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Diskusijos Paryžiuje
Vakar Paryžiaus keturių didžiųjų užsienių 

reikalų konferencija tęsė diskusijas Vokie
tijos ateities klausimu. Bevinas plačiai iš
dėstė Anglijos pažiūrą šiuo reikalu. Angli
ja reikalauja nedelsiant atstatyti Vokietijos 
ūkinę vienybę. Anglijos nuomone, zonos 
turi keistis tarpusavy ūkinės gamybos re
zultatais. Ir tik tai, kas lieka patenkinus 
visų zonų reikalavimus, tegali eiti eksportui, 
kad padengus kitų arba savo zonų būtiną 
importą. Negalima Vokietijai paliktą pra
monę, kaip tai daro sovietai, apsunkinti re
paracijomis, kol (visų zonų administravimo 
deficitas nėra padengtas. Jei Vokietijos ūki
nio vienalytiškumo klausimu nepavyks susi
tarti, tai Anglija bus priversta taip savo zo
noje tvarkytis, kad Anglijos mokesčių mo
kėtojai nebūtų priversti kasmet atiduoti 
anglų zonos administravimo išlaidoms pa
dengti 80 milijonų svarų sterlingų.

Jei Potsdamo susitarimas dėl Vokietijos 
demilitarizavimo dar nėra pilnai įvykdytas, 
tai ir čia ne Anglijos kaltė, nes Anglija sa
vo zonoje šį susitarimą pilnai įvykdė, leis
dama tuo ir kitiems netrukdomai įsitikinti. 
Tuo tarpu kas slepiasi po sovietų zonos už
danga — niekas nežino. Tačiau girdima, kad 
ten net ginklai tebekalami, žinoma, sovie
tams. Bet tai yra taip pat priešinga susi-, 
tarimui dėl Vokietijos demilitarizavimo. 
Kas liečia Vokietijos demilitarizavimą, tai 
Anglija pilnai remia Amerikos projektą Vo
kietijos kontrolei ir demilitarizavlmui įvyk
dyti.

Bidault iš esmės pritarė Bevinui su tuo 
tik skirtumu, kad prieš atstatant Vokieti
jos ūkinę vienybę, jo nuomone, reikėtų ga
lutinai susitarti dėl Vokietijos sienų. Dėl 
rytinių Vokietijos sienų jis neturįs jokių 
pageidavimų, bet norįs, jog Saaro sritis va
karuose politiškai būtų išskirta iš Vokieti
jos o'Ruhro kraštas ir Pareinis bent ūkiškai 
nepriklausytų Vokietijai.

Molotovas pasisakė prieš Reino pramonės 
srities atskyrimą nuo Vokietijos ir prieš 
Vokietijos decentralizaciją t. y. padalinimą 
į atskiras gana savarankiškas valstybes. Jis 
siūlė padidinti Vokietijos, pramonės pajėgu
mą ir paskirti ypatingą mišrią, visoms zo
noms bendrą, Vokietijos pramonės ir demi
litarizavimo priežiūros komisiją.

Maisto perspektyvos geresnės
Londonas. Badaujančiai Europai padėti 

(staigos žiniomis, šiometinis Europos derlius 
būsiąs 25*/« didesnis už pernykštį. O pagrin
dinę pagalbą siunčiančių kraštų — JAV ir 
Kanados — derlius geras. Tad ateinantiems 
metams perspektyvos esančios kiek geresnės 
■ei ankščiau buvo manyta.

LETA SPARTA VIETOJ STREIKO
Londonas. Norėdami pagerinti savo darbo 

sutartis, tūkstančiai' 4 didžiausių Londono 
dokų darbininkų pranešė, kad jie sulėtiną 
darbo apartą. Jei per tris savaites jų reika
lavimų neišpildys, jie mes darbą.

ITALAI KRAUSTOSI IS TENDOS 
IR BRIGOS '

Užsienių reikalų ministerių konferencijos 
sprendimu Italija turi užleisti Prancūzijai 
Tendos ir Brigos sritis. Italai ruošiasi iš ten 
kraustytis. Geležinkelio stočių ir pašto 
įrangą išgabeno. Telefono susižinojimas tarp 
Brigos ir Italijos nutrūkęs.

LAUKIAMA AMERIKIEČIŲ SEIMŲ
Į amerikiečių šoną laukiama atvykstant 

okupacinių dalinių 16.500 šeimos narių.

Britanijos protestas dėl turto perėmimo
Londonas. Britanijos vyriausybė pareiškė 

protestą sbvietų dalinių vadui Austrijoje dėl 
jo potvarkio „vokiečių turtui“ perimti so
vietų nuosavybėn. Proteste sakoma, jog Bri
tanija šių sovietų’ priemonių nelaiko teisė
tomis, kol „vokiečių turto“ sąvoka nėra 
aprėžta bedru sąjungininkų susitarimu.

..IR ANGLŲ SPAUDOS ATSILIEPIMAI
Londonas. Anglų konservatorių laikraštis 

„Daily Telegraph4, komentuodamas JAV 
prezidento gestą, pavedant Austrijoje esantį 
vokiečių turtą Austrijos dispozicijai, puola 
sovietus kaltindamas, kad jie nesilaiko 1943 
m. Londono susitarimo tuo reikalu ir nori 
pralobti- Austrijos sąskaiton. Kaip pavyzdį 
nurodo, jog sovietai laiko „vokiečių turtu“ 
ir po anšliuso vokiečių pagrobtas austrų 
nuosavybes.

Nepriklausomas „Times“ rašo, jog D. Bri
tanija pritarianti amerikiečių generolo Au
strijoje Mc Clarko elgsenoj ryšium su so
vietų sauvališkomis priemonėmis, perimant

UNRRA-os konferencija Ženevoje
Londonas. UNRRA-os vyr. direktorius 

Fior. la Guardia artimiausiu laiku išvyksta 
į Europą. Jis«susipažins su UNRRA-os veik
la įvairiuose Europos kraštuose. Rugpiūčio 
5 dieną įvyks UNRRA-os Konferencija 
Ženevoje. f

ANGLIJA ATIDUODA AERODROMĄ 
ISLANDIJAI a

Reykjavikas. Karo metu Didžioji Britani
ja Reykjavike buvo pastačiusi aerodromą, 
kaštavusį jai 5 milijonus svarų sterlingų. 
Dabar ji atidavė Islandijos įstaigoms, nieko 
nepaskaitydama.

NEHRUS REIKALAUJA INDIJAI 
LAISVĖS

Naujai išrinktasis Kongreso partijos pir
mininkas Panditas Nehru po vieno darbo 
komiteto posėdžio pareiškė, kad partija 
esanti už steigimą nuo bet kurių svetimų 
įtakų laisvos Indijos respublikos. Jis pri
dūrė, jog tokiu atveju Indija nutrauksianti 
saitus net su Britanija.

„vokiečių turtą“ Austrijoje. Kaip amerikie
čių generolui, taip ir D. Britanijai aišku, 
jog po tokių pasisavinimų iš Austrijos ne
priklausomybės teliktų tik liūdnas pasity
čiojimo šfešėlis. Nocs sovietai ir sakosi pe
rimtą turtą paliksią Austrijoje — tačiau bū
vio tuo negerina, nes negalima įsivaizduoti 
valstybės'be nuosavybės. Baigdamas laikraš
tis ragina sąjungininkus kiek galima grei
čiau apibrėžti „vokiečių turto“ sąvoką?

VOKIETIJOS ŪKIO VIENYBE BUTINA a
Londonas. „News Chronicl“, rašydamas 

apie Paryžiaus konferencijos debatus Vokie
tijos ateities klausimu, sako, jog Potsdamo 
susitarimas dėl _ Vokietijos ūkinės vienybės 
laidavimo turi būti įvykdytas kiek galint 
greičiau. Jei pavyktų susitarti tuo klausimu, 
pasak laikraščio, būtų daugiau pasiekta tai
kos laidavimui ir išlaikymui, nekaip visais 
iki šiol pavykusiais susitarimais kad pa
siekta.

k

JAV SAVO DALĮ PALIEKA ĮKURĖMS
Viena. JAV prezidentas, pranešdamas 

Austrijos vyriausybei Amerikos atsisakymą 
nuo jai priklausančios vadinamojo* „vokie
čių turto“ dalies, jog jį pavedanti Austri
jos atsatymo reikalams. Taip pat pažada pa
sistengti, jog ir sovietai, jei ne panašiai, tai 
bent nenukrypdami nuo 1943 m. Londono 
susitarimo, pasielgtų. Amerika „vokiečių 
turtu“ telaiko tik prieš anšliusą Reichui 
priklausiusį turtą, todėl neleis ir sovietams 
šios sąvokos išplėtimu sauvaliauti.

PARLAMENTARŲ DELEGACIJA
Į_ GRAIKIJĄ

Atėnai. Graikų spauda paskelbė Bevino 
telegramą, kuri^ jis pažada atsiųsti Grai
kijos vyriausybės prašytą parlamentarų de
legaciją su būviu Graikijoje susipažinti. De
legacija sudarys 5 darbiečiai, 3 konserva
toriai ir 1 liberalas.

BAIME DĖL AUSTRIJOS NEPRI-
KLAUSGMTBES

„News Chronicle“, komentuodamas rusų 
nutarimą, perimti Austrijoj esantį vokiečių 
turtą, išreiškė baimę jog tuo būdu gali so
vietams tekti visi vokiečių pasisavinti ko
munaliniai turtai. Tąsyk Austrija atsidurtų 
katastrofiškoj padėty ir iš jos nepriklau
somybės, bent ūkiška prasme, nieko neliktų. 
Baigdamas laikraštis siūlė sąjungininkams, 
kiek galima greičau susitarti dėl sąvokos 
„vokiečių turtas“. Gi komunistinis „Daily 
Worker“ ta proga įžiūri toli numatančias 
sovietų pastangas užgniaužti bepasireiškian- 
čią* fašistinio Austrijos elemento reakciją, 
stengiantis ją ūkiškai, e tuo pat ir politiš
kai sunaikinti.
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Gediminas Galvanauskas

Tautu naikinimas SovietuoseRusų letenaTris šimtmečius plėtėsi Rusija. Tris šimtmečius vedė imperialistinę politiką, pavergė Šimtus tautų, jas persekiojo' ir užgniaužė jų politini ir kultūrinį gyvenimą. Carinė Rusija troško pamažu palaužti • pavergtas tautas. Jos . turėjo, rusofilų nuomone, .netekusios Individualybės susilieti su didžiąją srove — tusais. Toji politika neleido toms tautoms nuo Rusijos atskilti, kultūros srityje būti savaimingos, bet jų nesunaikino. Jr kėlėsi jos, savaimingam, pilnutiniam ir laisvam gyvenimui.Sovietų vidaus politika toli pralenkia carinę. Jie mažiau dėmesio kreipia į formą, bet stengiasi sunaikinti kiekvieną tautinę užuomazgą. Tautiškumo turinys yra pakei- člarhas tariamu socializmu, komunizmu ar kitais vardais. Tautos po Sovietų letena persekiojamos, šviesuomenė sunaikinama. Sovietai yra išradę naujus būdus tautoms išnaikinti. Savarankiškos tautos, kurios Įsijaučia savame krašte, išblaškomos milžiniškoje teritorije, tarytum būtų ne žmonės, savaimingos būtybės, o tik smėlio grūdeliai. Sovietinėje santvarkoje, kai žmogus tampa valstybinės mašinos sraigteliu, kai jisatitraukiamas nuo savo darbo vaisių, nuosavybės, kai žmogaus būtybė paverčiama besiele keistenybe, lengviau ja galima žaisti, išsklaidyti, sunaikinti. Sovietai . pakenčia kiekvieną tautos apraišką, jei ji tarnauja jų [tikslams. Mažiausias pasipriešinimas, kuris demokratiniuose kraštuose tebūtų tik savaiminga veikla, gali sukeįti žiauriausių perse- kiojimų. , Tuo metu ne atskiri asmens, bet tautos nušluojamos nuo žemės paviršiaus. Tai ir padarė prieš keletą metų ar mėnesių su eile sovietinių tautų. Jos buvo apšauktos anuomet naciams palankiomis, ar nedraugiškomis Sovietams. O jos norėjo gyventi tik nepriklausomą gyvenimą, atsispirti Sovietinei letenai. Tuos polėkius ir idealus tautos turi išpirkti krauju ir kančiomis. Kai pasaulis pasidarė pigiai pardavinėjamų idealų birža, Sovietams yra parankiausias metas pavergtas tautas nušluoti nuo žemės paviršiaus, o tai jie dabar daro nesidrovėdami.Tautų naikinimo politika Kaukazą ' Prieš dvyliką metų Henry de Zogheb išleistoje knygoje: „Les maitres de l’heure“ — valandos viešpačiai — padėta Stalino karikatūra, o apačioje parašyta: pirmoje eilėje rusas, o tik vėliau komunistas. Šis pusiau gruzinas ir osetas veda didžiausiu žiaurumu rusifikacijos politiką, kufiai niekas neprilygsta praeityje. TSRS Aukščiausios Tarybos sesijoje panaikintos dvi autonominės respublikos. Tos respublikos jau seniai, praėjusį rudenį, sunaikintos, o gyventojai išvežti svetur. Aukščiausiai Tarybai teliko tik atžymėti (vykusį faktą. Tos Tarybos prezidiumo sekretorius Bachmurovas, nurodo, kad karo metu daugelio respublikų gyventojai b”vo palankūs vokiečiams. Šiuo atžvilgiu ypač pasižymėjo muzulmoniškos tautos — totoriai Kryme ir Čečėnai ingutai Kaukaze. Pastarųjų tautų tarpe buvę nemažai įstojusių Į Wermachtą, kovojusių prieš raudonąją armiją, kenkusių Sovietams. Todėl Aukščiausia Taryba nutarusi tas tautas iškeldinti į kitas sovietines sritis. 

Totorių gyveno Kryme apie 250.000, o Čečėnų — 650.000. Iš tų sričių išvežta „Le Figaro“ žiniomis apie 1,5 mil. gyventojų.Š. m. liepos mėn. 5 d. laidoje „Le Monde“ Andrė Pierre rašo: „Ne stebėtina, kad totoriai ir kitos giminės Kaukaze parėmė vokiečius. Jos tuo būdu padarė rusams ir sovietams nedraugiškas nuotaikas. Tai suprantama, nes tos sritys vėlai užimtos ir Maskvos žiauriausiu būdu „rusintos“. XIX a., kai rusai spraudėsi j Kaukazą, Čečėnų gyvenama sunkiai pasiekiama sritis, esanti dešiniajame Tereko krante, liko sukilėlių židiniu. Jų kaimynai ingutai buvo greitai palaužti ir neteko nepriklausomo gyvenimo. Kai pastarieji jau vergovėn pateko, turkiškai — totoriškos kilmės “ čečėnų tauta kovojo. Ji nenorėjo pasiduoti priešams — rusams, nors nors iš jų buvo pareikalauta didžiausių aukų. Ir visa tai nuvedė į visuotinį, gar- sųjų Chamil sukilimą, įvykusį 1859 m.“Prieš šimtmetį pradėta kova varoma to- Jiau. 1937 m. rudenį sovietiniai laikraščiai paskelbia, kad komunistų partija priversta kovoti su čečėnų respublikos „nacionalistiniais božėmls“. Žinoma, anuomet prikišti socialinės srities kovą kažkaip neparanku.
Mes didžiuojamės lietuvių tauta— Iš Amerikos lietuvių spaudos ®Savaitraštis „Amerika“ paskelbė poeto J. Aisčio straipsnį „Mes didžiuojamės lietuvių tauta“, kuriame be kitko rašoma:— Nors aš esmi iš pašaukimo poetas ir mano plauko žmonės dažnai nemėgsta svaičioti netikslius žodžius, bet esu linkęs į dalykus pažvelgę nuogomis akimis ir vadinti daiktus tikraisiais jų vardais. Dėl to mane dažnai erzina, kai išgirstu kalbant apie nūdienę mano tautos tragediją. Galima kalbėti apie vokiečių tautos tragediją, ir, būkite tikri, kad bus galima kalbėti apie dar didesnes tautas ir dar didesnę tragediją, bet mūsų tautą ištikusios negerovės negalima pavadinti kitu, kaip _ tik nelaimės vardu. Tragedijai reikia būtinai dviejų sąlygų, ir būtent: valios ir klaidos, 9 mūsų tauta šioje nelaimėje nei savo valios nepareiškė, nei klaidos nepadarė, atseit, jai ši nelaimė yra primesta, ji ne iš mūsų tautos vidaus eina, bet iš lauko primesta/ir primesta neteisėtu, neteisingu ir dangaus keršto šaukiančiu smurto būdu.Šiandienykštė lietuvių tautos nelaimė be- nebuš pati didžiausia, ir tikrai kruviniausią visoje mūsų istorijoje, bet aš jos vis dėlto negaliu lyginti su ta, kuri be triukšmo vyko XVIII -amžiuje, kuri buvo bebaigianti pribaigti tautą ir ypač mūsų kalbą.Esu tikras, jog sugrįžus palankesnėms sąlygoms, iš šios nelaimės tauta per vieną dešimtmetį atsistatys taip, kad nuostolių nė žymės nebeliks, o iš XVIII amžiaus susmukimo atsikelti tauta dėjo pastangas daugiau negu šimtą metų, jo padarytus nuosto-( liūs jautėme visą nepriklausomo gyvenimo laiką. - •Šiandien lietuvių tauta žino, kas ji yra ir ko ji trokšta, ir to jai niekas neatims, ne- žiiįrint kaip priešas būtų žiaurus ir galingas. ■ ’ . ’Visa mūsų- galybė yra mumyse pačiuose.

Tie nacionalistai čečėnai sukūrė priešrevo-
Jluclnį - centrą, kuris varo -tikybinio pobūdžio propagandą. Vokiečiams Kaukazą pasiekus, mobilizuojanĮi vyrai, kurie siųsti kovoti su raudojąją armija. Dalis stojo J Wermachtą, kad prisidėtų prie raudonosios pabaisos sunaikinimo. Si vikri nuotaika dažnais atvėjais ju rankomis buvo palaužta, kaip tat darė Lietuvoje ir kitose Pabaltijo valstybėse. Vokiečiai, sulaikyti prie Grozni, negalėjo ir nemokėjo sukelti tenai bruždan- čių Kaukazo tautų, kurios svajojo — išsilaisvinti iš žiauriausios priespaudos. Vokiečiai atmušti. Karas baigtas. Sovietai, matyti, nuvokia, kad galimas naujas pavojus — muzulmoninio pasaulio, kuris paremtų savo brolius, siekiančius išsilaisvinti. Šitoji sovietinė baimė naujų „išdavikų" vertė padaryti žygį, kuris su nusistebėjimu nuaidi plačiame pasaulyje. O jis liečia ne vien tik minėtas tautas.Po šiųmetinių garsiųjų vasario 10 d. „rinkimų“. Kabardonų balkarų respublika^ „perkrikštyta“: „Autonominė Kabardos respublika“. Argi ir balkarai nušluoti nuo žemės paviršiaus dėl „nelojalios“ elgsenos? Faktas, kad ši sritis padalyta tarp osetų ir gruzinų pagal Mordoko upę. Elbruso papėdėje žinomoji Karacevo autonominė sritis Išdalinta, nelyginant buožių ūkis, GruzijaT, Čerkesams, Stavropolio ir Krasnodaro sritims.
Ir tatai parodė kaip tik ši nelaimė. Ne vienu mano tautos istorijos momentu aš negalėjau taip džiaugtis ir didžiuotis, kaip dabar, kaip šiandien. Ir nemanykite, kad aš tai sakau šiaip sau — į orą. Ne, mano akyse griuvo didelės tautos su tūkstantmetine valstybės tradicija, ir man buvo šlykštu žiūrėti Į tai, kaip žemai gali didelis nukristi. Tada aš jau buvau tikras, kad mano tauta taip žemai negalėjo nukristi, ir pasirodė, kad tai buvo tiesa — man tatai paliudijo tie, kurie savo akimis matė.Lietuvių nepalaužė nei pirma, nei antra okupacija, o nepalauš ir trečia.Mes daug praradome, sugriovė mūsų visą* gyvenimą, sugriovė viską, ką mes dideliu vargu sukūrėm per mūsų laisvės metus, bet visi medžiagiški nuostoliai su laiku yra patašomi. Nepataisomos tik žmonių aukos, o ši mūsų tautos nelaimė pareikalavo labai daug žmonių, kurių vieni krito kaip paprastos aukos, kiti abiejų okupantų buvo kankinami, žudomi ir tremiami, treti žus patys: silpnuosius, kaip žinote, karas pagadina, ir jie tautai patys per save žūsta. Mes nesame pakankamai gausūs, dėl • to turime drebėti dėl kiekvieno vienaip ar kitaip žūstančio lietuvio. Bet atminkite viena: nekaltai pralietos ašaros ir kraujas šaukiasi į dangų atkeršijimo čia pat žemėje. Vokietis gavo užtarnautą atpildą, tai nemanykite, kad kitas išvengs dangaus keršto. Ne, ir jis susilauks atpildo, — atpildo lygaus jo darbams.Iš Lietuvos bus dar pareikalauta didelės aukos: bet po to aš matau gražią ateitį. Lietuva atsikels visoj savo didybėj ir Lietuvos misija bus didesnė nei kunigaikščių laikais: tada jinai gynė Europą nuo mongolų, bet vakarai nesuprato jos misijos. Rytoj Lietuvą patikėkit^ man, švies išsigimu- (nukelta J 3 p.)
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Selma Lagerlgf

Vario katilėlis
jį baigusis. Pagaliau jis išvirto į baisų, 
perblošklamą juoką.

— Žiūrėk, uošviene, — Anna Marija ma
loniai tarė, kai tik galėjo girdėti jos žo
džius, — dabar juokiasi iš manęs, kaip aš 
vakar iš tamstos, palaikiusi ūkvede.

Ir vėl prapliupo juokas. Ponia Anna 
Marija maloniai Ir kantriai žiūrėjo į 
svečius.

— Viskas praeina, — atsiduso ji, — tarė 
lapė, nulupus jai kailį.

Dabar niekas nebesistengė valdytis. Kai 
kurie nuo juoko raitėsi kaip mėšlungio 
traukomi. Kiti šluostėsi akis. Dalis užsik
vempė ant stalo, kiti atsilošė; bet juokėsi 
visi. Po kiekvienos jaunosios ponios pa-

(pabaiga)
Jaunosios veide pasirodė kažin kas smal

saus, beveik džiūgaujamo, jog senoji nuste
busi nutilo. .

,i— Eik sau, — tarė ji, — ir gulkis ant 
Sofos ir nieko nedaryk.

Liejyklos savininkas tuojau po to susi
tiko savo motiną prieangyje.

— Matyti, išdidumo'velnias yra apsėdęs 
tą Kartuvių liūno merginą, — pasakė 
senoji.

— Nutilk, mama! Juk ji yra tokia, kokia 
turi būti!

— Ji yra tokia kokti, kaip baidyklė, — 
tarė senoji. — Bet aš išvarysiu jos siustą.

— Motina išvirei mums košės, o dabar 
motina turi ir išvalgyti. Juk kaip tik da
bar, kada atvyksta giminės jos apžiūrėti, 
negalima gi pasakyti, kas ji yra.

— Man toks jausmas, lyg kas dantis 
būtų ištraukęs, — tarė senoji ponia. — Bet 
aš tvardzsiuos nešaukusi, kol galėsiu.

Prieš pat susirenkant svečiams jaunoji 
ponia žinojo, jog visų namiškių galvos bu
vo iškultos, ir jie negalės jos atsiminti. Ji 
išsėlino į varyklą prie vario katilėlio. Tik 
pažiūrėkit, ar ji bebuvo kvaišė! Pamalė, 
kad jai nesant jis patamsėjo ir apsisuodino, 
ir ėmė jį šveisti pelenaią-ir smėliu. O kr i 
jis blizgėjo kaip pridera, parsinešė l namus 
ir pastatė jį dideliame aįnrame salės ži- 
dinyjetarp beržo lapų.

Neilgai trukus susirinko svečiai.
Jaunoji ponia, kuri prieš savo uošvienę 

elgėsi' taip šauniai, svetimų žmonių aki
vaizdoje visai sumišo savo .vaidmenyje. 
Tolydžio prasiskverbinėjo kaimietė.

Prieš sėdant prie vaišių stalo, senoji 
priėjo- ir prašnibždėjo sūnui:

— Aš tau sakau, Johanai Henrikai, bus 
geriausia, jei tuojau pasakysime, kas ji 
yra. Jie šiaip ar taip įstebės, o tada iš 
mūsų juoksis.

— Tylėk, mama, — tarė liejyklos savi
ninkas. — Pradžioje jai blogiausia. Bet 
žinau, kad norėdama ji gali elgtis.

Tada susėdo vaišių, ir Anna Marija tu
rėjo pradėti pilstyti bulioną. Ji raudonavo 
kaip žarija ir tolydžio rijo seiles. Jos stalo 
kaimynas, pastebėjęs jos pastangas, tarė:

— Poną Dahlbergiene, tur būt, nemėgsti 
buliono?

Ji atmetė galvą ir atsakė desperacinga 
drąsa ■■

— Ne kažin kaip, bet turi važiuoti į 
skilvį. — O po to ji vėl ėmė ryti seilę.

Jos kalba buvo garsi. Aplink stalą pasi
girdo kiknojimas. Jis. nustojo ir vėl prasi
dėjo iš naujo, kai buvo kaip tik manoma

Alė Nakaitė
Tegu

Geriau ant kelio akmenėliu, , 
kuriam nei karšta, nei gūdu, nei 

šalta,
arba varpu aukštame bokšte
metalo širdimi nukalta,
negu naktis — gyvenimas be miego, 
o mintys kaip atogrąžų upeliai bėga. 
Tegu tik Tavo kojos kelio akmenėlį 

mindo,
tegu Tavin kaip jūron mano upės bėga.
Kas man varpai ir bokštai be akių

Tavųjų .žvilgsnio,
kas ir gyvenimas — naktis be miego.
Aš tik ringuosiu liūdną savo dainą, 
visi pro mano langus juokdamies 
praeina.

stabos teiravosi: „Ką ji sako? Ką ji sako ’ 
dabar?“ O po to tel skardėjo juokas.

Tuo tarpu ji pasilenkė į priekį ir pak- j 
lausė, kas esanti Anna Stjarnhokaitė, pu- I 
žiūrėjo ją valandėlę, o paskum atsigręžė į I 
Dahlbergą:

— Tada tu, matyti, — tarė ji, — norėjai 
taukus šaukštu srėbti.

— Brangioji Anna Marija, — įspėjo 
Dahlbergas.

— Tik nurimk. Aš išmokau kaip elgtis 
l su žmonėmis, tarė skreitinis šunytis.

Visą laiką jaunoji ponia neramiai dai
rėsi. Ji taip dažnai žvilgčiojo židinio link, 
jog pagaliau ją paklausė, kas ten esą.

— Tik senas pažįstamas, — atsakė ji. 
Bet niekas nematė nieko kito, kaip žibantį 
katilėlį tarp lapų. ,

— Dėl Dievo meilės! — tarė senoji po
nia. — Kas. ten per katilėlis?

O Dahlbergas taip pat pridūrė '■
— Juk tai varyklos katilėlis! Ar tu jį 

padėjai? — paklausė kambarinę.
Ne, ji nieko nežinanti apie tai. .
— Jis tikrai yra Kartuvių liūno raganos 

katilėlis, — tarė Dahlbergas. Jame dar 
tebeslypi žavai. Jis pats čia atsibastė.

— Aš jį, įnešiau.
Visi sužiuro, lyg girdėdami svetimą bal

są. Kalbėjo ponia Anna Marija,"bet balšas 
skambėjo pranašiai, didžiai rimtai. Jos 
veide nebuvo jokios šypsenos; bet buvo 
labai išraudusi. •

— Aš noriu, \kad katilėlis šioje menėje 
turėtų garbės vietą,— sakė ji, — todėl jį 
įnešiau.

— Bet mieliausioji geriausioji Anna

(atkelta iš 2 p.)
šiai Europai.

Mes galim šiandien didžiuotis savo tauta, 
bet ateis laikas, kada visas pasaulis ja 
didžiuosis. Tik reikia dėti visas pastangas, 
kad ji gyva pereitų šią sunkiausią savo kry
žiaus staciją.

Tikėkite - Lietuva atsikels graži, demokra
tiška, teisinga. Mes vėl galėsim žengti j 
laisvąją savo tėvynę —; j tą nuostabų 
kraštą, mūsų pažadėtąją žemę — brangią
ją Lietuvą!“ >

Marija ... .
— Ar taip keista, kad noriu pastatyti jį 

čia?
— Tu iš proto eini, laužai žodį, — tarė 

liejyklos savininkas. .
— Ne, atsakė ji, ir balsas ėmė drebėti.

— Tėvo ir motinos priesaika išsižadėjau, 
bet ne Kartuvių liūno raganos katilėlio. Jis 
daugelį ilgų sunkių dienų buvo mano 
paguoda.

Aplinkui pasidarė mirties tyla. Svečiai, 
matyti, tarė neturį nieko bendra su tuo 
dalyku ir žiūrėjo įbedė akis į stalą Senoji 
ponia sėdėjo kaip ne savo vietoje ir abe
jodama. Liejyklos savininkas buvo piktas. 
Supyko ir jaunoji ponia.

— Kokią gi tu nori turėti žmoną, — tarė 
ji — jei reikalinga, kad ji meluotų visiems 
sąžiningiems "'žmonėms? Ar norėjai vesti 
dumples, kurios išsižadėtų savo tėvų? Ma
nau, kad tau užtenka tokios žmonos.

— Dievaži tikrai, — atsakė šertoji ponia.
— Man iš tikrųjų irgi užtenka, — pasi

sakė jaunoji. — Turėjau dalyvauti visuose 
tuose nuodėminguose girtavimuose ir visą 
savaitę avėti siauromis kurpėmis. Irgi mie
lai noriu visu tijp nusikratyti. Buvau kvai
la, kad sutikau. Bet man • taip knietėjo 
pasidaryti ponia čia

Tada ji žengė prie senosios ponios.
— Gerbiamoji ponia, — tarė ji ir topte

rėjo, — leisk man būti gerai dukrai,savo 
motinai, o tamstai būsiu irgi gera.

Senajai pasirodė ašaros akyse.
— Susimildama, susimildama, — tarė ji 

ir pabučiavo marčią. — Ar dėl to buvai 
taip pamišusi, Anna Maja?

Jaunoji priglaudė savo galvą prię jos pe
ties ir kūkčiojo.

— Ne, neverk, klausyk, — kalbėjo senoji.
— Tu tikrai patinki man už tai. Tai buvo 
tik Johano Henriko kvailybės. Jis valan
dėlę gali rodyti rūkštų veidą. Bet ar ma
nai, kad jis galėtų tuo pasiekti ko nors, jei 
mudvi eisime iš vieno?

Išvertė St. K.

A BOMBOS SPROGIMO PADARINIŲ 
TYRIMAI < ‘

San Franciskas. Sprogus pirmajai ban
domajai a bombai, specialistų tyrinėjimai 
eina visa sparta. Stebėtojui tebekrenta į 
akis vis tas pats reginys: laivų kolosai 
kaip prieš bandymą tebeplūduriuoja virš 
vandens. Jie atidžiai stebimi nuo tos va
landos, kai tik buvo galima prie jų prieiti.

Daugelyje laboratorijų ir bandomųjų 
patalpų dabar vertinami rezultatai, ku
riuos atgabeno stebintieji lėtuvai ir robo- 
tinės mašinos. Rūpestingai buvo sušluota 
anglis, išbarstyta ant grindų, kad būtų 
galima ištirti, ar ji nepasikeis į deimantą. 
Laivų išorė buvo nudažyta specialiais da
žais, dabar jie kruopščiai tiriami, mat, 
spalvos pakitimas rodo temperatūros pa
kilimą.

Supertvirtovė B 29 su ta pačia įgula, 
kuri metė bombas Japonijoje, tuojau ėmė 
steb(ėti taikinio plotą, kai bomba sprogo. 
Ji grįžo paskutinė iš 139 Atolyje turėtų 
lėktuvų. Aplink šį lėktuvą kryžkryžiais 
narstė robotinės upertvirtovės, kurios bu
vo skirtos susidūrimo akimirkai atžymėti 
matuojamaisiais instrumentais, foto ka
meromis, greičio, temperatūros ir slėgimo 
matuotojais. '
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Kur butu tinkamiausia gyventi?
. . Australija ir Naujoji Zelandija

Įvairiuose laikraščiuose kartais nurodo
mos šalys, kurios galėtų priimti tokius pa
bėgėlius, kaip mes, jei susidėjusiomis ap- 
Inkybėmis negalima būtų grįžti į savo 
tėvynę. Pasirenkant kurią šalį, reikia di
džiausią dėmesį kreipti į tos šalies klima-, 
tines sąlygas, nes kiekvienas žmogus yra 
prisitaikęs ar pripratęs prie tam tikrų są
lygų, arba tą prisitaikymą paveldėjęs iš 
savo tėvų. Jei kurios šalies nėra smulkiau 
žinomos visos klimatinės sąlygos, saky- 
sim, mietų ir atskirų mėnesių vidutinė 

' temperatūra kritulių kiekis visais metų 
laikais ir saulėtumo ilgis, tad apie tokio 
krašto sąlygų tinkamumą mūsų žmonėms 
tokiais atvejais galėtų pasakyti, kad ir toks 
faktas, būtent: ar tenai gerai auga kvie
čiai? Ten„ kur kviečiai savo vegetacijai 
turi pakankamas sąlygas ir gali gerą der
lių duoti, ten ir mūsų žmonėms bus priei- 
namiausios sąlygos gyventi.

Čia kalbėsiu apie Australiją ir Naująją 
Zelandiją. Sis žemynas yra gana toli nuo 
kitų kultūringų kraštų, Pietiniame Žemės 
Pusrutulyje ties Ų“ iki 39“ geografinio 
pločio laipsnio, kurie jau patys pasako, 
kad ten turi būti pakankamai ne tik šilta, 
bet ir karšta. Siaurinė Australijos dalis 
lygi 'ŽŠ" yra atogrąžų (tropikų) zonoj, ku
riame jokiam europiečiui, kaip yra patir
ta, nėra sveika gyventi. Vidurinė dalis — 
plačios dykumos, panašios i centrinės 
Azijos arba Afrikos dykumas. Paskui, 

V

einant iš vidaus dykumų į kraštus, tyso 
plačios tyrumos (tyrai), kurios artėjant 
prie pajūrio virsta tinkamais plotais viso
kiems kultūriniams augalams augti. Tai
gi, tinkamos žemės visokioms kultūroms 
tėra tik koks trečdalis viso ploto, kuriame 
ir žmonės, ir gyvuliai ir augalai gali tarp
ti. Prieinamiausią visoms zėmės ūkio ša
koms yra Pietų Rytų dalis, kuri gauna 
pakankamai kritulių. Šioje pietų rytų 
dalyje gunkšo kalnynai, kurie savo viršū
nėmis kaip tik sulaiko iš pietų rytų pa
satų vėjo nešamą drėgmę, tad tolesnės į 
vakarus dalys tos drėgmės labai mažai 
gauna ir ten vyrauja sausros,' sudaryda
mos nepalankias sąlygas tiek žmonėms, 
tiek kultūriniems augalams. Bet už tat 
tos plačios tyrumos labai patinka avims, 
kurių ten veisiasi didžiausios kaimenės, o 
žmonės, kurie jas prižiūri arba augina, 
turi gražaus pelno iš vilnų, mėsos Ir kai
lių. Galima pasakyti, kad pusė Australi
jos gyventojų gyvena x iš x avių arba jų 
produktų.

Mūsų žmonėms sveikiausios vietos 
Australijoj būtų pietų rytai ir mažiau, 
pietų vakarai. Tiesa, šiose vietose ir kon
centruojasi visas Australijos gyvenimas ir 
šiose vietose yra žymiausi miestai.'Reikia 
pasakyti, kad beveik pusė visų Australijos 
gyventojų gyvena penkiuose miestuose, 
kurių keturi yra pietų rytų daly: Sydneys, 
Melbourne, Adelaide, Brisbane ir viepas- 
pietų vakarų daly: Perthas. Sydneys ir 
Melbourne visai panašūs į JAV didmies
čius. i /"

Atmetus dykumas ir sausąsias tyrumas, 
Australijoje galėtų, rodos, gyventi, ne 7 
milijonai, bet arti 100 mil. žmonių. Praeito 
šfintmečio vidury Australija buvo kaip IŠ

tremtųjų nusikaltėlių kolonija. Bet kaip 
paaiškėjo, kad ten yra nemažai aukso ir 
kitų mineralų, tad daug kas pasiryžo ten 
vykti. Tačiau jau prieš kelioliką metų vie
tinė valdžia sunkiai įsileisdavo visokius 
emigrantus, ypač spalvotus žmones. Ir 
šiandien, jeigu ką įsileidžia, tai kreipia 
didžiausį dėmesį į tai, kad tas emigrantas 
kuo greičiausiai asimiliuotųsi, tai yra tuo
jau virstų tikru australu, atsižadėdamas 
savo tikros tautybės.

Kadangi avys gerai auga, tad yra išsi
plėtusi avių produktų perdirbamoji pra
monė. Avims kirpti yra susidariusios tam 
tikros kirpėjų grupės su savo viršininkais 
padėjėjais, rūšiuotojais, ir kitu padeda
muoju personalu. Šiaurinėse Australijos 
dalyse kirpimas prasideda birželio mė
nesy; iš ten pabaigę darbą kirpėjai vyk
sta į pietines dalis, kur gruodžio mėnesy 
pasibaigia kirpimo sezonas. Mašina ker
pant, vienos avies kirpimas trunka 3 mi
nutes, kartais greičiau. Per dieną vienas 
kirpėjas nukerpa vidutiniškai 100 avių. 
Paplautų avių mėsa konservuojama ir 
siunčiama į kitus kraštus.

Žemės ūkiuose, kur auginami kviečiai ir 
kiti augalai, arba auginami kokie gyvu
liai, visą laiką anksčiau stokodavo darbi
ninkų, tad tuose ūkiuose jau prieš kelio
liką metų buvo naudojamos įvairios maši
nos, ir dabar ten žemės ūkio visokie dar
bai taip yra mechanizuoti, kaip niekur
kitur pasauly. Sviestas, sūris, miltai, pa- kas mūsų dvasiai yra priešinga.
sižymi gera kokybe, lygiai kaip ir vilnos, | - - A. Kelmutis.

LIET. TARYBINĘ SPAUDĄ PAVARČIUS
— Į Lietuvos mokslų akademiją tikrai

siais nariais priimti; profesoriai —■ Sta
nislovas Banaitis, Kazys Bieliukas, Jonas 
Kriščiūnas, Vladas Lašas, Pranas Mažylis 
Juozas Balčikonis, ir JuOzas Žiugžda, o 
taip1 pat rašytojas liaudies poetas Liudas 
Gira (sunkiai sergąs). Ta pačia proga 
priimtas nutarimas, kuriuo „Mykolas Bir
žiška ir Vincas Krėvė-Mickevičius, kaip 
„tėvynės išdavikai“, pašalinami iš LTSR 
Mokslų akademijos tikrųjų narių sudė
ties“ („Tiesa“ Nr. 46/1946 m.)

Mokslų akademijos prezidentu išrinktas 
Juozas Matulis, vice prezidentų — Juozas 
Žiugžda, prezidiumo sekretorium K. Bie
liukas, Matematikos — gamtos ir taiko
mųjų .mokslų skyriaus sekretorium VI. 
Lašas, Visuomenės mokslų skyriaus sek
retorium Dzidas Budrys. ■ ,

Liet, mokslų akad. nariais korespon
dentais išrinkti: Prof. Pov. Pakarklis, 
prof. K. Korsakas, prof. J. Bučas, prof. 
V. Girdzijauskas, prof. J. Kairiūkštis, 
prof. J. Dalinkevičius, prof. K. Vasiliaus
kas, prof. J, Indriūnas, prof. V. Ruokis.

— LTSR Bethoveno vardo kvartetą su
daro šie muzikai, laimėję stalininę pre
miją: D. Ciganovas, V. Širinskis, V. Bori- 
sovskis ir D. Širinskis. Kitiems dviems 
žymesniesiems kvartetams vadovauja Šo- 
štakovičius ir Miaskovskis.

— Vilniaus miesto šachmatų pirmeny
bėse dalyvavo šie žaidėjai: Višumirskls, 
Vistaneckis, Disleris, Jablonskis, Maželis, 
Percelis, Kotelnikovas, Alevas. Goldber- 
gas ir Vladimirovičiu*.

iš kurių pagamintos vilnonės medžiagos 
pasižymi savo gerumu.

Vakarinė Australijos dalis, kur yra 
aukso ir įvairių mineralų, yra pavirtusi 
grynos pramonės sritimi, nors tose srityse 
sunku vandens rasti. Tačiau vanduo ten 
traukiamas vamzdžiais kelius šimtus ki
lometrų, kad ten gyveną žmonės neištrok- 
štų. Kalnų pramonė yra išsiplėtusi ry
tuose ir pietų rytuose," kur kasama sida
bro, vario, geležies ir įvairių mineralų.

Naujoji Zelandija yra į pietų rytus nuo 
Australijos, už daugiau kaip 2000 km. Ji 
sudėta iš dviejų dalių: Šiaurės sala yra 
vulkaninės kilmės, ir ten nemažai karštų 
šaltinių. Šios salos turi gražią gamtą ir 
klimatas yra švelnus bei sveikas. Ir čia, 
kaip ir pačiame Australijos žemyne vi
sada esti šių produktų perteklius: sviesto, 
mėsos, vilnų, sūrių, aukso, vario, anglies. 
Pietų Zelandijos kalnai yra gana aukšti ir 
gražūs. Gyvena čia apie 1.600.000 gyven
tojų, bet galėtų gyventi žymiai daugiau, 
nes yra 268.000 kv. km. ploto. .

Švelniu klimatu pasižymi į pietus nuo 
Australijos už 300 km. esanti Tasmanijos 
sąla, kuri tik truputį yra didesnė už Lie
tuvą. Šioj saloj puikiai auga obuoliai ir 
kiti vaisiniai medžiai bei kultūriniai auga
lai. Bęt, palyginti, ir ji retai dar apgy
vendinta ir daug kas dar nėra ištirta, ko
kios ateities galimybės ten galėtų būti.

Tiek Naujoj Zelandijoj, tiek Australijoj 
net paprasčiausi darbininkai traktuojami 
žmoniškiau negu kitose pasaulio dalyse. 
Visas blogumas, mūsų atžvilgiu yra tas, 
kad ten norima emigrantus asimiliuoti,

LAIKAS IR MAŽIESIEMS LEISTI 
PAREIKŠTI SAVO NUOMONES

Daugelis vakar dienos anglų laikraščių 
išreiškė susirūpinimą busimosios taikos 
konferencijos eiga. Tam susirūpinimui pa
grindą davė Molotovo užsispyrimas primesti 
taikos konferencijai keturių didžiųjų su
tartą dienotvarkę. Nors paskutiniu metu 
Molotovas tuo klausimu ir yra nusileidęs, 
bet tai blogų intencijų nuotaikų nesiskaityti 
su mažaisiais konferencijos dalyviais, dar 
neišblaškė. Svarbiausia, kad mažosios tau
tos ir be tų intencijų stengtųsi derintis di
diesiems, bet tai neturėtų sudaryti įspūdžio, 
jog jos tai privalėjo daryti dėl didžiųjų 
spaudimo. Laikas pagaliau leisti ir- mažie
siems be rizikos pareikšti savo nuomonę, 
kitaip jų kvietimas būtų beprasmis ir tik 
klaidintų pasaulio opiniją dėl 'vykusių su
sitarimų laisvumo.
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