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Uzs. reik, ministeriu 
konferencija tebeposedziauja

ATLEE TELEGRAMA STALINUI
Vienų metų pergalės prieš Vokietiją su

kaktuvių proga Atlee pasiuntė sveikinimo 
telegrama Stalinui, o Anglijos ginkluotų pa
jėgų vadas sovietų kariuomenės vadui.

Londonas. Paryžiaus užsienių reikalų mi
nisteriu konferencija vakar vakare tebetęsė 
savo posėdžius. Manoma, jog priešingai 
ankstyvesniems spėjimams, konferencija 
truks dar kelias dienas. Vąkarykščio posėd
žio dienotvarkėje buvo sutarties su Suomija 
ir Austrija ateities klausimai. Taip pat buvo 

. laukiamas Molotovo atsakymas j amerikiečių 
b '-pasiūlyta taikos konferencijai termino nu- 
f j'tatytmą.

KETURIŲ KONFERENCIJOJ NESUSITARTA 
DtįlEM KLAUSIMAIS

Iki šiol keturių didžiųjų valstybių užsienio 
reikalų ministeriu tesusitarta tik dėl Tirolio 
ir dėl Transilvanijos. Pirmasis paliktas Ita
lijai, antroji priskirta Rumunijai. Kitais ju- 
goslavų-italų sienų nustatymo, italų kolonijų, 
reparacijų klausimais nesusitarta. Taip pat 
skiriasi nuomonės dėl Taikos konferencijos 
datos. Byrnes siūlo Taikos konferenciją 
šaukti birželio 15 d., o Molotovas gruodžio 
mėn. -

70% . MANDŽIŪRIJOS KOMUNISTŲ 
RANKOSE

Londonas. Pranešama, kad T0% Mandžiūri- 
jos yra komunistų rankose. Vienas Ciang- 
kaišeko generolas pareiškė, kad pilietinį 
karą pašalins taikus susitarimas arba Ciang- 
kaišeko kariuomenės laimėjimas.

EGIPTAS NORI BŪTI NEPRIKLAUSOMAS 
Kaire vakar įvyko pirmas pasitarimas tarp 

Egipto ir Anglijos. Egipto-anglų sutarties re
vizijos klausimu. Ta proga Egipto ministeris 
pirmininkas pareiškė, jog Egiptas siekiąs pil
nos nepriklausomybės ir esąs pasiryžęs JTO 
paremti ir ginkluotomis pajėgomis. Apie tai 
esanti painformuota ir Anglija.

ANGLŲ PROJEKTAS REINO IR RUHRO 
SRITIES KLAUSIMU PERDUOTAS ŽINOVŲ 

KOMISIJAI
Anglų projektas Reino ir Ruhro srities 

klausimu perduotas prancūzų — anglų ži
novų komisijai. Komisija apie savo darbus 
nuolat informuos Olandijos ir Belgijos vy
riausybės.

BELGIJA REIKALAUJA IŠDUOTI
• REKSISTŲ VADĄ

Londonas. Belgijos vyriausybė įteikė Sau
gumo Tarybai reikalavimą dėl reksistų vado 
Degrelle išdavimo, kuris yra Ispanijoje.

IRAKAS STREIKUOJA
Šiandien Irake paskelbtas streikas sąryšyje 

su Palestinos komisijos pareiškimu žydų 
reikalu.

VIKTORAS EMANUELIS ATSIS\kĖ SOSTO 
IR IŠVYKO NEŽINOMA KRYPTIMI

Londonas. Vakar vakare Italų radijas pra
nešė, kad Italijos karalius Viktoras Ema
nuelis išvyko iš Italijos nežinoma kryptimi. 
Priešingai anksčiau pasklidusiems gandams, 
jis išvyko ne karališka jachta, bet kreiseriu, 
kurio vardąs taip pat neminimas.

Vakar vakare Londono radijo pranešame, 
karolių Viktoras Emanuelis atsisakė nuo 
sosto.

INDIJOS VICE-KARALIUS 
ATSISTATYDINO

Londonas. Indijos vicekaralius atsistatydino. 
Laukiama sudarant naujos vyriausybės. Va
kar pirmą kartą turėjo oficialų pasitarimą 
Indijos ateities klausimu Moslem Lygos va
das Džiną ir Kongreso Partijos pirmininkas 
Nehru.

Rusai apleido Persija?
Šiandien Persijos ministeris pirmininkas 

pareiškė, kad jis yra įsitikinęs, jog sovietai 
evakuavo visą Persijos, teritoriją, įskaitant ir 
Azarbeidžaną.

PIETŲ AFRIKOS SĄJUNGA NEĮSILEIDŽIA 
VOKIEČIŲ IMIGRANTŲ

Pietų Afrikos Sąjungos vyriausybė atmetė 
vienos būrų organicazijos prašymą priimti 
10.000 vokiečių vaikų — našlaičių į Pietų 
Afriką. Didesnis skaičius sąjunginių valstybių 
vaikų yra įvažiavęs jau ankščiau.

DE GAULLE PRANAŠAUJA KARĄ
Paryiius, V. 2 (INS). „L’Etoile du Soir* 

persispausdino šveicarų laikraščio žinią, pa
gal kurią gen. Charles De Gaulle tiki, kad 
laike 7 mėnesių Tolimuosiuose Rytuose pra
sidėsiąs karas. Sis pranešimas paeinąs iš 
slapto pasikalbėjimo tarp buv. Prancūzijos 
prezidento ir vieno jo svečio, kurio pavarde 
neskelbiama. De Gaulle mano, kad Prancū
zija to karo metu būsianti Rusijos okupuota.

Star and Stripes, V. 3.

DĖL STREIKO UŽTEMDYTAS NAUJORKAS
Vakar Naujorkas buvo kelias valandas už

temdytas dėl to, kad vyksta angliakasių 
streikas. Prezidentas Trumanas pareiškė, kad 
streikas yra nukreiptas prieš vyriausybę ir 
todėl nelegalus.

CHURCHILLIS KALBĖJO OLANDIJOS
- PARLAMENTE

Vakar Churchillis, kaip pirmasis užsienietis, 
kalbėjo Olandijos parlamente. Savo kalboje 
jis išreiškė vakarų demokratijų tarpusavio 
bendradarbiavimo būtinumą greitam Europos 
atstatymui ir taikos apsaugai. Jo nuomone, 
ypač didelę rolę ateities problemoms spręsti 
turėtų suvaidinti Prancūzijos ir Anglijos 
susitarimas visais rūpimais klausimais. Šian
dien Churchillis kalbės Olandijos generali
niam štabui. Jis liks Olandijoj svečiu 5-kias 
dienas.

VOKIEČIŲ SOCIALDEMOKRATŲ PARTI
JOS SUVAŽIAVIME DALYVAUSIĄ 

ANGLŲ DARBIECIAI
Vokietijos socialdemokratų partijos suva

žiavime Kurt Schuhmacher pasakysiąs svar
bią politinę kalbą. Suvažiavime dalyvausią 
ir kitų kraštų socialdemokratų atstovai; tarp 
jų ir Anglijos darbiečių (Labor Party).

MAITINIMO PADĖTIS LIEKA IR TOLIAU 
RIMTA

Lord Morisson vyksta į JAV tartis pasau
lio maitinimo klausimais. Pirmoje eilėje 
turės būti išsiaiškinta, kodėl pasaulio mai
tinimo įstaigos paskirtas minimalus javų kon
tingentas Vokietijai ir Indijai iki šiol tesąs 
išpildytas 50%. Anot pasaulio maitinimo 
įstaigos pirmininko pareiškimo, pasaulio mai
tinimo krizė tegalėsianti praeiti suvalius 47 
metų derlių ir po to dar trūkstą 5-ki metai 
iki galutino susinormavimo.

UNRRA GLOBOS TIK BALTIECIUS 
IR LENKUS

Londono radijo pranešimu, nuo š. m. ge
gužės 15 d. UNRRA globos tik Pabaltijo ir 
Lenkijos išvirintuosius. Visiems kitiems DP 
UNRRA-os globa nebus teikiama.

RUSŲ AMERIKIEČIŲ ZONOSE VEIKS 
RAUDONASIS KRYŽIUS

Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui leista 
veikti Vokietijos sergančių vaikų globos 
srityje rusų ir amerikiečių zonose. Anglų ir 
Prancūzų zonose jis jau kurį laiką veikia.

DAR VIENA ORGANICAZIJA
Vyriausias UNRRA direktorius La Guardia 

pareikalavo sukurti naują organizaciją pa
saulio maitinimo reikalams tvarkyti. Organi
zacija turėtų egzistuoti tik bado ir sunkumų 
laikotarpyje.
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PRIEŠAS
(tęsinys)

Jis švelniai, bet įsakmiai privertė vyriškį 
gultis.

— Gali pasidaryti galą, jei darysi tokius 
dalykus, — subarė.

— ką ketinate daryti su manim? — mur
mėjo vaikinas. Dabar jis atrodė ' vos 
aštuoniolikos metų. — Ar išduosite mane?

Valandėlę Sadao nieko nesakė. Jis baigė 
žiūrėti, o paskum apklojo vyriškį šilkiniu 
apklotu.

— Pats nežinau, ką darysiu su tavim, — 
tarė jis. — Žinoma, turėčiau atiduoti tave 
policijai. Esi karo belaisvis — ne, nieko ne
sakyk. — Jis uždėjo ranką — pamatęs jau
nuolį ketinant prabilti. — Nesakyk net savo 
pavardės, kol neklausiu.

Valandėlę jie pasižiūrėjo į vienas antrą, o 
paskum januolis užmerkė akis ir nusigręžė 
veidu į sieną.

—- Okay, — sušnibždėjo jis karčiai suk
rankta burna..

Už durų Kana laukė Sadao. Jis tučtuojau 
pastebėjo ją esant susirūpinus.

— Sadao, Yumi sako man, kad tarnai 
maną negalį pasilikti, jei dar slėpsim šitą 
vyrą, — tarė ji. — Ji man sako, jog jie 
kalbą, kad tu ir aš gana ilgai gyvenę Ame
rikoje, kad užmiršę pirmiausia galvoti apie 
savo kraštą. Jie maną, kad mes mylį ameri
kiečius.

— Netiesa. — Sadao tarė šiurkščiai, — 
amerikiečiai yra mūsų priešai. Bet aš esu 
įpratintas nepalikti žmogaus mirti, jei galiu 
jam padėti.

— Tarnai negali suprasti to, — tarė ji 
baimingai.

— Ne, — sutiko jis.
Rodėsi, jog negali daugiau ko. bepasakyti, 

o šeimininkystė šiaip taip vilkosi. Tarnai 
kasdien darėsi atsargesni. Mandagumo jie 
buvo mandagūs, kaip ir pirmiau, bet jų akys 
šaltai žiūrėjo į porą, kuriai tarnauti jie buvo 
pasamdyti.

— Aišku, ką turi daryti mūsų šeimininkas, 
— tarė senis sodininkas vieną rytą. Jis visą 
amžių dirbo prie gėlių, o taip pat buvo ir 
samanų specialistas. Sadao tėvui jis buvo 
padaręs vieną iš gražiausių samaninių sodų. 
Japonijoje, tolydžio nušluodamas skaiščiai 
žalią patiesalą taip, jog ne joks lapelis arba 
skujelė neteršė jo paviršiaus aksomo. — 
Mano senojo šeimininko sūnus žino labai 
gerai, ką jis turi daryti, — pasakė dabar, 
skindamas pumpurą nuo krūmo. — Jei tas 
žmogus buvo bemirštąs, kodėl neleido jam 
kraujuoti?

— Mūsų jaunasis šeimininkas itin did
žiuojasi sugebėjimu gelbėti gyvybes, jog jis 
gelbsti kiekvieno gyvybę, — tarė virėja 
paniekinamai. Ji mikliai nusuko sprandą 
sparnuočiui, laikė plazdantį paukštį ir var
vino kraują ant gėlės šaknų. Kraujas yra ge
riausia trąša, ir senis sodininkas nebūtų 
leidęs jai išeikvoti nei lašelio.

— Galvoti reikia apie vaikus, — pasakė 
Yumi piktai. — Koks bus jų likimas, jei jų 
tėvas bus pasmerktas kaip išdavikas?

Jie nebandė slėpti savo žodžių nuo Hanos 
ausų, kuri stovėjo netoliese verandoje, tvar
kydama gėles ir žinojo juos kalbant tyčia, 

kad ji galėtų girdėti. Ji ir pati aiškiai ži
nojo kad jie buvo teisūs. Bet buvo dar kita 
jos būtybės dalis, kurios ji negalėjo sup
rasti. Belaisvį mėgo ne iš sentimentalumo. 
Ji buvo ėmusi galvoti apie jį, kaip belaisvį. 
Nepamėgo jo ne vakar, kadajis impulsyviai 
tarė: „Šiaip ar taip pasakysiu, kad vadinuosiu 
Tomas“. Ji tik truputį linktelėjo. Jo akyse 
pastebėjo įžeidimą. Iš tikrųjų jis buvo di
delis vargas namuose.

O Sadao kiekvieną 'dieną rūpestingai ap
žiūrinėdavo žaizdą. Šį rytą ištraukė pasku
tinius dyksnius, ir jaunuolis po poros savai
čių bus sveikas, kaip kitada. Sadao nuėjo 
į savo kabinetą ir rūpestingai patipnojo 
laišką policijos viršininkui,' pranešdamas 
visą dalyką. „Vasario dvidešimt pirmąją 
vienas pabėgęs belaisvis buvo bangų iš
mestas ties mano namais“. Jis teparašė tik 
tiek, o paskui atidarė savo pulto slaptą 
stalčiuką ir įdėjo į jį nebaigtą *raportą.

Septintą dieną po to įvyko du 'dalykai. 
Rytmetį išėjo visi tarnai, savo mantą susi- 
raišioję į plačias ketvirtaines drobules. 
Kanai atsikėlus rytmetį, nieko nebuvo pa
daryta, namas neišvalytas, o valgis nepatiek
tas, ir ji žinojo ką tat reiškia. Ji buvo ne
patenkinta ir net išsigandusi, bet jos, šeimi
ninkės, išdidumas neleido to parodyti. Ji 
grakščiai palenkė galvą, kada jie susirinko 
prieš ją virtuvėje, ir ji atmokėjo juos ir 
padėkojo jiems už viską, ką buvo jai pa
darę. Jie verkė, o ji — ne. Virėja ir sodi
ninkas buvo tarnavę Sadaoui nuo pat. jo 
mažumėlės tėvo namuose, o Yumi bliovė dėl 
vaikų. Ji- taip griaužėsi, jog po išėjimo vėl 
atbėgo pas Kaną.

— Jei kūdikis per daug manęs pasigęstų šį 
vakarą, pašaukite mane. Aš vykstu į savo 
namus ir žinote, kame jie yra.

— Ačiū, — tafė Hana šypsodamasi. Bet 
savyje pamanė, kad nekviesianti Yumes, nors 
vaikas verktų.

Ji patiekė pusryčius, o Sadao pagelbėjo 
prie vaikų. Ne katras iš jų nekalbėjo apie 
tarnus daugiau, kaip minėdami faktą, kad jie 
išėjo. Bet nunešusi maistą belaisviui, Hana 
sugrįžo prie Sadao.

— Kodėl mes negalim aiškiai suprasti, kas 
mums darytina? — paklausė ji. — Net tar
nai aiškiau supranta, kaip mes. Kodėl mes 
skiriamės nuo kitų japonų?

Sadao neatsakė. Bet po valandėlės jis 
nuėjo į kambarį, kur buvo belaisvis ir pa
sakė šiurkščiai.

— Šiandien gali bandyti stotis ant kojų. 
Šiam kartui užteks atsikėlus pabūti tik pen
kias minutes. Rytoj galėsi bandyti dveja 
tiek. Būtų gera, kad atgautumei savo jėgas 
kaip galima greičiau.

Jis pastebėjo šmėkštelint baimę jaunuolio 
veide, kuris tebebuvo labai išblyškęs.

— Okay, — murmtelėjo vaikinas. Matyti, 
jis buvo pasiryžęs daugiau pasakyti. — 
Jaučiu turįs padėkoti tamstai, daktare, už 
mano gyvybės išgelbėjimą.

— Nedėkok man per anksti, — šaltai pa
sakė Sadao. Ir vėl pamatė baimės šmek- 
štelėjimą jaunuolio akyse — visai gyvuliš
kos baimės atšvaitą. Rečiai ant jo sprando 

akimirka pasidarė tamsiai raudoni. Šitokie 
rečiai. Nuo ko jie buvo? Sadao neklausė.

Popietėje atsitiko antras dalykas. Hana, 
sunkiai dirbdama nepriprastą darbą, pamatė 
atvykstant uniformuotą pasiuntinį. Jos ran
kos nuglebo, ir ji nebegalėjo atgauti kvapo. 
Tarnai bus jau pranešę. Ji nubėgo prie Sa
dao visa uždususi, negalėdama nė žodžio 
ištarti. Pasiuntinys tuo tarpu ėjo įkandin jos 
per sodą ir sustojo čia. Ji desperatiškai rodė 
į jį, nieko nesakydama.

Sadao pakėlė akis nuo knygos. Jis buvo 
savo kabinete, kurio orutinė dalis buvo iš
kišta į sodą atvira pietų saulės dėlei.

— Kas yra? — paklausė pasiuntinio ir 
atsistojo, pamatęs jo uniformą.

— Tamsta turi atvykti į rūmus, — pasakė 
žmogus, — senąjį generolą vėl pradėjo 
skausmai kankinti.

— Oo, — atsiduso Hana, — ar tai viskas?
— Iš tikrųjų gana, — labai atsiprašau.
Kada Sadao atėjo atsisveikinti su ja, rado 

ją virtuvėje, bet nieko neveikiant. Vaikai 
buvo sumigę, o ji sėdėjo tik ilsėdamasi va
landėlę, labiau nuvargusi nuo savo baimės, 
ne kaip nuo baimės.-? ....

— Pamaniau, kad atėjo tavęs areštuoti, 
tarė ji.

Jis pažvelgė į jos baimingas akis.
— Turiu atsikratyti tuo žrųpgeliu dėl tavo 

labo, — pasakė jis nusiminęs. — Kaip nors 
turiu atsikratyti juo.

* * •

. — Žinoma, — tarė silpnu balsu generolas, 
— aš visiškai suprantu. Bet tai todėl, kad aš 
savo laiku įgijau laipsnį Princetone. Labai 
mažai japonų ji teturi.

— Ekscelencija, tas vyras man visiškai I 
-nerūpi, — pasakė Sadao, — bet taip sėk
mingai padaręs jam operaciją ...

— Taip, taip, — atsakė generolas. — Dėl 
to aš jaučiu, kad tamsta man esi būtinesnis. 
Matyti, gali Jšgelbėti kiekvieną — tamsta 
esi toks įgudęs. Sakai manąs, kad aš nebe- 
pergyvensiu tokio priepuolio, kaip šiandien?

— Ne daugiau, kaip vieną, — atsakė 
Sadao.

— Tada, žinoma, negaliu leisti, kad kas 
atsitiktų tamsta, -r- tarė generolas baimingai. J 
Jo ilgas, išblyškęs japono veidas pasidarė l | 
išraiškos, kas rodė, kad jis buvo pasinėręs 
mintyse. — Tamstos negalima areštuoti, — 
tarė generolas užmerkdamas akis. — Saky
sim, tamstą nuteistų mirti, o kitą dieną gal 
reikėtų daryti man operaciją?

— Yra kitų chirurgų, ekscelencija, — pri- I 
minė Sadao.

— Nepasitikiu nė vienu, — atsakė gene- I 
rolas. — Geriausieji iš jų yra vokiečių mo
kyti ir laikytų operaciją pasisekusia, net jei 
ir numirčiau; Su jų pažiūra man visai ne 
pakeliu. —‘ Jis atsiduso. — Gaila, kad mes 
negalime geriau suderinti vokiečių neatodairą 
su amerikiečių sentimentalumu. Tada galė
tum išduoti savo belaisvį nužudyti, o aš 
galėčiau būti tikras, jog nenugalabytumei 
manęs apmarinimo būvyje. — Generolas 
nusijuokė. Jis turėjo nepaprastą humoro 
jausmą. — Ar negalėtumei, kaip japonas, su
derinti šių dviejų užsienietinių elementų? — 
paklausė jis.

Sadao nusišypsojo.
—• Nežinau tikrai, — atsakė jis, — bet 

tamstos labui sutikčiau pabandyti, ekscelen
cija.

(b. d.)
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Ka ryt valgysim ir ka gersim?loja, ar mes mirštame ar galime prigyti ir augti. Niekas mūsų neklausia dabar, kodėl mes, kad ir tautinius šokdami ir linksmai tautines dainas dainuodami, nesame linksmi. Tai jaučiame tik mes patys, tai jaučia mūsųlikimo kaimynai, bet ar tai nori jausti tie, kuriems mes kadaise buvome labai reikalingi ir savo gyvenimu bei darbu prisidėjome prie jų skelbiamų idėjų įgivendinimo-šiandien ne tik abejojimui yra daug pagrindo, bet ir pa- kaltinimui medžiagos užtenka. Vienok, mes ir čia turime būti kantrūs. Ir tos kantrybės kartais jau būna perdaug. Bet tikėjimas palieka tvirtas, kad ateis diena, pranašų knygose kad ir nesurašyta, bet gyvenimo realybės išreikalauta, kada vergų pirkliai, žmonėms ir tautoms pančių kalėjai, specialistai „pigia ir sugaudyta“ žmogiška jėga kanalų kasėjai bei miškų kirtėjai, savo dienas baigs. Tada mes pasijusime vėl tie patys žmonės, kurie ne stovykliniam gyvenime galvosime- ką rytoj gersime ir ką valgysime, bet kokius darbus rytoj mums pirmoj eilėj teks dirbti. Žodžiu, mes vėlbūsime tie reikalingi žmonės, kurie darbu, ir skubiu ir būtinai reikalingu darbu turi daug daugiau, negu patys pajėgia padirbti. O dabar, svarbu nesumen- kėti dvasioje, nepalūžti neviltyje, neapleisti

Šiandieninis mūsų gyvenimas kažin kaip keistai supintas. Mes, kitiems darbus organizavę ir planavę, patys jokių darbų nebeturime. Esam barami ir pateisinami, stovykliniam gyvenime atsidūrę. Vieni mums sako ir piktai grasina, kad mes namo nevažiuojame, kiti mums duoną ir pastogę parūpina. Bet ir tie kuriemus būtinais gyvenimo minimumo reiklais aparūpina,* mielai mus palydėty pirmu išeinančiu traukiniu. Kam jiems tas rūpestis ir tie išleidžiami pinigai, ar negražiau Europoje būtų, jei visi būtų savo namuose. Ak, kad taip savo namuose, kad taip veštų tiesiai į senas sodybas ir. pasakytų: jūs gyvensit buvusį gyvenimą . . . Bet vartai užkelti, traukiniai eina pro mūsų namus tolyn į šiaurę, laivai į tą pusę jūromis plaukia tik juodas būręs iškėlę, keleiviai atsisako keliauti. Kodėl? Neraikia čia mums tarp savęs tokius reikalus aiškintis, juos žinome kiekvienas labai gerai, o yra ir tokių, kurie nenori, kad mes kasdien pasakodami tuos reiklus jiems ramų gyvenimą trukdytume. Ne- oipasakokim. Gal ir gerai, kad skausmą tyliai iškentėsim. Tada tas skausmas bus šventes- nis. O ten, kur reikia, kur mes tuo pasakojimu galim sau tikrai0 padėti-mes pasa- kosim, kad visi girdėtų ir suprasti išmoktų.Ir štai, man tokias mintis dėstant vienoj stovykloj savo geriems pažįstamiems, vienas ima ir paklausia: “Sakyk, ka valgysim ir ką gersim rytoj?Į šį klausimą .susibėga daugumos mūsų rytdiena. Gyvendami savo tėvynėj, mes tokių klausimų niekas nedrįsdavom statyti, nes nebuvo jokio reikalo. Tik tinginiai, kurie Kauno miesto savivaldybės buvo pavadinti gražiu ir nekaltu “bedarbių“ vardu, tokiu klausimu neduodavo ramybės socialinio skyriaus pareigūnams. Nepagalvok skaitytojau, kad ir mes dabar esam atsidūrę tokioj padėty, kaip tie tariamieji Kauno bedarbiai, kur nebuvo galima susirasti darbininkų. Mes esame skaudžiai supainiotoj padėtyje, kurią atnešė karo audra ir pokarinės pinklės. Visi kūrybingiau-* Lietuvos žmonės, mokyti rašto žinovai, aktarai, profesoriai ir bažnyčių aukšti pa- reigūnai-be darbo stovykliniam gyvenime uždaryti verste verčiami apie tai galvoti. Kodėl? Ar jie visi nebegali kitaip tvarkytis, ar jie paseno ir kūrybinės jėgos išseko? Ne. Nei mes pasenome, nei kūrybiškai išsekome. Mes tik esame išmušti iš savos ir pastovios gyvenimo vagos, mes po savo kojomis netekom žemės. Ta žemė mus augino, ją dirbdami ir jai gyvendami joje matėme patys save, kiekvienam žemės grumste matėme savo Lietuvą. Iš dirvonuojančios žemės auginom vasarojus ir šviežia duona kvepiančius rugius. Savoj žemėj gyvendami savo kraštui pirmoje eilėje ir kūrėm mokslą, meną, žadėjom pražydėti dar neždėjusiais gražiais žiedais. Šiandien visų tu sukurtų, turtų neturime. Profesorių knygos paliko Kauno ir Vilniaus universitetuose, rašytojai savo kūrinius paliko degančiuose namuose ūkininkas paliko nebaigtą arti vagą, žodžiu, palikom viską: ir praeities turingus namus, ir dabartį ir ateities planus. Čia mus atnešė ne švelnios rankos, kurios pavasariais ir rudenimis iš žemės rauna medelį ir neša kiton vieton pasodyti, žiūrėdami, kad tik nesužeistų šaknų ir šakų, bet mus išrovė audra, nunešė kaž kur sve- timon padangėn, ir niekas iš širdies nesisie-

Mes esame laisves mylėtojaiŽmogaus gyvenimas yra tragiškas, kada jo kiti teisingi nesupranta. Dar tragiškiau yra visai tautai, kada nevertina jos dėl mažumo, kada ją žeminą, niekina, persekioja tik dėl to, kad ji neturi fizinės jėgos prieš stipresnį atsispirti. O tas stipresnis, begrauždamas ėriuką, atranda argumentų jam apkaltinti. Tai jis, girdi, naciškas, tai jis demokratiškas, niekap jis negali niekam patikti.Mus kaltina priešai ir draugai. Mums primeta, kodėl mes iš Lietuvos bėgome, kodėl mes bėgome į Vokietiją, o ne kur kitur. Mes bėgome iš Lietuvos todėl, kad mes esame priešingi tai ideologijai, kuri viešpatauja Rytuose. Mes bėgome į Vokietiją todėl, kad mums nieks neatsiuntė nei orlaivių, nei garlaivių skristi ar plaukti į Ameriką ar Švediją. Mūsų visų buvo didžiausias noras patekti į demokratinius kraštus, tik karo uždaros sienos, geopolitinė padėtis mus verste privertė, o daugumą ir jėga atvežė į Vokietiją. Mes nenorėjome nei karo, nei priverstinių kelionių į Rusiją, į Vokietiją ar kur kįtur. Mes tenorėjome taikiai gyventi su kaimynais ir savo žemej kurti medžiagines vertybes, kultūrą. Mes pasiskelbėm neutralia valstybe’ ir tą neutralumą gynėm iki galo.Kas mes esame? Vieni mus vadina naciais, kiti karo nusikaltėliais, treti bailiais pabėgėliais. Bet visiems mes galim drąsiai atsa- ,kyti: mes esame savo laisvės mylėtojai ir gynėjai. Lietuvis yra iš prigimties individualistas. Jis nepakenčia, kada jam kitas, svetimas primeta savo pažiūras, tvarką, valdymo sistemą. Jis pats galvoja ir turi savo nusistatymą, kaip tvarkytis, kaip geriau savo visuomenei tarnauti. Jis nemėgsta jėga primetamos diktatūros. Jis, kaip ir visų demokratinių kraštų piliečiai, myli laisvę ir nenori vergauti svetimiems.Mes esame žmonės ir giname žmoniškąsias, teises. Robotais, mašinomis, vergais nenorime būti. Pripažįstame tik žmoniškumą santy

savojo kelio, neatsistoti geram draugui, kaimynui ar pažistamui visiškai bereikalingai, dėl smulkmenos, skersai tako, kuriuo ir pats turi eitis. Mes šiandien pasidarėm tokie keisti pamokslininkautojai, kad patys pamokslus sakome ir patys esam verti tų pamokslų, kurie kelia visokias doras žmogaus vertybes, klausytis. O kaip gerai būtų, jei nei tų pamokslų reikėtų sakyti, nei klausytojų jiems susirinktų. Bet šiose, nenormaliose dienose, gal ir nereiktų už tai užsigauti, kad mes, ne pikto norėdami, bet gero siekdami, primenam tai, ko kdltais jau pilkume trindamiesi nebeįžiūrime. Mums, kad ir neturint pakenčiamų darbiu ir gyvenimui sąlygų, reikia tokias sąlygas per didelį ryštingumą susidaryti. Mes negalim būti stovintis tvenkinio vanduo. Jis genda .ir pūva. Mums reikia bėgti srauniu upokšinių, kada upelio vagos nėra. Mums reikia augti medžiu, kada žemė nederlinga, mums reikia dvasia augti, kada sąlygos smukimui sudarytos. Vždavynis nepaprastai sunkus. Bet tai reikia daryti ne todėl, kad kas to nori savo malonumui, bet kad to iš mūsų reikalauja ateitis, to reikalauja mūsų pačių Lietuva, kurios taip ilgimės. Todėl ir tam geram prieteliui tada atsakiau, kad rytoj dar tikrai valgysim ir gersim UNRRA duodamą gėrimą ir valgį, bet ką mes rytoj dirbsime, kas padės mūsų Lietuvai 'ir lietuvių tautai?
Dr. B. Vargas.

kiuose su kitais ir nepakenčiame bet kokio barbarizmo. Žmogaus teises į visokeriopas laisves, paskelbtas Atlanto Chartoj ir S. Tru- mano 12 punktų, mes branginam ir tikim, kad gražiosios laisvės idėjos nebus tik tušti žodžiai, bet bus įgyvendinti visoj pilnumoj -visuose kraštuose, net ir ten, kur šiandien nelaisvė viešpatauja.Esame vieni, maži, kaltinami, tačiau jaučiamės teisingi, giname žmoniškąsias ir pilietiškąsias teises. Ibsenas visišką raciją turėjo, kada paskelbė mintį: dauguma turi galią, bet 
mažuma turi teisę. Didieji turi galią šiandien su mumis elgtis, kaip jie nori, bet mes esam stiprūs tų didžiųjų ir teisingųjų idėjomis, kurie, kaip F. Rooseveltas, skelbė kad ir mažieji turi tokią pat teisę laisvai ir nepriklausomai gyventi kaip ir didieji.Mus šmeižia, kaltina tie, kurie mus norėjo ir tebenori sunaikinti kaip tautą. Tai diktatūrinių, internacionalinių ar nacistinių pažiūrų atstovai, kurie pavydi mums galų gale ir UNRRA-os duonos ir kurie nori, kad mes badu išmirtume. Tai piktos valios žmonės, kurie deda pinkles, rezga voratinklio siūlą, kad prarytų išblaškytos tautos laisvuosius narius. Bet mes nerandam reikalo aiškintis prieš tuos, kurie mums nenori pripažinti teisės gyventi. Mes norime, kad mus teisingai suprastų tie, kurių laisvės koncepcija yra tokia pati kaip ir mūsų.Mes esam galingesnio paukščio išmesti iš lizdo už tai, kad savo lizde norėjom ir norim savaip tvarkytis, kad mes mylime savo lizdą tiek pat, kiek ir laisvę savam lizde pagal savo protą ir sąžinę elgtis visiškai nepriklausomai. Tą teisę mums užtikrino pasaulinė demokratija. Ir mes, laisvės mylėtojai, bėgome ten, kur pro griūvančius nelaisvės vartus prasiveržtume į laisvę, kad galėtume skelbti ir ginti žmogaus ir lietuvio laisvės idėjas. St. Vk.
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Anglu spauda aktualiaisiais 
klausimais

Vakar dienos anglų spaudoje diskutuota 
trys temos: pasaulio maitinimo padėtis, už
sienių reikalų ministerių konferencija Pa
ryžiuje ir Atlee kalba Egipto reikalu.

Pirmuoju klausimu darbiečių „Daily Tele
graph“ nurodo, kad pasaulio maitinimo pa
dėtis yra bloga, kad jokiomis politinėmis 
priemonėmis ją pataisyti neįmanoma. Ang
lija daranti viską, kad bado pavojų pasau
lyje sušvelnintų. Jeigu reikės, Anglijos pilie
čiai dar labiau suverš diržus nors kelių karo 
metų ' nedamaitinimas yra labai paveikęs 
anglų sveikatos stovį. Tačiau viena Anglija 
daug padėti negali. Jungtinės Amerikos Val
stybės turėtų sumažinti pas save ir pašarinių 
javų sunaudojimą. Tačiau skaudžiausia yra 
tai, kad yra tautų, kurios niekuo neprisideda 
prie šio darbo, nors ir gali. Laikraštis reika
lauja, kad Argentina ir Sovietų Sąjunga pa
saulio maitinimo padėčiai pagerinti įneštų ir 
savo dalį. Tačiau ką gali duoti Sovietų Są
junga sunku net ir pasakyti, nes neturima 
jokių statistinių davinių apie tos didelės val
stybės maisto produktų gamybos dydį. Tragi- 
komiškiausias visame šiame varge yra fak
tas, kad Lenkija, pats artimiausias Sovietų 
Sąjungos kaimynas, turi būti maitinama už
jūrio maisto produktais. Ką tai reiškia žinant 
dabartinius transporto sunkumus nereikia ir 
aiškinti.

Kalbėdamas apie ministerių konferenciją

YMCA
1844 metais, pramonės revoliucijos metu, 

Londono darbininkijos jaunimo dvasinis lygis 
buvo žemas ir nebuvo kas rūpintųsi jį pa
kelti. Jaunimas pats ryžosi ieškotis dvasios 
peno. Kai kuriuose Londono kvartaluose, 
paskatintas' anglų krautuvių pardavėjų grupės, 
jaunimas jungėsi į apaštalavimo grupes, 
tikslu aiškinti ir > studijuoti Evangeliją. Ge
org Williamo, vienas iš tų jaunųjų pardavėjų, 
su savo draugais įsteigė laivinimosi klubą. 
Pamažu jie susiorganizavo į krikščioniško 
jaunimo sąjungą. Pradžioje tai buvo paprasta 
jaunimo grupė, kuri rinkdavosi bendroms 
pamaldoms išklausyti ir panagrinėti Sv. 
Raštą. Bet laikui bėgant jie įsirengia bib
lioteką, vakarinius kurus, fizinio lavinimosi 
pamokas, meno ir literatūros mėgėjų būre
lius. Tuo būdu ši sąjunga pamažu įėjo ir į 
visuomeninį gyvenimą. Georg Williamso ir 
jo draugų įsteigtas būrelis išsiplėtė į pasau
linę organizaciją, kuri šiuo metu turi 2 mi
lijonus narų ir palaiko ryšius su 64 kraštais.

YMCA (išvertus pažodžiui — jaunų vyrų 
krikščioniška sąjunga) apima viso pasaulio 
krikščioniškąjį jaunimą, kuris krikščioniško 
solidarumo jausmo skatinamas, teikia arti
miesiems brolišką medžiaginę bei dvasinę 
paramą. YMCA savo svarbiausius centrus 
turi Naujorke, Ženevoje, Kalkutoje, Stock- 
holme, Melburne ir kitur. Karinei valdžiai 
leidus, sąjunga siunčia paramą karo be
laisviams, tremtiniams, internuotiems ir šiaip 
į nelaimę patekusiems visų rasių, tautybių Ir 

Paryžiuje, laikraštis „Times“ nurodo, kad 
Byrnes pasiūlymas kuo greičiausia sušaukti 
taikos konferenciją ir jos darbų eigą pasku
bint sudarant iki jos sušaukimo nuolatinę 
keturių didžiųjų valstybių atstovų komisiją, 
kuri galutinai paruoštų visą reikiamą me
džiagą taikos konferencijai, sukėlė karštų 
ginčų. Molotovas dėl žios procedūros iš karto 
pareiškė savo veto. Bendrai, pastebi pesi
mistiškai „Times“ tenka iš viso abejoti, ar 
šiai konferencijai pavyks paskubinti taikos 
sutarčių ruošimo darbą.

Nagrinėdamas vakar Atlee pasakytą kalbą, 
kurioje Atlee nurodė, kad britų vyriausybė 
yra pasiruošusi atitraukti savo kariuom’enę 
iš Egipto, liberalų „Manchester Guardian" 
pastebi, jog ne tik anglų konservatorių par
tija su Churchiliu priešaky, bet ir bendrai 
daug kas visame pasaulyje abejoja šio žygio 
tikslumu. Tuo tarpu, rašo toliau laikraštis, 
prancūzų socialistų „Populaire“ sveikina šį 
pareiškimą sakydamas, kad Anglija pirmoji 
rodo savo besąlyginį .pasitikėjimą JTO or
ganizacija. Deja, pati Egipto spauda sutiko 
Šį pareiškimą gana šaltai. Jos nuomone, 
Egiptui nereikia jokios sąjunginės sutarties 
su Anglija, nes JTO rėmuose yra pilnai 
įmanomas tautų tiek ūkinis tiek karinis 
bendradarbiavimas.

Charakteringa yra tai, kad kariniai silpnos 
valstybės pasitiki JTO žymiai daugiau, negu 
kariniai galiūnai.

tikybų asmenims. YMCA siunčia atstovus 
organizuoti tikybines apeigas, steigia “biblio
tekas, aprūpina jaunimą sporto bei muzikos 
priemonėmis, steigia įvairius amatų bei 
bendro lavinimosi kursus, rengia paskaitas, 
leidžia knygas, rengia literatūros bei meno 
konkursus. YMCA organizacijos iniciatyva 
steigiamos mokyklose meno atelje.

Svarbiausias, tačiau, organizacijos uždavi
nys yra krikščioniška artimo parama.

Pasaulinio YMCA komiteto veikla labai 
įvairi: Komitetas palaiko ryšį tarp visų kon
tinentų ir kraštų krikščioniškojo jaunimo. 
Komitetas atlieka ir informacijos centro 
funkcijas, kuriame surinkti viso' pasaulio 
jaunimo socialalinio ir religinio darbo 
duomenys. Pagaliau pasaulinis Komitetas 
teikia paramą visų tautų sąjungoms.

MEMMINGENE ĮSTEIGĖ YMCA KLUBĄ

Memmingeno aerodromo lietuvių stovyk
loje taip pat įsteigtas ir UNRRA vadovybės 
patvirtintas lietuvių YMCA klubas, kurio 
pagrindinis tikslas yra auklėti lietuvių jau
nimą krikščioniškoje ir tautiškoje dvasioje.

Klubo nariais (tikraisiais rėmėjais ir kan
didatais) gali būti vis Lietuvos piliečiai, 
teismo nebausti už kriminalinius nusižen
gimus ir moraliai nepuolę.

Registruotis galima pas p. Žišniauskaitę 
antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieni
ais nuo 18—19 vai. V bloko 50 kambary.

Penktadienis 1946 m. gegužės 10 d.

KARO VALDŽIOS ĮSAKYMUS ŽINOKIME 
III VYKDYKIME!

Danos žinių agentūros pranešimu, nuo ge
gužės 10 dienos karo valdžia numato pra
vesti plačią akciją „razzia“ pavidale vokie
čių ir išvietintųjų asmenų atžvilgiu tikslu su
gaudyti ir nubausti visus tuos, kurie iki šiol 
dar tebenešioja draudžiamasias uniformas 
arba jų dalis.

Tiek vokiečių, tiek sąjunginių tautų visų 
rūsių kariškos uniformos arba jų dalys turi 
būti taip dažytos ir perdirbtos, kad nustotų 
uniforminės išvaizdos. Tiek atleistieji karo 
belaisviai, tiek vokiečių civiliai gyventojai, 
tiek išretintieji, kurie bus pastebėti po ge
gužės 10 d. dėvint minėtas uniformas arba 
jų dalis, bus suiminėjami, perduodami po
licijai ir karo valdžios baudžiami.

Bus baudžiama taip pat ir už kariškų sagų 
bei ženklų vartojimą. Tad būkime apdairūs, 
kad niekas iš mūsų dėl to nebūtų areštuotas. 
Jeigu kyla abejonė dėl kokio nors drabužio 
dėvėjimo, geriau tokiais atvejais, būti atsar
gesniems.

ĮSTEIGTI D. P'. TEISMAI
Gen. Truscott, 3 amerikiečių armijos vir

šininko, įsakymu, tremtiniams teisti įvesta 
šie teismai: General Military Court (gali 
bausti iki mirtios busmės imtinai), Interme
diate Mil. Court (iki 10 metų kalėjimo ir 
pinigais iki 10.000 dolerių) ir Summary Mil. 
Court (iki vienų metų kalėjimo ir pinigais 
nuo 250 iki 1.000 dolerių). General ir Inter
mediate teismų nubaustiesiems sudaryta spe
ciali stovykla Freudenheime palei Mannhei- 
mą. Spaudos pranešimu, kalėjimas yra pože
miniame forte, be langų, šaltas ir drėgnas 
(valgis — DP. norma.) Bet ne tai svarbu, visų 
skaudžiausias yra tas dalykas, kad šių tei
smų nubaustieji čia pat išduodami į savo 
kilimo vietas, atseit, repatrijuojima prievarta. 
Perduodant įteikiama teismo sprendimas ir 
pažymima, kiek jau atsėdėta iki priverstinės 
repatriacijos.

L. VILIMO REPRODUKCIJŲ KNYGA
Stuttgarte ruošiama spaudai ir tikimasi, 

kad greitu laiku pasirodys L. Vilimo repr S 
dukcijų knyga.

L. Viliams yra žinomas mūsų visuomenei 
tapytojas, akvarelistas, dekoratorius. Šioje 
knygoje be daugelio spalvotų Viniaus, Lietu
vos pajūrio, Žemaitijos vaizdų bus atspaus
dinta ir nemaža grafikos darbų. Tai bus nau
jiena jo kolegoms dailininkams ir visuomenei. 
Savo grafikos darbuose L. Vilimas stipriai 
vaizduoja mūsų likiminę buitį, mūsų pabė
gėlių kančias ir vargus.

Plačiau apie knygą ir L. Vilimą parašysim 
knygai pasirodžius.

TOSCANINI PAKVIESTAS Į ZALCBURGĄ
Viena. Austrų vyriausybė pakvietė Arturo. 

Toscanini. Milano Scalos direktorių, atvykti 
į Zalcburgą ir dalyvauti ten ruošiamam 
muzikos .festivaly.

I
LIETUVIS SMUIKININKAS-VIRTUOZAS 

IZIDORIUS VASYLIŪNAS MEMMINGENE
Gegužės 20 d. Memmingeno mieste teatre 

įvyksta lietuvio smuikininko - virtuozo Izi
doriaus Vasyliūno smuiko koncertas.

07 : 91 : 92 “Mintis“
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