
Taikingi
Londonas. JT plenumo posėdyje Moloto

vas pasiūlė sumažinti visų valstybių gink
luotas pajėgas ir uždrausti atominės energi
jos naudojimą karo tikslams. Tam reikalui 
plenumas turįs: a nutarti redukuoti visų 
valstybių karines pajėgas; b uždrausti ato
minio ginklo naudojimą; c įpareigoti saugu
mo tarybą imtis visų priemonių pirmųjų 
dviejų nutarimu vykdymui; d patiems JT 
nariams įsipareigoti padėti saugumo tary
bai šiuos nutarimus įvykdyti.

Tolesnėje savo kalboje . Molotovas pas
merkė atominio ginklo naudojimą karo tiks
lams, nes jis dėl savo savumų pegalįs būti

siūlymai ir netaikingi puolimai
panaudotas prieš kariuomenės dalinius, o 
tik atviriem miestams, civiliams gyvento
jams, daugiausia moterims ir vaikams, nai
kinti. Veto teisės panaikinimas, pasak jo, 
sugriautų JT organizaciją.

Šį klausimą tekeliančios tik sovietams ne
draugiškos valstybės, tuo būdu siekdamos 
JT išardymo ir karo prieš Tarybų s-gą su
kėlimo, kurio svarbiausias kurstytojas esąs 
Churchillis. Už jo nugaros, be abejo, stovį 
Anglijos ir JAV reakciniai sluoksniai, kurie 
sterlingais ir doleriais stengiasi primesti 

j savo valią eilei mažųjų valstybių, kad tuo 

budu jas padarytų provokacijų prieš Tarybų 
s-gą įrankiais.

Visos priemonės taikai išlaikyti esančios 
atidedamos. Patikėtinių taryba didžiųjų 
valstybių kolonijų mandatams JT žinion 
perimti dėl Amerikos ir Anglijos trukdymų 
lig šiol nesudaryta, nors pradėta rūpintis 
prieš pusantrų metų. Santykiai tarp D. Bri
tanijos ir Indijos vis dar tebesą kaip tarp 
senjoro ir vasalo, užuot buvę tokie, kaip 
tarp lygių valstybių kad būva. Olandija vis 
dar tebelaiko savo kariuomenę nepriklauso
mam gyvenimui pribrendusioje Indonezijoje

(Nukelta į 4 p.)
Trumpos žinios

Madridas. Ispanijos 
užsienio reikalų mi
nisterija paskelbė' 
smulkmenas apie vo
kiečių valstybinio ir 
partinio turto likvi- 
ddvimą. Be kita ko,’ 
Ispanija pripažįsta 
sąjungininkų kontro
lės tarybą kaip Vo
kietijos vyriausybę.

Viena. Amerikiečių 
okupacinė valdžia 
grąžino Austrijos 
valstybiniam bankui 
konfiskuotą aukso 
fondą 5 mil. dol. 
sumos.
Maskva. Tassas de- 

mentuoja žinią, kad 
Bulgarijos darbo sto
vyklose laikoma 40000 
politinių kalinių.
Paryžius. AP pra

nešimu Paryžiuje 
įsteigta tarptautinė 
teisininkų organiza
cija, apimanti ' 24 
valstybes.

Bernas. Ateinančią 
savaitę Londone bus 
Britanijos ir Švei
carijos prekybos 'pa
sitarimai.

Stokholmas. Švedi- 
jo s vyriausybė ofi
cialiai pripažinoVeng- 
rijos vyriausybę.
Viena. Vėl pradėtas 

greitųjų traukinių 
susisiekimas tarpVie- 
nos ir Budapešto.

Kairas. Opozicijos 
spauda aštriai puola 
Egipto ministerį pir
mininką, kad pasi
kalbėjimai su Bevinu 
Londone baigėsi be 
rezultatų.

Kankinių Vėlės
Šioje tamsumoj Rasų, Lietuvos kapi

nėse liūdnai spindi žvakutės. Žmonės, 
nejausdami laisvės, kaip vergai, su šir
dies baime renkasi į jas. Iš jų kyla pa
slaptinga dvasia, vėlių dvasia, sklidina 
tikėjimo į amžinybę, J Lietuvos nemirš- 
tamybę, J jos laikines priespaudas ir 
amžiną gyvastį, į nugalinčią laisvę ir 
pralaiminčią vergiją, J lietuvio dvasinę 
stiprybę. Ši vėlių dvasia siurbiasi J gy
vųjų kraują, širdį, smegenis.

Kiekvienas iš mūsų Vėlinių vakarą 
savo mintims, jausmais nuklys j tolimas 
Lietuvos užkampio kapines, aplar’iyt sa
vo Motiną, Tėvą, brolius, seseris. Dau
gelis skausmingai, klaidžios po Nežinią, 
nes neras savo artimųjų kapų. Jie toli, 
kaž kur Šiaurėje, jie nežinomi Lietuvo
je, nes tų kapų aukos paslaptingai žuvo 
tamsią naktį nuo budelių rankos. Tai 
Lietuvos kankinių kapai.

Nuklydęs į Lietuvos kapines tolimas 
nuo Bostono, iš Australijos, iš Argenti
nos, Italijos ar Vokietijos lietuvis ke
leivis jaus, kaip iš apleistų, išniekintų, 
nežinomų ir žinomų kapų kyla Lietuvos 
kunigaikščių, tautiškai ir valstybiškai 
susipratusių bajorų valstybinės laisvės 
ir Nepriklausomybės dvasia, kovotojų, 
1831, 1863 m. sukilėlių maištinga, 'revo
liucinė prieš bet kokias priespaudas va
lia, aušrininkų, varpininkų, knygnešių, 
savanorių, partizanų įsakymas gyvie
siems: eikite mūsų pėdomis, ginkite Lie
tuvos teises, gyvenkite ir kovokite dėl 
jos laisvės. Šalia šių didvyrių kapų 
spinksi švieselės milijonų paprastų dar
bo žmonių, kurie kentėjo nuo svetimųjų, 
kovojo dėl savo vaikų ateities, nematė 
šviesos, gražios dienos, o badavo, ver
gavo, nes neturėjo laisvės. Jie savo šir
dyje nešiojo tą pačią didvyrių mintį: iš

kovokite mums šviesą, geresnę ateitį, 
laisvę. Jie. gimdė didvyrius. Ir iš jų- 
kapų kyla ta pati Lietuvos dvasia.

Beklaidžiojantieji po ^kapines pajaus, 
kaip šalti, nykūs, su užgesusiomis švie
selėmis yra kai kurie kapai. Jų dvasia 
yra išnykusi iš kapinių, nes sąžinė bijo 
gerų akių, o niekingos vėlės bijo geros 
dvasios. Tai parsidavėlių, išdavikų, pa
taikūnų, budelių vėlės. Dėl jų niekšingų 
išdavimų žuvo milijonai Lietuvos lais
vės kovotojų.

Vėlinių dieną mirusieji atgimsta iš 
naujo gyvųjų sąmonėje. Jie grįžta į mus 
įsu gyva dvasia, su tomis idėjomis, su 
tais žodžiais, su tais veiksmais, su ku
riais jie, gyvi būdami, skiepijo savo vai
kams žmoniškumą, lietuviškumą, gėrį ir 
grožį, su ta dvasia, su kuria veikė ap
linką, su tais didvyriškais žygiais, su 
kuriais kūrė savo tautos ir valstybės is
toriją. Šiandien žaliukams prieš akis at
sistoja Vytautas Didysis ir įsakinėja iš
saugoti ir apginti valstybę, šiandien 
mums iškyla Basanavičiaus, Kudirkos, 
Šliūpo dvasia ir įspėja mus nenustoti ti
kėjimo amžina Lietuva.

Iškankintos Lietuvos kankinių ir mūsų 
brolių pilksermėgių vėlės šaukiasi pa
galbos Ad. Mickevičiaus žodžiais: Tam
sa viską tur apglobus, kas iš to bus, kas 
iš /to bus? Daugelio ir mūsų akyse, anot 
poeto Nagio, tūno baisi tamsuma. -Ta
čiau matome, kaip tos spinksinčios Vė
linių žvakutės vis labiau ir plačiau lieps 
nojasi, kaip Laisvės šviesa kaskart la
biau įsidega ir pateka Aušra. Kartu su 
poetu tikime, kad iš didvyrių vėlių švie
selės įsižiebs saulė.

Iš mirusiųjų Šviesa persiduoda gyvie
siems. Stp. Vykintas

Jeruzalė. Jeruzalėje 
padaryta didelių te- 
rorinių užpuolimų. 
Stotyje sprogus bom
bai žuvo vienas bri
tų kareivis. Kita bom
ba sprogo prie ka
reivinių.
Atėnai. AP praneša, 

kad Opozicijos parti
jos sutiko priimti 
ministerio Caldario 
reikalavimą daryti 
naujus rinkimus.
Jeruzalė. Jewish 

Agency informato
rius pranešė, kad ši 
organizacija paruo- 
nisi auklėjimo planą 
kovai su teroru.

Sidneys. Užsienio 
reikalų ministerija 
praneša, kad'lig 1947 
m. vasario pusės at- 
leis visus belaisvius 
ir internuotuosius. 
Australijoje, jų yra 
apie 15.000.

Vašingtonas (UP.) 
Gallupo institutas 
viešajai nuomonei 
nustatyti, remdama
sis apklausinėjimais 
rytinėse valstybėse, 
išpranašavo, kad atei
nančiuose kongreso 
rinkimuose lapkričio 
mėn. respublikonų 
partija gausianti nuo 
55 iki 60% yisų balsų.

Prezidento rinki
mams 1948 metais 
pirmasiais kandida
tais numatomi da
bartinis Naujorko 
valstybės gubernato
rius Thomas E. Dewis 
ir Ohio valstybės se
natorių*. Robertas 
Taftas.
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Emigracijos teigiamumai ir neigiamumai
Tiek lietuvių tremtinių, tiek pabėgėlių, 

kaip ir visų Vakaruose esančių išblašky
tųjų asmenų, teisinė padėtis iki šiol ne -tik 
kad nepaaiškėjo, bet, priešingai, tas betei
siškumas paskutiniu metu {gauna vis aštres
nes formas. Iš ligšiolinės globos, atrodo, ei
nama prie tam tikrų spaudimų. Nereikia 
stebėtis, kad žmonės, maitojami beviltišku
mo pradeda kelti emigracijos klausimą, no
ri bėgti iš padėties, neteikiančios bent šio
kios tokios pragiedrulio atošvaistos. Nors 
ir emigracijr.i iki šiol mūsų globėjai nėra 
paruošę konkrečių galimybių, tačiau, atro
do, šis klausimas yra svarstomas, tad, rei
kia tikėtis, kad vieną dieną atsivers gali
mumai išvykti į vieną ar kitą kraštą. Pra
vartu iš anksto pasvarstyti emigracijos klau 
simas, jos teigiamumai ir neigiamumai. 

*Svarbiausia, kad galimos emigracijos atveju 
būtų galima emigruoti kompaktiškai mūsų 
tremtinių ir pabėgėlių masei. Tuo atveju 
būtų {manoma geriau atsispirti priimančio 
krašto iš anksto paruoštoms asimiliacijoms, 
kitais žodžiais tariant, tautinio išmarinimo 
užmačioms. Oi tokius planus ruošia kone 
kiekvienas kraštas, kuris tik numato pas sa
ve Įsileisti svetimos darbo pajėgos. Be to, 
emigravus vienur ar kitur kiekvieną emi
grantą laukia jsikūrimo sunkumai. Jie visa
da būtų lengviau pakeliami esant didesniam 
savos bendruomenės būriui, negu vienai ar 
kos jūroje. Paskiromis šeimomis išvykimas 
j tolimesnius kraštus, kaip Australija, Pie
tų Amerika ar nuotolio atžvilgiu jiems to
lygius reikštų išvykusiųjų asmenų žuviipą 
savo tautai. Gal tik vienam kitam, po dide
lių pastangų ir po ilgesnio laiko bepavyk- 
tų grįžti savon tėvynėn, kurios laisvės at
statymu mes nenustojame tikėję.

Tačiau ir kompaktiškos emigracijos į 
tolimesnius kraštus išvykimo atveju tenka 
skaitytis su faktu, jog tam tikra išvykusių
jų dalis (o ji gali būti gana žymi), ir atsi
radus galimumui grįžti tėvynėn, neturės 
jėgų jos pasiekti, sąlygų bus priversti savo 
tautai mirti svetimoje žemėje, nors dažnas 
ilgėsis savo kaulus parnešti į tėvų kapus. 
Ypač su sunkiai įgalimais arba ir visai ne- 
Įveikimais kliuviniais susidurs gausesnės 
šeimos, kurių tam tikra dalis dėl jauno 

amžiaus, dėl senatvės ar sveikatos nustoji- 
mo negalės dirbti. Dirbantieji vos {stengs 
pragyvenimą parūpinti sau ir nedirbantiems 
savo šeimos nariams, gi susitaupyti pinigo 
grįžimui tėvynėn jie neturės jėgų. Tokiems, 
nepajėgiantiems grįžti tėvynėn, lengviau bus 
baigti gyvenimą svetimoje žemėje, kai jie 
gyvens savų tautiečių salelėje. Be to, jų pa
likuonis ilgiau lietuviškumą išlaikys tik tuo 
atveju, jei gyvens tarp didesnio skaičiaus 
tokio- pat likimo ištiktų savų tautiečių bei 
jų atžalų; Esant didesniam būriui savų tau
tiečių ir tolimiausiame krašte lietuviškumą 
būtų Įmanu ilgiau išlaikyti per mus mokyk
las, kultūrinius pasireiškimus ir spaudą.

Yra manančių, kad svarbu išemigruoti iš 
šios beteisės padėties, gi tėvynėn, jei ji bus 
laisva, kiekvienas galės būti grąžintas vals
tybės pastangomis ir lėšomis. Si galimybė 
gana abejotina, ypač turint galvoje mūsų 
krašto nedidelius išteklius.

Į emigracijos teigiamumus pažvelgsime 
kita proga. Stasys Mingaila

Kaip gi bus su p
Rodos prieš kokius metus laiko JAV kon

greso nariai Maskvos vizito metu buvo pri
imti maršalo Stalino, su kuriuo kalbėjosi 
dėl paskolos ^Tarybų s-gai. Stalinas pareiš
kė, kad jis norėtų gauti paskolą siekiančią 
7—8 milijardus dolerių. Tokios normos, 
atrodo, sovietai nesitikėjo gauti, bet prašyti 
galima. Amerika buvo palankiai nusistačiusi 
derėtis dėl paskolos davimo, nors ir, žino
ma, ne tokio dydžio, kaip sovietai pagei
davo. Juo labiau, kad ir Britanijai po ilgų 
derybų visgi palyginamai didelė paskola su
moje 3,75 milijard. dolerių buvo suteikta.

Ant kiek sovietai pradžioje rodė susi- 
interesavimą paskola, tiek paskui jų intere
sas. nuslūgo. Tūlam gali artodyti, kad so
vietai tiek atkuto, jog jokių paskolų nebe
reikalingi. Tačiau tikrosios priežastys to 
desinteresmento glūdi sąlygose tai paskolai 
gauti.

Vašingtonas painformavo Maskvą, kad 
norint paskolą gauti laukiama jų prisidė
jimo prie tarptautinių institucijų skatinan
čių laisvą prekybą ir galutino skolinimo — 
nuomojimo Įstatymu duotų tiekimų (laike 
karo) atsiskaitymo. Tai esančios sąlygos, 
kurios buvusios pastatytos ir Britanijai ir 
kurias išpildžius kreditas buvęs“ suteiktas. 
Taip pat iš Britanijos buvę pareikalauta ati
daryti sterlingo bloką. Ji sutiko. Eventualiai 
turėtų tą pat padaryti ir Tarybų s-ga su 
rublio bloku, kuris susidarė laike karo ir 
PO jo.

Sovietai nesutiko tartis dėl laisvos preky
bos. Vašingtonas tuo reikalu prieš daugelį 
savaičių pasiuntė notą į kurią net nebuvo 
atsakyta.

Inkorporavusi Pabaltijo valstybes — Lie
tuvą, Latviją ir Estiją — { Tarybų s-gą, ji 
turi pilną prekybos monopolį šiose valsty
bėse; be to atskirais susitarimais Sovietų

LIETUVIŲ TAUTOS TEISES IR KANČIOS

Prancūzų katalikų vienos socialinių stu
dijų grupės leidžiamame studijų rinkiny 
„Travaux de l’Action Populaire” 9 sąsiu
viny yra išspausdinta labai simpatinga stu
dija apie Lietuvos kančias ir jos teises. 
Studija pilna meilės Lietuvos gamtai, jos 
dainoms ir kalbai, švelniam ir rimtam lie
tuvių būdui. Studija supažindina skaitytoją 
su veiksniais, suartinančiais Lietuvą su 
Prancūzija, su trumpu Lietuvos istorijos ški 
cu ir kultūriniais bei ūkiniais neprlkl. Lietu
vos bruožais — ūkine ir soc. neprikl. Lie
tuvos būkle karo išvakarėse. Antroje studi
jos dalyje nupasakotas Lietuvos įjungimo 
į Sov. Rusiją kelias ir būdai ■ ir pirmosios 
sovietų okupacijos lietuvių tautai padarytos 
skriaudos. Toliau aprašoma vokiečių oku
pacija ir rezistencinis lietuvių judėjimas. 
Paskutinėje studijos dalyje įtikinančiais 
faktais įrodinėjama, kad lietuvių tauta turi 
visas teises būti nepriklausoma valstybe.

įskola Sovietams
s-ga yra užsitikrinusi Rumunijoje bei Ven
grijoje. Sudariusi prekybos sutartis su Suo
mija, Lenkija, Bulgarija ir ČekoslovaĮdja, 
Tarybų s-ga išplėtė savo monopolį ir ant 
Švedijos, iš kurios gaus paskolą prekėmis 
ant mainų bazės. Be to, kaip „St dones 
Post Dispotch” praneša, ji smeigia nagus 
ir Į Austriją, kad įtrauktų ją { uždarą so
vietų prekybos sferą. ,

Sovietai taip pat nesutiko įstoti į tarptau
tinį taip vadinamą Pasaulio Banką, kurie 
yra galingi veiksniai laisvąja! pasaulio pre- 
kybi remti. Kvietimas Į paruošiamąją Tarp-

OKUPACINIŲ PAJĖGŲ NE0EMA2INS
Vašingtonas. (OJC) JAV generalinio štabo 

viršininkas Eisenhoveris, savo pirmoje spau
dos konferencijoje po sugrįžimo iš Euro
pos, pareiškė, kad nėra numatoma daugiau 
mažinti pkupacinės kariuomenės dydį. Ame
rika ir • toliau laikys užjūrio kraštuose 
400.000 vyrų.

10 MIL. VOKIEČIŲ IEŠKO ARTIMŲJŲ
Herford. Spalio 25 d. oficialiai yra skai

toma, kad 10 mil. vokiečių visose 4-riose 
okupacinėse _ zonose ieško savo artimųjų. 
Tik vienoju jbfitų zonoje paieškojimo Biure 
yra užregistruota 4 mil. pavardžių.

tautinę Prekybos konferenciją Londone irgi 
nebuvo priimtas.

Ir jeigu JAV vyriausybė, komentuoja to
liau laikraštis, paklausytų Henry Wallaceo, 
kuris mano, kad reikia viską daryti sovie
tams patenkinti - tenka duoti jiems paskolą, 
kuri būtų panaudota kaip tiktai prekybos 
karui prieš mus remti. Dabartinis prekybos 
ministeris Avarell Hariman taip pat kaip ir 
Byrnesas nemano, kad JAV turėtų būti vis- 
tiek, ką sovietai balkanuose veikia, kaip kad 
Wallace galvoja. Jiems net labai Balkanų 
klausimas rūpi.

Kaip matyti, anglo-saksai nori įtraukti so
vietus į tarptautinĮ ūkinį bendradarbiavimą. 
Didžioji dalis pasaulio valstybių jau rado 
bendrą kalbą tarptautinėse ekonominėse 
institucijose. Dabar yra vienas didžiausių 
vakarinių sąjungininkų siekimų tai preky
bos internacionalizacija. Tokie turtingi 
kraštai, kaip Amerika, nori turėti ir patiki
mas rinkas gaminiams, kurių ji pati toli 
gražu negali sunaudoti. Rusija atsistoja 
prieš problemą — kokia bus jos pozicija 
komercijoje ateityje — išvien su kitomis 
valstybėmis ar prieš jas? Žinoma, Tarybų 
s-gai pasirinkus ne vienybės kelią, vargu ar 
ji gali tikėtis paskolos iš JAV. M. V ė t r a.
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Šermenys
Humoreska

Pas karstadirbį neilgai užtruko, nes pa
vyko pas jį rasti jau visai paruoštą karstą 
tinkamo ilgio. Norėjo duoti jam rankpini
gių, kad kitam kam neparduotų, bet, šis, se
nas pažįstamas, su kuriuo jie nekartą Svei
katoje kartu vakarieniavo, nieko nepaėmė ir 
prižadėjo karstą pristatyti, kai tik jis bus 
reikalingas. . . s .

Kelias namo ėjo kaip tik pro Sveikatą. 
Visą kelią tylėjęs Grigas staiga sustojo.

— Žinai, Jurgi, negaliu nei pagalvoti, 
kaip mes gyvensime be Kosto. O bėdna bro
lienė ir tas kūdikis, kuris ir tėvo nema
tys ir įstaiga nutraukęs1 kalbą apsiverkė.

— Ir ko čia bliauni — ašaromis nepadėsi! 
Manai, kad man yra lengviau apie tai gal-* 
voti? Ot, iš desperacijos užsukime mažą va
landikę į Sveikatą ir išgerkim nervams su
stiprinti po stikliuką, tai bent moterims ne
rodysim ašarų.

Ir paėmęs Grigą po ranką, įtempė į taip 
gerai pažįstamą salę, kur abu susėdo savo 
mėgiamame kampelyje.

Išgėrė po vieną, paskiau po antrą ir pra
dėjo prisiminti visus Kosto gyvenimo reikš
mingesnius įvykius.

— Bet ir išgerti jis buvo meisteris. Kar
tais mudviem jau visiškai galva sukasi, o 
jis nedaugiau už mus išgėręs, žiūrėk, ir 
dainuoti pradeda.

— O už vis labiau tai jis mėgo konjaką, 
tą su trimis žvaigždutėmis. Tiesa, brangus 
jis yra, bet algą gavęs, vis nors vieną kartą 
mėnesyje jis pats vienas sugebėdavo pusę 
bonkos išmauti. Ech, Jurgi, geras žmogus 
ta mūs brolienė, bet vis dėlto nuo tų vestu
vių, turi būti, liūdna kartais mūsų Kostui 
buvo.

— Žinai ką, Grigai? Gal jis prieš mirtį 
Išgertų taip kokį stikliuką? Tegu nors pas
kutinį kartą gyvenime turi tą malonumą.

— Bet ar galės jis gerti, pats matei, ko
kios jo sutinusios lūpos.

— Vis dėlto, pamėginkim. Tik skubėkim, 
matai, jau vienuolikta valanda baigiasi.

Nusipirkti konjako bonkai jiems pinigų 
kaip tik užteko, nes nereikėjo karstadirbiui 
nieko mokėti.

Nuskubėję namo, ligonį rado dar gyvą, 
bet tokį pat visiškai nusilpusį. Pamatę, kad 
motina vis dar tebesimeldžia, o brolienė 
jau pabudo, jie privertė abi eiti į kitą kam
barį ir ten lovose primigti.

— Jau kai ateis galas, tai pažadinsim, o 
dabar pasilsėkite, nes rytoj visai negalėsite 
laikytis, o mes čia budėsime.

Kiek paprieštaravusios moterys pagaliau 
atsigulė. Broliai tuojau surado stikliukus ir 
užkandą.

Jurgis, priėjęs prie mirštančio, be žodžių 
jam pakišo prie nosies konjako bonką.

— Ar nepamėgintumei stikliuką? Tai tas 
tavo mylimas, su trimis žvaigždutėmis. y

Ligonis sumykė kažką nesuprantamo, bet 

vis dėlto jam pavyko galvos linkterėjimu 
parodyti savo visišką pritarimą.

Stikliuką jam reikėjo tiesiog prie lūpų kišti, 
ir iš nepatyrimo pirmas pusiau išsipylė ant 
antklodės, bet prie kito patys slaugytojai 
pasidarė daug vikresni, ir jis pataikė tie
siog į gerklę. Kostas pritariamai sukrank
sėjo. Patys gi Grigas su Jurgiu ne tiek 
gėrė, kiek užkandžiavo, tik Kostas negalėjo 
nė kąsnio praryti ir siurbė be kokios už
kandos stikliuką po stikliuko.

Jau gerą valandą truko tos savitos šer
menys. Bonka ėją prie galo. Žvilgterėję į 
sieninį laikrpdj, broliai pastebėjo, kad jau 
artinasi gydytojo nustatyta lemtinga dvy- 

!_______

Vladas Šlaitas • ‘ _

j Potvynis
Ateikite pas mane visi, kurie 
vargstate ir esate apsunkinti, 
ir aš jus atgaivinsiu.

, . . Mato 11,28
Kartais prisineša manin tiek daug švelnios 

ir begalinės meilės, 
kad, rodos, šonkauliai neatlaikys širdies 
z slėgimo
ir subyrės, kaip kūdikio žaisliukai;
ir mano kraujas išsilies, kaip marių potvynis, 
ir ^paskandins mane.

Pasigailėk! leisk man kalbėti Tavo žodžiais. 
Pasigailėk! leisk man kalbėti Tavo lūpomis: 
Ateikit pas mane visi, kurie čia vargstate ir 

esate apsunkinti, 
aš atgaivinsiu jus,

nes kartais tiek širdin prisineša švelnumo, 
kad, rodos, šonkauliai neatlaikys slėgimo 
švelnios širdies ir subyrės,
kaip mano kūdikio dienų žaisliukai.

likta valanda nakties, nors ligonis vis dar 
laikėsi. Tik įsižiūrėję jo veidan, jie paste
bėjo, kad jis keičiasi. Anksčiau pilkai juo
das, dabar pradėjo vis smarkiau raudonuoti 
ir atrodė dar labiau ištinęs.

— O Jėzau Marija! ar tik neužmušėm 
brolio? Bėk, ir šauk tuojau daktarą, gal dar 
nemiega.

Jurgis tekinas nubėgo į Sveikatą, kuri se
niems klientams buvo per visą naktį pro už
pakalines duris prieinama, ir skubiai susi
jungė telefonu su gydytojo butu. Tas dar 
nemiegojo ir, sužinojęs kas kalba, sušuko:

— Ką? jau po visam?
— Ne, ponas daktare, dar gyvas, bet ka

žin kas jam darosi — visą dieną buvo vi
siškai juodas, o dabar raudonas, kaip vė
žys, ir vis kažin ką mykia.

Daktaras sušvilpė iš susijaudinimo.
— Raudonas, sakai? tuojau atvažiuoju. 

Palik atdaras duris nuo apačios.
Tik suspėjo Jurgis grįžti namo, kai savo 

mašina atbildėjo ir gydytojas. Net nenusi
rengęs, nuskubėjo pas ligonį ir pradėjo jį 
iš visų pusių čiupinėti. Pagaliau pašoko, 
kelis kartus perbėgo kambarį ir' sustojęs 
prie brolių, sušuko jiems:
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—Sakykit, ką jūs jam davėt?
— Taigi, nieko, ponas daktare, tik tuos 

lašelius, kuriuos tamsta buvote jam užra
šęs.

— Eikite velniop su savo lašeliais — ir 
vėl pribėgo prie ligonio. Tyrinėjo sutinimą, 
žaizdą, vėl klausinėjo širdy. Ir pakratęs gal
vą, vėl . priėjo prie brolių.

— Sakykite pagaliau teisybę! Be ničnieko 
tokia atmaina negalėjo įvykti.

— Ar jau taip blogai, pone daktare? ar 
jau visai miršta?- ii'

— Nemiršta ir nemirs, bet įvyko staigi 
nesuprantama atmaina — ir čia gydytojas 
pradėjo vėl berti lotyniškais terminais, iJ 
kurių abu kaltininkai tiek tesuprato, kad ne
lauktai. įvyko pagerėjimas. r t

Tada drąsesnis Jurgis, nutarė prisipažin
ti! j - : r ' j

— Na, tai jau pasakysiu — davėme jam 
konjako, ot šito, su trimis žvaigždutėmis — 
ir iškėlė jau visai tuščią bonką. r

(bus daugiau)

J. MATEIKOS KORINIŲ LIKIMAS
Varšuvoje atnaujinamas smarkiai per ka

rą nukentėjęs, visas suskeldėjęs ir parūdijęs 
J. Mateikos „Žalgiris”. Savo eilės laukia ir 
kiti jo kūriniai, jų tarpe „Liublino unija”, 
„Batorai” buvęs nemokšiškų rankų - aštuo- 
niolikiariopai sulankstytas ir, aišku, tose 
vietose sulaužytas. L. Kranacho „Salome su 
šv. Jono galva” ect. „Žalgiris” 1939 metais, 
prasidėjus vokiečių žygiui į Lenkiją, gabe
namas iš Varšuvos saugesnėn vieton. Orinio 
puolimo metu žūva jo palydovai ir jis lai
kinai patalpinamas Liublino muziejun, o 
ateinant vokiečiams, saugumo dėliai, užmū
rijamas viename rūsyje. Taip užvyniotas 
ant volo, nematąs saulės ir oro, ištūno pen- 
keris metus, grįždamas savo nuolatinėn bū- 
veinėn tik 1945 m. Jam teks ne tik grąžinti 
pirmines spalvas, bet ir persikelti naujon 
drobėn, nes senoji, ilgalaikio drėgmės vei
kimo pasėkoje, supuvo. Ją teks pamušti 
specialiai tam tikslui austu pakaitalu. Ti
kima sėkme. Gelbėjimo darbams vadovauja 
Bohdan Marconi.

JACK LONDON
(1876.1.16—1916.XI.16).

Trisdešimt metų nuo didžiojo nuotykiau- 
tojo, jūreivio, aukso ieškotoja mirties. Jo 
palikimas — trisdešimt tomų, perdėm persi
sunkusių jo paties audringu gyvenimu. Per 
visus jo raštus, pradedant pirmąja knyga 
„Vilko Sūnus” ir baigiant paskutiniais kū
riniais — „Martynas Idnas” ir „Jūrų Vil
kas”, — driekiasi nerūpestingas, atkaklus 
stilius, aiškus objektyvumas, nepripažįstąs 
lyrinių motyvų, nepermaldaujamai ir tiks
liai konstatuojąs. Jis pasaulį matė stebėtinu 
aštrumu ir jį perdavė ne kaip pasaulio nie
kintojas, o didelis žmogus ir pasaulio drau
gas.

J. London buvo labai mėgiamas ir lietuvių, 
ką rodo gaušūi jo raštų vertimai — „Mar
tynas. Idnas”, „Baltoji Iltis”, „Jūr^‘•Vilkas”, 
„Saulės Sūnus”,',Jo tėvų Dievas”'-ir kt.
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Sovietų atstovas negali paaiškinti „Rytu akcijos“
Vargai tebesitęsia

Muenchenas. Muenchene tremtinių t pa
bėgėlių stovykla DP centre Nr. 1 (Lohen
grin) buvo viena iš pavyzdingiausiai su
sitvarkiusių visoje amerikiečių zonoje. Joje 
buvo apgyvendinti pabaltijiečiai ir keli šim
tai bepilietybinių asmenų. Ypač gražiai čia 
buvo susitvarkiusi lietuvių grupė. Kiekviena 
diena buvo baigiama Tėvynės Valandėle. 
Šiose valandėlėse buvo gvildenami lietuvių 
tremtinių ir pabėgėlių organizaciniai klausi
mai, išklausomi politiniai pranešimai, svars
toma mūsų likimo problema. Tėvynės valan
dėlės turėjo didelės auklėjamosios reikš
mės. Spalio 27 d. kalbamoje stovykloje įvyko > 
paskutinė Tėvynės Valandė’ė,- nes spalio , 
28 d. ši stovykla pradėta perkelti į buv. SS ; 
kareivines. Lohengrino stovyklos likvidavimą 
visi pabaltijiečiai jautriai pergyveno, ypač 
lietuviai, kurie čia buvo gražiai susitvarkę, 
velkė švietimo ir auklėjimo Įstaigos.

Į nežinomas sąlygas iškeliamų mūsų tau
tiečių Įjautrėjusias nuotaikas švelnino pas
kutinėmis šioje stovykloje gyvenimo dieno
mis įvykęs Lietuvos Valst. Operos sol. 
A. Dambrauskaitės solo dainų ir arijų kon
certas ir Kristaus Karaliaus šventės minė
jimas. Solistės A. Dambrauskaitės dainų 
koncertas įvyko spalio 26 d. Programoje — 
lietuvių kompozitorių (Tallat-Kelpšos, A. Ka- 
čanausko, Banaičio, Gailevičiaus, Kavecko) 
dainos ir arijos iš operų (cigaro vestuvių, 
Undinės, Manon Lescot, Bohemos, Mad. 
Butterfly, Fausto). Solistei akompanavo 
Dresdeno operos dirigentas. P. A. Walden- 
maeris. Sol. Dambrauskaitės koncertas buvo 
sutiktas retu nuoširdumu. ’

Spalio 27 d. įvyko Kristaus Karaliaus 
šventės minėjimas, kurio metu pažvelgta į 
žmogaus dvasinį gyvenimą, j reikalą jį gi
linti, tuo atveju ir patys sunkieji išgyveni
mai būsią lengviau pakeliami.

Pabaltijiečiai ne tik Lohengrino stovykloje 
buvo pavyzdingai susitvarkę ir gražiai su
gyveno, bet ir aplinkiniuose vokiečių gyven- 

' tojuose įgijo gerą vardą. Sekmandienį, spalio 
27 d., vietos Oberferingo parapijos klebonas 
per pamokslą apgailestavo,- jog parapijiečiai, 
Lohengrino stovyklai likviduojantis, nustoja 
gerų kaimynų, esančių be tėvynes, ir iškel
dinamiems pabaltijiečiams palinkėjo tvirty
bės nešant-savo vargus.

Spalio 28 d. rytą prasidėjo pabaltijiečių 
iškėlimas kiton stovyklon, t y. stūmimas 
naujų bandymų spūstin, kurių grandies galo 
neįmanoma įžvelgti, sm.

SĄJUNGININKAI VERČIA VYRIAUSYBĘ 
DOMĖTIS SAVO KRAŠTO REIKALAIS
Londonas. Vyriausioji sąjungininkų kon

trolės taryba Austrijai dėl Austrijos vyriau
sybės iš savo pusės rodomo per mažo rū
pestingumo esamu sunkiu ūkio būviu parei
kalavo paruošti ūkio planą pramonei, užsie
nio prekybai ir kainų priežiūrai.

Londonas. Sąjungininkų veiksmų derinimo 
komisijoje Vokietijai anglų ir amerikiečių 
atstovai norėjo išsiaiškinti dėl sovietų įvyk
dyto vokiečių darbininkų išvežimo Rusijon. 
Anglų atstovas paklausė sovietų atstovą, 
koks skaičius išvežtas, kiek išvežtų yra pa
sirašę sutartis, kiek nepasirašę ir į kuriuos 
Tarybų s-gos miestus transportai buvo nu
kreipti. Amerikiečių atstovas teiravosi, ar 
išvežamieji galėjo atsisakyti vykti, ar ne, ir 
ar jiems primestos bei laisvai pasirašytos 
sutartys terminuotas ar neterminuotos.

Sovietų atstovui pasisakiuą negalint at
sakyti dėl neturėjimo reikiamų informacijų, 
šių klausimų aiškinimas atidėtas iki ateinan
čio pirmadienio. Tame pačiam posėdyje 
svarstytas sovietų siūlymas leisti vokiečių 
partijoms sudaryti centrinius visai Vokieti
jai organus dėl prancūzų pasipriešinimo ne» 
priimtas. Taip pat nutarta neskelbti Goe- 
ringo trijų priešmirtinių laiškų.

ATOMINIŲ GINKLŲ NAIKINTI JAV 
NEGALI

Londonas. JAV atstovas JT atominės 
energijos kontrolės komisijoje, Baruchas, 
paklaustas, ar JAV prieštarauja sovietų ato
minės energijos kontrolės planui, atsakė, 
jog ne, ir ypač dėl to, kad šis planas beveik 
nieku nesiskiria nuo anksčiau sovietų at
mesto amerikiečių plano. Tačiau JAV negali 
sunaikinti atominių ginklų, kol neturi visiš-

Taikingi...
(atkelta iš 1 p.)

D. Britanijos kariuomenė Graikijoje tebe
remia fašistinį elementą, kurstanti nesan
taiką Balkanuose ir spaudžianti darbo žmo
nes savame krašte. Fašizmas Ispanijoje dėl 
didžiųjų valstybių (reikia, be abejo, suprasti 
Anglijos ir Amerikos) apsileidimo įžūliai 
tebeviešpatauja.

Šie Molotovo nepaprastai taikingi siūly
mai ir netaikingi puolimai, matyti, niekam 
nepadarė gero įspūdžio, nes plenumo pir
mininkas Spaakas tūrėjo pareikšti, jog Mo
lotovo siūlymų svarstymas Į šios sesijos 
darbotvarkę negalįs būti įtrauktas. Jie tebū
sią perduoti darbų tvarkymo komisijai ar
čiau susipažinti. *

Kalbėjęs po Molotovo Australijos atsto
vas iškėlė atviro, visiems lygiai prieinamo 
išsiaiškinimo reikalą tarptautinės politkos 
išsiaiškinimo reikalą tarptautinės politikos 
lavimo klausimais. Lig šiol saugumo tary
bos veiklai daugiausia kliudė sovietų neat
sakingai, egoistiškai naudojama veto teisė.
Todėl Molotovo teigimas, jog ją panaikinus 
sugriūtų JT organizacija, esąs juokingas. 
Toks atvejis JT organizaciją tik sustiprintų. 
Jei šiandien (gal dar) ir per anksti kalbėti 
apie veto teisės visišką panaikinimą, tai 
apie jos susiaurinimą kalbėti esąs pats kraš- 
tutiniausias terminas. Veto teisės naudoji
mas tarptautiniuose klausimuose turėtų būti 
uždraustas.

kos garantijos, kad kitoms valstybėms gali
mybė jų pasigaminti tikrai yra panaikinta.

SKUNDŽIASI NEDRAUGIŠKU 
IŠLYDĖJIMU

Varšuva. Spalio 25 d. Lenkijos provizo
rinė vyriausybė įteikė Amerikos Ambasadai 
Varšuvoje griežtą notą, dėl Amerikos ap
saugos policijos „brutalaus elgesio” su len
kų DP Bavarijos pasienio stotyje.

Rugsėjo 20 d. Frailasingo ir spalio 10 d. 
Podinge „American constabulary” daliniai 
tikrino traukinius ir konfiskavo Unrros ir 
Amerik. Raudononojo Kryžiaus cigaretes, 
rūbus ir apklotus, išduotus grįžtantiems Į 
tėvynę asmenims.

Tikrinimas, kaip notoje sakoma, buvęs 
atliktas „labai žiauriai” ir vyrai bei moterys 
buvę „stumdomi”, Reikalaujama grąžinti 
konfiskuotą turtą ir nubausti amerikiečių 
policininkus, kurie buvę užkrėsti antilenkiš
kos propagandos, sklindančios amerikiečių 
zonoje Vokietijoje. (N. Y. Herald Tribune)

TRUMPOS ŽINIOS
Vašingtonas. Amerikos karo ministerija 

paskelbė, kad perstačius eilę ginklavimo 
fabrikų, bus pagaminta trąšų Vokietijai ir 
Japonijai.

Mexico Gty. Pasaulinės profesinės są
jungos reikalauja griežtesnių priemonių 
prieš Franką.

Londonas. Žemuosiuose Rūmuose deba- 
tuojant spaudos laisvę, konstatuota, kad ją 
varžo stambusis kapitalas ir kapitalistai. 
Darbiečių partija reikalauja peržiūrėti būvį 
į* naujai perorganizuoti spaudą.

Bernas. Paneuropos unija turės susirinki
mą sausio mėnesį Berne,

Bazelis. Turistų skaičius Šveicarijoje pa
siekė */s prieškarinio lygmens.

Naujorkas. Užsienio reikalų ministerija 
pareiškė, kad rems Austrijos prašymą pri
imti JT nariu. Austrija laikytina daugiau 
kaip išlaisvintu kraštu.

Kasablanca. Demokratinė partija, remianti 
vyriausybę, parlamento rinkimuose gavo 
130 iš 160 vietų.

Vašingtonas. Amerikos ryšio karininkas 
karo nusikaltėlių bylose Japonijoje pareiškė, 
kad Japonijos karo nusikaltėlius japonai nu
galabytų, jei jie būtų išleisti .laisvėn.
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