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Desperatiškas posėdis Maskvos konferencija arti nepasisekimo
Londonas. Šeštadienio Maskvos užs, reikalų 

ministerių konferencijos posėdis tesitęsė tik 
vieną valandą ir buvo pats trumpiausias iš 
iki šiol buvusių. Posėdis praėjo nepaprastai 
nervingoj ir prislėgtoj nuotaikoj. Jame at- ' 
lispindėjo iki šiol vestų pasitarimų beveik 
visiškas beprasmiškumas. Bevinas jį pradėjo 
šūkiu „kur mes stovime”, drauge turėdamas 
pareikšti, kad vienas Dievas tegali žinoti, kas 
U to išeis. Jis siūlė visoms valstybėms vo
kiečių belaisvius paleisti iki 1948 m. galo, 
o iki 1947 metų birželio mėn. suteikti pilnas 
žinias kur ir kiek jų yra. Marshallis jausda
mas,. kad taip toliau eiti nebegali, siūlė iki 
balandžio 2 d. išspręsti Vokietijos demokra
tizavimo, reparacijų ir ūkinės bei politinės 
vienybės klausimus. Posėdžiai atidėti iki pir
madienio.

klausimu Maskvoje
Pastarų dienų posėdžiuose. Koor- 
komisija svarstė tremtinių (DP) 
Vyšinskis siūlė, kad Jungtinių

DP
. Maskva.

(tinancinėĮ klausimą.
Tautų nariams būtų leidžiama eiti ^stovyklų 
teritorijas pasikalbėti su tremtiniais. J. Tautų 
atstovai turi lankyti stovyklas, lydimi okupa
cinės armijos karininkų.
, Prancūzijos delegatas palaikė VySinskJ.

Anglijos delegatas gen. Robertsonas pa
reiškė, kad jo delegacija nėra padariusi spren
dimo tuo klausimu ir nurodė sąjungininkų 
kontrolės tarybos potvarkį, kuriuo numato
mas Jungtinių Tautų nariams leidimas stovy
klose lankyti savo piliečius.
. Vyšinskis atkirto, kad Robertsono pareiš
kimas reikia suprasti norą nuo DP nuslėpti 
tiesą apie jų gimtines.

— Aš neturiu Įgaliojimų, — atsakė Robert-, 
sonas, — anglų delegaciją susaistyti tais 
klausimais apie kuriuo5 mano ministeris ne
pareiškė savo nuomonės.

Vyšinskis priminė UN rezoliuciją, pagal 
kurią DP turi gauti visas informacijas apie 
gyvenimą jų kraštuose ir kad tuos asmenis 
reikia Įgalinti laisvai pasirinkti. Be to, reika
lavo, kad nebūtų trukdomas laisvas kontak
tas su savo tautiečiais.

Gen. Clayus pareiškė, kad jis negali daryti 
sprendimo ir paneigė Vyšinskio teigimą, kad 
DP esą beteisiškame būvyje.

Toliau Vyšinskis reikalavo uždrausti pro
pagandą stovyklose prieš Jungtines Tautas ir 
prieš grįžimą l tėvynes ir leisti platinti ati
tinkamų kraštų laikraščius, žurnalus ir filmas 
tarp savo tautiečių. Be to, reikalavo leisti 
tremtiniams koresponduoti su giminėmis ir 
pažįstamais tėvynėje. Dėl pastarojo dalyko ' 
susitarta, bet pirmasis liko neišspręstas.

Užbaigus skaityti Kontrolinės Tarybos, 
prieš konferenciją Berlyne paruoštąjį, prane
šimą ir užsienio reikalų ministeriams išreiš
kus savo nusistatymus kiekvienu atskiru klau
simu, buvo sudaryta visa eilė komisijų ir pa
komisijų atskiriems ginčytiniems klausimams 
aptarti ir paruošti rezoliucijas. Visoms toms 
komisijoms vadovauti Įsteigta koordinacinis 
komitetas. Sis komitetas turi sudaryti visų ko
misijų nuveiktų darbų bendrąją santrauką ir 
išryškinti, kuriais klausimais yra pasiekiama 
susitarimų ir kur dar yra nuomonių skirtu
mai. Komisijos labai daug darbai posėdžiauja 
dažniausiai popietėmis ir vakarais, o kar- 
ta'is ir naktimis. Kiekvienam Kontrolinės Ta
rybos pranešmo punktui svarstyti yra'su
daryta atskira pakomisija. Yra sudaryta ir 
demokratijos pakomisija. Kur svarbesni klau
simi svarstomi, pasirodo ir „keturių didžiųjų 
pavaduotojai: Vyšinskis, Robertsonas, Clay ir 
kiti. Kartais ginčai perdaug bereikalingai

Potvlnis 20.000 atėmė pastoge^
Šeštadieni, kovo 22 d., Oderio pylimas tarp 

Kuestr o ir Kietzo pakilusio vandens 250 
metrų plote buvo išgraužtas. Tai buvo prie
žastis didžiausios potvynio katastrofos, ko
kios ta sritig gal iš v so neturėjo. Vanduo 
užliejo 70.000 ha žemės ir apie 20.000 žmo
nių neteko pastogės; Dešimtys tūkstančių yra 
vandens apsupti arba tiesioginiam pavojuj. 
Pirmieji iš potvynio katastrofos rajono pa
bėgėliai, atvykę 1 Berlyną, praneša, kad virš 
tūkstančio asmenų, kurie dirbo prit tiltų 
taisymo, pateko į vandens sūkurį ir žuvo.

Rusų armija mėgino Oderio vandenis grą
žinti į sena vagą ir susibrukusius upės ledu» 
su liepsnosvaidžiais pašalinti. Paskutiniai 
pranešimai sako tik apie, nežymų vandens 
nuslūgimą. Kaip lenkų karinė misija praneša, 
lenkų pusėje Oderio pylimas esąs taip pat 
sugadintas, tačiau apie potvynio didumą nėra 
žinių. • >

Nusiginkluoti dar anksti. a
55

Vašingtonas. Kaip iš Vašingtono AP pra
neša, JAV prezidentas Trumanas, JT metinių 
sukaktuvių proga nuo pirmo jų suvažiavimo 
Amerikoje, pasiuntė Trygvei Lie telegramą, 
kurioje sakoma: „JAV ’siekia visuose savo 
veiksmuose JT sustiprinti ir jos tikslus bei 
principus Įgyvendinti”.

JAV delegatas prie JT organizacijos War
ren Austinas, kaip Dena praneša, išreiškė 
pasitikėjimą JT ateitimi ir pažymėjo, kad 
praėjusieji mėnesiai be- Saugumo Tarybos 
būtų buvę pavojingesni.

UP iš Lake Success pranešimu, Sovietų 
s-ga kovo 25 d. saugumo taryboj pasinaudojo 
veto teise, tuo sutrukdydama priėmimą 7-nių 
(iš 11) saugumo tarybos narių patiektą rezo
liuciją, pagal kurią Albanija apkaltinama 
užminavitnu vandens keliu prie Korfu. Po 
posėdžio vienas britų delegatas pareiškęs, 
kad D. Britanija, gal būt, ginčą perduosianti 
Tarptautiniam Tribunolui, nes tiesioginės 
derybos su Albanija neturinčios prasmės.

Kovo 24 d. JT nusiginklavimo komisija 
pradėjo savo darbą. Nuo Ženevos konferenci
jos 1932 m. pirmą kartą vėl diskutuojamas 
pasaulio nusiginklavimo klausimas. JAV ir 

D. Britanijos atstovai nedviprasmiškai davė 
aoprasti, kad jų kraštai nemano nusiginkluoti, 
pakol nebus išpildytos atitinkamos sąlygos. 
Britų atstovas Sir Alexanderis Cadogenas pa
minėjo savo sąlygas: Sudarymas tarptautinio 
pasitikėjimo, paruošimas tarptautinių sutarčių 
apie kolektyvini saugumą ir {kūrimas efekty
vios tarptautinės kontrolės sistemos, kaip ga
rantijos, kad nusiginklavimo nuostatai būtų 
Įvykdyti. Amerikos atstovo pagelbininkas 
Herschelis Johnsonas, anglų atstovų paminė
tas sąlygas dar papildė: kad būtų pasirašytos 
taikos sutartys su Vokietija ir Japonija, pa
darytį pasirengimai sudaryti JT policijos da
linius ir griežto pasaulinio masto atomo 
energijos ir kitų naikinančių ginklų kontrolė, 
kaip būtinoj nusiginklavimo sąlygos. „Pakol 
šios sąlygos nėra išpildytos, politiškai nusi
ginklavimas neįgyvendinamas”.

Kaip Dena praneša, penki Amerikos sena
toriai kovo 25 d. įnešė projektą, pagal kurį 
atominės energijos kontrolės įstaiga turi 
būti pžs. reik, ministeriui Marshalliui su
bordinuota. Respublikonų sentorius Žales 
Ecton pridūrė, kad šita priemonė Marshallio 
poziciją prieš „totalitarines valstybes” susti
printų.

Kovo 25 d. Amerikos senatas patvirtino 
JAV prisidėjimą prie IRO-Tarp. Pabėg. 
Organiz. Prieš bolševizmą senatorius Arthu- i 
ras H. Vandenbergas pasakė: „Mintis, kad 
Sovietų s-ga įstos į IRO ir nusilenks princi- > 
pui, kad pabėgėliai nereikia savo valstybės

tikslams išnaudoti, yra fantazija”.
Londonas. Į Maskvą išvyksta naujasis 

D. Britanijos prekybos ministeris’ derėtis 
dėl britų — sovietų prekybinės sutarties 
sudarymo. Britai norėtų užpirkti galimai 
didesnius miško medžiagos kiekius. Lygia
grečiai bus tęsiamos taip pat jau pradėtos 
tarpusavės paramos ir draugiškumo sutar
ties prailginimo ir išplėtimo derybos.

Kam dirba Amerikos komunistai
Vašingtonas. Buvęs JAV atstovas Maskvoje 

ir Paryžiuje William Bullitt Amerikos kon
grese pareiškė, jog JAV komunistų partija 
dirba Sovietų s-gos naudai. Jos. tikslas — 
„Silpninti Amefką”. JAV saugumas atsidūrė 
pavojuje, kadangi Europos kraštai vienas po 
kito patenka sovietų kontrolėn. Jeigu JAV 
būtų priverstOg kariauti prieš Sovietų s-gą - 
tada komunistų partijos nariai padarytų 
viską, kad padėjus Sovietų s-gai.

Amerikos Legiono komisijos pirmininko 
James Green pranešimu Amerikoj komunistų 
partija turi šimtus tūkstančių narių.

Naujienos is visu, kontinentu^

nusitęsia. Būna ir taip, kad po dana ilgų 
diskusijų paaiškėja, jog komisija arba pa- - 
komisija nekompetetinga svarstomą klausimą 
spręsti.

įsidėmėtinas DP klausimas. Sovietai prikiša 
anglams ir amerikiečiams, kad DP tarpe yra 
jsigąjėjusi antisovietinė propaganda. Jie rei
kalauja laisvo priėjimo prie stovyklų. Čia 
jvyko aršūs debatai, tarp anglų ir sovietų. 
Bet nei pakomisija nei komitetas dar šiame 
reikale savo darbų nėra baigę. Tai yra visi • 
tie paviršutiniai klausimėliai, kur besitariah- , 
tieji turi jau šiek tiek aiškesni savo nusista
tymą, o šiaip vis tiekiami yra vis nauji 
siūlymai, kurie' labai dainai yra tuojau kei
čiami ir pačių siūlytojų.

Gana originalus yra -JVIarshallio siūlymas 
Įrašyti 1 vokiečių konstituciją tam tikrą klau-, 
zulę, pagal kurią vokiečių tauta, priimdama' 
naują konstituciją, turėtų priimti ir taikos 
sąlygas. Šiuo siūlymu siekiama visai* tautai 
uždėti atsakomybę už taikos sąlygų pildymą, 

Stalinas jau priėmė Bidaultą ir Beviną. 
Marshallis, kalbama, dar audiencijos neprašė, 
bet manoma, kad neužilgo ir šie valstybių 
vyrai turės pasimatyti. Vis labiau reiškiama 
nuomonė, kad Marshallis neužilgo išvyksiąs 
iš Maskvos. Ir bendrai manoma, kad balan
džio 10—15 d. pasibaigsianti ir .pati konftįeą- 
cija. Dėl sudarymo taikos sutarties su Vo- 
kįetija nėra jokios vilties. Daugiau vilčių 
teikia Austrijos taikos sutartis. Jau yra at
vykusi ir Austrijos delegr ija.

Trijų savaičių konferencijos darbo rezulįa- 
tai yra tokie menki, kad atrodo, jog ši kon
ferencija turės mažai pasisekimo.
JAV PRIEMONE IŠVENGTI SUNAIKINIMŲ

Vašingtonas. Paskelbtas JAV gynybos 
plano užbaigimus. Numatyta panaudoti JAV 
kariuomenės ir oro pajėgos tokiu būdu, 
kad kiek galima daugiau išvengus sunki- 
kinimų pačiose JAV valstybėse. Todėl iš
dirbta bendra gynybos sistema su Kanada, 
kurioje numatyta bendras naudojimas ka
riuomenės, jūrų ir oro atramos punktų, o' 
taip pat standartizavimas ginklų ir paruo
šimas specialių gynybos planų Aliaskai ir 
Marianų saloms. Gynybos planai turi būti 
nuolat reviduojami. Laike **—•-- —*■ 
šių prezidentas Trumanas 
geliu pakeitimų.

RENKA ŽINIAS APIE
Londonas. Vokietijos 

partija (SPD) išleido atsišaukimą į visus 
Vokietijos gyventojus ragindama pranešti 
pavardes ir sutfeikti dar kai kurias žinias 
apie visus sovietams į nelaisvę patekusius 
ir iki šiol nepaleistus vokiečių karius, o 
taip pat įr paleistųjų pavardes ir adresus. 
Žinios reikalingos nustatvmui, kiek dar so
vietų nelaisvėj turi būti ir kiek paleista, 
kad patikrinus sovietų skelbiamų davinių / 
teisingumą ir tuo išsklaidžius arba patvir
tinus kursuojančius sovietams nepalankius 
gandus dėl vokiečių belaisvių skaičiaus So
vietų s-goj. 

praėjusių mėne- 
sutiko su dau-

BELAISVIUS 
socialdemokratų

galima skubiai paruošti pranešimą, ir jos na
riai, iki pranešimas saugumo tarybos bus 
paskelbtas, turėtų likti Graikojdje.

Londonas. Ministerių pavaduotojai nuta.-ė 
austrų"' kariuomenės skaičių apriboti 53^000 
vyrų. -

Londonas. JAV kongresas paskyrė vynau- 
sybės prašytą 300 mil. dolerių sumą ameri
kiečių zoųos Vokietijoje reikalams. Dalis tos 
sumos eis ir DP maitinimu'. Vyriausybės 
kalbėtojas šį paskyrimą laiko labai svarbiu. 
Be jo JAV užsienio politika būtų buvusi ne
paprastai apsunkinta.

Londonas. BBC pranešimu Saugumo Tary-

Ottava. Kanados ministeris pirmininkas M. 
King parlamente pareiškė, kad prezidentas 
Trumanas lankysis 
pradžioje.

Naujorkas. JAV 
tas William Green 
sakė prieš numatomą įstatymą uždrausti par
tiją, nes tas, jo nuomone, pasitarnautų tik 
komunizmo išsiplėtimui, kadangi komunistai 
tąsyk nelegaliai tęstų savo veiklą.

Londonas. Graikijoj kalnų srityje Carperis 
kariuomenės daliniai pradėjo akciją prieš 
partizanus.

Vašingtonas. Buvęs prezidentas Hooveris, _ „„„ ___________ ____  ._
kalbėdamas apie Vokietijos ateities pavidalą "buvo ’svarstomas D. Britanijos skundas 
pareiškė, jog pravedus numatomus teritori- • - ■ -* - ;
jos apkarpymus busimoji Vokietija lyginant 
ją su 1936 m. padėtim 25 */o maisto gamybos, 
30 % anglies ir 20 % viso savo pramonės 
kapaciteto (pajėgumo).

Vašingtonas. JAV kongresas karinės prie
volės įstatymą, galiojanti iki š. m. kovo 31 d., 
nutarė pratęsti iki liepos galo.

Vupertalis. Apie 80.000 Vupertalio pramo
nės darbininkų paskelbė streiką, protestuo
dami prieš neužtenkamą maitinimą ir nelygų 
maisto produktų paskirstymą. Lajke streiko 
neveikė nei vandentiekis, nei elektros stotis 
neį gazo įmonės. Tik ligoninės buvo aprūpi
namos.

Duesseldorfas. 8 britų kontrolinės komisijos 
nariai patraukti teismo atsakomybėn už kyšių 
davimą ir neleistiną prekiavimą tauriaisiais 
metalais. 4 vokiečiai taip pat {maišyti į šią 
aferą.

Londonas. JAV atstovas saugumo taryboje 
Warren Austin prieš taį pasitaręs su prez. 
Trumanu ir respublikonų demokratų vadais 
supažindino saugumo tarybos narius su JAV 
nutarimo motyvais paremti Graikiją ir Tur-. 
kiją. Anot jo kiekvieno JAV nario pareiga 
padėti bėdoj atsidūrusiems kraštams. Tačiau* 
ši Amerikos pagalba turi būti paremta ir 
saugumo taryboj paskiriant nuolatinę Balka
nų komisiją ir saugumo tarybos nariu su 
neutraliais stebėtojais. Saugumo tarvbos Vo- 
misija Įvykiams Graikijoj tirti turėtų klek

Kanadoje birželio mėn.

profesinių s-gų preziden- 
kongrese energingai pasi-

prieš Albaniją dėl Kortu sąsiaurio užminavi- 
mo. Septyni nariai pripažino Albaniją esant 
kalta, o Sovietų s-gos ir Lenkijos atstovai 
balsavo prieš. Sprendimas balsų dauguma 
buvo priimtas ir jam panaikinti Sovietų s-ga 
vėl pasinaudojo veto teise.

Leipcigas. Britų atstovas Saugumo Tary- 
bojė pareiškė, jog dėl Korfu incidento su Al
banija kreipsis'! Tarptautini Teismą. Ameri
kiečių atstovas Waren Austin artimiausiu lai
ku Saugumo Taryboje padarys pranešimą dėl 
JAV numatytos pagalbos Turkijai ir Graiki
jai.

Vašingtonas. Ypatingas Trumano įgaliotinis 
ištyrimui ūkinės padėties Vokietijoje ir Aust
rijoje buvęs prezidentas Hooveris savo trečia
me pranešime rekomenduoja keturių punktų 
Vokietijos pramonės atstatymo planą, kurį 
pavadino „Naujuoju Vokietijos ūkio planu tai
kos metui”. Sitas planas susideda iš sekan
čių siūlymų: 1) sukūrimo Vokietijos pramo
nės sąjungininkų kontrolės komisijos priežiū
roje, 2) sustabdymą demontažų ir naikinimo 
Vokietijos>pramonės Įrengimų, išskyrus gry
nosios karo pramonės įmones, 3) Perleidimo 
Vokietijos pramonės vadovavimo pitiems vo
kiečiams, jei norima, kad tarptautinė kontro
lė būtų reikšminga ir padidinta gamyba ly
giu mastu būtų naudinga visoms tautoms. 4) 
Tokio atskyrimo Ruhro srit:es arba Rėmo 
krašto, o taip pat ’•'km a'-'-’ro režimo šitai 
Vokietijoj pramonės širdžiai.

Londonas. D. Britanijos atstovo saugumo 
taryboje Sir Alexandererio Cadogen pra
nešimu Palestinos reikalu numatomas su
šaukti nepaprastas. JT susirinkimas.

Londonas. Po Lenkijos karo viceminlste- 
rio nužudymo inspekcinės kėlionės metu, 
pradėta partizanų valymo akcija Čekijos - 
Rusijos pasienyje. '

Londonas. Naujasis Indijos viceminlste- 
rij lordas Mountbonton pradėjo sutaikinimo 
pasitarimus tarp indų ir muzulmonų. Šio
mis dienomis jis priims paslkelbėjimui 
Gandi ir Džiną.

Naujorkas. JAV šiuo metu rengia planą, 
laike ateinančių 30—60 dienų sukūrimui ne
priklausomoj valdžios pietų Korėjoje. JAV 
pasistengs, kad šį naujoji valstybė būtų pri
imta į JT ir galėtų įkurti savo pasiuntinybes. 
JAV kariuomenė tol liks pietinėje Korėjoje, 
kol sovietų kariuomenė pasitrauks iš šiauri
nės Korėjos.

Naujorkas. „Washington Post” remia Hoo- 
verio siūlymą perleisti vokiečių Įguloms 75 
„Liberty” laivus, kad pagerinti maisto pro
duktų tiekimą Europai. Šiuo tarpu be nau
dos stovintieji Amerikos uostuose „Liberty” 
laivai, įvedus į juos vokiečių įgulas, galėtų 
masinius transportus pigiau pervežti negu 
iki šiol buvo pervežama.

Asuncion (NF). Amerikos radio pranešimu 
Paragvajaus vyriausybės daliniai planuoja 
sausumos, oro ir vandenų ofenzyvą prieš su
kilėlius žiburinėje Paragvajaus dalyje. Suki- 
'ėliai neigia tvirtinimą, kad sukilimas yra 
■romun'st'i insn'ruotos ir nurodo, jog sukilė
liu v-tai nepriklauso jokioms politinėms par
tijoms.
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PRISIPAŽINIMAI 1ENKU SPAUDOS PUSLAPIUOSE
Kai retkarčiais patenka Į rankas Vokieti

joj leidžiami lenkų spaudos ekzemplityiai, 
tuomet žmogus, su neslepiamu smalsumu, imi 
juos 1 rankas ir skaitai spausdintus žodž.us 
tų savo kaimynų, kurių kraštas taipogi negali 
užbaigti savo od.sėjiškoj kelionės ir eina tuo 
pačiu Golgotos keliu, kaip ir ntūsų priešų 
teriojama Lietuvos žemė.

Tuo labiau akis atkre’pia tie rašmiai. ku
riuose paliečiamas mūsų kraštas ir mūsų rei

kalai. <
Štai. Martnheime — Kaefertaly leidžiam * 

lenkų laikraštis „Ostatnie W’admošci” 23 ir 
24 numeriuose atspaudino Stanislaw. Jaro- 
szynski straipsnį „Baltic”, kuris buvo spaus
dinamas per du numerius. Autorius jame 
davė apžvalginius duomenis apie visus tris 
Pabaltijo kraštus, bet daugiausia vietos skyrė 
Lietuvai.

Minėtame straipsnyje, tarp kita ko, rašoma:
„Ir ką gi mes žinome apie tuos tris kraš- 

tus? — Nepaslaptis, kad daugiausia žinome 
apie Lietuvą. Ir tai nieko stebėtino ...

. „Lenkija ir Lietuva ... Bendra jų keletos 
amžių istorija, pradedant Žalgirio laikais, 
didysis kunigaikštis Lenkijos soste — kara
liaus rūbuose didžioj kunigaikštijoj ... Vė
liau tie patys priešai, kurie skriaudė ir nai
kino mus, o kad lengviau būtų sunaikinti — 
skaldė mūsų tarpusavio draugystę. O vis 
dėlto mūsų nesunaikino, tačiau,'vienok, po di
džiųjų priešo pastangų, iškilo tarp mūsų Vil
niaus reikalas ir amžinas rubežius, kuris bu- 

• vo nužymėtas šiaudinėmis gairėmis ... Tais.
laikais iš Varšuvo, ( Kauną buvo toliau ne
gu ligi Lisabonos ...

„Atsimenu, kuomet kaip studentas važiavau 
| Prancūziją. Žymią dalj kelio teko tęsti Vo
kietijos žėme. Kelyje teko susidurti' ir palai
kyti draugystę su lietuviu ūkininku, kuris su 
jauna dukterimi vyko emigracijom Mano pa
sisakymas; kad esu lenkas — iššaukė tiesiog 
šėnsabiją. Senis savo nustebimą paslėpė grei
tai, bet mergaitė ilgesni laiką negalėjo at
gauti lygsvaros (przyjšč do siebie), kad štai, 
jie sėdi vienoj kupė su lenkui Jie žiūrėjo j' 
mane kaip ( lakūną, norėjusi nusižudyti, bet 
išfiliusi gyvą, arba kaip | paskutini pasaulyje 
egzistuojanti zubrą ... — Tai argi aš žinau?

„Žinoma, toji padėtis ir toks galvojimas — 
nebuvo mūsų lenkų ( tautos) kaltė ...

„Marcinkonys! Laikraščių extra laidoj ... 
Režisūra, manifestacijos ir pan.: „Ant sienos 
nukautas vienas karys!”.'..

„Gį iš tikrųjų, ir geriausios taiko, metais, 
žūdavo daugiau mūsų karių ant kitų Lenki
jos valstybinių' sienų, ir niekas apie tai nė 
žinot nežinodavo ... r "
„Marcinkonių {vykis tuojau iššaukė reikalą

koncentruoti kariuomenę, radijas • montavo 
„spontanišką” visoj tautos pykti ir, galiau
siai, buvo (teiktas Lietuvai ultimatumas. Ulti
matumas toks, kuris buvo labai, o labai ne- 
diplomtiškas savo stiliumi ir forma ..

„Tas „dinamiškasis” gestas, žinoma, buvo 
reikalingas valdžios vidaus politikos rinkai, 
taip lygiai, kaip ir „dinamiškas” užėmimas 
Zaolzia srities. (Iš Čekoslovakijos teritorijos 
PA.).

„Įdomiausia yra tai. kad gerokai prieš 
Marcinkonių |vyk|, jau buvo nusistalyta už- 
megsti normalius diplomatinius santykius 
tarp Lenkijos ir Lietuvos. Tos išvados buvo 
prieita po ilgų diskusijų ir neoficialių pasi
tarimų. Anglų ir prancūzų diplomatai taipėgi 
page'davo, kad toj daly Europos botų konso
liduota politinė padėtis. Ir tai buvo dar 
prieš HJ'erio užsimojimus (Klaipėdos rei
kalu!). Buvo norėtą Nueiti ( kontaktą su Kati 
nu ir tartis.

„Lietuviai, žinoma, ta nonsensą jautė. Tai
gi, ir be Marcinkonių buvo galima tartig ir 
šus'tarti. Šiuo gi atveju išėjo taip: , .

Mylėk mane, nes kitaip papiausm 
tave . . .”

„Iš pavaršiaus, tai visai- patenkinama, bet 
širįes gilumoje — tai'~ne kokia savijauta, 
ypač .uo atveju, jeigu trečias tą peili atėmė..

.Is sunkesni
Londonas. Britų karinės valdžios šefas Vo

kietijoje Sir Sholtp Uougies padarė jau pra
einančios žiemos nuostolių apžvalgą. Padėtis 
šių metų pavasari esanti- sunkesnė už padėti 
pereitų metų pavasarį dėl visiško pramonei 

.skirtų žaliavų rezervų išsėmimo. Butų klausi
mas ta‘P Pat esantis nepaprastai pasunkėjęs 
dėl naujų gyventojų atvykimo ir nepavykime 
butų krizei sušvelninti statybinėmis naujų 
butų priemonėmis, ūkininkai dėl užsitęsu

sio® žiemos dar nepradėjo laukų darbų, nors 
paprastai tie darbai jau prieš kcturiag savai
tes normaliais metais būdavo* pradedami. 
Žiemos padaryti nuostoliai žiemkenčiams dar 
neapskaičiuoti, bet, atrodo, būsią žymūs. Vi
sur viešpataująs nepriteklius, pastiprintas di
delių transporto srityje pasunkėjimų dėl šal
čių. Tokiose sąlygose susidaro gera dirva 
nacionalsocializmo atgyjimui. Su jo (vairio
mis forminėm!, apraiškomis jau teko susi
durti ir, be abejo, teks susidurti ir ateityje 
nemažesniu mastu. Tačiau tenka tikėtis, kad 
blogiausi laikai jau yra išgyventi praėjusią 
žiemą, nes maisto siuntos dažnėja, o vidaus

„Fsame tauta ambicinga, branginanti savo 
garbę, todėl privalėjome daugiau suprasti. 
Juk tie tokiais* keliąis pasiekėme taikaus tarp
tautinio bendradarbiavimo amžių eigoj ir ne 
tokiu būdu buvo padėti stiprūs pamatai gero 
sugyvenimo tarp abiejų tautų (čia aš neimu 
dėmesin priešistorinių arba pagonijos laikų).

„Tikime, jeigu nebūtų buvę Marcinkonių, 
o prie taikos būtų buvę prieita tuo keliu, ku
ris buvo paruoštas — kaip „lygus su lygiu”, 
tai antrojo pasaulinio karo metu mūsiškių ir 
šaulių pulkai būtų buvę tarpusavy mažiausia 
tokiuose santykiuose, kokiuose jie buvo su 
vengrų pulkais, kovojusiais ar postovyje bu
vusiais mūsų žemėje. Jie visuomet kontakte 
buvo su mūsų, žmonėmis ir dažnai buvo geri 
sąjungininkai mūsų partizanų.

„Negalįme gį visko to, ypatingai kas mus 
ligi šiolei skaldė, nutylėti. Lojališkai turime 
prie tų klausimų prieiti ir juos išlyginti. Nu
tylėjimas tų nesklandumų — yra viena iŠ 
blogiausių politikos gairių.

„Kuomet neišsiaiškinama ir priešakyje su
tinkama naujoji ateitis, o už savęg paliekama 
kas buvo praeity — taip žmogus, arba tautą, 
pasilieka neaiškume, tartum, neišbrendamoj 
baloj . ,..

„Mūsų nesantaikos balansas nasidarė tar
tum laikinai ir išlygintas, o tą „išlyginimą”

uz . . .
susisiekimas gerėja. Ypač daug vilties duoda 
anglies iškasimo padidėjimas kaip tik pačiu 
sunkiausiu laiku. Dvasinio bendradarbavimo 
srityje irgi einama prie pažangos, išplečiant 
okupacinių pajėgų bendradarbiavimą su vie
tos gyventojais. i

Londonas. Tai^tautinis teismas Haagoje 
užbaigė parengiamuosius darbus savo pask’r- 
čiai vykdyti. Jis veiks pagal mažai pakeisfus 
tautų sąjungos principus.

Londonas, „rfe id N.w r< Irihur* 
pranešimu devyniems sovietų aukščiausi,® 
tarybos nariams iš 20 (šiuo metu D. Britani
joj viešinėtųjų) sėdint Žemųjų Rūmų svečių 
galerijoj su klausimų aparatais ant ausų ir 
esant vertėjui, konservatorių atstovas Sir 
Waldron, kalbėdamas prieš subsidijavimą 
„British Broad Casting Corporation” partiją, 
daug susijaudinimo svečiuose sukėliij nema
lonus palyginimas: „Nėra užtenkama prie
žastis subsidijuoti BBC, jei valdžia, Rusijos 
valdžios pavyzdžiu, nori skleisti savo nuo
dingas doktrinas ...” Incendentas buvo vie 
toje likviduotas. 

padarė tas veiksnys, kur| galėtume pavadinti 
„trečiuoju”, bet tai gali būti tik laikinė p». 
dėtis. Dabartiniu metu tą reikalą turėtume įj 
giliau pajudinti ir be klaidingos gėdo( pa. 
nagrinėti mūsų buvusias klaidas.

Mūsų draugijos išeivijoj — Amerikoj |m 
seniai padavė viena kitai rankas ir kartu 
dirba dėl „senųjų kraštų”.

Tai bent viena ryškesnių spalvų kregždė 
mūsų kaimynų lenkų spaudoj ... . „ _

Pranys Alšėny,

Nuomoją skirtumai Maskvos 
k Jiilerencijoįe

Londonas. Maskvos konferencijos koordi
navimo komitetas paruošė nuomonių skirtu- 
mų ir nuomonių sutapimo tabelę Vokietijoi 
demokratizavimo, teritorialinio organizavimo 
ir Vokietijoj esančių išvirintųjų asmenų 
klausimais: ....

1) Dėl leidimo Vokietijos politinėms parti
joms laisvai veikti visi sutaria.* Tačiau kai 
JAV; D. Britanija ir Sovietų s-ga pageidauji 
vieningo laisvo veikimo visoj Vokietijos terl. 
torijoj, Prancūzija tesutinka tą leisti tik at
skiruose kraštuose.

2) Visi sutinka su profesinių s-gų laisvo 
veikimo principu, tačiau Prancūzija j| nori 
taikinti regionaliniai, kadangi nacionalinę 
bazę laiko parankstyvą.

3) Dėl rinkimų visai nesutariama. JAV 
siūlė kontroliuojamus rinkimus, tačiau sovie
tai kategoriškai atsisakė nustatyti kontrolės 
būdą.

4) Žemės reformos pravėdinto reikalas buvo 
visų pripažintas.

5) Principin ai sutinka su laisvo žinių pa
sikeitimo ir laisvo susisiek’mo reikalingumu, • 
tačiau visai nesutarta dėl jo užtikrinimui pa- 
vartofinų priemonių.

6) Dėl garantavimo pagrindinių teisių kon
stitucijoje irgi principiniai susitarta. .

7) Dėl auklėjimo ir perauklėjimo visiškai 
nuomonių nevienodumas.

8) Dėl teritorialinio sutvarkymo JAV suti
ko su sovietų siūlymu be vyriausios kontro
lėj tarybos leidimo nedaryti jokių teritoria- 
linių pakeitimų. Bet Prancūzija ir D. Brita
nija dar nepareiškė savo nuomonės.

9) Dėl rusų siūlymo oficialiems sąjungin- 
ninku atstovams suteikti teisę laisvai lankytis

išvietintųjų stovyklose nepasiekta nuomonių 
vienodumo.

Diskusijos tarp britų ir rusų buvo ypač 
aštrios. JAV ir Prancūzija pasisakė pritarian
čios rusų siūlymui, bet tik pąsilaikarit teisę 
nustatyti procedūrą.

Tačiau karo nusikaltėliams, jei tokių OP 
tarpe rastųsi, prieita nuomonės, jog jiems 
būtų taikomi Niurnbergo Proceso nuostatai.

'Dar vienai pat
BL;.. ROBERT NATHAN

,WRkv” .7g,TO Vertė V.
Ką ji tada darys? Galbūt ji išmes juos vi

sus lauk. O tai būtų galas smuiko pamokoms.
Jis sunkiai atsidūso.
„Jus varote mane į nusivylimą”, pasakė

Mr. Rosenbergas. „Man gėda dėl jūsų mano 
draugų akyvaizdoje. Laikyk smuiką po 
smakru; negalima groti ant pilvo”.

Dar toli nepasibaigus valandai Mr. Swee
ny nemalonėje sugrįžo namo. Įžengus jam 
pro buto duris Mrs. Sweeny pažiūrėjo | j( ir 
skubėjo paimti šliures. „Nuvargęs Mykolai”.

„Ne. Tik susimąstęs.”
Tai jai atrodė labai blogai. Jos papras

tame gyvenime mintys ėjo kartu su rūpes
čiais; ir su baimės išraiška, ji atsisėdo lauk
dama, ką jis papasakos.

Mr. Sweeny prisikimšo pypkę ir susmuko 
kėdėje.

„Aš nemokėjau-taip gerai savo pamokos 
šiandie”, pastebėjo.

„Ne”, pasakė Marija, laukdama.
„Atrodo, nevisiškai supratau”.

- „Ne”.
Tačiau tai reta proga imti pamokas iš 

panašaus žmogaus”.
„Taigi, iš tikrųjų”.
„Aš manau”, tarė Mr. Sweeny gudrauda

mas, „negalima reikalauti, kad toks žmoguj 
gyventų, kaip kiti".

„Kodėl ne?” paklausė Mrs. Sweeny.
„Sakoma, kad tokie žmones .negyvena kaip 

paprastai žmones”.
Ji pasilenkė ir paplekšnojo jam per kelius.

„Kodėl nesakai, kas tau ant širdies, Mykolai,
ir nenori pabaigti?”

Jis nurijo. „Gerai” tarė jis blaiviai” jie 
turi mergaitę su savim (rankinėje. Liūdnai ji 
atrodo. Atrodo, ji neturi namų”.

Mrs. Sweeny tebebuvo susidomėjusi; ta
čiau ji atrodė supykusi. „Ar tai tau ir gu
lėjo ant širdies?” paklausė ji.

„Kasgi daugiai!?”
„Maniau, kad kas nors tave slegia, Dieve 

sergėk”.
„Kokie rūpesčiai galėtų bebūti?”
Ji me;,!a- pažiūrėjo Į ii. „Nieko; gerai, kad 

fu neturi jokių sunkumų”.

TRUMPA

„Gerai, je; taip”, tarė jig subtiliai, „tikrai 
nieko”.

Ir kai ji nieko daugiau neišmetlnėjo, jis lyg 
netikėdamas pats sau pridūrė „Vadinas, tvar
koj su mergaite?”

„Kokia mergaite?” pauklausė Mrs. Sweeny.
Mr. Sweeny ištraukė pypkę iš burnos ir 

laikė ją pakėlęs. „Menkutė, apie kurią tau 
kalbėjau. Mažutė, (rankinėje”.

„O, šitoji”. Ji Valandėlę pagalvojo. „Ne
žinau. Leisk man pagalvoti".

Ji sėdėjo supuodamosi, galvodama. Artėjo 
žiema; laikraščiuose buvo pilna žinių apie 
audras vakaruose ir šiaurėje. Ji pati pajuto 
šaltį vieną rytą, eidama j darbą; graibė 
aplink jos pečius ir šalo keliai. Dabar, rodos, 
jos prašė duoti prieglaudą kažkam — mote- 

‘ riškei, kaip ji, tik biednesnei; liūdnai ir men
kai atrodančiai. Niekas nieko iki šiol jos ne
prašė, išskyrug keletą skatikų - nieko pana
šaus; ji nebežinojo, ką galvoti, ^rankinėje ne
buvo labai 4ilta, ji įsivaizdavo; bet buvo pas
togė; ir taip sakant nuo jos priklausė. Ji 
abejojo, ką popiežius padarytų, ji bijojo, kad 
Šventasis Tėvas fieišmestų jų visų trijų. Ta
čiau būdamas taip toli, ar galėtų jig žinotu 
visas smulkmenas? Gerasis Išganytojas, iš 
antros pusės, greičiausiai juos paliktų; mat, 
jig labai atlaidus. Pavyzdžiui, Jis atleido 
Marijai Magdalenai. Iš tikrųjų ji nuplovė 
savo nšaromis Jo kojas ir nušluostė savo 
plaukais. O be to Marija Magdalena buvo 
katalikė. Galbūt mergaitė (rankinėje yra taip 
pat katalikė. Tad koks skirtumas tarp jų?

„Nežinau, Mykolai”, tylomis tarė ji. „Ryt
metį pasiklausiu Tėvo Duffy. Baisus dalykas 
išmesti mergaitę ( gatvę. Nenorėčiau, kad 
man taip atsitiktų”.

Mr.„Sweeny paėmė ir paglostė jos-ranką. 
„Tu gera moteris, Marija”, tarė jis.

Ji truputi tiesiau atsisėdo savo kėdėje. 
Bet čia pat ji vėl abejingai ’pažiūrėjo. „Ar 
nuodėmė, Mykolai, kad jie tryg (rankinėje?” 
paklausė ji.

• „Abejom, ar nuodėmė jiems iš viso ateina 
( srrivą”, tarė Mr. Sweeny jausdamasis nepa
togiai.

„Galbūt ne”, sutiko ji; ir suposi toliau.
Bet juo daugiau ji apie tai galvojo, juo

I ši
taip,

„Ar 
būti.

mažiau tikra ji buvo. „Ką turi galvoj 
damas, kad tok9 žmogus negali gyventi 
kaip kiti žmones?”

Mr. Sweeny stipriai patraukė pypkę, 
aš tai pasakiau? Gerai, gerai ... gal 
Tai taip sau išsireiškimas. Jis nenuskriaus 
net musės”.

„Jis turį reikalo su mergaite ne su muse”, 
tarė Mrs. Sweeny susimąsčiusi. „Jie abu. 
Smuikininkas ir antrasis.”
. „Taip, taip”, tarė jos vyras. „Nors ji atro- 

zdo ne daugiau kaip pelė. Einam gulti, Mari- 
' ja; jie nepadarys nieko blogo tuo tarpu. Iš
badėję jie, baisiai”.

fr iškratydamas pypkę jis atsikėlė ir pri
suko lempą.

Rymetį Mrs. Sweeny nubėgo pas kunigą. 
„Moteriškė gyvena su dviem Vyrais (ran
kinėje, kur Mykolas laiko vežimėlj. Menkutė 
ir benamė, sako jis. Ką turiu daryti, Tėve?”

Tėvas Duffy norėjo, kad kiekvienas būtų 
katalikas ir kad klausytų popiežiaus. Tačiau 
jis niekam nenorėjo, skriaudos. „Kaip ma
note pasielgti, mano duktė?”, paklausė jis 
mandagiai.

Mrs. Sweeny susigėdo; jį nuleido galvą. 
„Nieko", atsakė, pasiteisindama.

„Gerai”, tarė Tėvas Duffy. „Ar jie nusi
deda, te Dievas jiems atleidžia”. '.

„Mano Sweeny sako, galbūt, ne”, tarė 
Marija.

„Tada nėra ko rūpintis”, pasakė kunigas.
Jis tęsė rimtai: „Šie laikai yra šventųjų 

bandymo laikai, Mrs. Sweeny. Kalėjimai 
pilni, o labdarybėj namuose nėra vietos. J"ei 
jie būtų ir Apaštalai, mes negalėtumėm jiems 
duoti nieko daugiau, kaip puoduką sriubos 
į dieną. Kardinolas visai neturi pinigų, varg
šelis ... Tegyvena jie kaip angelai, te gy
vena jie kaip broliai ir seserys ir sergėk iuos 
nuo policijos akių. Kaip jūsų vyro smuikas, 
Mrs. Sweeny? Tvirtas vyras jūsiškis”.

„Tikrai toks, Tėve, tarė Mrs. Sweeny. 
„Nežinau ar didžiuotis juo ar ką”.

Šypsodamosi ji atsisveikino ir per šviesų 
ir vėsų rytą ji nuėjo į (staiga, kur ji dirbo.

Ant kampo buvo paukščių krautuvė. Ten 
ji paprastai sustodavo kelioms minutėms kas 
rytą, gėrėdamosi narveliais lange. Čia buvo 1 
tokios puikios kanarėlės, visos geltonos, ir 1 
baltos, ir juodos — ir tiek daug ... o kaip 
jos giedojo, rodos, jų kaklė'.iai plyš! Viena i 
iš jų buvo jos. re:'-*!o b’k ”!ti ir ns-'r-šyti.
Ji mėgdavo galvoti, kuri jų; anoji, pavyz- t 

džiui, šelmiškos išvaizdos. Arba ne — mažytė 
kampe; ji dvigubai balsiaigiedojo ...

Tačiau š| nepaprastą rytą ji praėjo nesus
todama. Kokia gėda maitinti nepasotinamą 
Širdį kanarėlės muzika,, kai tuo tarpu varg
šai badauja, o Mykolas vaikščioja be smuiko! 
Net Palaimintieji Apaštalai negalėtų gauti 
nieko daugiau, kaip sriubos puoduką iš savo 
Bažnyčios. Kardinolas taip pat; jis buvo 
biednas kaip visi kiti. Jis net neturi Mr. 
Sheridano, kuris pasirūpintų jo pinigais, kaip 
Mrs. Sweeny. Ji turi papasakoti Tėvui Duffy,

Laike pietų ji prisiartino, prie kasininko 
langelio banke, sudžiuvusio žemo žmogelio, 
pilka uniforma. „Atsiprašau, pone. Galbūt jūs. 
galėtumėte man pasakyti; ar galima paimti1 
trisdešimt dolerių ir visa kita palikti?” ...

„Ar jūs turite sąskaitą, ponia?” paklausė 
kasininkas.

„Turiu. Štai knygelė”.
„Tada galima”, pasakė kasininkas.
„Ačiū. Neskubu. Nors galbūt geriau ati

dėkite gatavai j šalį, tada kai aš galutinai 
a^sispręsiu. . w

IX. S k y r i u s
Gruodžio 5 d. didžiausių pasaulio bendro

vių akcijos buvo vertinamos žemiausiomis 
kainomis iš visbs istorijos. Fondų birža 
smuko; buvo jaučiama visur panika; ir Mr. 
Sheridanas, Taupomųjų Kasų banko pirmi
ninkas, skubėjo iš miesto | parką.

Jis suprato, kad nieko kito neliko jam 
daryti.

Jis sutiko, kad jis padarė keletą klaidų ir 
kad tas kaštavo jo bankui daug pinigų. Ka
dangi tie pinigai priklausė indėlininkams, jo 
padėtis, be abejo, buvo kritiška.

Nežiūrint to, jig buvo garbingas žmogus. T 
Tiesa, jis leido valstybės Departamentui 
Vašingtone aptemdyti jo sprendimų apie tam 
tikras užsienio obligacijas; jis taip pat ne
labai rūpestingai žiūrėjo | tam tikras val
džios bendroves, kurių akcija* jis perleido 
publikai. Galima būtų pasakyti, kad jis ne
buvo nei laimingas nei išmintingas.

Tačiau negalima būtų pasakyti, kad jis Iš
siskyrė iš kitų žymiausių jo profesijos narių.

Ir jis turėjo atrodyti, kaip bankininkas, nes 
Elzbieta Cheney, eidama parku pati j( paste
bėjo. Ji ėjo jo užpakaly, ramiai, laukdama, 
kol jis atsisės arba kol kas norg atkreips jo 
dėmėsi | ją. Tačiau Mr. Sheridanas vaikš
čiojo vienas su savo mintimi.

Ta, buvo žmogaus, beveik panikos pagau
te, mintys. Kokie neįtikėtini dalykai atsitiko
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INSBRUKO STUDENTAI LIETUVIAI
Insbruko universiteto pilnas pavadinimas 

yra: Leopold-Franzens Universitaet Innsbruck, 
Įsteigtas 1669 metais ... Taigi, tai yra 'jau 
ienas universitetas, gyvuojąs trečią šimtmeti. 
Tačiau jis dabar turi naujas erdvias patalpas 
(pastatytas 1923—4) ir nemažai talentingų 
dėstytojų. Ypač garsus yra jo teologijos fa
kultetas, kuriame studijavo eilė žymių dabar
tinių kardinolų ir aukštų bažnyčios parei-

* ganų. Taip pat neblogai pastatytas medicinos 
ir kiti fakultetai, nors dėl nuolatinio nacių 
valymo jaučiamas didelis dėstytojų trūkumas.

Lietuviai studentai Insbruke. Lietuvių stu
dentų skaičius pradėjo' augti pokariniais me
tais. Tik karui pasibaigus Insbruke susirinko 
nemažas būrys lietuvių jaunimo: 1945 metų 
rudenį Įsiregistravo net 136 lietuviai! Bet tai 
ir liko aukščiausia^ skaičius, nes jau po to 
jis ėmė mažėti. Lietuviai studentai ėmė 
trauktis Vokietijon, kur sąlygos studijuoti ir 

.gyventi DP studentams buvo lengvesnės. 1946 
metų rudeni čia jau tebuvo 85 studentai, o 
dabar jų tėra likę 50.

Pagal fakultetus šitas 50 pasiskirstęs šitaip: 
filosofijos fakultete 14, teisės-ekonomijos 14, 
medicinos 10, gamtos mokslų 5, teologijos 3, 
technikos 2, muzikos 1, meno 1. Jų tarpe yra 
9 doktorantai ir 2 medicinos kandidatai. 

net saviesiems nebėra vietų, o kai kurie už
sieniečiai iš tikrųjų studijomis mažai domisi. 
Pavyzdžiui, užsieniečiai apdėti keturgubai di
desniu mokesčiu negu vietiniai (tačiau pris- 
tačiusiems pažangumo moksle Įrodymų jis 
sumažinamas iki paprasto), daroma sunkumų 
dėl apsigyvenimo mieste, daroma sunkumų 
naujai Įstojantiemg ... Bet visus tuos sunku
mu pasiseka nugalėti.

„Lithuania”. Insbruko studentai lietuviai yra 
susibūrę sambūryje „Lithuania”. Tai yra ne* 
politinė organizacija, apimanti visus lietuvius 
studentus, be ’ pažiūrų ir nusistatymų skirtu
mą Svarbiausias jos tikslas — rūpintis stu
dentų ekonominiais ir kitais reikalais.

Su austrais studentais lietuvių santykiai yra 
korektiški. Palaikomi santykiai su lenkų, ju
goslavų, ukrainiečiu ir kitų tautybių stuten- 
tais. Ypatingai glaudūs santykiai yra su 
estais ( teisingiau pasakius, estėmis, nes estų 
vyrų čia iš viso nėra) ir latviais.

Deja, sambūris neseniai kaip ir visos už
sieniečių organizacijos — prancūzų militari- 
nės valdžios Įsakymu tapo oficialiai uždary
tas ...

Austriška kortelė. Svarbiausias Insbruko 
lietuvių studentų — ir visų Austrijoj gyvenan
čių lietuvių-rūpestis yra maistas. Visi čia gy

venantieji užsieniečiai gauna austrišką maisto 
kortelę, pagal kurią oficialiais daviniais 
išeina 1550 kolorijų dienai. Nežinia kaip ten 
su tom kolorijom, bet iš tikrųjų gaunamo 
maisto neužtenką. Štai per pereitą periodą 
buvo gauta: duonos 7,5 iklogramo, makaronų 
700 gramų, riebalų 600 gr„ mėsos 400 gr., 
cukraus 200 gr., sūrio 80 gr., druskos 200 gr., 
kavos pakaitalo 100 gr., lieso pieno 3,5 ltr., 
citrinų 200 gr„ cigarečių 40 ... Tuo maistu 
vienas asmuo turi išgyventi 28 dienas ... 
Vietiniai gyventojai paprastai turi ryšių su 
kaimu ir jiems lengviau šio to prisidūrti. Be 
to, jie dažniausiai gauna Įvairias papildomas 
korteles, kaip dirbantieji.

BALF parama. Aišku, kad be paramos iš 
šalies čia nė vienas studentas negalėtų isši- 
laikyti. Insbruko lietuviams studentams pa
deda BALF — pinigais ir šiek tiek maistu. 
Taip pat buvo gauti keli siuntiniai rūbų, 
kurie, deja, čia buvo gauti jau pakelyje 
atrinkti ...

Insbruko studentai lietuviai yra giliai dė
kingi visiem3 tiems broliams ■ užjūryje, kurie 
savo aukomis parėmė juos, o taip pat visiems 
Balto veikėjams, kurių rūpesčiu juos tos 
aukos pasiekė.

Sunku net įsivaizduoti, kokioje beviltiškoje 

būklėje atsidurtų lietuviai studentai, jeigu 
parama nutrūkti). Savo studijų be jos už
baigti jie tikrai negalėtų^

Studentų valgykla. Nuolatinė visų Insbruke 
studentų susitikimo vieta yra Innsbruck, 
Innrain 25, lietuvių studentų valgykla. Tai 
yra pačių studentų suorganizuota ir BALF 
parama išlaikoma valgykla, kurioje studen
tams duodami pietūs. Toje valgykloje patar
nauja patys studentai — be laipsnių ir ti
tulų skirtumų ...

Kambario sienas puošia vytis ir sambūrio 
emblema, be to didžiųjų lietuvių paveikslai. 
Tai yra lietuviškas kampelis Insbruko miesto.

Ateitis perspektyvos. Be Insbruko lietuvių 
studentų yra Graze (19), kur jie veik visi 
studijuoja techniką, ir Zalcburge, kur vei
kia tik viena8 fakultetas — Teologijos-Filo
sofijos. Iš viso lietuvių Austrijoje priskaito- 
ma apie 1500 ...

Pasirašius taikos sutarti, atrodo, kad sve
timšaliai negalės ilgiau '‘pasilikti Austrijoje. 
Atrodo, kad kiekviena okupacinė pajėga juos 
išsiveš pas save darbams. Būtų gerai, kad lie
tuviškos organizacijos užjūryje galėtų pasi
rūpinti, kad tokiu atveju lietuvių jaunimui 
nereikėtų nutraukti mokslo. Geriausia, je 
jiems būtų galima- suteikti progą studijas tęs
ti ir užbaigti demokratiškos dvasios ir tvar
kos kraštuose. Iš to ateities Lietuva tikrąi tu
rėtų nemažai naudos. J. J.

Naujieji lietuviai daktarai. Nežiūrint labai 
sunkių gyvenimo sąlygų lietuviai studentai 

' čia nenuleido rankų ir dirbo. Per tą trumpą 
palyginti laiką 9 lietuviams Insbruko univer
sitetu suteikė daktarų titulus.

Be to, praeitų metų bėgyje trys studentai 
ekonomistai gavo diplomus.

Stadijų sąlygos. Aplamai imant, lietuviai 
studentai turį čia susidarę gerą vardą. Pro
fesūros sluoksniuose sakoma, kad daugelis 
užsieniečių tik šiaip sau studijuoja, bet lie
tuviai iš tikrųjų datba. Todėl universiteto va
dovybė yra lietuviams gana palanki, ypač sa
vo palankumu žinomi rektorius dr. Gchnizer 
ir prorektoriuj prof. Brunner.

Šiaip užsieniečiams čia daroma kai kurių 
sunkumų, nes universitetas yra perpildytas ir
■•»■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

su juo! Jo širdis plakė sunkiai, kartais pa
lengva, kartais greitai, lyg jis sirgtų jūros 
liga.
tačiau niekad jis nebuvo labiau jautrus savo 
aplinkai. Tamsus miestas, parko nuo jo at
skirtas, stūksojo kietas ir pilkas horizonte, 
prieš JĮ atsivėrė erdvė. Nebuvo jo sekretarių, 
jo vicepirmininkų, jo rašomųjų stalų, jo. po
pierių, nieko, kas buvo arti jo, kas saugojo 
jĮ.... Jo bankas buvo tvirtovė, apgulta ne
gailestingų priešų. Dabar jis vaikščiojo parke 
vičvieniui vienas, labai mažas ir beginklis; 
galima lengvai ji pamatyti; Įsivaizduok, jei 
jis būtų sekamas? Jis bijojo atsigręžti ir pa
sileido bėgti. Nors ką jis galėtų pamatyti 
užpakaly, jis negalėjo nei įsivaizduoti. Kažkas 
baisaus, iš jo vaikystės dienų ... patamsių 
daiktai, daiktai, į kuriuos nekreipė dėmesio 
kaldamas piniguj ... '

Jei jij užbėgtų už ano medžio, jis galėtų 
pasislėpti pakankamai ilgai, kad atgautų 
kvapą ...

Tačiau už medžio buvo policininkas. Jis 
apstulbęs pažiūrėjo į vMr. Sheridaną. „Na, ką 
čia darote?” ,

Mr. Sheridanas sugniauži rankas, kad jie- 
prapliuptų isterišku juoku. „Aš esu persekio
jamas. Ieškojau jūsų”. Ir jis žiūrėjo iš už 
medžio, lyg pasirengęs pamatyti armiją". Po
licininkas žiūrėjo kartu su juo. Tačiau tai, 
ką jie galėjo pamatyti, buvo Miss Cheney, 
ramiai sau einanti.

' , „Ji jus persekioja?” paklausė policinin
kas.

Mr. Sheridanas staiga pajuto baisų nuo
vargi. »Ne”, atsakė jis sausai. „Tai buvo 
Visiškai kas kita”.

Ir jis pradėjo eiti, kilniu žingsniu. Bet po
licininkas uždėjo ant Mr. Sheridano peties 
ranka. „Palaukite. Tai ir man pakeliui”.

Ir kol bankininkas dybojo į jĮ nustebęs, jis 
tęsė pasiteisinančiai: >

„Visur badas, pone. Mane apėmė jis žiū
rint atgal pro petį, kas dedasi užpakaly”.

Jis nevikriai Įsikibo į Mr. Sheridano al- 
fctrnę. '„Vieną dieną”, pašnibždomis tarė jis, 
„žmonėms nusibos vaikščioti alkaniems. Kas 
atsitik, tada, pone?”

.Nusiraminkite”, atsakė bankininkas”. „Nie
ko neatsitiks. Ir nieko nėra už jūsų, išskyrus 
avių pievą, tuščią šiuo metu”.

Policininkas papurtė galvą. „Nieko. Aš 
tinau, kas yra užpakaly. Keliaukit savo ke
liu, mano drau&et man gerai čia prie šio 
medžio”.

Ir drąsiu žvilgsniu pamojavo Mr. Sheri- 
danui.

Mr. Sheridanas nuėjo ežero link. Rudas 
vanduo, juodas nuo žiemos oro, traukė jį; ir 
jis stabtelėjo valandėlę ant kranto, žiūrėda
mas Į jĮ. Mažas ežeras, mąstė jis, bet pavo
jingas, ne taip platus ir gilus, kaip jūra, bet 
jis galėtų paslėpti pabėgėlį iš miesto savo 
purve ant dugno. Deja, toks likimą, nėra 
joks pasisekimas; rudame purve ir dumble 
niekados nejausi spaudos, nei vandenyno 
bangų siautimo, nei valančio, druskos, nu
plauna!" os nuo skeleto nereikalingą mėsą, 
ŠUO sielos — šmėklišką baimę.

(B. d.)

Vasario mėnesį Jan Nagel užgęso Pieterio 
rankose. Jį laidojant susikaupė toks tirštas 
rūkas, kad truputį atsilikęs Pieteris nebeĮžiū- 
rėjo karsto, kuriame Jan Nagel buvo nešamas 
į kapines. Dii vyrai nešė jĮ moruose; jų žihgs 
niai kietai aidėjo sušalusiam kely. Pryšaky 
melsdamasis ėjo storas pateris su klapčiuku, 
nešančiu deglą.

Karstą lydėjo viena, Pieteris. Hans Fran- 
kert turėjo eiti Į biržą, o kiti dailininkai bu
vo jau seniai jf pamiršę. Išgirdę apie jo mir
ti, jie su užuojauta atsiminė tą smarkų me t 
terio Coeckės tepliotoją, deja, niekad nesu
pratus}, kas yra menas. Pieteris turėjo vienas, 
visiškai vienas palydėti Į kapą tą didelę šir- 
dĮ, tą ugningą žmogų, tą kilnią sielą ir ga
lingą dailininką.

Pieteriui buvo šiurpu, Bet jis sudejavo: 
„Aš norėičau būtį tavo vietoje!” Nes laikas 
jam rodėsi esąs toks gražus mirčiai. Gyveni
mas buvo liūdnas ir bauginantis. Skurdas, 
kaip audros debesis pritvinko virš Flandri
jos. Ispanija su grandinėmis, laužais, Įžūliais 
kareiviais kankino ir engė gerąją, vaikišką
ją, lyg apžavėtai besimeldžiančią Flandriją. 
Tai buvo nekaltų vaikelių žudynės. Kaip 
Romos erelis .siuntė savo kareivių bųrius Į 
Betliejų, taip Ispanijos erelis savo kariuome
nę per Flandrijos kaimus, žudydamas, plėš
damas, nišose išprievartaudamas dukteris. 
Baimė, lyg potvynis apsėmė laukus, kaimus 
ir miestus. Kiekvienas Ispanijos karaliaus 
pranešimas buvo lyg naujas užtvankos prasi
veržimas. Prekyba ir amatai vyto, ir badas, 
apie kur} buvo taip ilgai kalbama, kol jis iš- 
tikrųjų atėjo, išspaudė skilvius, kaip maz
gotes; — bet pilyse ir pas pilvotus ūkinin
kus langai vakarai, nušvisdavo nuo ištaigin
gų pokylių. Visokios senos ir naujos ligos 
apniko žmones, pargriaudavo juos su bai
siais skausmais Į lovą, arba grauždavo, kaip 
nematomos pelės, jų lūpas, nosis ir pirštų ga
lus.

Buvo visai Įprasta pasivaikščiojimų metu 
išvysti lavoną, plūduriuojanti' vandeny, ka
banti ant medžio, arba vakarai, suliepsno- 
jant ūkininko sodybą. Bažnyčios niekad ne
buvo matę tiek degančių" žvakių, ir niekad 
nebuvo tiek daug keliaujama Į šventas vietas 
—bet tai vyko vien iš prietaringumų iš ne
apsakomos baimės; šalia to žmonės užsiim
davo burtais bei juodąja magija, ir švento
sios dvasios apšviestuosius buvo galima ant 
pirštų suskaičiuoti. Suerzinta fantazija rei
kalavo stiprių ir stebuklingų dalyką: laužų, 
nužudymų, karų, šventųjų su kraujuojančio
mis rankomis ir kojomis, pokylių su milži
niškais tortais, iš kurių šokdamos išnirdavo 
moterys. Ir visur, net smuklėje ir prie puo
tos stalo, buvo ginčijamasi apie apvaizdą ir 
apie klausimą, ar gyvatė tikrai yra kalbėju
si. Liaudis uoliai lankydavo pasauliečių pa
mokslus ir vakarais klausydavosi Dievo tar
nų iš sakyklos. Buvo ginčijamas; dėl raidės, 
kovojama dėl kablelio, kariaujamą dėl saki
nio. Šimtai elgetų ir luošių pilni piktų kėslų 
šmižinėjo ir šliaužiojo keliais bei gatvėmis,' 
kaip vabzdžiai, vabalai ir vilkai. Meninin
kai ir poetai gyveno, kaip melsvas' žibuoklė- 
mi, mirgantis kalnas, anapus savo laiko šir
dies ir pulso plakimo, vis užsiėmę, su roži
nėmis Veneromis ir alegoriškomis figūromis, 
klajodami po parudavusią lapiją: vėjas pūtė 
Į kiekvieną šydą ir drabužį, išgaudamas via 
naujas linijas.

Pieteris nenoriai, su mirties skoniu bur
noje, stovėjo savo laiko vidury. Jis norėjo 
išeiti, nenorėjo turėti su juo nieko bendro, 
pasislėpti savo mene — bet laiko vėjas skvėr 
bėsi Į jį pro visas skylutes; jis išgyveno sa- 

'vo laiką, kaip medis išgyvena rudenĮ. Jis bu
vo jo dalis, kurioje taip pat veisėsi tas ti
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kėjimas ir prietaringumas, tas ieškojimas, ta 
baimė, tas pasismaginimo ir nuodėmės go
dumas — jam tereikėjo pagalvot apie Anną. 
Tai liudijo jo septynių didžiųjų nuodėmių 
piešiniai, kuriuos išleido Kochas, jo-raižiniai 
„Didžiosios žuvys ryja mažąsias”, „Šventojo 
Antano gundymas”, „Alchemikas”, „Tikėji
mas”, „Septyni gailestingumo darbai” ir 
daugelis kitų. Ach! kad taip sugebėjus iš
augti iš visko, kaip šventasis Antanas! Bet 
tai b.uvo jam per sunku, tai buvo, lyg tas rū
kas: ji8 negalėjo pro jį nieko matyti. Jo ne
rami sąžinė dažnai mėgino nuridinti akme
ni, bet jis slėgė taip saldžiai. Ir jo kūryba— 
ji prisipildė juomi, tuo, ką jis išsiurbė iš 
savo laiko... Jam tereikėjo pagalvoti apie 

, Anną, kurios jis nemylėjo tiek, kad galėtų ją 
vesti, ir per daug, kad galėtų be jos gyventi. 
Jis šlykštėjosi pats savimi. Ach, daugiau 
nieko nebežinoti apie gyvenimą... ir nu
grimzti, kaip Jan, į keturkampį kapą!

Užbėręs ant tuščiai bildančio karsto su 
kastuvu truputį žemės, jis staiga pajuto savy 
pašaipingai judant skeletą; ir žvelk: atrodė, 
kad duobkasiui nukrito nuo kūno oda su mus
kulais, ir liko tik skeletas. Jis pastebėjo tą 
pat žmonių būry, nešaničame į kapus naują 
numirėlį, ir visuose praeiviuose, kuriuos jis 
susitikdavo, kaip vaiduoklių išnyrančius iš 
rūko ir vėl pranykstančius jame. Jis matė 
kaukuolę ir baltus griaučius už jų veiksmų, 
judėjimo, jų ginčų, jų tuštybės ir jų linksmų 
švenčių. Varpininkas buvo skeletas, ir gir
tuokliai tenai, ir kepėjas prie savo pečiaus, 
ir kalvis. Kalvė tapo vulkanu, spjaudančiu 
skeletus, kurie, kaip kaulų lietus krisdavo 
gatvėsna. Visur buvę mirtis.

„Atrodo, lyg Jan Nagel, Įlipdamas Į kapą, 
būtų atidaręs visus karstus”, dejavo Pieteris. 
Jis Įėjo Į mažą bažnytėlę pasimelsti, paskui 
kažkur išgėrė seno alaus, bet jo nuotaika ne-' 
pagerėjo: skeletas skaitė mišias, skeletas pri
pildė jo' ąsotĮ. „Bet dabar atsitraukit nuo ma
no galvos!” tarė jis. „Aš visą savaitę neiš
keistu kojos už durų”. ,,

Jis nedirbo visą dieną; išsiuntė namo savo

Nuobodūs veidai (II) z

Neatsakyti laiškai
Turiu įvairių reikalų laiškais. Nesiverčiu 

spekuliacija, tad ir mano laiškuose aptaria
mi kitokie reikalai. Vienur rašau, norėdamas 
Įsigyti naujai išėjusią'* ar senesnę dar mano 
neturimą ar žuvusią knygą, kitur deruog dėl 
laikraščio, dėl pašte dingusio jo numerio, 
prašau patarpininkauti, kad gaučiau šią ar 
kitą knygą. Negaliu skųstis, kad žmonės ne
būtų rūpestingi ir neatsakinėtų Į laiškus: yra 
žmonių, kurie ne tik greit ir maloniai atsa
ko, bet ir iš negalimo padaro galimą, bent 
pagelbsti tau ten, kur, rodos, nebėra jokios 
pagalbos. Yra puikių, nuoširdžių ir malonių 
žmonių, o šių dienų niūruiose sąlygose tokie 
žmonės jau nebe žmonės, bet auksas, gal dar 
daugiau negu auksas, nes auksas tėra negy
va brangenybė, o iš rūpestingumo ir jautrios 
širdies spinduliuoja gyva šilima, ji paded; 
gyventi, atneša į visą šių dienų neviltį švie
sių pragiedrulių, palaiko žmogų, neleidžia 
jam susmukti.

Esama bet gi ir kitokių žmonių. Jiems ga
li rašinėti dešimtis laiškų, bet jie niekada • 
tau neatsakys. Kol tu jems reikalingas, kol 
duodi naudos, tai Jei Į laiškus neatsakys, bent 
padarys, ko iš jų prašai. O jei jie J tave ne
beturi tuo tarpu reikalo, tai jau baigtas rei
kalas: ne tik laiško tau neparašys, ne tik po
ros žodžių, bet ir tavo prašymo neišpildys. 
Šitokie žmonės, matyti, perdaug apie save 
galvoja ir kitus laiko nebevertais net poros 

du mokinius ir atsisėdęs prie židinio, kaip, 
budelis sukeistomis kojomis, pasinėręs Į il
gą barzdą, stebėjo liepsnas ir galvojo apie 
Jan Nagel ir nugalėtoją mirtĮ, kurią mes vis 
mėginame apgauti, bet,kuri vistiek vįęrtą,Jqpr- 
tą mus Įvilioja Į spąstus arba pagriebia.,mu* 
savo baltais nagais... Anna pripylę ąsotį 
šilto alaus. Keista: joje jis nepastebėjo griau
čių, joje jis Įžiūrėjo tik nuodėmę. J; ramiai 
atsisėdo šalia jo su audiniu,1 laiminga ir pa
tenkinta, prisitaikydama prie savo vaįko už
gaidų. Liepsnos šviesoje ir ramumoje, kurios 
Anna netrikdė, jame augo didelis, ijį ,gąįi.n- 
gas „Mirties triumfas” su reginiu į pusę pa
saulio ir begalę skeletų, kurie knibždėjo, kaip 
skruzdėlės... Jis škicavo visą vakarą.

< „Sninga 'Stambiomij snaigėmis”, tarė 
Anna. Ji žinojo, kad jis myli sniegą.

„Ji vėl meluoja”, galvojo jis ir nė nepa
žvelgė aukštyn.

Židiny traškėjo ugnis ir retkarčiais vėjas 
suurgzdavo kamine. Kai vėliau, eidamas gul
ti, jis patg pamatė sniegą, jis staiga atsirado 
savų kaime, kuris' buvo giliai apsnigtas, kaip 
tą dieną, kai Pater Cornells kalbėjo apie 
Antverpeną. Kaip liūdna buvo Antverpene ir 
kaip taiku'jo kaime! , '

Ir karštai trokšdamas tena; gyventi, jis ta
rė su užsidegimu: „Anna, kadangi’ sninga, 
aš rytoj aplankysiu savo kaimą; jau beveik 
20 metų, kai aš jo nebemačiau!” .

Anna sutiko su tuo,' kaip ji sutikdavo su 
visakuo, ką jis darydavo. Jis visai negalėjo 
užmigti. Taigi: pagaliau jis pamatys savo 
kaimą! Jis džiaugėsi, kaip kūdikis, laukian
tis rytą ateisiančio Kalėdų senelio. Ji* jau 
galvojo ten Įsikurti ir pasitraukti Į tenai Ml 
savo menu ir su Anna, kurią jis vis dėlto
norėjo vesti,' nežiūrint visų jos melų ir dar 
dėl kažko, ko jis nenorėjo minėti. Nes fėi- 
kėjo sutikti, kad ji gerai jĮ prižiūrėjo; je; JI 
ir nieko nesuprato apie jo meną, ji vis dėl
to skatindavo jĮ dirbti. Ir kaip ji mylėjo jĮ! 
Ko jam daugiau bereikėjo? Jis dėkingai pa- , 
bulčavo jos miegančias lūpas ir girdėjo va
landą po valandos naktinio sargo brazdėjimą.

Vertė A. L,

žodžių. Gal jie nerūpestingi, bet ir tai nėra/ 
atleistina. Juk paprasčiausias mandagumas 
reikalautų, kad į laišką būtų atsakoma. Argi 
mes visiškai nebetekome mažiausio mandagu
mo?

O tokių faktų daugybė.
Rodos, visoms lietuviškoms Įstaigoms Ir 

visiems lietuviams būtų verta Įsidėmėti ir 
stipriai Iškalti Į galvą, kad Į laišku* reikia 
būtinai atsakinėti. O šiaip rašai, išsiimti, 
lauki mėnesį po mėnesio ir nieko nesulauki. 
Gal adresatas kur nors išsikėlęs? Gal laiškas 
užsimetė? Gal negavo? Rašai antrą kartą, 
vėl lauki. Pasirodo, kad adresatas ramiausiai 
sėdi vietoje, tavo laiškus gauna, bet tavęs 
negerbia ir todėl neatsakinėja. Jei nore tru
putėlį gerbtų, tai ir laiko surastų, porai žo
džių, parašytų, kokia reikalo padėtis, o da
bar tu gaišti rašinėdamas, o jis tau — nei 
bū, nei me.

Jei šitokie nepaslankūs žmonės išmoktų 
truputį mandagumo, ne vienu laipsniu atlik , 

' tų ir pragiedrėtų mūsų gyvenimas.
*

• •
Tai keli gabalėliai mūsiškio nuobodaus gy

venimo. Jie kartina ir sunkina mūsų diena*. 
Jie mūsų veidus daro nuobodžius ir atatu- 
miančius vieni kitiems. Dėl jų ir dar dėl 
daugelio panašių, tremtyje sužydusių nuobo
dybių mes pasidarėme nuobodūs veidai
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Ne tas yra didis, prieš ką milijonai, prispausti vergijos, žemyn galvas lenkia, 

* /O dvasioje keikia. V. Kudirka.

KAS KALTAS DEL LIETUVOS SKURDO ?
Maskvoje neseniai pasibaigė TSRS aukš

čiausios tarybos posėdžiai. Svarbiausias die
notvarkės punktas buvo TSRS 1947 metų biu
džeto priėmimas. Tarp kitų kalbėjo ir Lie
tuvos TSR ministras pirmininkas M. Gedvi
las.

Jo kalbos pirmąją dalį sudarė pasiektų lai
mėjimų išskaičiavimas. Jis tvirtino, kad res
publikos pramonės produkcija 1947 n?etų pra 
džloje yra pasiekusi beveik du trečdalius 
prieškarinės, kad durpių gamyba pasiekė 
prieškarinį lygį. Baigtas atstatyti cukraus fab 

. rikas Marijampolėje, fanieros fabrikas Klai
pėdoje ir superfosfato fabrikas, baigta „Dro
bės” fabriko pagrindinių pastatų statyba Kau
ne, atstatytas konservų fabrikas „Baltija” Vii-- 
niuje ir popieriaus fabrikas Verkiuose...

1 „Drauge su laimėjimais, — toliau tęsė Ged- 
'vilaą, — mes turime respublikos įstaigų ir 
įmonių veikloje ir trūkumų. Pramonė dau
gelyje atvejų dirbo nepatenkinamai ir neįvyk
dė jai pavestų uždavinių.”

Bene Įdomiausia, kad dėl te> neįvykdymo 
Oedvilas viešai kaltina Maskvą. Jo kalbos 
didžiąją pusę sudarė priekaištai įvairioms 
Maskvos žinyboms dėl nesirūpinimo Lietu
vos reikalais. TSRS Elektros stočių Ministe
rijai jis prikišo, kad pernai nedavė srovės 
starpbiausių respublikos miestų elektros sto-
tyse, kas pereitais metais smarkiai trukdė pra 
moiiės vystymąsi ir šidtnet sudaro rimtų sun- 
kuntų. , *-

„Lietuvos TSR stovi žymios tekstilės pra-
monės įmonės,, esančios sąjunginės ministe- 

' rijos sistemoje, — toliau skaičiavo Gedvilas. 
/ — Kaune stovi šilko audinių fabrikas su 230 

staklių zsdėl elektros motorų trūkumo ir dėl 
y blogo Tajpriko aprūpinimo šilko verpalais.

Dėl elektros įrengimų trūkumo stovi eilė li
niniu audinių įmonių. Kaune pirm nustatyto 
laiko pastatytas vilnonių audinių fabriko 
„Drobė” pagrindinis pastatas, bet ministeri
ja neduoda įrengimų ir veltui žūva pastangos, 
padėtos greitesniam darbo užbaigimui. Blo-
gas aprūpinimas kuru neleidžia panaudoti 
Stambaus popieriaus ’ir celiuliozės kombinato 
Klaipėdoje. Vyriausybės patvirtinta3 planas 
muilo ir augalinių riebalų gamybai nebuvo

’ žinios iš Lietuvos
Vilniuje įvyko Lietuvos TSR Statybinių 

Medžiagų Pramonės Ministerijos ir jos įmo
nių darbuotojų pasitarimas. Platų pranešimą 
padarė ministras drg. Liubimcev. Prelegentas 
nurodė, kad respublikinė statybinių medžiagų 
pramonė pernai dirbo nepatenkinamai: 1946 
sietų bendrasis gamybos planas teįvykdytas 
46’/». Pagrindinės atsilikimo priežastys — 
menkas pasiruošimas gamybos sezonui, o taip 
pat silpni atstatomųjų darbų tempai. 1946 
metų kapitalinių investicijų planas teįvyk- 
dytas 45,4 •/».

VILKAVISK1S ATGIMSTA (Elta). Dar 
mūšiams tebegriaudžiant prie Eitkūnų ir Til-
žės prasidėjo miesto atstatymas, Tik keli 
Šimtai gyventojų buvo tuomet mieste, bet ir 
tie neturėjo pastogės. 1945 metais buvo at
statyta 4000 k v. metrų gyvenamojo ploto, o 
1$46 metais — 7.500. Pradėjo veikti pasagos 
metalo apdirbimo fabrikas. Netrukus pradės 
veikti Šelvių lentpjūvė. Jau veikia dvi plyti
nės. Miesto statyba vyksta pagal generalinį 
planą. Sutinkamai su juo, centras perkelia
mas arčiau prie geležinkelio stoties, į gražią 
vietą, esančią tarp Šeimenos ir Vilkaujos» 
upių. Baigiami atstatyti apskrities vykdomo
jo komiteto ir (vairių apskrities organizacijų 
pastatai. Apskrities įstaigoj persikels į Vilka
viškį iš Kybartų miesto, kur /jos apgyvendin
tos laikinai.

MARIJAMPOLE. Miesto dramos teatro 
įvyko premjera. Buvo pastatyta B. Daugu
viečio dviejų veiksmų „Laimės” pjesė. Vei
kalą režisavo drg. Tunkevičius.

BIRŽAI (Eltą). Pasvalio MTS žiauriai nu
kentėjo vokiškos okupacijos metu. Visi pas
tatai buvo sugriauti, dirbtuvė liko be stogo.

Panevėžio tresto Nairių tarybiniame ūkyje 
neleistinai silpnai vyksta grūdų paruošimas 
pavasario sėjai. Nei tarybinio ūkio direkto
rius Norkevičius, neį agronomas Savickas 
nesiima tinkamai organizuoti sėklos valymo 
darbų centre ir skyriuose.

VAŠKUOSE prieš kurį laiką suorganizuota 
kooperatinė „Lino” draugija, į kurią jau 
įstojo 132 valstieč’ai. Draugijos pastangomis 
įrengta nauja lininė.

įvykdytas, nes nebuvo paskirta žaliavų. TSRS 
Maisto Pramonės ministerija taip pat neap
rūpino savo įmonių Lietuvoje reikalingu kie
kiu kuro. Šitos įmonės tegavo 62°/« paskirtų 
anglių. Kaune stovi galingas popieriaus fab
rikas dėl kai kurių įrengimo dalių trūkumo. 
Mašinų ir įrankių gamybos ministerija ne
priėmė užsakymų tiems įrengimams paga
minti.”

„Visiems žinoma, — toliau tęsė Gedvilas, 
— kad Lietuvoje, kaip ir kitose Baltijos res
publikose, svarbiausia žemės ūkio šaka yra 
gyvulininkystė. Lietuvos TSR ministrų tary
ba paruošė gyvulininkystėj atstatymo ir iš
plėtimo nuostatus ir patiekė juos TSRS mi
nistrų tarybai patvirtinti. TSRS valstybės pla
nas, ministrų tarybos pavestas, peržiūrėjo 
tuos niifostatus ir patvirtino. Nėra abejonės, 
kad Gyvulininkystės Ministerija, tiesiogi
niai užinteresuota tų nuostatų įgyvendinimu, 
turėjo greitai reaguoti. Bet iš tikrųjų išėjo 
kitaip. Buvęs Gyvulininkystės ministras drg. 
Kozlov, nežiūrint pakartotinų respublikinių 
organizacijų prašymų, keletą mėnesių ne
svarstė mūsų pasiūlymų. Praėjo beveik me
tai, o klausimas vis dar tebėra neišspręstas.”

„Izvestija”, Nr. 46.

JONVŠKAITĖS
' Kovo 28 d. Memmingeno — Aerodromo 
Teatre įvyko Kauno Didž. Teatro operos so
listės Vincės Jonuškaitės koncertas. Akompa
navo dr. Franz* Hallasch. ^Viešnia atliko di-
delę ir įvairią programą, kurią sudarė se
nųjų italų klasikų (Al. Scarlatti, G. B. Per- 
golesį) kūriniai, operų arijos (Cl. lĄonte- 
verdi „Ariadna”, Ambr. Thomas „Mignon”, 
P. Čaikovskio „Pikų dama” ir kt.), prancū
zų pastorales iš 18 šimtm., Edv. Griego Sol- 
vegos daina iš „Peer Gynto” ir' lietuvių 
kompuzitorių (St. Šimkaus, J. Gruodžio, K. V. 
Banaičio, VI. Jakūbėno, Konr. Kavecko) ori
ginalūs kūriniai bei harmonizuotos liaudies 
dainos. Itin šiltai praskambėjo ir gražaus
įspūdžio paliko lietuviški kūriniai, kurių 
žaviu išpildymu Vincė Jonuškaitė nuo seniai 
pasižymėjo. Džiugu, kad mūsų žymioji dai
nininkė ir tremtyje puoselėja gimtąją dainą

AŠTRIOSIOS KIRSNOS (Kauno tresto) 
tarybiniame ūkyje pasirengimo pavasario sė
jai darbai vos juda. Šio ūkio kalvėse iki va
sario 10 dienos atremontuotas tik vienas 
traklorinis plūgas.

ŠIAULIAI. Dramos teatro kolektyvas pa
rengė B- Dauguviečio pjesę „Uždavinys”. 
Pastatymą režisavo nusipelnęs artistas J. 
Juršys, dekoracijos — dailininko J. Surke- 
vičiaus.

MAŽEIKIAI. Pasitraukdami vokiškieji oku
pantai, be kitų gausių sugriovimų Židikų 
valsčiuje, visiškai sunaikino ir Griežės ma-
lūną. Brolių Želvių pastangomis malūnas 
atstatytas ir pradėjo darbą.

FILMĄ — MARYTĖ. Pildome įkarštyje 
vyksta parengiamieji darbai, statant filmą 
apie įžymiąją lietuvių tautos dukrą — Marytę 
Melnikaitę. Filmą, pavadintą „Maryte”, ruo
šia „Mosfilmo” studija. Filmos literatūrinis 
konsultantas rašytojas A. Gricius. Scenari
jaus autorius F. Knorre. Eskizus dekoraci
joms ir kostiumams ruošia ^dailininkas J. Vi- 
iutis. Į „Mosfilmo” studijas yra nuvykęs ir 
liaudies buities žinovas drg. J. Petrulis. Fil
mos statyme dalyvavo aktoriai Binkytė ir 
Kisielius. Šiomis dienomis į Mkskva išvyksta 
kita teatro ' darbuotojų grupė — nusipelnę 
artistai Siparis ir Kubertavičius, artistai J. 
Petrauskas, Oškinaitė — Sutkuvienė ir kiti. 
„TIESA”.

„TIESOS” redakcija gavusi laišką, kuriame 
buvo nurodyta, jog vienos įstaigos darbuoto
jas Daškevičius nuolat imąs kyšius, ir var
gas tam kas bando be kyšių prie jo prieiti. 
Daškevičius tokiam žmogui nieko neats /o, 
priešingai, dargi prigrąsina. Laiške minėti 
faktaj pasitvirtinę. t Daškevičius patrauktas 
teismo atsakomybėm.

„TIESA” ( vasario 5 d.) deda Marijampo
lės fabriko atstatinėtojų atvaizdus. Tai elek
tromonteris Juozokas, vyr. inž. Sevelinskas, 
direktorius Žukauskas, turbininkas Pakrosne- 
vičius, liejyklos vedėjas A. Kvedas, stalius 
Audenius, . inž.-elektrotechnikas Gilius, vyr. 
mechanikas Didžgalvis, kalvis Pečjona'iis. 
Pastebėtina, kad visų atstatinėtojų veidai 
atrodo smarkiai sukritę ...

„Pavasaris eina Karpatų* kalnais ... ?
O tačiau Lietuva 
Tik zatbus gi kada: 
Neveltui ji tiek iškentėjo”, 

dainavo tada Maironis, kai Lietuva buvo 
maskolių sukaustyta ir pasmerkta mirti. Bet 
jau aušrininkai juto mūsų tautos prisikėlimą, 
matė pragiedrulius naujos aušros, kuri atneš 
mūsų tautai laisvę. V. Kudirkos kategoriškas 
tvirtinimas, kad tiesos žodis sutrupins rusų 
„karūnas”, virto kūnu. Mūsų tauta pakilo 
kūrybai, darbui ir per trumpą savo laisvos 
egzistencijos laiką įrodė pasauliui, kad ji yra 
verta laisvės.

Nauji kalnų ledai sušaldė mūsų laisvės 
žiedą ir mūsų tauta pergyveno vieną fŠ tra
giškiausių istorijos momentų, kada ji taipibe 
atodairos yra naikinama, varginama ir ali
nama. Ji kenčia Tantalo kančias, kaip prikal
tas Prometėjus, bet jaučia, kad

... bus diena! Sugrius vergijos uolos. 
Aidės padangė džiugesio garsais.
Pakilsi Tu, šiandien skaudžiai parpuolus, 
Tai tavo sūnūs laisvės žygin eis”

(Balbickas- „Lietuva”)
Sis laisvės jutimas pas mūsų poetus yra 

didelis. Jie yra pranašai mūsų naujo pava
sario, naujo prisikėlimo. Niūrios tremtinio 
dienos neužgniaužta' mūsų poetų optimizmo,

.KONCERTAS - 
ir nevengia dažnai skurdžių stovyklinių kon

certinių estradų. Viešnia turėjo x didelio ir 
užtarnauto pasiesekimo ir apdovanota gilė
mis bei išreikštas gražios padėkos žodis.

a.j:
Stiprėja lietuviu padėtis

Dinkelsbuehlej. Nežiūrint to, <ač lietuviai 
tesudaro tik ’/« visų šios stovyklos gyventojų 
skaičiaus (500 ukrainiečių ir per 300 latvių), 
lietuviams teisėtu keliu pavyko „iškovoti” iš 
pagal naują tvarką išskirtų Landrato apmoka
mu” 65 tarnybinių vietų 13 — ka; ukrainie
čiams atiteko 30 ir latviams 22. Dabartiniu me
tu Unrroje dirba tarnautojais 8 lietuviai, 10 
ukraihiečių ir 13 latvių. Tačiau, einant pa
skutiniuoju potvarkiu, pastarųjų skaičius, 
imant proporcingai su kitų tautybių skaičiu
mi, sumažinamas. Ligi šiol stovykloje polici
jos tarnyba nebuvo praktikuojama. Taip pat 
L.T.B. Apyl. Teismui neteko spręsti /nė vie
nos bylos. Tik neseniai ^perėnfus stovyklą 
naujai Unrros vadovybei, steigiama vietos 
DP policija. Jau paskirta policijos vadu vie
nas ukrainietis ir 3 jo padėjėjais ( po vieną 
iš. kiekvienos tautybės, taigi ir mūsų vienas 
įeina); Organizuojama ir žemesnysis-DP po
licijos personalas.- Darniam šios stovyklos 
lietuvių sugyvenimui didelia dalimi yra pri
sidėjęs Unrros adm. karininkas, kuris nuo 
pat šios stovyklos įsteigimo dienos tautiečių 
tiek socialinį tiek_ materialinį- gyvenimą 
grindė humaniškumo principais ir kiekviena 
proga gynė ir tebegina jų reikalus.

Ir dabar šios stovyklos lietuviai pasižymi 
solidariu elgesiu tarpusavyje ir geru sugy
venimu su viet. kitataučiais.

Veikia’ 3-jų skyrių pr. mokykla, žaislų ir 
tekstilės gamybos kursai, suaugusiųjų įvairūs 
kursai, gyvuoja įvairios sporto šakos, bei 
šachmatininkai, be to, Unrros patalpose vei
kia bendra visoms DP tautybėms skaitykla, 
kurioje susiduriama ir su mūsų beveik visa 
spaudos periodika; šioje skaitykloje yra radio 
ir apart gausus knygų skaičiaus, laisvalaikiui 
praleisti,įvair. žaidimams įrankiai.

Sunkiai susirgo Stp. Vykintas

Nuo vasario 9 d. Stp. Vykintas sunkiai su
sirgo ir atsiprašo bičiulius, negalėdamas 
jiems į laiškus atsakinėti.

PAIEŠKOJIMAS
Žinantieji apie BALTINO Alfonso, gim. 

1911 m. Kretingos aps., gyv. paskutiniu laiku 
Kaune, likimą, prašomi pranešti šiuo adresu: 
Baltinienė, Schweinfurt, DP Camp 253.

Mielą p. Gaidžiunienę, jos Mamytę ir B. 
Oaidžiūną, mūsų branginamam

Jonui Eidukevičiui mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

V. ir Stp. Vykintai.

KRETINGA. Elektromontažininkai baigia ' 
aukšto® (tampos elektros tiekimo libijOj įren
gimą. Ja-ja srovė iš Kretingos bus teikiama 
Palangai. Anksčiau tokia pat linija buvo nu
tiesta iš Klaipėdos į Kretingą,

KĖDAINIŲ gimnazijos direktoriumi yra 
Sabaliauskas, mokytojai-— Juknys, Kasmaus- 
kaitė. Muziejaus direktorius Bobelis.

Vilniaus miesto Vykdomojo Komiteto pir
mininko pavaduotoju yra drg. M. Naumov, o 
sekretoriumi — A. Kirijenko.

H:drometeoroligijos tarn”bog viršininku 
Vilniuje yra inž. pulk. Vlasov. 

kuris vilties kibirkštėle veržiasi iš jų kory, 
bos, kartais labai minoriškai skambančios.

„Ir nueina ir nuplaukia
per numirusias šalis: 1

— Keliasi iš kapo tautos,
tarsi želmenys žali” — Rutkūnas.

Poetai junta, kad pesimizmas paraližuoja 
mus, kausto mūsų sielos polėkius, todėl ra
gina turėti nors vilties kibirkštėlę.
„Ne vėliavos plevena žydrios — tik maža viltis, 
Maža viltis ir didelis troškimas laisvės! ’ 
Ir mūsų didžius troškimus 'pasaulis pamatys 
Ir mes laisvojon mūsų žemėn vėl pareisim”.

Jie junta mūsų atbudimo pilnumą, jį mato 
regi ir pranašauja , ...

„Ir susimaišė žemė į skliautui,
Užtvino liepsnos, pelenai, — .,
Vaitoja išblaškytos tautos
Ir braido kraujo nemunais. 
Sutruko grandys. Kėlės teisė 
Gyva iš kraujo pelenų — 
Tiktai atvertos žaizdos baisios 
Švinu guls sąžinės tvanų ...

Rutkūnas'
Todėl nereikia nusiminti, nereikia grimsti 

į pesimizmą, nes „iš degančių gruvėsių, 
vėl dieną šviesią šviesią 
Kils pabudusi dvasia” (Brazdžionis)

Turim tikėti mūsų poetais, kurie mūsų vil
čių nėra apvylę. Tikėjimas auštančiu pava
sariu, ateities dienų saulėtumui, naujų lankų 
margumui, mums duos naujų jėgų nešti sun
kią dalį ,nesuklupti tremtinio kely, nes mes 

„sodinsim grįžimo medį — 
Pavėsį būsimoms kartoms ... Bradūnas.

Todėl esame atsakingi prieš tautą, kad bū
tume pajėgūs prikelti mūsų nualintą tėvynę 
iš griuvėsių ir nutiesti vieškelį naujoms kar
toms.

Ranka rankon su mūsų prahšais poetais J 
mūsų prisikėlimo šventę. R. Medelis.

PRANEŠIMAS
Paskutiniu laiku daug kas pradėjo rašyti 

mūsų tremties mokykloms bei įvairiems kur
sams vadovėlius. Dažnai pasitaiko, kad tokį 
pat vadovėlį rašo keli autoriai. Nors Nepri
klausomoj Lietuvoje tas buvo plačiai prakti
kuojama, bet tremtyje, kada vadovėlių išlei
dimui daromi įvairūs trukdymai, kada yra 
popierio trūkumas, pats gyvenimas verčia šį 
reikalą tvarkyti ir normuoti. Norint išvengti 
to paralelizmd, prašome visus vadovėlių au
torius ir vertėjus pranešti Šv. Vald. Knygų 
Leid. K-jai, kokius vadovėlius jie rengia mo
kykloms bei kursams. Rašomų ir parengtų 
vadovėlių sąrašai bus skelbiami spaudoje. 
Taip pat primename, kad parašytą vadovėlį 
reikia siųsti aprobuoti. Š. V. K. L. K. Komi
sija nei leidėjams, nei autoriams aprobatų, 
nepatikrinus rankraščio, neduoda.

Ta proga, pranešame, kad vadovėlius yn 
parašę bei iš kitų kalbų išvertę šie asmenys.

1. Muzikas J. Gaubas (gyv. Dillingen) — 
„Muzikos teorijos vadovėlį gimnazijoms”. -

2. B. Babrauskas (gyti. Ravensburg)—„Skai 
tymų kAygą”, visoms gimnazijos klasėms.

3. J. Paškevičius (gyv. Muenchen-Frei- 
mann)\ — „Vokieičų kalbo8 vadovėlį”, taiko
mą patiems mokytis, vokiečių kalboj kur
sams ir mokykloms. Tas pats autorius para
šė ,’,Lietuviškai — Vokišką žodyną”.

- 4. Dr. A. Kimša (gyv. Ravensburg) — „Vi
suotinės istorijos vadovėlį”, vyresnėms gim
nazijos klasėms. , , . •

5. Ad. Petraitienė (gyv. Ravensburg) — 
„Fizinės geografijos vadovėlį”.

6. A. Zujus (gyv. Ravensburg) — „Plono 
metrijos vadovėlį”.

7. Diipl. inž. Tamošiūnas (gyv. Seligenstadt) 
— „Tekstilės apžvalgą” siuvėjų kursams.

8. Petraitis (gyv. Augsburg) — „Lietuviš
kai — anglišką žodyną”.

9. P. Gaučius (gyv. Hanau) — „Lietuvių — 
ispanų kalbų žodyną”.

10. Dipl. inž. Alf. Semėnas (gyv. Hanau)— 
Radiotechnikos pagrindai (radio mechani-' 
kams). 'Vadovėlis jau atspausdintas rotato
rium 239 psl. su 317 brėžiniais, 22 lentelė
mis ir 8 monogramomis.

11. Dr. A. Čerškus (gyv. Nuertingen) rašo 
„Įvadą į chirurgiją”. Knyga taikoma gydy
tojams ir studentams.

12. P. Leonas-Leonavičius — „Lotynų kal
bos sintaksė su pratimais”, „Trumpa lotynų 
kalbos gramatika” ir „Lotynų autorių ištrau
kos”. Lietuvių gimnazijos Oldenburge .leidi
niai, spausdinti rotatorium. Be to, tas pat 
autorius rengia „Lotynų — lietuvių kalb. žo
dyną”, apie 6.000 žodžių.

•13. Br. Keterauskas (gyv. Seedorf) — „Di- 
ferenc. ir integral, skaičiavimo pagrindus”.

Išvardihtų vadovėlių Š. V. K. Leidimo Ko
misija dar nėra aprobavusi.

14. Prof. Ig. Koničus (gyv. Offenbach) — 
„Fizikos vadovėlį”, Aukštesnėms gimnazijos 
klasėms. Sį vadovėlį Š. V. K. L. Komisija 
jau yra aprobavusi.
Kassel-Mattei’’’'r<r, 1947. III. 24.

• S. V. Knygų Leidimo Komisija
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