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Kvietimai taikos konferencijai 
siuntinėjamiParyžiaus keturių x didžiųjų užsienio reikalų ministerių konferencija vakar popietiniame posėdyje svarstė ministerių pavaduotojų sudarytą taikos konferencijai darbotvarkės projektą. Molotovui nusileidus, užvakar susitarta visais ginčijamais klausimais. Pagal susitarimą ir ministerių priimtas darbotvarkės projektas nebus privalomas nei konferencijai nei patiems didiesiems, kurie pačioje konferencijoje galės vėl reikalauti jį keisti kaip ir visi kiti

Prancūzijai bus atstovaujama trijose politinėse komisijose.
PASITRAUKĖ BELGIJOS VYRIAUSYBEVakar naktį atsistatė Belgijos vyriausybė. Atsistatymo priežastis — teisingumo minis- terio savotiškos pažiūros į bendradarbiavusius vokiečius. Statant pasitikėjimo klausimą parlamente, už vyriausybę paduota 78 prieš 79.

VOKIEČIŲ KRAUSTYMAS 18 
AUSTRIJOS NESKLANDUSDėl sovietų vykdoma vokiečių iškraustymo iš Austrijos nėra tikslių žinų. Turimomis new patikrintomis žiniomis sovietai yra sumobl* lizavę transporto priemones 16.000 žmonių pervežti. Vienos sovietų sektoriuje austrių policija ieškojo nesiregistravusių (išsiuntimą tikslu) vokiečių po butus. Iš kitur praneša# ma, jog šitas potvarkis tebuvęs tiklš dalies įvykdytas - arba ir visai nevykdomas, ne^ amerikiečiai atsisakė tuo budu išsiunčia# miems vokiečiams išduoti leidimus pervažia# vimui per savo zoną Austrijoj.

konferencijos dalyviai. Keturių didžiųjų priimtas darbotvarkės projektas sudarys tik pagrindą konferencijos darbotvarkei suda-ryti pačią konferenciją pradedant. Kvietimai konferencijos dalyviams išrašomi dar šiandien. Juos išsiuntinės visų didžiųjų vardu Prancūzijos užsienio reikalų ministeris Bidault. Numatyta sudaryti darbotvarkei komisija iš visų dalyvių, t. y. iš 21 valstybės plus penkios politinės komisijos iš taikos sutarties su atskiromis valstybėmis pasirašančių dalyvių ir dar keturios kitos komisijos, iš kurių dvi ūkio reikalams, viena teisiniams ir viena, kariniams klausimams.

Reikia drąsesniu priemonių tikrai
taikai pasaulyje jgyvendytiŠia antrašte straipsnyje Josephas Alsopas „N. Y. Herald Tribūne“ dėsto, kad 4 didžiųjų valstybių atstovai savo uždavinius tebet- abejoti, kad Tarybų S. gaspadoriai būtų itlų rūpestingai vengę dabartinio savo ekšpan* 'sionizmo“.

Šiaip ar taip organizuos Vokie
tijos Ūkini vienetą

Londonas. Amerikaną zonos Vokietijoje 
karinis gubernatorius gen. McNarnys pa
reiškė, jog jei užsienio reikalų ministerial 
nesusitars dėl Vokietijos kaip ūkio vieneto 
organizavimo, _ JAV įstaigos pasistengs 
bendradarbiauti tuo reikalu su 1 ar 2 oku
pacijos partnemais.

Derybos ūkinio centralizavimo reikalu, 
vedamos Berlyne, pasiekė mirties tašką. i

varko taip, lyg jie gyventų 1920, o ne 1946 mt. eroje. J. Alsopo žodžiais: „Tarybų S-gos atstovai labiau negu kiti tikrai tebetaria, kad naujieji ginklai arba neturi jokios vertės arba kad bent nebus pavartoti prieš juos. Yra plačiai įsigalėjusi nuomonė, kad Tarybų S-gos politiką sąlygojanti a. bombos baimė ir, gal būt, šis veiksnys pančioja ją, politiką. (Buvusieji Potsdame, kai a. bombos buvimas buvo praneštas Stalinui, pasakoja, kad sukrėtimas buvęs matomai skaudus. Stalinas atvirai parodė savo iliuzijų griuvimą, pamatęs, kad Rusija visų pirma nėra didžiausioji karinė galybė pasaulyje). Bet bandant vaizduotis, kokia būtų- Tarybų S. politika, jei a. bomba būtų karingos valstybės rankose, atsimenant, pavz., Tarybų S. Vokietijos santykius pakto periode, tai tėra tik vienas įmanomas atsakymas. Nėra kp ir

UNRRA SULAIKĖ PASLPĄ KINIJAI
Londonas. La Guardia pareiškė, kad, 

UNRRA-os visa pramonės įrangos ir žem«; 
-dirbystės dalykų parama Kinijai šiuo me. 
tu sustabdomą. Priemonė pritaikyta dėl 
to, kad tų dalykų skirstymas pačioje Kini-, 
joje buvęs nevykusiai vykdomas.

AMERIKA NEGALI UŽSIPULTI„New York Tribūne“ rašo, jog negalima Anglijos kritikuoti už dabartinius įvykius' Palestinoje, kol Amerika nėra pasiėmust. jokio atsakingumo už ten esančių žydų sau. gumą.
75% AUSTRIJOS ĮMONIŲ PAIMS 

SOVIETAIVakar sovietu žinių agentūra „Tass“ perti
Derlius žada 900 kai. normaŽiniomis iš Frankfurto šiųmetis javų derlius amerikiečių zonoje esąs 20% mažesnis už 39—40 metų, gi bulvių derlius taip pat apie 15% žemiau minėtų metų derliaus. Derliaus teužteksią 900 kolorijų normai. Bet kadangi ši norma esanti žemiau būtino maitinimo net nedirbančiam žmogui, tad reikėsią daug produktų įvežti.

ĮSPĖJA laiku sudoroti derliųAnglų zonos ūkio ir maitinimo įstaiga paskelbė atsišaukimą J ūkininkus, ragindama laiku pasirūpinti derliaus nuėmimu, o taip pat ir nustatytų prievolių atidavimu.
PADIDINTOS NORMOS BELAISVIAMSAnglijos maitinimo ministerio potvarkiu padidintos maisto ir cigarečių normos visiems vokiečių belaisviams, dirbantiems žemės ūkio derliaus nuėmime. Pasak ministerio. belaisviai turi atsiminti, jog nuimdami Anglijos derlių prisideda ir nrie savo krašto išmaitinimo.

ARKIVYSKUPAS RAGINA ŠELPTICanterburio arkivyskupas vakar kalbėjo maitinimo klausimu, raginčf&mas kaip įmanant stengtis pagelbėti sunkiame maitinimo būvyje esantiems kraštams. Ypač turi būti atsižvelgta į Vokietiją.
VOKIETIJOS PREKYBOS LAIVYNASVokietijai palikti 56 prekybos laivai bendros 165.000 tonų talpos. Laivai gali būti naudojami tik pakrančių laivininkystėje, kadangi įplaukti į svetimus uostus jiems nebus lėidžiama.

37 ŽYDAI UŽMUŠTI KELCUOSE
Kelcai (Dana). Ginkluotos lenkų fašistų 

gaujos įsiveržė į žydų būstus ir užmušė 37 
asmenis; 32 sužeisti. Po 2 valandas truku
sio susišaudvmo gaujas išvaikė sausimo 
policija, kuriai i pagalba buvo atėiusi mi-

l licija.

davė sovietų okupuotos zonos Austrijoj va* do generolo Kurasovo potvarkį, išleistu priėmimui sovietų zonoj esančio vokiečių turto sovietų nuosavybėn. Pagal „Tass“ ko* mentarus vokiečių turtu sovietai laiko visai vokiečių tautybės fizinių ir juridinių asme< nų turtą, buvusį Austrijos teritOrijėj priel 38 metus, visą vokiečių įvežta turtą po 3$ metų, taip pat visus po 38 metų vokieči<| kapitalais padarytus įrengimus ir vokiečiiK atpirktas austrų nuosavybes. Esant ginčija# mal nuosavybės teisei būsią stropiai ištiri# ama, kad neperėmus pagal Potsdamo imta# rimus sovietams nepriklausantį turtą. Au< strai privalo suprasti, jog ir jų neprikišu* somybė be sovietų nebūtų buvusi atstatyta ir todėl turi sutikti, kad sovietų kar® nuostoliai, kurių turėta apie 60 miliardų rublių sumas, turi būti nors iš dalies padengti. Antra vertus, perimamos sovietų nuosavybėn įmonės būtų ir toliau Austrijos teritorijoj ir mokės Austrijos iždui''mokesčius bendra tvarka. Ar Austrai tai svp* ras, kitas klausimas, nes pagal apskaičiavimus, 7"V» visu rusų zonos įmonių teks so* į vie tams. > *
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Generolo Michailovičiaus byla
' Sprendžiamoji Belgrade byla sukelia di
delį dėmesį tiek pačioje Jugoslavijoje, tiek 
visame pasaulyje. Generolas Michailovičius 
buvo vienas pirmųjų, pasipriešinusių Euro
poje vokiečių pajėgai ir kovojusių už savo 
krašto lai vę. Bylos išdavos priklausos 
nuo atsakymo į pagrindinius klausimus: 
ar gen. Michailovičius yra kolaboratorius, 
ar jis sistemirlgai kovojo su partizanais ir 
nusikalto savo tautai.

Juglslavijos pasipriešinimo judėjime kai- 
kurie klausimai lieka neišaiškinti. Atrodo, 
kad gen. Michailpvičius sunkių aplinkybių 
įtakoje dažnai buvo perdaug neatsargus. Ir 
jo autoritetas ■ dažnai buvo per daug silp
nas susilaikyti nuo bendradarbiavimo su 
okupantais. Žiaurioms represijoms išveng
ti, jis dažnai su jais užmegsdavo ryšius. 
'Aišku, kad Tito partizanai parodė tiek drą
sos ir kovingumo, kad jie greitai daugiau
siai buvo vokiečiams pavojingi, ir anglų 
.vadobvybė nusigrįžo nuo gen. Michailovi
čiaus ir visą pagalbą ėmė teikti partiza
nams.

Tačiau visa tai negali išbraukti kilnaus 
didvyriškumo lapo, kurį savo krauju įrašė 
generolo četnikai. Net patys sąjungininkai 
yra pripažinę, kad jų akcija žymiai sulėti
nusi vokiečių karo veiksmus, ypač trans
portą, ir tuo būdu labai padėjusi laimėji
mams Afrikos kovų lauke. Tai paliudija 
gen. Eisenhbverio ir kitų vertinimai ir gen. 
ide Gollio įtaiktas 1943 m. vasario men. 2 d. 
karo kryžius. Četnikai išgelbėjo šimtus 
(Sąjungininkų lakūnų. Jie taip pat išlais
vino didelę Serbijos dalį.

Tiesa, mažiausia, kas galima pasakyti, 
yra tai, kad generolo Michailovičiaus klau
simas yra labai supainiotas. Tai galima 
išaiškinti tik kruopščiausiai tiriant visiško 
'objektyvumo dvasioje ir laiduojant būti- 
*ios gynybos galimumą. Tačiau yra pagrin- 
idoklausti, ar Belgrade šios sąlygos yra iš
pildytos. Vyriausias prokuroras, lyginai 
kaip ir visi tribunolo nariai yra kilę iš 
„partizanų“, kurie visi yra prisiekę četnikų 
priešai. Jugoslavijos vyriausybės praneši
mas, esą Michailovičiaus nusikaltimai yra 
tokie dideli ir baisūs, kad negali, būti jokio 
abejojimo dėl jo kaltės, taip pat neliūdija, 
kad šis klausimas būtų aiškiai ir objekty
viai nagrinėjamas. Neteisinga yra kartu 
su generolu Michailovičiu bendrame pro
cese teisti tik kelis žmones, kaip Nedičo 
kolaboratorius, arba žmones, kurie 1941 m. 
gelbėjo Jugoslavijos garbę, nutraukdami 
santykius su ašies valstybėmis ir, pagaliau, 

-Londono jugoslavų vyriausybės ministrus, 
kurie kovojo sąjungininkų pusėje, patiek
dami pastariesiems savo krašto pagalbą. 
Klaidinga būtų manyti, kad šie, gyvenda
mi pasipriešinimo judėjimo sostinėje — 
Londone, bendradarbiautų su savo tėvynės 
griovėjais tikslu silpninti kovojančius ko
munistus. Dar pikčiau būtų galvoti, nors 
tai leidžia taip suprasti, kad anglai ir ame

rikiečiai buvo labiau suinteresuoti kova 
prieš sovietų įtaką, nei kova su vokiečiais. 
Šią prielaidą paneigia jau vien tas faktas, 
kad anglai paliko Michailovičiu rėmė, ir 
Tito.

Tokiomis aplinkybėmis yra lengva paaiš
kinti pasaulio opinijos reiškiamas nuotai

kas, nes šioji baiminasi, kad teksią daly

vauti antikomunizmo ir antisovietizmo 
procese. Taip tenka suprasti steigiamą 
JAV ypatingą tribunolą, pirmininkaujant 
M. Sumner Welles, skiriamą visiškai ob
jektyviai išspręsti Michailovičiaus reikalą.

Kaltinamasis aktas jau iššaukė anglų 
vyriausybės protesto notą, kuri jau įteikta 
Jugoslavijos vyriausybei. Notoje kalbama 
apie daromus anglų vyriausybei nepagrį
stus užmetimus, esą šioji sukursčiusl Mi- 
chailovičių kovoti su komunistais.

Kaip matome, procesas iškelia supainio
tas problemas, kilusias vokiečių okupuo
tuose kraštuose, kur gyventojai buvo pa
tekę tarp dviejų ir net daugiau jėgų. Jie 
turėjo kovoti su vokiečių okupantais ir jų 
terroru, tačiau tuo pačiu metu teko skai
tytis su komunistų įtaka, kurią savo sume
timais rėmė užsienio valstybė. Tokiomis 
aplinkybėmis savo tautos ir valstybės in
teresų ginimas buvo nepaprastai sunkus 
darbas, ir vien visų aplinkybių nuodugnus 
ir objektyvus Ištyrimas gali duoti teisingą 
įvertinmą. (Pagal Le Monde.) G. B. K.

S vėlimo ji duona
Paprastajame gyvenime duonos sąvoka 

turi nukeltinę prasmę, kai kalbama apie lė
šas gyvenimui. Taigi tokiais atvejais duona 
vadinama apskritai visokis maistas, reika
lingas žmogaus organizmui palaikyti. O sve
timąja duona vadinamas toks maistas, kuris 
įgyjamas ne savo triūsu, >fe savo uždarbiu, 
ne savo pinigais, ne savo seniau įdėtu tei
singu d u. Kiekvienas plėšikas arba gro
bikas, kuns neteisingai paima iš kito už
dirbtus pinigus arba produktus, arba šiaip 
kitus daiktus, ir tokiu būdų įsigyja savo or
ganizmui palaikyti valgių bei gėrimų arba 
juos atstojančių daiktų, niekad negali sa
kyti, kad jis savo duoną valgo, nes jis iš 
tikrųjų valgo tokiais atvejais svetimąją 
duoną.

Panašioj grobikų arba tokių isigijėjų bū
vyje yra Vokietijos vokiečiai. Netenka čia 
daug pasakoti, nes visi žino, ką nacių va
dovaujami vokiečiai darė okupuotuose kraš
tuose, kiek jie iš tų kraštų prisigrobė ir pri
sivežė į Vokietiją 'visokių turtų, visokių 
produktų, kitaip sakant, svetimosios duonos, 
kurios dar ir šiandien nemaža yra. Jei vo
kiečiai nebūtų prisigrobę tos svetimosios 
duonos, tad dar didelis klausimas būtų: ką 
jie šiandie valgytų?

Nekalbėdami apie kitus kraštus, kuriuos 
vokiečiai buvo pagrobę, kurdami „naująją 
Europą ir naująją tvarką“, čia tik trumpais 
žodžiais pailiustruosime, ko vokiečiai prisi
grobė Lietuvoje. -

Per 2 metus vokiečiai išvežė 38.000 tonas 
kviečių. Jei tuos kviečius sumalus iškep
tume baltos duonos, tai gautume 43 mil. kg. 
Turėdami galvoj, kad tos Jaltos duonos 
reikėtų duoti lOO.OOfr'mūsų tremtinių, skai
tant kiekvienam per dieną tokią pat normą, 
kiek dabar gauna, tai tos baltos duonos 
turėtų užtekti metams. Per metus vokiečiai 
išvežė 254.000 tonų rugių. Paverskime tuos 
rugius duona ir mes gausim apie 300 mil. 
kg gražios duonos. Jei keivienam tremti
niui, kaip priedą prie baltos duonos, duo
tume kas savaitę po 3 kg, tai 100.000 mūsų 
tremtinių užtektų dvidešimčiai metų. Vo
kiečiai išvežė per metus 31.700 tonų kiaulių.

BULGARIJA REIKALAUJA VAKARŲ 
TRAKIJOS

Sofija (Dana). Užsienių reikalų ministe'. 
rių konferencijai Paryžiuje įteiktas memo
randumas, kuriuo Bulgarija reikalauja iš 
Graikijos vakarinės Trakijos. Rašte ak
centuojama, kad Bulgarija būtinai priva
lanti priėjimo prie Egėjaus jūros Graikija 
tą sritį kadaise gavusi už teritorinius nuo
stolius Maž. Azijoje ir dabar jai, girdi, 
būtų nesunku grąžinti Bulgarijai, nes šiuo 
metu Graikija vėl gavusi Dodekaneso salas.

ANGLIJOS EKSPORTAS PRAŠOKA 
PRIEŠKARINĮ

Pirn-a kartą po karo Anglijos eksportas 
gegužės mėn. prašoko 1938 m. vidutinį mė
nesinį kiekį. ' Per paskutinius 6 mėn. eks
porto suma padidėjo dveja, pasiekdama 
bendrą 340.800.600 dol. sumą.

Daugiausia išvežta automobilių, chemika
lų, negeležinių metalų, šilko ir dirbtino 
šiįko, elektros reikmenių ir kt.

Po I D. karo praėjo 4 metai, kol D. Brita
nija pasiekė 1914 m. eksporto sumą.

Duodant kiekvienam kuklia norma, šaky* 
sim, po 1,15 kg per savaitę, tai 100.000 tremtu 
nių užtektų metams. Bulvių vokiečiai iš
vežė 426.000 tonų. Jei duotume kiekvienam 
kasdien kuklia norma tik po 3 kg, tai 100.000 
tremtinių užtektų keturiems metams.

Beskaičiuodami gausime maždaug tuos pa- 
čius rezultatus, jei panagrinėsim dar kitus 
vokiečių išvežtus produktus: kiaušinius, 
pieną, vištas, avis, žąsis ir kt. Ir tai imti 
duomenys tik už dvejus metus, o juk vo
kiečiai yra buvę Lietuvoje trejus metus.

O mūsų kai kurie žmonės kaip žiūri į vi
są šitą būvį?

Užuot pateikę teisėtą ieškinį, užuot pa
grindą reikiamais duomenimis tas pretenzU 
jas, jie dažnai ir mums patiems ir sveti
miems nori įrodyti, kad, esą, mes valgome 
svetimą duoną. Priekaištų dėl svetimos 
duonos teko ne kartą girdėti iš bažnytinių 
sakyklų, įvairiuose susirinkimuose ir, paga
liau, spaudoje. Bet visi jie taikomi ne tuo 
adresu.

A. Kelmutis*

LENKIJA NEMINĖJO LIEPOS 4
Varšuva. Amerikos Lenkijos draugiškumo 

organizacijai liepos 4 d. minėti uždraudė 
Lenkijos užsienių reikalų ministerija, prie
žasties nenurodydama.

Amerikoje gyvenusių lenkų organized j a,’- 
kuriai vadovauja darbo minlsteris Stanči
kas, norėjo suruošti amerikinės muzikos va
karą su ambas. Lanes kalba ir Marko Tvai- 
no kūrinių skaitymu. Negavo teatro dėl vy
riausybės įsikišimo.
z „N. Y. Herald Tribūne“ Nr. 19719.

t

S PERSISTENGĖ premijas 
BEGAUDYDAMI

Matkva (AP). „Izvestlja“ ir „Pravda" pas
kelbė 26 pavardes asmenų, kurie falsifikuo
davo gamybos apyskaitas, kad daugiau gau
tų premijų.
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Selma Lagerldf

Vario katilėlis
— Ką čia darai? — paklausė senoji 

ponia.
Atsakymo nebuvo. Senoji ponia pakėlė 

šviesą prie jos. Jai nieko netrūko, bet jie 
miegojo.

Senoji vėl sustojo ir paskendo mintyse. 
Ar tai ne gražiausia, ką ji buvo kada nors 
mačiusi?

Ištverti lig paskutiniosios, savo postovyje 
kristi, nepaleidžiant šveičiamojo skuduro. 
Ji norėtų šitaip mirti, ant katilų ir puodų 
pasilenkusi. Ji taip pat norėtų, kad po jos 
užimtų jos vietą tokią, kuri' galėtų šeimi- 
ninkystę kietai rikiuoti ir ligi galo išbūti 
agni.

Ką ji manė, tą, bet faktas, kad liejyklos 
savininkas Dahlbergas darė visai priešin
gai, nekaip jai patiko. Jis piršosi turtingai 
Annai Stjarrihokaitei, o kad nei senė nei 
kas kitas negalėtų sutrukdyti vestuvių, 
niekas to nesužinojo, kol paskelbė užsakus. 
Svartsjbso bažnyčioje.

Tas dalykas įvyko vieną sekmadienį, 
tuojau po Kalėdų. Senoji ponia supyko, ir 
jos sūnus turėjo išklausyti, kad padaręs 
didžiausią kvailybę savo amžiuje.

— Imi turtingą žmeną, ar kad pasidary- 
tumei savo žmonos tarnas ir vergas savo 
namuose? — kalbėjo ji.

Mergina buvo perblokšta. Ji nuspūdino 
prie katilėlio ir visą sekmadienio popietę 
tylėdama išsėdėjo prie jo. Kuo jai betikėti, 
jei jos prosenelės katilėlis buvo sumelavęs?

Jos liūdesys veikiai baigėsi. Pirmadienio 
rytą žmonės pasakojo, kad Anna Stjarnho- 
kaite pametusi liejyklos savininką ir grį
žusi į savo ankstyvesnio sužadėtinio na
mus. Po apvylimo sūnus senajai poniai 
pasidarė kryžium. Ji pašildė jam varškė
čius nuo praėjusių pietų. Pusryčiams atne
šė juos į stalą su- cinamono antpilu ir 
uogiene, žibančius grietinėle ir sviestu. Bet 
Dahlbergas supyko, juos vėl pamatęs.
.— Galima atsivalgyti ir geresnio valgio, 

kaip varškėčių, — tarė jis, mesdamas ser
vetėlę ir atsistodamas nuo stalo.

Bet jei jis buvo nustojęs'apetito, tai An
na Maja iš Kartuvių liūno turėjo juo ge
resnį. Senosios ponios toks jau buvo pap
rotys, kad samdiniai turėdavo alkti. Taip 
darė nemanydama nieko blogo, tardama, 
jog gerai šeimininkaujant reikia laikytis 
tokios tvarkos. Taip pat ji turėjo paprotį 
iš dvaro neišleisti elgetos neąpdovanoto. 
Mergina buvo taip sukombinavusi, kad 
ateidinėtų jos motina miežinių miltų ir la
šinių išmaldos. Ką gaudavo, viską atiduo
davo dukteriai, kuri' tada varykloje vir
davo kruopų košes.

Dabar, kitą dieną po užsakų, mSnydami 
senąją ponią ir liejykos savininką. kaip tik 
ramiausiai pusryčiaujant, visi sandiniai 
susimetė varykloje. Anna Maja buvo iš- 
sivirusi kruopų košės. Manė, kad tokią 
svarbią dieną reikia atšvęstir ' _
Jie jaukiai sėdėjo krūvelėje, kabino košę iš 
katilėlio, padėto ant žemės, tarp pirštų vy
niojo košę į gumuliukus ir kiekvieną kąsnį 
mirkė kiauliniuose taukuose. O tuo tarpu 
jie senu papratimu erzino Anną Mają. 
„Ponia Dahlbergiene** ir „liejyklos savinin
kė“ buvo tituluojama po kiekvieno žodžio. 
Ji buvo tuo labai patenkinta, bet nesakė 

nieko.
— Na, varyk toliau! . ,
Kūtininkui gerklėje įstrigo keiksmažodis, 

kurį buvo beištariąs. Mergos numetė ko
šės gumulus ir pašoko nuo suolų. Pats 
liejyklos savininkas stovėjo tarp durų ir 
atrodė, kad ten stovėjo ilgesnį laiką. Viena 
iš jų prastume duris ir prasmuko pro jį. 
Įkandin pasileido visas būrelis. Per vieną 
akmirką buvo ramu ir tuščia. Vienintelė 
buvo Anna Maja, kuri trobos gale sėdėjo 
už katilėlio. Ji valgė su dideliu apetitu. 
Ko .gi jai bijoti?

Liejyklos "savininkui visas pasaulis buvo 
įkyrėjęs lig gyvo kaulo. Jis netrukdė šei- 
miniškiams bėgti. O kas jam pramogą) su
darė, tai žiūrėti Į valgančią merginą. Jai 
nereikėjo nei ištaigingo valgio, nei puikių 
kambarių, nei tarnų, nei baltų staltiesių. 
Košės gumulai savaime slinko stemple 
žemyn.

— Ar gardu valgyt? — paklausė liejyk
los savininkas Dahlbergas.

— Ne geriau, kaip Ponas Dievas davė, — 
atsakė mergina.

Po to atsakymo mažas storulis Dahlber
gas pats paėmė saują tirštos košės, vyniojo 
ją tarp pirštų ir mirkė taukuose. Nuosta
bu, bet buvo gardu. Tą rytmetį jis nebuvo 
gavęs pusryčių. Jis valgė ir darėsi švel-

Lietuviska dailioji knyga 
kitataučiams

Ruošiant leidinius svetimomis kalbomis, 
jei tai pasisektų suorganizuoti platesniu 
mastu, reikėtų neužmiršti ir lietuviškos 
dvasinės kultūros, pirmoje eilėje gal litera
tūros. Skaitmenys ir įrodinėjimai labai rei
kalingi, labai naudingi. Jie labai daug pa
sako oficialiems pareigūnams, padeda nuš
viesti mūsų reikalą, bet reikia neužmiršti ir 
tai, kad skaitmenų ir įrodinėjimų kalba ne 
visiems skaitytojams įdomi. Kas kita meno 
kalba. Kai kurie mūsų dailininkai jau dirba 
šitokį reprezentavimo darbą, tad būtų gera 
pagalvoti ir apie dailiąją literatūrą — pro
zos ar poezijos rinktines knygas svetimomis 
kalbomis. Tokios knygos kiekvieną egzem
pliorių, tikriausia, perskaitys keli skaityto
jai, perskaitys ir pagalvos apie mūsų kul
tūrą ir — apie mūsų tautos ateitį.

Pradžioje gal užteks ir tai, jei patyrę 
žmonės parinks, o suorganizuoti tokie pat 
vertėjai išvers į vieną ar kitą kalbą po to
melį geriausiųjų lietuvių rašytojų prozos ir 
poezijos antologijas. Verstinų dalykų, reikia 
tikėtis, susiras. Nebekalbant apie senesnią- 
ją literatūrą, juk nepriklausomybės metais 
turėjome literatūros premijas, ir jas skirs
tant būdavo, šiaip ar taip, komisijų atren
kami geriausi dalykai. Galima pasirinkti iš 
tų, galima iš senesniųjų, ir tame pasirinki
me pagaliau lemiamą žodį galėtų tarti šito
kių leidinių redakcijos, sudarytos iš žinomų 
plunksnos vilkų. Atsidėjus suredaguotas ir 
išverstas tokias antologijas tektų dar aprū
pinti tinkamais įžanginiais žodžiais. Dėl to
kių leidinių prasmės, rodos, nėra ko abe
joti! darbininkų taip pat turėtų užtekti, o 
lėšų geram reikalui po truputį nepagailės 
nė vienas doras ir reikalą suprantąs lietu
vis. . , , N. Karigailis 

nesnis. f,-.
— Taigi, taigi, — tarė jis. — Vadinasi, 

nori pasidaryti liejyklos savininko žmona, 
a?

Mergina keistai pažiūrėjo į jį. Jei jis nori 
šaipytis iš jos, gali atmokėti jam tuo pa
čiu pinigu.

— Rodosi, kad mažesniu nesitenkinsiu, 
— atsakė ji.

— Užtenka ir to, — patvirtino liejyklas 
savininkas.

— Galėtų būti blogiau, o geriau irgi, pa
sakė tas, kuris turėjo ganyti karaliaus 
kiaules, — pridūrė mergina.

Bet ji buvo nusiminusi lig širdies gel
mių. Jos viltis dingo.

Liejyklos savininkas norėjo parodyti pa
sauliui, jog jis, jei tik nori, gali rasti. Bet 
ko nebūtų norėjęs pasakoti, tai, būtent, to, 
kad jis norėdamas vesti, buvęs priverstas 
imti samdinę. Tarėsi su savo motina. O 
paskum pašaukė Anną Mają iš Kartuvių 
liūno.

Išdėstė jai savo sąlygas. Turėjo palikti 
namus ir tariamai vykti į Stockholmą vie
tos ieškoti. O iš tikrųjų turėjo kraustytis-į 
vieną kleboniją Westergotlande mokytis 
puikių manierų. Išbuvusi ten metus, jai 
būsią galima tekėti už liejyklos savininko. 
Bet grįžusi į Dunvasą, turėsianti elgtis 
kaip svetima. Turėsianti nieko neatpa
žinti, nei tėvo, nei motinos. Tada ir jos 
niekas nepažinsią's. Mat, jie norėjo, įti
kinti žmones, kad jie esą geros kilmės.

Mergina ilgai stovėjo tylėdama. Joje virė 
ir kunkuliavo. Visi jos drąsūs žodžiai.

— Taip, — atsakė po valandėlės. Ji Su
tiko su viskuo. Dalykas buyo toks vilio
jamas, jog neįstengė atsispirti.

Bet būdama namie ir atsisveikindama su 
savo tėvais, verkė kaip nebuvo verkusi po 
to laiko, kai lankė mokyklą.

Ateįnantį pavasarį liejyklos savininkas 
irgi išvažiavb ir susituokė su ja. Grįžtant 
namo, jo jauna žmona sėdėjo šalia ją ka
rietoje. Ji mūvėjo skrybėlę su plunksna, 
pirštinėmis, avėjo lakinėmis kurp&nį! iy 
vilkėjo šilkine suknele. Ji buvo taip su
varžyta, jog vos galėjo pajudėti.

Senoji ponia Dahlbergiene išėjo ant 
laiptų marčios pasveikinti. Kaip visada 
vilkėjo languota medvilnine suknia. Nįę,» 
kas negalėjo reikalauti, kad ji išsipuosfą 
marčios dėliai.

Kartuvių liūno proapukė išlipo iš karie
tos ir plekšnojo jai per petį, lipdama laip» 
tais aukštyn.

— Labas, senutė, — tarė ji maloniai. -w 
Vadinasi, tu čia ūkio vedėja. Tikiuosi, kad 
tarnauji man sąžiningai...

Senoji sustyro ir iškėlė galvą, kaip paukj 
štiš grobuonis, norėdamas kam nors kirst} 
snapu. Rodėsi, kad jaunoji ponia pradėję 
suprasti, jog pasakė kvailystę, ir žiūrėjo | 
savo vyrą.

— Viešpatėliau, Anna Marija, čia juta 
mano motina, — sušuko jis, bet paskutjj 
atsiminė, kad čia vaidinama komedija i| 
veikiai pradėjo juoktis.

— O, tarė ponia Anna Marija, — atsfe 
prašau. Bet toks įtarimas negalėjo man 
ateiti į galvą.

— Taip tarė buožgalviukai, sutikę sava 
tėvą — įterpė užsirūstinusi senė.

Tada jaunoji nebegalėjo sustivaldyti.
(Bus dau?’:au>
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Laimingi nelaimėje
Is pabaltiečių namu Horneburge

AUKŠTESNIOJI PABALTIEČIŲ AMATŲ 
MOKYKLA

Britų srities UNRRA, norėdama padėti 
pabaltiečių jaunimui įsigyti kurią nors 

praktišką profesiją Buxtehudeje organi
zuoja aukštesniąją amatų mokyklą. Mo
kykloje bus šie skyriai: elektrotechnikos, 
stalių, siuvimo, virimo, automechanikų dai
liosios ir pritaikomosios fotografijos ir ra
dijo. Į mokyklą norima priimti apie 250 
berniukų nuo 16 m. amžiaus iš įvairių Vo
kietijos sričių. Šiuo metų energingai rūpi
nantis UNRRA gerovės kariniflKul danui 
Poulini Knothui, mokyklai ir bendrabu- 
fliams yra gautos puikios patalpos bei prak
tikai atlikti vieta viename fabrike. Vykdo
mi parengiamieji darbai. Patalpų remon
tui vadovauja lietuvis inž. Bimberis, o 
bendrais mokyklos reikalais iš lietuvių rū
pinasi Itn. J.. Račys. Netrukus UNRRA, 
susižinojusi su L. T. B. Komiteto įgalioti
niu anglų srityje, sudarys mokyklos per
sonalą.

Ką duos žmonijai
Iki šiol atominę energiją mes įsivaizda

vome vien tiktai kaipo ypatingai galingą 
sprogstamąją medžiagą. Kartu mes girdime 
nuolatinį gąsdinimą, kad pasaulis turi pasi
rinkti gyventi ar mirti. Bet iš tikrųjų tai 
yra tik laiko psichikos padarinys: niekas 
pasaulio nenaikins, nes čia nėra jokios pras
mės. O kad atominė energija gali apversti 
pasaulį, taip sakant, aukštyn kojomis, yra 
labiau įtikėtinas dalykas.

Jau buvo pradėta bijotis, kad akmens 
anglių, benzino ir kitokie energijos šaltiniai 
Išsibaigs. Dabar ši baimė atpuola, nes moks
lininkai nurodo, kad atominės energijos šal
tiniai yra neišsemiami.

Jau yra Ištirta ir įrodyta, kad atominė 
•nergija gali veikti palengva, t. y. be spro
gimo triukšmo. Tokiu būdu ji nustoja savo 
pavojingumo ir gali būti įkūnyta bet kū
giam naudingam veiksmui. Specialistai, 

"kurie žino ir supranta atominės energijos 
techninę sudėtį, jau pradeda daryti projek
tus tai energijai žmonijos gerovei panaudoti. 
- Yra numatoma, kad gyvenamose patalpose 
krosnių nebebus. Vietoje krosnies bus nedi
delė dėžutė. Mygtuką paspaudus iš tos dė
stės pradės plaukti maloni šilima ir tos 
Clmos bus galima naudoti kiek kam patln-

, nes, taip kaip dabar yra įprasta, šilimos 
taupyti nereikės. Nereikės krosnies kurti, 
laukti, kol Įkais, valyti pelenus Ir kt.

Savotiškos lempos, iš kurių spinduliuos 
saulės rūšies šviesa, apšvies mūsų kamba
rius, miestų gatves ir kaimų kelius. Joms 
nereikės jokios nuolatinės priežiūros, jokių 
Vielų. Jos degs dieną ir naktį be pertrau
kos, nes jas įjungti ir išjungti neapsimokės. 
Kartą įžiebus jų energija neišsibaigs per 
metus, o gal ir per dešimtmečius, nes ne
didelis uranijo kiekis joms duos begales be-
veik nieko nekainuojančios srovės ir ener
gijos.

Radijo aparatai žymiai patobulės: bateri- 
jiį ir elektros srovės jiems nereikės. Jie bus 
gaminami tokie mažyčiai, kad nesunku bus 

kišenėje. '■

Jie yra dvigubai nelaimingi. Jie neturi ne 
tik tėvynės, bet taip nė tėvelių ar artimųjų. 
Jie šioje svetimoje žemėje atsirado įvairio
mis aplinkybėmis. Daugumoje jie prievarta 
vokiečių okupacinės valdžios sugaudyti Lie
tuvoje ir atvežti čionai kariuomenės pagal
biniams darbams. Kiti jų pakeliui, bėgant 
į Vokietiją nuo karo veiksmų, pasimetę su 
savo tėveliais ir artimaisiais. Dabar jie visi 
čia sudaro vieną nemažą keturiasdšimties 
asmenų šeimą šiuose Pabaltiečių Namuose. 
Jie laimingi nelaimėje, nes jie gyvena de
šimtį- ar daugiau kartų geresnėse sąlygose, 
palyginus su tomis, kurias dabar turi eilinis 
DP. Jų Namai yra dvejuose rūmuose. Ypač 
pirmieji, kur gyvena ir stovyklos admini
stracija, yra verti dėmesio. Tai vokiečio ba
rono dvaro rūmai. Balti, iš oro apaugę vi
jokliais; viduje senoviški baldai, paveikslai. 
Šalia rūmų grąžus parkas ir daržas. Antrie
ji rūmai, kurie yra kokio kilometro nuoto
lyje, ne taip patrauklūs savo išorine išvaiz
da, kiek būdingi senoviniu vidaus įrengimu, 
o taip pat gausybe brangių paveikslų ir kt.

atominė energija
Visi dabartiniai elektriniai aparatai: vir

tuvės, virduliai, skalbyklos, dulkių siurbliai, 
šaldytuvai, ventiliatoriai ir tt. įgaus mažes
nę ir patogesnę formą, o jų veikimas žy
miai patobulės. Vienas uranijo įkrautas pa
tronas suks-ūkyje visas mašinas bei įrengi
mus, visur patarnaudamas žymiai geriau 
negu elektra.
.Žinoma, plačiausia dirva šiai energijai 
atsiras pramonėje. Visi kombinuoti ir nuo
lat gendą motorai čia bus nereikalingi. Ne
didelis atominės energijos tiekėjas perduos 
savo jėgą tiesiai į variklius, ir bus gauna
mas pageidaujamas sukimo greitis, bei stip
rumas.

Traukinys, automobilis ir lėktuvas savo 
išvaizdą pakeis ir žymiai sumodernės. Dau
gelio konstruktorių svajonės dabar išsipil
dys: važiuoti plentu, plaukti, vandeniu ir 
skristi oru atskiro aparato nereikės — visur 
tiks vienas ir tas pats. Raketinės kabinos 
nuleis ir paims' keleivius bet kurioje pasau
lio vietoje, o kelionė truks valandą arba ke
letą valandų.

Šių laikų mėginimai šildyti žemę elektros 
energija, norint gauti didesnį derlių, bus 
įkūnyti. Nuo to derliai žymiai padidės. Ati
tinkamai pritaikius žemės tręšimą, dvigubą 
arba trigubą derlių pasiseks gauti ne tik šil
tuose kraštuose, bet kiekvienoj vietoj ir šal-
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senovės kambarių dekoracijų.
šiuose pulkiūose kambariuose Išrikiuotos, 

gražiai paklotos lovos. Visur matyti graži 
tvarka. Ant lovų pižamos. Pro atdarus lan
gus dvelkia malonus oras. Prie stalo kai 
kur sėdi berniukai, skaito ar rašo Stovyk
los viršininkas ir šių jaunųjų vyrų globė
jas Itn. J. Račys ir UNRRA gerbūvio kari
ninkas Poul Knoth (danas) aprodo mums 
šias patalpas ir teikia paaiškinimus, kai jų 
maloniu kvietimu mes tryse: stovyklos kle
bonas kun. A. Petraitis, Seedorfo L. T. B. 
Komiteto pirmininkas Ig. Užugiris ir aš, 
aplankome šiuos Pabaltičių Namus. Toliau 
turime progos arčiau susipažint su šių jau
nųjų vyrų gyenimu.

— UNRRA yra atsakinga už šių berniu
kų tolimesnį auklėjimą. Tokio auklėjimo jie 
paprastose stovyklose negaus. Todėl UNRRA 
specialiai organizuoja 6ią stovyklą, į kurią 
suburs daug be tėvų ar artimųjų globos 
esančių berniukų nuo 16 ligi 19 metų am
žiaus — aiškina mums UNRRA gerbūvio 
karininkas Knoth, kuris toliau supažindina 
mus UNrRA-os nusistatymu šioje srityje.
Į šią stovyklą būsią priimami pabaltiečiai 
berniukai. Jiems čia bus suteikiama proga 
išmokti kurio nors praktiško darbo. Daug 
dėmesio bus kreipiama į jų auklėjimą, tuo 
tikslu įtraukiant į šį darbą visą eilę pe
dagogų. Šių Namų gyventojai, kurie norės, 
galės lankyti Buxtehudeje UNRRA-os orga
nizuojamą pabaltiečių aukšt. amatų mo
kykloje bus šios grupės: elektrotechnika, 
stalių, siuvimo, virimo, automechanikų, dai
liosios ir pritaikomosios fotografijos Ir ra
dio. Kadangi ši mokykla nuo Pabaltiečių 
namų yra vos 9 km atstume, tai auklėtiniai 
kasdieną bus nuvežami į pamokas ir parve
žami atgal.

(bus daugiau)

tuose kraštuose.
Kraštuose, kur žmogui nepalankios klima

to sąlygos, bus galima sušvelninti. Saulės 
šviesą užstojančius debesis bus galima pa
šalinti. Tropinių kraštų augmenija labai ge
rai jausis ir pas mus. Sausus rajonus, kur 
mažai natūralių kritulių, bus galima drė
kinti dirbtiniu būdu. Todėl dykumos pasi
darys irgi derlingos. Norint nusausinti, eže
rai, įlankos ir jūros išgaruos per kelias va
landas. Tokioms sąlygoms atsiradus, pasau
linė maisto gamyba padidės keliariopai. Da
bar esamas, žmonių skaičius tam maistui su
naudoti pasidarys per mažas. Tada išnyks 
kova dėl duonos kąsnio Ir žmogiškasis žvė
ris sušvelnės. Karas pasidarys savaime ne
reikalingas, nes žmogus bus visako pertekęs, 
o dirbs už jį atominė energija. Vb.
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