
-zx^

Nr. 144 
8ESTADIENIS

1946 M. RUGPItJClO MEN. 17 D.
I METAI

Bulgarijos ir Vengrijos deklaracijosv
Astrus Byrneso atsikirtimas Molotovui

Paryžius. Bulgarijos užsienio reik, minis- 
teris taikos kongreso visumos posėdyje 
(rugpiūčio 14 d.) paskaitė mlnisterio pirmi
ninko pareiškimą, kuriuo prašo švelnesnių 
taikos sąlygų. Pareiškime sakoma: Kovoje 
su Hitleriu Bulgarija padariusi kuklų įnašą 
Dabartinės Bulgarijos vyrai nenorį mažinti 
nusikaitimų tų asmenų, kurie ją įstūmė - į 
karą šalia Vokietijos. Pragaištingas susidė
jimas su Vokietija, ryšium su kuriuo buvo 
paskelbtas karas Anglijai ir Amerikai, Bul
garijos pasidarymas Vokietijos karine baze 
buvo tokie nusikaltimai, už kuriuos visi at
sakingieji griežčiausiai nubausti. Bulgarijos 
delegatas pareiškė, kad ir kurstomosios Hit
lerio propagandos veikiama Bulgarijos vy
riausybė įstengė apsaugoti' savo piliečius 
žydus. Paneigė teigimą, kad Bulgarijos ar
mija dalyvavusi Jugoslavijos ir Graikijos 
puolimuose. Bulgarijos daliniai tebuvę pa
naudoti tik okupacijai vykdyti. Bulgarų 
tauta be atvangos kovojusi su vokiečiais ir 
jų agentais Bulgarijoje. Ji aktyviai ir jau
čiamai dalyvavusi kare su Vokietija. Taikos 
sutarties projekte tat oficialiai pripažįstama. 
Bet ir prieš karo paliaubų prasirašymą Bul
garija nukreipusi savo armiją, ne mažiau 
kaip lh mil. karių, Hitlerio šalininkų per
sekioti už Bulgarijos sienų. Bulgarijos dali
niai kovojo 8 mėnesius Makedonijoje, Ser
bijoje, Vengrijoje ir Austrijoje. Krito arba 
buvo sužeistų daugiau kaip 32.000 bulgarų.

Bulgarijos atstovas paprašė kongresą pris
kirti vakarų Trakiją prie Bulgarijos, nes 
priėjimas prie Egėjo jūros jai esąs gyvybi
nės svarbos. -Padėkojo Tarybų s-gai, D. 
Britanijai ir Jungtinėms Valstybėms už at
sisakymą nuo reparacijų. Tik Graikijos ats
tovas reikalaująs tokių reparacijų, kurios 
prašoka visų valstybių pretenzijas po 1 D. 
karo. Taip pat prašė, kad Bulgarijai būtų 
leidžiama lygiomis teisėmis dalyvauti tarp
tautinėje Dunojaus laivybos kontrolėje. 
Pareiškimo pabaigoje Bulgarijos ministeris 
pirmininkas pažymėjo, jog su graikų tauta 
nori tikrai draugiškai gyventi.

Debatuose pirma kalbėjo Lenkijos atsto
vas ir pareiškė, kad Bulgarijai turi būti su
teiktos švelnesnės sąlygos. Graikijos minis
teris pirmininkas atsikirto į Bulgarijos prie
kaištus. Jis nurodė, kad vieno amžiaus bū
vyje Bulgarija 3' kartus puolusi Graikiją. 
Netiesa, kad Bulgarijos kariuomenė vykdži
usi tik okupaciją. Graikijoje. Jis rezervavosi 
teisę vėlesniuose kongreso posėdžiuose šį 
klausimą pagvildenti nuodugniai. Bulgarijos 
reikalavimas prijungti vakarų Trakiją esąs 
pagrįstas ištisa netikslumų ir sufalsifikuotų 
statistinių duomenų eile.

Bulgarijos reikalavimą duoti išėjima į 
Egėjo jūrą parėmė Ukrainos ir Lenkijos 
delegatai. 

• • •
Tos pat dienos popietiniame posėdyje sa

vo vyriausybės požiūrį išdėstė Vengrijos

užsienio reikalų ministeris- Vengrijos dele
gacija į ateitį žiūrinti su pasitikėjimu. Tie
sa, Vengrija kovojusi ašies valstybių pusėje, 
bet daug vengrų priešinęsi joms. Pagal sa
vo valstybės dydį Vengrija nesanti tiek at
sakinga, kiek Vokietija ir fašistinė. Italija. 
Užsienio reikalų ministerių tarybos nutari
mas šiaurinę Transilvaniją grąžinti Rumu
nijai nepadeda' išspręsti Vengrijos Rumuni
jos klausimo. Iš Transilvanijos 103.000 ųkm 
ploto, -kuris priklausė Vengrijai, ji sutinka 
atiduoti 22.000 ųkm.

Vengrija pergyvenusi negirdėtą infliaciją. 
Dabar atliktoji valiutos stabilizacija pa
siekta didžiausiu jėgų qtempimu. Tuo būdu 
padarytas tikrai rimtas žygis atkutimo link, 
bet kraštui reikia dar nugalėti visą eilę 
ūkio sunkenybių. Jis pasiūlė pasiųsti į 
Vengriją tarptautinę komisiją ūkio būvio 
ištirti. Palietęs santykius su Čekoslovakija 
jis pareiškė savo nusivylimą, nes su tuo 
kraštu nebuvę' galima palaik' i draugiškų 
santykių. Šimtai tūkstančių vengrų buvę 
ištremti iš Čekoslovakijos, iš jų atėmus 
turtą.

Čekoslovakijos delegatas J. Massarykas 
pasakė Vengrijos deklaraciją esant keistą 
ir pavyzdžio neturinčią.

Rugpiūčio 15 d. priešpietiniame ptjsėdyje 
JAV užsienio reikalų , ministeris ir Amerikos 
delegacijos pirmininkas Byrnesas, atsikirs
damas Molotovui, pasakė daug dėmesio ir 
pagarbos sukeliančią kalbą. JAV, kalbėjo 
Byrnesas, karui su agresoriais išleidusios 
400 milijardų dolerių, nepretenduoja nei į 
buvusių priešų teritorijas, nei į karo nuos
tolių atlyginimus, nes kariavo ne dėl nau
dos, bet dėl teisės ir geresnio gyvenimo vi
sų tautų, neišskyrus nė priešo. O iš Molo
tovo elgsenos rodosi, jog SSSR tikslai buvę 
visai priešingi. Ji norinti pasilaikyti ir 
apiplėšti ne tik priešų, bet net buvusių są
jungininkų kraštus. Molotovui esančios blo
gos visų kraštų vyriausybės, kurios sudary
tos ne pagal Maskvos, bet pagal tautos in
teresus demokratiniu būdu. Todėl ne
nuostabu, jog jam neįtinka nei Graikijos, 
nei Italijos vyriausybės, nes ne Maskva jas 
skyrė ir ne Maskvos interesams jos tarnau
ja, nors ir tikrai demokratiniu būdu suda
rytos. Amerika negali sutikti su vasalinių 
valstybių sistema, kadangi negali pakęsti, 
kad vokiečių jungas. Europos rytų ir pie
tryčių tautoms būtų pakeistas kitu jungu, 
nes tai sudarytų vėl tokį pat būvį, prieš 
kurį Amerika kariavo. Molotovas daro prie
kaištus JAV dėl Italijos ūkinio būvio sunki- 
nimo, o kaip tik Amerika tiesioginiu ir ne- 
tesioginiu būdu Italijai jau yra suteikusi 
pagalbos už 900 mil dolerių ir nereikalau
ja iš Italijos reparacijų, kaip tai daro Tary
bų s-ga, nesivaržydama net bėgamosios ga
mybos produktus reparacijoms imti. Jei Mo
lotovas ir toliau tokios taiktikos laikysis,

JAV jausis esančios verčiamos į tai ir n« 
be vien žodžiais reaguoti.

Susitarimo pasiekta sudarant tų taikos su
tarčių projektus, kurios yra svarbios Tary
bų s-gai, o nesusitarta dėl tų projektų, kur 
liečiamos JAV. Tačiau jos neprieštarauji' 
kad šie klausimai būtų reguliuojami taikos 
kongrese.

Debatuose dėl vakaryščiai Vengrijos vy
riausybės pateiktos deklaracijos dalyvavai 
Vyšinskis. Jis priminė, kdd Tarybų _s-ga re
paracijų mokėjimą Vengrijai atidėjusi. Vien
na iš priežasčių esąs milžiniškų Vengrijos' 
turto kiekių išvežimas į Vokietiją, kuris da
bar ėsąs amerikiečių zonoje (t) ir negalėjęs 
būti pargabentas.

Po to kalbėjęs Čekoslovakijos užsieni) 
reikalų ministeris atsakė į Vengrijos kalti
nimus dėl vengrų mažumos Čekoslovakijoje 
maltretavimo. Dėl Čekoslovakijos elgesio su 
mažumomis galima pasakyti, jog jis nebu
vęs blogesnis už kitų Europos tautų. Visą 
karo metą Čekoslovakija gerai elgusis su 
mažumomis. . Vengrų mažuma Čekoslovaki
joje turėjusi visas piliečių teises. Tik Veng
rų mažumos vadas buvęs susidėjęs su nacių 
vadais Vokietijoje ir Lenkijoje.

PRANCŪZIJA PRITARIA ŪKINEI 
VIENYBEI

Miunchenas. Prancūzų okupacinių pajėgų 
Vokietijoje vadas generolas Koenigas at
sakė į Mc Narney pasiūlytą ūkinį zonų su
jungimą. Prancūzija nekentinantl savo zo
nos atskirai valdyti ir iš principo sutinkanti 
su amerikiečių siūlymu, o ypač su sovietų 
siūlymu: reguliuoti ir plėsti tarpzonlnį ūki
nį bendradarbiavimą sutartimis. Galutiniam 
ūkiniam zonų sujungimui turėtų būti stro
piai pasiruošta, prilaukiant prie darbo ir vi
sų zonų vokiečių specialistus, kokios nors 
komisijos rėmuose.

HYNDAS PRIĖMĖ KALNAKASIŲ 
ATSTOVUSLondonas. Kontrolės įstaigos vedėjas Vokietijai ir Austrijai, valstybės' ministeris Hyndas Diuseldorfe priėmė kasyklų atstovus. Buvo gvildenami bendrieji socialiniai ir ūkio klausimai bei kasyklų darbinikų telkimas ir priemonės anglies kasybai padidinti. Busią grąžinta 50.000 kalnakasių karo belaisviu.Kalnakasių atstovai pageidavo, k'ad butą sumažinti mokesčiai, jei negalima pakelti atlyginimo. Hyndas kvietė profesines sąjungas suformuluoti savo skundus ir įtekti šiaur, Pareinės ir Vestfalijos civiliniam komisarui.

VIENI ŠELPIA, KITI PELNĄ IMA
Londonas. Unrros konferencijoje Ženevo

je Lenkijos atstovas kaltino Unrrą už 
'N uernbergo lenkų DP laikraštį, atkalbinė- 
jantį grįžti tėvynėn. Be to, pastebėjo, jog 
1.200 lenkų vaikų esą slapta pervežta Itali
jon, o lenkų DP. jaunimas ginkluojamas.

JAV atstovas konferencijoje apkaltino 
Tarybų s-gą, kad ji paėmusi 15 mH. to 
Austrijai skirtos naftos Ir ją pardavusi Če
koslovakijai. Sovietų atstovai atsisakė leis
tis tuo klausimu į diskusijas- '
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Tarybiniai metodai vakaru Europoje
Dar tada, ,kol bolševikai nebuvo pra

siskverbę per savo „rojaus” sienas, kai 
kurie politikai reiškė nuomonę, kad komu
nizmas kultūringoje vakarų Europoje netu
rės jdkio pasisekimo. Buvo net ir tokių 
teigimų, kad sovietinis komunizmas, besi
plėsdamas į vakarus, nustos savo rusiškojo 
spalvingumo ir barbariškumo. Daugis manė, 
jog tie metodai, kurie bolševikų buvo prak
tikuojami savo krašte, bus sušvelninti ir 

' sukultūrinti užsieniams.
Bet ne. Dabar, kada jau daugiau kaip metus 
laiko bolševikai šeimininkauja didesnėje 
Vokietijos dalyje, galima konstatuoti, kad 
spėliojimai nepasitvirtino. Po stipria raudo
nosios armijos priedanga bolševizmas pa
lengva slenka į vakarus, triuškindamas seną 
kapitalistinę santvarką ir tiesdamas kelius 
saviems, tarybinės santvarkos išbandytiems, 
diktatūrinio valdymo metodams.

Bolševizmas turi laimės veržtis į užsienius 
ir plėstis į šalis kaip tik tuo momentu, 
kada fašizmas yra parblokštas ir baigiamas 
naikinti. Todėl fašizmo griuvėsiuose jis 
randa gerą dirvą, o demokratija ir kapita
lizmas jam nemažai talkininkauja.

Kada prisiskaitai rusų zonoje vokiečiams 
leidžiamų laikraščių, galima susidaryti 
vaizdą, kad visi tie tarybiniai metodai, kurie 

• mums yra gerai žinomi iš Lietuvos, dabar, 
visai nesivaržant, yra perkeliami į rytinę 
Vokietiją. x

Kaip žinome, komunistinis „Tėve mūsų” 
yra propaganda. Jie viską pradeda pirmiau 
atitinkamai propagandiškai paruošę. Jie tiki, 
kad žmogui galima viską įkalti, įrodyti ir 
įtikinti Stipriausias bolševikų ginklas yra 
spauda. Todėl rusų zonoje kiekvienas 
miestas ir miestelis leidžia bent po kelis lai
kraščius. O amerikiečių zonoje dabar dar 
išeina keliasdešimts laikraščių, kurie yra 
spausdinami dažniausiai - du kartus per sa
vaitę, — rusų zonoje jau praėjusį rudenį 
buvo leidžiama 118 laikraščių, kurių didžioji 
dalis yra dienraščiai. Gali trūkti popieriaus 
įstaigų raštinėms, gali jo neužtekti ' pa
prastiems kasdieniniams reikalams, bet lai
kraščiams pas bolševikus jo niekuomet ne
trūksta Todėl visi laikraščiai šimtais 
tūkstančių egzempliorių tenai platina bolše
vikų sukurtas legendas apie puikią tarybinę 
santvarką, didelius mokslinius laimėjimas, 
apie ūkinę gerovę bei sunkiąją pramonę, 
apie brolišką''tautų sugyvenimą ir 1.1. Kad 
sustiprintų žodžių galią, visuomet yra pri
dedama nuotraukų, kurios turi įrodyti 
atikštą kultūrinį lygmenį ne tik ‘Europos 
respublikose, bet ir Sibire. Tie patys lai
kraščiai jau baigia spausdinti visus Maksimo 
Gorkio raštų vertimus ir, atrodo, netrukus 
pradės garbinti darbo žmonių „drauga”, 
visų tautų „tėvą”, ir „didįjį mokytoją”.

Žemės reforma rusų zonoje jau yra įvyk
dyta praėjusį rudenį. Žemė išskirstyta nau
jakuriams gana smulkiais sklypais, viduti
niškai imant, po 7—8 ha didumo. Pridirbta 
naujakurių begalės, kurie be jokios tvarkos 
imasi žemės ūkio darbo. Pavasarį lai
kraščiai vis skelbė pavadinimus apylinkių, 
kur sėja buvo įvykdyta daugiau kaip šimto 
procentų tikslumu. Dabar jau raginami nau- 
iakuriai nuimti visą su kaupu derlių ir 
stengtis atpilti pyliavas Kokio didumo yra 
tos pyliavos, viešai neskelbiama.

Jokių nusiskundimų dėl maisto trūkumo 
rusų zonoje negirdėti. Aišku tiktai, kad visą 
aprūpinimą dirbantiems teikia įstaigos ir 
įmonės. Kas yra lojalus, kas turi darbą, tas 
ši tą gauna. Kas laikosi nuošaliai — nieko 
negauna.

- Meklemburgo provincijoje, t. y. Berlyno 
mieste ir apylinkėse, jau platinama vidaus 
paskola po gražaus šūkio priedanga: krašto

atstatymo reikalams.
Vienas socialdemokratų laikraštis, 

džiamas amerikiecčių zonoje, šitaip aprašo 
faktus už „geležinės užangos” —

„Visos svarbesnės ir vadovaujamos vietos 
(vidaus reikalų, policijos, tarnautojų sudė
ties, propagandos) visų penkių provincijų 
vyriausybėse yra vien komunistų rankose. 
Meklenburge iš 20 apskričių viršininkų 14 
yra komunistų ir tik 5 socialdemokratai; iš 
74 burmistrų buvo. 64 komunistų žmonės ir 
9 socialdemokratai. Tiuringijoje iš 26 apskri
čių policijos vadų vietų 23 tenka komuni
stams ir tik 3 socialdemokratams; 75°/o poli
cijos yra komunistų žmonės. Komunistams 
nepatinkantieji socialdemokratų vadovaują 
asmenys buvo iš įstaigų atleisti, prie tiltų 
statymo ir panašių darbų pristatyti, naciais 
ir okupacinės kariuomenės- priešais apšaukti 
ir į koncentracijos stovyklas išsiųsti. Komu
nistų partijos potvarkiu, žinomų socialdemo
kratų sūnūs, 14—16 metų amžiaus, yra pa
grobti ir iki šiol neatsiranda.

Vienas socialdemokratų partijos sekreto
rius gavo šūvį į pakaušį: „kiti grasinimais

lei-

Didesnis įsijungimas plunksnos karan c
Mūsų liaudis sako: „Pats dirbk, tai ir 

Dievas padės”. Tas patarimas labai tinka ir 
mūsų dabartinės padėties reikalui.' Jeigu 
lauktume sudėję rankas, jei mūsų lietuviško
sios organizacijos, ypač Amerikoje, nesirū
pintų ir neklabintų, gal nekiltų nė tie pa
vieniai balsai, užstojantieji už mus ir mūsų 
kraštą. Ir juo daugiau patys lietuviai dirba, 
juo daugiau susiranda mums bičiulių ir už
tarėjų. Pvz. mūsų reikalu labai gerai infor
muota Švedijos visuomenė, iš švedų spau
dos ir visuomenės žymiųjų sluoksnių dažnai 
praskamba mūsų reikalą ginantieji žodžiai. 
Tur būt, neapsiriksime tvirtindami, kad tai 
bene didžiausias nenuilstamo mūsų veikėjo 
ir rašytojo Ig. Šeiniaus nuopelnas.

Nebekalbant jau apie JAV lietuvių didžiu
les pastangas ir veiklą, apie jų pasisekimą 
ir pasiekimus, vis daugiau balsų išgirstame, 
ką jau ligi šiol yra pasiekę Argentinos lie
tuviai, kurių kolonija nėra labai gausi ar 
inteligeųtiškai stipri. Kas ten lietuvių vardu 
padaroma tai tik kelių rūpestingų, kruopš
čių ir didžiai savo -kraštą mylinčių žmonių. 
Ta jų veikla, kaip matyti iš laikraščių, jau 
pradeda susilaukti puikių vaisių: jau Argen
tinos vyrai, susipažinę su mūsų veikėjų lai
kraščiuose ir knygose keliamu Lietuvos rei
kalu, pradeda kalbėti už mus.

Iš seno turėtieji Lietuvos draugai pran
cūzai savo spaudoje stengiasi prancūzams 
nušviesti musų krašto pasiekimus ir dabar
tinę padėtį. Tie ne tik mūsų tautos, bet kartu 
garbės ir teisybės draugai didžiai pasitar
nauja opiausiam šiandien reikalui: pavergtų
jų kraštui jų tarpe ir Lietuvos, laisvės atsta
tymui.

Ar jau ir viskas, kas galima per kitų 
kraštų spaudą padaryti mūsų tautos ir 
krašto laisvės reikalui? Tenka labai abejoti. 
Kažkaip negirdėti balsų iš Šveicarijos. Gal 
būtų galima ir Anglijos visuomenę plačiau 
painformuoti, kaip mūsų kraštas priėjo prie 
naujos nelaisvės, ko jis ligi tol buvo pasie
kęs ir 1.1. Jei ten nėra didesnės veiklos per 
spaudą, žinoma, gal yra savu, priežasčių, gal 
trūksta žmonių, bet jei kliūtys tebūtų tik 
žmonių trūkumas, tai ji būtų galima ir rei
kėtų stengtis išlyginti. Jeigu visur būtų ga
lima taip judinti Lietuvos reikalus, kaip 
JAV, Švedijoje ar Argentinoje.

Pagaliau kažin per geras pažintis ir bičiu
lius ar nebūtų galima ir vokiečių spaudoje 
nušviesti mūsų reikalą nors tiek, kad ji ne
bekartotų tų puolimų, kurie retkarčiais pasi
rodo čia viename, čia kitame vokiečiu, lai-

nušauti buvo priversti atsisakyti- politinio, 
veikimo”. ..

Niekas negalėjo tikėti, kad vokiškos žemės 
bus taip Rusinamos. Kaip jau žinoma, Ka
raliaučius yra pavadintas Kaliningradu. Be 
jokios atodairos į Rytprūsius yra vežami 
„umsiedleriai” iš Rusijos gilumos. Neseniai 
Maskvos radijas - paskelbė, kad netrukus 
Rytprūsiuose bus sudaryta tūkstančiai ko
lektyvinių ūkių, t. y. kolchozų.

Žodžiu, kiek seniau buvo biaurus vokiška
sis „Drang nach Osten”, tiek dabar nema
žiau pavojingas pasidarė Azijos komunisti
nio aktyvo plūdimas į vakarus. Hitleris, ne
siskaitė su jokiais įspėjimais ir svetimose 
žemėse jau buvo pradėjęs tvarkytis, kaip, 
namie. Dabar tas paiš yra su Sovietais, 
Šie irgi jaučiasi pašauktais „išvaduotojais” 
Europos vakarams ir čia nori pasėti komu- 
mst'nio internacionalo sėklą visiems lai
kams.

Mes, čia gyvendami Vokietijoje, dabar 
kiekvieną dieną matome, kaip vokiečiai 
kraustosi ir grįžta iš rytų. Tikime, kad ateis 
-toji diena, kada iš vakarų pabėgėliai grįš 
į savo laisvą, neokupuotą žemę.

VI. Bs.

kraštyje. Jeigu mūsų reikalai toje- spaudoje 
būtų keliauji ir gana švelniai, neieškant ko
kių nors sąskaitų už okupacijos metais išga
bentus ar nukankintus žmones, griautą ūkį 
ar išvežtą duoną, vis tiek tuo būdu mės įsi
gytume nors simpatikų, jegu jau ne draugų, 
Nors vokiečiai savo bibliotekose dar ir turi 
knygų iš prieškarinių laikų, bet naujos kny
gos ir jie ilgisi ir mielai paskaitytų gražų 
lietuvišką šedevrą, išleistą vokiškai ir mūsų 
pačių pastangomis paskirstytą įvairiuose, 
miestuose. Tokį dalyką, žinoma, paskaitytų 
ir vokiškai mokantieji nevokiečiai

Iš viso pats laikas būtų, kas gali, hebesi- 
tenkinti vien savais lietuviškais leidiniais 
mūsų plunksnos žmonėms, reikėtų parašyti 
ir kitur. Kieno tai yra reikalas, tektų pasvar
styti apie ryšius su tų kraštų spaudą, kur 
mūsų tautos balsas dar negirdimas. Tektų 
mūsų mokslo ir plunksnos žmonėms stengtis 
labiau raštais paremti Švedijoje einanti 
anglų kalba pabaltiečių žurnalą, žinoma, 
neatsisakant minties taip pat ir Vokietijoje 
neatsilikti nuo latvių, kurie jau yra išleidę 
savo anglišką žurnalą. Materialinio pelno 
neduotų nė kokios vienos kitos knygos išver
timas į svetimą kalbą ir išleidimas, bet mūsų 
tautiniam reikalui neabejotinai tai pasitar
nautų, ir iš kiekvieno mūsų tai pareikalautų 
tik šiokios tokios darbo ar piniginės aukos.

Laikas bėga nesustodamas, mėnuo po mė
nesio. Juo greičiau darbo imsimės, juo ge
riau bus mums patiems, dabar lyg kaban
tiems tarp dangaus ir žemės. ,

K. Barėnas.

ISTORINIS ĮVYKIS
Kaip vokiečių laikraščiai praneša, Naum- 

burgp katedros meninės vertybės, kurios 
karo metu buvo apmūrytos, netrukus turi 
vėl išvysti dienos šviesą. Rusų okupacinių 
pajėgų Vokietijoje vadas gen. Sokolovskis, 
aplankęs katedrą, paskyrė 10.000 markių 
sutvarkymo darbams.

PADIDINTOS MAISTO NORMOS 
MIESTIEČIAMS

Londonas. Anglų zonos miestams padidin
tos maisto normos. Padidinimas liečia Ruh- 
ro pramonės srities visus miestus per 10.000 
gyv. Ir kitų arlčių miestus per 60.000 gyv.
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sių. Vadinasi, policinių šunų reikalavo. 
Bet jų, matyt, šiame ešalone nebuvo. Dau
giau mes nieko nebematėm, tik'kūrėm, tik 
kūrėm, kol dvasios užteko. Aš greit buvau 
privargęs, koją labai skaudėjo. Vanagas 
persimetė mane per petį ir tempė. Nuo to 
laiko ir gurinėjom miškuose, kaip kokie 
katorgininkai. —.

— Ale gudrus vyras tas tavo Vanagas! 
— susižavėjęs pagyre klebonas.

J. Švaistas r t-1'z ’ • i* 2

Didžiausia sensacija
Fragmentas iš romano

— Na? — vėl visi atidžiai sukluso.
— Prasidėjo tai dar Šančiuose, tolokai 

nuo stoties, kur mus buvo nudardenę ir 
kur mūsų traukinį rikiavo.

— O kur tie Šančiai? —susidomėjo vie
nas iš kaimynų.

— Nugi toks Kauno priemiestis, — lyg 
gindmas savo tėvą, kad nesutrukmytų, 
burbtelėjo Algirdas.

Šinkūnas tąsė:
— Taigi, jau gal gerai žinot, mus vežė 

pačiuose biauriausiuose, pačiuose pasku
tiniuose kiauliniuose vagonuose. O pri
kimštą, Viešpatie, kaip prikimšta . Žmo
gus prie žmogaus, net nusispiauti nėra kur. 
Viršutiniai langeliai ir tie 'užkalti. Šutas, 
prakaitas ir purvas. Kaip žuvis krepšyje 
žiopčioji ir jokio kvapo negali atgauti. Tas 
Vanagas ir sako: „Aš vis tiek laušiuos.“ 
Kiti stabdo: „Ką tu, pablūdai? Dėl tavęs 
mums visiems teks be laiko nukentėti“. O 
jis vėl savo: „Vis tiek vienas galas! Nors 
bus greičiau ir savo žemėj. Nenoriu aš il
gai marintis ir kur nors Sibire, kaip pas
kutinis šuva, pastipti!“

Šinkūnas sausai atsikosėjo ir nuleido 
rankas ant stalo ties krūtine, visai, prisis- 
pausdamas. lyg patogiau atsiremdamas ant 
jų:

— Vanagas turėjo tokį smagų kirveliu- 
ką. Visai nežymiai buvo įsibrukęs į savo 
ryšulį. Buvo jam naktis. Jis brozdina va
gono pasieniais ir vis pataukš!. „Jau ra
dau ..." — patenkintas pasigirdo jo bal
sas. Ten jis. susmuko ir, rodos, užsnūdo.

— Pro Kauną mus pravežė labai anksti, 
nesustojus. Tik tunely — pokšt! pokšt! 
Supratau, kad, tai Vanagas dirba. Aš temp- 
telėjau Naką ir sakau — slenkam. Prisi- 
brukom prie Vanago. Jis man ir šnibžda: 
„Tuojau bus Petrašiūnai, už jų pakilimas, 
ir šitos lentos fiu — švilptelėjo. Tik žiū- 
rėsma, kur krūmai ar m'edžių daugiau“. 
Aš nusistebėjau: „O pro kur gi žiūrėsma, 
kad viskas, kaip šulinyje su dangčiu?“ Jis 
paėmė mano pirštus ir sako: „Agi va!“ 
Laisvai pralindo abiejų rankos. Per naktį 
pasirodo, buvo pragremžta geroka skylė 
tarp lentų.

— Na? — nebeištvėrė kantrumu Rimonis.
— Ką gi. Nusižiūrėjom, lentas į šalį, aš 

persižegnojau ir lumbt į pakriaušę. Taip 
smarkiai nudiegė šlaunyje ... Ir dabar 
jaučiu dar. Išnarinęs buvau. Bet kur ten. 
Keturpėstom už artimiausio krūmo, čia už 
medžių, paskum mišku, mišku ir paspru- 
kom ... —

— O Nakas kaip? — nebeiškentė ir Ado
monis.

— Nakas? — irgi klausimu atsakė Šin
kūnas: — Stačiai nebežinau, kas jam at
sitiko. Ar jis apglumo, ar pabūgo, tik 
smarkokai pasivėlino. Atsigręždami ma
tėm, kai iššoko.jis ir dar vienas. Pasileido 
bėgti, o čia plynas laukas. Ligi medžių jau 
daug toliau. Tik pykšt — pokšt! padrios- 
kėjo šūviai. Iš visų vagonų aikštelių ėmė 
šaudytu Kaip mat sustojo traukinys. Pa
sipylė sargybiniai, kaip-varnai ant maitos. 
Tokia daugybė . . . Stačiai stebėtis reikia, 
iš kur jų tiek ir imas. „Sabak, davaj sa- 
bak! Gdie iščeiki?“ — plyšojo iš visų pu

Medardas Bavarskas

Atsinaujinimas
Tada eina jis ir atsiveda su savim 

septynias dar už jį' patį piktesnes 
dvasias ir jie įeina sau ten ir pasi
lieka: ir paskutinieji to žmogaus 
darbai yra blogesni už pirmuosius.

(Mat. 12, 45).
K k kartų tu kalbėjai, 
Kiek kartų tų darei .’. . 
O vargšė tik širdis tau sudrebėjo, 
Tik kėlės, bet neprisikėlė, 
Tik plakė taip karštai, karštai

Ir vėl ir dar baisiau skaudėjo 
Pavargus, išsisėmus visiškai.

Klek kartų mūsų lygumoj pakylo vėjas, 
Kiek kartų draskėsi jisai . . .
Kiek kartų atsikelti tu galėjai. 
Bet viskas vėl ir vėl praėjo, 
Nurimo, nusiūbavo amžinai.

Dar kartą pabučiuok tu mano juodą 
veidą

Ir į miškus, į miestus tu mane paleisk. 
Nors jau tu daug, taip daug atleidai. 
Dar vieną kartą man, dar šį atleisk...

Gal jau dabar aš vaikščiosiu po tavo ' 
grynas pievas

Ir tavo saulė suspindės man iš akių.
Aš . . . nežinau ... Tu Meilės Dievas, 
O aš bjauriausias iš žmonių.

Ir kad ne tos kankinančios svajonės 
Ir kad ne tie keli palikę dar sapnai, — 
Aš eičiau ten, į kur visi nueina žmonės, 
Ir neateina, nebegrįžta amžinai.

Ir štai ir vėl širdis tik sudrebėjo.
Tik kėliausi, bet parkritau . . .
Q gal geriau, jei bfitum nepadėjęs,
O gal geriau atleisti nereikėjo, 
O-nugramzdinti dar giliau ...

Bet tokios gražios buvo tavo pievos 
Ir tokie nuostabūs, nepaprastai laukai, 
Nors aš — mirštąs žmogus, o tu —

■ Gyvybės Dievas ... >

Ir vėl sapnai ir vėl svajonės tos kankina, 
Nors parkritau, nors nieko negaliu . . .
Tu nevertam uždėjai savo Didįjį Likimą,

Tu su nupuolusiu, tu su manimi
Eini sunkiu, nebaigiamu keliu ...

— Tegul jį kiškiai. Jau, sakau, daug 
savo amžiuje visokio svieto esu matęs, bet 
tokio žmogaus nebuvau sutikęs dar. Ir 
kur tik jis nebuvo buvęs ir ko nėra matęs. 
Kai Rusijoj revoliucija, jis pabėgo iš caro 
armijos ir perėjo pas raudonuosius. Paka
riavo su jais, nepatiko. Perėjo pas Kolča- 
ką, paskum pas Clankaišeką . . ,

— Net Kinijoj kaf-iavo?-, — nusistebėjo 
Paliepis.

— Taigi ... O devynioliktaisiais metais 
jau Lietuvoj. Čia vėl lupa bolševikus ir 
lenkus. Tikėsit, ar ne, per visą tą buvimą 
jis lupa bolševikus ir lenkus. Tikėsit, ar 
ne, per visą tą buvimą jis nespėjo dar ap
sakyti man nė pusės savo gyvenimo. O do
ras žmogus ir, kaip'lietuvis — reta paieš
kot.

Klebonui jau buvo parupę kiti dalykai. 
Jis atsargiai paklausė:
'— Gal teko, kartais mūsų kunigėlį, vi

karą Palaųkį kur nors pamatyti, ar nugir
sti ką?

Šinkūnas griežtai numojo ranka:
— Et! Juk mumis grūdo ir varinėjo, 

kaip rieznykai žydai galvijus skerdimui. 
Jau Kėdainių stoty, kur mus pristatė, vis
ką sujaukė ir sumaišė. Nežinau tik, kaip 
dar Nakas visą laiką laikėsi krūvoj.

— Tai ir su savaisiais nebesimatei? -a 
susidomėjo Adomonis.

— Ne! Juk sakau gi, kas ten dėjosi!
Šinkūnas iš pikto tramdomo susierzini

mo staiga perėjo į smarkų įtūžimą. Beveik 
įsiutęs jis trenkė kumščiu į stalą. Jo akys 
pamišėliškai degė ir blaškėsi. Balsas pa
kilo ligi paniško šauksmo ir užkimimo. 
Abiejų rankų kietai suspausti kumščiai 
taip kratėsi, kad net kaimynai atšoko.

— Meee-las!! Šlykštus, biauriausias me
las! Velniškas pasityčiojimas! Tai jūs gal 
tikit dar, kad čia, ką kalbėjo tas velnio 
išpera per išvežimą, bent krislelis buvo 
tiesos! Gal manot, kad išties tik dėl to 
liepė vyrams atskirai iš namų dėtis daik
tus, kad bus sanitarinis patikrinimas? Tik 
mulkinimas! Iš anksto viskas buvo numa
tyta ir suplanuota. Jau pirmoj stoty ats
kyrė vyrus nuo moterų ir vaikus nuo mo
tinų. Kaune dar daugiau sumaišė. Stum
dė varinėjo vagonus ir dingo. Nieko nepri
sišauksi nei pasiskųsi. Rėk, mirk — vis 
tiek.

(bus daugiau) -•

Lietuviu priešinimasis
„Amerika” Nr. 27 rašo: „Neseniai teko 

komunistų spaudoje skaityti teisiamų lietu
vių partizanų teismo parodymus. Nereikia 
nė sakyti, kad jie toj spaudoj vadinami ban
ditais, buožėmis, reakcionieriais ir kt. panie
kos žodžiais. Nepaisant piktų žodžių, šlykš
čios demagogijos ir melo, toje spaudoje 
lengvai galima pastebėti, kokius banditus, 
buožes ir reakcionierius NKVD su šunimis
gaudo, teisia ir žudo. Nereikia nei sakyti, - 
kad šaudo mūsų patriotus, besipriešinančius 
partizanus, laisvės kovotojus. Tokios žinios 
rodo, ykad lietuvių tautoje visu atkaklumu 
eina kova dėl laisvės ir dėl nepriklausomy
bės. Tos kovos nepajėgia nuslopinti žiaurus 
okupantas nei su savo baisiąja policija, nei 
su kariuomene, nei pagaliau su parsidavėlių 
saujele. Tiems svetimiesiems gaivalams lais
vės žiburio Lietuvoje nepasisekė ir nepasi
seks užgesinti. Jis vėl degs šviesus ir galin
gas, nešdamas paguodą ir gerovę išvaduo
tiems tautos vaikams, kurie šiandie eina kan- 
kiųnių keliu. Taip, mūsų tauta dabar turi 
kankiniu, kuriuos okupantai ir vietiniai ouis- 
lingai teisia, kalina ir žudo, bet ateis laikas, 
kada mes teisime žmonijos kriminalistus Lie
tuvoje. Rusas susilauks vokiečio likimo, nors 
kol dar sėdi teisėju suole Tikėkite kad ir 
mes teisime visus čekistus, kurie lietuvi kan
kino, teisė ir žudė vien dėl to. kad jis buvo 
lietuvis. Tegu šmeižia raudonųjų snauda 
partizanus, kiek tik nori, jems jie jų garbės

(nukelta į 4 p.I _ ■
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Ged. Galvanauskas

Taikos konferencija nežada taikos -
Keturios galybės, po eilės paruošiamųjų ] 

žygių, pradeda tregikomedijos veiksmą. Du 
scenovaizdžiai praslinko pro mūsų akis. Jie 
mums liudija, kad dvi uždangos - geležinė ir 
šilkinė šioje tragikomedijoje nesiderina, nere
gėtai akį rėžia. Diktatūra ir demokratija, prie
spauda ir laisvė, žmogaus išprievartavimas ir 
jo laisvas ugdymas tarpusavyje nesiderina. 
Viena ir kita siekia apgaubti visą pasaulį. 
Tuodvi uždangos yra ne priemonės, ne sim
boliai, bet valios išraiška viešpatauti pasau
lyje. Anglosaksiškoji galybė, lydima demo
kratinio pasaulio ir sovietinė, kuriai kai kas 
pritaria iš prievartos, atsistoja akis į akj. 
Viena ir kita nori viešpatauti pasaulyje. 
Auksinio vidurio čia nesurasime. Ta ar kita 
ryt, poryt pasaulio siūlus turės savo ran
kose. Kitos dvi galybės — Prancūzija ir 
Kinija yra balansiniu svoriu, kuris atsiduria 
svarstyklių anglosakiškoje lėkštėje. Nežinia, 
gal ir išmuš ateities valanda, kai jos taps 
Savaimingomis, gal net rangovais. Bet tai 
įvyks ne taip greitai. Praeities palikimas 
rodo, kad anuometinė Prancūzija nesugebėjo 
įgyvendinti tvarkos Europoje, o Kinija, ji 
buvo neramumų židiniu Azijoje. Šiandien jos 
surištos su JAV ne vien dolerinės politikos, 
bet tos milžiniškos civilizacijos ir didžios 
alternatyvos, kuri neleidžia į Šąli kryptelti.

Si konferencija toli Vienos' kongreso, 1871 
tn. ar 1919 m. kai O-. v. Bismarck ar George 
Clemenceau — Prancūzijos tigras taikos su
tartis diktavo. Ar ji prilygsta St. Germaino, 

1 ŽYDŲ TRANSPORTAS KIPRE
Londonas. Du laivai, kurie vežė į Palestiną 

1.200 žydų, atplaukė į Kipro salą, lydimi 
vieno britų kreiserio. Britų kareiviai buvo 
pasiruošę nelegalius ateivius nugabenti į sau
gomas surinkimo stovyklas.

Palestinoje yra 50.000 kareivių parengties 
būvyje tam atvejui, jei krašte kiltų nera
mumų. Jau įvyko demonstracijų prieš britų 
nutarimą pagautus žydų ateivius gabenti į. 
Kipro salą. Tūkstančiams žydų stengiantis 
prasiveržti pro britų kariuomenės užtvaras 
ir tankus į uosto sritį, Haifoje buvo 3 žydai 
nukauti ir 10 sužeista.

..Jewish Agency” vykdomosis komitetas 
padarė pareiškimą, kuriuo D. Britanija kalti
nama sulaužiusi tarptautinius nuostatus. Tik 
Palestinon imigracijos dėka tūkstančiai žydų 
būtų galėję išlikti nacių nesunaikinti. Kad 
imigracija pasukusi dabartine linkme, kaltos 
esančios tos priemonės, kuriomis nustatyta 
1.500 asmenų kvota mėnesyje.

Pasaulinis žydų kongresas pasisakė prieš 
Britanijos.politiką Palestinoje.

ARABAI SUTINKA DERĖTIS 
SU ANGLAIS

Londonas. Aleksandrijoje posėdžiauja arabų 
kraštų, užsienio reikalų ministerial nutarė į 
Londoną siųsti savo atstovus derėtis su 
D. Britanija dėl . Palestinos. Bet pareiškė 
atsisaką vykti į tokius pasitarimus, kur 
dalyvautų ir sionistų vadai.

CIANGKAISEKAS REFORMUOJA 
VYRIAUSYBĘ

Londonas. Generalisimus Ciangkaišekas 
paskelbė 6 punktų programą, pagal kurią 
veikiai bus organizuojama konstitucinga 
vyriausybė. Lapkričio 12 d. būsiąs sušauktas 
nacionalinis susirinkimas.

LENKIJOJE SUIMTA 10.000 ASMENŲ
Londonas. Lenkijos užsienio reikalų mini

sterija praneša, kad suimta 10.000 asmenų, 
įtariaumų dalyvavus teroristiniuose veiks
muose. Pasak tos pat ministerijos Lenkijos 
teroristai (suprask — partizanai) netekę per 
1.700 nukautų, o vyriausybės kariuomenės 
daliniai — per 1.000 karių

LIETUVIŲ PRIESINIMASIS 
(atkelta iš 3 p.)

ir šlovės nenuplėš, nes jie miršta už savo 
tautą. Gaila kiekvieno žūstančio lietuvio, nes 
visų mūsų reikės atsikėlusioje laisvoje Lietu
voje, bet jie yra visos tautos garbė ir pasi
didžiavimas. Visa Lietuva, nežiūrint luomų 
ir ’pažiūrų skirtumo, nežiūrint amžiaus ir 
lyties, žino, kas yra laisvė, ir dėl laisvės 
gali ji užmiršti viską. Lietuva per šias nelai
mes parodė didelės tautos politinį pribren
dimą. Daugeliui tautų pasibaigė karas, o 
Lietuvos partizanai nepraranda vilties ir jie 
nenutrauks tos nelygios kovos, iki tėvynė 
atgaus laisvę . ...” — baigia Amerikos lietu
vių savaitraštis.

Trianono konferencijoms, kuriose aptarta 
pralaimėjusios šalies palydovų likimas? Da
barties vyksmas rodo, kad ši konferencija, 
kurioje taika mažmenomis parduodama, toli 
ir nuo anų.

Keista ne tai, kad praėjusiose, o ypač ga
lybių konferencijoje Paryžiuje nesutarta. 
Komiška šioje taikos konferencijoje, kai pa
grindiniai klausimai, esminiai karo nusikaltė
liai tuo tarpu paliekami nuošaliai. Tragiška, 
kad net sutrupėjusios ašies palydovų likimu 
nesutariama. O čia sutarti ne taip lengva. 
Kaltinamųjų suole atsisėdę didžiumoje buvo 
supančioti paliaubų sutartimis su<sovietais 
Kas jiems tą teisę suteikė ir kurio* teisingu
mo vardu paliaubos sutartis sudaryti? Ir pa
galiau, kada išspręs tuos klausimums, kurie 
buvo atidėti ar nesutarta pav. Italijos kolo
nijų, Triesto ar Dunojaus laivininkystės? Aš 
paminiu tik kelis, o juk nesutarta 26 klausi
mais. Arklys spardosi, o kapitalistai ir pro
letarai dabar veda ginčą, kaip pasidalyti 
ašutą, iškritusį iš jo uodegos. Anksčiau 4, 
dabar su patalkininkautais 21 nesugalvoja 
pagauti, tą laukinį arklį, kuris kanopomis 
skelia atominės bombos atošvaistes, ugnies 
šviesomis nužarsto Švedijos dangų ir ste
buklais jau palietus žemę išugdo konfliktus 
šioje ašarų pakalnėje. Ar visa tai žada pa
sauliui taiką, kai- tariamoji taikos konferen
cija „nedaloma taiką”, tnikrokosminėmis da
lelytėmis, brangiai, nes mažmenomis išspar- 
dalioja?

GRIEŽTAI REIKALAUS „NUSIKALTĖLIŲ“ 
Belgradas. Jugoslavijos vyriausybė nutarė 

griežtai reikalauti Išduoti Jugoslavijos karo 
nusikaltėlius, esančius Austrijoje, Vokieti
joje ir Italijoje. Pirmas tarp ieškomų vadi
namųjų karo nusikaltėlių, t. y. žmonių, 
priešingų komunistinei diktatūrai, figūruoja 
Paveličas, esąs anglų zonoje, nors anglų ka
riniai organai ir neigia jo buvimą.

MOLOTOVAS ĮSIŽEIDĖ ...
Kaip DANA iš Paryžiaus praneša, svar

stant Jugoslavijos siūlymą įsileisti Albaniją 
į kongresą, buvo kilę karštų ginčų. Kada 
Graikijos ministeris pirmininkas Caldaris, 
kritikuodamas šį siūlymą paminėjo Molo
tovo pavardę ir ranka, kurioje laikė užra
šus, mostelėjo Molotovo pusėn, šis atsikėlė 
iš vietos ir išėjo iš salės.

AMERIKIEČIŲ TIKSLAI SOVIETŲ 
AKIMIS

Maskvos radijo pranešimu, Okihaveje 
amreikiečiai laiko paruošta ginklų 1 mili
jonui karių apginkluoti. Radijo komentaro- 
rius priduria: Amerika Kinijoje vykdo to
limo masto ir rimtas karines operacijas. 
Amerika Kinuose turi ne tik ūkinius ir po
litinius tikslus, bet aplamai nori įsikurti ir 
iš Kinijos plėstis J visas puses Azijos kon
tinente.

Spaudos apžvalga
Apmaudo priežastis
Molotovas smarkiai puolė Italijos užsie

nio reikalų ministerio deklaraciją, padarytą 
taikos kongrese dėl litalijai taikomų są
lygų. Ta proga pasinaudodamas „Titnes” 
analizuoja sovietų poziciją kongrese. Jis ■ 
rašo: Dabartinę Tarybų s-gos taktiką kon
grese reikia smulkiau paaiškinti. Tarybų 
s-gos delegatai, matyti, būtų vis tiek ryžęsi 
suduoti keletą stiprių smūgių, net jei kon
gresas ir nuo pat pradžios būtų sklandžiai 
ėjęs. Bet ypatingai apmaudingas tonas yra 
susijęs su pagedusia nuotaika, kurią sukėlė 
faktas, kad sovietų siūlymas pakeisti bal- 
suoseną sutiko pasipriešinimą, kurį aiškiai 
rėmė Amerika ir Britanija. Pavojų sudaro 
ne vien pats faktas, kad jie (sovietai) dau
gumos sprendimu gali būti nustumti į ma
žumos poziciją! Jie numato didelį pavojų, 
1’ei nesupranta arba nenori sutikti su tuo, 
tad D. Britanijai ir Aemrikai svarbu kon

gresą padaryti demokratišką. Trumpai sa
kant, sovietų delegatus ima netikrumas dėl 
tolesnės kongreso eigos. Laikraštis pridu
ria: britų ir amerikiečių delegacijos. iš savo 
pusės neapgailestauja, kad balsuosena buvo 
pastatyta ant platesnes bazės.

Dardanelų kontrolė
Ryšium su Tarybų s-gos nota Turkijai 

dėl Dardanelų kontrolės „Times” diploma
tinis korespondentas rašo: Tarybų s-ga sa
vo notoje Turkijai nurodo, kad Dardanelų 
gynimas turįs būti tik Turkijos ir jos (kdy- 
kas. „Times” nuomone tat reikštų Tarybų 
s-gos bazių įrengimą Turkijos teritorijoje.

„Yorkshir ..Post”: Nerorint užbėgti Tur
kijos galimam atsakymui už akių reikia 
pasakyti, kad Turkijos kontrolė sąsiauriui 
4 metus funkcionavo tikrai gerai ir, būtent, 
dėl to, kad Turkija laikė savo pareiga dė
tis Dardanelų patikėtiniu, užuot politiškai 
išnaudojusi savo nuosavybę. Patikėtinio 
teisių praplėtimas būtų,. rasit, geriausią 
Dardanelų problemos sprendimas.

Nemaloni pareiga
„Times” korespondentas iš Haifos rašo: 

Sunkiausias ir nemaloniausias uždavinys, 
kuri lig šiol teko atlikti britų kariuomenei, 
buvo įvykdytas Haifoje. Apie 200 žydų a‘-i- 
vių iš 2 mažų burinių buvo perkelti f br >ų 
laivus, kad plauktų į Kipro salą. Haifc e 
ir Palestinoje aplamai žydų tarpe vyrama 
didelis įniršimas. Daugumas barikadų buvo 
nuardyta, ir beregint pasipylė būriai 16- ’9 
metų jaunuolių, kurie veržėsi Į uosto ra- 
Joną, šūkiais kviesdami paskui save sekti ir 
titus. Prisidėjo kitos demonstracijos, ir 

britų kariuomenė buvo priversta paleisti 
ugnį.

MIRĖ H. G. WELLSAS
Londonas. Londone mirė žymus ’anglų 

rašytojas ir filosofas H. G. Wellsas. Tai 
buvo viena stipriausių anglų intelektinių 
pajėgų. Jis laikomas šio amžiaus Rousseau, 
tik lavo sistemą rėmės prėtu. Jo veikalų 
yra išversta ir į lietuvių kalbą.
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