
Paryžiaus konferencija pasibaigė
Londonas. Paryžiaus keturių didžiųjų už

sienių ministerių konferencijoj šeštadienio 
popietiniame posėdyje buvo svarstomas Bi- 
dault pasiūlymas sudaryti keturių komisiją 
Ruhro srities anglies paskirtstymo reika
lams. Pasiūlymas priimtas su Byrnes įnešta 
pataisa, būtent, kad ši komisija priklausytų 
vyriausiai Vokietijos kontrolės komsijai. 
Amerikos pasiūlymas tuč tuojau sudaryti 
taikos sutartį su Austrija dėl Molotovo pa
statytos sąlygos pirmoj eilėj grąžinti Austri
joj esančius DP į savo kraštus ir tik tada 
tartis, nebuvo svarstomas. Byrnes įneštas 
sumanymas išsiaiškinti dėl vokiečių turto 
sąvokos Austrijoj taip pat nepraėjo, nes ne
buvo numatytas dienotvark&jp.

Šiuo posėdžiu užsibaigė ir pati konferen
cija. Bevinas jau grįžo Londonan. Gi Molo
tovas išvyksta sekmadienį, o Byrnes, grei
čiausia, tik pirmadienį. Konferenciją’ užbai
gus, Bymes priėmė spaudos atstovus pasi
kalbėjimui.. Laike pasikalbėjimo jis pa-, 
reiškė viltį, jog būsimoj taikos konferenci
joj pavyksią sudaryti taikos sutartis su Ita
lija, Bulgarija, Rumunija, Vengrija ir Šuo-

GRIEŽČIAU KONTROLIUOS AUSTRIJOS 
VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMUS

Londonas. Vienoj vyriausia sąjungininkų 
kontrolės komisija Austrijai nutarė daugiau 
kreipti dėmesio į denacifikacijos priežiūrą. 
Tačiau sovietų pasiūlymas suspenduoti ne
senai suteiktą Austrijos vyriausybei įstaty
mų leidimo teisę nebuvo priimtas. Austrijos 
vyriausybės leidžiami įstatymai įsigalios, 
jeigu laike mėnesio vyr. kontrolės komisi
joj dėl jų nebus pareikšta vienbalsiai veto.

KINIJOJE VĖL KOVOS
Vašingtonas. Nutraukus UNRRA-os pa

galbą Kinijai dėl Ciankaišeko vyriausybės 
naudojimo tos pašalpos politiniams tikslams, 
atsinaujino kovos tarp komunistų ir nacio
nalistų kariuomenės dalinių.

JAV spauda puola Molotova
PRAŠO PRIIMTIVašingtonas. Dauguma JAV spaudos savo 

straipsniuose apie Paryžiaus konferenciją 
aštriai puola Molotovą už demagogišką lai
kymąsi Vokietijos klausimo svarstyme. Iš 
Molotovo pavartotų argumentų esą aišku, 
jog jam ne Potsdame sutartas Vokietijos 
ūkinio vienalytiškumo atstatymas, o tik re
paracijų išgavimas bet kokia kaina rūpi.

„SPECTATOR“ KRITIKUOJA TRUMANO 
. POLITIKĄ

Londonas. Liberaliai-konservatyvinis ang
ių laikraštis „Spectator“ rašo, jog Preziden
tui Trumanul nesiseka tęsti Ruzvelto politi
ką: vidaus reikaluose jis yra paleidęs ūkio 
vairavimą iš savo rankų, o savo pareiški
mais Palestinos klausimu ne tik nėra prisi
dėjęs prie to klausimo sprendimo, bet dar 
yra j( daugiau supainiojęs.

mija. Nutarimas Triestą s itarptautinti, jo 
nuomone, miesto gyventojams suteiksiąs ge
resnes gyvenimo sąlygas, nei tai būtų atsi
tikę kitokio sprendimo atv&ju. Baigdamas 
pasikalbėjimą pareiškė Amerikos nusistaty
mą jos okupuotą Vokietijos zoną, nieko ne
laukiant, jungti į ūkio uniją su kitomis zo
nomis. Tuo reikalu Amerika artimiausioj 
ateity padarysianti kitų zonų valdytojams 
konkrečius pasiūlymus.

„ECONOMIST“ NEPATENKINTAS 
PARYŽIAUS KONFERENCIJA

Londonas. Šiuo tąrpu, kai dauguma anglų 
spaudos palankiai vertina Paryžiaus konfe
rencijos atsiekimus, „The Economist“ lai
kosi rezervuotai. Anot jo, keturi didieji 
ginčijosi tik savo reikalais ir nė žingsnio 
pirmyp nepadarė bendrųjų reikalų spren
dime. Ir po šios konferencijos ateitis lieka 

'tiek pat netikra, kaip ir prieš ją. Nors pa
siekti kompromisai tenka teigiamai vertinti, j 
tačiau ir jie ginčų nelikvidavo tik juos nu
kėlė tolesnei ateičiai.

Priimtas paskolos
Vašingtonas. Amerikos Jungtinei Valsty

bių reprezentaciniai rūmai 290 balsų prieš 
155 balsus priėmė vyriausybės numatytos 
Anglijai paskolos įstatymą be pakeitimų. 
Opozicijos įnešti pakeitimų pasiūlymai dau
gumos buvo atmesti.

JAV PASKOLA IŠJUDINS PASAULINĘ 
PREKYBĄ

Vašingtonas. AJV. radijo žinių tarnybos 
Vokietijai spaudos komentatorius Anglijai 
trijų ir trijų ketvirtadalių miliardo dolerių 
paskolos patvirtinimą reprezentaciniuose 
rūmuose laiko svarbiausiu paskutinių 48 va
landų įvykiu pasaulyje. Tuo patvirtinimu 
yra galutinai užbaigtos mėnesius trukę 
spaudos ir abiejų rūmų (senato ir reprezen
tacinių) diskusijos paskolos Anglijai sutei
kimo klausimu. Galutinai priimta paskolos

I JT
Argentinos ir Transjordanijos vyriausy

bės įteikė JT generaliniam sekretoriui paT 
reiškimus, kuriuose prašosi priimamos į JT 
organizaciją.

MIRĖ SIDNEY HILLMANAS
Naujorkas. Liepos 10 dieną širdies liga 

pasimirė amerikiečių profesinių sąjungų 
pirmininkas Sidney Hillmanas. Kilimo iš 
Lietuvos, būdamas 20 metų amžiaus Hill
manas atvyko į JAV. Nuo 1914 metų jis 
■jau dirbo profesinės^ sąjungose. Iki savo 
mirties jis taip pat buvo ir politinio komi
teto pirmininkas pramonės organizacijų 
kongrese (CIO). Prieš kelias savaites Hill
manas lankėsi Vokietijoje, kur jis su vo
kiečių atstovais aptarė aktualias proble
mas.

ANGLŲ ZONOJ SUMAŽINTOS MAISTO 
NORMOS

Londonas. Anglų okupuotoj zonoj nuo atei
nančio maitinimo periodo vėl bus pradėtas 
bulvių dalinimas gyventojams. Šiuo tarpu 
numatyta vienam asmeniui per savaitę duo
ti 2 kg. bulvių. Tačiau kitų produktų nor
mos, išskyrus mėsos normą, kuri periodui 
iš 420 gr. padidinta į 450 gr., — sumažintos. 
Svarbesnių produktų sumažinimas maitinimo 
periodui (keturioms savaitėms) atrodo taip: 
riebalų 400 gr. į 200 gr., žuvies iš 900 .gr. 
į 600 gr., cukraus iš 750—500 gr. Taip pat 
nuo liepos 22 d. bus normuojami ir degtu
kai.

SUNKIAUSIA MAITINIMO PADETIS- 
INDIJOJE

„New York Time“, rašydamas apie pa
saulinę maitinimo krizę, Indiją laiko dau
giausia pagalbos reikalinga šalimi. Anot 
laikraščio, ateinančių 5—6 mėnesių laikotar
pyje Indijai reikia ne mažiau ll/» milijono 
tonų javų.

Anglijai Įstatymas
Anglijai (statymą Prezidentas Trumanas pa
sirašys pirmadienį. Ta proga Amerikos ūkio 
ministeris ir Amerikos spauda pranašauja 
nepaprastą pasaulinės prekybos atgijimą.

ANGLŲ SPAUDA APIE PASKOLĄ
Anglų sekmadienio spauda pilna straips

nių apie numatytos Anglijai JAV paskolos 
suteikimą. Visi laikraščiai vertina paskolą 
teigiamai, tačiau įspėja vyriausybę padaryti 
vįsas pastangas, kad paskola būtų sunau
dota gamybos išplėtimui ir konkurencijos 
išlaikymui pasaulinėje rinkoje, bet ne su
naudojimo ūkiui. Paskolos suteikimas, anot 
laikraščių, dar daugiau sustiprins'demokrą- 
tinį frontą prieš totalitarinį komunizmą. 
Ypač, jog ir paskolos suteikimą kaip tik nu
lėmė antikomunistinis ir privataus ūkio iš
laikymo motyvas.

NAUJAS RIEBALŲ SUROGATAS?
Wiesbadenas. Žinoma, jis gali - būti išras

tas Vokietijoje. Jis gaminamas iš tos pat ža
liavos, kaip margarinas. Tinka virti, kepti 
ir teptu Gana ilgai tveria ir, kas svarbiau
sia, šiais stigliaus laikais, jis yra penkeria 
tūringesnis. Vadinasi, vietoje 10 gr, saky
sim, margarino, bus galima gauti 50 gr. nau
jo surogato.

SOVIETAI RUOŠIA REVOLIUCIJĄ 
PRANCŪZIJOJ IR ISPANIJOJ

„Dirvos“ informacijomis, Maskva sieki
anti sukelti revoliucijas Prancūzijoje ir Is
panijoje. Sukilimams tose šalyse prasidėjus, 
Maskva tuoj pasiūlytų 'Amerikai ir Angli
jai duoti sutikimą pasiųsti raudonąją armi
ją per Amerikos okupuotas zonas Austri
joje ir Vokietijoje grąžinti ramybei Prancū
zijoje ir Ispanijoj, nes amerikiečių karių 
Europoj esą, pasak „Dirvos“, nedaug.
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Anglija atgauna savo jėgasMes dar būdami Lietuvoje, 1941 ir 1942 metais, labai dažnai girdėjome per vokiečių radiją transliuojant fanfarų garsus — vbkleęių bombonešiai, torpediniai lėktuvai ir povandeninės valtys skandino anglų prekybinius ir karinius laivus. Praėjusiame kare nė kuo vokiečiai taip nesididžiavo, kaip savo laimėjimais kovoje su galingiausiu pasaulyje anglų laivynu. Ir tik dabar, Įtarui pasibaigus, mes'.sužinojome, kad ši kova buvo tikrai žūtbūtinė: Anglija neteko apie pusė savo laivų tonažo, ir pirmąją pasaulyje vietą laivininkystės atžvilgiu turėjo užleisti Jungtinėms Amerikos Valstybėms.Anglija yra tirštai apgyventa sala. Kraštas yra labai pramoningas ir turtingas akmeninės anglies klodais. 2emės ūkis neįstengia išmaitinti krašto gyventojų. Labai didelė maisto dalį anglai turi Importuoti, iš užsienių. Atklrsk anglų jūrų kelius — jiems tuojau gręsia bado pavojus. Todėl yra visai suprantama, kodėl po Stalingrado pergalės anglų karalius dovanojo Stalinui auksinį kardą, nes ta pergalė reiškė ir Anglijos išgelbėjimą.Prieš karą anglai, turėdami didžiausį lai- .vyną, dominavo visose pasaulio rinkose. Surinktas visuose pasaulio kraštuose žaliavas laivai sugabendavo į Angliją; čia jas apdirbus, tie "patys laivai visas stambiąsias pasaulio rinkas aprūpindavo anglų pramonės gaminiais. Nors Anglijos prekybos balansas, dėl didelio maisto produktų importo, visuomet buvo pasyvus, t. y. ji visuomet daugiau įveždavo negu išveždavo, — tas krašto nualinimo nereiškė: anglai labai gerai valgė ir turtingai gyveno, nes trūkstamas užsienio pajamas jiems uždirbdavo galingas prekybos laivynas. Be to, anglai kasmet gaudavo milžiniškas procentų sumas už išskolintus kitiems kraštams kapitalus.Šis karas Anglijos ūkio struktūrą pakeitė iš esmės: prekybos laivynas nieko nebe- uždirba, nes jo dabar nepakanka nei saviems reikalams, o iš pinigų skolintojos Anglija pasidarė skolininke, nes karas surijo ne tik visas sutaupąs, bet dar teko užtraukti stambių paskolų karui finansuoti. Todėl po karo Anglijos padėtis pasidarė gana sunki, nes maisto produktų reikia pirkti iš užsienių tiek pat kiek ir prieš karą, o pramonės gaminių išvežimas .sutinka daug kliūčių, kadangi gerų ir pastovių rinkų dabar sunku rasti. Per šių metų tris pirmuosius mėnesius už įvežtas prekes teko išmokėti į užsienį 83 milijonus svarų daugiau, negu gauta iš užsienių per tą patį laikotarpį už eksportuotas prekes. Tokia padėtis il-
POGROMAI LENKIJOJEKielcų mieste įvykiusių pogromų prieš žydus buvo užmušta 41 ir sunkiai sužeista 48 asmens. Daugelis žzdų namų ir krautuvių buvo sunaikinta. Į miestą sutraukta dideli kariuomenės ir policijos pastiprinimai ir mieste paskirtas išimties stovis. Užsienių reikalų ministerijos pranešimu, buvo organizuotas priešžydiškas sukalimas Krokuvoje.Šių įvykių pasėkoje laukiama, kad nelegalių emigrantų iš Lenkijos į amerikiečių zoną skaičius padidės bent tris kartus. Šiuo metu jis siekia vidutiniškai apie 8.000 per mėnesį. _ ‘ 

gal negali tęstis, Todėl Anglija yra priversta didinti savo eksportą visomis priemonėmis. Nors eksporto pramonėje dirba 1,15 milijonų darbiniftkų, t. y. tas pat skaičius kaip ir. prieš karą, bet eksportą pavyko pakelti tik iki 88% prieškarinio lygio. Reikia pripažinti, kad tai yra ne mažas laimėjimas, zuoti pramonę ir pritaikinti ją taikos sąlygas. Tas pavyko tiktai todėl, kad anglų prekės visur turi gerą vardą ir todėl, kad dominijų rinkose joms visuomet yra sudaromos palankesnės sąlygos, negu kitų kraštų prekėms. Stambiausi prekybos partneriai yra: JAV, Kanada, Indija, Kinija, ir Pietinė
Nemieli faktai ir besąlyginė meilėLaikraščiuose porą kartų yra tekę skaityti straipsnių, kuriuose išvedžiojama, kad lietuviai ne visada išlaiko' taktą savo pajūrio ir kitų Mažosios Lietuvos vietų brolių atžvilgiu. Reikia pripažinti, kad iš tiesų kartais to netakto pasitaiko, bet čia dažnai kalti ir mūsų broliai, ilgus amžius vilkusieji vokiečių jungą.Mes nė trupinėliu nenorime mažinti tų savo brolių nuopelnų. Iš tikro daugelis jų kentėjo tik todėl, kad buvo lietuviai. Daugelis dėl to žuvo. Mes gerbiame juos, kad jie dar moka lietuviškai, mes dar ir šį ir tą, bet vis dėlto kai kurių dalykų reikia ir jiems vengti, kad tas visų mūsų sugyvenimas stiprėtų, o ne menkėtų.Pirmiausia — kalbos reikalas. Tie -M. Lietuvos lietuviai, kurie ateina į lietuvių bendruomenes, visi (reikia jų garbei pasakyti tai) moka lietuviškai, bet tarp savęs nuolat šneka tik vokiškai, net ir tie, kuriuos mes galėtume laikyti labiausiai sąmoningais, susipratusiais, gal net ypač tie. Mokėti vokiečių kalbą nėra bloga, greičiau tik gera. Vokiečių tautai kaip tautai meš nejaučiame jokios neapykantos, dažnas net turime vokiečių bięiulių. Pagaliau čia ne tai ir yra. Visas reikalas čia slepiasi už to didžiavimosi šituo vokišku kalbos anspaudu, šitas lyg ir kokio pranašumo rodymas prieš kitus lietuvius ir išsiskyrimas iš kitų nors kalba. O gal iš dalies kaltas čia tas nelemtasis antspaudas, kurį mes gavome visokių naciškųjų žiaurumų pavidalu, bet faktas lieka faktu, kad, tuose pačiuose kambariuose gyvendami. Didž. Lietuvos lietuviai nepakenčia, kai jų pajūrio broliai šneka tik vokiškai. Dėl tos kalbos kyla ir .barniai ar tyli neapykanta. Tiesa, žinome valstybių, kur gražiausiai sugyvena,, ir kelios kalbos (Šveicarija, Belgija ...), bet mes' dar neištikome taip, ir atrodo, kad šitai visiškai nereikalinga: visi, mokame tą gražiąją lietuvių kalbą, tad ją tarpusavyje ir naudokime, nes kalba mūsų tarpe ir sudaro kaip tik pačią pagrindinę ir svarbiausią nesantaikos priežastį.Man kažkaip natūraliai išeina išvados dėl kalbos. Jei aš save laikyčiau vokiečiu ir gyvenčiau tarp vokiečių, tikrai nepykčiau, jei jie net išvytų mane iš savo bendruomenės, girdėdami, kad aš nuolat kalbu tik lietuviškai ar kurta kita kalba/ kurie mane išskirtų iš jų bendruomenės. Iš tiesų koks iš manęs būtų vokietis, jei atsisakyčiau vierjO pagrindinių vokiškumo pažymių!Pažįstu vieną moterį, kurie atėjo J lietuvišką bendruomenę ir pasisakė esanti lietuvė. Iš pradžių ji gana silpnai kalbėjo lie-

Amerika.Atgaivinti savo sužalotą ūkį perorganizuoti pramonę ir pritikint! ją taikos sąlygoms, o ypač išjudinti iš letarginio apsnūdimo užsienio prekybą — anglams taip 'lengvai būtų nepavykę, jei pagelbon būtų neatėjusios JAV su 4,4 milijardų dolerių paskola ir Kanada su 1,5 milijardų dolerių paskola. Kokią turi galią auksas, aiškinti netenka.Poilitiniu atžvlgiu Anglijai vėl tenka sprendžiamas vaidmuo tarptautinėje arenoje. Anglija turi būti stipri. Kuo greičiau ji atgaus savo pirmykščiai ūkines ir militari- nes jėgas, tuo greičiau pasibaigs visokios nuolaidos ir tarptautinėje diplomatijoje prasidės konkreti kalba. VI. Bs.
tuviškai, o jos mažas sūnelis nė žodžio nemokėjo. Pabuvusi pusmetį tarp mūsų, ji gražiausiai išlygino tuos gimtosios kalbos nelygumus, taip pat ir savo sūnelį tos kalbos išmokė. Dabar mes šita moterim tiesiog didžiuojamės visa bendruomenė, suprasdami, kad jį ikį Ateidama pas mus, turėjo gyventi vokiškose sąlygose, o dabar tikras pavyzdys kitiems. Visas tas persilaužimas jai kaštavo nemažą pastangų. O kodėl ir kiti negalėtų?Kiek po kurio laiko šitoje pat moteryje buvo stiprus lietuviškumas, rodo- kad ,i» toks faktelis. Važiavo ji traukiniu, o greta su ja keletas tos pat bendruomenės kitų M, Lietuvos lietuvių, kurie, mokėdami lietuviškai, tarp savęs kalbėjosi tik vokiškai. Pamėgino į pokalbį įtraukti ir ją, užkalbindami vokiškai, bet ji atsakė, kad su lietuviais kalbanti tik lietuviškai. Tada šis iš M. Lietuvos kilusių lietuvių būrelis, nenorėdamas keisti kalbos dėl vieno žmogaus, tęsė savo pokalbį bet tos moters, bet, žinoma, vokiškai. Ar taip ir reikia?Arba vėl faktelis, kuris, lyg kartus kąsnis, labai sunkiai nuryjamas. Bendruomenė didžiavosi, kad turi savo tarpe šviesių M, Lietuvos brolių, kurie moka gražiai pašnekėti lietuviškais klausimais, tikrai lietuviškai apsisprendę. Santykiai visų buvo be jokio šešėlio, kol nedidelis, bet vis dėlto gana reikšmingas įvykis perbraukė per visą tikėjimą murziną brūkšnį ir atšaldė nuo* širdžiąją bičiulystę. O reikalas buvo toks. Mirė vienas iš M. Lietuvos kilęs lietuvis, pasirgęs kiek ligoninėje. Jis buvo lietuvis, o kiekvienas lietuvis mėgsta nulenkti savo galvą prieš mirusį savo brolį, o juo labiau prieš buvusį tos pat bendruomenės narį. Visa bendruomenė būtų kiek pajėgdama dalyvavusi laidotuvėse, bet apie laidojimo tvarką ir laiką tebuvo painformuoti tik toje bendruomenėje gyvenantieji M. Lietuvos lietuviai. Maža dar tai. Ant kapo buvo uždėtas vainikas, bet vainiko kaspinai — su vokiškais užrašais . . . Štai tau garbė lietuviams! Ir tai padaryta tų šviesiųjų, — lietū- -viškai apsisprendusiųjų, sąmoningųjų iniciatyva. Šitoks įvykis pačią bendruomenę, o ypač jos vadovybę tiesiog bjauriai pritrenkė.. Neturiu jokių piktų intencijų. Kai kas nors tuos M. Lietuvos brolius pradeda neteisingai ar perdaug pulti, visada mėginu kiek pajėgdamas teisinti juos, visą reikalą švelninti. Turiu jų tarpe gerų bičiulių, kuriuos vertinu ir branginu už jų šaunias ypatybes. Bet juk negalima kaltinti vien tų, (nukelta ' i p.)
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J. Švaistas (2)

Tik viena mažyti 
vamzdeli

Užtvaros buvo sugriautos, tvarkos norma
vimo organai pritrenkti. Gyvenimas lai
kėsi dar senu geru Įpratimu ir garbės 
žodžiu, Bet tą garbės žodi beveik pribaigė 
nuolatinė nacių klasta ir melas.

Galimumų teikė netoli nuo barakų esąs 
didžiulis aerodromas ir suaižyti ginklų 
fabrikai. Aerodrome kilo į viršų milijo
ninės vertės sąvartos. Piestu stojosi ir 
grūdosi {vairiausi gremėzdai, lyg gyvi pa
darai, skaudžiausiai, ligi mirties tvatinami. 
Viskas jau buvo pasmerkta klaikiam su
nykimui ir galingieji prožektoriai, •'tobu
liausi garšiagaudžiai, ir lauko agregatoriai, 
zenitiniai pabūklai ir siaubingieji tiefflie- 
gerlai, ir greitieji auto. • Kas mirti neša, 
tas pats veikiausiai mirti pasmerktas.

Pamėgo tą klaikų kapinyną ne tik ne
laimingieji barakų gyventojai, bet ir pa
tys vokiečiai. Kiekvienam čia buvo gau
sus pasirinkimas pagal savo skonį ir inten
ciją. Vyresniuosius sekė mažieji.

Vieną dieną, kada jau -gyvenimas gero
kai buvo pradėjęs atsigauti, taikos vyk
dytojų komendantas pasikvjetė biurger- 
jneisterį ir pasakė: „Visa, kas aerodrome 
ir aplink jj, — jūsų turtas.' Tvarkytit savo 
nuožiūra ir naudokit pagal reikalą“.

Šmaikšti, gyva fraulein Emma buvusioji 
kriegsgehilfin, dabar vertėja, kokietuoda- 
ma prieš komendantą, išvertė. Visai lais
vai, beveik šeimyniškai laikėsi ji darbo 
kabinete. Atsilošusi sėdėjo žemam mink
štam krėsle, godžiai rūkė amerikonišką ci
garetę ir amerikoniškai laikė aukštai iš
keltas daugiau negu pusnuoges kojas.

Biurgermeįsteris labai apsidžiaugė ko
mendanto nuolaidumu ir dėkingas nusi
lenkė fraulein Emmai, kaip didžiai nusi
pelniusiai „fūr Aufbau dės Vateriandes“. 
Grįžęs tuojau paliepė prefektui pasirūpinti 
aerodromo apsauga.

•Nieko apie tai nežinojo Vytas Žėlelis. 
Jam ligi šiol nebuvo tekę dar tiesiogiai 
susidurti ir vienmečių, kad ten stačiai 
pasakiška.

Dabar tas reikalas suaktualėjo. Kai la-

(atkelta iš 2 p.)
kurie kilę iš Didž. Lietuvos. Abipusiškas su
gyvenimas reikalauja, kad žmonės išmoktų 
vieni kitus gerbti, bet pagarbai reikia pa
grindo. Nenoriu čia ką nors kaltinti (tik to
dėl ir kalbu faktais, bet ne išvedžiojimais) 
ar teisti, bet sugyvenimas reikalauja persi
laužimo ne tik iš vienos pusės. Sakysim, bū
relis bendruomenės moterų savo senu įpra
timu pusvalandį krykątauja vokiškai, o vė
liau pastebi su vaikas besikalbančią savo 
kaimynę ir tuoj persimeta į lietuvių kalbą. 
Gal ir netaktiška, kad ši kaimynė nusišaipo, 
pastebėdama, jog jos ir toliau gali naudotis 
kuria tik benorėdamos kalba. Gal ir netak- 
tiįka, gal geriau dėl šventos ramybės nuty
lėti tokius dalykus, bet taip pat netaktiška,, 
kai viena šio1 būrelio moteris įsižeidusi 
teškia tai kaimynei j akis grąsimamą sa
kinį, jog Didž. Lietuvos lietuviai šaudę žy
dus. Kas šaudė žydus? Aš tokiu nepažįstu, 
e aš pats tikrai negalėjau šaudyti," nes ne
moku net šaudymo amato ar meno. O kas 
tvirtina, kad lietuviai šaudė žydus, tas yra

gėrio, drauge ir jų šeimos, gyvenimas tvir
čiau įstatė koją ųaųjoj gyvenvietėj,' Vytas 
gerokai atsipalaidavo, nuo kasdienybės 
įpareigojimų. Daugiau buvo laisvas, daž
niau bendravo su savo vienmečiais. Dau
gelis jų turėjo mosinančlų sumanymų, kiti 
jau vykdė. " ,

Gyvenimas, kaip Alpių šaltinių srovė, 
niekaip nesulaikomas. Kas laikinai stab
teli, tas nuostolingai sugaišta. Paauguolial 
šiuo atžvilgiu tikras pavyzdys. Jie visada 
judrūs, ir visada kupini kūrybinės veiklos, 
kad ir kažin kokios bebūtų aplinkinės są
lygos.

Keistų, nepateisinamų dalykų atsirado 
vietoje. Daugelis jų visai nesiderino su 
skurdžia ir nepastovia lagerio buitimi. Al
gis dresavo savąsias jūrų kiaulytes; Tadas 
didžiavosi belgiškais triušiukais; Aldona 
vedžiojos! ant diržo mažą, juodais gaurais, 
labai judrų kupstuką, su daliu snukučiu 
ir didelėm žvaliom akutėm; Nijolė švel
niai gluostė pilkais pūkais angorišką ka
čiuką; Rimas tarškino neseniai sumedžio
tus ratukus; Mindaugas baigė durstyti 
(įlviratį, tempdamas ant ratlankių, vietoj 
kameros ir padangų, guminį riestainį, -j

Šablono beveik nematyti, pamėgdžioji
mų intuityviai vengiama. Kiekvienas sten
gėsi rvdytis išradingesnis ir pranažesius. 
Vytas džiūgavo savo sumanymu, kuriuo nė 
vienas nebuvo dar pasigyręs. Jam šovė į 
galvą įsirengti fontaną. Vieta patogi — 
barakų aikštėj, ties savo gyvenamojo plo
to langu. Būtiniausioji sąlyga — trykštąs 
vanduo — irgi yra: beveik čia pat van
dentiekio čiaupas. Kiti reikalingi dalykai 
irgi' turimi — guminės žarnelės, sankabos, 
žiedai, nudailinto betono gabalai. Net iš- 
maningiausias atributas — kupidonas ir 
tas jau buvo' paslėptas kertėje tarp dėžių 
ir skudurų.

Tikras kupidonas ir visai dailus. Susi
rado jį parke, netoli nuo fabriko admini
stracijos rūmų griuvėsių, ir parsigabeno į 
lagerį, visai tuo metu nenusimanydamas 
kam. O gal todėl tai įvyko, kad daug pa
našių vaikiškai patrauklių kupidonų, fan
tastiškų žuvų, nimfų buvo matęs fonta
nuose Karaliaučiuje, Breslaujoje, Vienoje, 
Dresdene, Zalcburge. Visi jie, kaip išma
nydami, vartaliojosi bendram susibūrime 
ir žaidė vandens srovėmis. Siam kupido

ne tik mūsų priešas, bet nacių išpera, nes 
naciai visus savo nusikaltimus nori suversti 
kitoms tautoms, taip pat ir. mums. Turiu 
pažymėti, kad šitokius grąsiriimus -svaidžiusi 
moteris yra inteligentė ir laiko save susi
pratusia lietuve.

Šitaip kalba faktai. Taigi iš jų atrodo, kad 
besąlyginės meilės negalima reikalauti, nes 
meilę reikia pirma darbais nusipelnyti, o 
tada žmonės vieni kitus mylės ir be para
ginimų.

Dar čia noriu priminti vieną būdingą da
lyką, kad M. Lietuvos ūkininkai, žvejai, 
šitie visi prasčiokėliai, dažniausia lietuviš
kose bendruomenėse laikosi visiškai be 
priekaišto, jie jokiais šešėliais nepridengia 
mūsų bendruomenių sugyvenimo. Tie šėšė- į 
liai ateina iš tų, kurie turėtų tūti pavyz- Į 
džiai: iš išsilavinusių, išsimokslinusių, švie
sesniųjų žmonių. Ir tie šviesesnieji kartais l 
neteisingu keliu pastumia ir nuoširdžius I 
prasčiokėlius, užuot jiems pavyzdžiu buvę.

K. Barėnas. į

HEINRICH HEINE

Mirtis dėl meiles
Gyveno senas karalius,
Sunki jo dalia, ir galva jau pražilus.
Jis vedė, vargšas karalius, 
Jauną gražuolę pamilęs.

Gyveno jaunutis pažas,
Gelsvi jo plaukai ir linksmos jo 

dienos; ' S •
Jis nešė šilkinį apsiaustą

' Jaunajai karalienei.

Ar tą dainelę seną tu žinai?
Ji -skamba taip saldžiai, ji skamba taip 

liūdnai. . " ,' :
Abudu jie mirti turėjo — 
Perdaug vienas kitą mylėjo.

Vertė A. Landsbergis.

nul buvo nutraukta ^sėdynė ir kojos, bet 
užtat maloni galvutė, riebi krūtinėlė Ir 
putnios trumpos rankutės tebebuvo liku
sios. Vyto nuomone, to viso pakankamai 
užteko, kad jo fontanas prilygtų anuosius. 

Trūko dar metalinių vamzdelių. Vytas, 
ilgai nesivargindamas, dūmė į aerodromą. 
Tuojau susirado patogų lėktuvą, kuris, 
kaip amžinai parblokštas paukštis, bejėgiš
kai prisiplojo prie, žemės. Visi dabar leng
vai galėjo jį mindžioti ir draskyti. Vytas 
bematant striktelėjo į vidų. Kiek čia įvai
rių įvairiausių vamzdelių, sraigtų, laidų, 
plonos lengvos baltutėlės skardos. Valan
dėlę blaškėsi ir delsė berniūkštis. Tačiau 
veikiai apsirinko sau tinkamą vamzdelį, 
užkabino replėmis ir įsirėmė visomis ke* 
turlomis. Aparato liemuo pasviro, kažkaą, 
užkliuvęs sparno, smarkiai subrazdėjo ir 
nukrito. Vytas krauptelėjo, prisigūžė ir in
stinktyviai apsižvalgė. Palūkėjęs kiek, vėl 
ėmėsi darbo.

(Bus daugiau)

KULTŪRINES NAUJIENOS ' 
Rentgeno spinduliai naudojami medžiagų 

tikrumui nustatyti
General Electric Company Amerikoj^ 

pagamino rengeno aparatą, kurio pagalba 
bus galima atskirti netikri metaliniai pini- 
gai, brilijantai o taip pat ir įvairios prie
maišos bet kuriose medžiagose. Aparatai 
peršviečia bandomąją medžiagą, apskai
čiuoja, kiek spindulių medžiaga absor
buoja ir palygina šiuos davinius su nor
malios medžiagos absorbuojamu spindulių 
kiekių.

Gerhardo Hauptmanno paskutinis veikalas
Mirusiojo rašytojo palikime rastas dra

mos „Šešėliai“ rankraštis, kuris turėjo būti 
nacių laikais slepiamas, nes autorius vaiz
duoja jame'likimą vieno savo draugo žydo 
ir sprendžia problemas, kurios Vokietijoje 
buvo taip aštrios nesenoje praeityje.

Somerset Maugham nepatenkintas savo 
nekrologu

Žymusis anglų rašytojas W. Somerset 
Maugham pranešė vieno didelio Naujorko 
dienraščio redakcijai, kad jis_yra labai ne
patenkintas paruoštu jam nekrologu, kuria 
turi būti paskelbtas jo mirties^, atveju. Jo 
nuomone, nekrologas yra perdaug „šaltas“.
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Liet, meno kolektyvui „Sietynas* vieneri metai
Liet, meno kolektyvas „Sietynas“ birže- 

Įjo 29 d. šventė savo vienerių metų darbo 
Sukaktį. Minėjimo aktas Įvyko Klrchhei- 
me (b. Stuttgart) „Fuchsen“ salėje kukliai, 
Šeimyniškai. Minėjime dalyvavo Sv. Sosto 
delegatas kan. Kapočius, UNRRA dir. 
Mangeot ir gausus būrys Kirchheimo lie
tuvių.

Minėjimą atidaręs kolektyvo vadovas 
Alg. Kačanauskas apžvelgė kolektyvo vie
nerių metų darbo kelią. " , .

Meno kolektyvas „Sietynas“ darbą yra 
pradėjęs Wuerzburge, kur Alg. Kačanaus- 
ko, Vyt. Jančio, akt. Ant. Rūko, dailininkų 
Pov. Osmolskio, VI. Vijeiklo (dabar studi
juoja Paryžiuje) ir C. Janušo, pastangomis 
pereitais metais buvo suruoštas Joninių 
vakaras-koncertas. Sis koncertas turėjo 
didelį pasisekimą. Jame apsilankė Wuerz- 
burgo Gubernatorius, daug Gubernatūros 
ir divizijos karininkų, Liet S-gos Centro 
komiteto ir kitų lietuviškųjų organizacijų 
Wuerzburge vadovaują asmenys miesto ir 
Stovyklos lietuviai, estų, latvių, prancūzų, 
lenkų ir jugoslavų bendruomenių nariai. 
Tai buvo puiki lietuviškos dainos ir muzi
kos reprezentacija.

Tų pat metų birželio mėn. 29 d. įvyku
siame Wuerzburge stovyklos scenos žmo
nių darbuotojų susirinkime į kolektyvą 
nariais įstojo per 40 žmonių. Buvo nutarta 
organizuoti pastovų r judrų vienetą, Iru
tis galėtų koncertuoti kitose stovyklose.

LATVIŲ ŽODIS PASAULIUI
„The New Word“, Latvian Monthly Ma

gazine for Literature and Art in Meer
beck, 48 psi. su 30 iliustracijų, Nr. 1, 1946.

Tai latvių literatūros ir meno mėnraštis 
anglų kalba, leidžiamas Hugo Skrastinšio, 
redaguojamas prof. A. Svabės, prof. P. 
Kundzinšio ir J. Poruko.

Pirmajame numeryje įdėtos dvi apsy- 
sakos iš latvių buities, straipsniai apie lat
vių baletą, architektūrą, liaudies dainas ir 
kronikos gabaliukąs apie anglų poetą Ru- 
pertą Brooką. Medžiagos negausu, nes la
bai daug vietos atėmė iliustracijos, bet 
Užtat laimėjo leidinio patrauklumas. Gali
mą būti tikram, jog jis, patekęs į kitatau
čio rankas, neatsispiriamai sukels smalsu
mą žvilgterti į tekstinė dalį, kurią puošia 
Itin šaunios iliustracijos, 8 net viso pus
lapio (in 4-to!) formato. O dėmesio atkrei- 
.pimas į latvių literatūrą bei meną r yra 
leidinio tikslas?

Mes savo tarpe tebediskutuojame, kad 
prav- rstų išleisti vienokio ar kitokio' po
būdžio informacinį leidinį svetima kalba. 
Bet iki šiol nesusiruošėm, nes girdi, tam 
kelia pastoją eibės kliūčių. Tačiau pasi
rodo, kad mėgstantiems sparčiau veikti, 
verčiau „kliūtis imti“, nekaip jas iš pana- 
gučių gvildenti, galima pasiekti puikių 
rezultatų. Ir svarbiausia tomis pat sąly
gomis, kurios vienos ir kitus varžo lygiai 
vienodai. Šis latvių leidinys yra mūsų 
kultūrininkams griežtas įspėjimas atlikti 
trumpą meditaciją ir padaryti vienintelę 
galimą išvadą — imtis darbo: kam rašyti, 
• kam leidimą organizuoti. Juk svetimie
siems ko apie save pasakyti turime, rudos, 
ir mes pakankamai.

St. K.

Per vienerius metus „Sietynas“ yra da
vęs 56 koncertus lietuviams, kitų tautybių 
išvietintiems asmenims ir amerikiečių ka
riams. Koncertuota Wuerzburge, Bam
berge, Fuldoje, Heidelberge, Seeligen- 
stadte, Manheime, Schweinfurte, Oxen- 
furte, Kirchheime, Weilheime ir kt.

„Sietyno“ programa susideda iš dviejų 
dalių: tautinės-lietuviškos, tautiniai šokiai, 
lietuviškos dainos ir muzika) ir pasauli
nės muzikos kūrinių.

Kolektyvo vadovybę sudaro: Vadovas — 
dirigentas Alg. Kačanauskas, režisierius 
— akt "Ant. Škėma, dail. Pov. Osmolskis,

Liet tarybine spaudu pavarčius
„Tiesa“, aprašydama respublikinės- miško 

medžiagos ir malkų tiekimo valdybos prie 
LTSR LKT darbo apimtį, rašo:

„Pirminė partinė organizacija blogai 
auga.'Iki šios dienos dar nėra priimtas 
nė vienas žmogus iš vietinio aktyvo į 
partiją, Partijos narių skaičius padidėjo 
tik atvykusiais iš kitų darbo vietų ko
munistais, o ne iš savo kolektyvo tarpo.
Agitatorių darbas būvo organizuotas 
silpnai. Agitkolektyvui niekas nebeva- 
dovavo ir jis subirėjo. Partinės , užduo
tys dažnai nevykdomos. Darbininkų ir 
tarnautojų aprūpinimas nėra patenkina,- 
mas, kas atsiliepia į gamybos progra
mos vykdymą“.

Toliau laikraštis nurodo, kad miško 
medžiagos ir malkų valdybos. viršininko Sa- 
baičio veiklą kritikavo draugai: Tinerni- 
chas, Losneva ir Turinas. Sabaitis nušalin
tas iš pareigų.

— Vilniaus odos kombinato partinis orga
nizatorius drg. Kriučkovas nurodė, kad jo 
partinė organizacija išaugo nuo 4 iki 25 na
rių, tačiau į partiją per tą laiką tebuvo 
priimti 3 
publikų, 
draugai: 
Cistovas,

žmonės, atvykę iš „broliškų“ res- 
„Akfjve“ ypatingai pasižymėjo 
Lisonaitė, Chienas, Gutelzonas, 

Vlasovas, Sudarevas, Silinas.
— Valstybinė leidykla neseniai išleido 

šiuos vadovėlius: Barkino ir Polovinkino fi
zinę geografiją ir prof. Mišulino redaguotą 
senovės istoriją. Be to, RTFSR pedagoginė 
leidykla atsiuntė Lietuvos mokykloms dėsto
mąją rusų kalba 18.000 egz. vadovėlių.

— Kauno miesto, vykdomojo komiteto pir
mininkas yra drg. Krastinas, sekretorius — 
drg. Grigalavičius.

— Raudonosios armijos dienos minėjimo 
metu pranešimus padarė: Marijampolėje — 
drg. Prusakovas, Trakuose — drg. Šalnovas, 
Vilniuje — Vilniaus miesto vykdomojo ko
miteto pirmininkas drg. Kareckas ir gen. 
majoras Mąciejauskas.

ŽVILGSNIS Į LAŠINIUS
Husum. Dr. Kurt Schūmacheris, Vokie

tijos socialdemokratų partijos pirmininkas 
pareiškė, kad jis paleis Flensburgo social
demokratų partijos grupę, kadangi jinai 
pareikalavo atsiklausti gyventojus dėl 
pietų Šlezvigo ateities. Žinant dabartinę 
krašto padėtį, pareiškė dr. Schūmacheris, 
separatizmas yra nusikaltimas, nes jo mo
tyvas yra ne palinkimas į danų tautą, bet 
į jos turimus, lašinius. Jis taip pat nurodė, 
kad net ir Danijos socialdemokratai laiko 
iki šiol buvusią danų-vokiečiu sieną galu-

1 tine.

choro vadovas -r Vyt. Jančys, tautinių šo
klų vadovas M. Aukštuolis ir koncert
meisteris Stasys Kalvaitis, adm. — V. 
Mickevičius. Kolektyvas turi savo or
kestrą. ,

Metinės sukakties proga „Sietyną“ svei
kino Kirchheimo komiteto pirmininkas J. 
Žemaitis, Švietimo vadovas A. Biknaitis, 
wuerzburgiečlai ir kt. J K.

NAUJAS KAINŲ KONTROLES 
ĮSTATYMAS

Vašingtonas. AJV senatas priėmė naują 
kainų kontrolės įstatymą. Šis- įstatymas dar 
turės būti svarstomas reprezentaciniuose 
rūmuose, iš kur atmetimo atvėju eis į abie
jų rūmų bendrą posėdį. • •

LENKIJOJE DŽIOVA ĮGIJA EPIDEMINĮ 
POBŪDĮ

JAV garsus gydytojas Dr. Stebin padarė 
pranešimą apie savo inspekcinės kelionės į 
išlaisvintus Europos kraštus įspūdžius. Anot 
jo, blogiausias sveikatos stovis esąs Lenki
joj ir Graikijoj. Abiejuose kraštuose džiova 

f ir lytinės ligos yra įgavusios epideminį po
būdį.

NAUJA ŠVENTOJI
Londonas. Sekmadienį Romos Šv. Petro 

Bazilikoje, iškilmingai, dalyvaujant pačiam 
Popiežiui ir atkredituotam prie Šventojo 
Sosto diplomatiniam prezidento Trumano 
pasiuntiniui Taylorui, amerikietė Motina 
Caprinl paskelbta šventąją. Nauja šventoji 
yra gyvenusi ir dirbusi mūsų eroje (mirė 
tik 1917 metais). Jos rūpesčių JAV yra 
įsteigta daug našlaičių namų, prieglaudų, 
auklėjimo įstaigų Ir t. t.

Vėžio liga.neturinti jokių bacilų
Vėžio ligai tirti laboratorijos vedėjas 

Vienoje dr. Alfredas Christianls, kuris 
dvylika metų darė įvairius šioje srityje 
bandymus," pareiškė, kad jis yra įsitikinęs, 
jog vėžio liga neturinti jokių ligą kelian
čių bacilų. Dr. Christianis ištyrė daugiau 
negu 50.000 atvejų ir priėjo išvadą, kad 
dėl kvėpavimo proceso sutrikimų atsiran
da organizme ligos medžiagos, kurios nai
kina organizmą ir veda prie kūno ląstelių 
sutrikimo.

PRANEŠIMAS
Nuo š/m liepos men. 15 dienos tarp sto

vyklos (Airport) ir Memmingeno miesto 
reguliariai pradedą kursuoti, autobusas to
kiu tvarkaraščiu1 ~

Iš stovyklos į Memmingeną išvažiuoja: 
0545, 0730, 0900, 1030, 1130, 1215, 1400, 
1500, 1600, 1715; 1900, 2000, 2130 vai.

Iš Memmingeno į stovyklą išvažiuoja: 
)630, 0800, 0930, 1100, 1200, 1315, 1430,1530, 
1630, 1800, 1930, 2030, 2230 vai.

Bilietų kain^ — 0,25 RM asmeniui.
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