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Po nepavykusios konferencijos 
uzs. reik, ministerial issiskirste

Londonas. Anglijos, JAV ir Sovietų Sąjun
gos užsienio reikalų ministerial po nepavy
kusios konferencijos vakar apleido Paryžių. 
Tačiau konferencija bus vėl naujai šaukiama 
birželio mėn. 15 d. Naujų bandymų susitarti 
programoj pirmoj eilėj stovi Vokietijos atei
ties klausimas, sutarčių su Vokietijos vasali
nėmis valstybėmis aptarimas ir taikos konfe
rencijai datos nustatymas. Ta proga Austra
lijos ministeris Prancūzijai pasisakė už nea
tidėliojamą taikos konferencijos sušaukimą, 
kurioje visos 21 valstybės turėtų po lygų bal
są ir būtų didesiems neleidžiama naudotis 
veto teise. Sprendimai turėtų būti daromi bal
sų dauguma ypač svarbiais atvejais 2/3 bal
sų. Ar šito teisingo patarimo bus paklausyta 
ir ar iš viso taikos konferencija galės įvykti, 
parodys netolima ateitis.

INDIJOS VICE KARALIUS KALBĖJO PER 
RADIJĄ

Londonas. Indijos vice karalius lordas Wa- 
velis kalbėjo per Indijos radiją į indų tautą. 
Jis iškėlė naujai ruošiamos Indijos konsti
tucijos reikšmę ir pažymėjo, kad indų tautą, 
žengdama j nepriklausomą gyvenimą, turėtų 
būti vieningesnė. Priešingu atveju Indijai 
gręsiąs bado, chaoso ir pilietinio karo pavo
jus. Į valdymo darbą turi Įsijungti indų ge
riausi talentai, iki šiol buvę opozicijoj.

Naujai ruošiamoji Indijos konstitucija esąs 
didžiausias bandymas konstitucinėje srityje. 
Konstitucija esanti pati moderniškiausia ir 
pranašesnė net už pačios Anglijos konstitu- 

I ciją, kuriai tokių konstitucinių, dėsnių trūk
sta. Jis pabrėžė, kad yra ruošiama dirva pri
imti Indiją Į Jungtinių Tautų Organizaciją 
nariu.

ANGLO KALBA INDAMS
Anglų kariuomenės vadas Indijoje, kalbė

damas indų karinėms pajėgoms, pareiškė, kad 
anglų karininkai ir toliau tęs indų karinių 
dalinių apmokymą, tačiau indai tarnaus sa
vam kraštui ir priklausys, indui, Indijos 
krašto apsaugos ministeriui.

CEILONAS GAUS NAUJĄ KONSTITUCIJĄ
Anglijos kolonijų ministeris vyriausybės 

posėdy pareiškė, kad numatoma Ceilonut 
duoti naują konstituciją, kuri dar labiau 
praplės Ceilono salos savivaldos charakterį.

4
AMERIKIEČIŲ KARIUS NU2UDE NEGRAS

Londonas. Vienas amerikiečių karys — ne
gras prisipažino prieš keletą dienų prie Niurn
bergo nužudęs 2 amerikiečių karius. Tai pa
daręs dėl neapsižiūrėjimo.

Beaiškinant šį nusikaltimą buvę padaryta 
daug kratų ir suimta daug vokiečių. '

VOKIEČIŲ MOKSLININIKAI JAV
160 vokiečių mokslininkų, kurie dirbo prie 

vokiečių slaptųjų ginklų gamybos, šiuo metu 
yra Jungtinėse Amerikos Valstybėse, kur 
supažindina amerikiečių mokslininkus su šių 
ginklų gamybos detalėmis. Laukiama atvyk
stant dar 120 mokslininkų. Karo ministeris 
Pettersonas pastebėjo, kad joks vokiečių 
mokslininkas, kuris būtų įtartas kaip karo 
nusikaltėlis, nebus atgabentas į JAV.

BANDOMA V—2 SU RADARU
Jungtinių Amerikos Valstybių karo žiny

bos specialistai numato pabandyti artimiausiu 
laiku išsprogdinti dvi V—2 bombas ore. Kad 
minėtos dvi bombos susitiktų ore, jos bus 
valdomos radaro pagalba, kuris kreips viena 
raketą į kitą ir reikiamu momentu vieną iš 
jų išsprogdins.

GRAIKIJA PERKASI AUKSO
Graikijos bankas nupirko Jungtinėse Ame

rikos Valstybėse už pusę milijono svarų ster
lingų aukso. Už auksą mokėta po 35 dole
rius už unciją (28,35 gr.).

Griežta Anglijos nota Lenkijai
Anglų vyriausybės posėdy kuriame buvo 

svarstoma pasaulio maitinimo padėtis, buvo 
smarkiai pultas Lenkijos ministerio pirminin
ko- pavaduotojo Gomulkos pareiškimas, kad 
UNRRA-os parama remiasi ne reikalingumo, 
bet politiniais motyvais. Britų ambasadorius 
Varšuvoje įteikė griežtą protestą. Proteste 
nurodoma, kad Anglija laukė kitokių rezul
tatų ir kitokios padėkos už paramą Lenkijai. 
Savaime suprantama, kad ateity paramos gali 
tikėtis tik tos valstybės, kurios sugebės įver
tinti gautą parama ir kurios mokės būt už ją 
dėkingos.

SKUBI BRITŲ PAGALBA VOKIETIJAI
Londonas. Artimiausiu laiku iš D. Britani

jos bus pristatyta 80.000 javų britų okupuotai 
Vokietijos zonai. Sis transportas bus pakrau
tas į mažus laivus, kad pagreitinti persiun
timą. Pabrėžiama, kad D. Britanijoj net gyvu-

OLANDŲ BULVES VOKIETIJAI
Londonas. Tarp D. Britanijos ir Olandijos 

sudaryta sutartis dėl daržovių ir bulvių tie
kimo britų okupacinei zonai Vokietijoje. Ar
timiausiu laiku numatoma pasiųsti 40.000 to 
daržovių ir bulvių. Pusė to kiekio yra sėk
linės bulvės.

POSĖDŽIAVO SAUGUMO TARYBA
Vakar susirinkusi JTO Saugumo Taryba 

svarstė nekurtuos procedūros klausimus 
Svarbiausia, buvo vienbalsiai priimtas nuta
rimas sudaryti pakomisę, kuri svarstytų, pa
duodamus valstybių pareiškimus priimti jas 
į JTO, prieš perduodant tuos pareiškimus JTO 
suvažiavimui.

Tuo tarpu yra paduotas tik Albanijos pa
reiškimas, tačiau laukiama, kad bus įteikta 
ir daugiau.

BELGIJOS SKUNDAS SAUGUMO TARYBAI
Ispanijos vyriausybei neišduodant buvusio 

Belgijos reksistų vado Leon Degrelle, Belgi
jos vyriausybė nutarė kreiptis į Saugumo 
Tarybos pakomisiją Ispanijos klausimui 
svarstyti. Minėta komisija šiuo metu svarsto 
Lenkijos patiektus kaltinimus.

IS BELGIJOS SUSIDARYS DVI VALSTYBES?
Šiuo metu Sarlerua mieste posėdžiaujantis 

valonų tautinis kongresas priėmė rezoliuciją, 
kurioje siūlo iš Belgijos sudaryti dvi auto
nomines valstybes. — Flandriją ir Valoniją, 
kurių Briuselis būtų bendra sostinė. Rezoliu
cijoje numatoma, kad kiekviena šių dviejų 
valstybių turėtų, savo parlamentą. Dabar iš
rinktas parlamentas turėtų likti ir toliau ir 
eitų jungtinė# valstybės parlamento pareigas 
ir turėtų turėti po lygų valonų ir flamandų 
atstovų skaičių.

SUSITARTA PASAULIO MAITINIMO 
REIKALU

Herbert Morissonas patvirtino, jog esąs 
pasiektas susitarimas tarp Anglijos ir JAV 
pasaulio maitinimo reikalu. Komunikatas 
būsiąs paskelbtas artimiausiu laiku.

INFLIACIJA VENGRIJOJE,DAR PADIDĖJO
Šiomis dienomis Vengrijos bankai išleido 

į apvartą vieno milijardo pengo banknotus. 
Jeigu dabar išleistasis pengo banknotas tu
rėtų savo prieškarinę vertę, tai doleriais jis 
būtų įkainotas 200.000.000 dolerių. Šiandien 
oficialus dolerio kursas Vengrijoje yra 2 
milijardai 500 milijonų pengo. Sakoma, kad 
šis naujasis banknotas atspausdintas ant lai- 
raštinio popieriaus.

VOKIETIJOJ DIDINAMI MOKESČIAI
Londonas. Sąjungininkų kontrolės Taryba 

Vokietijoj išleido potvarkį, kuriuo dvigubai 
pakeliamas mokestis tabako ir alkoholiniams 
gaminiams.

DEMONSTRACIJOS PRIES BULGARUS 
MAKEDONIJOJ

Londonas. Vakar šiaurės Makedonijoj įvy
ko demonstracijos prieš Bulgariją sąryšyje 
su Bulgarijos pretenzijomis į tą sritį.
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Be pykčioJ. Švaistas 

šiurkštus, abejingas.
— Matai, matai. Vėl priekaištai, tuojau 

barniai, toliau riksmas!
Skubiai, nekantriai atkirto Aleksandras ir 

ryžtingais žingsniais patraukė durų link. 
Gražina buvo bešokanti sugauti jį už mo
steltos rankos, tačiau stabtelėjo. Jos klau
simas tik duryse tepasivijo: „Išeini?“ Užsi- 
darydamos. durys atsakė: „Apsigalvok!" 
Skausmingai pratrūko kurį laiką slopinami 
žodžiai: „Pablūdusi: maldauju to, kas neiš
prašoma . ...“

III
Ilgiau tvardytis nebepajėgė ji: susmuko 

krėsle ir galva nusviro ant suglaustų ir stalo 
atsirėmusių rankų. Smulkiai trūkčiojo jos 
pečiai ir dažnai krustelėdavo galva.

Kiek tatai truko, Gražina nebeatsiminė. 
Tik ji pajuto šiltą guodžiančią ranką ant 
savo pečių ir išgirdo Rožytės balsą: „Gra
žina, tu verki? Kas tau?“ Šeimininkė, nepa- 
keisdama pozos ir nepažvelgdama, trumpai 
pasakė: „Sėskis . . .“

Viešnia nekantravo:
— Su vyru nesusipratimas? Mačiau: nuėjo 

jis švilpaudamas ir lazdelę sukdamas.
— Po viskam . . .
— Kas po viskam? — gyvai atsiliepė Ro

žytė: — Kol jaunas, sveikas ir pasitikįs sa
vim žmogus — niekada nėra po viskam. Na! 
Gana žlugtas žlugti! Džiovink savo skruoste
lius ir — drožiami

— Gera tau, kai myli, pasiilgsta . . .
— Ir tau bus gerai. Juk daug daugiau sau

lės lauke negu troboj. Aš labai patenkinta, 
kad pagaliau nuslinko tau miglos nuo akių 
ir- aiškiau supratai savo garbinamąjį vyrelį.

Gražina buvo bejėgė taip staigiai iš savo 
skausmo ir praregėjimo išsivaduoti. Ji griežtai
atsisakė:

— Niekur šiandien nebeeisim ir tu manęs 
nekankink. Palik tuo tarpu ramybėj. Vakare 
gal susitiksim.

— Jokių ne. Einam ir tučtuojau! Į mišką 
gal tikrai nebeverta. Užteks miesto sodo. Ten 
muzika. Restorane papietausim, pasišne
kėsim.

— Restorane, to betrūko? — pakėlė galvą 
Gražina.

Na kas? Visi padorieji žmonės ten 
užeina. Aš visada, Irai vyras revizijoj, pie
tauju „Poilsyje“. Reikia ir mums kada-ne- 
kada atsikvėpti nuo virtuvės tvanko.

Gražinai nejučiomis dilgtelėjo pasąmonėj 
priekaištingi vyro žodžiai: „Nekenčiu tos 
miesčioniškos pažiūros“. Bematant čia už
kliuvo kitos mintys: „O gal iš tikrųjų aš ne
paslanki, apkerpėjusi, užtat ir nebeįdomi da
rausi. Juk nebus čia bezdžioniavimas, jei 
padorieji žmonės užeina“.

IV
Sode grojo simfoninis orkestras. Muzikos 

garsai, kaštanų, liepų žaluma raminamai 
veikė. Saulės spinduliai, judrių lapų skai
domi, guviais kiškiukais lakstė žemėj ir ant 
žmonių drabužių. Gražinai buvo labai juo
kinga ir įdomu. Vaikišku smalsumu ji sekė 
šį savotišką saulės Ir lapų žaismą, lyg pirmą 
kartą išvydusi. Pamažu ji pradėjo užsimiršti 
ir naujais įspūdžiais gyventi. Rožytė skalsiai 
čiauškė ir taip pat ramino.

— Dėl Aleksandro tu nenusimink: čia 
niekniekis — aš sutvarkysiu. Bet svarbu 
ateičiai, ateičiai, mano mieloji. Į gyvenimą 
ir jo reiškinius reikia giliau ir plačiau 
žvelgti. Reikia, pagaliau, pažinti vyrus o tu 
jų, kaip matau, nė kiek, nė. kiek nepažįsti 
dar. Toks įžūlus Aleksandro pasiūlymas ir 
tokia abejinga jo laikysena labai būdinga ir 
plokščiai vyriška. Juk tai faktas, kad jis turi 
dabar kokią nors paukštytę ar naują ži- 
binkštėlę. Jei neturėtų, taip nesielgtų. La
bai retai kuris vyrų lengva širdimi nutrau
kia santykius su esama moterimi neturėda
mas atsarginės. Susidariusi tuštuma pačiam 
vyrui daug skaudesnė ir nepakenčiama negu 
visos jos ambicijos ir išdidumo pažabojimas.

Gražina nebeiškentė ir bematant nutraukė:
— Bet tai juk niekšiška ir biauru. Jei tik

rai taip būtų arba yra, aš pati nebeiškęsiu. 
Šiandien tuojau pat pasakau ir išeinu. Ne! 
Ne! Nenoriu laimės likučių kitos moters ir 
negaliu leisti, kad mane niekintų.

Palauk, nusiramink, brangioji. Karščiuotis 
irgi kenksminga, dėl to gali tekti dar skaud
žiau nukentėti. Labai gerai, kad tu šįryt 
nepasidavei išprovokuojama ir nepasikarščia
vai. Puiku. Jis būtų tik labai apsidžiaugęs. 
Viskam yra savo' laikas. Dažnai tenka pa
kentėti ir palaukti. Kol vaisius neprinokęs, 
niekas suaugusių jo neskina, nors gal ir la
bai nekantrauja.

Buvo jau pietų metas. Abi draugės atsisėdo 
už staliuko, ir kalbos užsimezgė kitomis 
temomis.

V
Nušlepseno, rūkuose nunyko ruduo. Nu

čiuožė, nupusnijo žiema. Vėl sugrįžo pava
saris ir atsivedė vasarą. Aleksandras ge

Kada ir kur emigruoji?
Šis klausimas pasidarė labai dažnas ir į 

jį daugumai sunku atsakyti. Kiekvienas iš 
mūsų nori tiesiog grįžti į nepriklausomą Lie
tuvą, tačiau, jei tarptautinė politinė padėtis 
susiklostys mums taip nepalankiai ir tragiš
kai, kad savo vilčių negalėtume greitu laiku 
įvykdyti, tada iškiltų visu žiaurumu e migra
cijos problema. Nenuostabu, kad ir šiandien 
šis klausimas yra aktualus..

Mes nesame tie, kurie, nepatenkinti savo 
krašto gyvenimu, ieško laimės svetur. Emi
gracija mums būtų nelaimės atvejis. Puikiai 
žinom, kad visuose pasaulio kraštuose šian
dien ne pyragai. Turtingiausios valstybės 
yra šio karo iščiulptos. Visur šiandien yra 
ūkiniai, ekonominiai sunkumai, bedarbė. To
dėl mes nenorime būti kieno nors našta ir 
apsunkinti kurios nors valstybės piliečių gy
venimą. Mūsų tikslas yra gyventi savo že
mėj ir pūslėtomis savo rankomis ir savu 
prakaitu pelnytis savame krašte duoną. Su
prantama, kad mes, kaip ir didieji demokra
tijų vairuotojai, trokštame, kad visame pa
saulyje viešpatautų laisvė, kuri suteiktų ga
limybę visų tautų gyventojams savoj valsty
bėj savarankiškai tvarkytis. Tačiau, jeigu 
kuriam laikui įsigalėtų despotizmas ir tiro
nija, mes būtume priversti prieš savo valią 
emigruoti.

Daugelis jau šiandien skuba rinktis vietą 

rokai, atsimainė. Jis vėl buvo įsimylėjęs savo 
Gražiną. Pašaliečiai net sakydavo: „Kaip 
jaunavedžiai“. Nebereikėjo Gražinai „geri
ausiom dienom ir vakarais“ vienai nuobod
žiauti ir su nerimu kankintis. Priešingai, jai 
visa vasara malonumų ir džiaugsmo buvo 
pasiūlyta.

Aleksandras planavo pajūrio kurortą, tik 
Gražina kažkodėl atidėliojo. Jam gana keista 
ir nesuprantama buvo. Tačiau, brangindamas 
žaviosios savo žmonelės paslaptis ir asmens 
laisvę, įžūliai nelindo ir neklausinėjo: lū
kinėjo, kol pati panorės pasiaiškinti. Kar
tais net visai nusiramindavo: „O gal čia ko
kia nors jos užgaida ar maloni staigmena. 
Žavu, kad moteryje yra savotiškumo ir ne 
visiško nusinuoginimo“.

Vienu metu Gražina rūpestingai ėmė tvar
kyti savo garderobą ir lagaminus. Ji net pa
sakė: „Važiuosim“. Aleksandras labai nud
žiugo ir dar meilesnis pasidarė.

Buvo mėgiamiausia Gražinos diena — 
šeštadienis Aleksandras džiugus, gyvai nusi
teikęs skubėjo pietų. Pravėrė valgomojo du
ris, klausosi — nieko. Šoka į virtuvę, ap- 
laksto visus kambarius — nebėra lagaminų. 
Galų gale pastebi valgomajam ant stalo 
mažą laiškutį. Nervingai, klaikaus nujautimo 
slegiamas, pagriebia jį ir atplėšia. Smulkios, 
gerai pažįstamos, meilios ir grakščios raidės 
tik mirga, šokinėja. x

„Aleksandrai, kai tu skaitysi šiuos žodžius, 
aš jau būsiu pakeliui į Estų kurortą. Mane 
lydi inžinierius Daubaras. Aš nė kiek, nė 
kiek nepykstu, nes „piktai kaip tik netinka 
apie tokį reikalą kalbėti“. Linkiu tau irgi 
pasimaudyti jūroj su ta pačia „žibinkštėle“, 
dėl kurios taip lengvai norėjai išsižadėti 
manęs.

Gražina Sargaitytė, buvusi Vaizdelienė.
(Pabaiga)

ir laiką. Mums atrodo, kad dar neaiški tarp
tautinė padėtis ir dar per anksti kelti savo 
tarpe nepasitikėjimą ir bėgti iš Europos. Jei 
mūsų "klausimas nebus šiemet išrištas, tai 
mes nesame užtikrinti, kad jis po metų, 
dviejų ar trijų nebus išspręstas. Emigracija 
reikštų mūsų ilgą palikimą užsieniuose. 
Daug kam gal būtų pakirsta net viltis grįžti 
į Lietuvą, Tuo tarpu atr.odo, kad Europos ir 
pasaulio problemos turėtų sprąstis ne už 
dešimtmečių, bet daug greitesniu ar riet 
greitu laiku. Todėl mums skubėti iš Euro
pos nėra nei naudinga, nei reikalinga. Ir tie, 
kurie galvotrūkčiais bėgo iš Lietuvos 1944 m., 
taip pat geriau neįsikūrė, o atvežtą turtą 
daugelis su širdies skausmu prarado. Zmo-. 
gaus likimas toks paslaptingas, kad jis ne
nusako, kuris laimingesnis, ar tas, kuris pir
mesnis, ar tas, kuris paskutinėsnis.

Mes esame europiečiai ir norime gyventi 
Europoj, savo žemėj, nepriklausomoj Lietu
voj. Europa labai svyruoja ir braška, ir jos 
ateitimi daug kas nepasitiki. Tačiau, jeigu 
nelaimė užgrius Europą, nedaug vilčių be
liks ir visam pasauliui išlikti laisvam. Todėl 
ir manome, kad nebus leista. Europai atsi
durti chaose. Užtat ir vertėtų visas neaišku
mo dienas išlaukti Europoje.

(perkelta | 4 psl.)
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I

Klajojantis Reichas
Ryškiai prisimena nacių kovos šūkiai ir 

pažadai, gundę vokiečius tęsti beprasmišką 
kovą dėl vokiečių ateities ir gerovės. Suvar
žius keliones geležinkeliu, visose stotyse 
matydavos užrašai: ’’Pirmiau laimėti, tada 
keliauti.” Ir paklusnus, drausmingas vokietis 
šventai atliko partijos primestus norus bei 
pageidavimus, tikėdamas karą laimėjus bus 
šimteriopai atlyginta už vargą ir nepritek
lius. Tačiau istorijos ratas pasisuko kita 
kryptimi. Tariamasis nugalėtojas šiandien 
atsidūrė skurdo ir vargo klane. Kas turi ga
limumo pakeliauti šių dienų Vokietijos gele
žinkeliais, tas neperdėtai patvirtins, kad daž
nas vokietis nė trupučio nesiskiria nuo ne- 
perseno atminimo ’’Ostarbeiterio” su visomis 
jų vaizdingomis ypatybėmis: su įdubusia 
krūtine; išblyškusiu veidu, alkanomis, karšt
ligiškomis akimis, nuplyšiusiu švarku ir nema
žu kiekiu vargo parazitų už apdilusios apykak
lės. Net nejauku, kąi dažnas suvargęs ”Ober- 
menschas” nesididžiuoja iš nekenčiamo sve
timšalio paprašyti duonos riekutės ar papi
roso nuorūkos. O traukiniai, kurių vagonai 
dar ir dabar nužymėti šūkiais, kad ratai rie
da tik pergalei,^.sausakimšai pilni keliaujan
čių buvusios išdidžiosios Europos valdovės 
skurdeivų. Kur jie keliauja, ko važinėja ir 
kurių tikslų, siekia, sunku dabar atsakyti. 
Matyti čia daug senų, susikūprinusių moti
nų su mažyčiais kūdikiais, važiuoja čia daug 
nusidažiusių jaunų merginų, siūlančių savo 
šypsnius už vieną cigaretę, keliauja ir jaunų, 
elegantiškai apsirengusių vyrų, savo išvaiz
da rodančių neseniai numestą armijos kari
ninko uniformą.

Keisti ir mažai suprantami jų kelionės 
tikslai, bet dar keistesnė jų nebyli tyla ir 
niūrus žvilgsnis. Jie nekalba ne tik 
su svetimšaliais, bet ir su savaisiais. 
Jei ir padejuoja kuri moterėlė dėl 
mašų maisto normų, matydama svdtim-.' 
šalį, valganti ŲNRRAos duotą konservą, tai 
dauguma keleivių palydi ji su godžiu ir pa
vydžiu žvilgsniu. Kartais dar pasigirsta vie
nas kitas nepasitenkinimo balsas naujųjų val
dančiųjų adresu, tačiau bendrai vokietis ke
leivis dar vis atsargus, nes senojo režimo 
atmosfera dar vis valdo jo sąmonę, ir jis 
saugosi išsitarti negeistiną-neleistiną. Iš vis
ko matyti, kad vokiečių sielos būklė kupina 
nepasitenkinimo ir kažkokio laukimo. Jis 
tyli, sučiaupęs lūpas, bet jo širdy kunkuliuo
ja neapsakoma baimė dėl ateities. Jis susi
rūpinęs rytojum, nes ši būklė žada jam atei
ties nedarbą nepriteklių ir vargą.-

Tūlas keleivis, dar neseniai numetęs kari
ninko švarką, sarkazmo kupinu žvilgsniu se
ka pro vagono langą su negru flirtuojančią 
savo tautietę, ir jo veidą iškreipia ironiška 
šypsena. Visur matyti tylus nepasitenkinimas 
ir pagieža. Pabandai pasiūlyti cigaretę ir 
užkalbinti. Iš pradžių kalba nesimezga, tu 
esi matuojamas nepasitikėjimo žvilgsniu. Po 
pusvalandžio, surūkius antrą cigaretę, kalba 
darosi nuoširdesnė. Pasisakymas, kad esi ne 
lenkas, o pabaltietis, dažnam buv. vokiečių 
kariui atveria lūpas. Ir čia išgirsti tai, ko 
nenorėtum. Vokietis, reikšdamas savo nuo
monę dėl Europos padėties, kalba paviršuti
niškai, liūdnai. Visų pirma įtikinėja, kad 
karo greit nebus, o Vokietija kartu su Euro
pa ilgai skęsianti ekonominiuose sunkumuo
se ir socialinėse negerovėse Būsią dar blo

giau negu dabar. Ateisiąs badas, tikras ba
das, koks perijodiškai buvo aplankęs SSSR, 
Indiją ir Kiniją. Zonomis padalinta Vokie
tija, nevienodai administruojama, esą, labai 
apsunkinsianti Europos maitinimą ir sukrė- 
sianti pasaulio ekonominį gyvenimą. SSSR 
sąmoningai sunkinanti Europos padėtį, nes 
per skurdą ir netvarką ji atsieksianti savo 
tikslų. Karo greit nebūsią, nes kariavusieji 
kraštai per daug pavargo ir išseko. Kai 
paklausi, ką mano dėl padėties vokiečių vi
suomenė, bendrakeleivis susimąsto. Esą, 
sunku atstovauti tautos daugumos nuomonę, 
nes jo tautiečiai dar nesą atsipeikėję nuo ka
ro pergyvenimų. Jie tenori tik duonos ir ra
mybės. Kiek patylėjęs ir užsirūkęs tavo 
cigaretę, vokietis samprotauja toliau. Esą, 
vokiečių tautai dar likusios dvi išeitys: arba 
karas, arba bolševizmas. Kito kelio nesą. 
Pirmuoju atveju Vokietija galinti sujungti vi
sas savo žemes, atstatyti vieningą valstybę, 
turėti centrinę vyriausybę ir pradėti sunkų, 
bet vis dėlto viltingą, gyvenimą. Bet karas 
dabar esanti nereali sąveiką, nes tarpvalsty
binio karo, kaip tatai buvę pirmiau, nema-

Devynių amatu žmones

tos pareigos būdavo arčiau pi-

svetur musų organizaciniam gy-

Turėjome dar Nepriklausomybės laikais 
nemaža devynių amatų žmonių. Tiek amatų 
jie nemokėdavo, bet pareigų kartais eidavo 
gal dar ir daugiau. Jeigu jau kur nors pra
simušė į pareigūnus, tai beveik kaip taisyklė 
kad tų pareigūnysčių būtų visas tuzinas. 
Gero šitoks atskirų asmenų veržimasis į dau
gybę pareigų tikrai nepadarė nei toms orga
nizacijoms, nei niekam, nebent tik kieno nors 
kišenei, jei 
nigo.

Šiandien
venimui ir kultūrinei veiklai taip pat reika
linga norinčiu ir galinčių dirbti žmonių. Aiš
ku, kad į tą darbą turi įsitraukti inteligentai, 
jų pareiga imtis darbo ir atlikti tai, kas mū
sų sąlygose galima. Tik čia ir vėl kartojasi 
sena, jau mums gerai žinoma istorija, kad 
visas pareigas su pasitenkinimu imasi vieni 
ir beveik visada tie patys žmonės. Buvo ren
kami komitetai — jie ne tik sutiko į juos 
įeiti, bet kai kurie prieš renkant vaidino to
kius, be kurių, atrodo, tie komitetai jokiu bū
du negalės išsiversti. Vienur tokie atlieka 
savo pareigas, kaip ir reikia, kitur pasiten
kina snaudimu ir laikosi tik įsikabinę, nesi
leidžia pakeičiami, nors tuo tarpu yra čia 
pat žmonių, kurie ir jokių oficialių pareigų 
neturėdami daugiau per tą laiką padarė, ne
gu tie rinktieji. Maža dar to: ir tarp tų 
darbščiųjų ir tarp mėgstančiųjų būti parei
gūnais gerokai yra ir tokių, kurie žūt būt 
nenori pasitenkinti vienomis pareigomis. 
Žiūrėk, toks’ vienpareigis jau pasiėmė sto
vykloje kurias nors administracines parei
gas. Jis jau ir sporto vadovas, ir skautų 
vyresnysis, ir suaugusiųjų kursų vadovas, ir 
kultūrininkas, ir režisierius, ir vaidintojas, ir 
dainininkas, ir Raudonojo Kryžiaus valdy
bos narys, ir dar šis ar tas. Susimildami, gal
vokite šiaip ar kitaip, turėkite gražių gra
žiausių norų, bet viso pasaulio niekada neap
žiosite. Vis tiek savaitė teturi tik septynias 
dienas, jei ir šventadienius paverstume darbo 
dienomis, o para tik dvidešimt keturias va

tyti. Karas iš tikrųjų vykstąs ir dabar, bet 
jis turįs vidaus karo bei revoliucijos pobūdį. 
Rytų propaganda vis giliau ir giliau kuisan
ti santvarkos pamatus. Vokiečių tauta savo 
dabartinėse klajonėse ir beviltiškume pamaži 
brandinanti mintį, kad esanti vienintelė jai 
išeitis-revoliucija su visais jos vaisiais. Tada 
ši .tauta būsianti lygiateisio žmogaus vertėje, 
o neturėsianti kolonijalinio vergo vargo bei 
pažeminimo. Šitaip galvojąs vokiečių akty
vas, ypač jaunuomenė: Esą, suprantama ir 
konservatyvaus elemento, ypač vyresnio am
žiaus žmonių tarpe, bet jaunimas esąs lin
kęs į radikalius kraštutinumus. Neseniai Ba
varijoj ir Wiurtemberge įvykę rinkimai vi
siškai nepaneigia šių nuotaikų. Rinkimuose 
tedalyvavo tik truputį daugiau kaip pusė tu
rinčių teisę balsuoti. Nedalyvavo juose jauni
mas. Apskritai, pasvarsčius šių dienų poli
tinę padėtį. Vokietijoj, iškyla klausimas, kur 
einama, ko siiekiama ir ar šitos amžinų pasi
tarimų 'ir nesutarimų priemonės bus paljė- 
gios atstatyti pasaulio pusiausvyrai. Nejau
ku, kad 70 milijonų klajojanti tauta gali pa
sukti nevilties ir revoliucinių nuotaikų kelią. 
Reichas klajoja, o jo. klajonės tegali būti iš
gydytos tik radikalios operacijos pagalba.

(Iš ’’Laisvėn”)

landas, bet per tą laiką reikia dar ir pamie
goti ir1 pavalgyti. Tokiems daugiadarbiams 
vadovaujant, jeigu vaidintojai kas šeštadienį 
šį ar tą suvaidina, choras padainuoja, tai 
stovyklos gyventojai laiku maisto nesulaukia, 
skautai pakrūmėse rūko nuorūkas, suaugu
sieji šnarpščia ne kursuose, o suveltuose guo
liuose, sportininkai antausių skaldymu ver
čiasi, Raudonasis Kryžius tik iškabą turi, ir 
jo būsiinės durys visada užrakintos. Dar blo
giau būna, kai pareigų gobšumo liga apser- 
ga tie, kurie mielai leidžiasi ir net peršasi 
renkami ar skiriami, bet dirbti — net piršto 
nepajudina. Tie tinginiai, kurie prasiveržia 
į vadovus, moka gražiai tempti mėnesį po 
mėnesio ir vis žadėti pradėti dirbti, o prieš 
pradėdami vis dar renka kolekcijai naujas 
pareigas.

Ne tiek dar daug mėnesių, kai mes galime 
laisvai tvarkytis ir dirbti, bet ten, kur žmo
nės pasiskirstę dirba, ir per tą neilgą laiką 
jau pasiekta gražių vaisių. Vadinas, ir kitur 
galėtų taip būti, jeigu visi po truputį dirb
tų, jeigu tie, kurie neįveikia perdaug praryti, 
visiškai ir nekęstų tokių didelių kąsnių.

Labai maža tokių vietų, kur trūksta darbi
ninkų. Šiaip jau užtenka jų ir musų pačių 
reikalas įtraukti į darbą tuos, kurie nuošalyje 
laikosi, nenorėdami patys veržtis. Aišku, 
kad tų kurie verčiasi su kultūriniu ar orga
nizaciniu darbu nieko bendra neturinčiais 
darbais, visiškai nė nereikia traukti: jie ne
bus naudingi. Yra dar ne vienas mūsų tarpe 
tokių, kurie neseniai gėdinosi lietuvio vardo, 
net niekino lietuvius, o šiandien tam tikrais 
sumetimais jie atėjo pas mus ir naudojasi 
tuo, kuo ir mes. Didelių nusikaltimų jie gal 
ir nepadarė, bet šiandien tokie tariamai nori 
išsipirkti, braudamiesi į priekines vietas. 
Tokių pakeleivių mes dabar turime gėdintis, 
kaip jie gėdinosi mūsų: gero jie mums ne
padarys, nebent gėdos, lyg jau mes nieko 
geresnio nebeturėtume . O žmonių turime 
ir be jų.

N. Karigailis.
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Is Memmingeno gyvenimo

SPORTO KURSAI
Memmingeno YMCOS skyrius ruošia 1 sa

vaitės sporto kursus, kuriuos numatoma pra
dėti gegužės mėn. 21 d. ir baigti 29 d. 
didele sporto švente.

Programoje numatoma praeiti praeiti krep
šinio, orinio, futbolo, kroketo žaidimai, bok
so, ir lengv. atletikos pagr. dėsniai. Bus pak
viesta po keletą atstovų dalyvauti kuršuose 
iš Kempteno, Fiisseno, Altenštadto, Bad W6- 
rishofeno, Illertisseno ir vietos D P stovy
klų. Kursai vyks vokiečių kalba. Panašūš 
kursai jau buvo YMCOS suruošti Altenstadte 
prie Schongau kovo pradžioje. Mūsų sporti
ninkų tarpe susidomėjimas nemažas. jgž.

IŠLEISTA ŠOFERIŲ KURSŲ ANTROJI LAIDA
Šoferių kursų antrąją laidą baigė jr šofe

rio knygutę gavo 21 kursantas. Nuo birželio 
1 dienos apmokymą pradės trečioji laida.

IZIDORIAUS VOSYLIUNO KONCERTAS 
turėjęs jvykti Memmingeno miesto teatre ge
gužės mėn. 20 d. 20 vai. dėl ne nuo jo valios 
priklausančių priežasčių nukeliamas vėles
niam laikui.

“Septyni pasaulio stebuklai“Senovės pasididžiavimas buvo taip vadinamieji „Septyni Pasaulio Stebuklai“. Prisiminkime apie juos ir pagalvokime, ar jie, jeigu visi dar tebebūtų, stebintų mus ar ne. Iš tikrųjų tie prieš 3—4 ir daugiau tūkstančių metų žmogaus rankų kūriniai dabar ne- blunka prieš Amerikos dangoraižius, aukščiausius švyturius bei didžiausias stovyklas. Ka$ su jais atsitiko?
Cheopso pyramidė yra vienintelis išsilikęs anų laikų pasaulio stebūklas, ji ir dabar užimtų lygią poziciją. Jau klasiniais laikais ji buvo tūkstančiamečio senumo. Dabar ji nebeturi savo viršūnės. Šlifuoto granito padengimas dingęs, tūkstančiai kubikmetrų akmens masės nunešiota, bet didingas įspūdis išliko ir metų metais pritraukia daugybę žiūrovų.
Kabantieji Somirami sodai Babylone tapo iki paskutinio akmens sunaikinti.
Efisiejaus Dianos šventykla. Po trečio sunaikinimo iš minėtos šventyklos liko tik griuvėsiai,. tačiau ir dabar dar matyti atspindys buvusio grožio. Pirmas naikintojas buvo anas Herostatas, kuris šventyklą padegė, norėdamas amžiams išgarsinti savo vardą. Tas jam, kaip matome, tikrai pasisekė.
Olympo Dzeusas. Puikusis skulptoriaus Fi- dljaus kūrinys yra mums tik. iš paveikslų ir to laiko monetų pažįstamas. Nieko nuostabaus, kad ir šis „stebūklas“ dingo. Dzeuso statula buvo 17 m. aukščio ir iš ypatingai brangios medžiagos padaryta buvo ištisai dramblio kaulu ir auksu padengta.
Karaliaus Mausolo kapas Halikaruose. Pagal jo vardą dabar turime žodį „mausjlie- jus“. 12 šimtmetyje dar tebebuvo išsilaikęs, vėliau kryžiaus karų laikais jo akmens ku- bikai ir kolonos buvo panaudotos vienuolynų ir ordeno pastatams. Iki šiol išlikę reljefai ir figūros randasi britų muziejuje.

Naujoji koncerto data bus paskelbta savo 
laiku.
Bilietai pasilieka galioje.

MUSŲ STOVYKLOS TEATRE
Wurzburgo lietuvių meno kolektyvas mūsų 

stovyklos teatre vaidina pirmadienį, gegu
žės 20 dieną, 19 vai. 30 min. Čiurlionienės 
dramą "Aušros sūnūs". Rusteikos rolę vai
dins Kauno dramos teatro aktorius Stasys 
Pilka.

Antradienį tuo pat laiku vaidinama Petro 
Vaičiūno "Sudrumstoji ramybė".

Dalis bilietų į šius vaidinimus rezervuota 
miesto gyventojams. Juos galima gauti pas 
blokų, vedėjus.

BAIGTI SKILTININKŲ KURSAI
Skautų tunto skiltininkų kursai, kuriuos 

lankė 35 skautai-skautės, šiomis dienomis 
baigti. Kursų metu ypatingas dėmesys buvo 
kreipiamas į skilties vadovavimo meną. Skil
tininkų kursams vadovavo skautas-vytis vyr. 
skltn. A. Petrulis. Tuo pat metu baigtas ir 
skilčių skautiško darbo, tvarkingumo, darb
štumo ir gero elgesio konkursas.

Rhodos salos miltinas turėjo iš visų trumpiausią amžių jau 56 „savo gyvenimo metais“ nugriuvo j jūrą laike vieno žemės drebėjimo ir ten išgulėjo 1000 metų. Kada arabai užėmė Rhodos salą, bronzos gabalai iš jūros buvo ištraukti ir parduoti tūlam pirkliui, kuris pasikrovęs 900 kupranugarių išgabeno.
Pharos švyturys yra irgi visiškai dingęs ir tik iš aprašymų apie jį galima susidaryti vaizdą. Jis buvo 160 m aukščio ir visas pastatytas iš marmuro.Ant jo aukščiausios aikštelės degė milžiniška atvira ugnis ir švietė kelią už virš 50 km į Aleksandriją plaukiantiems laivams.Vaičius.
KOMUNISTAI PEREINA Į SOC. DEMO

KRATŲ PARTIJĄ VOKIETIJOJ
Londonas. Bremeno miesto savivaldos 3 

komunistų partijos senatoriai perėjo į social
demokratų partiją todėl, kad ji esanti atsista- 
čiusi naujais pagrindais ir vedanti teisingą 
savo politikos liniją. Senatoriai ElerS ir Val- 
rers laikraštyje "Weiser Kurier" padarė pa
reiškimą, kuriame tarp kita ko sakoma: "Ko
munistų partija su kojomis sutrypė demo
kratiją".

MARS. ANTONESCU NUTEISTAS MIRTI
Žiniomis iš Bukarešto maršalas Antonescu 

ir kiti nuteisti mirties bausme už ’išdavimą.

NUTEISTAS MIRTI SLAPTOS VOKIEČIŲ 
ORGANIZACIJOS NARYS

Londonas. Braunšveige nuteistas mirti na
cistinio judėjimo "Freies Deutscljland" - Lais
voji Vokietija — narys Kurt Klimpke. Slap
tosios organizacijos tikslų siekdamas, jis no
rėjęs atgaivinti ir savais pagrindais suorga
nizuoti vieną sporto klubą. .

į
SOVIETŲ IMPERIJALIZMAS

Amerikos lietuvių laikraštis ’’Darbinin
kas” rašo: ’’Neperseniai JAV (CBS) radijo 
stotys transliavo amerikiečių kariams, esan
tiems užsienyje, diskusijas apie sovietų da
bartinę užsienio politiką. Diskusijose daly
vauja sovietų žinovas William H. Chamber- 
lain ir Amerikos komunistas Corliss Samont 
’’Sovietų-Amerikiečių draugų tarybos” pir
mininkas.

W. H. Chamberlain nurodė, kad Sovietų 
Rusija yra didžiausia sutarčių laužytoja, ir 
dėl to pasaulis negali sulaukti pastovios tai
kos ir ramybės. Jis citavo Stalino pareikštus 
žodžius (1930—1939), kad Sovietai neužleis 
kitiems savo žemių, bet taipgi neapleis nė vie
nos pėdos svetimos teritorijos. Tačiau so
vietai užėmė eilę kraštų: Estiją Latviją, Lie
tuvą, Suomija, Lenkijos dalį, Rumuniją ir, 
Irano, Kinijos, Japonijos kai kurias sritis. 
Į šį argumentą C. Samont nieko negalėjo 
atsakyti. -

W. H. Chamberlain taip gi iškėlė negirdėtą 
Sovietų žiaurumą Lietuvoje, Latvijoje, Esti
joje, Lenkijoje. Iš ten žmonės deportuojami 
į Rusijos gilumą, šaudomi ir be jokios prie
žasties kalinami.

Diskusijos baigtos Stalino žodžiais, kad 
komunizmas negali likti vienoje valstybėje, 
kai kitos šalys priklauso ’’kapitalistinei” sis
temai. Todėl yra neišvengiamas karas.

Kada ir kur emigruoji?
(perkelta iš 2 psl.)-

Jei tektų emigruoti, tai kur emigruoti. Geriausia būtų ten, kur yra daugiau tuščios erdvės, mūsų krašto klimato sąlygoms artimos, žemės ūkio darbams tinkamos. Ten galima būtų įsikurti masiškai ir išlaikyti savo tautinį charakterį. Negalima būtų kalbėti apie tuos kraštus, kur pageidaujama iš karto atsiskirti nuo vaikų, atsisakyti savo tautybės. Mus, be abejo, labiausiai vilioja JAV, kur yra didžiausia tautinė laisvė, kur pragyvenimo šfandartas yra aukštas. Tačiau ten galimybių įsikurti bus daugiausia tiems, kurie turi artimų giminių, kurie moka anglų kalbą ir puikūs yra kurios nors srities specialistai. Taip pat jaunimas ten galėtų savo lietuviškų atkaklumu ir darbštumu pasiekti geresnių sąlygų. Konkrečiai nustatyti, kur emigruoti, yra sunku, nes tą klausimą gali išsispręsti kiekvienas individualiai. Tik bendras dėsnis: jei nelaimė lemtų emigraciją, ją vykdyti planingai, masiškai, ten, kur pragyvenimo Standartas yra aukštesnis.Negundydami emigruoti, vis dėl to nenorime mūsų žmonių užliūliuoti viltimis, dėl kurių mūsų žmonės pasidaro blogų išvadų. Pirmiausia, žmonės tuoj pradeda nieko neveikti, visiškai nesiruošti ateičiai ir laukti tos laimingos dienos, kada užgirs skambančius Karo muziejaus Laisvės varpus. O tuo tarpu mums reikia ruoštis ir nepriklausomai ateičiai ir, eventualiai, tragiško likimo atveju, emigracijai. Svetimų kalbų, amatų mokymasis, savo profesijos gilinimas, derinimas pagal kitų kraštų lygį — visa tai yra būtina ruoša ne emigracijai, bet ir nepriklausomai Lietuvai bus naudingiau, jei mes grįšime mokslo ir kultūros pilni.Į klausimą: — kur tu emigruoji — gali atsakyti: emigruoju į Nepriklausomą Lietuvą. St. Vk.07 : 91 : 92 „Mintis"
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