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Brazilija uzs
Paryžius. Taikos kongrese, Bevinui pir

mininkaujant, kalbėjo Ukrainos atstovas 
Manuilskis Graikijos reikalu. Brazilija 
prašė taikos sąlygų sušvelninto Italijai, 
kaip savo atsimetimu nuo ašies prisidėju
siai prie karo laimėjimo ir faktiškai ka
riavusiai prieš likusius ašies partnerius. 
Graikijos atstovas Csaldaris atsakė į Al
banijos atstovo Hochsps kalbą.

BE TVIRTO PAGRINDO
Apie Paryžiaus kongresą rašydamas „Man

chester ' Guardian” pažymi, kad išryškėjo 
2 įdomūs klausimai.

Posėdžiai vyksta viešai. Iš ilgos trukmės 
galima suprasti reikšmę, kuriais atžvilgiais 
dabartinis kongresas skiriasi nuo anksty
vesnių. 1815 ir 1919 m. konferencijos rėmėsi 
nuostatais, kurie pagrindiniais bruožais bu
vo pripažįstami visų. 1919 m. pagrindinis
dėsnis buvo tautų apsisprendimo principas. 
Vadinasi, buvo rasta bendra derybų bazė. 
Dabartiniame taikos kongrese kaip tik stin
ga tos bendros, visų valstybių pripažįstamos 
bazės. Naujoji tvarka pagal Tarybų s-gos 
norus atrodytų visai kitaip, negu pagal D. 
Britanijos arba Prancūzijos norus. Pagal 
tarybinius principus pertvarkyta Europa gal 
būtų kuriuo, atžgilgiu geresnė, bet teisingu
mo ir laisvės dalykuose Rytų santvarkoje ji 
daug nustotų.

Šie faktai primena ypatingą rytietiškosios 
ir vakarietiškosios grupės foną, Vakaruose 
nėra laikraščių cenzūros. Rytuose laikraš
čiai yra valdžios ir partijos garsintuvasi 
Vakaruose laikraščiai be baimės kritikuoja 
krašto politiką ir institucijas. Anglijoje nau
dojamasi laikraščiais, norint pulti Anglijos 
politiką. Tarybiniai siųstuvai gali pasirinkti

Vokiečiai belaisviai dar turi likti Anglijoje
INTERVENCIJA DEL BELAISVIŲ

Londonas. Šimtas anglų parlamentarų 
ir daug bažnyčios ir kultūros gyvenime 
žymių žmonių pateikė ministeriui pirmi
ninkui Attlee prašymą paleisti vokiečių 
karo belaisvius. Nežinia, ar prašymas ga
lės būti svarstomas šios savaitės kabineto 
posėdyje, nes Atlee yra išvykęs trumpų 
atostogų. Iš vyriausybės sluoksnių pra
nešama, jog ši problema nelengvai iš
sprendžiama, kadangi belaisviai reikalin
gi Anglijos darbams, ypač derliaus nuėmi
mui, o jų grąžinimas apsunkintų jau ir 
taip žmonių perpildytą anglų zoną.

ŽALĄ TURI ATLYGINTI DARBU
Ryšium su Britanijos parlamentarų ir kitų 

veikėjų paskelbtu atsišaukimu dėl Vokietijos 
karo belaisvių paleidimo namo, darbiečių 
partijos organas „Daily Herald" rašo: Mes 
Ktaidedame prie šito atsišaukimo su visišku

įstoja Italiją
iš spaudos skilčių atitinkamos medžiagos.

Vienoje pasaulio dalyje niekas nevaržo 
laisvų diskusjų, o kitoje - smarki ir aštri 
propaganda. Tad nenuostabu, kad taikps 
kongreso derybos tomis sąlygomis lėtai 
teina. Molotovas iš pat pradžių spyręs prie 
to, kad taiką nustatytų 3 valstybės. Vietas 
prie kongreso stalo Prancūzijai ir Kinijai 
jis tesutiko pripažinti tik ilgokai padelsęs. 
Atrodą, lyg Molotovas jėgų išplėtimą tyčia 
dikredituojąs ir kad tai jam lyg ir pavykę.

ŽYDU SABOTAŽO VEIKSMAI
Londonas. Slaptasis žydų radijas Pale

stinoje pranešė, jog žydų slaptosios gink
luotos pajėgos sugadino du britų laivus, 
skirtus nelegaliai atvykusioms pervežti į 
Kiprą. Haifoj įvestas naktim vaikščoti 
draudimas.

Kanada įsileis rinktinius europiečius
Otava (Reuteris). Imigracijos komitetas 

senatui įteiktame pranešime siūlo gyvai im
tis organizuoti atrankinę imigraciją, kai tik 
bus transporto priemonių.

Pranešime sakoma, kad Kanada neturi pa
leisti vadžių iš savo rankų ir priimti visus, 
kas tik pasisiūlytų vykti j ją. Geriausia būtų 
pasiųsti savo valdininkus į Europą, kurie 
atrinktų žmones žemės ūkiui ir pramonei 
tokius, jog jie sudarytų neabejojamą naudą 
Kanados gyvenime.

Komitetas teikia įsteigti priežiūros orga
nizaciją, kuri sutelktų žemės ūkio ir pramo
nės išteklių numatomiems imigrantams ir 
išgvildentų visas sąlygas ir ryšium su tuo 
kylančius klausimus.

įsitikinimu. Bet masinis vokiečių belaisvių 
atleidimas sukeltų žymių sunkenybių. Dau
gumas iš jų užimti derliaus dorojimo dar
bais, o derliaus suvalymas šiais metais yra 
labai reikšmingas ne tik' Anglijai, bet ir 
britų zonai Vokietijoje. Kiti vokiečių karo 
belaisviai dirba statybose ir padeda repa- 
ruoti nuostolius, kurių Anglijoje pridard 
Goeringo luftvafė: Pavieniai vokiečiai para
šu nepatvirtino Goeringo puolimo, bet ben
drai, kaip nacija, įgalino šito plano vykdy
mą ir todėl visai natūralu, kad jie atitaiso 
žalą, kuri jų padaryta arba leista padaryti. 
Todėl karo belaisvių panaudojimas darbams 
yra visiškai pateisinamas.

ATENTATAS ARGENTINOJE
Buenos Aires (Dana). Argentinos sosti

nėje įmestos dvi bombos i bit” konsiila- 
tą ir 4 į britu ambasadą. Pasikėsinto jai 
iki šiol nepagauti.

SPARTUS ANGLIJOS EKSPORTO 
KILIMAS

Londonas. Užsienio prekybos ministerija 
paskelbė paskutinias smulkmenas apie spartu 
britų eksporto kilimą. Birželio mėn. Didžioji 
Britanija eksportavo prekių, kurių vertė yra 
dvigubai didesnė, kaip vidutinė to mėnesio 
vertė 1938 m. Eksporto kiekis pakilo 2O”/o. 
1946 m. birželio mėn. eksportuota prekių ui 
92 milijonus svarų sterlingų. Daugiausia 
eksportuojami lokomotyvai, laivai ir lėk
tuvai.

PRANCŪZŲ ZONOJE DIDINAMOS 
NORMOS

Londonas. Prancūzijos okupacinė val
džia Vokietijai praneša, jog po derliaus 
nuėmimo numatanti maisto dienos normą 
iš 1.000 kalorijų pakelti į 1.500 kalorijų. 
Daugiausia trūkstą duonos, javų ir cu
kraus.

DAR APIE GINKLŲ GAMYBĄ
Londonas. Apie ginklavimosi pramonės 

veikimą sovietų okupacinėje zonoje „Ti
mes“ Berlyno korespondentas rašo: Va
kariniai sąjungininkai be abejo iki šiol 
nenorėjo tikėti nuolatiniais gandais, kad 
sovietų okupacinėje zonoje Vokietijoje iš 
tikrųjų gaminami ginklavimosi dalykai. 
Tačiau dabar nebegalima užmerkti akių 
prieš faktus, kad Saksonijoje gaminami 
lėktuvai. Junkerso įmonėse Dessaue ga
minami paprastieji, turbininiai ir raketi
niai lėktuvai. Siemenso įmonėse Schoene- 
weide gavo užsakymą montuoti lėktuvus 
iš atskirų dalių, kurios, matyt, ir buvo 
pagamintos kitose įmonėse. Be to, patirta, 
kad turbininius ir raketinius lėktuvus ga
mina Siemenso imonė Halėje ir BMW 
Strasfurte.

„Daily Telegraph“ vedamajame reika
lauja padaryti pagrindinį patikrinimą. 
Straipsnyje rašoma: Jei iš tikrųjų gami
nami ginklai, tai tat reiškia Potsdamo su
tarties pažeidimą, pagal kurį tolesnė 
ginklų gamyba Vokietijoje uždrausta. Kol 
nėra duomenų, kad šios žinios yra nepa
grįstos, jos didina nepasitikėjimą ir dar 
labiau blogina tarptautinį būvį.

Paryžius (INS). Amerikos užsienio rei
kalų ministeris Bymesas turėjo pasitari
mą su amerikiečių zonos karinio guber
natoriaus pavaduotoju gen. L. D. Clayu 
Vokietijos valdymo ir kontrolės klausi
mais. Užsienio reikalų ministeris Byrne- 
sas pareiškė, kad šis pasitarimas nereiš
kia, jog Vokietijos klausimas būtų bando
mas kelti taikos kongrese ar užsienio teis 
kalų ministerių taryboje
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Vengrija
Karui baigiantis, nors jau visiems buvo 

aišku, jog vokiečiai karą pralaimėjo, niekas 
tiek negynė savo krašto, kiek vengrai. Visą 
1944/45 m. žiemą Vengrijoje vyko didžiau 
si mūšiai, todėl kraštas liko be galo nunio
kotas: miestai sugriauti, pramonės įmonės 
sunaikintos ir susisiekimo keliai suardyti. 
Kada raudonoji armija užėmė Vengriją, 
kraštas buvo tokiame chaose, jog sovietai 
geriau buvo linkę palikti viską patiems 
vengrams tvarkyti, negu imtis kokių nors 
įsipareigojimų.

-V M '■ UŽI ...

šiandien
kūmai kyla iš to, kad vokiečiai pasitrauk
dami išvežė auksą, fabrikų įrengimus, maši
nas, susisiekimo priemones ir tt.

Ryšium su tuo ne per seniausiai ministe- 
ris pirmininkas Ferencas Nagys, lydimas 
komunistų partijos pirmininko, lankėsi Va
šingtone, Londone ir Paryžiuje. Po ilgų 
derybų vokiečių pagrobtą auksą, kuris buvo 
amerikiečių rankose, pasisekė atgauti. To 
aukso vertė 35 mil. dolerių; jisai sveria 
28.290 kilogramų. Sis auksas sudaro pagrin
dą nuo š. m. rugpiūčio mėn. 1 d. įvestai 

naujai valiutai. Dabar nustatyta, kad vienas 
gramas aukso yra lygus 13,21 florinų, o 
1 doleris yra lygus 11,74 florinų. Tai labai 
svarbus įvykis, nes Vengrija įgyja šiuo 
būdu pastovų atsiskaitymo pagrindą tarp
tautinėje prekyboje. Tiap pat yra svarbu 
tas, kad ši valiutos reforma padarė galą 
infliacijai, kuri jau buvo pasiekusi negirdėtą 
pinigo vertės smukimą.

Dabar Vengrijos likimas yra sprendžia
mas Paryžiuje. Po taikos sutarties sudary
mo raudonoji armija turėtų išeiti, palikus 
įgulas susisiekimo keliams saugoti su sovie
tų zona Austrijoje. VI. Bs.

Tuo pasinaudodami vengrai jau praėjusių 
metų lapkričio mėn. įvykdė rinkimus. Smul
kiųjų ūkininkų partija parlamente laimėjo 
246 vietas, socialistai — 71 vietą, komuni
stai — 67 vietas ir ūkininkų partija 22 
vietas.

Sudarytoji koalicinė vyriausybė dar iki 
pat šiol sunkiai kovoja, norėdama nugalėti 
pakrikimą. Visą laiką maisto trūkumas buvo 
toks didelis, kad jau seniai maisto kortelių 
sistema yra panaikinta,nes vis tiek valdžia 
neįstengia pateikti gyventojams maisto mi
nimumo. Miestų gyventojai yra priversti 
savo baldus ir rūbus atiduoti už maisto 
produktus. Kas neturi ko mainyti — ba
dauja. Spekuliacija yra taip įsigalėjusi, jog 
normali prekyba beveik neegzistuoja. Nors 
Vengrija iš esmės yra žemės ūkio kraštas, 
bet maisto trūkumas buvo toks'didelis, jog 
jau kuris laikas maisto produktus siunčia 
ne vien tik Unrra, bet taip pat ir Airija, 
Švedija ir Danija. Jau ir taip sunkų būvį 
dar apsunkina milijonai ištremtų vengrų iš 
tų kraštų, kurie po karo atiteko kitoms val
stybėm!.

Dėl žaliavų stokos ir dėl maisto stigliaus, 
pramonės gamyba siekia tiktai 30®/e prieš
karinio kiekio. Sunkiąją pramonę, t. y. gele
žies bei anglies kasyklas, o taip pat naftos 
šaltinius, kontroliuoja sovietų okupaciniai 
organai ir didesniąją dalį gamybos konfis
kuoja reparacijų sąskaitom

Kraštas, kuris turi vos apie 9 milijonus 
gyventojų, per, palyginti, trumpą 8 metų 
laiką, turės sumokėti 300 mil. dolerių repa
racijų, iš kurių, kaip numatyta taikos sutar
ties projekte, 200 mil. dol. sovietams, likusį 
100 mil. dol. Čekoslovakijai ir Jugoslavijai.

Dėl savo ūkinių sunkumų ir dėl tariamai 
demokratinės vidaus santvarkos politiniu 

• atžvilgiu Vengrija yra dideliame anglosaksų 
dėmesyje. S. m. kovo mėn. JAV pasiuntinys 
Maskvoje įteikė sovietams notą, kurioje iš
dėstė sunkų Vengrijos būvį ir pažymėjo, 
kad tie sunkumai žymia dalimi priklauso 
nuo reparacijų mokėjimo ir dėl didelių rau
donosios armijos rekvizicijų. Be to, buvo 
pasiūlyta sudaryti mišrią komisiją iš JAV, 
Anglijos ir sovietų atstovų, kuriai būtų pa
vesta išdirbti Vengrijos ūkinio atstatymo 
planą. Po šešių savaičių laiko į tą notą 
sovietai atsakė ir pasiūlymą atmetė. Atsaky
dami jie nurodė, kad 1945 m. Vengrija tu
rėjo atiduoti reparacihių tiekimų 33‘/j mil. 
dol. vertės, o atidavė tik už 10'/2 mil. dole
rių. Be to, pridėjo, kad visi to krašto sun-

stp. vykintas Vaistytai!
XIX amž. lietuvių tauta svetimtaučių 

mokslininkų buvo pasmerkta mirti. Mūsų 
kalba svetimieji ėmė domėtis tik kaip 
archyviniu dalyku. Tačiau gyva ir nema
nanti mirti tauta per savo geriausius sūnus 
— BASANAVIČIŲ, KUDIRKĄ, VAIŽGAN
TĄ etc. — kilusius iš sveiko lietuviško ka- 
mieno-kaimo pareiškė stipriausią valią iš
likti' gyventi ir būti laisva. „AUŠRA”, 
„VARPAS”, „TĖVYNĖS SARGAS” pabu
dino tautinę sąmonę. Per kelias dešimts 
metų ši sąmonė tiek subrendo kad kiekvie
nas lietuvis buvo tautiškai susipratęs. Ta
čiau valstybiškai ne visi buvo dar subrendę, 
dar daugelis galvojo, kad mūsų tautai pa
kanka kultūrinės autonomijos. Tik 1918 m. 
tautos sąmonė buvo pareikšta valstybine 
forma. Jei šiandien kiekvieno lietuvio tau
tinė sąmonė yra budri ir stipri, tai valsty
binę tenka dar mums gilinti.

Mūsų didingos praeities valstybinės tra
dicijos leidžia mums tvirtinti, kad lietuvių 
tauta jau iš žilos senovės buvo valstybiškai 
susipratusi ir iškilusi. Ji buvo žinoma ne 
tik savo narsia kariuomene, išplitusia pre
kyba, savo plačiomis valstybės sienomis: 
bet ir savo valstybine teise. Tauta, kuri 
gana anksti sukūrė savo teisyną-Lietuvos 
Statutą, buvo pribrendusi valstybiškai sava
rankiai gyventi ir savo valstybinių teisių 
neatsisakyti. Netgi svetimtaučiai mokslinin
kai, kaip prof. Lappo, savo veikaluose 
įrodo, kad lietuvių tauta, svetimųjų kariuo
menės pavergta, niekad valstybinio savaran
kumo neišsižadėjo ir dėl politinės nepriklau
somybės nuolat kovojo.

Šiandien, realizmo, grubaus materializmo, 
fizinės jėgos laikais mes negalime roman
tiškai atsiremti į valstybinę praeitį, tačiau 
morališkai mes turime pirmenybių prieš 
kitas tautas skelbti, kad mūsų tauta turi 
seną ir ilgą valstybinę eigą, didelį valsty
binį patyrimą gyvą valstybinę sąmonę. 
Mūsų priešai bando mus įtikinti, kad lietu
vių tauta yra per maža šiais moderniais 
technikos ir mjlitaijzmo laikais valdytis 
savarankiai, kad jai reikia glaustis prie 
kurio nors didelio kaimyno, kad jai pakanka 
tautinio savarankumo. Tačiau tie priešai 
užmiršta, kad Europoje yra daugybė mažų 
tautų, kurios gyvena valstybiškai savaran
kiškai. kad mažosios tautos taip pat nori 
ir turi teisę gyventi laisvos ir uepriklauso-

ė sąmonė
mos kaip ir didžiosios. Jei šiandien viešpa
tauja klaidinga biologinė pažiūra, kad ma
žieji ir silpnieji turi būt sunaikinti, tai rytoj 
įsigalės teisinga politinė srovė, kuri suteiks 
visoms pribrendusioms tautoms laisvę ir 
Nepriklausomybę. Juo labiau lietuvių tauta 
kovoja ir kovos dėl tokios pasaulinės sant
varkos, kuri užtikrintų jai valstybinę nepri
klausomybę, neutralumą ir amžiną taiką. 
Lietuvių tautos mažumas neapsprendžia jos 
dvasinio, valstybinio silpnumo.' Lietuvių tau
ta valstybiškai yra subrendusi, gyva ir at
kakli siekti valstybinio amžinumo.

Tiesa, atsiranda vienas kitas lietuvis, ku
ris, svetimųjų paveiktas, ima sirgti tautos 
mažybes liga. Jis ima įsikalbinėti, kad 
mums geriau dėtis su kuria nors didele val
stybė. Tačiau ir šie lietuviai, kurį laikę 
patarnavę svetimųjų interesams, tuoj pamato, 
kad svetimieji mus dar labiau silpnina, ma
žina ir naikina. Šie taip pat grįžta į valsty
binį kelią.

Šiandien, tur būt nebėr tokio lietuvio, ku
riam būtų neaišku, kad mūsų tauta tegali 
išlikti, susikurti ■ savitą kultūrę-meną ir 
mokslą, savitą ekonominį ir socialinį ger
būvį, būdama • tik savarankiška Nepriklau
soma valstybė. Tik savoj valstybėj mes 
būsime ne pastumdėliai, ne skurdžiai, bet 
savarankūs šeimininkai, kurie galėsim iš
puošti savo sodybas, atstatyti miestus, su
kurti pramonę, atgaivinti ūkį ir pakelti kul
tūrą. Jei būsime valstybiškai sąmoningi, 
kieti ir atkakliai kovosime dėl valstybės 
savarankumo, tikėkime, iškovosime valsty
binę Nepriklausomybę. Mūsų sąmonė 
užtvenkta didžiausio troškimo: valstybiškai 
būti nepriklausomiems. Didžiausias tikėji
mas, atkakliausia kova ir amžinas nepatiria- 
vimas priešų įtikinimams dėl mūsų silpny
bės mus išves ir grąžins į Nepriklausomą 
Lietuvą.

Dar demokratiškieji J. A. V., Anglijoi, 
Prancūzijos kraštai šiandien kovoja dėl tau
tų laisvės, nepriklausomybės, amžinos tai
kos ir gerovės. Tikėdami į šios kovos per
galę, ir patys aktyviai dirbdami bei kovo
dami dėl savos tautos ir kitų prispaustų 
tautų laisvės, valstybiškai savo teisių neit- 
sižadėdami, jas teisėtai gindami, iškovosima 
mūsų išblaškytai, niokojamai Tėvynei Val
stybinę Nepriklausomybę. Tik visiški vieno 
būkime valstybiškai susipratę; santoamgi, 
aktyvūs ir atkaklūs. '’T
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HERMANN HESSE i: i

Leidimas gyventi
Maloniai pažvelgė man valdininkas į 

akis.
•Suprantu“, tarė jis švelniai. „Bet taip 

galėtų kiekvienas ateitil Visų pirma Jūs 
būtinai turit įsigyti mirties kortelę. Ar 
Jūs turit tam reikalui pinigų? Ji kainuo
ja keturi tūkstančiai guldenų“.

,Ne, tiek daug aš neturiu! Bet aš ati
duosiu viską, ką aš turiu. Aš turiu tokį 
norą mirti“.

Jis keistai nusišypsojo.
..Tam aš mielai tikiu — Jūs nesat vie

nintelis toks. Bet ne taip paprastai nu
mirti. Jūs priklausote valstybei, mano 
mielas, ir esat tai valstybei įsipareigojęs 
siela ir .kūnu. Tai Jums gi turėtų būti ži
noma. Be to, aš matau, kad Jūs užregis
truotas pavarde Sinclair Emil. Ar Jūs 
rašytojas Sinclair?“

„Taip, tai tikrai aš“.
..O, tai man džiugu girdėti. Aš tikiuos 

galėsiąs Jums pasitarnauti. Sargybini, 
Jūs tuo tarpu galit išeiti“.

Sargybinis išėjo, o valdininkas man 
ištiesė ranką.

„Aš Jūsų knygas skaičiau susidomėjęs“, 
tarė jis draugiškai, „ir aš mielai Jums 
pagal galimybes linkęs padėti. Bet pasa
kykit, kaip Jūs patekot į šią neįtikėtiną 
padėti?“

Aš buvau kurį laiką išnykęs. Kuriam 
laikui buvau pabėgęs į kosmą; tai galėjo 
trukti du ar tris metus, ir, prisipažinsiu, 
tikrai tikėjausi, kad karas per tą laiką 
jau bus pasibaigęs. Bet sakykit, ar Jūs 
galit man išrūpinti mirties kortelę? Aš 
būčiau Jums be galo, dėkingas“.

Gal tai ir pavyks, bet pirma Jūs turit 
įsigyti gyvenimo leidimą. Be jo kiekvie
nas žingsnis būtų be pasisekimo. Aš re
komenduosiu Jus įstaigai Nr. 127; ten Jūs, 
man laiduojant, gausit bent provizorinį 
gyvenimo leidimą. Jis galioja tik dvi die
nas“.

„O, tai daugiau, negu pakankama!“
Aš paspaudžiau jam ranką.
„Dar vienas reikalas“, tariau aš tyliai.. 

Ar aš galiu dar Jūs paklausti? Juk Jūs 
matot, kaip silpnai aš orientuojuos visuose 
dabar aktualiuose reikaluose“.

„O, prašau, prašau“.
„Visų pirma, man būtų įdomu sužinoti, 

kaip tokiom aplinkybėm gyvenimas dar iš 
viso įmanomas. Ar tai žmogus gali išlai
kyti?“

.Taip. Jūs, kaip civilis, esat ypač blogoj 
padėty ir dar be dokumentų. Mažai bėra 
likę civilinių asmenų. Kas nėra kareivis, 
yra tarnautojas. Jau dėl to daugeliui gy
venimas yra pakenčiamesni*, o daugelis 
yra net visai laimingi. O prie trūkumų 
pamažu visi pripato. Kai pamažu išnyko 
bulvės ir reikėjo priprasti prie medžio 
pjuvenų košės — prie jos dabar šiek tiek 
pridedama dervos, todėl ji visai skani — 
kiekvienas galvojo, kad to nebegalės pa
kęsti. O pasirodo, tai nieko. Ir tai visur 
kur“.

„Suprantu“, tariau. „Iš tikrųjų, čia ir 
nėra nieko nuostabaus. Tik viena aš ne 
visai tesuprantu: kam visas pasaulis daro 
tokias milžiniškas pastangas? Tie trūku
mai, tie įstatymai, tie - tūkstančiai įstaigų 

'«»jį» tarnautojų — kas visa tuo yra sau- 
loma ir palaikoma?“

Ponas nustebęs pasižiūrėjo į mane, 
„Kas per klausimas!" Šūktelėjo jis, gal

vą purtydamas. „Juk JūsJ žinote, kad da
bar vyksta karas, karas visame pasauly
je! Ir tai yra tas, ką mes turim išlaikyti, 
dėl ko mes leidžiam įstatymus, dėl ko 
aukojamės. Tai- yra karas. Be šitų 
antžmogiškų pastangų armijos nė dienos

Vladasšlaitas

Plieniniai paukščia i ir kregždė
Sirenos kaukdamos prabėga adatėlėm 
per sudaužytą miesto kūną.
Ir plieno paukščiai atlekia viršūnėmis 
namų stogų, pritūpusių iš baimės.

Jie stogą lyžteli plonyčiais liežuviukais, 
lyg smaguriaujančios katytės pieną.
Ir milijonai sienų griūna 
ir milijonai plieno.

Sirenos kaukdamos prabėga adatėlėm 
per sudaužytą miesto kūną.
Plieniniai paukščiai atlekia viršūnėmis 
namų stogų ... /

Ir griūna —
lyg sudaužytos stiklo lėlės — 
bažnyčios, katedros ir kryžiai. *

Po valandos mažytė kregždė grįžta namo; 
ji nešasi sukandus uodą.
Iš tolo žiūri mėlynom akim ir niekur 
savų namų nemato ji.

Praeina dulkini kareiviai gatvėmis 
ir iš namų griūvėsiu išneša lavonu*.

Nuotrupos iš šii 
Kinas čia lietuviškas, technikos mokykla, ku
rią lanko visokie DP, irgi beveik lietuviška, 
didžiulėms dirbtuvėms vadovauja lietuviška 
ranka. Pagaliau ir ekonominis pulsas per
dėm, lietuviškas. Visa tai rodo, jog lietuviai 
bravo vyrai.

Spauda aprūpina vienos bendrovė* spau
dos. kioskas. Laikraščių išperkama tikrai 
pavyzdingai daug. Jų tiek Lietuvoj neskaity
davo. Ypač gražiai redaguojamas kasdieni
nis žinių lapas, turįs „Viesbadeno lietuvių 
balso” vardą. Atkreiptinas dėmesys į šio 
dienraščiuko kalbos taisyklingumą, kurio 
galėtų pasimokyti daug kas.

Gimnaziją lanko per 120 mok. Pradžios mo
kytai irgi netrūksta mokinių ir gerų mokytojų. 
Gan svarbų vaidmenį jaunimo auklėjime 
atlieka skautai. Čia yra „Dainavos” tuntas, 
subūręs per 200 narių. Skautai veikia ener
gingai. Viso to judėjimo ašis, be abejo, yra 
Vyriausio skautininko pav. sktn. St. Jakštas. 
Skautai turi įsirengę skautiškąjį būklą, ori
ginaliai pagal skautišku* papročiu* bei sti
lių sutvarkytą. Be to, yra labai simpatiškai 
įrengta skautų aikš/elė su kuklia statulėle 
geležiniu vilku.

Laisvalaikiui Unrra įtaisė jaukią kavinę, 
kur neretai ir stipresniu alum pavaišina. Šo
kiam groja lietuviškas orkestrėlis. Yra ir 
gan rimtas lietuvių dūdų orkestras.

Būti žvėryne ir nematyti dramblio ir ne

ilgiau nebegalėtų išsilaikyti kovos lauke 
— jos išmirtų badu!"

„Taip“, tariau aš iš lėto, „tai tikrai min
tis! Taigi, karas yra tas gėris, kuris to
kiom aukom turi būti išlaikytas! Bet — 
leiskit paklausti, nors ir koks keistas bū
tų kas klausimas — kodėl Jūs taip verti
nai karą? Argi jis viso to vertas? Argi 
karas iš viso yra gėris?“

Valdininkas atlaidžiai patraukė pečiais. 
Jis matė, kad aš jo nesupratau.

„Mielas pone Sinclair“, tarė jis, „Jūs 
labai nutolęs nuo pasaulio. Bet, prašau. 
Jūs tik pereikit viena vienintele gatve, 
pakalbėkit su vienu vieninteliu žmogum, 
bent truputėlį įtempkit savo mintis ir pa
klauskit save: Ką mes dar turime? Iš ko 
susideda mūsų gyvenimas? Tada Jūs tuoj 
turėsit atsakyti. Karas yra vienintelis da
lykas, kurį mes dar turime! Malonumai ir 
asmeniška laimė, visuomeninės ambicijos, 
gobšumas, meilė, dvasinis darbas — visa 
tai nebeegzistuoja. Karas yra vienintėlis, 
kuriam mes turime būti dėkingi, kad pa
sauly dar yra tokių dalykų, kaip tvarka, 
įstatymas, mintis, dvasia. Argi Jūs to ne
galit matyti?

Taip, aš tai dabar pamačiau ir padė
kojau tam ponui.

Paskui išėjau ir rekomendaciją įstaigai 
Nr. 127 mechaniškai įsikišau į kišenę. Aš 
visai negalvojau ja pasinaudoti, nebenorė
jau apsunkinti bent vienos iš tų įstaigų. 
Ir kad vėl nebūčiau pastebėtas Ir užkal
bintas, ištariau savo burtažodį, sustab
džiau savo širdies pulsą, paslėpiau savo 
kūną krūmų šešėly ir tęsiau toliau savo 
ankstybesnius klajojimus, visai nebegal
vodamas apie grįžimą.

Išvertė N. G.
(pabaiga)

į dienų kelionių (2) 
kas. O šiuo pačiu stambiuoju daiktu Viet- 
badene yra tautinis ansamblis, jau skersai 
ir išilgai Vokietijo* nuskambėjęs ir tebes
kambąs. Ansamblio giesmės iškilmingai 
sklinda ir per lietuviškas pamaldas, į kuria* 
vien dėl tų giesmių nemaža susirenka ir 
vokiškosios publikos. Būtų miela, jei toks 
ansamblis su laikti persikeltų Lietuvon . . .

Kultūriniame gyvenime ypač veiklus prof. 
Končius, neseniai peržengęs, berods, 60 me
tų amžiaus. Jaunuoliškas profesoriaus būdas 
yra tikras nepailstamos veiklos ir energin
gumo pavyzdys. Dažnai profesorius visuo
menei paskaito paskaitų.

Šitoks, sakytum, parapijiniu mastu milži
niškas viesbadeniečių veiklumas kilo, tur būt 
vien dėka tų meninių ir kultūrinių pajėgų, 
kurios yra susibūrusio* šioj stovykloj. Vien 
gydytojų 20, berods, po tiek pat inžinierių, 
teisininkų ir tt. Apie savo vienerių metų 
stovyklinio gyvenimo darbus ir veiklą ruo
šiama paskelbti metrašty, kuris būsiąs ir 
anglų kalba išleistas.

Besidžiaugiant visais šiais laimėjimais, 
tenka truputį stabtelėti ties vienu dalyku, ku
ris ne tik Viesbadene, betgi ir kitur, mum* 
nedaro garbės. Tai nuolatiniai smulkūs tar- 
pusaviai nesutarimai bei knisinėjimasis kad 
šios „smulkmenos” kenkia ir žaloja visuo
meninį bei kultūrinį darbą.

•bus daugiau)
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MINTIS Nr. 150 4 psi. Šeštadienis T946 m. rugpiūčio 24 i

JstnuMi
NEUMUENSTERIS (HOLSTEIN) 

Stovyklauja skautai
Netoli Neumuensterio, prie Einfeldo 

ežero, Neumuensterio tunto skautai sto
vyklavo 10 dienų, rugpiūčio 10—20 d. d. 
Atidarymo iškilmėse dalyvavo aukšti 
Unrra pareigūnai. Viso susirinko apie 120 
skautų iš Neumuensterio, Kylio, Itzehoe 
ir Tolko stovyklų.

Likviduota Neumuensterio stovykla
Vykdant stovyklų mažinimo planą, vi

sai likviduota Neumuenstery buvus Unrra 
team 102 ir čia buvę DP išskirstyti po ki
tas stovyklas. Lietuviai iš čia išdalyti į 
keturias vietas: dvi prie Slezvigo, viena 
prie Kylio ir viena prie Eckemfoerdes.

Steigiama nauja gimnazija
Unrra aukštų pareigūnų pasiūlymu ir 

karinės valdžios pritarimu sujungiamos į 
vieną gimnaziją buvusios trys progimna
zijos: Neumuensterio, Kylio ir Flensbur- 
go. Visų šių progimnazijų mokiniai su tė
vais ir su reikiamu pedagoginiu persona
lu suvežami į specialiai gimnazijai skiri
amą stovyklą KI. Wittensee, Kreis Eckern
foerde.
„Patria“ leidyklos įgaliotinis britų zonai 

yra mokytojas K. Mockus, gyvenąs
(24) Eckernfoerde, KI. Wittensee, 

Litauisches Lager.

Sportas
Rengiama Mainfrankų 

Apygardos sporto šventė
Lietuvai jau du kartus iš eilės teko 

didi ir teisingai užtarnauta garbė būti 
apvainikuotai Europos krepšinio meisterio 
vardu. Nuo to, kas mūsų iškovota ir tei
singai laimėta kultūrinėje ir sportinėje 
srityje, lietuvis neprivalo nei žingsnio iš 
šių pozicijų pasitraukti.

Juo labiau mums tenka būtina pareiga 
ištrėmime neapleisti sportinėje srityje 
laimėtų pozicijų jas ir toliau stiprinti. O 
Jei mums šiuo metu yra likę už savo Tė
vynės laisvę tik kultūrinės kovos kelias, 
lad šis — kultūrinės kovos laukas — kas 
lietuvių tautos dar nepažįsta, ar ją ne 
aip supranta, tepamato, ko mes esame 
-erti. Mes, kaip ir visos savarankiškos, 
ailtūringos tautos esame verti laisvės.

Tam tikslui, š. m. rugpiūčio 31 — ir 
ugsėjo 1 dienomis, Schweinfurto lietuvių 

stovykloje rengiama plataus masto spor
tinė šventė. Į šventę pakviesti ir pasiža- 
lėjo dalyvauti septynių Mainfrankų Apy- 
(ardos stovyklų įvairių šakų sporto ko- 
nandos ir pavieniai sportininkai.

Šventės metu bus: krepšinio, tinklinio, 
italo teniso, rutulio metimo, šokimo į 
aukštį ir tolį, bėgimo ir kitos sporto rung
tynės bei sportiniai žaidimai.

Todėl maloniai kviečiame lietuviškąją 
visuomenę, sporto komandas ir pavie
nius sportininkus aktyviai prisidėti ir da
lyvauti sporto šventėje. Nes tik sveikame 
kūne — sveika siela!

▼M trijų zonų Baltijos Tautu sporto 
šventė Augsburge

fnsfriitininmc Baltijos Tautų Augsbur
ge sporto vadovų posėdy lietuviams ats- 
tnoMsjant Z. Puzlnauskui, Vtrtjallul IrSlg. 
*MmrtttaL vietos Unrra vadovybei leidus, 
nutarta s-ir-iošti Augsburge 1946. IX

20—22 d. d. Baltijos Tautų Sporto šventę 
šia programzftį *

Lengvoji atletika vyrams:
100, 400, 110 barjerinis; 1500, 3000, 

4X100 šuolis į tolį ir aukštį, rutulys, dis
kas, ietis ir šuolis su kartimi.

Moterims
60, 4X60, rutulys, šuolis į tolį ir aukštį.
Visose varžybose kiekviena tauta išstato 

po tris dalyvius, išskyrus vyrų 100 ir mo
terų 60 m. konkurencijas. Taškai gauna
mi tik už pirmas 6 vietas, skaičiuojant 
I—6 t., II—5 t ir t t., bet taip, kad kiek
viena tautybė gali gauti taškus tik už dvi 
vietas. Estafetėje taškai skaičiuojami dvi
gubai. t ,

Tautybė, surinkusi lengv. atletikoj dau
giausiai taškų, skaitoma lengv. atletikos 
nugalėtoja.

Kovos žaidimai:
Futbolas, krepšinis, tinklinis, boksas.
Kiekviena tautybė išstato po vieną re

prezentacinę vyrų komandą ir po vieną 
moterų tinklinio komandą.

Rungtyniaujama: kiekviena tautybė su 
kiekviena. Nugalėtojai išvedami kiekvie
nai kovos žaidimų grupei atskirai.
Be to, lygiagrečiai bus pravedama šach

matų, stalo ir lauko teniso varžybos.
Visų kolonijų sporto vadovybės, kuriose 

yra aukščiau suminėtų rūšių sportininkų, 
ypatingai lengvaatletų, prašomi jų pavar
des ir atsiektus rezultatus, kad būtų ga
lima sudaryti reprezentacinius vienetus iš 
anksto ir numatytiems žmonėms išsiun
tinėti pakvietimus.

Tikimės, jog šiais metais lietuvių repre
zentacinės ekipos bus žymiai ir geriau 
pasiruošusios ir mums, lietuviams, neteks 
gauti kaip pereitais metais paskutiniąsias 
vietas.

Sporto Klubas „Dainava“.
Pastaba: Visose kolonijose leidžiami lai

kraščiai prašomi šią programą persispaus
dinti.

JAV AMBASADORIUS PAS TITĄ
Londonas. Amerikiečių pasiuntinys Ju

goslavijai Pettersonas lėktuvu iš Belgrado 
išskrido į Bledą, kur turės pasikalbėjimą 
su Titu dėl JAV vyriausybės ultimatumo: 
pirma, tuojau leisti Amerikos pasiuntiny
bės tarnautojams padaryti kvotą dėl an
trojo lėktuvo privertinio nusileidimo; 
antra, tuojau suteikti nevaržomą galimy
bę pasiuntinybei aplankyti internuotus 
lakūnus; trečia, per 48 valandas nuo no
tos įteikimo (ji įteikta rugpiūčio 21 d. 
penktą valandą ryto) grąžinti lakūnus, į 
jų tarnybos vietas. Tuo pat reikalu JAV 
užsienio reikalų ministeris Byrnes Pary
žiuje kalbėjosi su Jugoslavijos pasiunti
niu, o kiek vėliau ir su specialiai iš 
Frankfurto atvykusiais aukštais Ameri
kos karininkais.

JUGOSLAVIJA PALEIDO 
SUIMTUOSIUS

Londonas. Jugoslavijos teritorijoje rug
pjūčio 9 d. priversto nusileisti amerikie
čių keleivinio lėktuvo keleivius paleido 
rugpiūčio 22 d. priešpiet, neilgai trukus po 
to, kai Belgrade buvo gauta nota, kuria 
to paleidimo buvo reikalaujama 48 va
landų būvyje. Lėktuvo keleiviai rugpiūčio 
22 d. vakare sugrįžo į amerikiečių vyriau
siąjį štabą. Jugoslavai su keleiviais elgęsi 
gerai. Vienas sužeistas keleivis paUko 
Jugoslavų ligoninėje.

Amerikos ambasadorius Jugoslavijai nu
vyko į maršalo Tito vasaros rezidenciją 
Amerikiečių Jugoslavų žinių agentūra 
praneša, jog po šito pasitarimo tikimasi 
galėsiant ateityje išvengti panašių inci
dentų.

DEL ĮSAKYMŲ ATSIKLAUS 
VOKIEČIŲ

Londonas. Generolas Robinsonas, kalbė
damas anglų zonos vokiečių tarėjų kolek
tyvui pažadėjo visus karinės valdžios pa
rengtus potvarkius ir įstatymus prieš pas
kelbimą, pateikti jiems peržiūrėti. Toliau 
pabrėžė, jog anglų okupacinė valdžia ne
sitenkina vien dviejų zonų ūkiniu sujun
gimu, jos idealas visos Vokietijos ūkinis 
ir politinis suvienijimas. Sujungiamųjų 
anglų amerikiečių zonų centrinės vady
bos būsiąnčios dislokuotos. Pramonės ir 
prekybos reikalų valdyba būsianti Min- 
dene, maitinimo, ūkio, o gal būt, ir finan
sų — Stuttgarte.

ĮGABENS 50.000 TO ŽUVIES
Londonas. Amerikos karinė valdžia 

Vokietijoje praneša, kad ateinančiais mė
nesiais numatoma į amerikiečių zoną įga
benti apie 50.000 to žuvies. Britų ameri
kiečių suorganizuotas vokiečių Žvejybos 
laivynas liepos menesį davė per 7.000 to 
žuvies.

NAUJI PAŽYMĖJIMAI
Iš Stuttgarto pranešama: Kiekvienai 

asmuo amerikiečių zonoje, išskiriami tik 
sąjungininkų piliečiai okupacinės armijos 
tarnyboje, gaus naujus asmens pažymėji
mus. Juose taip pat bus įrašyti specialių 
partijos nariams teismų sprendimai, nu
saką, ar savininkas gali būti tik paprastas 
darbininkas ar gali eiti ir aukštesnes pa
reigas.

AMERIKOS PILIEČIŲ DĖMESIUI
Iš Londono JAV ambasada praneša, kad 

natūralizuoti JAV piliečiai esą pavojuje ne
tekti JAV pilietybės, jei jie nesugrįš į Ame
riką iki š. m. spalio 13 dienos.

Kas nori nenustoti JAV pilietybės, turi 
skubiai kreiptis į JAV artimiausią konsu
latą.

SKELBIMAS
Pranešame gerb. gimnazijų mokytojų 

žiniai, kad yra baigiama spausdinti kun. 
Br. Zdanavičiaus „Lotynų kalbos grama
tika ir sintaksė“ — pritaikyta gimnazi
joms.

Vadovėlis bus sukrautas pas autorių —t 
(21) L a h d e (Weser), Kreis Minden, DP 
Camp 3.
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