
; Rumunija reikalauja reparacijų
VYSINSKIS IŠKELIA RUMUNIJOS NUOPELNUS

Paryiius. Taikos kongreso visumos posėdyje (rugpiūčio 13 d.) dėl taikos sutarties projekto turėjo progą pasisakyti Rumunijos delegacija, kuriai vadovauja užsienio reikalų ministeris Tatarescus. Pirmiausiu jis padėkojo Tarybų s-gai už jos Rumunijai parodytą palankumą. Ji daug padėjusi Rumunijai ištaisant sienas su kaimynais, o ryšium su tuo didėjąs valstybių saugumas ir tvirtėjantį "taika, nes pašalinti konfliktų su kaimynais pavojai.Už savo klaidas Rumunija mokėti neatsisakanti, bet norinti, kad taikos sąlygos būtų teslngos. Nepamiršo paminėti lengvinamųjų aplinkybių, kurios turėtų būti Įskaitytos į Rumunijos .aktyvus. Tatarescus akcentavo, kad Rumunija prie Jungtinių Tautų prisidėjo Ir atsisuko prieš Vokietiją dar tuo metu, kdda tai buvo susiję su didele rizika. Savo atsimetimu nuo ašies valstybių ir prisidėjimu prie sąjungininkų Rumunija jiems suteikusi daug paramos ir padėjusi žymiai paspartinti karo pabaigą.Rumunija su apgailestavimu turinti kon- statuoti, kad sutartyje nėra straipsnio, kuris laiduotų jai reparacijų iš Vokietijos už jos Rumunijai padarytus nuostolius. Ji turinti pagrindą tų reparacijų reikalauti.Tatarescus nusiskundė, kad iš visų valstybių Rumunijos reikalus pakankamai te-
Tremtinių išdavimas butų azilio teisės laužymasPer debatus lordų rūmuose Beveridgė ;— Tremtinių Gynimo Komiteto pirmininkas — pareiškė, kad azilio teisės tremtiniams suteikimą diktuoja kiekvieno doro žmogaus sąžinė- Tremtinių problema, jo žodžiais, nėra didelio masto, bet svarbi savo principu. Niekas negina ųuislingų ir karo nusikaltėlių, bet kas yra karo nusikaltėlis, tegali nuspręsti tarptautiniai teismo pobūdžio organai, bet ne vyriausybė to krašto, kuris reikalauja išduoti „savo“ tremtinius. Esu įsitikinęs — kalbėjo lordas Beveridgė — tremtiniai sugrįš į savo tėvynę, bet tik tada, kai jų tėvynė bus jų pačių, bet ne svetimųjų valiai palikta.

BE VIENYBES NERIMSTA
Miunchenas. Artimas SĖD partijai laikraš

tis „Berliner Zeitung” savo rugpiūčio dienos 
numeryje' įdėjo tokio turinio pranešimą: 
„Šiomis dienomis SĖD partijos vadovybės 
atstovai Fechneris ir Ulbrechtas kalbėjo Ba
varijos komunistų ir socialdemokratų vadų 
susirinkime, kuriame dalyvavo apie 1.000 
atstovų. Susirinkimui baigiantis buvusių ko
munistų ir socialdemokratų partijos vadų 
buvo priimta rezoliucija, kurią be kitų pasi
rašė ir Bavarijos ministeris pirmininkas ir 
socialdemokratų partijos lyderis Dr. Hoeg- 
neris. Be kitko joje sakoma: „Mes sveiki
name vieningo darbininkų judėjimo atstovus 
drg. Fechnerį ir drg. Ulbrechtą. Bendrame 
Mūirinkune mes priėjome išvadą, kad mūsų

suprantanti Tarybų sąjunga. Pastaroji iš jos tereikalaujanti Vs reparacijų.Po pareiškimo delegacija paliko posėdžių salę.Žodi gavęs Tarybų s-gos atstovas Vyšins- kis kalbėjo Rumunijos naudai. Jis irgi Iškėlė faktą, kad Rumunijos 1944 m. rugpiūčio 23 d. išstojimas iš karo ašies valstybių pusėje buvo labai naudingas sąjungininkams. Nuo tos datos ji nutraukė visus karo veiksmus prieš Tarybų s-gą visuose karo teatruose ir sajungihinkų pusėje atsisuko prieš Vokietiją ir Vengriją. Rumunija per- revidavusi ąavo užsienio ir vidaus politiką ir tuo nusipelnanti būti priimama į pasaulio tautų šeimą:-Reikalaujant reparacijų esą būtina atsižvelgti į mokėtojo pajėgumą ir stengtis neužkrauti jam nepakeliamos naštos. Šio principo ypačiai reikia laikytis susiduriant su netiesiogiai padarytų nuostolių kompen- -sacijos klausimu. - •’Po Vyšinskio kalbėjęs Čekoslovakijos užsienio reikalų ministeris J. Massarykas pažymėjo, jog jis galįs duoti apie Rumuniją tik gerą atestaciją. Kada čekai buvo vokiečių okupacijoje, rumunai netrukdydavo jienis pereiti į Tarybų s-gos pusę, kad galėtų prisidėti į kovą prieš fašizmą. O Rumunijai susidėjus su sąjungininkais, Čekoslovakija gavusi iš jos vien tik gera patirti.
tiksluose yra daug daugiau vienijančių, negu 
skiriančių faktorių”. Toliau toje rezoliucijoje 
sakoma, kad pasirašę pasiūlys savo partijų 
vadovybėms vesti kovą toliau pagal praėju
sių metų rugpiūčio 8 d. susitarimą ir, paga
liau, baigiama žodžiais: „Tegyvuoja, darbi
ninkų klasės vienybė”.

Bavarijos socialdemokratų partijos pirmi
ninkas ir Bavarijos min. pirmininkas dr. 
Hoegneris laikraščio „Die Neue Zeitung” 
atstovui pareiškė: ' “

„Sis 'pranešimas nuo pradžios iki galo yra 
grynas melai. Nebuvo Miunchene jokio par
tijų atstovų susirinkimo, kuriame social
demokratų partijos atstovai būtų dalyvavę 
drauge su Ulbrechtu ir Fechneriu. {vairūs 
socialdemokratų partijos pareigūnai buvo 
kviesti dalyvauti pasitarimuose su ponais 
Fechneriu ir Ulbrechtu. Tačiau visi jie, be 
išimties, šiuos kvietimus’atmetė, kadangi Ba
varijos socialdemokratų partijos suvažiavi
mas balandžio 13 ir 14 d. pasisakė prieš 
Bavarijos socialdemokratų ir komunistų par
tijų susiliejimą”.

SUŠVELNINO BAUSMĘHer/ordos. Anglų karinis teismas buvo pasmerkęs mirti 23 metų amžiaus vokietį Karlą Koerberį, kuris buvo viešai iškabinęs Hitlerio portretą' ir pakeistą Horst-Wesselio dainą. Vyriausias britų karinių pajėgų va
das Europoje šią bausmę pakeitė 2 metų kalėjimu.

NAUJI NERAMUMAI PALESTINOJE
Londonas. Haifos uoste Palestinje po britų valdžios nutarimo nębeįsileisti nelegaliai atvykstančių žydų, kilo neramumai. Žydų minia apmėtė akmenimis britų kariuomenės dalinį, kuriam buvo pavesta uoste stovinčiuose laivuose esančius nelegalius pervežti į internavimo lagerius Kipro saloje. Kariuomenė, besigindama nuo užpuolimo, buvo priversta panaudoti ašarines dujas. Iš užpuolikų keletas suimta. Tel-Avivo miesto žydai priėmė rezoliuciją, reikalaudami įsileisti nelegaliai atvykusius Palestinon žydus. Žydams vadovaujančioji įstaiga Jeruzalėje kreipėsi j savo tautiečius, ragindama nebendradarbiauti Palestinos valdomuose organuose.Ryšium su nutarimu nebeįsileisti Palestinon nelegaliai atvysiančių žydų, britų vyriausybė paskelbė komunikatą, kuriame apgailestaujami tikrai užuojautos vertos žydų tautos provokaciniai veiksmai prieš Britaniją, kuri yra jiems daug padėjtisi. Didžioji Britanija savo mandatinio valdymo metu esanti priėmusi Palestinon per pusę milijono žydų, ’o karo metu, nežiūrint sunkumų, esanti suteikusi, jau savame krašte, apie 200.000 žydų bėglių prieglaudą. 1945 metais išpildžius numatytą Palestinon įsileisti žydų mėtinę kvotą, siekusią 75.000 asmenų, sutiko įsileisti dar kas mėnuo po 1.500 virš kvotos ir vis iki šioi pro pirštus žiūrėjo į nedideliais kiekiais nelegaliai atvykstančius neorganizuotus žydus. Tačiau su organizuota nelegalia imigracija Britanija ir kažin kaip norėdama nebegali sutikti, nes tuo siekiama piktam išnaudoti D. Britanijos palankumą ir priversti ją tenkinti žydų norus, neatsižvelgiant Į atšižvelgtinus arabų interesus. Teroristinių aktų kvotų daviniais aiškiai nustatyta, kad daugumas jų vykdytojų buvo iš nelegaliai atvykusiųjų tarpo, kuriems tokius veiksmus yra numačiusi ir patikėjusi juos verbavusi nelegaliam atvykimui sionistų organizaciją. Tolesnis tokių imigrantų įsileidimas sukeltų arabų pasaulio aktyvią reakciją ir padidintų jau ir taip žymų britų karių ir valdininkų aukų skaičių nuo nuolat didėjančių užpuolimų iš tam tikslui atvykusiųjų tarpo. Todėl Didžiosios Britanijos vyriausybė nutarė ne tik neįsileisti jau atvykusiųjų, bet ir užkirsti kelią tolesniems atvykimams, įspėdama žydus išleidžiančias valstybes jų nebeišleisti.

SPAUDA REMIA IMIGRACIJOS 
UŽDRAUDIMĄLondonas. Beveik be išimties visa, anglų spauda sveikina vyriausybes nutarimą nębeįsileisti nelegaliai atvykstančių žydų, kadangi tai nesąs spontanus rytų Europoje persekiojamų žydų bėgimas Palestinon ir sugrūsti laivuose žydai nesą užuojautos verti vargšai, o sionistinės organizacijos su- verbuoti papildymai žydų slaptosioms ginkluotoms pajėgoms Palestinoje, turinčioms tikslą neramumais priversti .britus tenkinti jų vadų troškimus
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MINTIS Nr. 143 2 psi.' Penktadienis J946 m. rugpiūčio Ifl d.

Pergalės šventė
Grįžęs .iš kovos lauko, kada laike 17 dienų 

buvo nugalėta Lenkija, kurių puolė iš pa
salų kartu su sovietais, 1939 m. rugsėjo mė
nesyje Hitleris reichstage su pasididžiavimu 
padarė pranešimą apie taip stebuklingai 
greitai baigto karo eigą ir pranašaudamas 
pareiškė: koks bekiltų karas ir kaip bepasi
baigtų, bet Lenkija daugiau nebeatsikels“. 
Apakintas pačių vokiečių klaidingos propa
gandos. būdamas despotas ir visą laiką ap
suptas trumparegių ir pataikaujančių žmo
nių, jis matė pasaulyje tik dvi jėgas: nacio- 
nalsocializmą ir komunizmį. Todėl jis ir 
buvo "Įsitikinęs jog kas iš jų karą laimės, 
vistiek pavergs mažąsias tautas ir uždės 
'pančius milijonams žmonių. . *

Vadovaudamasis šiais savo klaidingais 
samprotavimais, 1939 m. jis pranašavo Len
kijos galą; Stojus į karą vakarų sąjunginin
kams, jis jų kitaip nevadino kaip plutokra- 
tais, o jų vadus pravardžiavo strateginiais 
idiotais. Ir visą karo laiką jo programos pa
grinde buvo šūkis: „pergalė arba bolševiz
mas“. Jis buvo tiek apakęs, kad iki pasku
tinės savo gyvenimo dienos, jis nematė ir 
nesuprato, kad galingiausia pasaulyje jėga 
yra demokratija ir kad ši jėga nulems visų 
kitų jėgų ir jo paties likimą. 9 
• Kada 1941 m. gruodžio 7 d., tylų sekma
dienio rytą, karo visai nepaskelbus, japonų 
bombonešiai taip pat iš pasalų puolė ame
rikiečių laivyno bazes Hawaju, Guam, Wake 
ir Philipinų salose, 140 milijonų amerikiečių 
kaip vienas stojo į kovą ginti savo garbės 
ir grąžinti pasaulio tautoms taiką ir laisvę. 
Palyginus visai per trumpą laiką buvo ap
ginkluota 12 milijonų vyrų, kurie su ginklu 
rankose kovojo visuose pasaulio kraštuose. 
Amerikiečių tauta uždėjo sau milžiniškus 
mokesčius ir, nežiūrint nuo šimtmečių esa
mų laisvės garantijų, pasidavė neišvengia
miems karo meto suvaržymams. Darbininkai 
atsisakė streiko teisės ir dieną naktį kalė 
ginklus ir statė laivus. Be jau' dirbančių, 
karo metu 22 milijonai žmonių papildomai 
stojo prie darbo į fabrikus arba į viešąsias 
tarnybas. Į naujai sukurtas įstaigas karo 
reikalams stojo šimtai tūkstančių savanorių. 
Vien kainų priežiūros srityje dirbo 187.500 
savanorių tarnautojų, kurie nereikalavo iš 
iždo jokio atlyginimo. Kraštas, kuris beveik 
visai rteturėjo karo pramonės, per pirmuo
sius karo metus išvystė istorijoje negirdėto 
masto karo reikmenų' gamybą. 1942 m. buvo 
pagaminta 49.000 lėktuvų, 1943 — 86.000, o 
1944 m. — 96.000 lėktuvų.. Vien tik lėktuvų 
pramonėje dirbo 21/s milijono darbininkų. 
Savo pranešime kongresui 1943 m. rugsėjo 
mėn. 17 d. prezidentas Rooseveltas nurodė, 
kad municijos yra gaminama tiek, jog 
Amerikos kariuomenės artilerija gali iššauti 
4.600 tonų sviedinių kiekvieną minutę. Tuo
met jis taip pat pažymėjo, jog karas kai
nuoja 250 milijonų dolerių per dieną. Tai 
buvo 1943 metais, kada amerikiečių gamy
bos ginklais savo laisvę gynė visos užpulto
sios tautos.

Po poros metų, kada 1945 m. rugpiūčio 
mėn. pirmosiomis dienomis, Japonijos mies-

ANGLŲ ZONOS ŽUVININKYSTĖ
Hamburgas. Anglų zonos žvejų kuteriai 

atgabena į uostus vidutiniškai apie 3.300 
tonų žuvies per savaitę. Šiuo metu žvejoja 
125 kuteriai. Prieš karą Vokietija turėjo 338 
tokius kutęrius.

dėl laisvės pagrindinių žmogaus teisių.’ 
Gali keistis valdžia, priešakyje gali stoti ki.-J
tas prezidentas, bet amerikiečių idėjų nie
kas nepakeis. Tam tvirtinimui paremti yra 
begalės įrodymų ir faktų.

Ateis diena, kada ta jėga, kuri dabaj pro
teguoja pikčiausias ir ^žmogaus prigimčiai 
prieštaraujančias idėjas, bus galutinai su
naikinta. Tąda nugalėtosios tautos labiau 
džiaugsis už tas, kuros nugalėjo, nes . per
galė atneš laisvę visoms pavergtoms tau
toms. Tada šimtus milijonus žmonių veidų 
sudrėkins džiaugsmo ašaros. Tada bus tik
roji pergalės diena. Ji bus švenčiama vi* 
same pasaulyje.

Tuomet saujelė buvusių galingų despotų 
bus pasodinta į kaltinamųjų suolą, o kaltin
tojas bus tiktai vienas; jis kalbės žmonijos 
vardu. Jis pakartos š. m. liepos 30 d- gene
rolo Rudenkos Nuernbergo teisme pasakytus 
žodžius:

„vardu tikrosios meilės žmonijai, įkūny* 
tos tautose, kurios sudėjo didžiausias aukas 
gelbėdamos taiką, laisvę ir kultūrą; pager* 
biant atminimą malijonų nekaltų, žmonių, 
kurie žuvo nuo šių nusikaltėlių rankos, ku* 
rie čia šiandien stovi prieš pažangiosios 
žmonijos teisėjus;

vardu laisvės ir taikingo darbo galimybės 
busimosioms kartoms — visiems kaltina
miesiems aš reikalauja mirties, bausmės. 
Tai yra sprendimas, kurio laukia visa pa
žangioji žmonija“.

Tada kaltintojas tikrai kalbės visos žmo
nijos vardu. VI. Bs.

Teisingo sprendimo laukianti painiava

tuose Hiroschima ir Nagasaki krito pirmo- 
siųs atominės bombos, Vokietija jau buvo 
perblokšta, o Japonija paprašė taikos ir pa
sirašė kapituliacijos sąlygas. Tai buvo 1945 
m. rugpiūčio mėn. 14 d.

Todėl šiandien Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, yra švenčiama pergalės šventė. Sa
vo atsišaukime į amerikiečių tautą, kurį 
prieš kelias dienas paskelbė prezidentas 
Trumanas šios šventės proga, pažymėjo: 
„mes neturime mažinti savo pasiryžimų, ir 
pastangų įgyvendinti pasaulyje teisingą ir 
pastovią' taiką“.

Štai jau suėjo metai laiko kaip baigėsi 
antrasis pasaulinis karas ir Lenkija laisvės 
nebeatgauna. Jau 7 metus Lenkija gyvena 
kančių dienas ir tų • kančių galo nematyti. 
Lenkija pirmoji neteko savo laisvės ir virto 
vilties simboliu visoms pavergtoms tautoms. 
Kol Lenkija nebus laisva, neatgaus laisvės 
ir Lietuva. Negi išsipildytų anoji bįauri Hit
lerio pranašystė?

Ne. Žus visi, kurie rtikės šiai paikai pra
našystei. Vargas tiems, kurie vėl panašiai 
apakę mėgins tvirtinti, jog yra pasaulyje 
jėga stipresnė už demokratiją. Ateis laikas, 
kada demokratija vėl stos teisybės pusėje. 
Tą patvirtino ir ką tik pacituoti prezidento 
Trumano žodžiai. Mes tvirtai tikime, kad 
tik demokratinės idėjos įsigyvens visame 
pasaulyje. Galinga amerikiečių tauta^ kuri 
jau * parodė neišpasakytą pasiaukojimą 
žmonijos labui, nenustos ir toliau kovojus

Ligi neseniai į stovyklas po truputį buvo 
priimama vis naujų lietuvių gyvenusiu kur 
nors privačiai. Dabar tas priėmimas baig
tas ir prasidėjo naujas veiksmas persijoji- 
mas ir išskyrimas iš lietuviškosios ben
druomenės repatriantų ir Klaipėdos krašto 
lietuvių, kurių gal daugiausia buvo šiauri
nės Vokietijos lietuvių stovyklose. Kaip at
rodo, ^paliekami tik tie repatriantai, kurie 
vokiečių okupacijos metu nebuvo grįžę į 
Lietuvą.

Repatriantų problema turi dvi kraštutines 
puses. Daugelis lietuvių, norėdami išlikti 
gyvi, anuomet, jei tik galėjo,, stengėsi už
sikabinti už kokios nors tolimesnės giminys
tės paragrafo ir nepatekti į terorinį malū
ną. Jų gyvenimas ligi šiol Vokietijoje ne
buvo nei lengvas, nei malonus, jie vilko to
kį pat jungą, kaip ir daugelis vėliau, - jau 
vokiečių okupacijos metu, prievarta atvež
tųjų ar skurdo stovyklose. Jų atėjimas į 
mūsų bendruomenes visiškai suprantamas - 
jų vieta kartu su mumis visais.

Dalį repatriantų sudarė Lietuvos vokie
čiai, kurių vieni su repatrijavusiais lietu
viais keletą metų skurdo ar sunkiai dirbo, 
o kiti vokiečių okupacijos metu grįžo į Lie
tuvą, kaip patikimi ir vokiečiams reikalingi 
žmonės, dažniausia apsivilko rudas unifor
mas ir pradėjo nacių valdžiai rodyti savo 
ištikimybę ir paslaugas, už tai gaudami ne 
tik dideles teises, geras pragyvenimo sąly
gas, bet ir lietuvių žemės, namus.. Pastarie
ji mūsų bendruomenėms svetimi ir nerei
kalingi, nors jie savo buvusį rudumą dabar 
ir mėgsta' dangstyti tariamuoju lietuvišku- 

‘mu. Nebekalbant apie jų* praeities veiklą, 
tie buvusieji nacizmo bernai ir ateityje 
mums tebįjtų svarbesniais atvejais tik penk
toji kolona.

Iš Klaipėdos krašto ir Rytprūsių kilę lie
tuviai, kiek jie išlaikė savo lietuviškumą, 
mums yra brangi tautos dalis, iy jeigu jie 
glaudžiasi prie savo tautinio kamieno, jie 
yra tas pats, kas ir Didžiosios Lietuvos lie
tuviai, tik iš tikro yra iškentę daug il
gesnę tautinę priespaudą. Jeigu mes kar
tais ir spaudoje pakalbame dėl sugyvenimo 
su jais stovyklose, tai tuo tik norime nušli
fuoti tuos aštrumus, kuriuos sudaro vokie
čių kalbos vartojimas lietuviškose ben
druomenėse, be kurio galima išsiversti ir 
dėl kurio tegalima pakaltinti tik tam tikrą 
tų žmonių kategorijos dalį. Mes manome, 
kad savo bendruomenių sugyvenimo reika
lais valia kalbėti ir ieškoti priežasčių, ar
dančių sugyvenimą, bet tų lietuvių buvimas 
mūsų bendruomenėse suprantams.

Dabar pagal iš aukščiau gautus patvar
kymus ir Mažosios Lietuvos lietuviai ir re
patriantai turėjo susikrauti daiktus ir išva
žiuoti iš stovyklų. Įstatymas yra įstatymas, 
jį reikia vykdyti, bet savo keliu mūsų įs
taigų skubi pareiga būtų kreiptis kur rei
kia ir išaiškinti tikrąją padėtį, pasirūpinti, 
kad tie visi iš mūsų tarpo išskirtieji lietu
viai vėl būtų grąžinti į, mūsų bendruomenes, 
kuriose jie ligi šiol gyveno. Mažosios Lie
tuvos lietuvių specialiems reikalams rūpinti 
yra įsikūrusi taryba, tad ji turėtų ateiti į 
talką oficialiesiems pareigūnams, kur rei
kia patardama. Juk tie žmonės, iš tiesų nie
kuo nenusikaltę, šiandien jaučiasi nus
kriausti ir pagrįstai sako, kad jie nuo nacių 
kentėjo už lietuviškumą, o "dabar vėl išski
riami iš lietuvių.

Reikalą iš painiavų išvesti tikriausia pa
sisekti}, jei rimtai ir atsidėjus bus klabi
nama.

K. Barėna*.
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Didžiausia sensacija
•Fragmentas iš romano

Jis irgi uždusęs paklausė:
— Kas čia yra? Kas, čia dabar atsitikę?
— Šinkūnas Jonas pagrįžo.
— Kuri bolševikai buvolšvežęč
«— Nugi.
To jau užteko, kad ši žinia žaibiškai ap

lėktų visą bažnytkaimi.
Bematant nuskubėjo pas Šinkūną Na

kienė, netrukus atsirado ir Paežerių Rimo
nis •— malūninkas. Beveik tuo pat metu 
atšlamėjo "'vienplaukis klebonas, palaida 
drybslnčiais skvernais sutana. Susirinko 
-ir daugiau kaimynų — vyrų ir moterų.

Prasidėjo viskas ilgais nusistebėjimais 
ir, rodos, tokiais naiviais netgi, tarytum, 
kvailais klausimais. -

Tai gyvas?
— Sakyk, dar gyvas?

-y- Irsveikas, kaip matau?
. — Ištrūkai?

— Paleido?
„ — Pabėgau . . . • ■

— Negali būti?!
- Iš tokios sargybos? __

— Vadinasi, galima buvo pabėgti.
— Na, o kaip kiti?
— Kaip kiti?!
— Ar daug pabėgo?
Vienas per kitą šokinėjo, vienas su kitu 

lenktyniavo klausdamas ir beveik tą patį 
kartojo, nes kiekvienas, matyt, tą patį siel
vartą turėjo.

Šinkūnas, neramus, išvargęs, karštligi
škai degančion akim abiem alkūnėm at
sirėmęs stalo ir delnų rieškučiose parė
męs pasmakrę, sėdėjo krikštasuolėj. Iš de- 

. šinės prisišliejo klebonas, iš kairės — Ado
monis. Šalia Adomonio klausėsi Algirdas, 
Šinkūno sūnus. Jis nieko neklausinėjo, tik 
tiriamais žvilgsniais sustodavo čia. prie tė
vo, čia prie "kitų.

Priešingoj galustalėj sėdėjo Nakienė. Ji 
irgi nieko neklausinėjo, tik svajingom iš
plėstom akim visu atsidėjimu žiūrėjo į 
Šinkūną. Ką ji galvojo ir ką pergyveno, 
vargu ar jai pačiai buvo aiškiai apčiuo
piama. Ji atrodė pasyvi ir pasidavusi savo 
pąsamonės bangavimui. Retkarčiais, tiesa, 
jie krustelėdavo, lyg nubusdavo — čia paž
velgdavo j smarkiau įsikarščiavusįjį, čia 
toli toli nusekdavo paskum savo žvilgsnį, 

, nuklydusį" už lango.
Kiti susirinkusieji buvo išsidėstę apie 

stalą šonuose.
Po paskutinių klausimų Šinkūnas, kiek 

palūkėjęs, lyg apsigalvodamas, atsakė:
— Ne, nedaug. Norėjo daugelis, bet tik 

keturi tepabėgo.
— Visiems pasisekė?
— Ne. Tik dujšliko gyvi."
— O-kas tokie?
—Nagi aš ir dar toks Vanagas iš Ragu

čių. Bet jūs jo nepažįstat ir vargu ar teks 
kada nors pažinti. Tai buvo aukso žmogus. 
Ir mirsiu neužmiršiu. Kad ne jis, vargiai 
ir aš bebūčiau išlikęs gyvas ...

— O kaip su kitais dviem?
Nušovė . . ...Ir Naką nušovė . . .
— Antaną? ." '
•—’Taigi ...

Vadinasi, mūsų Naką ...
Beveik visiems kartu tyliai skausmingai 

Išsiveržė tie žodžiai.

Taip pat beveik visi kartu . iš gilumos 
dūšios atsiduso:

— Amžiną atilsį duok jam, Viešpatie . .
Vienas tik klebonas išsiskyrė iš visų. Jis 

rečytatyvu, galva ritmuodamas gražiai aiš
kiai atkalbėjo:

— Requiem aeternam dona eis Domine, 
et lux perpetua luceat eis . . .

Nakienė prispaudė prie akių grakščią 
batistinę skepetaitę, ir jos galva nulinko 
ant stalo. -Jokio balso, jokių būdingų tokiu 
atveju garsų nebuvo girdėti. Tik jos pe
čiai po truputį trūkčiojo. Ji verkė tyliai, 
santūriai. /

Visam kambary buvo tylu ir nykiai ge
dulinga.

Rimonis pirmasis suardė tylą. Jis, lyg 
ką labai svarbaus atsiminęs, staiga gana- 
karštai paklausė:

— Bet tu gi pasakyk, kur tai buvo?
— Vagone ...

-— Kaip? Vagone? ,— gyvai atsiliepė ir 
kiti.

— Na taigi. Traukiniui iš Kaimo išėjus 
ir bent kiek palipėjus prieš kalniuką . . .

(bus daugiau)

Kraštai, kurie mus domina
i ARGENTINA

Lietuviams Argentina yra labiau žinoma 
valstybė Pietų Amerikoje, negu visos kitos 
to žemyno valstybės, nes čia ir pačių lietu
vių yra daugiau ir jie geriau yra susiorga
nizavę. Valstybės plotas vis dėlto yra gana 
didelis, apima su viršum 2.790.000 kv. Km., 
bet tokiame dideliame plote tegyvena - tik 
13.500.000 žmonių, taigi dar "galėtų joje žy
miai daugiau gyventi. Vakaruose Argentina 
susisiekia su Čilės respublika, šiaurėje *- 
su Bolivija, rytuose — su Paragvajumi. Bra
zilija, Uragvajumi ir Atlanto vandenynu.

Visas Argentinos gyvenimas koncentruo
jasi maždaug josios vidurinėje dalyje, tarp 
30° ir 43° p. pi., nuo Atlanto vandenyno pu
sės; čiair josios sostinė Buenos .Aires ir 
kiti žymesni miestai yra, čia ir klimatas 
visiems yra prieinamas. Šioje dalyje dau
giausia išsiplėtę yra palankūs visa kam-ty
rai, vadinamosios pampos, kuriose anksčiau 
tik gyvulius ganydavo, o dabar ten, galima 
sakyti, viskas gražiai auga: ir vaismedžiai, 
ir uogynai, ir javai ir kiti naudingi augalai. 
Žinoma, gyvulių ūkis čia labai išsiplėtęs, 
ypatingai daug auginama mėsinių gyvulių, 
todėl gana daug mėsos ir josios konservų 
Argentina eksportuoja į kitus kraštus. Plo
tas, kur galima auginti įvairius javus, vaka
ruose ribojasi su Andų kalnynu, pietuose — 
su Patagonijos tyrais, o šiaurėjetaip pat su 
kitos rūšies tyrais, arba Chaco.

Vakaruose aukštieji Andų kalnai kiek su
laiko nešamą iš vakarų jūros drėgmę, tik 
rytų vėjai nuo Atlanto vandenyno atneša 
kritulių. Taigi, bendrai imant, vis sausiau 
ir sausiau yra einant nuo Atlanto vendenyno 
į vakarus. Patys Argentinos vakarai todėl 
yra. mažai našūs, taigi ten'ir žmonės retai 
gyvena, išskyrus tas vietas, kur yra leng
viau pasisekę tų kalnų pašlaitėse įsitaisyti 
dirbtinį drėkinimą, ir tokiose vietose viskas 
gerai auga. Pavyzdžiui: ties Mendoza (ne
toli Valparaiso), kur kritulių nedaug esti, 
bet kur įtaisytas dirbtinis drėkinimas, kur 
žmonės patys sau lietų pasidaro, — tokiose 
vietose klesti vynmedžių plantacijos. O ties 
Tukumanu (šiaurinėj daly), kur, rodos turė
tų būti pusiau dykuma, žmonėms vartojant 
naująsias technikos priemones, gerai sekasi 
išlaikyti dideles cukrinių nendrių plantaci
jas, todėl visam kraštui savo cukraus pilnai 
užtenka. L

Kitokį vaizdą turi Argentinos pietinė da
lis, vadinamoli Patagonija, kuri gauna paly

F. C. WeisktSff
Prisiminimui

Dailininkas Picasso, įžygiavus ' vokiečiams 
į Paryžių, didžiausiam savo ir savo draugų 
nustebimui, užkariautojų visai nebuvo pa
liestas. Matyt, reicho propagandos ministe
rija ji norėjo išnaudoti savo tikslams.

Karininkai ir kareiviai būdavo dažni atel
jė lankytojai. Kiekvienas iš šių neprašytųjų 
svečių būdavo tyliai priimamas, pavedžio- 
jamas ir atsisveikinant gaudavo reprodukci
ją garsaus paveikslo, vaizduojančio nacių 
lakūnų sunaikintą baskų Guernikos miestą. 
Tik tada Picasso ištardavo vieną vienintelį 
žodį: „Prisiminimui“.

Kartą pas jį atvyko Gestapo valdininkas, 
parodė vieną tokią reprodukciją ir pak
lausė: „Ar tai Jūsų darbas?“

„Ne“, atsakė galvą purtydamas meisteris, 
„tai Jūsų darbas“.

Ar agentas šio atsakymo nesuprato, ar jį 
perdaug gerai suprato, ar jį pribloškė dai
lininko drąsa, ar jis jį palaikė bepročiu, 
taip ir liko neaišku. Bet jis išėjo, ir Picas
so niekada apie j| nieko nebeęirdėjo. Tai 
atsitiko 1944 metais.

ginti mažai kritulių ir daug kur žemės pa
viršius dėl drėgmenų stokoj žvirgžduotas. 
Anksčiau taippat atrodė, kad Patagonijos 
tyrai niekam neduos didelės naudos. Bet 
ėmus vartoti dirbtinį drėkinimą pasirodė, 
kad ir čia daug kas gražiai gali augti. Ypač 
sausokas Patagonijos klimatas patinka 
avims; ir jų čia matyti didžiausios’ kaime
nės: jų čia priskaito daugiau kaip 12 mili
jonų, o žmonių, palyginti, nedaug. Taigi 
daug vilnų, daug mėsos iš jų gaunama. Tad 
nemaža vilnų išveža į kitus kraštus. Kai ku
riose vietose netoli pajūrio yra ir naftos 
šaltinių. Patagonijos pietinė dalis yra la
biau kalnuota, be to, jau čia ir oras vėses
nis, o aukštesnėse vietose temperatūra tiek 
žema, kad jau matyti tik sniegynai ir ledy
nai. Tarp- kalnų tyvuliuojančiuose ežeruose 
yra nemaža žuvų, tad daug kas verčiasi žu
vininkyste. •

Pačioje šiaurėje,, arčiau ekvatoriaus, tę
siasi tyrai, kurie daug kur pereina į dyku
mą, tai vadinamoji Chaco,' kur daugelyje 
vietų auginama medvilnė; šioje srityje dau
giausia gyvena čiabuviai žmonės, vadi
namieji indėnai, kurie medvilnės ir kitokiose . 
pįantaęijose daugiausia dirba.

Žemės ūkis Argentinoje paskutiniu laiku 
smarkiai pašoko į prieki, ypač tuose rajo
nuose, kur buvo pravestas 'geležinkelis. 
Taigi jau dabar tų geležinkelių yra pravesta 
apie 42.000 km. ilgio. Kaip susisiekimo ke
liais naudojamos upės, ypač Paranos upė, 
kur garlaiviai nuolat plaukioja, taip pat va
dinamoji La Plata, kur gali plaukioti gana 
dideli garlaiviai. Argentinos ūkiai daugiau
sia įprasta nuomoti, taigi, ūkių nuosavy
bių ten yra gan didelis skaičius; reikia, 
sako, turėti tik pasiryžimo, visada iš tokių 
ūkių galima gauti gero pelno.

Gana sparčiais žingsniais 'eina taip pat" 
kalnų ir kitokia pramonė, ir tikimasi, kad 
ateity nereikės, kaip dabar, importuoti tiek 
daug metalinių dirbinių. Jei žiūrėti, kur dau
giau dirba darbininkų: ar žemės ūkyje, ar 
pramonėj ir kasyklose, tad reiktų pasakyti, 
jog daugiau dirba pramonėj ir kasyklose.

Daugumas Argentions žmonių mėgsta la
biau gyventi miestuose, todėl ir miestai grei
tai auga. Pati sostinė Buenos Aires, ne taip 
seniai buvo dar ne labai didelis miestas, bet 
šiandien jame jau gyvena arti pustrečio 
milijono. Kiti žymūs miestai yra Bahia 
Blancė, Cordoba Rosario

A. Kelmutis.
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Gyva pašto veikla s

Kleinkoėtz b. Guenzburg. Lietuvių stovyk
los pašte' per pusantro mėnesio (iki 1.8) gau
ta: „Žiburių“ 715 egz., „Mūsų Kelio“ — 605 
egz. „Žiburių“ dienr. - 105, „Minties“ dienr.
— 3.800 egz. ir kitokios spaudos per tą patį 
laiką išplatinta 1.886 egz. Pašto perlaidomis 
pinigų pasiųsta RM 6.522 (spaudos reika
lams), laiškų iš vidaus ir užsienio gauta per 
400. Stovykloje gyventojų yra 220; pasta
ruoju laiku prenumeruoja: „Žiburių“ — 61 
asmuo, „Mūsų Kelio“ — 52 asm., „Minties“
— 57, „Žiburių“ dienr. — 33, „Minties“ žur
nalą — 37, „Aidų“ žurnalą — 33, „Mūsų 
Viltis“ — 28 ir kt. apie 100 egz. Paštui va
dovauja B. Kasinskasy? A.

P. Vacbergo ansamblio nauja programa .
' Kleinkoetz b. Guenzburg. Šios stovyklos 
choro ir tautinių šokių „Aušra“ ansamblis 
rugpiūčio mėn. 3 d. stovyklos salėje suruošė 
viešą koncertą. Koncertą pradėjo solistė V. 
Sabaliauskienė - Pilypavičiūte. Solistė sėk
mingai atliko „Vai gražu“ —- A. Kačanaus- 
ko, ariją iš op. „Tianni Schicci“ — Puccini, 
ariją iš op. „Tosca“ — Puccini, „Mano sie
loj šiandien šventė“ — Tallat — Kelpšos ir 
„Cherries ripe“ — C. F. Horn — angliškai. 
Choras padainavo Tallat — Kelpšos, J. Stro- 
Ho, K. V- Banaičio, Brazio, Štrauso, Denžos 
ir kt. kūriniuss Choras, nors ir nedidelis, 
bet-visas dai-as atliko dinamiškai ir su 
įsijautimu į. atliekamus kūrinius; lengvai 
pasidavė prityrusiai dirigento rankai, dar
niai ' praskambėjo piano ir forte vietos. 
Ypač galingai praskambėjo Tallat — Kelp
šos. „Meno daina“, laibai muzikaliai „Valiok 
dalgele“ (Strolios) ir V. Kuprevičiaus — 
Armono „Pajūriais, pamariais“. ■„

Tautinių šokių šokėjų grupė (16 asm.) yra 
padariusi didelę pažangą, ypač lengvumo- ir 
vikrumo atžvilgiu. Labiausiai publikai pa
tiko „Rugeliai“ ir „Grandinėlė“. Solistė, di
rigentas ir choristai buvo apdovanoti gė
lėmis. Ansambliui vadovauja prityręs diri
gentas P. Vacbergas. Į koncertą gausiai at
silankė Unrraos ir amerikiečių--komendan- 
tūręs atstovų.

UNRRA NEPAISYS BRITANIJOS • 
NUTARIMO

Londonas. Unrros vyr. direktorius La Gu
ardia Unrros konferencijoje Ženevoje, prisi
minęs britų nutarimą nebeįsileisti Lenkijos 
žydų, pažadėjo vis dėlto ir toliau šiems 
užuojautos ir pagalbos vertiems bėgliams 
teikti visokeriopą paramą.

Tremtinių klausimui spręsti La Guardia 
nurodė, kad būtų naudinga, jei Jugoslavi- 
j'ds, Lenkijos ir kt. kraštų atstovams būtų 
leista lankyti tremtinių (DP) stovyklas, trem
tinius ią pirmųjų šaltinių painformuoti apie 
dabarties gyvenimą jų kraštuose ir para- 

W*ti grįžti namo
VITOJE SUVERENUMO DUOTI BENT 

ŠVELNIĄ OKUPACIJĄ
Londonas. Anglų laikraštis „Times“ remia 

Austrijos pastangas įgyvendyti jai sąjungi
ninkų garantuotą, visišką nepriklausomybę. 
Sovietų pretenzijos į kone visas Austrijos 
įmones, kaip į tariamą vokiečių turtą, ir zo
ninė okupacija esančios svarbiausios kliūtys 
Austrijos ūkiniam atkutimui, taigi ir nepri
klausomybės ' įgyvendymui. Sąjungininkai 
turėtų stengtis skubiai išsiaiškinti, kad bent 
sušvelnintu okupaciją ir leistų Austrijos vy-

Hitlerio nebėra, bet hitlerinė dvasia dar 
tebeslankioja virš Vokietijos, lyg koks juo
das ir grėsmingas šešėlis. Vokiečių laikraš
čiai oficialiai su žemėmis maišo ir Hit
lerį ir tuos dvylika hakenkreucinių metų, 
bet čia pat tuose laikraščiuose, lyg yla iš 
maišo, nuolat išlenda grėsminga ir pasipik
tinimą kelianti vokiška akcija prieš kitas 
tautas. Gera, gražu, kultūringa ir teisinga 
tik tai, kas vokiška. Vokietis vis tiek tik 
save tegali pripažinai pranašiausiu. Sunku 
išrauti ilgų metų, net ištisų amžių palinki
mą!

Kai pietinėje Vokietijoje vokiški laik
raščiai jau ąnksčiau buvo pradėję svetim
šalių murzinimo akciją, šiaurinėje ligi šiol 
-buvo beveik ramu. Tiesa, tendencija šitam 
buvo juntama jau ir anksčiau. Jei vokiški 
laikraščiai, aprašinėdami vokiškų speku
liantų bylas, nusikaltusius asmenis tepa- 
žymėdavo tik pavardžių inicialais, tai teis
man pakliuvusio svetimšalio būtinai pažy
mėdavo ir stovyklą, ir tautybę, ir pavardę. 
Tendencinga, bet ką padarysi: kas jau 
kartą pakliuvo į teisingumo svarstykles, ir 
pats turi atkentėti ir kitiems nešlovės pri
daro ...

O dabar pradedama jau kitokia akcija. 
Rodos, Vokietijoje gyvenantieji užsienie
čiai valgo ne vokiečių duoną. Vokiečiai pa
tys tiek susmukę, kad sau neužtenka duo
nos, tad mūsų globėjai dar ir jiems pride
da, o jie vis dėlto tarp savųjų stengiasi su
daryti nuomonę, lyg mes ’juos apvalgytu- 
me, lyg mes jų stalo trupiniais naudot'u- 
mės. Rodos, vokiškoms įstaigoms ir laik
raščių redakcijoms turėtų būti žinoma ir 
Vokietijoje esančių svetimšalių padėtis, bet 
jie mėgina provokuoti, nes ir jiems esame 
krislas akyse, liudininkai hitlerinės Vokie
tijos sukeltojo karo nelaimių. Todėl Flens- 
burgui, Slezvigui ir Sūdtondfern sritims ski
riamo laikraščio „Flensburger Tageblatt'“ 
bendradarbis Hellmut Grėsė to laikraščio 
Nr. 30 (1946 m. liepos 17 d.) spausdina 
straipsnelį, pavadintą „Tremtiniai“, kuria
me stebisi, kad jau metai, kai baigėsi ka
ras, o per radiją ir šiaip, kiekviena proga 
vis dar girdima linksniuojant tremtinių 
vardą. Jam atrodo juokinga, kad po vie- 
nerių taikos metų dar yra tremtinių. Todėl 
jis ir klausia, ar tie žmonės iš tikro yra 
tremtiniai, kurie, kaip jis rašo, „pas mus 
taip puikiai jaučiasi, kad su baime gal
voja apie tą dieną, kurią turės grįžti?" To
liau autorius nurodo, kad prieš kelias die
nas puikiai buvęs išspręstas klausimas, kas

riausybei priimamus įstatymus vykdyti (čia 
turėti galvoje sovietų kliudymai vykdyti 
neseniai išleistą stambiųjų įmonių suvals- 
tybinimo įstatymą).

Hitlerinė dvasia dar tebeslankioja
yra pabėgėlis. Ar negalima, girdi, taip pat 
ir čia nustatyti, kas yra tremtinys? Jis ti
kįs, kad tada nebeliktų jokių tremtinių. 
Pagaliau šis kaž. kuriam — rudajam ar rau
donajam — fašizmui tarnaująs autorius 
meta priekaištą, kad tie tremtiniai esą taip 
traktuojami, jog jie negrįžta namo. Iš 
tikro esąs baisus prieštaravimas, kad trem
tinys „čia pas mus taip puikiai jaučiasi“, 
jog jis visiškai nebejaučiąs jokio tėviškės 
ilgesio.

Atpasakotąjį dalyką išspausdinęs lais- 
kraštis laiko save nepartiniu. Patį provo
kacinį straipsnelį redakcija išspausdino kai 
kurias vietas pabraukdama, ko paprastai 
nedaro kitais atvejais.

Tas straipsnelis įvairių tautų tremtinių 
tarpe sukėlė tikrą audrą. Tremtiniai gai
vališkai ’pradėjo rašyti ir siųsti redakcijai 
savo protestus, aiškindami tikrąją padėtį ir 
reikalaudami atitaisyti. Kai kurie atsaky
mų autoriai savo mintis pagrindžia rimtais 
ir- nelabai maloniais argumentais. Žiūrė
sime, kaip į tuos protestus reaguos nepar
tinė laikraščio redakcija ir ar spausdins 
nors vieną tų protestų, ar stengsis nutylėti, 
parodydama savo šališkumą. \

Štai dar ir kitas vokiečių „gerumo“ fak
tas. Vokiškasis Šlezvigo apskrities teatras 
važinėja po savo apskrities miestelius ir 
kaimus ir rodo Sudermanno „Jonines“. 
Veikalas kaip veikalas, jį turėjome kadaise 
išverstą į lietuvių kalbą, bet vokiškieji 
teatralai, statydami tą veikalą, pasistengė 
„padaryti politiką“, nukreiptą prieš lietu
vius. Kas atsimena šį veikalą, ten yra pu
santros lietuvės, viena jų elgeta. Veikalo 
režisoriai, siekdami savo tikslo, užmiršo 
net tos lietuvės pavardę, pavadindami ją 
tiesiog lietuve, taip pat padarydami i? jcs 
vagilę apsileidėlę girtuoklę, žodžiu, tokia, 
kokia labiau tinka „geriesiems“ naciškųjų 
idėjų siekiantiems vokiečiams, kurie šitaip 
siekia bendradarbiavimo ir gero sugyvenimo 
su kitomis tautomis ...

Vietos lietuvių atstovai rūpinasi, kad šis 
pasipiktinimą keliąs pastatymas būtų už
draustas. Ar jų pastangos pasiseks, paro
dys netolima ateitis, bet patys tie faktai 
rodo, kad vokiečių žemėje dar tebeslan
kioja neaiškaus atspalvio hitlerinė dvasia, 
stengdamasi ir toliau drumsti.

S. Baltaragis.

PALEISTI REVOLIUCIONIERIAI
Londonas. Luksemburgo vyriausybė įsakė 

paleisti visus suimtuosius, kurie rugpiūčio 
2’d. norėjo vyriausybę nuversti ir sudaryti 
naują. Sąmokslą ruošė daugumas anksčiau 
buvusių tautinio pasipriešinimo prieš nacius 
vadų.

TURKIJA NEPASISAKE DEL 
DARDANELŲ

Londonas. Turkija dar neatsakė į TSRS 
pereito ketvirtadienio notą dėl Dardanelų 
sąsiaurio revizijos. Sovietai reikalauja ly
gios teisės su Turkija dalyvauti sąsiaurio 
kontrolėje ir sąsiaurio gynyboje. Pasak 
TSRS, kitos valstybės į tuos reikalus ne
turėtų maišytis. Dėl susisiekimo laisvės są
siauriu — Sovietų nuomonė nesiskirianti 
nuo JAV nuomonės, būtent: laisvas prap- 
laukimas Juodosios jūros valstybių karo 
laivams, taigi vien sovietų, ir visų valsty
bių prekybos laivams. .... —

• ą - ' **• »
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