
Molotovas nesilaiko žodžio AIŠKINAMA „VOKIEČIŲ TURTO" 
SĄVOKA AUSTRIJOJE

NEPASISEKIMAS KETURIŲ DIDŽIŲJŲ KONFERENCIJOJ — MOLOTOVAS AT
SISAKO PASIRAŠYTI PAKVIETIMUS

Londonas. Keturių didžiųjų užsienio reikalų 
ministerių konferencijos posėdžiai Paryžiuje 
pereitą šeštadienį pasibaigė visišku nepasi
sekimu. Iš penktadienį vyravusio optimizmo 
maža kas bėra likę. Molotovas, staigiam visų 
nustebimui, nesutiko pasirašyti numatomai į 
konferenciją kviesti kare prieš ašį dalyvavu
siai 21 valstybei, pakvietimų. Atsisakymo 
pasirašyti motyvas remiasi nuomone, jog į 
į pakvietimus turi būti įrašyta keturių did- I 
žiųjų sutarta dienotvarkė, dėl kurios veltui j 
tartasi, nes dar nesusitarta dėl taikos sutar
čių su Rumunija, Vengrija ir Bulgarija pro
jektų, kurie ypatingos komisijos turėtų būti 
parengti iki sutartos taikos konferencijai 
šaukti datos. Taip pat Molotovas nesutiko į 
šią konferenciją kviesti ir Kinijos. Visi kom- . 
promisiniai pasiūlymai tapo Molotovo at- ! 
mesti be svarstymo net nespėjus juos kaip 
reikiant formuluoti.

Ta proga, anglų radijo žinių tarnyba Au
strijai prikiša Molotovui grubų žodžio nesi
laikymą, Amerikiečiams primygtinai pasiū
lius pagaliau galutinai susitarti dėl taikos 
konferencijos datos, Molotovas pasisakė su-
tinkąs šį klausimą svarstyti tik susitarus dėl 
Triesto. Įvykus susitarimui Triesto klausimu, 
Molotovas vėl nesutiko svarstyti taikos kon
ferencijos datos nustatymą ikLnebus susi
tartą Italijos karo nuostolių padengimo Ru- i 
sijai klausimu. Įvykus ir tam susitarimui, ! 
matyt, nebebuvo patogu net Molotovui išgal
voti naują delsimo priežastį, bet už tat jis, 
kaip atrodo, ieško naujų priekabių, kad ir 
jau sutarta taikos konferencijai šaukti data 
nebūtų išlaikyta, arba konferencija iš viso 
negalėtų įvykti.

Londonas. Sekmadienį Paryžiaus užsienio 
re kalų ministerių konferencija po 5 vai. pol 
sėlžio pertraukė savo darbą iki pirmadienio.

JUGOSLAVIJA KELS TRIESTO 
KLAUSIMĄ

Londonas. Jugoslavijos ministerio pirmi
ninko pavaduotojas Kardei, kalbėdamas už
sienio žurnalistams, pareiškė Jugoslavijos vy
riausybės protestą dėl Triesto sutarptautini- 
mo ir išskyrimo iš Jugoslavijos ribų. Anot 
jo, Jugoslavija Triesto klausimą nelaiko iš- 
soręstu ir ji kels dar kartą taikos konferen
cijoje, nes tai esąs natūralūs Jugoslavijos, 
jugoslavais apgyventas, išėjimas į jūrą.

ITALAI DEMONSTRAVO PRIEŠ 
TRIESTO SUTARPTAUTINIMĄ

Londonas. Vakar Trieste ir Romoje italai 
suruošė demonstracijas, protestuodami prieš 
Paryžiaus užs. reik, ministerių konferencijos 
nutarimą sutarptautinti Triestą ir priskirti
Jugoslavijai didelę dalį Istrijos. klausimu. Laikraščio tvirtinimu JAV savo Anglijos, Sovietų Sąjungos ir Švedijos atsto-

"'riesto šiaurinėje dalyje vakar taip pat sutikimu finansuoti 100.000 žvdų apgyvendi- I vai, o taip pat amerikiečių zonos vokiečių 
demonstravo Jugoslavijos šalininkai. I nimą Palestinoj nieko neprisidedančios prie j švietimo įstaigų tvarkytojai.

Pertraukos metu stengsis gauti nurodymų' iš 
savo vyriausybių. Nesutarimų priežastis te
bėra ta pati, būtent: Molotovo noras primesti 
šaukiamai taikos konferencijai keturių pri
imtą dienotvarkę, o visų kitų protestavimas 
prieš tokį iš anksto rengiamą konferencijos 
ignoravimą, neleidžiant jai net dienotvarkei 
pasirengti. >

„TEGUL PASAULIS APIE TAI SUŽINO"
Londonas. Vakar Paryžiuje keturi užsienio 

reikalų ministerial vėl nepriėjo jokio susita
rimo dėl liepos 29 d. numatytos sušaukti 
Taikos Konferencijos pakvietimų tekstų.

Bevinas pareiškė, kad Molotovo opozicija 
vėl pasunkino Taikos Konferencijos organi
zavimo darbą. Bevinas pasakė: "Mes visi 
susitarėme dėl Italijos reparacijų Rusijai, 
taip pat Molotovas sutiko dėl nustatytos 
Taikos Konferencijos datos. To susitarimo iš

į savo pusės aš ir laikausi. Tamsta, ponas Mo
lotovui, atrodo norite trauktis atgal. Ir gerai, 
tegul pasaulis apie tai sužino."

Arabai pries Trumano pasiūlymą
GRIEŽTAS ARABŲ PROTESTAS — DEB ATAI ŽEMUOSE RŪMUOSE IR SPAU

DOS KOMENTARAI
Londonas. Arabų ekzekutyvinis komitetas Į žydų problemos pagrindinio išsprendimo, nes

paskelbė griežtą protestą prieš prezidento 
Trumano pasiūlymą perimti technikinę ir fi
nansinę atsakomybę už 100.000 žydų apgy
vendinimą Palestinoj. Proteste sakoma, jog 
Palestina nėra šalis, kurią galima būtų pirkti 
už Amerikos dolerius arba iškeisti (per atei
nančius rinkimus) į žydų balsus už Ameri
kos prezidentą. Palestina yra grynai arabų 
kraštas ir žydų kolonija nebuvo ir nebus. 
Jeigu Trumanas nori padėtį Europoj kanki
namiems žydams, tai jis juos tepasiima į 
Ameriką, kurion gali tilpti ne 100.000, bet 
keletą nĮilijonų žydų. Tačiau ne tik Palesti
nos, bet ir'viso pasaulio arabai kraštutinėmis 
pastaigomis kovos prieš žydų skaičiaus pa
didinimą Palestinoj.

Londonas. Per debatus angių žemuose Rū
muose Palestinos klausimu opozicija pritarė 
vyriausybės įvykdytiems žydų vadų suėmi
mams, bet reikalavo, jog nepasitvirtinus jų 
bendradarbiavimui su teroristinėmis žydų 
organizacijomis, suimtieji būtų tuojau palei
sti. o ateity tebūtų suiminėjama tik turint 
neginčijamus bendradarbiavimo įrodymus. 
Anot opozicijos, įtarimas negalįs būti suė
mimo pagrindu.

Ta proga katalikų laisraštis “Tablet" smer
kia Jungtinių Amerikos Valstybių vengian
čią atsakomybės politiką Palestinos žydų

Gen. Mc Clark raštas
Londonas. Sovietų okupacinės kariuomenė* 

Austrijai vado generolo Kurasov įsakymas 
Austrijos vyriausybei, perduoti Sąvier.'vns 
esantį rytinėje Austrijos dalyje vokiečių ti r- 
tą, sukėlė daug triukšmo. Amerikiečių atsto
vas Austrijos kontrolės komisijoj generolą* 
Mc Clark (teikė Sovietų generolui raštą, ku< 
riame išdėsto Amerikos pažiūrą į sąvoką’ 
„vokiečių turtas“. Šiuo raštu vokiečių turtui 
laikoma tik Vokietijai priklausęs prieš 39! 
metus turtas arba po 39 metų iš Vokietijos 
įvežtas. Austrijos ministeris pirmininką* 
Figli mano, jog Austrijos vyriausybė be kon-t 
trolinės komisijos parėdymo nesanti įparei
gota Sovietų (sakymą vykdyti ir kol kas ne
sirengia tai daryti.

AUSTRIJOS PARLAMENTAS SUSI
RENKA POSĖDŽIO

Londonas. Austrijos parlamentas susirink* 
ateinanti trečiadienį aptarti rusų potvarkį, 
kuriuo reikalaujama, kad visas vokiečių, tur
tas, kuris randasi Austrijos rusų okupuotoje 
zonoje, tuojau būtų perduotas Sovietų įstai
goms.

! ne tiek svarbu žydus apgyvendinti, kiek svarbu 
pasirūpinti jų saugumu ir pasitenkinimu. O 

Į apie tai JAV kaip tik nekalba, palikdamos 
atsakomybę už tolimesnį žydų likimą vien 
Didžiajai Britanijai.

Londonas. Anglijos valstybės sekretorius 
Mc Niel atvyko į Paryžių, “kur turės pasitari
mus su Bevinu Palestinos klausimu. Ar Be
vinas Jį informuos ir apie Paryžiaus konfe
rencijos eigą — nėra žinoma. ,

JAV ŽYDAI NORI PAKENKTI ANGIJOS- 
AMERIKOS SANTYKIAMS

Londonas. Sąryšy su neramumais Palesti
noj anglų laikraštis "Observator" rašo apie 
žydų sionistų judėjimo svorio centro persi
metimą Į JAV, kur žydai stengiasi nuteikti 
visuomenę prieš Angliją ir, jei galima, su
trukdyti Anglijai paskolos ratifikavimą par
lamente (diskusijos šiuo klausimu prasideda 
pirmadienį) bei pakenkti geriems Ameri
kos ir Anglijos santykiams.

VOKIEČIŲ UNVIVERSTTETŲ KONFE-
j RENCIJA GIOTTINGENE

Londonas. Giottingene prasidėjo pirmoji 
pokarinė vokiečių universitetų konferencija. 
Konferencijoj svečiais dalyvauja Amerikos,
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Musų krašto ateities perspektyvosDažnai yra sakoma, kad mažosios tautos galėtų ramiai ir nekliudomai gyventi, jei jų neužpuldinėtų didžiosios. Tai yra tiesa. Bet taip pat yra tiesa, kad mažosios tautos, sykį nustojusios nepriklausomybės, niekada laisvės nebeatgautų, jei prie to neprisidėtų didžiųjų tautų rietenos. Tai mes jau sykį patyrėme ir nėra jokios abejonės, kad ir dar sykį patirsime.Tiktai skaudu yra tas, kad kiekviena okupacija palieka savo neišdildomus pėdsakus. Visą laiką vokiečiai mums mėgsta prikišti, kad pas mus žema kultūra: šiaudiniai stogai, blogi keliai, primityvios gyvenimo sąlygos ir t. t. Bet tie patys vokiečiai niekada neatsimena, kiek kartų jie mūsų kraštą api- P ėšė. Nuo pat kryžuočių laikų jie. degino mūsų trobesius, naikino mūsų miškus, žudė Žmones ir grobė gyvulius.Atsigavę po pirmojo pasaulinio karo, mes labai ge.ai ūkiškai ir kultūriškai tvarkėmes. Bet nelemtas nacių įsigalėjimas Vokietijoje tuojau pakirto mūsų ekonominį pajėgumą. Pradėję vykdyti savo ginklavimosi programą ir Užkirtą kelią mūsų maisto gaminių eksportu,, vokiečiai mus pastatė į katastro- fingą padėtį. Savo ginklavimusi jie vertė ir mus ginkluotis, nes visiems buvo aišku, kad būsimojo karo atveju mes neliksime nepaliesti. Pasidarė padėtis, kuri skaudžiai palietė visus gyventojų sluoksnius: jei ūkininkas neteko savo pajamų už maisto gaminius, tai taip pat ir darbininkas bei tarnautojas turėjo be paliovos lopyti biudžeto skyles, taip vadinamais biudžeto subalansavimo mokesčiais — BO’/o visų biudžeto išlaidų buvo skiriama ginklavimosi reikalams. Kadangi savo ginklų fabrikų neturėjome! tai už viską reikėjo mokėti auksu.Dabar štai vėl svetima ranka šeimininkauja mūsų krašte:' raižo mūsų žemę naujais rėžiais, kuria kolektyvinius ubagynus, o ‘ negalinčius prisitaikinti prie „kilimo“ proceso išveža į vidurinę Aziją.Kuomet atgausime laisvę ir nepriklausomybę, mes nežinosime už ko pirmiausiai griebtis, kad grąžinus kraštui jo pirmykštį lietuvišką veidą. •Sunku yra dabar pranašauti, kada ir kaip pasibaigs karas ir kokias jis duos naujas pasaulinės santvarkos formas. Bet viena jau dabar yra aišku — jis pakirs ginklavimosi drugį. Tiesa, šių dienų pasaulis yra skilęs į dvi dalis, kurios abi ruošiasi neišvengiamai žūtbūtinei kovai, nors jų kai kurie tikslai ir sutampa. Mes labai gerai žinome, kad abi pusės siekia to paties: duoti pasauliui ramų gyvenimą — panaikinti karus. Todėl reikia tikėti, kad šį sykį nugalėtojas bus ryžtingesnis ir imsis konkrečių priemonių sunaikinti kai kurių tautų egoistinius ir imperialistinius siekimus.Tada ir mes galėsime pradėti krašto atstatymo darbą Visos tos lėšos, kurios buvo išmetamos į svetimas rinkas už beprasmius parako dūmus, liks mūsų pačių krašte ir kels mūsų ūkį, mūsų kultūrą. Sunku dabar ir įsivaizduoti, kiek galima daug padaryti, jei mūsų iždas visus tuos pinigus, t. y. apie du šimtus milijonų litų, kuriuos seniau kasmet skirdavo ginklavimuisi, dabar skirs vietos reikalams: trobesių atstatymui, geležinkelių ir plentų tiesimui, mokslui, menui ir t. t

Negana to, mes turėsime teisę reikalauti atlyginimo už skriaudas, padarytas okupacijų metais. Reikia neužmiršti, kad mums dar tebėra neatlyginti pirmojo pasaulinio karo nuostoliai. Pagal taikos sutartį, karo nuostolių atlyginimui, rusų bolševikai buvo pasižadėję duoti mums, rodos, 300.000 hektarų miško medžiagos ekvivalentą. Bet kai vėliau mūsų delegacija nuvyko j Maskvą derėtis dėl miško perėmimo, sutarties tekstas buvo taip išaiškintas, kad, girdi, sutartyje nesą žodžio „nemokamai“, todėl mūsų delegacijai buvo pasiūlyta derėtis dėl miško pirkimo-pardavimo. Lygiai taip pat išsisuko ir vokiečiai nemokėdami niekam pirmojo pasaulinio karo reparacijų. Todėl, reikia manyti, po šio karo nugalėtieji susidurs su daug kietesniais nugalėjusiųjų reikalavimais, nes tarptautiniams pasižadėjimas vykdyti dar bus likusios neišnaudotos skiautės atomo.Mūsų auksas — busimosios valiutos pagrindas — kurio vertė siekia bene 50 milijonų litų, yra rūpestingai saugojamas amerikiečių rankose. Jau keletą kartų bolševikų vyriausybė įrodinėjo Vašingtone esanti
Europos mažosios valstybes 

praranda nepriklausomybe.
Amerikiečių laikraštis „Midnight Star“ 

įdėjo straipsnį, kur gvildenamas Europos 
likimas, kurį autorius mato tamsiomis 
spalvomis. Nors daugelis problemų po Pa
ryžiaus konferencijos atrodo tapusios kito
kios, rašte parodytas jėgų sugretinimas ir 
išvedžiojimai domins mūsų skaitytojus.

Europa šiandien prilygsta antikos indui, 
kuris, krisdamas nuo plautų, sudužo į ga
balus ir kuriuo niekas nesidomi, kad jį iš 
naujo sustatytų.

Europos tautų likimas yra trijų didžiųjų 
valstybių — SSSR, JAV ir D. Britanijos 
rankose, bet šių valstybių svarbiausi intere
sai yra už šio kontinento geografinių 
sienų.

Rusija politiškai domisi savo vadinamąja 
„apsauga“. Iš tikrųjų ši imperija domisi 
teritorijų įsigijimu, kurias ji tikisi valdyti 
ar karinės okupacijos jėga, ar su aktyviau
sia ir apgavikiškiausia penkta kolona, ko
kią pasaulis bet kada matęs. Šimtmečiais 
senąsias respublikas ar karalystes nuo Bos
nijos įlankos iki Juodosios ir Adrijos jūros 
prislegia be gailesčio. Vietinius gyvento
jus verčia priimti naują įsitikinimą — ko
munizmą, kurį jiems liepia nuryti visomis 
priemonėmis, kokios prieinamos politinei 
policijai, nesvarbu, ar ji prisidengusi Ge
stapu, NKVD, Ozna ar kaip kitaip.

Kad sukurtų šią naująją tvarką, rusų 
valdomose rytų Europos srityse atsiveria 
šimtai „Dachau" ir „Buchenwaldu". Pačioje 
Rusijoje yra buvę šių, nacių baisių darbų, 
stovyklų pirmtakai, nes Rusijoje totalita
rizmas įsikūrė daug metų prieš nacinę Vo
kietiją. Du milijonai rusų okupacinės ka
riuomenės rytuose nuo Oderio gali pasilikti 
neribotą laiką. Ji gyvena, kaip tai mėgsta 

„teisėta“ to aukso savininkė, bet vis be pasekmių. Ir jeigu jau iki šiol to aukso ne- išgavo, tai ateityje tikrai neišgaus, nes tam jau nebepalankūs abiejų didžiūnų bendrieji diplomatiniai santykiai.Mūsų krašto pagrindinė ūkio šaka — žemės ūkis — yra gajus ir ištvermingas. Nežiūrint didelių jo sužalojimų, jis tuojau pasidarys neišsemiamu tautos pragyvenimo ir pajamų šaltiniu. Nėra abejonės, kad mes sugebėsime vėl išvystyti žemės ūkio gaminių eksportą, o už gautus pinigus įsigysime sau užsienio pramonės gaminių.Per visą šio karo eigą mes nepadarėme nieko tokio, kas prieštarautų žmoniškumo principams tarptautine plotme, todėl ateityje mums teks ne paskutinė vieta taiką mylinčių tautų tarpe.Jei po' šio karo stipresniųjų tautų plėšikavimas iš tikrųjų bus sudraustas ir jei bent vieną šimtmetį bus leista mums savarankiai ir nepriklausomai tvarkytis, — mes greitai įrodysime, kad mes esame kultūringi ir knd kai kuriais atvejais pralenkiame ir tuos, kurie dedasi labai kultūringais VI. Bs.

ironiškai apibudinti, „iš žemės taukų“. 
Geriausia, ką galima atrasti žemėse, nuo 
Baltijos valstybių iki Turkijos sienų, rezer
vuota raudonajai armijai,'nežiūrint kokias 
pasekmes tai galėtų palikti okupuotų kraš
tų gyventojams.

Kartais pasaulis girdi pranešimus, kaip 
Maskva savo geros širdies dėliai nutarusi 
paskolinti Rumunijai ar Bulgarijai tam 
tikrą kiekį kviečių. Tai yra tiesa. Bet sė
ją turi atlikti naujieji darbo vergai, kad 
okupacinės armijos nekęstų jokio trūkumo. 
Nedaug kas lieka civiliams gyventojams, 
ir tai padalo tarp „lėlių“ vyriausybės rė
mėjų. Švietimo sistema visai sužalota. Tik 
tie, kas gali parodyti komunistų organiza
cijos leidimą, gali lankyti aukštąsias mo
kyklas ir kitas aukštesniojo mokslo įstai
gas. Šias didžiai religingas tautas verčia 
pripažinti Staliną ir jo atstovus kaip auk
ščiausią galią. Dievas tik po jo eina.

Visa tai atlieka jėgos pagalba. Kas abe
jojo naująja religija patenka į koncentra
cijos stovyklas. Net neramiuosiuose Bal
kanuose, kur įstaigos visuomet buvo ko- 
ruptyvios, anksčiau veikė teismai ir buvo 
drąsa, supratimas, kad ne vieno neįmes 
kalėjiman nenustatytam laikui, iš anksto 
neištardžius. Tas viskas dingo, ir atskiri 
individai patenka kalėjiman net už pasta
bas prieš rusų vadovus ir jų lėles.

Maskva nesidomi, kas atsitinka žmo
nėms, kurie prieš savo norą tapo jos au
komis. Ji palieka tuos rusų remiamoms lė
lių vyriausybėms, kurių svarbiausias intere
sas yra padaryti savo žemes paklusnias 
rusų imperial. Būdamos labai nepopuliarios, 
šios vyriausybės vartoja teroristų metodus, 
kad nusipelnytų Maskvos pripažinimą.
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Selma Lagerlof

Varto katilėlis
Kartuvių liūno liejyklos mergina stovėjo 

ir klausėsi, kaip virė vario katilėlis. Jis 
buvo labi senas vario katilėlis, aplink ant 
šonų buvo įbraižytos runos, o iš abiejų ša
lių — prikniedyta po bronzinę lapės galvą. 
Nebuvo itin didelis, bet gerai išlaikytas, 
nejlankstytas. Mergina mėgo jį. Norėdavo 
regėti jį, kaip saulę žibantį, kaip rožę rau
doną. .

Pradžioje atvykus jai tarnauti liejykloje, 
katilėlis buvo, taip sakant, vienintelis jos 
pažįstamasis tenai. Ir ne mažmožis buvo 
persikelti į didelį Dunvasą iš vargingos 
lūšnelės, prisigūžusios prie kalno viršūnės, 
kur miškas po kojomis, virš galvos ir ap
linkui, o žemai, itin žemai — tamsus eže
ras. Rasit mergelkai ir sunku buvo, kad 
reikėjo vaikščioti lygia žeme ir gyventi 
baltuose namuose, kurie buvo tokie dideli, 
kaip bažnyčia? Gal būt, jai svaigo galva, 
ir ji paklydo daugybėje kambarių, įmoklino 
į veidrodžius ir užmiršo savo tikslą, ėmusi 
stebėtis žvakidėmis? Taip, taip jau buvo. 
Ji taip ilgėjosi namų, jog kone iš proto 
ė.'o.

Vario katilėlis buvo senų seniausias. Ga
lima,buvo džiaugtis, jei jį buvo nukalę ne 
nykštukai. Merginos prosenelė buvo ra
gana ir jame virdavo žavų žoleles. Po jos 
mirties niekas nenorėjęs benaudoti katilė
lio, todėl užmetė jį į pastogę. Mergšė atsi
minė, kaip ji vakare gulėjo kamaraitėje ir 
baimėjosi pagalvojusi, kad kartuvių liūno 
raganos indas gulėjp ten aukštai tarp sku
durų ir atmatų. Kai motinai atėjo į galvą 
mintis varinį katilėlį parduoti liejyklos sa
vininkui Duvnase, visi džiaugėsi.' Buvo 
jausmas, lyg je ten būtų turėję piktą šunį 
prie grandinės. Dabar jiems nebereikėjo 
bijotis, kad jis galėtų nusitraukti ir pradėti 
kandžioti.

Vaikystėje ji buvo buvusi nedrąsi ir vis
ko bijodavosi. Bet baigusi mokyklą pasi
keitė. Nebebuvo nieko, ko ji būtų bijoju- 
sis. Kai paskum mergina atvyko i Duv- 
nasą, ir ją taip didžiai apėmė namų ilgesys, 
katilėlis pasidarė jos draugas. Anais lai
kais būtų nė sapne to nesapnavusi.

- įia apyvokoje niekas nenorėjo kati
le ..o naudoti. Sunku yra beatgauti gerą 
vardą, kartą jį praradus. Jis stovėjo vary
kloje, ir jame šildydavo vandenį. Mergina 
buvo pagalbinė darbininkė kūtėje ir turė
davo skalauti pieno bonkas. Todėl kiek
vieną dieną griebdavosi katilėlio.

Virdamas katilėlis griuste griausdavo. 
Jame skambėdavo, kaip bažnyčios varpe. 
Jame dar buvo balsas, skambėjęs kaip dai
na. Mergina klausydavosi jo. Katilėlis dai
nuodavo jai du žodžius. Ji girdėdavo visai 
aiškiai.. Pykdavo ant jo. bet klausydavosi 
jo kasdien.

Ji girdėdama atlošdavo galvą. Priešginos 
trumpi priekiniai plaukai krito į veidą, bet 
nosies galiukas rietėsi į varšų dar ryškiau, 
kaip pirma. Ji nukeldavo katilėlį nuo ug
nies ir supildavo vandenį į skalaujamąją 
statinę kaip žmogus, nenorįs duotis kvaili
namas.

Bet kitą dieną ji vėl stovėdavo prisisto
jusi ir klausydavosi. Katilėlio dugne girdė
davosi duslus murmesys. Jis garsėdavo ir 
lėtėdavo , nebūdavo galima suvokti kokios

prasmės. Paskum pasigirsdavo pliuškeni
mas, kliuksėjimas, kaip pajūryje, čiurleni
mas, kaip miško upelyje. Ji stovėdavo bai
li, kaip kiškis, ir klausydavosi. Gal būt, 
kitomis dienomis ji tik persiklausiusi. Pas
kum suaidėdavo stprus, nugalėjimo pilnas 
gaudesys, kaip iš didelių bažnyčios varpų. 
Ji, inatyti, neteisingai girdėdavo, ne kitaip. 
Kaip tik pačiame varpų gaudesyje, lyg iš' 
toli atnešti, švilpdami pasigirsdavo du j 
žodžiai: „Tu paveldėsi. Tu paveldėsi“. Vėl 
ir vėl. Čia nebuvo jokios abejonės.

Ji nesuprasdavo, bet kiekvieną kartą, ka
tilėliui pradėjus iš tikrųjų dainuoti, ji ne
besitverdavo savyje. Varykla pasidarė jai 
tokia neapkenčiama, jog būtų ją nugriovusi. 
Fui, tik pagalvok apie didžiąją krosnies sie
ną! Ji buvo suodina ir užėmė pusę kam
bario. Didelė pelnų krūva dengė verda
mąją lentą, duonkepės durelės buvo perde
gusios ir susiraičiusios; dideli, nekilnojami 
geležiniai katilai buvo ištatyti sienoje. 
Kiekvienas turėjo savo pakurą ir savo

Bernardas Brazdžionis

Vakaro maldoj
Už kalnų kai saulė leistis ima, 
Purpuru apsipila kalnai, 
Su tavim tiktai prisiminimai, 
Su tavim tiktai seni sapnai.

O kad tu kaip saulė vėl sugrįžtum 
Su vainikais žydinčios aušros,
Tu, balta diena, kaip rūbas krikšto, 1 
Ten su saule dingus vakaruos.

Virš kalnų kai žvaigždės dangų puošia, 
Ir kai skęstat — tu ir jos — maldoj, — 
Vėl tau rodos, tavo girios ošia, 
Vėl tau žydi vasaros žiedai.

dūmtraukio šaką, iš kurių siūlais ir kąs- 
nais nusileidę karojo suodžiai. Nebuvo ga
lima jiems nieko padaryti.

Grindys iš tikrųjų buvo irgi biaurios. 
Didelės akmens plytos buvo išklostytos be 
tvarkos, kaip pasitaikė. Tarp jų šmėkšojo 
platūs žemini plyšiai, iš kurių kilo aštri 
smarvė. Ten beveik visada stovėdavo van
duo ir išdžiūdavo, kaip ir prie skerdžia
mojo suolo dažniausiai, kad būdavo kraujo 
klanas. Sienotarpiuose buvo samanos. Ne
seniai nuluptos veršenos buvo prikaltos 
prie sienų. Varyklos indai ir mazgotuvės, 
kibirai ir kubliai, išklypę suolai krosrtinės 
šakės’ ir dulklntuvai gulėjo ir stovėjo ap-' 
linkui išmėtyti. Merginai šiapjau čia pati
ko, tik katilėliui nevalia buvo dainuoti. Pas
kum ji įniršo ant visko.

Kaip tik galima buvo tikėti, jog jai šia
me dvare teks paveldėjimas. Taip pat pa
tikėtina.

Mergšė jau žinojo, kaip klojosi jos žmo
nėms ir geležies liejyklos žmonėms. Auk
štai paežerėje gyventieji teturėjo mažutį 
skypelį žemės, akmeningą skurdų. Čia že

mai,paupyje, plačiuose laukuose buvo švie
su, žalia ir lygu. Kalniečių visas darbas 
visada tekdavo pastariesiems laukams.

„Tu paveldėsi“, dainavo katilėlis, „tu 
paveldėsi“.

Žiemą irgi taip pat būdavo, nors tada 
neidavo dieninlnkauti. Jie kirsdavo me
džius, skaldydavo pliauskas ir kraudavo 

i anglių degamąsias krūvas. Ir iš čia eidavo 
anglys, eidavo viskas, tik neturtas likdavo 
su kalniečiais.

Viskas turėdavo eiti ten. Ne tik tai, 
kuo žmonės galėjo disponuoti. Kur tekėjo 
kartuvių liūno vanduo? Vanduo plaukė į 
ežerą, o ežeras tapo upe, kuri varė ma
lūną. Bet ar jis nebuvo jų vanduo, kalnie
čiu vanduo? Taip, šitą ji galėjo įsivaiz
duoti!

„Tu paveldėsi“, dainavo katilėlis, „tu 
paveldėsi“.

Ją ęmė noras išmesti katilėlį į ežerą.
— Ką paveldėsiu? — šaukė ji.
Paskum vieną dieną ji nurimo.
— Tat man tik suka galvą, — tarė sau, 

— Kas turi įvykti, įvyks.
Tą pačią akimirką pro varyklos langą 

praėjo mažas, riebus ponas. Anna Maja ii 
Kartuvių liūno nužiūrėjo jį suakmenėjusL 
tikrai suakmenėjusi. Ar ta’ turėjo įvyktif 

Dvariškiai pradėjo pastebėti, kokios min- 
tys sukosi merginos galvoje. Oho, jai būvą 
pranašauta, kad ji pasidarysianti liejykloj 
savininkė! Taip, dabar buvo aišku, kodėl 
liejyklos savininkas turėjo likti viengungi* 
lig penkisdešimt metų amžiaus.

Apie liejyklos savininką ir jo piršlybas, 
be kita ko, ėjo keisčiausios kalbos. Jis ban
dydavo visur ir niekur negaudavo teigia-. 

; mo atsakymo. Ir taip nesisekė, nors ji* 
buvo turtingas ir geras žmogus. Samdiniai 
visą kaltę vertė ■ senajai poniai.

Jį, be abejo, mylėjo ta senoji ponia; bei 
taip pat ir paikino ji daugiau, negu derėjo. 
Dabar jis buvo įpratęs kasdien valgyti 
šventiškus patiekalus, ir ji padarė iš sū
naus tokį išvingėlį, jog jis ne į geriausiu* 
valgius nebenorėjo ne žiūrėte žiųrėti. Ta
čiau senoji ponia pasiėmė į namus pirmąją 
merginą, kuriai buvo piršęsis jaunas būda
mas, kad pamatytų, ko ji verta. Darbai* 
ir naktiniais budėjimais paėmė ją taip kie
tai, jog po aštuonių dienų išvažiavo. Pa
tašiai pasibaigė su keliomis kitomis, n* 
viena neištvėrė. Tuo tarpu liejyklos savi
ninkas paseno, dabar jis piršosi kiekvie
noje sodyboje ir visur gaudavo arbūzą. 
Mat, jis negalėjo atsisakyti nuo motinos 
vykdomojo bandymo. Jam reikėjo žmonos, 
neturinčios sau lygios kulinarijos mene. 
Jis norėjo turėti tokią, kaip senąją ponią, 
kuri dienas ir naktis kepdavo ir troškin
davo. Lyg kažin kiek priklausytų nuo tol 
Lyg žmogui nereikėtų mirti, kad ir kažin 
kaip kūną prižiūrint! Ar puotavimas ga
lėjo apsaugoti nuo ligų ar senatvės arba 
nuo apmaudo? Ar jis, galėjo išlaikyti ža
vumą veide arba plaukus galvoje? Ar jam 
buvo įmanoma?

Pagaliau pradėta manyti, kad liejyklos 
savininkas Dahlbergas galįs padaryti, kaip 
aplasioji pasakos karaliūnaitė: būtent, ran
ką ir dvarą pažadėti kiekvienai, kuri iš
laikysianti egzaminą. Tad kartuvių liūno 
mergina galėjo bandyti savo laimę, o po 
jos — visos kalniečių merginos.

(Bus daugiau)
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Rumunijos politinė evoliucija
Čia reiktų pasižiūrėti į klaidingai vad. 

„kairiųjų“ grupių veiklą, kurios paklusniai 
tarnauja esamo imperializmo 
Vakarų Europos kraštuose šios 
rastai veikia, kaip komunistų 
užimtoje Sov. Rusijos dalyje 
įvairiais pavadinimais. Lenkijoje jie pasiva
dinę keturių partijų sąjunga (bloku), Bul
garijoje — „Tėvynės Frontu“, o Rumuni
joje jau „Tautiniu demokratiniu frontu“. 
Objektyviai vertinant, komunistų partija 
Rumunijoje yra mažiausiai vykęs interna
cionalo padalinys. Besiruošiant ateities įvy
kiams, per politinių kalinių pasikeitimą, at
sirado Maskvoje kai kurie buvę komunistų 
partijos Rumunijoje veikėjai: partijos pir
mininkas Borys Stefanov, Anna Paucker — 
rumuniška „Passionari“, Daslo Luca, kilimo 
Vengras ir ruošiamas partijos generalinio 
sekretoriaus vietaivSterc, žinomo veikėjo ir 
antisovietiško rašytojo iš Besarabijos sūnus 
ir t. t.

Komunistų partijos veikla prieš karą ir 
vokiečių okupacijos metu buvo labai silpna, 
taip kad ir jos propaganda apie tai yra pri
versta nutylėti. Laike kapituliacijos J. Ma
niu buvo sunku surasti jų atstovų, kad pri
sidėtų prie atstatymo darbo.

Besiruošiant perversmui prieš vokiečius, 
J. Maniu pavyko išstumti į komunistų par
tijos pirmininko vietą L. Patrascanu, dėl 
kurio kandidatūros Maskva, esant įtemtai 
padėčiai, nenorėjo ar negalėjo'pasipriešinti. 
L. Patrascanu, kuris visiškai netikėtai atsis
tojo partijos priešaky, padarė įdomią, bet 
trumpą karjerą. Iš profesijos advokatas, ge
rai Išsilavinęs, autorius kelių istorinių ir so
ciologinių veikalų, parašytų Ortodoksiškai 
marksisitinės dialektikos dvasioje, priklau
sąs vidutiniam inteligentų luomui, jau iš 
karto Maskvoje nebuvo palankiai sutiktas.

Tuoj po perversmo, kai buvo ruošiama 
„kelionė“ į Maskvą tartis dėl kapituliacijos 
sąlygų, J- Maniu delegacijos pirmininko vie
ton „išstūmė“ L. Patrascanu, nes gerai ži
nojo, kad kapituliacijos sąlygos bus sunkios. 
Jis nujautė, kad/tokiose aplinkybėse komu
nistų partijos atstovai galės išsiderėti pa
lankesnes sąlygas ir tuo pačiu turės nešti 
bendrą atsakomybę. L. Patrascanu, atsidūręs 
delegacijos priešakyje ir dar neišėjęs ko- 
minterno „mokyklos“, jautė save Rumunijos 
valstybinių interesų reprezentantu. Gi rusai, 
matyt, norėdami palenkti viešąją opiniją 
savo pusėn, pastatė palyginti lengvas sąly
gas. Taip pav., reparacijų suma iš 15 mili
jonų rumunų tautos pareikalauta 300.000.000

interesams, 
grupės pap- 
partija, bet 

jos slapstosi

dolerių, Tokia pat suma pareikalauta ir iš 
mažos Suomijos.
Jie, mat, turėjo dvi geras savybes: ilgametį 
kalėjimo „stažą“ ir visišką savos nuomonės 
neturėjimą. Ponui L. Patrascanu, kuris pa
klusniai pasitraukė į šešėlį, vėliau buvo pa
dovanotas teisingumo ministerio portfelis.

Pagaliau apie 1944 m. spalių mėn. galą, 
beveik 2 mėnesiams „pavėlavus“, atvyko į 
Bukareštą naujų veikėjų grupė, vadovau
jama L. Luca ir Anna Paucker. Su visu 
smarkumu pradėta atakuoti ir koketuoti su 
kitomis „buržuazinėmis grupėmis, neaplen
kiant ir liberalų. Neva remiantis tautos va
lia, pradėta kova už vadovaujančių darbi
ninkijos postų, vietinės valdžios ir prefektų 
perėmimą. Ir buvo prieita net iki to, kad 
p. Vyšinskis pastatė savo garsų ultimatumą: 
— arba palanki Sov. Rusijai vyriausybė, 
arba pilna okupacija. —

Komunistų partijos centro Komitete iškilo 
Anna Paucker, L. Luca, Bodnares (Bodna- 
renko), Gheogiu Dej ir G. Teohari. Rumu
nai buvo aiškioj mažumoj. Ypatingą rolę 
pradėjo vaidinti Anna Paucker, kuri po at
važiavimo iš Makvos, pasakė kalbą, apkal
tindama ne tik Antonescu kliką, bet ir visą

rumunų tautą už Sov. Rusijos užpuolimą, 
Nesusipratimai tarp Anna Paucker ir dvie
jų Atlantu Kontrolinės Komisijos (rusų) na
rių pasibaigė tuo, kad gen. Winogradow ne
teko malonės. Anna Paucker nebuvo paten
kinta „žaidimu“ su koalicine vyriausybe ir 
perlėta krašto sovietizacija. Po kelionės iš 
Maskvos, gen. Winogradow jau grįžo kaip 
pavaduotojas. Į jo vietą buvo atsiųstas iš 
Suomijos gen. Susajkow. Tačiau Anna 
Paucker nesugebėjo suvaldyti savo politinio 
temperamento. Kartą jau atrodė, jog ji bus 
atšaukta į Maskvą. Viename posėdyje, ku
riame dalyvavo keli kairiųjų partijų vado
vaują asmenys, ji įrodinėjo, būtinumą Ru
munijai laisvu noru prisijungti prie laimin
gų Sov. Rusijos respublikų. Šitie Anna 
Paucker pareiškimai padarė sprogusios bom
bos įspūdį rumunų visuomenėje, kad net 
kiti komunistų partijos 
menys turėjo skubiai 
reiškimus.

Šitokiu keliu eina 
evoliucija ir tokiais metodais stengiamasi 
besiartinančiuose rinkimuose „laimėti“ tau
tos pasitikėjimą. Negalima dar šiandien nu
matyti kaip pasibaigs šie .jbandymai“, tačiau 
dar iki šiol vyksta aštri kova dėl laisvės ir 
Nepriklausomybės.

vadovaujantieji as- 
atšaukti tuos pa-

Rumunijos politinė

Henr. "Žemelis.

atomo energijosMemorandumas 
kontrolės reikalu

Londonas. Amerika paskelbė atomo energi
jos kontrolės reikalu memorandumą. Šiuo 
memorandumu siūloma tarptautinei atomo 
energijos kontrolės komisijai pavesti už
draudimą bet kurių privatinių ir valstybinių 
tyrinėjimų atomo ekspliozijos srityje, o taip 
pat kontrolę visų kitų šioje srityje tyrinė
jimų, bei uranijaus ir torijaus išteklių ir ga
mybos. -

Londonas. Kielcan atvyko ypatinga Lenki
jos vyriausybės komisija ten įvykusių anti
semitinių riaušių priežastims nustatyti. Per 
riaušes užmuštas ir vietos žydų bendruome
nės pirmininkas.

GRAIKAI UŽ KARALIAUS GRĮŽIMĄ
Londonas. Graikijos ministeris pirminin

kas Saldaris, kuris vakar atvyko į Londoną 
tartis su Atlee, pareiškė, kad plebiscito metu, 
kuris yra numatytas rugsėjo 4 d., 70“/. Grai
kijos gyventojų balsuos už karaliaus grį
žimą. v.

IS LATVIŲ KULTŪRINIO GYVENIMO
Operos atidarymas. Š- m. birželio mėn. 15 

dieną OldenbUrge premjera Mascagni „Ca-! 
Valeria Rusticana“ iškilmingai atidaryta lat
vių opera. Teatrui panaudotos, atitinkamai ‘

VIRŠ MILIJONO DŽIOVININKŲ 
LENKIJOJE

Londonas. Jungtinių tautų socialinių Ir 
ūkio tarybos 'sveikatos komisijoj, Lenkijos 
vyriausybės įgaliotinis sveikatos reikalams, 
pranešę, jog šiais metais oficialiai užregi
struota Lenkijos "valstybės", teritorijoj 
1.200.000 džiova sergančiųjų. Džiovos prie
žastys nedasimaitinimas. Varšuvos žydų 
Gettho vaikai dėl badavimo esą arti mirties.

ANGLIJA LAUKIA ISVIETINTŲJŲ
Londonas. Anglijos vidaus reikalų mini

steris pasisakė už padidinimą išvietintųjų 
emigracijos j Angliją. Jis išreiškė savo nepa
sitenkinimų labai mažu iki šiol gautų pareiš
kimų skaičiumi. Esą sunku tikėti, kad tiek 
maža Austrijoj ir Vokietijoj gyvenančių iš
vietintųjų teturėtų savo giminių Anglijoj. 
Baigdamas savo pareiškimą, ministeris paža
dėjo artimiausioms dienoms pasiųsti savo 
ministerijos generalinį sekretorių, kad tas 
paskubintų, visų turinčiųjų teisę atvykti 
Anglijon, pareiškimų padavimą ir išvykimą.

Tačiau L. Patrascanu karjera greit pasi
baigė. Turėjo pasitraukti iš vlce-premjero 
vietos, o partijos priešakyje atsistojo du_seni 
veikėjai: Georgiu Dej ir Georgescu Teoharl.

INDAI RATIFIKAVO NEPRAKLAUSO- 
MYBES PROJEKTĄ

Londonas. Indijos kongreso partijos atsto- 
perdirbus, vieno buvusio restorano patalpos, | VLi susirinkimas 204 balsais prieš 151 ba ą 
kuriose įrengta scena ir žiūrovams 500 vie- Į ratifikavo Anglijos pasiūlytą Indijos nepri- 
tų salė. Operos kolektyvas sudarytas tel-1 klausomybės projektą. Už projekto prie- 
kiant iš įvairių vietovių menines pajėgas. . pasisakė ir Gandi.
Choras (45 asmenų) ir okestras, turėdamas 
savo sudėtyje buvusių latvių operos dalyvių,savo suaeiyje ouvusių laivių upeiuaiyvių, ■ Londonas. Indijos kongreso partijos susi- 
papildytas žymia dalimi naujais dainininkais rinkime Pandit Nehru iškilmingai įvesdintas 
ir instrumentalistais, parinktais iš įvairių j i partijos pirmininko pareigas, 
stovyklų tautinių ansamblių. Sekančiam pa
statymui jau rengiama Puccini opera „Ma
dame Butterfly“.

Dainų šventės. Pastaruoju metu latviai 
įvairiose vietose organizuoja didesnio masto 
dainų šventes. Birželio mėn, 29 dieną Fiš- 
bachė įvyko pirmoji dainų šventė, kurioje 
dalyvavo iš įvairių stovyklų 12 chorų, viso 
700 dainininkų. Programoje buvo atlikta ke
liasdešimt dainų, jų tarpe viena estų ir lie
tuvių — Juozo Strolio kompozicija. Dainų 
klausėsi keli tūkstančiai svečių.
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