
Sutarčių, projektai persvarstomi komisijose
Paryžių*. Rugpiūčio 16 d. buvo’sudaryta 

eilė komisijų 5 sutarčių projektams nuodug
niai patikrinti. Politinių ir teritorinių nuos
tatų Rumunijai apdorojimo komisija turėjo 
pirmąjį posėdį. Posėdis prasidėjo smarkiu 
susikirtimu tarp Vyšinskio ir Naujosios Ze
landijos atstovo. Vyšinškis pareiškė, kad 
Prancūzija ir kitos valstybės, kurios iš tik
rųjų nekariavo su Rumunija, posėdyje ne
gali turėti balso. Vyšinskis debatavo visą 
valandą. Naujosios Zelandijos atstovas paste
bėjo, kad tai yra tik bergždžias laiko gaiši
nimas. Taikos sutarties su Rumunija pro
jektas po Vyšinskio debatų atidėtas.

Kiekvienam iš 5 taikos sutarčių projektų 
politiniams ir teritoriniams nuostatams 
apsvarstyti sudaryta atskira komisija.

Graikijos delagacija atsiėmė savo siūlymą 
Albaniją laikyti buv. priešo “ valstybe, kai 
jai buvo patikinta; kad Albanija nedalyvaus 
debatuose. "

Šiuose debatuose išsiaiškinimą turėjo 
amerikiečių britų' delegacija iš vienos pusės 
su sovietų delegacija iš kitos pusės. Pagrin
das jiems buvo Molotovo rugpiūčio 13 d. pa-
darytas priekaištas, kad Amerika ir D. Bri
tanija esančios pasišovusios ūkiškai eksplo
atuoti Italiją. Byrnesas ir Alexanderis šiuos 
priekaištus, atmetė griežčiausiai. Paskum 
puolė Molotovo bendrojo pobūdžio prie
kaištus, prieš tariamąjį anglų amerikiečių 
spaudimą ūkio ir politiniuose santykiuose 
Rytų Europoje.

Britanijos delegatas Alexanderis nurodė, 
kokią pagalbą ji teikia Italijai ūkiniame' ir 
politiniame atsistatyme. Ar tokia pagalba 
galinti būti išaiškinta kaip tikslas dominuoti. 
Molotovo pareiškimas, kad Italija esanti fa
šistinė valstybė, kongresui buvusi staig
mena. Palietęs Graikiją paminėjo, kad nie
kada nebus užmiršta, ką Graikija padarė 
Anglijai tuo metu, kai ji viena, rungėsi su 
Vokietija. Ukrainos delegatas, paremdamas

Malme sprogo vairuojamoji bomba
Londonas. Iš Švedijos pranešama: Virš 

Malmoe rugpiūčio 16 d. įvyko eksplozija. 
Išbiro namų langai. Spėjama, kad virš 
miesto sprogo vairuojamoji bomba. įstaigos 
įsakė ieškoti sprogmens skeveldrų.

KOLONIJŲ MINISTERIS SUSITIKO 
SU BEVINU

Londonas. Kolonijų minlsteris išvyko į 
Paryžių, kur turės konfidencialų pasikalbė
jimą su užsienio reikalų minlsteriu Bevinu.

PALESTINOJE ĮTAMPA VIS DIDĖJA
Londonas. - „Times“ specialaus korespon

dento pranešimu Palestinoje ryšium su mir
ties sprendimais 18 teroristų atmosfera yra 
labai įtempta. Pasmerktųjų kaltė buvo įro
dyta. Jie dalyvavo geležinkelio dirbtuvių 
Halfoje užpuolime. 4 merginos nuteistos ka
lėti lig gyvos galvos. Imtasi didesnių saugu- 

' no priemonių, kad būtų išvengta neramumų. 

priekaištus Graikijai, buvęs, matyti, užmir
šęs, kad didvyriškas Graikijos gynimasis 
nudelsęs Vokietijos antpuolį. Britanija ir 
Amerika kelia kląjįsima, ar tauriai elgiasi 
Tarybų s-ga, iš buv. priešo valstybių rei
kalaudama milžiniškų reparacijos lėšų. Bri
tų ir amerikiečių visiems laisvos ūkinės 
veiklos principas esąs vienintelę galimybė 
išvengti blokams atsirasti. Baigdamas 
Alexanderis pareiškė, kad D. Britanija ir 
Amerika atkakliai atstovavo šiam lygybės 
principui ūkinėje veikloje.

Atsakydamas Molotovas pasakėr-noris pa
klausai, ar D. Britanija su šita lygybe su
tinkanti visoj savo imperijoje. Pavyzdžiui, 
Indijoje, Molotovas dėstė toliau, kad visi Šie 
principai skatina tik dominavimą silpnes
niems kraštams. Tarybų s-ga graikų tauta 
žavintis! taip pat, kaip ir Alexanderis. Bet 
jis norįs duoti vieną įspėjimą prieš planus, 
kuriuos slapta kombinuoja kai kurie avan
tiūristiniai politikai. Tarybų s-gos nuomone, 
delegatai kongrese turėtų draugiškai santy
kiauti, kad savo darbą baigtų kaip galint 
greičiau.

Kaip manoma tvarkyti tremtiniu reikalus
Šiuo metu Ženevoje vyksta •Unrros kon

ferencija, kuri svarsto kelius, kuriais būtų 
vykdomas iki šiol Unrrai patikėtas darbas, 
jeigu šių metų gruodžio 31 d. ji savo darbą 
baigs.

Pirmoje eilėje stovi tolesnės paramos 
klausimas toms valstybėms, kurios iki šiol 
buvo Unrros remiamos. Antroje eilėje, kas 
ir mus labiausiai domina, yra tremtinių rei
kalai. Ir šiuo klausimu, kaip ir pirmuoju, 
atstovų nuomonės skiriasi. Pradžioje buvo 
kalbama tik apie tarptautinę pabėgėlių or
ganizaciją'(IRO), kuri galėtų perimti Unrros 
darbą šioje srityje. Tačiau šiomis dienomis 
JAV kariuomenės vadovybė, jos tarpe ir 
gen. Mc Nameys pasiūlė, . kad kariuomenė

Slaptas žydų radijo siųstuvas („Izraelio 
balsas”) kvietė 70.000 Haifos žydų būti pasi
ruošus akcijai.

MIRTIES BAUSMĖ TERORISTAMS
Londonas. Britų karinis teismas Haifoje 

mirties bausmė nuteisė 18 jaunų žydų. Tai 
Sterno grupės nariai, kurie pasmerkti ry
šium su geležinkelio dirbtuvių Haifoje už
puolimu.

SOVIETAI BANDYS SAVO ATOMINĘ
San. Franciskas. Semionas Aleksandrovas, 

oficialus sovietų stebėtojas atominės bom
bos bandymų Bikinyje, spaudos konferenci
joje San Franciske pareiškė, kad Tarybų 
s-ga netrukus darysianti savo atominės 
bombos bandymus, panašius Į atliktuosius 
Bikinyje. Tiems bandymas būsią naudingi 
Bikinyje gauti patyrimai.

TRUMANO PAREIŠKIMAS PALESTINOS 
KLAUSIMU

Londonas. Prezidento Trumano pareiš
kimas Palestinos klausimu paskelbtas rug
piūčio 16 d. Jame sakoma, kad ir nustačius 
didelę kvotą žydams į Palestiną {keliauti 
tuo žydų emigracijos klausimas neišspren
džiamas. Užtat JAV svarstančios tam tikro 
apibrėžto skaičiaus žydų ir kitų tremtinių 
įsileidimą į Ameriką. Bet prieš vykdant šį 
planą pirma reikia pakeisti JAV įstatymus 

-emigracijos klausimu. Tuo reikalu prezi
dentas ketina kreiptis Į kongresą.

Trumanas pareiškė viltį, kad ir kiti kraš
tai sutiks priimti Įsikurti žydų ir kitų trem
tinių. Pareiškime nėra pateikta plano šiai 
problemai spręsti.

NAUJAS FRONTAS PRIES BADĄ
Londonas. Jungtinių Tautų mitybos ir že

mės ūkio organizacijos vedėjas pareiškė 
Londone, kad jis konferencijai Kopenhago
je pateiksiąs nuolatinės pasaulinės mitybos 
organizacijos projektą. Pasak jo tik pasau
linio masto organizacija, disponuojanti ati
tinkamais rezervais, galės sėkmingai kovoti 
su bado pavojais.

galėtų perimti tremtinių stovyklų admini
stravimą, drauge perimdama ir Unrros tu
rėtą personalą. Šiuo atveju atkristų sovietų 
ir lenkų priekaištai, kad paleidus Unrrą bū
tų prieitas katasrofinis bdvis, nes jokia nau
ja organizacija neturėtų prityrusio perso
nalo. -r

Viena amerikiečių karinė (staiga pareiškė 
pritarianti tremtinių perdavimui karinei glo
bai. La Guardia, tačiau, šiam projektui ne
pritaria, tvirtindamas, kad „Unrra iki šiol 
yra buvusi priedanga daugumui Europoje 
(vykdytų perversminių judėjimų“ ir kad 
„bet kokia kita pusiau valdinė tarptautinė 
organizacija tik dar ilgesniam laikui pratęs 
Vokietijos apverktiną būvi“.

MARSALAS SMUTSAS KONGRESE 
Londonas. Pietųz Afrikos minlsteris pirmi

ninkas marš. Smutsas rugpiūčio 16 d. atvy
ko į Paryžių dalyvauti taikos kongrese.

CONALLYS VYKSTA Į PARYŽIŲ 
Londonas. JAV senatorius Conallys vyksta 

į Paryžių, kad dalyvautų patarėju“užs. rel- - 
kalų ministeriui Byrnesui. Prieš išvykdamas 
priėmė spaudos atstovus ir jiems pareiškė 
savo apsivylimą, kad kongresas mažai teprl- 
sldėjęs prie taikos sutarčių.

t v
AUSTRĖS ĮSILEIDŽIAMOS ANGLIJON
Londonas. Britų radijo pranešimu į Ang

liją gali vykti namų ruošos darbininkės 
austrės. Norint ten patekti, pirmiau, reikia 
turėti darbo siūlymą iš D. Britanijos, kuris 
privalo būti patvirtintas darbo ministerijos.
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Ged. Galvanauskas

Aklosios taikos konferencija
Vlchuramžiška dialektika

laipsnį pasiekęs, kad anglosaksų ir sovietų

Mitų apgaubtieji-Liuksemburgo rūmai šian
dien virto pasaulinės taikos kalėjimu. Tėn 
šiandien modernieji alchemikai ir klastūnai, 
laisvėmis prekiautojai ir vergijos grandžių 
pardaliotojai, demokratai ir autokratai sėdi 
už vieno didelio stalo. Už jų nugarų šimtai 
patarėjų, taikos verteivų ir šnipų. Vargšai 
žurnalistai, kurių arti tūkstantinės susirinko, 
virto bedarbiais. Argi jų skaitytojams įdomu 
viduramžiškoji dialektika? O tokia mokyk
la XII a. buvo visai netoli Liuksemburgo 
rūmų. Ji vadinosi Petit-Pont vardu. Gal kam 
įdomu žinoti, ko toje mokykloje buvo moko
ma. Problemos spręstos visu rimtumu, nors 
jos ir šiandien paliktos neišspręstomis: višta 
kiaušinį padėjo, ar ji iš. kiaušinio išsirito? 
Kai veršis eina į skerdyklą,' kas jį veda: 
žmogus ar virvė?

Tariamoji taikos konferencija dabar taip 
pat’ verčiasi panašiais klausimais. Ar kon
ferencija, kuri yra tik patariamasis organas 
turi nutarti paprasta ar kvalifikuota balsų 
dauguma? Nutarimai yra tik rekomendaci
niai ar privalomi 4 galybėms, kurios reda
guos juos galutinai?

Olimpo dievaičiai, kruvinoje žemėje vaikš
čiodami, tampa paprastais mirtingaisiais. 
Esminiai ir protokolo klausimai painiojami, 
kad tragišką požiūrį atmieštų kruvinais 
atspalviais. Taikos mistika dangstoma pro- 

' cedūros šydu. Ir pagaliau, po dviejų savai
čių ginčo prieita šiokios tokios išvados. Bri-

tarimas taip pat siunčiamas 4 galybių 
„sprendimui“.

2. Dėl komisijų nutarimo, nepritarus galy
bėms, rašoma atskira nuomonė.

3. Jokia galybė ar konferencijos dalyvis 
negali pirmininkauti dviejose komisijose, 
kurios sudarytos iš kraštų, buvusių karo 
stovyje paliaubų paskelbimo metų.

4. Ašių palydovams bus leidžiama pasisa
kyti konferencijos pilnatyje.

5. Procedūros — spręsenos klausimai, ku
rie nenumatyti, tvarkomi vadovaujantis UN 
Pilnaties nuostatais. ,

6. Konferencijos dalyviams leidžiama nau
dotis 4 galybių pasitarimuose patiektais do
kumentais.

Jugoslavija siūlė pakviesti patariamuoju 
balsu Albaniją. Šis siūlymas priimtas,. Ang
losaksai dabar dėsto, kad tomis teisėmis 
reikia konferencijon įsileisti Egiptą ir eilę 
kitų valstybių.

Šios konferencijos dialektika vargu ma
žesnė už XII a. buvusias diskusijas. Mažos 
valstybės triumfuoja, kad ir joms leidžiama 
tarti žodį. Anglosaksai, nors anksčiau buvo 
dvejota, surenka du trečdaliu balsų. Sovie
tai nesivaržydami priemonėmis vilkina kon
ferenciją. Toji taktika anglosaksus išveda -iš 
kantrybės. Savitarpio nepasitikėjimas net tą

spaudoje apie partnerių kalbas atitinkamai 
žodžių įdedama. Sovietai ir čia sugebėjo 
apgauti, nes Byrneso esminių argumentų 
nepaminėjo sovietinė spauda.

Formalinė dialektika baigta. Dabar prasi
deda esminė, kuri sukels daugelį ginčų. Da 
Gasperio pranešimas Italijos klausimu ang
losaksuose randa užuojautos, o sovietiniuose 
sluoksniuose sukelia daug kartėlio.

Triesto klausimu anglosaksų, prancūzų ir 
ypač sovietų siūlymai nesuderinami. Visi 
parblokšti kraštai skundžiasi taikos sutar
čių neteisybe. Viešosios nuomonės forumas 
ateinančiose savaitėse žada apsčiai išdaigų.

Dialektika besiverčianti aklosios taikos 
konferetmija nemato karo tolimuosiuose Ry
tuose, negirdi Ispanijos žemėje atominės 
bombos sprogimo, nenori patirti apie augan
čius neramumus artimuose Rytuose, Mont
gomery ir Eisenhowerio armijų organiza
vimų, 10 mil. išrikiuotos raudonosios armi
jos eiles, nesantarvę Austrijoje ir Vokieti
joje Aklosios konferencijos dalyviai gin- 
čyjasi, rašo protokolus. Kam? Kitiems ap
gauti, save pasmerkti ar kažkur, pasaulio 
mėlynėje; tokiam silpnučiu! taikos balan
džiui užmušti? Viena aišku, kad šis žaismas 
yra laikinis ir jis primena dramblio elgseną 
porceliano indų sandėlyje. Nesantarvė aižo 
žemės rutulį. > Nedaloma taika parmlrštama, 
nes ja nepasidaloma; Tuo metu neišvengia
mas maršo žingsnis, kad iš tiesų, bent Ilges
niam metui, įsivyrautų taika.

Svetimos pareigos
tų kompromisinis pasiūlymas priimtas. Už 
kaikuriuos nuostatus balsavo net Čekoslo
vakija ir Lenkija, kurios minister)* pirmi
ninkas Ozubka — Moraviski moralizuoja 
Mikolaičiką, kad Lenkija neturi stoti so
vietų opozicijom Kažkurio nesusipratimo ve
damas lenkas, užsienių reikalų ministeris, 
bolševikinio vežimo bendradarbis, 'ima ir 
retkarčiais prieš viešpatį balsuoja ar susi
laiko . Bet jis buvo Maskvai klusnus, 
kai balsavo prieš britų pasiūlymą, kad ir 
paprasta balsų dauguma priimtas nutarimas 
4 galybių yra rekomendaciniu ir svarstytinu.

Pirmasis procedūros diskusijų ratas baig
tas beveik po dviejų savaičių ginčo. Jo me
tu nutarta:

1. Paprasta balsų dauguma priimtas nu-

TOLESNI TRANSPORTAI I KIPRĄ
Londonas. Apie 200 nelegalių žydų atei

vių išlipo į krantą tarp Haifos ir Tel-Avivo. 
Jie plaukte priplaukė krantą ir tamsoje iš
lakstė į visas puses. Laivus vėliau suran
kiojo britų laivynas. Dar 1400 žydų pa
ruošti išvežti iš Haifoe j Kipro salos stovyk
las. 4000 žydų j Kipto salą atlydėjęs, britų 
kreiseris ,,Ajax“ sugrįžo į .Halfą, kad paim
tų lydėti naujus kontingentus.

Atbėgėlių laivuose daug žydų pradėjo ba
do streiką. Daug šimtų Amerikos žydų de
monstravo prieš Britanijos pasiuntinybę Va
šingtone.

INDAI NESUTARIA DIL VYRIAUSYBĖS
Londonas. Kongreė* fnrtijos pirmininkas 

Panditas Nehrus, n**MŠMkus susitarti su 
muzulmonų lygos partija dėl laikinės vyri
ausybės sudarymo, pasitarimus tuo reikalu 
ves ir toliau. Rugpiūčio 16 d. muzulmonų 
lyga laikė pasipriešinimo diena. Kalkutoje 
jvyko neramumų, kuriuose žuvo 57 asmenys 
Ir 750 sužeistų.

Šiandien, kaip atrodo, visos pareigos ir 
bevelk visiems nebe svetimos. Jei buvęs bu
halteris išmoksta šoferio darbo, prekybinin
kas įsigyja mechaniko specialybę ar maši
ninkė griebiasi siūti drabužius, tai labai ge
rai: jie pirmieji turi vilties visokiu atveju 
turėti duonos, jei reikėtų jos ieškotis kur 
nors užjūriuose ar ir Europoje, taip pat 
jiems gali tai praversti ir namie. Kuo dau
giau tokių lietuvių, kurie nesnaudžia!

O vis dėlto mūsų tarpe yra žmonių, kurie 
dažnai ir dabar eina ne savo pareigas. Mū
sų pačių reikalui būtų daug geriau, jei jie 
dirbtų savo srityje, užuot eikvoję energiją 
ten, kur ir be jų- lengvai galima išsiversti.

Kiek matytį ne vienas mokslo žmogus 
yra šiandien padėjęs savo plunksną ar ki
tokius savo specialybės įrankius ir visiškai 
įsivėlęs į visuomeninį ar siauros, mažos 
bendruomenės kasdieninį gyvenimą, turė
damas kurias nors menkutes pareigas. Rink
tinėje vadovaujamose vietose tokių žmonių 
svoris yra neabejotinas. Kas gi bevadovaus, 
pačius rimčiausius reikalus besvarstys ir 
bespręs, jeigu ne tie, kurie apdovanoti ir 
didžiu protu ir mokslu bei išmintimi! To
kiais rimtaisiais atvejais mums tik -nauda' ir 
garbė, jei patyrę visuomenininkai pakeičia 
tiesioginę savo profesiją į savųjų tremtinių 
vadovų pareigas, tik jau smulkiais parapi
jiniais reikalėliais apsiversti tikrai jiems 
nederėtų. Jei moslo žmogus apsiverčia viso
kiomis smulkmenomis, kurias pajėgtų at
likti prasilavinęs buhalteris, tai jau nebe
gerai, nuostolinga. Jeigu buhalteris tai pa
jėgia, tad tegu jis ir dirba, o kas pajėgus 
didesniam, rimtesniam darbui, tegu eina 
prie tų tiesioginių pareigų, kur buhalterio 
galva negali pakeisti, O gi įvairių sričių 
mųkslo darbas šiandien, atrodo, labai gali
mas, nebent sunkiausia lituanistams, kurie, 
atitrūkę, nuo savo krašto, nebeteko didžiųjų

ir brangiųjų šaltinių savo tyrinėjimams, 
nors ir jie daug gali padaryti, kaip tik gal 
daugiau negu kurių kitų sričių mokslo žmo
nės, nes jų darbai žymia dalimi eitų-tiesiog 
tremtinių dvasinei naudai.

Taip pat kas iš to naudos, jei žurnalistes 
šiuo metu kur nors stovykloje buhalteriauje 
ar, dar blogiau, sudarinėja kokius nors są
rašėlius, rūpinasi batų, drabužių dalijime 
ar paprasčiausai išnešioja gautuosius laiš
kus, o patyręs buhalteris, neturėdamas jo
kio darbo, visiškai baigia įjunkti į kortas 
ar kitokį lengvą, bet nenaudingą darbą? 
Žinoma, jeigu žurnalistas jau atsisako save 
profesijos, manydamas esąs nebenaudingas 
ar nebereikalingas joje, ir nusprendė naujo 
darbo išmokti, tai jo valia .pasirinkti pato
gesnį busimąjį kelią, bet per drabužių da
lijimo komisijas kurti sau visuomenininko 
ateitį tikrai perdaug smulku ir neverta. Pa
tiems šitokiems darbams visada susiras 
žmonių, kurie dar jokio darbo nesitveria.

Reikia dorų, rūpestingų ir nuoširdžių vi
suomenininkų, tai negalima ir niekas ne
nori nuginčyti, bet kas pajėgus daug rim
tesnį darbą dirbti ir nesiruošia savo spe
cialybės keisti, tam stovyklų smulkmenose 
paskęsti nebūtų nei- prasminga, nei naudin
ga bendrajam lietuvių reikalui. Ypač ne
turėtų tų visokių smulkių vietinių reikalė
lių padaryti savo šių dienų idealu tie žmo
nės, kurie gali daug naudos duoti specialy
bės darbą dirbdami ir kurių mokslas ir pa
tyrimas yra kaštavęs daug laiko ir pinigo.

Šituo, saugok Dieve, nenorime pasakyti, 
kad tokie žmonės turėtų griežtai atsiribok 
visuomeninių pareigų, bet vis dėlto būtą 
daug geriau, jei jiems pirmoje vietoje liktą 
specialybė. Čia jie būtų naudingiausi, tam 
jie yra geriausiai pasiruošę.

' K- Plaučiūnas.
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J. Švaistas P*'1 ’’.p* 1

Didžiausia sensacija
Fragmentas iš romano

Adomonis sunkiai palingavo galva ir at
siduso:

— Tai ir manoji tikrai neišlaikys ...
Šinkūnas truputį sumišo. Jis tarytum teisi

nosi, tarytum atsiprašinėjo:
— Amžiną atilsį ... Taigi . . . Nebeiš

laikė . . .
— Ar matei, ar tik girdėjai? — dar tyliau 

paklausė Adomonis.
— Mačiau . . . Bet pamiršęs buvau. Nesi- 

stebėkit . . . Kai tiek teko pergyventi ir ma
tyti, dažnai aš pats savęs nebesuvaikau. Vie
naip galvoju, o kitaip padarau. Baisūs buvo 
išvežimai, o dar klaikesnės žudynės atsitrau
kiant. Juk mes nusidanginom net iki Pravie
niškės miškų, kur buvo bolševikinė darbo 
stovykla ir kur keli šimtai tokių pat tautie
čių buvo kankinami. Atsitraukdami bolševi
kai suvarė juos į aikštę ir šaudė dieną, kaip 
pasiutusius šunis. Šimtai krito. Kai kuriam 
po lavonų krūva pasisekė gyvam išlikti. Tie 
gyvieji naktį išbėgioję. Buvom su vienu kitu 
miške susidūrę. Baisu žiūrėti ir klaiku klau
sytis, kai imdavo pasakoti . .

Šinkūnas jau buvo pavargęs, tatai aiškia: 
buvo juntama. Jis kiek patylėjo ir, lyg ką 
atsiminęs, vėl pradėjo:

— A-a . . . Taigi . . . Dėl vargšės Ado
monienės, amžiną atilsį. Kaune iš abiejų 
mūsų vagono galų, kur buvom vien tik 
vyrai, buvo prikabinti vagonai su moterim, 
ūmai vienam vagone pasiutiškas klyksmas. 
Šaukia ir daužosi: „Gelbėkit! Gelbėkit!! Mo
teris gimdo ir miršta! . . . Girdim atbilda 
sargybiniai. Jie šautuvų buožėmis ima dau
žyti vagoną ir taip pat šaukia: „Molčatj, 
strieliatj budėm!” Iš vidaus nepasiduoda — 
vis rėkia ir daužosi. Kažkas dar atbėga, tur 
būt, vyresnysis koks. Klaiku. Ir mes uebenu- 
sėdim. Atplėšėm vieną langelio lenčiukę ir 
pro plyšelį žiūrim,'Tasai vienas paliepia ati
daryti duris. Tuojau įšoko sargybiniai. „Dva 
mertvieca!” *) — šaukia jie. „Vybrosit!” **) 
— atsako šis. Išmeta jauną ponišką mote
riškę ir prie jos gniužulą ką tik gimusio kū
dikio. Paskum ir Adomonienė* lavoną . . .

— Oi Viešpatie! Viešpatie! . . Už ką gi 
tu mus taip rūsčiai baudi ... — siaubingai 
pasigirdo Adomonio šauksmas.

Ilgai ir atidžiai pažvelgė į jį Nakienė.
Rimonis įsiuto:
— Ot bestijos! Neraliuoti.galvijai! Jeigu 

jie čia, pas mumis, jau taip nebesivaržė, tai 
kas gi dedasi ten, kur jų niekas nebekon- 
troliuoja!

Klebonas tyliai pakilo.
— Gal eisim, kaimynai? Nebevarginsim 

šiandie daugiau nei šeimininko, nei tų, kurie 
tokį skausmą kenčia . . . Kiekviena didelė 
žaizda, tiek kūno, tiek sielos, geriausiai pa
gyja tik vienumoj.

Šinkūnas vėl sumišo:
— Aš — ką gi . . . Dėl manę* galit . . . 

Tik, vagi, nei vaišių, nei nieko ... Aš pats, 
galima sakyti, irgi kaip ir svečias dar. Štai 
mano dabar šeimininkas, — parodė į sūnų.

Algirdas staiga pašoko:
— Man, tėve, ne vaišės dabar galvoje. Aš 

tik tavęs laukiau. Jau iš karto buvau pasiry
žęs išvykti su tais savo kovos draugais, ku
rie seniai fronte. Bet dabar . . . Dabar mano 
žygis bus daug prasmingesnis, o kerštas — 
toks pat pašėlęs ir begalinis, kaip ir jų žvė
riški darbai!

Šinkūnas neprieštaravo.
— Ką gi, nors man sunku Jbus, bat aš ta

vęs nelaikysiu, sūnau. Tik ne taip .ūmai. 
Duok man dar truputį atsigauti ir apsidai
ryti.

------------------------------ • ■ . ■ ■ - - ,
*) Du negyvėliai!

**) Išmesti!

Visi trys nuėjo į kleboniją.
Pakilus klebonui, subruzdo ir kaimynai. 

Adomonis ir Nakienė, tų pačių minčių ve
dami, prisivijo kleboną ir paprašė, ar nesu- 
tktų priimti pasitarti dėl pamaldų už žu
vusius. (pabeiga)

Is JAV lietuvių spaudos
Amerikječių lietuvių spauda mus, Vokie

tijoj gyvenančius, pasiekia dar gan atsitik
tinai, nes, jtaip girdėti, laikraščių iš Ame
rikos į Vokietiją siuntinėjimas vis dar 
neleidžiamas. Esu gavęs keletas pažįstamų 
iš Amerikos laiškų, kur rašo, jog kiekvieną 
savaitę siunčią laikraščių, tačiau ikį_ši o 
neesu nė vieno gavęs. Todėl su „laimingai” 
atkeliavusiu „amerikonišku” nors apgrai
bomis tenka su skaitytojais . per laikraštį 
pasidalyti.

Šiuo kartu į mūsų rankas pakliuvo Čika
goje leidžiamo „Draugo” liepos 6 d. nr. 
Aplamai tenka pastebėti, jog pagrindiniai 
amerikoniškų laikraščių rašytojai yra 
europiečiai, žymią dalį prirašą jų skilčių. 
„Drauge” argi pirmame puslapyje randame 
Vyt. Arūno iš Paryžiaus straipsnį — „Kaip 
yra saugoma „Geležinė uždanga?” Šis žur
nalistas beveik kiekviename nr. pateikia 
aktualios medžiagos iš dabartinės Lietuvos 
gyvenmo, iškeldamas sovietų užmačias 
ir darbus. Arūnas šiuokart pavaizduoja 
Maskvai išdygusią problemą, kaip išgydyti 
saviškius karius, „užsikrėtusius Vak. Euro
pos civilizacijos bacilomis”, atseit, buvusius 
Vokietijoje ir mačiusius aukštesnį kultūrinį 
lygmenį, nei sovietuose. Sovietai, esą, neil
gai dėl to galvoję. Pradžioje jie įvedę 
griežtą kontrolę paliai visą „geležinę už
dangą” ir įsteigę stovyklų karantinų, į ku
riuos , patenka visi tie, kurie atvažiuoja iš 
Vakarų; jie čia ištardomi ir sugrupuojami. 
Tik labai reti asmenys, turį iš Maskvos 
leidimus, šioje stovykloje neužlaikomi, o 
visi net 3 mėn. klausinėjami. Dar patal
kiams įdomių žinių apie pačią „geležinę 
uždangą”. Toji siena esanti 2.700 km ilgio, 
saugoti esą sutraukta 700 000 kareivių su 
50 000 šunų.

Dažnai „Drauge” randam* Dr. kun. ,J. 
Prunskio, buv. „XX amžiaus” red., gyvai 
parašytų straipsnių, šiam nr. ja religinio 
pobūdžio straipsnyje užtinkame įdomų fak
tą esą leidžiant lietuviškai Šv. Raštą, žino
mą kaip Chilinskio leidinį, Anglijos kara
lius Charles U įsakė 1661 m. visose 
Anglijos bažnyčiose tam reikalui padaryti 
rinkliavą. ,

Kitame str. „Lietuvių ir kitų tremtinių 
gyvenimo margumynai” spec, koresponden
tas iš. Europos St. Deveni* pateikia įdomių 
nuotrupų iš DP. gyvenimo, plačiau palies
damas. sovietų pastanga* išgauti DP. var
dinius sąrašus Regensburgo stovykloje. 
Esą, ir žydai neturį tuo reikalu ramybės. 
Vienoje stovykoje Bavarijoje neprašytuo
sius svečius ji* apstumdę.

Liepos 4 d. Bostono lietuviai, minėdami 
JAV nepriklausomybę apsvarstę ir Lietu
vos reikalus. Tame susirinkime kalbėjęs 
O’Konskis, kongreso narys, nuoširdus Lie-

tuvos bičiulis, kuris pareiškęs, jog ^Sutei
kimas Lietuvai ir kitoms mažom valstybėms 
Europoje laisvės, nustatys ar mes karą lai
mėjom ar pralaimėjom. Jei Lietuva pasiliks 
po jungu, tada aš sakysiu, kad mes šį karą 
pralaimėjom.”

Savo politiniame vedamajame „Draugas” 
reiškia nuomonę dėl vykstančios Taikos 
konferencijos. SSSR, visai neturėjusi karo 
nuostolių Italijos atžvilgiu, neturinti teisės 
sau reikalauti 100 mil. dolerių reparacijų. 
Pasak Byrnesą iš Italijos gauti tokias repa
racijas esą tas pats, kaip mėginti iš ak
mens išspausti kraują. Toliau, užsiminus 
Lenkiją, Balkanus Pabaltijį, laikraštis tvir
tina: jei ir ši konferencija bus paremta 
nuolaidomis ir daromomis neteisybėm!: 
mažosioms tautoms, ji neįstengs sudaryt; 
teisingos taikos ir, jei nebus teisinga ji 
nebus ir pastovi.

Gauti laišką iš Lietuvos Amerikoj irgi 
nemaža naujiena, tokį laišką tuoj atsispaus
dina laikraščiai. Vieną laišką iš Lietuvos 
skelbia ir. „Draugas”. Laikraštis pastebi, 
jog tą laišką reikia skaityti su „šifru”, nes 
tik tokiu būdu būsianti „iškasama” tikroji 
laiško prasmė. O tai daro todėl, kad leng
viau pralįstų pro budriąją cenzūrą. Duo
dama to laiško komentarų. Esą laiške 
rašoma: „Kaip teiravais apie tą mūsų alks-/ 
nyną, — jis jau ne toks, jo jau nėra, galima ' 
sakyti . . . iškirstas, išlūžęs ir prižėlę viso
kio krūmo, kurie mišku želdinti netinka, o 
išvalyti neturime laiko; gal vis kada pasik
vietę talką — išretinti reikėtų . . . nes tarp 
jų yra gražiai augančių medelių.” Visi ši* 
žodžiai reiškią: tu teiravaisi apie mūsų 
gražią tėvynę ir' jos nepriklausomybę, tai 
ji ne tokia, jos nėra ... ir tt.

AUKSO MINTIS LIETUVIŠKAI 
KNYGAI SURINKTI

Dr. A. Gerutis iškėlė aukso mintį („Mūsų 
Kelias”, Nr. 29: Klausimas, vertas didelio 
dėmesio), siūlydamas pasvarstyti, .ar neverta 
būtų įsteigti JAV ar Šveicarijoje ar kur 
nors kitur lietuvišką bibliografinį institutą, 
kur būtų renkami visi emigracijoje išeinant 
tieji lietuviški leidiniai. Žmogus, kuris turi 
reikalo su lietuviška ir lituanistine knyga, 
šiandien yra atsidūręs labai liūdnoje ir tie*- 
siog nepataisomoje padėtyje, todėl, įverti
nant dabartinę padėti reikia susirūpinti 
ateitimi. ' •

Pats šios minties autorius, Dr. Gerutis, 
gyvendamas Šveicarijoje, iš anksto pasižada 
talkininkauti, jei būtų nusispręsta tokį insti
tutą organizuoti. Jau tai gana daug, jei iš 
anksto yra žmogus, kuris siūlo savo paslau
gas, aktyviai prisidėdamas prie šio reikalo 
ir net pats jį keldamas. Labai svarbu, kad 
tas organizacinis balsas kyla kaip tik iš teij, 
kur gal ir tektų patį institutą pradėti kurti.

Pirmasis žodis to instituto reikalu, aišku, 
dabar turėtų priklausyti tiems asmenims, 
kurie turėjo ilgametės praktikos Lietuvoj* 
tokius dalykus organizuoti ir tvarkyti (prof. 
Vacį. Biržiška ir jo artimieji bendradarbiai). 
Jie galėtų pateikti ir konkrečių siūlymų, ar 
toks institutas galėtų būti tik vienas, ar net 
ir pora, jei tai būtų įmanoma dėl personalo 
ir lėšų. Tie žmonės, o ne kas kitas būtų 
kompetetingiausi siūlyti projektus, kaip dar
bą organizuoti, nuo ko pradėti, kaip pačiu* 
leidinius surinkti, po kiek egzempliorių ku
rios rūšies leidinių rinkti ir tt.

K. Barėna*.
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•- Ar gera gyventi
Iš JAV lietuvių laikraščių mūsiškėj spau

di— doj gan dažnai esti žinių bei ištisų apžvalgų. 
*' Daug rečiau ar net iš viso negirdim cituo

jant Pietų Amerikos lietuvių spaudos. Tat 
pravartu skaitytojus šiek tiek painformuoti, 
kas toje Pietų Amerikos spaudoj rašoma.

Turime 2 birželio mėn. „Argentinos Lietu
vių Balso” numerius. Mus, aišku, labiausiai 
domina tos žinios ir straipsneliai, kur apra
šoma apie pragyvenimo sąlygas ir uždarbį 
Piefų Amerikoj, į kur daugelio D P akys nu
kreiptos, kaip į emigracijos punktą.

Plačiai tremtinių kalbama apie Braziliją. 
Tat ką gi apie Braziliją rašo „A.. L. Balsas”. 
„Brazilijoj, antram pasauliniam karui pasi
baigus, — rašoma iš Sao Paulo, — prasidėjo 
neišpasakyta spekuliacija. Pelnagrobiai sus
lėpė produktus; didmiesčiuose trūsta duonos, 
pieno, mėsos. Uždarbiai nemaži, tačiau pra
gyvenimo- standartas vis kyla ir kyla.” Ūki
ninkai, esą, meta ūkius ir bėga į miestus, 
kur ypač dėl to pabrangę butai. Korespon
dento pranešimu, lietuvių kultūrinis gyveni
mas gerokai apsnūdęs. Išleisti dekretai, var
žą svetimšalių spaudą. Lietuviai irgi savo 
laikraščių neturį. Brazilijos lietuvių meno 
organizacija „Rytas” uždaryta kartu su kito
mis komunistinėmis organizacijomis. Esą, 
pas rytiečius policija radusi komunistų lite
ratūros. .

Kita žinia iš Brazilijos jau smagesnė. Pra
nešama, jog lietuviai Brazilijoj gražiai ver
čiasi miško pramone. Esą, yra ir stambių 
miško biznierių. Toks Džedžius turįs net 
900000 kruzeirų kapitalą.

Apie pačių argentiniečių gyvenimo sąly
gas „A. L. Balse” beveik niekuo neužsimena
ma. Sudėtos žinios, kaip sakoma, parapijinio 
masto ir perdėm vad. personalijos. Šiaip, 
atrodo, visuomeninis bei kultūrinis gyveni
mas verda. Yra visokių lietuviškų klubų, 
draugijų, chorų. Argentinieįiai, ačiū jiems, 
neužmiršta ir DP Europoj. Užtinkam žinių, 
kur skelbiama, jog lietuviams našlaičiams į 
Europą pasiųsta keletą gan didokų siuntų: 
drabužių, batų, muilo ir pan.

Gyvumo į argentiniečių pasaulį, judrumo, 
matyt, įnešė gegužės 1 d. į Argentiną iš 
Europos atvykęs Dr.. H. Lukaševičius. Susi
rinkime, kur minėta 6 m. Lietuvos okupaci
jos metinės, ilgą kalbą pasakė ir šis atvykė
lis. Į šią kalbą karštai reagavo „A. L. Bal
sas”, primesdamas prelegentui pritapimą 
prie vad. oficialistų, kurie tiktai gražiai kal
bą, o nuo liaudies esą visai atitrūkę. Esą, ar 
nekeista, jog min. Dr. Graužinis dar nekartą' 
nėra aplankęs Dr. Basanavičiaus vardo Lie
tuvių Centro, Susivienijimo Lietuvių Argen
tinoj, Argentinos Lietuvių Balso, Lietuvių 
Klubo ir kitų' draugijų, nors daug kartų 
buvo kviestas.

Be to, dar trumpai pranešama apie lietu
vius Peru valstybėj. Ir čia dabar esą jaučia
mas maisto produktų stokojimas. Mat, Peru 
turi atiduoti nemažą kiekį savo produktų 
Unrai. ( •

Tarp žinių iš Lietuvos užtinkam ir keletą 
tokių, kurios mūsų spaudoj nebuvo dar 
Skelbtos. Pav., pranešama, jog Jurgis Am- 
bfaška, žinomas pedagogas, esąs Lietuvoj 
nužudytas.

Dar esame gavę vieną „Laisvosios Lietu
vos” leidžiamos Montevideo mieste, TJragva- 
juj, kovo mėn. numerį. Tai mėnesinis kultū
ros, mokslo ir visuomenės žurnalas, turįs 
geroką religinį atspalvį. Kaip iš šio žurnalo 
matyti ir šioj valstybėj lietuvių neblogai lai
komasi. Gan judrus ir organizacinis judėji
mas. Šiame nr. skelbiama, jog susikūrė nauja 
draugija — „Uragvąjaus Lietuvių Kultūros 
Draugija”. Plačiai" remiama Tarptautinės 

. vaikams gelbėti sąjungos lietuvių komiteto 
varomą aukų rinkimo akciją.

Dėl sovietų Lietuvos okupacijos Uragva- 
jaua Lietuvių Komitetas parašęs vad. mani-

pietu Amerikoje?
festą, kurį atsispausdino didžiausieji Uragva- 
jaus sostinės dienraščiai. >

Montevideo mieste lietuvių veikėjų rūpes
čiu vieną gatvę pavadino „Lituania” vardu.Tuo 
reikalu Montevideo savivaldybė ■spaudoj pas
kelbė. tokį pranešimą: „Villa del Cerro ra
jone viena gatvė pavadinama „Lituania”, kad 
tuo būdu būtų pagerbta daug kartų verga
vusi lietuvių tautą, kuri ir dabar neša sveti
mų jungą”.' (j)

SKRIAUDA ATITAISYTA NORS Iš 
DALIES

Straipsnelyje „Hitlerinė dvasia dar te- 
teslankioja“ buvau suminėjęs Flensburge 
leidžiamo vokiško laikraščio „Flensburger 
Tageblatt“ nešvarius puolimus, taikomus 
tremtiniams, ir redakcijai pasiųstus tremti
nių paaiškinimus tuo reikalu. Laikraštis 
rado būdą išeiti iš keblios padėties. Savo Nr. 
32 (1946. VII. 24) jis išspausdino Dr. Sehroe- 
dar straipsnelį, taip pat, kaip ir puolėjo, pa
vadintą „Tremtiniai“. Dr. Schroeder rašo 
šitaip:

„Kaip gi tąi galima, kad pašalietis, kuris 
„tremtinių“ sąvoką pažįsta tik iš radijo, 
gali šitaip spręsti? Tie DP į savo tėvynes 
nenori -grįžti daugiausia dėl politinių ar 
asmeninių įsitikinimų. Aš prisimenu, pavyz
džiui, baltų tautas, kurios, taip pat, kaip ir 
rytų pabėgėliai, privalėjo palikti savo kraš- 
šluo klausimu ji leidusi pasisakyti dviejų 
priešingų nuomonių žmonėms ir ginčą lai
kanti baigtu.

Ką padarysi! Svarbu nors tai, kad bent iš 
dalies anuo to laikraščio straipsneliu pada
rytoji klaida atitaisyta, o pamačiusi, kad 
tremtiniai gyvai reaguoja į praleidžiamus 
svaičiojimus, gal redakcija daugiau tokių 
tą ir čia naudojasi asyllumo teise. Betgi ši
tai galima pavadinti greičiau tragedija, ne
gu’ „juokinga“ ar lygintina su pabėgėlių 
problema“. •

Pačių tremtinių atsakymai daugiausia bu
vo išsamesni, bet jų autoriai gavo malonius 
laiškučius, kuriuose redakcija dėkoja už 
malonų bendradarbiavimą ir praneša, kad 
dalykų nebekartos.

S. Baltaragis.

Pirmadienis 1946 m. rugpiučio 19 d.
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Lietuvio pagerbimas į'
Meerbecka’s. Meerbecko stovykloje vietos 

Unrraoje sekretoriauja p. Ged. Rukšėnas. 
Prieš kiek laiko už jo darbštumą jis buvo 
pakeltas j Unrra karininkus. Lietuviai to
kiu jo pasisekimu labai džiaugiasi.

Yra suorganizuoti skautai, tačiau jų vei
kimo nesijaučia.

Komitetas prieš kiek laiko numatė su
ruošti kultūrinę savaitę, bet iki šiol apie 
ją nieko negirdėti. Nuo vasario 16 d. vie
tinis choras kolonijoje nekoncertuoja.

Meno ir sporto šVtentė Weidene
Weideno meno ir sporto grupė „Tėviškė“ 

suruošė meno ir sporto šventę Weidene. 
Orinio ir krepšinio rungtynės su vietiniais 
latviais baigėsi mūsiškių persvara.
Po to sekė meninė dalis, kurios atvyko pa

žiūrėti Unrraos direktorius, daug kitų tau
tybių svečių latvių, lenkų, estų ir vokiečių.

Programa, pradėta 2-jų veiksmų operetę 
„Adomas ir Ieva“ pagal Žemkalnio vertimą, 
atkūrta G. Petriko. Uždangai pakilus publi
ka turėjo progos pasigrožėti gražiu scenos 
išdekoravimu, kurį atliko stud. men. Suba
čius. Muz. Palys, operetėj vaidinęs Adomą, 
žavėjo klausytojus savo gražiu" tenoru.

Vyrų duetas, deklamuojant J. Dambraus-. 
kui, išpildė „Tėviškės keljas“. Akordinio ir 
smuiko solo atlieka p. Blažys.

Tai buvo- pirmutinis Weideno choro pasi
rodymas scenoje, kuriuo choras užsireko- 
mandavo gana gražiai. Palyginus per trum
pą laiką, vos vieną mėnesi nuo įkūrimo, 
suspėjo pasiruošti ir pasirodyti taip daug 
žadantis meno vienetas. Chorui vadovauja 
energingas ir gražų tenorą turįs muzikas 
Palysk

Baigus programą komiteto pirm. p. Ol
šauskas įteikė meno grupei yinjetę Ir gėlių, 
linkėdamas mene sėkmės ir dirbti Tėvynės 
labui.

KINIJOJE SUSITARIMAS NEĮMANOMAS 
Nankingas (DANA). Po ištisas savaites tru

kusių pasikalbėjimų su generalisimu Ci- 
angkaišeku ir komunistų delegatu generolu 
Chou-En-Lai prezidento Trumano ypatinga
sis pasiuntinys gen. G. C." Marshallas ir 
ambasadorius J. Stuartas paskelbė bendrą 
pareiškimą apie būvį Kinijoje. Jame sako
ma, kad atrodo neįmanoma panaikinti susi
rėmimus ir išlyginti nuomonių skirtumus 
tarp komintango ir Kinijos komunistų. Kinų 
tauta visa trokšta taikos. Kinijai gresia vi
siškas ūkinis susmukimas, jei nesiliaus pi
lietinis karas. Pareiškime neminima, ar pa
siuntiniai liausis stengęsi abi puses sutai
kyti. Iš prancūzo šaĮjįnlų pranešama, kad 
komunistų generolas Chou-En-Lai atmetęs 
Clangkaišeko reikalavimus, kuriuos jam 
perteikęs Amerikos ambasadorius J. Stuar
tas. Būtent, atsisako atitraukti komunistų ka
riuomenę iš pajūrio provincijų, Mandžuri- 
jos dalies ir nuo geležinkelių linijų dalies. 
Kinijos vyriausybė paskelbė, kad netrukus 
dalis amerikiečių kariuomenės išvyks Iš 
Kinijos.

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ KONFERENCIJA
Londonas. Britų zonos vokiečių profesinės 

sąjungos turės konferenciją Bielefelde. Da
lyvaus 190 profesinių z organizacijų, kur.oš 
atovaus 1.250.000 narių. Į konferenciją atvyks 
ir britų profesinių sąjungų vyriausiojo ko
miteto narys Georgeas Gibsonas. Joje kaip 
stebėtojai dalyvaus ir britų zonos valdinin
kai.

„SVETIMOJ PADANGĖJ“
Išėjo iš spaudos Wuerzburgo Lietusių sto

vyklos metraštis „Svetimoj Padangėj“ 124 
psl. 73 nuotraukos, dydis 21X29,5 cm. Kaina 
27 RM. (Platintojams 25 RM.).

Metraštį galima gauti: (13a) Wuerzburg 7, 
Nord-Kaserne, Redakcija.
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Permitted by VNRRA Team 155 * Atsakin
gasis. redaktorius ir leidėjas J. Valaitis * 
Eina kasdien be šventadienių * Memmin- 
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c. O', m. b. H, Memmingen (Bayern).

4


	C1BLNB1F85FC41-1946-Rugpj.19-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0001
	C1BLNB1F85FC41-1946-Rugpj.19-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0002
	C1BLNB1F85FC41-1946-Rugpj.19-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0003
	C1BLNB1F85FC41-1946-Rugpj.19-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0004

