normos neprašoka 900— 
1000 kalorijų dienai. Kelis reikėjo paguldyti 
sanatorijon, kiti rengiasi mesti studijas ir 
emigruoti. Stengiamės atkalbėti, sulaikyti, 
bet sunku, labai sunku. Girdėjau, kad kai 
kuriose stovyklose nesunaudojamos pajuo
dę džiovintos bulvės, vienur kitur visai 
prastą markę turi avižiniai dribsniai ar 
duonos liekanos. Tokie produktai paprastai 
išmetami lauk ar sušeriami keturkojams. 
Gera būtų, jei mes tokių produktų gautu
me; maniau tuo reikalu pasiųsti atsišauki
mą tautiniams komitetams ir lietuviškiems 
laikraščiams, bet, žinote, nepatogu išmal
dauti.” Tokia yra maitinimo padėtis Bon
nos universitete, panaši Pinnebergo (prie 
Hamburgo) .Baltų universitete, ji nėra ge
riau žavėtina kitose aukštosiose mokyklose, 
kuriose mūsų studentai semiasi. mokslo. Ne
perseniausiai turėjome progos aplankyti 
vienos vidurinės mokyklos bendrabuti, ku
riame gyvena keliolika iš kitų stovyklų at
vykusių mokipių. Bendrabutis — tikriausia 
palėpė, lubos nuožulnios ir apgailėtinai že
mos, sienos apkalinėtos kartono gabalais, 
po kuriais laisviausiai gali veistis įvairiau
si parazitai; tariamo kambarėlio langai vi
sai apie grindis, dauguma išdaužyti ir už- 
karstyti popieriais, o per juos laisviausiai 
vaikštinėja vėjai. Kambarėlyje šalta ir tam
su. Dienos metu ji šiek tiek apšviečia tna- 
želytė lemputė. Mergaitės, paltukais apsi
siautusios ir šiaip taip susigrupavusios ap
link mažą staliuką, ruošia pamokas. Sto
vyklos kolonija, tiesa, nėra gausi, bet tu
ri visai pakenčiamas gyvenamąsias patal
pas, turi išsirinkusi bendruomenės komite
tą, o mokslo siekiąs jaunimas paliktas li
kimo valiai. Sakykime, jog tai yra vienin-

telis tos rūšies pavyzdys, tačiau jis negin
čijamai būdingas bendruomeniškumo stoka.

Šių metų rugsėjo mėn. pabaigoje Ameri
kos lietuvių laikraščiuose BALFAS paskel
bė atsišaukimą: „Skurdas ir vargas trem
tyje daugiausia paliečia jaunimą, ypač 
vaikučius, kurių jaunam, augančiam kūnui 
reikia ir geresnio maisto, ir šiltesnio rū
bo ir erdvesnio buto. Turime viską pada
ryti, kad išgelbėtume lietuvių tremtinių 
jaunuomenę... „Kaip teisingai ir jautriai 
įsijaučia | lietuviško jaunimo bėdas Ameri
kos lietuviai, o mes tremtiniai, ar visur ir 
visada juos pasekame? Kokią akciją mes ve
dame, kad sudarytume sąlygas mūsų jau
nimui išlikti sveikais, tautiniai sąmoningais, 
nepalaužiamais ir išsilavinusiais lietuvių 
tautos nariais? Argi mes, tegu ir nežmoniš
kose apystovose gyvendami, nieko nebega
lime padaryti ir vien laukti geraširdžių 
Amerikos, Kanados ir kituose kraštuose 
esančių tautiečių malonės?

Be studentų ir gausios moksleivijos tu
rime taip pat nemažą skaičių stovyklose gy
venančių ar už jų sienų vargstančių, nei 
tėvų, nei artimesnių globėjų neturinčių 
jaunuolių. Jie, kaip ir dalis moksleivijos, 
sklaidosi: vieni į Belgiją, Angliją, kiti į 
Kanadą, Braziliją ar kitur. Ir ten, gerai 
žinoma, jų laukia ne tėviška globa, moti
niškas paslaugumas, bet kieta ir grubi' gy
venimo tikrovė, pareikalausianti iš jų labai

Literatūros konkurso laureatė

okupantų išžudyti, vėl bus 
čia — Vokietijoje, neš ne
artimųjų ilgesj ar žuvusių- 
tokiems kreiptis, kur rasti

Kaip jau buvo skelbta, „Minties” litera
tūros konkurso III-ji premija atiteko 

P. LAIMEI ŠEŠTOKIENEI
už kūrini „Išvažiavimas”, kuris šiame „Min
ties” numeryje ir spausdinamas.
- Savo kūrini p. L. Šeštokienė pradėjusi ra
šyti atmintinomis mūsų Tėvynei dienomis, 
kada raudonoji banga iš rytų antrą kartą 
veržėsi j mūsų kraštą ir kada daugelis lie
tuvių, prieš savo norą, turėjo palikti gim
tąsias sodybas, žaliuosius Lietuvos laukus, 
bočių žemę ...

didelio lizinių bei dvasinių jėgų įtempimo. 
<Ta {tampa ir svečios šalies nepažįstama ap
linka šiek tiek lengvesnė bus tiems, kurie 
nors laiškais galės susisiekti su tremtyje 
likusiais namiškiais, pasiguosti jiems ar pa
sidžiaugti sėkmėmis, o tie, kurių tėvai, na
miškiai ar artimieji yra likę už geležinės 
uždangos arba 
vieni, vėl kaip 
stalgijos naštą, 
jų gedulą. Kur
lietuviškų jausmų šilumos? .Tai yra klau
simas visai tremtinių bendruomenei ir jai 
vadovaujantiems organams. Tik jie gali ir 
privalo rasti teisingą šio klausimo spren
dimą. Iš lietuviškos bendruomenės tarpo 
turi išsilukštenti padalinys, organizacija, 
sąjunga ar iktokio vardo vienetas (čia var
das reikalo esmės ir dydžio nepakeičia), l 
kur| kiekvienu reikalu tremtyje esąs ar į 
užjūrj nuvykęs jaunuolis-lė galėtų kreiptis 
ir visada gauti jam — jai reikalingą pa
tarimą, paramą, globą ir jų reikalų pilną 
supratimą. Iš tokio organizacinio vieneto 
nepaliaujamai turėtų spinduliuoti lietuviška 
dvasia, jungianti, stiprinanti ir gaivinatati 
mūsų jaunimą, nežiūrint kur jis būtų nu
blokštas, kokiose sąlygose gyventų ir ko
ki darbą dirbtų. Toks vienetas, tokia orga
nizacija ar sąjunga mums būtinai reikalin
ga, jei norime išlaikyti lietuvišką jaunimą 
ir tautiniai sąmoningą grąžinti ji | Laisvą 
Lietuvą.

J. Jašinskas ii. J-

ATGAIVINTA LIETUVIŲ — LATVIŲ „VIENYBE”
Liubecke įvyko sąjūdžio atgaivinimo suvažiavimas)

skyriaus vicepirmininkas poetas Faustas 
Kirša. '• '

Latvė prof. E. Hausenberga - Sturma 
skaitė paskaitą, tema: „Lietuvių ir latvių 
kalbos bendrumai ir skirtumai”, o dr. Vy
dūnas kalbėjo apie tautos. sąmonę. Tiek 
pirmoji, tiek antroji paskaita sukėlė didelio 
susidomėjimo. Meninę suvažiavimo atida
rymo dali atliko lietuviai ir latviai meni
ninkai jungtinėmis jėgomis. Dainavo operos 
solistai Juzė Augaitytė ir Ipolitas Nauragis 
bei latviai dainininkai A. Vitola ir E. Mar- 
šaus, akomponuojant M. Tuterei. Pirmoje 
koncerto dalyje pasirodė latvių vyrų cho
ras, vedamas R. Zuikos.

Antrą suvažiavimo dieną suvažiavimo 
dalyviai tarėsi „Vienybės” darbo atnaujini
mo reikalais.

Latvių rašytojas E. Skujenieks savo 
pranešime dėl literatūrinio bendradarbia
vimo apžvelgė ,ligšiolini lietuvių — latvių 
bendravimą konstatuodamas, kad jis buvęs 
■per silpnas. Trūko sistemingumo. Tačiau 
tremties gyvenime šis bendradarbiavimas 
remiasi į tik pavienių ir tai labai negausių 
asmenų informacijų pasikeitimais. Menas 
— yra tiltas, kuris jungia tautas, ypač gy
vasis žodis — literatūra, spauda turi daug 
svarbumo tautų suartėjime. Todėl š| ben
dradarbiavimą reikia atgaivinti. Šiuo rei
kalu jis pasiūlė, o suvažiavimo buvo pri
imta:

L sudaryti 
misiją,

2. susirišti 
riais,

3. sueiti į 
leidėjais,

4. organizuoti lietuvių — latvių kalbų 
mokymąsi ir

5. lietuvių — latvių .^Vienybės” sąjūdžio 
idėją išplėsti visų tremtinių tarpe. *

■Lietuviai ir latviai, prieš daugel} metų 
išaugę iš bendro tautos kamieno, ligi šių 
dienų laiko save artimiausiais broliais. Tą 
broliškumą aiškiai matome pasitvirtinant 
mūsų kalbos giminingume, liaudies dainų 
pasikartojančiam aidėjime, valstybių sienų 
susitikime ir kt. Oi latvių ir lietuvių cha
rakteriai jau žymiai atsiskyrė. Daug kas 
nulėmė, kad abi tautos šiandien eina at
skiru keliu. Latvių ir lietuvių bendravimo 
veiksmus nevisada galima buvo laikyti bro
liškais. Norint surasti bendrą kelią, arčiau 
susipažinti', pasikeist! kultūros vertybėmis, 
išlyginti galimus neaiškumus ar nesutari
mus ir kt. dar prieš šj karą, nepriklauso
mais abiejų tautų laikais, atsirado lietuvių- 
latvių „Vienybės” sąjūdis. Prieš* karą šis 
sąjūdis buvo gana veiksmingas, savo veiklą 
atsižymėdamas Įspūdingais bendrais me
tiniais kongresais Kaune ar Rygoje.

Stovyklų gyvenimas tremtyje suvedė lie
tuvius ir latvius po vienu stogu. įvairūs 
reikalai verčia dažnai susitikti ir bendra
darbiauti. Tačiau atsitinka, kad kartais lat
vių ir lietuvių bendravimas nevyksta drau
giškumo ženkle. Todėl „Vienybės” atsikū
rimas tremtyje turi labai didelės reikšmės, 
siekiant pačių svarbesniųjų mūsų uždavi
nių, laukiant didžiausiojo mūsų norų iš
sipildymo — grįžimo Į laisvas tėvynes. '

Liubeoke maždaug prieš mėnesi laiko 
pradėjo veikti naujai atkurtas lietuvių — 
latvių „Vienybės” skyrius, o spalio mėn. 
18 ir 19 dienomis šio skyriais iniciatyva 
sušauktas spaudos darbuotojų suvažiavimas 
aptarti „Vienybės^’ sąjūdžio atkūrimo 
darbų.

Suvažiavimą atidarė lietuvių — latvių 
„Vienybės” Liubecko skyriaus pirmininkas 
O. Liepinš. Lietuviškai suvažiavimą svei
kino ir „Vienybės” sąjūdžio gaires nurodė

bendrą centrinę spaudos ko- 

su did. laikraščių redakto- 

artimenį kontaktą su knygų

Žurnalistas. J. Petrėnas 
pranešimą apie lietuvių spaudą 
supažindindamas susirinkusius su 
spaudos pasiektais laimėjimais. Lietuvių — 
latvių bendravimo reikalu jis siūlė prie 
didesnių laikraščių redakcijų surasti žmo
nes, kurie specialiai šiais klausimais tiek 
latvių, tiek lietuvių laikraščius informuotų. 
Tuo būdu tikrai būsią galima sueiti j glau
desni bendradarbiavimą kultūriniame ir 
valstybiniame darbe.

O. Liepinš supažindino su latvių 
tremties spaudos nuveiktuoju darbu, pažy
mėdamas, kad šioje srityje lietuviai esą lat
vius pralenkę.

Žurn. Kl. Prialgauskas savo pranešime 
„Mūsų idėjiniai uždaviniai” iškėlė mažųjų 
,tautų vienybės reikalingumą. Kartais tie
siog juokingos smulkmenos tą vienybės 
darbą drumsčia. Mes privalome šalinti iš 
kelio visa tai, kas mus skiria, imdami pa- 
grindan tai, kas mus jungia.

Artimesnio abipusio’ bendradarbiavimo 
reikalu kalbėjo Faustas Kirša, „Vienybės” 
centr. komiteto narys Bračs ir kt.

Baigiant pasitarimus sudaryta iš 6 as
menų (trys lietuviai ir trys latviai) spaudos 
komisija, kuri, reikalui esant, bus praple
čiama, kooptuojant naujus asmenis. Komi
sija tuojau pat buvo susirinkusi pirmo 
bendro pasitarimo.

Suvažiavime dalyvavo visa eilė lietuvių ir 
latvių rašytojų, žurnalistų, mokslo ir visuo
menės atstovų bei amerikietis lietuvis V. K. 
Baltramaitis, kuris suvažiavimui perdavė 
Amerikos lietuvių sveikinimus ir padarė in
formacini pranešimą. Suvažiavimas paminė
jo ir pagerbė lietuvių-latvių „Vienybės” 
steigėją inž. J. Riteri, neseniai mirusi bol
ševikų okupuotoje Latvijoje.

S. Nar.keliūnaitė.

padarė 
tremtyje, 
lietuvių

Jie turėjo palikti ne todėl, jog nemylėtų 
savo tėvų žemės, bet kad ji buvo trypiama 
svetimųjų ir gniaužiamas, bet koks laisvės 
pasireiškimas.

Ir taip įsijungusi | tremtinių eiles, p. L. 
Šeštokienė atitrūkdama valandėlei nuo ne
dėkingos gyvenimo kovos už pastogę ar 
duonos kąsn|, su paišeliu rankoje, dažniau
siai naktimis, kūrė tai ką jautė, išgyveno.

Kai Jūsų korespondentas atsilankė kuk
liame gerb. laureatės butelyje, rado ją be
triūsiančią su savo sūneliu. Retas energin
gumas ir ryžtas spindėjo šios kuklios mo
ters akyse — vyras jau metai kai guli TBC 
ligoninėje, o p. L. Šeštokienė spėja nuvogti 
laiko ir kūrybai. Oi darbo rezultatai jau 
matomi ir įvertinti.

— Ilgai rašiau šį trumpą savo kūrinėlį— 
pasakoja p. L. Šeštokienė — ne todėl, jog 
jis pareikalautų tiek laiko, bet šeima ir 
tremties gyvenimas neleido atsidėti mano 
mėgiamam darbui. Pasiunčiau ŠĮ kūrinėlį 
konkursui, tačiau visiškai neturėjau jokios 
vilties, kad jury komisija atkreips | ji savo 
dėmesį. Taį man buvo didelė staigmena, bet 
kartu ir paskatinimas ateičiai. —

P. L. Šeštokienės kuklumas sunkiai leido 
man ką nors sužinoti iš gerb. laureatės gy
venimo. Ilgai pagalvojusi, pabaigai tik tiek 
tepasakė:

— Gimiau per Vėlines; vietoje 
likimo žvaigždės man švietė blyksinčios 
tamsoje kapų žvakių liepsnelės. Gal dėl 
pamilau nerimstančias klajūnes mintis 
svetimas kančias. O kas ištevers tylomis žiū
rėti | mūsų nelaimingo amžiaus žmogaus 
skausmą? —

Atsisveikinome su nuoširdžiausiais 
kėjimais ateities kūrybos darbe.

—em

Naujos knygos
Pulgis Andriušis. Esperanto kalbos 

vadovėlis su trumpu žodynu. Išleido 
„Mūsų Kelias” 1947 m. 100 psl. Kaina 
4 RM.

Prieš keliolika metų esperanto kalba Lie
tuvoje rado pritarimą, buvo nemaža espe
rantininkų, turėjo savo laikrašti, buvo įsis
teigusi Liet. Esperantininkų Draugiją. Iš 
senesniųjų esperantininkų paminėtini: J. 
Mačernis, A. Klimas, A. Paškevičius, Pr. 
Sulaitis, M. Šalčius, P. Andriušis. Giedra, 
Pr. Enskaitis ir kt. Steigėjų pijonierium 
buvo a. a. prof. prel. A. Dambrauskas — 
Jakštas. Jis įsteigė ir redagavo laikraštį 
„Litova stelo”. Amerikoje dideliu esperan
tininku yra Kazys Vidikauskas. Minima 
kalba nėra sunki, ją per mėnesi lengvai 
galima pramokti ir laisvai kalbėti. Ir auto
rius savo knygutėje stengiasi pasikalbėjimo 
forma vesti pamokas. Duoda daug pavyz
džių. Antroje dalyje Įdėtas ir žodynėlis, kur 
duodami daugiau pagrindiniai bei šakni
niai žodžiai. Reikia atsiminti, kad esperan
to kalba tiek lengva, kad iš vieno šakninio 
žodelio, jei naudosimės priešdėliais ir 
priesagomis, padarysime dešimtį ir daugiau 
žodžių. Ypač ši kalba daug padeda, kada 
tenka keliauti po pasauli, o esperantininkų 
visur sutinkama. Ir autorius P. Andriušis 
su šia kalba pusę pasaulio apkeliavo. Mo
kėti visas kalbas neįmanoma, o tarptautinę 
esperanto kalbą visi ir visada gali išmokti. 
Pulgio Andriulio užsiįmojimas neliks be 
vaisių. A. Jakaitis.
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to, dar pieno bonką įstatė. Išbėgus padavė 
rusei, nieko nesakydama, vis tiek juk ne
supras... Bet jų akys .kalbėjo geriau už 
žodžius. Kaj Norvaišienė statė pintinę į 
vežimą, moteris pasilenkusi pabučiavo jai 
ranką, ir dvi didelės, aitrios ašaros įsisiur
bė | sueižėjusią ūkininkės ranką. Norvai
šienei rodėsi, kad dar vis junta tas dvi 
ašaras degant ant rankos. Nejau, nejau ir 
još vaikai turės traukti per žmones, lody
dami .svetimų kaimų šunis ir ubagaudami 
sau dtionos?

„Tai sakai, motin, kaimynai jau kraunasi 
vežimus?” — pagaliau prašneko Norvaiša.

„braunasi. Sakau, lyg prieš sūdną dieną... 
Ir 'mūsų norėjo pradėti rengti vežimus, 
bet aš nugyniau, sakau, kaip gi be tėvo ži
nios dabar?”

Norvaiša stabtelėjo ir atsigręžė | žmo
ną: „Dar miežiai nekirsti! O kur gyvulius 
padėsime? Tiek metų dirbom, trūsėm — 
ir išeik su ubago terba! Kas mus senius 
karšinti ims? Nė ruskis mano senų kaulų 
neįkąs”*, — su vis angančiu įniršimu kal
bėjo seniokas, — „Niekur neisiii, ir niekas 
manęs iš namų neišvarysi”

Norvaišienė tik skėstelėjo rankomis: „Bet, 
tėvai, o vaikai? Dabar komunistai dar la
biau tąsys žmones, negu aną pavasarį...O 
dar mokytus! Nė vieno sveiko nepaliks.”

„O kam ėjo tuos mokslus? Lyg aš iš na
mų juos variau?” — pyko seniokas.

Norvaišienė vogčiomis nubraukė ašarą ir 
drebančiu balsu tyliai tepratarė: „Ne sa
vom lūpom kalbi, tėvai! Neturi už ką vai
kų peikti. Geri ir paklusnūs jie visi tau 
buvo. Ne už savo kaltę jie dabar kenčia. Ir 
be mokslo ne vieną išvežė!”

Seniokas skersomis pažvelgė į žmoną. 

Norėjo dar ką sakyti, bet paskui tik nu
mojo ranka ir giliai atsikrenkštė. Juto, kad 
širdis ne sava ir jo žodžiai ne tokie, kaip 
visada.

Tylėdami, sunkiais žingsniais, pasiekė na
mus. Kieme rado visus sujudusius. Mote
rys, išsinešusios ant prieklėčio daiktus, dė
liojo juos j skryneles, dulkino, vėdino — 
lyg prieš atlaidus, tik veidai per rūstūs bu
vo... Kaimynas Daumantas stovėjo prie 
gonkų vyrų apsuptas ir kažką karštai pa
sakojo,

Stasys, pamatęs tėvus, nuėjo priešais pa
sitikti. Po savo nesenai pasakytų rūščių žo
džių Norvaiša jautė lyg kuo sūnui nusi
dėjęs. Traukdamas pypkę iš kišeniaus, lyg 
ir nenorom paklausė: „Ką Daumantas nau
jo atnešė?”

„frontas visai pairęs, rusai per parą ga
li būti čia; o vokiečiai visą sieną sargybą 
apstatė ir visus, kas tik važiuoja, gaudo ir 
apkasų kasti varo. Daumantas žino slaptą 
brastą per upę, kur nėra sargybų. Tai siū
lo naktf kartu važiuoti,” — sūnus klausia
mai pažvelgė į tėvą.

„Aš niekur nevažiuosiu!” — su pypkės 
dūmais pro dantis iškošė Norvaiša. Sūnus, 
tylėdamas, žiūrėjo tai į tėvą, tai i motiną.

„Darykit jūs visi, ką norite: imkite ark
lius, vežimus, ko tik reikia, bet aš liksiu 
namie! Kas mane senatvėje karšinti ims? 
Mano miežiai dar nekirsti, o kas gyvulių 
žiūrės? Nejaugi paliksime vienus sau badu 
dvėsti?” Prapliūpo seniokas, sūnaus žvilgs
nio išjudintas.

Visi valandėlę nejaukiai tylėjo.
„Jūsų v^ia, tėve,” — galiausiai tarė Sta

sys. Su neįprastu atsidėjimu jis žvelgė tai 
I tėvo, tai j motinos veidą, lyg norėdamas 

gerai, gerai įsižiūrėti... — „Atleisi, tėve, 
kad mes eisime?” — paklausė jis tyliai.

„vAr visi?”
„Visi”, — tepratarė Stasys.
„Ir Vincas?” — Norvaišos ranka nežy

miai virpėjo bekemšant pypkę. Stasys su 
gailesčiu žiūrėjo | tėvą.

„Taip, ir Vincas", — pagaliau jis tarė, 
— „Jis toks dar jaunas, juk jis nori gy
venti! Dieve, mes visi juk norime gyventi!”

Norvaiša atsikrenkštė apsidairė po kie
mą, paskui ištiesė Stasiui ranką: „Kaip kas 
išmano, taip save gano”, — tarė jis susi- 
mąstydamas. — „Eikite, ir lai Dievas jus 
saugo!”

Visą priešpietį vyrai triūsė apie vežimus? 
Taisė drobynas, tepė ratus, tikrino dugni
nes, kaustė arklius. Moterys gi bėgiojo tarp 
klėties ir virtuvės: tai krovė | skryneles ir 
maišus daiktus, tai vėl, atsiminusios ką, 
virė, kepė kelionei. Pietūs buvo vėlai, Vi
si buvo pailsę, nešnekūs, prislėgti. Nor
vaiša, prataręs, kad reikia kirminą užma
rinti atsinešė trejas—devynerias, ir kvapus 
degtinės stiklelis apėjo aplink stalą. 9| 
kartą nė moterys nesipurtė.

„Pasiimkit ir kelionei, pravers pailsus ar 
ligoje”, — baigiant valgyt pasakė Norvai
ša sūnui. Stasys pajuto, kad ašaros jam 
veržiasi Į akis. Vargšas gerasis tėvas! — 
Ir apleidžiamas, paliekamas vienas savo 
Vargui senatvėje, jis vis dar rūpinosi sa
vo vaikais, vis tiek jie buvo jo vaikai, nors 
ir dideli — bet vaikai, globos ir užuovėjos 
reikalingi.

„Tėve, važiuokime kartu!” — išsiveržė 
Stasiui prieš valią: juk jis sau šimtą kar
tų buvo sakęs, kad čia niekam patarti ne
gali, kad badas, pavojus ir bombos jų lau

kia Vokietijoje. Norvaiša liūdnai nusišyp
sojo. Suprato jis sūnų, bet tik galvą pa
purtė:

„Negaliu aš gyventi be savo laukų; liū
liuojančių javų laukų, sėjų, alksnių, be savo 
užaugintų gyvulių. Juk tai vis mano nu
dirbta, mano auginta, juk tai lyg mano 
praėjusių dienų dalis... O ir kelionė ne 
man senam.”
, Vėlai* naktį trys sunkiai prikrauti veži- 
mai stovėjo Norvaišų kieme. Iki paskutinei 
minutei Norvaišienė puldinėjo apie vežimus, 
kamšė besnaudžiančius, iš miego tik ką 
prikeltus ir' nieko nesusivokiančius anūkus; 
tai nešė prisiminusi dar kok| reikalingą 
daikteli ir krovė tarp ryšulėlių. „Tu, Oųute, 
saugok, nenušalk kojas,” — kalbėjo ji, dė
dama dekĮ jauniausiajai dukteriai ant kojų.
— „Juk tu taip lengvai gauni kosulj.” — 
„O čia Kazyčiui dvi bonkos virinto pieno”,
— dėjo savo vyriausiojo mažyčiui | veži
mą ir dar kartą glostė tą mažytę, ant ry
šulių susigūžusią nugarėlę. Tamsa ir ne
ramus arklių prunkštimas dengė visų 
skruostais beriedančias ašaras ir užslopin
tus atsidūsėjimus. ■ _

Vyrai jau kelintą kartą lipo ant vežimų 
ir. vėl žemyn, vis reikėjo dar ką pasiimti, 
pataisyti pavadžius, ar tai botagas buvo 
nukritęs. Ir skubėjo, ir drauge kažko del
sė, lyg kiekviena ant tėviškės kiemo pra
leista minutė priartintų išsigelbėjimą.

„Na, važiuosime!” — pagaliau sušuko 
Stasys — „Sudiev, tėveliai! Dėkui už vis
ką!” — ir pasilenkęs nuo vežimo dar kar
tą spaudė tėvui ir motinai rankas, — „Lai 
Dievas jus saugo, ir atleiskite, kad jus pa
liekame... Bet gaila man žmonos ir vaikų...”

„Lai Dievas jums padeda,” — atsakė 

kimiai Norvaiša, — „Jauni jūs vist, jums 
reikia gyventi, o mums seniams vis tiek— 
negi su varnomis išlėksime?” -

Stasys supliekė arklius botagu. Prie ve
žimo pririšta karvė ėmė mykti: Garde at
siliepė telyčios. Aklos baimės riksmas su
skambo juodais laukais. Visiems pasidarė 
nyku ... Moterys susigūžusios glaudėsi krū
von, goBštė vaikus. Kažkur tamsoje juto 
baisųjį vargą jų tykant... ,

Spigiai sugirgždo ratai, ir vežimai iš lė
to pajudėjo. Tas čypiantis gergždesys nu
smelkė Norvaišienei per širdį, lyg rakina
mų kalėjimų durų kurtus skundas. Rodėsi, 
ji tik dabar visa savo esybe pilnai tepajuto, 
ką tas išvažiavimas reiškė. Gal niekados jų 
daugiau nepamatys? Balsus skausmas suėmė 
jai krūtinę, lyg tie gergždžiantys ratai bū
tų per nuogą jos Širdį važiavę. Ir staiga 
pro nykią tamsą suspigo klaikus Norvai
šienės riksmas.

„O Jėzau!” — suriko ji, kiti žodžiai din
go sielvartingame raudojime.

„Mama, kas tau, mama?” — sušuko Onu
tė ir, nušokusi nuo vežimo, puolė prie jos. 
Norvaišienė gulėjo kniūpščia parpuolusi 
ant kiemo ir vaitojo širdį veriančia rauda.

„Mama, ar girdi mane, mama? Mes juk 
vėl sugrįšime!” — ramino Onutė motiną, 
glostydama ir bučiuodama jai galvą.

Ir Stasys, nušokęs nuo vežimo, priėjo 
prie motinos. Jos rauda draskė jam Širdį, 
kartumas užgniaužė jam gerklę. Negalė
damas pratarti nė žodžio, atsiklaupė prie 
motinos ir, paėmęs ranką, tylėdamas ją 
glostė. 1

„Palaukite, vaikai”, — įdek drebančiu 
balsu tarė Norvaiša, „važiuojame ir mes 
su motina!”
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Visą spalio menesį BALF Amerikos lie
tuvių spaudoje kelia akciją paremti trėm- 
tyje besimokantį jaunimą. BALF’o atsišau
kimai išspausdinti beveik visuose patrijo- 
tiniuose Amerikos lietuvių laikraščiuose. 
BALF visai pamatuotai ir teisingai infor
muoja Amerikos lietuvius sekančiai:

-„Lietuvių tfemtinių padėtis Europoje, 
ypač Vokietijoje ir Austrijoje, nuolat sun
kėja, blogėja. Jie išgyveno tremtyje jau tris 
sunkias žiemas. Dabar jie yra išvakarėse 
ketvirtos žiemos, kuri gali būti daug sun
kesnė ir vargingesnė.

Skurdas ir vargas tremtyje daugiausia 
paliečia jaunimą, ypač vaikučius, ku
rių jaunam, augančiam kūnui reikia ir ge
resnio maisto ir šiltesnio. rūbo ir erdvesnio 
buto. Nežiūrint, kad visko baisiai trūksta, 
lietuvių tremtinių jaunimas neleidžia laiko 
dykai. Jų tėvai ir auklėtojai yra įsteigę vi
sa eilę mokyklų, kurios yra pilnos lietuvių 
jaunimo, siekiančio mokslo.

JJetuviai tremtiniai Vokietijoje turi 80 
vaikų darželių, kuriuos lanko apie 2.600 
vaikučių. Jie turi 97 pradžios mokyklas su 
4.2Q0 mokinių. Jų įsteigtas 37 gimnazijas 
lanko 3.234 moksleiviai. Įvairių amatų ir 
specialybių mokyklose mokosi apie 800 jau- 
niuolių. Bo to virš 2.000 lietuvių jaunuo
lių lanko įvairius universitetus, kuriuose 
jie labai pavyzdingai mokosi, ruošdamiesi 
savarankiškam gyvenimui.

Mokymasis tremties mokyklose yra pil
nas daugybės sunkumų. Nėra tinkamų pa
talpų, trūksta knygų ir kitų mokymosi rei
kalingų priemonių, kasdien tenka pažinti 
alkį ir net badą. Tačiau lietuvių jaunimas 
uoliai mokosi. Prieš akis ’’ jam šviečia 
svarbūs uždaviniai: kuogeriausiai pasiruošti 
ateičiai, kad galėtų būti naudingiausiais 
savo tėvynei Lietuvai, savo tautai ir visai 
žmonijai.

BALF vadovybė visą pašalpos darbą, taip 
tvarko, kad visų gaunamų ir perkamų gė
rybių didelė dalis eitų vaikučiams ir pri
augančiam jaunimui šelpti, stiprinti. Visame 
BALF šalpos darbe pirmenybė skiriamai 
vaikučiams, kad tik jiems pirmoje „ eilėje 
pakliūtų tinkamesnis maistas, šiltesnis dra
bužėlis ir tinkama medicinos pagalba.

BALF remia besimokantį jaunimą
Dabar, kai prasidėjo nauji mokslo me

tai, yra pats geriausias laikas stoti talkon 
lietuvių tremtinių jaunimui'. Todėl BALF 
valdyba savo posėdyje rugsėjo 16 d. nu
tarė kreiptis į visas BALF bendradarbiau
jančias draugijas, į visus lietuvių trem
tinių priedelius, prašydama didesnės para
mos lietuvių tremtinių jaunuomenei.

Iš širdies prašome spalių mėnesį paskirti 
lietuvių tremtinių jaunimo paramos mėne
siu. Per tą mėnesį sutelkime visas savo jė
gas' sukelti kuodaugiausia pinigų vaiku
čiams ir moksleivijai paremti.

Spalių mėnesį kreipkimės į visus šalti
nius, kuriuos tik galime pasiekti, prašydami 
aukos lietuvių tautos ateičiai išgelbėti. Tu
rime viską padaryti, kad išgelbėtume lietu
vių tremtinių jaunomenę nuo džiovos, nuo 
mažakraujystės, rachito ir kitų baisių ligų.

Sudarykime jiems sąlygas i ši i k it i gy
vais ir sveikais!”

Kaip žinome jau senokai Čikagoje vei
kia lietuvių studentų klubas, kuris rūpinasi 
tremtyje esančių studentų rėmimu. Dabar 
neseniai lietuvių studentų klubas Brooklyne 
taip pat nutarė remti esančius tremtyje stu- 
dentus.Labai daug padėjo tinkamai pain
formuoti Amerikos lietuvius studentus adv. 
Aleksis, kuris būdamas U.S. kariuomenėje, 
dažnai susitikdavo su D.P. ir gerai buvo 
pažinęs sunkią lietuvių tremtinių padėtį. 
Taipjpat įvykusiame susirinkime nemažai 
papasakojo ir dr. Kazlauskas, kuris pats 
yra buvęs tremtinys ir neseniai atvykęs į 
Ameriką. Į

Reikia tikėtis, kad Amerikos lietuviai 
išties savo pagalbos ranką sunkiose sąly
gose besimokančiam jaunimui ir kartu pa
lengvins jų sunkią būklę. (vj)

TAUTIEČIAI!
Antrasis pasaulinis karas sukeltas impe

rialistinių jėgų, privertė tūkstančius mūsų 
apleisti savo kraštą. Pokarinė politinė pa
dėtis neleidžia nei dabar grįžti į gimtąjį 
kraštą, taigi, kad ir laikinai turėjome pa
silikti čia, svetimoje žemėje.

Šio naujo gyvenimo sunkiose ir nepa
prastose sąlygose’ teko ieškoti būdų ir prie
monių suburti vlenybėn visus tremtyje 
esančius lietuvius, kad geriau būtų galima 
nugalėti visas kliūtis ir bėdas, o tuo pa
čiu palengvinti nelaimės dienas. Tuo Tikslu 
ir buvo įsteigta Lietuvių Tremtinių Ben
druomenė, apimanti visus tremtinius. Įvy
kęs 1946 m. kovo mėn. 2—4 d. Lietuvių 
Tremtinių Atstovų suvažiavimas nustatė ir 
priėmė bendruomenei tvarkyti statutą, ku
rio įžangoje ryškiai nusakyta jos paskirtis:

„Esančiai ištrėmime lietuvių tautos daliai 
sveikai ir pajėgiai išlaikyti, lietuvio vardui 
saugoti, lietuvių tremtinių švietimui tvar
kyti, profesiniam pasiruošimui ir speciali
zacijai vykdyti, tautiniam solidarumui ir 
darbo meilei ugdyti, tremtinius globojan
čioms įstaigoms bei administracijai talkinti 
ir tuo keliu naujam gyvenimui nepriklau
somoje tėvynėje ruoštis, — yra Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenė”.

Suprantama, kad šiems uždaviniams siekti 
ir įgyvendinti yra būtinos lėšos, todėl ben
druomenės statuto 140 straipsnis įpareigoja 
kiekvieną tremtinį’mokėti mokestį, kuris yra 
pavadintas Tautinio Solidarumo Mokesčiu.

Jis mokamas iš anksto, metų ketvirčiais. 
Su džiaugsmu tenka pareikšti, kad dauguma 
tremtinių šią bendruomenišką pareigą at
lieka laiku ir sąžiningai. Bet iš atsiųstų 
apylinkių komitetų pranešimų su apgailes
tavimu konstatuojame, kad yra nemaža 
tremtinių kurių vieni sąmoningai solidaru
mo mokesčio visai nemoka, kiti iš apsilei
dimo arba jį moka pavėluota; reikalo pri
spirti. Tokia padėtis sunkina bendruomenės 
organų veiklą. Todėl tremtinys, nemokąs ar 
vengiąs mokėti solidarumo mokestį \ kenkia 
visai bendruomenei, o tuo pačiu ir savo 
reikalui.

Šiuo žodžiu kreipiamės -į Mūncheno Apy
gardos visų apylinkių tremtinius, kvies
dami artimiausiu laiku jį sumokėti savo 
apylinkės Komitetui. Oi apylinkių komitetai 
prašomi priklausančią tų pajamų dalį tuoj 
pasiųsti Apygardos Komitetui. Kas neišgali 
sumokėti, tesikreipia tuo reikalu į savo 
apylinkės Komitetą.

Metai baigiasi. Tenelieka nei vieno, ku
ris būtų neatlikęs šios gražios pareigos. 
Atsiminkim, jog solidarumo mokesčio mo
kėjimas yra tautinio susipratimo Įrodymas, 
solidarumo jausmų pademonstravimas, o 
tuo pačiu kiekvieno tremtinio garbės pa
reiga. Jeį anksčiau mokėjome mokesčius sa
vo kraštui išlaikyti, tai šiandien nesigailė- 
kim nedidelės, bet pastovios aukos krašto 
vadavimo ir pačių tremtinių reikalams.

Lietuvių Tremtinių Bendruomenės 
Mūncheno Apygardos Komitetas.

PABALTIJO MOTERŲ TARYBOS PREZIDIUMAS
Mūsų atvaizde iš kairės Į dešinę: fil. mgr. Mali Jūrma (Estija) dr.
Marija Žilinskienė (Lietuva)' ir T. Erdmanis (Latvija).

Kaimynų gyvenimo vaizdai

Kasselio
IŠRINKTAS NAUJAS STOVYKLOS 

KOMITETAS
Spalių 25 d. Kassely įvyko nauji sto

vyklos komiteto rinkimai. Pagal patvirtintą 
IRO direktoriaus statutą į tautybių komi
tetą renkama 8 lietuviai ir 2 asmenys kitų 
tautybių. Į kontrolės komisiją renkama 5 

. asmenys; 4 lietuvių ir 1 kitoš tautybės. Per 
rinkimus į tautybių komitetą išrinkti, iš 
išstatytų 25 kandidatų, šie asmenys: Dr. 
Gaižiūnas, dr. Balkevičius, Lapinas, adv. 
Aušrota. Dilba, Oumbinas, Malakauskas ir 
Ramanauskas.

Manoma, kad stovyklos komitetas galės 
dirbti sklandžiai ir, be priekaištų. Sto
vykloje šio komiteto rinkimai' buvo lau
kiami ir manoma, kad prablaivins atmos
ferą.

ORKESTRAS „LITU A NICA” KONCER
TAVO BUTZBACHE

Pereitą savaitę „Lituanicos” ’ orkestras 
koncertavo Butzbache. Butzbachas dabar 
yra amerikiečių zonos emigracijos centras. 
Į koncertą buvo atvykę IRO ir kiti parei
gūnai. Gausiai dalyvavo įvairių tautybių 
Butzbache gyvenantieji DP. Koncertas vi
siems padarė mąlonaus įspūdžio. Orkes
trantai pareiškė savo norą išvykti organi
zuotai į Kanadą ar kitą kurį kraštą dar
bams. Administracija priėmė jų užpildytus 
blankus ir pažadėjo, kiek leis sąlygos, 
jiems padėti.

Prieš savaitę tas pats orkestras davė du 
koncertus pačiame Kassely. Dirigentas Jo
nušas buvo gausiai apdovanotas gėlėmis. 
Orkestre yra keliasdešimt muzikantų. Pro
gramoj buvo klasikinė ir tautinė muzika. 
Prie progos lenki pastebėti, kad šis or
kestras yra vienintelis lietuvių organizuotas 
Vokietijoje. Jo meninis lygis gana aukštas.

ATKĖLĖ BABENHAUSENO LIETUVIUS
Į Kasselį spalių 22 dieną iš Babenhau- 

seno atkėlė apie 280 lietuvių. Juos čia buvo

Is J. Byrnes knygos ...
(Atkelta iš 2 pusi.) 

karną atlyginimą teritorija šiaurėje ir va
karuose. Jie mano, kad tautinės vienybės 
naujoji Lenkijos provizorinė vyriausybė 
turi apsiprasti su šiais teritorijos pakei
timais ir, kad galutinis Lenkijos vakarinių 
sienų išlyginimas po to turi palaukti iki 
taikos konferencijos."

Ne tik Lenkijos sienos, bet ir pati Len
kija buvo vienas rimčiausių klausimų toje 
konferencijoje. Daugiau laiko buvo pra
leista svarstant šį klausimą, negu kurį nors 
kitą1. Dėl diskusijų intensyvumo, Roosevel- 
tas velkė daugiau kaip tarpininkas, negu 
kaip gynėjas, nors jis kaip ir Churchillis, 
reikalavo sudarymo naujos Lenkijos vy
riausybės Varšuvoje. (NYHT)

kronika
numatyta atkelti jau daug anksčiau, tačiau 
vietos lietuvių komitetui ten susirūpinus, 
iškėlimas buvo atidėtas. Esant šioje sto
vykloje gausingesniam latvių skaičiui ir, 
kaip spėjama, jiems pageidaujant, lietuviai 
šį kartą buvo iškelti. Atkeltieji tuo tarpu, 
dėl butų stokos, patalpinti barakuose. Ma
noma, kad greit su šeimomis bus perkelti į 
mūrinius butus.

VIS DAR MAŽINA TARNAUTOJUS
Kasselio stovykloj dirbančiųjų skaičius 

sumažintas veik iki pusės. Norima dar la
biau sumažinti, ypač išbraukiant iš dir
bančiųjų skaičiaus mokytojus ir kitus, ku
rie dirba kultūrinį darbą. Stovyklos admi
nistracija atkakliai gina reikalą nurodyda
ma, kad susilpnėtų kultūrinis darbas ir 
blogai paveiktų į gyventojų nuotaikas.

RUOŠIASI NAUJIEMS PASTATYMAMS
Kasselio Dramos Teatras šiuo metu vėl 

ruošiasi naujiems pastatymams. Naujiems 
Metams žadama duotį specialus montažas iš 
mūsų tremties gyvenimo. Repetuojamos ir 
dvi Čechovo trumpos komedijos. Ateityje 
žadama duoti koks nors vėl klasikinis vei
kalas. Kaip žinome šio teatro režisorius 
Tvirbutas anksčiau yra pastatęs dvi pre- 
mieras: Vaičiūno „Tuščias pastangas” ir 
Maurice „Žmogų, kurį užmušiau”. Kaip pa
čios premjeros, taip ir kelis kartus pakar
toti vaidinimai susilaukė publikos įvertini
mo. Visų įsitikinimu šis teatras jau yra 
praaugęs paprastus mėgėjų bandymus ir jo

pastatymus mielai žiūrėtų ir kiti tremtiniai 
išsiblaškę po Vokietijos stovyklas. A. Vii.

MŪSŲ MAŽIEJI, GIMĘ TREMTYJE
(A. N. K. nuotr.)

VIS NAUJI... PROJEKTAI
Stockholme išeinanti latvių spauda pra

neša apie naują projektą DP reikalams 
spręsti, kursuojantį JAV kongreso narių 
tarpe. Tuo projektu numatoma JAV įreng
ti tranzito stovyklas, visus DP iš Vokieti
jos perkeliant karinėmis tranzito priemo
nėmis, kas įgalintų visą akciją pravesti 
galimai trumpesniu laiku, Iš JAV būtų 
lengvesnis DP išskirstymas po JAV Kana
dą, Australiją ir P. Amerikos valstybes.

JAV kongresmanai esą priėję išvados, 
kad DP išlaikymas JAV išeitų kur kas pi
gesnis, nes atpultų maisto transporto iš
laidos. Be to, tai žymia dalimi atpalaiduo
tų perpildytą Vak. Vokietiją.

Iš JAV karinės vadovybės pusės, ryšium 
su jai atitenkančia transporto problema, 
jau esą padaryti kai kurie' informacinio 
pobūdžio žygiai.

Vietinė latvių spauda, ryšium su šiuo 
projektu, pažymi, kad tremtiniai Vokieti
joje esą jau įpratę girdėti visokiausių pro
jektų, taigi, ir šis ’tektų priimti su dide
liais rezervais.

ISSKIRSTYTŲS ŠEIMOS GALES SUSI
JUNGTI

Latvių tremtinių vadovybės informaci
jomis, po įvairias zonas išmėtytos šeimos ir 
giminės iki šiol, dėl veikiančių nuostatų, 
negalėjo susijungti ir persikelti gyventi 
vienoje stovykloje. Padarius reikiamų žy
gių IRO vadovybėje, gautas pranešimas iš 
Ženevos, jog tas klausimas artimiausiu 
laiku būsiąs išspręstas* palankiai ir galima 
tikėtis, kad dar šią žiemą išblaškyti šei
mų nariai galės susiburti vienon vieton.

KANADOS GUBERNATORIUS 
PALANKUS TREMTINIŲ ĮSILEIDIMUI
Latvių ev.-liuteronų Bažnyčios galva ar- 

kivysk. prof. T. Grinbergs išsiuntinėjo 
laiškus JAV prezidentui Trumanui, Užsie
nių reik, ministeriui Marshallui, senatoriui 
Strattonui ir Kanados gubernatoriui Ale- 
xanderiui, pareikšdamas visų trijų Baltijos 
tautų džiaugsmą, stebint \ sunkią tų vyrų 
moralinę kovą už aukštuosius žmonijos 
idealus. Ta proga Kanados gubernatorius 
kartu buvo paprašytas palankiai pažvelg
ti į platesnį pabaltiečių priėmimą Kana- 
don.

Prof. Grinbergs iš Kanados gubernato
riaus jau gavo atsakymą, kuriame pabrė
žiama palankus nusistatymus pabaltiečių 
priėmimui, pažymini, kad atitinkamas gu
bernatoriaus pasiūlymas perduotas imigra
cijos departamentui, kartu pridedant prof. 
Grinbergo laiško nuorašą.

jami doleriais, nes tik už tą valiutą jie 
bus parduodami. Pinigai bus deponuoti 
JAV, gi emigracijos atveju jų savininkai 
gaus juos ten nuvykę. Parodoje bus iš
statyti visų rūšių dailiųjų amatų dirbiniai, 
pradedant keramika, baigiant vaikų rū
bais.

Kad išstatomieji dalykai tikrai reprezen
tuotų estų geriausius toje srityje laimėji
mus, jų kokybe rūpinsis ir tikrins net 3 
komisijos-techninė, meninė ir kainų komi
sija. Pardavėjomis parenkamos estaitės, ge
rai mokančios anglų kalbą ir gerai suge
bančios reprezentuotis tautiniais rūbais. 
Informacija apie estų tautos kultūrinius 
laimėjimus ir jos dabartinę būklę rūpinsis 
pats Centro Komiteto pirmininkas prof. 
A. Perandi. Parodos metu Palmgarteno sa
lėsi koncertuos estų vyrų choras ir solistai.

NAUJI LEIDINIAI ANGLŲ KALBA 
BALTIJOS VALSTYBIŲ 

PROBLEMOMIS
Latvių pasiuntinybės Vashingtone rū

pesčiu pasirodė naujas ministerio dr. A. 
Bilmanio leidinys anglų kalba „Baltic Pro
blem and United Nations“.

Pabrėždamas pagrindinį klausimą, ar 
tarptautinė moralė ir teisė > vienodai taiky
tina mažoms ir didelėms tautoms ir ar At
lanto Chartą sudarant galvotu taip pat apie 
žmones iš Baltijos kraštų, dr. A. Bilmanis 
savo gausių faktų medžiagą išdėsto šiais 
skyriais-sovietų politika Baltijos valsty
bėse, nacių invazijos tarpžaismis, Sov. Są
junga karo metu, sovietai grįžta kaip „iš
laisvintojai“, nusikaltimai žmoniškumui iš
tisų tautinių grupių mastu Baltijos valsty
bėse, prosovietiniai argumentai, tikrieji so
vietų kėslai, Europos sųsovjetinimo prieš- 
žaismis, Baltijos valstybės ir JT, pagrin
diniai Baltijos valstybių ir Sov. Sąj. skir
tingumai, pagrindinės sąlygos Baltijos val
stybių sąjungai ir regionalinei saugumo or
ganizacijai.

Latvių pasiuntinybės Vashingtone išleis
ta taip pat buv. latvių senato nario Min
daugo Cakstės knyga „Latvia and the So
viet Union“, kurioje istorijos šviesoje pa
neigiama Sov. Sąjungos pretenzijos Į 
Baltijos kraštus, kartu nušviečiant Vokie- , 
tijos ir Sov. Sąjungos santykių raidą 1939 
metais ir jų įtaką Rytų Europos kraštų li
kimui.

Abi šios knygos, parodo ne tik sveikinti
ną iniciatyvą, bet kartu sudaro ir teigia
mą įnašą kovoje už pasaulio sąžinės paža
dinimą ir pavergtų tautų teisių į laisvą gy
venimą tinkamą iškėlimą. — pmš —

Is Dillingeno stovyklos gyvenimo
* Prieš keletą savaičių atidaryti elektro- 

technikams paruošti kursai. Kursus veda 
Simas Grina. Lanko virš 30 asmenų.

* Neseniai įsisteigė Lietuvių Tremtinių 
Amatininkų ir Darbininkų Prof. Sąjungos 
skyrius. Nariais įstojo apie 40 įvairių ama
tininkų. Skyriaus valdybon išrinkti: Simas 
Grina, Lankauskas ir Lekutis.

* Bene elektros taupymo sumetimu, IRO 
direktorės parėdymu, iš visų stovyklos gy
ventojų surinktos elektrinės plytelės.

* Dvi šeimos emigravo į Švediją. Rašo, 
esančios patenkintos. Dabar gyvena vienoje 
viloje, vėliau gausią darbo.

* Pareikalauta į Kanadą siuvėjų. Gaila 
labai mažai — vos trys.

* Spalių 21 d. stovyklos teatro salėje po
nia Devenienė darė pranešimą. Kalbėjo 
Amerikos lietuvių veiklos ir mūsų emigra
cijos klausimais, Pranešė, kad nesibaidytu- 
me rašytis į Kanadą, nes ten gyvenimas 
esąs geras, panašus Į gyvenimą Ameriko
je. Tiek USA, tiek Kanadai reikalinga daug 
ūkininkų, todėl šie žmonės į> ten būsią įlei
džiami po giminių pirmon eilėn.

* Spalių 22 d. teatro salėje įvyko Aldo
nos Valeišaitės išraiškos šokių koncertas.

* Stovyklos biuletenis „Dienos Žinios” 
spalių 25 d. išleido jubiliejinį 500-tąjį nu

merį. Nuoširdžią padėką ir pilną suprati
mą jaučia stovyklos gyventojai visiems biu
letenio ruošėjams, kurie dažnai ligi vėlų 
išnakčių išsėdi prie radijo aparatų gaudy
dami eterio bangomis sklindančių žinių iš 
viso pasaulio, kad galėtų jas perduot; ki
tiems. Tai yra dirbamas didelis darbas be 
jokio atlyginimo, be poro pasipinigauti. Si 
garbė tenka senam žurnalistui p. Saba
liauskui ir kt.

* Hanau lietuvių vaidintojų trupė „At
žalynas” spalių 25 d. stovyklos salėje statė 
A. Gehri 9 paveikslų pjesę „Šeštame aukš
te”, o 26 d. vakare St. Santvaro 4 veiksmų 
dramą „Žvejai”. Vaidintojams už nusisekusį 
vaidinimą abu vakarus įteikta gėlių.

* L. R. K. Dillingeno skyriaus kvietimu 
spaliu 25 d. 15 vai. valgyklos salėje prof. 
Galvanauskas padarė įdomią politinių įvy
kių apžvalgą — paskaitą. Visuomenė pa
našių paskaitų pageidauja dažniau.

* Spalių 26 d. 15 vai. Dillingeno miesto
Kolping salėje Lietuvių Parapijos Komite
tas suruošė Kristaus Karaliaus Akademiją. 
Dalyvavo styginis kvartetas, kurį sudarei 
Izidorius Vasiliūnas, Pranas Matiukas, Sta
sys Oabrijolas ir Mykolas Saulius. Dr. An
tanas Maceina skaitė įdomią religinio turi
nio paskaitą. Čiobrelis

ESTŲ DAILIŲJŲ AMATŲ DARBŲ PA
RODA FRANKFURTE

Estų meno ir dailiųjų amatų sąjunga 
nuo š. m. spalių 27 iki lapkričio 3 d. ame
rikonų karinių pajėgų vyr. būstinės pa
talpose Frankfurte, Palmgartene, ruošia 
Kalėdų mūgę-parodą, kurioje dalyvaus 37 
dailiųjų amatų dirbtuvės iš įvairių stovyk
lų

Parodoje numatoma išstatyti 3350 dirbi
nių 10.000 dol. vertės. Dirbiniai ,įkainuo-

minus
„The Thought” Lithuanian Newspaper 
Authorized by Headquaters European Com 
mand Civil Affairs Division • Appears 3 
times weekly * Editor — in — Chief and 
authorised licensee: J. Vasaitis * Printed 
by Druckerei- und Verlagsgenossenschaft 

e.G.m.b.H., Memmingen

LIETUVIŲ STUDENTŲ VALDYBŲ IR 
LIETUVIŲ STUDENTŲ DĖMESIUI

S. m.- XI. 15—16 d. dėl lietuvių stovyklos 
iškėlimo numatytas III visuotinas lietuvių 
studentų atstovų suvažiavimas Wurzburge 
negalės įvykti.

Centrinė Atstovybė, suradus kitą suvažia
vimui vietą, koleges-kolegas painformuos 
per mūsų perijodinę spaudą bei aplinkraš
čiais visas vietos Studentų Valdybes.

Nauja suvažiavimo vieta numatoma Ha
nau arba Augsburge. Dedamos pastangos 
suvažiavimą sušaukti nustatyta data.

Visi vietos bei laiko pakeitimai ir taip 
pat su suvažiavimu naujai kilsiantieji klau
simai bus pranešti mūsų spaudoje.

Centrinė Lietuvių Studentų Atstovybė 
Vokietijoje.

Vyr. Redaktorius — leidėjas I. Vasaitis 
Redaktoriai Hear. Žemelis ir VI. Balsys 
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L— * Prenumerata į JAV ir Angliją su 
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Einam, sąskaita Volksbank Memmingen, 
e.G.m.b.H. Nr. 9149 ir Postšcheckkonto 

Mūnchen 14210.
Adresas: „M I N TI S”, (13b) Memmingen, 
Schrannenplatz 6. Laiškams: Memmingen, 

Postfach 110.

Redakcija nesunaudofų rankraščių nesau
go • Honoraras mokamas tik nuolatiniams 
bendradarbiams iš anksto susitarus * Pri
imami skelbimai, tik iš anksto už juos ap
mokėjus * Skelbimai iki 10 petito eilučių 
RM. 20.—, toliau už kiekvieną eilutę po 
RM. 1,50. * Redakcijos ir administracijos 
kalbamos valandos kasdien, išskyrus šven
tadienius 9—12 vai. ir 14—17 vai. • Red. 
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