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Molotovas apie Paryžiaus konferencija
, Molotovas per Maskvos radiją paaiš

kino SSSR laikyseną Paryžiaus užsienių rei
kalų ministerių konferencijoj. SSSR delega
cija atmetė Byrnes pasiūlymą sušaukti taikos 
konferenciją iš 21 valstybės, kadangi tai 
prieštaravo ankstesniems Teherano, Jaltos 
ir Potsdamo susitarimams. Sovietų Sąjunga 
reikalaujanti iš Italijos tik reparacijų mini
mumo sau, kurs tesiekia 100 mil. dolerių ir 
kitus 200 mil. dolerių Jugoslayijai ir Grai
kijai. Dunojaus sutarptautinimas SSSR nuo
mone negali būti pravestas be pačių Duno
jaus valstybių dalyvavimo, kas galėtų būti 
diskutuojama tik po taikos sutarčių su šio
mis valstybėmis sudarymo. Britų planas Ita
lijos kolonijoms valdyti, kaip prieštaraująs 
Italijos ir Abisinijos interesams ir išplečiąs

Pasibaigė Lenku-Rusu 
derybos

Londonas. Lenkų delegacija, kuri prieš ke- 
sias dienas buvo nuvykusi į Maskvą, derybas 
baigė. Vakar buvo paskelbtas komunikatas, 
kuriame nurodoma, kad Sovietų Sąjungos vy
riausybė yra nutarusi duoti lenkų karinėms 
pajėgoms ginklus, mundiruotę ir karines me
džiagas. Siems tiekimams padengti, Sovietų 
Sąjungą duoda lenkų vyriausybei ilgalaikį 
neribotą kreditą. Taip pat bus stengiamasi 
Lenkijos karinę pramonę atgaivinti ir susti
printi, kad ateityje Lenkija galėtų šiais reik
menimis apsirūpinti.

MINISTERIŲ PAVADUOTOJAI VĖL 
POSĖDŽIAUJA

Londonas. Vakar Paryžiuje užsienių rei
kalų ministerių pavaduotojai vėl pradėjo nu
trauktus posėdžius. Buvo svarstyta taikos 
sutarties su Italija atskiri klausimai, o taip 
pat nusistatyta, kas turi būti atlikta iki nau
josios užsienių reikalų ministerių konferen
cijos, kuri turi įvykti Paryžiuje birželio 15 
dieną.

BRITŲ-AMERIKIECIŲ KONFERENCIJA 
BERMUDOJE

Londonas. 1911 metais įsteigta Britų Im
perijos parlamentarų sąjunga, kurion įeina 
visų parlamentų nariai iš visos Britų im
perijos, pranešė, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių abiejų kongreso rūmų nariai ir 
Didžiosios Britanijos bei dominijų atstovai 
susitiks birželio 10 dieną konferencijai Ber- 
mudos saloje. Britų delegacijai, į kurią įeina 
abiejų partijų parlamento atstovai, vadovaus 
aprūpinimo ministeris John Wilmott ir bu
vęs Britų užsienių reikalų ministeris Edenas

KIEK LIGONINIŲ YRA BAVARIJOJ
Pagal statisinius davinius, šiuo metu Ba

varijoj yra 718 ligoninių. 1939 m. buvo 739 
ligoninės ir 1932 m. — 719 ligoninių. 

britų imperializą taip pat' negalėjo būti 
priimtas. Jį priėmus, britai pasidarytų Vi
duržemio jūros viešpačiais. Triestas ne tik 
etnografiškai, bet ir ūkiškai esąs orientuotas 
Jugoslavijos link. Už Jugoslavijos ribų jis 
tik skurstų. Todėl negali būti jokios kalbos 
apie jo palikimą Italijai. Rusija gynė ir gins 
mažųjų tautų interesus prieš anglų-amerikie
čių ūkinį pavergimą.

Nors Byrnes pasiūlytam 25 metų susitari
mui dėl Vokietijos nuginklavimo Stalinas 
principe ir yra pritaręs, tačiau apie tai te
gali būti kalbama tik įvykdžius esamus susi
tarimus Vokietijos nuginklavimui. Ameri
kiečių pasiūlytas taikos sutartiessu Vokietija 
paruošimas esąs per ankstyvas, nes be Vokie
tijos centrinės valdžios nėra su kuo ir tartis.

Streikai JAV tebevyksta
Londonas. Vakar Jungtinėse Amerikos 

Valstybėse dar 400.000 angliakasių prisidėjo 
prie streiko. • Nors anglies kasyklas ir yra 
perėmusi vyriausybė, tačiau dėl nuolatinių 
streikų anglies produkcija yra labai kritusi. 
Susisiekimas geležinkeliais, praėjus vienam 
pavojui - pasibaigus tarnautajų streikui, da
bar vėl atsidūrė pavojuje, nes nekuriose vie
tose jau trūksta anglies.

Reikia manyti, kad vyriausybė imsis griež
tų priemonių kovai su streikais, tuo labiau, 
kad prezidentas Trumanas gavo reikiamus 
įgaliojimus iš kongreso.

Amerikiečiu zonoje sulaikomas 
i reparacijų mokėjimas

. Londonas. Amerikiečių okupacinės kariuo
menės vadas gen. Kley pareiškė, kad iš ame
rikiečių zonos Vokietijos reparacijiĮ tiekimas 
esąs sulaikomas iki visa Vokietija bus su
formuota į vienalytį ūkio vienetą. Išmonta- 
vimo darbai, kurie buvo pradėti 25 metalo 
fabrikuose, bus tęsiami. Tačiau naujų išmon- 
tavimų nebūsią daroma.

LAIKINAI SUSTABDOMAS ĮMONIŲ 
IŠVEŽIMAS IS VOKIETIJOS

Amerikiečių okupacinės kariuomenės gene
rolas Clay pranešė, jog JAV vyriausybė nu
tarė sustabdyti reparacijoms numatytų įmo
nių išvežimą, kol ūkiška padėtis nepagerės 
ir kol nepaaiškės galutinis Vokietijos sutvar
kymas. Šitas nutarimas padarytas nesitarus 
su vyriausia kontrolės komisija Vokietijai. 
Šio JAV nutarimo paliestos valstybės tuo 
tarpu dar nepareiškė savo nuomonės.

VOKIEČIŲ PATENTAI REPARACIJŲ 
REIKALAMS

Londonas. Anglų laikraštis „Sunday Ex
press“ pranešė, jog karinė valdžia Vokieti
joje nutarė konfiskuoti visus vokiečių 
slaptuosius patentus, kurių vertė siekia

ČEKOSLOVAKIJOJ LAIMĖJO KAIRIEJI
Čekoslovakijos rinkimus, turimaisiais duo

menimis, laimėjo kairiosios partijos. Bohe
mijoje ir Moravijoje vien komunistams teko 
apie 40% balsų. Slovakijoje socialdemokra
tai laimėjo 62%, o komunistai 30%. Galutini 
rinkimų rezultatai dar nepaskelbti.
SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI U. S. ZONOJE 
Amerikiečių okupacinės zonos savivaldybių 
rinkimuose Bavarijoje Krikščionių Socialinė 
Unija laimėjo daugumą, gi Oross-Hessene ir 
Wiirtemberge-Badene — socialdemokratai.

IŠSPROGDINTOS LAIVŲ STATYKLOS
Hamburgas. Iki šiol britų pionierių sau

gotos firmos Blohm & Voss povandeninių 
laivų statyklos Hamburge buvo išsprogdin
tos. Didžiausia dalis vokiečių povandininių 
laivų, pastatytų šio karo metu, išėjo iš mi
nėtų statyklų.

NANSENO PASAI PABĖGĖLIAMS
Vašingtonas. Senatorius Arthuras Venden- 

bergas pareiškė, kad pagal duotas Jungtinių 
Amerikos Valstybių užsienių reikalų mini
sterijos instrukcijas, JAV atstovas tarptau
tinėje pabėgėlių reikalams komisijoje pasiū
lys išduoti visiems pabėgėliams tremtiniams 
ir asmenims be pilietybs vadinamuosius Nan- 
seno pasus. Senatorius Vandenbergas pri
minė apie tų pasų sitemos patarnavimą žmo
nijai po ano karo ir pridūrė, kad po šio 
karo tokių asmenų, kuriems šie pasai yra 
reikalingi, yra žymiai daugiau.

„daugelį milijofc markių“. Tarp šių paten
tų randasi proresoriaus Otto Mechelso su
konstruotas gyvybės gelbėjimo aparatas. Jis 
vadinamas „putų apsiaustu“ ir gali apsau
goti skęstančių laivų jūrininkus nuo mirties 
šaltame vandenyje, net ir Arktikos ledy
nuose. Apsiaustas, kuris užvelkamas ant 
baltinių, dengia žmogaus kūną nuo kojų 
pirštų iki kaklo. Jis susiūtas iš trijų eilių 
dirbtino šilko, kurių laukutinė yra plona, 
vandenį nepraleidžiant, o abi kitos — iš 
storesnėš pliušinės medžiagos. Vidurinioji 
medžiaga yra ištepta specialais chemikalais, 
kurie šaltam jūros vandeniui veikiant pra
deda pūtuoti ir neleidžia kūno šilimai 
išeiti laukan.

Pranešime taip pat nurodoma, kad nau
josios vokiečių mašinos audimo prietaisams 
ir adatoms gaminti yra, šia pramonę tiek 
revoliucionalizuojantis išradimas, kad ma
šinos buvo tuojau sukrautos į dėžes ir 
išsiųstos į užsienį Ištirti.
Filmų produkcijos bendrovė „Agfa“ išrado 

naują būdą spalvuotoms filmoms aiškinti, 
kuris leis spalvuotų nuotraukų gamybą at
likti paprastose foto mėgėjų laboratorijose.
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Paryžiaus konferencijai issiskirscius
1. Pasaulis pasmerktas gyventi nesaugiai

Trys savaitės praslinko tarp lūkesčių ir 
nevilties. Pastaroji, galop, užantspaudavo ke
turių galybių konferencijos pirmąją dalį. 
Nuo Jaltos konferencijos, kurioje pasaulinė 
taika lyg užstatyta Sovietams, nerandama 
bendros kalbos. Visos konferencijos praslin
ko nelemties lydimos ir mažiausia prisidėjo 
sutvirtinti pasaulinei taikai. Tuo ženklu 
atžymėta ka tik pasibaigusi Paryžiaus konfe-

* rencija. Pasaulis toliau pasmerktas gyventi 
nesaugiai.

Paryžiuje prabėgomis paliesti visi klau
simai, kurie taikos konferencijoje turėtų su
daryti taikos sutarčių turinį. Nei vienu es
miniu klausimu nerasta bendros kalbos. Byr
nes padėtis nelengva, nes amerikiečių tarpe 
viena linkmė, kuri vyrauja diplomatų tarpe, 
siūlo radikaliai išsiaiškinti' su Sovietais po
litinius ir kitus klausimus. Nediplomatiniai 
patarėjai yra nuomonės, kad amerikiečiai 
visais klausimais turi rasti kompromisinius 
sprendimus su Sovietais. Tokiomis nuotai
komis gyventa konferencijos metu. Grįžus į 
Vašingtoną, tos nuotaikos gali būti toliau iš
ryškinamos, nes atviras žodis, viešoji nuo
monė ir užkulisinės įtakos dar labiau apspręs 
JAV užsienių politikos gaires, dėl kurių 
praeityje buvo juntamas nemažas svyravi
mas. Sumner Wells, įtakingas užsienių politi
kos aiškintojas, pakartotinai nurodo, kad So
vietai dabar siekia ne vien didelių imperali- 
stinių tikslų, bet nelaiko duoto žodžio ir 
laužo visas sudarytas sutartis. Visa tai įro
dinėjama tam tikru tikslu. Šiandienykštis pa
saulis yra suskaidomas į dvie stovyklas, kurių 
vienai — demokratinei vadovauja JAV, o ki
tai — bolševistinei, imperalistinei — Krem
liaus valdovai. Ir jeigu ankščiau dėl jų pas
tovaus sugyvenimo turėta kai kurių vilčių, 
dabar jos jau pamirštos. Pasaulinės taikos 
miražą pakeičia laikini kompromisai. Pary
žiaus konferencijoje ir jų nebesurasta. Si 

. priežastis JAV privertė pasiūlyti keturių ga
lybių konferenciją atidėti.

2. Didžiųjų magų notariniai

D. Britanija, nors kai kuriais klausimais 
skiriasi su JAV, bet konferencijoje.su jomis 
laikėsi vieningos linijos. Jos pagrindinis 
tikslas išsaugoti Commen Wealth — imperi
jos besvyrančią didybę. Daugelis problemų, 
pav., Indijos, arabų pasaulio, Egipto, nekal
bant apie Artimuosius Rytus, sunkiai spren
džiamos, Tose sąlygose britams telieka vie
nintelis kelias — daryti nuolaidas amerikie
čiams ir kietai spirtis prieš Sovietinio im- 
peralizmo užmačias.

Sovietai, širdies gilumoje, nori užkirsti ke
lią JAV polėkiams pasaulį-valdyti. Jie turi 
tikslų vyrauti pasaulyje. Todėl įvairiomis 
progomis nurodo, kad „reakcionieriškas gai
valas” jau kursto trečią pasaulinį karą. Tam 
karui jie ir ruošiasi su dideliu spartumu. So
vietai reikalingi laiko. Molotovas nuolatiniu 
„niet” —siekia konferenciją užtęsti, Taikos 
konferenciją atidėti, Kremliui leisti visu 
spartumu ginkluotis, kad galop ne diploma
tų diskusijoms, bet numatomam smūgiui bū
tų geriau pasiruošę.

Per tris savaites dėl jokio esminio klausimo 
nesusitarta. Italijos teritoriniai klausimai liko 
atviri. Kolonijų reikalu bergždi ginčai, Įvai
rūs siūlymai dėl jų tvarkymo visoms šalims 
liko nepriimtini. Sudėtingas Triesto klausi
mas, nežiūrint didelių paruošiamųjų darbų, 
iš mirties taško nepajudėjo. Dodekaneso rei
kalu nesusitarta. Italijos reparacijų klausi
mas pavestas niekais, o jų nemaža dalis iš- 
puolusi Sovietams pakeista Įvairia natūra, 
vadinama karo grobio užskaitymu, nes jis 
jau Sovietų rankose. Balkanuose konstatuota 
esama padėtis. - Bukovina ir Besarabija, so
vietinis karo grobis, paliktas Maskvai. Pie
tinė Dobrudža, III Reicho dovana, ir toliau 
džiaugiasi Bulgarija. Transilvanija su 1 mil, 
vengrų priskirta Rumunijai Šis Paryžiaus 
archontų sprendimas yra vienintelis, kuris 
siekia ankstyvesnės būklės atstatymo, bet jis 
yra toli nuo Atlanto nuostatų dvasios. Ir apie 
jį štai ką dienraštis „L’Epoque” š. m. gegu
žės mėn. 10 d. numeryje rašo: „Visi terito
riniai pakeitimai turi atitikti, pagal Atlanto 
Chartą, užinteresuptų tautų valiai”.

„Ar kas nors atsiklausia, rašo dienraštis, 
Pabaltijo valstybių tautų, Rytinės, Bukovi
nos, Besarabijos ar Karpatų Ukrainos gyven
tojų dėl jų ateities sprendimo”.

Iš 4-ių šalių atėję didieji magai, į kuriuos tiek 
daug vilčių dėta, pamiršo didžiuosius tautų 
idealus, kuriais anuomet stengėsi pasaulį su
žavėti. Pastaruoju metu pasaulis apviltas, o 
magai nustojo pasitikėjimo.

3. Komedija su draminiu epilogu
Štai jų paskutinis pasikalbėjimas, įdėtas 

gegužės 16 d. „Combat”: „Molotovas reika
lauja britus apleisti Italiją. Byrnes nurodo, 
kad Italija bus evakuota, jei Sovietai apleis 
Balkanus. Taip, pareiškia Molotovas, mes 
evakuosime Bulgariją.” Ir štai čia prasideda

i ’

Pabaltijo Universitetas Hamburge
(Musų korespondento laiškas iš Hamburgo)

Sumanymas kurti Pabaltijo Universitetą 
Hamburge kilo 1945 metų rugsėjo mėnesį. 
Lapkričio mėnesį buvo gauti principiniai 
sutikimai šį universitetą steigti. Po to su
aktyvėjo universiteto organizavimas ir šių 
metų kovo 14 dieną jis pradėjo veikti. Šiuo 
metu Pabaltijo Universitete studijuoja 960 
studentų, iš kurių lietuvių yra 387. Be to, 
200 lietuvių studijuoja kitose anglų zonos 
aukštosiose mokyklose (11 aukšt. mokoyklų). 
Profesūros šiuo metu Pabaltijo universitete 
lietuvių yra 40. Numatoma, kad šis skaičius 
dar padidės.

Universitete veikia šie fakultetai:
1. Filozofijos, 2. Teisių ir Ekonominių 

Mokslų, 3. Gamtos ir Matematikos, 4. Sta
tybos Technologijos, 5. Mechanikos, 6. Che
mijos, su Formacijos skyriumi, 7. Medicinos, 
ir 8. Žemės Ūkio. '

Paskaitos skaitomos daugiausia vokiečių 
kalba, o kai kurie dalykai ir tautinėmis Pa
baltijo kalbomis. Semestras baigsis birželio 

farsas: „Bulgariją? — klausia Bevinas. Juk 
tas kraštas turėjo būti evakuotas pagal Lon
dono konferencijoje nustatytas sąlygas jau ank
sčiau. Mes dabar turime galvojeRumunijoseva- 
kuavimą. Molotovas nurodo, kad per Ru
muniją būtina sušisiekti su Austrija. Byrnes 
triumfuoja: Okas jus verčia pasilikti Austri
joje? Evakuokite ją, o jums nereikės ginti 
susisiekimo linijos. Austrijos ir Rumunijos 
klausimai nesvarstytini, nes jie neįrašyti die
notvarkėje, — atkerta Molotovas”.

Tuo metu Byrnes patiekia 4 siūlymus, ku
riais baigiami keturių pasitarimai: nutraukti 
konferenciją iki birželio 15 d., sušaukti tai
kos konferenciją liepos 1 ar 15 d., netrukus 
pasirašyti taikos sutartį su Italija, Austrijos 
klausimą įrašyti ateinančios konferencijos 
dienotvarkėm

Australijos užsienių reikalų ministeris 
Evatt protestuoja dėl. 17 mažųjų valstybių 
vaidmensnusnjelkimotaikos konferencijoje. Jis 
siūlo, kad joje būtų klausimai sprendžiami 
2/s dauguma, o ne veto teise naudojantis. Tai
kos konferencijoje, jei ligi jos bus nusiirta, 
pasaulio viešoji nuomonė dar labiau išryš
kės, kad pasaulio tragikomediją privestų iki 
paskutinio veiksmo. O apie ją „L’Epoque” 
samprotauja: „Diplomatinė anarchija gyvai 
siejasi su esmės anarchija. Mes gyvename 
pasaulyje, kuriame tarpusaviai santykiai em
piriškai nusistovi. Šioje padėtyje okupacinės 
kariuomenės yra užėmusios ryškias - pozici
jas. Ir visa tai nėra tas, ko laukta iš „Char- 
tos” iškilmingų pažadų, kuriuos ne kartą pa
tikino didžiosios galybės. Taikos konferen
cija virsta komedija, kuri turi tris veiksmus, 
o jos epilogas gali virsti virsti drama”.

Ir visa tai mažai ką bendro turi su Tobru- 
ko, Dunojaus ar' Vokietijos klausimais, kurie 
neabejotinai yra svarbūs. Už juos yra dar 
esmingesnių — Vyravimas pasaulyje, dėl 
kurio šiandien ir vyksta dviejų jėgų didysis 
rungtyniavimas.

Ged. Galvanauskas.

8 dieną. Netrukus po to (apie 1 liepos) pra
sidės naujas semestras, Studentai bus prii
mami į visus fakultetus. Į Universitetą gali 
patekti tik gyveną anglų zonoje.

Profesoriai, studentai ir administraciją gy
vena akademiniame lagery ir gauna tokį 
patį aprūpinimą, kaip ir kiti išvietintieji. 
Tiek profesoriai, tiek studentai persiėmę 
darbo nuotaika. Kasdieninį darbo ritmą tik 
retkarčiais pertraukia viena kita pramoga, 
kaip ten gyvenančių solistų, ir instrumen
talistų koncertai. Organizuojamas choras, 
pradeda atgyti ir sportinis gyvenimas.

Taip praėjdbių metų pabaigoje iš mažo 
branduolio pradėjęs kurtis Pabaltijo Uni
versitetas Hamburge kas kart plečiasi ir 
stiprėja. Iš lietuvių pusės organizacinę ko
misiją sudarė dabartinis rektorius prof. 
Stanka, filosofijos licencijatas Misiulis ir 
advokatas Montvila. Šiandien mūsų tautie
čių profesorių jau yra kelios dešimtys, o 
studentų šimtai.

A. R.
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Augustas Malkas t-. -j •Padangių
(tęsinys)

Jis patrynė akis. Laivas? Tada jis staiga 
ištiesė ranką į rytus, ir ką tik pasirodžiusi 
saulė nušvietė jo nuvargusį veidą. Simmu 
pažiūrėjo į jį nustebusiu žvilgsniu, tačiau 
jis nespėjo ištarti klausimo, kaip Kusta, 
tarytum pats netikėdamas savo žodžiais, 
ėmė tyliai šnabždėti:

—' Žemė . . . žemė . . .
Simmu ryžtingai pakėlė galvą.
— Pradžioje maniau, kad tai tik dūmų 

juosta, — jaudinosi Kusta, — bet tai juk 
yra . . . žemė!!!

— Tikra žemė! Krantas! — konstatavo 
Simmu.

— Laikysimės, laikysimės ... Matysime ...
Jie irklavo ir sėmė vandenį. Kai vyrai 

keitėsi prie sunkių, apledėjusių irklų, buvo 
kančia, nes rankų sąnariai nebeturėjo jėgų. 
Nugara vos begalėjo išlaikyti kūną. Ne- 

j beužteko jėgų irklams traukti.
Saulė kilo aukštyn ir spinduliavo apledė

jusiuose laivo kraštuose. Tai buvo anksty
bojo pavasario saulė, ir ji švietė nuo kranto. 
Jie yrėsi ten ...

— Saulė dar yra žemai . . . Kad įi bent 
šilimos mums atneštų, — vylėsi Kusta.

( — Ir vis dėlto dar esame gyvi, — niurnėjo 
Simmu. — Jėgos silpsta ir vėjas kartu. 
Saulė taip pat jau šildo. Bent tiek, kad le
das nedidėja.

— Dabar mes bent turime šį tą priekyje,
— atsiduso Kusta ir irklavo toliau.

— Jei vėjas, saulei patekėjus, vėl pasi
suks į vakarus, tai tada vėl viskas žuvę, — 
pridėjo Simmu.

— O jei pasisuks į vasaros rytus? — 
paklausė Kusta.

— Prieš saulę? Galbūt taip ... tai tuo at
veju mus išgelbės.

Ir taip, kaip laimė nėra amžina, taip ir 
prie jų nelaimės niekas neprisidėjo. Nurim
damas vėjas pasisuko prieš saulę, vasaros 
rytų kryptimi, ir bangos, tingiai judėdamos, 
ėjo laivui į pagalbą.

Jie daug nesikalbėjo. Jie yrėsi. Vidudienį, 
kai nuo Ludu antklodžių ėmė tirpti ledas, 
šis pasikėlė ir pasirėmė ant*rankų. Po to, 
atsirėmęs ant alkūpių, jis pamažu ėmė 
semti vandenį iš giliai įgrimzdusio laivo 
dugno. Bet naujo vandens į laivą daug ne
bepatekdavo.
— Net ligonis mums padeda, — gyrė Kusta 

pro sukąstus dantis.
— Taip, tai yra gerai. Bet daugiausia 

mums padėjo velionis. Kai berniukas dingo, 
visas reikalas nukrypo į gerąją pusę, — 
pažymėjo Simmu.

— Nebesidavė įkalbinėjamas. Ir aš vis 
dėlto jam grąsinau, kad ... jis bijojo, kad 
aš iš tikrųjų taip nepadaryčiau.

— Juk buvo aišku, kad tu jį nori tik pa
gąsdinti. Tačiau tai paveikė jį. Ir dabar 
jūra tai padarė. Jis skubėjo ir paskubomis 
per daug pasviro pirmyn. Paslydo ir pa
nėrė . . • Bet mūsų padėtis nuo to pagerėjo!

Jie yrėsi ištvermingai ir tylėdami. Su 
kiekvienu irklų smūgiu jų kūnai beveik 
susmukdavo, bet galvoje buvo aiški mintis: 

prieglobstyje
— ateinanti naktis vėl bus skaidri ir šalta
— ir tai būtų jų mirties naktis, nes jų jė
gos baigęsi, ir jūra daugiau nebelaukė.

Taip praslinko ilga diena. Jie truputį at
sikvėpė. Kusta surado kišenėje duonos ga
balą, ir jie vėl ėmėsi irklų.

— Mes neturime daryti pertraukų, kitaip 
mes greitai nebegalėsime pajudėti, — 
paaiškino Simmu.

— Ir laiko tam nėra, — pridėjo Kusta. Po 
to jis pradėjo stebėtis:

— Bet kaip . . . kaip tas žmogus gali būti 
tiek ištvermingas! Gyvybė atrodo tiek bran
gi, kad dėl jos jis kažin ką padaro!

— Medis, kuris dar nėra visai nudžiūvęs, 
visuomet išleidžia* jaunas atžalas — taip 
pat ir žmogus. Pagaliau, pažiūrėk į žiurkę! 
Ji skęsta, bet kojos visą laiką spurda, nors 
jau paskutinį kvapą išleido. Tai vis dėl to 
gyvybės trupinėlio. Na, žinoma, savotiškai 
brangus dalykas . . .

Ir vėl jie yrėsi, kolei saulė kas kart vis 
labiau šildė ir, vėjui padedant, jie priplaukė 
jau visai arti kranto.

Kai jie pasiekė žemę, saulė už laivo galo 
jau buvo pasinėrusi banguojančion Baltijos 
jūron. Ir dar vienas rūpestis-pakrantėje 
plaukiojo daugybė palaidų lyčių. Srovė 
stūmė paliai krantą; -atrodė, kad juos vėl 
jūron neša. Jie įtempė savo paskutiniąsias 
jėgas, kurių jie savyje visai nebejautė. Ir, 
kolei vakaruose saulė nusileido vakaro 
prieblandoje žėrinčion jūron, laivo dugnas 
girgždėdamas įsirėmė į pakrantės smėlį. Jie 
išgelbėjo savo gyvybes.
Bangų supami, irklai plūduriavo vandenyje. 

Paliai laivo šonus glaustėsi ižas. Ir jei ban
gos nebūtų traukusios laivo jūron, jie 
tikrai būtų parymę ant irklų poilsiui. Bangai 
užeinant, laivo dugnas atsiguldavo ant 
smėlio, tačiau kita banga laivą pakeldavo ir 
nutraukdavo gilesnėn vieton.

Laivas plaukė atgal. Tai privertė juos pa
dėti naujas pastangas. Jie įrėmė irklus į 
smėlėtą dugną ir iš naujo stūmė laivą pro 
akmenis į krantą. Po to jie, pasiėmę šautu
vus, išlipo iš laivo ir brido per vandenį į 
kraštą. Pakrantė buvo tuščia, bet drėgname 
nuglaistytame smėlyje buvo matyti vyrų ir 
vieno šuns pėdos.

— Ar gali būti kas grąžiau? — suniurnėjo 
Simmu, rodydamas į pėdas smėlyje.

Staiga Kusta atsigrįžo ir vėl įbrido į 
vandenį.

— Kur gi? — nustebo senasis.
— Ludu! — atšovė Kuštu.
— Jei tik pajėgsi . . . •— pagalvojęs ištarė 

Simmu. Ir netrukus jis jau skubėjo draugui 
pagalbon. Juodu iškėlė ligonį iš laivo. Da
linai jis pats pastovėjo ant savo kojų; taip 
tryse jie perėjo tuos keturis, penkis metrus, 
skyrusius juos nuo kranto. Ten jie atsigulė 
aukštielninki ir, tarytum negyvi, ilsėjosi, o 
jų kūnai buvo juodo skausmo kupini.

Vakarinė saulė liejo jūron savo raudonuo
jantį auksą. Daug kentėjęs laivas gulėjo 
įsispraudęs tarp pakrantės akmenų.

— Kaip sapnas ... — murmėjo Kusta. Jo 
akys užsimerkė. Tegul ateina mirtis . . . te
gul ateina — jis daugiau nebesijudintų. 
Staiga jis išgirdo šalia savęs kažin kokį 

triukšmą. Tai buvo senasis, jūros audrų grū
dintas, laivo vadas. Jis, atsirėmęs rankomis, 
pakilo nuo žemės, atsiklaupė, paskiau atsis
tojo ir nulingavo pirmyn.

— Tu eini? — paklausė Kustav neatmerk
damas akių.

— Naktis artėja! Čia tikriausia bus kokia 
sodyba.

— Eik! Aš negaliu! Tiesiog gėda!
— Ką čia mes dviese sodybos ieškosime! 

Jei bus, tai aš ir pats vienas surasiu, — at
sakė senis ir /nuėjo.

Kusta negalėjo įsivaizduoti, kiek laiko 
praėjo, kai Simmu buvo nuėjęs. Jis gulėjo 
aukštielninkas ant smėlio, pusiau be> są
monės ir perdaug išvargęs, kad galėtų 
užmigti. Staiga jo ausis pasiekė svetima 
kalba, ir jis atsimerkė.

— Sodyba? — paklausė.
— Gana arti. Už miško kampo . . .
Senasis kartu su juo atvykusiam svetima

jam parodė Ludu. Privažiavo vežimas ir į 
jį paguldė ligonį. Po to jie grįžo atgal 
Kuštu pakelti.

— Leiskite. Nedarykite gėdos vyrui! Juk 
nesu silpnesnis už ligonį, — greitai pasakė 
Kusta ir atsiklaupė. Po to jis įsikabino ran
komis į vežimą, vienu trūktelėjimu atsistojo 
ir atsisėdo šalia brolio.

Ludu šypsojos.
— Kaip sekasi? — klausė Kusta.
— Puikiai! Ištrukome . . . juokėsi Ludu 

ir nejudėdamas žiūrėjo į brolį, lyg vaikas į 
kalėdinės eglutės žvakutes. Po praleistos 
nakties jūroje šis gyvas veidas atrodė lyg 
sapnas.

— Iš čia mes grįšime namo, — vylėsi 
Kusta.

— Na, iš čia — tai kiekvienas piemuo 
gali! — atsakė Simmu. Po to jo ranka 
įsmuko kišenėn. Jos gilumoje jis susirado 
pypkę, ir jo bejėgiai pirštai ilgai vargo 
kimšdami tabaką. Kai svetimieji vyrai nu- 
kentėjusiems davė išgerti degtinės ir Sim
mu pypkei ugnies, vežimas pasijudino, ir 
tiršti' pypkės dūmai taikingai kilo aukštyn 
prie vakarinių debesų. Kai Kusta parodė 
senajam, kad atsisėstų vežime, Simmu 
atkirto:

(Bus daugiau)

S. Laucius

SVETIMOJE PADANGĖJE

Trūksta širdžiai krūtinėje vietos 
Varžo dvasią pilki skarmalai. 
Daug, oi, daug pasakyti norėtųs 
Ir išvykti betkur po galais.

Taip ilgu, nuobodu ir taip liūdna
Be gimtosios, kvapiosios erdvės. 
Kas gi skausmą žmogaus apibūdins? 
Kas kelius į tėvynę nušvies?

Bet jaunystė, žiedais apsikaišius, 
Nuostabiausių jėgų kupina, 
Griš namoliai pavasario vaišių 
Su terbom, su žaizdom ir daina.

Vėl prie upės raudos šimtabalsė, 
Vėl gijas derins pirkioj sesuo. 
Mes pečiais visą varga pakelsim, 
Ir trispalvė laisvai plevėsuos!
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NELAIMINGAS ATSUKIMAS?
Niirnbergas. Sovietų Sąjungos prokuroras 

Niirnbergo byloje generolas Rudenko prane
šė, kad jo padėjėjas generolas M. Zorya 
„nelaimingai žuvo”. Prisiųstame amerikie
čių generolui Gili prenešime, generolas Ru
denko nurodė, kad pravedus nuodugnų tar
dymą paaiškėjo, kad generolas Zorya žuvo 
dėl to „jog neatsargiai elgėsi su šaunamu 
ginklu.”

NAUJI PASAI AMERIKIEČIŲ ZONOJ
Wiesbadenas. Karinės valdžios įsakymu, 

visoj amerikiečių okupuotoj zonoj iki rugsėjo 
mėn. 30 dienos turės būti išduoti nauji pa
sai, *kurie vadinsis „Deutsche Kennkarte“. 
Tuos pasus turėsią išsiimti ir „auslen- 
daeriai“, kurie nėra tarnyboje okupacinės 
kariuomenės žinioj, ar netarnauja amerikie
čių kariuomenėj.

Pasai būsią su fotografijomis, piršto 
atspaudu ir paso savininko parašu.

'Margi trupinėliai
LANKSČIŲ KAULŲ VEIKĖJAI

Kiek jie priposėdžiaudavo, kiek priekaištų 
prisakydavo savo išsirinktiesiems viršinin
kams! Girdi, čia tu vandenį teleidi tik 5 va
landas per dieną, čia tu dirbti varai, šviesą 
liepi prieš vidunaktį gesinti, į ramių žmo
nių baraką prileidai kažkokių vokiškai kal
bančių. O kai mus globojančios įstaigos pa
čios paskyrė neribotą valdovą, tada didieji 
rėksniai nustojo posėdžiavę ir priekaištavę, 
nors vandens gavimo laikas sumažintas per 
pusę, dirbti eina dvigubai žmonių, šviesa 
gesinama tuo pat laiku, į ramųjį baraką pri
kelta dar daugiau nelietuviškai kalbančių ir 
dar' šiokių tokių nebuvusių ir varžančių 
naujovių įvesta.

Tie posėdžiautoj ai ir priekaištautojai 
ėmėsi dabar naujo amato: jie naujajam 
viršininkui žemai lankstosi ir saldžiai su 
juo čiulba, rūpindamiesi, kad tik šis ne
sumanytų apkarpyti jų turėtųjų ' didesnių 
negu kiti teisių. *

PASIRUOŠIMAS DIRBTI
Turėjome savo tarpe aštuonis vienos sri

ties amatininkus. Jausdami laiko šūkį, siū
lantį visiems pagal savo specialybę jungtis 
į krūvą, jie vieną dieną taip pat nutarė 
mesti sėdėjimą ir pradėti dirbti. Susirinko, 
įsteigė skyrių, išrinko penkių narių valdybą 
ir trijų revizijos komisiją, ir dabar reikia 
tik dirbti.

Dirbti kol kas jie dar negali, nes jie yra 
valdomuosiuose ir priežiūros organuose, o 
darbui reikia žmonių, kurie neturi jokių 
valdžios pareigų. Tokių žmonių ligi šiol dar 
iš niekur neprisideda į jų būrelį.

MODERNIŠKASIS MAURAS
Krutėjo vyras, kiek galėjo. Neprašė atly

ginimo, nereikalavo papildomo maisto. Jei 
kas dėl vietinių intrygų nuleisdavo rankas, 
jis sakydavo:

— Ar mes čia sau dirbame? Jei nenulei- 
sime rankų, kada nors galėsimę jausti šir
dyje pasitenkinimą, kad mūsų stovykla 
dirbo kultūrinį darbą ne blogiau už 
didžiąsiąs.

Paskui, kai tie nuleisdinėjusieji rankas šio 
krutančioj© vyro sustiprinti ir ginami atsis
tojo ant tvirtesnių kojų, ’jie nusprendė su

BUDINGAS LAIKRAŠTIS
Berlynas. Berlyne išeina kiniečių savai

traštis, kuris yra tuo būdingas, kad, neturint 
kinietiško šrifto, jis visas rašomas ranka. To 
savaitraščio pavadinimas ,,Ho Ping Pao“. 
Tuo laikraščiu aprūpinami 500 Vokietijoj gy
venančių kiniečių, kurie per jį informuoja
mi apie toli esančią tėvynę ir politinę pa
saulio padėtį.

Laikraštis išeina 4 puslapių dydžio. Jis 
multiplikuojamas taipo pat originaliu būdu: 
iš laikraščio originalo padaroma foto kopija, 
vėliau padaromos klišės ir tuomet spaud
žiama spaustuvėje.

PASAULINIS REKORDAS Į AUKŠTĮ
Tokio. Amerikiečių orinių pajėgų vyr. 

štabas Pacifike praneša apie jų vieno lėk
tuvo, tipo „B-29“, padarytą pasaulinį re
kordą į aukštį. Jis pakilo aukštumon 13,733 
metrus ir turėjo su savimi apie 2 tonas kro
vinio.

daryti sąlygas, kad tas jų rėmėjas ir judin
tojas pasitrauktų iš darbo, nes daug mie
liau bus, jei jiems vieniems atiteks darbo.. 
garbė.

Vadinas, ir kultūriniame darbe dar būna 
maurų, kurie savo atlieka ir kaip nereika
lingi gali eiti.

UŽ SVETIMAS KLAIDAS
Vietinės kultūrinės pajėgos padarė gražų 

žygį — pasikvietė į svečius kaimyninės sto
vyklos scenininkus ir suruošė vakarą. Va
karas praėjo jaukioje nuotaikoje, svečiai už 
savo programą iš klausytojų susilaukė 
šiltų katučių, bet ruošėjai padarė didelę 
klaidą: jie neįjungė į programą vietinių 
scenininkų, perdaug prisikviesdami svečių.

Ambicijėlės susimaišė su intrygėlėmis, ir 
svečiai, tikėjęsi pas vietinius savo scenos 
brolius nakvynės, turėjo eiti miegoti į stotį. 
Suklydo ruošėjai, o šąlo stotyje svečiai.

UŽBURIĄS TIKĖJIMAS
Naujajame barake išrinkome mes jam 

gražiausią ir šilčiausią kambarį, sumedžio
jome ir pakabinome du gražius paveikslus 
ir visus kaimynus paprašėme šiukštu ne
kelti triukšmo ir taikstytis vaikščioti dau
giau ne ant užkulnių, o ant pirštų. Mums 
reikės teatro, o jis esąs diplomuotas artis
tas. Mes norėtume choro, o jis sakosi gerai 
dainuojąs. Mes kalbame apie skubų mokyk
los steigimą, o jis dėsto, kadangi baigęs mo
kytojų seminariją. Stovyklai būtinas sani
taras, o jjs daug praktikos turįs. Rašomąja 
mašinėle per minutę jis išmušąs du šimtus 
raidžių. Jis yra išėjės daug visokių mokslų, 
mūsų naujakuriškame gyvenime bus tiesiog 
nepakeičiamas žmogus.

Ilgainiui, matydami, kad ne visiškai taip 
yra, kaip jis pasakojosi, mes teatrui susira
dome kitą režisorių, pasikvietėme mokytoją, 
mašininkę,, virėją, chorvedį, bet sanitaro 
niekur neradome. Tiesa, vienai ligonei ge
riamaisiais vaistais jis liepė išsitrinti nu
garą, kitam nuo skaudančių akių buvo 
duota užpilti ant danties, trečią nugydytą 
išgelbėjome šiaip taip nuo mirties, bet jį 
mes gerbiame ir pasitikime juo: iš tiek 
mokslų ir aimatų turi juk išeiti kas nors 
gera. K. B.

KAREIVIO SKUNDAS
Kinų liaudies daina (Ši-king)

Generole!
Mes esame karaliaus laiptai ir pakopos.
Mes praplaukiam, kaip upęm vandens 

sraunūs . . .
Be reikalo praliejai mūsų kraują, 
Generole!
Generole!
Mes esam sakalai karaliaus ir pelėdos.
Badauja mūs vaikai ... Ir klykia mūsų 

žmonos.
O mūsų kaulai pūva žemėj svetimojoj, 
Generole!
Generole!
Tavo akys kibirkščiuoja baimę ir pajuoką. 
Eina baudžiavas mūs motinos per dienas.. 
Ar dar turi sūnų, gyvą motina bent vieną, 
Generole!

Iš vok. k. verti J. Mekas.

IS MŪSŲ GYVENIMO

MEMMINGENO STOVYKLOJE
ĮDOMUS KONCERTAS

Šiandien, gegužės 28 d., Memmingeno D P 
stovyklos teatro salėje įvyks estų vyrų choro 
koncertas. Programoje dalyvauja solistai iš 
Oldenburgo: M. Pauk, N. Pold ir L. Lesta. 
Pažymėtina, kad šis 55 asmenų choras yra 
gastroliavęs Kaune.

SPEKTAKLIŲ SKELBIMAI
Nuo šios dienos mūsų stovyklos visuome

nė bus informuojama apie spektaklius, kurie 
bus -stovyklos teatre. Blokuose bus iškabinti 
skelbimai.

ŠPORTO ŽINIOS
Memmingenas. V. 26 — Mūsų stovykloje 

įvyko draugiškos krepšinio rungtynės tarp 
Kempteno ir Memmingeno stovyklų koman
dų. Kaip ir buvo galima laukti, rungtynes 
laimėjo kempteniečiai pasekme 52:26 (31:7).

Pirmame žaidimo ketvirtyje Puzinauskas 
susižeidžia. koją ir išeina žaidimo. Svečiai 
palieka žaisti visas rungtynes keturiese. Ir 
vis tik memingeniečiams nepavyko pagerinti 
rezultatų.

Kempteno komandoje be Puzinausko dar 
žaidė Bagdonas, Duliūnas, Mackevičius ir 
Norkus L Memmingeną atstovavo Ąžuolas, 
Bumanis, Fricsons, Klaiše ir Lerchs.

» • ♦
SIAUČIA PLĖŠIKAI

Bambergas, Mieste jau kuris laikas siau
čia plėšikai, kurie ginkluotais užpuolimais 
apiplėšia žmones ir visuomenės tarpe kelia 
nerimą.

Prieš kiek laiko per vieną dieną 
mieste buvo įvykdyti 4 ginkluoti apiplėšimai. 
Gegužės mėn. 19 dieną, apie 22 vai. begriž- 
tant į stovyklą, Moos gatvėj buvo užpultas 
lietuvis B., kuris, vengdamas apiplėšimo, 
nuo plėšikų ėmė bėgti, tuomet vienas iš jų 
šovė į bėgantįjį ir peršovė B. krūtinę.

Nukentėjusis skubiai nuvežtas į ligoninę, 
kur jam padaryta operacija ir rasta krūti
nės ląstoj pasilikusi kulka. Nukentėjusiojo 
gyvybei pavojus, atrodo, negręsia. Plėšikai 
dar neišaiškinti. 

.
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