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Uzs. reik, ministerial vis dar 
tebeposedziauja .. .

Londonas. Užs. reik, ministerial Paryžiuje 
šiandien vėl susitiks informacinio pobūdžio 
posėdžiui. Užvakar dieną svarstyti klau
simai apėmė taikos sutarčių sudarymą su 
Balkanų valstybėmis ir Suomija, detalių dėl 
Italijos reparacijų nustatymą ir taikos kon
ferencijos datos klausimą. Jokio sprendimo 

y Mais klausimais nebuvo pasiekta.
:

LIBIJOS GYVENTOJAI PRIEŠINSIS 
ITALAMS

Londonas. Arabų Lygos generalinis sekre
torius Kaire vakar pareiškė, kad Libijos gy
ventojai jėga pasipriešins italų administra
vimui Tripolitanijoje.

, ARABŲ -STREIKŲ BANGA
Londonas. Iš Indijos, Egipto, Saudi Ara

bijos ir kitų sričių pranešama, kad ten 
vyksta protesto mitingai ir streikai sąryšyje 
su anglų — amerikiečių komisijos Palestinos 
reikalams nutarimu įsileisti daugiau žydų j 
Palestiną.

Esą pažadėta, kad komisija nevykdys savo 
nutarimo nesusitarus su Arabų Lyga.

KINIEČIŲ KOMUNISTAI PUOLĖ 
MUKDENĄ

Mukdenas. Kiniečių centro vyriausybė pra
neša, jog Kinijos komunistų bandymas paimti 

Z Mukdeno miestą nepavyko. Įvykusiose pen- 
, cių dienų kautynėse iš komunistų pusės da- 
- lyv-ava apie 60.000 karių. Iš jų apie 6.000 buvo 

užmušta ir apie 3.000 paimta į nelaisvę.

NAUJASIS ISPANIJOS „PARLAMENTAS“
Žiniomis iš Madrido ten sudarytas nauja

sis Ispanijos „parlamentas“, į kurį generolas 
Franco paskyrė 100 narių. 50 iš jų yra ne
senai sudarytos „Falangos“ tarybos nariai, o 
likusiųjų daugumą sudaro generolai.

ITALIJOJ ĮVYKO SUSIRĖMIMŲ
Londonas. Ryšium su princo Umberto pas

kelbimu naujuoju Italijos karaliumi, Romoje 
įvyko susirėmimų tarp respublikonų ir mo- 
narchistų. Demonstrantai nutraukė dvi vė
liavas su karaliaus herbu. Įvyko susirėmimu 
ir kituose Italijos miestuose.

IR GRAIKIJOJ SPRĘS MONARCHIJOS 
KLAUSIMĄ

Graikų vyriausybė pasisakė kviesianti są
jungininkų stebėtojus ir į greitu laiku nu
matomą pravesti tautos atsiklausimą dėl mo
narchijos palikimo. Kairiosios partijos reika
lauja atidėti atsiklausimą iki bus patikrinti 
rinkėjų sąrašai ir krašte įsivyraus rimtis.

BRITŲ KARIAMS MAŽINAMOS MAISTO 
NORMOS

Londonas. Nuo sekančio mėnesio, pradžios 
britų kariuomenei sumažinamos maisto nor
mos 10%. Taip pat ir amerikiečių kariams, 
esantiems Austrijoje maisto normos suma
žintos po 300 kalorijų kasdien.
IR AMERIKIEČIŲ KARIAMS SUMAŽINTOS 

MAISTO NORMOS
Iš vyriausio amerikiečių kariuomenės štabo 

buvo pranešta, kad nuo gegužės 5 dienos 
amerikiečių karių dienos davinys Europoje 
sumažinamas 300 kalorijų į dieną.
CUKRAUS PERTEKLIUS BUS PADALINTAS 
Tarptautinė maitinimo įstaiga sudarė planą, 

pagal kurį bus paskirstytas pasaulio cukraus 
gamybos perteklius. Viso susidaro apie 12 mi
lijonų tonų pertekliaus. Iš jų apie 11 mili
jonų tonų numatoma skirti Europai.

Vokietijos reikalai Anglijos
•rs*&GNEšYs parlamente
Vakar Anglijos Zeniuose Rūmuose vyko 

diskusijos dėl padėties Vokietijoje. Pirmuoju 
kalbėjo valstybės ministeris Hein, vyriausy
bės įgaliotinis Austrijos ir Vokietijos reika
lams. Savo kalboje jis apibūdino ir gynė 
vyriausybės okupacines institucijos Vokieti
joje. Tarp jų paminėjo britų okupacinės zo
nos sričių komisarus, kurių tikslas esąs ne 
tiek valdyti, kiek padėti patiems vokiečiams 
tvarkytis ir atkurti demokratinių partijų 
veiklą, kuri dėl daugelio ankstyvesnių veikė
jų žuvimo ar nusilpimo KZ lageriuose, o 
jaunųjų nepatyrimo kol kas negali be oku
pacinių organų paramos apsieiti. Paskirtųjų 
valščių tarėjų funkcijos esančios irgi pana
šios. Tačiau pastarieji artimiausioje ateityje 
bus pakeisti rinktaisiais. Vokietijos pramonei 
tvarkyti vyriausios kontrolės komisijos pla
nas tegali būti vykdomas tik jai prielaidos, 
kuriomis remiantis jis buvo sudarytas, pasi
rodys buvusios teisingomis. O prielaidos bu
vo šios: Vokietijos gyventojų skaičius 
66.000.000, akarų sienos neliečiamos, Vokie
tija laikoma ūkiniu vienetu, Vokietijos pra
monės gaminiams atidaroma pasaulinė rinka. 
Jei viena iš šių, prielaidų pasirodys buvusi 
neteisinga, tai planą reikės keisti. Esamoms 
maisto normoms išlaikyti, javų atsargų už
teksią tik iki gegužės galo.

Po Hein kalbėję opozicijos pozicijos atsto
vai smarkiai kritikavo vyriausybės denacifi- 
kacijos politiką. Konservatorių atstovas at-

AZARBEIDŽANO - PERSIJOS DERYBOS 
NUTRŪKO

Londonas. Vakar rytą Tebrio radijas pra
nešė, kad derybos tarp Persijos vyriausybės 
ir šiaurines Persijos dalies — Azarbeidžano 
provincijos atstovų nutrūko. Azarbeidžano 
atstovai išvyko namo.
PRANCŪZIJA VAKAR ŠVENTĖ PERGALĖS 

ŠVENTĘ
Londonas. Vakar Prancūzija švente per

galės dieną. Parade dalyvavo Paryžiuje kon- 
feruoją užs. reik, ministerial ir anglų bei 
ameriekiečių kariuomenės daliniai. Paryžiaus 
gatvės ir namai buvo papuošti jungtinių 
tautų vėliavomis ir praėjusią naktį vyko 
šokiai gatvėse.

CHARAKTERINGA ŽINUTĖ APIE PER
GALĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ '

Gegužės 8 dieną Italijoje buvo labai iškil
mingai atšvęsta. Vyriausias alijantų karinių 
pajėgų vadas Viduržemio jūros srityje gene
rolas Morganas tos dienos proga prie Nea
polio priėmė didelį alijantų karinių dalinių 
paradą. Parade dalyvavo britų, amerikiečių 
ir lenkų karinės pajėgos.

kreipė dėmesį į dideles okupacijos išlaidas, 
kurios įpareigoją vyriausybę žiūrėti, kad 
Anglijos mokesčių mokėtojų interesai nenu
kentėtų, o būtų vėl kuriuo nors būdu atsta
tyti.

Darbiečių kalbėtojas siūlė atkreipti ypa
tingą dėmesį j nevienodą zonų valdymo sis
temą, kas gali iššaukti Vokietijos padali
nimą į įtakos sferas ir tuo pat privesti prie 
didesnių sąjungininkų tarpusavio nesantaikų, 
o gal net ir prie karo.

Kiti kalbėtojai kritikavo Potsdamo susita
rimą, kuris sudarė tokią sutuacija, jog ats
kiros zonos turi virsti ir savarankiškais ūkio 
vienetais, kas ypatingai sunkiai pasiekiama 
britų zonoje. Vienintelė išeitis būtų nutrauk
ti Ruhro anglies tiekimą buvusiems Vokieti
jos okupuotiems kraštams ir pradėti ją keisti 
tik į maistą ir kitus reikalingus reikmenis.

Giliausią užuojautą reiškiame

Ponui
Adam Belina-Bizozovskiui

mirus jo brangiam tėvui.
„Minties" Redakcija.
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Prancūzų žurnalas ”Nuit et jour” š m. ba 
landžio men. 18 d. numeryje 69 talpina ši 
tokį Andrė Guerber straipsnį:

Varžybos del uranijaus
’’Atomo amžius” — tai bus šios epo- 
kos vardas.
Laimė, jei nematomo atomo dalijimo 
jėga bus panaudota industrijoje.
Siaubas, jei pasirengimas karui, ku
ris planuojamas žmonijai, sutraukia 
visas pastangas, visą energiją, visus 
ieškojimus.
Ir tai yra nuo šios dienos kilime di
džiųjų jėgų-naujas veržimasis į auksą.

• Reikia pripažinti, kad šiandien dar nekal
bama apie staigų sprogimą, kaip apie artėji
mą i karą. Atomas reiškia taiką tiems, ku
rie tiki, kad žmogus gali tapti protingas, kai 
šimtai tūkstančių bombų sunaikinti. Atomas 
reiškia pergalę-pergalę tam, kurs sudrebės 
pirmas-pesimistų akimis žiūrint ir tikint 
neišvengiamumu.

Tikrenybėj, dargi laike paskutiniojo karo, 
atomo grūmojimas kabojo virš pasaulio. Tai 
buvo vienintelė viltis Vokietijai laimėti karą. 
Tai paslaptingasis ginklas Nr. 16.

Ponas daktaras Goebelsas, nacių propo- 
gandos ministeris, savajame „Das ReicH” 
kiekvieną savaitę grasino ginklais, kurie at
neš pergalę. Aliantai nekalbėjo tik dirbo.

Miglose pasirodė atsargi dvikova. Buvo 
surinktos tikros armijos: mokslininkai, tech
nikai . . . Tas tęsėsi ilgus metus.

Pagrindinės . galvos, jei taip galima sa
kyti, buvo: Bircher Vokietijoje; Oppenheimer 
J. A. Valstybėse; Tojuna Japonijoje, Pierre 
Kapitza Rusijoje.

Absoliučioje paslaptyje-kiekviena tauta tu
rėjo savo ’’geležinę užuolaidą” — buvo įkur
ti gamybos miestai.

Naciai, kurie save laikė pirmaisiais, buvo 
sėkmingame kelyje.

Jau dr. Erich Miiller III Reicho vulkanas, 
žmogus ant kurio gulėjo Vokietijos aprūpi
nimo visais jos ginklais krūvis, savo prane
šime 22. 3. 1943 užtikrino:

”Po dviejų metų Vokietija gamins bombą, 
kuri mums užtikrins karo laimėjimą.”

Reikia pasakyti, kad tasai žengimas į per
galę Vokietiją nuvedė į pražūtį.

Ir tai buvo kaip tik dėka negirdėtai jėgai 
skraidančių amerikoniškų tvirtovių virš la
boratorijų miesto Plenenmund, kad visas na
cių viltis priartinti pirmiesiems busimiesiems 
sunaikinimams.

Du metai, sakė Erich Muller 1943 ... 5 
rugpjūčio 1945 Hiroshima buvo sumalta . . .

1946 m. visos nugalėtojos valstybės dirba 
toliau. Amerikonai, kurie sunaikino japonus, 
sako, kad jie yra pagaminę 1500 atominių 
bombų. Rusai leidžia kalbą, kad paslaptis 
yra jų rankose, taippat kad vokiečiai ruošia 
revanšą po ispaniškos falangos sparnu.

Trys žmonės yra galėję įžengti į uždraus
tus miestus: Anglijos imperijoje, J. A. Val
stybėse ir SSSR.

Štai ką tenai matė . . .

ATOMORAD — tenai SSSR rengia 
savo bombas.

Be tinkamo leidimo i tą miestą neįžengia
ma, kuris neegzistuoja jokiame žemėlapyje; 
jis randasi vienoj Sibiro tundroje, kuri yra 
visai neapgyvendinta.

Atomgradas buvo sukonstruotas pirmomis 
1943 metų dienomis. Daugiau 30.000 dar
bininkų tenai dabar dirba. Rezultatai buvo 
pasiekti rusų mokslininkų kartu su vokiečių 
mokslininkais. Rusų daviniai ir padaryti ban
dymai pasiekti iš laimėjimų Maskvos ra- 
diumo instituto nuo 1939 metų; iš Laimėjimų 
ir davinių Pfenenmund’e ir Bornholme; o 
taippat iš užsieninių, kaip sakoma, gal būt, 
Kanados. Atomgrade randasi prof. Komo- 
rov, žmogus labai gyvas ir kūningas, kurs 
rodo visą savo energiją; jis turi pagelbinin- 
kus prof. Joffe, direktorių Maskvos pfisitech- 
nikos instituto. Su jais dirbatarp kitų Pet
ras Kapitza, atvykęs iš Anglijos 1939m. Įpa- 
tingai įsidėmėtini du jauni mokslininkai: 
Konstantin Petrzak ir Georg Flerov. Su jais 
taippat specialistai prof Kolrov, Kerhitzhans- 
ky ir t. t.

SSSR valdo nuo dabar labai žymias pas
laptis. Maskvą neužginčijo piet. Afrikos pro
fesoriaus Armattoė pasakymų Londone, ku
ris paskelbė, kad rusai būsią išbandę jų pir
mąją atominę bombą ir kad ji suskaldžiusi 
visus kontrolės prietaisus, buvusius už 85 
km.

Prieš visa tai reikia prisiminti, kad bom
bos gamybai reikalingas uranijus ir pluto-. 
nius.

Kur randa rusai uranijų vieną iš pagrin
dinių medžiagų rečiausiai užtinkamų žemėje? 
Aš pasakysiu.

Iš pradžių dideli šaltiniai buvo užtikti pa
čiame Sibire. Bet to neužtenka. Šiandien So
vietai išnaudoja Europos šaltį kuris buvo jau 
žinomas prieš karą savo radium ir iš šio 
mažo Čekijos miestelio vokiečiai ėmė ura
nijų ir naudojo Pfenenmund. Jie tenai pa
siuntė mokslininkus, kaip prof. Burberger, 
specialistą uranijaus ieškojime. Kai išbėg
dami turėjo apleisti tą apylinkę, jiebąndė 
kasyklą išsprogdinti, bet veltui. Rusai buvo 
ant kelio vokiečių išradimų. Pirmas dalykas, 
kurį padarė atvykę j Jachimov iškvietė iš 
Maskvos 70 inžinierių ir 3 žinovus iš Mask
vos akdemijos. Išnaudojimas uranijaus buvo 
tęsiamas be pertraukos. Šiandien, kaip minė
jau, Jachimov yrapagrindinis uranijaus šal
tinis Atomgradui, kur atominio amžiaus 
bombos jar yra arba greitai bus paruoštos. 
LOS ALAMOS — Amerika tenai gamina 

savo bombas.
Tolimoje Kanados šiaurėje, netoli nuo di

džiojo Lokio ežero, yra reta kalnų gamyba, 
tai EI Dorado. Išnaudojama nuo 1941m. ji 
maitina uranijum atominį miestą Los Ala
mos (USA) ir Didcot (Anglija).

Tai yra vienas didžiausių tos rūšies centrų 
greta Katango’ os (Kongo Belge) ir Čeko
slovakijos.

Iš 545 m. gylio imamas sunkusis metalas, 
juodas kaip anglis, iš kurio gaunamas-urani
jus. Darbas yra labai atsargus. Žmonės, ku
rie ekipomis ateina, turi visus savo prietai
sus. Jie nešioja mėlynus impregnuotus rū
bus, kurie vadinasi amerikoniški darbininkų 
kombihzonai.

Gilumoje temperatūra svyruoja tarp —7" 
ir —10° vežama į aikštelę specialiais vago
nais — galingais keltuvais. Čia smulkinama 
perkratoma. Gaunamas mineralas yra 6 kar
tus sunkesnis už šviną. Keletą dienų leidžia
ma džiūti, po to vežama į Port-Hop prie On
tario ežero.

”Port-Radium” yra pagrindinis miestas EI 
Dorado rajone. Darbuotojai tenai gyvena ko
lektyviai ir yra dieną ir naktį dabojami dali
nių ”G.-Men” specialių amerikoniškų C. I. D. 
Korespondencija, skirta dirbantiesiems, yra 
atdara ir niekas negali rašyti kas yra mato
ma Ę1 Dorade.

Gyvenimas Port Radium yra sunkus. Mais
tas gabenamas lėktuvais ir žmonės labai 
dažnai maitinasi tokiu pačiu maistu kaip 
daliniai, kurie kovojo Aleutuose, t. y. davinys 
”K-2spec.” davinio pagrinde vitaminas C, c J 
ir E. Apytikriais daviniais mieste yra 700 
vyrų ir tik 3 moterys.

Yra žinoma, kad pirmoji atominė bomba 
yra išsprogdinta N. Meksikos dykumoje. N. 
Meksika yra J. A. Valstybėse prie Meksikos 
rubežiaus. Ji randasi tarp Arizonos ir Texo 
ir perkirsta iš šiaurės į pietus kalnais.

Tai tenai randasi uždraustasis miestas Los 
Alamos. Tai nėra vienintelis atomo miestas 
J. A. Valstybėse. Yra dar Hanford, Vašing
tono valstijoje, ir Oak Ridge, Tennessee.

Los. Alamos yra įsikūręs per kelias savai
tes vienoj miškų apsuptoj kalnuotoj vietoje. 
Tai buvo 1941 m.

Los Alamos greit tapo dideliu miestu, su 
gatvėmis, bulvarais, geležinkeliu. Karo pa- 
baigojejis turėjo 70.000 gyventojų (vyrų ir 
moterų). Skaičiuojama, kad ateinančių metų 
gale jis turės 200.000 gyv., kas rodo, kad 
pergalė nesumažino pastangų. Amerika pra
leidžia 24 valandas iš paros prie atomo. 
DIDCOT — tenai Didžioji Britanija rengia 

savo bombas.
Tokioje tirštai apgyvendintoje vietovėje 

kaip pati Anglija negalėjo būti kalbos apie 
įrengimą didžiulio atominio fabriko. Bet 
galima buvo įsteigti žymų tyrinėjimo 
centrą.

Tai buvo Didcot arba Harwell, senas avia
cijos aerodromas prie Didcot, Bershire.

Oficialiai Anglija nori tik industrijoj panau
doti skaldymo energiją.

Įsteigimas ’’Bandymų stoties” Harwell nep
raėjo be sunkumų. Tenai nebuvo butų dar
bininkams su šeimomis, kurie užėmė senus 
aviatorių barakus, Todėl buvo įsteigtas pa
čiame Didcot naujas miestas. Visai eilei la
boratorijų dirbant buvo padaryta pažanga. 
Prieš keletą mėnesių padaryti pirmieji ban
dymai.

Paslaptis yra užtikrinama budėjimu S.W.- 
O.S.P. (Special War Office Security Police), 
kuriai vadovauja inspektorius J.-J. Jennings. 
Panaudotas atsargumas yra susekęs šnipi
nėjimus Montreal laboratorijoje.

Darbininkai, kurie gyvena Marwell, yra 
išlaikę paslaptį.

Išvertė: B. Rau-gas.
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Ar isvietintieji lietuviai nenori 

darbo?Skaitydami lietuviškąją spaudą, kuri išeina (vairiose mūsų stovyklose, mes dažnai randame straipsnių, kuriuose lietuviai iškone- veikiami, kaip tinginiai, vengią darbo ir 1.1. Reali patirtis patvirtina tai, ką minėti autoriai rašo. Mes be ilgo ieškojimo galime rasti žmonių, kurie bijo savo ir stovyklos reikalams malkas skaldyti, padoriai sutvarkyti savo kambarį, išplauti koridorių, net . . . išvietėn nueiti . . . Skaudi tiesa, kurios neužginčysi.Suprantamos ir minėtų autorių pastangos pasmerkti tinginį ir paskatinti jį prie darbo. Tai reikia daryti. Tačiau, norėdami būti teisingi savo tautiečių atžvilgiu, mes pažvelkime ir į antrąją medalio pusę. Lietuvių tautu yra garsi nuo amžių savo darbštumu. ..Neturėdama jokių natūralių turtų ir kolo- ijų, dažnai kęsdama priespaudą ir skriaudas, 'ji mokėjo vien savo darbu pasiekti, to, kad jos gerbūvis 'nebuvo žemesnis, kaip jos kaimynų. Kokią didelę, gražią ir greitą pažangą ji darė per 23 nepriklausomo gyvenimo metus! Kieno rankomis ir pastangomis? Svetimieji mokėjo iš mūsų tik imti, plėšti, skriausti, prievartauti. Niekas nieko mums neatnešė ir nepa'dovanojo. Mes galime tikrai didžiuotis, kad esame tokios darbščios tautos nariai.O kaip yra šiandien? Argi mes, išviėtin- tieji, taip sutingome? Argi mes jau nebenorime dirbti? Ar esame verti tų karčių peikimo žodžių ir išniekinimo prieš svetimtaučius?Seniau į tuos visus klausimus būčiau atsakęs drąsų „taip“, o šiandien „ne“. Mano nuomonė pasikeitė šį pavasarį. Aš išėjau pasivaikščioti su savo stovyklos žmonėmis, kilusiais iš kaimo. Mes kalbėjomės įvairiais , kitais klausimais, tik ne darbo. Mes sutiname vieną švabą, grižtantį iš lauko, su . ^airiais žemės darbo įrankiais. Tada vienas iš mūsų bendrakeleivių pertraukia kalbą ir su matoma širdgėla pasako:— Aš negaliu matyti šių dirbančių švabų.— Kodėl? Ar nesupranti darbo žmonių? — paklausiau, apsimetęs nesuprantančiu.— Ne! Man skauda širdį, kad aš savo tėvynėje negaliu su žarge eiti į lauką. Kaip būtų smagu! O dabar — kaip pąkštis be lizdo ir be gyvenimo tikslo . . .— Vargšas žmogus! — galvoju. Jo žagrė rūdyja, jis nori dirbti, jam iš tolo kvepia sava žemė . . . jam malonus darbo prakaitas, o dabar? . . .— Ar ųenorėtumei eiti pas švabus dirbti? — klausiu, apsimesdamas naiviu.— Ne! Kokia nauda? Kokia prasmė dirbti? Kaip tam ūkininkui, taip ir kiekvienam mūsų tautiečiui, išmestam iš lizdo, darbas yra prigimties ilgesys, bet šiandien jis neranda reikalo, neberanda prasmės ir motyvų dirbti.Jus visi, kurie skundžiatės išvietintųjų lietuvių tingumu, būkite teisingi, suraskite 

jiems darbo prasmę, duokite motyvų, akstinų darbui ir jis dirbs! Dirbs, kaip švabiškas jautis. Dirbo nuo ryto iki vakaro, nepavargdamas. Jie kenčia šiandien ir nuo darbo stokos. Tas darbas, kuris jiems užmetamas, yra jiems svetimas, įkyrus, atgrasus. Jis neduoda jiems motyvų, akstinų.Teisingas yra pasichologljos dėsnis, kad žmogus krypsta ten, kur jį traukia įvairūs motyvai, išrokavimai, ar tai butų asmeniniai, ar tautiniai, ar religiniai. Šiandien išvietin- tasis neberanda motyvų dirbti ir jis nebedirba, jis vengia darbo, kęsdamas savo prigimtyje baisią tuštumą, beprasmiškumą. Ir ta jo kančia yra baisi kiekvienam, kuris myli ir supranta.Visi darbo akstinai, kurie seniau turėjo lemiančios reikšmės, kaip va: darbas gai-

— Sakote, kad tas vyrukas paspruko? — generolas paklausė silpnu balsu. Prieš savaitę jam buvo padaryta operacija, bėdos operacija, kurios Sadao buvo pakviestas naktį. Dvylika valandų Sadao netikėjo, kad generolas likty gyvas. Tulžies pūslė buvo labai nukentėjusi. Paskum senis pradėjo stipriau kvėpuoti ir prašyti valgio. Sadaui nebuvo kaip klausinėti dėl žmogžudžių. Kiek jis žinojo, jie nebuvo visai atėję. Tarnai grįžo, ir Yumi iš pagrindų iššveitė svečio kambarį ir išsmilkė" siera, kad išvarytų baltojo kvapą iš jo. Niekas nieko nesakydavo. Tiktai daržininkas buvo keistas.Bet .po savaitės Sadao jautė generolą pakankamai pasveikusi, kad galėtų kalbėti apie belaisvį.— Taip, ekscelencija, jis pabėgo, — Sadao pasakė dabar. Jis kostelėjo, kas rodė jog jis nepasakė visko, ką būtų norėjęs pasakyti, bet nesiryžo toliau trukdyti generolo. Senis gi tuojau pravėrė akis ir pažiūrėjo į ii-— Ar nebuvau žadėjęs, — tarė jis šiek tiek energingiau, — tą belaisvį užmušdinti už tave?— Tamsta žadėjai, ekscelencija, — atsakė Sadao.— Taigi, taigi! — prabilo nustebusiu tonu senis, — juk žadėjau! Bet matote, mane gerokai kankino skausmai. Tiesa sakant, aš tegalvojau tik apie save. Trumpai tariant aš užmiršau savo pažadą tamstai.— Aš stebėjausi, Jūsų Ekscelencija, — neryžtingai pratarė Sadao.— Be abejo, tai buvo didelis mano nerūpestingumas, — prisipažino generolas. — Bet suprantate, kad tai nebuvo patriotizmo stoka arba pareigos nepaisymas. — Jis baimingai pažiūrėjo į savo gydytoją. — Jei dalykas iškiltų aikštėn, tamsta tai suprastumei, ar ne?— Žinoma, Jūsų Ekscelencija, — atsakė

vina ir palaiko sveiką kūną ir dvasią, darbas apsaugo nuo nuobodžiavimo ir nepasitenkinimo, jis duoda duoną ir atneša gerovę — nebeteko savo prasmės. Visko netekus, nebebrangi nei sveikata, nuo nuobodžiavimo darbas šiandien nebeapgina, nes„svetimoj šalelėj nemalonu, ne“, kaip sako poetas. Duonos jis ir taip gauna. Apie gerovę jis šiandien nepajėgia nei svajoti. Kaip paskutinis argumentas darbui išvietintajam lieka tik tėvynės garbė ir religiniai motyvai.Ir kiek puikaus sugebėjimo ir uolumo parodo lietuvis, kur jis dirba tautos ir Tėvynės garbei! Tai mes matome, apžiūrėdami stovyklas. Visur darželiai su tautiniais simboliais — Vytim, Gedimino stulpais . . . Toks darbas jam malonus, gaivinąs sielą ir kūną, nes jis paremtas motyvais, kurie jam yra priimtini.Po viso šito, aš klausiu: „Ar isvietintieji lietuviai nenori darbo?“Ar mes juos suprantame ir norime suprasti?
K. Steponis.

Pearl Buck

PRIEŠAS(tęsinys)Sadao. Jis staiga suvokė, kad generolą turi savo rankoje, o pats tuo būdu buvo visai saugus. — Galiu priesaika patvirtinti lojalumą tamstai, ekscelencija, — tarė jis senam generolui, — ir tamstos uolumą priešų atžvilgiu. „— Tamsta — geras žmogus, — murmtelėjo generolas ir užmerkė akis. — Tamstai atlyginsiu.Bet Sadao savo atpildą turėjo ši vakarą, prieblandingoje jūroje ieškodamas tamsios vietos. Nieko nebuvo saloje. Jo belaisvis bus pasišalinęs, be abejo, saugiai, nes buvo įspėjęs ji telaukti tik Korėjos žvejų valties.Valandėlę pastovėjo verandoje, žiūrėdamas į jūrą, iš kur buvo atėjęs jaunuolis aną vakarą. O jo galvoje, nors ir be priežasties, pasirodė kiti balti veidai, kurios pažinojo — profesorius, kurio namuose susitiko Hana, nuobodus žmogus, o jo žmona buvo kvaila, plepi moteriškė, nors ir stengėsi būti maloni. Jis atsiminė savo seną anatomijos mokytoją, kuris itin akcentuodavo peilio teikiamą malonę, o paskum atsiminė riebios šeimininkės veidą. Kadangi jis buvo japonas, jam buvo labai sunku rasti vietą Amerikoje gyventi. Amerikiečiai buvo pilni prietarų ir buvo kartu joje gyventi, pačiam žinant jų pranašumą. Kaip jis niekino nemokšą ir nevalą seną moterį, kuri pagaliau sutiko priglausti jį savo vargingame namelyje! Kartą jis pabandė būti dėkingas jai už tai, kad paskutiniais metais jį slaugė gripu sergant, bet buvo sunku, nes ji buvo ne mažiau kokti jam savo malonumu. Ką gi, baltieji, žinoma, buvo koktus. Buvo širdžiai lengviau pagaliau būti atvirame kare su jais. Dabar jis atsiminė jaunatvišką, liesą savo belaisvio veidą — baltą ir koktu.— Keista, — jis pagalvojo, nesuprantu, kodėl negalėjau užmušti jo?
Pabaiga.Išvertė St. Kalvaitis.
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Prancūzijos “Ne“
Prancūzų tauta gegužės 5 dienos sprendi

mu atmetė tautossusirinkimo pasiūlytą naują 
konstitucijos projektą. Į klausimą: ”Ar jūs 
sutinkate su tautos susirinkimo priimtu kon
stitucijos projektu?” teigiamai atsakė 
9.327.073 ir neigiamai 10.488.059. Čia įskai
tomi ir kolonijose paduoti balsai. Balsavime 
dalyvavo apie 80°/q turinčių teisę balsuoti. 
Iš jų 53°/o pasisakė prieš konstitucijos pro
jektą ir 47°/o už.

Paryžiaus gyventojai nežymia balsų pers
vara pasisakė prieš konstitucijos projektą, 
taip pat ir žemės ūkio provincijos. Už kon
stitucijos projektą aiškiai pasisakė Amieno ir 
Marseillio pramonės rajonai.

Kaip žinoma, tautos susirinkimas balan
džio 9 d. po ilgų ir karštų debatų priėmė 
konstitucijos projektą 309 balsais prieš 249. 
Prieš projektą pasisakė dešiniosios partijos 
jr pažangieji katalikai. Tokiu būdu Prancū
zijai dabar tenka išsirinkti naują konsti- 
tuantą, kuri turės paruošti naują konstitu
cijos projektą. Tačiau komunistai ir socia
listai pareiškė, kad jie naujam tautos susi-

Sis tas apie dabartine Anglija
Vieneriems metams po Vokietijos kapitu

liacijos praėjus, gyvenimas Anglijoje vis dar 
nėra grįžęs į normalias vėžes. Viso pasaulio 
ūkinė padėtis slegia ir Anglijos ūkinio pro
greso vežimą.

Ir šiandien dar Londonas nemažiau keistai 
atrodo negu kad karo dienomis. Tiesa, nuo 
visų paminklų jau pašalintos smėlio ir ak
mens sienos, vitrinose vėl nauji stiklai, gal 
šiek tiek ir naujų prekių, kariniai įrengimai 
miesto centre naikinami ir šalinami. Tačiau 
gatvėse vis dar pilna užtverimų, ypatingai 
ant šaligatvių, kadangi bombų apgriauti na
mai vis dar remontuojami. Pačiam Londone 
kiekvieną mėnesį sutaisoma apie 10.000 na
mų. Tačiau reikia nepamiršti, kad Londonas 
turi vadinamą „vargo kvartalą“ kurį vyriau
sybė yra nusistačiusi kuo greičiausia išnai
kinti. O tam reikia daug darbo, lėšų ir, svar
biausia, plytų — apie 700 milijonų į mėnesį.

Šiandien anglams trūksta daug įvairių da
lykų, tačiau nežiūrint to ir trūkstamos vi
daus rinkoje prekės eksportuojamos, nes 
reikia įsivežti maisto produktų ir žaliavų. 
Bet po truputi krautuvėse atsiranda jau se
nai jose bematytų prekių, nors , laikrodžių, 
šilkinių kojinių ir foto filmų nėra ir dabar.

Didelę pažangą padarė Anglijos eksportas, 
karo metu davęs Anglijai maždaug 200 mili
jonų svarų sterlingų per metus, dabar gi 
siekiąs 750 milijonų. Anglijos biudžetas, ku
ris 1944—1945 metais suvestas su 2.800 mili
jonų svarų sterlingų deficito, ateinančiuose 
finansiniuose metuose duos jau tik 730 mili
jonų. Anglijos pajamų mokestis, kuris karo 
metu buvo didžiausias pasaulyje, šiuo metu 
yra žymiai sumažintas. Karo metu pravesta 
taupymo akcija, kuri duodavo apie 1.500 mi
lijonų sv. sterlingų įnašų į metus, vyksta ir 
toliau. Karališkosios pilies sode Anglijos ka
ralius ruošia priėmimą 10.000 taupymo akci
jos aktyvistų.

Neatsilieka nuo bendrų pokarinių pastangų 
ir britų žuvininkystės laivynas, kuris nors 

rinkimui paruoštą kitą projektą, kuris bus 
tikrai prancūzų tautai priimtinas.

Konstitucijos projekto atmetimo faktas su
kėlė nusistebėjimo ne tik Prancųzijoje, bet ir 
visame pasaulyje. Dešiniosios prancūzu par
tijos ir pažangieji katalikai kalba, kad tai 
esąs ’’tikrosios demokratijos laimėjimas”. ”L’ 
Aube” — pažangiųjų katalikų laikraštis ra
šo, kad katalikų partija laimėjo kovą už lais
vę. Socialistų ’’Populaire” kaltina komuni
stus, kad šių užimta pozicija atbaidžiusi rin
kikus; tai įrodo, kad tauta bijosi diktatūros. 
Komunistų ”Ce Soir” kaltina socialistus, nes 
šie atsisakė bendromis jėgomis kovoti už 
konstitucijos projekto pravedimą. Londono 
’’Times” mano, kad rinkikai buvo nusistatę 
prieš vienų rūmų sistemą ir prieš komuni
stų ir socialistų atsisakymą sueiti su katali
kų partija į kompromisą dėl prezidento ga
lios nustatymo. ’’Daily Telegraph” mano, 
kad šiame balsavime moterys nulėmusios rin
kimų rezultatus. Savo ruožtu Maskvos radi
jas kaltina socialistus, kad šie nėją iš vieno 
su komunistais.

ir per pusę sumažėjęs, palygint su prieš
kariniais metais, žuvų vidaus rinkai patiekia 
net daugiau, negu anuomet.

Kiek sunkumų sukėlė'italų karo belaisvių 
ir dalies austrų bei vokiečių išvykimas namo, 
nes pritrūko žemės ūkiui ir statybos įmo
nėms darbininkų. Tačiau šiuo metu į Angli
ją iš Kanados atvyksta ten buvę vokiečių 
karo belaisviai ir manoma, kad padėtis vėl 
susitvarkys.

Iš debatų žemuosiuose rūmuose paaiškėjo, 
kad mokesčių mokėtojai nepatenkinti tuo, jog 
jiems reikia nešti Vokietijos okupacijos iš
laidas ant savo pečių. O tų išlaidų susidaro 
nemaža, apie 80 milijonų sv. sterlingų (prieš 
karą sterlingo kursas buvo apie 28 litai).
Pažinęs Londoną prieš karą pasaulietis kon

statuoja, kad judėjimas Londono gatvėse vėl 
toks pat gyvas ir didelis, kaip ir anksčiau. 
Žymiai sumažėjo tik vežikų — arklių skai
čius, tačiau, kaip vienas žurnalistas pastebi, 
užtai padidėjo „bifštekai“ ir jų kiekybė ma
žuose Londono restoranuose. Londone vėl po 
ilgos pertraukos galima nusisamdyti taksi. 
Prieškarinį tos pat rūšies „riedmenų“ judė
jimą šiandien žymiai pralenkia vaikų ve
žimėlių skaičius gatvėse . . .

Karo metu apmiręs anglų kultūrinis gyve
nimas vėl grįžo į senąsias vėžes. Ypač, gau
siai yra lankomos parodos ir koncertai, nes 
Anglijoje yra susibūrę, daug Hitlerio išvytų 
muzikos meno (žymenybių. Vėl pradėta sta
tyti angliškos filmos.

Anglijos vidaus gyvenimo problemos, ku
rios karo metu negalėjo būti bent paken
čiamai išspręstos, dabar šaukte šaukiasi 
darbo. Pagaliau ir pati anglų tauta, galima 
sakyt, nežmoniškų fizinių pastangų ir nervų 
karo išvarginta, šiandien nori bent kiek at
sikvėpti. Todėl ir suprantama, kodėl anglai 
vengia bent kokių užienio politikos painiavų 
ir yra linkę daryti bei daro šioje srityje 
daug nuolaidų. •

JAV ANGLIAKASIŲ STREIKAS LAIKINAI 
NUTRAUKTAS

Londonas. Vakar JAV angliakasių streikas 
14 - kai dienų buvo nutrauktas ir darbas vėl 
pradėtas. Prez. Trumanas kvietė darbininkus 
ir darbdavius atnaujinti pasitarimus ir abi
pusiai daryti jiuolaidų statant savo reikala
vimus. Streiko pasekmės stipriai buvo jau
čiamos 23 valstybėse. Naujorke, Cikago ir 
Filadelfijoje dėl to įvyko net miestų užtem
dymai.

JAPONIJOS KARO LAIVYNO LIKIMAS
Tokio. Vyriausias alijantų karinių pajėgų 

Japonijoje vadas generolas McArthųras pa
reikalavo, kad visi japonų karo laivai būtų 
nė vėliau 1947 metų balandžio 30 dienos su
naikinti.
KIEK AUSTRALIJA PRIIMA IMIGRANTŲ?

JTO specialioje komisijoje pabėgėlių ir 
išvežtųjų reikalams tvarkyti Australijos ats
tovas pareiškė, kad Australija yra pasi
ruošusi įsileisti kasmet po 70.000 imigrantų.

SPD PRIIMS NARIAIS IR BUV. NSDAP 
NARIUS

Vokietijos socialdemokratų partijos suvažia 
vime dr. Schuhmacheris išrinktas pirminin
ku. Jis pasisakė už pilną iniciatyvos Jaisvę 
partijos nariams ir už pačios partijos sa
varankiškumą santyky su karine valdžia, 
komunistais ir reakcionieriais. Socialinis 
teisėtumas, kuriam atstovauja partija, tegali 
būti įgyvendintas tik per demokratiją. ' Dr. 
Schuhmacheris savo kalboje griežtai pasisakė 
ir prieš Vokietijos separatistus. „Kas remia 
separatizmo idėją, tas nėra vokietis“ — pa
reiškė jis.

Vokietijos socialdemokratų suvažiavime 
priimtas nutarimas, kad SPD nariais gali 
būti ir buvę NSDAP nariai, jeigu jie „nėra 
buvę perdaug aktyvūs“ ir jei juos rekomen
duoja du SPD nariai.

PALEIDŽIA SS-NINKUS
Amerikos okupacinės valdžios pranešimu, 

šiomis dienomis iš belaisvių stovyklų atleista 
25.000 Waffen SS narių.

DAUG PAVAINIKIŲ BAVARIJOJE
Bavarijos statistinių įstaigų pranešimu 

paskutiniu laiku ypatingai padidėjo nesan 
tuokinių vaikų gimimai. Praėjusių metų 
gruodžio mėnesi pavainikiai sudarė 18°/o 
visų gimimų, tuo tarpu sausio mėnesį šis 
skaičius pakilo iki 32°/o. Rekordą šiuo atž
vilgiu „sumušė“ Bad Kissingeno valsčius, 
kuriame daugiau negu pusę iš visų gimusių 
(53°/o) sudarė pavainikiai.

AUSTRIJA ŠAUKIASI MENININKUS 
ATGAL

Garsusis filmų artistas ir režisierius Willi 
Forst prieš kiek laiko kreipėsi į visus ištrė
mime esančius austrų scenos darbuotojus, 
kviesdamas juos grįžti namo. Kviestųjų tarpe 
yra daug ir mums pažįstamų vardu: Marlene 
Dietrich, Albert Bassermann, Jan Kiepura, 
Martha Eggert, Adolf Wohlbrueck ir kt. 
Deja, kviečiamųjų tik vienas kitas'tesutinka 
sugrįžti. Tuo tarpu iš Paryžiaus pranešama, 
kad Marlene Dietrich, kuri du metu vaižinė- 
jo Europoje su viena trupe ir koncertavo ali
jantų kariams, šiomis dienomis pasirašė Pa
ryžiuje su viena filmų bendrove naują 
sutartį.

07 : 91 : 92 "Mintii“
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