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Paryžiaus konferencijoje optimizmas
Paryžius. Antrą dieną užsienių reikalų 

ministerial nustatė konferencijos dieno
tvarkę. Šį kartą be jokio Molotovo pasi
priešinimo dienotvarkėn buvo įtrauktas ir 
Austrijos klausimas. Užsienių reikalų mi- 
nisteriui Bidault pasiūlus šis klausimas 
buvo paliktas paskutiniu punktu.

Šioje konferencijoje bus aptarta taikos 
sutarčių sudarymas su Rumunija, Bulgari
ja, Vengrija, Italija ir Suomija; taip pat 
ir Vokietijos klausimas. Be to, turės būti 
nustatyta taikos konferencijos data.

Dėl konferencijos reiškiamas optimizmas, 
kad Molotovas sutiko diskutuoti Austrijos 
klausimą, kur taip pat bus siekiama susi
tarti atitraukti okupacines kariuomenes iš 
Austrijos. Dėl Italijos Molotovas pasisakė, 
kad turi būti apsvarstyta monarchistų ban
dymas sukliudyti respubliką Italijoje, ta
čiau pažymėjo, kad šis klausimas gali būti 
nepriklausomai nuo taikos sutarties su Ita
lija svarstomas. 1

Sovietai duoda suprasti, kad jie laukia 
ir iš anglo-saksų persiorientavimo savo 
laikysenoje.

SPĖLIOJIMAI
Admirolo Leahy viešnagė Londone su

kėlė įvairių kalbų. Admirolas yra Tru- 
mano asmeninio štabo šefas ir artimiau
sias patarėjas karo reikalais. Kelionė yra 
apgaubta paslaptimi. Oficialiai tepranešta, 
kad admirolas matysis su premjeru Atlee 
ir kt. Dr. Britanijos vyrais. JAV žurnalistas 
Kuh „P. M.“ skiltyse paskelbė, kad. adm. 
Leahy kaip specialus Amerikos pasiunti
nys diskutavo visą jūrų frontą. Visų pir
ma aptarta priemonės eventualaus karo 
prieš TSRS atveju. JAV radijo komenta
torius Drew Pearson pareiškė: „Galiu ati
dengti paslaptį, kad admirolo misija į Lon
doną yra tiesioginiai susijusi su eventualiu 
karu prieš TSRS. Admirolas paruošia glau-, 
dų JAV ir D. Britanijos štabų bendradar
biavimą.

KANTRI IR TYLĖJO
„D. P. D. Z.“ laiške iš Amerikos rašo: 

Vienas korespondentas dar Paryžiaus po
sėdžiams tebevykstant šitaip apibrėžė tarp
tautinę būklę — Amerika dar kartą buvo 
ištiesusi ranką Tarybų Sąjungai, deja, ran
ka pakibo ore. TSRS ištiestos rankos ne
priėmė. Savaime suprantama, rankos pirš
tai turėjo susitraukti, be paliko vienų vie
nas nykštys, ir jis rodo į Tarybų Sąjungą 
kaip į valstybę, kuri nenori jokio susitari
mo, vadinasi, savo politika veda pausaulį 
prie dviejų priešingų blokų. Amerika kant
ri, ilgai ji tylėjo, bet ilgiau jau nebepajė- 
gja tylėti.

BULGARIJOS DELEGACIJA PARYŽIUJE
Paryžius. Į Paryžių atvyko Bulgarijos 

delegacija vadovaujama parlamento pir
mininko. Delegacija atstovaus Bulgarijos 
interesus per užsienių reikalų ministerių 
pasitarimus.

ITALIJAI REPARACIJOS PAKELIAMOS
Maskva. Maskvos radio pasisakė, kad 

Sovietų Sąjungos ir Jugoslavijos reikalau
jamos reparacijos iš Italijos Italijai esan
čios įmanomos.

Generolas De Gaulle kalbėjo
Londonas. Vakar Normandijoje kalbėjo 

generolas De Gaulle. Jis reikalavo, kad 
Prancūzijoje būtų 2 rūmų tautos atstovybė 
ir kad valstybės šefo galia būtų naująja 
konstitucija sustiprinta, o‘ ne susilpninta. 
Jis užakcentavo, kad vienų rūmų atstovy
bė. kokia ji buvo planuojama pirmojoje pa
rengtoje konstitucijoje būtų privedusi prie 
diktatūros vienos partijos.

Ypatingai papmėjo, kad dabar Pancūzi- 
jos ir' kolonijų likimas stovi ant lošimo 
kortos.

Iš Londono pranešama, kad gen. De 
Gaulle galįs grįžti į politinį gyvenimą bet 
ne tuč tuojau.

KOMUNISTAI PRIEŠINGI
Paryžius. Prancūzijos komunistų vadas 

Thorez po partijos vykdomojo komiteto po
sėdžio pareiškė, kad jie nesutiksiąs, kad mi-

įdomus “Neue Zeit“ išvedžiojimai
Maskva. „Neue Zeit“ Vokietijos-Sovietų 

Sąjungos karo pradžios sukaktuvių proga 
įsidėjo vedamąjį, kuriame sako, kad dėl šio 
karo yra kaltas ne tik hitlerizmas, bet ir 
modernusis kapitalizmas bei miuncheniz- 
mas ir Amerikos izoliacinizmas ir, kad dar 
šiandien tas pasireiškia ir yra veiklūs 
veiksniai reakcijos forma. Kova buvusi ne 
tik prieš Vokietiją, bet taippatkova učdemo
kratinių principų pritaikymą santykiuose tarp 
didelių ir mažų tautų. Sovietai šiame kare 
suvaidinę lemiamą rolę. Laikraštis griežtai 
pasisako prieš amerikiečių spaudos nuro
dymą, kad sovietai be Amerikos ir Anglijos 
paramos nebūtų laimėję. Taip pat griežtai 
pasisako prieš nurodymą, kad JAV turin
čios atominę bombą ir ją išradusios. Griež
tai atmeta mintį, kad JAV kovoje įgijusios 
vadovavimo privilegiją. Laikraštis sako, 
kad tai yra mažumos demokratijos išsigal
vojimas, bet ne masių.

Priemonės, kurių dabar reikia imtis 
esančios nuginklavimas agresorių ir bend
radarbiavimo principų pritaikymas tolimes

ISPANIJOS SOCIALISTAI PRIEŠ 
KOMUNISTUS

Tulūzoj įvykausiame Ispanijos socialistų 
kongreso priimta nutarimas atmesti bet 
kokį bendradarbiavimą su komunistais. 
Nutarta paremti antrojo internationalo at
statymas. Vienas kalbėtojas, A. P. žinio
mis, šitaip pareiškė: „TSRS vidaus prak
tika ir Rytų Europos vargai, taip pat ko
munizmo giminystės su Musoliniu ir Hit
leriu bei jų auklėtiniu generolu Franco — 
mus, socialistus, įpareigoja skelbti kovą 
trečiajam internationalui, kovą už krikš
čioniškosios civilzacijos egzistenciją“.

nisteris pirmininkas būtų iš MRP ir pa
siūlė, kad būtų socialistas.

Socialistai jau anksčiau pareiškė, kad jie 
dalyvausią vyriausybėje, bet pasisakė 
prieš, kad socialistas būtų ministeris pir
mininkas. MRP. pasiūlė, kad ministerių 
pirmininku būtų užsienių reikalų ministe
ris Bidault — MR1\

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ KOMITETO 
POSĖDIS

Londonas. Maskvoje įvyks tarptautinio 
profesinių sąjungų vykdomojo komiteto 
posėdis, kur bus svarstoma profesinių są
jungų atstovo priėmimas į JTO. Taip pat 
bus svarstoma profesinių sąjungų padėtis 
Vokietijoje. Bus sprendžiamas komisijos 
sudarymo reikalas, kuri turėtų vykti į Ja
poniją ir į Graikiją ištirti ten esančių pro
fesinių sąjungų būklę. Be to, bus svarsto
mas ir Franco režimo klausimas.

niam gyvenimui. Tarptautinė reakcija 
siekianti padaryti tam tikriems sluoks
niams įtakos ir priversti Sovietų Sąjungą 
priimti naujus principus. Šis bandymas 
esąs naujos karų ugnies koncentravimas. 
Laikraštis prisimena gen. Michailovičiaus 
bylą ir meta kaltinimus JAV ir Anglijai. 
Straipsnyje pripažįstama, kad tik sovietinė 
pažiūra išreiškia tikrus demokratinius 
principus.

INDIJOJ SUDAROMA VYRIAUSYBĖ
Nr. Delhi. Vicekraralius pakvietė 14 In

dijos žinomų asmenybių sudaryti provizo
rinę Indijos vyriausybę. 5 atstovai pakvie
sti iš kongreso partijos ir 5 atstovai iš mu- 
solmonų lygos. Kongreso partijos komite
tas vakar tarėsi 5 vai. ir posėdį atidėjo 
rytdienai.

Taip pat ir musolmonų lygos komitetas 
atidėjo posėdį Vicekaraliaus atsišaukime 
sakoma, kad yra būtinas reikalas greitai 
sudaryti provizorinę Indijos vyriausybę.
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Jonas Kukis Dievu kova
(tęsinys)

O senasis valdovės dainius gintariniam 
bokšte pynė naują dainą. Ji buvo atausta li
kusių šaly mergelių raudų kasnykais.
Daina buvo baigta. Su paskutiniuoju akor

du sutruko ir kanklių stygos. Skaudi aimana 
užlūžo kuoro perėjimuose.

Suvirpėjo ir kaulėti dainiaus pirštai. 
Balta galva nulinko ant užmigusių kanklių.

„Tąi dievų ženklas ... Kviečia pas save ... 
Žemės giesmė užbaigta, laikas keliauti . . .

Lik sveika mano šalie. Ir liūdėk, kad vė
liau didesnis džiaugsmas būtų . . . Atida
viau tau visa, ką brangiausio turėjau savos 
širdies lobynuose . . . Daugiau duoti nebe
pajėgiu . . .“

Paėmė į rankas nebyles kankles, ilgesin
gu žvilgsniu permetė tdliuose dunksančius 
miškus ir, lėtais žingsniais nulipęs kuoro 
laiptais, apleido pilį.

Tik vieni dievai ir mėlyna paukštė daly
vavo senojo dainiaus laidotuvėse. Kai jis, 
susikrovęs šventajam ąžuolyne didžiulį 
laužą, šį uždegė šveAtaja gėrio ugnimi ir, 
liepsnų laižomas, su kanklėmis užlipo į jo 
viršūnę, mėlyna paukštė pragydo ilgesinga 
rauda. Ji aidais plaukė ąžuolų tankmėmis, 
vėjeliu vilnijo žaliomis vejomis.

Tai buvo dainiaus laidotuvių rauda.
Laužas senai jau sudegė. Aušo paskutinės 

ąžuolo žarijos. O rauda vis dar tebeskambė
jo šventose tankmėse. Ir tik su paskutiniu 
besileidžiančios saulės Spinduliu, su pas
kutiniu vėjo atsidūsėjimu, kuris išžarstė 
laužo pelenus, ir ji nutilo.

Paukštė pakilo nuo ąžuolo viršūnės ir, 
sušvytravusi mėlynais sparnais nuskrido 
žaliomis giriomis j šalies gilumą.

Užsirūstinę dievai, sušaukė visos žemės 
vėtras ir joms įsakė supūsti tamsiausius pa
dangių debesis su ugninėmis vilyčiomis ir 
trankiais griaustiniais, kad sugriautų ir su
degintų gintarines šalies pilis.

Ištisas tris dienas ir tris naktis trankėsi 
griaustiniai ir lėkė švitinčios žaibų vilyčios. 
Griuvo aukšti pilių kuorai. Degė geltonas 
gintaras. Žmonės, kaip paukščiai 'blaškėsi 
grąsmingoje tamsoje. Saukėsi dievų pasi
gailėjimo.

Bet šie buvo perdaug užrūstinti ir tylėjo.
. I ’ ‘

v Nelaimė tamsia skraiste apgaubė Laisvės 
šalį. Slinko metai . . .

Svetimi žmonės atvyko į miškusir Laisvės 
šalį pavertė vergų šalimi. •

Gyventojais arė ir akėjo iškirstus miškų 
plotus ir jų nugaras iki kraujo mušė kieto
mis lazdomis. Ir ten, kur anksčiau skambėjo 
dainos ir tryško džiaugsmas, dabar aidėjo 
rykščių smūgiai ir aimanos. Liejosi sielvar
tingos ašaros.

Laisvės šaly įsiviešpatavo visos žemės 
blogosios dvasios. Čia sau' prabangą kūrė ir 
lėbavo svetimi atėjūnai, ar tie šalies bajorai, 
nusilenkę naujiems valdovams. Jie apspiaudę 
savo tėvų trūnijančius kaulus, pasidabino 
svetimasis blizgučiais.

Šventuose ąžuolynuose, pavirtusios arais, 
blogio dvasios susuko savas gūžtas. Arai 
aukštai iškėlę galvas, mojavo galingais 
sparnais ir džiaugėsi naujomis saulėtomis 
erdvėmis.

Barniai būtų miegoję arai. Ramiai būtų 
aukštas padanges ir saulėtą savo vaikų

ateitį sapnavę. Bet giesrfiė, nepakenčiama 
ir biauri arams, laisvės paukštės giesmė 
drumstė saldų arų sapną.

Ir ko ta paukštė nori? Kam jai apie pra
rastą laisvę giedoti? Vistiek jau jinai nebe
grįš . . . Tik arams, vien arams valdyti žy
driąsias erdves. Silpnos paukštės jiems tik 
maistu tegali būti . . .

Iškėlę galvas atydžiai klausėsi, iš kurios 
pusės paukštės giesmės čiulbjimas plaukia. 
Aštrias akis į padanges ir į miškų tankmes 
įrėmę, stebėjo, ar nepamatys silpnojo sut
vėrimo,' kuris vienas, kaip jiems, taip ir val
dovams saldų miegą drumsčia.

Nors ir žvalios buvo arų akys, nors ir 
galingi jų 1 sparnai, bet niekaip mėlynos 
paukštės sugauti neįstengė. Niekaip jos 
sudraskyti nesugebėjo.1

Laisvės giesmė, tarsi aštrus iešmas, pa
mažu smigo į pavergėjų širdis. Ji sklido iš 
tankių šilų, iš tamsių samanotų pastogių. 
Išniekintų žmonių širdyse pamažu pradėjo 
gimti ilgesys prarastai laisvei. Ilgesys gra
žiai praeičiai.

Ir veltui arai šaliai laidotuvių giesmę 
kranksėjo, veltui mėlyną paukštę nusmaugti 
tykojo.

Šalis audringai budo naujam gyvenimui.-
* * *

Miškuose, laukuose ir pievose staiga pas
klido negirdėtas čiulbėjimas. Balsas buvo 
nuostabiai buriantis. Jis šaukė visus šalies 
vyrus į kovą prieš svetimus valdovus. Die
vų vardu 'ragino ardyti arų gūžtas ir vyti 
juos iš šventųjų ąžuolynų.

Tai buvo mėlynos paukštės kovos giesmė-
Paukštė surado aukštą kalną, kuriame 

buvo kalinami šalies raiteliai ir savo giesme 
pažadino juos iš burtų miego. Šie sutraukė 
aprūdijusius pančius, išlaužė sunkias duris

Atidarytas^profesionalinis teatras
Detmolde susitelkė profesionalai akto

riai, su H. Kačinsku pryšaky, sudarė dra
mą ir gegužės 30 d. vaidino pirmąją prem
jerą — Ant. Rūko pjesę „Bubulis ir Dun
dulis“. ,

Linksmos pjesės konfliktas pagrįstas 
dviejų Lietuvos ūkininkų — Bubulio ir 
Dundulio — susikivirčijimu, kuris supin
tas su jų dviejų vaikų sutuoktuvėmis ir 
kitomis piršlybomis. Pjesė įdomi, juokinga 
ir baigiasi laimingai -— trijų porų sutuok
tuvėmis.

Pjesę pastatė J. Blekaitis, dekoravo dail. 
V. Andriušis. Pastatymas gražus. Dekora
cijos ir kostiumai, puikūs. Scenovaizdis 
atskleidžia sodrų Lietuvos kaimo kiemą ir 
sodą su bičių aviliais. Ir iš pjesės tryk
šta Lietuvos širdies gyvęnimas.

Sį linksmą 3-jų veiksmų nutikimą, kaip 
sako autorius, vai'dino dešimties aktorių 
būrelis: H. Kačinskas — Bubulį, V. Va
liukas — Dundulį — svarbiausius herojus. 
Stiprūs aktoriai davė sodrų kaimiečių 
vaizdą; Bubulio dukterį Radastą — D. Jo- 
siukaitė, vienintelė naujokė debiutante, bet 
turinti gabumų. Dundulio sūnų — Dobilą 
—- R Veselauskas, nuoširdžiai suvaidino 
kaimo bernelį. Bubulio šeimininkė Rožė ir 
našlė Agulė įdomiai interpretuojamos D. 
Kubertavičiūtes ir M. Lemešytės, kiekvie

Z. Venclauskaitė

bikiniui.
Išrovei tu mane iš sodo to auksinio 
Ir sviedei miesto gatvėn, lyg bevertį daiktą. 
Į ranka man įbrukęs pudrą ir karminą, 
Išrovei tu mane iš sodo to auksinio.

Dabar, lygu pajacas slankioju aš gatvėm, 
Tam miesto ūžesy, kur minią juokint reikia. 
O kas man sugrąžins laimužę ir jaunatvę, 
Kurią žš palikau dulkėtoj miesto gatvėj?

Paklydau miesto aš tamsiuosiuos labirintuos. 
Čionai tiek daug kelių, tiek melo ir apgaulės. 
Ak, duoki, man šviesos, menkos šviesos 

žibinto,
Paklydau miesto aš tamsiuosiuos labirintuos.

Grąžinki vėl, grąžink į ramųjį tą sodą, 
Kur Skęsta spinduliuos nūn ir žiedų daugybėj. 
Nyku, kur sielą žmonės už grašius parduoda, 
Grąžink, grąžink mane į ramųjų vėl sodą.

ir viesulu išsiveržė į laisvę.
Galinga daina nuskambėjo pavergtoj šaly. 

Kovos daina. Vyrai antrą Jrartą išėjo 
mušti svetimų grobuonių. Antrą kartą išė
jo krauju išpirkti taip brangią laisvę.

Daugelis raitelių nebegrįžo pas savo my
limąsias, daug baltagalvių raudojo kritusių 
sūnų, bet laisvė liko atgauta.

Atgimė linksmos dainos ir užmirštas juo
kas. Į žmonių širdis dalinai sugrįžo meilė 
ir laimė. Tik nebegrįžo dar gėrio deivės. 
Nes žmonių sielos buvo dar užterštos 
Gobšumo, Pavydo, Neapykantos ir kitų 
piktųjų dvasių blogio sėklomis. Žmonės 
nespėjo atsipalaiduoti nuo svetimų papročių, 
dėl ko ir svetimos blogybės temdė /saulėtas 
dienas . . . / | (B. d.)

nos savaimingai ir originaliai. Komikas A. 
Dikinis labai juokingai buvo senas kava- 
lerius Šaltekšnis, besiperšąs jaunutei Bu
bulio dukterei, kuri susimylėjusi su Dun- 
duliuku Dobilu. B. Kvedaras vaidino vik
rų piršlį Tarulį, ir pats veikalo autorius 
A. Rūkas vaizdavo seną mergišių Girdžių, 
kuriam tenka nemaža rezonieriauti, bet 
sėkmingai.

Spektaklis visus žiūrovus dvejetui va
landų nukelia į Lietuvą, į mielą jos kaimą 
ir jo atmosferą. Yra ko pasižiūrėti, ko 
pasiklausyti ir ko ’ pasijuokti — nuoširdžiai 
ir atvirai.

.Aitvaras“ yra pasiryžęs aplankyti trem
tinių kolonijas kurios turės galimybių 
prisiųsti susisiekimo priemones nusivežti 
aktorius ir dekoracijas.

J. K.

BARUCHAS PATIEKS PROJEKTĄ
Naujorkas. JAV atstovas JTO atominės 

energijos panaudojimo komisijoje ryt pa
tieks projektą to klausimo sureguliavimo 
reikalu. Projektas numato JTO chartos 
reviziją — veto teisės suspendavimą, jei 
kuri valstybė prasižengtų atominės energi
jos nuostatams.
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Žiūrėjome, kaip krinta bombos..
Apie kovo mėnesio vidurį, Vilniaus mo

kesčių inspekcijos (jos tada vadinosi jau 
Vilniaus miesto vykdomojo komiteto finan
sų skyrius) gavo iš to. komiteto sekretoriato 
(bendrojo skyriaus) raštu reikalavimą pris
tatyti sąrašą tų mokesčių mokėtojų, kurie 
paskutiniaisais metais yra ture jų- apyvartą 
didesnę kaip 150.000 litų arba zlotų. Reika
lavimas lietė apyvartą, o ne pelną. Nusta
tytoji 150.000 riba lietė nemažą kiekį mokes
čių mokėtojų. Sąrašas turėjo būtį parengtas 
neatsižvelgiant, nei į rasę ar tautybę. Laiky
damas rankoje šį reikalavimą net pats'vyr. 
mokesčių inspektorius klausiamai ieškojo 
pagrindimo bei atsakymo, kam toks sąra
šas gali būti reikalingas bendrajam (perso
naliniam) Vilniaus miesto vykdomojo komi
teto. skyriui, kuris visai nebuvo susietas su 
jokiais finansų-mokesčių srities reikalais. 
Tačiau, kai „draugas“ Kirstukas iš šio sky
riaus dar telefonu paskambino tuo reikalu, 
teko sąrašą finansų skyriui parengti, nors 
kažkokus nujautimas sakė, kad kažkas čia 
vis dėlto yra; kad tas įvairiais tikslais gali 
būti panaudota. c

Prabėgo balandžio ir gegužės mėnesiai. 
Birželio mėn. 13-tos dienos rytą finansų 
skyriaus tarnautojai rinkosi į įstaigą nere
guliariai. Pavėluotai ir su ištysusiais, persi
gandusiais veidais. Visų atėjusių .veiduose 
atsispindėjo klausiantis baugus žvilgsnis — 
„kas-čia dabar bus ir kas čia dabar dedasi?“ 
Kiekvienas naujai atėjusius į. įstaigą buvo 
sutinkamas su savotišku džiaugsmu, kad dar 
jis nepaimtas. Tačiau visi, kaip ir keturios 
kambario sienos, negalėjo duoti jokio paaiš
kinimo ar atsakymo. Visi kartojo „veža!“ ir 
kad tas ar tas jau paimtas.

Gal būt daugiau instinktyviai mokesčių 
inspektoriai slinko arčiau mokesčių bylų 
spintų ir kiekvienas pasiėmęs mokesčių by
las rengėsi išprukti į rajoną, tai yra į 
miestą, pasąmonėje jausdamas, kad tokiu 
atveju saugesnis bus. O taip pat skaitysis, 
kad jis yra tarnyboje. Tik staiga, iš apatinio 
aukšto pasiekusi žinia, kad prie durų apa
čioje mėlynkepuris su šautuvu atsistojo, vi
siškai pritrenkė. Dauguma dairėsi į langus 
ir akyse matėsi žvilgsnis, kuris tartum Ieš
kojo kaip čia į orą būtų galima pakilti. 
Visi gerai žinojo, kad įstaigos rūmus supa 
aukšta daugiau 10 metrų mūro siena ir kad 
yra tik du išėjimai ir abu į gatvę, kur stovi 
dabar pastatytas sargybinis. Tarnautojų są
rašus peržiūri — vėl atėjo žinia iš apačios. 
Atvyko dar vienas vyresnis mėlynkepuris — 
pranešama toliau. Tačiau vyresnysis išsivedė 
kitus mėlynkepurius iš skyriaus viršininko 
kabineto ir sargyba nuo durų buvo nuimta.

Dabar jau kai kurie mokesčių inspektoriai 
niekam nieko nesakydami spruko pro duris 
į rajonus. Staiga telefonu buvo pranešta, 
kad visi mokesčių inspektoriai turi atvykti 
Snedeckio gatvėn, kur bus duotos kažkokios 
instrukcijos. Tačiau tos instrukcijos tam 
fone, kas dėjosi mieste, kėlė daugelį įvai
rių aliuzijų . . . Partijos įsakymas ir virši
ninkas turi visus nuvesti.

Atvykę minėto vieton mokesčių inspek
toriai rado jau kitų nepažįstamų žmonių, 
kurių dalis labai gerai jautėsi. Tas dar la
biau nuotaiką darė keistesnę. Bet netrukus 
atėjo vykdomojo komiteto pirmininkas Drū
tas ir partijos sekretorius Baltruška. Pasta

rasis kreipėsi į visus ir pareiškė ypatingu 
tonu, kad visos šiukšlės, prostitutės, liau
dies priešai, vagys ir žulikai išvežami ten .. 
ir pareiškė, kad čia sušauktiesiems paveda
mas svarbus uždavinys įvykdyti išvežtųjų 
turto surašymą. Mokesčių inspektoriai esą 
skiriami sudaromų turto surašymo komisijų 
pirmininkais ir jiems duodama dar po du 
tris pagelbininkus-narius ir po vieną paly
dovą. Komisijos pirmininkas turėsiąs nu
vykti i N . . . ir pasiimti savo rajono išvež
tųjų sąrašą. Taip pat čia pat išdavė pasky
rimo raštus, kurių, buvo pasakyta, bereika
lingai niekam nerodyti ir, baigus darbą, bū
tinai sugrąžintį atgal. Priskirtieji palydovai, 
paaiškėjo vėliau, buvo partijos nariai, bet 
jie nesudarinėjo turto surašymo aktų. Po 
šiais aktais nepasirašinėjo ir Oficialiai 
skaitėsi, kad jie visa prie to darbo nedaly
vauja.
Vienoj tokioj surašymo komisijoje buvome 

keturiese. Trys turto surašymo komisijos 
nariai ir viena palydovė. Kaip vėliau pati 
pasisakė esanti lietuvė, bet gimusi ten. .. 
Tęvai kilę nuo Šaukoto-Šiaulėnų. Jinai jau 
lietuvių kalbos nemokanti. Esanti jų gim
nazijos Vilniuje istorijos mokytoja. Jos Vy
ras'N . . . majoras ir dabar dirbąs čia Vil
niuje. Ji esanti partijos narė. Jos mergau
tinė pavardė Marija Petrovskaja (atseit Ma
rija Petrauskaitė). Turinti du vaikus.

Gavę išvežtųjų sąrašus sų jų pavardėmis 
ir adresais, vykdyme išvežtųjų turto sura
šymo darbą. Vienur radome dar šį tą iš 
artimųjų, kitur tik tuščius suverstus butus. 
Vienų buvo šis tas likę. Kiti visai nieko ne
turėjo ir nieko nepaliko. Išvežtųjų sąraše 
figūravo visų profesijų žmonės, pradedant 
batsiuviais, juodadarbiais darbininkais ir 
bąigiant aukštuosius mokslus išėjusiais. Nu
vykome į vieno semito butą, kaip į išvežto
jo, ir mūsų nustebimui jį radome gulintį 
lovoje ir aiškiai vaidinantį susirgusį. (Čia 
terika pastebėti, kad žmonės tebuvo vežami 
tik tie, kurie turėjo daugiau kaip 150.000 
metinės apyvartos ir kurių sąrašo savo 
laiku buvo pareikalauta iš mokesčių. Tačiau 
ne visi iš šio sąrašo buvo išvežajniK Nežino
jome ką su ligoniu ir su jo turtu daryti. 
Mes stovėjome prie durų nežinodami ką 
atsakyti į klausimus. Kvailą situaciją 
išsprendė mūsų palydovė — partijos narė. 
Ji nusileido žemyn. Paskambino į visaga
linčių įstaigą ir atėjusi mus išsivedė. Perė
jome į kitą Šopeno gatvės pusę Nr. 3.' Są
rašas rodė, kad 53 bute irgi , viena šeima 
turi būti jau išvežta. Tačiau ji, kaip paaiš
kėjo, nebuvo išvežta, o pajutusi — pabėgo. 
Jauna semitų kilmės šeima paliko daug ver-x 
tingų daiktų bute. Mūsų palydovė stebėjosi 
daugeliu daiktų ir klausinėjo kam tas, kam 
tas reikalinga. Ji klausinėjo apie tokius 
daiktus kam jie reikalingi, kas jai, kaip 
gimnazijos istorijos mokytojai inteligentei 
ir kaip moterei motinai, savaime turėjo 
būti žinoma. Mes vyrai žiūrėjome vienas į 
kitą (mūsų tarpe buvo vienas ir semitas) ir 
nemokėjome greitai jai atsakinėti; ar tai iš 
drovumo ar iš nepatogumo. Pagaliau atsa
kinėjom, kad tai moteriški daiktai ir mes 
patys* tikrai jų paskirties nežinome. Ji pati 
pareiškė, žiūrėdama į Vidutinio puikumo 
medines lovas, kad pas juos tokių lovų nėra. 
Paklausta kodėl, atsakė, kad ne madoje. Po 

to paaiškino, kad dažnai visi yra perkeliami 
iš vienos vietos į kitą ir kad todėl paprastas 
geležines lovas geriau vežiotis. Nesusi
daužo.

Turėjome surašydamidirbti nuo ryto iki 
vėliaus vakaro ir tik pietums padaryda
vome mažą pertrauką. Po kiekvienų pietų 
atvykęs, mūsų bendradarbis jaunas semitas 
informuodavo apie aliarmuojančias žinias iš 
Londono radijo, kad galįs prasidėti karas. 
Mes reiškėme abejojimą.' Sakėme, kad 
neišdrįs, jei ir norėtų vakarų kaimynas. 
Arba nutylėdavome arba išklausydami, lin
guodami galvas, pasakydavome: „argi gali 
taip būti“. Nors širdy buvo kažko tai pilna, 
kad niekas atrodė nebegali jau nustebinti. 
Surašytus butus užantspauduodavome. Ir 
taip tęsėme darbą.

Šeštadienį baigėme darbą anksčiau. Mūsų 
palydovė sakėsi turinti išvykti Kaunan. 
Ir . . . ankstybas sekmadienio rytas mūsų 
darbą nutraukė. Karas prasidėjo. Mes nu
bėgę į Vivulskio gatvę, užlipę ant Žemės 
Banko penkiaaukščių namų žiūrėjome kaip 
krinta bombos į aerodromą. Bombos krito, o 
mes stovėjome ant stogo ir žiūrėjome. 
Žiūrėjome, kaip šaudydami per galvas skri-. 
do lėktuvai. Žiūrėjome, kaip netoli tilto per 
Nerį krito bombos. Ir vis nuo stogo neli
pome. Kad bomboj neša mirtį, tada tos min
ties kaip ir nebuvo,. Ne! Teisingiau tur būt 
bus, kad ši bombų mirties mintis buvo mu
myse priglušinta kitos, ką tik pergyventos, 
minties. Tos minties, kur mūsų rankose tu
rėti sąrašai, buvo atžymėję vien iš Vilniaus 
miesto veik iki fo.OOO-čių. Jie buvo tie „va
gys“, „žulikai“, „prostitutės“, kurie jokio 
teismo nė karto nebuvo bausti už bet kokį 
prasižengimą. Ir šiandien tą viską primena 
likę paskyrimo raštai surašyti išveštųjų turtą 
ir liūdna sukakties data. K. GI.

HAMBURGO UNIVERSITETE BAIGĖSI 
I SEMETRAS

Birželio 7—8 dienomis Hamburge Pabalti
jo Universitete baigtas pirmasis semestras. 
Vietoje įprasto visais laikais posemestrinio 
alučio, šį kartą Studentai turėjo itin malo
nią staigmeną. Kaip tik šiai šventei Ham
burge pasirodė M. K. Čiurlionio vardo'meno 
ansamblis, kuris studentams surengė kon-r 
Certą. Jei lietuvių studentų pozicijos pasi
rodymuose ligi šiolei buvo ir nestipriausios, 
žinant mūsų broliškosios tautos veržlumą, 
tai šiuo kartu visi meninėje srityje buvu
sieji rivaliai pasidavė visiškai be kovos. M. 
K. Čiurlionio vardo meno ansamblio kon
certas praėjo su didžiausiu pasisekimu, o 
koncertą globojęs U-to globos karininkas 
Mr. Riggel, nesulaukęs net programos pa- 

, baigos, užšoko ant scenos, amerikonišku pa
pročiu, apkabino dirigentą (Mikulskį) ir 
pranešėjų (Jameikienę), nuoširdžiausiai dė
kodamas. Savo pasakytoje kalboje Mr. Rig
gel dėkojo ansambliui už tokį didelį dži
augsmų, suteiktą Baltijos Universitetui. Tai 
buvo, anot jo, geriausia dovana studentams 
semestro pabaigos proga. Toliau jis iškėlė 
lietuvių tautos meno vertę ir grožį, pabrėž
damas, kad tokia tauta, kaip lietuvių, nie
kad nežūsianti, ji esanti verta gyventi.

Po šios didžiulės meno šventės Pabalti
jo Universiteto studentai išsiskirstė tarpse- 
mestrinėm atstogom, kurios tęsis ligi bir
želių mėn.
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Turkij os-Cekoslovakij os 
prekybos sutartis

Praga. Tarp Čekoslovakijos ir tarp Tur
kijos pasirašyta prekybos sutartis, numa
tanti prekių pasikeitimą. Smulkiau apie 
sutartyje liečiamas prekes nieko nepas
kelbta kol kas.

SLOVAKAI GRĮŽTA CEKOSLOVAKIJON
Praga. Į Slovakiją jau atvyko pirmieji 

transportai su slovakais iš Vengrijos. Tas 
vykdoma pagal pasirašytą susitarimą tarp 
Čekoslovakijos ir Vengrijos gyventojų pa
sikeitimo reikalu.

ARGENTINA AKTYVINA SANTYKIUS
Buenos Aires. Argentinos užsienių rei

kalų ministeris pareiškė, kad artimiausiu 
laiku bus peržiūrėta santykių užmezgimo 
reikalas su Austrija, Vengrija, Jugoslavija 
ir Arabų Lyga.

MAISTO BŪKLĖ BUS KRITIŠKA IR 1947 
METAI §

Vašingtonas. JAV žemės ūkio ir maity- 
bos ministeris Anderson pareiškė, kad mai
sto produktų krizė dar bus jaučiama ir 
1947 metais. ' (

570.000 TO JAVŲ BRITŲ ZONAI
Londonas. Pranešama, kad nuo pereitų 

metų lapkričio mėn britai į savo zoną Vo
kietijoje įvežė 570.000 to javų ir miltų. 
Taip pat įvežta nemaži kiekiai ir kitokių 
maisto produktų.

GRAIKIJA SPRĘS MONARCHIJOS 
LIKIMĄ

Atėnai. Ministeris pirmininkas Saldaris 
pranešė, kad rugsėjo mėnesį bus pravestas 
tautos balsavimas dėl valstybės formos. 
Per balsavimą bus nuspręsta ar Graikijoje 
paliks monarchija ar bus respublika.

PERĖJO KATALIKŲ BAŽNYČION
Italų liaudies partijos pirminikas Gugriel- 

mo .Giannini, šiomis dienomis po vienerių 
metų paruošiamojo laiko buvo priimtas į 
Katalikų Bažnyčią. Anksčiau Giannini yra 
buvęs protestantas.

TRUMANAS ŽYDŲ KLAUSIMU
Naujorkas. Prezidentas Trumanas spaudos 

konferencijoje pareiškė, kad JAV darys pa
stangų ir susiriš su Anglija, kad 100.000 
žydų galėtų imigruoti į Palestiną. Jis pasakė, 
kad JAV imigracijos įstatymas nenumatomas 
pakeisti.

MIRĖ GERHARDAS HAUPTMANNAS
Praėjusį šeštadienį savo dvare Agnetendorf, 

Silezijoje, mirė 83 metų amžiaus sulaukęs 
žymus rašytojas ir dramaturgas Gerhardas 
Hauptmannas.

UŽDARYTAS MAISTO KORTELIŲ 
„FABRIKAS“

Hamburgo policija šiomis dienomis už
tiko didelę maisto kortelių padirbėjų įmo
nę“, kuri savo „gaminius“ aukštomis kai
nomis pardavinėjo visoje anglų zonoje.

ŠVEDIJA ATSISAKĖ IŠDUOTI
Stockholmas. Švedų vyriausybė atsisakė 

išduoti 5 Sovietų Sąjungos piliečius, kurie 
pastarosios buvo apkaltinti žmogžudyste 
viename povandeniniame laive. Švedijos 
vyriausias teismas peržiūrėjęs kaltinamąją 
medžiagą, rado, kad kaltinimai nėra pag
risti.

i

ĮDOMUS PRISIMINIMAS
„Soldiers Daily“ rašo: „pravartu būtų, 

kad prieš kiekvieną susitikimą su TSRS 
diplomatais, prieš kiekvieną tarptautinę 
konferenciją, vakarų valstybių vyrai atsi
mintų 1913 Metais Stalino Ištartus žodžius:

JAV ir Anglijos nota Rumunijai
Londonas. JAV ir Anglija įteikė Rumu

nijos užsienių reikalų ministeriui Tatares- 
cu notą dėl įsipareigojimų pagal Maskvos 
susitarimą neįvykdymo ir dėl nepatenki
namo Rumunijos atsakymo į ankstyvesnes 
notas.

SENATORIAUS ATSAKYMAS
„Defilada“ praneša, kad JAV senatorius 

McMann į anketą dėl atominės bombos at
sakė šitaip: „Jei pasirodys, kad kuri nors 
valstybė nori pradėti karą, Amerika turi 
ataka pralenkti ir pulti pirmoji. Grupė 
žmonių paspaus mygtuką ir baisi naikina
moji jėga smogs į tą, kuris įtariamas dėl 
agresijos. Tuo ateju netgi kongreso nebus 
atsiklausiama.

Numalšintas sukilimas Paragvajuje
Buenos Aires. Dalies Paragvajaus ka

riuomenės karininkų ruoštas perversmas 
nepavyko. Prezidentas dr. Higinio Morin- 
gio perėmė vyriausią kariuomenės vadovy
bę ir atstatė krašte tvarką.

ATSILYGINS UŽ „NORMANDIE“
Vašingtonas. Amerikiečių spaudoje pasi

rodė žinių, kad JAV numato atlyginti 
Prancūzijai už 83.000 tonų liuksusinį kelei
vinį garlaivį „Normandie“, kuris karo meto 
buvo naudojamas amerikiečių karių trans
portui ir 1942 metais sudegė Naujorko 
uoste.

SPECIALOS DARBO STOVYKLOS
Mūnchenas. Nuo liepos numatoma visus 

asmenis, kurie pagal nunacinimo įstatymą 
nubausti priverstiniems atstatymo dar
bams, patalpinti į specialias darbo stovy
klas. Buvusiose belaisvių stovyklose Alten- 
stadte, Sulzbache ir Miesbache, bus patal
pinti visi tie, kurie nubausti nemažiau kaip 
dvejiems metams.

KONGRESO PARTIJA PRIEŠ '
Londonas. Indijos kongreso partija pasi

sakė prieš vienodą musulmortų lygos pa
dėtį pereinamoje Indijos vyriausybėje. 

„Zpdžiai neprivalo turėti jokio ryšio su 
veiksmais — priešingu atveju, kas tai per 
diplomatija būtų? Žodžiai — tai vienas 
dalykas, o vaiksmaitai kitas da’.ykas. Geii 
žodžiai yra kaukė blogiems veiksmams pri
dengti. Nuoširdi diplomatija i>eįman<.n.a, 
kaip- neįmanomas sausas vanduo arba me
dinė geležis“.

AUKŠČIAUSIAS TILTAS
Oslo. Norvegijos karalius atidarė naują 

tiltą, kuris jungs Norvegiją su Švedija. Šis 
tiltas bus aukščiausias tiltas pasaulyje.

UŽ 50 MILIJARDU DOLERIU
Vašingtonas. Iš oficialių JAV sluoksnių 

pranešama, kad Jungtinės Amerikos Val
stybės šio karo metu suteikė kitoms val
stybėms ginklų ir kitų medžiagų ir pro
duktų už 50 milijardų dolerių.

TARP GYVENIMO IR MIRTIES
Londonas. JAV atstovas atidarydamas 

atominės energijos komisijos posėdį, pa
tiekdamas JAV projektą atominės energi
jos kontrolės reikalu, pasakė: „mes čia su
sirinkome pasirinkti tarp gyvenimo ir mir
ties. Nuo to priklauso tarptautinis bendra- 
darbiaviinas arba pražuvimas. Tai esanti 
paskutinė ir brangiausia pasaulio viltis.“

Z

„TIMES“ PRANAŠAVIMAS
Londonas. „Times“ rašydamas apie pra

sidedančią užsienių reikalų ministerių kon
ferenciją nereiškia didelio optimizmo ir 
sako, kad nepasisekimas reikš visišką Eu
ropos padalinimą.

SENATAS PRAILGINO KAINŲ 
ĮSTATYMĄ

Naujorkas. JAV senatas prailgino kainų 
kontrolės įstatymą.

PRANEŠIMAS
„Minties“ redakcija yra pasiryžusi išleisti 

anglų kalba Br. Kviklio knygutę „Lietuvių 
kova su naciais“, sukėlusią mūsų visuome
nėje didelį susidomėjimą. Šia proga leidinys 
bus rūpestingiau'paruoštas, papildytas ir pa
taisytas. Šiam reikalui tiksliau nušviesti 
autoriui trūksta dar kai kurios dokumen
tinės medžiagos, ypač fotografijų, vaizduo
jančių nacių įvykdytus žiaurumus Lietuvoje, 
o taip pat statistinių davinių diagramoms. 
Redakcija prašo visus geros valios lietu
vius išeivius talkininkauti šiaifie darbe, pas
kolinant nuotraukų, atsiunčiant dokumentus 
ar bent nurodant, kur jų galima gauti. Pasi
naudojus medžiaga, bus grąžinta. Autorius 
ypač prašo atsiliepti lietuvį žurnalistą, jam 
suvažiavimo metu žadėjusį atsiųsti vienos 
vertingos nuotraukos negatyvą.

Medžiagą prašome siusti autoriui adresu: 
(13 b) Illertissen (Schw.), Gasthof z. Hirsch, 
arba „Minties“ redakcijai.
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