
’ Lietuvos > 
nacionaline 
M.Mažvydo 
^biblioteka/

Nr. 205 
ANTRADIENIS 

1946 BL SPALIO MEN.
I METAI

VISUOMENĖS^ DIENRAŠTI

29 D.

ZX54

Debatai dėl veto teisės
Naujorkas. JT posėdyje spalio 26 d. kal- 

T. įjo Norvegijos atstovas ir reikalavo im-
; žygių prieš Franką. Dėl veto teisės jis 
:akė, kad balsų daugumai turi būti su-' 
;ta sprendžiamoji galia ir -kad veto 

išė turinti būti revizuojama. Prieš veto 
t Tisą labai griežtai pasisakė Turkijos ats
tovas. _
DUONOS NORMAVIMAS-PALIEKAMAS, 

. NORS IR NEBŪTINAS
Londonas. D. Britanijos maitinimo mini- 

sterio Stracheyo pareiškimu dėl blogo der
vinis Anglijoje ir ne per geriausio Kanadoje 
< nonos normavimo metropolijoje nenumato
ma greitai panaikinti. Tačiau tai niekam 
n kenktų, nes turimi maisto ištekliai šian- 
i en tarp gyventojų yra teisingiau paskirs
tyti, negu prieš karą: pasiturintieji valgo 
kiek blogiau, bet užtat neturtingieji geriau..

EUROPOS ATSTATYMO PLANAS ,
Naujorkas. Prancūzija patiekė JT ūkio 

ir šocialinei komisijai Europos atstatymo

planą. Visos Europos valstybės turinčios 
bendrai paruošti gyvenamų .patalpų planą. 
Pagal šį bendrą planą turi būti nustatyta 
"statybos medžiagų ir darbo jėgos kiekiai 
ir, nežiūrint valstybių sienų, turi būti pas
kirstytos ir panaudotos ten, kur bus rei
kalinga.

Panašiai turi būti paskirstyta energija, 
medžio; tekstilės, metalo, kailių ir alie
jaus dirbiniai.

5 PARTIJOS PARLAMENTO 
RINKIMUOSE

Londonas. Žiniomis iš Sofijos Bulgarijos 
parlamento rinkimuose pereitą sekmadienį 
iki pietų balsavo 40% turinčių teisę bal
suoti. Rinkimuose dalyvauja penkios parti
jos: tėvynės fronto, jų tarpe ir komunistų 
partija, ir 3 opozicijos partijos. JAV siūly
mas paskirti sąjungininkų kontrolės komisi
jas rinkimų laisvės apsaugai buvo sovietų 
atmestas, motyvuojant kišimusi į Bulgarijos 
vidaus reikalus.

Pasauliui reikalinga pajėgi Vokietija
Londonas. Anglų radijo žinių tarnybos 

Vokietijai politinis komentatorius dar kartą 
išdėstė pažiūras į Vokietijos ateitį. Zonų 
ribos ir Vokietijos padalinimas į rytinę ir 
vakarinę Vokietiją turi tuojau pranykti. 
Anglija negali ilgiau pakęsti tokio būvio, 
kuriame anglai r amerikiečiai turėtų nuolat 
maitinti vakarinę Vokietiją, o sovietai iš 
rytinės Vokietijos vežasi maistą pas save.

Potsdamo susitarimas turi būti vykdomas 
be jokių kompromisų arba reikia iš naujo 
susitarti. Antraip Anglija bus verčiama at
kirti Vokietijos pramonę, irgi nesilaiky- 

, dama Potsdamo susitarimo. Net ir įvyk
džius Vokietijos ūkinę vienybę, turėtų būti 
padidintos pramonės produkcijai sutartos 
ribos.

Anglijos nuomone Vokietijos plieno pro
dukcija iš numatytų 7,5 mil. tonų turi būti 
pakelta iki 11 mil. tonų, nes tai esanti bū
tina norma Vokietijos ūkiniam atstatymui 

x įvykdyti. Anglies gamyba taip pat turi būti 
ne tik padidinta, bet ir jos išvežimas į kitus 
kraštus sumažintas, kad tuo būdu liktų už
tenkamas kiekis Vokietijos pramonės rei
kalams.

Nuo Vokietijos gerovės priklauso Euro
pos gerovė. Nuo Vokietijos vieningumo 
priklauso Europos ir pasaulio vieningumas. 
Padalinus Vokietiją suskyla Europa ir 
suyra JT organizacija, o tuo pačiu ir taikos 
išlaikymo ramstis. Anglijos politikos sieki
mas: vieninga ir ūkiškai pajėgi, bet nepa
vojinga, Vokietija.

ANGLAI SIŪLO TARPTAUTINĘ 
KARIUOMENĘ

Londonas. Britų Gallupo institutas vieša
jai nuomonei tirti buvo padaręs anketą ka
riuomenės pertvarkymo klausimu. 50% at
sakiusiųjų pasisakė, kad D. Britanija vi
sas savo ginkluotas pajėgas, įskaitant ir 
atominius ginklus, pavestų pasaulinio parla
mento kontrolei, jei tą pat darys ir kitos 
didžiosios valstybės. Iš atsakiusiųjų 27% pa
sisakė prieš ir 23% susilaikė nuomonės ne- 
pareiškę.

ANGLIJOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ 
SUVAŽIAVIMAS BAIGĘSI

Londonas. D. Britanijos 78 metinis profe
sinių sąjungų suvažiavimas Brightone, ku
riame dalyvavo 793 delegatai nuo 7 mil. są
jungos narių, pasibaigė. Pasiūlyta rezoliu
cija dėl netvarkos Graikijos profesinėse są
jungose ir dėl vidaus būvio Franko Ispani
joje atmesta, kaip kišimasis į kitų valstybių 
vidaus reikalus. Tačiau rezoliuciją siūlanti 
Anglijos .vyriausybei nutraukti diplomatinius 
ir ūkinius santykius su Franko Ispanija, pri
imta. -.

SPROGIMAS VANDENYJE
Apie 20.000 to vokiečių sprogstamosios 

medžiagos, kuri buvo paskandinta prie Jut- 
lando salos, sprogo ir padarė didelių nuos
tolių danų Aarhuso miestui. Sprogimą su
kėlė viena magnetinė mina, susidūrusi su 
šia sprogstamąja medžiaga. (Dana).

JAV užsienio politika
JAV užsienio politika grindžiama pasto

vios taikos suorganizavimo pagrindu. De
ja, ir prez. Trumanas savo paskutinėje 
kalboje pripažino, kad šioje srityje yra 
padaryti labai maži žingsniai. Tai dedasi 
dėl to, kad karą laimėjusių valstybių 
interesai yra skirtingi. Pastovios taikos 
negalima sukurti, kada daugybė Europos 
tautų yra netekusios laisvės. Pastovi taika 
bus tegalima tada, kada visame pasaulyje 
įsiviešpataus teisingumas, laisvė, darnus 
valstybių bendradarbiavimas ir teisingai 
suprasta bei vykdoma demokratija.

JAV užsienio reikalų ministeris Byrne- 
sas, apžvelgdamas taikos konferencijos 
darbus, teisingai pabrėžė, kad taika tegali 
būti sukurta laisvės pagrindais. Jis ištiesė 
draugiškumo ir taikos ranką visoms vals
tybėms ir tautoms, jei ji bus nepriimta, 
tai kris kaltė ir atsakomybė už žmonijos 
ateitį tiems, kurie taikos, laisvės ir tei
singumo nepripažįsta.

Bymeso žodžiais tariant, ne viena vals
tybė negali pasisavinti dorybės ir išmin
ties monopolio. Taip pat ne«viena valsty
bė negali priespauda, persekiojimais pa
vergti kitų tautų ir valstybių teisių. Eu
ropos ir viso pasaulio politika turi būti 
pagrįsta teisėtumo ir tesingumo princi
pais. Kalbėdamas apie ūkinę santvarką, 
•Bymesas taip pat užakcentavo socialinės 
ir ūkinės demokratijos principus, kad vi
sos tautos galėtų laisvai vykdyti savo 
ūkinę politiką, viena kitos neišnaudoda- 
mos.

Didžiųjų JAV politikų kalbos susilau
kia tam tikros reakcijos pačioje Ameri
koje. Kaip matyti iš W. Lippmanno 
straipsnio „Nuolaidų sovietams istorijos“ 
ir iš priešrinkimirfes kovos į JAV kon
gresą, Amerikoje reiškiasi nuomonių skir
tumai dėl karo vedimo taktikos, dėl po
kario užimtų pozicijų ir dėl politinės li
nijos sovietų atžvilgiu. Respublikonų va
dai vis- labiau kaltina vadovaujančius už
sienio politikai dėl neryžtingumo ir per- 
didelių nuolaidų Europos Rytų sąjungi
ninkų atžvilgiu.

Mūsų klausimas JAV užsienio politikos 
plotmėje nėra didelė problema. Tačiau ne 
mes vieni esame atsidūrę tokioje politi
nėje būklėje, ir mūsų klausimas siejasi su 
kitomis Rytų Europos problemomis. Be 
to, JAV vadovaujamos politikos vyrai yra 
nekartą pabrėžę, kad jie gins mažųjų 
tautų ir valstybių teises. Rooseveltas, 
Bymesas, Vandenbergas yra keliais atve
jais užakcentavę, kad Baltijos valstybių 
vienokiu ar kitokiu okupantų užėmimas 
yra laikinis ir nepripažįstamas. Štai estų 
prekybos laivų savininkų byloje Angli
joje paprašytas paliudyti Bymesas raštu 
pareiškė, kad Estijos absorbavimas į so
vietinę resnubliką nėra akcentuojamas, 
V-d nacinnnlizaciiosT įstatymai ir dekre
tai, veikią šiuo metu Estijoje, nėra JAV

1 ' (Nukelta J 4 p.)
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Vadinamame taikos kongrese Paryžiuje ir 
saugumo taryboje Long Ailende tarp Rytų 
Ir Vakarų vykstąs karas ribojasi kol kas tik 
karčiais žodžiais. O Graikijoje jau iš tik
rųjų prasidėjo šaudymas. Kai Paryžiuje ir 
kitur vyksta dar tik nervų karas — Graiki
jos, Jugoslavijos ir Albanijos pasieniuose 
kasdien vyksta ginkluoti susirėmimai, ir 
mirtis čia turi gerą piūtį.

Čia Graikijoje, visu savo aiškumu ir nuo
gumu iškyla Tarybų s-gos imperialistinės 
ambicijos, sėdamos mirtĮ, nesantaiką ir vai
dus. Čia aiškiai matyti, kaip imperialistinė 
valstybė, panaudodama to'fcilinio modernaus 
gangsterio techniką ir metodus, rengiasi 
praplėsti savo {takos ribas.

Yra klaidinga manyti, kad esamieji nera
mumai ir nesantaika Graikijoje yra tik vie
tinės reikšmės reikalas. Kad. ten vykstanti 
kova yra vienų graikų reikalas. Kad kova 
eina tik tarp dešiniųjų ir kairiųjų. Toli gra
žu ne. Kas vyksta Graikijoje, yra gerai ir 
rūpestingai suplanuotas reikalas. Jį atlieka 
Jugoslavijos ir Albanijos komunistinės vy
riausybės, pagal iš anksto paruoštus Mask
vos planus. Beveik visi ginklai, paimti ko
vose su teroristais, yra rusiškos arba Jugo- 
slaviškos kilmės. Šaudymai, žudymai ir aten
tatai yra diendš reiškinys dabartinėje Grai
kijoje.

Generolai deportuojami
Pašalinimui pavojaus, gręsiančio Graiki

jos nepriklausomybei, vyriausybė imasi efek 
tyvių priemonių. Penki graikų armijos ge
nerolai, anksčiau vadovavę Elas pajėgoms/ 
buvo areštuoti ir deportuoti. Buvo imtasi 
efektyvių kariškų priemonių prieš komunis
tines gaujas, veikiančias pagal Graikijos ko
munistų partijos ceiitro nurodymus.

Veikiančios Graikijos šiaurėje komunisti
nės gaujos sudaro daug rimtesnę problemą; 
tai nėra pradžia pilietini!) karo dėl politinių 
vidaus motyvų, bet vienos svetimos valsty
bės gerai suplanuotas ir vedamas karas.

Esant tokiai padėčiai Graikijoje bereikė- 
tų, kad M. Manuilskis, nuvykęs į Jungtinių 
Tautų saugumo tarybą, patetišku balsu pa
reikalautų, kad būtų apginta Ukraina ir vi
sas likusis pasaulis nuo Graikijos vyriausy
bės agresingų intencijų. Jei esamos sąlygos 
Graikijoje graso pasaulio taikai — Manu
ilskis gerai žino viso to priežastį.

Rusijos strategija
Kas slepiasi už šių įvykių — aišku. Tai 

Tarybų s-gos veržimasis prie Viduržemib 
jūros. Jugoslavijos ir Albanijos daromas 
spaudimas dėl Graikijos šiaurinės sienos 
reikštų Graikijos padalinimą ir Bulgarijai

tektų priėjimas prie Egėjąus jūros ties So- 
lonikais. Toks Graikijos padalinimas duotų 
progos Tarybų s-gai prieiti prie Dardane
lų ir, gerai paspaudus Turkiją, galėtų įsi
gyti karines bazes pačiame Dardanelų są
siauryje.

Būtų labai tikslu, kad Alexanderis Cado- 
ganas tinkamai atsakytų į Manuilskio ab
surdiškus kaltinimus. Bet gali atsitikti, kad 
viešoji opinija gali neįvertinti gręsiančio 
pavojaus ir patikėti patetiško balso rėkimu.

Wallaceas ir jo pasėkėjai sudaro rimtą 
kliūtį sprendžiant pasaulio taiką, reikala'u- 
dami suprasti sovietų aspiracijas ir jiems 
nusileisti. Kiekvienas, aš manau, visiškai 
Supranta ir žino sovietų vedamąją dabar
ties politiką, tik, žinoma, jei jis nori su
prasti Viskas yra aišku be komentarų. Vi
sa nelaimė yra ta, kad didelė dalis žmonių

S. Baltaragis Gerai, nekalbėkime
Pastaruoju metu čia vienur, čia kitur- 

pasigirsta balsų, šaukiančių nekalbėti lai
kraščiuose apie mūsų gyvenimo, pegero- 
ves. Vieni šitokios nuomonės ašmenys, 
prisidedantieji prie tildančiųjų choro, nu
mykia tas priežastis, dėl kurių jie kelia
patį pageidavimą; antri nurodo, kad iš 
laikraščių apie mūsų bendruomenės ligas 
sužinosianti nedraugų spauda, tas mūsiš
kis prieš iteigiamybes pasisakąs balsas pa
sieksiąs priešą, todėl blogai pasitarnausiąs 
mums patiems, lyg ir atlikdamas pats sau 
kaltintojo vaidmenį; treti rėkia kad tik 
rėkti, kad tik jų rėksmas toliau nuskam
bėtų. Žinoma, šitame sutartiniame chore 
esama ir nuoširdžiai skambančių balsų, 
bet netrūksta taip pat ir apsimetimo. Nuo
širdus balsas pasigirsta suinteresuotų as
menų, kuriems tos spaudoje keliamosios 
negerovės neprilimpa, kurie mėgina šiuo 
reikalu šaltai ir objektyviai pateisėjauti. 
Vis dėl to didžioji šio choro dauguma ims 
netikrą, bet labai rėkiančią gaidą, gin
dama savo nešvarią krautuvėlę nuo hi
gieną prižiūrinčių akių. Su tais blogiausia: 
jie ir šaukti mėgsta labiausiai, bet jiems 
taip pat bene visiems nežmoniškai patin
ka, kad kalbama ne apie jų, bet apie jų 
brolių ydas; jie tada iš džiaugsmo rankas 
trina, duoda medžiagos rašantiems, bet, 
gink, Dieve, nepaliesk ju! Kad yra šitaip, 
o ne kitaip, tai galima pavyzdžiais įrodyti.

O jei verta susilaikyti ir nekelti mūsiš
kių, tai tik dpi to vieno motyvo: nepasi
tarnauti priešui, kuris per savo apmoka
mus bernus nuolat suskaito visus mūsų 
žingsnius ir be spaudos, kiekvienoje net 
smulkioje parapijoje.

Atrodo, kad spaudos pasisakymai prieš 
pačias negeroves, tų negerovių kėlimas 
spaudoje turėjo mums patiems tam tikros,, 
gal ir nemažos teigiamos įtakos. Visuoti- 
nai ir viešai mūsų pačių paneigtas daly
kas smulkesnėse bendruomenėse pradeda
mas vertinti tik kaip neigiamas. Žmonės, 
spaudos orientuojami ir paremiami, patys 
įsisąmonina ir sąmoningai pradeda nusi
grįžti nuo minties būti blogųjų darbų da
lyviais ir bendrakeleiviais. Kas ir palinkęs 
i blogus veiksmus, matydamas bendruo-

geriau priima už tikrą pinigą įvairias sva
jones, nei pažiūri realiai tikrovei į akis.

Kartojasi 1938 metai
Tas pat vyko ir 1938 metais su hitlerine 

Vokietija. Tie, kurie proklamavo pavojų pa
sauliui iš ano meto Vokietijos, buvo at
šaukti, kaip neatsakingi neramumų kėlėjai. 
Žmonių masės tada irgi tikėjo, kad Hitleris 
pajus atsakingumo jausmą ir atsisakys nuo 
svajonių užvaldyti pasaulį.

Toks pat reiškinys vyksta ir šiandien. Tie, 
kurie mato pavojų ir prašo pasaulio opini
jos' atkreipti dėmesį į gresiantį pasauliui ko
munizmo pavojų — apšaukiami kaip socia
lizmo ir demokratijos priešai, kaip reakcijai 
O tie, kurie rėkia ir šaukia, kad viskas tvar 
koje ir pasaulis eina prie taikos ir gerovės, 
tie laimi aplodismentus.

Dar yra laiko išgelbėti pasaulį iniio grę
siančio pavojaus. Bet dabar yra pats laikas 
suprasti ir numatyti pavojus, kad atėjus lai
kui būtų galima imtis tikrų priemonių.

menę nušigręžiant, pradeda susilaikyti. O 
jei šiandien ryžtamės Viešai neigiamybi ■ 
nematyti, pridengti jas tylėjimu, tai gal ” 
dalies kaltas ir mūsų ilgametis įpratir.' 
ko mažiausiai matyti, nes geriausia ta . 
kuris nesistengia matyti, tokiam nėra pa-
vojaus nukentėti. Įpratimas ilgainiui bus 
išsigimęs į tradicinę baimę.

Žinoma, jeigu jau tylėti, tai nėra ko be
kalbėtu Gerai, tylėkime, jei įveiksime iš
laikyti neprabilę. Tylėkime ir sakykime, 
kad blogybių mūsų bendruomenėje visiš
kai nėra. Tuo būdu bus patenkintas ne t'k 
mūsų ilgametis baimės jausmas, bet ir vi
si tie, kurie kiekvienas, dėl savo motyvų 
pasisako prieš neigiamybių ir visokių ne
gerovių kėlimą spaudoje.

Tylėkime, bet negalvokime, kad dėl to 
mūsų tylėjimo ilgainiui visiškai išnyks 
negerovės. O jeigu neišnyks, tai reikia ieš
koti kitų būdų joms naikinti, kai kuriais 
atvejais gal ir labai radikalių būdų. Negi 
paliksime jas!

Nekalbame čia apie tuos atsitikimus, kai 
neatsakinga plunksna garbingus ir nusi- 
pelnusius darbus ima peikti. Taip elgtis ne
valia, tuo daroma skriauda, bet kai tikro
sios neigiamybės želia — reikia gi su jo
mis ką nors daryti, o košės iš tokio daik
to nevirsime.

Kas siūlo skundus, pranešinėjimus aukš
tesnėms įstaigoms, tas netikrą pinigą kiša 
už tikrą ir stengiasi apgauti, arba nežino, 
kiek skundai jau yra pridarę, mums žalos 
ir kiek žmonių dėl šio biauraus papročio 
visiškai, be reikalo nukenčia. Naikinkime 
skundus, kovokime su jais, bet piršti kaip 
priemonę mūsų gyvenimui gydyti tik jau ne- 
pirškime. Kur prasideda skundai, ten dažnai 
jie tėra priemonė nešvarioms sąskaitoms

NESTREIKUOJA SVEČIŲ DELIAI
Naujorkas. Telegrafo sąjungos paskelbtas 

streikas atidėtas iki spalio 30 d., Naujorko 
burmistro, pavaduotojui pareiškus, kad -ne
tinka streikuoti tuo laiku, kai mieste vieši 
svečiai iš viso pasaulio.

sutvarkyti, atsikeršyti, pykčiui išlieti, įkąsti, 
bet ne tiesai pasakyti. Taigi reikia ieškoti 
geresnių priemonių, negu šioji, ir reikia jų 
rasti.

Žodis priklauso tiems, kurie siūlo neigia
mybių nekelti spaudoje. Laukiame! Kalbė
kite ir duokite tikrą pinigą, švarų būdą!
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Aleksandras Mikolajėna»
▼ 
bermenys 

Humoreska
Viltautai buvo retjs pavyzdys gerai sugy

venančios ir darnios šeimos. Tiek vyresnieji 
broliai, Grigas ir Jurgis, tiek jaunesnysis, 
lustas, tėvui mirus, išaugęs brolių globoje, 
kiekvienas dirbo visos šeimos labui, kuriai 
vadovavo senutė motina. Mokslo jie buvo 
nedidelio, bet praktiškai pasimokę ir gyve
nimui pasiruošę, sugebėjo palyginti, neblo
gai, jsitaisyti. Kostas dirbo vienos užmies
čio autobuso linijos šoferiu ir jam' gal ir 
geriausiai, iš visų sekėsi. Jis be algos turėjo 
ir pašalinio uždarbio, priimdamas pakeliui 
naujus keleivius, kurie atsiskaitydavo tik su 
šoferiu ir autobuso palydovu, ir, be to, iš 
kiekvienos, kelionės jis atsiveždavo ir įvairių 
produktų, kuriuos provincijoje gaudavo nu
sipirkti daug pigesnė kaina, o kai kada su- 
sitrūkdant miesto maisto tiekimui, jis galėjo 
arpūpinti šeimą visu, ko mieste trūko; dar 
ir kaimynams galima buvo šį tą parduoti, 
iš ko buvo irgi papildomo pelno. Abu vy
resnieji tarnavo valįininkais tų pačių auto
busų stotyje nors darbas ir nebuvo toks 
pelningas, bet daug ramesnis, o abu ypač 
mėgo ramumą. Siap tarnyboje visi trys tu
rėjo labai gerą vardą, tik viena sena Vil- 
tautienė dažnokai juos pabardavo, girtuo
kliais pavadindama. Bet tai jau toks mo
tinų Įprotis - jie nebuvo girtuokliai. Jei Kos
tui grįžus iš savo kelionių jie visi trys tuo
jau nuskubėdavo į artimą restoraną viliuo- 
jančiu Sveikatos vardu ir ten išmesdavo po 
keletą stikliukų ir tik retais, ypatingai svar
biais atvejais, ir kiek daugiau,-tai čia jokia 
girtuoklystė. O ir namie, atsižvelgdami į tai, 
kad motina tiesiog neapkęsdavo degtinės, 
nuo kurios per didelio vartojimo mirė dar, 
palyginti, jaunas jos vyras, jie tik retkar
čiais per pietus po kokį stikliuką para
gaudavo ir tai tik tada, kada motina pa
ruošdavo kokį ypač riebų patiekalą - kokius 
kaldunus, dešreles ar ką nors panašaus. Čia 
ir motina turėdavo sutikti, kad be degtinės 
riebalai užkemša žarnas, ir tuomet gali būti 
ir sveikatai pavojingu Na, užtat motina to
kius patiekalus tik retkarčiais ir ruošdavo.

Šeimos susigyvenimas nė kiek nenukentė
jo ir dėl Kosto vedybų - ligi to laiko visi 
trys buvo nevedę. Ne tik nenukentėjo, bet 
naujoji brolienė dar labiau juos sucemen
tavo. Ramią meterėlę, be to, už visus daug 
jaunesnę, visa šeima labai pamylėjrf. Motina 
buvo patenkinta, kad ši ir nemėgina imti į 
savo rankas šeimos ūkio ir Į virtuvę nė no
sies nekiša, o svainiai iš karto geru noru 
virto ištikimiausiais tarnais. Kone kas dieną 
čia vienas čia kitas atnešdavo ar saldainių 
ar tešlainių ar kitų kokių skanėstų, o dieno
mis, kada Kostas su savo mašina būdavo 
kelionėje, broliai būtinai nuvesdavo bro
lienę į kiną, kartais net Į teatrą. Bet kartu 
su tomis vedybomis baigėsi ir tie dažni ap- 
lilankymai Sveikatoje, kuo ypač džiaugėsi mo
tina. Kostas, grįždamas namo pats norėjo pra
leisti laiką namie su jauna žmona ir abiems 

vyresniems tik retkarčiais pavykdavo trupu
tį Sveikatoje pasėdėti, bet malonumo iš to 
buvo maža, nes be Kosto jiems buvo nuo
bodu — jis tik vienas mėgdavo pakalbėti, 
papasakoti Įvairių savo kelionių nuotykių, 
na,'o turėdamas gražų balsą - ir padainuoti, 
jiems gi likdavo tik pritarti. Be Kosto ne
buvo nei pokalbių, nei dainų. Bet net ir tos 
vienišos išvykos Į Sveikatą visiškai nutrūko, 
kada brolienė pastojo - viena pažįstama se-

JONAS NEVARDAUSKAS

Liubeko rudens vakaras
Pradingo vasara ir nuplazdeno burės. 
Gražiojo miesto aikSlėj taškosi vanduo. 
Čia matosi žmogus nuplyšęs, be kepurės, 
Čia su vaizbūnais šoka, ūžia vėl ruduo.
Apgriautame bažnyčios bokšte kranksi 

varna.
Pilnutės gatvės skubančių žmonių.
Kanaluos žiba grįžtančių laivų liktarnos, 
Pakrantėm slankioja šešėliai alkanų.
Kaip girtas skersgatvyje invalidas, 
Ruduo mums švilpauja melodijas senas. 
Ant miesto krinta vakaro pažaro šydas, 
Sparnais apgaubęs ūkanas visas.
Kavinėj aidi muzika, balsai užkimę, 
Ir žiba žiburėliai miesto pakrašty. 
Ten leidžia dienas. žmonės ištrėmime, 
Ir tu, manoji laime, skęsti toj nėkty.

Dvieju anglų palankus atsiliepimai ap-e 
lietuvius tremtinius

Šią vasarą žymus britų parlamento narys I 
sir Arthur Salter, lydimas aukštų britų ka-1 
riuomenės bei Unrros pareigūnų lankėsi 
Lahdės lietuvių tremtinių stovykloje. Svečio 
garbei lietuviai padainavo tautinių dainų ir 
pašoko liaudies šokių. Grįžęs į Angliją, sir 
A. Salter per vyr. Unrros anglų zonos di
rektorių sir Raphael Oilento Lahdės lietu
viams atsiuntė padėkos laišką, kartu pridė
damas auką šalpos reikalams bei dovanų 
lietuvaitėms dainininkėms. Kiek vėliau, kai 
„Manchester Guardian” pasirodė vienas pa- 
baltiečius tremtinius juodinąs laiškas, sir A. 
Salter atsakė į jį savo laišku, kuriame labai 
gražiai atsiliepė apie lietuvius tremtinius ir 
apgynė jū gerą vardą.

Lietuvos pasiuntinys Londone min. B. K. 
Balutis atsiuntė lietuvių Komitetui Wuerz- 
burge 1946 m. rugsėjo 2 d. rašytą laišką, 
kuriame jis sako: „Šiomis dienomis aš ga
vau laišką iš p. \V. G. Cargill, buvusio jū
sų stovyklos direktoriaus. P. Cargill rašo 
man su dideliu nuoširdumu ir nepaprastu 
pasigėrėjimu apie lietuvių stovyklą ir lietu
vius, kuriuos jam teko sueiti, pažinti ir pa
milti. „Aš neseniai sugrįžau iš Vokietijos”, 
rašo p. Cargill, „kur praleidau pusantrų me
tų, kaip DP stovyklų direktorius. Per šį lai
ką aš sutikau daugelį tūkstančių lietuvių, 
taktingi septynius mėnesius aš turėjau ga'r- 
bės būti Wuerzburgo stovyklos direktorium, 
kurioj buvo daugiau negu 1000 lietuvių. 
Mes pasidarėme nuoširdūs draugai ir jie 
priėmė mane į savo širdis tokiu būdu, ku

nutė (bene tik motinos pamokyta) jiems pa
aiškino, kad nėščiai, o ypač jos būsimam 
kūdikiui, net pats alkoholio kvapas yra bai
siai pavojingas. Nesmagu buvo tokiais jau 
visiškais blaivininkais likti ir ne labai jie 
tuo aiškinimu tikėjo, bet kas gali žinoti - gal 
ir teisybė, tai nežudys gi jie dar negimusio 
vaiko. Užtat pasiryžo, vaikui gimus, už visą 
šį primestą jiems pasninką atsilošti - čia 
jau negalės jiems nieks nė žodžio pasakyti, 
ypač jei tai bus berniukas - naujoji nykstan
čios Viltautų šeimos atžala.

Gimdymas buvo jau greitai laukiamas, 
kada įvyko visa ta istorija. Kostas turėjo su 
savo mašina grįžti pietų, bet negrįžo. Kiek 
neramūs, nes paprastai Kbstas buvo labai 
punktualus, turėjo visi pietauti be jo. Atėjo 
vakaras, o Kosto vis nėra - aišku, kad ka
žin kas. negero įvyko. Pagaliau tik apie dvy
liktą valandą nakties Kostas pasirodė, bet 
koks! Visas kruvinas, purvinas, apilyšęs, 
su perrišta galva.

Jaunoji žmona, pamačiusi tokį vyrą, vos 
neapalpo. O motina tuojaus Įtarė: Tai ką, 
ar pasigėrei, kad toks grįžti? Ar tau jaunos 
žmonos ne gėda?

Bet Kostas girtas nebuvo. Vos gaišdamas 
sutinusias lūpas atverti, jis tik paaiškino, 
kad įvyko autobuso katastrofa.

(bus daugiau)

rio negalima ir aprašyti. Tamsta, aš nepa
prastai didžiuojuos tuomi, kad buvau my
limas ir gerbiamas kiekvieno vyro, moters 
ir vaiko ir kad aš taip pat juos mylėjau. 
Aš turėjau vilties, kad galėsiu pasilikti su 
jais, kol jūsų šalis vėl bus laisva ir jie ga
lės grįžti • namo, bet aplinkybės nebeleido, 
nors aš turiu vilties netolimoj ateityj grįžti 
Vokietijon.” ' sr ■- ' '

Prie šio laiško ištraukos min. Balutis nuo 
savęs rašo: „Aš taip pat norėjau padėkoti 
Jums, brangūs mano broliai ir sesės, kaip 
tikriems panašių jausmų inspiratoriams. Ir 
iš kitų vietų man tenka gauti panašių gra
žių atsiliepimų apie mūsų tremtinius. Ir tai 
ne tik malonu išgirsti, bet yra itin svarbus 
faktorius visų mūsų kovoje už mūsų Tėvy
nės laisvės atgavimą. Lietuvių tautos geras 
vardas šiandien yra gal vienas galingiausių 
ginklų mūsų rankose. Todėl be galo svarbų, 
kad mes juomi pasinaudotumėm iki maksi-----
mum galybės. Minėtas p. Cargill laiškas 
geriausia liudija, kaip kiekvienas tremtinys 
gali būti puikiausias „ambasadorius” savo 
tautos reikalams užsienyje... Jūs galite būti 
tikri, kad tauta, kuri ir didžiausioje savo ne
laimėje sugeba įkvėpti nuomifhės ir jausmus 
panašius Į tuos minėtame laiške, tauta, ku
ri tikrai ir pasiryžus nori būti laisva ir tos 
laisvės siekia, kad ir kraujuodama, kad ir 
dantis sukandus — tokia tauta niekuomet 
negali žūti. Mes tik tuomet galime galuti
nai netekti laisvės, kai patys jos atsisakysi
me — o to nebus niekuomet”, pabrėžė*min 
Balutis.
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D&tmoldas tarp dangaus ir denies
Dar rugsėjo pabaigoje Detmoldo ir Hid- 

deseno stovykloms buvo paskelbta, kad jos 
spalio mėti, bus perkeltos į Greveną. Si ži
nia šukė’ė nerimo, nes, kaip žinoma, Det- 
mo'das yra tapęs anglų zonos pabaltiečių 
centru.

Čia veikia oficialioji pabaltijiečių instituci
ja — Baltų centrinė taryba, į kurią įeina 
po 2 lietuvių, latvių ir estų atstovus. Nese
niai Detmolde pradėta leisti oficialūs lietu
vių ir latvių savaitraščiai — „Lietuvių žo
dis”. (Estai savąjį leidžia Liubeke). Be to, 
čia sutelktos stiprios lietuvių meninės jėgos. 
Dramos kolektyvas, su A. Rūko „Bubulio ir 
Dundulio” premjera aplankęs beveik visos 
zonos stovyklas, jau ruošia scenai naują vei
kalą, o operos menininkai, su dainos, šokio 
ir muzikos programomis daugelį kartų kėlė 
savo.tautiečių nuotaikas ir sėkmingai popu
liarinę lietuvių tautos vardą svetimųjų tar
pe, šiuo metu, didžiausias kliūtis įveikda
mi, ruošia „Sevilijos Kirpėją”. Visa tai da-

SU1MTAS ARABŲ BOIKOTO 
KOMITETAS

Jeruzalė. Britanijos mandatinė vyriausy
bė Palestinoje nelegalios arabų armijos vy
riausiajame štabe Haifoje suėmė Arabijos 
aukštojo komiteto įsteigto boikoto komitSto 
narius, kurie yra atsakingi už smurto veiks
mus prieš žydus. Komitetas bandė piniginė
mis baudomis priversti arabus klausyti jo 
nurodymų ir tuo būdu sukėlė didelį nerimą.

Buvęs JAV užsienio reikalų viceministe- 
ris Sumneris Wellsas pareiškė, jog nedera 
D. Britanijos vienos leisti spręsti Palesti
nos likimo.

MUZULMONAI EINA Į VYRIAUSYBĘ
Londonas. Indijoje muzulmonų lyga ir 

kongreso partija susitarė dėl dalyvavimo 
pereinamoje Indijos vyriausybėje. Penki mi- 
nisterių postai numatyti muzulmonų lygai ir 
penki kongreso partijai.

ATLYGINIMAS UŽ PASIKfiSINTOJŲ 
NURODYMĄ

Stuttgartas. Stuttgarto miesto vyriausias 
burmistras paskyrė 25.000 RM atlyginimą 
už nurodymą asmenų, spalio 19 d. pada
riusių tris bombinius atentatus Stuttgarte 
ir Backnange.

Ryšium su atentatu amerikiečių ir vo
kiečių policija padarė daug kratų, kuriose 
suimta keletas asmenų. (Dana.)

J A V poKtika . . .
('atkelta iš 1 p.) 

pripažįstami, kad šiuo metu veikiąs Esti
joje režimas JAV nėra legalizuotas. Va
dinasi, JAV ir toliau kietai laikosi mažų
jų tautų ir valstybių laisvės ir nepriklau
somybės gynimo politikos. Lietuvos klau
simas kol kas nestatomas aštrumoje, nes 
yra didesnių klausimų, kuriuos reikia 
svarstytu Bet tikėkime, kad Lietuvos 
klausimas iškils kartu su visa eile kitų 
Europos Rytų klausimų, kurie bus iš
spręsti taip, kad visame pasaulyje viešpa
tautų teisė, laisvė ir demokratinis vienin
gumas, kurį įgyvendins JAV, remiama 
laisvę mylinčių valstybių. m. Sargenls.

bar pakibo ore, nes jau įžengėme j 2-ją 
spalio mėn. pusę, o iškėlimo klausimas vis 
dar neišspręstas. Po kai kurių pastangų 
buvo pažadėta visus palikti vietoje, vėliau 
menininkus buvo pasišauta sukelti į Blom- 
bergą, Baltų centrinę tarybą ir laikraščių 
personalą palikti Detmolde, o visus kitus 
kelti į Greveną. Šiandieną jau linksniuoja
mos ir kitos vietos,„o vargšai DP, nieko 
tikro nežinodami, jaučiasi nei pakarti, nei 
paleisti ir turi tenkintis burtais — „veš ar 
neveš”. J P.

Radijo bangomis
Ir ko toji Maskva neprišneka, ko ji neiš

randa? — Visko, o visko. Naujausi „išra
dimai” tegalima išgirsti tik- per Maskvos 
radijo bangas.

Štai, -šiandieną ilgesnį laiką nebūtumei 
šios žemės padaras ir būtumei nukritęs iš 
mėnulio, sakytum: „Kaip gražiai šneka toji 
Maskva, kaip tiksliai ji informuoja savo 
tautiečius!... — Tik klausyk ir gėrėkis”...

Nagi, pasiskaitykite tą’ feljetoniškąjį ko
mentarą ir jūs, malonūs skaitytojai:
„... Sovietinė Lietuvos respublika, su neuž.- 
šalančiu Klaipėdos uostu ir amžinąja tary
binės Lietuvos sostine Vilniumi, po buvu
sios žiaurios nacių okupacijos, vėl amžinai 
grįžo į tarybinių Sovietų socialistinių res
publikų šeimą...”

„... Slaviškoji Rytprūsių visuomenė, kuri 
ilgus metus buvo engiama germaniškojo 
jungo, su Kaliningrado uostu, kuris yra tos 
srities gyventojų svarbiausias centras — jų 
sostinė, taip pat grįžo prie savojo kamieno, 
prie Tarybų sąjungos-.” — Ach, kokia „sla
viška” toji Rytprūsių sritis ir koks slaviš
kas” Karaliaučiaus uostas — ką čia jau ir 
bekalbėti!-. Kas tik žino bent kiek Europos 
istoriją — visiškai tat „patvirtins”—

Na, o toliau ką gi šneka Maskva? — Na
gi, visiem/ po piliulę: ir amerikiečiams, ir 
anglams, ir— Caldariui...

„...Vakarų didžiosios valstybės Taikos 
konferencijoje visa gerkle šaukia, kad Bul
garijoje reikia įvykdyti laisvus ir demokra
tiškus rinkimus...

„Bulgarijos liaudis ir pati žino, kaip 
jiems susitvarkyti savo viduje ir kokią jiems 
vyriausybę išsirinkti. Jiems nereikalingi pa
mokymai iš šalies. Juo labiau nereikia pa
tarimų iš kapitalistinės Amerikos ir impe
rialistinės Anglijos pusės!..”

O kas su Caldariu? — Nagi, jis didžiau
sias „fašistas”, didžiausias „reakcionierius” 
ir dar bent kiek didesnis už patį didįjį bau
bą...”

Dar toliau: „—Čekoslovakijos prezidentas 
Dr. Benešąs lankėsi Maskvoje ir prašė So
vietų vyriausybės visiškos globos ir užtari
mo prieš „fašistines” ir „kapitalistines” jė
gas, kurios supą Čekoslovakijos respubli
ką-” Ar sutiko „tėvas” suteikti visišką „glo
bą” Čekoslovakijai — to pranešėjas dar ne
pranešė- P. A-nu

KPD MANEVRAS
Muenchenas. Bavarijos komunistų parti

jos komitetas išleido pareiškimą, kuriame 
teigiama, kad ligšiolinių priemonių Voke- 
tijos sienų klausimu KPD nelaikanti ga’u- 
tiniu sprendimu. Ji visiis būdais atsiribo
janti nuo atsakingumo už Vokietijos sričių 
atskyrimą ir panaudosianti visas priemones 
vokiečių tautos interesams ginti būsim ■ 
siose taikos derybose. Visos ligšiolir ; 
priemonės ir planai sienų klausimu par - 
ryti be vok'ečių bendradarbiavimo ir prita
rimo. (Dana).

TRUMPOS ŽINIOS
Rymas. Vatikanas. Popiežius Pijus XII 

spalio 26 d. pasakė per radiją kalbą 
Jungtinėms Tautoms.

Naujorkas. JAV Valstybėse dar tebėra 
2 milijonai bedarbių.
Vašingtonas. Ispanų pasiuntinys Vašing

tone davė paaiškinimų dėl JT gen. sekr. - 
tariaus Trygvės Lie kalbos. Trygvė L> 
išvedžiojimus jis vadina stebinančiais ir 
mano, kad kalbėtojas mažai tesiorientuo- 
ja Isnanijos vidaus reikaluose.

Ankara. Turkijos užsienio reikalų mi
nisterija praneša, kad* ruošiamos prekv- 
bos sutartys su Sirija, Libanonu, Transil
vanija ir Palestina.
Berlynas. SĖD (komunistų) vadas Maxas 

Fechneris, kalbėdamas dėl rinkimų rezul
tatų, pareiškė, kad SPD (socialdemokra
tai) rinkimuose laimėjimą pasiekė, ape
liuodami į masių nacionalistinius instink
tus.

Atėnai. Graikijos komunistų parties 
gen. sekretorius Zacharijadis išteisint’ 
nuo kaltinimo, kad propagavęs piliet' 
karą. Jis buvo teisiamas Salonikuose dėl 
balandžio 12 d. pasakytos kalbos.

Belgradas. Užbaigęs 8 dienų kelionę por 
Jugoslaviįą Titas pasakė kalbą. Joje p- - 
žymėjo, kad Paryžiaus taikos kongres- - 
nepavykęs. Jugoslavų teisės pakankamai 
nepripažintos.

Praga. Prezidentas Benešąs, kalbėdamas 
moterų kongrese, nurodė, kad moralės 
kėlimas yra svarbiausias uždavinys.

Rymas. Italijos valstybė pasiėmė vokie
čių karių kapų priežiūrą.

Oslo. Norvegijos socialinių reikalų mi
nisterija praneša, kad Norvegija suteikusi 
Unrrai 15 mil. kreditą ir jau pristačiusi 
90.000 to maišto dalykų.
Paryžius. Prancūzijos finansų ministeris 

pareiškė spaudos atstovams, kad frankas 
yra stabilus ir nesą planuojama jo nume
simo.

Paryžiuje spalio 26 d. pasirašyta Pran
cūzijos Austrijos prekybos sutartis.
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