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Ukrainos atstovo griežti reikalavimai 
Vokietijos ir pabėgėliu, atžvilgiu Vokietija - politiku rūpestis

Londonas. (N. de-Fr.). Ypatingų įgaliotinių 
konferencijoje Londone daug dėmesio sukėlė 
Ukrainos nuomonės pareiškimas dėl sutar
ties su Vokietija, perduotas jos atstovo Se
nino, kadangi tai yra, beabejo, ir Sovietų 
s-gos nuomonė, kuri iki šiol nebuvo žinoma. 
. Ukraina pasisakė už Ruhro srities pramo
nės kontrolę, vykdomą keturių didžiųjų, ir 
až centrinės Vokietijos valdžios virš sava
rankiškų valstybėlių, kas leidžia manyti, kad 
dėl politinio ateities Vokietijos vaizdo bus 
susitarta. . ■%.

Ukrainos reikalavimai yra šitokie:
1) Pervežti Vokietijos pramonės įrengimus 

| Ukrainą.
2) Visiškai pašalinti Vokietijos kariuome

nę ir visiškai sunaikinti jos karo pramonę.
3) Prijungti Vokietijos sunkiąją pramonę 

ypač Ruhro srities pramonę į sąjungininkų 
kontrolę ilgam laikui

tokių

išvež- 
sąjun-

5) Išduoti visus Vokietijoje gyvenančius 
kolaboracionistus jų kilmės kraštų vyriausy
bėms.

6) Uždrausti buvusiems naciams bet 
postų užėmimą.

7) Panaikinti pabėgėlių ir prievarta 
tųjų lagerius, grąžinant jų gyventojus 
gininkų pajėgomis tėviškėn.

8) Sukurti vienalytę demokratinę Vokieti
jos valstybę su autonominiais kraštais.

Medžiaginius Ukrainos nuostolius Seninas 
vertino 285 milijardų rublių sumoje. Ypač 
jis pabrėžė išvietintųjų asmenų grąžinimo 
klausimą, pastebėdamas, kad Sovietų s-ga 
ruošiasi pareikalauti priverstino visų DP 
grąžinimo j kilmės kraštus, neišskiriant nei 
savo kraštų vyriausybėmspriešingai nusitei
kusių jugoslavų su lenkais, nei nepripažįs
tančių savo kraštų aneksijos pabaltijiečių.

KOLEKTYVINIS SAUGUMAS
1 Vašingtonas (Dena). G. G Marshallas šau

lio 7 d. turėjo pirmąją spaudos konferenciją 
po pareigų perėmimo. Jis pareiškė, kad tarp- 
tiatinei nusiginklavimo sutarčiai sudaryti rei
kia palaukti, kol bus sutvarkytas taikos rei
kalas Europoje ir T. Rytuose. Tarptautinės 
atomo energijos kontrolės sutartis esanti 
„nepaprastai svarbi.” JAV vienašališkai nei 
nusiginkluosiančios, nei savo karinių jėgų 
mažinsiančios, kol nebus pasiekta tvarkinga 
kolektyvinio saugumo sistema su kitų vals
tybių vyriausybėmis.

Pasak AP Marshallas dar .pareiškė, kad 
jis tariąs esant JAV visuotini karinį paruo- 
žimą reikalingą, kad paremtų Amerikos už
sienio politiką karine jėga. Dabartinius ka
reivių telkimo metodus apibūdino esant ne- 
praktingus ir neveiksmingus. - - britų vyriausybė įgaliojo savo delegaciją per-

JAV jūrininkų daliniai esą atšaukti iš Ki- -----1 ------:-
nijos, kadangi jie atlikę savo uždavinius, re
patrijuojant japonus. Tik Cingtaue liksiąs ne
didelis jūrininkų dalinys, kadangi ta vieta 
esanti bazė amerikinių 7 flotilijos, kury ope
ruoja kiniečių vandenyse. Ten mokomi ir ki
niečių jūrininkai

Dėl konflikto 
reiškė, kad JAV 
viu tame krašte 
dą tam konfliktui išspręsti Ministeris pami
nėjo taip pat pastangas su lotynų ameriltos 
kraštais sudaryti paktui vakarų pusrutuliui 
ginti. Esama rimtų perspektyvų, kad ilgai 
įlanuota konferencija tam paktui sudaryti ne
rūkus susirinks Rio de Janeiro mieste.
• Liesdamas Lenkijos rinkimus Marshallas

pasakė, kad Amerika atidžiai stebės 
Lenkijoje ir rezervuosis daryti žygius 
Lenkijos vyriausybę, atsižvelgdama 
tautos interesų.

Senatorius CL Pepperis (dem.) pareiškė se
nate, kad senatorius A. H. Vandenbergas vie
noje kalboje pasisakė prieš ministerio pa
žiūras Kinijos klausimu ir užsistojo tuos 
sluoksnius, kuriuos ministeris pažymėjo esant 
kompetingus, nekompetingus ir nedempkra- 
tingus. i

būvj. 
prieš 
lenkų

šie teoriniai samprotavimai sudaro foną 
aktualiajai Europos problematikai ryšium su 
Vokietijos patvarkymo byla.

Vakarinių galybių pažiūras J Vokietijos pa
tvarkymą galima šiaip apibūdinti:'

( Aplamai pasisakoma už federacinę Vokietijos 
santvarką. Toliausiai 'šiuo atžvilgiu eina pran
cūzai, nuosaikiau laikosi britai ir amerikie
čiai. Prancūzai nori, kad atkursimoji Vokieti
jos pramonė tevaidintų antrinį vaidmenį ir 
tepapildytų Prancūzijos pramonę; anglosak
sai aiškiai pasisako už Vokietijos ūkio at
statymą, kad ji galėtų savarankiai išsilaikyki. 
Prancūzai pritaria tarptautinei Ruhro kontro
lei, sovietams joje dalyvaujant; anglosaksai ir 
mažesniosios Vakarų valstybės tą kontrolę 
nori rezervuoti vien Vakarų valstybėms.

„Daily Mail” korespondentas Walter Farr 
šiaip reziumuoja prancūzų atsakymą į kai 
kuriuos jų planui daromus priekaištus:

1. Priekaištas: sunkiosios pramonės išga
benimas iš Vokietijos pasmerktų ją nuolati
niam skurdui ir paverstų ją komunistine. — 
Atsakymas: Nacizmas dar tebėra europinis 
pavojus nr. 1. 1

2. Priekaištas: Kodėl nepalikti—Vokietijai 
nedidelės armijos, kuri būtų pylimas prieš 
Rusiją, jeigu ši grėstų Vakarų Europai? — 
Atsakymas: Britai ir amerikiečiai iš Vokieti
jos pasitrauks, ir Prancūzija lįks viena prieš 
atgaivintą vokiečių karinę jėgą.

3. Priekaištas: Ruhro sutarptautinimo dėka 
sovietų atstovai ir Įtaka, įsibrautų Į Vakarų 
Vokietiją. — Atsakymai: Sutarptautinimas 
stipriau pažabotų vokiečių karo potencialą ir 
leistų visai Europai pasinaudoti Ruhru.

Geriausias sprendimas - žydus icJAV
Londonas, vasario 9 d. (Dena). Po to, kai 

oficialūs Palestinos konferencijos pasitari
mai vasario 6 d. nutrūko, jau vasario 7 d.

teisę Palestinoje. New Yorke vykstanti Ame
rikos žydų konferencija, prašė Prezidentą 
Harry S. Trumaną, Jęad padarytų interven
ciją dėl' dabartinės Palestinos krizės, tuo

pakraščių apsaugos.-
Indokinijoje Marshallas pa- 
labai domisi surizgusiu bū- 
ir tikisi rasti taikų pagrin-

duoti naują pasiūlymą arabų delegacijai ir užkertant kelią didesnėms nelaimėms. Dena 
Londone tebešautiems Jewish Agency atsto
vams kaip pagrindą tolimesniems pasitari
mams. Naujasis planas numato kontroliuo
jamą emigraciją po 4000 žydų k«s mėnuo per 
sekančius dvejus metus. Po to padėtis turėtų 
būti iš naujo patikrinta Pagal INS iš Lon
dono pranešimą — šis planas esąs atmestas 
kaip žydų taip ir arabų. 1396 nariai britų 
karinio ir civilinio personalo, kurių buvimas 
Palestinoje nebūtinai reikalingas, evakuota į 
Egiptą. Palestinoje pasiliekantieji britų pilie
čiai, turi persikelti į ką tik paruoštas saugu
mo zonas Jeruzalėje. Palestinos profesinės 
sąjungos, telegramoje pasaulio profesinių są
jungų generaliniam sekretoriui, Louis Sail
lant,-protestavo prieš numatomą Įvesti karo

iš Londono praneša, gen. J. T. Mc. Narney 
reikalaujamas amerikiečių zonoje gyvenan
tiems žydų išvietintiesiėms leisti pagal ga
limybę 
Agency 
Kai tuo 
reiškė, 
emigruotų į Ameriką, o tai ir visiems su
interesuotiems būtų geresnis sprendimas.

įvažiuoti į Palestiną, buvo Jewish 
atstovo su džiaugsmu pasveikintas, 
tarpu arabų delegacijos atstovas pa- 

kad išvietintieji tikriausiai mieliau

Britai ir amerikiečiai sutinka, kad ūkiškai 
savaranki 70 mil. gyventojų Vokietija butų 
neabejotinai galingesnę kaip 40 mil. gyvento
jų Prancūzija. Jie taip pat sutinka, kad 
Europą sutvarkius senuoju atskirų suvereni
nių valstybių pagrindu Vokietijos militariz- 
mo grėsmė su laiku vėl pasidalytų reali. 
Antra vertus, patyrimas jau parodė, kad Vo
kietijos nupramoninimas reikštų skurdą ne 
tik Vokietijai, bet ir visai Europai. „Europos 
taikos meto paklausai galėtų absorbuoti visą 
Vokietijos gamybą, rašo britų „Economist”, 
jeigu būtų nustatyti metodai jai paskirstyti 
visoje Europoje ir jeigu visa tai būtų griež
toje tarptautinėje kontrolėje. Tatai būtų 
lengviausiai pasiekiama sukuriant ūkinę (Eu
ropos) federaciją ir Vokietijos pramonės at
statymą planuojant ne siauruose Vokietijos 
tautos ūkio rūmuose, bet jį laikant Europos 
gerovės branduoliu”.

Bet visos Europos ūkinė federacija bent 
kol kas atrodo neįmanoma ne vien dėl poli
tinių, socialinių ir psichologinių sumetimų, 
bet ir dėl Rytų ir Vakarų Europos nevieno
do gyvenimo lygio. Realesnė lieka Vakarų 
Europos ūkinė federacija.

Drąsus Schumacher pareiškimas.
Nouvelles de France, rašydamos apie Dr. 

Schumacherio paskutinės kalbos padarytą 
pasauliui įspūdį, cituoja prancūzų laikrašty
je „Aube” pasirodžiusį tuo reikalu Maurice 
Schumann straipsnį.

„Nuostaba glūdi ne tame, kad dr. Schu- 
mącheris nepraslinkus dar nei dviem metams 
nuo Adolfo Hitlerio testamento išdrįsta vie; 
šai pasakyti: „Mūsų karo potencialas yra 
pilniausioj tvarkoj; jis susideda iš 70 mil 
vokiečių, jis glūdi mūsų darbo jėgoje, ku- ‘ 
rios jokia pasaulio galybė negali mums 
atimti”, nes būtų beprotybė tikėtis ko nors 
kito iš politinės partijos vado, kui,s grali , 
laisvai kalbėti pakrikusiame krašte. Tačiau' 
yra daugiau negu nuostabu — tai yra visai 
rimta — kad šitos kalbos drąsumas ir atvi
rumas buvo taikintas užsieniui, pirmoje ei
lėje, nugalėtojų kraštams”.

Trumanas kandidatuoja
New York (Dena). Prezidentas Harry S. 

Trumanas, demokratų partijos pirmininko — 
paštų ministerio Roberto E. Hannegan, yra 
išstatytas kaip kandidatas 1948 m. prezidento 
rinkimuose.

Naujienos iš visu, kontinentu

Atpinga atominiu bombu^ gamyba
Atomo mokslininkas Dr. J. H. Rusch pa

reiškė, kad atominės bombos dabar gali bū
ti gaminamos labai pigiai palyginus su mil- 
iiniškomis išlaidomis, kurios buvo reikalin
gos pagaminti pirmąją bombą.

Medžiaga atominėms bomboms gali būti 
gaminama Hanfordo Įrengimuose JAV, ku
rie kainavo apie 326 mil. dolerių ir Chalk 
River — Kanados fabrike. ,

1 milijardo dolerių vertės Įrengimai Oak 
Ridge daugiau nebenaudojami bombų gamy
bai Tie Įrengimai galėtų būti panaudoti 
kos meto atomo energijos gamybai.

Dr. Rusch pabrėžė, kad būtų perdaug 
vėjinga -manyti, jog kitos tautos negali 
sigaminti atominių bombų vien tik dėl lėšų 
stokos arba dėl nesugebėjimo įsirengti dide
lius fabrikus.

Toliau jis priminė, kad kai Jungtinės Vals
tybės išleido virš 2; milijardų dolerių paga
minimui atominės bombos iš urano rūdos, 
dabar plutonas gaunamas daug pigiau. To
dėl jo nuomone, nei viena tauta, kuri steng
sis pasigaminti atominę bombą, nekartos 
brangaus ir sunkaus amerikiečių kelio 
minę bombą, bet stengsis tai pasiekti 
niais ir lengvesniais būdais.

JAV užsieniu, prekyba
Praėjusiais metais JAV eksportavo

Į užsienius už 9,8 mlrd. dol., o importavo už 
4,9 mlrd. dol. Tuo būdu eksporto perteklius 
siekia 4,9 milrd. dol. Daugiausia prekių iš
vežta — į Kanadą — už 1.406 mil. dol., į 
Angliją — 852 mil. dol., į Prancūziją — 717 
mil. dol, į Kiniją — 448 mil. dol., į SSRS — 
374 mil. dol., į Japoniją — 104 mil. dol ir į

Vokietiją — 78 mil. dot 1938 m. eksportuota 
iš viso už 30,0 mlrd. dol.

Iš Europos valstybių tiktai Suomija, Šve
dija, Olandija, Belgija, Anglija, Prancūzija, 
Šveicarija ir Čekoslovakija turi sudariusios 
su JAV prekybos sutartis, kitos — prekybos 
sutartis, kitos — prekybos sutarčių neturi.

tai-

pa- 
pa-

Į ato- 
piges-

prekių

Vokiečiu belaisviai nenori 
pasilikti

Paryžius (Dėna). Viename lageryje (šiaur. 
Prancūzijoje), iš 4.000 vokiečių belaisvių tik 
30 pareiškė norą atleidus iš nelaisvės pasi
likti Prancūzijoje. Laikraštis „La Liberation” 
rašo, dėl to pažadas suteikt belaisviams lais
vo darbininko statusą, turės mažai pasiseki
mo.

Reikalingąs pasauliui įstatymas
Vašingtonas (Dena). Apie tarptautinių įs

tatymų suvienodinimą H. S. Trumanas pa
reiškė kongrese: „Jungtinių tautų pilnaties 
susirinkimas vienu balsu atkreipė vienodini
mo kortiisijos dėmesį į Nuernbergo tribuno
lo sprendimą, kuriuo agresinis karas laiko
mas nusikaltimu žmoniškumui, už kurį turi 
būti baudžiami tiek pavieniai asmenys, tiek 
valstybės. Pilnaties susirinkimas sutarė ir dėl 
to, kad sąmoningai varoma rasės arba kitos 
žmonių grupės klasės naikinimo politika lai
koma pagal tarptautinius įstatymus baudžia
mu nusikaltimu.

Negalime turėti pastovios h:kos. jei nebus 
(vesta pasaulinio Įstatymo ir nebus pasirū
pinta jo vykdymu.” ,

Muenchenas. Graikija pareiškė norą tuo
jau pasiimti taikos sutartim su Italija jai 
perleistą Rodos salą, nežiūrint, kad perlei
dimas tebuvo . numatytas atlikti po ratifikavi
mo taikos sutarčių.

Muenchenas. Churchillis kaltina vyriausy
bę dėl susidariusio anglies trūkumo, teikda
mas, kad tai esanti socializacijos ir darbo 
jėgų nepasirūpinimo išdava. Tuo tarpu, kaip 
lengvai buvo galima iš Europos esančių DP 
pasirūpinti mažiausia 20—50.000 darbininkų.

Paskutinėmis žiniomis anglies krizės pa-' 
sėkmės vis plečiasi. Dėl jos britų savaitraš
čiai 14 dienų nustojo ėję. Daugelis įmonių 
visai nedirba arba tik pusiau tedirba. Ir jau 
sumažintos anglies normos Įmonėms turės 
būti dar mažinamos, nes iš JAV pagalba šį 
mėnesį taip pat negalės būti sulaukta.

Londonas. Britų degamųjų ir varomųjų 
medžiagų aprūpinimo ministeris painforma
vo Žemuosius Rūmus apie numatytas dras- 
tines elektros suvaržymo priemones dėl vieš
pataujančios anglies krizės kai kuriose D. 
Britanijos dalyse.

Nuo pereito pirmadienio nutrauktas elek
tros srovės tiekimas visai pramonei Londo
ne, pietryčių grafijose, vidurinėje ir šiaurės 
vakarų Anglijoje.

Opozicijos vardu kalbėjęs buvęs D. Bri
tanijos užsienio reikalų ministeris Edenas 
pastebėjo, jog esamieji sunkumai yra pasek
mė jau 20 metų tebesitęsiančios pramonės 
krizės. Jis kaltino vyriausybę, kad per opti
mistiniai žiūrėjusi į skirtumą tarp 
reikalavimo ir anglies išteklių.

Muenchenas. Įbritų ultimatyvinĮ reikM’vf- 
mą padėti kovoje su teroristais h 
Agency” atsakė negalėsianti tai pa< i, 
nes mananti, jog ta kova, nepašalinus žydų 
nepasitenkinimo priežasčių galėtų padėtį tik 
pabloginti, bet ne pagerinti.

Muenchenas. JAV prezidento fpal'otinis 
maitinimo padėčiai Vokietijoje tirti Hoove-

pramonės

ris jau atvyko Stuttgartan, kur turės pasita
rimus su jungtinių zonų maitinimo srities 
specialistais.

Londonas. Palestinoje nuteista už neleisti
ną ginklų laikymą: dar trys žydai mirties 
bausme pakariant Ketvirtasis nuteistas iki 
mirties kalėti.

Londonas. Unrros vyriausia būstinė Euro
pai iš Arolseno vasario 15 d. perkeliama į 
Paryžių. Tačiau būstinė amerikiečių zonai 
paliekama ir toliau Heidelberge.

Unrra savo pareigas naujai tarptautinei 
pabėgėlių organizacija! yra numačiusi per
duoti š. m. rugsėjo 30 d.

Muenchenas. JT ūkio ir socialinių reikalų ' 
taryba paruošė projektą tarptautinei laivi
ninkystei sukurti. Tarptautinis laivynas tu
rėtų būti sudarytas tam tikslui sušaukto; 
konferencijoj.

Muenchenas. Žiniomis iš Romos Etnos ug- 
niakalnis vėl pradėjo veikti. Lavos išsiverži
mas truko 2 vai.

Muenchenas. Riebalų trūkumas pasaulyje 
dar ilgus metus būsiąs jaučiamas, nes maža 
vilties, kad jų gamyba greitai galėtų pakilti. 
Šiuo tarpu paklausa esanti 6,25 mil. to, o 
pasiūla nesiekianti nei 3 mil. to.

Muenchenas. Nežiūrint šalčių ir transpor
to sunkumų, anglies gamyba Ruhro srityje 
nuolat didėja. Pereito mėnesio 28 d. iškasta 
jau 222.000 to.

Paryžius. Prancūzų kariuomenės prane
šimu atsinaujino kovos Hanoi miesto kinie- 
tiškai - -anamitiškame kvartale. 30 km j 
pietų rytus nuo Hanoi prancūzų daliniai 
netikėtu puolimu apsupo vietnamiečių pa
jėgas, kurio neteko apie 32 vyrų užmuštais.
Stuttgartas. Pašto susisiekime tarp Vokie

tijos ir kitų kraštu leista siųsti laiškai iki 
500 gr. svorio. Pašto mokestis už pirmus 
20 gramų 75 Rpf„ už kiekvieną sekantų 20 
gr. — 45 Rpt

1
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Laivai vėl skuba i juras SESTOS ŽEMES DALIES LABORATORIJA

Karo metu visų kraštų laivynai buvo gero
kai nukentėję. Minos, povandeniniai laivai ir 
oro torpedos buvo ginklai, prieš kuriuos be
veik nėra apsigynimo priemonių. Anglija ir 
Prancūzija karo metu buvo netekusios dides
nės pusės savo keleivinių ir prekinių laivų. 
Todėl dabar karui pasibaigus, visi kraštai 
skuba statyti naujus laivus, nes, neturint lai
vyno, yra neįmanoma įsijungti į tarptautinę 
prekybą ir atkurti savo ūkį.

JAV vaidmuo karo melu
Pradėdamas karą Europoje Hitleris skai

čiavo galėsiąs žaibiniu greitumu apsidirbti, 
nes visi jo kaimynai buvo mažai ginkluoti. 
Kai 1941 m. gruodžio mėn. Amerika stojo į 
karą, vokiečių propaganda radio bangomis 
siuntė amerikiečiams daug pašaipos. Vokie
čiams nė į galvą tada neatėjo, kad milijoni
nės amerikiečių armijos galėtų Europą pa
tiekti.

Gavęs kongreso įgaliojimus, dar karui ne
prasidėjus, F. D. Rooseveltas pradėjo orga
nizuoti masinę laivų statybą. 1941 m. sausio 
3 d. Rooseveltas patiekė kongresui pirmąją 
200 „Liberty” laivų statymo programą. Tų 
pat metų gruodžio 30 d. Maritime Commi- 
sion priėmė pirmąjį naujosios statybos lai
vą. Pirmojo tos rūšies laivo statyba tęsėsi 
244 dienas. 1942 m. gale vienas laivas buvo 
statomas vidutiniškai 79 dienas. Vėliau tas 
laikas sutrumpėjo iki 30 d, ir dar mažiau. 
Rekordiniu tempu laivas „Joseph N. Teau” 
buvo pastatytas per 14 dienų. 1939 m. JAV 
turėjo 39 laivų statymo įmones, kuriose dir
bo 120.000 darbininkų, o karui baigiantis 99 
įmonėse dirbo 1.723.000 darbininkų. 1945 m. 
rugsėjo mėnesyje tos įmonės pastatė 155 lai
vus 1.700.000 tonų talpos, t y. maždaug po 
5 laivus per dieną. Iš viso iki karo pabaigos 
buvo pastatyta „Liberty”, „Victory” ir kito
kio tipo apie 2.000 laivų bendros 21 mil. to
nų talpos. Iš to kiekio 300 laivų, pagal skoli
nimo — nuomavimo įstatymą, buvo pasko
linti Anglijai, Olandijai ir kitiems kraštams.

JAV dabartiniai planai

Prieš karą JAV turėjo 9,3 mil. tonų laivų. 
Dabar valstybinė laivų statymo programa 
yra sustabdyta. Vėl viskas grįžta į privatines 
rankas. Valdžia numato 25 miL tonų laivų 
pasilikti kaipo strateginį rezervą, o apie 11 
mil. tonų tenka privačioms laivininkystės fir
moms. Be to daug karo metu pastatytų laivų 
valdžia dabar parduoda užsieniams. Visos 
laivų statymo įmonės dabar vėl dirba priva
čioms firmoms, o ne karo reikalams. Ameri
kiečių laivininkystės sąjunga dabar paskelbė, 
kad artimųjų trijų metų bėgyje vienuolika 
laivininkystės bendrovių numato pastatyti 89 
kombinuotus — keleivinius kartu ir prekinius 
laivus bendro tonažo 1,2 mil. tonų. Be to 
yra jau suplanuotas 9 luksusinių keleivinių

Pearl Buck

Senoji ponia Ling sėdėjo nugara prisispau
dusi prie sienos. Tai buvo puikiai apšviestoje 
šokių salėje, Šanchajuje, prancūzų kvartale. 
Sėdėjo1 nejudėdama, prakilni savo ilgame 
drabužyje iš sidabru žibančio satino, puikias 
rankas ant kelių susidėjusi. Ji buvo tarytum 
ramybės paveikslas. Niekas nepajudėjo nuo 
jos rankų ir niekieno atrodė ji nėra sujau
dinta — Joks žmogus per tris valandas ne
priėjo prie jos, bet ji kartais nusišypsodavo 
ir vėl paskęsdavo į savo ramybę. Ji atrodė 
visiškai sustingusi. Tačiau, jei kas nors būtų 
ją iš arčiau stebėjęs, būtų pastebėjęs jos 
akių savotišką judėjimą. Akys judėjo be per- 
stojimo pirmyn ir atgal, šen ir ten po šokių 
salę; jos žvilgsnis keliavo per šokančių mi
nią. -Visokių rasių ir tautybių žmonės buvo 
aplink ją, bet ji mate tik vieną.

Jos akys buvo bailiai prisegtos prie vieno 
senesnio, gerokai kūningo vyro, vilkinčio 
ilgą, tamsiai mėlyno šilko drabužį. Jis buvo 
mažas, daugumas jo šokėjų buvo didesnės už 
jį. Bet atrodė jam vistiek esą, kas ir kokios 
jo partnerės. Jis laikė kiekvieną tuo pačiu 
būdu rankose, tik truputį prisispaudęs dėl jo 
apskritos figūros. Ant jo apvalo, lygaus veido 
ilsėjosi jau trys valandos ta pati patenkinta, 
truputį kvaila, šypsena.

Kai kelios draugės į ponios Ling tylius 
namus ramiame Šanchajaus kvartale ateidavo 
ir jai pasakodavo, kad jos vyras kįek įtartinas 
esąs, ji nenorėjo to iš karto rimtai priimti. 
Jos vyras buvo jau vyresniuose metuose ir 
ji žinojo iš namų apyvokos moterų pokalbių, 
kad vyresnio amžiaus moteris neturi sielotis, 
jeigu jos vyras kurį laiką truputį lengvapė
diškai praleidžia. Jeigu moteris kantri 
esanti, vyras pasitaisąs be jokių tolimesnių 
pavojingų žingsnių, ypač jeigu moteris jokio 
sulaikymo bei jokių pastabų nedaranti. JTai 
tęsiasi7 tik trumpą laiką, kadangi pastabūs 
vyrai, būtent,s kaip ir jos vyras, visada greit 
susilaiką, nes jie patys atrandą, kad vis dėlto 
jau seni esą ir kad jų vaikai bei anūkai juos 

laivų statymas, tie laivai bus skirti transoke- 
aninėms kelionėms.

Ir Anglija neatsilieka •
Anglija karo metu neteko 11,4 mil. tonų 

prekybinio laivyno ir iš pirmos vietos, kai
po laivininkystės valstybė, turėjo pasitraukti 
į antrąją vietą, užleisdama pirmąją vietą JAV. 
Todėl dabar anglai stengiasi amerikiečius pa
sivyti. Šiuo metu anglai turi virš 400 naujai 
statomų laivų, bendro tonažo apie 1,8 mil. 
tonų. Tuo tarpu JAV šiuo metu turi tik 
354.000 tonų naujai statomų laivų. Be to ang
lai savo įmonėse stato laivus ir kitiems kraš
tams. Jau gauta užsakymai 555 laivams. Di
džiausius užsakymus padarė: prancūzai — 90 
laivų, norvegai — 56 laivus ir tt. Anglų įmo
nės stato stambius keleivinius ir prekinius 
vienetus, o taip pat daug tanklaivių. Pažy
mėtina dar tas, kad Anglijoje laivų statyba 
žymiai pigiau kainuoja negu Amerikos Jung
tinėse Valstybėse.

Prancūzija perka laivus
Laivininkystes atžvilgiu Prancūzijai tenka 

trečioji vieta. Prieš karą ji turėjo apie 3 mil. 
tonų laivų. Karo metu neteko 1,7 mil. tonų. 
Be to, karo metu buvo sunaikintos ir laivų 
statymo įmonės. Todėl prancūzai daug lai
vų yra užsakę Anglijoje. Praėjusiais metais 
prancūzai nupirko iš JAV 75 „Liberty” lai
vus už 37,5 mil. dolerių, kurių mokėjimas 
yra išdėstytas 30 metų. Tie „Liberty” laivai 
nėra dideli: ilgis 135 m. ir plotis — 17 m. 
Jų greitis 10—11 mazįgų per valandą, o mo
demiški laivai pasiekia 15—17 mazgų per 
valandą. Jie tinka transportui sunkiųjų pre
kių: anglių, trąšų ir tt

Kitos valstybės
Iš mažųjų valstybių olandai užvis labiau 

veržiasi Į jūras. Prieš karą jie turėjo 2,5 mfl. 
tonų laivų. Karo metu 1 mil. tonų jų laivų 
buvo paskandinta. Po karo olandai jau pir
ko 46 laivus: 25 „Victory”, 11 „Liberty” ir 
10 kitokių. Olandų pačių įmonėse yra nu
matyta pagaminti 52 laivus, o užsieniuose 
jau yra užsakyta pastatyti 79 laivai. Kai ta 
programa bus įvykdyta, olandai vėl turės 2^3 
mil. tonų laivų.

Norvegai iš 4,8 mil. tonų laivų karo metu 
neteko 2,6 miL tonų. Bet jau dabar vėl turi 
apie 3 mil. tonų. Be to, 56 laivai yra jau 
Anglijoje užsakyti.

; ' ' . - .......

Laivų trūkumas neužilgo pranyks
Didelė dalis ūkiškų negerovių šiuo metu 

kyla dėl laivų trūkumo. Bet kadangi laivų 
statymas labai sparčiai vykdomas, tai dar. 
metai kiti ir laivų trūkumas bus pašalintas. 
Skaičiuojama, kad šiuo metu pasaulinis lai
vų tonažas — jau siekia 75 mil. tonų; 1939 
m. viduryje —'buvo 69,44 miL tonų. Vb.

stebi, o gal ir pajuokia ... ir tai juos vėl 
atvedą į protą. Niekas taip nepaveikia senių, 
kaip jaunuolių pajuoka. Kas bebūtų, jeigu jie 
tai kartą patiria, netenka visų ginklų prieš 
jaunimą.

Blogiausia,, kas galėtų atsitikti, būtų jauna 
moteris, per jauna tvarkymui namų, tačiau 
prie namų. Kai jos vyras naktį ilgiau negrįž
davo, kaip paprastai, ji dūsavo ir mąstė apią 
tą kitą moterį. Be to, ji mąstė ir tikėjo, kad 
tai turėtų būti viena puiki, paprasta, nemo
kyta mergaitė, o tik ne iš tų modernių, išdy
kusių jauniklių.

Kaip tik šiuo metu aplankė ją penkios 
draugės. Kai jos pagėrę arbatą, suvalgė py
ragaičius, apie 5—6 valandas „mahjong” 
pažeidė, jai atėjo mintis, kad bus draugės su 
tam tikru tikslu atėjusios, kad jos kaž ką 
širdy turinčios. Todėl ji pakvietė viešnias dar 
vakarienei ir kai visos tarnaitės bei netekė
jusios dukterys nuėjo miegoti, kai tik jos 
trys vyro seserys, teta, pora tolimesnių gimi
naičių ir kelios senos tarnaitės tepasiliko, 
jos pasijuto laisviau, ir dabar ponia Ling su
žinojo, kas buvo netvarkoje.

Jos vyras pasišovė ne visiškai tikru ir, 
leistinu keliu, kaip kad jo amžiaus vyrai eiti 
turėtų. Jis nėjo į senos mados malonumų 
vietas, nei paėmė į savo namus atvirai pri
pažintą kurtizanę, nei pasamdė butą pirktai 
moteriai. Ne, atsitiko dar blogiau! Jis buvo 
žemiausia auka pasidaręs: vaikščiojo į šitas, 
šokių sales užsieniečių kvartale, kur tik mo
dernios motery^ ateidavo, baltosios, kinietės, 
visų rūšių moterys, bet pavojingos, kadangi 
modernios, ir jų ■ tikslas buvo net ir tvirtą, 
subrendusią, šeimų laimę suardyti.

Kai ponia Ling tai girdėjo, žiūrėjo į vei
dus, į vieną po kito. Visuose ji matė pasi
gailėjimą, ir niekas nedarė jai jokio užme
timo. Visi jie žinojo, kad ji geriausia buvo 
žmona. Generolo gudrumu ir tolžiūra tvarkė 
ji savo namų ūkį. Visi vergai ir tarnai buvo 
patenkinti, marčios buvo jai labai geros, ir 
vyras ją prižiūrėjo ir niekad jos nebarė, ka
dangi ji penkius sūnus pagimdė, ir nevienas 
iš jų nemirė. Trijų vaikų neteko, bet, laimin
gu atsitikimu, mergaičių. Jie nieko nežinojo, 
ką jai primesti. Ir tačiau štai ant jos užgriu
vo ... Iš pradžių ji nenorėjo tikėti. Ciulp-

„Šuoliu aukštyn” yra pavadinta amerikie
čių antarktinė ekspedicija, kuri šių metų 
pradžioje su 12 laivų vilkstine atvyko prie 
Pietų Ledo Krašto ir kurios dalyviai turi 
tikslą įsiskverbti į šeštąją žemės dalį ir taip 
ištirti kraštą du kartu didesnį už Europą. 
Sis Amerikos laivyno pradėtas žygis seka di
dįjį JAV Armijos „Manhattan” projektą, pa
gal kurį buvo pagaminta atominė bomba. Ji 
savo pastangomis, dalyvių skaičiumi bei prob 
lemų kiekiu , mažai atsilieka nuo pastarojo. 
Šios ekspedicijos vadovas yra admirolas Ri
chard E. Byrdas, kuris 1928 metais pirmą 
kartą įžygiavo į Pietų Poliaus kraštą, gi iš 
savo antrosios kelionės 1933—35 metais at
gabeno iš šio krašto išsamiausius tyrinėjimų 
pranešimus.

Prieš pesimistiškai nusistačiusį Cock, ku
ris paneigia ateities galimybes Antarktikoje, 
Byrdas atstovavo optimistiškąją nuomonę ir 
nurodė gamtos tyrinėtojams neišsemiamo dar. 
bo galimybę šioje amžino sustingimo šalyje. 
Byrdui bei daugeliui kitų mokslo vyrų ši 
šeštoji žemės dalis yra ideali laboratoriją 
ši Amerikos laivyno ekspedicija yra didžiau
sia iš visų, kurios kuomet nors vyko į po
liarinius kraštus. Ji susideda iš 4.500 asme
nų Jos štabą sudaro 45 žymūs mokslo žmo
nės bei ekspertai ir 300 tyrinėtojų Likusieji 
daugiau kaip 4.000 yra karininkai, įgula ir 
tam tikras skaičius žurnalistų.

Ekspedicija „Šuolis aukštyn” turi savo ži
nioje nemažą skaičių lėktuvų, kurie operuo
ja nuo vieno „Essex” klasės lėktuvnešio. Be 
to, ledynuose yra Įrengti aerodromai iš ku
rių lėktuvai startuoja Į savo stebėjimo skri
dimus. Be malūnsparnio tipo lėktuvų ekspe
dicija turi jx>vandeninį laivą ir daugelį mo
torinių rogių, gi iš mokslinių instrumentų — 
oro kameras, radaro aparatus ir detektorius 
mineralų bei alyvų buvimui nustatyti.

Ir labai aukštos kokybės ekspedicijos tech
niškas apsiginklavimas neduoda visiškų ga
rantijų prieš pavojus. Pats Byrdas yra išsi
reiškęs, kad „baltoji mirtis” niekur nėra taip 
šalčių ir audromis ginkluota kaip Antarkti
koje, dėlko ir Šiaurės polius palyginus su ja 
atrodytų jaukus. Pranešimas apie dingimą 
vieno žvalgybinio lėktuvo su 9 žmonių Įgu

Išalkinta žmogaus kilmė?
Britų anatomijos ekspertas ir Oksfordo 

u-to profesorius Le Gros Clarkas Priešisto
riniame kongrese padarė pranešimą apie me
džiagą, rastą P. Afrikoje. Jo nuomone, moks
las padarė didelį šuolį pirmyn sprendžiant 
žmogaus kilmę. Jam labai didelį įspūdį pa
darę 1938 m. rasti netoli Stenkfonteino (P. 
Afrikoje) kaukolė ir sąnariai. Negali būti 
jokios abejonės, kad šie radiniai yra liekanos 
vienos grupės didelių beždžionių, kurios 
davę pradžią žmogui Dabar turėtų būti per
žiūrėta daug nuomonių, kurios lietė žmo
gaus kilmę.

dama savo vandeninę pykę sakė ji šaltai: „Aš 
netikiu! Jis būtų ką nors pasakęs. Jis toks 
atviras kaip vaikas, ir jeigu jis tokioje nepa
prastoje vietoje būtų buvęs, ir tokius nepa
prastus dalykus būtų matęs, nebūtų galėjęs 
nutylėti. Apie moterį galėjo nutylėti, bet ne 
apie tokį nepaprastą užsienietišką dalyką.” 
Dabar, žinoma, nieko neliko, kaip tik teisybę 
pasakytu Senoji ponia Wu išsitraukė didelę 
nosinę, priglaudė atsargiai prie akių, ir pa
sakė:

— Trečiasis sūnus mano antro sūnaus yra 
laukinis berniokas, ir mes turime dėl jo daug 
vargo. Tryliktą šio mėnesio dieną nuėjo jis 
J lokalą, vieno ruso vedamą, į šituos šokius. 
Vos norėjo savo akimis tikėti, kai poną Ling 
ten pamatė, moterį rankose vedant tokiu 
būdu, kokį jie šokiu vadina.

— Buvo tai viena svetimoji ar iš mūsiškių?. 
—paklausė ponia Ling.

— Aš nedrįsau paklausti, — pasakė ponia 
Wu rimtai, bet šiandien juk jau vistiek.

Tada buvo ponios Li eilė, ir ji pasakė:
— Prieš dvi dienas, vakare, prieš vidur

naktį buvo tai, vienos mano draugės vyras, 
kuris irgi tą pačia liga, kaip ir ponas Ling, 
serga, vienoje užsienietiškoje malonumų vie
toje, prancūzų kvartalo pagrindinėje gatvėje, 
viename šokių lokale, rusui priklausančiame, 
matė, kaip ponas Ling stipriai prie savęs 
spaudė vieną moerį, kuri, be abejonės, buvo 
užsienietė; kaip jis išsireiškė — jos plaukai 
taip raudoni kaip barbaro barzda, ir su ja 
šoko. Mano draugės vyras labai juokėsi iš to 
ir pasakojo savo žmonai visokių dalykų apie 
[toną Ling, taip pat, kad užsienietė didelė bu
vusi ir pono Ling veidas |ik ligi jos krutinės 
tesiekęs. Tai turėję būti labai juokinga.

Po tų žodžių visos ponios nutilo, ir žiūrė
jo pro šalį į ponią Ling, ir buvo girdėti 
daug atsidusimų. Ponia Ling padėkojo joms 
visoms ir pastebėjo, kad sekančią dieną 
tikrai lietus būsiąs. Tuoj po to visos draugės 
atsisveikino.

Ji negalėjo, žinoma, miegoti, nežiūrint, kad 
jos giminės ja rūpinosi ir jai būtinai mažą 
opiumo dozę paliko, kad tik ji miegoti galė
tų. Ji gulėjo ilgas valandas be miego, bet kai 
ponas Ling labai vėlai ir l-n-rvai nns!fe:k--s 
namo parėjo, ji neužpuolė jo. Laukė, kol jis. 

la, sausio pradžioje pradedant tyrimo darbui 
rodo, kad šeštoji žemės dalis savo paslaptis 
vienodai gerai saugo prieš lėktuvų motorui 
kaip ir prieš vėžio žingsniu pirmyn žygiuo
jančias rogių voras.

Vis tik admirolas Byrdas su savo vyriii 
iškovos iš Antarktikos atsakymą į daugelį 
neaiškių klausimų Laike šios ekspedicijos 
turi būti išaiškinti elektros, biologijos, medi
cinos, oro laivininkystės, kalnų pramonės ir 
net žemės ūkio klausimai. Žinovų nuomone 
Antarktikoje būsią galima patikrinti karo 
metu padarytus atradimus ir metodus k. t 
panaudojimą radaro. Byrdas pažymi, kad 
Antarktika turinti didelės metereologinėi 
svarbos nes čia prasideda ciklonai.

Admirolas Byrdas per ankstyvesnę savo 
ekspediciją į Pietų Polių atrado anglies klo
dus, kurie savo dydžiu padengtų 20—30 me
tų JAV reikalavimus. 1935 m. jis juos pava
dino „įšalusiu turtu mėnulyje”, taičau pasta
ruoju metu atrodo savo šios nuomonės atsi
sakė. Pagrindiniu savo uždaviniu ekspedicija 
laiko nustatymą buvimo alyvų ir mineralą 
antarktiniame kontinente. Pirmoje savo spau
dos konferencijoje Byrdas tarp kitko pareiš- 
kęs, kad JAV armija ir laivynas numato pa
naudoti urano klodus, kurie ten eventualiai 
gali .pasitaikyti atominės energijos "amybai. 
Australijos tyrinėtojas Sir Douglas Mawsoa 
esą atidengęs ten sritį, kuri esanti labai pa
naši į Kanados arktikos urano sritį.

Tačiau netik Amerika yra suinteresuoti 
šiuo neištirtu kraštu. Nuo 1942 metų Angli
ja turi daugelį stočių netoli senosios admi
rolo Byrdo bazės. Marguerite įlankoje, taip
gi sakoma, kad ir Rusija su Norvegija vyk
dančios pasiruošimus Pietų Poliaus ekspedi
cijoms. Vistik pranešimai apie tautų lenkty
niavimą į Antarktiką tapo dementuoti.

Prieš savo paskutinį išvykimą, admirolai 
Byrdas antarktinių teritorijų nuosavybė! 
klausimu išsireiškė „Mūsų tauta neturi ten 
jokių pretenzijų, o taipgi pati nestatė jokią 
reikalavimų”. Vistik, šiai visų laikų didžiau
siai poliarinei ekspedicijai priklauso nustatyti 
ar Pietų Poliaus kraštas galėtų turėti reikė- 
hiės JAV krašto gynybai, o taip pat, žiūrint 
toliau į ateitį, ir JAV ūkiui.

Šių radinių savininkas — „beždžionžmogis* 
turėjęs smegenis */» modernaus. žmogau! 
smegenų tūrio, vaikščiojęs tiesiai ir turėję* 
minkštas rankas. Ypatingai dantys esą pana
šus žmogaus dantims, tik žymiai didesni. Sa
vo bendromis proporcijomis šie sutvėrimai 
buvę panašūs modernioms beždžionėms, bet 
daugelis jų būdo savybių stebinančiai pri
mena žmogų. t

Baigdamas profesorius pridūrė, kad. P. 
Afrikos radiniai ryškiausiai vaizduoja perė
jimą iš beždžionės į žmogų, kas leidžia ma
nyti, kad žmogaus išsivystimas įvykęs Afrikoje.

užmigo; tada pasilenkė ir ji gerai apuosta 
Tikrai, jis kvepėjo užsienietiškai! Tat buvo 
užsienietiškas kvapas, pėdsakai kvapo, kurio 
ji nepažino. Dabar ji žinojo, kad tai buvo 
tiesa . . .

Taip ir atsitiko, kad ji dabar pati šitame 
dideliame, mirgančiame, triukšmingame pa
state sėdėjo. Iki paryčių ji nemigoj apsvarstė 
ir nutarė, ką ji turi daryti. Kai sekantis vi
karas atėjo ir ponas Ling savo geriausius 
drabužius apsivilko, plaukų vainiką lygiai su-' 
dėjo, ir savo mažus ūsus alyva ištepė ir pa
sakė: „Aš einu pas savo draugūs”, o ji ra; 
miai atsakė: „Kaip aš girdžiu, tu gerai links- 
minaisi svetimšalių kvartale. Aš jau seniai 
noriu ten nueiti ir viską taip pat ten pama
tyti. Imk ir manei

Jis išsigando, taip išsigando, kad jo akių 
vokai pakilo, jo burna sukrito žemyn ir akys 
pastiro. „Mano mieloji”, — pasakė, — „te# 
tau nepatiktų”!

— Kodėl? — paklausė ji- — Ar ten mo
terų nėra. Jeigu ten tikrai moterų nėra, atsi
prašau.

Susimąstęs pažiūrėjo jis, ir ji gerai žinojo, 
kad jisai svarsto, ar būtų gudru jai pameluoti. 
Todėl ji nekaltai pasakė:

— Kiek aš girdėjau, svetimšalių kvartale 
vyrai ir moterys žaidžia tarp savęs kaip mati 
vaikai.

Dabar jis žinojo: geriau nemeluoti. Totrt 
truktelėjo pečiais ir pasakė su dirbtine 
šypsena:

— Žinoma! Einam kartu! Aš labai džiau
giuosi.

Taip Įlipo abu Į jos didelį auto ir nejudė
dami sėdėjo už livruoto šoferio. Į šokių salę 
atvykus, Įsekė paskui jį pro duris ir atsisėdo 
ten, kur jis pasiūlė. Apsidairė. Jos amžiaus 
moterų nebuvo. Visos moterys — jų atrodė 
čia šimtai — buvo jaunos, jaunos ir gražioi 
ir nepanašios į viena kitą, nors tiesa, jos bu
vo Įvairių rasių ir įvairiai apširengę. Kaž
kaip joms visoms pavyko tą pačią išvaizdą 
turėti, bet jos atrodė per daug išsidažiusios, 
per daug krintančios į akis, per gražios, per 
daug vilojančios, žadančios. Iš pirmo aki
mirksnio jos atrodė įtartinos. Bet ji paša*! 
Savo’vyrui su miela šypsena:

— Eik ir susirask savo pažįstamus. Aš čia
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vienas žymiausių dabarties JAV ju
moristų. Savo raštuose ir piešiniuose 
pasižymi linijos ir žodžio taupumu. 
Jo jumoras skirtingas nuo Mark 
Twain’o — pesimistiškas, ciniškas.

Paukščiai ir lapės7
Kadaise šimtai Baltimorės volungių laimin

gai gyveno-.paukščių rezervate. Jos buvo 
prisiglaudusios miške, aklinai aptvertame 
aukšta vielos tvora. Ją pastačius netoliese 
gyvenusi lapių ruja buvo pradėjusi protes
tuoti, jog tai esanti sauvališka ir nenatūrali 
siena. Bet laikinai jos nieko nedarė, nes bu
vo susidomėjusios kaimyninių ūkių žąsų ir 
ančių civilizavimu. Kai visos žąsys bei an
tys buvo civilizuotos ir kai nebeliko nieko 
ėsti, lapės dar sykį sužiuro į paukščių re
zervatą. Jų vadas pranašė, kad kadaise re
zervate buvę lapių, bet jos buvusios išstum
tos. Jis iškilmingai paskelbė, kad Baltimorės 
volungės priklauso Baltimore!. Toliau Jis 
tvirtino, kad rezervato volungės sudarančios 
nuolatinę grėsmę pasaulio taikai. Kiti žvė
rys, perspėjo lapes neužkabinėti paukščių jų 
rezervate.

Taip vieną naktį lapės užpuolė rezervatą 
ir nuvertė jį supusią tvorą. Volungės išsi
sklaidė, o lapės išpjovė jas ir suėdė.

Kitą dieną lapių vadas užsikorė ant tri
būnos ir prabilo į kitas lapes. Jo atsišauki
mas buvo paprastas ir kilnus. — Prieš save 
jūs matote antrą Linkolną, — tarė jis. — 
Mes išvadavome visus tuos paukščius.

Varnas ir volungė
Kadaise varnas įsimylėjo Baltimorės Vo- 

I lungę. Kiekvieną pavasarį jis matydavo ją 
skrendant pro jo lizdą šiaurėn, o kiekvieną 
rudenį pietuosna; ir nusprendė, kad ji gar
dus kąsnelis. Jis matė, kad ji kasmet keliau
ja šiaurėn su kitu palydovu, bet jis neat
kreipė dėmesio, jog visi palydovai buvo , nuskynęs leliją pakišo jam. Vienaragis rim- 
Baltimorės volungės. — Bet kas gali turėti ‘'m-'--*-— —j-

tą pelytę, — kalbėjo jis sau. Taip jis nuėjo 
pas savo žmoną ir pareiškė jai, jog jis įsi
mylėjo , Baltimorės volungę, šaunią, kaip ran 
kogalių blizgutis. Jis pasakė norįs skirtis, o 
jo žmona ramiausiai sutiko, atidarydama du
ris ir paduodama jam skrybėlę. — Negrįžk 
pas mane šliurpdamas, kai ji pames tave,— 
tarė ji. — Tas kasmetinis skraidymas ne
įkvepia jai proto. Ji nemoka nei virti nei 
siūti Jos viršutiniėji tonai primena automo
bilį gatvės užsukime. Visose enciklopedijose 
parašyta, kad varnas yra šauniausias ir pa
jėgiausias iš visų paukščių; ir bent buvo, kol 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
pasėdėsiu, išgersiu arbatos ir žiūrėsiu į tave. 
Tai man malonu.

Jis nuėjo su naivia ir abejojančia išyaizda 
mėnuliniame veide. Kai pirmą kartą šoko, 
laikėsi labai korektiškai, darė lėtus žingsnius 
ir savo partnerę laikė nuo savęs tiek toli, 
kiek tik jo trumpos rankos leido. Jis žvilgter- 
davo dažnai į žmona; kartą pas ją atėjo ir 
pasakė:

— Turi žinoti, kad tai labai gera gimnas
tika. Būtų net visiems patartina, kurie pasi
darė per riebūs, kaip aš.

Ji paslėpė savo prieštaravimą po šypsena 
ir'pasakė draugiškai:

— Aš matau gerai, kad tai labai gera gim
nastika. Nesitrukdyk, prašau, šok toliau. Man 
smagu pažiūrėti.

Jis matyt nežinojo, kaip ją suprasti turi, 
todėl nuėjo ir šoko vėl atsidėjęs. Paskui jis 
užsimiršo.

Ir parodė ponas Ling vaidinimą. Jos mie
las vyras, gerbiamas žmogus, vienas turtin
giausių šilko pirklių mieste, siautė aplink su 
rečiausiomis moterimis. Ji buvo juo piktesnė, 
kai įsitikino, kad jis šoko labai blogai ir ka
dangi jai gaila buvo jo, neapkentė ji moterų, 
kurios su juo šoko, kadangi ji žinojo, kad 
jos nė nenujaučia, kaip jis geras. Jos laikė jį, 
be abejo, kvailu, turtingu seniu ir šoko su 
juo už pinigus.

Bet greit ji labai apsiriko ir jos pyktis pa
sikeitė. Kai ji taip nejudėdama prie sienos 
sėdėjo ir aštri, balta elektrps šviesa krito ant 
jos veido, jos akis užplūdo ašaros. Išdidžiai 
laikė ji akis' atdaras ir neleido ašaroms nu
kristi Tačiau pamažu jų prisirinko daug ir 
jos riedėjo žemyn ant kieto šilkinio drabužio, 
nenorėdamos susisunkti j medžiagą. Ir krito

< jos tada ant dulkėtų grindų . . .
Kadangi tai, ką ji matė, reiškė nutraukimą 

ir pražudymą Visko, ką ji mylėjo. Šios mote
rys nebuvo garbingos ir mandagios kurtiza
nės. Jos nepriklausė prie moterų, kurios sa
vo vietoj pasilieka ir duoną uždirba tam tik
ru būdu vyrams patarnaudamos. Šios buvo 
tokios moterys, apie kurias ji jau girdėjo, 
modernios moterys, kurios ant vyro užsika- 
ria ir reikalauja jo namuose būti vienintele, 
jam savo kūną naujai pasiūlo ir daro scenas, 
kol vyras savo tikrą žmoną išvaro, šitai... 
šitai išteptai kaukei jos vietą užleisdamas.

Ji matė savo vyrą, nepažįstamą ir ašaros

tu dar nebuvai gimęs. — Ha! — tarė varnas. 
—Pš! — tu esi pavydi boba. Jis sviedė jai 
keletą dolerių. — Se! — tarė jis. — Nusipirk 
porą papuošalų. Pasigrąžink. Tu atrodai, 
kaip seno arbatos virdulio dugnas. Ir išėjo 
jis ieškoti volungės.

Tai buvo pavasarį, ir jis sutiko ją skren
dančią šiaurėn su dar nematytu palydovu. 
Varnas sustabdė volungę ir išdėstė jai savo 
reikalą, ar tiksliau: iškrankė savo prašymą.
Jis piršosi šiurkščiu, karkiančiu balsu, kas 
jai sukėlėlinksmą juoką. — Jūs tarškai, kaip 
senos langinės,.— tarė ji ir bakstelėjo,ji sa
vo pirščiuku. — Aš didesnis ir stipresnis už 
jūsų palydovą, — tarė varnas. — Mano žo
dynas platesnis, kaip jo. Visos čionykščios 
volungės net negalėtų pakelti mano turimų 
grūdų. Aš geras sargybinis, ir pavojaus me
tu mano balsas girdisi už mylių. — Aš ta
me nematau nieko, kas galėtų dominti ne 
vąrną, — tarė volungė, ir ji nusijuokė jam Į 
akis ir nuskrido i šiaurę. Jos palydovas 
sviestelėjo jam keletą monetų. — Se, — tarė 
jis — nusipirk spalvotą švarką ar šiaip ką 
nors. Tu atrodai, kaip seno kavos virdulio 
dugnas. . ,

Varnas liūdnai parskrido j savo lizdą, bet 
žmonos ten nebebuvo. Prie pryšakinių durų 
jis rado prisegtą raštelį. Aš išvykau su Ber
tu — buvo parašyta* jame. — Vaistų dėželėje 
tu rasi arseniko.

Vienaragis darže
Vieną saulėtą rytą Vyriškis, sėdėjęs kerte

lėje prie pusryčių, pakėlė akis nuo savo 
kiaušinienės ir pamatė darže baltą vienaragį 
su auksiniu ragjj, ramiai šlamščiantl ■ rožes. 
Vyriškis užkopė į miegamąjį kambarį, kuria
me dar miegojo jo žmona ir pažadino ją.— 
Darže vienaragis, — tarė jis. — Ėda rožes.
— Ji atidarė vieną nedraugišką akį ir pa
žvelgė j jį. — Vienaragis yra legendų gyvu
lys, — tarė ji ir atsuko jam nugarą. Vyriškis 
lėtai nulipo žemyn ir išėjo j sodą. Vienara
gis dar tebebuvo tenai; dabar jis ganėsi tul
pėse. — Se, vienaragi, S tarė vyriškis ir

tai suėdė ją. Plakančia širdim — jo sode 
buvo vienaragis — vyriškis užlipo aukštyn 
ir vėl pakėlė savo žmoną. — Vienaragis, — 
tarė jis — suėdė leliją. Jo žmona atsisėdo 
lovoje ir šaltai dėbtelėjo į -jį. •<—Tu esi kvai
šins, — tarė ji — ir aš pasistengsiu patup
dyt tave į kvaišių narvelį. — Vyriškis nie
kad nemėgo žodžių „kvaišins” ir „kvaišių 
narvelis.” Jie dar labiau nepatiko jam tą sau
lėtą rytą, kai vienaragis niaukėsi jo darže. 
Jis minutę pagalvojo. — Pažiūrėsim, — ta- 
rė. Jis nuėjo prie durų. — Kaktos vidury jis 
turi auksinį ragą, — tarė jai. Tada jis su
grįžo į sodą stebėti vienaragio; bet vienara-

vėl užplūdo jos akis. Dabar laiko jis vieną iš 
tų moterų rankose, vieną mažą, jauną mer
gaitę su viliojančiu rožiniu veidu ir žiban
čiomis juodomis akimis. Ji buvo apsvilkusi 
raudonu, ankštu šilkiniu drabužiu ir tokiu 
trumpu, vos iki kelių: jos kojos visiškai buvo 
atidengtos. Šita mergiščia turėtų jos vietą 
užimti! Tuo buvo ji tikra. Ji pažinojo savo 
vargšą, seną kvailą vyrą. Ji pažinojo šitą silp 
ną, drebančią, kiek kvailą išvaizdą, kurią jo 
veidas dabar turėjo. Jeigu jis taip atrodė, 
jau prapuolęs. Ach, kai ji buvo jauna, pati 
tai išnaudodavo, kartą — porai rubinų gau
ti, kitą kartą — ach, žodžiu, daugelį kartų... 
Ir tačiau ji net geriausiuose savo metuose 
nėra taip atrodžiusi, kaip ši mergaitė. Jie ar
tėjo šokdami. Ji nepajudėjo. Sėdėjo išdidi. 
Tačiau ji neapsiskaitė, kiek ją sujaudins, kai 
jos vyras taip arti pro ją praeis. Toli, tarp 
kitų šokančių, sekiojo žvilgsnis jo figūrą — 
jis buvo juk vienas iš daugelio. Bet kai pri
artėjo, matė jį aiškiai. Ji matė jo gerai pa
žįstamą veidą ir jo riebią, seną povyzą ir jo 
drabužius, kuriuos ji taip gerai pažinojo. Ji 
pati juk jais pasirūpino, pati šilką išrinko; 
šitas antikinis mėlynumas, taip gerai tiko se
nesniam ponui. Taip nesiderino su tuo ryškiu, 
jaunuolišku raudonu rūbu, kuris prie jo pri
sispaudė. Dabar jie buvo kaip tik prieš ją. 
Ji žiūrėjo iššaukiančiu žvilgsniu Į jos vyro 
veidą. Jis nuolat žiūrėjo į ją. Žiūrėjo ži
bančiomis akimis ir besijuokiančiu veidu į 
mažą, žydintį, lengvabūdį veidą, kuris nei 
per šešis colius nebuvo nutolęs nuo jo. Mer
gaitė žiūrėjo irgi į jį juokdamasi, veriančiai, 
įtartinai, žadančiai. Ponia Ling užsimiršo. 
Skubiai atsistojo, ir žiūrėjo į abu, ir pradė
jo garsiai verkti ranka veidą užsidengusi.

Tuo pačiu akimirksniu mergaitė žiūrėjo į 
ją. Ji žvilgterėjo tiesiai į ponios Ling akis, 
ir jos lieknos rankos atkrito nuo storo, seno 
vyro. Ji priėjo prie ponios Ling, ir ponia 
Ling išgirdo porą švelnių, skubių žodžių:

— Sėskitės. — Jums bloga! Kas atsitiko? 
Kuo galiu padėti? Kodėl jūs čia?

Ponia Ling jautė dvi stiprias, mažas ran
kas, kurios ją į vietą pasodino, ir balsas Rai
bėjo toliau:

— Sėskitės čia. Aš jus uždengsiu, kad nie
kas nematytų. Sakykite, kas atsitiko!

(B. d.) 

gis buvo išėjęs. Vyriškis atsisėdo tarp ro
žių ir užmigo.

Vos tik vyras išėjo, žmona atsikėlė ir kuo 
skubiausiai apsirengė. Ji buvo labai susijau
dinusi ir jos akys žėrėjo. Ji paskambino po
licijai ir psichijatrui; ji liepė jiems skubiai 
atvykti į jos namus ir atsinešti raminamuo
sius marškinius. Policininkai ir psichijatras 
atvyko, užėmė vėtąs ir su dideliu dėmesiu 
žiūrėjo į ją. — Mano vyras, — tarė ji — 
šį rytą matė vienaragį. . Policininkai žvilgte
rėjo Į psichiatrą, ir psichiatras žvilgterėjo į 
policininkus. — Pasak jo, vienaragis suėdė 
leliją, — tarė ji. Psichiatras žvilgterėjo į po
licininkus ir policininkai žvilgterėjo į psi
chiatrą. — Jis sakė man, kad vienaragis vi
dury kaktos turi auksinį ragą, — tarė ji. 
Psichiatrui padarius iškalbingą ženklą, poli
cininkai šoko nuo kėdžių ir sučiupo žmoną. 
Ji sunkiai davėsi sutramdoma, privertė juos 
baisiai kautis, bet galiausiai jie (veikė ją. 
(vilkus ją į raminamuosius marškinius, grįžo 
jos vyras.

— Ar jūs sakėte savo žmonai, kad matėte 
vienaragį? — paklausė policininkai. —

„Čiurlionio“ viešnagė Memmingene
Metnmingeno lietuviai tremtiniai sulaukė 

progos pasidžiaugti ilgai laukto „Čiurlionio” 
vardo ansamblio, vadovaujamo Ali. Mikuls
kio, liaudies menu. Vasario 7 ir 9 d. d. Mem- 
mingeno Miesto ir 8 d. Aerodromo Stovyk
los teatruose sugužėjo tikra spųstis lietuvių 
ir svetimtaučių klausytojų.

Ciurlioniečiai — tai būrys jaunų lietuvių, 
nublokštų toli nuo savo tėvynės, savo lietu
viškose sielose išsaugojo didį turtą> — liau
dies dainą ir nuoširdų prisirišimą prie jos, 
kuria gaivina kiekvieno likimo brolio — se
sės širdį. '

Jie dainuoja, šoka, groja taip, kaip tai da
rydavo senovėje, tik visa tai apdailinta ir 
meniškuosna rėmuosna įstatyta. Ansamblio 
„dvasia” — Alt Mikulskis, dainuojamas dai
nas harmonizuoja labai paprastai, — čia 
nesunku įžiūrėti to priežastį: nenorima pa
žeisti primityvumo sveikumas. Ir, vis dėlto, 
kokių gražių,' meniškų efektų išgauna Jis iš 
tų chorų! Kartais tą dainavimą negali pa
vadinti dainavimu, — tai sielų kalba, tai pats 
gyvenimas liejasi sodriais jaunų žmonių bal
sais!.. Dainų turinyje skausmas, sąmojus ar 
panašūs elementai taip vaizdžiai perteikia 
mas klausytojams, kad pastarieji visai natū
raliai ima kartu džiaugtis, kentėti... Prisi
minkime žodžius „laukai nearti, rugiai ne
sėti — namo, namo!” Šiurpas nukrečia klau
sytoją! Ir pagalvoji: kas galėtų pastoti kelią 
į namus!?...

Ansamblio vyrų choras gražiai galėtų re- 
prezentuotis ir kaip atskiras, kultūringas' me
ninis vienetas. Balsų medžiaga, kad ir ne 
gausi, bet gera; balsai gerai išlyginti; masė 
lanksti bet kokioms vadovo interpretacinėms 
užmačioms, kurios, dėl jo impulsyvumo, bū
dingos dramatiškumu. Kartais, fortissimo vie
tose, justi intonacijos forsavimas aukštyn, bet 
tai sunkiai išvengiama choro dalyvių dvasi
nio pakilimo momentuose. Vyrų choras dai
navo: J. Naujalio „Op, op!”, J. Žilevičiaus 
„Oi, kad išauštų”, J. Karoso „Augo kieme

Geriausieji ir
Paskutiniais mėnesiais JAV-ėse ir Prancū

zijoje mėginta nustatyti geriausjus 1946 me
tų ir dabarties gyvuosius rašytojus. Buvo 
naudotasi balsavimu ir žinovų bei kritikų 
atsiklausimu. Belieka tik užkasti rezultatus, 
kad po kelių šimtų juos galėtų patikrinti, ir, 
galbūt, nusišypsoti didžiausias kritikas — 
Laikas.

JAV kritikai nusprendė, jog geriausios 
1946 metų grožinės literatūros knygos, iš
leistos JAV-ėse, buvo: A. Koestlerio „Vagys 
naktyje” ir R. P. Warren,o „Visi karaliaus v 
žmonės”.

Koestler’io parinkimas yra charakteringas' 
šiandienos skoniui. Užkariavęs Angliją ir 
Europą, šis rašytojas — kovotojas įsitvirtina 
ir Amerikoje. Palyginus su šios ir praėjusios 
pokarės idealistiniai — pacifistiniais rašyto
jais, Koestleris ciniškas ir brutalus, bet jis 
gyvenimiskesnis ir laisvas nuo pozavimo. Jis 
užkrečia skaitytojus savo jėga ir veikėjų pa
sąmonės analyze, kartais primenančiaDos
tojevskį. Jo gyvenimo odisėja apsaugojo jį 
nuo sentimentalumo ir neatjungiamai supy
nė* su mūsų laiku, kurio glėbis nuo Ispani
jos pil. karo iki pabėgimo į Angliją jam 
dažnai buvo pilnas kraujo ir kančios. Bet 
kadangi tas laikas buvo taip arti prie jo, jis 
įsiklausė į jį ir tapo vienu didžiausiu jo 
vaizduotojų. „Vagys naktyje” svarsto Pales
tinos problemą. Ji aktuali, kaip ir visos 
Koestler’io knygos, bet tai ne tas aktualu
mas, kuris miršta su diena.

Iš negrožinės literatūros (nonfication) kny
gų kritikai išskyrė John Hersey „Hiroshimą” 

Visi kareiviai šoko nuo patrankos — 
Sumynė žemėn bręstančius rugius. 
Staiga ugnis ir kurtinantis trenksmas. 
O rytas brido pievomis baugus.

Skeveldros baltą debesį sukarpė, 
Ir paukščio sparną, medį ir namus. 
Prie, pat patrankos kelios rugio varpos 
Svyravo ramios, kaip dangus ramus.

O sviedinių vėl duobės užsilygins, 
Suguls lavonai į kapų smiltis.
Pakils rugiai, kaip faliniai prieš žygį, 
Tai augs gyvybė, duona ir viltis.

Anaiptol, — tarė vyras. — Vienaragis yra 
legendų gyvulys. — Man to ir tereikėjo, — 
tarė psichiatras. — Išveskite ją. Man gaila, 
pone, bet jūsų ž'mona pamišus, kaip kėkštas. 
Taip jie išvedė ją, besikeikiančią ir spiegian
čią, ir uždarė į pamišėlių namus. Vyras po 
to visą laiką gyveno laimingai.

Vertė A. L

klevelis” ir Vyt Marijošiaus „Kanapėlę* pas
taroji per. visus tris koncertus buvo išreika- 
laųta pakartojimo.)

Ne kuo menkesnis ir ansamblio moterų 
choras, tik 'gaila, kad dainuojamų dainų pa
prastumas neleido jo juntamam pajėgumui 
pasireikšti.

Liaudies instrumentų (lumzdelių, skudučių, 
birbynių, kanklių) orkestras — yra vienas ne
atskiriamų ansamblio vieneto narių. Šiuos, 
pučiamuosius instrumentus reikėtų laikyti da
bartinių fleitų, klarnetų, saksofonų ir k. pro
totipais. Jų savitas, primityvus, sakyčiau lau
kinis tembras, bendram ansambly savo ne vi
sai taikinga darna teikia kažkokią savotišką 
egzotiką. Visai pagrįstai Mikulskis pašalino 
modernųjį akordeoną iš mūsų liaudies š<-' 
akompaniamento pareigų ir, jo vieton, p 
tė minėtą orkestrą. Šio instrumento proi< 
pas — armonika mūsuosna yra iš teitų' tautų 
atklydęs, taigi ir ne vieta jam mūsų liaudie* 
mene.

Tautiniai šokiai, kuriuos ansambliui paruo
šia Baronaitės-Orėbliūnienės įgudusi ranka. 
Žiūrovams palieka nepamirštamų įspūdžių. 
Kokiu jaunatviškai pramuštgalvišku tempu su
kasi tas lietuviškasis vėjo malūnas!

Kaieidoskopiniu margumu prabėga „Čiur
lionio” ansamblio liaudies meno miela ir 
brangi valandėlė.

Ansamblio chorai vasario 9 d. giedojo ir 
Šv. Juozapo bažnyčioje pamaldų metu. Čia, 
tačiau, ginčytinas kai kurių giesmių interpre
tavimo tinkamumas bažnyčios orumui. Norė
tųsi daugiau religingo ramumo, negu svie
tiško patoso, šiaip chorai, nors ir akustiškai 
nelabai dėkingoje bažnyčioje, skambėjo visai 
gražiai.

Ansamblis ir jo mielas vadovas memminge- 
niečių buvo su lietuvišku nuoširdumu priim
tas. Atsisveikinant buvo įteiktas adresas, do
vana ir gėlių.

„Čiurlionis”, kaip ir visur, čia vėl papildė 
savo gausų nuoširdžių bičiulių skaičių. Jozda.

Didžiausieji
fr Fr. Perkins „Rooseveltą, kurį aš pažino
jau”.

Hersey knyga, susilaukusi milžiniško tira
žo, yra gyviausias iki šiol pasirodęs atomi
nės bombos dokumentas. Ji atpasakoja di
džiausios istorijoje bombos sprogimą jį per
gyvenusių asmenų lūpomis.. Aišku, kad ne
daugelio metų bėgyje Hersey ir, grožinėje 
literatūroje iškils į pirmąsias JAV rašytojų 
eiles. Jis pasižymi savo tipų gausumu bei 
spalvingumu ir yra laisvas nuo kai kuriu 
vyresniosios kartos rašytojų nihiližmo. Pa
sak kritikų, jis turi dvi daug žadančias ra
šytojo savybes — „susidomėjimą žmonėm * 
ir meilę žmogui.” Tik dažni nukrypimai ; 
žurnaiizmą dar kliudo jo raštų išbaigtumui

Fr. Perkins Roosevelto biografija yra įdo
mi tuo, kad ji pastato ilgametį JAV prezi
dentą visai kitoje šviesoje, negu neseniai pa
sirodę velionies sūnaus Elliot atsiminimais ’

Žinomo prancūzų savaitraščio „Oavroche” 
bendradarbis sausio pradžioje apvaikščiojo 
eilę prancūzų rašytojų, intelektualų ir kriti
kų su klausimu — kas yra didžiausias da
barties prancūzų rašytojas? Didžiuma pa
klaustųjų atsisakė pareikšti savo nuomonę, 
tvirtindami, jog tas klausimas yra neatsako
mas. Šiaip, daugiausiai pasisakyta už A. Gi
de. Kai kurių kritikų nuomone, jis tokiu mas
tu pralenkiąs kitus prancūzų rašytojus, kaip 
Šekspyras savo bendralaikius dramaturgus. 
Taip pat daug baisų gavo P. Claudel — „uni
kumas savo originalumu ir didybe”. Tau
piausios savo apibūdinimuose buvo motery*! 
o išsamiausi poetai. Pasirodo, jie žodingiau- 
si ne tik pas mus, tremtyje. A. L.
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Visi aukokime Raudonojo Kryžiaus vajui

Tremtiniai puolamojoje ir ginamojoje ugnyje
Nėra dienos, kad pasaulio opinijai nebūtų 

primenama apie tą skaudžią pokarinę proble
mą, kuri glūdi Europos tremtinių masėje. 
Kaip ir visais dar neišspręstai? pokarinės 
Europos klausimais, taip ir šiuo atveju susi
duriame su dviem koncepcijom, kurios j tą 
problemą žiūri pagal savo skonį ir pažiūras 
į pagrindines žmogaus teises.

Štai, vasario pradžioje Maskvos radijas 
Austrijoje esančių tremtinių adresu iššovė 
tokį komentarą:

Vakarų Austrijos zonos yra tikras visokio 
plauko kvislingų, fašistų ir karo nusikaltėlių 
rojus. Pasivadinę DP čia gyvena apie 300.000 
banditų iš Jugoslavijos, Vengrijos ir Čekoslo
vakijos; prie jų glaudžiasi gen. Anderso nuo
trupos. Britai ir amerikiečiai prieš šį gaivalą 
ne tik nesiima jokių priemonių, bet jiems 
leidžia burtis į fašistines organizacijas ir net 
ginkluotas gaujas. Tokiu būdu Austrijoje 
egzistuoja tikra šimtatūkstantinė fašistinė ar
mija, kuri eina ranka rankon su austrų fa
šistais ir atvirai skelbia, kad jos tikslas lik
viduoti Sov. Sąjungą. Austrijoj esą fašistai 
pabėgėliai nesėdi sudėję rankas, bet dirba 
pogrindinį kurstomąjį darbą, remiami britų 
organų ir austrų vyriausybės. Vengrų spaudą 
pastarosiomis savaitėmis yra paskelbusi duo
menų, kurie rodo, kad vengrų suokalbininkai 
turėjo glaudžius ryšius su britų karinės oku
pacijos organais Austrijoje. — Austrijos 
kancleris dr. Figl neseniai parlamente pa
klaustas, ar ilgai kraštui teks nešti pabėgėlių 
naštą, pareiškė, kad 1947 m. iš Austrijos bū
sią išgabenti visi DP, kurių gimtoji kalba 
nėra vokiečių kalba. Tokiu būdu, sako Mas-', 
kvos radijas, šimtai tūkstančių flagrantiškų 
nusikaltėlių išvengs bausmės savuosiuose 
kraštuose ir bus įkurdinti kitose pasaulio vie
tose, kur toliau dirbs savo griaunamąjį dar
bą. Sovietų vyriausybė visą laiką JTO reika
lavo, kad tų nusikaltėlių klausimas būtų iš
spręstas grąžinant juos namo, kur jie būtų 
tinkamai nubausti. —

Tiek Maskvos radijas. Nenuostabu, jei 
Londone vykstančioje konferencijoj svarstant 
Austrijos klausimą, Sov. Sąjungos atstovas 
Gusevas tuo pačiu tonu kelia tremtinių klau
simą. Pasak United Press, generolos Clark 
tvirtai laikėsi savo pasiūlymo, kad individuali 
laisvė taikytina taip pat ir šių asmenų gru
pei, ir reikalavo, kad kiekvienas pareikalavi
mas išduoti „karo nusikaltėliui” privalo 
'remtis šiais (rodymais: 1) kad kaltinamasis ir 
išduodamasis tikrai būtų identiški, 2) kad jis 
būtų tos valstybės pilietis, kuri reikalauja 
išduoti ir 3) kad išdavimo reikalavimas būtų 
pakankamai ir tiksliai pagrįstas.

Gusevas šiems išvedžiojimams griežtai 
priešinosi, nurodydamas, kad vokiečiams ka
pituliavus buvę susitarta, kad kiekvienas įta
riamasis privaląs būti išduotas alijantams.

Gen. Clark pastebėjo, jog ligišiolinė Au
strijai kontroliuoti taryto praktika paro
džiusi, kad daugumas reikalaujamų karo nusi
kaltėlių” nebuvę piliečiais tų valstybių, ku
rios jų reikalavo, ir todėl negalėjo būti iš
duoti.

Šiaip ar taip, Austrijoje esančių tremtinių 
'padėtis darosi kas kart jautresnė, tuo labiau, 
kad dabartinės Austrijos vyriausybės pastan
gos tremtinių atžvilgiu linkusios vadovautis 
daugiau tais argumentais, kuriais norima 
„nacių” ir „fašistų židinių” ieškoti tremtinių 
eilėse, tuomi bent dalinai nukreipiant dėmesį 
nuo austrų netolimos praeities nuodėmių.

Ne kitais sumetimais vadovaujasi ir vokie- 
čių spauda, tai „skaitytojo laiško”, tai kitokia 
forma ieškodama progos juodinti ir šmeižti 
visus be išimties tremtinius, kad bent kiek 
atsverti tas žinias, kurias kasdien skaitome 
apie KZ „veikėjų”, gydytojų, teismų tarnau
tojų' ir kt. teismo 'procesus.

(vairių Europos kraštų komusistinė spauda 
•blogai atliktų savo paskirtį, jei neprisidėtų 
prie tremtinių šmeižimo ir nepagrįsto apkal
tinimo veiksmų. Jų eilėje tenka paminėti “ir 
anglų komunistų ofiziozas „Daily Worker”, 
kuris ryšium su parlamento ir vyriausybėje 
kilusiomis diskusijomis dėl darbo jėgos Ang
lijos pramonei papildymo iš tremtinių eilių, 
tarp kita ko, klausia „Ar mes turime kopi
juoti Hitlerį, importuodami pigią darbo jėgą 
Anglijon?” Laikraštis mano, kad tos pramo
nės šakos, kurios nelinkusios pakelti algas ir 
pagerinti darbo sąlygas esamiems darbinin
kams, šią situaciją norinčios apeiti {vežant 
pigesnę darbo jėgą iš užsienio. Išskyrus žy
dus, kuriems atitenkanti ypatinga padėtis, di
desnioji tremtinių dalis, kurią norima jsiga- 
bent Anglijon, tai esą atmatos! Laikraštis 
rašo: „tai yra pabaltiečiai, jugoslavai ir, 
vengrai, kurie arba ranka rankon ėjo su na
ciais, arba yra priešingai nusistatę naujoms 
demokratinėms vyriausybėms. Tuo pat 
metu visoje ramybėje pas mus daromi pa- 
sifflymai, kad anglų darbo jėgos potencia- 

lumo spragos būtų užpildytos šiais paniekos 
vertais sutvėrimais.”

Tremtiniai, laimei, gerai žino, kad „Jupi
teris pyksta” ir žino, taip pat, kas dėl to kal
tas. Todėl drąsiai leidžiame sau cituoti ir su
sipažinti kad ir su tokiomis nuomonėmis.

Tačiau nestokuoja ir toki^ balsų, kurie pa
remti ne tik asmenišku autoritetu, bet ir vis
pusišku reikalo pažinimu, kelia tremtinių 
klausimą dienos švieson, vadovaujantis tais 
bendrais žmoniškumo principais, kurie vy
rauja visame civilizuotame pasaulyje.

„Sunday Chronicle” įsidėjo buv. Unrraos 
direktoriaus Vokietijoje gen. Morgano straips
nį apie išvietintuosius, kuriame jis rašo: 
„Tenka stebėtis kaip maža Kalėdų metu 
mūsų buvo galvota apie Vokietijoje paliktus 
DP. Jų eilėsi turime daug draugų, kuriems 
tie 20 mėnesių laiko tarpas nieko geresnio 
neatnešė, jie nepajėgia savarankiškai nulemti 
savo ateitį ir žiūri į mus, laukdami pageltos.” 
Trumpai paaiškinęs tremtinių kilmę ir jų at
siradimo . priežastis, gen. Morganas toliau 
sako: „Šie mūsų draugai, kurių tėvynė Rytų 
Europoje ir kurie dar dabar laikosi Vokieti
joje, yra gerai informuoti apie permainas, 
įvykusias jų kraštuose ir tokiose sąlygose jie 
atsisako grįžti. Jie trokšta ir siekia tik žmo
gaus teisių ir daugiau nieko”. Anot gen. 
Morgano, tremtinių masėje tenka susidurti su 
įvairiomis tautybėmis ir įvairiomis kultūro
mis, tačiau jų tarpe yra tik labai menkas 
skaičius tokių, kuriems primetama, jog tai 
„netikras elementas”, ir apie kuriuos yra 
daugiau rašyta ir triukšmo kelta, nei jie to 
užsipelnę. Tai įvykę gal dar ir dėl to, kad 
jie, t. y. tremtiniai, tikėdamiesi mūsų para
mos, buvo kurį laiką beveik užmiršti.

Unrraos uždavinys buvęs iškelti DP pasi
tikėjimą savo pajėgumu, tikėjimu žmonija. 
Unrra dariusi, ką galėjusi, tačiau dabar jos 
darbas pasibaigė. Ten pasiliko nelaimingos 
dūšios, lūkesčiuose ir tikėjime į geresnę 
ateitį, įsikūrusios šiaip taip savo laikinose f 
būstinėse — senose Hitlerio kareivinėse, su
darkytuose pabėgėlių barakuose ir miestų 

GEN. MC. NARNEY: 
v

JAV POLITIKA ISVIETINTŲ ATŽVILGIU
Frankfurtas (Dena). Atsižvelgiant T tarp 

išvietintųjų pasklidusį būkštavima dėl pri
verstinos repatriacijos, amerikiečių kariuo
menės vadas, gen. J. T. Mc Narney, davė 
paaiškinimą, kad pagal Amerikos vedamą po
litiką, nė vienas išvietintų nebus grąžinamas
į tėvynę prieš savo valią, nebent būtų ypa
tingos. aplinkybės. Grąžinami tik asmenys, 
kurie aktyviai su naciais bendradarbiavo, 
karo nusikaltėliai, Quislings!, toliau asme
nys kompetentingų teismų nuteisti už tam 
tikrus nusikaltimus, tarnavę Wenuachte arba 
nebuvę iš soy,. armijos atleisti. Darbas vo
kiečių pramonėj arba žemės ūkyje laike ka
ro nebus, bendrai paėmus, traktuojamas kaip 
bendradarbiavimas su priešu. Kas liečia iš- 
vietintus žydus, paaiškino gen. Mc Narney, 
kad jų įkurdinimas Palestinoje esąs vieninte
lis kelias šiai problemai išspręsti, juo labiau, 
kad 95’/» iš jų nori tenai vykti. Generolas 
pranešė toliau, kad žydų išvietintųjų skaičius 
US zonoj turi tendenciją mažėti, toliau, kad 
nėra ženklų dėl žydų galimo įplaukimo iš 
Vengrijos ir Rumunijos ir pagaliau, kad po 
visoj zonoj pravesto patikrinimo apie 28.000 
išvietintųjų negali būti kaipo tokie toliau ap
rūpinamu

Paul Edwards, Unrros Direktorius ameri
kiečių zonai Vokietijoje, pareiškė (pagal UP), 
kad DP turėtų būti paruošti, kad patys ga
lėtų savo lagerius tvarkyti tuo atveju, jei po 
birželio mėn. 30 d. 1947 m., kada Unrra už
baigia savo veiklą, nei Tarptautinė Pabėgė
lių Organizacija (JT),' nei Amerikos armija 
šių uždavinių neperimtų. Gen. Mc Narney 
pridūrė, kad amerikiečių armija esanti pa
siruošusi lagerių administraciją perimti, ta
čiau tam reikalingos lėšos dar nesą užsaky
tos. Tas klausimas sekančių savaičių bėgyje 
turės būti rimtai priimtas dėmesin, kadangi 
dauguma sąjungininkų Unrros tarnautojų iš 
lagerių administracijos atitraukti.

Pagal Denos cituotą Unrros komiteto Eu
ropai pranešimą, laikotarpyje tanp 1945 m. 
gegužės ir 1946 m. gruodžio mėn. buvo iš 
Vokietiįps 6.118.800, iš Austrijos 842.600 ir iš 
Vidurin. Rytų 51.300 asmenų grąžinta J jų 
tėvynes. Repatriacija iš Italijos laikotarpyje 
tarp 1944 m. pradžios ir 1946 m. pabaigas 
apėmė 89.400 išvietintųjų. 1946 m. pabaigoj^ 
minėtuose kraštuose gavo iš viso 732.493 as-

Paięškojimas z
J. Leščinskas, gyv. Fristadstarget 1. II. 

Ekskilstuna, Sweden, ieško Jurgio Tarnu- 
laičio, apie 27 m. amž. kilusio iš Zapyškio. 

namų griuvėsiuose. Iš tolo dabar žvelgiant, 
šie žmones buvo gi dažna pasikalbėjimų te
ma, saujelė šachmatų figūrų. Pats pavadi
nimas DP jas yra pakankamai sukrečiantis. 
Bet kai su jais susitinki, pamatai,- jog tai to
kie pat vyrai, moterys ir vaikai, kaip jūs ar 
aš . . .

Pavyzdžiais nurodęs tremtinių prisirišimą 
darbui, atmesdamas bet kokius nepagrįstus 
apkaltinimus, kad tremtiniai tik tinginių ir 
išmaldos belaukiančių masė, baigdamas gen. 
Morganas kelia klausimą, ką gi anglai turėtų 
daryti šių nelaimingų labui. Jis sako: „Jie 
yra jautrūs žmonės. Mes tikime žmogaus 
teisėms. Ar mes negalėtume ką nors daryti, 
kad ir jiems suteikus tų žmogaus teisių? Jie 
patys tos problemos išspręsti negali.” Jo 
manymu, tremtinių įkurdinimas kitose šalyse 
būtų geriausia išeitis, kad to reikalo delsimui 
padeda Įstatymai, kuriuos’patys išle-dę, patys 
turėtų ir pakeisti. Be to, jo manymu Angli
joje sutalpinti iki pusės milijono tremtinių 
nesudarytų ypatingų sunkumų. Taičau už tai 
būtų įlieta naujų pirmaeilių piliečių.

„Duok Dieve, kad tuo klausimu būtų pra
dėta elgtis išmintingiau. Ir reik a pradėti ką 
nors veikti, priešingu atveju šimtai tūkstančių 
kris desperacijoj mūsų draugų, vyrų moterų 
ir vaikų, gi mes patys tuomi tik užsitrauktume 
naujos nelaimės. Jei mes tūpčiosim vietoje, 
kaip li^i šiolei, ir dar leisim augti tam skai
čiui, kuriuos paskutinioji Tautų Sąjunga va
dino kietaširdiškai „be pilietybės” asmeninu? 
ir leisim kurtis naujai Unrrai, kuri vėl netu
rės reikiamos galios tai problemai spręsti ir 
ji vėl bus panaudota kaip „universalus alibi” 
— mes tą nelaimę tik padidintume. DP 
problema šiandien yra svarbesnė už politiką. 
Mes negalime leisti ilgiau juos laikyti, kaip 
kalinius gyvenančius okupacinių kariuomenių 
šalpomis. Leiskite mums greitai apsispręsti ir 
pasiskirstyti esamais sunkumais, kol dar ne 
vėlu. Ir aš esu tikras, kad jei mes tai padary
sim, susilauksim ir gerų vaisių ...” baigia 
savo straipsnį gen. Morganas.

J. V-kis.

menys Unrros paramą.-Iki čia paminėtos da
tos (1946 m. pabaigos), Unrra pasiuntė už 2 
milijardu dolerių prekių Europos kraštams 
ir tuo būdu išpildė savo programos 84’/o.

Kaip Associated Press iš Londono prane
ša, generolas leitenantas Sir Frederikas Mor-
ganas, buvęs Unrros šefu Europoje, reikala
vo skubaus visų išvietintųjų iš britų zonos, 
viso 250.000, pergabenimo į Didž. Britaniją, 
kad juos apsaugojus nuo grįžimo už' „gele
žinės” uždangos. Morganas ypatingai pabr^j 
žė žydų išvietintuosius iš kurių negalima ti
kėtis, kad jie pasiliktų tarp tų žmonių, ku
rie jų artimiausius ir brangiausius išskerdė”

Prancūzijos darbo ministerija, praneša De
na iš Paryžiaus, numato darbininkus italus 
ir išvietintuosius-»iš Vokietijos verbuoti kaip 
darbo jėgą, kuri pakeistų netolimoje ateityje 
atleistus vokiečių karo belaisvius. vr.

Laikraščiu atstovu pasitarimas
‘ Ii

Tremtinių licencijuotų laikraščių atstovų 
suvažiavimas (vyko š. m. sausio 11 d. Augs
burge, kuriame dalyvavo lietuvių, latvių, es
tų, ukrainiečių ir lenkų spaudos atstovai. Uk
rainiečių spaudos atstovas padarė platų pra
nešimą tremtinių spaudos reikalp, kuriame iš
kėlė tris momentus:

1. Reikalas išaiškinti DP spaudos teisių 
būklę; '

2. DP spaudos ekonominė būklė~ir
3. DP spaudos cenzūra.
Ligi šiam laikui bendrai visų tremtinių 

Vokietijoje būklė tebėra neaiški. Dar nėra 
jokių oficialiųjų duomenų, kuris kodeksas 
turi reguliuoti tremtinių gyvenimą ir jų rei
kalus: ar vokiečių, amerikiečių, sąjungininkų 
ar pagaliau Jungtinių Tautų ruošiamas. Prak
tika parodė, kad DP yra taikomi visi tie ko
deksai. Visose tarpt, konferencijose tremtinių 
reikalai yra sprendžiami, jiems patiems ne
dalyvaujant. Reikia daryti visas pastangas, 
kad DP atstovai pagaliau būtų įsileisti ir jų 
balsas išklausytas.

Ligi šiam laikui tremtiniai neturi teisės sa
vivaldai, ir tuo pačiu jų ūkinė veikla nėra 
Įstatymų nustatyta, o tai neigiamai atsiliepia 

■ir į DP spaudą, pav. teisė gauti popierį laik
raščiams ir knygoms. Kai dėl cenzūros, — 
reikia prašyti amer. karinę valdžią paruoš
ti DP spaudai naujas ce ūros taisykles, nes 
dabartinės yra pergriežtos.

Kad čia iškeltus klausimus plačiau išdis
kutuoji ir priimti reikalingus nutarimus, nu
tarta š. m. vasario mėn. sušaukti visų tauty

bių tremtinių licecijuotos spaudos atstovų su
važiavimą Augt>urge ir į jį pakviesti ameri
kiečių kar. valdžios spaudos šefą. (vairių 
tautybių atstovai apsiėmė atskirais klausimais 
paskaityti referatus.

Dirbtinis sniego issaukimas
Nobelio laureatas chemijos srity Dr. Ir- 

wing Laugmuir pranešė Amerikos Fizikų 
draugijai, kad yra surastos devynios naujos 
medžiagos, įskaitant žiebtuvų akmenėlį, ku
rių pagalba galima iššaukti natūralų sniegą 
debesyse.

Jis nurodė, kad kai kurios iš šių medžia
gų, atitinkamai jas panaudojus, galėtų pada
ryti (takos klimatui.

Pirmoji dirbtina sniego audra (Vincento 
J. Schaefer pernai rudenį) buvo iššaukta žir
nio pavidalo sauso ledo gabalėliu. Dabar gi 
surastos medžiagos yra sudarytos iš beveik 
begalo mažų dalelyčių, bet bandymai su jo
mis daryti tik laboratorijose, natūralų orą 
vaizduojančiuose kambariuose. Vienos iš šių 
medžiagų kiekis reikalingas „užsėti” visą 
lungtinių valstybių atmosferą sveria tik apie 
200 svarų.

Dr. Langmuir tvirtina, kad šis dirbtina? 
sniego iššaukimas debesyse galėtų sutrukdy
ti lėktuvų apledėjimą. Panaudojant šias me
džiagas būtų taip pat galima išvengti pražū
tingų ledo krušų. Taip drėgmės debesyse bū
tų sušaldomos ir paverčiamos sniegu prieš 
tai, kol jos galėtų susiformuoti į stambius 

' lašus ir suša’ę į ledo žirnius nukristi žemėn 
ledo krušos pavidale.

100.000 DP numatoma priimti 
i JAV? b

Naujorkas. New - York Times talpina 
straipsnį, kuriame kelia klausimą, kad 100.000 
DP įsileidimas į JAV būtų labai naudingas 
šiam kraštui. Autorius pažymi, kad nors JAV 
yra reikalinga apmokytų permonės darbinin
kų, tačiau ir DP laikui bėgant šio darbo iš
moks. O žiūrint į reikalą iš humaniškos pu
sės, būtų padaryta didelė paslauga šiems ne
laimingiems žmonėms, kurie dabartinėse są
lygose neturi jokių perspektyvų ateičiai.

L.T.B. pirmininku suvažiavimas
L.T.B. Apygardų pirmininkų suvažiavimas 

š. m. sausio mėn. 9/10 d. d. įvyko Wuerzbur- 
ge, kuriame centrinių vadovaujamų organų 
atstovai padarė pranešimus, be to, buvo svar
stoma: a) tremtinių, netekusių DP teisių įsi
kūrimo sąlygos bei ryšys su savais Ap. Ko
mitetais; b) mitybos bei sveikatingumo sto
vis; c) 'gerovių ir negerovių stovis, palygi
nus su ankstybesne būkle ir numatomos ten-* 
dencijos; d) darbo reikalai: dirbančiųjų kie
kis, rūšis, darbo apimtis ir galimumai atei
tyje kurti vienokius ar kitokius darbo viene
tus: e) tautinio solidarumo mokesčio apys
kaitos ir pageidavimai finansinėje srityje dėl 
ateities; f) švietimo reikalų būklė, tendenci
jos ir pageidavimai; g) spaudos reikalai: lei
dinių kiekis, tendencijos ir šiuo klausimu pa
geidavimai bei sumanymai; h) emigracijos 
reikalai: kiek ir kuriuo būdu yra kitur iške
liavusiųjų, jau padarytas paskatinimas emi
gruoti į Rytus, kaip visa tai praėjo, kas tuo 
reikalu padarė pranešimus ir kokios buvo pa
sėkos.

PRANEŠ'MAS L. T. MOKYTOJŲ S.A»UN- 
GOS SUVAŽIAVIMO SCHE1NFELDE DA-

LYVIAMS f

Pranešama, kad vykstant Į suvažiavime ii 
Nuernbergo arba Wuerzburgo važiuoti ke
leiviniais (negreitasiais) traukiniais iki 
MARKT-BIBART stoties.

Laikytis šios tvarkos:
Išeina iš Wuerzburgo ateina į Markf-Bibart 

62» 7“
19” 20”

Išeina iš Nuernbergo ateina j Markf-Bibart 
618 8U

l23o C 14"
1730 1911
1910 21»«

Markt-Bibart stotyje. bus lauk'ama atva
žiuojančiųjų II — 21 d. vakare 2088 ir II—
22 d. ryte 7“ ir 811.

Technikinis Suvažiavimo Komitetas

Ir persekiotiems 2000 kalorija
Amerikiečių valdžios patvarkymu, nuo š. 

m. kovo m. 1 d. politiniai, rasiniai ir tiky
biniai persekiotiems maisto normos nuo 2200 
kalorijų sumažinamos iki 2000 kalorijų. Tuo 
būdu persekiotieji sulyginami maisto atžvil
giu su išvietintaisiais. Išimtys daromos dir
bantiems, laukiančioms motinoms ir ligo
ninėse esantiems (Dena)
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