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Molotovas tebedaro nuolaidas
Dienotvarkė pasitarimams Maskvoje. Siūlo nusiginklavimo konferencija
, ■ . 4 t

Londonas. JT pilnaties posėdis trečiadienio 
rytą perdavė nusiginklavimo pakomisei britų 
pasiūlymą, sudaryti tarptautiną komisiją (be 
veto teisės) patikrinimui pateikiamų informa
cijų apie kariuomenės dalinius ir apginklavi
mą. Tai buvo padaryta po to, kai p. Molo
tovas principe su pasiūlymu sutiko, tereika
laudamas tik tikslaus aptarimo ir komisijos 
darbo sąlygų konkretizavimo.

Keturių didžiųjų užsienio reikalų ministe- 
rių taryba, naktį iš antradienio į trečiadienį 
principe galutinai priėmė Triesto statutą, iš
skyrus tik civilinio orinio susisiekimo aptari
mą. Molotovas atsisakė nuo savo ankstesnio

Stebinantis posūkis
„Continental Daily Mail” ypatingas kores

pondentas Naujorke, š. m. gruodžio mėn. 5 
d. laidoje su pasitenkinimu nurodo dvi nuo
laidas, kurias Molotovas padarė JTO:

1) Veto nebuvo naudojamas, svarstant nu
siginklavimo klausimą ir sudarant apsiginkla
vimo kontrolės organus.

2) Pagrindinis ginklas — atominė bomba, 
„kuri gali būti panaudota visuotiniam naiki
nimui” turi būti uždrausta. Jo žodžiais, dabar 
atėjęs laikas sumažinti apsiginklavimą ir už
drausti atominio ginklo naudojimą. „Atomi
niu ginklu gązdinimas sudaro daug triukšmo 
tautose. Tik nuolatinis sutarimas Saugumo 
Taryboje gali patikinti galimybę nusigink
luoti ir uždrausti atominį ginklą. JT darant 
nutarimą nei viena didžioji galybė neprivalo 
naudotis vpto tėiSe, bet turi būti visuotiniu 
sutarimu susitarimas pasiektas. Klaidinga 
manyti, kad valstybės, besinaudojančios veto 
teise, būtinai siekia užbėgti už akių apsi
ginklavimo kontrolei. Bet kuris bandymas 
apeiti tą kontrolę būtų JT nutarimo sulau
žymas. Veto ir kontrolės sutapdinimas yra 
visai be jokio pagrindo.” Šie išvedžiojimai — 
visuotinumas, veto ir kontrolės sugretinimas 
yra dalinis išsisukinėjimas, visuotinis prieš- 
taravmas.

Tolimesniam aptarimui jis siūlo:
1) Apsiginklavimo aprėžimas turi būti pa

vestas JT, bet ne atskiriems tarptautiniams 
susitarimams ar „atidedamas neaprėžtam lai
kui”. ,

2) Turi boti daromas nusiginklavimas „di
džiųjų ir moderniškų visuotinio naikinimo 
ginklų, o ypač atominio ginklo, bet ne 
mažųjų ginklų.

3) JT turi nevilkinant padaryti žygių 
atominio ginklo.

Britų atstovas Sir Hartley Shawcross
jau atsakė Į tą siūlymą: Džiaugiuos sovietų 
siūlymu, bet randu reikalo nurodyti, kad tas 
malonus ir plataus masto siūlymas toli nepa
kankamas. Po mūsų diskusijų pakomisėje tu
rime rasti būdų nusiginklavimą Įrėmuoti į 
kurį nors planą, kuris ne vien tautose sukel
tų entuziazmą, bet drauge užkirstų kelią klai
dinančioms perspektyvoms.

Shawcross siūlo ne dalinį, bet visuotinį nu
siginklavimą „Mes negalime pasirinkti kelio, 
kuriuo einant atominės bombos būtų uždraus
tos, bet kiti visuotinio naikinimo ginklai, pav. 
raketinės bombos būtų nedraudžiamos. Mes 
visi esame nukreipę dėmesį į raketas, kurios 
turi būti uždraustos. Atominį ginklą mes tu
rime uždrausti karui naudoti, o atominę jė
gą pritaikinti taikos gerovei kelti. O tai būtų 
naudinga visiems.

JAV vardu kalbėjo senatorius Tomas Con
nelly: •

„Mes esame pasiruošę Molotovo siūlymą 
priimti, bet jam teikiame reikiamą svorį.” 

Nusiginklavimui sudaryta pakomisija, ku
rioje dalyvauja:

D. Britanija, JAV, Prancūzija, Olandija, 
Kanada, Indija, Čekoslovakija, SSSR, Pana
ma, Kinija, Norvegija, Lenkija, Meksika, Egip 
tas, Brazilija, Australija, Kolumbija, Belgija, 
Sirija, Ukraina ir Argentina.

reikalavimo muitų unijos tarp Jugoslavijos ir 
laisvojo miesto. Jis sutiko su klauzule atpa
laiduojančia Triestą nuo įsipareigojimo suda
ryti išimtinę uniją su kuriuo nors kraštu. 
Taip pat buvo susitarta dėl uosto priežiūros 
komisijos sudarymo, į kurią be keturių di
džiųjų, Jugoslavijos ir Italijos, Įeis Šveicari
ja, Austrija ir Čekoslovakija.
■ Londonas. Keturių didžiųjų užsienio. reika
lų taryba nutarė paskirti ypatingus Įgalioti
nius parengiamiesiems darbams, Vokietijos 
reikalų konferencijai, atlikti. Ypatingi Įgalio
tiniai susirinks sausio 14 d. Londone," kur iš
klausys visų taikos sutartim su Vokietija su
interesuotų šalių nuomones ir sudarys pro
jektą taikos sutarčiai su Austrija.

Taip pat ir dėl Maskvos pasitarimų dieno
tvarkės susitarta. Dienotvarkėje numatyti pen
ki punktai: • .

1) Vyriausios kontrolės tarybos Vokietijai 
pranešimas apie demilitarizaciją, denacifika- 
ciją, demokratizaciją, ūkinę padėt) ir karo 
nuostolių išreikalavimą bei jo perspektyvas.

2) Aptarimas centrinės valdžios sudarymo 
galimybių, jos pavidalo ir funkcijų.

3) Taikos sutarties paruošimas atsižvelgiant 
į kaimyninių kraštų interesus ir sienų ypač 
Reino ir Ruhro krašte nustatymo. .

4) JAV pasiūlyto 40 metų Vokietijos demi-

Taip pat nutarė tuo- 
kuri iki vasario 10 d. 
kolonijas ir paruošti 
to paties laiko turės

litarizavimo ir kontrolės pakto svarstymas.
5) Sutarties su Austrija paruošimas.
Byrneso pasiūlytas okupacinių pajėgų su

mažinimo klausimo sprendimas, būsiąs svars
tomas šalia dienotvarkės, vadinasi, neoficia
liai.

Keturių didžiųjų užsienio reikalų ministe
riu taryba nutarė ateinančiais metais vasario 
mėn. 10 d. Paryžiuje sušaukti konferenciją, 
taikos sutartims su Vokietijos vasalinėmis 
valstybėmis pasirašyti, 
jau sudaryti komisiją, 
turės apvažiuoti italų 
išsamų pranešimą. Iki
būti paruoštas ir precizinis Triesto planas. 
Šiuo metu tariamasi dėl metodų taikos sutar
čių vykdyme kilusiems nesusipratimams iš
spręsti. v

Nusiginklavimo komisijos uždarame posė
dyje D. Britanijos atstovas pasiūlė laike šešių 
mėnesiu sušaukti tarptautinę nusiginklavimo 
konferenciją. Tačiau buvo priimtas 10 balsų 
prieš 8, Kanados pasiūlymas leisti saugumo 
tarybai paruošti nusiginklavimo planą. Sis 
pasiūlymas nutarta perduoti plenumui.

Londonas. JT plenumas nutarė sudaryti 
tarptautinės teisės klausimams spręsti komi
siją iš 17 valstybių. Teisės komisija nutarė 
Šveicariją įsileisti į tarptautinį teismą. »
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dėl

tuo-

Kara vaidilos leista / Redaktorius 
leidšlaa J. Vaaaltls / Laikrutii išeina 
plrmadlsntals, trečiadieniais Ir penk
tadieniais. / Prenutn. min 10.— RM 
atskiras Nr. SO pin. i Ein. sąs
kaitai Volksbank Memmingan a. G. 
n. b. B. Nr. 0140. / Adresas: „Min
tis", 13b Memmingen, Postfadt 110.

Memmingen, 1946. XII. 13.

Debatai Indijos klausimo
Londonas. Churchilliui pareikalavus, Že

muosiuose Rūmuose.) atidaromi dviejų dienų 
debatai Indijos reikalu.

Londonas. D. Britanijos Žemųjų Rūmų de
batuose Indijos klausimu kalbėjo kabineto mi
sijos atstovas Crips. Jo nuomone padėtis ■ 
esanti beviltiška. Visi sunkumai išplaukia iš 
partijų tarpusavio nepasitikėjimo ir demokra
tinio bendradarbiavimo klaidingo supratimo. 
Dauguma (kongreso partija) nemato reikalo 
atsižvelgti | mažumą (Moslem Lyga), o ma
žuma nori užsitikrinti nevaržomą arba^ma- 
žai varžomą laisvę prieš daugumą.

Vyriausybes kariuomene užima 
Azerbeidlana( be pasipriešinimo

Londonas. Per Azerbeidžano sostinės Teb- 
rio radio stotį generalinis provincijos guber
natorius išleido į gyventojus ir miliciją atsi-' 
šaukimą nesipriešinti vyriausybės kariuome
nei. Šiuo metu vyriausybės kariuomenė be 
pasipriešinimo žygiuoja Į Tebrį. Dar nepatik
rintomis žiniomis vietinės „demokratų” par
tijos vadas išleidęs atsišaukimą priešintis, pa
bėgo Į TSRS. Persijos vyriausybė apie įvy
kių eigą Azerbeidžane nuolat informuoja 
Saugumo Tarybą.

Unrros likvidacinis posėdis
Londonas. Žiniomis iš Vašingtono Unrros > 

taryba susirinko likvidacinio posėdžio. Pri
imtas nutarimas, kuriuo panaikinama kolek
tyvinė nukentėjusiems kraštams parama, pa
tariant kreiptis atskirai J galinčias šelpti 
valstybes.

Byrnesas iškamuotas sovietiniu derybų
Joseph ir Stewart Alsop, tokia antrašte de

da straipsnį „N. Y. Herald Tribune” š. m. 
gruodžio mėn. 5 d. apie dabartines 4 užsienio 
rejkalų ministeriu derybas. Jie vargu galės 
pakęsti kitą tokią bergždžią sesiją. Moloto
vas manąs sukūręs naują bendradarbiavimo 
būdą. Štai tokios paantraštinės tezės, kurio
mis ne vien šis vienas respublikoniškas dien
raštis nuteikia savo skaitytojus.

Vieną išvadą iš šių derybų galima iš tiesų 
daryti. Keturių galybių užsienio reikalų mi
nisterial šiuo taikos kūrimo būdu neregėtai 
siekia taikos sudarymą užtęsti, nors pasaulis , statyti ką geresnio atsieks. Sėkmingu pasta- 
laukia jos nekreipdamas dėmesio į formaliąją 
pusę. Taikos sutartys perėjo į naują labiau 
verteivišką fazę. Sprendimai pareina nuo 
sovietinio užsienio reikalų ministerio Molo
tovo. Jis turi pasirinkti viena tų būdų,, nors 
iki šio meto James F. Byrnes patyrė iš jo tik 
klausimų nuolatinį skaldymą. Laimei, Molo
tovas atidaromoje kalboje pasisakė už ben
dradarbiavimą, o tai Byrnes padarė reikia
mos Įtakos.

Bergždžiai

britų ir Amerikiečių delegacijos priėjo prie 
tos pačios išvados, kad derybų būdas, per 
paskutinius ištisus metus, buvo visai pra
gaištingas. Juk tai juokinga, kai užsienio rei
kalų ministerial derasi dėl Triesto uosto 
darbų, kaip tai darė neseniai buvusiuose 
pasitarimuose. Bet yra jau daugiau negu juo
kinga, kai sakoma, kad Byrnes ir Bevinas 
pakankamai laiko turi tokias derybas vesti..

Jei tikros taikos negalima tokiomis dery
bomis atsiekti, gal Byrnes dedama energija 
ir pastangos vakarinei Europai ūkiškai at-

sugaištas laikas. Pagaliau abi

rojo klausimo išsprendimu galės vėliau pri
sidėti prie 
starosiomis 
o tai vers 
būdų.

Kajp ten 
bos ypač pakirto Byrnes gerą nuotaiką. Juk 
kai kalbama, pav. apie vandens darbus, iš 
derybininko reikalauja nepaprastos kantry
bės. Italijai ir Jugoslavijai priklausiusių van
denų sutarptautinimas ir priskyrimas Tries-

taikos kūrimo. Apie šį būdą pa- 
dienomis vis dažniau nugirstama, 
pasirinkti vieną anksčiau minėtų

bebūtų, vistiek dabartinės dery-

Naujienos iš visu kontinentu
Reuterio pranešimų BrazilijosLondonas.

sostinėje Rio de Janeiro vyksta pasitarimas 
tarp JT repatriacijos komiteto ir Brazilijos 
vyriausybės apie emigracijos galimybes į 
Braziliją Europos išvietintiysiems. Britų už
sienio reikalų ministerijom pranešimu, tose 
derybose dalyvauja D. Brtamjos jr JAV ste
bėtojai.

Stuttgartas. Venecueloje sukilėliai užėmė 
kelis miestus. Tebevyksta sunkios kovos su 
vyriausybės kariuomenės daliniais.

Londonas. Prancūzijos parlamentas social
demokratų partijos veteraną Leoną Bliumą 
575 balsais iš 590 balsų išrinko laikinosios 
vyriausybės ministeriu pirmininku. Prancūzų 
radikalsocialistų vado Heriot nuomone, iš
rinktasis turėsiąs daug vargo su vyriausybės 
sudarymu, nes finansinės būklės sutvarkymas 
reikalausiąs darbingos vienalytės vyriausybės. 
Vien kairiųjų koalicija šito klausimo nepa
jėgsianti išspręsti.

Londonas. Sudaryta muitų unija tarp Alba
nijos ir Jugoslavijos. Jos sudarymas yra iš
dava pirmiau sudarytos abišalės, visokeriopos 
viena kitai paramos sutarties.

Mc Narney pranešimu, 
sušvelnintas įstatymas 

kariams vesti vokietai- 
kariai galėsią (tam tik-

Londonas. „Manchester Guardian” siūlyda
mas išnaudoti staigų sovietų nuolaidumą, pa
tarė neužmiršti, jog tvirtinimas, kad tarp bri
tų ir sovietų demokratijų nesą suderinamų 
skirtumų, būtų ne kas kita, kaip pavojinga 
nesąmonė — užmerkimas akių pavojui.

Londonas. Generolo 
greitai būsiąs žymiai 

^draudžiąs amerikiečių 
tęs. Paleidžiami namo
romis sąlygomis vedybų leidimus, palyginti 
lengvai gauti.

Londonas. Prez. Trumanas priėmė Beviną 
pasikalbėjimui Palestinos klausimu. Byrnesas 
kreipėsi į arabus ir žydus, prašydamas 
dalyvauti sekančių metų pradžioje vėl prasi
dedančioje Palestinos reikalu ■ konlerencijoje 
Londone. Jei šig prašymas būsiąs išpildytas, 
tai Amerika atsiusianti savo stebėtoją.

Londonas. Rusų zonoje suplanuota didžiulė 
prieška’ėdinė pabėgėlių paramos akcija, ku
riai manoma išleisti 250 mil. R M. Kiekvienai 
šeimai numatyta 300 RM pašo'na plius už 
kiekvieną vaiką dar po 300 RM.

tui, pavestas užsienio reikalų pavaduotojams, 
nes jie tam klausimui buvo pasiruošę. So
vietų atstovas tą klausimą svarstant, pareiškė 
nuomonę, kad ir tai turi būti nusiųsta užsie
nio reikalų ministeriams aptarti.

Seno samprotavimo atgijimas. Tuo būdu 
nuolat buvo grįžtama prie to paties klausimo. 
Molotovui pagaliau sutikus dėl tariamos tai
kos konferencijos nutarimų Paryžiuje Triesto 
savivaldos reikalu, staiga jis grįžta prie senų 
argumentų, kai prieita prie jos įgyvendinimo 
pereinamuoju metu.

Veto klausimu JT pilnatyje vienbalsiai 
užsienio reikalų ministerial pareiškė, kad ne
reikia JTO statuto iš esmės keisti. Jau pa
prastas mandagumas tuo metu galėjo būti 
pagrindu geram sugyvenimui. Vieton šio 
būdo, geru ar blogu atveju, „blogai nusitei
kusiojo” išraiška Molotovas pasinaudoja, su
daryti kai kam nuomonę, kad „daugiau pra
muštgalviška, katip Įprasta”.

Molotovo taktikai vertinti esama dviejų po
žiūrių. Vieni mano, -kad tai yra automatinių 
refleksų pomėgis, į kuriuos nereikia kreipti 
dėmesio. Si pažiūra primygtinai nurodo Mo
lotovo užsikirtimą nepriimti Paryžiuje pada
rytų nutarimų Triesto vyriausyoės reikalu, 
kuris galop, siekiant pasirašyti sutartį, su 
jais sutiko.

Kiti iškelia sovietinės politikos pastarąjį 
posūkį. Sovietai, kurie visomis išgalėmis ver
žiasi Europoje Įsigalėti, prieš dvi savaites 
staiga panoro daryti kai kurias nuolaidas. 
Tat padaryta prieš rinkimus Prancūzijoje,- ir 
Italijoje ir britų darbiečių partijos sambrūz
dį. Ir tada buvo nuogąstaujama, kad Krem
lius iš tiesų nebūtų nutaręs eiti ilgai trun
kančios taikos keliu ir tuo metu vis labiau 
Įsigalėti Europoje (vertėjo pabraukta). Gali
mas dalykas, jog visa tai yra tik pereinan
tis netikrumo metas, kurį Kremlius tada 
baigs, kai jį privers vakarinės galybės.

Kaip ten bebūtų, kiekvienu atveju Moloto
vas lengvai gali sukurti didelę įtampą, kuri 
neabejotinai bus neišvengiama aptariant Vo
kietijos klausimą. Byrnes 'yra nusistatęs ne
laukti nereikšmingo užsienio reikalų ministe- 
rių -pasitarimo. Prieš Vokietijos klausimą 
svarstant, jis nusistatęs reikalauti garantijų, 
kad derybos būtų vedamos pagal iš anksto su . 
tartą dienotvarkę. Prieš kalbant centrinės Eu
ropos klausimais, jis nori prie kalakuto Iš
siaiškinti, ko siekia derybų dalyviai.

1
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Stebimosios spaudos^ apžvalga
Nenmas Prancūzijoje. „Daily Mail” i. m. 

gruodžio 5 d. numeryje Harold King dėsto: 
„Komunistų vadas Maurice Thorez, vienin
telis kandidatas j ministcrius pirmininkus, 
rinkimuose pralaimėjo (Negeresnės sėkmės 
susilaukė ir M. R. P. atstovas, atsistatydinęs 
ministeris pirmininkas Bidault). Kaikas {žiū
ri, kad šiuo pasipriešinimu sekiama užkirsti 
komunistams įsigalėti Prancūzijoje. Patyrę 
politikai dar ir kitaip samprotauja.

Jacques Duclos — komunistas asamblėjoje 
sumini tris sąlygas:

1. Komunistų partija siekia valdžios „gerb
dama respublikos teisėtumą”,

2 Komunistų partija siekia padidinti ga
mybą, o to nepadarius Prancūzija „negali 
būti galinga”. Visa tai tegali atsiekti "komu
nistų partija, kuri atstovauja daugumą pra
monės darbininkų.
, 3. Griežtai paneigia komunistų partijos są
sają su Maskva.

4. Užsienio politikoje komunistų partija sie
kia draugiškumo su visomis visai nepriklau
somomis valstybėmis.

Pirmininko išrinkimo reikalu ėmėsi visų 
priemonių, kad ši „konstitucinė partija”, 
asamblėjoje turinti daugiausia balsų, nors ne
būdama visai tikra dėl sėkmės, norėjo pa
rodyti rinkimuose vis augant) svorj. Žinoma, 
toji partija turi kitą silpnybę, nes visi kiti 
konmnistiį partijos atstovai turėjo balsuoti už 
parinktą atstovą. ,

Apie ’0 socialistų partijos atstovų atsisakė 
paklusti M, Thorez. Dauguma socialistų vis 
tik Valiavo už Thorez, nors turėjo kitą vi
dini (^tikinimą. Socialistės atstovės ir iš 
asamblėjos išėjo apsiašarojusios. Rinkimai 
pralaimėti dėl vyriausybės paskelbimo plano 
kraštui atstatyti, o ypač dešiniųjų slaptos 
baimės, nes jie smarkiai puolė komunistų 
kalbėtoją Duclos, kuris tarė: „kiekvienas rei
kalas turi savo pradžią”. Dešinieji — atsi
kirto: „Toji pradžia bus pabaiga”, palydint 
garsiu juoku.

Partijos vėl pradeda naują žaismą, ruošda
mosi naujiems rinkimams. Nuosaikiosios so
cialistinės partijos sustojo ties Bidault kandi
datūra. Socialistai galvoja apie buvusio mi- 
nisterio pirmininko Felix Oouin, kandidatūrą 
kuris socialistų partijoje kongrese buvo lin
kęs remti komunistus ir su jais net vyriausy
bėje. dalyvauti. Parlamentarinis socialistų par
tijos vadovas Andrė le Troąuer neranda 
rimto pagrindo balsuoti už komunistą mini
ster! pirmininką."

„New York Herald Tribune”, gruodžio 5 d. 
numeryje John O’Reilly šitaip aptaria Pran
cūzijos padėt!: „Komunistų partija, kuri sie
kia vadovauti Prancūzijos vyriausybei bai
gėsi dramatiškai asamblėjoje. Ten Thorez su-

1WIAIPIMEMCI1AM© 
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8. Nėra to blogo, kuris neišeitų Į gerą...
Aš visada buvau tvirtai Įsikibęs minties, 

|og nėra tokio blogio, kuris neišeitų į gerą. 
Šią išminti, vadovaudam'esi gyvenimo prak
tika, sukūrė mano senoliai ir, prisipažinsiu, 
jog šis jų palikimas ypač .naudingas dabar 
mums, tapusioms DP. Jau daug blogio teko 
pergyventi ir visai nematyti jokių ženklų, ka
da jis galėtų baigtis. Aš manau, jog man ir 
tolygiems padarams reikės dar ne vieną kar
tą save ramstyti Įtikinėjimais, — jog nėra 
tekio blogio, į kokius dar teks pakliūti. To
kiais momentais būtina neprarasti galvos ir 
tikėti, jog po sunkumų ateis geresnės dienos, 
ir svarbiausia, išgyvenamasis blogis išeis | 
gerą. Dėl sunkaus krovinio traukimo panašiai 
bus kadaise apgaudinėjęs keturkojis, kuriam 
nedėkingi žmonės davė asilo vardą. Tasai 
keturkojis, taigi asilas, sunkiai traukdamas 
vežimėli, susigalvojo savo sutfkią dalį leng
vinti šitoftiu būdu: traukdamas vežimėlį prieš 
kalniuką jisai pradėjo juoktis, gi rateliams 
patiems pakalnėn riedant asiliukštis sunkiai 
dūsavo. Tai pastebėjęs vežėjas paklausė ne
protingą gyvulį apšauktą asilu, kodėl jis, vilk 
damas vežimėlį į kalną, juokiasi ir dėl ko 
dūsauja, kai pakalnėn vežimėlis pats pedąs.

— Vilkdamas vežimėlį Į kalną, aš žinau, 
aiškino asilas, — jog greit turės būti pakal
nė, dėl to juokiuosi, gi vežimėliui pačiam rie

O. Rymantas

sirinko tik 259 balsus; taigi pritrūko 51 bal
so, kad būtų išrinktas. Sis ryškus komunistų 
— socialistų pralaimėjimas vėl prancūzų 
tautą (vėlė į politines painiavas, kad rastų 
būdą vyriausybei sudaryti. Nors pastaroji 
vyriausybė turės būti išrinkta ateinant! sau
sio mėn„ bet šie pereinamieji rinkimai pa
kankamai Įtikinančiai įrodo, kad komunistai 
dar nejaučia tvirtos žemės po kojomis”.'

Toliau autorius nurodo tame laikraštyje 
anksčiau Įdėtus Slocombe išvedžiojimus: 
„Praėjusią žiemą buvęs maisto, vyno, kuro 
trūkumas vertė sustoti ties komunistų parti
jos dinamiškumu, kuris siekia stabilizuoti 
franką, kainas, atlyginifnus, išvalyti admini
stracinį aparatą nuo vagišių, kurių nemaža 
pasitaiko. Komunistų partijos laimėjimas ne
pakankamas, kad jie galėtų Prancūzijai vado
vauti”. '

P Imliausia - pasaulinio svorio klausimai, o paskui

NereVa pasikliauti Molotovo nuoširdumu, 
kai jis kairia apie nusiginklavimą, nes jo siū
lymas tereiškia tik klastingą savo krašto rei
kalų gynimą. Tačiau nereikia abejoti, jog ji* 
iš tiesų trokšta jo siūlytojo, nusiginklavimo, 
nes iš jo tik sovietai tegali sulaukti nepapras
tos apimties politinės naudos. Kongresas ir 
parlamentas nelinko remti plataus masto ap
siginklavimą. Jei tas siūlymas bus priimtas, 
gali turėti sprendžiamos reikšmės pasauliui 
sutaikyti. Siūlymo esmė juk taip skambėtų: 
sovietai nori sumažinti „savo galingą ka
riuomenę..., jei valstybės turinčios milžinišką 
jūrų ir oro laivyną panorės daryti žygius ap
siginklavimą aprėžti ir, žinoma, kas svarbiau 
šia, uždrausti „atominę energiją naudoti ka
ro tikslams”. Siems sutarimams įgyvendinti 
sukuriama inspekcinė komisija.

Norint suprasti siūlymą, turime įvertinti 
esmini skirtumą tarp sovietinės ir mūsosios 
karinės galios. Sovietų karinis pajėgumas 
slypi mižiniškoje pėstininkijoje. • '' Sovietinės 
kariuomenės dabartinis apsiginklavimas yra 
primityvus. Tuos ginklus lengva pagaminti. 
Jų panaudojimas nereikalingas didelės pa- 
ruošties. Raudonoji kariuomenė gali žygiuoti 
bet kuriame fronte, kur] ji pasirinks. .

Raudonąją kariuomenę nuginkluoti, tai reiš 
kia — duoti įsakymą jai grįžti namo. Ją su
telkti reikta kelių savaičių laiko. Kai. sovie
tinė kariuomenė remiasi tik žmonėmis,, o ne 
techniniu pasiruošimu, ten gali būti klausima* 
— demobilizuoti. Kariuomenė, kuri lengvai

dant (kalnėn man aišku, kad greit turės bū
ti kalnas, prieš kur| vėl teks sunkiai vilkti 
vežimėli — dėl to dūsauju. ’

Taigi ir man, sėdinčiam DP vežime, belie
ka kaip tam neprotingam keturkojui, save ap
gaudinėti. senolių palikimu, mokančiu, jog 
kiekvienas blogis išeinąs į gerą. Jei iš tiesų 
kada nors tai pasitvirtins, tai kiekvienas' DP 
turės būti labai turtingas, nepaprastai gerai 
gyvenąs...

Kaip ten bebūtų, bet man š| kartą blogis 
kaip tik išėjo į gerą. Iš karto kai tik buvo 
pranešta apie stovyklos likvidavimą, kurioje 
jaučiausi kaip vietinis gyventojas | krausty
mosi reikalą aš žiūrėjau labai tamsiai. Ypač 
buvo sunku skirtis su heerdve kerte ir joje 
savomis rankomis pastatyta krosnele. Bet štai 
perkeldino ( naują stovyklą ir čia aš gavau 
ir daugiau erdvės ir dargi su šilima. Taigi 
šį kartą vadinamasis persikraustymo blogis 
man bus išėjęs j gerą. Bent taip iš pirmųjų 
dienų atrodo. . ; .

Tačiau visai kitaip reikalai susiklostė vi
sai eilei mano pažįstamųjų, anoje stovykloje, 
iš kurios buvome taip staigiai išvietinti, bu
vusių prie valdžios. Iš tiesų ne kažin kokią 
jie ten valdžią beturėjo: — buvęs referentas 
globos stovykloje į aukšto vyresniojo parei
gas ir mano patogumui rūpestingai praneši
nėjo įvairius patvarkymus, gi nuo išdidumo

Prancūzų spaadi karščiau sutinka šiuos 
įvykius: Ū-’Humanite” <— komunistų dien
raštis aštriai* žodžiais puola socialistus. „So
cialistų partija dar kartą susilaiko asamblė
joje,. kad. ten sudarytų daugumos persvarą. 
Jų vadovai ir vėl susidėjo Su vyriausybėje 
esančiais „tautinės vienybės” šalininkais, ku
riais yra reakcionieriai.”

„Le Populaire”, socialistų dienraštyje, Ver- 
dier vedamajame nelabai nuogąstauja, kad 
Socialistų dauguma balsus atidavė už Thorez: 
„Intrygų ir manevrų netrūksta. Komunistų 
partija • tose intrygose ■ neišvengė ir šį kartą 
įsivelti, kaip ji darė anksčiau buvusiuose 
asamblėjose. Balsavimai jiems nereiškia iš
mintingo pasirinkimo, žmonių, įstatymų ar 
programų, bet yra faktinis žaismas, kurio už
davinys sudaryti daugumą ir dirbtiną mažu
mą. Mūsų kraštas per daug demokratiškas,

nusiginklavimas
Rašo Valteris Lippmann«t

demobilizuojama — nesunkiai mobilizuojama. 
Tuo atveju, kalbėti apie sovietinės kariuo
menės sumažinimą ir sovietinio karinio pa
jėgumo siaurinimą — bergždžias reikalas.

Mūsų padėtis visai skirtinga. Amerikie
tiškas karinis pajėgumas pareina muo gerai 
išmokslinto ■ personalo, kuris turi : mokamai 
naudoti labai sudėtingus ginklus ir mašinas. 
Tiems pabūklams ir įrengimams pagaminti 
reikia ilgo laiko. Karinį personalą išmokyti 
jais.tinkamai naudotis taip pat reikalinga Ne
maža laiko. Mūsų kariuomenė išblaškyta mil
žiniškuose plotuose taip pat susieta su laiku. 
Todėl mes esame nuginkluoti tuo metu, kai 
Kaunamės gaminti' sudėtingus ginklus ir 
mašinas, kai jų tinkamai nepaskirstome ir 
specialistų neparuošiame. Mes esame tuo at
veju žymiai labiau, nuginkluoti, kaip sovietai.

Tai visa terodo, kad Molotovo, siūlymas, 
kad sovietai nori demobilizuotis, o mus nu
ginkluoti. Jei tai būtų padaryta, sovietai iš 
tiesų turėtų tikslą sukurti veiksmingą nu
siginklavimo priežiūrą.

.Tokia priežiūra nesudarys kliuvinio suk
viesti , vyrus apmokyti. Jos pagrindimis 
uždavinys daboti, jog mūsų technologinis pir
mumas būtų pašalintas, o 4uo atveju iš es
mės pakeis ir politinį balansą. Sovietai trum
piausiu laiku šūktelėjimu atstatys politinę ga
lybę, o mes savąją pasieksime tik po ilga
mečių kalbų ir pasiruošimų.

-Šiose likiminėse derybose visuotiniam su
tarimui atsiekti, Molotovo siūlymas . teikia

■ ’ ■ i ■ ,
niekada nesiskyręs policijos nuovados virši
ninkas atsidėjęs kovojo su nesilaikančiais šva 
ros nuostatų, o su tautinės grupės vadovu, už 
kurį ir aš balsą per apsirikimą atidaviau, pa
skutiniu laiku jau buvo sunku besusikalbėti— 
tiek didybėn ji* pasikėlė. Jei ne jis — tai aš 
ir tries visi pražūsim. Toks buvo (spūdis. Vie
na, kas didžiai teigiamo jų tarnybose buvo 
(tuo niekas negali abejoti) — dirbančiųjų da
vinys ir cigarečių priedas. Žmogų, Visko rie- 
tekusį ir nepakankamai sotų, savaime supran
tama, kad ir tokia tarnyba gadina ir daro ne: 
sukalbamu.

Ir štai kažkas sugalvoja' iš vienos stovyk
los mūsų išvietinimą kiton, kur valdžia taip 
gi gana tvirtai ant kojų laikosi. Aš naujon 
stovyklon kraustausi su savo valdžia, kuri vi
są kelionės metą man maloniai šypsosi, kad 
tięsįdg kartais net' nejauku darosi, kai toks 
didelis valdančiųjų dėmesys j mažą, žmogų 
kreipiamas. Kai pasiekiam naują stovyklą, j 
kurią mane su visa valdžia atvietino. pasiro
do, su mano valdžia niekas nesikalba ir visai 
nemano bent dalį jai postų užleisti. Mari taip 
gi darosi nepatogų, kai mano valdžiai jokio 
respekto nerodoma, nes gi savi marškiniai, 
kad ir pakuliniai, visada mielesni už sveti
mus... ■ ■ . " '

Iš kito* pusės tasai buvusios mano valdžios 
kritimas mano, eilinio DP, lygin, nors ir 
skausriiingas, bet jis savyje telkia daug pa
mokomo: — kaip visa netikra ir netvirta šia
me pasaulyje, o ypač DP gyvenime...

Dabar mes, atvietintieji, vienas kitą sutikę 
maloniai pasisveikiname, kaip daug kam at
rodžiusiais geraisiais stovyklinio gyvenimo 
užuomazgos laikais, kada nebuvo jokios pa
gundos patekti į valdžią bei „tarnybon”-.

— Kai sutinku žmogų iš anos atovyldo*,—

kad kitus galėtume apgauti, o akine* ar po
litines problemas apeiti”.

„Combat”, Socialistų-laisvės kovotojų, nuo-
Utinis,vedamųjų rašytojas Aronrašo: „Ikšio
linis žaismas turi baigtis laimėjimu. Socia
listai gavo asamblėjos pirmininko vietą, juos 
parėmus iš dešinės — MRP. Socialistinis 
sambūris jų nepalaikė — jis laukia”.

„L’Aube” — MRP dienraštyje Schi ianna» 
nurodo, kad komunistai pralaimėjo beintri- 
guodami: „MRP nusistatė ramiai laukti ir 
patarnauti, bet neieškoti būdo tuščiai savi
garbai patenkinti”.

„Le Figaro” vienas labiausiai skaitomų 
dienraščių, konservatoriškas: „Neturime val
stybės galvos. Jo neturime dėl nepaprasto 
formalizmo, kuris siaučia mūsuose.”

„L’Epoque” prideda: „Ketvirtoji respublika 
dar būdama lopšyje pilna ydų, kurios tre
čiąją respubliką palaidojo.”

Ketvirtoji respublika, sunkiai gimusi, nū
dien gyvena visuotinį netikrumą, kuris neži
nia kur ją nuves.

sovietams pirmenybę svorio ir jėgos požiū
riu. Ir demobilizuojamoji sovietinė kariuo
menė vis tik ne vien Europoje, bet ir Arti
muose ir Tolimuose Rytuose atliks vadovau
jantį vaidmenį, o ypač, kai kita jėga, mūsų 
oro ir jūrų laivynas su atominiu ginklu būtą 
panaikintas.

Perdaug dideli kliuviniai nuogąstauti, jog 
mes bendraujame, su angelu, kuris reikalautų 
nusiginkluoti. Mūsų saugumas ir pasaulio 
ramybė pareina nuo mūsiškio sugebėjimo 
išlaikyti tikrai reikšmingą jėgos balansą ant 
žemės rutulio ginčytiniems klausimams iš
spręsti.

Jei mes būtume išmintingi, tartume Molo
tovui: galime tartis nusiginkluoti, bet pir
miausia turime susitarti pasaulinio - svorio 
klausimais. Ginklų klausimai tegali būti pa
liesti, kai sutarsime kada ir kaip atstatysime 
Europą, Voiketiją, išaiškinsime, ką reiškia 
lygsvara Artimuose Rytuose. ir Kinijos, Ja
ponijos tarptautinę padėtį. •»-.u

Aš nemanau, kad šią linkmę pasinnkę turė
tume rūpintis ar kankintis dėl‘ mūsų ar kitų 
tautų netikslaus reikalo supratimo. Joms bus 
aišku, kad mes siekiame savo reikalus apsau
goti ir budėti dėl jų, visai negalvodami pa
saulyje vadovaujančių vietos netekti dėl nai
vumo, sentimentalumo ar tinginystės. Noriu 
tikėti, kad tuo atveju ir Kremlius pagarbiai 
į mus pažiūrės, kai mes sugebėsime parodyti, 
kas kuo yra.

mane sutikęs maloniai dėsto balsą buvę* 
aukšto vyresnysis, — atrodo, lyg sutikčian 
seniai matytą ir laukiamą giminę.

Tai ne vien, man atrodo, ilgesnio vienoje 
stovykloje gyvenimo pažymėjimas, iš tiesų 
mes, atvietintieji, naujoje stovykloje pasiju
tome vieniši ir svetimi. Mus, atvietintuosius, 
jungė neįprasta aplinka, kurion taip netikė
tai buvome sumesti. Naujoji stovykla — tau
tybių babilonas. Žiūrėk, čia pro tave praslen
ka pakiliu žandikauliu, veide įstrižai įdėtomis 
akimis toks pat benamis, kaip ir tu. Ten, to
lėliau, dėl temperamento pertekliaus plėšosi iš 
liepsnojančių Balkanų pasprukę laisvo gyve
nimo stiliaus šalininkai. Tiesiog nežinai, kurį 
naujosios stovyklos gyventoją kokia kalba 
užkalbinti. Toks čia didelis tautybių mišiny* 
Tik viena mums visiems bendra — likimas 
ir jokių aiškumo , apybraižų neturintis ryto
jus. Tačiau vienoda nedalia — netekimas tė
vynės ir namų — Įgalina mus vienas antrą 
suprasti, bet gi neįstengia' jungti vienalytėn 
masėn. Dėl to savaime, be kokių nors orga
nizacinių pastangų, darosi nelaimės ištiktųjų 
telkiniai tautybėmis. Si priežastis bene ir bu
vo mums, atvietintiesiems naujon stovyklon, 
paskatų vienas į kitą pažvelgti giminaičio 
žvilgsniu. Toks tiesiog bičiuliškų jausmų pa
reiškimas iš buvusios valdžios pusės neapsi
ėjo be nustebimo, ypač stovint netoliese tų 
akimirkų, kada dėl kiekvienos smulkmenos 
prieš savo valdžią turėjai lankstyti senus kau
lus, nes be to lankstumo nebūtum įstengęs i 
savo rūpestį atkreipti „galingųjų” dėmesį. 
Dabar, kai mums tarp kelio nebestovi ciga
retė — tiesiog malonu susitikti. Iš tiesų nė
ra to blogio, kuris neišeitu | gerą. Pašalink 
iš po kojų tok| menką daiktą, kaip cigaretė, 
ir nemaža žmonių pasitaisys..
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J. Jašinska* ...... ►

Lietuvio legionieriaus dienoraštis
išperka. Jį išgėrus mūsų nuotaika 100% pa
kyla. Kai, pietų pertraukai pasibaigus, sutri
mituojama užsiėmimams, mes pirmieji atsi
duriame gretose. Dar ne visi esame daktaro

Šeštadienis, lapkričio mėn. 2 d.
Mažai ir blogai miegojau. Kiti mano kom- 

panijonai, jaučiau, taip pat menkų poilsi tu- 
rėjo: vartosi, stena guoliuose, atsikelia ir

2. Turėdami leidimą be didelio vargo 
patekome į tą zoną ir greit riedančiu 
traukiniu atsidūrėme Rastatt miestelyje, jis 
nėra didelis, tik pažymėtinai daug senoviškų 
pastatų? Jų didžiausias ir gražiausias yra 
prieš porą ar daugiau šimtų metų ‘statyta 
kažkokio karaliaus pilis. Šitoje pilyje ank
ščiau linksmindavosi karaliaus ištikimieji 1Y 
freilinų garbintojai ritieriai, o dabar joje pa
togiai įsitaisė prancūzų karinės valdžios 
Įstaiga.' Įėjome, 'žinote, į vidų, — puikul 
Skyriuje, kuriame išduodami pažymėjimai 
vykstantiems į svetimšalių legioną, tuoj pa-, 
junti to legiono dvasią: ant sienų didžiuliai 
plakatai, kuriuose išmaliavotas gražia uni
forma ir didžiuliais,' panašiais į rusų gene
rolų antpečiais legionierius, o nuolankus 
negriukas jam batus blizgina.

— Va, sakau, pasižiūrėkite, kaip legionie
riai gyvena! „Mes taip pat panašiai įsikur
sime.”

— Nė velnio, atkerta man mėgstąs plaukus 
garbihiubti' collega, aš vienu negriuku ne
pasitenkinsiu: susigausiU, mažiausia, penkis
— batams valyti, kelinėms prosyti, manikių-' 
rui daryti ir plaukams garbiniuoti. —

Juokaudami pasiimame leidimus nemoka
mai iki paskyrimo vietos traukiniu važiuoti 
ir, geriausios nuotaikos kupini, nužingsniuo
jame į miesto burmistro kanceliariją, išgauti 
pietums kuponėlių. Tačiau čia, pasirodo, skrandžius ir Jaukiame ryt dienos, 
kietagalvių sėdima: „Tamstos, paaiškina 
mums, greit nuvyksite į legiono būstinę ir 
ten visko pakankamai gausite. „Mes dėl to 
didelio .triukšmo nekeliame. Kam to reikia?
— Gana ir taip vokiško „štamo”; prisival- 
gysime sočiai legionieriškų porcijų! Tokių 
minčių liūliuojami pervažiuojame vokišką 
prancūzų zoną ir atsiduriame jos pakraštyje. 
Toliau tikroji Prancūzija ir, svarbiausia, 
mūsų kelionės pirmasis tikslas-arti Strasbur- 
go vietovė Kehl. Traukiniui sustojus, prisi
stato žandaras ir paskelbia, kad toliau va
žiuoti nebeleidžiama. Mes jam tuojau pano
sėje pažymėjimus, kad vykstame Į legioną. 
„Gerai, sako jis, eikite čia!” —* Įveda mus 
į stotį ir iš čia nė žingsnio. Pikta truputį. 
Iš tiesų, kurių perkūnėlių prie mūs-būsimų 
legionierių-drįsta-kibtš-.kaž kokia žandarme
rija!? Na, nieko,>ėpatąūkite tik, ateis legiono 
atstovai mūs pasiimti; tada špygą kreivako- 
jąms žandaram|.JĘąjpv netrukus, atsiranda ir 
mūsų laukiamašis-legionierius viršila. Jis 
surikiuoja ir vedasi mus per miestelį. Tenka 
pereiti visą Kehl miestelį. Mums, Įpratus.ems 
prie civiliai apsirengusios minios, keistai 
atrodo šio miestelio gatvėmis vaikščiotą be
veik vien kariškomis uniformotnis apsirengu
sios žmogystos. Šiaip miestelis apytuštis, lyg 
būtų, kokio maro nusiaubtas. Didelė dalis 
namų stovi visai tušti, nors praėjusio karri ■ 
žymių nedaug.

Legiono rajonas užmiestyje, aptvertas vie- skaidrus virintas,-druska pasūdytas vanduo, 
lomis. Viduryje didelis, raudonų plytų pasta 
tas-buvusios kareivinės, o aplink jas keletas 
medinių barakėlių. Man tuojau patvino prie 
Chiemingo ežero esačia DP stovykla, kurioje 
praeitą vasarą gyvenau. Bet nieko tokio: 
juk čia tik laikinai apsistosime, 6 vėliau 
išSikelsime į žavingąją Afriką, į šiltąsias 
oazes!

! Viršila įveda mus į medinio barakėlio 
kambarį ir pats išeidamas, užrakina duris. 
Hm, kas čia per komedija? Kambarėlis pa
prastutis, viduryje stalas ir. keli suolai; vie

nos durys į lauką, bet jos užrakintos, o an
trosios kitoje pusėje nežinia į kokią slėpynę 
atsiveria. Šitoks * Vaizdas gerokai mūsų 
karštį numuša, ypač vėsiai dvelkia storomis 
geležinėmis grotomis užpinti langai. Panašu, 
prisipažirisiu, į daboklės ar kalėjimo celę. 
Pasižiūrime vienas į kitą, ’apsidairome aplink, 
ir, lyg susitarę, užsidegame po cigaretę. 
Lengviau ir ramiau pasidaro. Tuo tarpu atsi
veria antrosios durys ir pasirodo legionie
rius. Jis kaž ką mums sako ir gestais rodo. 
Suprantame: kviečia ' po vieną įeiti į kitą 
kambarį. Jame ir daugiau legionierių bee- 
sariia. Tai „seni vilkai”, kadriniai. Jie pir
miausia išdrasko mūsų ryšulėlius išvarto 
viską, radę cigarečių, vaišinasi jomis; po to 
atlieka smulkią asmens kratą ir paima viską, 
ką tik randa. Net pinigus ir visus dokumen
tus, fotografijas, laiškus ir ką tik užtinka. 
Mums paaiškinama, kad visa tai yra paima
ma apsaugai. Taigi, ffėfa reikalo spirtis. Po 
šios operacijoj turime užpildyti atitinkamas 
anketas, kuriose reikia surašyti smukiausias, 
asmens žinias. Tai visa šio3 dienos proce
dūra. Vakarienei gauname karšto vandens, 
kuriame plaukioja - keli gabalėliai džiovintos 
duonos, riekę (trijų pirštų storio) duonos, 
50 gramų’ arklienos k6še!ienog ir apie porą 
stiklinių stiproko alaus. Sriubos visai nega
lime valgyti,.,-,o kitą, davinį . sukemšame į

„perreviduoti”, todėl ir popietinį laiką su
gaištame ambulatorijoje. 17 vai. vakarienei 
gauname t^'patį'vakarykštį1 davinf ir 22 vai. 

. (anksčiau draudžiama) miegoti „eidami jun- 
. tame virškinamojo aparato nepasitenkinimą, 

reiškianti „mažai maisto, mažai valgyti!” t

Penktadienis, lapkričio 1 d.
Šiandien Visų Šventųjų .diena, bet mums 

nėra laiko apie tai ■ pagalvoti. Visą dieną mus 
kamantinėjo legiono karininkas. Jis visą mū
sų praeitį išvartė. Pirmiausia turėjome atsa
kyti į pirmą dieną užpildytose anketose duo
tus klausimus; o vėliau, gavome „kiekvienas 
dar ilgiausią" litaniją paklausimų. Iš karininko 
kambario išėjome prakaituotomis nosimis ir 
murzinais nuo antspaudų dėjimo - pirštais. 
Tačiau ši pirtis, atrodo,, priedo duodama, 
praėję pro sveikatoj tikrinimą, buvome. Už
skaityti lęgiomr nariais, snes,ršiandien ’visus, 
laisvus nuo tardymo, pričiupo prie įvairių 
darbų: šiukšlių vežti, malkų skaldyti, akmenų 
vartyti, rąstu valkioti ir pnš. Užtat-pietų metu 
ir sriuba, nors "panagi “ į * YakaYyksčią; skani 
pasidarė. Bet kodėl dar uniformų negauname, 
juk mūsų liesučiai kostiumėliai smarkiai 
dyla?

Ketvirtadienis, Spalių mėn. 31 d. 
Sž.'JoY C. i.

Praeitos nakties miegas nebuvo saldus. 
Varčiausi kietame guolyje, sukiausi į ploną 
ir-abejotino švarumo deki (po porą tokių ga- 
yome vieton mūsų "paimtųjų šiltų ir gerų ap
klotų), o. sapnai buvo neaiškūs ir niūrūs. 
Nežinia kur dingo anksčiau buvę žavūs Afri
kos vaizdai ir su Marlena Dietrich matytos 
filmos nuotrupos. Rytą, pusiau septintos vai. 
trimitas išvertė mus iš ..dviaukščių lovų. Jau 
iš vakaro buvome įspėti, kad lovai pakloti, 
apsirengti ir nusiprausti skirta 15 minučių 
laiko, kitos 15 min. pusryčiams, 0,7 vai. 
rikiuojamas) vėliavos pakėlimui. Lygiai 
nustatytu laiku susirenkame valgykloje. , Seni 
Iggi°MTi!V Gauname
pusryčius: kavos (erzac) apie, porą stiklinių, 
30 gr. sūrio ir'pįršfp ' sforuųięĮ, riekę duonos. 
Šis „provijanfas”' afcirnirksnlu dingsta mūsų 
ryklėse, o mes dairomės darko nors daugiau. 
Veltui, trimitas šaukia į, rajoną, kur skirsto
mos sargyboj darbo būriai, 6 mes gauname 
įsakymą eiti į ariibulatoriją. Čia daktaras 
vispusiai mus iščiupinėja apžiūri, peršviečia. 
Ir, vis rašo taškus. Kas nesurenka 18 taškų, 
ta,m jokios vilties patekti į garbingąjį legio
nierių luomą. Mes visi tą „skaistyklą” leng
vai peršokame, tuo pačiu vis labiau artėdami

valgyklą pietauti. Žiūrime valgių patiekalus:

pašnabždomis tabaku dalinasi. Atrodo, šveųr 
čių metas tokios neramios Įtakos bus pada
ręs.. Įsivaizduoju, kiti žmonės eina t kapines, 
puošia artimųjų kapus, vainikais jr gėlėmis, 
padabina žvakutėmis, o mes vėl istisą dieną, 
kaip kokie prasikaltėliai, esame kamantinė
janti arba dirbame purvinus darbus? Šiandien 
tardytojai pasikeitė: kaž koks civiliai apsi
rengęs ponas klausinėdamas mus, daugiausia 
Įdomaujasi, taip sakant, politiniais reikalais: 
kaip gyvena žmonės DP stovyklose, ką veikia, 
ar vedama agitacija negrįžti j savo okupuo
tas tėvynes, ar veikia tautiniai komitetai ir 
pnš. Man visai susisuko smegenys ir niekaip 
nepajėgiu suprasti, ką bendra turi legionie
riai su tokiais politiniais tardymais? Kuriem 
velniam jierta3 tokios žinios reikalingos? Taip 
ir likome durneliais šitame reikale. Bandėme 
.užmegzti artimesnius ryšius su kadriniais, 
bet tatai neįmanoma, nes jie visą laiką atrodo 
girti arba šiaip nenormalūs: maža kas, tuoj 
puola muštis arba ginklais tarškina. Pasikar
kite, rupūžės! Mes nė nebandysime daugiau 
su tokiais ponais kalbėtis. Geriau susirasime 
eilinių legionierių, kurių kasdien Į mūsų sto
vyklą iš Afrikos atvyksta. Jie, aš tikiuosi, bus 
sukalbamesni. (bus daugiau)

Svečiuos pas sukaktuvininkus
Jeronimas Cicė n-a s

pažinsime geriau juos, o juos pažinę, ir patys 
save pažinsime” ir „... netrokštam sau kito
kio pelno nei naudos, vienat, kad mūsų 
žodžiai pultų Į gražią dirvą, ir atneštų šim
teriopą dvasinę naudą Lietuvai”.

Tokia jau gera likimo valia, dr. J. Basa
navičius susilaukė ir pasirašė Vasario 16 d. 
deklaraciją. Jo gyvenimas-mums, yra žinomas. 
Čia tenoriu atkreipti dėmesį į dvi smulk
menas: ..... ,
’ 1. Dar" įirieš 1914—1918 m. karą Lietuvių 
Mokslo Draugija nutarė pasikviesti paskaitų 
dr. Vydūną. Dalis mūsų ano meto veikėjų 
pasipriešino ir savo pyktį pareiškė raštu su 
parašais / girdi, Vydūnas „parmazonaš” ir 

Dr. J. Basanavičius į „protestantų” / o 
tai buvo krikščionių demokratų žmonės / 
raštą neatkreipė jokio dėmesio. Tik įprasti
niu būdu uždėjo gavimodatą ir...pastebėjo: 
„Nuo kvailybės nėra vaisto” / žodyje vaisto 
ant „a” uždėjo kirtį /,

2. Daktaras dirbo iki atguldamas Į mirties 
patalą. Be kitų darbų, buvo Vytauto Didžiojo 
gimnazijos gydytojas. Būdavo, artėja priė
mimo valandos, žvilgterk iš klasės pro langą, 
— šv. Pilypo gatve nuo Lukiškių aikštės, laz
duke pasiramsčiuodamas, lėtai atžingsniuoja 
Daktaras. Kartą buvo sveikatos patikrinimas. 
Daktaro kabinetas mažytis.* Mokiniai ėjo po 
2. Mano draugas, įėjęs į kabinetą, čia pat iš 

■ kišenės išsitraukė tėviškėj rastą akmens kir
vuką. Daktaras nudžiugo, ėmė teirautis kur, 
kaip ta vieta atrodo ir 1.1. Iš teiravimųsi

Jie suprato, milžinkapių kalbą2.
Ar prisimenat ’V. Krėvės padavimus: „Dau

gel mūsų tėvynėje yra puikių ir gražių vietų, 
daugel yra šalių; kurios pagarsėjo senų tė
velių darbais, bet tarpu -jų visų gražiausia ir 
garsiausia Dainavos šalis ir savo aukštais 
kalneliais ir žemais kloneliais, savo tamsio
mis giriomis, didžiais tankumynais, kur nei 
žmogus nepraeina, nei žvėris nepralenda, tik 
maži paukšteliai čiulbupųėlia-i -pralekia,, 4ik 
raibosios gegulės' Tir-’s laktingalėlės' ankstų 
rytą ir vėlų vakarėlį belakštuodamos ten 
niaurią girelę linksmiha. Bet ir už tiražus 
paukštelius čiujbuonėtius,’ už lakštingalėles 
garsiau dainuoja ten jaunos sesulės, skaisčios 
Dainavos šalies? mergelės. Ko. tik-nekalba, ko 
nemini,,įjsamįii mergelės lelijėlės daina, ko 
mums ųgporina, nepasakoja. Ir apie garsius 
laikus,4,4HįK-.;didžius senųjų tėvų darbus ir" 
apie nūdienos vargus, kuriuos skursta Lietu
vos šalelė”. r.-iKX.-xius «wno66ijeosų pĮ ■

Nuodugnesnių- žinių neišliko. -Težinoma, 
kad apie 1861 m. jis buvo Merkinės klebonu. 
Kas jis? — kun. K. Aleknavičius, jubiliejinin- 
kas per savo elementorių ir pasikalbėjimus 
„ape reykalu mokslo ir viežlyvų apsiėjimų”, 
kurie iš spaudos išėjo lygiai prieš 100 metų.

prie pasjrinkto ’tikslo. 12 3 vai. renkamės į Be" šitų, Aleknavičius yra dar išleidęs „Pa-.
- - ........ sakas pritikimus, veselas ir giesmes”. Šitie

eiliuoti feljetonai, lyg liaudies kūryba, pri
gijo žmonėse.

Jei šiandie kas įeitų į knygyną, vargu jo ................ ....... .....
žvilgsnis sustotų,, sakysime,,.,tięs Aleknayi-.. nejučiomis7ėreita"7rie pasakojimo. Už durų 
čiaus knygom. Kuklios, be pretenzijų, jas esą draugai, nesulaukdami išeinančių, Įkišo 
nustelbtų „Magiko išmonė” ar vadovėlis ga]vaSj p0 į0 [ėjo į vidų ir prisijungė kaip 
„Būk mandagus”. W Aleknavičiaus knygos klausytojai. pam8ka baigėsi, naujas skambu- 
anais laikais padarė, ką galėjo.. Šit dr. J. Ba- jjS( ne( jįręgtorius ėjo pasižiūrėti^ kodėl mo- 
sanavičius savo gyvenimo aprašyme pastebi: kiniai negrĮžta. Įėjo ir nustebo: prieš fotelyje

„Gimęs ir užaugęs tyrai lietuviškame kam
pe, aš jau nuo piažų dienų buvau pradėjęs 
/ tėvų įtakoje / savy lietuvišką dvasią gai
vinti. Pirmos lietuviškos khygos, neskaitant 
„Aukso altoriaus” ir Garbės Dievo”1 kurios 
mano rankosna pateko, buvo •— „Gyvenimas 
Sv. Panos Marijos” Ji* Aleknavičiaus „Priti
kimai ir giesmės”. Dėl jų skaisčios kalbos -» 
ir vėliau ne kartą’ skaičiau”. : -

Dr. J. Basanavičius irgi Sukaktuvininkas, 
gimė prieš 95) metus. Autobiografijoj pažy
mėta: . ..į,^ ... . .

.^Draugė Su pasakomis apie kryžiuočius, 
piliakalniai jau nuo pat mažų dienų mano 
akis ir "širdį prie savęs pritraukė.? Didį, puikų 
Rasių piliakalnį, neišpasakytai, dailioje ir ra
mioje vietoje stūksantį, aš jau nuo jaunumės 
pradėjau lankyti, nežinodamas, kas, kada ir 
kokios priežasties dėliai jį supylė. Vėliau su
sipažinau su Pajevonio, Kaupiškių, Rudami
nos, Labynų ir kt. piliakalniais — ant šitų 
kajnų, galiu sakyti, sutvirtėjo -mano .lietųviš- 
kumas”. „ . s

„Aušros” įžangoj rašė: „Jei kiekvienas ge
ras sūnus gerbia savo tėvus’ ii tėvų 
tai ir mes, šių laikų lietuviai, turime 
gerų senovės Lietuvos sūnų pavyzdžiu, 
pirmu pirmiausia turime Pažinti jųjų seno
višką gyvenimą; būrin, darbą ir’tikybą, jųjv, 
darbus ir rūpesčius, nes jų gyvenimą pažinę.

kuriame jpiaustyta kaž kokių, prieskoninių žo
lelių ir duonos gabalėlių; antras patiekalas- 
bulvės, sumaišytos su tuo pačiu, kuriame jos 
virė, vandeniu* tai be, druskos bulvinė 
košė; valgomas šaukštas gabalėliais pjausty
tos mėsos-guliašo, ,.’o padažui vanduo, kuriame 
virta mėsa ar kaulai; peto gauname apie 
300 gr. duonos, vieną ar pusantro arbatinio 
šaukštuko marmelado ir'... dėkui Dievui, 
vyno! Įsivaizduokite, po porą stiklinių tikro 
vyno! Kadangi sriubos dėl jos keisto skonio 
vis dar nęistengiame praryti, tai vynas viską

anais laikais padarė, ką galėjo. Sit dr. J. Ba-

Lietuvisku knygų naujienos
Freiburge , (pranc. zonoje) P. Tulpė iš

leido novelių rinkinį vardu „KALNŲ DVA
SIA”. Knygoje atspausdinta 5 novelės. Iliu
stravo R. Berauer ir A. Docius. Išviršinė 
knygos išvaizda daro gražų įspūdį. 208 pusi. 
Pardavinėjama po 11 RM,

„ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS — VO
KIŠKAS ŽODYNAS”, paruoštas J. Beržins- 
kio, J. Beržinskio ir V. Minkūno jau atspaus
dintas Miunchene - Rosenheime. Tuo tarpu 
Išėjo jo pirmoji dalis A-L. Žodynas, nors ir 
turi daugelĮ klaidų, visuomenės senai buvo 

I lauktas. 476 pusi.
„ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA LIE

TUVIAMS”, paruošta J. Kukanauzos, išleista 
Cellėje Aukštesniosios Lietuvių Prekybos 
Mokyklos. Drauge su pridėtu, žodynėliu, su
daro 192 pusi. Atspausdinta 1500 egz. Gra
matika paruošta gana atidžiai. Gaila, kad 
amer. zonos lietuviams ji sunkiau pasiekiama. 
Pardavinėjama po 20 RM.

Schweinfurte šiomis dienomis išleistas Me
dardo Bavar»ko novelių rinkinys „KLAJO-

NAS”. 11 novelių. 136 pusi. Kairia 6 RM. Iš
leido J. Šlajus. ' i -r.

Vadovėlių spausdinimo reikalu mokslo me
tams įpusėjus nedaug tepažengta į priekį. 
Mokyklos vis dar nesusilaukia, kas buvo pas
kelbta, žadėta ir taip labai . yra reikalinga. 
Viena tokių naujienų yra Dr. J. Matuso 
„VIDURINIŲ AMŽIŲ ISTORIJA” / su Lie
tuva. 11 iliustracijų ir žemėlapis. Sv. Vady
bos patvirtinta. Regensburgas, 1946 m. Nors 
vadovėlis nėra platus,, teužima 12S puslapius, 
tačiau jis yra naujas save dvasia. Iki šiolei 
išleisti mūsų vadovėliai pasižymėdavo klai
dingu istorijos mokslo supratimu. Tai nebū
davo istorijos, o geriau ’pasakius, tik „karų 
istorijos” vadovėliai. Dr. Matusas vienas 
pirmųjų šioje srityje bus pralaužęs ledus. Jo 
„Vid. amžių istorija” yra visapusiška kultū
ros istorija, kiek tas galima siauruose vado
vėlio rėmuose. Reikia tad manyti, kad iš jos 
mokysis pažinti tolimesnės praeities dienas 
ne" tik mūsų ma’-iųi, bet ras daug ko nau-, 
dingą ir suaugusieji. • . • B. K.

tėvus, 
sekti 
todėl

sėdintį Daktarą stovėjo du visiški nuogyzai, 
keli buvo nusiėmę marškinius, visi gi akimis 

-sudubę į Senuką, kuris vienoje rankoje laikė 
gydytojo vamzdelį, o antrojoje ... akmėns 
kirvuką, ir .šypsojosi. Vos-vos matematikas 
(direktorius . M. šikšnys — Šiaulėniškis) 
nepris’iungė prie gydytojo (dr. J. Basana
vičiaus) pastabų apie priešistorinius laikus.

šneka kraštas tiktai gyvas
Kun. Silvestras Gimžauskas — sukaktuvk 

ninkas iš savo knygos „Lietuv — vos bičiu
lis” / išėjo prieš 65 metus < pusės — eilė
raštyje „Pro Lydos mūrus pravažiuojant” 
pareiškia: .

O Lietuva, o motule! ,, ,,. 
Tave naktyj aš sapnuoju, '4įt, 
Prie tav’ mano vis širdelė, 
Aš. tau rašau ir dainuoju.

Kuo man širdin giliau duria 
Kalbos tavo priešų minios, 
luo didesnę širdyj kuria 
meilę šnektos prigimtinės. * ...

Eilėraštyje „Trakėnams” apennojaį 
O broliai trakėnai, ar galima būti, 
Kad jūs savo kalbai duotumėt pražūti? 
Argi karajimai jums gėdos nedaro, 
Ką čionai tarp jūsų penktą amžių varo, 
Tačiau ’neužmiršo kalbos prigimtinės, 
Nors toli ir seniai iš savo tėvynės?

(bus daugiau)
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(MINTIS) Žmogaus garbė yra brangesnė už turtą. Kas teršia lietuvio garbę, tas nevertas grįžti t

Nepriklausomą Lietuvą.

Baltleėlai kviečiami darbams amerikiečiu žinyboje
Heidelbergas. Šiomis dienomis buvo su

kviestas 'posėdis Heidelberge, kur dalyvavo 
amerikiečių karo valdžios, UNRRA, YMCA 
ir baltų tautinių grupių atstovai pasitarti, 
akip aprūpinti baltus tremtinius darbu.

Karo valdžios ir Unrra atstovų tame po
sėdy pareikšta, kad amerikiečių karo valdžia 

yra nusistačiusi panaudoti jų zonoj gyve
nančius baltus tremtinius savo žinioje esa
miems ir jų pačių vykdomiems darbams Vo
kietijoje. Šiuose darbuose baltams bus pir
menybė prieš kitus vietos gyventojus. Visur, 
kur'atsiras tinkamų baltų specialistų ar dar
bininkų, iki šiol dirbusieji vietos darbinin
kai bus pakeičiami baltais.

Baltams numatomi suteikti darbai būsią 
dviejų rūšių:

a) darbai amerikiečių vadovaujamose pra
monėje, transporto ir kt. Įmonėse bei Įstai
gose, sandėliuose, paskirstymo ir perkrovimo 
punktuose ir tt., kur dirbama amerikiečių rei
kalams ir _
' b) darbai pačių armijos dalinių vykdomi 
(tiltų ir kt. Įrengimų statyba ir tt-).

Tie darbininkai ar specialistai, kurie dirbs 
pirmosios rūšies darbuose, gaus toki atly
ginimą ir tokĮ aprūpinimą, koks yra teikia
mas, pagal vietos sąlygas, iki šiol dirban
tiems kitų tautybių darbininkams, vadinasi, 
vokiškos darbo atlyginimo normos markėmis 
ir vokiškas maistas. Tačiau DP galės, jei 
norės, naudotis tuo savo aprūpinimu, kok( 
jie gauna per Unrra. Dalyvaudami šiuose 
darbuose, DP galės pasilikti gyventi Unrra 
stovyklose arba susirasti sau privačiai butą 
arčiau darbovietės. Apsigyvendami tuo būdu 
Už stovyklos ribų, jie nebus išbraukiami iš 
stovyklos aprūpinimo. Pagal darbo reikalą, 
jie galės persikelti ir į kitą gyvenamą vie
tą, kur valdžios bus pareikalauta, ir tam tiks
lui duotas sutikimas.

Šiuos darbus galės imtis dirbti kiekvienas 
tinkamas darbui baltas tremtinys, nepaisant 
jo šeimyninės padėties, vedęs ar ne.

Dirbantieji antros iš suminėtų rūšių dar-
buose — gaus amerikiečių aprūpinimą, gy
vens skirtose jiems patalpose ir vietose ir_.
smulkiems reikalams gaus dar mėnesiui 5 do

lerius skriptais. Tie, kurie atsisakys‘nuo tei
kiamo aprūpinimo, galės gauti 100 dolerių 
skriptais i mėnesĮ. Išvykdami iš Vokietijos, 
turės teisę uždirbtus skriptus iškeisti Į tik
ruosius dolerius arba kurią kitą valiutą, pa
gal oficialų dolerio kursą.

Į šios rūšies darbus, kadangi jie bus kil
nojamo pobūdžio, bus priimami tik asmens 
be šeimų, z-

Salia nurodytų darbų, yra numatoma su
daryti skrajoją daliniai paskutiniame kare 
žuvusiųjų amerikiečių karių kapams tvarkyti. 
Tie daliniai dirbs visur, ir už Vokietijos sie
nų, kur vyko mūšiai ir yra palaidota žuvu
siųjų amerikiečių karių. Įsijungę J šiuos dar 
bus baltai gaus amerikiečių karių aprūpini
mą ir darbo vietos valiuta tokj atlyginimą, 
koks bus mokamas tame krašte vietos darbi
ninkams. Numatoma, kad šie darbai gali už
trukti nuo 1 iki 2-jų metų. Jie bus organi
zuojami kiek vėliau.

• Į visus suminėtus darbus baltai bus ver
buojami per Unrra rajoninius darbo karinin
kus, kurie yra Heidelberge, Stuttgarte, Muen- 
chene ir Bad-Wildunge. Kadangi tuo būdu 
verbavimas numatomas vykdyti per Unrrą, tai 
baltai, negyvenantieji Unrra stovyklose ir ne- 
Sinaudojantieji jos globa, negalės patekti Į 
kalbamo verbavimo organizaciją. J s ta
čiau lieka laisvas kelias tartis betarpis.;!1 su 
valdžios organais dėl Įsijungimo Į darbus.

Menininkų skaičius didėja, jie auga kaip 
grybai po lietaus. Poetai augina ilgus plau
kus ir kuria eilėraščius, vaidintojai organi-

Dar apie lietuvių vargus Austrijoje
„Minties” 217 nr. mes rašėme apie sunkią 

lietuvių tremtinių būklę Austrijoje. Iš gauna- 
mų laiškų matyti, kad ten dabartinė padėtis 
nėra pasitaisiusi. Bet apie tai geriau tekal
ba patys Austrijoje gyvenantieji lietuviai. Vie
nas ten privačiai Įsikūręs lietuvis štai ką ra
šo:

— Gyvenu privačiai. Austrijoje DP gyve-

Iš šių poros laiškų ir iš kitų duomenų ma 
tyti, kad lietuvių būklė Austrijoje, yra žymiai 
blogesnė net kaip Vokietijoje. Ir tikrai, jeigu 
Austrijoje šiuo metu reiškiasi politinės sro
vės, partijos, tai visos jos sutartis ten, kur 
yra proga spausti ir niekinti nelaimingą už
sienietį. Netgi krikščioniškosios partijos, sa
vo Įstatuose Įrašę Kristaus mokslo idėjas, nė-

Knl’urines aktualijos
Stp. Zobarskas vokiškai. „Patrijos” leidykla 

išleidžia rašytojo Stepo Zobarsko rinktinių 
novelių rinkinĮ vokiečių kalba, pavadintą 
„Das Lied der Sensen” (Dalgių daina). Kny
gą iliustruoja viena vokiečių grafikė.

P. Babicko eilėraščiai. Šiuo metu Italijoje 
gyvenąs rašytojas Petra8 Babickas išleido 
savo eilėraščių'- rinkinio „Toli nuo Tėvynės” 
antrąją laidą, kurios tam tikras egzempliorių 
skaičius platinamas ir JAV lietuvių tarpe. 
Kaip žinia, pirmoji šių eilėraščių laida iš
leista pernai Ravensburge.

zuoja teatrus ir vaidina. Dailininkai piešia 
dekoracijas, portretus, ponai redaktoriai re
daguoja sienlaikraščius. Skaitai spaudą ir 
matai, kad veik visose vietovėse pilna, meni
ninkų. Juos taip ir tituluoja. Jų nuveiktiems 
darbams Įvertinti žodžių nesigailima. Žodžiu, 
spauda juos padaro menininkais ir iškelia 
Į viršūnę. Jie visi nepaprastai gabūs: jų ei
lėraščiai puikūs, vaidyba geriausia, piešti kū
riniai gražiausi.

Kalbu ne apie tikruosius poetus, rašytojus, 
dailininkus, teatralus, bet apie tuos, kurie to
kiais esą patys pasiskelbė, o spauda juos jau 
kaip tokius išgarsino, paskelbė visai lietuviš
kai visuomenei.

nimas labai vargingas. Jeigu Įlįsčiau Į lage
ri, būčiau visiškas ubagas. Austrai labai sa
votiški žmonės mūsų atžvilgiu. Čia užsienie
čiams atimta bet kokia laisvė. Be valdžios 
leidimo iš lagerio niekur negalima išvykti, o 
leidimai neduodami. Negeriau ir su maitini
mu: teoretiškai per parą toks DP gauną 1200 
kai., bet tik teoretiškai... Negeriau ir su dra
bužiais. Tokiomis aplinkybėmis žmonės pra
deda susmulkėti, atsilieka nuo gyvenimo, yra 
pavojaus likti fiziniais ir dvasiniais elgeto
mis. Esu patenkintas, kad nėjau Į lagerĮ, nes 
irgi tokiu turėčiau tapti.

Kitas mūsų tautietis šiuo reikalu taip ra
šo:

— Austrų vyriausybes — užimta pozicija 
pabėgėlių atžvilgiu labai nedraugiška. Ant 
tremtinių pirmieji pradėjo šaukti komunistai. 
Juos parėmė užsienio reikalų ministeris Oru- 
beris, krikščionis demokratas. Nors jis pats, 
kaip pabėgėlis, nacių laikais naudojosi vienos 
svetimos valstybės globa, jo laikysena Aus
trijoje dabar gyvenančių politinių ir kt pa
bėgėlių atžvilgiu yra daugiau kaip nežmoniš
ka. Jo „šlagerius” šiandien visi austrai niū
niuoja, o laikraščiai pilni šlykščiausių dalykų 
prieš vargšus pabėgėlius.

Austrams, kaip ir kitoms valstybėms, trūks 
ta kuro. Tad vieni austrų laikraščiai siūlo 
sugrūsti užsieniečius Į anglių kasyklas, kiti— 
iškeisti ant austrų belaisvių, kurių nemažas 
skaičius dar tebėra Rusijoje, treti kuria dar 
kitokius planus.

-- Mūsų laimė, — rašo toliau lietuvis iš 
Austrijos, kad naujosios Austrijos pareigū-

ra daug toliau pažengusios nuo komunistų. 
Tie žmonės, kurie tris kartus per dieną lan
ko bažnyčią, praktiškame gyvenime užmiršta, 
kad didžiausia žmogiška pareiga yra padėti 
nelaimingam artimui; o ne jam pavydėti 
Austrijos oro...

Kaip girdėti šiuo metu austrai ieško užsie
nyje paskolos ir kitokios pagalbos. Šiuo rei
kalu jie apeliuoja net Į pasaulio sąžinę, Bet 
ar sąžiningi jie kitiems? Br. Kviklys

Nauja V. Pietario „Algimanto” laida. „At
žalyno” leidykla leidžia Vinco Pietario ro
mano „Algimantas” naują laidą. Knygą ilius
truoja dail. Firinauskas. Ta pati leidykla lei
džia ir Dr. A. Maceinos studiją „Didysij Ink
vizitorius — Dostojevskio istorijos filosofi- 
ja”.

Rašytojų kalendorius. Jau baigtas spausdin
ti prof. Vaclovo Biržiškos paruoštas rašyto
jų kalendorius, kurĮ išleido „Patria”. (ž)

Sk&its^oįd į&dk

Žinoma, jie, kaip menininkai, užėmė reikia
mą postą stovyklose ir privertė vietos vado
vybes bei gyventojus su jais kaip tokiais skai
tytis. Vaikšto jie kojomis žemės nesiekdami 
ir šūkauja, kad visi duotų kelią gabiesiems, 
(vertintų jų talentus ir sudarytų reikiamas 
darbo „sąlygas.

Na, vietoje tokius menininkus dar sutvar
ko. Per daug pakilti nuo žemės paviršiaus 
jiems neleidžia, bet kai jie išvyksta iš savo 
parapijos ribų, tada jie pasijaučia esą tikrieji 
padėties viešpačiai.

Išvažiuoja kitur gastrolių su choru ar ko
kiu nors reikalu ir tada, kad pasirodo, kaip 
menininkai, tai stovyklos gyventojai net ilgą

nai neturi dar savo krašte suvereninės val
džios mūsų atžvilgiu. Priešingu atveju, jie per 
vieną dieną išduotų mus rusams.

Išėjo „Technikos Pasaulis”

Išėjo iš spaudos „Technikos Pasaul’s” 
Nr. 1. 54 rotatorium spausdintų puslapių, 
viršeliai it 6 paveikslai spaustuvėje, 21X29 
cm formato. Redaktorius-mech. tekst. inž. O. 
J. Lazauskas. Red. kolegijos nariai: dip!, stat. 
inž. — K. Krulikas ir dip!, stat. inž. K. Ty
liukas. Wuerzburg, 1946 m.

Leidėjas: Lietuvos Inžinierių Tremtinių 
Draugijos Wuerzburgo Skyrius (13a) Wuerz
burg 7, DP Camp Northern Caserne.

Turinyje: Lietuviškos Architektūros prob
lema; Pakulų panaudojimas vilnonių audinių 
gamyboje į Karuselinio vėjo variklio modelis; 
Vilnonių audinių susitrauk'mo nomograms; 
Medis ateities žaliava: Atominės energijos pa
naudojimas. Techn:k'n:o gyvenimo plati ap
žvalga. Technikinė spauda ir technikinė kro- 
•ita ir tt.

Gerbk save ,lr kitus, jei nori būti kitų 
gerbiamas

Visi labai gerai žinome, kad žmogaus ne
įkainojamas moralinis turtas yra jojo garbė. 
Toji garbė nėra už jokius turtus nuperkama, 
jos negalime kąm nors dovanoti, todėl netu
rime teisės žmogaus garbę žeminti. Netoli
moje praeityje, mūsų tėvynėje, kiekvienas as
muo Įstatymais buvo apsaugotas, apsaugota 
buvo ir jojo garbė. Buvo duota pilna teisė 
savo garbę ginti ir be abejo, buvo šimtų — 
šimtais atsitikimų, kad tam tikri. Įstatymo pa
ragrafai šmeižėjus pasiųsdavo keliom ar ke
liolikai parų „pasitaisyti”. Šiandien esant išei
vijoje, atrodytų, kad nereiktų mums šaltų Įs
tatymo paragrafų globos. Likome be nuosa
vos pastogės ir tokia neskaitlinga mūsų šei
ma, patekusi u bendrą vargą ir nežinomą atei
ti. Turėtumėm dar labiau būti santūresni, dar
labiau ginti ir gerbti vienas antrą ne Įstaty
mų paragrafais, ne baudomis, bet savo nuo
širdžiu Įsitikinimu atskirti kas yra bloga ir 
kas gera. Bet, deja, nėra taip, kaip dažnas
norėtų, kad būtų. Daugelis iš mūsų pamiršo, 
kas tokie yra ir kaip turi elgtis. Pamiršo, 
kad be pagrindo nuplėšti savo tautiečiui gaf- 
bę yra didelis nusikalamas. Šiandien yra ne
nuostabu. kad bendruomenėse nusikaltimai 
Įgauna kasiTeninę formą. Tie, kurie būna ne
pagristai apšmeižti, numoja, dėl šventos ra
mybės, ranka, o tie kurie nepagristai viešai 
šmeižia, jaučiasi esą herojais ir trina sau iš 
džiaugsmo rankas. Kodėl tokie netrina iš 
džiaugsmo rankų, jei vietoj, kad būtų parei
kalauta konkrečių Įrodymų, ir netrodžfus nu
bausti, jie ramiai sau šmeižia nieko nedėtus 
žmones.

Nesinori tikėti, kad tokia auklėjimosi tak
tika yra naudinga bendruomenės gyvenimui, 
kad toks abejingumas nuken’ėjus’ųj;, paska
tins šių negerovių iniciatorius, be Įstatymų 
globos susitvarkyti. Čia turi ateiti Į pagalbą 
bendruomenių komitetai, Ir visu savo svoriu

pradėti kovą prieš šias nuolat dažnėjančius 
negeroves."

Baigdamas noriu, ypač silpniesiems, pri
minti, kad žemindami kito garbę, tuo pačiu 
prarandame ir savo. Apšmeižti žmogų nėra 
sunkus dalykas, taip pat nėra sunkus dalykas 
ir pačiam ją prarasti. Praradus ją nebenu- 
pirksi, o nuplėšęs kitam jos jau nebepridėsi. 
Ateityje, kad išvengus nemalonių reiškinių, 
prisinrnkime trumpą ir naudingą posakĮ:

„Gerbk pats save ir kitus, jei nori, kad ta
ve kiti gerbtų.” , L. B.

la’ką prisimena.
Tjliau neberašysiu, nebeaiškinsiu. Ponai 

mieli, labai puiku, kad jūs šokate, dainuoja
te, .vaidinate, rašote, piešiate. Darykite ir to
liau taip. Betgi nešokite aukščiau vidurio. 
Kad ir kaip jus vilioja menininko vardas, bet 
tokiais stenkimės pasidaryti nedirbtinai, žo
džiais, išore ir veiksmais, o darbais. Pažiū
rėkime tik, kokie kuklūs yra tikrieji meninin
kai. Jie tą vardą nusipelno savo darbais, bet 
ne žodžiais. Pasekime juos, o kurie talentą 
turės, neabejotinai tokiais taps. vk.

Nobelio fondui 50 metų
Gruodžio 10 d. Stockholme buvo didelės 

iškilmės: švedų karalius Gustavas Įteikė pre
mijas Nobelio laureatams. Šiemet tos iškilmės 
buvo dvigubai reikšmingos, nes sutapo su
fondo steigėjo 50 mirties jubiliejumi.

Alfredas Nobelis mirė 1896 m. gruodžio 10 
d. Atidarius jo testamentą, pasauliui buvo 
paskelbta didelė sensacija: jis paliko 30 mil.
šv. kronų fondą ir leido iš to fondo nuošim
čių, kasmet mokėti žymiausiems pasaulio 
mokslininkams fizikos, medicinos ir chemijos 
srityje, o taip pat literatams ir taikos rėmė
jams pinigines premijas.

Nobelis buvo žymus išradėjas: jis buvo sa
vininkas netoli 100 patentų. Bet daugiausiai 
pajamų jam davė nitroglicerino, parako ir 
dinamito išradimas. Jis buvo tarptautinio 
sprogstamųjų' medžiagų koncerno savininkas 
ir valdytojas, o jo fabrikai buvo išmėtyti po 
viso pasaulio kraštus.

Pirmosios premjos iš Nobelio fondo buvo 
pradėtos mokėti 1901 m. Tuomet laureatų 
tarpe buvo W. C Roentgenas; tai spindu
lių išradėjas, kurie dabar vadinami jo vardu. 
Taikos premijas yra gavę it du Jung(. Ame
rikos Valstybių preridentai: Theodoras Roo- 
seveltas, gavo premiją 1906 m. ir Woodro- 
war Wilsonas — 1919 m.

Premijos yra gana stambios: prieš karą 
siekdavo, apie 250 000 litų.

Šiemet kandidatų tarpe taikos premijai 
gauti buvo ir A. M. Kollontaj, buvusioji šo
vietų pasiuntinė Stockholme. Jai buvo norėta 
priskirti didelius nuopelnus už sutaikymą so
vietų su suomiais 1939 m kare. Kaip žinome, 
tuomet suomiai buvo užpulti ir vėliau turėjo
pasirašyti taikos sutarti, pagal kurią jie ne
teko dalies savo teritorijos. Bet jai premija 
už tuos „nuopelnus” nebuvo paskirta.

Kada Nobelis išrado nitrogliceriną, paraką 
ir dinamitą, jis suprato, jog ši sprogstamoji 
medžiaga bus geriausias Įrankis pagaminti 
ginklams tokio pasibaisėjimo, kuria, jo ma
nymu, turėjo išblaškyti bet kok( norą kariau
ti. O kada jis dar paliko stambias premi
jas tiems, kurie parodys „Įtakingas pastangas 
ugdyti bendrąjį broliškumą, panaikinti arba 
sumažinti kariuomenes ir Įsteigti teisingumo 
tribunolą tarp Įvairių valstybių” — jis pilnai 
tikėjo, kad karai turės visai išnykti. Deja, jo 
išradimai karą tikrai padarė baisesnį, bet jie 
kartojasi daug dažniau negu jo laikais.

Šiandien pasaulis svarsto panašią dilemą: 
dar nebuvo baisesnio ginklo kaip atominė 
bomba, bet ar ji prisidės prie karingumo 
nuraminimo? Vb.

I
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