
JT svarstys nusigi
Londonas. JT darbų tvarkymo komisija 

Molotovo nusiginklavimo siūlymą nutarė 
(pildomai įtraukti į šios sesijos darbotvar- 
■ diskusijoms, o vėliau jį perduoti politi- 
:i komisijai tolesniam apipavidalinimui, 
anko Ispanijos klausimas taip pat numa- 
;as. perduoti minėtai komisijai. O moterų 
šių apsaugos klausimas pasiūlytas per- 

< uoti ne tik politinei, bet ir socialinei ko
misijai.

JAV atstovas parėmė Molotovo nusigink-' 
lavimo siūlymą ir siūlymą įpareigoti visas 
valstybės nurodyti savo kariuomenių skai
čių kituose kraštuose, išskyrus priešo kraš
tus, pabrėždamas, jog Amerika iš savo pu
sės siūlo nurodyti kariuomenių skaičių ne 
tik kituose kratuose, bet taip pat savuose 
kraštuose ir priešų kraštuose, o priėmus 
Molotovo nusiginklavimo siūlymą sukurti 
tarptautinę organizaciją nusiginklavimo vyk 
dymo priežiūrai ir numatyti sankcijas, už ne
vykdymą. Veto teisė kol kas galėtų būti dar 
ir palikta, norint išvengti JT statuto ta 
prasme keitimo, bet reikėtų pakeisti balsa
vimo tvarką saugumo taryboje.

PADUNOJAUS VALSTYBIŲ KONFEREN
CIJA GRIOVĄ

Londonas. Jungtinių Tautų pilnaties sesi
ja bendruosius posėdžius laikinai pertraukė,

Deryboms pagrindas -
Londonas. Keturių pasitarimuose, prasi

dedančiuose lapkričio 20 d., Vokietijos klau
zūra dalyvaus JAV, Anglijos ir Prancūzi- 

s karinių gubernatorių Vokietijos okupa 
nėms zonoms pavaduotojai ir nepolitinių 

skyrių'viršininkai. Pasitarimams teikiama
ypatingai didelės reikšmės. JAV užs. rei
kalų ministeriš Byrnesas priminė jog pasi
tarimai būtų lengvesni jei Tarybų s-ga būtų 
priėmusi jo-seniai padarytą siūlymą dėl 
"Mūrių ypatingų užs. reikalų ministerių Jga- 
"otiniųpaskyrimo taikos sutarties su Vo
kietija klausimams iš anksto apsvarstyti. 
Tačiau žinoma, esama nemaža ir kitų lygiai 
svarbių klausimų, kurių neišsprendus nega
lima prieiti prie taikos sutarties su Vokie
tija ruošimo. Pirmiausia Potsdamo susita- 
r mai turi būti įvykdyti, kitaip teksią vėl iš 
naujo tartis. Nepavykus pasitarimams Nau- 
jorke numatoma tuojau šaukti specialią kon- 
lerenciją Vokietijos reikalams greičiausia 
jau Berlyne. ♦

VOKIETIJOS KLAUSIMĄ 4 SVARSTYS 
NAUJORKE

Londonas. Attlee Žemuosiuose Rūmuose 
paklaustas dėl konferencijos šaukimo Vo-

nldavimo siūlymą
bet darbą varys įvairiose komisijose. Socia
linių reikalų komisija savo darbą jau pra
dėjo. Pirmasis darbotvarkės punktas toje 
komisijoje yra pabėgėlių klausimas. Patikė
tinių komisija kolonijiniams didžiųjų vals
tybių mandatams perimti savo darbą pra
dės ateinančią savaitę. Politinėje komisijoje 
tebeina pasirengimai sovietų nusiginklavimo 
siūlymo, veto teisės panaikinimo, Franko 
Ispanijos ir Pietų Afrikos indų skundo klau
symų svarstymui.

ūkio komisijoje Tarybų s-ga, Čekoslova
kija ir Jugoslavija atsisakė dalyvauti Duno
jaus sutarptautinimo konferencijoje. Taigi 
rodosi, kad ši konferencija vargiai bebus 
įšaukiama, nes JAV, Anglija ir Prancūzija, 
kaip sąlyga šitos konferencijos pasisakymui, 
laikė visų Balkanų valstybių dalyvavimą 
būtinu.

Visose komisijose yra atstovaujami visi 
nariai. Komisijos turi apsvarstyti apie 50 
siūlymų. Tad manoma, jog jų darbas už
truks iki po Naujų Alėtų.

• • *

Bukareštas. Dėl antidemokratiškų priemo
nių busimuosiuose lapkričio 1? d. rinki
muose Rumunijoje, prisidėdamos prie Ang
lijos, ir Jungtinės Amerikos Valstybės įtei
kė protesto notą.

Potsdamo susitarimas
kietijos reikalams svarstyti atsakė, jog to
kia konferencija šiuo tarpu nenumatoma 
šaukti, ją atstosią 4 pasitarimai Naujorke. 
kurie prasidėtų lapkričio 20 ir greičiausia 
užtruks ligi Naujų Metų.

DERYBOS SU OPOZICIJA BE VAISIŲ
Londonas. Opozicinių partijų atstovų pk- 

sikalbėjimas su Graikijos ministerių pirmi
ninku Caldariu iki šiol nedavė jokių rezul 
tatų. Tuo tarpu vidau# kovos tebeina. Tesa- 
lijoje per paskutines kautynes užmušta 66 
gaujų nariai. Atėnuose prasideda byla, ku
rioje kaltinami 56 kariai dėl priklausymo 
komunistinėms gaujoms.

PRIES NEPASITIKĖJIMĄ ATVIRUMAS
Londonas. Churchillis savo paskutinėje 

kalboje Londone pasiūlė atvirumo vaistą 
prieš nepasitikėjimą vienas kitu. Reikia tuč
tuojau visoms valstybėms atskleisti savo 
ginkluotųjų pajėgų skaičių if jų dislokaci
ją, be to, jiuolat keistis karinėmis informa
cijomis ir įsileisti tarptautines inspekcijas 
tų informacijų teisingumui patikrinti. Be pa
sitikėjimo vienybės Europoje; ta:"i ir r>a- 
saulyje, nekad nebus,,o r**' ’ jj aias kyla 
tik iš atvirumo ir nuoš>r„uu.u.

Reikšmingi pareiškimai 
Lietuvos klausimu

Šiomis dienomis Innsbrucko radijas pra
nešė, jog Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentas Trumanas priėmęs Amerikos 
lietuvių atstovus — 10 Amerikos lietuvių 
spaudai vadovaujančių asmenų. Priėmimo . 
metu JAV prezidentas Trumanas pareiškė, 
kad JAV Lietuvos, lygiai ir kitų Baltijos 
valstybių inkorporavimo į Sovietų Sąjungą 
iki šiol nepripažino ir. nepripažins. Gi lap
kričio 1 d. Stuttgarto radijas pakartojo per 
Londono radiją paskelbtą Didžiosios Bri
tanijos vyriausybės pažiūrą Baltijos valsty
bių — Lietuvos, Latvijos ir Estijos-atžvil
giu. Pranešimas šiaip suredaguotas: „Di
džiosios Britanijos Vyriausybė Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos valstybių aneksavimo ne
pripažįsta”.

Jki šiol Baltijos valstybių klausimu nuo 
oficialių pareiškimų tiek JAV vadovaują 
asmenys, tiek Britanijos vyriausybė susilai
kė. Tik viena proga JAV Valstybės Depar
tamentas davė patikinimų, jog Baltijos 
valstybių atžvilgiu laikomasi Atlanto Char- 
tos principų. Po ilgos ir slėgios tylos pada
rytieji pareiškimai — JAV prezidento ir 
Didžiosios Britanijos vyriausybės — at-, 
skleidžia anglosaksų vestos politikos takti
ką, kurią, netenka abejoti, diktavo šių vals
tybių vidaus padėtis. Dėlto prie derybų 
stalo buvo neinama su visu kompleksu 
klausimi), kurių pašalinimas siekiant tai
kos būtinas. Tačiau tai buvo vengiama da
ryti, ir, greičiausiai, vadovaujantis pažinimu 
partnerio, su kuriuo tie klausimai teks 
spręsti. Dėlto tariamai taikai kel'as šį kar
tą buvo pradėtas spręsti iš kito galo — pra
dedant nuo atskirų klausimų, ir tai ne 
pačių reikšmingiausių. Ir čia, ka p parodė 
iki šiol buvusieji pasitarimai, nebuvo iš
vengta „atmosferos įkaitimo”. Gi vienu 
kartu atskleidimas visų spręstinų klausimų 
galėjo baigtis pasitarimų „atmosferos” per
kaitinimu, ko abu partneriai dėl vidaus iš- 
rokavimų vengė. Politinės kortos, vadovau
jantis šia taktika, pradėtos aįskleidinėti po 
vieną. Ši taktika daug kam kėlė negiedrias 
mjptis, ypač tiems, kurie tapo šio karo pa
sėkos nekaltomis aukomis, kokiomis yra 
Baltijos valstybės ir visa eilė jų likimui to
lygių, Minėtieji pareiškimai, padaryti ypač 
po ilgai trukusios tylos, ne tik yra JAV ir 
Didžiosios Britanijos pažiūros Baltijos vals
tybių ’ atžvilgiu teigiamas konstatavimas, 
bet tiedu pareiškimai leidžia manyti, jog 
Baltijos valstybių klausimas vieną kartą tu
rės būti iškeltas prie pasitarimų stalo. Pro 
v'e'us pareiškimus negalės būti neribotą

l laiką praeinama tylomis. A. Rigmantas
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Socialinės gerovės linkme
Taikos laikotarpis tarp pirmojo ir antrojo 

pasaulinio karo buvo gana trumpas: vos tik 
20 mėtų. Bet dar trumpesnis buvo taikingo 
ūkinio bendradarbiavimo laikotarpis. Jau 
po 1931 m. kai kuriuose kraštuose pasireiš
kė pirmieji ūkio sutrikimai: gamybos per
produkcija, bankų bankrotai, valiutų smuki
mai ir vėliau pasaulinių rinkų dezorganiza
cija dar labiau didėjo ir ūkine depresija 
išsiplėtė visuose kraštuose. Atsirado bedar
bių milijonai, įvairių prekių stiglius ir kai
nų kilimai. Visus kraštus apėmė autarkijos 
drugys: pradėta muitų užtvaromis trukdyti 
užsieninių prekių Įvežimą iš vienos pusės, 
o primokėjimais skatinti savo eksportą iš 
kitos pusės.

Laisva konkurencija išnyko, o bet kokie 
komerciniai skaičiavimai nustojo normalaus 
pagrindo. Vieni varžė svetimų prekių im
portą dėl to, kad viską stengėsi savo krašte 
pasigaminti, kiti — dėl to, kad patrankas 
l«i'kė reikalingesnių dalyku, negu maisto 
pr .’fktus, o treti dar todėl, kad Karolis 
M; ’:sas praėjusiame amžiuje sukūrė fan- 
tastnę materializmo teoriją, kurią dabar 
t~-yb n nkai užsimojo praktiškai išmėginti.
Todėl suprantama, kad tokia tarptautinė 
situacija neišvengiamai vedė Į karą.
- Du didieji valstybės vyrai, F. D. Roose- 
veltas ir W. Churchillis, projektuodami bu
simąją pokarinio pasaulio santvarką, 1941 
m. rugpiūčio 14 d., garsiojoje Atlanto Char- 
toje ateities tarptautinio ūkio vaizdą nu
pešė šitokiuose ■ rėmuose: „Mes sieksime 
visų tautų glaudaus bendradarbiavimo ūkio 
srityje. Mes kovosime dėl tarptautinės pre
kybos laisvės ir dėl visų valstybių, — dide
lių r mažų, nugalėtų ir pergalę laimėjusių
— priėjimo prie žaliavų, -kurios jų ūkinei
gerovei yra reikalingos”. ’i .

Norint Įgyvendyti pasaulyje pastovią tai
ką, reikia i pirmiausia pašalinti tas priežastis, 
t.urios ' sukelia karus. Reikia sunormuoti 
larptauttnį- bendradarbiavimą ūkio srityje.

JAV PRIGLOBĖ ESTUS
Vašingtonas. (DANA) JAV teisingumo 

ministeriją sutiko laikinai priimti Į savo 
kraštą 18 estų, kurie anksčiau yra atplausę 
per vandenyną atvira valtimį.

Prezidentas Trumanas ta proga pareiškė 
spaudos ątstovams, kad jų drąsa ir pasi
ryžimas yra tokie pat, kaip kad pionierių, 
sukūrusių amerikiečių tautą. Jis davė 
patvarkymus padaryti viską, kas galima, 
kad šie estei galėtų pasilikti visą 
laiką krašte, nors dabartiniai įstatymai 
to nenumato. Prezidentas Trumanas ketina 
padaryti kongrese žygių, kad JAV Valsty
bės priimtų dalį pabėgėlių, kurie negali dėl 
politinių ar tikybinių priežasčių grįžti į 
savo tėvynes.

• • •
Vašingtonas. Amerikos ūkio ministerija 

pranešė britų įstaigoms, kad maisto dalykų 
nebegalės įsigyti per karo metu veikusią 
pirkimo komisiją. Anglų firmos dabar turės 
pirkti tiesiogiai iš amerikiečių firmų.

Juk nenormalu yra, jei viename krašte yra 
perteki iai žaliavų, darbo jėgų ir gamybos 
priemonių, o kitur stiglius, skurdas ir net 
badas. Šiaip ar taip, pasaulyje yra pakanka
mai visokių gamtos gėrybių, kad jų su 
kaupu pakaktų kiekvienam žmogui. Jei jų 
neištenka, tai kalta pati žmonija. Juk jau 
buvo einama prie to, kad buvo stengiamasi 
kiek galint daugiau ardomųjų ir naikina
mųjų priemonių pagaminti, o ne savo kraš
to žmonėms geresnes .pragyvenimo sąlygas 
parūpinti. Nuolatinės peštynės, ginčai dėl 
teritorijų ir ginklavimosi lenktynės vedė 
prie anarchijos, bet jokiu būdu ne prie ben
dradarbiavimo ir ne prie tarptautinių rei
kalų supratimo. Muitai, mokesčiai, dirbti
niai prekybos apyvartos varžymai ir be
prasmis ginklavimasis buvo priežastys, ku
rios sukeldavo, krizes, milijonams žmonių 
atimdavo darbą, trugdė gamybą ir žmonių 
aprūpinimą. Ne dėl kitų, o tik dėl čia su
minėtų priežasčių, nuo 1931 m. ligi 1944 
m. Brazilija sudegino arba supylė į jūrą 
4.680.000 to kavos. Ar tai leistina šiais aukš 
tos civilizacijos laikais? Juk su panieka 
minės šiuos laikus busimosios kartos.

Nors ir palengva, bet Atlanto Chartos 
principai jau yra vykdomi.

Prancūzijos ūkininko problemos
Liečiant lietuvių tremtinių laiki

nio ar ilgesnio įsikūrimo klausimą, 
kai kieno patariama neišleisti iš 
akių ir galimybių Europoje. Spau
doje yra buvusi tam reikalui pami
nėta Prancūzija. Jei ji apsispręs 
atverti duris imigracijai, ten galėtų 
patilpti nemaža mūsų tremtinių, 
ypačiai ūkininkų. Tuo samprotavi
mu rem8amiesi manome, kad bus 
pravartu susipažinti su žemiau pa- 

' teikiama ipformacija, paimta iš pa- 
ryžiškio „Daily Mąil”. Redakcija. 

Prancūzijos ūkyje vyksta revoliucija, bet, 
nors beveik kiekvienas kalba apie maistą, 
retas kas, bent miestuose, teprisimena ūki
ninkavimą ir tesirūpina ūkininko vargais.

Populiari mintis, kad Prancūzijos gerovė 
— jei ji ateitų — remsis gyvybinga ūkinin- 
kija, yra visiškai klaidinga. Buvo laikotar
pių, kada Prancūzija rėmėsi ant ūkininkų 
pečių, bet tie laikai praėjo ir, mano galva, 
nebegrįš. -

Iki 2 D. karo dienininką buvo galima 
gauti už 25—30 frankų. Be to, gaudavo būs
tą ir maistą. Tomis pat sąlygomis jie da
bar reikalauja nuo 100 ligi 200 frankų. Aš 
smerkiu dabartinį amžių ir miestus, kurie 
yra tokie patrauklūs.

Aš negalėjau, priekaištauti jaunuoliams, 
sakantiems, kad mano sodyba esanti per to
li nuo miesto, kinų ir kavinių. Tik kitą die
ną dienininkas uždirbąs 150 frankų dienoje 
maistą ir pastogę, pasakė:

„Perku cigarečių pokelį už 25 fr., išgeriu 
keletą taurelių kaimo kavinėje ir pamatau, 

Į kad esu išleidęs daugiau kaip trečd. dienos

Dar karas nebuvo pasibaigęs, Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir D. Britanija ėmėsi 
iniciatyvos pasaulio ūkinius reikalus tvar
kyti.

Bretton Woodo mieste, JAV, buvo su
šaukta 1944 m. liepos 2 d. pirmoji tarptau
tinė konferencija finansų ir valiutų reika
lams sunormuoti. 44 valstybių atstovai pa
sirašytoje konvencijoje pasižadėjo bendra
darbiauti ne vien tik pinigų reikalų tvarky
me, bet taip pat rūpintis harmoningu tam- 
tautinės prekybos išvystymu, kad tuo būdu 
būtų galima išvengti nedarbo pasireiškimo 
ir prisidėti prie nuoseklesnio gamybos šal
tinių išnaudojimo bei žmonių gerovės didi
nimo. Tos konvencijos padarinys yra Įsteig
tas pasaulinis bankas ir tarptautinis valiu
tų fondas.

Šiuo metu Londone posėdžiauja 18 vals4 
tybių atstovai ir ruošia dirvą tarptautinei 
prekybos konferencijai, kurią ketinama su
šaukti balandčio mėn. Ta proga „Daily 
Herald” rašo: „Busimoji pasaulinė konfe
rencija remsis Atlanto Chartos pažadais. 
Anglija ir JAV yra pasifyžusios atstatyti 
ūkiškąjį visų tautų absoliutini bendradar
biavimą, kad pagerintų visiems darbo ser
gąs ir laiduotų ekonominį kilimą be: so - 

| linį saugumą”. VI.’Bs.

uždarbio. Kadaise mokėdavau 1 fr. 75 c. 
už cigarečių pokelį ir 60 c. už dvi taure
les. Tat nesudarydavo nė dešimtadalio už
darbio.”

Daug savininkų, kurie ūkininkauja karo 
belaisvių darbo jėgos pagalba, yra, matyti, 
užmiršę, kad vieną dietu nustos jų. Iš anks
to galiu pasakyti, kad grėbs galas, .kai iš
vyks karo belaisviai. , i ' «: r "

Jautriausiai paliečia pusininkystės; Pran
cūzijoje labai senos sistemos įstatymas. Pa
gal šią sistemą savininkas ir pusininkas da
linasi pusiau laukų derlių, paukščius: ir gy
vulių prieauglį. t : -

Ir kas iš to išeina? Pusininkas gauna % 
derliaus ir bendrosios gamybos, o savinin
kas */*. Sakysime, derlius ir kita yra verta 
600.000 fr. metuose. Pusininkas į gauna 
400.000 fr., o savininkas 200.000 fr. Atmetus 
mokesčius ir kitas išlaidas iš savininko da
lies, interesas jam belieka ne per didžiau; 
sias.

Prancūzijoje 1831 m. kaimuose gyveno 
86,2%, 1875 m. — 64,8%, 1900 m. — 42%, 
1936 m. — 35,6%. O dabar nebus daugiau 
kaip 32%. „

Atmetus karo belaisvius, žemės ūkyje 
Prancūzijoje dabar dirba 300.000 kitataučių. 
Kada man neseniai reikėjo samdinių, siūlė
si lenkai, ispanai, italai, serbai, belgai bei 
danai ir tik viena prancūzų šeima. _

Ne ^isai tegalima tikėti, kad žmogaus 
darbo jėgą galėtų pavaduoti mašinos. Prieš 
keletą savaičių vienas Įtakingas asmuo ko-s 
tatavo: „Jei 1947 m. neįvyks griežto ir er- - 
gingo pasikeitimo, Prancūzijos žemės ūkia 
išgyvens neregėtą krizę”.
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Aleksandras Mikolajėnas 4 v 
šermenys

Humoreska

— Ką? supylėt jam visą konjako bonką?
— Ne, ne visą- ir patys kiek padėjome, 

bet jau užkandos tai jis ir visai negalėjo 
valgyti ir gėrė sausai.

Nieko daugiau nesakydamas gydytojas iš
plėšė receptų knygutės lapelį ir skubiai pra
dėjo kažką rašyti.

— Su tuo receptu tegu tuojau vienas iš 
jūsų bėga į vaistinę. Rodos, šią naktį de- 
žuruoja Žalioji vaistinė. Tegu paskambina 
ir atnešus, kas penkiolika minučių duokite 
ligoniui po vieną šaukštą. Galimas daiktas, 
kad greitai sutinimas plyš, tai tuojau nu
plaukite galvą šiltu vandeniu ir perriškite 
švariu raiščiu. Na, sudiev!

Kada 'Grigas norėjo mokėti gydytojui ho
norarą, tas pinigų nepaėmė.

— Ar nesuprantate, kad ne aš, bet jūs 
išgelbėjote jam gyvybę, ir ne vienam jam, 
nes panašiu atsitikimų, kaip su jūsų broliu, 
dažnai pasitaiko ir niekam neateidavo į gal
vą juos tokiu būdu gydyti,

Jurgis prisiminęs, kad jis, pirmą kartą 
šaukdamas gydytoją, buvo jį įtaręs gobšu
mu, paraudonavo, bet nieko nesakydamas 
išlydėjo gydytoją.

Tuo tarpu Grigas žvilgterėjo J receptą. 
Nors lotyniškai jis ir nemokėjo, bet „spiri
tus vini” jis puikiai suprato. Be to, ten bu
vo dar kažin kas pridėta.

— Fiu — sušuko jis grįžusiam Jurgiui.— 
Žinai, tas daktaras prirašė dar spirito. Tai 
kam mums Kostui kišti paprastą spiritą ir 
dar su kažin kokiomis smarvėmis sumaišy
tą, geriau duosim jam vėl to paties konja
ko, kuriuo jį mes: išgydėme.

— Tavo tiesa, bet gaila, kad aš taip už 
nieką jam viską pasakiau. Dievaž, jis dabar 
pasidarys garsus gydytojas tokioms ligoms, 
tai būtų tikrai mums kokią šimtinę už se
kretą sumokėjęs.

— Nekalbėk niekų, bet eik greičiau at
nešti konjako.

Jurgis; vietoje Žaliosios vaistinės vėl nu
skubėjo į Sveikatą, kurios šeimininkas dar 
nemiegojo, tvarkydamas jau visai tuščią res
torano šalę.

Moterys dėl viso to triukšmo seniai jau 
pabudusios, sužinojusios, kad ligonis bus 
gyvas, skubiai tvarkė kambarį, išnešdamos 
gramnyčias ir pašalindamos iš ligonio akių 
visus paruošimus mirties valandai. Pagaliau 
visai apsilpusi, bet ir nurimusi žmona nu
ėjo gulti, o motina virtuvėje virė vandenį 
ir, sūnums prašant, ruošė šiltą vakarienę, 
nors jie jai ir nesakė, kokiu būdu jie Kostą 
pagydė.

Po valandėlės motina išgirdo iš ligonio 
kambario plaukiančią dainą r Grigas su Jur
giu užtraukė jų kadaise taip mėgamus pos
mus:

Ar sirgsi, ar mirsi,
— pijokėli mano?

o Kostas, pradžioje dusliu, paskiau visai 
aiškiu balsu, jiems atsakė:

Tai sirgsiu, tai mirsiu.
■ širdele mano. _

Tie gi vėl:
Kuo tave aprėdyt, 
pijokėli mano?

o tas jiems atsako:
Maušiukas, Iršiukas

• duos ploščių savo.
plotina neiškentėjo ir įpuolė į kambarį.
— Ak, jūs, bedūšnikai, girtuokliai! Vie

nas ką tik nemirė, o čia jau visi trys gir
tuokliauja. Ir iš kur jūs tos smarvės gavo
te? Juk namie, rodos, nebuvo? Liaukitės!

—■ Mamai, šį kartą nesakyk nieko. Pats 
daktaras pagal receptą > prirašė — ir jau 
sunkiai valdydami liežuvius, tęsė toliau:

Kas tave apraudos, 
į i pijokėli mano?

1 — Maušienė, Iršienė : \
su dukrelėms savo.

Motina nusispiovė ir trenkusi duris, išėjo 
į virtuvę:

— Na, jau vėl prasidės ta prakeikta Svei
kata! Ir nieko negaliu jiems pasakyti. Bet 
jau tą daktarą tai kitą .kartą neleisiu kvies
ti. Kas tai matė,1 kad degtine mirštančius 
gydytų.

O iš ligonio kambario plaukė tolimesni 
posmai:

Kur tave pakasti, 
pijokėli mano?
Karčemoj po slenksčiu, 
širdele mano.
Ak, kuo tau pazvanyt, 
pijokėli mano?
Plėčkutėms, čerkutėms, 
širdele mano.
Kas tave atmins, 
pijokėli mano? 
Pijokai, tavorčiai, 
širdele mano.

Pabaiga * 4

Nauji, leidiniai
1. Lietuvai išlaisvinti Centras Argentinoje 

išleido-40 psl. iliustruotą leidinėlį lietuvių 
kalba, pavadintą „Lietuva i”, kuriame 
įdėta Lietuvos pasiuntinio Pietų Amerikos 
valstybėms dr. K. Graužinio kalba, pasaky
ta 1946 m. vasario 16 d. minėjime Buenos 
Aires, trejetas eilėraščių ir nemaža infor
macinės medžiagos. Ypač vertingas sąrašas 
knygų ir laikraščių bei žurnalų straipsnių 
ispanų kalba. 1942—1946 m. gynusių lietu
vių tautos laisvę.

2. Žinomas prancūzų rašytojas Jean Mauc- 
lere išleido nedidelę knygelę prancūzų kalba 
„Le Rayonnement de la France en Li- 
thuanįe” („Prancūzijos įnašas Lietuvoje”). 
Tai jau ne ‘be pirma šio autoriaus knyga 
apie Lietuvą. Jo „Šou' le ciel pale de 
Lithuanie” (Po pilku Lietuvos dangumi). 
„Le pays du chevalier blanc” („Baltojo rai
telio kraštas”), Gens et ruotes de Li
thuanie” („Lietuvos žmonės ir keliai”), 
„Contes lithuaniennes”) („Lietuviškos pasa
kos”) ir „Panorama de la literarūre lithua- 
niennne („Lietuvių literatūros panorama”) 

padėjo Lietuvos vardą išpopuliarinti pra
ncūzų visuomenėje. Autorius pats yra kelis 
kartus buvęs Lietuvoje ir su jos reikalais 
gerai susipažinęs. Siame paskutiniame savo 
veikale Jean Mauclere su didele simpatija 
rašo apie prancūzų kultūros įtaką Lietuvoje 
nuo seniausių laikų. Joje ypatingai iškelti 
trys momentai: XVII amžius, Napoleono lai
kotarpis ir Nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpis. Daug dėmesio jis skiria religinės 
kultūros klausimui. Labai brangi yra J, 
Mauclere simpatija dabartinei tragiškai lie
tuvių tautos padėčiai. Lietuvių tauta nie
kuomet nepamirš tokio jos reikalų nuošir
daus supratimo. Tikimės, kad tai nebus pas
kutinis J. Mauclere plunksnos darbas, pa
skirtas tolimai, bet į Prancūziją jau iš seno 
savo akis nukreipusiai Lietuvai.

3. Rugpiūčio mėn. Stratiord House leidyk- . 
la New Yorke išleido anglų kalba plačią 
Lietuvos istoriją „The Story of Lithuania’?, 
kurios autorius yra kun. Thomas G. Chase 
(Cižauskas). Tai ne kurios nors mūsų isto
rijos vertimas, bet savarankus autoriaus 
darbas. Joje nušviesti Lietuvos gyvenimo 
įvykiai nuo priešistorinių, laikų iki 1946 m. 
Knyga turi 392 psl. ir S žemėlapius. Įvadą 
parašė žinomas JAV žurnalistas ir lietuvių 
bičiulis William Henry Chambelin. Knyga 
suskirstyta į šešias dalis, kurių kiekviena 
dar skirstoma į visą eilę skyrių. 1 dalis — 
Lietuvių valstybės susiformavimas. II dalis 
— Ankstyvieji Lietuvos didieji kunigaikščiai, . 
III — Vėlyvojo viduramžio Lietuva, IV — 
Lenkijos — Lietuvos respublika, V — Lie
tuvos atgimimas ir VI — Lietuvos respub
lika. Paskutiniosios dalies paskutinis sky
rius — Lietuva ir Antrasis pasaulio karas.

Amerikiečių spaudoj jau pradėjo , rodytis i 
gražūs atsiliepimai ir įvertinimai šio, pirmo
jo plataus Lietuvos istorijos veikalo anglų 
kalba. Rugpiūčio 126 d. dienraštis; „Brook
lyn Eagle” įsidėjo apie knygą ir jos auto-( 
rių platesnį straipsnį, tu > r ? i .•

4. ‘Anglijoje išleista • nedidelė * knygelė* 
„Beyond the Uralš” („Už Uralo”),. kurioje 
aprašomi masiniai 1939—1941 rn. lenkų ir 
•kitų gyventojų deportavimai iš buv. Lenki
jos rytinių sričių. Įvadą šiai knygai parašė 
žymi anglų rašytoja ir žurnalistė. Rebecca 
West.

Tai vaizdžiai ir objektyviai parašyti tie 
baisūs gyventojų deportavimai Į Sibirą ir 
tenykštės jų gyvenimo ir darbo sąlygos. 
Knyga anglų skaitytojams padarė įsnūdį. 
Viename politiniame straipsnyje „Daily 
Mail” skiltyse ją cituoja žymus anglų žur
nalistas Alastair Forbes.

5. Sį pavasarį Cresset Press leidykla Lon
done išleido žurnalisto Paul Winterton kny
gą „Report on Russia” („Pranešimai apie 
Rusiją”), kuri anglų visuomenėje ir spau
doj sukėlė gyvą susidomėjimą ir net ginčų. 
Paul Wintertonas ilgus metus buvo an„lų 
spaudos korespondentas Rusijoj ir gerai su
sipažino su visu niio'ru sovietiškuoju gyve
nimu. i-irį objektyviai savo knygoje ir at
vaizdavo.
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Bombos atentatas britų ambasadoje Ryme

GERA IŠKABA —GERA PREKE
Vienas lietuvis, nuvykęs į JAV ir ten 

neblogai įsikurdinęs parašė laišką, su 
kurio turiniu pravartu mums visiems su
sipažinti.

„Aš esu laimingas, kad turiu gerą iš
kabą, ant kurios yra parašyta: Lietuvis. 
Kai aš vargais negalais gavau darbą 
fabrike ir buvau pristatytas įmonės tech
nikiniam direktoriui, tai jis skyriaus ve
dėjui pareiškė, kad šis žmogus (tai aš) 
turi gerą iškabą ir dėlto jo turimos 
prekės turi būti labai geros. Atsieit, jis 
pareiškė ir rekomendavo, kad man gali 
paskirti atsakingesni darbą.

O tai atsitiko dėlto, kad šis direkto
rius būdamas Europoje turėjo progos 
pažinti lietuvius ir buvo sužavėtas jų 
darbštumu, sąžiningumu. Tad supran
tama, kad man šiandien visai gerai se
kasi, risi man mielai padeda, o aš iš 
Savo pusės stengiuos, kad lietuvio var
dą išlaikyčiau reikiamoje aukštumoje.” 

> Šiomis dienomis Wuerzburgo stovyk
los gyventojai gavo iš Lietuvos ministe- 

'v' rio Londone B. K. Balučio laišką, kuria
me jis rašo, kad neseniai gavo iš vieno 
anglo, buvusio Unrros direktoriaus laiš
ką, kuriame- jis atsiliepia su dideliu nuo
širdumu ir nepaprastu pasigerėjimu apie 

. ' lietuviu stovyklas ir lietuvius, kuriuos 
jam teko sueiti, pažinti ir pamilti.

_ Tokių ir panašių atsiliepimų apie-4ie-
tuvius mūsų ministerial, gyveną Vakarų 
valstybėse, gauna labai daug. Tai vis 
nauji būriai mūsų bičiulių, kurie visur 
ir' visados apie mus-labai palankiai kal
ba, daug mums padeda ir tuo prisideda 

~prie mūšų bendros kovos dėl tėvynės 
ateities. Ir juo mes tokių draugų turėsi
me daugiau, tuo mums bus geriau.
Tok;ų gražių atsiliepimų apie lietu

vius jie paskleidžia todėl, kad mes kul
tūringai prieš juos užsirekomenduojame, 

, pasirodydami kaip drausmingi, pavyz
dingi, darbštūs žmonės.

Bet pagalvokime, kas atsitiktų, jei mū
sų tarne įsigalėtų blogis ir su visais sa- 

— vo padariniais išplauktų į paviršių. Ta
da vietoj tokių gražių atsiliepimų ap t 
mus, mes išgirstume visai kitokias kal
bas ir tiek mūsų ministerial, reziduoją 
užsienyje, tiek gausios ten gyvenančios 
lietuvių kolonijos, girdėtų tik užmetimus, 
priekaištus, ir tai mūsų bendram siekia- 

• mam tikslui nepaprastai pakenktų.
Pagalvokim, susimąstykim, nes apie 

tai kalbėti ir rašyti niekados nebus 
perdaug, nes mes siekiame, kad nei ant 
vieno lietuvio nekristų dėmė ir mūsų 
tarpe nebūtų nusikaltėlių ir neįvyktų jo
kių nusikaltimų (jokių!).

Vytautas Prutenis

Rymas. Britų ambasados rūmuose Ryme 
spaao 31 d. sprogo bomba. Sprogdama ji 
išnešė 3 aukštus. Sužeistas tik vienas amba
sados tarnautojas italas.

Britų ambasados atašė įteikė Italijos už
sienio reikalų ministeriui notą dėl "'atentato 
ambasadoje. Joje išreiškiama viltis, kad Ita
lijos- vyriausybė nedelsdama imsis priento- 
nių britų įstaigoms apsaugoti, o kaltininkus 
pašauks tieson.

Lig šiol suimta jau’ 400 asmenų.
BULGARIJOS KOMUNISTŲ KILNUMAS

Londonas. Bulgarijos komunistų parti
jos generalinis sekretorius išreiškė partijos 
norą sudaryti koalicinę vyriausybę ne tik 
su tėvynės fronto partijomis, bet ir su opo
zicija, jei iš jos pusės būsią parodyta geros 
valios. Kaip žinome, komunistų partija, so
vietų okupacinių organų paramos ir pavar
totų liaudies valios klastojimo metodų dė
ka pereito sekmadienio rinkimuose į par
lamentą laimėjo absoliučią daugumą, o tuo 
būdu ir galimybę šiuo kartu jau net demo
kratiškai sudaryti vyriausybę be opozicijos.

Is Lietuvos
Vilniaus radijas
LTSR jaunių rinktinė — TSRS meisteris
Per kūno kultūros ir sporto valandėlę bu

vo išminėti LTSR futbolininkų pasiekti lai
mėjimai. Futbolo viršūnėje esanti Vilniaus 
„Žalgirio” komanda, tvirtai pasirodžiusi 
Maskvos turnyre ir užėmusi antrą vietą. Be
je, tame turnyre nedalyvavo dvi stipriausios 
TSRS komandos. Daug dėmesio kreipta J 
prieauglį; ir LTSR jaunių rinktinė tapusi 
visos TSRS jaunių komandų meisteriu. Pas
kutiniojoje vietoje esanti Vlniaus „Dinamo”, 
kurioj pasak pranešėjo, „nebuvę tvarkos bei 
drausmės”. Klaipėdos futbolo komanda va
dinasi „Audros” vardu.

Latviai dažnai svečiuojasi Lietuvoje
Tiek Vilniuje, tiek Kaune dažnai svečiuo

jasi latvių sportininkai, studentai bei moks
lininkai. Latvių sportininkai Kaune prieš ke- 

.letą savaičių rungėsi su Kauno sporto ko
mandomis. Kauniečiai pasiekę 4 laimėjimų 
lengv. atletikoje. Vilniun buvo atvykusi Ry
gos studentų delegacija susipažinti su Vil
niaus universiteto studentais bei jų veikla. 
Latvių studentams vadovavęs jų profesorius.

Progimnazijos su dviem laikraščiais
Ukmergės mergaičių progimnazija pagir

ta už visuomeninę veiklą ir bendrą susipra
timą. Esą, gimnazistės dar sudariusios du 
būrelius: sporto ir gamtos, kuriems su mie
lu noru padeda gimnazijos mokytojai. Pačių 
gimnazisčių iniciatyva leidžiami net du laik
raštėliai: „Naujoji Pašvaistė” ir „Tarybinė 
trečiokė”.

Utena garsėja bitėmis
Esą, suskato laikyti, bičių Utenos apskr. 

valstiečiai. Per 1 metus padaugėjo net 2000 
b:č:u šeimų ir da,-ar iš viso esą 5.500 avilių. 
Bitėm s pasižymėję Anykščių, Molėtų apy
linkės.
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ĮGALIOJO SPAUSTI MASKVĄ VYKDYTI 
SUTARTĮ

Londonas. Austrijos parlanjentas priėmė 
rezoliuciją vyriausybei, kurioje reikalai: a 
padaryti greitų žygių, kad Maskvos susi. - 
rimas dėl Austrijos nepriklausomybės a.- 
statymo būtų vykdomas ir neatdėliojant bū
tų vyriausybei netrukdomai leidžiama dis
ponuoti visu Austrijoje esamu turtu Aus
trijos gyventojų reikalams. Visi DP turi 
būtį skubiai iš Austrijos iškelti, o Austria 
priimta į Jungtinių Tautų šeimą.

TRUMPOS ŽINIOS
Londonas. D. Britanijos parlamentas pri

ėmė krašto apsaugos ministerijos, centra - 
za'cijos įstatymą be diskusijų ir be balsav.- 
mo. Naujosios ministerijos ministeriu pa
skirtas "jūrų ministeris Alexanderis.

Londonas. JAV karinės valdžios Vokieti
joje pranešimu JAV kariuomenės skaičius 
Berlyne sumažinamas Vi.

Londonas. Britų karinė valdžia Vokietijo
je pranešė, kad vokiečių profesinės sąjun
gos britų zonoje esančios atpalaiduotos nuo 
pareigos pateikti savo statutus karinei val
džiai tvirtintu

Londonas. Unrros vyr. direktoriaus La 
Guardios pranešimu per spalio mėn. 45.000 
lenkų benamių iš Vokietijos grįžo Lenkijon. 
Visi jie aprūpinti maistu dviem mėnesiam į 
priekį.

Londonas. Prancūzijos vyriausybės prane
šimu vokiečių belaisvių grąžinimas iš Pran
cūzijos bus vykdomas kasdien. Į dieną bū
sią išvežama po 500 žmonių dienoje, be Ka
lėdų šventės ir Naujų Metų dienos.

Londonas. JAV karinė valdžia Vokietijo
je atmetė Schachto prašymą išlaisvinti nuo 
vokiečių arešto, motyvuodama, jog tai esąs 
vokiečių vidaus reikalas, kilęs dėl nunacinį- 
mo įstatymo vykdymo.

Paryžius. Generolas De Gaullė davė spau
dai lauktą pasikalbėjimą rinkimų reikalu. 
Jis ragina visus rinkėjus neišleisti iš akių 
valstybės reikalų.

Varšuva. Lenkijos karinės misijos Berly
ne pranešimu iš Žemutinės Silezijos ir Bres- 
lavo lig spalio 24 d. repatrijuota į Vokietiją 
900.000 vokiečių.

Vašingtonas. -JAV vyriausybė praneša, 
kad 3 savaites trukęs viešbučių darbininkų 
streikas baigtas spalio 31 d.
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