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Vieni tariasi, o kiti protestuoja
SĖKMINGI PASITARIMAI VAŠINGTONE. PRASIDĖJO TRIJŲ DIDŽIŲJŲ KONFERENCIJA LONDONE. KONFERENCIJOJE 
DALYVAUJA GEN. L. D. CLAY IR ORO MARSALAS DOUGLAS. SVARBIAUSIA KONFERENCIJA PO KARO.

Londonas. (Dena Reuter.) Sovietų s-ga 
pasiuntė notas britų bei amerikiečių vy
riausybėms ir parėiškė protestą dėl vykdymo 
trijų didžiųjų valstybių pasitarimų apie vo
kiečių pramonės lygio pakėlimą ir dėl 
Ruhro srities ateities. Sovietų notose tvir
tinama, jog šie klausimai turėtų būti sure
guliuoti keturių didžiųjų valstybių konfe
rencijoje.

Vašingtonas. (Dena.) Oficialiuose ameri
kiečių sluoksniuose pareiškiama, jog Sovie
tų s-ga yra įteikuC protestą dėl trijų di
džiųjų valstybių pasitarimų apie vokiečių 
pramonės lygio pakėlimą. Sovietų s-ga 
tuos pasitarimus skaito nesuderinamais su 
Potsdamo sutartimi.

VAŠINGTONO PASITARIMAI
Vašingtonas. (DPD/Reuter.) Reuterio ko

respondentas patyrė, kad britų-amerikiečių 
delegatai Ruhro konferencijoje principiniai 
susitarė dėl steigimo bendros Ruhro įstai
gos, kuri tvarkytų ir admi’nstruotų anglių 
kasyklas. , Šis nutarimas skaitomas pačia 
svarbiausia konferencijos išdava. Dėl smulk
menų dar yra nuomonių skirtumų, bet-ma
noma, kad neužilgo D. Britanija duosianti 
savo galutiną pritariną.

Naujoje įstaigoje britų ir amerikiečių at-, 
stovai! gaus lygias teises. Jų uždavinys bus 
vykdyti dabartinės konferencijos nutarimus. 
Naujoji įstaiga turės žiūrėti, kad būtų tin
kamai paskirstyta kasyklų įrengimai, kao 

Britu valiutiniai sunkumai
SVARAS NEKEIČIAMAS4! DOLERIUS. DAR PASUNKĖS BRITŲ VIDAUS BOVIS

GANDA1 APIE ATTLEE PASITRAUKIMĄ
Londonas (UP) Iždo kancleris Hugh Dal- kymas įvyksiąs rugsėjo mėnesį. Dabar vyks 

tonas paskelbė, kad svarų sterlingų keiti- tą pasitarimai vyriausybės autoritetingų as
mas į dolerius ir kitas tvirtas valiutas yra 
sustabdytas. Tas esą padaryta norint išlai
kyti sterlingą patovia valiuta. Jei dabartinis 
spaudimas į svarą būtų užsitęsęs, tai bū
tų teką atsisakyti vilties išlaikyti prekybos 
vispusiškumą. Britų nutarimas iššauksiąs 
plataus masto prekybinių trukdymų, bet tat 
esą neišvengiama.

įtakingi Londono bankinių sluoksnių as
menys yra tos nuomonės, kad ši padėtis ga 
Ii iššaukti pasaulinę krizą, kurią būtų ga
lima lyginti su 1930 metų krize. Britų nu
tarimas aprėžti sterlingo keitimą tik nežy
miai ir laikinai padėsiąs pagerinti dabarti
nį būvį. Britų tauta dabar esanti priversta 
pasikliauti vien tiktai savo krašto ištekliais 
ir aprėžti dar labiau kai kurių produktų 
(pav. mėsos) suvartojimą. D. Britanija esan 
ti pasiryžusi imtis kraštutinių susivaržymų 
ir visiškai sustabdyti pirkimus tuose kraš
tuose, kurie nenori priimti mokėjimų ster
lingais, nežiūrint, kad tai turės atsiliepti į 
Anglijos gyventojų maitinimą. x
ATTLEE LIKS MINISTERIU PIRMININKU

Britų valstybinių įstaigų kvartale White
hall girdėti gandai apie laukiamą vyriausy 
bės persitvarkymą. „Daily Mail”, kuris ant 
padienį rašė, jog ministeris pirmininkas Att 
lee „sveikatos sumetimais” iš savo' vietos 
pasitrauksiąs ir jog užsienio reikalų minis- 
leris Bevinas būsiąs jo pasekėju, ketvirta- 
lienį rašo, kad ministerių kabinetb pertvar- 

YEMENO PRINCAS SAIF AL-ISLAM ABDULLAH ir PREZ. TRUMANAS 
BALTUOSIUOSE ROMUOSE. Yemeno princą, kuris neseniai lankėsi JAV, priė 

mė prez. Trumanas

būtų pagerintas transportas iir kad būtų 
geriau aprūpinti butais bei maistu kasyklų 
darbininkai.

Ši {staiga bus įjungta į bendrąjį sujung
tų zonų planą. Tuo būdu pirmą kartą ame
rikiečiai galės daryti tiesoginę įtaką į 
Ruhro kasyklų administravimą. Galutinų 
susitarimų dėl valdymo struktūros ir dėl ir 
dėl priemonių anglies iškasimui pakelti lau
kiama šios savaitės pradžioje.

LONDONO PASITARIMAI
Londonas. (DPD/Reuter). Prancūzų vy

riausybė priėmė kvietimą dalyvauti trijų 
didžiųjų valstybių pasitarimuose dėl vokie
čių pramonės gamybos it dėl Ruhro atei
ties.

Iš gerai informuotų prancūzų sostinės 
sluoksnių pranešama, jog Prancūzijos vy
riausybė sutiko su britų-amerikiečių planu 
.padidinti vokiečių plieno gamybą, bet su 
sąlyga, kad prancūzų plieno pramonė būtų 
toliau skatinama ir kad ji būtų palaikoma 
aukštesniame lygyje už vokiečių. Tą reika
lavimą iškėlė užsienio reikalų ministeris 
Bidault laike slaptų pasitarimų su ameri
kiečių viceministeriu Williamu Claytonu ir 
su pasiuntiniu Jeffersonu Caffery.

Jei Londono konferencija nepasisektų ir 
jei britai-amerikiečiąi siektų vokiečių plie
no gamybos pakėlimo, nepripažįstant šių 
Prancūzijos reikalavimų, tai Bidault turėtų 
atsistatydinti. Bidault supranta, jog šiomis 

menų tarpe.
Oficialiuose Londono sluoksniuose pareiš 

kiama, kad apie min. pirmininko Attlee pa
sitraukimo perspektyvas negali1 būti nė kal
bos. Iš kitų šaltinių UP patyrė, kad jei Va 
šingtone nepasisektų finansiniai pasitarimai 
tarp D. Britanijos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių, tai britų ministerių kabineto per 
tvarkymo reikia laukti artimiausių šešių sa 
vaičių būvyje.

DERYBOS DEL PASKOLOS SĄLYGŲ
Vašingtonas (AP). Paskelbus, kad liku

sieji 850 mil. dolerių iš britams skirtos ame 
rikiečių paskolos yra jau paskirstyti svar
bioms išlaidoms, britų- finansiniuose sluoks 
niuose trečiadienį pasireiškė dar didesnis 
padėties paaštrėjimas.

Kai Vašingtone prasidėjo trečioji finan
sinių pasitarimų dieną, vienas diplomatinis 
atstovas pranešė, jog britų delegacija ame
rikiečiams išdėstys: a) kad pagal paskolos 
sutartį dar turimi dolerių likučiai yra nu
matyti išleisti iki spalio mėnesio galo pir
kimui žaliavų, maisto produktų ir mašinų 
ir b) kad D. Britanija turės griebtis savo 
2,8 milijardu aukso — dolerių rezervo, jei 
nebus rasta priemonių sustabdyti dolerių 
tirpimui.

Šiais dviem argumentais remsis britų 
delegacija norėdama išsiderėti mažiausiai 
dviejų paskolos sutarties sąlygų pakeitimą. 

apystovomis jo atsistatydinimas reikštų tor
pedą Marshallio planui. Todėl Londono 
trijų didžiųjų valstybių konferencija žada 
būti viena iš svarbiausių konferencijų po 
karo.

CLAY IR DOUGLAS LONDONE
Londonas (Dena/Reuter). Generolas Lu

cius D. Clay, amerikiečių karinis guberna
torius Vokietijoje, ir Sir Sholto Douglas, 
britų karinių pajėgų vadas Vokietijoje, su 
savo ūkiniais ir politiniais patarėjais daly
vauja, penktadienį prasidėjusioje, Londono 
konferencijoje.

Išvykdamas iš Berlyno gen. Clay spaudos 
atstovams pareiškė, jog jis skaito beveik

RUHRO KONFERENCIJA VAŠINGTONE
Rugpiūčio 12 d. Vašingtone prasidėjo pasitarimai dėl Ruhro anglies produkcijos pa-
didinimo. Atvaizde matome Sir Williamą Strangą, britų delegacijos pirmininką, 
Willardą L. Thorpą, JAV užs. reik, vice-ministerį — JAV delegacijos pirmininką 

ir Kenneth C. Royallį, JAV karo ministerį

Sovietai jau pareiškė veto 18 kartu
NESUTARIMAI DEL NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO. VETO PRIEŠ U2DRAUD1MAPASIENIO KONFLIKTŲ GRAIKIJOJE. 

JAV GRAIKIJOS KLAUSIMĄ IŠKELS JT VISUMOS SUSIRINKIME.
Lake Success (UP). Prieš Australijos pa

siūlytąją rezoliuciją, kad padėtis Balkanuo
se gresia pasaulio taikai ir kad būtų pa
siųsta nauja JT patikrinimo komisija, o 
taip pat ir prieš amerikiečių pasiūlymą su
daryti nuolatinę JT komisiją, kuri už
kirstų kelią pasienų incidentams Balkanuo
se, Sovietų s-gos atstovas Andrėj Gromyko 
pareiškė savo veto. Abiem atsitikimais, iš 
11 Saugumo Tarybos delegatų 9 balsavo 
už pasiūlymus. Taip pat, abiem atsitikimais 
Lenkijos atstovas drauge su Sovietų Są
jungos atstovu balsavo prieš.

Pries sovietu c
Seattle (Dena/INS). JAV prekybos minis

teris Averell Harrimanas, kuris ilgesnį lai 
ką yra buvęs amerikiečių pasiuntiniu Mask 
vpje, pareiškė, jog po karo esąs atsiradęs 
naujas ir pavojingas imperializmas, kuris 
pavergė visas Rytų Europos tautas ir gra
sina persimesti ir j Vakarų Europą. JAV 
šiandien esančios stipriausi jėga pavojui 
pasitikti.

Harrimanas suminėjo keturius punktus 
priemonių, kurios yra būtinos demokrati
niams kraštams stabilizuotis prieš „totali
tarines jėgas”. Tie punktai yra:

1. Apsaugojimas laisvių ir gamybos pa
kėlimas Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

2. Sukūrimas stiprios karinės organiza
cijos, kuri galėtų apsaugoti Ameriką ir ki 
tus kraštus nuo užpuolimo.

3. Amerikiečių vadovavimas stiprinant 
toliau Jungtinių Tautų Organizaciją ir

4. Rėmimas Marshallio plano Europos ai 
statymui.

Harrimanas atvirai pasisakė prieš sovie 
tų grasinimus pasaulio taikai ir įspėjo, jog 
demokratijos turi priemonių agresijai su
laikyti. Jis savo pareiškimą baigė įspėjimu:

„Šioje kovoje pasaulio tautos, kurios šimt 
mečiais kovojo už laisvę, yra mūsų pusėje. 
Aš pasitikiu tuo, kad drauge su tomis tau 
tomis mes galim suvaldyti totalitarines jė- 
gaĄ kurios skatina chaosą ir gresia žmo
nių laisvėms. Grėsmė pranyks taip, kaip 
auga susitvarkymas, ir taikos išlaikymas 
kas kart vis labiau bus užtikrintas. Šiame 
atominiame amžiuje nėra jokių priemonių 
apsisaugoti nuo keršto priemonių iš oro. 
Mūsų pajėgumas greitai įvykdyti griežtą 

tikra, kad neužilgo galėsiąs paskelbti vo
kiečių gamybos padinimą.

PLIENO IR ANGLIES PRODUKCIJA
Paryžius (Dena/INS). Kaip iš Paryžiaus 

pranešama, Prancūzija sutinka priimti bri- 
tų-amerikieči'ų planą dėl vokiečių plieno 
gamybos padidinimo šiomis sąlygomis: 
Prahcūzija pritars vokiečių plieno gamybos 
padinimui, jei Anglija ir Jungtinės Ameri
kos Valstybės patieks pakankamai anglių, 
kad prancūzų plieno gamyba galėtų viršyti 
vokiečių plieno kvotą. Prancūzų vyriausy
bė 'sutinka su -britų-amerikiečių pasiūlymu 
vokiečių kvotą pakelti iki 11 mil. tonų, su 
sąlyga, kad D. Britanija ir JAV pridėtų 
prie prancūzų produkcijos pakėlimo vokie
čių anglies tiekimais.

Londonas (Dena/Reuter). Rugpiūčio 20 d. 
britų zonoje per vieną dieną anglies iškasta 
241.060 tonų. Tai yra rekordinė produkci
ja po kapitaliacijos.

Tuo budu laike 24 valandų Sovietų s-ga 
penkis kartus panaudojo veto teisę. Pir
madienio vakare, pareikšdama savo veto, 
Sovietų s-ga sukliudė Portugalijos, Airijos 
ir Transjordanijos priėmimą į JT organi
zaciją.

Numatoma, kad JAV stengsis Balkanų 
klausimą patiekti JT visumos susirinkimui, 
kad gelėtų įvykdyti savo paskutinį mėgini
mą pasiekti Balkanuose taikos atstatymą 
per JT organizaciją.

New Yorkas (Dena). Penkių Europos 
valstybių — Vengrijos, Bulgarijos, Rutrj^-

imperializma '
kerštą iš oro yra geriausia priemonė atgra 
sinti kitus pavartoti karinę jėgą. Mūsų 
taikingi norai visame pasaulyje tiek aiškiai 
yra suprantami, jog niekas, kas turi taikius 
tikslus, nebijo Jungtinių Amerikos Valsty
bių stiprumo.”

Sovietai grobia amerikiečius
Seoul (UP). Prieš aštuonias dienas sovie

tai suėmė tris amerikiečių kareivius Korė
joje. Kareiviai tikrino telefonų laidus prie 
amerikičių — sovietų okupacinių zonų sie
nos. Į du oficialius užklausimus iki šiol 
dar negauta jokio atsakymo.

Taikos sudarymo klausimu
Canberra (Dena/Reuter). Iš patikimų 

sluoksnių pranešama, J<ad sąjungininkų vyr. 
vadas Japonijoje, gen. Douglas McArthu- 
ras, tuojau pasitrauksiąs iš savo vietos, kai 
tik bus sudaryta taikos sutartis su Japoni
ja. Manoma, kad taiką sudarius sąjunginin 
kai pasiliks sau kontrolės teisę, kuri bus 
vykdoma civilinėmis priemonėmis. Austra
lijos užienio reikalų ministeris Dr. Herbert 
Evattas yra išsireiškęs, jog sutartis su Ja
ponija būsianti pasirašyta pradžioje ateinan 
čių metų.

Amerikiečių spauda energingai remia vy
riausybės sumanymą, kad taikos sutarties 
sudarymo su Japonija klausimas būtų .ap
tartas vienuolikos tautų Tolimųjų Rytų ko
misijoje ir kritikuoja Sovietų Sąjungos pas 
tangas rišti tą klausimą keturių didžiųjų 
tarpe. „Philadelphia Evening Bulletin” ra
šo, jog JA Valstybės yra nusistačiusios, su 
darant taikos sutartį su Japoniją, nebeleis
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Indonezijoje , vėl neramu
Batavia (Dena/Reuter). Indonežijos res

publikos ministeris pirmininkąs Dr. Sjari- 
fuddin kreipėsi per radiją į indoneziečius 
ir reikalavo tęsti kovą prieš olandus nepa
siduodant kapituliacijos masinimams. Jo at
sišaukimas yra skaitomas atsakymu į olan
dų generalgubernatoriaus Dr. Hubertus 
van Mook radijo kalbą, kurioje buvo pa
reikšta, kad indoneziečiams dar esą gali
mybių pakeisti savo laikyseną ir metodus. 
Gubernatorius pažymėjęs, kad visą laiką 
laikyti atviras duris nebūsią galima.

Ginkluoti susirėmimai tarp olandų ir in
doneziečių karinių pajėgų Sumatroje ir Ja
voje vyksta toliau. Kaip iš olandų šaltinių 
pranešama, šiaurinėje Sumatros dalyje ir 
Javos vakaruose indoneziečių daliniai vyk
do savo „išdegintos žemės taktiką”.

JAV savo „gerų patarnavimų” pasiūly
mą dėl užbaigimo Indonezijos konflikto at
gal atsiėmė. Saugumo Tarybos pasiūlymą, 
kad D. Britanijos, JA Valstybių, Austra
lijos, Belgijos, Kinijos, Prancūzijos ir Švei
carijos vyriausybės per savo konsulus Ba- 
tavijoje paruoštų bendrą pranešimą apie 
padėtį Javoje ir Sumatroje, Olandija priė
mė.

nijos, Italijos ir Austrijos — prašymai pri- 
imiti į JT organizaciją Saugumo Taryboje 
buvo atmesti. Sovietų ,s-gos delegatas An
drėj Gromyko prieš priėmimą Austrijos ii 
Italijos pareiškė savo veto. Tuo būdu So
vietų s-ga jau panaudojo veto teisę 18 kar
tų, ir būtent, 4 kartus vien paskutiniosio
mis dviem dienomis.

Lake Success (DPD/Reuter). JT gen. sek
retorius Trygve Lie spaudos atstovami 
pareiškė, kad Sovietų veto kenkia JT auto
ritetui, bet padėtis, jo manymu, nesanti 
rimtesnė kaip pirmiau. ,

> Kruvinos žudynes Indijoje
Londonas (Dena/INS). Specialus „Daily 

Express” korespondentas praneša apie ypa
tingai kruvinas žudynes Indijos miestuose 
Lahore ir Amritsar. Abu miestai dega. Vi
sose gatvėse pilna užmuštųjų vyrų, moterų 
ir vaikų lavonų, kurie krito fanatiškų hindų 
aukomis. Amritsar mieste sikhs tikybos ša 
liniukai giriasi paskutiniųjų dviejų savai
čių laikotarpyje nužudę 10.000 muzulmonų. 
Tūkstančius muzulmonų, Lahore miesto gy 
ventojų, nužudė hindus tikybos šalininkai. 
Miesto apylinkių laukai yra pilni lavonų. 
Iki šiol dar nėra užkrečiamųjų ligų pasi
reiškimo.

ti pasikartoti tiems nesklandumams, kurie 
pasireiškė Europos taiką kuriant.

MASKVA PRIES SEPARATINĘ TAIKĄ
Maskva (AP). Sovietų laikraštis „Neue 

Zeit” pasisakė prieš separatinę taiką su 
Vokietija. Laikraščio manymu, Herberto 
Hooverio ir kitų amerikiečių kalbos apie 
separatinę taiką su „neegzistuojančia vo
kiečių vyriausybe” esąs spaudimo mėgini
mas prieš Sovietų Sąjungą. Tuo spaudimu 
esą mėginama paveikti lapkričio mėnesio 
užsienio reikalų ministerių pasitarimų re
zultatus.

Laikraštis tvirtina, kad spaudimo mėgi
nimai nepasiseks. Jei Amerika tikrai su
darytų separatinę taiką, tai tas reikštų „tie 
draugingumo” aktą prieš Vokietijos kaimy
nus. Jungtinės Amerikos Valstybės tada bū 
tų priverstos „ginti vokiečius nuo kaimy
nų”.
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D. Britanijos ūkiniai sunkumai ir jų politinės pasėkos
Iš karo D. Britanija išėjo nugalėtojų pu

tėje ,bet ir vos gyva. Iš pasaulinio banki
ninko virto didiiauaiu skolininku. Jei prieš 
karą jai buvo skolingos jos dominijos ir 
kolonijos, tai 1945 metų viduryje jo« sko
lon britų kraštams siekė 2.659 milijonus «v. 
sterlingų (jų tarpe 1.116 tniL sv. sterlingų 
Indijai) Ir ne britų kraštams — virš 618 
mil. av. sterlingų. Jos aukso ir dolerių re
zervai, kurie 1938 m. siekė 3.450 mil. do
lerių, 1941 m. sumažėjo iki 12 milijonų do 
lerių, nes iki JAV įstojimo Į karą reikėjo 
ui tiekimus mokėti grynais (each ir carry 
sistema). Prasidėjus „nuomos ir paskolos" 
erai, britai galėjo kiek lengviau atsikvėpti 
Ir jų rezervai 1945 metų gale siekė 2.341 
miL dolerių. Šiandieną, nepaisant beveik 4 
milijardų dolerių paskolos iš JAV ir rnili 
jardinės paskolos iš Kanados, D. Britanijos 
aukso ir dolerių rezervai siekia tik 2.400 
miL dolejių su nepalaužiama tendencija vis 
mažėti.
Tai yra savaime suprantama, nes D. Brita
nija visados daugiau (veždavo negu išvež
davo ir skirtumas buvo padengiamas pelnu 
iš svetur investuoto kapitalo, kuria karo 
metu ištirpo. Taip 1937 m. importas siekė 
953 mil. sv. sterlingų, o eksportas lik 521 
mil. sv. sterlingų, kitaip sakant eksportas 
sudarė tik 50% impprto. 1946 m. impor
tas siekė 1.297 mil. sv. sterlingų, ekspor
tas 911 mil. sv. sterlingų arba eksportas 
jau pasiekė 70% importo. Aišku, kad bri
tams 
portą 
nėra 
metu
mašinos susidėvėjo. Trūksta anglių, nes 
karo metu sumažėjo angliakasių skaičius ir 
paseno kasyklų įrengimai. Gauta iš JAV 
1946 m. paskola buvo numatyta didžia da 
Ihnl sunaudoti pramonės sumoderninimui, 
tačiau 1946 m. tam tikslui (naujų gamybos 
įrengimų ir įrankių įgijimui) panaudota 
tik 9%, o 91% 1646 m. pasiimtų dolerių 
buvo panaudota kasdieninių reikmenų ir 
maisto pirkimui. Čia dar reikia pabrėžti, 
kad nuo 1946 m. sausio 1 d. iki 1947 m. 
liepos 1 d. pramonės gaminių kaina JAV 
pakilo 43%, ir maisto produktų net 53%, 
o pagal paskolos sutarties 9 str. britai yra 
Įsipareigoję savo pirkimą JAV-bėse nema
linti. Sruo metu dėl paskolos sąlygų pakei
timų Vašingtone eina derybos.

Tačiau tai dar neviskas, (tempta politinė 
padėtis britus verčia laikyti didelę kariuo
menę, atitraukiant iš tautos ūkio darbinin-

nelieka nieko kito kaip stengtis eks- 
sulyginti tu importu, bet, deja, tai

lengva. D. Britanijos pramonė karo 
neišvengė bombardavimų, be to ir

kus ir skirti daug lėšų ginklavimuisi rei-1 Vokietiją. Pagaliau D. Britanija paramos 
kalingoje aukštumoje išlaikyti. O tos rū- iš užsienių gali sulaukti tik iš JAV, kas jos 
šies išlaidos yra neproduktingos. Iš kitos I likimą dar labiau supins su JAV likimu, 
pusės, darbo partijai atėjus prie valstybės 
vairo prasidėjo plačios socializacijos' prog 
ramos įgyvendinimas. Nors tai D. Britani
ją apsaugojo nuo platesnio masto sociali
nių konfliktų (streikų), bet kartu dalinis 
perėjimas iš kapitalistinio į socialistinį ūkį 
negalėjo neatsiliepti Į pramonės gamybos 
spartą. Čia dar reikia atsiminti, kad iš vi
so perėjimas iš karo i taikos ūkį jau iš
kelia įvairius nesklandumus. Tą ryškiai 
matome ir Prancūzijoje bei kitur. Socikli- 
zacija visados - reiškia ir biurokratijos pa
didėjimą. Taip nuo 1939 metų iki 1947 m. 
D. Britanijos valdininkų skaičius nuo 
100.000 padidėjo iki 260.000. Jų atlyginimo 
suma iš 29,2 — iki 98,6 mil. sv. sterlingų. 
Būtų naivu manyti, kad padidėjęs valdinio 
kų skaičius jau reiškia ir geresnį jų veiki
mą, ypatingai naujose veiklos srityse. Čia 
dar reikia pridurti, kad britai doleriais tu
ri apmokėti ir pusę j britų — amerikiečių 
zoną įvežamo maisto.

Tpkia padėtis privertė britų vyriausybę 
paskelbti aliarmą. Tačiau iki Marshallio 
plano įgyvendinimo jie gali pasikliauti tik 
savo pačių jėgomis. „Mes, kaip 1940 m. 
turime išsilaikyti vieni” — pareiškė tnift. 
pirm. Attlee. Gydymosi būdas yra tik vie
nas — smarkiai apkarpyti savo išlaidas ir 
daugiau dirbti, 
kiu mastu, kad 
maisto davinys 
t. y. sumažinti

Visa tai negali neturėti ir toli einančių 
politinių pasėkų .tiek vidaus, tiek ir už
sienio politikoje. Opozicija nepraleido pro
gos kaltę už sunkumus suversti vyriausy
bei ir pačioje darbo partijoje yra didelių 
nesutikimų dėl tolimesnės vyriausybės po
litikos. Tai (rodo faktas, kad Zem. Rūmų 
posėdyje darbo partijos tik 88 nariai pa
reiškė vyriausybei pilną pritarimą, 77 bal
savo prieš, o 100 susilaikė. Bet mus dau
giau interesuoja britų ūkinių sunkumų pa
sėkos užsienio politikoje. Visu pirma, bri
tai, mažindami savo išlaidas, turi atsisaky 
ti nuo savo įsipareigojimų užsieniuose. Kai 
bama, kad iš užjūrių bus atšaukta per 
200.000 vyrų kariuomenės. Kadangi toli 
gražu ne visur dar nusistovėjo santykiai, 
JAV turi suaktyvinti savo politiką, nes prie 
šingu atveju į britų paliktą tuščią vietą— 
vacuumą gali įsiveržti sovietai. JAV turi 
perimti ir didesnę dalį atsakomybės ir už

Išlaidas reikia apkarpyti to 
dėl to turi būti sumažintas 
ir išlaidos karo reikalams, 
pačią kariuomenę.

Gyvenimas Sovietų Sąjungoje

Atrodo, kad iš 
tokie pajėgūs, 
išlaikyti 

iš kitos
savo 

pusės 
didė- 
- ši

Tą numatydami ir nenorėdami atsiduoti 
vien tik JAV malonei, britai, prieš paskelb 
darni aliarmą, norėjo savo ūkinius sunku-i 
mus sumažinti gyvais prekybiniais santy
kiais su Sovietų s-ga. Tačiau ilgai truku
sios derybos nuėjo niekais, 
vienos pusės sovietai nėra 
kad galėtų padėti britams 
nepriklausomybę nuo JAV,
jie gal būt tikisi, britų sunkumams 
įant, daugiau pelnyti iš jų palikimo 
bei tą gauti iš buv. D. Britanijos pozicijų.

Išvadoje tenka pabrėžti, kad D. Britani
jos ūkiniai sunkumai suteikė nebūtą progą 
JAV-bėms praplėsti savo įtaką, bet kartu 
padidino ir jų atsakomybę už įvykius, vi
same pasaulyje.. Tiems uždaviniams išspręs 
ti JAV vyriausybė ir tauta turi įtempti sa
vo jėgas. V. Meškauskas

LORDAS WAVELLIS VOKIETIJOJE 
Atvykusi l Vokietiją lordą WavellI (kai 
rėje), Duesseldorfo aerodrome pasitin
ka Black Watch pulko vadas pulk. Įeit.

B. A. Innes

Kas liečia žinių gavimą iš Sovietų S-gos, 
tai mums būtų daug maloniau jas tiesiog 
iš ten gauti. Kol tai yra neįmanoma, mes 
turime pasitenkinti naudojimusi Vakarų ži
nių šaltiniais, kad susidarius bent suprati
mą apie gyvenimą tame krašte.

Racionuotų maisto produktų kainos, anot 
amerikiečių darbo statistikos biuro prane
šimo, ntio 1946 m. rudens pakilo 166%. Sis 
kainų pakėlimas buvo padarytas lygiagre
čiai su neracionuotų maisto produktų kai
nų sumažinimu tur būt tam, kad laisvų ir 
kontroliuotų kainų sulyginimu paruošti dir 
vą racionavimo panaikinimui, sulyginant 
laisvas ir kontroliuotas kainas. Darbinin
kams, uždirbantiems mažiau kaip 900 rub 
lių į mėnesį, buvo padidintos algos viduti
niškai 25%. Ką reiškia tokia statistika kas 
dieniniam gyvenimui? Sunkiai dirbantieji 
Maskvoje, gauną, didžiausias noumas, 1946 
m. rugpiūčio mėn. už jas turėdavo sumo
kėti 100 rublių, o dviem mėnesiais vėliau
— 281,5 rublių. Jeigu vidutiniai mėnesinė 
alga siekia 500 rublių, tai vien racionudtų 
maisto produktų supirkimui reikalinga dau 
giau kaip pusė pajamų. Daugybė darbinin
kų esą uždirba mažiau kaip 500 rublių. Sva 
ras sviesto laisvoje rinkoje kaštuoja dvie
jų savaičių algą, ant kortelių — pusę sa
vaitinės algos. Kostiumas, laisvai perkant, 
kaštuoja 3000 rublių (6 mėnesių algą), ant 
kortelių — 800 rublių, pora batų 1700
— ant kortelių 270 rublių, marškiniai 
rbl. ir ant kortelių 69 rublius.

Pirmas pokarinis penkmečio planas 
mato iki 1950 m. pakelti sovietų metinę 
dukciją iki sekančio lygio:

Maisto produktų padėtis duoda sekanti 
vaizdą: 1950 m. turi būti gaminama:

mėsos \ 1.300.000 to
sviesto 275.000 to

augalinių riebalų 800.000 to
žuvies 2.200.000 to

cukraus 2.400.000 to
miltų 19.000.000 to

Tai būtų į mėnesį vienam žmogui
450

114
366

ne pilni 1000

1000
7900

ei.
300

nu-
pro

4.086.000.000 mtr.

159.400.000 mtr.

240.000.000 porų

88.600.000 porų

580.000.000 porų

jau gyvena apie

Niekad neapsirinka
Italė kortų metėja Nina Sormani yra la-. 

bai gerai išsispecializavusi sporto rezulta
tų išpranašavime. Ji visiškai nenusimano 
apie futbolą, bet dar nė karto pranašauda
ma įvarčių neapsiriko. Šitas darbas yra jai 
davęs 35 mil. lirų pajamų. • J

Medžiagos iš medvilnės 

Medžiagos iš vilnos 

Odinė avalinė 

Guntine avalynė 

"Kojinės

Sovietų s-goje dabar
200.000.000 gyventojų. Jei planas tikrai bū
tų įvykdytas, tai kiekvienam sovietų gyven 
tojui 1950 m. tektų:

23,73 metrų medvilninės medžiagos 

0,79 metrų vilnoninės medžiagos

1,20 porų odinių batų

0,44 porų guminių batų ir beveik 

3,00 poros kojinių.

KORĖJA - ZONINE PROBLEMA
liuojama, turėtų administruoti abi zonas.

Iš 
apie 
ir kultūrinį lygį. Tas planas numato, pa
lyginus su paskutiniais prieškariniais me
tais (1940), padidinti pramonės gamybą vi 
dutiniai 48’/o. Nors tas planas liečia tik 
sunkiąją pramonę, bet Jgra tikra, kad sovie
tų piliečiai dabar dar negauna net tų nor
mų, kurių norima pasiekti 1950 m.

Įdomu dar yra, kad tais pačiais metais 
turės būti pagaminta: vienas automobilis 
ant 3050 žmonių, viena siuvamoji mašina 
ant 400, vienas laikrodis (visų sistemų, t. 
y. arba rankinis arba sieninis laikrodis) 
ant 27, vienas foto aparatas ant 379, vienas 
motociklas ant 1081 žmogaus.

(„Der Ruf”)

g. mėsos
g. sviesto
g. augalinių riebalų

g. žuvies
g. cukraus ir
g. miltų.

1950 m. plano skaičių galima spręsti 
dabartinį sovietų piliečių materialini

10 centų uz europietiškų blusą
New Yorko blusų cirko direktorius Heck

ler pareiškė, kad europietiškos blusos il
giau gyvena, negu amerikietiškos ir už tai 
jas galima daug geriau išdresiruoti. Todėl 
jis moka už europietiškų blusų 10 centų. 
Vienas -portugalų jūrininkas neseniai 
davė cirkui už 10 ^dolerių vieną porą 
nių, pilną blusų.

par
kel

.ngo

Dėsiu vagis.
Viename mėsos krautuvės lange L 

statytos gražios dešros, kurios staiga 
vieno klijento didelėje kuprinėje. 1.
matęs apsukrus mėsininkas, ramiai paste
bėjo: „Būkit atsargus jas bevalgydamas, nes 
galite sulaužyti dantis — jos yra padarytos 
iš medžio!”

Jau nuo senų laikų Korėja buvo ginčų 
ir karų objektu. 17-tojo amžiaus viduryje 
ji nustojo nepriklausomybės ir tapo Kini
jos imperatoriaus feodaline nuosavybe. Ja
ponijai pradėjus vaidinti vis didėjančią po 
litinę rolę. Korėja tapo kliūtimi jos verži- 
muisi į kontinentą. Ji buvusi „į Japonijos 
širdį nukreiptas durklas.” Tikrumoje gi 
puMiasalis Japonijai nesudarė jokio pavo
jaus, o buvo lik parankus tiltas į Azijos, 
kontinentą. Korėja tapo ginčų priežastimi 
tarp Kinijos ir Japonijos. Praėjusio šimt
mečio pabaigoje (1894,95 m.) galų gale ki
lo karas tarp tų dviejų valstybių. Japonija 
nugalėjo ir traktavo Korėją kaip savo už
kariautą kraštą. Tuo laiku atsirado dar vie 
naa naujas konkurentas: Rusija. Pastaroji 
Siekė išėjimo į Ramųjį vandenyną. Bet ir 
šilas priešas buvo nugalėtas. Japonija lai
kė save vieninteliu lo pusiasalio savininku 
ir pradėjo Sistemahškai tą kraštą sprausii 
| savo imperijos dalių eil^ Ji numalšindavo 

'visus tautinio pobūdžio judėjimus. Konlro-1 
,1iavo žemės ūkį, prekybą, pramonę it* įve
dė oficialiąją Japonijos valstybinę tikybą. 
Po 1931 m. Korėja pasidarė japonų agre
sorių svarbiausia karo pramonės bazė.
I Korėjiečiai beviltiškai spyrėsi planingai 
Japonizacijai. |9|0 m. jie bandė paskelbti 
totprtktausomybę, bet šis sukilimas buvo 
japonų numalšintas. Provizorinė valdžia 
pabėgo | Kiniją, tačiau didžiųjų valstybių 
tarpe nesulaukė prielankumo. I pabaigų 
antrojo pasaulinio karo korėjiečių patriotai 
(Vėl sudarė egzilinę vyriausybę, kuri šį kar 
Na buvo Kinijos de facto pripažinta ir ma- 
Merialiai palaikoma. Toji vyriausybė paskel 
Ibė Japonijai karę. Daug savanorių karia
vo kiniečių pusėje, o tuo pačiu laiku Ko- 
nvjoįe vyrai buvo japonų mobilizuojami. 
Nors kraštas liko pačių karo veiksmų ir 
sepaliestas. tačiau japonų viešpatavimas jį 
kibai nualino ir nuvargino.

Bendri sovietų — amerikiečių komisijos 
Susitarimai dabartiniu laiku Korėjoje yra 
Baidarę mirties taške. Atstovai negali su
it tart i, kokias partijas leisti, dalyvauti pa
turimuose. JAV nuomone, reikia aisiklaus 
ti vinų partijų, sovietai gi mano, kad su 
dsiaguma partijų nereikia skaitytis, nes jos 
yra per matos ir nereikšmingos.

Korėja jau 40 metų kaip yra laukusi H- 
rihiavinimo nuo japonų viešpatavimo ir da 
bar tikėjosi, kad bendrajai komisijai atnau

j i nūs pasitarimus, galų gale prasidėsianti 
naujoji era, kurios tikslas būsiąs Korėjos 
nepriklauomybė. Kad Korėja dalyvautų ka
re prieš Japoniją, didžiosios valstybės, t.y. 
JAV, D. Britanija ir Kinija, 1943 metų lap 
kričio mėnesi Kairo konferencijoje Korėjai 
buvo pažadėjusios, jog jos, po priešo žlu
gimo, kuo greičiausiai atstatysiančios lais
vą ir nepriklausomą Korėją. 1945 m. rug- 
miūčio 18 d. prez. H. S. Trumanas pakar- 
Vo šį pažadą. Bet abu užtikrinimai nusto 
jo tavo vertės, nes greitu laiku buvo pa
skelbta, jog Korėja būsianti padalinta į dvi 
zonas — rusų ir amerikiečių. Tų pačių me 
tų vasario mėn. JAV, D. Britaniją ir So
vietų s-ga susitarė Jaltos konferencijoje, 
kad sovietai kariausią prieš japonus Korė 
joje virš 38 pločio laipsnio, o amerikiečiai 
| pietus nuo jo. Kadangi po Japonijos ka
pituliacijos nebuvo padaryta jokio kitb 
sprendinio dėl lo krašto okupacijos, taj ši 
persiskyrimo linija pasiliko ir tapo dabar
tine larpzonine siena.

KORĖJA 
Punktiro linija per vidurį reiškia zonų sieną

Tuo tarpu Korėjiečiai buvo sudarę vie
tines liaudies tarybas, kurios turėjo tvar
kyti vietinę administraciją. Tuoj po Japo
nijos kapituliacijos kilo ginčas dėl val
džios tarp korėjiečių egzilinės vyriausybės, 
kuri jau kelis tnetus yra egzistavusi Kini

joje, ir. „Laivojo Korėjos Komiteto”, kuris 
buvo sudarytas šiaurės Kinijos sostinėje 
Yennane ir buvo sovietų pripažintas. Kad 
išvengus pilietinio karo, egzilinė vyriausy
bė atsistatydino, perleisdama savo galią 
„tautiniam steigiamajam komitetui”, kuris 
socialisto Lyuh-Woon-Hyung vadovauja
mas, buvo sudarytas iš dešiniųjų ir kairių
jų partijų atstovų Korėjos sostinėje Seoul. 
Komunistams spaudžiant, ši organizacija 
vienok buvo paleista, o jos vieton atsistojo 
„Liaudies Respublikos Sąjunga”, vėl vado
vaujama Lyuh-Woon-Hyung. Panagrinėjus 
šiuos įvykius, lengvai galima spręsti, kad 
rusai, aktyviai įsikišę j Tolimųjų Rytų ka
rą, taipgi yra suinteresuoti vidaus politikos 
išsivystymu Korėjoje.

Kai amerikiečiai 1945 m. rugsėjo men. 
7 d. išsikėlė Korėjoje, Lyuh pasiūlė vyriau 
siajam kariuomenės vadui, generolui John 
R. Hodgeui, pavesti Korėjos vyriausybės 
reikalus liaudies respublikai. Hodge šiuos 
pasiūlymus atmetė pareikšdamas, kad jis 
pats valdžią paimsiąs į savo rankas. Dėl 
to liaudies respublika galėsianti veikti Tik 
kąipo politinė organizacija. Taip pat ir 
vietinės liaudies tarybos nebuvo karinės 
valdžios pripažintos.

Į Sovietai iš savų pusės tuoj po įžengimo 
I į Korėją, remdamiesi vietinėmis liaudies ta 
rybomis .sudarė Pingjange, savo zonos sos 
tinėje, „Vykdomąją Liaudies Tarybą”. Ja
ponai buvo atleisti iš savo pareigų, ir ko
rėjiečių kolaboratoriai išskirti. Iš dvarinin
kų, kurie sudarė iš viso tik 10% gyventojų, 
žemės buvo nusavintos, išparceliuotos po 5 
hektarus ir padalytos ūkininkams. Bet tos 
žemės liko- nuosavybe komunistų partijos 
įsteigto „liaudies komiteto”. Taip pat-ir 
pramonė, kuri beveik išimtinai priklausė ja 
ponams, tapo komunistų padaryta „darbi
ninkų komiteto” nuosavybe.

Korėjiečių viltys į greitą sudarymą sa
varankios respublikos nuėjo visiška^ nie
kais, kai „trijų didžiųjų” užsienio reikalų 
ministerial, pritariant kiniečų, vyrausybei, 
1945 m. gruodžio mėn. 19 d. Maskvoje nu
tarė Korėją penkiems metams pavesti val
dyti JAV, D. Britanijai, Sovietų s^gai ir 
Kinijai patikėtinio .teisėmis. Nepriklausomy 
bės atstatymui pirmoje eilėje turėtų būti 
sudaryta laikina demokratinė vyriausybė, 
kuri amerikiečių ir sovietų bendrai kontro

Iš sovietų ir amerikiečių atstovų sudaryta 
komisija būtų turėjusi drauge su korėjiečių 
partijomis sukurti laikinę vyriausybę, pas
tarąją patikėtinio teisėmis valdymo metu 
politiškai ir ūkiškai remti ir išdirbti pla
nus galutinam savarankiškam tolimesniam 
vystymuisi. Tokiu būdu, pasibaigus patikė
tinio teisėmis valdymui, Korėja galėtų at
gauti pilną suverenumą beį nepriklausomy 
bę ir būti priimta į JT.

Šie nutarimai, ypač valdymo patikėtinio 
teisėmis planas, iššaukė korėjiečių tarpe di 
delius protestus. Pasitarimams tarp ameri
kiečių ir sovietų okupacijos valdžių 1946 m. 
sausio mėnesį ūkiniais klausimais nepasise
kus, bendra komisija vėl susirinko kovo 19 
d., bet ir šie pasitarimai nuėjo niekais. Ten 
nebuvo prieita susitarimo klausimu, ar po
litinės partijos, kurios buvo pasisakiusios 
prieš Maskvos nutarimus, taip pat turėtų 
būti pakviestos pasitarimams. Sovietų s-ga 
pasisakė neigiamai ir kadangi tik komunis
tai buvo pritarę sąjungininkų patikėtinio 
valdymo planui, tai būtų reiškę, kad visos 
kitos partijos turėtų būti išskirtos. Dėl to 
generolas Hodge atmetė šiuos sovietų rei
kalavimus. Gegužės mėn. 8 d. pasitarimai 
buvo nutraukti ir atidėti neribotam laikui. 
Hodge dar du kartu bandė sovietus para
ginti atnaujinti pasitarimus, tačiau negavo 
iš jų jokio atsakymo.

Padėtis tose abiejose zonose, kurios val
domos visiškai nepriklausomai viena nuo 
kitos su visais skirtumais tarp amerikiečių 
ir sovietų pažiūrų, vis ėjo blogyn. Sunku
mai dar ypač dėl to padidėjo, kad vyriau
sias sovietų pajėgų vadas buvo visiškai už 
draudęs pasikeitimą prekėmis tarp zonų. 
Siaurės pramonės kraštui, kuris yra turtin 
gas vertingomis žaliavomis, stigo maisto 
produktų, tuo tarpu kai pietų žemės ūkio 
dalis kentė visų vartojamųjų daiktų neda- 
leklių.

Amerikiečiai stengėsi atgaivinti savo zo 
nos ūkį ir remti savivaldą. Jie dabar pra
dėjo pakeisti pagal savo nuožiūrą japonų 
valdininkus korėjiečiais, atsiklausdami ma
žosios ,'demokratų partijos” nuomonės, ku
ri nurodydavo daugiausia tik krikščionis 
ir konservatorius, visiškai išskirdama 1<o- 
munistus. Konservatorių sparno dominavi
mui atsverti, kairiosios partijos susijungė 
i „tautinį demokratinį frontą”. Net Lyuh, 
kuris anksčiau buvo pasiūlęs Rhecui savo 
bendradarbiavimą, susijungė su komunis
tais. Pastarieji pradėjo ofensyvinę taktiką,

puolė amerikiečių okupacinės valdžios po
litiką ir nušviesdavo kuo geriausiai šiaurės 
Korėjos sąlygas. Prasidėjo streikai, de- 
montsracijos ir neramumai. Galų gale kari 
nė valdžia buvo priversta įvesti išimties sto 
vi-
, Dabar Korėja turi kovoti su vis didėjan

čiais sunkumais, atsiradusiais dėl padali
nimo į zonas, nes abi dalys viena nuo ki
tos yra labai priklausančios. Jau tų faktų 
akivaizdoje yra būtina abi zonas sujungti. 
Rimti ir nuolatiniai JAV mėginimai paša
linti geležinę uždangą ir paraginti sovie
tus naujiems pasitarimams liko tie pasekmių 
Tik šių metų užsienio reikalų ministerių 
konferencijoje Maskvoje JAV užsienio reik, 
minist. G. C. Marshallio iniciatyva buvo at 
siektas Sovietų s-gos pritarimas naujam 
bendros komisijos susirinkimui. Marshallis 
kovo 8 d. rašte buvo pasiūlęs sovietų už
sienio reikalų ministeriui Molotovui kuo 
greičiausiai atnaujinti pasitarimus, kad pa
greitinus 1945 m. Maskvos nutarimų įgy
vendinimo darbą. Kartu jis savo laiške iš
dėstė JAV tikslus Korėjoje. Anot jo, kai 
tik galima būtų tai įvykdyti .turėtų būti su 
daryta Korėjoje autonominė valdžia, kuri 
atitiktų laisvą korėjiečių tautos valią ir bū
tų pagrįsta sveiku ūkiu. Marshallis primi
nė, kad nepriėjus vieningos nuomonės, JAV 
neliksianti kita išeitis kaip griebtis savo 
zonoje savarankiškų priemonių.

Užs, reikalų minisferis Molotovas balan
džio 19 d. priėmė Marshallio pasiūlymus 
ir pabrėžė, kad ir Sovietų s-ga norinti su
daryti provizorinę korėjiečių vyriausybę 
ant „demokratinių” principų pamato ir at- 
sįatyti kraštą kaipo „nepriklausomą” demo 
kratinę valstybę. Tikroji pasitarimų atnau
jinimo priežastis be abejo yra buvęs sovie
tų supratimas, kad priešinga jų ligšiolinei 
nuomonei, politinių Korėjos partijų masė 
turėtų būti atsiklausta dėl būsimos valsty
bės struktūros. Dauguma tų partijų tuo 
tarpu suprato, kad jų kraštas, kaip tik val
domas patikėtinio teisėmis greičiausiai ga
lėsiąs išsilaisvinti nuo okupacijos ir tokiu 
būdu būsianti vėl panaikinta dirbtina sie
na. Dar birželio 14 d. bendroji komisija pa 
reiškė, kad siena išnyks, kai tik bus suda
ryta vyriausybė, kurios struktūra būsianti 
nustatyta okupacinių pajėgų ir partijų.. Da 
bar gi vėl nežinoma, kokias partijas kvies
ti. Tada jos buvusios „nedemokratiškos”, o 
šiandien daugiausia jos esančios per ma
žos ir nežinomos. Kažin, ar bus dabar pri
eita susitarimo? („Wir”)

2
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Gvildendamas aktualiuosius šių dienų 
švietimo uždavinius, p. J. Jašinskas, tarp 
kita ko, labai prabėgom pastebėjo, kad 
„Nenormalaus gyvenimo aplinkoje, kurioje 
mes dabar esame, lietuviškos šeimos. auklė
jamoji |taka yra tapusi labai ribota . . .” 
(„Mintis” Nr. 84). Tokiais paviršutiniškais 
teigimais, man atrodo, visai nepamatuotai 
ir, pasakyčiau, žalingai bandoma nuvertin
ti auklėjamą jtaką tos institucijos, kuri kaip 
tik prie šitų nenormalaus gyvenimo sąlygų 
gali likti vieninteliu tautiškumo židiniu. 
Kaip tik ta nenormalaus gyvenimo aplinka, 
kurią visi akivaizdžiai jaučiame, auklėja
mąją šeimos jtaką ne, tik ne riboja, bet, 
priešingai, dar ją išplečia, arba, mažiausia, 
verčia labai išplėsti.

Tremtyje gyvenančiai ir savo vaikus 
auklėjančiai šeimai jau dabar tenka pasi
imti žymią dalj to tautiškojo jsąmoninimo 
naštos, kurią normaliose sąlygose nešdavo 
kitos institucijos. Ateityje, jei mums teks 
ilgesni laiką praleisti emigracijoje ir išsi- 
blašykti po visus pasaulio užkampius, ši 
šeimai tenkanti tautinio auklėjimo apimtis 
ne tik nemažės, bet neišvengiamai turės 
padidėti ir jos |taka šia prasme bus ne tik 
ne ribota, bet daugelyje šeimų ir vienintelė.

Seimą ir emigracija
siems, tai bent žymiai daliai jaunimo visai 
nebus prieinama. Tad kam gi tada teks 
viso tautinio auklėjimo našta? Seimą vėl 
neišvengiamai turės grįžti prie tos Vargo 
Mokyklos, kuri yra palikusi, tokį skaidrų 
ir didingą kovos už lietuviškumą prisimi
nimą.

Todėl, nuvertindami auklėjamąją šeimos 
įtaką, mes pasirinktume labai klaidingą 
kelią, nes nebūtume pasirengę nugalėti 
sunkumų, kurių pateiks tautinio auklėjimo 
problema tada, kai tremties sąlygos z tau
tinį auklėjimą 
šeimai. Būtų 
anksto nuleisti 
kurios negalės 
kas mokyklas, 
šeimos lietuvių
Mes turime daryti viską, kad kiekviena šei
ma, kur ji bebūtų, galėtų virsti lietuvišku
mo tvirtove, tėvynės meilės saugotojai Dėl 
to ir šeimos turėtų būti jau iš anksto ati
tinkamai nuteiktos, parengtos. O tai galima 
būtų padaryti platesnėmis to klausimo dis
kusijomis. Bet tokiu atveju negalima pra
dėti nuo šeimos auklėjamosios įtakos ri
bojimo. Šeimos auklėjamąją skalę tenka 
vispusiškai plėsti. Patį šeima turi susigy- 

Jau' šiandien kai kuriose Vokietijos vie- | venti su mintimi, kad, atsidūrus viena tąrp 
tose (turiu galvoje daugiausia prancūzų | svetimųjų, lietuviškumą, —

nių sprendimų, apribojančių auklėjamąją 
šeimos įtaką.

Qaidkai dkaitytejui
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3 LAIŠKAS

subordinuos išimtinai tik 
tikrai nedovanotina jau iš 
rankas ir tarti, kad šeimose, 
leisti savo vaikų į lietuviš- 
lietuviškumas išnyks ir tos 
tautai nustos egzistavusios.

Būtų dideliai naudinga ne tik mūsų šei
mas šia prasme tinkamai nuteikti, bet ir 
ateiti joms su reikiama pagelba. Reikia pa
klausti sąve, ar tos lietuviškos šeimos, ku
rioms likimas lems atsidurti tarp svetimų
jų, bus pajėgios tinkamai atlikti šią tokiais 
atvejais tautinio auklėjimo pareigą. Susi
pratusi lietuviška šeima, be abejonės, 
stengsis visomis išgalėmis kurstyti tautiš
kumo ugnelę, bet jai reikės ir atitinkamo, 
jei taip galima pasakyti, prakuro.

zoną) nebėra galimybių leisti vaikų jei ne 
| pradžios, tai bent j viduriniąsias lietuviš
kas mokyklas, nes jų pasiekiamoj artumoj 
neturima. O tuo atveju, kai mes būsime 
priversti mažutėmis grupelėmis, jeigu ne 
pavienėmis šeimomis, išsisklaidyti po pla
tųjį pasauli, lietuviškoji mokykla jei ne vi-

tautini auklėjimą 
pečių. Šį tauįfts 
lengvai palaiflfi 

iš anksto įtikinta,

ji turės nešti ant savo 
pareigos jausmą galima 
tokioj šeimoj, kuri bus 
kad be lietuviškos mokyklos ji jau jokiu 
būdu negali tinkamai tautiškai auklėti savo 
vaikų. Todėl nuo tokių sugestijų tektų lai
kytis galimai toliau ir nedaryti beapefiaci-

APIE
Savo rūšies terra incognita, nežinoma že 

mė, o dažnai ir baubas vaikams gąsdinti 
mums yra YMCA (pilnu vardu Young Men 
Christian Association — Krikščioniška jau 
nų vyrų sąjunga). Tur būt, nėra baisybių, 
kurių kai kurie blogos valios žmonės joje 
neįžiūrėtų ir — kas dar blogiau — nesi
stengtų kitiems, nežinantiems, jų įrodyti.

Vienintelis, kas šiek tiek pateisina tokias 
kalbas, yra didelės mūsų visuomenės dalies 
besiorientavimas. Ir kaip gi ji orientuosis, 
jei niekas objektyviai neinformuoja!

O esminio pasakytina taip nedaug.
YMCA gimė 1844 m. Londone. Jos tėvas 

— jaunas fabriko darbininkas Williams. 
Tais laikais darbininkų gyvenimas buvo 
nepalyginamai sunkesnis, negu šiandien. 
Vargu, ar jie beturėjo kokią švieselę niū
riame ir miglotame savo kasdieniniame gy 
yenime — apie socialini aprūpinimą, skai
tyklas, sporto sales nė nekalbant.- Logiška 
buvo, kad darbininkas, po sunkaus, išse- 
miančio darbo gavęs porą skatikų, žinoda
mas, kad namie jo laukia »tik skurdas ir al
kis, pasukdavo smuklėn, kur bent gaudavo 
išgerti ir užsimiršti. Visų laikų silpni žmo 
nės ieškojo prieglaudos ir užmiršties alko
holyje, bet nei vienas jų iki galo nerado.

Neturėdami nei dvasinio, nei fizinio at
gaivinimo, darbininkai skurdo ir nyko. Tų 
atgaivinimų suteikti, žmonėms iš alkoholio 
tariamosios prieglaudos išgelbėti ir buvo, 
įsteigta YMCA. Steigiamajame susirinkime 
dalyvavo vos apie 15 jaunų 18—21 m. dar- 
btaibkų. Tai buvo 1844 m., o jau 1855 m. 
įvyko pirmasis pasaulinis kongresas, ku
riame dalyvavo 4 valstybės.
' Dabar YMCA turi savo skyrius daugiau 
kaip 70 tautų, turi 300 grupių ir virš 2 
milijonų aktyvių narių (su pasyviais ir kan 
didatais — dvigubai). Ji yra djįžiausia to- 

• kia organizacija pasaulyje.
Šitokio savo išsiplėtimo pagrindą YMCA 

malb nariams teikiamoje laisvėje. Teturė
dama tik vieną pagrindinę krikščioniškąją 
idėją, YMCA leidžia visa kita susikurti sa
vo nariams patiems ir individualiai. Todėl 
nėra bendro visai organizacijai statuto ir 
veikimo plano, o kiekvienas skyrius,, kiek
vienas padalinys ji susikuria, atsižvelgda
mas | savo tautinius, rasinius, religinius 
savitumus. YMCA’os skyriai tvarkosi ne
priklausomai viehas nuo kito ir nuo vyr. 
valdybos; vienintelis bendras įstatymas:

> YMCA’os narys turi gyventi krikščioniškai.
YMCA siekia suburti visus krikščioniš

kus jaunus vyrus ir moteris (YWCA), ne
kreipiant dėmesio | pažiūras, konfesijas ir 
tautas. Ji dirba dviejomis pagrindinėmis sri 
timiš: 1. tarnavimas žmogui (čia Įeina arti
mo meilė ir apskritai krikščioniškas san
tykiavimas su kitais); 2. galimas pilnutinis 
žmogaus išsivystymas.

YMCA jį mato, kaip ir prof. S. Šalkaus
kis, vispusiškame žmogaus lavinime, t. y., 
jo fizinių, dvasinių (kultūrinių) ir sielos 
(religinių) jėgų ugdyme. Trikampis YM
CA’os ženkliukas, kurį nešiojant jau gali 
pamatyti ir lietuvi, simbolizuoja šias tris 
ugdymo sritis.

Dabar dėl priekaištų YMCAI. Rodos, 
priekaištas, kad YMCA — anglo—amerikie
čių įrankis pasaulyje dominuoti, atpuola sa 
vaime, prisiminus, jog kiekvienas padalinys 
nusistato savo darbo gaires pats.

YMCA
Tokie pat juokingi yra samprotavimai 

matančiųjų YMCA’oje masonų tvirtovę. Iš 
tikrųjų YMCA yra tiek pat masonų, kiek 
ir'Romos Bažnyčios organizacija, t. y., jo
je gali reikštis ir veikti, kiek norėdamas, 
kiekvienas geros valios krikščionis. Jos va 
dais gali būti, kaip sako Įstatai, tik rimti 
krikščionys. Nenuostabu, kad jai dažnai va 
dovauja kunigai (pav., Lenkijoje, kur YM
CA buvo plačiai išplitusi, jai vadovavo ka
talikų kunigai; kai kuriuose kraštuose ak
tyviai reiškiasi protestantų dvasiškiai).

Tremtyje veikianti YMCA turi tų gerų 
privalumų, kad 1. gauna tam tikros para
mos iš kitų kraštų YMCA’os narių, kuri 
mums šiaip nebūtų prieinama; 2. palaiko 
ryšius su kitų kraštų organizacijomis; 3. 
jos nariai — tremtiniai, nuvykę kitur,' vi
sada bus mielai priimami nariais.

Būtų džiugu, jei šia organizacija 
mūsų visuomenės labiau susidomėta, 
dar ir bijomasi steigti, tai nieko
kenktų iškėlimas šio klausimo spaudoje.

V. Kelkis

Man teko stebėti kelių šeimų vaikus, jau 
dabar besimokančius svetimose mokyklose. 
Tėvai, norėdami palengvinti vaikams sve
timos kalbos pramokti, duoda jiems skai
tyti trumpus apsakymėlius ta kalba 
spausdintose knygose. Tuose apsakymėliuo
se populiarinama ne lietuvių tautos praei
tis, juose vaizduojama ne lietuviška kultū
rą įr ryškinami ne lietuviški papročiai, 
skiepijami ne lietuviški siekimai. Tėvai tai 
daro ne iš blogos valios, o tik skatinami 
noro, kad vaikai greičiau ir geriau pra
moktų svetimoje mokykloje vartojamą sve
timą kalbą. Šio tikslo siekdami jie naudo
ja tokią lektūrą, kokią kita tauta yra iš
leidusi. Tad ar nebūtų pravartu mums pa
tiems išleisti atitinkamos tautinės lektūros 
anglų, prancūzų, ispanų, o gal ir vokie
čių kalbomis? Iš vienos pusės, ji būtų skir
ta tam jaunimui, kuris, negalėdamas lan
kyti lietuviškos mokyklos, mokysis svetimo
je mokykloje. Ten ta knyga pravers jam 
pačiam, o kartais ir jo mokslo draugams, 
nieko nežinantiems apie Lietuvą ir lietuvių 
tautos kančių kelią. Iš kitos pusės, tokia 
lektūra būtų naudinga ir lietuviškas mokyk
las lankančiam jaunimui, kuriam neabe
jotinai teks išmokti kalbą to krašto, kuria
me jis gyvens. Be to, šitokią lektūrą būtų 
naudinga paskleisti ir tarp Amerikos lietu
vių jaunimo.

Visos šios lektūros apimtį turėtų rūpes
tingai nustatyti kompetetingi mūsų trem
ties organai.

Su buržuazijos išsilaisvinimu jau daug 
didesnis skaičius žmonių naudojosi laisve. 
Dabar atėjo laikas laisvės idėjai persimes
ti j darbininkiją ir ūkininkiją. Ir nuo XIX 
a. vidurio tos idėjos įgavo konkrečią for
mą. Bet kartu su tuo kito ir laisvinimo in
tencijos. Jeigu pirma laisvė buvo supranta 
ma dvasine ir politine prasme, dabar ji 
buvo praplėsta ir j ekonomini gyvenimą. 
Pirma buvo kovojama prieš bažnyčios ir 
politinnę vergiją, dabar — prieš1 ekonomi
ni išnaudojimą. Marksas tik tarp kita ko 
skelbė, kad religija yra visuomenės opiju- 
mas. Jeigu pirma buvo rūpinamasi indivi
do laisve, dabas mestas šūkis už masių iš 
silaisvinimą.

Suprantama, kad kartu su tuo keitėsi ir 
pažiūros | masę. Seniau ji buvo laikoma 
kažkuo neigiamu tvulgus, iš čia žodis vul-

būtų 
Jeigu 
nepa-

Turėdama tokios lektūros lietuviška šei
ma galėtų šiek tiek lengviau nugalėti tau
tinio auklėjimo sunkumus, nes priaugantis 
jaunimas greta su gyvu lietuvišku žodžiu 
šeimoje įgautų progos, tokią lektūrą skai
tydamas, ne tik svetimos kalbos mokytis, 
bet ir nuodugniau pažinti savo tėviškę, iŠ 
kurios jis yra išplėštas, bet nuo kurios ne
privalo atitrūkti. Nebus jokiu būdu yda, jei 
jaunimas be savo gimtosios kalbos laisvai 
vartos ir kalbą to krašto, kuriame yra pri
verstas ilgesni ar 'trumpesni laiką gyventi, 
bet bus nepataisoma, jei jis nustos lietu
viškai galvoti ir jausti, jei Lietuva jam 
bus mažai pažįstama, svetima.

VI. Minvydas.

PRANYS ALŠBNAS

Nuvytosios gėlės
Kuklus, mažytis, bet kartu gana gražus 

namelis, stovėjo gale Užupio kaimo ir, tar
tum susidūmojęs, klausėsi švelnaus vėjelio 
šiurenimo. Jis buvo kibk tolėliau nuo kitų 
kaimo trobų, apjuostas žaliu medžių vaini
ku. Jo palangėje kerojo įvairiaspalvių gė
lių lysės . . .

Tai buvo to kaimo mokslo šventovė — 
Užupio pradžios mokykla. Viename name
lio gale įrengtos mokyklos klasės, o antra
me — jaunos mokytojos Reginos Jūrėnaitės 
butas. Ji gyveno vienui viena, tik retkar
čiais pas ją ateidavo senutė kaimo moteris, 
kuri padėdavo atlikti svarbesniuosius ruo
šos darbus.

Buvo 1941 m. birželio pradžia. Lietuva, 
jau veik metai laiko, kentė žiaurią bolševi
kų priespaudą. Siame dainų krašte vakarais 
nebeskambėjo jaunimo dainos ir nebeskar- 
dėjo jaunatviškas juokas. Žmonėse entu
ziazmas- buvo dingas. Visi apatiški, nevil
ties prislėgti, tartum šešėliai, slankiojo ir 
stebėjo kas toliau bus. Daugelis inteligen
tų ir kitų sričių darbininkų buvo sukišta 
l kalėjimus, o miestų gatvėmis, aprengti 
ilgomis apskretusiomis palaidinėmis, vaikš
čiojo tik raudonarmiečiai. Civiliai jau 
nedrjso ir pasirodyti ... -

Tais metais naujieji šeimininkai buvo 
Įsakę anksčiau ir mokslą baigti, anksčiau 
pradėti vasaros atostogas. Jiems gi nerūpė
jo Lietuvos jaunimo nei mokslas, nei jokia 
pažanga . . .<■

Jau prieš keletą dienų baigėsi mokslas 
ir Užupio pradžios mokykloj. Mokyklos na
melis liko tuščias ir lig visų apleistas. Ja
me teplakė tik viena vienintelė jauna šir
dis, kuri slėpėsi mokytojos Reginos krūti
nėj . . .'

Dabar žvilgterėkim Į mažą jos 
pamatysime ką tuo metu veikė 
Regina.

Vėlesnis popietis. Regina rymo 
daro lango ir rankomis nervingai glamžo 
neseniai gautą sužadėtinio Vinco laiškeli-

buteli ir 
mokytoja

prie at-

Praeitame laiške sakėme, kad mes esame 
sugriauto gyvenimo aukos. Ne tik tie, ku
rie šiandien yra išvaryti iš savo namų, ku
rių namai sugriauti arba kurių namuose 
gyvena svetimieji, yra to sugriauto gyve
nimo aukos. Galima sakyti, visa Europa 
yra tokia auka. Nežinia, kas laimėjo š| ka
rą, bet vieffa aišku, kad j| pralaimėjo se- 
na’sis kultūros lopšys — Europa. Europa ta 
po nubausta už labai drąsius savo ekspe
rimentus. Jj davė pasauliui' tokias idėjas, 
kurios netrukus buvo nukreiptos prieš ją 
pačią. Iš tų idėjų aš šiandien noriu kalbėti 
apie dvi — žmogaus ir tautų emancipaciją.

Kai 1793 m. lapkričio mėn. 10 d. Pary
žiuje D. Prancūzų Revoliucijos prozelitai 
nukėlė nuo altoriaus Dievą ir jo vietoje 
pastatė moterj, Dievo kultas buvo pakeis
tas proto kultu. Europos žmogus turėjo 
pereiti ilgą kelią, kol priėjo prie tokio,' garus). Dabar ta masė imama ko ne die- 
mes šiandien pasakytume, perdėto žmogaus 
išaukštinimo. Ilgus amžius atrodė, kad to
limiausia, bet užtat, ir pagrindinė žmogaus 
pavergimo priežastis buvo Dievas. Kara
liai, ponai, bažnyčia laikė pavergusios žmo 
gų Dievo vardu. Tik jį nuvertus nuo sosto 
bus panaikinta paskutinė vergijos priežas
tis.

Ne tik žmogus,bet ir visa gamta, visas 
pasaulis norėta išlaisvinti iš „Dievo pan
čių”. Viduriniais amžiais filosofja buvo lai 
koma teologijos tarnaite. Filosofija tada at
stovavo visus pasaulinius mokslus. Vadi
nas, mokslas aplamai turėjo būti teologi
jos — mokslo apie Dievą — tarnyboje. 
Nuo renesanso laikų mokslas pamažu ėmė 
laisvintis nuo teologijos globos. Už šias sa 
vo patangas ne vienas mokslo žmogus nu
ėjo ant laužo. Bet pasaulis pamažu atsikra
tė Dievo. Kai garsus prancūzų astronomas 
Lamarckas išdėstė * Napoleonui savo kosmo 
logijos (mokslo apie visatos sąrangą) pas
laptis, Napoleonas paklausė, kokia vieta jo 
je priklauso Dievui. „Sire, atsakė Lamarc-

i kas, jis nereikalingas visatos išaiškinimui”.

Žmogus ir jo protas atsistojo Dievo vie 
toje. Tai yra drąsus revoliucinis žingsnis. 
Jj ryžosi žengti tik patys drąsiausieji. Eili-

I niai piliečiai — masės — dar ilgai pasi
liko su savo Dievu ir su savo vergija. Kai 
1789 m. liepos 14 d. šturmu buvo paimta 
Bastilija, kaip priespaudos ir vergijos sim 
bolis, džiaugsmo banga nubangavo per vi
są Europą. Bet ji palietė tik viršūnes, ka
mienus vos tepajudindama, o šaknų visai 
nepaliesdama. Ir visas XIX amžius yra nuo 
latiąė kova tarp revoliucijos ir reakcijos!, 
tarp laisvės ir priespaudos. Tos kovos are 
na buvo Europa, bet jos atgarsiai nuklys
davo ir į kitus kontinentus. Išsilaisvinimo 
šūkiai ir laisvės idėjos plito ne tik horizon 
teitai, bet ir vertikaliai, vadinasi, nuo vir
šūnių gilyn 1 kamienus ir l šaknis.

vinti. Ant to paties altoriaus, ant kurio 
prancūzų revoliucijonieriai iškėlė žmogų 
su jo protu, ant to paties altoriaus dabar 
buvo keliama masė. Prancūzų psichologas 
Gustave Le' Bon, pirmasis teigiamai įver
tinęs masę, savo klasiškame veikale „Masių 
psichologija” drĮsta tvirtinti, kad „šimtme 
tis, | kuri mes įžengiame, iš tikrųjų bus 

'masių". Tai jis rašė 1895 metais. Vadinas, 
šimtmetis, | kur| buvo ruošiamasi įžengti, 
turėjo būti XX šimt metis. XX amžius — , 
masių amžius.

Kartu su masių išsilaisvinimu ėjo ir ten 
tų išsilaisvinimas. Mat, šalia klasės, tau
ta yra charakteringas organizuotos masė* 
pavyzdys. Ir kas atskiram individui buvo 
1789 m., tas Europos tautoms buvo 1918 m. 
Didelė dalis Europos tautų dabar pasidarė 
laisvos ir nepriklausomos. Bet kaip indivi
do per didelis išaukštinimas, jo atpalaida
vimas nuo visokių varžtų privedė prie per 
dėto individualizmo ir neriboto pasitikėji
mo savo protu, taip tautų su jų suvereni
nėmis, vadinasi, neribotomis teisėmis iškė
limas privedė .prie tautinio individualizmo, 
arba nacionalizmo. y

Nors abu šie reiškiniai — individualiz
mas ir nacionalizmas — yra vieno ir to 
paties istorinio proceso rezultatai, bet juos 
sunku vienas su kitu sude.mti. Masių iškė 
limas siekė suniveliuoti individą. Mažas čia 
skirtumas, ar tos masės buvo keliamos pro 
letariato diktatūros vardu, kaip Rytų Euro 
poje, ar atviro nacionalizmo vardu, kaip 
Italijoje, Vokietijoje ir kai kuriose kitose 
Europos valstybėse. Nacionalizmas dau
giau mažiau apglamžytas V. Europoje šian 
dien su nepaprasta jėga akcentuojamas R. 
Europos valstybėse, kur jis iki šiol buvo 
maskuojamas. Nacionulkmas yra viena 
sunkiausių dabartinės Europos ligų.

Viator

atitrūksta nuo skaudžios 
metu supo visų lietuvių

— taipogi buvo ir fioletinės spalvos

ant lango,, šią gražiąją

Lauke jokio vėjelio, tylu,, ramu ... Jos 
akys įsminga į priešais augančius medžius, 
I&rių nė lapelis nejuda . . .

Ji gėrisi tuo gamtos ramybės vaizdu ir, 
minutėlei, tarytum 
tikrovės, kuri tuo 
aplinkumą . . .

Berymojant jai
gamtinės tylos harmoniją vis dėlto su
drumstė trejetas nenuoramų žvirblių Jie 
kovojo ties Įkeltu medin inkilėliu. Vienas iš 
žvirblių smarkiai buvo apipešiotas kitų 
dviejų. Gaila Reginai nuskriaustojo, bet 
kaip jam padėsi? . . .

— Ir gamtoj lygiai taip, kaip ir žmo
nėse. Kieno galia — to ir valia ... — pa
galvojo Regina. Stebėdama šį gamtos vaiz
deli, Regina jį sulygino su tuometine 
tuvos buitimi. Atėjo galingesni — ir 
skriaudė silpnesniuosius ...

Jau kelinta diena Regina sielojosi, 
per anksti nutrauktas mokslas ir ji nebe
galėjo dirbti su savo mėgiamaisiais vaiku
čiais. Tame darbe ji rasdavo pati save, ras
davo savo sielos suraminimą. Nors buvo 
pašalinti kryžiai iš mokyklų ir uždraustas 
patriotinis auklėjimas, bet ji mokėjo skie
pyti y'aikams Dievo ir Tėvynės meilę ...

Tą dieną, iš ryto, ji buvo linksmiau nu
siteikusi. Prieš porą dienų gavo Vinco laiš
keli, kuriame rašė, kad keturioliktą birželio 
atvažiuosiąs. Apie 15 Valandą jau būsiąs 
Užupy ... '

Deja, iš Kauno traukinys jau buvo atė
jęs ar praslinko apie pora valandų laiko, o 
Vinco vis nėr ir nėr ...

Regina Vinco nuoširdžiai laukė, nes tik 
su juo galėjo- draugiškai pasikalbėti, pasi
guosti ir išsakyti viską, kas jos širdį slėg
davo . . .

Tą dieną ji buvo priskynusi gražių gėlių 
puokštę, kurios, įstatytos | išmargintą va
zelę, ir Reginos žvilgnsnius traukė l save. 
O kiek džiaugsmo bus Vincui ... Juk jis

vilti . . .
gražiųjų gėlių puokštę Regina rinko

Lie-, 
nu-

kad

taip myli gėles ... Jos gi ir priskintos tik 
jo garbei ... ■

Regina gerai žinojo^spalvų reikšmes, tad 
ir. gėlių priskynė įvairiausių, štai, puokštė
je dominavo meilės spalvą reiškiančios 

'raudonos gėlės, buvo ir baltų, kurios reiš
kė nekaltybę, ištikimybės spalvą atstovavo 
mėlynos gėlės, o abiejų draugystei pa
brėžti
gėlių. Gėlės turėjo ir žalius lapus, kurie 
reiškė

Šią 
atsidėjusi, nes žinojo, kad ir Vincas spalvų
reikšmę gerai žino . . .

Bet .. . Reginos galvon negalėjo tilpti 
mintis — kodėl Vincas neatvažiavo žadėtu 
laiku. Gal ji kokia nelaimė fttiko, gal . . ., 
o, neduok Dieve, gal ir jį bolševikai į kalė
jimą uždarė? '. . . gal . . . gal? . . :

Pašokusi nuo lango, ji nervingai žingsnia
vo po savo mažytį kambarėli, kartais pri
sėsdama ir vėl prie lango, kad įkvėpus bent 

I kiek tyro oro, nes krūtinę užguldavo liū
desys, kuris, tartum sunkiu akmeniu, pris
lėgdavo ją ir buvo sunku net kvėpuoti . . .

Dar kartą prisėdusi prie lango, Regina 
akimis nuklydo toli | laukus, j vieškeli, jun
gianti Užupio kaimą su apskrities miestu. 
Ir ten, kąs jai krito | akis — vieškelis buvo 
paskendęs dulkėse ir matėsi neįprastas 
sunkvežimių judėjimas . . .

Reginą nukrėtė šiurpas, kuris vėliau pe
rėjo j ilgiau trunkančią baimės būseną. 
Jau iš seniau sklido kalbos, nors tai 
ir spėliojimai, kad bolševikai žmones 
O gal jau ir veža?...

Besvyruojančiai jos jausmų bangai
čiantis, vis dėlto ir vėl ji apsiramino. Gal 
čia ir nieko blogo... gal dar atvažiuos... 
Turbūt vakariniu traukiniu... Ir vėl 
laukė...

Bet, štai, priartėjo ir naktis, o Vinco 
nėr. Regina atsigulė. Ilgai ji neužmigo,
tesi lovoje ir buvo kankinama (vairiausių 
minčių... Tik prieš pat| rytą kiek akis su 
merkė. Užmigusią ją kankino baisūs sap
nai.

buvo 
veš...

kei-

i»

vis
var

Bet... kas tai — sapnas, ar tikrovė?Dar 
nepradėjus švisti, per. miegą ji girdi burz
gianti mašino motorą Pašoksta iš lovos ir 
pribėgusi prie lango, |beda akis l kiemą... 
Ten nieko nematyt. Jos galvoje pinasi (vai 
rios mintys: gal kartais kur nusisamdęs au 
tomobil| ir Vincas atvažiavo?...

Po keletos ' minučių,' už durų pasigirdo 
beldimasis, kuris buvo smarkus ir neįpras
tas.

Regina, prišokusi prie durų, atidarė jas 
ir apstulbusi pamatė ginkluotus enkavedis
tus. Vienas iš jų buvo parsidavėlis lietuvis, 
kuris buvo gaujos vadovu...

Reginą supurtė baimės jausmas. Ji, nė 
žodžio netarusi, pradėjo 
tuvis išdavikas paprašė 
pareiškė, kad valdžios 
Regina Jūrėnaitė turinti 
ti j kitas broliškas respublikas. Pasiruošti 
išvykimui — jai duodama pusė valandos 
laiko ir patariama daug nieko neimti, ne» 
ten būsianti viskuo aprūpinta...

Sunkus smūgis buvo Reginai, bet ji, nors 
verkdama, greitai susitvarkė, tačiau, nieko 
neveikė ir nesiruošė. Enkavedistai rūpino 
skubėti. Regina, paėmusi vieną lagaminėli 
ir, {metusi | j| porą suknelių, ryžtingai pa 
reiškė, kad ji pasiruošusi. Enkavedistai dar 
ko tai ieškojo po stalčius ir rausė viską, 
kas Reginos rankomis .buvo gražiai sudė
liota. Radę ką vertingesnio — kišosi | ki
šenes. Vienas iš jų, neva, surašinėjo Regi
nos turtą... • .

Išvykdama Regina persižegnojo, pabučia; 
vo Dievo Motinos paveikslą, minutėlę dar 
skyrė žvilgsniui | gėlių puokštę, kurios bu 
vo skirtos Vincui ir paskutini kartą žengė 
per tą slenksti, už kurio lieka tiek daug ir, 
tiek gražių prisiminimų...

Lipdama 1 už vartų stovint} sunkvežimi, 
ji dar kartų žvilgterėjo į tą nameli, kur 
tiek gražių dienų pragyventa, kur. krašta
vo nekaltų vaikučių balsai, kur atsilanky
davo Vintas ir kur pragyventi dveji metai 
— prabėgo tartum malonus sapnas —

(Nukelta | 4 pusi.)

balsu raudoti. Lie 
ją nusiraminti ir 

įsakymu, mokytoja 
išvykti apsigyven-

/
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Tarp Seedorfo ir Market Harborough
(IŠKELIAUJANČIO ANOLIJON Į6P0D2IAI

Pagaliant Iš savo nuolatinės stovyk-1 kartą patikrinęs mūsų dokumentus, kuriuo 
los išvažiavę birželio 16 d., trejetą dienų — -........... a.,
prabuvę Wentorfe, birželio 20 d. pasiekė
me Seedorfą, iš kurio pagaliau išspaudėme 
liepos 19 d.

Penkios savaitės vargo pereinamosiose 
stovyklose pastebimai pakirto sveikatą ir tų 
atspariųjų, kurie tylom mėgino gyventi iš 
to, kas duodama. Tvirtinu tai patyręs sa
vo kailiu.

Stora* abejingumo apatijos kiautas jau

se atsiranda naujas antspaudas, duodąs tei
sę išlipti | anglų žemę.

Mes nugabenami | pereinamąją stovyklą. 
Stovyklos direktorius pasako ilgą kalbą, 
sveikindamas atvykusius. Čia laisvė ir de
mokratija. Čia nebus gestapo ir spygliuotų 
vielų, ir čia visų tautų atstovai dirba atsta 
tyti Anglijai, kovojusiai už pasaulio laisvę. 
Ligi šiol atvykdavo tik pabaltiečini ir uk
rainiečiai, bet su šešioliktuoju tūkstančiu,

SIS TAS APIE VENECUELĄ
Laiškas iš Venecuelos. Karščiai, žemi atlyginimai ir sunkios įsikūrimo sąlygos. Ar 

Venecuela?
tojaus dieną apie 150 žmonių važiuojame t 
Market Harborough. Antrinių pereinamųjų 
stovyklų yra jau nemaža, bet mūsų likimas, 
pasirodo, jau prieš porą savaičių buvo nu 
spręstas.

Lietuviškoji medalio pusė kol 
kas čia gana neryški. Latviai ir estai jud
resni, gal jų kiek daugiau, todėl tiek apie 
centrines įstaigas, tiek gyvenamųjų statinių 
rajonuose skelbimų lentos išmargintos lat
viškais ir estiškais skelbimais ir praneši
mais, o lietuviškais raštais ir labai retas 
ir skurdžią našlaičio vietą teturi'.

Jei būtų daugiau judrumo, gal ir spau
dos ateitų daugiau, negu vien tik „Lietuvių

Storas aDCJingumo apaujo» Kiautas jau • taiuicciai, uvi ou scsiuiikiujju iuksikiiciu, 

seniai- buvo užsidėjęs, ir tik keletas didės- ■ mūsų transportu, pasirodė ir pi. m eji ju
ntu entuziastų tešuktelėjo, kai atėjo žinia,! goslavai, Jugoslavijos graikai, serbai ir 

! p) keletą kitų tautų atstovų.
Hullyje didžiuliame Anglijos mieste,

veik visi namai tik dviejų aukštų. Čia jau I Žodis”. Spaudos klausimas labai aktualus, 
mes gauname pirmuosius įspūdžius apie I o naują lietuvišką laikraštį išleisti Anglijo 
Angliją, žydinčią rožėmis ir visa ko turio- 
čią, tik stovyk'n* direktorius įspėjo, kad ne 
būtume išlaidos, kol neturime darbo, bet 
kai kas nebesusilaiko — nueina paragauti 
alaus, nusiperka žuvies, duonos, visokių 
smulkmenų, kurios čia žymiai pigesnės, ne 
gu laive. , ; •

Vakare tradicinis atvažiavusiųjų tautinių 
grupių pasirodymas. Padainuoja ukrainie
čiai, estai, latviai. Išeina ir lietuviai, nusi
pelnydami vėl simpatijų, kaip jau būna ne 
be pirmą kartą. Iš įvairių stovyklų vyrų 
greitosiom sudarytas choras, akordeonų 
pritariamas J. Mašanausko, sudainuoja 
„Ramovėnų maršą”, „Mūsų kuopą”, „Tykus 
buvo vakarėlis" ir „Augo girioj ąžuolėlis”. 
Po to grupė buvusių neustadtiečių sudai
nuoja lietuviško teksto su anglišku refrenų 
dainą „Katti” anglišką „Singing pooly” ir 
nesiliaujančioms katutėms apraminti „Tė
vas su motina savo”. Akordeonistas J. Meš 
kauskas pagroja lietuviškų tautinių šokių 
melodijų. v

Kviečiami graikai, jugoslavai, serbai, bet 
į priekį išeina ir porą dainų sutraukia tik 
vienas jugoslavas.

Mum* čia, tose padoriau įrengtose stati
nėse, tenka praleisti tik vieną naktį, o ry-

dar

raikšti ant ran- 
ir mėgina links- 
kurie apsupa ka 
instrumentu. Kai

kad išvažiuojame. Seimas paliekančių vyrų 
širdis nuolat ėda klausimas, ka* bus, jei ši 
tokiose sąlygose reikės vvgti jų mažiems 
vaikams, ir tas klausima* nuolat jiems pra 
siveržia pro lūpas;

Katarinka ir kultūros fondas. 
Kai su savo maišai* in lagaminais susiren
kama aikštėje, laukdami kol veš į stotį, į 
ratukus pasikrovę* aplužūsią katarinką at
važiuoja geltoną invalido 
kovės užsidėjęs vokietis 
minti. Susiranda mėgėjų, 
tarinkos savininką su jo
kurie už stambesnę sumą nusiperka teisę 
pasukti katarinko* rankeną.

— žiūrėk, katarinka surenka daugiau, ne 
gu tavo peršamasis Kultūros Fondas, — 
drėbia man pažįstama* inteligentas pasi
šaipydamas.

Aš žinau: jis skeptikas visoms kitų pas
tangoms, kol tos pastangos nereikalingo* 
jam pačiam. Pastabą praryju: juk daug ma 
loniau kitus niekinti, negu ką nors dirbti. 
O jei čia daugiau surink* katarinka, negu 
Kultūros Fondas, tai mes patys kalti: vo
kieti* katarinko* savininkas transporto iš
važiavimo dienomis pdsistengia atvažiuoti, 
o Kultūros Fondas neturi savo atstovo, ku
rto pasikalbėtų su išvažiuojančiai* ir at
važiuojančiai*.

„Stamford Victory” laivas laukia prie 
kranto Cuxhaven uoste. Daugumas mūsų 
Mra plaukioję jūromis, todėl šis 4520 to 
laivas mums atrodo didelis. Praėję pro mui 
tinę ir gavę dokumentuose antspaudą — 
teisę sėsti laivan, pamažu slenkame į jį. 
Vieną kitą sulaiko muitininkai.

— Iš kokio medžio padarytos tos lazdos? 
— klausia muitininkas ilgą lietuvį, nešanti 
tautiniams šokiams šokti reikalingas lazda*.

Jis, matyt, nenorėjo patikėti, kad gali 
kas nore į Angliją vežti* lazdas, kurių vi
duryje nėra paslėptų svarų ar dolerių, bet 
tiesiog paklausti jis neišdrįsta, nenorėda
ma* pasirodyti juokingu.

Laivas išplaukia jau vėlokai vakare. Dar 
jam tebestovint mes gauname spausdintas 
informacijas, kad už žmogaus gyvybę čia 
niekas neima jokios atsakomybės. Kartu 
gauname ir gelbėjimosi juostas, ir laivo 
įgula pamoko mus, kaip naudotis jomis. Su 
ta juosta nevalia skirtis, kol esį laive.

Jūra rami. Vakare stebime į vandenį 
krintančią saulę. O rytojaus dieną apie vi
dudienį laivas staiga įplaukia į miglas. Lai 

nuolat kaukia signalizuodamas, paga- 
sustoja, vėl plaukia, ir antrosios 
vakare jau pasiekiame uostą, tik 
laukiame ryto.

die-
čia

va*
Bau 
no* 
dar

Dviaukšti* H u II i a mus priima dar

be

je, galimas dalykas negreit tepasiseks: tam 
reikia krūvelės svarų. x

Market Harborough lietuviškas gyvenimas 
lyg ir žada gyventi. Į gerovės (Welfare) 
skyrių neseniai paskirtas dirbti Dr. S. Kuz 
minskas; dirba Mikulėno vadovaujama? vie 
tinis lietuvių komitetas, ir numatoma įsteig 
ti Anglijos Lietuvių Sąjungos skyrių. Ir iki 
šiol jau yra buvę šiokių tokių lietuviškos 
gyvybės ženklų. Pastaruoju metu lietuviai 
turėjo skyreli visų čia esančių tautų dirbi 
nių parodėlėje. Liepos 26 d. pasirodė uk
rainiečiai, suruošdami kuklų koncertą ir- 
įdomią rankdarbių ir spaudos parodą (spau 
dos skyriuje buvo leidinių, kurių mes gali 
me pavydėti ukrainiečiams: tai stambūs 
leidiniai svetimomis kalbomis, skirti jų rei 
kalui). O per savaitę, ar porą ir lietuviai 
pravažiuojančiųjų, laikinai čia sėdinčiųjų 
padedami, žada pasirodyti su... Na, apie 
tai, kas bus, gal pasiseks parašyti tada, kai 
pamatysime, kad, jau buvo.

O paskui, atsėdėję čia tam tikrą laiką, 
gausime darbo ir naujuose rūpesčiuose pra 
dėsime naują gyvenimą, vėl taip pat su kris 
lais, šešėliais ir nuobodžiais veidais, kaip 
iki šiol, bet jau sotų ir savarankiškesni.

K. Barėnaš

pa. 
ne- 
ne- 
iš-

mų, bet tas mažai gelbsti. Kad gavus butą, 
reikia mokėti 300 — 500 bolivarų už tar
pininkavimą. Butai paprastai jau išnuo- 
muoti, kuomet namas dar tik suprojektuo
tas. Už 2 — 3 kamb. butą reikia mokėti 
nuomos 175 — 250 bol. į menes). Mažesnių 
butų bendrai čia nėra. Gyventi mebliuota
me kambaryje reiškia finansinę savižudys- 
tę darbo žmogui.

Imigrantų teisės nėra aprėžtos, jie galt 
užsiimti visokiais amatais, išskyrus kelias 
akademines profesijas, kaip gydytojo, ad
vokato ir tt. Kad būtų galima šiose spe
cialybėse dirbti, reikia išlaikyti, valstybi
nius egzaminus, žinoma, ispanų kalboje. 
Nekvalifikuotas Europos darbininkas čia 
sau duonos uždirbti negalės, nes atlygini
mas tokiems yra žemas: 5 — 7 bol. į dieną. 
Be to, darbas klimato atžvilgiu yra per 
sunkus. Kvalifikuoti amatininkai gali už
dirbti 600 bol. ir daugiau per menes).

Nors čionykštės imigracijos įstaigos la
bai skatina apsigyventi ūkiuose, bet vis tik 
nuo to nerėčiau kiekvieną atgrasinti. Nė

JAV valstvbes departamento rastas BALF'o pirmininkui 
dėl vokiečiu reparacijų nacių aukoms

S. m. birželio 12 d. BALF’o pirm. kun. 
Dr. Končius pasiuntė JV valstybės sekre
toriui raštą ryšium su Paryžiaus susitari
mu dėl reparacijų, numatančių tam tikras 
sumas nerepatrijuojamiems nuo vokiečių 
nukentėjusiems tremtiniams. Liepos 11 
tuometinis valstybės pasekretoris J. 
Hilldringas kun. Dr. Končiui atsakė:

„Paryžiaus susitarimo dėl reparacijų 
sir. numatė trijų kategorijų sumas ne repa
trijuojamoms vokiečių veiksmų aukoms pa
dėti ir įkurdinti: a) nedidesnę kaip 25 mil. 
dol sumą iš vokiečių aktyvų neutraliuose 
kraštuose, b) visą sąjungininkų pajėgų Vo
kietijoj rasta nemonetinį auksą ir c) neu
traliuose kraštuose esančius nacių aukų; 
kurie mirė nepalikę įpėdinių, aktyvus. Tu
rima informacija nusako, kad b ir c kate
gorijų turtas yra daugiausia žydų kilmės. 
JV vyriausybė išaiškino, kad nemonetinis 
auksas pirmon galvon yra vertybės, išplėš
tos iš nacių aukų ir kurių negalima grą
žinti.

d.
H.
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Vaduodamosi 8 str., JV, Prancūzija, D. 
Britanija, Čekoslovakija ir Jugoslavija 1946 
m. birželio 14 d. sutarė, kad anų 25 mil. 
dol. 90%, nemonetinio aukso 90% ir be 
paveldėtojų likusių neutr. kraštuose akty
vų 95 % bus paskirta žydams, nukentėju
siems nuo nacių veiksmų, paremti ir įkur
dinti. Kaip matot, susitarimas nustato, kad 
didžiulė dauguma asmenų, minimų 8 str., 
bus žydai.

JV kalbamąjį susitarimą pasirašė dviem 
motyvais: pirma, žydai ypatingai nukentėjo 
nuo nacių agresijos ir neturi vyriausybės, 
į kurią galėtų kreiptis dėl vokiečių repara
cijų; antra, esminga kalbamosios nuosavy
bės dalis buvo žydų kilmės. Valstybės de
partamentas nuvokia nežydų pabėgėlių rei
kalus ir visą laiką ieškojo būdų, kad jie 
galėtų pradėti patenkinamą gyvenimą. 
Kaip žinote, buvo labai sunku pasiekti ta 
prasme suinteresuotųjų galybių susitarimą, 
ir būtų buvę visiškai neįmanoma įtraukti 
jų klasę į tarpą pasinaudosiančių Vokiąti- 
jos reparacijomis.” (E)

emigruoti į

Paskutiniu metu daugiau DP išvyko į 
Venecuelą. Apie gyvenimo sąlygas šiame 
tolimame krašte mums yra labai mažai žino- 
mą* Čia pateikiame vieną laišką, kuris 
vaizduoja darbo galimybes, klimatą ir ki
tas aplinkybes.

„.Visi kurie atvyksta jūros keliu, išlipa į 
krantą Laguayra uoste. Tas Karakasos 
uosto miestas su 160.000 gyventojų, yra .šio 
krašto sostinė. Uoste sutvarko muitų for
malums ir po to visus imigrantus kartu su 
jų turtu valstybės lėšomis nugabena į Ka- 
rakasą. Ten juos pa talpina viešbučiuose, 
kur galima gyventi dvi savaites, be to visas 
išlaidas tvarko imigracijos įstaigos. Jos 
deda ir darbą surasti, bet šiai' pagalbai 
galima atsiduoti, nes nė vienam darbo 
garantuoja. Todėl siūlytina ir patiems
naudoti pirmąsias savaites darbo' susiradi- 
mui. Po šių dviejų darbo savaičių kiekvie
nas turi rūpintis savimi, nes tolimesne pa
galba netenka tikėtis.

Nemokant valstybinės kalbos (ispanų), 
yra labai sunku atrasti bent kiek padoresnį 
darbą. Jei vis tik pavyksta kai ką surasti, vienas baltasis ten negalės išlaikyti, nes 
tai kalbos nemokančiam moka žymiai že
mesnį atlyginimą kaip kitiems. Anglų kalba 
yra svarbiausia svetima kalba šiame krašte 
ij^L čia labai naudinga. Tačiau su viena 
^Kų kalba ištekti sunku. Nors Venecuelo- 
jVyra labai daug anglų ir amerikiečių fir
mų, jos reikalauja abiejų kalbų mokėjimo. 
Žymesnieji amerikiečių įrengimai yra naf
tos bendrovės, bet jose gauti darba yra la
bai sunku, nes pagal įstatymą tik 25 % 
firmos personalo gali būti užsieniečiai.. 
Amerikiečiai, aišku, duoda pirmenybę savo 
žmonėms. Tik po 8 mėn. man pavyko 'gau
ti tarnybą vienoje naftos bendrovėje, bet ne 
Karakase, kaip aš tai klimato atžvilgiu bu
vau pageidavęs, bet Marakaibo ir tai tik 
per pažintis.

Staliai ir mechanikai gali lengvai surasti 
darbo Karakase, bet atlyginimas žemas. 
Reikia skaitytis su 20 bolivarų į dieną. Už 
vieną dolerį čia moka tik 3.30 bolivarų. To
dėl bolivaro 
Įdomu, kad 
yra 
to 
kg. 
kg.

kursas yra garantuotas, 
bolivaro vertė užsienuose 
aukštesnė kaip čia. Mais- 

kainos yra tokios: sviesto
dvigubaj

produktų
bol., pieno litras — 1 bol., duonos 
iki 1,75 bol., raguočių mėsos kg. 
bol. (labai žemos kokybės ir ne 
gaunama), kiaulienos mėsos kg —

— 8
— 1
2-3 

kasdieną
2,50 iki 4 bol., bulvių kg. — 1 bol., cukraus 
kg. — 0,80 iki 1 bol., miltų kg. — 0,75 iki 
1 bol., kiaušinių — 0,25 iki — 0,35 bol., 
ryžių kg 1,— iki 1,50 bol. bananų tuzinas 
— 0,50 iki 0,60 bol. ir tt. Maisto produktų 
kainos nėra stabilizuotos, bet nuolat svyruoja 

Butų trūkumas yra. nepaprastai didelis. 
Karakase stato labai daug gyvenamų na-

atlyginimas žemas, o darbas beveik mir
tingas. Nes esamus karščius čia gali iš
laikyti tik indijonai.

Karakase yra tūkstančiais visokių atsto
vybių. Venecuela yra prekybininkų rojus, 
bet reikia kapitalo, kad būtų galima pra
dėti prekiauti. Laikraščius pardavinėjantis 
berniukas čia uždirba ne 
žinierius. Neperdedu!

Venecuelos svarbiausia 
šaltinių išnaudojimas. Be 
miręs kraštas. Visi kiti pramonės gaminiai, 
beveik be išimties, yra importuojami. Įve
ža taip pat ir žemes ūkio gaminius. Bet 
pradedama ir savame krašte kai ką gamin
ti, išskyrus motorus, metalo gaminius, ma
tavimo instrumentus ir tt. Šie gaminiai vis 
tik dar yra žemos kokybės ir jų nėrą už
tektinai, kad patenkinus vidaus rinkos rei
kalavimus.

Atsakyti J klausimą: emigruoti, ar ne-Į 
Venecuela, yra labai sunku. Čia yra žmo
nių, kurie savo likimu labai patenkinti, yra 
ir tokių, kurie šį kraštą prakeikia. Viena 
yra aišku: Venecuela mums negali tapti 
pastovaus apsigyvenimo vieta. Čia apsigy
venti pastoviam gyvenimui man atrodo vi
sai neįmanoma. Klimatas (išskyrus Kara- 
kasą) yna per blogas, kraštas svetimas ir 
mažai civilizuotas, apie kultūrą visai nekal
bant, nes 60 % gyventojų yra analfabetfl.

Todėl aš galėčiau rekomenduoti atvykti 
čia tik tokiems žmonėms, kurie turi atitin
kamą amatą, kurie neturi didelės šeimos su 
mažais vaikais ir kurie labai taupūs. Siame 
krašte reikia taupyti pinigus, kad galėtum 
išvykti kitur.” (L. Z. Nr. 60)

maniau kaip in-

pramonė naftos 
naftos tai būtų

Nuvytusios gėlės
(Atkelta iš 3 pusi.)

Čia jos širdis vis dėlto neišlaikė. Ji su
šuko: „Kur jūs mane vežate, kuo aš nusi
kaltau?*’... ir- apalpo.

Enkavedistai ją įkėlė 
suburzgus motorui, liko 
numylėtas Užupis...

| sunkvežimį, ir, 
užpakaly gražus ir

Vincas? Jis vieno, 
tautiečio, bolševikų

O ką tuo metu veikė 
dar neprarasto* sąžinės 
tarnautojo, apie numatomą lietuvių vežimą 
| Sibirą iŠ anksto buvo įspėtas ir su keletą 
draugi) iš miesto pasišalino į miškus...

Por< dienų jie keliavo pėsti miškais. 'Tik 
vėliau išdrįso išeiti į mažesnės reikšmės 
kelius, kur jie buvo geros valio* žmonių 
net pavėžinami. Vincas žūt—būt norėjo pa 
siekti Užupį ir pranešti Reginai, kad ji* 
slapstosi... Žinoma jo galvon negalėjo 
nei (tilpti tokia mintis, kad bolševikai ga
lėtų moteris ir net mažus kūdikius vežti į 
Sibirą pražūčiai. Jis galvojo, kad bus tik 
vyrų medžioklė...

Po trejeto* dienų kelionės, vienos dienos 
vakarą, jau sutemus, su džiaugsmu palsdan 
čia širdimi, Vincas atsirado prie Užupio 
pradžios mokyklos. Čia tikėjosi greitai pa 
matyti ir Reginą...

Paslaptingai, tartum vagis, jis prislinko 
prie Reginos lango Ir tyliai pasibeldė. De
ja, niekas nieko neatsakė. Tik dar kartą 
pasibeldua, viduje pasigirdo sanos moteriš
kės balsas:
- K* čia? ...

Vincas sugluipo, o jo širdis pradėjo plak 
ti tartum dideliais plaktuko dūžiais...

— Tai aš... Reginos sužadėtinis Vin
cas.. O kur Regina? — išgąstingai pa
klausė Vincas.

Moteriškė-užžiebė lempą ir atidarė du
ris. Svečias įslinko į vidų ir labai nustebo. 
Smulkesnieji daiktai buvo išdraikyti ir iš
mėtyti, nors visa kita — buvo savo vie
toje. Reginos — kambary nebuvo...

Moteriškė tyliai ėmė verkti rr pranešė, 
kad panelę mokytoją vakar naktį išvežė 
bolševikai. Kai kaimo gyventojai tą trage
diją sužinoję, atsiuntė ją likusių Reginos 
daiktų pasaugoti...

Vincas apstulbęs žvalgėsi į šonus ir ne
galėjo nė žodžio pratarti. Kiek vėliau, jis 
pradėjo rauti sau plaukus nuo galvos ir 
pravirko tartum mažas vaikas . . .

Jis baisiai kaltino save — kodėl jis anks 
čiau neatvyko ir kodėl sau* naiviai užliū
liavo,' jog bolševikai moterų nevėš... Jei
gu jis būtų buvęs —,nors ir gyvybė jam 
būtų kainavusi, būtų nedavęs Reginos 
vežti...

Vėliau, žiaurios tikrovės iškamuotas, 
cas susmuko ant šalimais stovėjusios 
los. Jo ašaros riedėjo per skruostus , 
jausdamasis tartum į mirtininkų kamerą pa 
kliuvęs, ji* žvalgėsi į šalis. Čia viskas te
bebuvo taip, kaip pirmiau būdavo, tik smul 
kesni daiktai išdraikyti, Vidury kambario 
stovėjo apvalus stalas, keletas kėdžių, pa
sieny lova... Nebebuvo tik... Reginos..,

O kampe, ant mažo staliuko, stovėjo nu- 
vytusios gėlės.-

PROF. S. KOLUPAILA DALYVAVO 
INŽINIERIŲ KONGRESE

— Prof. ‘S. Kolupaila dalyvavo pasaulio 
inžinierių kongrese Darmstadt’e perskaity- 
damas net tris referatus ir aktingai daly
vaudamas diskusijose. Kongresas užsitęsė 
10 dienų ir jame dalyvavo apie 500 inžinie
rių — mokslininkų iš įvairių pasaulio šalių. 
Kongresą rėmusi ir amerikiečių karinė val
džia. Iš Pabaltijo tautų tik Lietuva tebuvo 
atstovaujama paminėtame kongrese. SSSR, 
Lenkijos, Čekoslovakijos bei Balkanų vals
tybių inžinieriams niekas neatstovavęs.

iš-

Vin 
so- 
ir,

P. C. I. R. O. PAIEŠKOJIMU ĮSTAIGA 
AROLSENE PRIE KASSEL1O 
IEŠKO SEKANČIUS ASMENIS:

AKELAITIS Kazys, paskui, laiku buvo Vo
kietijoje;

BLECHĖR-Setzer Chana, 43 metų, buvo 
Kone, stovykloje, Gutave—Lenkijoje;

ILJASEVICIUS Romanas,. 46 m., iš Kauno; 
JAKSTAITIENB Ona, 1945 m. sausio mėn. 
* buvo anglų zonoje;
JANAVIČIENĖ Karolina, 83 metų;
JANAVIČIUS Alfredas, 30 metų, iš Kauno;
JANAVIČIUS Henrikas, 22 metų, iš Kauno, 
JANCAUSKAS Vladas, 30—35 metų, Liet. 

Kar. karininkas;
JAREVSKY Moshe, 30 metų, buvo Dachau 

kone, stovykloje;
JOSUPAT Andreas, 48 metų, 1945 m. bu

vo Vak. Prūsijoje;
JURKSITYTE Teodora, 20 metų;
KAN ar KANAS Siman, 13—14 metų, iš 

Kauno;
KAN AR KANAS Rivka, 12—13 metų, iš 

Sėtos, Kėdainių apskr.;
KAPLAN Chane, 50 metų, kurioje nors DP 

stovykloje Vokietijoje;
KAPLAN Sara, iš Simno;
KATINAT Josef, 65 metų, buvo Vokietijoj;

1 KARLA Jonas, 21 metų, buvo Vokietijoje;

Latviu nuomonė apie Švediją
Latvių laikraštis „Latwija” Nr. 53 patal

pino pranešimą iš Stockholmo, pavadinimu 
„Svetinga šalis”. Ten rašoma:

„Dešimtys tūkstančių svetimšalių pa
bėgėlių buvo karo metu atbėgę į Šve
diją. Statistika parodo, kad 1940 m. 
sausio mėn. 1 d. Švedijoje buvo 4.500 
pabėgėlių, daugumoje iš Vokietijos., 
Čekoslovakijos ir Lenkijos. Įvykiai 
Norvegijoje ir vokiečių teroras Dani
joje buvo priežastimi didelio pabėgėlių 
antplūdžio iš tų kraštų. Suomijai kapi
tuliavus ir sovietams užėmus Pabaltijo 
valstybes vėl atvyko daug pabėgėlių— 
suomių,. estų, latvių ir lietuvių. Toli
mesnė statistika parodo pabėgėlių skai 
čiaus padidėjimą: 1940 m. — 4.500, 1941 
m. — 10.000, 1942 m. -------
m. — 26.000, 1944 m.
m. sausio mėn. 1 d. — 192.700. Tau
tybėmis pasiskirstė taip: 32.000 norve
gų, 29.000 baltų, 15.000 danų, 7.000 šuo 
mių ir tt. Pabėgėliai sudarė 3% bend
ro Švedijos gyventojų skaičiaus. Tuo 
pačiu laiku Šveicarijoje buvo 100.000 
pabėgėlių, kas sudarė 2,4% visų gy
ventojų. Jeigu JAV sutiktų priimti savo 
gyventojų skaičiui atitinkamą nuošimtį

- 15.000, 1943 
37.000 ir 1945

pabėgėlių, tai 5 mil. žmonių galėtų iš
važiuoti į Ameriką.

Stockholme gal.ima visur išgirsti įvai 
rias svetimas kalbas, kino-teatruose, 
turguose, arba sporto stadionuose. Ten 
ka stebėtis, kad švedams visa tai dar 
neįgriso. Kartais jie skundžiasi, kad 
svetimšaliai užėmę jų butus ir darbo 
vietas. Bet, bendrai imant, švedai ge
rai supranta, jog pabėgėliai turi už
tektinai priežasčių negrįžti į savo kraš 
tus. Dėl to švecįų laikysena pabėgėlių 
atžvilgiu yra svetinga ir draugiška. 
Daugelis latvių jau dirba savo specia
lybėje, ypač tie, kurie jau pramoko 
švedų kalbos. Gerai uždirba inžinieriai 
ir architektai. Švedų parlamentas suti
ko skirti dideles sumas įvairių kursų 
steigimui, kad svetimšaliai galėtų iš
mokti naujo amato. Švedai pripažįsta 
visus Latvijos diplomus ir atestatus. Pa, 
bėgėliai įvertina švedų svetingumą, nes 
jiems yra žinomos sąlygos, kuriose pa
bėgėliai gyvena kituose kraštuose”.

PRANEŠIMAS
Išėjo iš spaudos geros rūšies tautiniai at
virlaiškiai. ir atvirukai. Užsakymai priima
mi tik per komitetus, kooperatyvus ir spau
dos platintojus. Vietovėse, kur šios įstaigos 
yra sunkiai pasiekiamos, išimties keliu, prii 
mami pavieniai užsakymai. Pavyzdžiui (2 
kompl. — 20 št.) siunčiami, prisiuntus

RM. 7.—
Be to baigiami spausdinti tautiniai laiškams 
blokai ir vokai, o taip pat įvairūs bloknotai
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F-ma „A U F B A 
M ii n c h e n 
F r. Herschelstr.

PAIEŠKOJIMAS
Agnes GMis-Girekaitė, 3131 So. Emerold 
Ave Chicago 16. Ill. ieško:

pusseserės sūnaus kun. Antano KRIN- 
CIAUS — Vegerių klebono; kun. Albino 
ZRODŽDŽIO, Barzdų, Sakių apsk., kle
bono ir kun. Jono KALVAIČIO. Minė
tieji asmenys arba žinantieji apie jų h'ki- 
mą prašome atsiliepti tiesiog ieškotojos 
adresu arba pranešti „Minties” redakcijai
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