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Marshallis yra nusivylęs
Berfynaa. (NZ). Grįždamas iš Maskvos ir 

shykęs i Berlyną, Marshallis spaudos atsto
vams pareiškė: „Aš esu nusivylęs Maskvoje 
pasiektais pasitarimų rezultatais. Mes buvo
me tikri, kad Austrijos sutartį tikrai pasi
ūla užbaigti. Niekas nemanė, kad Maskvoje 
bu« paruošta taikos sutartų su Vokietija, nes 
šia klausimas yra perdaug komplikuotas. Prie 
tingumai tarp Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Sovietų Sąjungos nei padidėjo, nei suma
žėjo, bet jie labiau išryškėjo. Aš tikiu, kad 
mūsų nuomonių skirtumus yra galima išly
ginti. Kritiškieji skirtingumai turi būti nu
galėtu Klausimas yra tiktai, kiek ilgai tas gali 
tęstis ir kiek ilgai išlaikys Europa, jei mes 
visą laiką užimti nesutarimuose.” Be to 
Marshallis su pasitenkinimu konstatavo: 
„Daugelyje klausimų tarp Prancūzijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių nėra jokių 
nuomonių skirtumų.”

Maskva. (Dena). Paskutiniąją konferenci
jos dieną Marshallis iškėlė karinių pajėgų, 
esančių Vokietijoje, sumažinimo klausimą. 
Molotovas, tam pritardamas, pasiūlė sovie
tams nustatyti 200.000 karių, anglams ir ame
rikiečiams po 100.000, o prancūzams 50.000. 
Britų užsienių reikalų ministeris Bevinas pa
aiškino, kad atsižvelgiant į esamą gyvento
jų tirštumą britų zonoje, anglai negali apsi
eiti be 145.000 karių. Jo manymu amerikie
čiai irgi tiek pat karių turėtų laikyti Vokie
tijos okupuotoje zonoje. Bevino pageidavi- 
mus Molotovas atmetė. Betgi buvo prieita 
vienodos nuomonės, kad šis klausimas turi 
būti pavestas svarstyti Kontrolinei Tarybai 
Berlyne ir kad ji iki š. m. birželio 1 d. turi 
paruošti raportą.

Maskva (Dena). Atsisveikinimo vaišes, ku
rias Stalinas suruošė konferncijos dalyviams, 
tmerikičių delegatas John Foster Dulles pa
vadino „pasekmingiausiu susitikimu visoje 
konferencijoje”. 1

Vašingtonas. Atvykus Į Vašingtoną Mar- 
ihallj aerodrome sveikino tūkstantinė minia. 
Prezidentas Trumanas irgi atvyko jo pasvei
kinti. Trumanas išreiškė savo pasitenkinimą 
dėl delegacijos veikimo Maskvoje. Kartu pre
zidentas pareiškė viltį, jog visa amerikiečių 
lenta palankiai vertins delegacijos pastangas,

Palestinos mandato klausimas TRUMPAI
Lake Success. Egiptas pasiūlė į JT šios se

sijos programą įtraukti britų mandato Pa- 
lestinoje klausimą. Šioje sesijoje Palestiną 
atstovaus arabų vykdomojo komiteto nariai. 
Arabų vykdomasis komitetas tarėsi Kaire Di
džiajam Jeruzalės Mufti pirmininkaujant.

Sirija ir Irakas taip pat kreipėsi į JT ge
neralinį sekretorių Trygve Lie, prašydami 
Palestinos nepriklausomybės ir britų manda
to panaikinimo klausimą įtraukti į sesijos 
dienotvarkę. Yra manoma, kad Libanonas ir 
Saudi Arabija panašiai pasielgs.

New Yorkas. „Jewish Agency” pasisakė 
prieš Egipto reikalavimą įtraukti Palestinos
nepriklausomybės ir britų mandato panai
kinimo klausimą. Tų klausimų svarstymą „Je 
wish Agency” skaito pažeidimu tarptautinių 
susitarimų, kurie remia žydų tautą atstatant 
savo tėvynę Palestinoje.

Lake Succes. Arabijos valstybių atstovai 
atvyko i Naujorką dalyvauti nepaprastoje 
Jungtinių Tautų serijoje. Atstovų tarpe yra: 
Saudi Arabijos užsienių reikalų ministeris 
Emir Faisssal, Arabų Lygos generalinis sek
retorius Aldel Rahmann Azzam Pascha, Pa
lestinos arabų partijos sekretorius Emile L. 
Khury ir persų užsienių reikalų ministeris 
Nistronom Entezam.

„Karinis teismas” Palestinoje
Naujorkas. (OIC—NZ) Aukštasis Palestinos 

komisaras Sir Alan Cunnigham balandžio 23 
d. vedė pasitarimus su „Jewish Agency” va
dovu David Ben Gunion dėl esamos padėties 
Palestinoje. Laike pasitarimo komisaras grą- 
sino kontra priemonėmis, jei prasidėtų nauja 
žydų teroro banga. Tuo tarpu atrodo, jog 
ydų organizacijos „Irgun Zwai Leumi” ir 

•Šterngruppe” sudarė bendrą vadovybę. Slap
toji radio stotis „Kovojantis Sionas” pranešė 
apie „Karinių teismų” sudarymą teisti brito 
belaisviams, patenkantiems į slaptųjų organ: 
,’jcijų rankas Mirties bausmę vykdys bude 

ai arba vykdomosios komandos.

aponiįoie rinkimus laimėjo kaiiie*
Tokio Rinkimuose į paralamentą sočia’ 

lemokratų partija išryškėjo kaip stipriausia 
Isponijos partija. Ji laimėjo parlamente 144 
vietas. Liberalai laimėjo 137 vietas, o naujai 

kai antradienį per radiją išgirs užsienių rei
kalų ministerio pranešimą apie konferencijos 
darbus. Marshallis į tai atsakė, kad jis Mas
kvoje veikė ne vien tik JAV naudai, bet ir 
viso pasaulio gerovei. Jis vadovaujasi prin
cipu dirbti dėl tokios pasaulio santvarkos, 
kurioje žmonėms būtų užtikrinta taika ir pa
kenčiamas pragyvenimo standartas.

šeštadienį Baltuosiuose Rūmuose įvyko 
slaptas posėdis, kuriame pirmininkavo prezi
dentas Trumanas. Tame posėdyje dalyvavo 
žymiosios kongreso frakcijų asmenybės. 
Marshallis padarė pranešimą apie konferen
cijos darbus.

Marshallio parėdymu užsienių reikalų mi
nisterijoje yra sudaryta, komisija, kuri turės 
nustatyti JAV užsienio politikos gaires. Ko
misija yra sudaryta iš 5 ekspertų. Komisijos 
pirmininku yra paskirtas ypatingas rusų rei
kalų žinovas George Keenans. Komisija ne
turės jokių vykdomųjų funkcijų, bet bus pa
tariamuoju organu. Ji galės kooptuoti ir 
tokius ekspertus, kurie visai nėra užsienių 
reikalų ministerijos tarnyboje. Svarbiausias 
komisijos uždavinys bus išdirbti planą, kad 
būtų galima sulaikyti kiekvieną naują rusų 
ekspansiją. Pirmiausiai komisija turės pada
ryti išvadas dėl Maskvos pasitarimo rezulta
tų, kiek tas liečia JAV politiką Europoje. Be 
to, jai teks paruošti projektą „Pasaulinės 
Pagalbos Piano demokratijai remti”.

Didelis nepasitenkinimas Austrijoje
Viena. Grįžęs iš Maskvos amerikiečių ypa

tingas įgaliotinis 
nerolas M. Clark 
tarimai pasibaigė 
laikymasis buvęs 
reikalavimai būtų 
būtų mažai likę galimybės toliau egzistuoti 
kaip nepriklausomai valstybei. Susitarimas 
dėl taikos sutarties priėmimo galėjo būti pa
siektas ląike keturių valandų, jei sovietų de
legatai būtų sutikę su „vokiečių kilmės tur
tų” sąvoka, bet jie atsisakė diskutuoti net ir 
kompromisinį siūlymą.

Vienos spauda reiškia didelį austrų nusi
vylimą dėl konferencijos rezulattų. Laikraštis 

Austrijos klausimams, ge- 
pasakė, kad Maskvos pasi- 
be pasisekimo, nes sovietų 
nepalenkiamas, Jei sovietų 
buvę priimti, tai Austrijai

susiorganizavusi demokratų partija — 124. 
Min. pirmininkas Yoshida ir keturi dabarti
nio kabineto nariai vėl buvo perrinkti. Pir
mą kartą japonų tautos istorijoje į parlamen
tą buvo išrinktos ir moterys.

* Penktadienį Graikijoje buvo įvykdyta 
mirties bausmė dvidešimčiai sukilėlių. My- 
tilene, už nusikaltimą viešajam saugumui, 
septyni komunistai karo teismo sprendimu 
buvo nubausti mirties bausme. (DPD)

Odesa. Nuo gegužės 5 prasidės reguliarus 
keleivinis susisiekimas tarp Naujorko ir Ode
sos. Susisiekimą palaikys 18.000 tųnų keleivi
nis garlaivis „Rassia”.

D. Achesonas žada pasitraukti
Vašingtonas (Dena). Politiniuose sluoks

niuose kalbama, kad valstybės sekretorius 
Dean Acheson neužilgo iš užsienių reikalų 
ministerijos pasitrauks. Jo įpėdiniu miniipas 
Robert A. Lovett valstybes sekretorius karo 
ministerijoje.

Prancūzijos prezidento kelionė į Senegaliją
(Dena-Bild)

Prasidėjo JT nepaprasta sesija
Naujorkas. (Dena) Jungtinių Tautų pilna-

ties susirinkimas Palestinos problemai 
spręsti pirmoje eilėje nagrinės šiuos klausi
mus: a) Sudarymas tam reikalui specialios 
komisijos pagal Didž. Britanijos pasiūlymą, 
b) arabų valstybių reikalavimai po pasitar' 
mų dėl Palestinos nepriklausomybės, c) žydų 
organizacijų reikalavimai leisti dalyvauti pil
naties nusirinkimo posėdžiuose.

Arabų Lygos sekretorius pareiškė, kad ara
bų valstybės priešinsis tiek sudarymui spe
cialios tyrimo komisijos tiek ir „Jewish 
Agency” nusistatymui patekti į pilnaties 
posėdžius.

Ir Kanada atsikrato komunistu<•
Quebec (DPD) Quebeco provincijos seime

lis penktadienį priėmė rezoliuciją, kurioje 
vyriausybė yra reikalaujama uždrausti Kana
doje komunistų partiją. Prieš priimant šią 
rezoliuciją seimelyje kalbėjo Quebeco provin
cijos ministeris pirmininkas. Jis savo kalboje 
išvedė, kad komunistų partija yra tikra ne
laimė ir kad komunizmas turėtų būti išray- 
taj su šaknimis.

Vokietijoje* įvedamas dvigubas vasaros lai
kas. Sąjungininkų kontrol:nės tarybos darbo 
komisija nutarė visoj Vokietijoj nuo gegužės 
11 d. Įvesti dvigubą vasaros laiką. Laikro
džiai tą dieną 3 vai. iš ryto dar vieną va
landą pasukami pirmyn.

„Naujoji Austrija” kalba apie „ypatingai 
kartų, kietą ir sunkų kantrybėj bandymą” ir 
apie perspektyvas, kad kraštui dar ilgai teks 
nešti okupacinius sunkumus. „Darbininkų 
Laikraštis” klausia ar dar kartą austrų tautai 
teks kentėti okupuotai ateinančios žiemos 
baisumus. Taikos sudarymo atidėjimas šim
tam tūkstančių austrų karo belaisvių ir jų 
šeimoms reiškia tolimesnį vargą ir karčias 
dvasines kančias. O austrų komunistų lai
kraštis „Liaudies Balsas” neturi kitą ką' pa
sakyti, kaip tik tai, kad didžiausia susitari
mui kliūtis esą buvus britų — amerikiečių 
naftos interesai.

,ūkio komisija Europos rei- 
i gegužės 2 d. Ženevoje.

JAV H. iVallace šeštadienį 
Grįžęs jis žadėjo pasakyti 
tautai.
patvirtino valstybės sekre-

,ūkio

— Jungtinių Tautų ūkio ir socialinės ta
rybos speciali „i................... ~
kalams” susirinks

— Grįždamas į 
atvyko į Paryžių, 
kalbą amerikiečių

— JAV senatas 
tariaus W. Claiton paskyrimą nariu į 
komisiją Europos reikalams”, kurią sudarė 
Jungtinės Tautos.

— Britų aukštieji rūmai priėmė įstatymo 
pasiūlymą dėl ratifikavimo Italijos, Rumuni
jos, Vengrijos ir Suomijos taikos sutarčių.

Londonas. (DPD) Oficialiomis britų val
džios informacijomis Rumunijoje laike kovo 
mėn. buvo suimta keletas tūkstančių opozi
cijos narių. Reuterio diplomatinio korespon
dento nuomone suėmimai turi tikslą sustip
rinti persvarą turinčią komunistinę vyriausy
bę, prieš sovietų okupacinėms pajėgoms ap
leidžiant kraštą. (NZ).

Roma. Nežiūrint Italijos vyriausybės pas
tangų, krašto ekonominė padėtis dėl nuola
tinių streikų labai pablogėjo. (N. F.)

Lisabona. Žinios, kad Portugalijos vyriau
sybė yra pasiūliusi Ispanijos sosto preten
dentui Don Juanui apleisti Portugaliją, de- 
mentuojamos.

Ženeva. Šveicarijos karinių pajėgų vadas 
gen. Guisan atmetė jam padarytą pasiūlymą 
kandidatuoti į Triesto gubernatorius. (NF)

Londonas. (BBC) D. Britanijos karalius po 
10 su viršum savaičių viešėjimo Pietų Afri
koje, kur belankydamas kraštą padarė apie 
10.000 mylių kelio, su visa šeima įsėdo į 
aivą ir grįžta į Londoną. Per atsisveikini

mo vaišės Pietų Afrikos ministeris pirminin
kas generolas Smuth ir karalius pasikeitė 
kalbomis. Abu išreiškė didelį pasitenkinimą: 
denas apsilankymu, kitas priėmimu.

Vašingtonas. (AP). Keli senatoriai svars- 
ant biudžetą norėjo pravesti nuostatą, ku- 
iuo vyriausybei būtų uždrausta sunaikinti 

vokiečių trąšų pramonę. Sitos pastangos re
miasi Herbert Hoover siūlymu: visos Euro
pos labui išlaikyti vokiečių trąšų pramonę, 
nepaliestą karinės pramonės naikinimo nuos
tatų.

• \ vGegužes Pirmąjį
Gegužės Pirmoji yra Darbo Žmonių ir 

Tautų solidarumo šventė, švenčiama nuo 1889 
metų. Tais metais 1-sis socialdemokratų inter
nacionalas Paryžiuje, pagerbdamas Vokietijos 
didžiojo poeto ir dramaturgo Heinės atbėgi- 
mą į Prancūziją, nutarė Gegužės 1 d. pašvęs
ti Darbo Žmonių ir Tautų solidarumo šven
tei. Tai buvo padaryta todėl, kad parėmus 
laisvės idėjas ir dėl jų kovojančius bei neži- 
iančius ribų bei Suvaržymų žmones ir antra 
— kad pareiškus gyvą protestą prieš žmo
gaus ir jo teisių pavergėjus. Heine tada buvo 
priglaustas Paryžiuje, kur surado gana žmo
nišką globą, nežiūrint, kad jis buvo kitos tau
tos ir pilietybės žmogus.

Pirmosios šios šventės buvo švenčiamos 
su reikiama rimtimi ir pagarba. Paskaitos, 
pasilinksminimai gamtoje ir rimtos darbo 
žmonių demonstracijos ' šioje šventėje užim
davo pagrindinę vietą. Ten pat buvo peržiū
rimi darbininkijos ir tautų solidarumo praei
tų pjetų socialiniai ir politiniai laimėjimai ir 
bandomos nužymėti naujosios ateities darbo 
ir kovos gairės.

Aname I-jo internacionalo susirinkime , bu
vo priimtos ir 8 darbo valandų laikas. ;

Gegužės 1-os šventės labai daug yra; prisi
dėjusios prie darbininkijos susipratimo, bei 
ir prie greitesnio politinio pavergimo.

Ir tap bėgo metai po metų. Šiandieną jau 
66 metai, kaip Gegužės 1 švenčiama. Tautos 
per tą laiką, kovoje dėl tautų solidarumo,, yra 
labai daug aukų sudėjusios. Bet tie laimėjimai 
ir tos kovos nėjo tiesiąja aukštyn, o buvo 
labai daug klumpama ir vėl keliamasis

Ir šiandien, kai tautos prisimins praūžusio 
karo nuostolius, laimėjimus ir kliūtis į tau
tų solidaresnį gyvenimą, jiems, visiems kaip 
baisios šmėklas atsistos totalinės ir policinės 
šalys, kurios darbo žmogų tik tiek vertina, 
kiek jis pajėgia pagaminti tam tikrų materia
linių gėrybių. Tose šalyse su didžiausia ener- 
gija_..darbo žmonės, Gegužės 1-os proga, bus 
išvaromi į gatves pagarbinti savo pavergėjų 
ir .pasiklausyti pigaus melo kaip žmogus yra 
visiškai pigiai išnieknamas ir pavergiamas.

Šia proga, tenka pripažinti, kad Gegužės 
1-os šventės, dėl tautų ir darbo žmonių ne
apdairumo, buvo pigiai prieinamos visokio 
plauko avantiūristams, labai lengvai panau
dojamos jų aklam melui. Tie padariniai šian
dien labai aiškiai matomi jau daugelyje kraš
tų.

Žinoma, jų agentai ir šiandieną stengsis ne
praleisti progų pasižvejojimui totalizmo ver
gijai vergų. Ypač jie ieškos nepraleisti pro
gų didžiųjų laisvių šalyse: Amerikoje, D. Bri 
tanijoje ,Prancūzijoje ir kt. kraštuose.

Lietuvoje Gegužės 1-osios šventė jau prieš 
Pirmąjį Pasaulinį karą buvo švenčiama, pav 
Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir kt., kai kur prie 
šių švenčių pradžioje prisidėdavo ir darbda
viai savo lėšomis ir asmeniniu dalyvavimu?,' 
Kai kurie fabrkai šią šventę atžymėdavo ge
gužinėmis ir paskaitomis. 1921 m. Lietuvos 
Steigiamojo Seimo Gegužėj 1 d. paskelbiama 
valstybine švente.

Deja, ir Lietuvoje, kaip ir kituose kraštuo
se, nuo pat I-sios dienos, ši šventė nepraei
davo be (didžiojo kaimyno) kurstančios Įta
kos. Bet tenka tik pasidžiaugti, kad dėka lie
tuvio darbo žmogaus puikaus susipratimo ir 
Įvertinimo savo vietos lietuvių tautoje, anie 
agentų „darbai” palikdavo, beveik, be jokios 
įtakos, o paskutiniais metais lietuvis darbo 
žmogus nuo jų buvo visiškai nusisukęs.

Lietuvis tremtinys Gegužės mėn. 1 d. šven
tę sutinka su didžiu susirūpinimu, nes jis ge
rai mato, kaip dar toli anos didžiosios Gegu
žės 1-sios ir bet kokio žmoniškumo idėjos 
yra nuo šiandieninės rūsčiosios tikrovės. Ne 
mes tik vieni tai matome ir konstatuojame. 
Šiandieną visas pasaulis, o ypač vargšė iš
niekintoji ir į pelenus paversta Europa į atei
nantį rytojų žiūri su didžiausiu šiurpuliu ir 
baime. Įvairios chartos ir didžiųjų vyrų pas- ■ 
tangos dar tebėra prieš sunkius mėginimus. 
Nauja žmonijai grėsmė vi, kaip šmėkla febe- 
tyko. Ji grąso baisiais, negirdėtais padari
niais. sS

Tik tikėjimas į tiesos ir teisės pergalę, ku
ri turės būti laisva nuo bet kokios prievar
tos ir tiranijos, ateinančių dienų kovas ii ’ 
kančias4»daro šventomis ir prasmingomis.
* Ant. Rot.

Vengrija prašo priimti į JT
Naujorkas. Vengrijos vyriausybė kreipėsi į 

ungtines Tautas prašydama priimti ją nariu, 
š JT sekretorato pranešama, kad Vengrijos 

prašymas bus patiektas Saugumo Tarybai po 
to, kai bus ratii kuota Vengrijos taikos su
tartis.
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AZIJA PASITIKI DEMOKRATIJA
Vienas Amerikos korespondentas diskutavo 

su sovietų konsulato tarnautoju Mandžūri- 
joje apie Sovietų dėmes( Kinijai ir ypatingai 
apie sandarią Sibirijos sieną, per kurią nie
kas nepraeina. Buvo išreikštas nusistebė
jimas, kad Sovietų s-ga neremia aktyviai Ki
nijos komunistų kovoje su Nankino naciona
listų vyriausybe.

Konsulato pareigūnas paaiškino, kad So
vietų s-ga nei kare nei diplomatijoj niekada 
nekariavo dviejuose frontuose tuo pačiu me
tu. „Mes esame dabar labai užimti Europoje”, 
pasakė jis.

Sis nežymu^ sovietų pareigūnas, gal būt 
neturi tiesioginių informacijų iš Kremliaus 
apie tolimesnius planus. Bet šitas samprota
vimas sutinka su kitų 'stebėtojų pranešimais, 
kuriems nepavyko surasti Įrodymu dėl tiesio
ginės sovietų jtakos, isškynig Korėją. Mas
kva, atrodo, nesidomi dabar Azija, leisdama 
JAV ir kitoms kolonialinėms jėgoms grum
tis su materialine ir ideologine netvarka.

Azija gausi komunistais, ypatingai Kinija. 
Jie yra aktyvūs revoliuciniuose judėjimuose 
ir profesinėse sąjungose Japonijoje, Korėjoje, 
Kinijoje ir Siame. Abejotina, ar iš jų kas 
nors turi didesni supratimą apie Maskvos, 
Lenino ir Stalino politikos ir ūkio teorijas, 
negu vidutinis amerikietis. Kaip revoliucio
nieriai, jie jaučia giminystę su Sovietų s-ga. 
Jie mano, kad ji yra impatiškiausiag jų drau- 
gag tarp pasaulio valstybių ir, reikalui esant, 
gali jiems ateiti l pagalbą. Bet jie žino, kad 
iš Maskvos dabar negauna tiesioginės pa
galbos ir dauguma iš jų turi mažai vilčių 
sulaukti jog artimoje ateityje.

Komunizmo dialektas tesigirdi vien tik
ini komunistų valdomoje Kinijos dalyje. Vi
sur kitur — Atlanto Charta ir Rooseveltas. 
Vilsooas ir Linkolnas dažnai linksniuojami. 
Indonezijoje Įvairūs amerikietiškos kilmės 
ženklai yra išdažyti ant traukinių, sienų ir 
vėliavų bei plakatų.

Skersai ir išilgai Aziją, ypatingai revoliu
cinėse srityse amerikietis yra varginamas 
non ir ne su komunistų frazeologija, bet 
nuolatiniais klausinėjimaig ką amerikiečiai gal 
roja ir ar nori jiems padėti.

„Kodėl JAV nesiinteresuoja mūsų judėji
mu? Yra nuolat kartojamas klausimas. „Ar 
ameriikečiai užmiršo, kad jų' protėviai taip 
pat turėjo kovoti už savo laisvę?”

Sunku paaiškinti, kodėl tik keletas ameri
kiečių, (skaitant ir vyriausybės narius turė
jo didesni supratimą apie Aziją ir kaip tas 
susiinteresavimas Pacifiko erdve nuseko, kai 

karas buvo laimėtas. Visur buvo reiškiamas 
apgailestavimas dėl Roosevelto mirties. Dau
gelis išreiškia - net nuomonę, kad jei Roose
veltas būtų dar gyvas, dalykai būtų pa
krypę kitaip.

Viena aplinkybė duoda pagrindo manyti 
apie komunistų dominavimą Azijoje — nors 
ir čia randama maža komunistų literatūros ar 
kitų jrodymų, kad sovietų pareigūnai Azijoje 
veiktų ką negu daugiau pranešinėdami apie 
padėti bei Įvykius. Yra tikra, kad revoliucionie
rių praktikuojamas organizacijos planas yra ly
giai toks pat, kaip ir kur nors kitur komunistų: 
mažos, gerai disciplinuotos grupelės, vykdo 
jų vadovybės nustatytą akcijog programą. 
Tai yra ideali forma organizacijų pagrindi
niam veikimui, kuri jau žymiai anksčiau prieš 
bolševikų revoliuciją Rusijoj buvo paktkuo- 
jama. Vos keletas Azijos revoliucionierių 
vadų, išskyrus Kiniją ir Korėja, formaliai yra 
komunistų partijos nariai/

Indonezijoje komunistų partija yra silpna 
ir jų vadas, Alimin aktyviųjų komunistų lai
komas perdaug „konservatyviu”.

Net ir tarp Kinijos ir Korėjos komunistų 
iš vienos pusės ir Sovietų s-gos iš kitos, nėra 
nieko daugiau, kaip tik idėjinė draugystė.

Visur Azijoje, net Kinijoje ir Korėjoje, visi 
daugiau interesuojasi Jungtinėmis Valstybė
mis negu Sovietų Rusija. Gal būt čia reikš
minga ir ta priežastis, kad mažai iš aziatų 
kas moka rusų kalbą, kai tuo tarpu anglų 
kalbą daug kas moka.' Anglų yra antroji Azi
jos kalba. Daugiausia ką iš komunistų lite- 
natūros galima čia užtikti, kas išgarbina 
raudonosios armijos ir jos oro laivyno žyg
darbius, yra parašyta anglų kalba.

Daugelis Indonezijos respublikonų vadų 
sako, kad fie nori anglų kalbą padaryti an
trąja oficialine kalba. Vienas iš jų svarbiau
sių propagandos organų — Indonesian Life 
spausdinamas anglų kalba.

Jauni vyrai ir moterys iš visų kraštų labai 
nori aplankyti ir studijuoti JAV. Chou En- 
lai, vienas iš vadovaujančių Kinijos komu
nistų, sako esąs apsėstas mintie- aplankyti 
JAV, kad pats pamatytų ir būdutikigjų kokiu 
Jungtinės Valstybės šiandien pasidarė stip
riausia jėga pasaulyje.

Nestebėtina, kad komunistų įtaka Kinijoje 
ir Korėjoje yra stipri; ypatingai Korėjoje. 
Jau daugelį metų korėjiečių atvirais draugais 
užsienyje, buvo tik Rusijog revoliucionieriai. 
Jie nepatenkinti 1905 m. Portsmouth© sutar
timi.

Iki valstybės sekretorius O. C. Marshallis 

nepakeitė mūsų politikos Kinijoje, mes ne
buvom daugumoje kritiški Cangkaišekui ir 
jo vyriausybei. Jauni liberalai, nepatenkinti 
per lėtu evoliucijos procesu demokratijos 
linkme, neturėjo kitokio pasirinkimo. Pagal 
Kuomintango šūkį: „Jokios partijos šalia par
tijos; jokios klikos viduj partijos”, kito poli
tinio kelio be komunistų partijoj jiem* ne
buvo. Pastarojoj jie susirasdavo užuovėją 
nuo Kuomintango slaptosios policijos.

Azijog demokratinis perauklėjimas kontra 
komunizmo reglomentacijai nėra toks sunkus, 
kaip tai gali kam iš pradžios atrodyti. Čia 
yra tik nedidelis nuošimtis apsišvietusių 
asmenų vadovaujančių Azijai. Reikia tik įti
kinti kad demokratija duoda geresnį gyvenimą 
ir reikalas baigtas. Šiuo metu mes einame į 
Aziją tik su krikščionių kolegija, nedaugelių 
stipendijų komercinėmis transakcijomis, ke
letu tūkstančių amerikiečių knygų, laikraščių 
bei periodinių leidinių. Taip pat per mūsų 
Valstybės Departamento Informacijos Tarybą, 
per kurią mes perduodame žiniag Azijos lai
kraščiams ir pasiunčiame knygynams Į sos
tines, kur mes turime ambasadas, pasiuntiny
bes ir konsulatus.

Išplėtimas neseniai pasireiškusio didesnio 
aktyvumo ir stipendijų, atrodo, būtų grei-

Pirmos Gegužes manifestas
Paryžius. Pasaulio profesinių sąjungų cent

ras, pirmosios gegužės proga išleido mani
festą, kuriame ragina, visus dar nedalyvau
jančius profsąjungose darbininku^ „dėl demo
kratijos ir taikos interesų” prisidėti prie 71 
nunjono sąjungų narių, t. y. stoti į profesi
nes sąjungas.

Manifestas skelbia tokią programą: panai
kinimas darbininkų išnaudojimo, lygus atly
ginimas už lygų darbą moterims ir nesuau
gusiems, visų aprūpinimas darbu ir nustaty
mas tvirtų algų tokiame aukštyje, kuris ga
rantuotų darbininko pragyvenimo standarto 
minimumą, apmokamog atostogos, spaudos, 
žodžio, susirinkimų ir organizacijų laisvė, 
Vokietijas denacifikacija ir Japonijos sude- 
mokratinimas, parama ispanų ir graikų tau
toms bei visoms kitoms pavergtoms tautoms, 
kurios kovoja dėl demokratinių ir profesinių 
sąjungų teisių. (N. de F.)

▼ •
Maskvos obalsis gegužes 1 proga

Maskva. Komunistų partijos centro komite
tas per Maskvos radiją paskelbė atsišaukimą

čiausia® ir lengviausias kelias atsiekti dides
nių ir geresnių rezultatų. Didžiausią libera
lizmo }taką Kinijoje galima būtų padaryti
per Amerikoje auklėtus kiniečius.

Išleidus keletą milijonų dolerių studentų iš 
Korėjos, Kinijos, Siamo, Indonezijos ir kitų 
Azijos kraštų stipendijoms, ir sudarymas 
jiems sąlygų studijuoti Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, galėtų duoti daug geresnių rezul
tatų, negu kad visi kiti mūsų pinigų investa
vimai.

Pasidairius keletą mėnesių po Aziją, išsky
rus Sovietų Rusiją, Burmą ir Indiją, konkre
čiai galima tvirtinti, kad Azijos akys nukreip
tos į JAV, sudedant į jas visas viltis, beieš
kant geresnio gyvenimo pavyzdžių ir pagal
bos sprendžiant savo vidaus problemas. Iš
skyrus Kiniją, čia niekur nerasime aiškaus 
nusistatymo prieš Jungtines Amerikos Vals
tybės, bet atvirkščiai — palankumą. Ameri
kos vėliava ant automobilio ar ženklas ant 
uniformos yra tikresnė garantija kaip gink
luotas konvojus. Čia nėra geležinės uždangos' 
tarp Jungtinių Amerikos Valstybių ir didžio
sios Azijos dalies, vien tik milžiniškas atstu- 
mas ir stoka fondų, trukdo įsigijimą Amerikoj 
laikraščių, knygų ir periodinių leidinių ir 
siuntimą į JAV universitetus savo studentą 
Turtingiausiai pasaulio valstybei neturėtų 
būti kliūčių įsigyti tą milijardą galingų 
draugų. (N. Y. Times W.) 

gegužės 1-os proga, kuriame visų kraštų dar
bininkus skatina kovoti su karo kurstytojais 
ir draugiškai bendradarbiauti tarptautinėje 
plotmėje. Atsišaukimas yra nukreiptas prieš 
„pseudo demokratus”, kurie fašistams siun
čia paramą. Be to, atsiše'ikirre yra giriama 
slavų broliškųjų tautų ncsukrečiaina drau
gystė.

Vašingtonas. (UP) JAV ž°mės ūkio minis
terijos pranešimu š. m. balandžio 1 J. JAV 
teturėjo 310 mil. bušelių kviečių at-argų (1 
bušelis — 27,216 kg). Tai yra mažiausios 
kviečių atsargos, kurias Amerika yra tutėjusi 
nuo 1937 metų. Palyginant su pereitų metą 
balandžio mpn. atsargomis — šių melų at
sargos yra 7’/o mažesnės.

Vašingtonas. (INS). Pasaulinio banko pra
nešimu yra priim*as Prancūzijos prašymas tu 
teikti jai paskolą. Kol kas kalbama apie 20) 
mil. dolerių sumą — tuo tai pu kaip pirminė 
suma siekė 750 mil. Bet pasaulinio banko 
prezidento John McCloy pranešimu šiuo tar
pu bankas tedisponuoja 700 mil. dolerių su
ma.

Muzikantas Smičkovas’) ėjo iš miesto į 
kunigaikščio Bibulovo vasarvietę, kur jis tu
rėjo dalyvauti (vykstančiame ten vakare su 
muzika ir šokiais. Ant jo nugaros pūpsojo 
didžiulis kontrabosas odinėse makštyse.

Smičkovas ėjo pakrante upės, kūgi nors ir 
nedidingai, bet visdėlto labai poetingai pluk
dė savo vėsius vandenis.

„Ar nepabandžius išsimaudyti?” — pa
galvojo jis. Ir ilgai nedelsdamas, nusirengęs, 
panardino savo kūną vėsion upės srovėn. 

-Vakaras buvo žavus. Poetinė Smičkovo sie
la nuostabiai derinosi su harmoninga aplin
kuma. Tačiau, koks saldus jausmas apėmė jį, 
kai nuplaukęs apie šimtą žingsnių, jis pama
tė gražią merginą, sėdinčią ant stataus 
kranto ir meškeriojančią.

Sulaikęs kvėpavimą jis apmirė nuo įvai
riausių jausmų antplūdžio: vaikystės prisi
minimai, prabėgusių dienų ilgesys, pabudusi 
meilė... Dieve, o juk jis manė daugiau ne
begalėsiąs mylėti! Po to, kai jis prarado ti
kėjimą žmonija (jo karštai mylima žmona pa
bėgo su kitu, su jo draugu fagotistu Sobaki- 
nu), jo krūtinę nesiliovė slėgusi tuštuma, ir 
jis buvo tapęs mizantropu.

„Kas yra gyvenimas?” — Ne kartą klaus
davo jis savęs. Kuriam tikslui mes gyvena
me? Gyvenimas yra mitas, svajonė, spėlioji
mas. .. .

Tačiau dabar, stovėdamas prieš miegan
čią gražuolę — nesunku buvo pastebėti, kad 
ji miegojo — jis prieš savo norą staiga pa
juto krūtinėje kažką panašaus į meilę. Jis il
gai stovėjo priešais, rydamas ją akimis...

„Bet pakaks...” — pagalvojo jis giliai at
sidusęs. — Lik sveika, puikioji vizija! Man 
jau laikas į jo šviesybės pokylį.

Ir dar kartą pažvelgęs į gražuolę, jis no
rėjo plaukti atgal, kai jo galvoje blykstelėjo 
mintis. „Reikia palikti jai nuo savęs atmini
mas, — pamanė. — Prikabinsiu ką nors jai 
prie vąšelio. Tai bus staigmenėlė nuo „ne
žinomojo”.

Smičkovas tyliai nuplaukė prie kranto, pri
skynė didelę lauko ir vandens gėlių puokštę 

• •r, surišęs ją smilgą, prikabino prie meške
rės. • j

Puokštė paniro į dugną, kartu panardinda
ma ir gražiąją plūdę.

Santūrumas, prigimties dėsniai ir mano 
lidvyrio socialinė padėtis reikalautų, kad šis 
romanas tuo ir baigtųsi, deja, autorius tuo 
nepasitenkina: ne nuo jo priklausančių prie
žasčių, romanas puokšte nepasibaigė! Gal 
būt, tai prieštarautų blaiviai nuovokai ir 
daiktų prigimčiai, vis dėlto neturtingas ir ne-

•) Sm'čkovas — lietuvi’’ • i-ūtų Strikelis; 
smičok — smuiko stril
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žinomas kontrabosistas turėjo suvaidinti di
delį vaidmenį žinomos ir turtingos gražuolės 
gyvenime.

Priplaukęs krantą, Smičkovas buvo pri
trenktas: jis nerado savo rūbų. Juos pavogė. 
Tuo laiku, kai jis grožėjosi gražuole, nežino
mieji piktadariai pagrobė visa, palikdami’tik
tai kontrabosą ir cilindrą.

— Prakeikimas, — sušuko Smičkovas, o 
niekšai žmonės! Ne tiek mane jaudina rūbų 
netekimas (nes rūbai yra gyvenimo nieknie
kiai), kiek mintis, jog man teks eiti nuo
gam, tuo peržengiant visuomenės padorumo 
Įstatymus.

Jis atsisėdo ant kontraboso makštų, norė
damas surasti išeitį iš savo keblios būklės.

„Negi eiti nuogam pas kunigaikštį Bibu- 
lovą! — samprotavo jis. — Ten bus poniui 
Be to, vagys kartu su kelnėmis pavogė ir 
jose esančią kanifoliją.

Jis ilgai galvojo. Jam net smilkiniai įskau
do.

„Acha! — Atsiminė jis pagaliau. — Neto
li nuo kranto krūmuose yra tilčiukas... Kol 
sutems, aš galiu po tuo tilteliu pasėdėti, o 
sutemus prisėlinsiu iki pirmos trobos.

Šios minties nuramintas, Smičkovas užsi
dėjo cilindrą,, užsivertė ant pečių kontrabosą 
ir nušlepseno į krūmus. Nuogutėlis, su mu

zikos instrumentu ant nugaros, jis buvo pa
našus į tūlą senovės legendarinį pusdievį.

Dabar, skaitytojau, kol didvyris sėdi po 
tilteliu ir liūdi, palikime jį kuriam laikui ir 
'grjžkme pas meškeriojančią merginą. Kas 
ją nutiko? Pabudusi gražuolė, nematydama 
ant vandens plūdės, pasiskubino truktelėti 
meškerę. Meškerė išsitempė, bet vąšiukas ir 
plūdė nepasirodė virš vandens. Matyti, Smič
kovo pokšte vandenyje Įmirko, išbrinko ir 
tapo sunki.

„Arba didelė žuvis prikibo, — samprotavo 
mergina: — arba meškerė užkliuvo”.

Dar kartų truktelėjusi meškerę, mergina 
nutarė, kad vąšiukas užsikabino.

„Kaip gaila! — mąstė ji. — O vakare taip 
gerai kimba! Kas daryti?”

Ilgai nesamprotaudama ekscentriškoji mer
gina nusimetė lengvučius rūbus ir panėrė sa
vo puikųjį kūną ligi pačių marmurinių pe
čių. Atpalaiduoti meškerę nuo puokštės buvo 
nelengva, kadangi į ją buvo įstrigęs vąšiukas. 
Tačiau kantrybė ir da'rbas įveikė. Po ketvir
čio valandas. spindėdama ir laiminga, gra
žuolė išlipo iš vandens, laikydama rankoje
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. vąšelį. Bet ją tykojo piktasis likimas. Nedo
rėliai, pagrobę Smičkovo rūbus, -pavogė taip 
pat ir josios, palikę jai tiktai skardinę su 
sliekais.

„Kas gi man veikti?” — pravirko ji. — 
„Nejaugi eiti taip kaip stoviu? Ne, niekad! 
Geriau mirti! Aš palūkėsiu sutemų; tada 
tamsoje nueisiu iki tetulės Agotos, nusiųsiu 
ją namo rūbų atnešti... Gi kol kas pasislėp
siu po tilteliu.

Mano didvyrė, rinkdamos! kuo aukštesnę 
žolę, susilenkusi ir tekina nubėgo prie tilte
lio. Lįsdama po juo, ji ten pastebėjo nuogą 
ilgaplaukį, apžėlusią krūtine, žmpgų ir suri
kusi apalpo. Smičkovas taip pat išsigando 
Iš pradžių jam pasirodė, kaJ toji mergina 
yra undinė.

„Ar tai nebus tiktai upių dievaitė, atėjusi 
manęs suvilioti?” — mąstė jis, ir šita min
tis jam patiko, kadangi jis visada buvo ge
riausios nuomonės apie savo išorę. — „Jei
gu ji ne dievaitė, o žmogus, tai kaip gi iš
aiškinti šitą keistą reginį? Ko jai čia po til
tu reikia? Ir kas jai atsitiko?”

Kol jis šitą klausimą sprendė, gražuolė 
pamažu atsipeikėjo.

— Neužmuškite manęs! — sušnibždėjo ji.
— Aš kunigaikštytė Bibulova. Maldauju 
jus! Jums gausiai atlygins! Aš narpliojau 
vandenyje vąšelį, ir kažkokie vagys pavogė 
mano naują suknelę, batukus ir viską!

— Gerbiamoji! — maldaujančiu balsu pra
dėjo Smičkovas. — Ir man taip pat pavogė 
rūbus. Be to, jie kartu su kelnėmis nusinešė 
ir jose buvusią kanifoliją!

Visi grojantieji kontrabosu ir trambonu 
paprastai nėra greitos orientacijos, gi Smič
kovas buvo maloni išimtis.

— Gerbiamoji! — truputį palūkėjęs tarė 
jis. — Kaip matau, jus varžo mario išvaizda. 
Bet sutikite, kad aš negaliu iš čia išeiti dėl 
tų pačių priežasčių, kaip jūs. Štai, ką aš 
sugalvojau: ar jūs nesutiktumėt atsigulti į 
mano kontraboso makštis ir užsidengti jo 
antvožu. Sitai paslėptų mane nuo jūsų.

Tai pasakęs, Smičkovas ištraukė iš makš
tų kontrabosą. Valandėlę jis suabejojo, ar, 
leisdamas merginai atsigulti į makštis, jis 
neišprofanuoja šventojo meno, tačiau jo svy
ravimai tęsėsi neilgai. Gražuolė atsigulė į 
makštis, susirietė kamuolėlio, o jis suveržė 
diržus ir džiaugėsi, kad prigimtis apdovano
jo jį tokiu protu.

— Dabar, gerbiamoji, jūa manęs nemato

te — tarė jis. — Gulėkite čia ir būkite ra
mi. Kai sutems, aš jus nunešiu Į jūsų tčh 
namus. O kontrabosą paimti aš ir vėliau ga
liu.

Sutemus Smičkovas makštis st. gražuole ui 
sivertė ant pečių ir nustripeno į Bibulovo 
vasarvietę. Jo buvo taip samprotauta: pir- . 
miausia jis prieis pirmą trojpą ir įsigis rO- 
bus, paskui žingsniuos toliau...

„Nėra blogo, kag neišeitų Į gera..." —gal 
vojo jis, basomis kojornig keldamas dulkių 
debesis ir riesdamasis nuo naštos „Už tą 
šiltą užuojautą, kurią aš parodžiau kunigaikš 
tytės likimui, Bibulovas, greičiausiai,' mane 
apdovanos.

— Gerbiamoji, ar jums patogu? — klausi
nėjo jis galantiško kavalieriaus tonu, tartum 
kviesdamas kadriliui. — Būkite maloni — ne 
sivaržykite ir makštyse elkitės kaip pas sa
ve namie!

Staiga galantiškajam Smičkovui pasivaide
no, kad prieš jį tamsoje šmėkštelėjo dvi žmo
gystos. Atidžiai įsižiūrėjęs, jis įsitikino, kad 
tai nebūta regėjimo apgaulės: žmonių pavi
dalai iš tiesų judėjo, dargi nešdami rankoae 
kažkokius ryšulius.

„Ar tik ne vagys?” — dingtelėjo jam min- j 
tis — jie kažką nešasi! Tikriausiai, tai mūsų 
rūbai!”

Smičkovas pasidėjo prie kelio kontraboso 
makštis ir nusivijo žmogystas.

— Stok! — suriko jis. — Stok! Laikyk.
Atsisukę ir pastebėję, kad juos kažin kas 

vejasi, žmogystos leidosi kiek tik kojos Įker
ta. Kunigaikštytė dar ilgai girdėjo skubius 
žigsnius ir riksmus „stok”. Pagaliau visa nu
tilo. Smičkovas tiek įsitraukė Į vijimąsi, kad 
gražuolei, tikriausiai, dar ilgai būtų tekę gu 
lėti laukuose prie kelio, jeigu ne laimingasis 
likimo žaismas.

Atsitiko, kad tuo pat laiku, tuo pačiu keta 
ėjo į Bibulovo vasarvietę Smičkovo draugai 
fleitistas Zučkovas ir klarnetistas Razmachai- 
kinas. Užkliuvę už makštų, jie abu nustebę 
vienas į kitą žvilgterėjo ir skestėlėjo ranko
mis.

Kontrabosas! — tarė Zučkovas — na, juk 
tai mūsų Smičkovo kontrabosas! Bet kaip 
jis čia pateko?

— Tikriausiai kas nors nutiko su Smičko- 
vu, — nusprendė Razmachaikinas. — Arba 
jis pasigėrė, arba jį apiplėšė... Šiaip ar taip 
bet netinka palikti čia kontrabosą. Paimkim 
jį drauge.

Zučkovas užsivertė makštis sau ant nuga
ros, ir muzikantai nužingsniavo tolyn

— Velnias žino, kokia sunkenybė! - niur-. 
nėjo visą keli? f'c:‘:stas. Už jokite ninigus 
pi--nulyje nesutikčiau groti tokia pabaisa..- 
UU
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Šiais metais švenčiame mūsų lietuviškos 
knygos 400 metų sukaktuves. Šią reikšmingą 
sukaktį, tiesa, tenka švęsti ypatingose sąly
gose, kurios daugumoje primena tuos pir
muosius mūsų knygos kelius, kada spausdin
tas žodis buvo visaip persekiojamas, nieki
namas ir prievartaujamas. \ v

Mūsų tėvynė kenčia sunkią svetimųjų 
priespaudą ir ten šiai sukakčiai atžymėti 
nėra jokios galimybės. Mūsų krašte lietuviš
koji knyga kartu su visa mūsų tauta išgyvena 
sunkias naikinimo dienas. Ten vyksta daug 
baisesnis antrasis spaudos draudimo laiko
tarpis, nes anoje pusėje ne tik bandoma 
drausti lietuviškas spausdintas žodis, bet, 
svarbiausia, yra gniaužiamas bet koks lietu
viškoj dvasios pasireiškimas — yra drau
džiama tai, ką mes šiandien, minėdami mūsų 
knygos sukaktį, ypatingai akcentuojame ir 
iškeliame josios reikšmę ilgoje mūsų tautos 
kovoje už laisvę.

Tik labai mažai mūsų tautos daliai, čia 
tremtyje, tenka šią sukaktį minėti truputį ki
tokiose sąlygose ir žymiai laisvesnėje atmos
feroje. Čia mes turime galimybę ne tik šią 
sukaktį, savybėje paminėti, bet ir atžymėti 
spausdintu žodžiu, naujomis knygomis, su
kaktuviniais leidiniais ir 11. Žinoma, mes 
negalime pasigirti turį visiškai tinkamas są
lygas tai atlikti ir pilnumoje reprezentuoti 
lietuviškąją knygą, tačiau visokeriopa pro
porcija kalba mūsų naudai ir būtų neleistina 
šią sukaktį atžymėti blogiau, negu mūsų ' 
kūrybinės pajėgos leidžia.

Šiam tikslui ir įsisteigė (dar pr. metais) 
Vyr. 400 m. lietuviškos knygos sukakties 
minėjimo Komitetas, kuris paskelbė šiuos 
metus, lietuviškos knygos metais, ir kreipėsi 
į rašytojus, literatus, poetus, menininkus, 
spaudą ir kt., atitinkamai pagerbti lietuviš
kąją knygą, išleidžiant šiais metais vertin- 
giausius literatūros ir meno kūrinius.

Kiek šis kreipimasis rado mumyse atgar
sio, jau šiandien galime dalinai (dar tik me
tų pradžia) spręsti. Lietuviškos knygos var
das skamba minėjimuose, spaudos skiltyse, 
jos garbei rašytojai ir leidyklos leidžia kny
gas su įrašu „lietuviškos knygos metais”. 
Gražu. Visi - suprato mūsų knygos reikšmę ir, 
kiek leidžia sunkios tremties sąlygos, sten
giasi, kaip išmanydami, pagerbti. Čia 
sąmoningai pabrėžiama „kaip išmany
dami”, nes pasirodžiusios naujos knygos

Atėję į kunigaikščio Bibulovo vasarvietę, 
muzikantai padėjo makštis į vietą, skirtą or
kestrui, ir patys nuėjo bufeto link.

Tuo tarpu vasarvietėje jau įžiebė šviesas. 
Jaunikis, susisiekimo ministerijos vald rin
kas, stovėjo viduryje salės ir, susikišęs ran
kas į kišenes, šnekėjosi su grafu Skalikovu. 
Buvo kalbama apie muziką.

— Aš, grafe, — kalbėjo Lakėjičius: — 
Neapolyje buvau asmeniškai pažįstamas su 
vienu smuikininku, kuris darė nuostabiau
sius stebuklus. Jūs neįtikėsite! Kontrabosu, 
paprasčiausiu kontrabosu grodamas, jis to
kias velniškas treles išvedžiodavo, jog tie
siog baisu! Strauso valsus išgrodavo.

— Ką jūs, tai neįmanoma... — suabejojo 
grafas.

— Aš jus tikinu! Netgi Listo rapsodiją iš
pildydavo! Aš gyvenau drauge su juo viena
me viešbučio kambaryje ir, neturėdamas ką 
veikti, išmokau iš jo kontrabosu groti Listo 
rapsodiją.

— Listo rapsodiją, hmm... Jūs juokaujate...
— Netikite? — Susijuokė Lakėjičius. — 

Tai aš jums tuojau pat įrodysiu! Einam į 
orkestrą.

Jaunikis ir grafas nužingsniavo prie or
kestro. Priėję prie kontraboso, jie skubiai 
ėmė segioti diržus... ir — o siaube!

Gi dabar, kol skaitytojas, davęs savo vaiz
duotei valią, piešia muzikinio ginčo padari
nius, grįšime pas Smičkovą.

Nepavijęs vagių ir grįžęs į tą vietą, kur 
jis buvo palikęs makštis, vargšas muzikantas 
nerado savo brangiausio našulio. Klaidžioda
mas savo spėliojimuose, jis keletą kartų per- 
žygiavo kelią atgal ir pirmyn ir, neradęs 
kontraboso makštų, nusprendė, patekęs ne į 
tą kelią.

„Tai baisu!” — mąstė jis, raudamasis plau 
kus ir stingdamas iš siaubo. — Ji užtrokš 
makštyse! Aš — žmogžudys!”

Ligi pat pusiaunakčio Smičkovas klaidžio
jo keliais, ieškodamas kontraboso makštų, 
bet pagaliau, netekęs jėgų, grįžo po tilteliu.

— Auštant paieškosiu, — nutarė.
Rytui brėkštant ieškojimo rezultatai buvo 

'dygiai nevaisingi ir Smičkovas nutarė po 
Teliu laukti nakties...

•Aš ją rasiu! — murmėjo jis, nusiimdamas 
ndrą ir raudamasis plaukus. — Nors ir 

'tus ieškočiau, taičau aš ją turiu rasti!

'ar ir dabar kaimiečiai, gyveną čia pa 
•duotose vietose, pasakoja, esą naktimis 
e tilčiuko galima matyti kažin kokį nuo- 
žmogėną, apaugusį plaukais, dėvintį ci- 

'■u. Retkarčiais iš po tiltelio girdimi dus- 
' kontraboso garsai.

Musu knygos negalavimai
Henr. Žemelis

kito švelnesnio pagyrimo vargu ar galėtų 
sulaukti.

Jau mūsų kritika, dar pr. metais, tarė gan 
aštrų žodį apie taip vad. grafomanus ir jų 
leidžiamas knygas. Būta ir aštrių susikirtimų 
ir įvairių nuomonių, tačiau vis dėlto tenka 
pripažinti, kad ir kaip vertinant pradedan
čiųjų entuziazmą ir savotišką norą pragar
sėti, bet viskam yra ribos ir sąlygos. Kas yra 
leidžiama gerais laikais, jokiu būdu nepatei
sinama tuo metu, kai mūsų knyga gyvena 
tokias sunkias dienas ir yra užsiimama to
kia neleistina prabanga — kišti į knygų rinką 
tokias knygas, kurios ir Nepr. Lietuvoje ne
turėdavo drąsos pasirodyti. Ir ypač šiais lie
tuviškos knygos sukakties metais. Kiekvie
nam juk gali kilti mintis, negi po 400 metų 
mes tik tiek pažengėme į priekį? Nei Tikrai 
ne. O vis dėl to, tikrieji lietuviškos knygos 
reprezentantai nepasirodo.

Čia ir atsiranda amžinas ratas. Iš vienos 
pusės sutariame dėl kny’gos vertės nustaty
mo ir kas mums šiose sąlygose yra būti
niausia ir reikšmingiausia, iš' kitos pusės — 
leidžiama tai kas papuola ir kas pakišama. 
Sureguliuoti šį nenormalumą paragrafais ne
galima. Nei spaudos įstatymais, nei kitokie 
nepr. gyvenime nusistovėję potvarkiai nega
lioja. Tariamės absoliučiai laisvi ir jokių 
varžtų nepripažįstame. Belieka tik bendruo
meninis susipratimas, didelis atsakomybės 
pajautimas, nusilenkimas didžiumos valiai ir 
pagaliau apeliavimas į kiekvieno sąžinę ir 
tautinę savigarbą prieš mūsų ilgų šimtmečių 
kultūrą ir jos turiningą istoriją. *ad tik su 
šiuo ginklu (kuris ir yra pats jautriausias 
bei tinkamiausias), mes operuojamės.

Tremtyje mūsų prasiveržimas Į spausdintą 
žodį buvo, jeigu taip galima išsirejkšti, par
tizaniškas, be jokio iš anksto nustatyto pla
no ir numatytų bei sugebančių tam darbui 
dirbti asmenų. Dirbo.ir veikė tas, kuris ra
do galimybės prasimušti, o ne laukė, kol 
anas ar kitas malonės pradėti rūpintis vi
siems degančiuoju reikalu. To pasėkoje ir 
atsirado visa eilė leidyklų, laikraščių, rašyto
jų, kurie gal būt ne visais atžvilgiais atiti
ko pasirinktam darbui. Tačiau tokia padėtis 
savo, laiku buvo pilnai suprantama ir tik jų
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LIETUVIŠKOS VESTUVES SPALVOMIS
Lietuvių vestuvių papročiai virto savotiš

ku nerašytu mūsų tautos epu. Ir gal būt, ne 
Visai be pagrindo, nes niekur mūsų liaudies 
kūrybos galia nepasireiškė taip įvairiaspal
viai, kaip vestuvių papročiuose. Čia tragiš
ki momentai pinasi su komiškais, da'ina su 
šokiu ir vaidyba, sentimentalumas su sodriu 
iškalbingumu, poezija su tikrove. Tam tikru 
požiūriu mūsų vestuvių papročiai primėna 
senovės graikų vaidinimus, kuriose daly
vaudavo ir choras. Jaunavedžiai, piršlys, svo
čia, jaunosios tėvai, pabroliai ir pamergės 
buvo vaidintojai, o svečiai sudarydavo chorą, 
kuris vienaip ar kitaip įsikišdavo į vestuvi
nės dramos eigą. Kaimo gyventojai būdavo 
žiūrovų auditorija, vietomis pati aktingai įsi
kišdama į vaidinimą.

Anais laikais lietuviai nei dramos teatro 
nei operos neturėjo. Norėdamas patenkinti 
savo įgimtą polinkį į scenos - meną, lietuvis 
pats turėjo kurti savo teatrą, kuris ryškiau
siai pasireiškė vestuvinių papročių forma.

Lig šiol vestuvių papročiais domėjosi mū
sų rašytojai ir tautosakos tyrinėtojai ir svei
kintina, kad tuo būdingu mūsų liaudies kūry
bos pasireiškimu ima domėtis ir mūsų dai
lininkai. Ir juo maloniau mums konstatuoti, 
kad atkreipiamas dėmesys į lietuvių vestuvių 
papročius esant tremtyje, t. y. tokiose sąly
gose, kada lietuvių tautinės kultūros puose
lėjimas yra mums ypatingai brangus ir rei
kalingas.

Prieš kurį laiką rinkoje pasirodė dailinin
ko Alfonso Dargio didelio formato knyga 
„Lietuvių vestuvių papročiai”. Tai yra cik
las 16 paveikslų (iš jų 3 spalvoti), kuriuose 
dailininkas užsimojo svarbesniuosius mūsų 
vestuvinių apeigų momentus perkelti Į spal
vų pasaulį. Knygoje mes matome vestuvinę 
dramą, pradedant jos užuomazga — piršlybo
mis ir baigiant atomazga — piršlio pakori
mu ir tuo momentu, kada į vestuvių pabaigą 
kaimo jaunimas, persirengęs visokiomis bū
tybėmis, ateina vestuvininkų palinksminti.

Stabmeldiški ir krikščioniški papročiai
Tiesą sakant, Dargio knyga susideda iš 

Iviejų dalių. Pirmoje dalyje jis mėgina pa
vaizduoti stabmeldiškų vestuvių papročius, 
antroje — krikščioniškuosius, jei taip būtų 
ralima pasakyti, nes ir sukrikščionintose ves- 

. uvių- apeigose pasiliko nemaža senovės stab
meldiško elemento.

Pirmuose penkiuose paveiksluose — Šven
tovėje, Nežinomas raitelis, Vogimas, Pasiun
tinys ir Susitaikymas — dailininkas mėgina 

organizatoriškų gabumų dėka, mes šiandien 
galime didžiuotis tokiu gausiu spausdintu 
žodžiu.

Bet dabar, kada mūsų gyvenimo sąlygos 
šia prasme nusistovėjo, šis suprantamas ne
normalumas pradėjo vis ryškiau pastoti ke
lią tikrajam mūsų kūrybingumui ir nejučio
mis pasidarė mūsų knygos negalavimo prie
žastimi. Būti knygų leidėju nepakanka turė
ti daug pinigų, ar turėti prigimties gabumų 
„kombinuoti”. Reikia dar turėti ir didelį ži
nių bagažą, o to kaip tik ir trūksta kai ku
riems (ne visiems) mūsų gerb. leidėjams; ir, 
todėl pro juos labai dažnai prasimuša tokie 
autoriai, kurie mūsų lietuviškąją knygą vis 
dar „sirgdina”. Čia taip pat neturėtų jokios 
rolės vaidinti išrokavimo sumetimai.

Kad ir paimkime mutps jau pažįstamą 
Freiburgą, kur yra susispietę nemaža kultū
rinio ir meno srities atstovų, kurie esant vi
sai palankioms sąlygoms, garsina mūsų kraš 
to kultūrinį vardą. Tik paminėkime žymųjį 
dailininką prof. V. K. Jonyną ir jo suorga
nizuotą dailės studiją. Prof. V. K. Jonyna3 
savo grafikos darbais ir knygų iliustracijo
mis jau žinomas ir Prancūzijoje, o dabar 
baigia ruošti prancūzų okupacinės zonos 
pašto | ženklų projektus.

Bet štai, šalia tų džiuginančių reiškinių, 
tame pačiame Freiburge dideliu kontrastu 
atsirado lietuviškos knygos „gamintojai”. Ki
taip jų pavadinti negalima. Prieš kiek laiko 
„Kalnų dvasia”, o neseniai „Trys laiškeliai”. 
Iš techniškos pusės šioms knygelėms negali
ma būtų nieko prikišti, tačiau pavarčius iY 
paskaičius... ką gi, gaila ir skaudu darosi. 
Tuo pačiu metu man į rankas pakliuvo Meer 
becke išleisti Maironio „Pavasario Balsai”, 
to didžiojo ir amžinai artimo dainiaus, mū
sų lyrikos tėvo knygelė. Kokia ji kukli ir pa
prastutė, palyginus su anksčiau paminėtomis 
knygelėmis. Viršelis net iš paprasto vynio
jamo popiečio. įdomu, kaip jaustųsi anie au
toriai ir leidėjai panašų palyginimą padarę? 
Ar jie neparaustų, kad jų tikrasis Mokytojas 
taip nuskriaustas ir apleistas liko?

Ir daugiau gražiai išleistų knygų pasiro
dė. Išėjo pirmas tremtyje romanas „Pilkieji 
Namai”, novelių rinkinys „Talismanas”. Tę

ALF. DARGIO TEMPERA PIEŠINIAI

mus perkelti į senovės Lietuvos romantišką 
gadynę, kada dar tebesikūreno Amžinoji Ug
nis ir lietuvių sodybos slėpėsi neaprėpiamų 
girių pavėsiuose. Tada tėvas ir motina, bent 
taip kai kas galvoja, turėdami suaugusią dūk 
terį, atvesdavo ją į ramovę ir aukodavo die
vams rugių pėdą, kaip derlingumo simbolį. 
Tada berneliai savo eikliais žirgais nardė po 
girią, ieškodami sau mergelės, o suradę ją 
pavogdavo ir nusigabendavo į savo sodybą. 
Tėvai dėdavosi pykstą, bet, praėjus tam tik
ram laikui, žentas atsiųsdavo pas juos savo 
pasiuntinį, kuris tėvus perkalbėdavo ir vis
kas baigdavosi dukters ir jos vyro apsilan
kymu pas tėvus, kurie savo dukteriai ne tik 
„atleisdavo”, bet dar ir kraitį duodavo. Pir
moji dalis ir baigiasi susitaikymu, kur mėto
me grįžusią dukterį su vyru ir jau su maža 
mergyte ir juos pasitinkančius kieme tėvus.

Toliau seka naujesnių laikų vestuvių pa
pročių vaizdavimas: Piršlybos, Kraitvežiai,, 
Jaunavedžių sutikimas po jungtuvių, Keltu
vių rytas, Piršlio teismas, Piršlio korimas ir 
vestuvių pabaigtuvės — Giltinė, angelas ir 
velnias. Prieš mūsų akis praslenka lietuviškų 
vestuvių papročių filmą, pailiustruojanti bū
dingiausius momentus.

Dargio kūrybos bruožai
Lietuvių vestuvių tematika yra tokia Įvairi, 

kad ją galima doroti įvairiais požiūriais. Ga
lima ją stilizuoti, galima sulyrinti ar sure- 
alinti. Dargis, atrodo, pasirinko naivizmo ke
lią, vietomis nueidamas iki kraštutinio pieši
nio suprastinimo. Jis yra savo kelio ieškoto
jas, bet neatrodo, kad jau jį būtų suradęs. 
Jis priklauso moderniųjų dailininkų kartai, 
kuri mano surasianti naujus kūrybos apreiš
kimus tolinantis nuo tikrovės ir savinantis 
kraštutinį formų paprastumą, dvelkiantį gry
no vandens primitivizmu. Nemanau čia tų 
tendencijų smerkti, nes žinau, kad kiekvienas 
menininkas turi savo kelią pats išsikovoti, 
tačiau, jei man būtų leista pamėginti atspėti 
vadinamųjų plačiųjų masių pageidavimus, tai 
tektų pasakyti, jog daug labiau jaučiamas pa 
siilgimas aiškios, realistinės formos, nekaip 
šaltų, negyvų, iki kraštutinumo; suprastintų 
tikrovės pamėgdžiojimų.

Aukščiau pastebėjau, kad Dargis dar tebe- 
svyruoja, kad dar nėra visai aišku kuria link 
me jis pasuks. Atrodo, kad jo kūryboje dar 
aršiai tebekovoja sveikojo realizmo balsas su 

sia ir jie Freiburgo tradiciją. Nesigilinant į 
platesnes recenzijas tektų pažymėti, kad pa
minėtos knygutės visiškai nepateisino a’uto- 
rių užsimojimų ir savo pasirodymu nė kiek 
nesumažino mūsų rūpesčio lietuviškąja kny
ga. Oi tuo pačiu mętu, žymūs mūsų plunks
nos darbininkai, rašytojai, literatai, ištisais 
metais nešiojasi savo rankraščius portfeliuo
se ir vis negali susirasti leidėjo! Periodinėje 
spaudoje skaitėme, kokių vertingų kūrinių 
yra paruošta spaudai. O kiek jų iki šio! pa
sirodė knygų rinkoje? Pr. metų literatūros 
premiją laimėjo ir viena rotatoriumi spaus
dinta knyga, nes, tur būt, neatsirado leidėjo 
ją išspausdinti spaustuvėje. Tad reiktų vi
siems nuoširdžiai susirūpinti, bent šiais su
kaktuviniais metais, pakelti spausdinto žo
džio lygį ‘ir leisti pirmoje eilėje pasireikšti 
tiems, kurie neprisidės prie jos negalavimo 
padidinimo, bet pakels jos vertę ir reikšmę 
Neverta skubėti ir karščiuotis tiems, kurie 
jaučiasi dar einą pirmuosius žingsnius. Ge
riau prieš tai pasitarti su Savo vyr. kolego
mis, sueiti į kontaktą su Liet. Rašytojų Drau 
gija ir tik tada išeiti viešumon.

Pagalvokime visi apie tai, ne iš ambicinio 
taško, ar asmeninių išskaiičavimų reikalo, bet 
nuoširdžiai, atvirai, iš meilės ir 'pagarbos 
mūsų lietuviškai knygai.

BALYS A U O U S TI N A VI CI U S 

IŠDYKĘS PAVASARIS ė
Žaliais plaukais ir spindinčios saulužės veidu 
Pavasaris atbėga iš kalnų
Kur žengs — žiedai pasipila po kojų,
Jam upių vandenys čiurlena Ir dainuoja, 
Ii- lenkias galvos pumpurų gležnų.

L-

Prie tako prisega jis baltą pienės pūką 
Ir supas žydinčios obels žiede.
Pilnais gėlių glėbiais iš pievų grįžta — 
Čia valkos lankoj margą peteliškę,
Ir spindi šypsena jo vaikiškam veide —

Kai semia jis delnais sidabrą vėsų upės, 
Jis mato plaukiant debesis tyram dugne. 
Kaip linksmas kūdikis, išdykęs, susivėlęs — 
Plaukuos obels žiedai ir mažas lauko vabalėlis 
Pakalnėm krykšdamas jis bėga į mane. — — 

naujoviškomis tendencijomis, kurios dailinin
ką gali Įtraukti į bedvasį formalizmą ir jį 
pražudyti, bet tai gali būti ir jo išganymas, 
nes, atidavus duoklę madai, jo dvasioje gali 
kilti reakcija ir pakreipti dailininko teptuką 
ta linkme, kuri, atrodo, yra artimiausia jo 
meninei prigimčiai, būtent, lyrizmo ir este
tinio realizmo keliu.

Tokios mintys kyla, sklaidant jo „Lietuvių 
vestuvių papročius”. Išleisti paveikslai savo 
forma nėra vienodi. Pav. paveiksluose Šven
tykloje, Susitaikymas, Jaunavedžių sutikimas 
po jungtuvių, Keltuvių rytas, matome daiktus 
ir žmones taip „sunaivintus”, kad jie mums 
daugiau primena grubių šešėlių pasaulį, ne* 
kaip tikrovę. Galimas dalykas, kad dailinin
kas tomis į rusų mužikus panašiomis be dva
sios ir be gyvybės figūromis nori mums pa
rodyti kelią į naujus tapybos pasaulyje atra
dimus, bet kad tokie atradimai mus žavėtų, 
nepasakysiu. Tai yra nuo tikrovės atitrūkę 
bekalbiai ir be valios šešėliai, kurie nieko ne
sako nei mūsų minčiai nei estetinėms emoci
joms. Ir visai būtų bergždžias dalykas ieško
ti juose lietuviškų vestuvių papročių dvasios.

Ir priešingai, jei mes žvilgterėsime į Ne
žinomą raitelį, Vogimą, Kraitvežius ir iš da
lies Į Piršlybas, mums staiga dvelktelėja liau
dies kūrybos romantika. Nors ir čia forma 
nėra išsivadavusi iš naivizmo rėmų, tačiau 
ji vis dėlto nėra tiek atjtolusi nuo tikrovės, 
kad virstų nieko nesakančia pamėkle. Tai 
nėra realizmas, bet tai nėra 'ir kraštutinis 
naivizmas. Iš tų paveikslų dvelkianti lyrika 
lengvai pasiekia mūsų emocijas, ir mes su
prantame dailininko kalbą, kuria jis prabyla 
i mus.

Ypač krenta į akis paveikslas, gal ne visai 
tiksliai pavadintas Vogimas, nes jame į vo
gimą nėra jokios aliuzijos. Paveiksle atvaiz
duotas pajūrio krantas, graži pilaitė ir kal
nelis, ant kurio stojasi ant paskutinių kojų 
baltas žirgas su berneliu. Naščiais vandenį 
nešina į sodybą grįžta jauna mergelė. Kom
pozicija, spalvų suderinimas ir apskritai vi
sa paveikslo nuotaika iškalbingai kalba apie 
pavasario idiliją, į kurią mūsų liaudis taip 
mėgdavo nukelti jaunos mergelės svajojimus 
rpie savo bernelį. Tas paveikslas labiausiai 
priartėja prie dvasios tos liaudies dainos, 
kuri kalba apie tai, kaip motinėlė siuntė sa
vo dukterį į jūreles vandenėlio ir kaip jai 
ten besemiant vandeni, atjojo bernužėlis. Mer / 
gėlė, grĮždama su vandeniu Į sodybą, svajo
jo apie bernelį, kuris balto debesio fone, 
t (Nukelta į 4 psl.)

3



(MINTIS .«ėra Laisvės — nėra nei Tėvynės; nėra Tėvynės — nebus nei Laisvės. Mylėdamas

Lietuvą — myi'” Laisvę. Tumas-Vaižgantas

Pirmasis pabaltiečiių transportas išvyko Anglijai
(Seedorfe apsilankius)

Viena didžiausių britų zonoje pabaltiečių 
stovykla Seedorfe prieš Velykas buvo panai
kinta, perkeliant jos gyventojus i visą eilę 
mažesnių stovyklų, o pačiame Seedorfe Įkur
ta perginamoji stovykla į Angliją išvykstan
tiems pabaltiečiams. Stovykla iš Unrros ad
ministracijos yra perėjusi MiL Gov. žinion 
ir jų karininkų administruojama, padedant 
tautybių atstovams.

Stovykloje padarytas pagrindinis valymas. 
Švara jr tvarka ypatingai atkreipia akį. Kiek 
vieniem dviem barakams yra paskirtas seniū
nas, kurig čia gyvendamas, prižiūri švarą ir 
tvarką barakuose prieš transportams atvyks
tant ir jiems išvykus. Barakuose sustatytos 
mažos siauros lovytės, be čiužinių. Čia kiek
vienam vykstaničąm Anglijon teks pernakvoti 
apie porą trejetą naktų, pasitiesus iš sto
vyklos tam laikui gautus du dekius. Seedor- 
fiečių buvusioje bažnyičoje ir skautų būkle 
(rengta didžiulė valgykla, kuri turi aptarnau
ti išvykstąnčiuosius.

Pirmieji kandidatai darbams ( Angliją sto
vykloje pasirodė penktadieni; šeštadieni ir 
sekmadieni atvyko likusieji. O jau pirmadie
ni — balandžio mėn. 21 d. — išvyko pirma
sis transportas j Angliją. Sį transportą su
darė 345 asmenys, kurių tarpe 75 lietuviai iš 
Liubeko (Artilerie Kaserne). Išvykusieji yra 
daugiausia viengungiai vyrai ir neištekėju
sios moterys. Tačiau išvykstaničųjų tarpe bu
vo ir keletas šeimų, kurių nariai visi darbin
gi. Taip, pav., vyko viena latvių šeima, kurią 
sudarė tėvas, motina ir du vaikai — vienas 
18 metų, o antras 16 metų amžiaus. Jie visi 
vyko kartu, tačiau Į sąrašus buvo užrašyti 
atskirai kadangi dabar skaitoma, kad išvyks
ta- tiktai pavieniai asmens, be šeimų. Pirmuo
ju transportu taip pat išvyko keliolika vy
rų, kurių- žmonos jau prieš keletą mėnesių 
kaip gailestingosios seset'ys yra patekusios 
Anglijon. ■

Vykstantieji • savo mantą buvo susitvarkę 
taip, kiek paneša, nes daugiau vežtis nėr* 
leidžia’ n. Su visa manta jie nuo kranto įli
po ir laivą; jok'os bagažo kontrolėj ant 
kranto nebuvo.

Iš Seedorlan atvežtųjų pirmam transpor
tui skirtųjų asmenų apie dešimt', paliko dau
giausia dėl netinkamos sveikatos. Nors svei
katoj ti'kiimas čia trunka laba, trumpai 
ir, ga’ima sakyti, jis yra visai paviršutiniš
kas, bet toki™ ligos, kaip, pvz.. trachoma ar 
kt.. likrjt ančiam medicinos personalui vistiek 
Wetli* j akis. Asmens su įvairiomis ligomis 
Anglijon nevežami.

Bendra išvykstančiųjų nuotaika buvo pa
kili. Daugelis su kartėliu prisiminė Vokietis 
joje stovyklose praleistas dienas, vyko Angli- 
ibn vildamiesi sus'laukti žmoniškesnio gyve
nimo. Išvyks*nnč!.:osi-js, kurie paliko, savo 
šeimas stovyklose, neramino mintys dėl jų 
šeimų likimo. Siek tiek nuotaiką dmųistė vo-
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Lietuviškos vestuves ...

(Atkelta iš 3 psl.) 
kaip rūkuose, pasirodo su žirgu ant kalnelio. 
Visas paveikslas trykšte trykšta giedria, pa
vasariška nuotaika, poezija ir romantika.

Panašiomis nuotaikomis, nors ir ne taip 
pabrėžtai, pasižymi ir dar vienas kitas pa
veikslas. Kompozicijos atžvilgiu ypač yra 
pavykę Kraitvežiai.

- " ' Indėlis į mūsų kultūrą
Knygai trumpą įžangėlę parašė dailinin

kas Paulius Augius. Jis surinko gražių, kad 
ir ne daug ką apie Dargio kūrybą pasakan
čių frazių, mesdamas, tačiau, vieną kitą ir 
teisingą mintį. Negalima neįvertinti dailinin
ko drąsos ir pastangų tremties gyvenimo są- 
ygomis imtis tokio didelio ir atsakingo dar- 

bfa, kaip lietuvių vestuvių papročių perkėli
mas l spalvų pasaulį! Mūsų tapybos istorijo
je tai yra pirmas toks bandymas. Gal ne visi 
kliūties jam ir nepasisekė nugalėti, tačiau tai, 
ką jis davė yra gana daug.

Toje pačioje Augiaus įžangoje mes skai- 
ome ir tokius žodžius: „Dvasinio spindulia
vimo stiprumas iš kiekvienus jo (Dargio) 
užsimojimai jam pavyko, gal vienos kitos 
torripęzicijos išblaško žiūrėtojui visus jo abe- 
ojimtls, jei tokie kyla dėl Alfonso Dargio 
.ūrybos naujoviško grubumo”, Deja ka'r 
'ukščiau pastebėjome, toli gražu neišblašl f 
Akylesnis žiūrėtojas lengvai pastebės kur 
kompozicija „naujoviškai grubi” ir kuri „dva 
kiškai spinduliuojanti”. Dargio kūryboje tos 
dvi tendencijos smarkiai tebesirungia ir būtu 
'abai gaila. kad laimėtų „naujoviškas grubu
mas". Mes linkėtume, kad Dargio darbai 
nušvistu ..dvasiniu spinduliavimu”. O jis tai 
rali padaryti.'

Knygos parašai ir paaiškinimai paskelbti 
kėturiorfris kalbomis: lietuviškai, angliškai, 
vokiškai ir prancūziškai. Todėl su mūsų 
vestuvių papročiais galės susipažinti ir kita- 
'aučial 

kiškuosius metodus primenantis fotografavi
mas. Visi buvo nufotografuoti sū index card 
numeriais ant krūtinės. Su šiomis nuotrauko
mis jiems buvo padaryti dokumentai, su ku
riais jie išvyko Anglijon, Pradžiai išvyks
tantieji gavo „dovanų” — čekius penkiems 
šilingams. Markių išvykstantiems nebuvo iš
keista. Gal tai bus padaryta vėliau, nes su 
penkiais šilingais pradėti naują gyvenimą 
tikrai bus pernelyg kuklus pagrindas.

Antrojo išvykstančiųjų transporto Seedor- 
fas laukė antradieni apie 15 vai., sekančią 
dieną jis jau turįs išvykti Į Cuxhaveną. Atei
tyje Mil. Gov. nori transportus žymiai pa
spartinti, kad tuo būdu per savaitę per sto
vyklą praeitų apie 5—6.000 žmonių. Be ka
rinių atstovų, transportus lydi ir pabaltie- 
čiai. S. Narkėliūnaitė
Is tarybinio gyvenimo

Naikina Lietuvos niiskns ■
š. m. kovo’11 d. „Tiesa” deda platų pasi

tarimą aprašymą per radiją apie miško ruo
šos eigą. Pagal planįĮ ta ruoša turėjo būti už 
baigta kovo 15 d., taigi, labai įdomu pamaty
ti, kaip tas paruošimas atrodo kovo 11 d.

„Apie pirmą valandą ryto pasitarimo da
lyviai užėmė savo vietas, — rašo „Tiesa”,— 
apskričių partiniai bei tarybiniai vadovai, 
miškų pramonės triestų ir ūkių direktoriai— 
apskričių radijų mazgų studijose, o Vilniuje 
LKP(b) CK sekretoriaus pavaduotojas pramo
nės reikalams drg. Tirkunov, pramonės sky
riaus vedėjo pavaduotojas drg. Jankevičius, 
Visasąjunginės KP(b) CK darbuotojas drg. 
Ponomarenko, Miškų Pramonės Ministras 
drg: Ponomariovas, Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos pramonės skyriaus vedėjas drg. 
Preikšaitis. Pirmas žodj gauna Telšių apskri
tis. Prie mikrofono partijos apskrities sekre
torius drg. Olachov. \

— Telšių apskritis užbaigė ketvirtinĮ miš
ko ruošos planą, — pranešė pasitarimo daly
viams drg. Olachov — bet tuo reikalas dar 
nebaigtas. Partinis, tarybinią ir ūkinis akty
vas įsipareigojo išvežti 9 tūkstančius kobinių 
metrų miško medžiagų virš sezoninio plano... 
Į valsčius jau išvyko gausus aktyvas. Jau 
atvažiuoja pirmosios raudonosios gurguolės 
su miško medžiaga. —

Deja, sekantis kalbėtojas negalėjo pasigirti 
viršplaninėmis dovanomis krašto atstatymų^- 
LKP(b) Kauno apskr. komiteto sekretorius^ 
drg. Dašukevičius turėjo prisipažinti, kad aps 
kritis smarkiai atsilieka. Iš tiesų, Kauno aps
kritis, buvusi vasario pradžioje respublikinė
je lentelėje maždaug ties viduriu, nusirito iki 
23-čios vietos. Bet blogiausia, nei drg. Dašu
kevičius, nei Kauno miškų pramonės tresto 
valdytojas Matulionis net nenurodė, kas da
roma šiam smukimui sustabdyti, persilauži
mui miško ruošos fronte pasiekti. Sekretorius 
ir tresto valdytojas susiginčijo prie mikrofo
no: drg. Dašukevičius tvirtino, girdi, aną

pranjonės ūkių, k. a. Rietavo, Zarasų ir kiti, 
dargi neišmokėjo valstiečiams darbo užmo-

Kultūrinis nuostolis
„Gautomis žiniomis, — rašo Greveno 

„Tremtinių Balsas” — per gaisrą lietuvių 
tremtinių stovykloje Neustadte (anglų okup. 
zonoje) sudegė globojamas Kauno radijofono 
plokštelinis turtas. Taip pat žuvo daug lite
ratūrinės medžiagos, susidariusios per mūsų 
rašto žmones”.

Kol Lietuvių Bibliografiniam Archyvui dar 
negalima betarpiai paštu persiųsti brangios 
medžiagos, esamos stovyklose, dr. Gerutis 
turėtų pasirūpinti, kad tas turtas būtų laiki
nai deponuojamas Vokietijos mokslo įstaigose 
Gal pavyktų su, jomis susitarti? R.

Naujoje vietoje
Klein Buelten (Kr. Peine). Seedorfo lietu

vių stovyklą likvidavus, š. m. balandžio 5 d. 
naktj, 250 lietuvių grupė pasiekė tolimą, tarp 
Hanoverio ir Braunschweigo esantį didžiū
nais fabrikais apstatytą ir geležies rūdos 
kasyklomis Užjuostą Klein Buelten kaimą ir 
apgyvendinti vieno fabriko darbininkų bara
kuose. Naujoje vietoje nėra nei mažiausio pa
togumo. Mažas žemės sklypelis, ant kurio 
stovi gyvenamieji barakai, apsuptas privačiais 
vokiečių daržais ir taip, kad nėra vietos ne 
tik pasivaikščioti, bet nei paplovas bei kito
kias atmatas kur padėti. Barakuose žmonių 
susikimšimas taip pat didelis. Viename kam
baryje gyvenama po 3-4 šeimas. Bet nežiūrint 
l visus nepatogumus bei trūkumus, tuojaus po 
atvykimo, nespėjus net po ilgos ir varginan

Kinija 14-tas IRQ narys
Londonas (BBC) Kinijos valdžia prižadėjo 

pasirašyti tarptautinės pabėgėlių organizaci
jos (IRO) statutą, kaip 14 valstybė. Kad or
ganizacija pradėtų veikti vis dėlto dar trūks
ta 15-to nario.

Frankfurtas (Dena). Amerikiečių radijas 
pranešė, jog vienas britų užsienių reikalų 
ministerijos kalbėtojas pareiškė, kad valsty
bės sekretorius Sir George Rendell vyks j 
Paryžių dalyvauti pasitarimuose dėl verbavi
mo DP iš Vokietijos ir Austrijos vykti dar
bams i Angliją ir Prancūziją.

* Į Vokietiją atvyko Norvegijos komisija, 
kuri anglų ir amerikiečių zonose iš Unrros 
lagerių išrinks tris šimtus žydų. Jiems bus 
suteikta Norvegijos pilietybė. Taip pat ir iš 
Lenkijos Norvegija įsileis trų šimtus žydų.

(DPD)

penktadieni dirbo 470 vežėjų, o Matulionis 
sako — 300... Bet ir pirmo ir antro skaičiai 
toli nuo plano lygio. Apskritis skolinga kraš
tui apie 25 tūkstančius kubinių metrų miško 
medžiagos. Kada gi bus išvežtas šitoks kie
kis, jeigu gabenama žiupsniais po kelis šim
tus per dieną?

Su dideliu nepasitenkinimu buvo išklausyta 
partijos Ukmergės apskrities komiteto sekre
toriaus drg. Karablikov kalba. Nuo pat pra
džios drg. Karablikov mėgino suklaidinti pa
sitarimo dalyvius, esą į valsčius išsiųsta de
šimtys aktyvistų, vežėjų skaičius didėja, 
vyksta raudonosios gurguolės. Bet po drg. 
Karablikov atsistojo prie mikrofono Miškų 
Pramonės Ministerijos atstovas drg. Malgė- 
nas. Jis nurodė, kad atskiri darbuotojai vis 
dar neišvyko l valsčius; menkai kovojama su 
buožiniu sabotažu: apskrities prokuratūros ir 
teismo organai dar nenubaudė nė vieno buo
žės už miško ruošos prievolės i nevykdymą. 
Vėl iškviestas prie mikrofono drg. Karabli
kov prašneko kita kalba. Pasirodo, aštuoni 
darbuotojai dar tūnoja Ukmergėje, drg. Ka
rablikov jų negali rasti, ir... laukia, kol jie 
patys nueis l partijos apskrities komitetą.

Visai kitoniška buvo Ukmergės kaimynų— 
zarasiškių kalba. LKP(b) Zarasų apskrities 
komiteto sekretorius drg. Ivanov užtikrino 
pasitarimo dalyvius, kad zarasiečiai išveš 3 
tūkstančius kobinių metrų miško medžiagos 
viršum sezoninio plano. Tarybų Lietuvos 
aukščiausiojo valdžios organo, sesijos garbei.

Iš atskirų kalbų pasitarimo metu išryškėjo 
Miškų pramonės ministerijos ir ypač Vil
niaus tresto tiekimo aparato nerangumas. Za
rasų, Trakų ir kitos apskritys dar negavo 
paskyrų avižoms. Ukmergės apskritis palikta 
iki šiol be pasagų ir pasagviniu. Eilė miško 

čios kelionės atsikvėpti, buvo imtasi tvarkyti 
stovyklos vidaus gyvenimas. Išleistas dieni
nis sienoje iškabinamas laikraštis „Paskutinės 
Naujienos”. Įsteigta pradinė mokykla, vaikų 
darželis, paštas, stalių ir batsiuvių dirbtuvės. 
Atvykug kun. Vilkaičiui, įsteigta ir bažnyčia. 
Sutvarkus visus būtiniausias gyvenimo sritis, 
kurių tvarkyme daug darbo ir sumanumo 
įdėjo dar Seedorfe šiai stovyklai paskirtasis 
komitetas, buvo išrinktas stovyklos Tauti
nis lyderis ir stovyklos komitetas.

— S. m. balandžio 19 d. čia buvo pravesta 
registracija norinčių savanoriškai vykti Angli
jon, kuri praskaidrino niūrias gyvenimo die
nas ir atnešė daugiau vilčių ištrūkti iš to 
pilkojo ir įgrisusio stovyklinio gyvenimo. 
Užsiregistravo visi kurie tik atitinka Angli
jos reikalavimams, s J. M-kas.

Susiorganizavo amatininkai ------.i.

Hanau. §. m. balandžio 20 d. įvyko amati
ninkų ir darbininkų draugijos steigimo rei
kalu atstovų suvažiavimas, kurį atidarė lai
kinos vadovybės pirmininkas J. Stukas. Po 
didesnių nuomonių pasikeitimo nutarta 
įsteigti bendrą amatininkų ir darbininkų 
draugiją, kuri pradėtų rūpintis profesiniais 
amatininkų ir darbininkų reikalais. Buvo iš
rinkti valdomieji organai ir priimtos atitin
kamos rezoliucijos. Tenka linkėti susiorgani
zavusiems amatininkams ir darbininkams 
tinkamai atstovauti savo profesinius re'kahis 
ir dar labiau sustiprinti amatų reikalą. Lis.

PIRMIEJI IŠVYKO
Kaip spauda praneša, š. m. balandžio 21 d. 

į Angliją atvyko pirmas DP transportas iš 
britų okupacinės zonos Vokietijoje. Kitoje 
vietoje mūsų korespondentė aprašo išvykstan
čiųjų stovyklą, tarp kurių pirmame transpor
te buvo 75 lietuviai. Vadinasi, anglų zonoje 
prasidėjo praktiškas DP problemos sprendi
mas, tos problemos, kuri iki šiai dienai tarp
tautiniame forume ' tiek daug ginčų, nesutari
mų ir priešingų nuomonių iššaukdavo. Niu
jorke UN konferencijoje buvo įsteigta Tarp
tautinė Pabėgėlių Organizacija (IRO), kilri 
turėjo nuo š. m. liejaos 1 d. perimti visų DP 
globą iš Unrros. Šios organizacijos vienas 
pagrindinių tikslų ir būtų pastovus pabėgė
lių įkurdinimas ir suteikimas jiems galimy
bės pradėti kurti savarankišką gyvenimą. Dar 
trūksta dviejų valstybių parašo, kad IRO 
pradėtų savo darbą. Negalima dar dabar nu
matyti, ar iki Unrros likvidacinės datos, IRO 
bus pajėgi perimti DP globą, tačiau tuo at
veju jau yra oficialiai pranešta — perimtu DP 
globą kariuomenė.

Nežiūrint šios oficialiosios pusės, Angli
ja pati pirmoji pradėjo vežti DP darbams. 
Tai istorinė diena mūsų tremtinių gyvenime 
ir naujas posūkis jo praktiškame sprendime.

Jeigu mūsų buvo stengtasi kuo ilgiau iš
silaikyti visiems vienoje vietoje, o jau pa
judėjus — daryti žygių, kad vienoks ar ki
toks persikėlimas būtų Įmanomas kompakti
ne mase, fai dabar jau mes matome, jog šio 
didelio mūsų rūpesčio sprendimas vyksta ne 
visai pagal mūsų norus. Kaip ir buvo tikė
tasi, DP problema pradėti spręsti atskirai 
zonomis. Kiek .mus siekia pirmosios žinios 
apie Jsikūrimą ir darbo sąlygas Anglijoje, 
galima prileisti, jog jis yra netoli tų mūsų 
pagrindinių pageidavimų Negalima dar šian
dien tuo klausimu susidaryti pilno vaizdo. 
Tenka palaukti, kokias spalvas refleksuos 
praktiškas gyvenimas. Vis dėlto, Anglijoje 
mes tikimės susilaukti pilno supratimo mūsų 
padėties.

Ar panašų sprendimą susilauks ir kitos 
zonos? — dabar dar negalima numatyti.

Dviejų metų bendruomeninis gyyenimas DP 
sąlygose, spėjo sukurti nerašytų; įstatymu*. 
Daug sunkumų buvo nugalėta ir mūsų orga
nizacinis gajumas visose srityse pasiekė vi
sai džiuginančių rezultatų. Nepaisant išblaš
kymo po zonas, mes jautėmės esą vienos šei
mos nariai', su tais pačiais siekimais ir su 
tuo pačiu tvirtu nusistatymu visuose rūpimuo 
se klausimuose.

Šio naujo posūkio akivaizdoje, mes norė
tume ypatingai' pabrėžti šj momentą ir linkė
ti naujai besikuriantiems Anglijoje dėti visa* 
pastangas šią mūsų tradiciją tęsti toliau. Nė
ra jokių davinių suabejoti, kad atsidūrę Ang
lijoje tautiečiai neras galimybėj ir toliau veš- 
ti ryžtingą kovą už savo teises ir laisvos Tė
vynės ateit; bei laukti grįžimo valandos. Ar 
tai pradžia mūsų visų išsibarstymo po toli
mesnius kraštus? Tai vis klausimai, Į kuriuo* 
atsakymą tikime sulaukti netolimoje ateityje.

H. 2.

Pirmoji lietuviška firma Bavarijoje

„A U F B A U”
spausdina (vairius, vienos ar kelių spalvų, 
blankus. Atlieka vinječių, adresų ir pan. pro
jektus ir spaušdinimą. Aprūpina (vairiausio* 
rūšies popierių ir kita raštinės medžiaga.

Užsakymus siųsti šiuo adresu:
F-ma „A u f b a u”, M ii n c h eri 27, Fr. Her- 

schelstr. 16. ’
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