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Londono konferencija bus pati svarbiausia
Londonas (Dena/UP). Britrr užsienio rei

kalų ministeris Bevinas žemuosiuose rūmuose 
padarė pranešimą užsienių politikos klausi
mais ir savo kalboje išdėstė šias pagrindines 
tezes:

r. D. Britanija atmeta keturių didžiųjų 
valstybių kontrolės reikalingumą Ruhro 
krašte.

2. Prancūzijos pretenzijas dėl ūkiškojo pri
jungimo Saaro srities, D. Britanija remia 
apimtyje tų sienų, kurios buvo Saaro sričiai 
nustatytos 1919 m, bet ne kaip dabar Pran
cūzija aprubežiavo.

3. Jungtinės Amerikos Valstybės ir D. Bri
tanija susitarė dėl priemonių padaryti ūkiš
ki britų ir amerikiečių zonų sujungimą 
eizktingesnį.

4. JAV ir D. Britanija susitarė sunkiai 
bausti Vokietijos kraštų (Lander) vyriausy
bes, kai jos nepildo abiejų zonų centrinių 
vokiečių administracijos įstaigų nutarimų.

5. Abiejų zonų administracijos įstaigos bus 
centralizuotos Frankfurte prie Maino.

Savo kalbą Bevinas pradėjo pareikšdamas 
•usirūptnimą: kas bus, jei ir lapkričio mėn. 
Londone nepavyks susitarti.

„Būsimąją užsienio reikalų ministerių kon
ferenciją, įvykstančiają Londone lapkričio 
mėnesį, kurių svarbiosios problemos jau da- 
b'ar mums yra' visiškai aiškios, aš laikau 
svarbiausiu įvykiu pasaulio istorijoje. Aš 
esu tvrtai pasiruošęs, kiek tas liečia mūsų 
tautą, panaudoti visas priemones, kad pasie
kus susitarimą. Bet aš turiu pakartotinai 
pabrėžti, kad tas susitarimas priklauso ne 
vėn tiktai nuo britų vyriausybės”.,

Kalbėdamas apie Maskvos konferenciją 
Bevinas paminėjo, kad ten buvo daug prie
kaištauta vieni kitiems, ypač tas buvę jau
čiama kalbant pie denacifikaciją. Jis nurodė, 
k d viena iš labiau nenugalimų problemų 
Laskvoje buvo vokiečių pramonės) ir gamy- 
b s klausimas. Dėl rusų reikalaujamų repa
racijų iš bėgamosios gamybos Bevinas pa
žymėjo, jog pirmiausiai turi būti sudaryta 
.išbalansuota ūkiškoji vienybė ir atlyginta 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms bei D. 
B itanijai tas, ką jos iki šiol į Vokietijos 
ū’į įdėjo, kad išlaikius vokiečių pragyveni
mą, o tada jau gali būti svarstomas klausi
mas dėl ėmitflo reparacijų iš bėgamosios

• gamybos.

TRUMPAI
* Saugumo Taryboje dabar yra nagrinė

jami klausimai dėl Jugoslavijos, Albanijos, ir 
Bulgarijos atsisakymo bendradarbiauti su 
Balkanų tyrimo komisija ir dėl sovietų pas
tangų aprėžti minėtos komisijos funkcijas.

(Dena)
* Helsinkyje įvyko pasikėsinimas prieš so

vietų pasiuntinybę — sprogo bomba. (UP)
* Amerikiečių misija, iš 23 atstovų karo

ir laivyno ministerijų, išvyko į Turkiją pri
tūrėti paramos panaudojimą. (UP)

* JAV ragina graikų vyriausybę rrisiimti
(•■plautinę priežiūrą ryšyje su delbiama 
amnestija sukilėliams. (Dena)

* Britų atstovu į paruošiamąją IRO komi
siją paskirtas Sir Victor Mallets. (UP)

* Vokiečiai (Volksdeutsche), kurie buvo 
palaipinti vienoje stovykloje Jugoslavijoje, 
liūgo ir nelegaliai perėjo Austrijos sieną.

(DPD)
* Ryšyje su 70 metų Rumunuos nepriklau

somybės sukaktim prezidentas Trumanas nu- 
s untė Rumunijos karaliui Mykolui sveikini
mo telegramą. (DPD)

* Rusų atstovybės personalas Addis Abe- 
boje, Abisinijoje, yra vienas didžiausių iš

• vau atstovybių. Prasidėjo 
d’ne akcija. Šiuo metu jie 
boję naują ligoninę.

Londonas. (BBC) Prieš
•'laikytas laivas su 1500 nelegalių žydų ’ 
e,n grantų.

Londonas. (BBC) D. Britanija atsakydama 
į lenkų notą dėl lenkiškų dalinių demobili
zacijos paskubinimo, pareiškė, jog lenkų 
d vizija iš Vokietijos jau pervežta į salas 
išformavimui. Kas mėnesį repatrijuojama 
Lenkijon maždaug po 15.000 pirmiau demo- 
biVzuotųjų.

Londonas. (BBC) JAV liepos mėnesyje eks
portuos 1.400.000 to javų. Iš to skaičiaus 
jrngtinei amerikiečių - britų zonai teksią 
456.000 to, o prancūzų zonai 29.000 ta.

didelė propagan- 
stato Addis Abe-

(Dena)
Palestinos krantą

Toliau Bevinas palietė Vokietijos ateities 
problemas ir pažymėjo, kad D. Britanija ne
mano, kaip po pirmojo pasaulinio karo, Vo
kietijai paskolas teikti, kurios liktų neatmo
kėtos ir padėtų jai milrtariniai atsigauti. Vo
kietijai turi būti rastas toks sprendimas, kad 
būtų išsaugota jos ūkiškoji ir politiškoji 
vienybė ir kad ji nebūtų tiek centralizuota, 
kad sudarytų pavojų kitiems kraštams. Bet 
taip pat turi būti vengiama leisti išsivystyti 
Vokietijoje policinei valstybei. Užsienio rei
kalų ministerių taryba turėtų pasirūpinti, kad 
neįsigalėtų Vokietijoje vienos partijos siste
ma. Jis pasisakė ir už tai, kad Vokietijos 
gyventojams būtų teista laisvai judėti visame 
krašte.

Be to jis apgailestavo, kad Maskvoje ne
pasisekė sudaryti Jungtinių Amerikos Vals
tybių pasiūlytąjį keturių paktą. Tas paktas 
D. Britanijai, Prancūzijai ir kitoms Vakarų 
valstybėms turi ypatingos reikšmės, todėl esą 
gaila, kad sovietų delegacija jį atmetė.

Liesdams D. Britanijos santykius su So
vietų S-ga Bevinas pažymėjo, kad jis bąla
mas Maskvoje aptarė su Stalinu anglų — 
sovietų sutarties revizijos klausimą ir buvo 
vienodos nuomonės, kad pasitarimai tuo rei
kalu turi būti tęsiami toliau. D. Britanijos 
užsienio politika Lenkijos atžvilgiu lieka ne
pasikeitusi. Dėl anglų — prancūzų pakto 
kalbėdamas jis priminė, kad nors dabar Vo
kietija ir sumušta yra ir niekam negresia, 
bet jos padarytos žaizdos Prancūzijai dar 
neužgijo.

Bldarltas apie tarptautine padėti
Paryžius. (UP/NZ) Užsienio reikalų minis

teris G. Bidaultas. gegužės 16 d kalbėjosi su 
spaudos atstovais apie buvusiąją Maskvos 
konferenciją ir apie dabartinę politinę pa
dėtį.

Maskvoje pasiekta tik vienas rezultatas: 
išaiškinta keturių didžiųjų pažiūros į vokie
čių ir austrė problemas. Visuose kituose rei
kaluose, pasireiškė tokie nuomonių skirtu
mai, kad nė vienu svarbesniu klausimu ne
pavyko susitarti. Tos svarbiosios problemos 
yra: Vokietijos ūkiškoji vienybė, vokiečių 
pramonės gamybos dydis ir reparacijos.

Būtinai esą reikalinga skubiai sudaryti kę- 
turių paktą dėl Vokietijos ir dėl Austrijos. 
„Jei mes susitarsime dėl Vokietijos proble
mos, tai susitarsime ir kitais klausimais, — 
jei nesusitarsime, tai mes negalime tikėtis 
taikos”. Bidaultas pabrėžė, kad karo klau
simo nėra. Bet rudenį Londone turi paaiš- 
'' Italijoje 2,2 mill onai komunistu

Prieš kurį laiką Londone Įvyko visų im
perijoj kraštų komunistų konferencija. Toje 
konferencijoje buvo grafiškai pavaizduota 
kiek kuriame krašte yra komunistų.

Stipriausia komunistų partija iš 67 pasau
lio kraštų yra Sovietų s-goje, nes ji turi 6 
milijonus narių. Antroje vietoje eina Italija 
su 2.200.000 narių ir trečioje vietoje — Pran
cūzija su 1.300.000 narių. Visuose šešiolikoje 
Pietų Amerikos kraštuose priskaitoma 
491.000. komunistų, iš kurių Brazilija turi 
daugiausiai, t. y. 130.000 komunistų. Abie
juose didžiuosiuose kapitalistiniuose kraštuose 
komunistų partijos yra silpniausios. Pagal 
minėtus duomenis Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse priskaitoma 74.000 komunistų, o 
Anglijoje vos tik 43.000, kas, palyginus su 
tais skaičiais, kurie buvo paskelbti per pas
kutinįjį partijos suvažiavimą, reiškia sumažė
jimą visa 10.000 narių. (Telegraph)

„Maištininkų” deklaracija
15 darbo partijos parlamento atstovų iš

leido deklaraciją „Laikykitės kairės”, kuri 
parodo skirtumus užsienio politikos klausi
mais tarp jų ir vyriausybės. Ji apima „Dvi
dešimt dabar darytinų dalykų”. Autoriai rei
kalauja vyriausybę „išguiti konservatorių 
mintį, kuria siūloma imperiją ramstyti Ame- ' 
rikos doleriais ir Amerikos kovoje dalyvauti 
su britų kariais.”

Be kita ko, vyriausybei siūloma sugriauti 
socialdemokratijai rusų rodomą įtarinėjimą, 
atisakant nuo prezidento Trumano propozici
jos, „kolektyviam saugumui nuo komunizmo” 
sudaryti; nutraukti štabų pasitarimus su 
neeuropinėmis valstybėmis; atsisakyti nuo 
atominės bombos ir jos kontrolę tuojau pa
vesti J. Tautoms; nustatyti britų kariuome
nės iš Graikijos, Palestinos ir Egipto ati
traukimo datas. Dardanelų ir Sueso gynybą 
pavesti JT.

Šie maištininkai nuo partijos atskilo 1946 
m. lapkričio mėnesį, PI a. MP)

Opozicijos vardu pasisakė A. Edenas. Jis 
konstatavo, kad Maskvos konferencija yra 
tikras nepasisekimas. Jis pripažino, kad dėl 
„užsispyrusio ir nepalenkiamo sovietų vy
riausybės laikymosi, laike septynių savaičių 
nevaisingų ir , varginančių diskusijų”, nepa
siekta jokio principinio susitarimo. Jis dar 
pridėjo, kad yra beprasminga slėpti šio 
rimto nepasisekimo esmę. Santykių raida su 
Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis yra ypa
tingai svarbi. D. Britanija turi sveikinti JA 
Valstybes pasiėmusią^ atsakomybę už įvy
kių eigą, kurią tik jos gali paveikti savo ga
lybės svoriu. D. Britanija kartu su JAV, o 
jei reikia ir su Prancūzija, turėtų imtis 
priemonių išlaikyti Vakarų Voiketijai,

Londono spauda nelabai džiugiai vertina 
šią Bevino kalbą.

Hooveris vyksta (^Graikija
Londonas. (BBC) JAV vyriausybė išsiun

čia savo ūkines komisijas į Turkiją ir Grai
kiją. Jos prižiūrės paskolos sunaudojimą. J 
Graikiją, komisijos priešakyje vyksta buvęs 
prezidentas Hooveris. Įstatymo pasirašymas 
dėl paskolų suteikimo minėtam šalim, kelias 
dienas užsitęs, nes prezidentas išvyko pas 
sunkiai susirgusią motiną.

Londonas. (BBC) Generolo Clay praneši
mu, maitinimo padėtis anglų-amerikiečių zo
nose greitai pagerėsianti. Bavarijos ūkininkai 
dar nėra atidavę 100.000 to bulvių. Jei tai 
bus tuojau patiekta paskirstymui daug prisi
dės prie krizės pašalinimo.

kėti, kokią taiką pasaulis turės. Yra klausi
mas, ar bus pajėgta išdirbti vienalytę taiką * 
visam pasauliui, ar galop teks sudaryti visą 
eilę atskirų taikos sutarčių — kas reikštų 
paversti taikog darbą šmočiukais. Bet jis tuo 
netiki kol dar yra vilties pasiekti geresnį 
susitarimą. „Viens yra aišku, kad laikas 
kaskart vis darosi brangesnis”. Svarbiausia 
dabar problema yra išlaikymas Vokietijos, 
pats vokiečių klausimas ir bendrasis netikrū- 
mas pasaulyje, kuris negali neribotai tęstis.

Bidaultas atsisakė spėti Prancūzijos poli
tinį kursą Rytų ir Vakarų susiskaldymo at
veju. Apie tai jis nenorįs ir kalbėti „kol ta 
nelaimę nešanti galimybė dar nevirto tikro
ve”. Dėl savo kritiškos nacionalinės egzisten
cijos Prancūzija negali būti tarpininku tarp 
vakarų ir rytų tautų, nes jt tam permažai 
turinti judėjimo laisvės. Susitarimas būsiąs 
tuo sunkesnis, ko ilgiau tęsis diskusijos Vo
kietijos klausimu. „Aš netiku, kad Maskvos 
nepasisekimas būtų nepataisomas, bet mes jį 
pataisysime tiktai tuomet, jei mes susitarsime 
rudenį”.

Dėl sujungimo prancūzų zonos su anglų- 
amerikiečių zona Bidaultas patikino, kad 
pažiūros dėl busimojo Vokietijos statuse vi
sų trijų vakarų Valstybių yra gana panašios. 
Jis tiki, kad toks sujungimas galėtų įvykti, 
bet ■'pirmiau turėtų būti patenkintos Prancū
zijos pretenzijos.

Maskvoje jo nuomonė labiau derinosi su 
anglų — prancūzų, negu su sovietu. „Aš ti
kiu, kad Londone mes padarysime didesnę 
pažangą”.

Chur chillis ir „Jungtine Europa4*
Londonas. (Reuter) Gegužės 14 d. Londone 

Įvyko pirmas „Jungtinės Europos” komiteto 
viešas susirinkimas. Winstonas Churchillis ir 
kiti žymūs politikai išdėstė savo planus. 
Churchillis ragino tuojau steigti Anglijoje 
organizaciją, kuri rūpintųsi sukurti Euro
pos valstybių sąjungą. Jis skaito Europą 
griuvėsiu krūva ir pykčio perykla. Jei Euro
pos tautos susiprastų bendradarbiauti, tai vi
sas negeroves būtų galima pašalinti. Tos ne
gerovės yra: žinių perdavimo suvaržymai, 
kariniai Įsitvirtinimai, muitų sienos ir pasų 
nuostatai. „Atėjo sprendžiamoji valanda, ir 
pasirinkimas nėra sunkus. Mes norime visas 
Europos tautas sujungti ir neišskirti nė vie
nos valstybės, kurios teritorija yra Europoje.”

Churchillis nurodė, kol Vokietijos klausi
mas neišspręstas Europos negalima suvieny
ti. Todėl Anglija ir Prancūzija turėtų pasi
imti iniciatyvos, kad Vokietija būtų .sugrą
žinta j Europos tautų šeimą. Kai prieš 15 • 
metų jis tuo klausimu pirmąj) straipsni pa
rašė, jis bijojo, kad tas jo žygis Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse nebūtų palaikytas nu
kreiptu prieš Amer;kos saugumą. Bet ta 
baimė nepasitvirtino. Jungtinės Amerikos

Valstybės šiandien yra užinteresuotos Euro
pos atstatymu.

Dėl kaltinimų, kad „Jungtinė Europa” yra 
tveriama prieš Sovietų s-gą, ChurcfuJlis 
pareiškė, jog šios organizacijos tikslas yra 
sudaryti garantijas prieš kiekvieną užpuo
limą. Sovietų s-ga turėtų suprasti kiek jinai 
laimėtų, jei iš Europos būtų pašalinta karo 
baimė ir karo priežastys.' Todėl Sovietų s-ga 
turėtų būti užinteresuota dalyvauti šioje or
ganizacijoje.

Jis dar pažymėjo, kad tas neprieštarautų 
Jungtinių Tautų idėjai, nes Chartoje yra nu
matyta regionaliniai susijungimai. Jungtinė 
Europa kaip tik būtų tokiu vienetu. Be su
jungtos Europos negali būti jokių perspek
tyvų dėl sudarymo pasaulinės valdžios. Jis 
nepateikė jokio statuto ir nurodė, kad nusta
tyti organizacijos politinę struktūra yra at- 
sakomingų valstybės vyrų reikalas.

Tiek Anglijoje, tiek ir Amerikoje Chur- 
chillio kalba buvo palankiai sutikta. Londono 
laikraštis „Times” pilnai pritardamas Chur- 
chillio išvedžiojim"™s pažymi, kad sukūrus 
„Jungtinę Europą” taip, ka'p dabar dalykai 
yra su=:klo5lę, tas viskas reikštų „Europą be 
Rusijos”, ' ■

Dingsta vagonai
Wiesbadenas. (Dena) Hesseno ūkio mini

sterijos atstovas spaudai paskelbė, kad nuo 
praėjusių metų balandžio mėn. dingo 95.000 
prekinių vagonų iš anglų ir amerikiečių zo
nų, nes jie nebegrįžo iš kitų Vokietijos oku
pacinių zonų, kur Buvo pasiųsti su kroviniai*. 
Amerikiečių karinės valdžios transporto sky
riaus vedėjas Charles F. Hennesey užtikrino, 
kad ateityje per zonų sienas nebus leidžiamas 
nė vienas prikrautas prekinis vagonas, •“>! 
tai nebus 'pirmiau pristatyta tušti vagonai.

Roma. Vienas iš reiškinių sunkios būklės, 
kurioje dabar randasi Italija, yra neseniai 
italų ministerių kabineto padarytas nutari
mas pakelti duonos kainą nuo 13 lirų už 
kilograms iki 40 lirų. Nerimauja ypač šiau
rinės Italijos gyventojai. Proklamacijos ir 
plakatai kviečia naujokus nestoti atlikti ka
rinės prievolės. Karo pramonės darbininkai 
kviečiami sabotuoti gamybą, „kad išvengus 
naujo tarptautinio konflikto”.

Karinės pajėgos skaičiais
Naujorkas (DPD) „New York Times” kari

nis bendradarbis Baldwinas skelbia, kad šiuo 
metu visame pasaulyj yra 19 miL ginkluotų 
žmonių. 40 tautų kasmet ‘išleidžia 27,4 mili
jardus dolerių ginklavitnosi reikalams. Di
džiųjų valstybių karinės pajėgos yra tokios: 
Sovietų s-ga turi 3.800.000 vyrų, D. Brita
nija 1.210.000 vyrų, JAV 670.000 vyrų. Lėk
tuvų turi: JAV 37.000, Sovietų s-ga 25.000, 
D. Britanijos lėktuvų skaičius nenurodytas. 
Stipriausią laivyną turi Jungtinės Amerikos 
Valstybės, būtent 3.820.000 to, D. Britanija 
1.531.600 to ir Sovietų s-ga 443.000 to.

I

Įmones iš 
Henschel 

t Lenkiją.

įmonių pasidalinimas
Berlynas (DPD). Įvyko trečias karinių ma

šinų paskirstymas įvairiems kraštams iš 
amerikiečių zonos reparacijų saskaiton. Apie 
3.400 mašinų 11,6 milijonų markių vertės 
gavo vakarų sąjungininkai. Sovietų s-ga ga
vo 900 mašinų 2 mil. markių vertės. Ji gavo 
lėktuvų dalių gaminimo įmones, Noris — 
Ziundlicht A. B. precizines mašinas, Pressenz 
įmones iš Nuernbergo ir Mikro 
Aschaffenburgo. T ransportas iš 
lėktuvų motorų įmonių pasiųstas

Sustiprins akcija
Londonas. (BBC) Graikijos ministeris pir

mininkas Maximas pareiškė, jog akcija prieš 
sukilėlius vyksta patenkinamai. Be abejo, ji 
greičiau užsibaigtų, jeigu sukilėliai negautų 
nuolatinės paramos iš užsienio. Graikijos 
vyriausybė jau buvo paskelbusi dvi amnesti
jas tačiau didelių rezultatų iš to nelaukianti.

* Mussolinio šeimos nariai prašė Milano 
miesto valdžios organus leisti jiems palai
doti Dučės palaikus San Casciano kapinėse, 
netoli Predappio. (NF)

Londonas. (Reuter) Ankaros siųstuvas pra
nešė, kad amerikiečių komisija iš penkių 
ekspertų sekmadienį iš JAV išvyko oro ke
liu į Turkiją. Ekspertu uždavinys b”*s 
nuoti karo reikmenis, kuriuos gaus Turkija 
pagal Graikijai — Turkijai teikiamos paja
mos programą. Komisija lankysis letanbtde, 
Smyrnoje, o gal ir Juodosios jūros pakraš
čiuose.
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Nuo Tautų Sąjungos Į Jungtinių Tautų 
organizacijų

Rašo J. Paul - Boncouras, buv. Tautų 
Sąjungos Tarybos pirmininkas.

Vargšė Tautų Sąjunga. Ir kaip ją užsipuo
lė. Ji negalėjo nieko padaryti, o to, rodosi, 
visiškai pakanka visiems kaltinimams at
remti. Juokiamasi iš jos lėtumo, delstumo, 
žlugimo, betgi saugomasi gvildenti viso to 
priežastis. <

O gal tas tyrinėjimas esąs veltui ir pavė
luotas? Kur tau! Istorija nelieka abejinga, 
kada tenka be iškraipymų išdėstyti, kaip 
buvo vaizduojamas! ta didžioji viltis, kurios 
dėliai visų civilizuotų kraštų širdys ėmė 
smarkiau plakti po paskutiniojo karo pabai
gos. Visi Jungtinių Tautų mano draugai, 
lieju kraują mūsų žemėje, teatsimenie aną 
vilti/kuri mus pripildė džiaugsmo, kai mus 
apkasuose pasiekė prezidento Wilsono at
sišaukimas. Jo skelbiamoji taika neturėjo 
būti kaip anos taikos sutartys, kurios nuga
lėtajam pravertose žaizdose jau slepia bu
simojo revanšo ir naujo karo daigus. Prie
šingai, jis paskelbė visų tautų išvadavimą. 
Jo tikroji reikšmė glūdėjo tame šūkyje, kurį 
man teko nugirsti tą vakarą, kai su ameri
kiečių ir kanadiečių daliniais atsiėmėme 
Saint-Mihieįį ir Thiaucourt: pro šalį žygia
vo vokiečių belaisvių kolona, o žemiau sto-
vėjuaieji ir žiūrėjusieji kariai sušuko jiems 
angliškai: „Mes nešame jums laisvę”.

Ryšium su šia taika turėjo atsirasti tarp
tautinė organizacija, kurioje visos laisvos ir 
ir lygiateisės tautos įsipareigotų sulaikyti 
karą, bendrai stodamos prieš agresorių. Tad 
mūsiškiai buvo ne veltui žuvę. Jiems nebuvo 
pameluota sakant, kad jie atiduotų savo gy
vybes, idant šis karas būtų paskutinis! -

Vadinasi ši tarptautinė organizacija buvo 
Įsteigta ir ji veikė. Užmirštama, kad ji lai
davo taiką toje Europoje, kur taikos sutar
tyse, kad ir kokios teisingos buvo pastaro
sios, glūdėjo progos naujiems konfliktams: 
Klaipėda, Alandų salos, A. Silezija, Kortus, 
Oraikijoė-Bulgarijos siena, latentus konflik
tas tarp Lenkijos ir Liętuvos if'tt.... vis 
geografiniai vardai, kurie būtų galėję pasi
daryti mūšių arenų vardais, jei nebūtų buvę

Anglijos karalius grįžo į Londoną.
Matų atvaizde karalius pasirodo džiūgaujančiai miniai iš Buckingham rūmų balkono.

Pamatiniai talkos ramsčiai
Tautų Sąjungos. Šių klausimų rimtumas neį
vertinamas, juos užmiršome, kadangi jie ne
sibaigė karu; ir kaip tik Tautų S-gos sėkmė 
yra kalta dėl to neįvertinimo.

Tad per 15 metų pasaulio vairuotojai su
sirinkdavo Ženevoje ir kaip beišmanydami 
tvarkė klausimus, kurių vis išikildavo šviežių.

Ir beveik būtų pavykę įkūnyti didįjį sapną 
— sumažinti ir kontroliuoti ginklavimąsi.

Mums prieš akis atsiskleidžia nepaprastai 
garbingas istorijos lapas, kurio nederėtų 
draskyti šią valandą, kada mes itin priva
lome vilties .Kaip vienas senojo Ibseno vei
kėjas kad šaukė: „Ar neturi parduoti kokio 
vieno ar dviejų idealų?”, taip ir nukrauja
vusi ir sutrempta žmonija^ ieško idealo, ku
ris suartintų širdis ir įgalintų žvelgti į ge
resnę ateitį. Šis idealas po priešpaskutinio 
karo sušvito. Jis sujungė mus ir suvienijo. 
Mano gerieji Ženevos meto, kolegos gali pa
liudyti tat. Šis idealas būtų galėjęs ir toliau 
daryti įtakos, jei visos tautos būtų buvusios 
Tautų Sąjungos nariai ir jei tos, kurios bu
vo nariai, būtų ir toliau nepristigusios pa
sitikėjimo.

Nori tikėk, nori ne, San Francisko chartos 
nustatytieji principai yra tie patys, kaip 
Dumbarton-Oakso sutarties. ''Būtent, nėra 
dviejų galimybių karui kelio užkirsti. Tėra 
tiktai ta viena, kurią pasiūlė Tautų S-ga ir 
kurią JT vėl panaudojo: sujungti visas tai
ką mylinčias tautas, kad galėtų gintis nuo 
užpuoliko, kurio jėgos būtinai bug menkes
nes, kaip Jungtinių Tautų.

Vieną reikia žinoti: įvykiai nepaneigė šios 
galimybės, vadinasi, ji nėra nei sapnas, nei 
svaičiojimas.

Bet Tautų Sąjungą turėjo žlugti tą dieną, 
kai iškilo svarbesni konfliktai, nekaip mano 
suminėtieji.

Japonijai Įsiveržus J Mandžurija, Mussoli- 
niui sutriuškinus Etiopiją, Hitleriui remili- 
tarizavus Pareiną, jam užgrobus Austriją, 
Muenchene jam perleidus Čekoslovakiją ir 
jam užpuolus Lenkiją, būtų užtekę, kad visos 
tautos, kurios po viena kitos buvo įtrauktos 
į karą, būtų bendrai stojusios prieš agresi
ją, idant ją sulaikytų be didelių pastangų. 
Hitleris, Mussolinis ir Japonija sustiprėjo

tik viena po kitos padarytų kapituliacijų dė
ka, kurios juos padrąsino, o mažosioms tau
toms numušė drąsą. Kadangi jos jautėsi ne
tekusios apsaugos, tai daugumas jų, deja, 
manė galėsiančios išsigelbėti, darydamos 
paktus su tais, kurie jautėsi stiprūs, arba 
paskelbdamos neutralumą, kurio nenaudingu
mą jau įrodė pastarasis karas. Būtų pakakę 
griežtai ir tvirtai vykdyti pakto principus 
tai netvarkai išvengti.

Išvada: Nuo panašių nuotykių gali apsau
goti radikalizmas, kurio turi laikytis Jung
tinės .Tautos. Jei užpuolėjas iš anksto žino, 
kad prieš jį stos visos Jungtinės Tautog be 
išimties ir susiskaldymo, tai jis nepajudės.

Kokių garantijų turima, kad taip bus? 
Popieriuje jos yra tikrai. Jungtinių Tautų 
charta yra aiškiai pranašesnė už Tautų Są
jungos sutartį.

Sutarties § 16, kur buvo nustatytos prie
monės prieš agresorių, nurodyta, kad diplo
matinės, ūkinės ir linansinės priemonės tai
komos priverstiniu būdu, o karinių priemonių 
ore ir vandenyje pavartojimas buvo tik re
komenduojamas. Todėl kiekvienam buvo va
lia nuo jų atisakyti. Be abejo, baimė, tas 
priemones, vykdyti sutrukdė Tautų Sąjungai 
jas pavartoti tokią akimirką, kada būtų buvę 
reikalinga.

AUKSO REZERVAI
Paskutiniųjų dešimtmečių bėgyje buvo ne

mažai pasikėsinimų sunaikinti aukso galią, 
kaipo kapitalistinio viešpatavimo ramstį, ir 
padaj^ti jį beverčiu. Kova prieš aukso ga
lią yra tiek pat intensinga, kiek ir prieš pa
tį kapitalizmą. Jau Leninas buvo pakėlęs 
prieš auksą savo balsą ir pranašavo jam 
liūdną ateitį, reikėsiant savo vertę susilygin 
ti su greitai rūdijančiais metalais. Dar la
biau aukso nemėgo Hitleris. Tik paėmęs vai 
dž:ą į savo rankas, jis tuojau paneigė savo 
pinigo aukso pagrindą ir visą laiką didžiavo
si, kad jis sugeba išlaikyti markę pastovią ir 
be jokių aukso rezervų.

Bet auksas pasirodė esąs labai jautrus. Jau 
1934 metais auksas pradėjo bėgti iš Euoro- 
pos, nes jautėsi, kad čia artėja neramumai. 
Auksas plaukė per vandenyną į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Todėl Jungtinių Ame
rikos Valstybių aukso rezervai nuolat augo. 
Per paskutiniuosius dvidešimts mętų jie pa
didėjo trigubai, būtent nuo 6 milijardų do
lerių iki 20 milijardų dolerių. Būtų dar dau
giau Jungtinių Amerikos Valstybių aukso re
zervai išaugę, jei visą laiką būtų galioję 
normalūs atsiskaitymo principai. Bet užėjęs 
karas, kitų kraštų kišenius greitai aptuštino 
ir amerikiečiai karo medžiagas ir ginklus tu 
rėjo skolinti arba nuomoti. Taip. pav. Angli
ja prieš karą turėjo 3 milijardų dolerių auk
so rezervą, o per karą jis sutirpo iki 1 mili
jardo.

Kiro metu praturtėjo auksu ir kiti neutra
lūs kraštai iš dalies dėl to, kad padidėjo 
aukso iškasimas ir gamyba, o iš kitos pusės 
dėl palankios prekybos. Aukso rezervai karo 
metu štai kiek padidėjo: Argentinoje 800 mil. 
dol., Pietų Afrikoje 650 mil. dol., Šveicarijo
je 300 mil. dol ., Brazilijoje 300 mil. dol., Tur 
kijoje 200 mil dol., Švedijoje 150 mil. dol. ir 
t. t. O kiti kraštai tuo pat metu neteko dide

Jungtinių Tautų chartoje aiškiai nurodyta, 
kad kiekvienas pagal savo išgales turi tai. 
kininkauti agresijai nuslopinti. Mano gyve
nime buvo gražiausia ta diena, kai po mano 
pranešimo šią tarptautinę galią steigti nu- 
tarė penkiasdešimt tautų, jų tarpe dvi di
džiausios, kurios nebuvo prisidėjusios prie 
Tautų S-gos, būtent, Amerika ir Rusija. Aš 
15 metų reikalavau steigti ją ir ,generalinį 
štabą, kuriam lutų pavesta su ja bendradar
biauti ir jai vadovauti. Jei nuostatai ir yra, 
bet ar yra siela ir tikėjimas jais? Ar vy. 
rauja pasitikėjimas visų Jungtinių Tautų 
tarpe, šioje naujoje tarptautinėje organizaci
joje, kuri turi tą pranašumą jog yra iš tikrų
jų universali?

Saugumo Tarybos, kuri yra vykdomasis . 
organas ir panašus į Tautų S-gą, į kurią pa
galiau turi lygiuotis viskas, — posėdžiai to 
įspūdžio neteikia. Nėra Tautų S-je viešpa
tavusio nuoširdumo, jei neskaitysime vienin
telio jo pasireiškimo dabar brutalaus veto 
teisės naudojimo, nėra bendrų pastangų pri
eiti susitarimus, kurių liudininkas ir dalyvis 
būdavau Ženevoje. Ar tas būdas labiau patiks 
ir bus kai kieno teigiama, kad apsimestinis 
nuoširdumas Ženevoje slėpdavęs prieštara
vimų, kuriuos būtų buvę verčiau iškelti 
aikštėn. Gali būti, bet, tik ta sąlyga, kad jų 
nepadidintų, norint juos pašalinti.

(Iš „Nouvelles de France”) l;

lių aukso kiekių. Taip pav. Prancūzija nete
ko 660 mil. dol., Olandija 500 mil. dol., o Vo 
kietija nedaug teturėjo po pirmojo pasaulinio 
karo ir per antrąjį karą prarado viską.

Kokie yra Sovietų Sąjungos aukso rezervai,, 
sunku pasakyti. Labai dažnai sovietų pro
paganda skelbia apie vis nauju* atrandamus 
Sibire aukso klodus, bet kur jie dingsta sun
ku pasakyti, nes Sovietų S-ga nerodo jokių 
praturtėjimo žymių.

Paskutiniuoju laiku vėl įskato visi kraštai, 
raustis į kalnų ir upių pakrantes, ieškodami 
šio brangaus metalo. Ypatingai daug'pastan
gų deda amerikiečiai besijodami Aliaskos 
smėlį. Aliaskos gamta yra gana žiauri aukso 
'ieškotojams, nes tenka skverbtis J gana to
limą šiaurę. Nežiūrint Į tai, Jungtinės Ame
rikos Valstybės deda didelius kapitalus Į auk 
so pramonę. Paprastas kastuvas ir papras
tas bliūdas yra pakeista nToderniškomis ma
šinomis. Susisiekimas su aukso kasyklomis 
yra palaikomas lėktuvais. r

Todėl Jungtinės Amerikos Valstybės yrs 
turtingiausia auksu šalis. Auksas nemėgsta 
tokių valdovų, kurie šiaušiasi prieš jo galią 
ir prieš jo vertę. Trumano pagalbos formoje 1 
auksas eina į Graikiją ir į Turkiją', kur ka
pitalizmui ir demokratijai gresia rimtas pa
vojus. Tie 400 milijonų dolerių, atrodo, yra 
tik pirmas bandymas. Jei seksis; milijonai 
dar sparčiau pasipils. Sunku dabar, dar ir 
įsivaizduoti, kokiomis priemonėjiis imsis ko 
voti visi aukso priešai prieš aukso doleri, jei 
nenorės stoti į atvirą karą. Bet dolerio ga
lia yra dar didelė. Turbūt niekas tiek nepri
sidėjo prie Hitlerio nugalėjimo, kiek Jung
tinių Amerikos Valstybių tiekimai Anglijai 
ir Sovietų Sąjungai. Dabar tiekimai eis ki
tiems kraštams ir turbūt, dabar irgi jie su
vaidins tokį pat lemiamą vaidmenį, kaip kad 
suvaidino paskutiniajame kare. (Vb)

x,., Kaltina Did.
Amerikos žinių agentūra „Nations associa

ted” JT atstovų iniciatyva išleido fotografijų 
ir dokumentų rinkinį, kuriame siekiama 
įrodyti Didžiojo Mufti bendradąrbiavjmą su 
ašies valstybėmis ir patvirtinti, kad pastara
sis tikrai vadovauja aukštajam arabų komite
tui Palestinoje, kurio pirmininko pavaduotoju 
yra jo giminaitis.

Šitie dokumentai taip pat kaltina tris ara
bų komiteto JT delegatus, kad jie yra buvę 
Vokietijos agentais Viduriniuose Rytuose.

Dalis tų dokumentų yra kilusi iš trečiojo 
Reicho archyvų arba iš Japonijos bei Itali
jos pasiuntinybių.

Reaguodamas Į tuo9 kaltinimus Didysis 
Multi suteikė parodymus vienam A. F. P. 
kv."espondentui Kaire, kuriuose jis tvirtina, 
ktd jam primesti kaltinimai yra nepagrįsti ir 
išo'aukia iš sionistų „siekiančių iškraipyti 
s Albų reikalu Palestinoje.”

.Atrodo, Didysis Mufti turįs trumpa atmintį. 
F- O' metu jis buvęs labai judrus. Jo keliai 
v's eidavo pro Romą Ir Berlyną. Nejaugi tai 
tik nelaimingas sutapimas? (N.F.)

v
J. švaistas

9 'Rajau 6aa
. ' _________ \

— Tu teisybę pasakei, Zina. Aš — aristokratas, tik ne poza, 
savo kilme, bet dvasia ir veiklumu. Visa, ką aš šiandie turiu ir 
pasiekiau, laimėta intensyviu planingu darbu, sumanumu ir kai
mietiška uosle. Ilgai po žemės reformos ši vieta buvo užmiršta ir 
be pretendentų. Daug kartų ėjo iš varžytinių, bet niekas nesido
mėjo. Daugelis naujųjų mūsų ponų, kaip'ir šios vietos buvęs sa
vininkas — išdidus, nusigyvenęs grafas — vis ieškojo romantikos, 
pramoginių sodybų. Dėl jų smarkiai varžėsi, kišo pinigus į ne
pelningus' ūkius ir — smuko. Juk čia buvo paskutinės rūšies to 
grafo polivarkas.' Reikėjo tik pamatyti, kaip jis atrodė prieš pen
ketą metų, kai aš jį nupirkau. Tiesiog baisu. Nei trobesių nei 
žmoniško inventoriaus. A dėl ko visa taį-buvo? Mat, negražu, ne
patogu: toli nuo stoties, aplinkui balos, čia pat pelkių ežeras, 
kaip apsiverkusiojo akis, murkso, niūrūs vietovaizdžiai. Argi tai 
produkuojančio ūkio esmė? Bet užtat kokia žemė, koks derlius! 
ištisai kviečių laukai. Berk grūdą ir— gėrėkis! Teisybė, daug ka
pitalo sudėjau, bet dabar ir procerttai ne maži plaukia.

Keista ir nesuprantama buvo man ta vyro tirada. Kodėl ji atsi
rado ir kodėl taip nelauktai išaugo? Ar dėl to, kad jis nusivai- 
šinęs buvo, ar kad čia jo mėgiamiausias arkliukas. Aš tylėjau ir

Paslaptingas 22 karMut brilijanto 
dinamas ‘

Paryžius. Paryžiuje mirė įžymi artistė 
Marlhe Chenal, palikdama didelius turtus. 
Tuojau atvyko daug giminaičių, tarp kurių 
kilo didžiausi ginčai dėl įpėdinystės. Sura- 
'inėjant paliktus turtus buvo pastebėta, kad 
dingo 22 karatų brilijantas, kurio vertė sie
kia 30 mil. frankų. Šitą brangakmenį artistei 
buvo padovanojęs Henri de p-p..--'-'", Kri
minalinei 'policijai tenka- sunkus uždavinys 
surasti kaltininkus. j

laukiau galą. Mažai tesidomėjau. Manyje kilo kitokios asociacijos. 
Aš galvojau apie tą „nusigyvenusį" grafą, kuris iš tikrųjų išdidus 
buvo. Aiškiausiai, turėjo jis sau puikų magnatišką dvarą. Mėgo 
tikrąjį gyvenimą, dvasios pasaulį ir nekreipė dėmesio į visokius 
užkampius. Tikriausiai, apie jį gal istorijos rašomos, legendos ku- 
rįpmos, gausybė anekdotų plinta. Gal ir filmas sukamas. O kas 
čia man iš šito dvaro, jei nuolat nykume graužia. 'Ęik trumpi 
nustebimai, fiziniai malonumai ir — daugiau nieko. Visa tai pra- 
košįant pro sąmonės filtrą, tolydžio graudžiai skamba man pasku
tinysis M. Gorkio posmas iš „Rusalka ir Marko“.

„O jūs išgyvensit, kaip aklosios kirmėlės gyvenfžemėje.
Nei/ pasakų jokių nieks nepaseks apie jus.

Nei dainų skambiųjų nieks nedainuos jūsų garbei.“
Nejučiomis atsidusau ir pasakiau:
— A žinai, Tonia: man vis dėlto gaila to grafo.
— Kodėl?

v— Gaila ir tiek.
— Gal darai' aliuzijų pati į save?

- — Kad ir taip. A kodėl gi man nesididžiuoti savo kunigaikš
tiška kilme? Žiaurus likimas beveik viską sunaikino, nutrynė, bet 
aš jaučiu, kad daug gavau iš to. * i

— Praeitis be realios ateities yra tik mizeriška utopija.
— Nelieskim šiandie daugiau tos temos! Gerai, Tonia?

' Po vakarienės maloniai išsimaudžiau ir užmigau kiętu, numirė
lišku miegu.

XIII.

Rytą anksti pabudau. Kambary tamsoka dar. Jaučiausi geroj 
nuotaikoj. Tuojau švystelėjo man, kad šiandie Kūčios — reikš
mingiausių ir džiugių švenčių pradžia. Nuotaika dar daugiau pa
kilo. Staigd panorau perbėgti į lovą pas Tonią ir bendrai pasi
džiaugti.

Įsijungiau stalinę lemputę ir pažvelgiau'ton pusėn. Koks nusi
vylimas! Vyro' lova buvo tuščia ir pusiau aptvarkyta. Vadinasi, 
jis visiškai atsikėlė, apsirengė ir išėjo. 'Bet kada gi tai įvyko? Ko
dėl aš nieko negirdėjau? Kam taįp vogčia ir 'paslapt ngai?

Ore jau švito, kambary irgi aiškiau pasidarė, bet mano sieloj 
sunku ir tamsu paliko. Vis lūkinėjau vyro. Maniau, supras jis ma
no nuotaiką, ateis ir, kaip savo viešnią, pažadins. VeltuiTonia 
nesirodė. Ilgai klausiausi, norėdama suvokti aplinkumą. Niekur 
nieko — tylu. Susidarė toks įspūdis, tarytum esu mirusiųjų saloj 
ar užkerėtoj Walther Scott pily. Gyvesniam vaizdui papildyti 
trūko dar didžiųjų šiškšnosparnių, milžiniškų vorų.

Nykumas ir širdgėla išmetė mane iš lovos. Apsisiaučiau cha
latu ir nutariau pasižvalgyti. Dailia ąžuolo lipyne nus'leidau 
į vestibiulį. Kažkoks žmogus, susilenkęs po lipyne sandėliuke, tarš
kino geležgalius. .

— Ar jau išsimiegotai?
Tik iš balso pažir”’’>.i kad ta' Ton's KMrs Its kotstns; ilgi 

auliniai batai, trumpi kaimiški kailiniukai, mauksliška kepurė.
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Ne per seniai sukako 330 metų nuo didžio
jo visų laikų rašytojo Šekspyro mirties. Ta 
progą verta ir mums čia tremties sąlygose 
kiek arčiau žvilgterti i jo gyvenimą ir kū
rybą. Ypač mūsų jaunimas turėtų daugiau 
domėtis tuo didžiuoju dvasios genijum, jo 
kūrybos šviesai šiandien spindint gal dar 
skaidriau, nei kitais laikais. Kai, nors trum
pam, ^užmiršęs dienos siautuli, žmogus nori 
pasekti savo sielos gyvenimą ir išrišti gal 
ae vieną neišrišamą klausimą, jam savo kū
rybos šviesa padeda ji nušviesti šis gilusis 
visų amžių žmogaus sielos žinovas. Šit kodėl 
Šekspyras niekad nesensta, šit kodėl jis ir 
mūsų laikams toks artimas, sakytume, mūsų 
šimtmečio kūrėjas. - Jame rusena modernioji 
dvasia, ir ne vienu savo veikalu jis artimas 
jaunimui. Savo laiku net turėjom Šekspyro 
raštus jaunimui, parinktu^* ir atpasakotus, 
daugumas svarbiųjų jo dramų buvo išversta 
| savo kalbą, nors dar buvo toli gražu iki 
pilno jo raštų vertimo.

Gyvenimas
Didysis anglų dramaturgas Viliu® Šekspy

ras — William Shakespeare gimė 1564 m. 
balandžio 23-d. miestelyje Stratford prie 
Avon, tada turėjusiam 1.500 gyventojų. Jo 
tėvas buvęs pirštinių gamintojas bei vilnų 
pirklys ir mėsinės savininkas. Stratforde jis 
turėjęs dvejis namus, o vedybomis 1557 m. 
su Mary Ardeo, kilusia iš smulkiųjų kaims 
bajorų, savo nuosavybę padidinęs. Po kurio 
laiko jig buvęs Stratfordo burmistru.

Neabejojama,' kad jaunasis Vilius bus lan- 
kęg Stratfordo lotyniškąją mokyklą (Free 
Grammar School). Ten be paprastų žinių bus 
ir lotyniškai išmokęs. Vėliau jis galėjo net 
totynišku® šaltinius skaityti ir taip parašė 
poemas Ltjcrece ir Venus and Adonis.

Eidamas 19-tus metus Šekspyras vedė 
8-niais metais už save vyresnę Anne Hatha
way. 1583 m. gegužė® 26 d. susilaukė dukre
■■■■■■■n

Mano nepasitenkinimas dar labiau pasireiškė.
— Kodėl tu taip , negražiai pabėgai? '
— Daug negražiau kai tu ligi šiol neapsivilkusi rodaisL Čia

ne miestas, mano miela. Čia visi anksti kyla ir turi darbo, šit su
gedo, elektrinė pompa ir — nei žmonėms nei gyvuliams nėra van
dens. Baigiam jau taisyti. Bematant bus pusryčiai. Skubėk apsi
tvarkyti, kol sutaisysim. -

j£-ė!" — pagalvojau: „Štai tau, moč, ir Kalėdų pyragas...“
Po pusryčių įkalbinėjo Tonia būtinai eiti su juo apžiūrėti 

dvaro. Nei didelio noro nei įdomumo aš nejaučiau. Tik dėl vyro su
tikau, nes aiškiai supratau, kad čia jam toks malonumas, kaip man 
kino ar teatras. 3

Ūkiškieji trobesiai planingai buvo išdėstyti ir nukelti toliau 
nuo rūmų Pirmiausia užsukom į tvartą. Didžiulis pusiau padaly
tas pastatas. Vienoj pusėj ir ant lubų įvairus pašaras, kitoj — 
dešimtys galvijų Čia pat, ant slenksčio, sustabdė mane dvokiąs 
mėšlas ir tvarto šutas. Tonia jau gėrėjosi karvėmis, šiųmečiais j 
veršiukais, gyvai kalbėjosi su šėriku apie pašaro davinį ir kolo
nijas. O man karvė vis tiek liekasi karve, ar ji iš Šveicarijos ar 
iš Olandijos būtų išrašyta.

Tonia nepatenkintas pasižiūrėjo ir gana rūsčiai pasakė:
— Zina, uždaryk duris ir neleisk šalčio l tvartą!
Uždariau duris ir .išėjau atsigauti l gryną orą. Čia prišoko 

prie manės labai meilus ir simpatingas medžioklinis šuo, seterų 
veislės. Jis buvo palaidas ir sekiojo paskum Tonią. Didieji šunes 
dieną buvo laikomi pririšti. Jie manęs nė iš tolo neprisileido. 
Tiesą pasakius, ir aš jų labai bijojau: tokie pikti atrodė. Su šituo 
šunim mielai žaidžiau, kol Tonia pasidžiaugė savo karvėmis.

— Nė veršiukų nenorėjai pamatyti? Gaila: tokie rubuiliai!
— Reikėjo čion išleisti!
Tonia susiraukė.
— Pirmą kartą tokią rafinuota miestietę tematau. Nors tu dva

ro žmonių akivaizdoj daugiau apsvarstytum savo žodžius.
. Netoliese buvg kiaulidė. Irgi naujoviška. Kiaulišku požiūriu- 

iabai graži ir patogi. Bet smarvė dar didesnė. Praėjom išilginiu 
koridorium. Abipus gardeliai, pilni riestasnukių yorkširų Vyras

Šekspyras ir musių laikai
lės Zuzanos, o 1585 m. buvo pakrikštyti dvy
nukai Harnnet ir Judita. Vienintelis sūnus 
Hamnet mirė 1596 m. Stratforde.

Apie 1585 m. Šekspyras išvyko | Londoną. 
Čia atsidėjo teatro darbui, iš ko greit pasi
pelnė. Pradėjęs būk nuo žemiausių darbų, 
nuo teatro lankytojų arklių priežiūros. Bet 
palengva tapęs antruoju teatro vadovu, per
dirbinėjęs senus kūrinius pagal naują skoni 
ir pan.

Tuo metu Šekspyras lavinęsis ir nepapras
tai daug skaitęs, ypač graikų ir romėnų 
autorius. Norg Šekspyras universiteto nebu
vo lankęs, bet uoliu apsiskaitymu ne vieną 
lankius} pralenkė. Spėjama, kad jis tuo metu 
su artistų trupe bus ir užsieniuose buvęs. 
Vėliau jis perėjo 1 Globo teatrą artistu, „dra
maturgu”, t. y. svetimų kūrinių paruošėju 
vaidinimui. Vaidinęs dvasią „Hamlete”, Ado
mą „Kaip jums tai patinka” ir kt.

Tarp 1589 ir 1594 m. Šekspyras bus pradė
jęs sako kūrybini darbą. 1593 m. parašė 
Venus and Adonis, o 1594 m. Lucrece. Apie 
jj tada jau atsiliepia ir jo meto rašytojai.

Nuo 1594 m. Šekspyro garbė ir vardas 
pradėjo kilti:,1595 m. jis įsigijo šeimai ba
jorų herbą. 1598 m. Šekspyras jau buvo ži
nomas kaip autorius 12 dramų ir per draugų 
rankas einančių sonetų

1608 m. Šekspyras neteko motinos, ir tada 
jis gal būt grjžo iš Londono i Stratfordą. 
Tada miestelis buvo tapęs puritoniškas, ir 
savo testamente Šekspyras neužsimena apie 
savo veikalus ir teatrą, nes puritonai to ne
palaikė. Savo testamentą jis paraše 1616 m. 
kovo mėn. 25 d., o jau balandžio 23 d. pa
simirė, tur būt nuo tilo. Palaidotas toje pa
čioje Stratfordo bažnyčioje, kurioje prieš 52 
metus buvo krikštytas.

Kai dėl Šekspyro būdo, jo bendradarbiai 
apie ji atsiliepia kaip apie „malonų Šek
spyrą”. Net kietas Ben Jonson rašo: „Jis iš 
tiesų buvo tiesus, atviras ir laisvas”. Ypač 
mylėjo savo tėviškę ir žiūrėjo šeimos garbės. 
Jis vienintelis iš to meto poetų, iš Londono 
grįžusių 1 tėviškę. Realus gyvenimo klausi
muose, bet ne gobšus: po 48 amžiaus metų 
atsisakė teatro pelno. Teatre ir prastą darbą 
dirbo, kad tik tėvus ir šeimą nuo vargo iš
gelbėtų Pats pažino gyvenimo vargus irr 
naštą, bet nenusiminė iki galo: tikėjo šviesia 
gyvenimo žvaigžde. Iš vieno kito jo sonetų 
matyti, kaip jam sunku buvo nešti artisto 
jungą (tada šig darbas nebuvo laikomas gar
bingu):

With what I most enjoy contented least. 
(XXIX Son.)

Kūryba
Kritiškame J. Craiy Šekspyro raštų leidiny 

„The Complete Works of William Shake
speare” randame 37- dramos ’ veikalus, dvi 
poemas, sonetų rinkini ir pluoštą lyrikos kū
rinių. Tik, palyginti, nedidelė Šekspyro dra
mos veikalų dalis buvo išversta i lietuvių 
kalbą. Tuo tarpu jau daugumai kitų tautų

prie kiekvieno gardelio sustodavo, kažką sau vienas samprotavo 
s ir rašė. Išeidami apžiūrėjom kiaulišką virtuve, kuri čia pat buvo 

įrengta. Daug joje buvo prikrauta visokio maisto — miltų bulvių 
runkelių, separuoto pieno bidonai. Viena samdytų merginų kiau
lininke vadinamų gamino ėdalą. Visas jos darbas buvo tik kiau
lėmis tesirūpinti. Kiauras dienas ji čia ir praversdavo.' .Kokia 
vargšė ir nelaiminga!" — pasigailėjau aš. Siaubas supurtė mane 
visą, kai pagalvojau: „Kas dabar būtų, jei aš jos vietoj atsidur
čiau ..."

Viename pastatų įvairiausiais balsais klegėjo paukščiai: kudo- 
jo vištos, uldėjd kalakutai, gageno žąsys, krykštė antys.

Tonia praeidamas pasakė:
— Čia autonominė moterų respublika. Jei norėsi, galėsi su šei

mininke apsilankyti. '
Jis užvedė mane 1 vadinamą pieninę. Taip pat atskiras pasta

tas. Šviesu, erdvu ir švaru viduje. Sienos iki pusės išklotos kofli- 
nėmis plytelėmis, asla terazzo. Pasieniais daugelio mašinų ratai, 
ratukai ir diržų juostos. Kampe balta plyta su didžiuliais katilais. 
Darbavosi kelios moterys. Jos buvo su didžiulėmis baltomis cera
tinėmis prijuostėmis. Šitos moterys nepalyginamai jaukiau ir šva
riau atrodė negu kiaulininkė. Čia man patiko. Mielai būčiau su
tikusi prisidėti. Ant vieno stalų maginamai slydo iš po preso gels
vos puskllograminės sviesto plytelės. Viena moteris dailiai vyniojo 
jas i pergaminj popierių su stambiomis spausdintomis raidėmis: 
„A. Giedrimas. Pakarklių dvaras." Dabar aišku man pasidarė, iš 
kur tas sviestas, kuri kasdien valgome ir kurio apsčiai miesto par
duotuvėse. Labai nustebau: .Kodėl niekad nebuvo atėję man į gal
vą, kad tai mano vyro pavardė ir, firma? Kokia vis dėlto aš pa
viršutiniška ir nepastabi" — priekaištavau pati sau

Pagaliau priėjom tą stebuklingąjį elektros šaltinį, kurio srovės 
užteko ir visiems trobesiams-apšviesti ir {vairiems įrengimams 
judinti. Aš stovėjau ir stebėjaus. Atrodė, nieko ypatinga ar nepa
prasta. Tiesiog vaikų žaisliukas, tūkstantį kartų padidintas. Auk
štas keturkampis į viršų smailėjantis plonų metalinių loteltų nė
rinys. Pačioje viršūnėje burzgė malūnėlis, plačia, ilga uodega 
gaudydamas vėją.

(B. <L)

turėjo pilnus Šekspyro raštų rinkinius. Į mi
nėtu* Šekspyro raštus neiškaityti tie, kurie 
laikomi abejotinais. 19 smt. iškilusi idėja, 
būk Šekspyro kaip tokio nebuvę, o tuos vei
kalus sukūręs mokytag to meto žmogus, filo
sofas Bacon, šiandien visai nebepopuliari ir, 
kaip jau įrodyta, neturi jokio pagrindo.

Apie Šekspyrą šiandien sakoma, kad jo 
kūryba mūsų meto žmogų daugiau ir stip
riau paveikė, nei Homero ar Goethes, nes kai 
kurios jo dramų figūros mūsų sąmonėje taip 
ryškios, kaip jokio kito rašytojo. Mes gyve
name net jo kūrybos, sakysim, Hamleto, min
čių lobiu. Šekspyro, kaip modernaus šiaurie
čio, menas mums iš tiesų artimesnis, nei anti
kinis, nors ir jo idėjos ir išraiška būtų uni
versalios.

Šekspyras yra renešanso meto figūra. Jis 
stovi ant ribos dviejų pasaulių — ant seno 
žūvančio ir naujo kylančio. Todėl ir paste
bime Šekspyre tą dvilypumą, kuris išreikštas 
dramos rimtume ir komedijos linksmume. Jis 
jungia savy Michelangelo svorį bei rimtumą 
ir Raffaelio švelnumą.

Neturėtume manyti, ka<J Šekspyras pirmas 
išvystė anglų dramą. Ji jau ir prieš jį buvo 
išvystyta. Tik Šekspyras savo dramaturgija 
pakėlė jos vertę, reikšmę. Nei psichologinio 
gilumo, nei kalbos žavumo niekas ligi Šek
spyro taip nebuvd išvystus. Tuo būdu Šek
spyro reikšmė pirmų pirmiausia glūdi jo 
kūrybinėje jėgoje. Visi jo veikėjai yra gyvos 
būtybės. Atskirų veikėjų su kitokiu tempe
ramentu, kitokiais siekiniais, kitokiom ais
trom, Šekspyras sukūrė ligi penkių šimtų. 
Todėl teisingai vadiną ji Coleridge tūkstant- 
sieliu.

Kiek arčiau (žiūrint l Šekspyro dramų vei
kėjus, matyti, kad jų tragizmas kyla iš jų 
pačių charakterio. Tai ne antikinės dramos 
veikėjai, kur jų likimą daugiausia nulemdavo 
Moira r— dievų likimas (deus ex machina). 
Tai ir ne prancūzų pseudoklasinės dramos 
veikėjai, kurie savim realizuoja kokią nors 
idėją, kaip pav. Moliėro veikėjai, šykštumo, 
neapykantos, apsimetimo ir pan. atstovai. 
Juose nėra augimo, nėra augimo iš savęs, 
kaip pas Šekspyrą, kuris kūrė gyvenimiškas, 
žmogiškas figūras. Visi pas ji žmonės — ir 
karaliai, ir elgetos ir piemenys.

Šekspyras yra kūrėjas su atbaigta pasau
lėžiūra. Jo kūryboje rasim atsakymą l žmo
giškumo ir dieviškumo klausimus. Dėl to 
Heine ir sako, jog Šekspyro dramos tai „pa
saulinė evangelija”. Iš kiekvienos vietos ga
lim skaityti ir rasti gilių minčių.

Svarbiausi Šekspyro dramos ramsčiai yra 
tiesa ir\ teisingumas. Tai sąžinfe poetas, do
riausias iš visų sako E. Engei „Anglų lite
ratūros istorijoje”. Nė vienoje jo dramoje 
blogis netriumfuoja iki galo, nors nesyk Ne
kaltybė ir tragiškai žūva. Sakysim, tragi
komedijoje „Measure for Measure” Izabelė 
netampa auka niekšo Angelo, ji lieka išgel
bėta, nes mergaitei gresiančios gėdos nė nu
sikaltėlio mirtis neišpirktų Kartu čia Šek-
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Aplinkui pievos žalio*, 
Laukai rugiais patvinę —, 
Baltai* laukų berželiais 
Pasipuošė tėvynė. *'

Ir skęsta kaimas soduo*. 
Ir obels vaisių mezga —• 
Ten žydi mūsų godos, 
Ten žydi sausos lazdos.

Graži esi, tėvyne — '
Nebesuras!) žodžių! — 
Su tais beržais Sekminių, 
Linguojančiais prie sodžių.

-j r'l

Ar vyšnių sniegui dulkant, 
Ar gelstant lapui klevo — 
Me* — ašarėlės smulkios'’' 
Žaliųjų skruostų Tavo.

Ir auga mintys renkas, 
Kai žiedas žiedą krauna — 
Tad viskas: Širdys, rankos 
Ir gyvas mūsų kraujas. ;

Graži esi, tėvyne — 
Nebesurasti žodžių! — 
Su tais beržais Sekminių 
Linguojančiais prie sodžių

(iš rinkinio „Širdim l tėviškę**)

spyras, kilnesniais sumetimais, nukrypo Ir 
nuo savo šaltinio. Kai kuriuo* savo veikejya, 
ypač moteris, Šekspyras iki idealo iškėlė ran
tai Desdemona iš Otelio nesutinka pakartoti 
nepadoraus žodžio, kuriuo ją įžeidė jos vy
ras, nors Jago to pakartojimo ir reikalauja. 
Aplamai, Šekspyras sukūrė kilnesnių ir bū
dingesnių moterų nei vyrų Kas gali už
miršti ja« visas, kaip Dezdemona, Ofelija, 
Cordelija, Julija Imogen, Hermione ir kt.? 
Jos net ima kaltę ant savęs, kad išgelbėtų 
pasaulio dorą, kaip šit Dezdemona, imanti 
nusikaltėlio kaltę ant savęs:

Emilija: O kas tai padarė?
Dezdemona: Niekas, aš pati. Lik sveika. 

Sveikink nuo manęs mano brangų poną.
Žmogaus sielos gelmių atidengimas Šek

spyro veikaluose Sutampa su renesansu, ku
riam rūpėjo žmogus, jo išlaisvinimas. Žmo
gau* gyvenimas, jo charakteris dabar buvo 
kuriama® iš savęs, ne kitos galios saistomas, 
kaip viduramžiais. Šekspyro dramo® pagrin
du tampa žmogaus vidus, jo siela, jo likimas, 
bet ne iš viršaus primestas, kaip antikinėje 
dramoje. Todėl Goethe sakė, kad gamta ir 
poezija, kitaip sakant, prigimtis ir kūryba, 
pas Šekspyrą ankštai susiję. ,

Todėl Šekspyro dramos kūrinius galime 
vadinti charakterio dramomis, ne šabloninė- ų 
mis, kaip Ben Jonsono ar Moliėre. Jo veikė
jas, sako E. Engei, auga iš savo esmės, kaip 
gėlė iš grūdo. Kiekviena Šekspyro dramos 
eilutė yra veiksmas, sako vienas literatūros 
kritikas. Ir iš tiesų: Šekspyro veikėjai iškyla 
iš veiksmo arba veiksmo kalbos, bet ne iš - 
kalbos apie save. Todėl ir jo monologai yra 
ne epiniai, pasakojamieji, bet veikėjo esmę 
atskleidžiantieji. Nors Šekspyras savo raštuos 
vartojo apie 1500' žodžių (Illjadoj su Odisė
ja kartu 9000 ž., Sen. Testamente 6000 ž.), bet 
net trumpu posakiu jis apibrėžia savo veikėjo 
charakteri. Tiesa, jo kūryboje randame ir 
euphuizmo, sakinių kaupimo, bet nerandame 
to Schillerio patoso, kuriam reikia tiek 
žodžių — kad ir'ne naujų! — ir vietos. Čia 
reikia žinoti, kad Šekspyro žodingumas kyla 
iš sinonimiškumo, iš tąi pačiai sąvokai pa
vartoto kito, panašaus žodžio.

Šekspyras rašė savo dramas ne skaityti, 
bet vaidinti. O vis dėl to jom® netrūksta 
aukšto meniškumo, ir net daugiau kaip po 
300 metų jos gali lenktyniauti su bet kuriuo 
moderniosios dramos reikalavimu. Jos kur
tos iš gyvenimo, dvelkia gamta, natūralumu, 
todėl Voltaire, tas racionalistas iki gyvo kau
lo, Šekspyrą vadino „girtu laukiniu”. Bet 
tai nereiškia, kad Šekspyro dramoms stigtų 
meniškumo. Savo didžiąsias dramas, kaip 
Hamlet, Macbeth, Othello, Lear, jis pradeda 
su tikru įtempimu, kurio ne kiekviena* dra
maturgas ir dramos peripetijoj pasiekia.

Šekspyro realizmas susijęs su romantika. 
Tai ne vien realizmas, einą* siauru keliu, bet 
ir romantika, tą realizmą nuskaidrinanti. 
Taip „The Merry Wives of Windsor” filiate- 
riškumas nuskaidrinta* romantiškumo, o „A. 
Midsummer. Nights Dream” (Vasarvidžio 
nakties sapnas) yra tiesiog mėnulio spindu
lių ir muziko* virpesio audinys.

Iš pačių Šekspyro dramų aiškėja jo mil
žiniškas apsiskaitymas. Jam buvo ne tik pa
žįstama senesnioji ir naujausioji anglų lite
ratūra su Chancer, Spenser, Marlowe, Lyly 
ir kt., bet ir kitų tautų literatūra: italų ir 
prancūzų novelistika, ispanų romanas, kelio
nių aprašymai, graikų — romėnų vertimai, 
PJutarchas, Montaigne Essais, etc. etc. Saky- 

(PerkeMa j 4 psL) / .
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Berlyne leidžiamas sovietų licenzijuotas 
laikraštis „TSgiiche Rundschau”, 1947. IV. 
27 d. (aidėjo straipsni „Neteisėtas sovietų 
piliečių išvežimas iš vakarinių zonų”, kur( 
čia ištisai perspansdiname. Prie šio straips
nio jokie komentarai nereikalingi, nes iškel
tieji „laktai” patys už save kalba. Red.

„Hitlerio budelius dengia liūdna vergų 
pirklių garbė. Visas pasaulis pasmerkė hit
lerinių žudikų veiksmus, kurių pasėkoje Eu
ropos tautos buvo išvarytos prievartos dar
bams | Vokietiją. Drebančiomis širdimis pa
saulio tautos stebėjo, kaip Rosenbergo, Ley 
ir Kocho rūšies žmonės išvarė pusalkanius ir 
pusnuogius vaikus ir moteris, jaunuolius ir 
mergaites iš Ukrainos, Baltgudijos, iš Lie
tuvos, Latviją ir Estijos sovietinių respub- 

< likų, iš Lenkijos, Jugoslavijos ir Čekoslova
kijos, kad Vokietijoje iš jų sudaryti pigios 
darbo jėgos atsargą. Vienas iš didžiųjų hu
maniškųjų tikslų, kurį sąjungininkų pajėgos 
pastatė sau šiame kare prieš Hitlerio plėši
kus, buvo-išgelbėti milijonus Vokietijoje ken
čiančių aukų ir grąžinti jas i tėvynę. Sovietų 
armija,' užėmusi sritis, kuriose buvo vokie
čių „darbo stovyklų” su internuotais pran
cūzais, olandais, jugoslavais, čekais ir kitų 
valstybių piliečiais, tuojau išlaisvino juos iš 
privestinojo darbo. Sovietų vyriausybė per
ėmė uždavinį kuo greičiausiai grąžinti tuos 
nuo šeimų atplėštus žmones į jų tėvyną. Iki 
1947 m. sausio 1 d. sovietų repatriacinės 
įstaigos nusiuntė virš' milijono Jungtinių 
.Tautų piliečių | jų tėvynes, o tarp jų 315.000 
prancūzų, 24.544 britų, 24.479 amerikiečių ir 
Irt. Šuo metu nei Sovietų S-goje, nei Vokie
tijos sovietų zonoje nebėra nė vieno Jung
tinių Tautų piliečio, kur} būtų galima įtraukti 
| „verschleppte Personen” kategoriją. Sovietų 
raktininkai suteikė anglų ir amerikiečių 
paieškojimo įstaigoms galimybę ieškoti so
vietų zonoje savo piliečių, kurie galėtų būti 
perduoti atatinkamoms įstaigoms repatrija
vimui.

Visai kita padėtis išsivystė Vokietijos va
karinėse zonose. Kaip žinoma, Hitlerio sė
brai suvarė milijonu- užsieniečių vergų | 
kazo kalvę - Ruhro kraštą. Sovietų armijos 
stumianti hitlerininkai, atsitraukdami trėmė 
ir užsieniečius darbininkus iš Vidurinės Vo
kietijos | vakarus. Tuo būdu, karui pasibai
gus, anglų ir amerikiečių zonose buvo mili
jonai hitlerininkų ištremtų ir | „verschleppte 
Personen” padėtį nustumtų Jungtinių tautų 
pilfe&ų.

Reikėtų manyti, kad visiems „verschleppte 
Pereonen”, jiems atsidūrus sąjungininkų glo
boje, tuoj buvo suteiktos visos galimybės kuo 
greičiau įvykdyti jų karščiausią norą ir su
grįžti | tėvynę pas savo gimines ir šeimas. 
Bet angių ir amerikiečių karinės įstaigos, 
paniekindamos sveiką protą ir šimtų tūkstan
čių iš tėvynės išvarytųjų žmonių valią, pra
dėjo sąmoningai trukdyti tų žmonių grįžimą 
| tėvynę.

Tie žmonės buvo suvaryti | „verschleppte 
Personen” stovyklas ir palikti likimo valiai. 
Dauguma jų yra sovietų piliečiai. Tose pa
čiose stovyklose k&mendantais ir prižiūrėto
jais paskirti fašistiniai ir kiloki Sovietų s-gai 
priešingi elementai, kurie (baugina išvietin- 
tnosius ir grąsina norintiems grįžti namo. 
Sovietų s-gos priešai išvietintųjų stovyklose 
viešai ir nebaudžiami varo antisovietinę 
propagandą. Niekeno nekliudomi jie valdo _ 
ąįęnryklos gyventojus šmeižtą ir teroro prie
monėmis.
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Menuningenas. Memmingcno mieste privačiai 
gyvenantieji lietuviai ir kiti pabaltijiečiai 
gavo (sakymą išskelti j Bad - WSrishofene 
esančią stovyklą. Sis iškėlimas yra vykdomas 
tik Kempteno Unnros Area ribose. Atsisa
kantieji vykti l stovyklą, nustoja Unrros glo
bos ir turi įsijungti ( vokiečių ūk|. Sis įsa
kymas' paliečia ir dirbančiuosius, kurie yra 
surišti betarpiai su savo darbovietėmis. 
Išimtis daroma tik Unrros ir karinės valdžios 
tarnautojams. Iškėlimas vykdomas skubos ke
liu ir dar prieš Sekmines visi bus perkelti l 
Bad - W8rishofeną.’ (-is)
v
Šekspyras ... >

(Atkelta iš 3 psl.) 
aim, „Tempest” (Audra) būsimos valstybės 
aorašymą ėmė iš Montaigne Essais. Iš 
„Otelio” aiškėja pažinus jį Ariostą.

Trumpai permetus žvilgsniu Šekspyro kū
rybą, 19 galima skirstyti į 4 laikotarpius: 
pirmame rašė rimuotus kūrinius, kaip Ti- 
tUg Andronicus, The Comedy of Errovs, Ve
nus and Adonis, Romeo and Juliet, A Mid- 
suipmer Night’s Dream, Henry VI (2 dalys), 
Richard III, King Richard If, King John; 
antram (1596 — 1601) — didžiąsias kome
dijas, kaip The Merchant of Venice,. The 
Taming of the Shrew, Much Ado about 
Nothing, As you like it, Twelfth Night ir 
kh; trečiam — (1601 — 1608) didžiąsias 
tragedijas, kaip Julius Caesar, Hamlet, Mac- 
bąth, King Lear, Anthony and Cleopatra, 
Cfeųįalanus; ketvirtam — romantinius 
dąjykųs, kaip A Winter’s Tale, Cymbeline, 
The Tempest.

„Sutarčių, neteisėtumas šaukiasi dangaus keisto"
Iš kitos pusės, sovietų atstovams, tvarkan

tiems savo tautiečių repatrijavimą neleidžia
ma lankyti stovyklų. Jei jiems nežiūrint to 
pavyksta įeiti į stovyklą, juos ten užpuola 
tam tikslui suorganizuotos gaujos. Tno būdu 
sovietų karininkams atimama galimybė apš
viesti sovietų piliečius. Čia ypač pasižymi 
anglų okupaciniai valdininkai, kurie sudarė 
nepakenčiamas sąlygas sovietų repatriacijos 
karininkų darbui. . .

To pasėkoje Vokietijos vakarinėse zonose 
dabar yra 827.000 „išvietintųjų”, tarp jų 
221.525 sovietų piliečiai, 236.735 lenkai, 
24.334 jugoslavai, 7.088 čekai bei slovakai ir 
kitų valstybių piliečiai. \

Ką tik įvykusiame Maskvos užsienio rei
kalų ministerių- tarybos posėdyje, sovietų 
užsienio reikalų -ministerio pavaduotojas A. 
J. Vyšinskis pareiškė: „Sovietų vyriausybė 
ypač rūpinasi likimu tų sovietų piliečių, ku
rie dėl karo įvykių ir visokios’ rūšies įtakų, 
bei fašistinių valdininkų prievartos priemo
nių randasi už Sovietų s-gos ribų. Po Hit
lerio Vokietijos pralaimėjimo praėjo pakan
kamai laiko suteikti tiems piliečiams galimy
bę grįžti tėvynėn ir baigti repatrijavimą.” 
' Užsienio reikalų ministerių taryba patvir
tino nutarimus, kuriuos prieš tai tuo reikalu 
padarė kontrolinė taryba. Jie buvo tokie: 
suinteresuotų valstybių įgalioti atstovai gali 
lankytis „išvietintųjų” stovyklose bei rinki
mo punktuose ir užmegzti su tais piliečiais 
ryšį, o nukreipta prieš repatrijavimą ir 
Jungtinių Tautų interesus propaganda turi 
būti uždrausta.

Kaip po šito susitarimo pasikeitė „išvietin
tųjų” padėtis vakarinėse zonose? Ką pa
darė anglų ir amerikiečių įstaigos, kad su
teikti „išvietintie'siems” galimybės grįžti į 
tėvynę?

Tikrai, „išvietintųjų” padėtis pasikeitė: ji 
pasidarė dar tragiškesnė. Deportuotieji tapo 
derybų objektu. Amerikiečių įstaigos skubiai 
pasiuntė 434 ukrainiečius, lenkus ir lietu-

Pirmieji įspūdi
Kaip žinome, neseniai buvo sudaryta tarp 

amerikiečių karinės valdžios ir Belgijos vy
riausybės sutartis priimti tam tikrą skaičių 
D P anglies kasyklų darbams. „Toks pirmas 
DP transportas š. m. balandžio 10 d., išvyko 
TBelgiją, tarp kurių buvo ir keletas lietuvių.

Dabar yra gautas vieno lietuvio laiškas, 
. kuriame aprašoma pati kelionė, sutikimas ir 

gyvenimo bei darbo sąlygos. Palikdami skai
tytojui pasidaryti' išvadas apie aprašomą gy
venimą, pateikiame kai kurias būdingesnes 
laiško vietas:

„Mes, lietuviai važiavome po 16 žmonių 
viename vagone. Važiavome laisvai, vietos 
pakako. Kiekviename vagone buvo krosnelė, 
(o anglies tiek, kad dar jos nesukūrenome). 
Važiavome ne taip, kaip mūsų broliai į Si
birą užkaltuose vagonuose. Kelionėje jautėme 

.gerą atmosferą. Įvairių korespondentų (belgų, 
amerikiečių) buv« daug. Visą kelionę įvai
riose vietose fotografavo. Į mūsų du vago
nus (Nr. 25 ir 26) buvo atkreiptos visų žur
nalistų# ir fotografų akys. Vagoną buvome 
gražiai papuošę. Prie kiekvieno vagono iš 
abiejų pusių prikalėme didelius vyčius, ku
riuos aš turėjau, papuošėme eglišakių rė
mais, iš Hersfeldo Unrra atvežė tautinių po
pierinių vėliavėlių. Turėjome prie kiekvieno 
vagono po belgišką vėliavą (popierinę). Va
gonuose iš oro pusės buvo užrašai: „Lithua
nia — Lietuva, Tegyvuoja Belgija-”

Mūsų ešaloną pasitiko ministerio pavaduo
tojas, pasakydamas kalbą, kurioje pabrėžė, 
kad mes, belgai, jums sudarysime geras dar
bo sąlygas, gerą aprūpinimą ir tuo pačiu 
mes jums pabėgėliams, netekusiems savos tė
vynės, suteiksime laisva8 belgo piliečio teises, 
dirbsite tomis pačiomis sąlygomis, kaip bel
gai; iš viso mes trokštame, kad jūs gyventu
mėte gerai ir, kad mes, belgai,' Jums trok
štame čia susirasti tikrą tėvynę. Jįs pasakė, 
kad mūsų Belgija yra maža, bet jos laisvė 
tokia didelė, kokios nėra visoje Europoje. 
Mes esame demokratinė respublika, mes de
mokratai, tad norime, kad ir jūs savo darbu 
įsijungtumėte į mūsų tarpą ir kas, jei po su
tarties laiko galėsite grįžti į savo tėvynę, kad 
ir ten skiepytumėte laisvą demokratiją, be 
pė’espaudos, be vergijos, o kaip norėsite.

Dirbti pradėjome balandžio mėn. 14 d. Da
bar vaikščiojame ar stebime langus. Ant kor
telių vienam mėnesiui duodama: duonos 27 
kg. (kainuoja po 4 fr. kg., o be kortelės 10 
fr.), riebalų 1 kg. (kainuoja 30 fr., be korte
lių įO—60 fr.), cukraus 1,200 kg (kainuoja 
14 fr„ o be kortelių 30 fr.), mėsos 4 kg. (kai
nuoja įvairiai — kaip kokia mėsa) be korte
lių gera dešra 1 kg. —50 fr., lašiniai — 
70 fr., švieži lašiniai — 40 fr., šokolado 200 
gr. — (kainuoja 9 fr., o be kortelių 15—20 
fr.). Tai čia išvardinti produktai yra ant kor
telių, bet visi kiti produktai be kortelių, pav., 
makaronai, ryžiai, manai ir kt. maisto smulk
menos. Marmeladas irgi be kortelių.

Per tas laisvąsias dienas buvome valsčiuje. 
Atliko pasų formalumus, kuriuos jau šiomis 
dienomis gausime. Įmonėje paskirstė į dar
bus, išdavė darbo rūbus, batus, švarką, kel
nes, marškinius, r^į^stį, go 0,5 kg. 

vius darbams į Belgijos anglių kasyklas. 
„Išvietintųjų” transportai buvo lydimi ame
rikiečių ir belgų karininkų. Belgijos vyriau
sybė ir amerikiečių okupacinės įstaigos 9U* 
darė ypatingą sutartį dėl tų asmenų perve
žimo į Belgiją. Amerikiečių okupacinės įstai
gos įsipareigojo pasiųsti Belgijon 20.000 iš
vietintųjų asmenų, o anglai — 15.000. Su
daromos prekybos žmonėmis sutartys, lyg 
mes gyventumėn ne Europoje, bet kolonijose.

, Tų sutarčių neteisėtumas šaukiasi dangaus 
keršto. Sovietų s-ga niekad nepripažin8 tų 
sutarčių, nes jos be Sov. s-gog sutikimo 
sprendžia likimą tų išvietintų asmenų, kurie 
daugumoje yra sovietų piliečiai.

Paskutinėmis dienomis anglų zonoje su 
įtartinu karštligišku skubumu pravedamas 
„išvietintųjų” pervežimas į Angliją. Išvietin
tųjų asmenų, ypač sovietų piliečių išvežimas, 
pravedamas su tokiu skubumu, lyg būtų bijo
masi, kad nepakiltų tos darbo jėgos kainos. 
Visoje zonoje sudarytos verbavimo komisi
jos, kurioms vadovauja anglų darbo ministe
rijos atstovai. Tos komisijos lanko išvietin- 
tuosiuš, duoda jiems užpildyti anketas ir pa
tikrina jų sveikatą darbb jėgų atrankai. Ta
da žmonės vėl suvaromi į ypatingas surin
kimo stovyklas ir traktuojami, kaip kolonijų 
tautelių gyventojai.

Visa ta anglų verbavimo kampanija prave
dama kartu su besaike propaganda prieš 
repatrijavimą ir prieš Sovietų s-gą. Anglų 
karinės įstaigos visiškai atskyrė sovietų 
repatrijacijos atstųvug nuo sovietų piliečių, 
esančių stovyklose. Tuo pat metu įvairiomis 
propagandinėmis priemonėmis, neišskiriant 
ir antįsovietinės propagandos, skatinamas 
verbavimasis į Angliją.

Sovietų piliečių verbavimo į kitas šalis 
kampanija yra tiesioginis bendro karo išvie
tintų asmenų repatrijavimo sutarties pažeidi
mas; tie žmonės turi būtinai būti sugrąžinti 
į jų tėvynes. Fedctow.

lai iš Belgijos
muilo, 10 pak. cigarečių, 4 pak. tabako, odi
nių šalmų, vandeniui bakelį. Tas viskas kai
nuoja 786,75 fr. Šią sumą išskaitys per pu
santro mėnesio. Už pietus ir nakvynę moka
me po 32 fr. į parą, už pusryčius ir vaka
riene — atskirai. Mes visi dirbame padie
niai, gausime po 140 fr. į dieną. (Iš šios su
mos atskaitys 22 fr., tai liks maždaug 125 fr.) 
Šeimos vaikų priedas po 170 fr. į mėnesį už 
vaiką gaus nuo darbo pradžios, bet gaus 
tik tada, kai atvažiuos šeimos. Per įmonę ga
lima viską gauti. Mat įmonė yra privati ir 
prekes parduoda to.mis pačioms kainomis, 
kaip ir krautuvėje, tai reiškia turi pelno ir 
už parduotas prekes. Šeimoms jau stato na
mus, ir tikimės, kad šeimos po 3 mėnesių 
tikrai atvyks. Butai bus iš 3 kambarių, vir
tuvės, vonios ir su kt. patogumais.

Taigi, mes, fuldiškiai, jau nuo 14 balandžio 
pradėjome darbą. Visus paskyrė į požemį. 
Beveik visus paskyrė prie tokio darbo, kad 
pakeisti belaisvius ir būti jau mažais savisto
viais specialistais, mat, jau greitu laiku be
laisvius paleis. Aš dirbu prie motoro pervė- 
limo, kuris varo anglis iš kasyklos skylių nuo 
pirmųjų rankų. Darbas visur surištas su pa
vojumi. Gal nebūtų ir taip sunku, jei ne pa
vojus, baimė. Žinoma, visur tenka dirbti be
veik atsiklaupus' arba susilenkus. Gerai išsi
tiesti neįmanoma. Kdris yra didelis — tam 
jau vargas. Jau daugelis mūsų vyrų dirba 
prie anglių kirtimo. Čia dirbame su oriniais 
gręžtais, mums tik reikia valyti, ypatingos 
jėgPs nereikia, tik reikia šiek tiek mokėjimo, 
kaip geriau anglį išgauti didesniais gabalais, 
kad greičiau atlikti normą. Mes visi dirbame 
600—SCO metrų gilumoje. Tad dar kartą pri
menu, kad gyvenimas puikus, geras, visko 
pakanka, visko yra, krautuvės pilnos, tik 
pirk ir norėk; bet viską norint pirkti reikia 
uždirbti. O dirbti sunku ir pavojinga. Aš 
dirbu jau antrą savaitę, kuri eina prie galo. 
Rankos pūslėtos, nugarą skauda, bet viską 
sekmadienį pamiršti ir pirmadienį vėl eini 
trumpinti savo sutartį.

(P-S.)  j (-is)

Atsiųsta paminėti
Lietuva, šalis mano brangioji. Lietuvos 

vaizdų albumas su trumpa1 Lietuvos istorija 
lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis. Išleido 
„Atžalynas” Viršeliai ir meninė dalis dail. 
J. Firinausko. Gražiai išleistas ir kiekvienam 
įsigytinas, ypač tinka užsieniečiams supažin
dinimui su mūsų kraštu.

Simas Sužiedėlis, Šventas Kazimie
ras. Išleido Šv. Sosto Delegatūra, 32 pust, 
Kaina 2 RM.

Padėka
Sunkiose valandose — mūšų sūnui 

Ri m u č i u i netikėtai užgęsus — jutome 
daugelio gerą, užjaučiančią širdį. Vi
siems. kurie prisidėjo prie jo laidotuvių, 
kurie mus užjautė ir parėmė, — nuošir
džiai dėkojame.

O. ir P. Žilinskai.

Is tremtiniu,.spaudos
Esame vieno kamieno vaikai

„Mūsų Kelyje” Nr. 20, p. B. Gaidžiūaas 
savo straipsnyje” Lietuviai iš Klaipėdos ir 
Vilniaus” paliečia aktualų klausimą apie pa
sitaikančius tarpusavyje skirstymus į didžia- 
lietuvius, klaipėdiečius ir vilniečius. Šios 
neapykantos nuotaikos ardo mūsų vienybę. 
Tame straipsnyje jis rašo:

Šiandien labai dažnai girdime skirstant 
lietuvius į didžialietuvius, klaipėdiečius ir 
vilniečius. Jei tokiu skirstymu norima pa
žymėti, kad didžialietuviai reiškia gerus 
lietuvius, tai klaipėdiečiai ir vilniečiai turį 
labai didelių nuodėmių. Ypač pirmieji. 
Tuoj atsimenama viena ar kita pavardė, 
kada kovojant su okupantais buvo einama 
ne tuo keliu, kuriuo kiekvienas padorus 
lietuvis privalėjo eiti. Prie tokio skirsty
mo dažnais' atvejais dar prijungiama ir 
religija. Evangelikais jau kai kuriais at
vejais tą patį reiškia, kaip ir vokietį ar 
mažiausia pusę vokiečio. Tai plaukia iš 
mūsų nesveiko religinio auklėjimo, kurį 
kaimo aplinkumoj atliko tamsi davatkėlė. 
Jm visi, kurie nėra katalikų tikybos, yra- 
vokiečiai ir rusai. Ir jai neišaiškinsi, kad 
taip nėra, kad religija nieko bendro ne
turi su tautybe.

Iš klaipėdiečių ateina nusiskundimą!, 
kad jų atžvilgiu didžialietuviai dažnais at- 
vėjais užima keistą laikyseną. Ji vedanti 
prie to, kad klaipėdiečiai iš lietuvių 
bendruomenės lyg išskiriami, lyg pasta
tomi į antraeilių lietuvių padėtį. Tuo rei
kalu ir norisi su skaitytojais keliais saki
niais pasidalintu

Man teko gyventi Klaipėdos krašte ir 
' dirbti su lietuviškomis organizacijomis. 

Sutikau šimtus tokių lietuvių, kokių reikia 
dar paieškoti Did. Lietuvoje. Didelė dalis 
iš jų nuėjo į KZ, dalis gyvenimą baigė 
kartuvėse ir krematoriume. Jie užmokėjo 
už lietuvybę pačią didžiausią kainą. Štai 
tik keletas pavaldžių: Simaitis, Reisgys, 

. Purvinas, Puodžius, Buntinas, Vaičiulis, 
Lenartas, Kopūstas, Gailius, Trumpa, 
Pauža, Pričmonas, Toleikis. O kiek iš jų 
buvo kankinama, tremiama ir kalinama 
net po šešeris metus, kol karo veiksmų 
pasėkoje teišsilaisvino.

Pačių klaipėdiečių pareiga parodyti,' 
kad proporcingai, klaipėdiečiai atidavė 
didesnes aukas, kovodami prieš vokiškąjį 
imperializmą. Nereikia ginčyti, kad buvo 
ir priešingų pavyzdžių. Man pačiam Ges
tapo kalėjime Kaune teko susidurti su 
pora tokių klaipėdiečių, kurie nesigailėjo 
suimtuosius mušti ir kankiti. Bet gi kiek
vieno ūkininko darže yra piktžolių. Teisy
bės vardan pasakykime, ar iš didžialietu- 
vių nebuvo tokių, kurie lietuviškų įstaigų 
duoną valgė. Piktžolių buvo klaipėdiečių 
ir didžialietuvių darže,

Šiandieninė lietuvių tautos tragedija 
kiekvienam iš mūsų duoda didelį įparei
gojimą prieš ateitį. Mes. visi galvojame ir 
tikime, kad Lietuva kelsis su Vilniumi ir 
su Maž. Lietuva. Šiandien visi bendrai 
kentėdami ir po tuo pačiu tremtininkišku 
stogu gyvendami' turime ne skirtumų ieš
koti, bet ieškoti tų saitų, kurie mus su- 

- jungtų vieningai Lietuvos ateičiai.
Taip, mes turime vieningomis jėgomis ko

voti už savo tautos ateitį. Dabar ne laikas 
kelti kartais nepagrįstus apkaltinimus, bet 
privalome broliškai ištiesti vienas kitam ran
kas. Straipsnį baigia šitaip:

Tik vieni kitus geriau pažinkime, tik 
supraskime šimtmečių padarytas nuoskau
das ir tikrai pasijusime to paties kamieno 
vaikai. Galvokime ir tikėkime, kad atei
tyje, jei mes norime būti stiprūs ir prie 
Eišiškių ir prie pajūrio, tai reikia ir dar
nios visų lietuvių vienybės. Kitaip, mus 
vėl laužys svetimųjų užmačios, o likimi- 
nėse valandose neišvengiamai turėsime 
trupėti. ’ - (-is)
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Rm. 20.—, toliau už kiekvieną eilutę po 
RM. 1,50. • Redakcijoj ir administracijos 
kalbamos valandos kasdien, išskyrus šven
tadienius, 9—12 vai. ir 14—17 vai. * Ręd. 

ir administracijos telef. Nr. 2677.
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