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Susikaupimu ir priderama rimtimi prisiminkime
1941 m. birželio 13-14 (Hemi Įvykius

Paskutiniipų dienų įvykiai Pietų Europoje
LcMdooM. (N.deF.) Pirmadienį britų že- 

■Nesiuose rūmuose buvo aptarti Vengrijos 
(tykiai. Galutinas britų vyriausybės nusista
tymą paaiškės kai bu* gauti visi reikalingi 
dokumentai. D. Britanija atydžiai seka taip 
pat įvykius Bulgarijoje. Jugoslavija ir Ru- 
jramja skelbia dar tampresnį politinių ir 
škiškųjų ryšių sumezgimą. Turkija savo

p. Britanijos nota Bulgarijai
Su dideliu susirūpinimu britų užsienio rel

inių mnisterija seka politinius (vykus Bulga- 
įjoje. Bijomasi, kad čia nepasikartotų tas, 
ta* jau įvyko Vengrijoje. Dėl suėmimo bul
garų opozicinės ūkininkų partijo* vado, ku
rio partija parlamente turi 99 atstovus, britų 
atstovas atsiuntė J Londoną išsamų prane- 
iimą.

Britų pasiuntinys Sofijoje įteikė Bulgarijos 
vyriausybei protesto notą, kurioje protestuo
jama prieš bulgarų vyriausybės priemones 
opozicijos spaudai pajungti.

Vengrijos įvykiai Žem. Rainuose
Pirmadienį žemuosiuose rūmuose atstovai- 

padarė daug paklausimų d<H. įvykių .Vengri
joje. Atsakydamas į paklausimus viceministe- 
rį McNeil paaiškino, kad nei britų, nei 
amerikiečių atstovai apie tuo*. į vykius-nebuvo, 
pitafonnuoti. Kaipo paliaubų su Vengrija 
signatarinė valstybė, D. Britanija turi teisę 
dalyvauti prie to reikalo išaiškinimo. McNeil 
esą* paprašęs prisiųsti britų užsienio reika
lą ministerijai visus dokumentus, kurie iki 
1H dar nėra patiekti, o taip pat esąs britų 
pasiuntiniui Maskvoje pavedęs išaiškinti t So
vietų s-gos nusistatymą Vengrijos atžvilgiu.

Iš Vašingtono pranešama, kad amerikiečių 
protesto nota, kuri turi būti įteikti rusų vy
riausybei dėl Vengrijos'‘įvykių, yra paruoš
ia. Bet amerikiečių vyriausybė nori pirmiau 
sužinoti britų nusistatymą šiuo atžvilgiu ir 
tada suredaguoti notą galutinai. BBC prane- 
ia, kad britų vyriausybės nusistatymas dėl 

' amerikiečių suprojektuotos notos, jau yra 
praneštas JAV vyriausybei.
Atrodo, kad dabartinė Vengrijos vyriausybė 
stengiasi atgauti užsienių pasitikėjimą. Veng
rą respublikos prezidentas per radiją aiš
kino, kad krizė ir naujosios vyriausybės su
darymas pilnai derinasi su konstitucija. Nau
jasis ministerig pirmininkas irgi aiškino 
spaudos atstovams kad Vengrijos užsienio 
politika nesanti pasikeitusi. Jis smerkė ven
erų pasiuntinius, knrie yra atsistatydinę ir 
ypač pasisakė prieš Vengrijos atstovus Švei
carijoje ir Turkijoje, net apkaltindama* juos 
korupcija.

Grosza lankosi pas Tito
Rumunijos min. pirm. Grosza atsilankymu 

Jugoslavijos sostinėje norima pabrėžti tų

Svarstys Jungtinės Europos planę
Vašingtonas (Dena). Užs. reikalų ministeris 

Manballis paskelbė, kad rezoliucija, prita- 
riiatj Jungtinės Europos projektui Jungtinių 
Tintų rėmuose, bus svarstoma JAV kongrese. 
JAV rems JT kariuomenės sudarymą

Laite Success (Dena). Saugumo Tarybos 
debatuose dėl JT generalinio štabo pranešimo 
JAV atstovas H. Johnsonas pareiškė, kad jo 
vyriausybė parems Jungtinių Tautų pastan- 
;u sudaryti savo žemyno, jūrų ir oro kari- 
»j pajėgas. Visos tautos turėtų Jungtinėms 
Tautoms pavesti bazes, iš kurių JT karinės 
Pijėgos galėtų operuoti. Taip pat visos tau
ta turėtų šiuo atžvilgiu Jungtinėms Tautoms 
•įteikti pirmenybę prieš savo interesus. Bel- 
lijos atstovas pareiškė abejonių dėl JT ge
malinio štabo nusistatymo, kad JT karinės 
Pijėgos negalės būti panaudotos prieš pen
ta didžiąsias valstybes. -- .

JAV jie .e protesto notef
Bsdspštas (NZ). JAV nota dėl Vengrijos 

hykrų birželio 11 d. buvo pasiųsta j Buda- 
Htų. Ji yra adresuota rusų karinių pajėgų

abjejųkraštų dar didesnį suartėjimą. Grože* 
spaude*; konferencijoje pareiškė, kad viskas 

. darban* politinių, kultūrinių ir ūkiškųjų san
tykių sustiprinimui. Dėl ' kultūrinio bendra
darbiavimo jan esanti sudaryta sutartis. Dėl 
ūkiškojo bendradarbiavimo dar esą rei'ka- 
ling* -susitarti smulkmenose. O dėl politinio 
bendradarbiavimo Grože* pareiškė, kad atei
tyje bp* glaudžiau bendradarbiaujama.

I . • r: .0/ \ ... :

Turkija laikosi tvirtai
Turkijo* ministeris pirmininkas Peker pa

reiškė, nd agresijos atveju Turkija savisto
viai imsi* visų reikalingų apsigynimo prie
mokų, kadangi Jungtinės Tauto* dar neturi 
karinių pajėgų, zo be to tų pajėgų veiksmin
gumas esąs priklausomas nuo veto teisės. 
INS atstovui paklausus, ar Turkija sutiktų 
Dardanelų klausimą perduoti Jungtinėms 
Tautoms, arba ar Turkija pritartų Montreux 
sutartį’ WMwSiiWfy jvgįtybJ.ų 'konferencijai, 
minjsV pirmininkas atsakė*jog Turkijos nu
sistatymą* yra . išreikšta* praėjusiais metais 
dviejose notose. Nuo to laiko Turkijos poli- 

-tiių:inepMHje»tjk : ‘ K .
’ - Šiuo metu Turk i joje yra vykdom i karinės 
reikšmė*- darbai, yprt-yra-tobtfNnamas Suši-

, siekimo tinklas rytinėse -provimįijose. < Anteri- ■ 
, kiedlų" karinta aitacliM, kuria'-.nmėniaK grįžo
ta navo pala'HIJaii 'iŠ MfftaSėftfį Ifrffon® po ’ 
iritis palei rusų — turkų sieną, yri nuomo-

■ .-.r' - ■ ■ • ■ ‘.’l- .. ■ .1 t

L«ke Success (DPT)) Soviętų s-gos atstovas 
Gromyko Saugumo Taryboje praneįė; kad . 
JT karinėje komisijoje,' redaguojant' jirape- 
šimę apie .komisijos darbus, dėl sudarymo 
Jungtinių . Jautų kariuomenė* yra kilę dide
lių nueanontti skirtumų. Gromyko išdėstė, kad 
tuo klausimu Sovietų ą-ga laikosi tokio- nu
sistatymo: •' ; f ■_.' - 'Į'.-', •’ "y;

> 1. Jungtinių Tautų karinės pajėgos, kurias 
joms paves penkios didžiosios valstybės, 
kiek tąi liečia jų apimtį ir' sudėtį, turi būti 
sudaryto*, iš lygių penkių dalių. , 1 ,

2. Jungtinių Tautų kariuomenė turi būti
maža. . ' -

3. Negalima reikalauti Jitngtinjų Tautų
narius skirti* bazes Juogtiųių Tautų kariuo
menei. '.t i ' , ‘ :.

4. JT narių karinės . pajėgos, kurio* bus 
numatytos Jungtinių Tautų kariuomenei, tu
ri likti savų valstybių teritorijose.

5. Kiekvieną kartą, atlikus joms pavestą
uždavinį, kariuomenės turi grįžti į savo kraš 
tuk. ' ’'' ' j :

6. Tautos, kurio* skiria JT kariniu* dali
nius, turi būti atsaikomingos už jų aprūpini
mą ir apginklavimą.

Gromyko pasisakė prieš kitų 
džiųjų pasiūlymu* ir pareiškė,

keturių di- 
kad penkios

vėngrų i pabėgėlių - didžiuma apleidžia' Vieną 
ir tratukta toliau į vakanM.*>. I

. r , y.

Sunkiai sekasi JT kariuomenės sudarymas

amerikiečiųvadui gen. Sviridovui. Ją (teiks 
atstovas Vengrijos Kontrolinėje Taryboje, 
generolas G. H. Weems. Atsižvelgiant į tai, 
kad dabar vyksta anglų - sovietų pasitarimai, 
(spėjamas, jog šis klausimas bus perduotas 
Jungtinėms Tautoms, buvo motoje išbrauktas.

Irrexa ukrainiečius . .
Varšuva (N. deF.). Lenkijos vyriausybė 

paskelbė, kad atsisakius išsikelti į Sovietų 
s-gą, ukrainiečių tautinės grupės piliečiai iš 
rytinė* -Lenkijos prievarta yra išvežami ,| 
buvusius Rytprūsius ir apgyvendinami Mo
zūrų ežerų srityje.

Esą, ukrainiečiai ne tik atsisakę išvykti, bet 
ir aktyviai ręmę „teroristus jų priešlenkiš- 
koje veikloje”. Mozūrų srityje ukrainiečiai 
būsią išskirstyti lenkiškųjų gyventojų tarpe. 
■ * Tiranos radijo siųstuvas paskelbė, jog 
prie Graikijos sienos esančios nustatytos 
draudžiamos-sritys, kur kiekvienas, be leidi
mo įskridęs, lėktuvas bus. apšaudoma s.

" (N. deF.)

nės, kad skubiausias turkų reikalas yra pra
vesti moderniškus keliu* iš Ankaros į rytus. 
Be to, esą sudaryti planai 'statytį ypatingą 
aerodromą Ankaro* apylinkėse. Si* aerodro
mas būtų svarbi apsigynimo bazė. Dabar, kai 
Turkija gavo iš D. Britanijos 400 lėktuvų, 
amerikiečiai specia^į 
tiekti Turkijai iš Jungttntų Ąmeriko* vai 
bių didesnį lėktuvų 'skaiZFį’

Keičiasi Vengrijos atstovai
' Briuseli*' (DPD). Vengrijos pasiuntinybė 

Briuselyje praneša, kad pasiuntinybės reikalų 
vedėjas atsistatydino. Vengrų pialiiRtinw, 
Paryžiuje, Ankaroje, Vašingtone ir Binte yra 
atsisakę pripažinti paująją .Vengrijos "vyriau
sybę. Paskyrima* naujų pasiuntinių į Vašing
toną ir į Berną Budapešte' jau praėjusią sa
vaitę buvo paskelbtas.

Viena (Dena).' .Miėner'.. . pranta,
kad vengrų žurnalisto Zpltenp Borbely din
gimas sukėlė paniką Austrijoje esančių ven
grų pabėgėlių tarpe. Boroėly atatdyavo fai- 
kr^ftl „Pešti: Hirfap” ir,-paskutinį 'tartų'yra 
matytas, kai jis ieškojo -savo brolio, ku
riam buvo pavykę pasprukti nuo vengrų po-

ikgtyžoi litinis' pūliėijcfc suėmimo^ • Ryšyje 7*u tuai

didžiosio* valstybės Jungtinėms Tautoms tu 
ri. skirti lygiai vienodą kiekį žemyno, laivy
no ir pro karinių pajėgų, Jo manymu, tik 
ypatingais atsitikimais Saugumo Taryba ga
li ginklų rūšių santykį pakeisti. Ir dėl ka
rinių bazių Gromyko buvo , visiškai skirtin
gos nuomonės negu kiti kėtųri didieji. Jis 
įrodn'ėjo, kad bazė* JT statute nesančios nu 
matytos ir todėl -klausima* nehirėtų bflf( kpį 
liamas. Dėl, bazių jis taip išsireiškė: „Ba
zių pageidavimas prieštarauja'' vfęjfini ''JT’ 
principui, ir būtent; vystynmtei stiprėji
mui gėrę kaimynystės santykių tautų’tarpe”*) 
Taip pat ir dėl karinių pajėgų laikymo vie- 
to* JAV, Didž. Britaniįo*, Kinįjos. iy; Prkn- 
cūZijos atstovai buvo kitos nuomonė* negu 
Gromyko. Jis tvirtino, kad JT skirtos pajė
gos turi likti savo valstybių ribose.' Kitų 
valstybių atstovai norėjo fortrititaotiiTatif už
davinį atlikus Saugumo Taryba, karines pa
jėgas turi atitraukti Jcaip, galima, grjįčjau”t 
o Gromyko reikalauja'būtinai ne vėliau, kaip 
per 90 dienų. Gromyko mano, kad šiuo* nuo
monių skirtumus bus galinta tiktai! 'tuomet 
nugalėti, kai JT nesivadovaus „kai kurių 
stiprių ir įtakingų tautų interesais.”

Iš šių Gromyko pareiškimų - kariniai ta*-, 
pertai daro išvadą, kad Sovietų vsldžla yra 
nusistačiusi nekeisti savo pažiūrų 
tų šešių punktų atžvilgiu... Todėl manom*, 
kad dabar vykstančios. Saugumo Taryboje 
diskusijo* gali baigtis tuo, kad sovietai pa
varto* veto teisę, arba .susilaikys nuo balsa
vimo. O tas jau atpalaiduotų sovietus nuo pa
reigos akceptuoti karinė*: komisijos prane
šimą, t. y. lygiai taip pat, kaip ta* buvo 
atominės kontrolė* komisijoje. - Pp Oromyko 
kalbo* Saugumo Taryba savo posėdžiu* ati
dėjo kitai savaitei.

*) Tuo tarpu patys sdyiėUi siūlo bazes 
Turkijai ir. sau šio principo netaiko. Red.

* Norvegijos vyriausybė pritaria, kad bū
tų vėl atnaujinti diplomatiniai santykiai tarp 
Ispanijos ir Norvegijos. (Dena)
-* Prezidentas Trumanas amerikiečių misi

jos Graikijoje vadovu paskyrė buvusį -Neb- 
raskos gubernatorių, Dwlghtą Grisivorfdą.

* Austrų užsienio reikalų ministeris Dr. 
K. Gruberis įteikė Austrijos kancleriui Dr. 
Figliui atsistatydinimo pareiškimą. r (Dena)

* Indijos vicekaralius Mourttbattenas spau
dos konfere-'ijoje pareiškė, kad' nuo. i. m. 
rugpjūčio 15 d. jis perleistą* indams valdžią.

»-

Pries 6 metus
Prasidėję* antrąsi* pasaulini* karas pa

laipsniui įsiliepsnojo po visą pasauli, vis dau 
' giau (traukdama* tautų | savo negailestin
gąją naikinimo ugn|.

Totulistinių režimų šalininkai, norėdami 
prisotinti savo plėšriuosius apetitu* bei įvesti 

i savąją tvarką visame kontinente — ketino 
J į’tJtt EnrOpą Ir. likusi pasauli pavergti ir iš- 

-i naikinti visu* tuos, kurie priešinosi vergijai, 
; prievartai ir kitokiam naikinimui. Karo su
kėlėjai pamynė po kojomis visa* žmogau* 

>tei*e* ir pagrindine* laisves, gi priešingoji 
: į pusė — Vakarai kaip tik pasirinko pagrin- 

diniu kovo* šūkiu tuos principus, kurie pir- 
jmųjų buvo paneigti.

. Ir nors teisė ir teisingumas išėjo laimėto
jais, tačiau tas laimėjimas buyo tik dalinis, 
nepilnas, nevisuotinas, nes iki dabar tie grą
žo* ir kilnūs principai, dėl kurių tiek daug 
kraujo buvo pralieta, labai dideliam tautų 
skaičiui liko tik popieryje skambančiomis 
frazėmis.

.Vla dė!to dali*, kaltininkų susilaukė teisingo 
atpildo už padarytu* nusikalstamuosius dar
bo* ir už sukėlimą šio baisaus karo, bet jie 

.' savo tikslą pasiekė — milijonai nekaltų aukų 
aptaršė krauju sarę numylėta* žemes, ar 

. svetimuose kraštuose buvo nukankinti. Už 
: ką? Atsakymo dar šiandien niekas nedrįsta 
J duoti. ■ h _

“ • Iv' mūsų taute neišliko nepaliesta šio karo. 
'Nepaisant visų:, sudarytų sutarčių, iškil

mingų ____ ir garantijų, neutrali
Ltetavctf: VįįMT'idtyo išjungta iš laisvųjų
tautų, terpė, ė'-piJfą lietuvių tautą pradėta 
naikinti negirdėtomis priemonėmis.

■ Ci* mū*ų atmintyje gyvais vaizdai* ir 
neužginčijamai* faktai* bei įrodomais doku
mentais iškyla visi tie (vykiai, kurie prasidėjo 
nuo to momento, kai buvo pirmą kartą pa
žeista* mūsų valstybės integralumas, (vedant 
svetimas (gulas, iki siaubingo ir vi* dar te
besitęsiančio tauto* naikinime.

Deja, dėl visiem* žinomų priežasčių mes 
negalfme šioj vietoj tuo* visus faktus pilname 
nuogume išvilkti dienos švieson ir {Chronolo
ginė. tvarka bei tikriniais vardai* išvardinti 
padarytųjų skriaudų dyd|. Tačiau toji aplin
kybė neatpalaiduoja mus prisiminti padary
tųjų skriaudų dydį ir giliu susikaupimu pa
minėti mūsų brolių kančia*.

Ir tokiu būdu birželio mėnuo (ėjo I mūsų 
tautą* istorijos juodžiausiu* lapus.

1941 m. birželio 13—14 dienomis prasidėjo 
pirmasis didysis lietuvių trėmimas iš gim
tojo kraštė. Ir *u mažai* maštabo ir formos 

. pakitimai* jie tęsėsi iki dabar.
Kai šiandieną, po 6-ių metų laiko perspėk- 

tyvos, mes prisimename anų dienų išgyve
nimu* ir mūsų brolių kančias, mumyse kyla 
tokie jausmai, kurių apimti išreikšti laisvės 
ir teisingumo žodžiuose jokiu būdu negalė
tume.
' Mum* kova nepasibaigė, o laisvė liko tuo 
pačiu šventuoju .visų siekimų simboliu, dėl 
kurio ine* esame pasiryžę kovoti ir aukoti*.

Praretinti gretose ir išblaškyti po platųjį 
pasaulį mes šaukiamės pasaulio žmonijos 
sąžinė* balso. Nors daug kas kurčia* dedasi 
mūsų šauksmui, bet jokia jėga nepalauš mū
sų valio* ir ryžto sunkioje kovoje už laisvę.

S>ą (vykių prisiminima* atpalaiduoja mus 
visų* nuo. pilko* kasdienybės, nuo smulkių 
nereikšmingų savų reikaliukų ir rūpesčių ir 
jungia mu* visu* ( vieningą kovojančią ben
druomenę. Viskas nublunka prieš tą didžiulį 
tikslą, knrio mes išblokšti iš savo gimtosios 
žemės, ar pasilikę broliai tėvynėje, ar išblaš
kyti, po platųjį pasauli lietuviai siekiame.

Šiomis sunkiomis mūsų Tėvynei valando
mis mes day ryžtingiau jungiamės po lietu- ■ 
višk* trispalve ir dar labiau tikime ( laisvą 
ir nepriklausomu Lietuvą. H. 2.

Londonas (BBC). Argentinos prezidento Pe 
tono įmaną atvyko oficialiam vizitui j Ispa- . 
niją. Madrido aerodrome jų pasitiko genero
las Franko su žmona.

Liepos mėn. b d. Ispanijoje pravedamas 
tautos atsiklatielmzs dėl režimo ir dėl mo
narchijos atgaivinimo įatatyuo

1
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KARINE PRIEVOLE AMERIKOJE
Anglijos karahus turi privilegiją žymiuo

sius visuomenės asmenis — mokslininkus, 
rašytojus, pramonininkus ir kitus — skirti 
lordų rūmų nariais. Jų talentas ir sprendi
mai galiojančia ir oficialia .tvarka iškeliami 
tautos akyse. JAV-se tokios institucijos nė
ra. Prezidentas dekretu negali nieko paskirti 
senatoriumi. Vietos ir balso parlamente pa
vedimas rezervuojamas vien viešiems rinki
mams. Tačiau ir Amerikoje yra daug būdų, 
kad pakviestų visuomenės asmenis, kurie 
nėra parlamentarai, dalyvauti valstybinių rei
kalų sprendime. Sakysime senato ir atstovų 
rūmų komisijos, svarstydamos tam tikrus 
įstatymų projektus, gali naudotis talkininka
vimu tokių vyrų ir moterų, kurie yra auto
ritetai gvildenamuoju klausimu. Žinovų nuo
monių atsiklausimas parlamento komisijose 
vaidina labai žymų vaidmenį įstatymų leidy
bos vyksme. Bet tam tikriems klausimams 
gvildenti prezidentas gali sukviesti išmanin
gų piliečių komisiją, kurių siūlymai ir ži
nios sudaro medžiagą vyriausybės ir parla
mento svarstymams.

Praėjusiais metais ' prezidentas Trumanas 
paskyrė komisiją, kuri turėjo jam referuoti 
klausimą, ar Amerika tari įvesti savos rūšies 
visuotinę karinę prievolę ir kaip ji turėtų 
būti organizuojama. Tos komisijos pirminin
kas yra Massachusettso aukštosios technikos 
mokyklos rektorius. Kartu su juo dabar dirba 
vienas prapionrninkas, profesinių sąjungų 
specialistas, vienas protestantų ir katalikų 
kunigas, buvęs karo ministerio asistentas 
negrų karių klausimu ir vyriausias New 
Matico ateito teisėjas. Komisija yra sudaryta 
iė cutilių, telkinys su daugeriopaig patyrimais 
ic gabumais nusipelniusių asmenų grupė, 
kode J daiktą paimti yra kraštui reprezentą- 
tyaaa. Komisijos nuomone jaunuoliai tarp 18 
ir 20 metų tari būti treniruojami modernaus 
kaso pagrindinių dalykų. Seši8 mėn. jie turi 
pateigti stovyklose arba karo laivuose, o li- 
kustas 6 mėn. tari būti makoma specialiose 
ginMų rūšyse. Bet tai neturėtų būti speciali 
tautinė piliečių treniruotė — prezidentas 
T aimanas įspėjo komisiją iš anksto —, bet 
karinis parengimas,'kaip pabrėžia komisijos 
pranešimo autoriai. Atsižvelgiant į pasaulio 
būvį, toks parengimas niekada nebuvo reika
lingesnis, kaip dabar. Jis pateisins savo iš
laidas, jei bus tikrai kariškas. Jis turi būti 
visos JAV gynybos sistemos dalis, bet jis te
gali būti tik dalis ir negali būti remiamas, 
skriaudžiant kitas veiksnius. Tarp savęs 
neatidalomai siejasi žinių tarnyba, organizuo
tas mokslinis tyrinėjimas ir raida, pramonės 
mobilizavimas, reguliarios armijos ir laivyno 
kovingumas ir kalbamasai kariškas jaunuo
menės parengimas. Visi šie dalykai 8vienoda5 
reikalingi.

Salia šių pavienių veiksnių komisijos pra
nešimas iškelia dar kitą sąlygą: „Vieninga, 
sveika ir gerai informuota tauta. Tai yra pir
mas mūsų saugumo reikalavimas. Juo remiasi 
visi mūsų kariniai pasirengimai. Mūsų de
mokratijos jėga ir gaivumas, pagerinta tau
tos sveikata, pagerintas švietimas, padidinta 
gan - 1 — 
nei

kame kariniame lygmenyje. Todėl JI tiekia 
karinę prievolę, taikos metu, ko lig šiol ne
buvo buvę Amerikos istorijoje. Bet ši prie
volė turi būti demokratijos, tautas ir civilių 
dalykas, o ne karių profesionalų atstovauja
mas. Komisija laikė savo uždaviniu sukurti 
karinę parengtį be militarizmo. Ji nori rea
laus karinio parengimo, bet ji nenori to, ką 
savo pranešime vadina „tampymu rikiuotėje”. 
Ji nori, kad jaunimui būtų nušviestos ben
druomenės pareigos ir tikslai, ji įspėja nuo 
dykinėjimo treniruotės stovyklose, ji nori 
morališkai ir religiškai sveikos atmosferos. 
Komisija pageidauja, kad vietiniai piliečių 
komitetai rūpintųsi tos atmosferos palakymu, 
kad stovyklas kontroliuotų civiliai inspekto
riai ir kad bendras civilių komitetas sudary
tų jauniems kariams sąlygas maloniai pra
leisti laisvalaikį ir poilsio metą.

JAV turi į pavojingą 20 amžiaus pasaulį 
žiūrėti taip, koks jis yra. Jos turi pabandyti 
-r ir tai gali padaryti — šį pasaulį padaryti 
geresnį ir Jungtinių. Tautų stiprinimu paša
linti karą kaip politikos ultima ratio. Tas 
tikslas dar nepasiektas, ir būtų pavojinga 
pasiduoti iliuzijoms tuo klausimu. Bet jei tap 
būtinas dalykas valstybės ir gyvenimo laida-

vimui turi būti daromas, tai turi būti atlie
kamas pagal amerikiečių tradicijos ir konsti
tucijos dvasią. Komisijos pranešime itin 
pažymėtina politiniu atžilgiu vieta, kur iš 
paskiausių laikų patyrimo daroma išvada. 
Netiesa, kad vienapusis nusiginklavimas ir 
karinis bejėgiškumas laiduoja taiką. Iš Ndrn- 
bergo bylos dokumentų aiškiai matyti, kad 
nepakankamas vakarinių valstybių pasiruoši
mas buvo pa'grindinė Hitlerio akcijos prie
žastis. Priešingai, istorija moko, kad karinė 
parengtis nedidina karo pavojaus. Viską le
mia klausimas;- kas yrą kariškai pasirengęs, 
dėl ko ir kokia dvasia daro (tai. Todėl jau 
pranešimo pradžioje komisija pabrėžia JAV 
karingumo reikšmę Jungtinių Tautų pasau
liui, vadinasi visoms taiką mėgstančioms 
pasaulio tautoms. Silpna Amerika vi8 keltų 
įtarimą, kad krizei kilus neveiks, kad ji 
norinti nusigręžti nuo orujo pasaulio ir 
užsidaryti izoliacijoje. Tokia Amerika 
paskatintų užpuoliką. Bet tokia Ame
rika, kuri brangius savo piliečių metus 
skiria kariniam parengimui, Stiprins Jungti
nių Tautų autoritetą ir padrąsins visu8 taiką 
branginančiuosius. (VOA)

Dėl įsitvirtinimą Arktikoje
Vašingtonas. (N-d.F.) Amerikiečių karini 

oro pajėgų vade, gen. Spaalz, atstovų rū
muose reikalavo, kad JAV turėtų padaryti 
Arktiką savo apsigynimo sritimi. ’Galimo 
užpuolimo atveju pavojingiausia būtų pet 
Arktiką atskrendančiog raketos ir tolimojo 
skridimo bombonešiai. Kad to išvengus, 
apsigynimas turėtų būti pradėtas Arktikoje. '

Naujorkas. JAV jūros prekybos komisija 
siūlo būtinai pastatyti užsienio prekybos pa
laikymui 116 laivų 900.000 to talpos__

Kanalo planas
New York’as. Užsienio reikalų ministeris 

O. C. Marshall’is senato užsienio reikalų 
komisijoje primygtinai reikalavo, kad būtų' 
paspartintas vandens kelio tarp. JAV ir Ka
nados projektas, buvęs 1942 m. nutartas vyk
dyti. Projekte numatytas „povandeninių laivų 
negrąsomas, gilus kanalus iš Atlanto į Ame
rikos žemyno širdį,” Jis padidintų JAV sau
gumą atominio karo atveju, įgalindamas
didžiuosiuose ežeruose reparuoti ir statyti
naujus okeaninius 10.000 to ,ir 25 pėdų
grimzlės laivus. ' (DT)

33 jėga ir amerikiečių tautos moralė 
t mums patiems yra lemiamai reikš- 
bet ir milijonams žmonių užsienyje, 
yra bepasiduodą totalinių valstybių 

MBsų siūlymas, kad parengimo 
sudarymo taryboje dauguma būtų 

Bta fe didelio įsitikinimo-, kad ši 
tari būti! visuomeniška, remiantis! 

tautos supratimu, interesais ir 
ir laiduota visomis ga- 

kurias galį teikti nekarinė ben- 
Se sakiniai yra būdingi. Komi- 

tnano, kad Amerikos galybė modernia
is negali būti saugi ir negalės 

viSOs savo įtakos, jei nebus atrtin-

okupacinių pajėgų v-ko pav. gen. F. A. 
■'? išeina iš Berlyno kontrolinės tarybos 

posėdžio. (Dena-Bitd)

į-stši

Karas yra didžiausia žmonijos nelaimė tiek 
iš socialinės ir moralinės, tiek iš ūkinės pu
sės. Pasaulis nenori karo. Kiekviena tauta, 
net atskiros giminės karą smerkia, bet žmo
nijos istorija tikrenybėje yra karų istorija, 
nes nuo mūsų eros pradžios karo metų yra 
dešimteriopai daugiau, kaip taikos metų.

Kiek aukų iš žmonijos pareikalavo visi šie 
karai, kokios vertybės sunaikintos, to negali 
pasakyti niekas. Tik naujesni!} laikų moks
lininkų tyrinėjimai nukreipti j karo išlaidas, 
kaipo centrinę problemą, pokariniam finansų 
ūkiui šiek tiek išryškina šią problemą. Šiuo 
metu po anfrojo pasaulinio karo, ši problema 
įgijo dar didesnės reikšmės. Kada ekonomis
tai bus išaiškinę, kiek tikrai atsiėjo šis karas, 
tuomet paaiškės kokias mokesčių naštag ir 
karo skolas paveldės ateinančios kartos.

Kartu su technikos pažanga ir platesnių 
masių tiesioginiu ar netiesioginiu įjungimu 
į karo gamybos ūkio šakas, karo išlaidos di
dėja progresyviai. Kiekvienas būsimas karas 
kainuos nepalyginamai daugiau už buvusį. 
Kyla klausimas, ar ateityje nesusidarys tokia 
padėtis, kad, nepaprasto tempo ir progreso 
didėjančių išlhidų dėliai, karas pasidarys 
ūkiniai neįmanomas? Daug reiškinių rodo, 
kad lemiantis faktorius moderniame kare ne
bėra žmonių masė, bet technikinės priemonės 
h- materialinis pajėgumas, kurį atitinkamos 
valstybės pajėgia įsigyti iš savo ūkinio po
tencialo.

Antrasis pasaulinis karas, kurį agresoriai 
pradžioje buvo įsivaizdavę kaip „žaibinį 
karą”, vis tik truko šešerius metus ir pasibaigė 
su atomine bomba. Dar nėra išaiškinta, ko
kias materialines vertybes jis sunaikino, kiek 
žmonių gyvybių pareikalavo, kiek paliko in
validų, dirbti nepajėgių, socialiniai neaprū- 
prntų rr tt.

Šiuo metu tik kelios valstybės yra apytik
riai įvertinusios savo išlaidas šiame • kare. 
JAV savo dalyvavimą kare vertina 340 mili
jardų dolerių, kurie išleisti iki šiol. Be to, 
jie skaito, kad ryšy su karu atsiradusios iš
laidos iš valstybės finansinio ūkio reikalaus 
nepaprastų išlaidų ir ateityje, ir karo reika
lams investuotų kapitalų vertė iki 1972 metų 
pasieks 700 milijardų dolerių. Kokia bus karo 
išlaidų bendra suma visų valstybių, tai šiuo 
metu dar negalima pasakyti. Kiekvienu atveju 
nuostolių bendra suma nebus mažesnė kaip 
2000 milijardų dolerių. ,

Ką reiškia šių skaičių astronomija? Tai, 
kad bendrai kiekvienam gyventojui visame 
pasaulyje šis karas sunaikino vertybių už 1000 
dolerių. Jei šias vertybes panaudojus praktiš
kiems tikslams ir valstybių išlaidų padengi
mui, tai visas pasaulis maždaug 50 metų ga
lėtų apsieiti be mokesčių. Tuo tarpu dabar 
normalių mokesčių naštą reikėtų padidinti 
dvigubai, kad per 50 metų.atgavus karo pa-, 
darytus nuostolius. Karo sunaikintas ir nua
lintas ūkis to neįstengią ir daugelyje vaistyk 
bių. karo išlaidas tr nuostolius padidintų 
mokesčių būdu, reikės sumokėti būsimoms 
kartoms. . ■■

šiems antrojo pasaulinio karo išlaidų skai
čiams nustatyti yra tik apytikrė vertinimo 
galimybė. Bet yra apskaičiuoti kelių buvusių 
karų nuostoliai. _ • /

Vokiečių — prancūzų 1870 — 71 m. karas 
tęsėsi nepilnus metu8 ir nugalėjusioji Vokie
tija iš Prancūzijos gavo karo išlaidų paden
gimui 5 milijardus aukso markių. Šitokios 
pajamos vokiečiams ne tik padengė visa8 ka
ro išlaidas, bet įgalino reformuoti valiutą Ir 
užtikrino krašto ūkio atstatymą. 1870 — 71 m 
karas Vokietijai kainavo 1,9 ir Prancūzijai 
7,4 milijardai markių. Anglų — būrų karas

1899 — 1902 m. tęsėsi nepilnus tris metus ir 
D. Britanijai’kainavo 4,3 milijardus aukso 
markių, bjors pajamos Pietų Afrikoje vėliau 
padengė karo išlaidas, bet jų padengimui rei
kėjo realizuoti karo paskolą, kurios dėliai D. 
Britanijos valstybės skolų bendra suma pa
didėjo iki 200 milijonų svarų. Rusų - japonų 
karas 1904 — 05 m tęsėsi pusantrų - metų ir 
rusams kainavo 4,9, o japonams, 4, 2 mili
jardai aukso markių. .

Pirmajame pasauliniame kare kariavusių 
valstybių bendra karo išlaidų suma siekė 600 
milijardų markių. Visoms Europos valstybėms, 
su 500 mil. gyventojų, iš tos sumos užtektų 
bendro biudžeto padengimui apie 25 — 30 
metų. Galima įsivaizduoti, koks pakilimas h 
progresas būtų pasiektas, jei šie ištekliai bū
tų panaudoti produktyviam tikslui Ūkinėje. 
kultūrinėje ir socialinėje srityje.(anj

Naujo JAV pasiuntinio Stanton Griffis 
priesaika.

Mūsų atvaizde iš kairės: protokolo- šefas 
Stanley Woddward, buv. valst. sekret. Dean 

Acheson ir pasiimt S. Griffis.

J. Švaistas Jau
Kalba nutrūko, bet aš nesigailėjau, ką buvau pasakiusi: Kaž

kodėl ndt džiaugiausi ir tarytum palengvėjo ant širdies..
, I

Manyje sujudo sena ir tokia neramiai jautri mintis: „Kam jis 
mane vedė?“ Beveik metai kaip mudu vedę. Taigi, metai bendro 
mudviejų gyvenimo. O vis tiek graudu, kaip šiam rudens veidui 
belinkčiojant pro langą. Netrukus sukaktį turėtumėm Švęsti — su 
vynu, svečiais, su iškilmingomis prakalbomis. Bet ar derinas? To
nia ne tik kad nebuvo man artimesnis, bet, priešingai, diena iš 
dienos .vis tolo... Todėl ir kilo anoji mintis. Daug kartų jau ji 
buvo beslystanti man ant liežuvio galo, bet kažkaip vis neišdrįsau 
arba, tikriau pasakius, neprisitaikydavau. Dabar, rodos, buvo pats 
patogiausias momentas, toje kelionės aplinkoje, kai jis atitrūkęs 
nuo kasdienybės ir kai taip aktualiai Iškėlė savo įpėdinio reikalą.

Pradėjau iš tolo.
— Tonta, juk tu esi tikras savo šalies patriotas. Kiek aš nu- 

girsdavau iš tavo pasikalbėjimų ir ginčų su pažįstamais ar drau
gais, visada tu labai karštai paliesdavai savo tėvynes reikalus, 
valdžios trūkumus, valdininkų suktybes, korupciją...

— Na? — jis akylai pasižiūrėjo ir neramiai krustelėjo.
— Taigi, taip sau. Nieko ypatinga. Aš čia viena sau sampro

tauju, tik garsiai dėstau. Bet tu vis dėlto pasiklausyk. Tu esi 
veiklus, plačių užsimojimų žmogus, labai prisirišęs prie savo ūkto 
ir kaimo. Dabar tiek daug priaugo Lietuvoje gražių, rimtų stu
denčių. Argi tu negalėjai vesti lietuvaitės, kuri tau tinkama 
draugė ir gera tavo vaikų motina būtų...

Aš nutilau, nes pastebėjau, kad jo veidas niaukiasi, o kaktoje 
lenktyniauja raukšlės. Kiek patylėjęs paklausė:

— Čia tavo paskutinis atsakymas į ’ mano iškeltą klausimą? 
Gerai, Zina. Dėkui.

— Ne, kodėl paskutinis? Ir kokia prasme tu taip klausi? Tu 
man visada geras buvai, ir aš nuoširdžiau norėjau pasikalbėti. 
Užėjo tokia nuotaika... Supranti? Be to, tu išmintingas ir moky
tas žmogus, Manau, kad daug aiškinti nereikia

ėmė lankytis Olga. 
ir paslaugus būdavo, 
vakarienės nebesku-

XXV.
Namuose daug kas pakitėjo. Vis dažniau 

Vyras daug dėmesio skirdavo jai. Toks atidus 
tarytum ilgai lauktos viešnios aplankytas. Po 
bėdavo į savo kabinetą užsidaryti, bet mielai pasilikdavo ar val
gomajam, ar salione. Žaizdavom, juokaudavom. Ilgai užsisėdėjus 
Olgai, prašydavo mane, kad padėčiau jam palydėti. Iššaukdavo 
taksi, ir visi trys nutraukdavom į užmiestį.

Aš pajutau visai aiškų savo vyro atšalimą. Prieš tai jau dažnai 
jis miegdodavo savo kabinete. Dabar — beveik kasdien Pretekstas 
tas pats: turįs daug darbo ir nenorįs trukdyti man pirmojo saldy- 
miegio. Pirmiau gal nebūčiau kreipusi toljio ypatingo dėmesio, bet 
dabar, akivaizdoj tos varžovės, sustiprėjo visai naujas jausmas 
Savaime aišku, kad tai buvo pavydas. Ir toks skaudus, norvin-. 
gas pavydas. Pasiryžau taip greit nenusileisti. Kitai moteriai gal 
būčiau lengviau užleidusi savo vietą ir teises, bet Olgai — rje. Ji 
irgi pajuto šį mano atkaklumą. Kurį laiką vyko tyli, bet nirštui'’* 
kova. Pagaliau viską nulėmė kaip ir lauktos, tačiau nemal "nios 
aplinkybės. ' ' . "

Kartą paskambino telefonu (jis vėl buvo atstatytas) vyro bl Yu
lis, irgi advokatas. Pašnekėjo įprastu etiketo mandagumu ir, tary
tum tarp kitko, paprašė, kad užeičiau į jo biurą darbo valand'm's 
Man labai parūpo, kas čia per reikalas galėtų būti. Ilgam neatitlė' 
Įlodama,, nuvykau.

Didofcm laukiamajam daug žmonių sėdėjo. Vieni, giliai susti,h 
kę, alkūnėmis kelių atsirėmę, tyliai sau vieni galvojo. Kiti, sus' 
glaudę grupelėmis, pusgarsiai ginčijos ir smarkiai gestikula 
rankomis. Beveik, visi kaimiečiai buvo. Aš nusistebėjau: „Ko-1’ 
žmonės taip vaidijas ir kodėl tiek daug skriaudos pasauly, 
ateina čion teisybės ieškoti?“ ,

, Užeidavau kartais į savo vyro biurą. Ten visai kitaip: vic 
telis mažutis kambarys ir du stalai: vienas jo, antras — maš 
kės. Laukiančių beveik niekad nematydavau. Kaimiečio nė y 
nebuvau sutikusi. Tonia vedė tik stambias bylas — stambių ž. 
nių, organizacijų, privačių įstaigų. Oficialios darbo valandos - .
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O Tavo rankos, vėjo išbučiuoto#, 
priglaudžia šaltąf ginklą prie širdie#, 

ir kojos mina kelią samanotą, 
spygliais ir Tavo liūdesiu nuklotą. 
( gedulingą gludumą nakties.

MINTIS

Laiškas, kuris adresato nepasieks
Mokytojau! Jei Tu būtumei laisvas laisvoje 

Tėvynėje ir Tavęs neslėgtų tolimosios trem
ties našta, patyčios, badas, neužtarnautos kan 
kynės ir grubūs Sibiro šalčiai, Tu ir toliau 
mielai darbuotumeisi su savo mokiniais, .pa- 
sakotumei jiems apie Skerdžių Lapiną, leis
tumei jiems „aplink pasaulį keliauti per 80 
dienų”; mokytumei juos aiškiai, taisyklingai, 
trumpai ir vaizdžiai savo mintis reikšti arba 
ragintume! ir mokytumei versti vertingus pa
saulinių rašytojų veikalus, kurių ne vienas 

• lietuvišką spaudos žodį ■ mėgstąs tautietis, ir 
šiandieną prisimena: „Dovyduką Koperfildą”, 
„Perro Pasakas”,-„Venecijos pirklį”, „Otelo” 
ir kt. Tu, nesiveldamas į politines grumtynes 
ir niekada nesistengdamas į jas įtraukti savo 
mokinių, visa siela buvai atsidavęs savo auk 
Stiniams, nuoširdžiu įkvėpimu aiškindavai 
. ims perskaitytų knygų personažų išgyveni
mus ir pratindavai teisingai juos charakteri
zuoti. Tu esi tiems mokiniams išsamiai kal
bėjęs apie Venecijos mauro ir jo žmonos tra 
gėdiją, kurią iššaukė tų dviejų asmenų bū
vąs tariamai nuoširdus bičiulis Jagas. Tas 
Jagas, kuriame įsikūnijusi klasta, apgaulė, 
niekšiškumas, neapykanta, pavydas, kietašir* 
diškumls ir egojitzmas, nepripažįstąs jokio 
pasigailėjimo, užuojautos ir nė lašeliuko sa
vo artimui meilės. Tu, Mokytojau, pasakoda
mas mokiniams apie didžiojo anglų genijaus 
sukurtąjį viso blogio ir pikto įsikūnijimo bai 
dyklę — Jagą, nė sapne nebūsi sapnavęs to
kių baidyklių auka tapsiąs. Ir kaip Tu ką 
panašaus galėjai pagalvoti, būdamas kilnios 
širdies, ‘žmonėms, o ypač savo mokiniams 

■meilės ir nuoširdumo kupinos? Kaip Tau ga 
Įėjo ateiti į galvą mintis, kad Tave ir Tė
viškę dar baisesnė tragedija laukia už tą, 
kurią išgyveno Otelo ir jo mylimoji Desde
mona? Tačiau tas įvyko ir Tų šiandien krau
juotais pečiais, širdimi ir sutrypta siela esi 
verčiamas* vilkti moderniškųjų Jagų Tau ir 
tūkstančiam tėvynainių užkrautą vergijos naš
tą. Tu šiandien ir šią valandą gal būt prisi
meni miestelį šiaurės Lietuvoje ir namiuką, 

'kuriame tikrindavai mokinių rašomuosius dar 
bus, rašydavai ką nors arba versdavai iš sve 
timųjų kalbų literatūrinius veikalus; Tu, Mo
kytojau, gal būt dabar prisinieni tuos lai
minguosius akimirksnius, kai Tave, grįžus) iš 
gimnazijos, pasitikdavo Tavo žmona ir ku
pina motiniškų jausmų, šypsodamosi Tau ne 
drąsiai pratardavo: „Jurguti, mes greit bu
tone tryse...” Tu žinojai, kad toji valanda 
sparčiais žingsniais artinosi j Jūsų gyveni
mą ir džiaugsmo virpulių jaudinami Tavo 
tėviški jausmai jungdavos! su Tavo amžino
sios Draugės motiniškaisiais jausmais. Jūs 
sbu, kaip didžiausios šventės, nekantraudami 
laukėte tos valandos, kuri pirmuoju naujagi
mio balseliu pavers Jūsų kambarėlį jaukia 
šeimyniška šventove. Ir toji valanda atėjo... 
Atėjo ji brutalumo skraiste apsisiautusi, tam 
si ir juoda, kaip mirties veidas; kartu su ja 
Į Jūsų namelį įsibrovė Jago pasiuntiniai... 
Veltui buvo, Mokytojau, Tavo pastangos iš- 
liškinti jiems, kad tokiu momentu Tu negali 
trauktis iš namų, o dar labiau negali leisti 
tampyti Tavo žmoną. Veltui... Jie išgrūdo 
Jus laukan ir nutempė į vietą, kurioje klyks
mas, ašaros ir akmeninės širdis galinčios su 
sprogdinti dejonės skleidėsi birželio nakties

ligi pietų ir tik dvi. O čia'— visos šešios, priešpiet ir po pietų. 
Tikra įstaiga. Todėl keista ir nesuprantama man pasirodė.

Šoninės kambario durys buvo atviros. Ten kliakšėjo, mašininkė, 
ir vienas vyrukas vartaliojo bylas. Kai tik jis pastebėjo mane 
įėjusią, tuojau pasitiko. Išgirdęs mano pavardę, paprašė į aną 
kambarį ir pasakė: „Dabar ponas Audronis užimtas, bet netrukus 
bus jis laisvas. Kai išeis interesantas, tamsta pirmoji būsi.“

Audronis gyvai pasisveikino su manim.
— Matot, kaip gerai, kad atvykot. Nors kartą ir tamsta patekai 

į mano, taip sakant, gyvojo gyvenimo laboratoriją. Bet tikiuosi, 
kad ir ne paskutinis tai kartas. Aš kaip ir nuolatinis, taip sakant, 
dažnąs jūsų svečias, o tamsta pas mane — retai, retai...

— Neteisybė, pone Audroni. Ir mes apsilankom, tik, žinoma, ne 
| biurą, o į namus.

Audronis, mane pasodinęs į minkštą oda apmuštą krėslą, pats 
nė valandėlės nenurimo’.vis blaškėsi po savo kabinetą. Aš kantriai 
laukiau ir stebėjausi: „Kodėl jis čia visokius niekus mala? Argi 
tik tam būtų pasikvietęs? O gal jąu toks advokatų būdas, kad jie 
niekaip stačiai teisybės nepasako?“

— Taip sakant, į namus. Taigi, namai... O kur iš tikrųjų ge
riau, namuose' ar biure, — negalima kategroriškai tvirtint. Na
mai, taip sakant, tikrąja to žodžio prasme, yra' kažkas pastovus, 
integralus žmogaus gyvenime. Jie sudaro, ne tik būtiną mūsų 
klimato sąlygose priedangą, maisto gamyklą, tam tikrus kitus pa
togumus, bet drauge yra dvasinės nuotaikos, rimties, nuolatinio 
atsigavimo šventovė. Bet, jeigu gi iš jų bėgama, taip sakant, nuolat 
ivalgomasi kitur, tada — kokie’čia namai? Tai jau nebe namai, 
o tik parodija, tuščias kevalas. Bet žmogui reikia namų. Be namų 
jis, taip sakant, pasigailėtinas padaras. Ot štai, taip, sakant, šiuo 
atveju ir tenka mums, teisybės gynėjams, įsiterpti, arba padėti 
sutvarkyti tuos namų, taip sakant, šeimos reikalus. Aš tamstos 
būklę visiškai suprantu. Tamsta, taip sakant, jauna dar, simpatingą 
ir įdomi ponia. Daug dar gali tikėtis ateityje gražaus, savo inten
cija turiningo gyvenimo. Aš tamstai ypačiai mielai pasirengęs pa
dėti, taip sakant, kaip gerai savo pažįstamai ir mano draugo An
tano žmonai. Aš pasakyčiau, visai nesąmonė būtų iš tamstos pu
sės čia užsispirti ir, taip sakant, kažkokių iliuzijų laikytis dar. 
Aš manau, kad tamsta mane jau supratai? Taigi...

Audronis užėjo iš šono ir atsisėdo priešais. Tik dabar jis tiesiau Į

ore ir vieno dideliu šauksmu kilo t žvaigž
dėtąjį dangų: „O, Viešpatie, U2 KĄ?!!” 
Ir Tu, Mokytojau, prisijungei prie to šauks
mo, matydamas nuo Tavęs atplėšiamą ir į 
belangį vagoną grūdamą žmoną. Jos ašaros 
ir dejavimai susijungė su daugelio kitų Į tą 
patį vagoną sukimštų žmonių aimanavimais 
ir šauksmais. Tą šauksmą, pirmą kartą šios 
žemės oro įkvėpęs, suklyko Jūsų pirmgimys. 
Jo klyksmas ištirpo tame didžiuliame Jago 
aukų šauksme, bet Tu, Mokytojau, dusdamas 
kitame vagone, aiškiai girdėjai jį, nors jis 
jau seniai buvo išsisklaidęs ir kartu su Jūsų 
pirmgimio tik ką prasiskleidusią ir vėl už- 
gęsusia krištoline siela nuplaukęs pas Visa- 
galinčiojO sostą, kad ten liudytų apie Jago 
daromas skriaudas niekuo nekaltai Tautai ir 
Jot žmonėms. Tavo žmonos ir kūdikio klyks 
mą Tu girdėjai bendrame visų nelaimingųjų 
šauksme; jig plėšė Tavo ausis ir smegenis 
traukiniui pajudėjus ir vis garsiau, šiurpiau 
plėtėsi po visą Lietuvos žerrtę. To šauksmo 
„O. Viešpatie, UŽ KĄ?!!!...” nepajėgė nu
tildyti Jago tarnų grūmojimai, patyčios; ma
šinų burzgimas ir ilgiausių traukinio ešalo- 
nų, pilnutėliai prikimštų naktį iš gimtųjų na 
mų pagrobtųjų žmonų, ratų bildesys, iš Lie 
tuvos visų kampų riedančių į tolimuosius ry
tus. Tą šauksmą kartojo jauna, pirmus me- 
tug Alytaug apskrities mokykloje dirbusi mo
kytoja Antanina; jis girdėjosi Mauručių sto
tyje, iš kurios buvo plėšiama sportininkė re 
kordistė Janina su savo tėveliu; jį kartojo 
dar vaikiškų metų klaipėdietis moksleivis 
Martynas, kankinamas Tauragės kalėjime; 
tas šauksmas sklido iš kiekvieno kaimo, 
miestelio ir miesto, iš pirkelių ir rūmų. Tas 
kauksmas, Mokytojau, buvo Rainių miškelio 
kankinio Prano ir jo nelaimės draugų lūpo
se, kurias Jago budeliai stengėsi užikmšti 
skudurais, nuplikinti verdančiu vandeniu, o 
išeinančius iš tų lūpų dejavimų garsus už
trenkti sunkvežimių motorų burzgimu. Tu 
ir šiandien tą šauksmą, būdamas Sibiro tai-

Vargiai, ar dvidešimtojo amžiaus žmogus 
gali įsivaizduoti; kad po 6.00Q metų dabar
tinė) mūsų civilizacija bus išnykusi. Mūsų 
dangoraižiai, tiltai ir tuneliai, bus užleidę 
vietą naujo, civilizacijo, žmonėms ir jų pa
darams.

Manoma, kad 80 amžiuje bus, išnykusi ir 
baltoji rasė. Dabartinės anglų, prancūzų, vo
kiečių ir kitos arijų kalbos bus išnykusios, 
o jų vietoje bus naujos, greičiausiai, arti
mos dabartinėms rytų kalboms.■ Kodėl? To
dėl, kad baltoji rasė laipsniškai nyksta, o 
geltonoji, nepaisant netikusių ekonominių 
sąlygų, nepaisant bado ir ligų, nuolat didė
ja. Gimimų skaičiumi baltoji rasė šiandien 
negali lygintis geltonąjai.

Laiko akimis,žiūrint, tai suprantama. Ka
daise,'prieš keletą tūkstančių metų, buvo 
Egipto civilizacija. Apie jos didybę šiandien 
mes galime spręsti tik iš liekanų — pirami
džių, faraonų kapų ir juose likusių ;ero- 
glifų arba klynraščių.

pažvelgė man į akis.
— ®eveik...
— Labai gerai. Iš Antano pusės viskas tvarkoje, man tik reilce- 

jo tamstos žodžio. Dabar aš laikau, kad jis gautas. Taigi... An
tanas pasižada tamstą remti ir visada padėti. Tik dar vienas klau
simas: kaip tamsta norėtum — ar mėnesinę pašalpą, ar kapitali- 
zuota sumą, taip sakant, kartinį išmokėjimą?

Audronis žiūrėjo ir laukė. Aš galvojau. Pirmasis šio reikalo 
punktas abejonių nebekėlė. Kad operacija teks daryti, visai aišku 
jau buvo. Beliko tik laiko klausimas: anksčiau ar vėliau. Dabar, 
kada aš patekau, nelyginant, ant operacinio stalo, atidėlioti nebe-* 
buvo prasmės. Likosi antras punktas. Visai nepraktiška buvau dar 
piniginių reikalų atžvilgiu. Bet ir čia padėjo Audronis.

— Tamstai sunku apsispręsti, tad aš padėsiu. Matai, tamsta: 
mūsų gyvenimas, kaip jūrose vanduo, nuolat judąs ir galimybių 
pilnas. Kas gi gali garantuoti, kad už mėnesio ar keltų nenusi
šypsos tamstai laimė, arba, taip sakant, kitas žmogus. Tada, pa
gal esamus įstatymus, mėnesinis išmokėjimas būtų nutrauktas. Aš 
patarčiau sutikti paimti kapitalizuotą sumą, iš viso — trisdešimt 
tūkstančių. Mes juos perkelsim Komercijos Banke į tamstos eina
mąją sąskaitą. Kada norėsi, taip sakant, galėsi išsiimti.

— Gerai... Aš sutinku...
— Dabar dar vienas toks jautrus reikaliukas. Kol visus for

malumus sutvarkysim, taip sakant, gal tamstai nebelabai ma
lonu bus pasilikti Antano bute. Todėl extra reikalu, mūsų termi
nologija tariant, aš aprinkau tamstai gana kuklų, nebrangų kam
bariuką. Bet visai padorus, kas svarbiausia — atskiras. Galėtum 
tamsta tuojau apžiūrėti. Aš paprašysiu - mano praktikantas mielai 
tamstą palydės. )

— Labai dėkui! Neverta jam trukdyti darbo.
Audronis, tarytum burtininkas,- iš tikrųjų mane sugestijoąavo 

ir žavėjo. Tik išėjusi gatvėn staiga praregėjau visą dabartinės sa
vo būsenos klaikumą. Net namų nei čia pat esančio artimo žmo
gaus. Taip nyku, prislėgta... Daug nelaimingesnė pasijutau, negu 
restorane dirbdama. Banke žvilgėjo lakstančiai, o mano sieloje 
sutemos kaupėsi. Kojos, lyg pakirstos, nebenorėjo pajudėti. Jei 
ne diena ir žmonės, tikrai būčiau sukritusi čia pat, šalygatvy, ir 
verkusi, verkusi..

gose, kartoji ir Tavo šauksmas jungiasi prie 
kitų, Tavo dalių nešančių tautiečių aimanavi
mų. Jie nepaliaujamu aidėjimu plaukia į pa
saulį iš Altajaus, Koloa, Uralo, Kazakstano; 
jie veržiasi iš viso, mūsų Tėvynės, kurią 
klastos ir melo skraiste apsiautus laiko Ja
gas. Tuog aimanavimus ir nepaliaujamą 
skriaudžiamųjų skundą „UŽ KĄ? UŽ KĄ? 
Už KĄ?!-!...” kartoja naujų tremtinių ko
lonos, vaikai, atplėšti nuo gimdytojų, tėvai 
atskirti nuo vaikų, broliai nuo brolių, sese
rys nuo seserų ir mylimieji nuo mylimųjų; 
jį jau šeštuosius metus ošia Lietuvos miškai, 
kartoja sugriautos ir sudegintos sodybos, 
miestai ir kaimai, kalėjimų -sienos ir nekal
tai žudomų lūpos, paskutiniame atodūsio gar
se tiesdamos kapo duobės žemę...

O Jagas, pasidabinęs savo paties pagamin 
tu „skriaudžiamųjų gynėjo ordinu”, degina
mas neapykantos* Laisvei, Teisei ir Žmoniš
kumui, spendžia vis naujus niekšiškumo tink 
lūs, traukdamas į juos naujas aukas. Iš jų 
krūtinių taip pat kada nors sklis šauksmas: 
„O, Viešpatie, UŽ KĄ?...* šimteriopai pa
didindamas mūsų skundų garsą. Ir tas gar
sas neabejotinai audarskys šiandieną pasau
lyje bandomą išlaikyti tylą dėl Jago darbų. 
Veltui! Toji tyla; kaip galingas žaibo spro
gimas, skelbiąs pasaulio tone pasirodys vi
same ryškume Jago sukurtojo pragaro gel
mės bei nekaltos aukos, tame pragare nukan 
kintos ir šiandien tebekankinamos. Tos va
landos ženklai vis ryškiau ir drąsiau plinta 
po žemės kamuolį ir vieną kartą neatšaukia^ 
mo Likimo laikrodis tą valandą išmuš. Tu, 
Mokytojau, neturėdamas galimybės stebėti tos 
valandos artinimosr ženklų, savo širdimi'jau
ti jos artėjimą. Jį jaučia ir vipi kiti, Tavo 
likimo naštą nešautieji. Tas jutimas tesutei
kia Jums vilties ištverti ir pernešti Jago Jums 
uždėto erškėčių vainiko skausmus, kad ga
lėtumėte būti svarbiausiais liūdininkais Ja
go piktybių didžiojoje byloje. Jago nukankin
tų ir į negrįžtomybėg pasaulį pasiųstųjų bur

Kai baltoji rasė bus išnykusi
Daugeliui iš mūsų šiandien sunku Įsivaiz

duoti, kad, pavyzdžiui, dabartinė mūsų civili
zacija, su savo technika ir nuostabia pažanga, 
yra tik keleto sekundžių laikotarpis, palyginti 
su tomis iškasenomis, liudijančiomis apie se
niau buvusias, žydėjusias ir vėl išnykusias 
civilizacijas.

Šiandien mes stebimės, kad pavyzdžiui, se
novės Egipte, Pompėjoj*, arba net Meksiko
je žmonės vartodavo tūlus Įtaisus, kuriuos 
dabar vadiname „modemiškais”. Įdomu, ką 
žmonės po 6.000 metų sakys apie mūsų laikų 
atradimus, techniką? '

Todėl du Oglethorpe universiteto profeso
riai, dr. Thorn well Jacobs ir dr. T. K-Pe
ters, Atlanta, Georgia, sumanė įvykdyti fan
tastišką planą: padaryti tam tikrą kriptą, ku
rioje būtų sudėti visi mūsų civilizacijos 
pavyzdžiai — nuo Kristaus gimimo iki 
1950 m.

Kad tų kriptoje sudėtų dalykų laikas ne
sunaikintų, jie gaminami iš nekintamojo
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MkSKO BROLIUI
Saulėlydžio rausvi, sustingę piritai 
pas Tave skverbiasi pro medžių šakele#, 
ir rūkas virpantis, saukus ir tirštas 
virš pi*vų ir ramių laukų numiršta 
...Ateinanti naktis prikels Tave...

Tu vėl klausais žalią miškų ošimo 
ir aidą praeitų dienų lauki 
Viri ištuštėjusių pilkų arimų 
pavargus vėjas nusileido ir norimo. 
...Tik To, ak, vienišas, toks vienijas.eini

Tavo namai — giria, dangos žvaigždėtas, 
naktis Tan motina, mirtis — sesuo, 
o virpanti migla, Tavo veidus palietus, 
lengva, kaip Tavo sapno siluetas, 
Tave, kaip eonų mylimą, bučiuot.

nos daugiau neprasivers, todėl Jūs, Mokyto
jau, turėsite kalbėti ir už juos; Jūs, išblaš
kyti po tolimus Jago valdomo pasaulio kam
pus, Jūs, kankinami koncentracijos stovyklo
se, marinami ir žudomi begalinio skaičiaus 
kalėjimuose; Jūs, persekiojami ir gaudomi 
Tėviškės žemėje turėsite liudyti už save, sa
vo namiškius, žmonas, vyrus ir vaikus, o 
taip pat už visą nuo 1941 metų birželio mėn. 
13 d. kryžiuojamą Lietuvą. Jagas tori gauti 
jo darbų vertą atpildą ir jis jį gaus, užtat 
Jūs privalote ištverti ir Jūs ištversite!...

J. Jalinskas
• •nt .umiiuK

kriptoje bus padėti iiplieno. Pavyzdžiui, 
plieno pagaminti žymiausių šių dienų Ame
rikos pastatų modeliai. Kriptoje bus sudėta 
tūkstančiai literatūrinių veikalų, nufilmuotų 
j tam tikras tiegendančias, filmas. Kripta bu# 
taip Įrengta, kad atidarius jo5 50 pėdų pločio 
ir 114 pėdų aukščio plienines duris, pirmiau
sia bus matoma strėle pažymėta, rankena, 
kurią pasukus, staiga prabils fonografas, 
kartodamas tam tikrus angliškus žodžiu#. Tuo 
pačiu kartu specialiai Įrengtas mechanizmai 
parodys metale padarytus paveikslus. Kiek
vienam paveikslui, kaip pavyzdžiui „narna#", 
„miegas”, „maistas” specialiai Įrekorduota 
plokštelė duos paaiškinimą. Mokslininkai 
manę, kad tuo būdu ateities žmogus galės 
išmokti anglų kalbą, kuri tada tikrai jau bus 
„mirusi”.

Si milžiniška kripta, visaig atžvilgais 
apsaugota nuo laiko ir oro įtakos, bus įdėta 
į granitą ir paslėpta Appalachian kalnuose, 
Georgia valstybėje.

Kalbamoje kriptoje, kuri ateities žmogui 
bus didžiausias radinys, kaip , sakyta, bu# 
sudėta viskas, kas tik yra svarbu pavaizduoti 
rfiūsų civilizacijos žmogų ir jo gyvenimą. Be 
enciklopėdijų, filmų ir Įvairių rūsių mokslo 
laimėjimų, pavyzdžiui, kriptoje bu3 paslėpta 
specialiai paruošta Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidento kalba, Įkalbėta specialioje 
plokštelėje. Ta kalba bus taikoma tiems 
valdovams, kurie valdys šį kraštą aštuonias
dešimtame amžiuje. Kriptoje bu( paslėpta net 
tokie kasdieniai reikmenys, kaip maistas gė
rimai ir kramtomoji guma. Toje kriptoje bu» 
atvaizduojama mūsų dienų sportas, mūsų 
baldai, spausdinamosios mašinos, lokomoty. 
vai, lėktuvai, automobiliai, rašomosios maši
nėlės ir t.t. Kriptoje bus paslėptas net JAV 
Kapitoliaus modelis - Kapitelius, kuri* po 
6.000 tikrai bus išnykęs ...

Dr. Peters studentų padedamas, jau dabar 
kasdien, nuo ryto iki vakaro, renka dalykus, 
tinkamus tam ateities muziejui. Darbas, 
koma, bus baigtas 1950 metais.

Dr. Jacobs ir dr. Peters įsitikiną. 
6.000 ar daugiau metų, nežiūrint kokios 
sės žmonės čia gyvens, kripta, pagaliau, 
atkasta. Tų laikų mokslininkams, be abejonė#, 
bus įdomu pamatyti tikslų baltosios rasės ci
vilizacijos vaizdą. -

Tų laikų žmonės, radę šį lobyną, grei
čiausiai jausis taip kaip šiandien jaučiamės 
mes, žiūrėdami i Babilonijos, Egipto, s r ki
tos kurios nors senovės civilizacijos iškase
nas. fv. j.)

ss-

kad
r»-
bu#

300 ’‘disnė parama tyrinė|iinams
New Vork’as. Carnegie fondo pirmininkas, 

atominės energijos klausimų specialistas, 
pareiškė, kad žymų pasikeitimą Amerikos 
gyvenime po karo reiškia nepaprastas dėme- _ 
sys mokslinėms studijoms.

„JAV vyriausybė, — jis pasakė spažodžiui, 
— dabar išleidžia moksliniams tyrinėjimam* 
300 kartų daugiau pinigų, kaip prieš karą”.

(NE)
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Balsas iš Bellas anglių kasykhj
šį pavasarį dalis mūsų tautiečių paliko 

išartas DP stovyklas Vokietijoje ir išvyko 
Bdgijon, pradėti normalesnį, nors taip pat 
šankų gyvenimą. Liką Vokietijoje su' ne
kantrumu laukė pirmųjų atsiliepimų iš Belgi
jos. Jau pasirodė ir pirmieji laiškai artimie
siems, iš kurių galima dalinai spręsti ir apie 
mūsų angliakasių gyvenimą naujoje vietoje.

štai buvęs Hanau LTB apylinkės komiteto 
narys, miškininkas Petras šilas savo pirma
jame laiške plačiai aprašo pirmąsiąs dienas 
Belgijoje. Pradžioje laiško autorius apibudina 
kelionę iki Belgijos. Alendorfe (Vokietijoje) 
— surinkimo stovykloje buvo patikrinta pro
vizoriniai sveikata, pasirašytos darbo sutar
tys ir transportas iš 360 vyrų jų tarpe virš 
MO lietuvių išskubėjo Belgijos link. Kelionė 
prekiniuose vagonuose truko iki vietos 28 vai. 
Maistas kaip Alendorfe taip ir kelionėje buvo 
prastokas. Nuvykus į šarl Rua stotį (Belgi
joje) transporto laukė firmų atstovai, kurie 
neatsižvelgdami į bet kokius pageidavimus, 
pasirinko po 15—20 vyrų ir vežėsi į apylin
kės anglies kasyklas. 16 hanaviečių pateko į 
Chateiet miesteli. Čia buvo apgyvendinti buv. 
banko namuose. Kambarius rado paruoštus.
Lovos puikiai paklotos, nors medinės ir* 
dviejų aukštų Apsigyveno po 8 vyrus Vfe»" 
name kambaryje. Kambariuose centrinis ap
šildymas, švarūs ir jaukūs. Prausyklos ir kiti 
patogumai vietoje. Prie namo jaukug sodelis 
poifšitri. Žodžiu, po pilkų barakų Vokieti
joje, toks priėmimas mūsiškiams atrodė mažu 
liuksusu. Minėtuose banko namuose numa
toma apgyvendinti 120 angliakasių-pabaitie- 
čm- '

Tame pačiame bendrabutyje yra įrengta 
graži valgykla. Maistas geras ir pakanka. 
Du karta per dieną mėsiškas ir po bonką 
gero alaus. Už butą, valgį ir patarnavimus 
dienai mokama 40 frankų

Bendrabučio šeimininkas o taip pat ir fir
moj administracija mums parodo didelį rū
pestingumą. Iš su mūsiškiais besantykiaujančių 
belgų,. galima apie belgus susidaryti teigia
mą įspūdį, gi apie pabaltiečiuą belgai atsi
liepia labįi palankiai ir juos laiko pagarboje.

Darbas esąs labai įvairus ir iš pirmųjų 
patyrimų sunku jį apibudinti. „Naujokai” 
dirba požemiuose. Tenka stumdyti vagonė
lius, vežioti įvairias medžiagas, krauti uolas 
ir kšl Požemiuose darbas sunkus, tuo labiau, 
kad tenka dirbti susilenkus arba ropomis. 
Bet vietomis galima vaikščioti stačiomis. 
Dirbant tariamose katakombose nuolatos su
siduriama, ypač neįgudusiam, su nuolatiniais 
pavojais ir labai reikia dabotis, kad neuž
griūtų kokia nors anglies uola anglių kasimo 
vietoje arba ruošiant nauju^ tunelius.

Bet, sako laiško autorius, tokių nelaimių 
pasitaiko netik požemyje dirbant, bet ir' že
mės paviršiuje,' sakysim Volfgange (netoli 
Hanau prie statybos darbų).

Nors darbas ir nelengvas, tačiau sveikam 
žmogui pakeliamas. Temperatūra neimtina 
dėmesin, nes daugiau 20 laipsnių nesiekia. 
Išsisuodinti — nuolatinis ir kasdieniškas, 
reiškinys. Kiek nesiprausi, vig juodas, tąčjąji 
anglies dulkės sveikatai, atrodo, nėra per-, 
daug kenksmingos, ką liudija ir mūsų pačių 
gera savijauta. Nežiūrint darbo ir jo sąlygų, 
„naujokai” jaučiasi gerai ir svoris nuo geros 
mitybos >ma didėti. Diena iš dienos su darbu 
požemiuose pradedame apsiprasti ir anglių

iš -■ !"*'*■ ' •• it*»iv :• d>t ' etfite
, - . • . , »f i . • • i’’ ’ ••«■' • ■’

Bturtehudės Technikos Mokyk užbaigė pirmuosius daibo metus
Pernai lapkričio mėn. 1 d. pradėjusi savo 

mokslo metus Buxtehudės Technikos Mokyk-, 
la, šiemet birželio 7 d. užbaigė, juos, išleis
dama didelį būrį kvalifikuotų amatininkų. 
Ta proga mokykloje įvyko iškilmės, kurioms, 
buvo skirta beveik visa diena. Ryte mokyk
los patalpose atidaryta taukinių darbų para* 
da. Keliuose kambariuose, nors negausiais, 
bet gražiais atliktųjų darbų pavyzdžiais, pa
sirodė visų mokykloje veikusių skyrių mo
kiniai. Mokiųjų darbas, kurios srities jis be 
būtų, ar tai siuvimo pavyzdžiai, ar batai, 
spintos, stalai, ar kėdės, visi švariai atlik
ti, o šalia sunkesniųjų darbų — pačių mo
kinių paruošti tų darbų briežiniai. Apatinis 
mokyklos aukštas pilnas muzikos — tai elek
trotechnikos skyrius labiausiai rodosi už vi
sus. Ir dauge.Tui parodos lankytojų ypač pa 
tinka tie nedidelio formato radio aparatukai, 
pagaminti mokyklos dirbtuvėse. Turtingas 
tautodailės skyrius su gražiomis lėkštėmis, 
lietuviškumi kryžiumi, milžiniško formato mo
kyklos nuotrauka su visais mokiniais ir mo
komuoju personalu — tai vis mokyklos auk 
lėtinių pasiektojo darbo rezultatai.

Labai gerai baigusiems mokiniams, kurių 
iš viso baigiusiujų skaičiaus 144, yra 87, I-o 
laipsnio mokyklos baigimo diplomai buvo 

"įteikti ypač iškilmingai, dalyvaujant visai 
mokyklos bendruomenei bei Unrros. M!5. 
OoV. ir vok'ečiv ištaigu a'stovams. Mokyk
los direktorius asso prof. dr. Vyt. Čepas sa
vo khlboje svečius supažindino su mokyklos

kasimas nesąs varginantis per daug darbas, 
'ir nėra taip baisu; kaip pradžioje vaiadavb- 
mės. ' ,

Daebo laikas muistytas 8 vai, tačiaa kol 
nuvytetame f darbovietę ir kol iš jos sugrįž
tama, užtrunka viso apie 10 vai.

Belgija yra didelių laisvių kraštas. Mes 
gavome laikinuosius liudijimus ir po 6 mėn. 
pažadėta išduoti „tvirtą” pasą. Tačiau doku
mentų čia niekas netikrina ir vargu kur 
kitur žmonės gali jaustis turi didesnę laisvę. 
Atrodo, kad. ir savo mokykloms steigti ne
bus kliūčių iŠ belgų pusės. Reikėtų tik pe
dagogų pasišventėlių, kurie po darbo galėtų 
organizuoti įr vesti lietaviškąsiąs mokyklas, 
o vėliau ir M reikalą botų galimybė kitaip 
susitvarkyti. Laikraščius čia galima leisti be 
jokių licenzijų ar cenzūrų. Tik svarbu, kad 
atsirastų, tam darbui -tinkamų žmonių ir noro. 
Ukrainiečiai ir bsltgitožiai, kurių čia esama 

, pert 3000 žmonių, turi savo savaitrašti. Taigi 
jei jau vyksta masės, turėtų pasišvęsti ir da
lis intelektualų*. Laikas apie tai pagalvoti. 
Pradžioje grynai. profesinį darbą, kad ir 
amatininko, vargu ar pavyks dirbti. Kita 
vertus, šviesuomenė reikalinga, kad masėse
bota išlaikoma kilnumo ir reprezentatyvinė 

*4nw£.?Taš '{į'jįfcejo, drauge dirbant, būtų 
lengvai įgyvendinama ir visa tai turėtų rim
tų ir našių pasakų. Tai turėtume parodyti 
gyvu pavyzdžiu ir ne tuščiu žodžiu.

Toliau p. Bilas savo laiške nusiskundžia 
mūsų tautiečių, jau anksčiau gyvenančių 
Belgijoje, nerangumu: neatsako jie net į laiš
kus ir neaplanko savųjų Tuo tarpu, kaip 
kitų tautybių atstovai-jau suskubo aplankyti 
tautines grupes ir teikia naudingų informaci-

i'.-Sl.i-.l'l>-I

Vaizdumų dėliiai. patiekiama laiške ir rin
kos -kainų pluokštelė. H uždarbio gaunamo 
140 Frankų - dienai maistui, butai ir draudi
mams išleidžiama apie 50 fr. Lieka dienai 
90 fr. Jų skaičiavimu po pusmečio viengun
gis galėtų įsigyti pusbačius už 500 ir.; lai
krodį už 1500 fr.; kostiumą už 2500 fr.; liųk- 
susinį radio aparatą už 4000 f r. ir dar liktų 
būtinoms išlaidoms apie 700 fr.

Rinkoje kainuoją- višta 80—135 fr, antig >— 
60 — 75 fr.; silkių kg. 10 fr.; stambios žuvies 
kg. 25 fr.; svbgūnų kg. 6 —8 fr.; obuolių 
kg. 3 —9 fr.; apelsinų kg. 12—15 fr.

Prekių pasiūla kaip rinkoje taip ir krautu
vėse labai didelė ir su didžiausia reklama 
siūloma pirkėjui. Vitrinos tiesiog apstubina 
žmogų. š ■' ■

Kas gyvena su šeima, būtų galimybė turėti 
ir mažą, savo namų ūkelį.

Visa suglaudus, rašo laiško autorius p. 
'Silas, gąttaąsi išvada, kad kas neturi galimy
bės iifrykti gWW<»Wg<^ils 1 S. Ameriką, 
Verčiau tčvažiūbja J Belgiją, nes čia neteks 
dirbti pusbadžiai ir nereikės nešioti DP 
vardo. Vykstantims vyrams patartina' pasi
imti kiek galima daugiau darbo rūbų, tūtų, 
ir baltinių. ; ’ ■

.• Pirmieji; -įspūdžiai iš Belgijos liudija, kad 
■ten žmoguj atgauna savo vertę ir doram 

darbininkui užtikrinamas pragyvenimas. Po 
rūškanų dienų, po įvairių nedateklių ir žmo
gaus nuvertinimo, Belgijon patekęs darbinin
kas pasijunta vėl tikruoju žmogumi ir leng- 
vjau gali a‘tsikvėj>tĮ tikruoju, laisve ir žmoniš
kumu dveikiatičiu orų., J. Janušaitia.

vienerių metų atliktuoju darbu, nurodydamas 
sąlygas, kuriomis kūrėsi ir dirbo Buxtehu- 
dės-Technikoj Mokykla- Cta jis iškėlė ypa
tingą mokinių ir lėkforių -pasišventimą, o 
taip pat ir, .mokyklos globėjų paramą visais 
atvejais., ;Mokykla gavo mieste visą eilę vo- 
ki$įjų. patalpų auditorijoms ir praktikos sa
lėms, a .taip, pąt, patogiose patalpose įsteig
ti mokiniams bendrabučiai, parūpinti butai 
mokomajam personalui., „p

Mokykla globojančių įstaigų atstovai savo 
kalbose džiaugėsi mokyklos pasiektais lai
mimais, linkėdami jaiir .. toliau nenuilsta
mai dirbti. Po pficidtibsicts, dalies, kuri baig-, 
ta .anglų ų pabaltiečių tautos himnais, mo
kyklos auklėtiniai atliko-trumpą meninę prog 
rarp.ą. Duodami visko po truputį, jie čia pa
rodė, kad. laisvomis nuo darbo ir mokslo va
landomis jie nepamiršo puoselėti savo me
ninių sugebėjimų,. Žodžiu, šioje mokykloje 
pabaltiečių jaunimas naudingai praleido vie
nerius' medus, .."į:.’’'' ” ”...

Žėhgiiiht ' f antruosius mokslo metus, bu
vo baiminamasi dėl mokyklos ateitie8 ryšium 
su išvykimu į Angliją darbams. Mokyklos 
vadovybei, ypač Uoliai ■joj reikalais rūpinan
tis Unrros karininkui kap; Žibtii, pavyko ga
lutinai išsiaiškinti dėl joj tolimesnio darbo, 
tstikinę' mokyklos naudnigųmu pabaltiečių 
jaunimui, anglai leidžia mokyklai ir toliau 
veikti, tik gal atitinkamai ją perorganizavus, 
atsižvelgiant į Anglijoj darbo ^ministerijos 
reikalavimus. S. Narkėliūnaitė

Nauji demokratiniai
Ligi šiolei anglų srityje DP stovyklose vai 

domųjų organų iš pačių DP tarpo rinkimai 
buvo labai įvairiai vykdomi. Daugumoje tat 
pareidavo nuo vietinio Unrros direktoriaus 
ar nuo apygardos vadovybių. Taip pat nuo 
jų pareidavo ir renkamųjų asmenų skaičius. 
Kai kuriose stovyklose veikė ir komitetai ir 
buvo renkamas stovyklos komendantas, o 
daug kur jokių komitetų nebūdavo, o visa 
tvarkydavo komendantai patys vieni.

Valdomųjų organų sudarymas ligi šiolei 
yra perėjęs visą eilę etapų. O būdavo, ir to
kių momentų, kai stovyklos gyventojams rei
kalaujant komendanto rinkimų, Unrra paskir 
daro jį pagal savo ’ nuožiūrą, net visai su 
stovyklos gyventojų pageidavimais nesiskai- 
tydama. Jei pačioje pradžioje; kai tik kūrėsi 
DP stovyklos, valdomieji organai būdavo 
renkami pačių stovyklos gyventojų demokra
tiniu būdu, tai ilgainiui jų sudarymas bu
vo visai nedemokratiškas, o šiuo meta .peri
mant stovyklų administravimą II klasės (iš 
DP tarpo) Unrra tarnautojams ir, atoyiht 
prieš galutiną Unrros likvidavknąsi, periei- 
džiant valdžią CCG ar IRO, staiga papūtė 
labai demokratiški vėjai. Pagal išleistą nau
jąją stovyklos valdomųjų organų sudarymo 
instrukciją, ligi birželio mėn. 15 d. visose

Poezijos ir dainos vakaras
S. m.birželro mėn. '7 d. Weideno lietuvių 

kolonijoje įvyko mūsų vaisi, dramos; akto
riaus Stasio Pilkos, kuris šiemet švenčia sa
vo 25 metų scenos darbo sukaktį, ir Vilniaus 
operos solistės Felicijos Pupėnaitėj poezi
jos ir dainos vakaras.

Kadangi tokioj stipriosios meno pajėgos 
į mūsų stovyklą atvyko pirmą kartą, tai į 
kuklutę salę ne visi norintieji galėjo patek
ti. šio meno vakaro programa buvo, išpildy
ta ypatingai gerai ir pasigėrėtinai. Tai bu
vo mūsų pilkame ir niūriame stovykliniame 
gyvenime žavus pragiedrulis — estetinė pau
zė- tį

Stasio Pilkos įvairių rašytojų bei , poetų 
skaityti ir deklamuoti dalykėliai buvo itįn 
patrauklūs ir tik gal jo vieno, kaip meniš
kojo žodžio meisterio, taip puikiai išpildyti.

Mezzosoprarias ■ P. Pupėnaitė pirmoje dar 
iyje dainavo Kažiftitiško, TiUjt-KelpSos, bei 
Kavecko kūrinius. Antroje dalyje puikiai 
skambėjo Chopino, Schuberto, Čaikovskio 
bei Verdi serenados, operų arijos ir’ kiti mu 
zikiniai dalykėliai. F. Pupėnaitės baisas yra 
itin švelnus, bet stiprus ir spalvingas visuo
se niuansuose. Oal tik kiek mažįno efektą 
menkokas scefos apšvietimas ir pirmoje da
lyje per stiprūs akomponiamentas.

Sekančiuose numeriuose pradėsime spaus
dinti naujausio Vyt. Alanto romano 

„Pragaro prošvaistės” 
ištraukas.

Paieškojimai ( I ■
Ieško: Anthony v. Sciuka, 812 Hollįns St. 

Baltimore I, Md.
Petro LANAUSKO, kilusio iš' Marijam

polės miesto, mokęsis to miesto gimnazijoje 
ir paskutiniu metu gyv. Vilniuje

Inž. Osvaldo KAUFMANNO, kilusio iš 
Marijampolės miesto ir visą taiką gyvenu
sio Kauno g-vCje Paskutiniu metu buvo 
Kaune. .■' >

Ieškomieji asmenys, arba žinantieji ” apie 
juos prašomi pranešti aukščiau nurodytu 
adresu. • l/V .'

UNRRA’os PAIEŠKOJIMU (STAIGA 
AROLSENE PRIE KASSELIQ 

ieško sekančių a s m ė. n J: ■,
JACEVIČIUS Stasys, 38 metų, gyv. Šlavikai; 
LIN1AUSKAS Eduardas, 26 metų, gyv. Vil

niuje; ‘ ,į. ,
LIUTKUS Juozas, 38 metų, gyv. Latvijoje; 
GRABAUSKAS Vytautas, 23 metų, gyv. Ber

lyne; ,
GRIGALIŪNAS Pranas, 39 metų, gyv. Sma

lininkai; ' .■■■i

GRIGAS Juozas, 37 metų, gyv. Lithuania;
GUDENIS Boleslovas, 30 metų, gyv. Vil

niuje;
OUMBYS Boleslovas, 19 metų, gyv. Kaupe; 
OUMBYS Jonas, 45 metų, gyv. Kaune; 
OUMBYS Romualdas, 22 metų, gyv. Kaupe: 
OURSKYTĖ Antosė;
OUTZEIT Marta, 58 metų, gyv. Klaipėdoje;
GUTZEITS Walter, 18 mėtų, gyv. Mecklen

burg;
MACIULAIT1S Eduardas, 37 metų, gyv. Sek

suose;
MARTIŠIUS Motiejus. 43 mėtų, gyv. Prussia 
MICKIENE Jadvyga, 25 metų,- gyv. Telšiai; 
MILĄ Jonas, 74 metų. gyv. (jaukniškiaiį / 
MILĄ Voldemaras, 34 metų, gyv. Daukniškiai 
MILIENfi Elzbieta, 58 meta; gyv. Daukniškiai 
MIŠKIN’ENE Adėlė. 30 metu <rvv 1 Gera;
PAUOSTYS Alfonsas. 34 metų iš Marijam

polės,-' ' - ' <’■; '

vėjai anglų srityje
stovyklose turi būti pravesti demokratiniai 
rinkimai išrinkti komendantą, keturius komite
to narius fr revizijos komisiją. Pagal nau
jąją rinkimų instrukciją balsuoti turi teisę 
kiekvenas stovyklos gyventojas, turįs ne
mažiau kaip 18 m. amžiaus ir renkamas — 
kiekvienas, turįs nemažiau 21 metų amžiaus. 
Kiekviena gyventojų grupė, sudaranti ne
mažiau 40 asmenų, gali statyti vieną kandi
datą komendantui ir keturis kand. komite
tui, taip pat ir revizijos komisijai, jei ji ren
kama. Rinkiminė komisija (ji gali būti pa
skirta ar išrinkta) sudaro kandidatų ir tu
rinčiųjų teisę balsuoti gyventojų sąrašus ir 
juos iškabina viešoje vietoje. Balsuojant kiek 
vienas gyventojas gauna iš rinkiminės komi
sijoj lapą su visų kandidatų pavardėmis ir 
prieš pavardę kryželiu pažymi tą, kurį ren
ka.

Kaip informuojama, nuo birželio mėn. 16 
d stovyklų administravimą savo žinion pe
rima CCO arba IRO. Vieni ir kiti turi vie
nodas teises. Kiekvienoje stovykloje, turin
čioje nemažiau 500 asmenų, bus vienas CCO 
ar IRO atstovas (anglas). Mažesniosios sto
vyklos greičiausiai bus sujungiamos.

S. Narkėliūnaitė

Artistai susilaukė katučių ir apdovanoti 
gėlėmis, o publika, lyg pažadinta iš skanaus 
ir žavaus sapno, nerangiai ir nenoromis skir 
stėsi. |

Vakaras praėjo puikiai. Lauktina jų dau
giau, tik gal kitą kartą reikėtų truputį di- . 
dėsnio organizuotumo iš weideniečių pusės. * 
Artistai gastrolėms išvyko pas mūsų kaimy
nus — Wunsiedelio lietuvius. L. E-tas

Kempteno „Šarūnas“ — GSK — 46:21
Sekmadienį (VI. 8 d.) vėl pasirodė 

„išsibarstęs“ „Šarūnas“ ir lengvai nugalėjo 
GSK rezultatu 46:21. Už „Šarūną“ žaidė: 
Pužinauskas, Norkus I, Norkus II, Bag
donas, Mackevičius ir Duliūnas.

S. mėn. 14—15 d. d. Kemptene įvyks 
krepšinio žaidynės, kuriose be „Šarūno“ ir 
GSK dalyvaus šeinfeldo „Kovas“, Tuebln- 
geno „Vytis“ ir kt. Berods šių žaidynių 
iniciatorius yra Kempteno GSK L.V-kas.

Vienas Kasselio futbolininkų amerikiečių teis
mo buvo nubaustas dešimčiai dienų kalėti. 
Išgirdęs sprendimą, vyrukas apeliavo į teisė- 
Ž'ą tokiu sakiniu: „Pone teisėjau, aš turiu 
lūtinai sekmadienį žaisti už savo klubą, nes 

kitaip mano komanda pralaimėsi” Teisėjas 
valandėlę pagalvojo ir nusprendė: „Policijos 
priežiūroje žaidikas gali sekmadienį nueiti į 
futbolo aikštę, sužaisti rungtynes ir po to su 
policija turi grįžti į kalėjimą”. Savo laiku 
buvo populiarūs panašūs anekdotai — dabar 
tai smulkmena iš tikrovės.

MŪSŲ SKAITYTOJAMS

Prieš kiek laiko „Minties” redakcija pas
kelbė pirmąjį viešosios nuomonės apklausimą, 
patiekdama mūsų skaitytojams eilę klausimų, 
liečiančių aktualius mūsų gyvenimo reikalus.

Kadangi skaitytojai į šj mūsų kreipimąsi 
gyvai atsiliepė ir mes norėtume, kad juo ga
lėtų pasinaudoti kuo didesnis skaitytojų 
skaičius, šiuo paskelbtąjį atsakymų prisiun- 
timo terminą pakeičiame ir nukeliame iki 
š m. birželio 28 dienos. Dar kartą 
prašome pasinaudoti šia proga ir visiems at* 
sakyti į mūsų klausimus.

•
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