
Atskiru komisijų posėdžiai
Paryžius. Trys komisijos sutartims su 

Italija, Vengrija ir Suomija pradėjo dar
bą. Italijos sutarties komisija nutarė apsi
riboti vien tik ūkiniais klausimais. Sutar
ties su Suomija komisijoje nėra Amerikos 
atstovo, nes pagal sovietų poziciją ji, kaip 
nekariavęs kraštas, neturėtų sprendžia- 

jnojo balso. Komisija savo nuomonę pa
teiks raštu.

Komisija Vengrijai nutarė pareikalauti 
iš Vengrijos delegacijos, kad ji savo nuo
monę išdėstytų raštu. Jei reikėtų suteikti 
paaiškinimų, Veagrijos atstovai būtų kvie
čiami į komisijos posėdį 
Karinė komisija savo posėdyje nutarė 
įtraukti į darbotvarkę 5 taikos sutarčių 
karinius nuostatus. Nutarimas priimtas 
18 balsų prieš 2, vienam susilaikius. Prieš 
balsavo Australija ir Belgija, o susilaikė 
Norvegija.

Ekonominė komisija Balkanų valsty-
bėms ir Suomijai nutarė iš 4 buvusių va
salinių valstybių pareikalauti nuomonių 
išdėstymo raštu. Prieš prasidedant deba
tams bus leista tų kraštų atstovams pasi
sakyti žodžiu.
Ekonominėje komisijoje Italijai Prancū

zijos delegatas pasiūlė pirma gvildenti 
Triesto nuostatus, nes jie vaidina vaid
menį ryšium su ūkiniu kompleksu. Ilgai 
tarusis dėl komisijos kompetencijos buvo 
nuspręsta, kad komisija griežtai laikysis 
sutarties ekonominių klauzulių. Pirm ati
dedant posėdžius lig ketvirtadienio nu
tarta gvildenti atskirus nuostatus ekono
miniais klausimais.

Audra pribaigė riaušes
Londonas. Bengalijos vyriausybės infor

matorius vakar pareiškė, kad po 3 dienas 
trukusių riaušių mieste vėl ramu. Gatvių 
kovoms tarp muzulmonų ir indų galą pa
darė užėjusi audra.

Neoficialiomis žiniomis aukų skaičius sie
kia 2000. Daug tūkstančių sužeistų. Muzul
monų lyga negali susitarti dėl laikinės Indi
jos vyriausybės sudarymo. Muzulmonų 
lygos pirmininkas atkartotinai pareiškė, kad 
jo grupė vyriausybėje nedalyvaus. Kon
greso partijos pirmininkas tačiau stengiasi 
vyriausybę sudaryti. Jis turėjo ilgą pasita
rimą sn Indijos vicekaraliumi lordu Wave- 
liu. Kongreso partijos pirmininkas tikisi ne
trukus galėsiąs pateikti ministerių sąrašą.

BRITŲ DARBININKAI UZ VOKIETIJOS 
PRAMONES ATGAIVINIMĄ

Londonas. Britų darbininkų vykdomasis 
komitetas po apsilankymo Vokietjioje pas
kelbė pareiškimą, kuriame akcentuojamas 
reikalas įgalinti veikti Vokietijoje leistąją 
pramonę. Taip pat pabrėžiama, kad yra bū
tina remti ir skatinti prekybos santykius 
tarp atskirų zonų.

PROTESTO NOTA JUGOSLAVIJAI
Londonas. Rugpjūčio 19 d. paskelbtas 

britų amerikiečių protesto notos Jugosla
vijai turinys dėl Jugoslavijos elgsenos Ve
necijoje Džulijoje. Protesto notoje sako
ma, kad Jugoslavijos vyriausybė visokiais 
įmanomais būdais raginusi' Jugoslavijai 
palankią Triesto ir britų amerikiečių oku
puotosios srities dalį, kad sunkintų britų 
okupacinės valdžios veiklą, keltų neramu
mus, trukdytų jaunuomenės auklėjimo 
programą ir terorizuotų jugoslavams ne
palankiai nusistačiusiuosius.

Britanijos vyriausybė griežčiausiai pro
testuoja prieš tai, kad visai be pagrindo 
įsiveržė jugoslavų kariniai daliniai ir pra
dėjo šaudyti į sąjungininkų kariuomenę. 
Daugiau protesto notoje iškeliama, jog D. 
Britanijai žinoma, kad Jugoslavijos vyri
ausybė stengiasi diskredituoti britų ka
riuomenę.

Protesto demonstracijos Tel-Avive
Jeruzalė. Tel-Avivę 10 000 žydų demon

stravo prieš deportaciją. Demonstracija 
praėjo tvarkingai. Britų ir Palestinos ka
riuomenės daliniai buvo atokiai nuo demon
stracijos vietos.

Išlaipinant žydų ateivius Kipro saloje 
rasti 3 rabinai su Buchenwaldo koncentra
cijos stovyklos tatuiruote.

Vienas į Kiprą plaukęs laivas turėjo 
grįžti atgal į Haifą, nes jo mašinų skyriuje

„VIEŠOJI DIPLOMATIJA“
„Yorkshir Post“ tokia antrašte straips

nyje rašo: Daug valstybininkų pasiduoda 
pagundai kongresą panaudoti kaip prie
monę ne tik derėtis su savo partneriais, 
bet ir tarti žodį plačioms masėms. Tarp 4 
didžiųjų užsienio reikalų ministerių kon
ferencijos derybų būdo ir tarp talkos kon
grese svartymo būdo skirtumas yra toks, 
jog jis ryškiai krenta į akis.

VOKIETIJOS RYTŲ SIENŲ KLAUSI- 
‘ MAS

Londonas. Vokietijos SPD vadas Dr. 
Schuhmacheris savo vakar pasakytoje 
kalboje Bersinhausene, anglų zonoje, ry
šium su rinkimine akcija, pabrėžė, jog 
SPD nelaiko nei Oderio nei Neissės Vo
kietijos rytų sienomis ir visomis legalio
mis priemonėmis kovos dėl teisingo Vo
kietijos rytų sienų nustatymo būsimoje 
taikos sutartyje. Partija nespekuliuoja 
karu, kurs Vokietijai tariamai grąžintų 
svetimiems prarastas jos rytų sriįis, nes 
tai būtų galutinė Vokietijos pražūtis, ta
čiau stengsis taikiu būdu kitas valstybes 
palenkti teisingam ir vokiečiams priimti
nam sprendimui.

DINGO TRANSPORTINIS LĖKTUVAS
Londonas. Rugpjūčio 19 d. pranešta din* 

gus vieną amerikiečių transportinį lėktuvą, 
kuris skrido iš Vienos į Udinę. Daugiai! 
žinių apie jį nėra. Būdamas ties Klagen* 
turtu lėktuvas radiju pranešė, kad jis esąs 
apšaudomas virš britų zonos.

UNRROS PAREIGŪNAI ĮMAIŠYTI 
ŠNIPINĖJIME?

Londonas. Unrros vyr. direktorius Lai 
Guardia dalyvavo vakar sąjungininkų Kon* 
trolės tarybos posėdyje Berlyne. Wilmers* 
dorfe La Guardia buvo spaudos atstovų pa* 
klaustas, ar atitinka teisybę žinia, kad ture* 
siąs pasitraukti aukštas Unrros pareigūnas, 
kadangi pareiškęs, kad Unrros tarnautojai 
naudojami kaip šnipai. La Guardia atsakė, 
kad jis tuojau pateiksiąs pareiškimą, kai tik 
tas klasimas būsiąs nuodugniai ištirtas.

buvo padarytas sabotažo veiksmas, kuria 
tačiau nepavyko visu mastu ir nepadarė 
žymesnės žalos.

SUIMTAS BUCHENWALDO KG 
STOVYKLOS ADJUTANTAS

Dana praneša, kad amerikiečių karinė 
valdžia paskelbė, jog Kaselyje suimtas bu
vęs Buchenwaldo koncentracijos stovyklos 
komendanto adjutantas Hartmannas. Jį atpa* 
žino buvę kaliniai.

RIAUŠIŲ PRADININKAI IR PADA-
KINIAI

„Daily Telegraph“ vedamajame rašo: 
Nehrui derintis su vicekaraliumi Dclhyjo 
dėl tautinės Indijos vyriausybės sudary
mo, Kalkutoje vyksta riaušės. Vietinių 
indų ir muzulmonų vadų pastangos nesu
trukdė įniršusios minios, ji padeginėjo 
pastatus, ir riaušės vyko toliau. Indų nuo
savybės apsauga priklauso daugiausia nuo 
britų kariuomenės dalinių, kurie buvo 
pakviesti tvarkos atstatyti. Riaušės yra 
tiesioginis padarinys tos akcijos, kuri bu
vo nutarta muzulmonų lygos. Dienraščio 
korespondentas įspėja muzulmonų politi
kus nuo rimtų padarinių, kurių gali turėti 
tos riaušės. Tik autoritetinga pozicija, į 
kurią lig šiol nelinko nė viena iš didžiųjų 
indų partijų, teteikia garantiją, kad būtų 
galima sudaryti.pastovią vyriausybę. Baig
damas laikraštis mano, kad tokia Indijos 
vyriausybė, kuri neturės šio autoriteto, su 
dideliu vargu teįstengs vadovauti Indijai. 
Tada ji neturės britų kariuomenės d- ’ .- 
nių, vienintelės kariuomenės, kurios n r- 
liškumu galėtų remtis. Dabar Ka’’ ą 
nuo sunaikinimo turi saugoti britų daf
niai. O netrukus Indijos vyriausybė t-i-ų 
remtis sava kariuomene savo kompeten
cijai apsaugoti
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Br. Kviklys. saugokime gerą savo vardą ■ ■
Iš tėvynės traukdamiesi mes praradome 

gimtąją žemę, laukus, namus, turtą. Ne
tekome tėvų, brolių, seserų, artimųjų. 
Palikome amžiais sukurtas kultūrines 
vertybes. Vis dėlto viena, ir tai labai 
reikšmingą vertybę, mes išsivežėme — tai 
gerą lietuvio vardą. Ir tai buvo esminė 
žymė, kuri iki šiol mus aukštino ir skyrė 
nuo daugelio kitų tautybių.
Geras vardas — šių dienų lietuvio trem

tinio ginklas ir papuošalas, vienintelis po
litinis' ramstis. Mes negalime, mus tvar
kančiųjų veikti nei savo politine jėga, nei 
skaičiumi, nei turtu. Mes stengiamės juos 
paveikti savo dvasios turtais — meniško
mis, kultūrinėmis vertybėmis, sportiniais 
pasirodymais, parodomis. Tai labai tikslu 
ir gražu, bet visa tai pavirs nieku, jeigu 
mes kitu būdu griausime tai, ką kuriame. 
O griauname pirmiausia prarasdami gerą 
savo vardą.

Mūsų būklė nėra tvirta ir gera. Yra 
daug juodų rankų, kurios nori mus pa
gauti. Daug kas dėl mūsų net naktimis 
budi . . . Negalėdami fiziškai mus nut
verti, stengiasi viduje demoralizuoti,. o tai 
atlikus — sunaikinti. Atsiranda stovyk
lose daug „netikrų pranašų“. Jie pirmi
ausia stengiasi žeminti mūsų autoritetą 
sąjunginių valstybių tarpe. Jeigu jiems
tai pavyktų, galima sakyti, kad musų die
nos būtų baigtos.

Žinoma, mus dar gina pasaulio sąžinė, 
mažųjų tautų teisė gyventi laisvai. Mus 
saugoja tarptautiniai įstatymai (bent po
pieriuje) Mus užtaria svetur veikiančios 
pavergti! tautų įstaigos. Dėl mūsų auko
jasi ir budi broliai Amerikos lietuviai. 
Bet visa tai pavirs tuščiomis pastangomis, 
jeigu mes čia, ištremtyje, prarasime gerą 
vardą, atseit, nukirsime šaką, ant kurios 
mes patys dar šiaip taip laikomės.

Šia proga pažiūrėkime, ar kartais mū
suose nepasitaiko tokių veiksmų, kurie 
mus prie to artina?
Mūsų stovyklas sudaro tūkstantiniai ko

lektyvai. Natūralu, kad greta gerų, kilnios 
dvasios žmonių, čia rasime ir nusikaltė
lių. Juk vokiečiai vežė prievartos dar
bams ir kriminalinį elementą, o traukda
miesi iš Lietuvos evakuavo net kalėjimus. 
Tad tūkstantinėje masėje gali pasitaikyti 
ir nusikaltėlių.

Vis dėl to, esant labai įtemptai mūsų 
reikalu padėčiai, reikia daryti viską, kad 
išlaikius tą gerą vardą. ■> . •

Kas gi yrą tie tremtinių gyvenimo 
duobkasiai — lietuvio vardo svetur nie
kintojai?
Pirmiausia jais reikia laikyki tuos, kurie 

vienu ar kitu keliu pakliūna kaltina
maisiais į sąjungininkų teismus — krimi
nalinis elementas. Jų eiles karts nuo kar
to papildo įstatymų laužytojai nelegalios 
prekybos srityje. Sunku geram lietuviui 
sėdėti teismo posėdžiuose, klausytis jų 
bylų,-kur mūsų geras vardas visuomenės 
akyse yra tiesiog sutrypiamas. Jeigu toks 
lietuvis teisiamas Luebecke, už jo kaltes 
turi kentėti Kemptene gyvenantis tautie
tis. Kai Memmingeno teisme baltų tauty
bės asmeniui priteisia „metus“, tai gauna 
labai skaudžiai pajūsti ir kokio nors 
ITensburgo DP stovyklos lietuvis. Atmin
kime, kad yra žmonių, kurie niekuo dau

giau neužsiima, kaip tik kolekcionavimu, 
ii* „garsinimų“ mūsų nuodėmių, nors jos, 
sulyginus su jų pačių juodais darbeliais, 
ir būtų labai nežymios.

Lietuvio gerą varda žemina kai kurių 
mūsų mažos dalies stovyklų gyventojų 
besaikis alkoholio vartojimas, moralinis 
palaidumas, darbo prievolės vengimas, 
etc.
’ Paskutiniu laiku mūsuose jsišaknyjo 
dar viena yda — nesutarimai. . Tarpusa
vio nesutarimų yra ir buvo visur, visose 
tautose, bet lietuviams jie ypač charakte
ringi. Maža bėda būtų, jėigu jie“ liktųsi 
stovyklos sienose. Deja, jie greit, prasi
veržia laukan ir tai pačia baisiausia for
ma — įskundimais svetimiesiams. Kai 
kur jie pasirade taip dažni, kad net tie, 
kuriems skundžiamasi, dėl jų šlykštisi.

Yra atsitikimų, kai patys 'komitetai, 
užuot likvidavę įvykius vijoje, išneša 
išorėn. Antai, vienos stovyklos vadovybė 
pati suorganizavo dalį lietuvių kolonijos 
gyventojų neiti į lietuviškas pamaldas ir 
klausytis vokiškųjų vien dėl to, kad lie
tuvis klebonas papeikė kai kurias stovyk
los gyverjtojų ydas. Na ir „boikotuoja“ 
lietuvį kleboną — patys nesuprasdami 
vokiškosios kalbos, eina klausyti vokiškų

GED. GALVANAUSKAS
Artimieji Rytai verda

Didėjanti grėsmė
Įvykiai vieni kitus gena. Sustingusi Sau

gumo taryba nespėjo aptarti Irano prob
lemų, kai. iškilo Azerbeidžano autonomi
jos klausimas, kurdų sambrūzdis, 100.000 
darbininkų streikas Anglo-Iranian Oil 
Company alyvos pramonėje. Transjorda- 
nijoje įtampa prieš britus didėja. Palesti
nos neramumai .siaučia. Karo stovis pas
kelbtas, tai visai netikslu, karas ten siau
čia. Žydai rodo nepaprastą valią, sumanu
mą ir drąsą. Visa tai britus verčia imtis 
priemonių, kurios žinomos tik karo metu. 
Egipte vafdistai įpainioti komunistų tink
lan.- Šimtas komunistų ten suimta. Žino
ma, tai menkas skaičius, kai Palestinoje 
suimtųjų skaičius tūkstančiais rašomas. 
Egiptas anksčiau griežtai reikalavęs ati
traukti britų karines pajėgas, dabar lyg 
svyruoti pradeda.

Iš Europos žiūrint lyg kas norėtų save 
įtikinti: neramumai, bet ar jų ten anks
čiau nebūta? Ši galvosena visai klaidinga. 
Kai kada būta sambrūzdžių. Palestinoje 
nuo 1917 m. protarpiais jie išsiveržia. Bet 
tai dėstėsi vienur, kitur, bet ne rikiuoja
mai jėgai vadovaujant. Siūlai veda į vie
ną jų dirigentą.
__Jos tikslas ne vien šiaurės Iraną val
dyti, bet britus išstumti iš pietinės Persi
jos, lįuri turtinga žemės alyva. Jos žvilgs
nis siekia Persijos įlanką ir Suecą — bri
tams gyvybinės svarbos arterijas Norint 
jas pasiekti, pakeliui būtina sėti sėją, kuri 
audra virstų.

Turkija, savo metu spausta Artvnų 
Ardahan, Karšo sritis atiduoti Maskvai, 
šiandien laikanti 2 mil. armiją, vėl spūs- 
telta. Amerikiečių kreiserio „Missuri“ pa
sirodymas Bosforo vandenyse nubluko. 
Kumščio ųgjąBCkitas atsiranda.

Neseniai.,ąpąisprendusi Sirija,komunistų

rytų koki nors repatrijantai ar maišytojo 
kraujo lietuviai. Deja, taip daro žmonės 
su aukštuoju mokslu, net buvusiųjų kata
likiškųjų organizacijų neeiliniai nariai... 
Tokių įvykių, žinoma, gal tik ir tėra vie
noje stovykloje, bet kam iš to nauda? Gi 
toms pačioms, amžinai mūsų tykančioms, 
juodoms rankoms ... ,

Aukštoji politika vis dar tebėra mums 
neaiški ir nesuprantama. Viena tik aišku, 
kad dar daug kartų mes būsime prekė. 
Mus parduos, mainys, užstatys. Dėl mūsų 
derėsis su Įvairiaspalviais pirkliais. Bet 
ir šiuo atveju (net ftiūsų tėvynėn grįžimo 
atveju) mums reikės gero vardo.

■ Jeigu iki šiol mes* būtume blogi buvę, 
mes jau seniai būtume buvę atiduoti . . . 
Bet mus saugojo iki šiol daugiausia mū
sų pačių geras vardas.

— A a, lietuviai, baltai: jie kažkuo 
skiriasi išz&itų! — pasakydavo daug kas 
iš svetimtaučių. O tas kažkas ir buvo 
taurus lietuvio vąrdas. *

Taigi .nepraraskime jo, nes pavojus di
delis. Atminkime, kad kiekvienas mūsų, 
nustodamas gero vardo asmeniškai, pa
deda jį prarasti ir visai tremtinių ben
druomenei. Taigi pati LTB, jos vadovai 
ir lietuviškieji teismai turi rasti priemo
nių tokiems mūsų duobkasiams sudrausti.

drebinama. Praėjusio mėnesio viduryje 
Kirkuke, žuvies alyvos centre, iškyla mat* 
šatis. O tuo metu ruoštas smūgis pietinė
je Persijoje. Ten Akadano ir Ahwas aly
vos valyklos nustoja veikti. 150 sužeistų, 
40 lavonų — politinio- ginčo palikimas. 
Tudeh, persų komunistų partija atliko 
mauro darbą. _

Alyva ir kraujas
Neseniai Reuteris paskelbia žinią, kad 

iš Bombėjaus britai išsiuntė kariuomenės 
dalinius į Basrą, kad „apsaugotų britų 
gyvybinius reikalus Irane“. Ta proga Ob
server rašo: „Kariuomenės dalinių ir bri
tų kreiserio „Norfalk“ atsidūrimas Persi
jos pasienyje rodo, kad D. Britanija ne
nori išleisti iš akių esančių įvykių, alyva 
turtingoje šalyje. Dar nežinia kurį laipsnį 
pasieks ten prasidėję neramumai, bet E. 
Bevinas dės visas pastangas išvengti bet 
kurios provokacijos, kuri pasunkintų jų 
padėtį klausimą svarstant UN organizaci
joje“? -

Ką daro Persija? Ji protestuoja prieš 
britų karinių dalinių telkimą ir įsikišimą 
į Irano vidaus reikalus. Maskvos agento, 
persų propagandos ministerio Firuc kalba 
iššaukė neseniai didelį sąmyšį Teherane 
tarp „demokratų“ ir Tudeh partijos šali
ninkų.

Britų ambasadorius sir John Lerougetel 
ir JAV -ambasadorius Allen griežtai rea
gavo į- -sąmyšius alyvos srityje. Pirmasis 
paskelbė, kad Tudeh partija yra bolševi
kų įrankis. -Sovietų konsulas Novikov 
Abazane rūpinosi ginklų tiekimu. Streiku 
siekta smogti D. Britanijai. 1945 m., britai 
už tai gavo 16 mil. to alyvos. Abazanas ir 
Basra taip arti, kurių viename sėdi są
myšio kurstytojas, o kitame ugniagesiai, 
kurie vis tik nesugeba gaisrą užgesinu.

(nukelta i 4 n.i
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Syt. Al-a-nt>s
Miesto 'šiltadaržio gėlė

Ištrauka iš 3 v. dramos „Aukštadvaris”
7 scena

Žymantas ir Daktaras
Žymantas. Puiki mergaitė: darbšti, išmin

tinga ir gera ūkininkė. Kitais metais baigia 
Akademiją.

Daktaras. Be to, dar pridėk: graži ir į 
tave iki ausų įsimylėjusi.

Žymantas. Nejuokauk; ar tu ką paste
bėjai?

Daktaras. Kai tu ėjai per lieptą, ji išblyš
ko kaip drobė.'

Žymantas. Ji geros širdies . . .
Daktaras. Tikrai, ji nebūtų taip susijaudi

nusi, jei per lieptą būčiau ėjęs aš, ūkvedis, 
ar ta§ pasipūtėlis Viktoras.

Zimantas. Taip ... su manim darosi* ne
geri dalykai, mano mielas. Kai aš vedžiau, 
aš tikėjau, kad mano gyvenimas surikiuotas 
iki grabo lentos, o dabar aš imu jausti, kad 
ta mano nustatyta tvarka ima siūbuoti.

Daktaras. Ar tik nebus panelė Julė ta po
žeminė srovelė, kuri nori paplauti tos tavo 
tvarkos pamatus?

Žymantas. Nejuokauk, reikalas rimtesnis, 
nekaip kad tu manai. Atvirai pasakysiu: 
ties Aukštadvariu pakibo debesis.

Daktaras. Ne iš kiekvieno debesies būna 
audra.

Žymantas? Bet be debesio audros irgi ne
būna. Aš vedžiau iš meilės. Mano ir Irenos 
meilė buvo didelė graži, kaip šis rytas.

Daktaras. Tu sakai: buvo, argi ji šiandien 
nebe tokia graži? -

Žymantas. Gal būt ir graži, bet jai trūk
sta paties svarbiausio: mes neturime vaikų. 
Aš tave pasikviečiau vasaroti ne tik kaip 

’sa«o draugą, bet ir kaip daktarą: norėjau 
su tavim pasitarti. Kaip tau atrodo mano 
žmona?

Daktaras. Ji keista ir žavinga moteris: 
man sunku ją suprasti. Man rodos, ji yra 
rafinuota miesto šiltadaržio gėlė, kuri ne
gali tarpti natūralioje kaimo aplinkoje. Bet, 
galimas dalykas, kad ji merdėtų ir bet ku
rioje kitoje aplinkoje, nes yra žmonių, kurie 
vienu ar kitu atžvilgiu atsisieja nuo visuo
menės ir nebegali prie'jos pritapti.

Žymantas. Keista teorija. (
Daktaras. Visai nekeista. Pavyzdžiui, ar 

tu gali įsivaizduoti, kad. nusikaltėlis, nužu
dęs žmogų, galėtų, vėl pasidaryti normalus 
visuomenės narys? Jį atskiria nuo visuome
nės Šliaužytas gamtos įstatymas, jau nekal
bant apie žmonių įstatymus.

Žymantas. Bet gi tu nelaikai mano žmo
nos nusikaltėle?

Daktaras, (juokdamasis) Žinoma, ne, tik 
tnan rodos, Jcad ji yra praradusi kažin ką 
labai brangaus, ką ji norėtų surasti, bet 
nebegali. Iš to jos melancholija,/ nerimas, 
savotiška egzaltacija.

Žymantas. Tu kalbi kaip psichologas, bet aš 
šoriu išgirsti tavo nuomonę, kaip daktaro.

Daktaras. Savo nuomonę aš tik tada galė
čiau pasakyti, jei tu ją paguldytom į mano 
ligonine sveikatai ištirti.

Žymantas. Aš keletą-kartų ją kalbinau, 
bet ji griežtai atsisako kreiptis į^bet kokį 
•gydytoją.

Daktaras. Keista.
Žymantas. Gal tu su ja pasikalbėtum?
Daktaras. Pasikalbėti aš galiu, bet vargu 

ar tas pokalbis duos kokių vaisių. Atvirai 
kalbant, man nepatinka tavo giminystė su 
tais Jackūnais.

Žymantas. Meilė nežiūri į gimines, mano 
mielas. Motina taip pat nenorėjo, kad aš 
vesčiau miestietę, bet aš vistiek vedžiau.

Daktaras. Abejoju ar tu išmintingai pada
rei. Tau reikėjo moters paprastos, sveikos 
nuovokos, geros ūkininkės. Maždaug tokios 
kaip panelė Julė. Bet gal klystu: meilės 
dalykuose aš blogas patarėjas.

Žymantas. Žinoma klysti. Irena jokia ūki
ninkė, tas tiesa, bet mano ūkis, kaip matai, 
tarnauja. Ne čia šuo pakastas, mano mielas. 
Būtų viskas kitaip, jei mes turėtume vaikų. 
Aš esu paskutinis Žymantų giminės pali
kuonis. Jei aš neturėsiu įpėdinių, mūsų šei
ma išmirs.

Daktaras. Dar yra Mykolas Žymantas, 
tavo ūkvedis. Jis turi vaiką.

Žymantas. Tai yra mano motinos kombi
nacija. Tas latrelis turi sūnų. Pirma mano 
motina nieko apie jį nenorėjo žinoti, bet 
kaip pamatė, kad mes bevaikiai, ji persi
gabeno Mykolą su šeima į Aukštadvarį ir

Hermann Hesse

Leidimas gyventi
Arba: Jei karas dar' du metus tęsis. 

Rašyta 1917 metais.
Nuo pat savo jaunystės aš buvau pratęs 

laikas. nuo laiko išnykti ir atsigaivinimui 
persikelti į kitus pasaulius. Manęs tokiais 
atvejais ieškodavo, o po kurio laiko paskelb
davo dingusiu ir kai aš pagaliau vėl grįž
davau, mgn būdavo malonu klausytis, taip 
vadinamojo, mokslo sprendimų apie mano 
„nebuvimo“ būseną. Tuo tarpu, kai aš da
riau tik tai, kas sutiko su mano prigimtimi 
ir ką anksčiau ar vėliau darys dauguma 
žmonių, šie keisti žmonės žiūrėjo į mane, 
kaip į savotišką fenomeną — vieni kaip j 
apsėstąjį, kiti — kaip į saugomą paslaptin
gų jėgų.

Trumpai pasakius, aš kurį laiką vėl buvau 
pasišalinęs. Po dviejų ar trijų karo metų 
dabartis mano buvo pasidariusi nebeįdomi, 
ir aš kuriam laikui išnykau pakvėpuoti ki
tu oru. Įprastu keliu aš apleidau pasaulį,, 
kuriame mes gyvename, ir svečiavausi ki
tuose" pasauliuose. Kurį laiką buvau tolimoj 
praeity, lėkiau nepatenkintas per tautas ir 
laikus, mačiau vykdomus kryžiavimus, pa
žangą ir patobulinimus žemėj ir paskui ku
riam laikui pasitraukiau į kosmą.

Kai aš vėl grįžau, buvo 1920 metai, ir ma
no didžiausiam nusivylimui visur viena 
prieš, kitą tebekovojo tautos su tuo pačiu 
bedvasiu atkaklumu. Kai kur buvo pakeis
tos šiek tiek sienos, kai kurios senesnės ir 
aukštesnės kultūros sritys buvo rūpestingai 
sunaikintos, bet bendras istorinis vaizdas 
žemėj nedaug tebuvo pasikeitęs. Žemėj bu
vo padaryta didelė pažanga lygybės srity. 
Bent visi Europos kraštai, kiek aš girdėjau, 
atrodė vienodai, ir skirtumas tarp kariau
jančiųjų ir neutraliųjų ■ buvo bevėftt visai 
išnykęs. -Nuo to Uaiko, kai mėtihdiiiškai iš

Vladas Šlaitas į

Nuobodulys
Kodėl gi aš gimiau žmogum, 
kodėl ne akmeniu
gimiau tarp nardančių žuvų, žolės ir dumblo.
Gulėčiau užmirštas dumble taip metų 

metmenis
po upės matiniu dangum.
Nuplaugtu lygiai pasroviui didžiuliai rąstai, 
degtukai, nuorūkos ir žmonės.
Ir būtų lygiai man visvien, ar turi prasmę 
visi daiktai ir žmonės.

paėmė auklėti jo vaiką. Jis dabar lanko 
gimnaziją. Mano- motina būtinai nori, kad 
Vincukas būtų agronomas. Jos planas aiš
kus: jei aš neturėsiu vaikų, ji užrašys 
Aukštadvarį Mykolo sūnui, paskirdama jam 
globėjus iki jis bus pilnametis.

Daktaras. O kaip bus su tavim?
Žymantas. Aš liksiu be nieko, aišku. Bet 

aš nepražūsiu, tik man labai būtų gaila 
Aukštadvario, mūsų senojo šeimos lizdo. 
Niekur kitur aš nebūsiu laimingas, aš tai 
žinau. Ką to man patartum, kaip draugas?

Daktaras. Dalykas labai rimtas. Man ro
dos, kad tau kitos išeities nėra, kaip tik 
skirtis.

Žymantas. Tai būtų mirtinas smūgis Ire
nai ...

(pabaiga)

paleistų balionų buvo pradėtas civilinių gy
ventojų apšaudymas (balionai savo sviedi* 
nius išmesdavo iš 15.000—20.000 metrų aukš- . 
čio), nuo to laiko sienos, nors ir tebebuvo 
smarkiai saugomos, pasidarė gana iliuzori
nės. Netikslumas tokio palaido apšaudymo 
iš oro buvo toks didelis, kad tokių balionų 
siuntėjai buvo labai patenkinti, jei nebuvo 
apšaudoma jų pačių teritorija, ir nebesirū
pino, kiek jų bombų nukrisdavo ant neu
traliųjų kraštų arba net sąjungininkų. Tai 
buvo vienintelė pažanga, ėjusi kartu* su 
karu. Čia dar bent buvo galima įžiūrėti ir 
paties karo prasmę. Pasaulis buvo pasida
linęs į dvi dalis, kurios stengėsi viena kitą 
sunaikinti, nes abi troško to paties, būtent, 
prispaustųjų išlaisvinimo, smurto pašalini
mo ir pastovios taikos atstatymo.

Visi buvo labai nusistatę prieš tokią laiką, 
kuri gal nesitęstų amžinai. Jei negalima bu
vo turėti amžinos taikos, tai su ryžtingumu 
buvo pasirinktas amžinas karas; ir nerūpes
tingumas, su kokiu municijos balionai sėjo 
palaimą ant teisiųjų ir neteisingųjų, visai 
atitiko karo tikslą.. Šiaip gi karas buvo ve
damas senu būdu, reikšmingais, bet nenu
lemiančiais ginklais. Kukli kariškių ir tech
nikų fantazija išrado dar keletą nežymių 
naikinamųjų priemonių, bet tos rūšies fan
tastas, kuris buvo išradęs apšaudomąjį ba
lioną, buvo paskutinis. Nuo to laiko moksli
ninkai, fantastai, poetai ir svajotojai visai 
paliovė domėtis karu.

Taigi, kaip minėta, jis buvo paliktas gry
nai kariškiams ir technikams ir mažai darė 
pažangos. Su nežmoniška ištverme ka-, 
riuomenės stovėjo 'ir gulėjo viena prieš 
kitą, ir nors medžiagų trūkumas seniai bu
vo privedęs prie to, kad kareiviški pasižy
mėjimai bebuvo vien iš popieriaus, narsu
mas ne vienoj pusėj nebuvo žymiai suma
žėjęs.

(bus daugiau)
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Padėkime Jiems
Gautomis žiniomis, Lohr’e (tarp Wuerz- 

burgo ir Aschaffenburgo), DP Ligoninėje, 
gydosi 19 lietuvių. Jie nusiskundžia, kad iš 
niekur negauna lietuviškos spaudos, niekas 
jų neaplanko, nepaguodžia . . .

Ir skaudu jiems žiūrėti į tai, kad tuo tar
pu, kitų tautybių ligonys, toje pačioje ligo
ninėje, yra lankomi, sušelpiami, aprūpinami 
spauda ir pan.

Mūsų visų pareiga susirūpinti tais nelai
mingaisiais. Nors šiuo metu mes visi esame 
įvairių nelaimių vergai: netekome Tėvynės, 
esame išblokšti iš savojo krašto, bet nors 

eiki esame. O kas belieka tiems, kurie ne 
; neteko to visko, ko ir mes neturime, bet 

j-inkus gyvenimas dar ir jų sveikatą 
pakirto . . .?

Ištieskime jiems pagalbos ranką ir prisi
minkime, kad tai yra mūsų to paties kraujo 
broliai, seserys. Nuskaidrinkime jų tamsios 
nevilties dienas ir paremkime juos kuo ga
lime Siuntinėkime jiems spaudą, kas ga
lime — pasiųskime jiems maisto, ypač dar
žovių ar vaisių, arba šiaip kokių dovanėlių, 
parašykime laiškų, prie progos aplankykime 
juos.

Jiems spaudą, laiškus arba maisto pakie- 
tęlius - galima siūsti vieno iš jų kurio nors 
adresu, pav.: Kaziui Narvilui, (13a) DP Hos
pital 23, LOHR.

Be to, Germische, belaisvių ligoninėj, dar 
yra gydomas lietuvis Vorneckas Eduardas. 
Jis neturi čia Vokietijoj nei giminių, nei 
artinųjų. Atsiminkime ir jį. Jo adresas: 
„Voroneekas Eduardas, Hospital 2057, Ger- 
misch, Block I, St. 4.

Pranys Alšėnas.

Nustoja veikti Pabaltijo Universitetas Hamburge
Rugpjūčio mėnesio pirmomis dienomis 

anglų karinė vadovybė Vokietijoje, pasik- 
viflusi Pabaltiečių Universiteto Hamburge 
vadovybę ir visų trijų tautybių studentų 
atstovus, pareiškė jiems savo nusistatymą 
šio universiteto atžvilgiu. Pradžioje buvo 
pranešti įspūdžiai tų aukštųjų asmenų, ku
rie lankė universitetą ir stebėjo darbą. Tai 
buvo visa eilė gražių atsiliepimų apie pa
baltiečių akademinį jaunimą.

Po to susirinkusiems buvo paaiškinta, 
kad, turint galvoje nepastovų DP gyve
nimą, tokio universiteto išlaikymas yra

Artimieji . . .
(atkelta iš 2 p.)

Maskva dideliu įkarščiu kaltina D. Bri
taniją stiprinančią Bereino salas. Londo
nas atsako, kad turi teisę ten įsitvirtinti, 
kad pasirėmus 1930 m. sutartimi būtų ap
saugomas Iranks, kaip tat padaryta 1941 
m. Irake britai kariuomenę telkia. Irako 
karalius Feisalas atsidūrė Bagdade. De
rybos- staiga prasidėjo' tąrp Turkijos, Ira
ko, Sirijos galimas dalykas ir Egipto. Ne
paprastas žaismas pradėtas. New-Yorke 
Herald Tribune žodžiais, D. Britanija, 
nustojusi Irako, tampa antraeile valstybe. 
O jai ne vien čia, bet ir Indijoje iš kur 
tai kyla grėsmė. Ji tai junta, tvirtinasi 
ir laukia. Ji daboja, kad nepaskubėtų, bet 
. ' -Alintų. • ,

,,
Sportas

\ MEMMINGENAS »
Š. m. rugpjūčio 16—17 dd. Memmingene 

viešėjo Luebecko latvių sportininkai. Pirmą 
dieną svečiai žaidė su Memmingeno latviais. 
Memmingeniečiai laimėjo stalo tenisą 5:2 ir 
tinklinį 2:47 Krepšinį teko pralaimėti paseknre 
(13:18) 42:25.

Daugiausiai susidomėjimo sukėlė antrosios 
dienos susitikimai, kada mūsų stovyklą 
atstovavo geriausi žaidėjai iš estų, latvių ir 
lietuvių tarpo.

Tinklinį gana lengvai laimėjo memmingenie- 
čiai 2:0.

Krepšinyją irgi įvyko staigmena — Mem- 
mingenas laimėjo pasekme 51:43 (17:13).

Iš pat pirmųjų minučių mūsų vyrai pe
rėmė iniciatyvą ir išlaikė iki pat galo. Visos 
latvių pastangos atsigriebti nuėjo niekais.

Už Luebecką žaidė "ir taškų pelnė Žebelius 
17, Rukuts 8, Berzinš 7, Svolmanis 7, Justs 4, 
Harmanovski 0.

Memmingeną atstovavo ir taškų laimėjo: 
Bedrzickas 14, Laurits 12, Bumanis 11, 
Ąžuolas 10, Nuerk 4.

Moterų varžybose Luebecko latvės lai
mėjo tinklinį 2:1 prieš mūsų latves, o krep
šinį pralaimėjo 8:9.

Tenka pastebati, kad minėta latvių Lue
becko kommandė yra jų pati stipriausia.

Rugpjūčio 18 d. Memmingene įvyko žaibo 
turnyras tarp 4 liet, krepšinio komandų. Da
lyvavo Nordlingeno I, II k-dos ir Memmin
geno I, II k.

Pirmą vietą laimėjo Memmingeno I-ji k. 
įveikusi finale Nordlingeno I-ją rezultatu 
58:32 (24:19). Antroji vieta teko Nordlingeno 
I-jai. Trečioje vietoje paliko Memmingeno II- 
ji k., laimėjusi prieš Nordlingeno II-ją k. 
18:15.

Kitų susitikimų pasekmės:
Nordlingeno I-ma laimėjo prieš Memmin- 

tikrai problematiškas. Pabaltiečiams, kurie 
parodė savo didelį troškimą mokglp ir daug 
įdėjo darbo į šios mokslo įstaigos organi
zavimą, buvo duota suprasti, kad Pabaltijo 
Universitetas dėl šių sumetimų daugiau ne
galėsiąs veikti. Britų karinė vadovybė paža
dėjo padėti pabaltiečiams įsikurti kituose — 
Vokietijos — universitetuose. Buvo paaiš
kinta, kad prie šių gyvenamų sąlygų pato
giausia būtų, kad pabaltiečiai įstotų į vokie
čių universitetus. Čia pat buvo pranešta jau 
tuo reikalu padaryti žygiai. Ligi šiolei vo
kiečių universitetuose svetimšaliam buvo 
skirta IO*/*. Pabaltiečiai tame kontingente 
turi 4%, tačiau jie juos jau yra ne tik 
išpildo, bet ir perpildę. Kadangi likusiųjų 
6*/« lenkai bei kiti svetimšaliai nėra išnau
doję, tai anglų karinė vadovybė pranešė, kad 
ir šiuos likusius 6*/« galės užpildyti pabal- 
tiečai.

Taigi, Pabaltijo Universiteto delegacijai 
daugiau nieko nebeliko, kaip tik padėkoti už 
„rūpestį ir dėmesį”.

Iš viso jaučiama, kad šio universiteto už
darymas yra įvykęs dėl kitų priežasčių. Jau 
antrajam semestrui prasidėjus, Universiteto 
vardas iš ,.Baltic University** buvo pa
keistas „H. DP University”. O be to, paikiai 
mums yra žinoma vienos valstybės varyta 
propagandą prieš "šios jhokslo įstaigos or
ganizavimą. * ‘ '

geno II-ją 36:14, Memmingeno -I-ji laimėjo 
prieš Nordlingeno ILją 54:7. jg.

TOLKO (ŠLEZVIGO APSKR.) SPORTININ
KAI ECKENFERDEJE

Rugpiūčio 2 d. Tolko stovyklos sportinin
kai buvo pakviesti į Eckenferde revanšo rung- 
nynių su vietos lietuviais. Dalis Tolko spor
tininkų dar tik pirmą kartą aplankė tą grą
žų. ant Baltijos jūros kranto stovintį, mie tą. 
Apžiūrėjus stovyklą kuri randasi aukščiau
sioje miesto vietoje ir iš kurios atsiveria 
puikūs vaizdai į jūrą ir gražias apylinkes, 
pradėtos ir rungtynės.

Pirmas susitikimas — stale tenise. Čia 
laimi 6:3 Tolko teąisistai, tuo atsirevanšuo
dami už neseną pralaimėjimą. Orinyje ecken- 
ferdiečiai išstatė rinktinę, kurioje žaidė trys 
latviai ir trys lietuviai, bet’Tolko komanda, 
parodžiusi neblogą žaidimą, rungtynes nesun
kiai laimėjo rezultatu 2:0.

Paskiausiai buvo žaidžiamas krepšinis. 
Šios rungtynės kėlė didelį susidomėjimą vi
soje Eckenferdės stovykloje, todėl ir žiū
rovų prisirinko -nemaža. Eckenferdiečiai no
rėjo būtinai atsirevanšuoti už pralaimėjimą 
Tolke; tas jų pastangas, savo šauksmais, 
ypač .palaikė žiūrovai. Pirmas puslaikis 
karštoje kovoje baigiasi 16:10 tolkiečių nau
dai. Po pertraukos Tolko krepšininkai pra
dėjo vesti šaltą, tikslių pasuočių, žaidimą ir 
„dėti" krepšį po krepšio. Bendras rungty
nių rezultatas 54:27 Tolko komandos naudai.

Taigi eckenferdiečiam revanšas nepavyko, 
nes visus žaidimus turėjo pralaimėti stipriau 
pasirodžiusiems svečiams.

Nesenai įvykusias, tarp Slezvigo apskr. DP 
ir Flensburgo DP rinktinių, stalo teniso 
rungtynes, laimėjo rezultatu 3:2 Slezvigas. Už 
Slezvigą žaidė ilgametis Estijos rinktinės da
lyvis Paempuu ir tolkietis Jasinkas, o už 
Flensburgą -r- Poeldmaa ir Luukas, abu estai. 
Gerai pasirodė Jasinskas, nugalėjęs abu gan 
stiprius priešininkus, o Paempuu, prieš abu 
pralaimėjo. Lemiamas buvo dvejetas, kurį po 
penki’i setu kovos laimėjo Šlezvigo atstovai.
■D.

SURASTAS MUSSOLINIO LAVONAS
Milanas. Viename pranciškonų vienuolyne 

Pavijoje praėjusį pirmadienį buvo surastas 
Mussolinio lavonas. Vienuolyno vyresnysis 
policijai pareiškė, kad Mussolinio lavonas 
buvo šių metų gegužės 7 dieną paslėptas 
vienoje vienuolyno į sieną išmūrytoje spin
toje. Policija Mussolinio palaikus pergabe
no į Milaną.

„PENKI DIDIEJI”
Kiniečių laikraštis „Sin Wan Pao” šiaip 

charakterizuoja penkias didžiąsias jėgas: 
„Prancūzai pradeda veikti tuojaus, ką nors 
nutarę. Anglai veikia dar kalbėdami. Ame
rikonai kalba tik tuo metu, kai jie yra jau 
ką nors nuveikę. Rusai nei kalba, nei ver
kia. Kiniečiai visą laiką kalbą, tačiau nieko 
neveikia.”
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