
Paskirtas naujas viceministeris
Washingtonas (Dena-Reuteris). Preziden

tas Trumanas naujai sudarytą krašto ap
saugos viceministerio postovį pavedė buv. 
prezidento Roosevelto sekretoriui Carly.

Tas postovis sudarytas labai neseniai. 
Naujam viceministeriui bus pavesta 
atskiri kariniai klausimai, tuo būdu kraš
to apsaugos ministeris Johnsonas galės 
skirti dėmesį pagrindiniams klausimams.

Susitarta dėl Vakaru Vokietijos Priessovietlnė DP demonstracija

Sugriuvo maldykla
8loux Falls (Dena-Reuteris). Sekmadienį 

prieš piet Katalikų maldykla Martene, Pie
tų Dakotoje buvo labai smarkaus sprogi- 

'mo sunaikinta. Sprogimo metu vyko pa-
i "Idos. Bijoma, kad daug žmonių žuvo

Sovietai sa satelitais 
' visada bos mįslė

Bernas (Dena - Reuteris). Čekoslovakija 
ir Jugoslavija pranešė, kad jos nepriėmė 
Šveicarijos vyriausybės kvietimą daly
vauti raudonojo kryžiaus konferencijoje, 
kuri įvyks š. m. balandžio 21 d. Ženevoje. 
To atsisakymo priežastys nenurodomos.

Šveicarijos vyriausybės sluogsniuose dėl 
to „labai nusivilta“. Bijoma, kad Čekoslo
vakijos ir Jugoslavijos pavyzdį paseks ir 
kitos Rytų Europos valstybės.

Iki šiol iš 69 pakviestųjų jau 51 valsty
bė kvietimą priėmė. Sovietų Sąjunga iki 
šiol dar nieko neatsakė. Iš patikimų 
sluogsnių patirta, kad Šveicarijos vy
riausybė įpareigojo savo pasiuntinį Mask
voje skubiai išgauti sovietų sutūrimą toje 
konferencijoje dalyvauti.

Ta konferencija turės paruošti konven
ciją dėi civilinių gyventojų apsaugos ato
minio karo atveju ir „modernizuoti“ 
ankstyvesnes konvencijas dėl elgimosi su 
sužeistaisiais ir karo belaisviais.

JAV Ispanijos sąjunga 
dar ne veiklai

i
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV už- 

■ .ienib reikalų' ministeris Achesonas spau
dos konferencijoje paklaustas, ar JAV ne
ketina su Ispanija sudaryti separating są- 
ungą, atsakė, kad ta galimybė šiuo metu 
jar yra toiir

Paskelbtas Korlans
bylos sprendimas

Haaga (Dena/Reuteris). JT Tarptautinis 
Tribunolas praėjusį šeštadienį paskelbė 
sprendimą vadinamoje Korfaus byloje, ku
rioj* D. Britanija kaltino Albaniją, kad 
pastaroji nieko nepaskelbusi užminavo 
Korfaus sąsiaurį. Dėl to nukentėjo 2 
britų' naikintojai ir žuvo 44 jūrininkai, o 
43 jūrininkai buvo sužeisti.

Teismas D. Britanijos ieškinį pateisino. 
Tas ieškinys buvo pateiktas 875.000 svarų 
sterlingų. Teismas savo sprendimą priėmė 
11 balsų prieš 5 balsus: „Albanija pagal 

"tarptautinę teisę yra kalta už 1946 m. spalio 
mėn. 22 9. įvykusias Korfaus kanale eks- 
pliozijas, kurių pasėkoje buvo padaryta 
medžiaginių nuostolių ir žuvo žmonių. 10 
balsų prieš, 6 balsus buvo nutarta, kad dėl 
mokėsimų-D. Britanijai nuostolių turi bū
ti toliau tariamasi.

Toliau teismas 14 balsų prieš 2 balsus 
nutarė, kad 1946 m. spalio 22 d. D. Brita
nija pažeidė Albanijos suverenumą. Pa
galiau visais balsais buvo nutarta, kad D. 
Britanija 1946 m. lapkričio mėn. 12 ir 13 d. 
pažeidė Albanijos suverenumą, Korfaus ka
nale gaudydama minas.

Albanija pripažįstama kalta tuo, kad ji 
žinojo apie tų minų išdėstymą ir apie tai 
nieko nepaskelbė. Albanija nesiėmė jokių 
priemonių, kad būtų išvengta katastrofų, 
todėl už tai ji užsitraukė tarptautinę atsa
komybę.

ra-
pa-

tam teigimui nėra

.skraidančias lėkš
tas kaip „mažus

„Skraidančios lėkštos” 
lieka paslaptyje

Washingtonas (Dena). Vienas JAV 
ilijo komentatorius savo pranešime 
reiškė, kad šiaurėje matytosios „skraidan
čios lėkštės“ yra nežinomos kilmės ir jas 
iššovė svetima valstybė. JAV aviacijos 
vadovybė pranešė, jog 
jokio įrodymo.

Stebėtojai, kurie tas 
tęs“ matė, apibūdino 
skraidančius daiktelius“, kurie lekia su di
deliu greičiu. Daugeliu atvejų buvo kon
statuota, kad tai buvo metereologiniai 
reiškiniai. Tačiau „tam tikriems reiški
niams, apie kuriuos informavo patikimi 
stebėtojai žinovai, nerasta jokios prie
žasties“, paaiškino aviacijos specialistai.

Tos skraidančios lėkštės buvo pastebė
tos skraidant prieš dvejus metus.

Berlynas (Densį. JAV, D. Britanijos ir 
Prancūzijos vyriausybės sutarė dar prieš 
okupacinio statuto įsigaliojimą pasirašyti 
sutartį apie trijų vakarinių zonų sujungi
mą.

Vakar Berlyne buvo paskelbtas okupa
cinio statuto tekstas, (žiūr, tarptautinę 
padėtį, 2 psl.J.

Panaikins Berlyno blokadą
Londonas (Dena/Reuteris). Sekmadieninis 

„The People“ laikraštis praneša, kad so
vietai netrukus atšauks Berlyno blokadą. 
Tokias žinias iš patikimų šaltinių gavo 
Vakarų karinės vyriausybės.

Laikraštis aiškina, kad tas žinias ga
vusios Vhkarų vyriausybės nutarė kuo 
greičiausiai susitarti dėl Vakarų Vokietijos, 
kad tuo būdu Sovietų Sąjungą pastačius 
prieš įvykusį faktą. Esą, sovietai panai
kindami blokadą, norėję vėl sutrukdyti 
Vakarų Vokietijos sudarymą.

Hatmoveris. (Dena). Šeštadienį į Hanno- 
verį atvyko D. Britanijos ministerio pir
mininko pavaduotojas Herbertas Morriso- 
nas. Jis aplankė Vokietijos socialdemokra
tų partijos pirmininką Dr. Kurtą Schu
macher). Pasikalbėjimas trūko pusantros 
valandos. Manoma, kad buvo tariamasi apie 
uūsimąją Vakarų Vokietijos konstituciją.

Graikija prašo JT apsaugos
Atėnai (Dena-Reuteris). Graikijos vyri

ausybė paprašė JT Balkanų komisiją 
apsaugos nuo „neprovokuojamų puolimų“ 
iš Albanijos ir Bulgarijos pusės.

Toje notoje sakoma, jog mažiausia 3.000 
naujai apginkluotų komunistų perėjo 
Graikijos sieną iš Albanijos, kad galėtų 
dalyvauti jau savaitę laiko trunkančiuose 
Grammos mūšiuose.

Bulgarijoje daromi pasirengimai suki
lėlių operacijoms rytinėje Makedonijoje. 
Partizanų telkimas abiejuose kraštuose 
vyksta toliau.

Valstybės tarnautojai Graikijoje strei
kuoja. Jie atsisakė grįžti į darbą. Krašto 
apsaugos ministeris Canellopoulosas pas
kelbė, kad paštų ir telegrafo tarnautojai, 
kurie neateis į darbą, bus laikomi dezer
tyrais. . , , 't

Graikijos kariuomenės vadovybės pra
nešime sakoma, kad sukilėliai atkakliai 
bandė Grammos kalnuose Kantsiko srityje 
pralaužti vyriausybės kariuomenės pozi
cijas. Tačiau visos jų pastangos buvo 
atmuštos. Kitose kovų lauko sektoriuose 
taip pat iš abiejų pusių btwo smarkūs i vyriausybės“,

Gen.Braudleyus Atlanto valstybių štabo viršininkas
Washingtonas. (Dena). Žinomas komen

tatorius J. Alsopas tvirtina, kad gen. Bran- 
dleyus bus paskirtas Atlanto pakto valsty
bių štabo viršininku.

Paryžius ir Londonas pritarė, kad, sovie
tams užpuolus, vyriausią vadovybę perimtų 
amerikiečių generolas.

New Yorkas (Dena). Buv. amerikiečių 
ambasadorius Maskvoje generolas B. Smith 
pareiškė, kad karinė pagalba Europos val
stybėms yra geriausia apsaugos priemonė 
nuo galimo sovietų užpuolimo.

„New York Times“ teigia, kad Smitbo 
pareiškimas buvo padarytas su Washing
tono pritarimu ir tuo būdu jį galima lai
kyti oficialia JAV vyriausybės pažiūra.

„Negalima atsikratyti įspūdžio — pareiš
kė Smithas — kad Sovietų Sąjunga nori 
paskubinti tariamai neišvengiamą komu
nizmo pergalę visame pasaulyje.“ Turint 
tą galvoje, Europos valstybėms neliko nie
ko kito, kaip tik suderinti savo gynimąsi. 
Smithas toliau nurodė, kad jis negalįs lai
kyti rimtais sovietų teigimus, kad Atlanto 
paktas yra prieš juos nukreiptas agresijos 
įrankis. Tačiau suprantama, kad Atlanto 
paktas sovietus blogai nuteikė, nes jis so
vietų „skaldyk ir valdyk“ politiką pavertė 
niekais. I

Trumanas prašys kreditų Europos karinei 
pagalbai

Washingtonas (Dena-Reuteris). Prezi
dentas Trumanas savaitinėje spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad jis prašys kon
gresą papildomų kreditų, idant Atlanto 
pakto ir kitoms valstybėms galima būtų 
suteikti karinę pagalbą. Siūlymai, kuriuos 
Trumanas išdėstė savo kalboje kongrese 
sausio mėn., vis dar tebėra galioje.

Savo atsakymo telegramoje D. Britani
jos1 ministeriui pirmininkui Attlee prezi
dentas Trumanas išreiškė pasitikėjimą, 
kad Europos atstatymo programoje užsi
brėžti tikslai bus visiškai pasiekti. Praė
jusiais metais buvę padaryta daug kietoC“ jupiais iuctaia uuvvį pauaijia uaug rvi'-i. j ivum lainęj, j „

j darbo ir daug pasiekta. „Mes. JAV di- šmeižtams ir šlykštybėms'

Anglija pasuko j dešine

LAI k RASTIS LIETUVIU VISUOMENEI

Profesinės sąjungos nebenori būti 
„sovietų penktąja kolona".

Washingtonas (Dena-Reuteris). Ameri
kos AFL profesinių sąjungų organizacijos

liet
'iac ėna įnė

Į

Morrlsonas tarėsi ir su kitais socialdemo
kratų vadais.

Aohesonas reikalauja Vakarams ginklų
Washingtonas (Dena-Reuteris). JAV už

sienio reikalų ministeris Achesonas pa
reikalavo, kad JAV Atlanto pakto ir tam 
tikram skaičiui kitų-valstybių, neišskiriant 
Graikijos ir Turkijos, teiktų ginklus ir 
karines reikmenis.

Achesonas pareiškė, kad JAV saugumas 
ir taika logiškai remiasi demokratinio pa
saulio saugumu ir taika. JAV politika 
siekia sudaryti sąlygas, kurios leistų už
tikrinti talką. Amerika visada stengėsi 
paremti laisvas institucijas ir tautas, kad 
jos savo jėgomis galėtų eiti demokratijos 
keliu. Tais sumetimais Amerika su kai 
kuriomis Vakarų Europos valstybėmis ir 
Kanada pasirašė Atlanto paktą.

Politiniam ir ūkiniam Vakarų Europos 
atkutimui yra reikalinga, kad toms tau
toms būtų grąžintas pasitikėjimas atei
timi ir asmeninio saugumo jausmas. 
Achesonas pabrėžė, kad jam neįmanoma, 
ką nors tiksliau pareikšti dėl numatytos 
programos vykdymo išlaidų. Tas reika
las bus kartu su biudžeto skyriumi aptar
tas ir pagaliau pateiktas prezidentui. Tik 
po tos bus žinomi skaičiai.

puolimai. Stratsianio vietovė ėjusi iš 
rankų į rankas. *

Graikijos ambasadorius Londone Mela
sas britų užsienio reikalų ministerijai 
įteikė pluoštą dokumentu, kuriuose yra 
smulkūs duomenys apie Graikijos suki
lėlius, kuri atėjo iš Albanijos. Tuo do
kumentus britų užsienio reikalų ministe
rija dabar tiria.

Albanijos užsienio reikalų ministerija 
paskelbė, kad „Graikijos monarcho-fašis- 
tal" paskutinėmis dienomis Albanijos pa
sienyje ėmėsi provokacinių veiksmų. Esą, 
Albanijos pasienio sargybos suėmusios 60 
„Graikijos monarcho-fašisttalų“ kareivių, 
kurie buvo įsiveržę f Albanijos teritoriją. 
Taip pat Albanijos pasienio sargybos ba
landžio 4 d. Albanijos teritorijoje sulaikė 
9 „Graikijos demokratinės armijos“ karei
vius, kurie taip pat riuginkluoti ir inter
nuoti.

Albanijos užsienio reikalų vicetniniste- 
ris JT gen. sekretoriui Trygvei Lie pa
siuntė raštą, kuriame protestavo dėl 13 
atvejų, kai sausio mėn. „Albanijos liaudies 
respublika buvo provokuojama Graikijos 

džiuojamės galėddami dalyvauti tose abi
pusėse pastangose“, baigė Trumanas.

JAV oficialiai Vakarams pažada karinę 
paramą

Washingtonas (Dena-Reuteris). JAV už
sienio reikalų ministerija Briuselio pakto 
valstybėms įteikė notą, kurioje pažadama 
lirašyti kongresą suteikti joms karinę pa
galbą.

Tos valstybės balandžio 5 d. kreipėsi į 
JAV prašydamos karinės pagalbos.

JAV 
galint 
galbos

paprašė tas valstybes, kad jos kiek 
veikiau atsiųsti reikalaujamos pa- 
specifikacijas 1949 ir 1950 metams.

Ir vėl „kovojama"
Lake Successes (Dena). JT vyriausioji 

komisija pilnačiai rekomendavo Mindszen- 
čio įvykį ir dvasininkų nuteisimo Bulga
rijoje klausimą įtraukti į šios sesijos darbų 
tvarką.

Paruošiamuosiuose debatuose Sovietų 
Sąjungos atstovas Malikas labai aštriai 
puolė Bolivijos ir Australijos delegacijas, 
kurios tą klausimą iškėlė. Nuteistuosius 
dvasininkus jis atvaizdavo kaip nusikaltė
lius ir karo kurstytojus, už kurių nutei
simą Vengrijos ir Bulgarijos vyriausybėms 
reikia tik dėkoti. To klausimo kėlimas 
prieštaraują chartai. Į vidaus reikalus 
kištis draudžiama. Pažeidus šį principą, 
galėtų sužlugti ir pačios 
tos.

Vadovaują Amerikos 
sluogsniai, pasak Maliko, 
naudoti šmeižimo ir propagandos tiks
lams bei kai kurių kraštų pavergimui. 
Jeigu JT pažeis nesikišimo į kitų kraštų 
vidaus reikalus principą, tai jos, vietoje 
skatinti bendradarbiavimą tarp tautų ir 
remti taiką, „pasidarys biauria vieta

Jungtinės Tau-

ir kitų kraštų 
stengiasi JT pa-

Mūnchenas (Dena). Apie sekmadienį čią 
įvykusią prieškomunistinę DP demonstra
ciją „Dena“ perdavė šias telegramas:

Miinchenas (Dena). Po „ukrainiečių po
litinių kalinių“ surengto priešsovietinio mi
tingo Miincheno Kbnigsplatze tarp demon
strantų ir MP įvyko susirėmimas. Pirmo
mis žiniomis du eisenos dalyviai buvo su
žeistu Viso eisenoje dalyvavo apie 1.000 
žmonių. Vokiečių policijos pranešimu ame
rikiečių karo policija, demonstrantams ge
ruoju neišsisklaidžlus, pavartojo ašarines 
dujas. Karinė vyriausybė buvo davusi lei
dimą mitingui, bet įsakmiai įspėjo susilai
kyti nuo eisenos.

Miincheno miesto komendantas majoras 
James H. Kellys pareiškė, kad'demonstra- 
cija būtų praėjusi visai ramiai, jei nebūtų 
pasirodžiusi karo policija MP. Kas MP iš
šaukė iki žiol negalėjo būti išaiškinta.

Majoras Kellys pareiškė, kad demonstra
cijoje dalyvavo ne 1.000 asmenų, kaip, kad 
ankščiau buvo perduota, bet 3.000.

„Mintis“ trečiadieni paskelbs išsamų sa. 
vo specialaus korespondento pranešimą.

Attlee puola sovietus
Glaskow (Dena-Reuteris). Ministeris pir

mininkas C. Attlee, kalbėdamas darbo par
tijos susirinkime Glasgowe smarkiai kriti
kavo sovietų politiką. Tik Sovietų Sąjunga 
yra kalta dėl pasaulio suskilimo. Sovietai 
vedą tokią pačią politiką kaip naciai.

Londonas (Dena). Britų darbo partijos 
vadovybė pranešė, kad partija savivaldy
bių rinktuose iki šiol pralaimėjo 336 vietas 
ir 83 laimėjo. Tie skaičiai yra rinkimų da
viniai iš 55 rinkimų apylinkių.

Konservatorių partija pranešė, kad ji 
laimėjo 325 vietas ir tik 19 prarado. Ga
lutiniai daviniai bus paskelbti šiandien po 
pidtų;

Didelis konservatorių laimėjimas Londone
Londonas (Dena-Reuterls). Rinkimai į 

Londono' miesto parlamentą pasibaigė di
deliu konservatorių laimėjimu. Abi parti
jos, darbiečiai ir konservatoriai, gavo po 
lygų atstovų, skaičių, būtent - po 64. Tuo 
būdu 15 metų trukęs darbiečių dominavi
mas yra įveiktas.

Taip pat JAV vyriausybė formaliai 
painformavo Norvegiją, Daniją ir Italiją, 
kad ji prašys kongresą patvirtinti karinę 
ir finansinę paramą, kuri reikalinga tų 
kraštų gynimosi programai įvykdyti.

Numatytas
Washingtonas

šiai galimu JAV ambasadoriumi Maskvo
je vietoje Bedell Smitho Washingtono 
diplomatiniuose sluogsniuose minimas 
Kirkas, JAV ambasadorius Belgijoje. Esą, 
prezidentas Trumanas ir Achesonas jau 
susitarę dėl 60 metų turinčio admirolo 
Kirko paskyrimo JAV ambasadorium 
Maskvoje.

kandidatas į Maskvą 
(Dena-Reuteris). Labiau-

Jungtinėse Tautose
Amerikos JT delegatas Austinas į Ma

liko kalbą atsakė, kad jei jau sovietai kal
tina, jog „Bulgarijos ir Vengrijos šmeiži
mo“ užkulisiuose yra Amerikos „Wall- 
streetas“, tai dėl to dar labiau reikalinga 
tą klausimą įtraukti į JT darbų tvarką. 
Šį klausimą balsuojant, komisijoje 11 
balsų pasisakė už, Sovietų Sąjunga ir 
Lenkija bąlsavo prieš, o Persija 
savimo susilaikė.

30. sovietų veto
Saccessas (Dena). Pasak 

Sąjunga 
priėmimo į

nuo bal

ST. dėl 
JT pareiškė

Reuterio, 
pietinės 

savo 30.

Malikas pietinės Ko-

Lake
Sovietų 
Korėjos 
veto.

Sovietų delegatas
rėjos vyriausybę pavadino „marionečių vy
riausybe“, kuri „buvo pasodinta į valdžią 
tik dėl suklastotų, spaudimu ir terorti įvyk
dytų rinkimų“. Malikas Jeigė, kad „pieti
nė Korėja yra ne kas kita, kaip „amerikiar 
čių okupacijoje sudaryta policinė valsty
bė“.

Amerikiečių delegatas Austinas priminė, 
kad ir Saugumo Taryba ir politinė komisi
ja bei JT pilnatis didele balsų dauguma 
pritarė pietinės Korėjos priėmimui į JT.
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tarptautiniams santykiams palaikyti ko
misija vienoje konferencijoje Washing
tone reikalavo, kad būtų sadaryta „lais
vųjų profėsinių sąjungų pasaulinė organi
zacija“. Ta komisija dabartinę pasaulio
profesinių organizaciją apibūdino kaip 
„sovietų diktatūros penktąją koloną".

Komisijos pareiškime sakoma, kad su 
kominformo kontroliuojama profesinių są
jungų organizacija nutraukus* ryšius bri
tų „TUC“, amerikiečių „CIO“ ir Olandijos 
profesinėms sąjungoms, yra ženklas visų 
kraštų profesinėms sąjungoms nutraukti 
su ja ryšius. AFL profesinės sąjungos ne
gali kategoriškai teigti, kad sudarius nau
ją pasaulio profesinių sąjungų organizaci
ją, būtų užpildytas susidaręs vakumas.

Toliau siūloma, kad provizorinė komi
sija pradėtų paruošiamuosius darbus; • 
tuo pačiu metu Amerikos profesinių ; są
jungų atstovai turėtų aplankyti Europą, 
Aziją ir lotynų Ameriką. Po to turėtų 
būti sušaukta steigiamoji konferencija, 
kuri įsteigtų naują pasaulio profeslnių’są- 
jungų .organizaciją. < .; '

Wallace įspėja Trumaną —
New Yorkas (Dena/Reuteris). JAV p*» 

žangiosios partijos vadas H.-Wallace pre
zidentui Trumanui pasiuntė laišką, kuria
me tarp kita ko rašo: „Dar ne vėlu.ženg
ti taikiųgų derybų su Sovietų Sąjunga ke
lių. Jūsų dabartinė kryptis , gali jums, JAV 
ir visam pasauliui reikšti katastrofą. Mili
jonai amerikiečių abejoja, ar išmintinga 
yra tiek daug milijardų skirti ginklavimui. 
Pažangioji partija ir toliau kovos už tai
ką, kad JAV apsaugotų nuo katastrofos, 
kuri ištiko Vokietiją".

Liberalų partija gavo vieną vienintelį 
atstovą, tad nuo jo priklausys svarstyklių 
pakrypimas.. Komunistai prarado abi. iki 
šiol turėtas vietas.

Britai patenkinti pažadėta 
karine parama -

Londonas (Dena/Reuteris). Britųr užsie
nio reikalų ministerijos valdininkai išreiš
kė savo pasitenkinimą dėl JAV vyriausy
bės nusistatymo prašyti kongresą, imtis 
žygių dėl karinės pagalbos Vakarų Unijos 
valstybėms suteikimo.

Ta proga buvo pabrėžta, kad Vakarų 
Unijos pagalbos prašymas ir sekęs JAV toa 
pagalbos patikinimas neturėtų būti verti
namas kaip Atlanto pakto išdava. Vakarų 
Unijos valstybės jau po Briuselio pakto pa
sirašymo, prieš metus laiko, aiškiai žinojo, 
kad Vakarų Unijos gynimui reikalinga yra 
JAV karinė pagalba. Praėjusiais metais tų 
penkių valstybių specialistai apskaičiavo 
savo galimybes gynybos srityje. Pagal tuoa 
apskaičiavimus buvo galima tiksliai pa
teikti Washingtonul duomenis, kokios pa
galbos iš JAV yra reikalinga.

Komunisln sekretorių* 
nuteistas 6 metams

Ottowa (Dena/Reuteris). Buvęs Kanados 
komunistų partijos sekretorius nuteistas 0 
metais kalėjimo už tai, kad vienam Sovie
tų Sąjungos agentui jis norėjo parūpinti 
suklastotą pasą.

Pietų Afrika kariantįjį 
Vakaru pusėje

Kapstadtas (Dena/Reuteris). „Atlante 
pakto valstybėms reikalinga yra Pietų 
Afrika, o Pietų Afrikai reikia Atlanto pak
to“, senate pasakytoje kalboje pareiškė 
Pietų Afrikos ministeris pirmininkas Dr. 
Malanas. Yra atėjęs laikas sudaryti allan- 
są, kuris apimtų visą Afrikos kontinentą.“

Toliau Malanas dėstė, kad Atlanto pak
to gynimo sistemoje silpniausia vieta yra 
Artimieji Rytai. Kaip tik tenai sovietų 
atramos taškai yra patys stipriausi. Jeigu 
būtų sugriautas Sueso kanalas, tai Pietų 
Afrika Vakarų valstybėms, norinčioms iš
laikyti savo susisiekimo kelius, turėtų di
džiausios reikšmės.

Malanas pasiūlė Europos valstybėms, tu
rinčioms Afrikoje kolonijas, šiuo patogiu 
metu susitarti su Pietų Afrika dėl bendros 
Afrikos politikos.

Dr. Malanas patikino, kad kilusio karo 
atveju Pietų Afrikos simpatijos bus Va
karų pusėje ir kad Pietų Afrika neliks 
neutrali. -r

Kovo mėn. »OOO DP Į Australija
Ženeva. (Dena). IRO praneša, kad Aua- 

tralija kas menesį įsileis po 2.500 DP. Slue 
metu britų zonoje veikia dvi Australijos 
komisijos. Kovo pradžioje i Australija išvy
ko 9.000 DP. <
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Tarptautinė padėtis

Vakaru Vokietija
' Sausio 17 d. šioje vietoje mes citavo
me vieno gen. Clayus tarėjo posaki:

„Vokiečiams prisieis kiek palaukti.
Būsime laimingi, jei dėl Vakarų Vo
kietijos santvarkos su prancūzais su

sitarsime iki Velykų“.
Tas pranašavimas išsipildė. Tik balandžio 

' 8 d. vakare iš Washingtono atėjo seniai 
laukta žinia, kad JAV, D. Britanija ir 
Prancūzija pagaliau susitarė. AP perduo
tas komunikatas skamba:

„JAV, D. Britanijos Ir. Prancūzijos 
užsienio reikalų ministerial Washing
tone dar kartą aptarė visą Vokietiją 
liečiančių klausimų kompleksą Ir susi
tarė. Buvo patvirtintas naujas, su
prastintas, okupacinio statuto tekstas, 
kuris bus pateiktas Bonnos vokiečių 

parlamentinei tarybai“.
Nauja Vakarų Vokietijos valstybė ir 
atskiri kraštai bus suvaržyti tik statute 
(sakmiai nustatytais atvejais. Po metų 
statuto nuostatai bus peržiūrėti.

Karinės vyriausybės panaikinamos. Vie
ton karinių gubernatorių bus paskirti 
„aukštieji komisarai“, kurie sudarys 
„aukštąją komisiją“. Tokiu būdu iš Vo
kietijoje stovinčių okupacinių kariuome
nių vadų funkcijų bus išskirtos krašto 
administracinės funkcijos, kurios pereis 
Vakarų Vokietijos federacijos arba jos 
atskirų kraštų valdžion, aukštųjų komi
sarų kontrolėje. Sąjungininkų įstaigų per
sonalas bus žymiai sumažintas.

Kiekvienas aukštasis f komisaras turės 
kiek apkarpytą veto teisę prieš tokius vo
kiečių nutarimus ar veiksmus, kurie, jo 
nuomone, pažeidžia konstituciją arba sau
gumą. Visais kitais atsitikimais t. y. ne
liečiančiais konstituciją arba saugumą, 
aukštųjų komisarų nutarimai bus daromi 
balsų dauguma.

* *
Washingtono susitarimas yra milžiniš

kas žingsnis į priekį, ieškant Vakarų Eu
ropos konsolidacijos. Hitlerio palikimo 
masei pagaliau suteikiama valstybinė 
forma. Europos širdis pradės normaliai 
veikti.

Susitarimą įgalino be abejo Atlanto

Kur dingo Stalino parašiutininkai?
Tokį klausimą iškėlė žinomas britų ka

rinis kritikas Leddells Hartas. Juk tik sa
vo parašiutininkų, dėka vokiečiams pasi
sekė 1940 m. įveikti Olandiją ir Belgiją, 
o 1941 m. užimti Kretą. Karui baigiantis 
vakarų sąjungininkai dar didesniu mastu 
savo parašiutininkus panaudoju Norman
dijoje ir pereinant Reiną.
Tuo tarpu rusai buvo tos ginklų rūšies 

pionieriai. Jau 1935 m. jie darė plačius 
manevrus ir vieną diviziją oro keliu nu
gabeno iŠ Maskvos į Vladivostoką. Rau- 
nosios armijos mokyme parašiutininkų 
taktika vaidino svarbią rolę. Tačiau karo 
metu sovietai didesnio masto parašiutinin
kų operacijų neįvykdė.

Llddcllls Hartas tačiau netiki, kad sovie
tai būtų užmiršę šią ginklų rūšį. Savaime 
aišku, kad jie darydami strateginius pla
nus ateičiai neužmiršo, kad karo atveju 
Anglija būtų amerikiečių aviacijos bazė. 
Todėl jie svarsto visas priemones likvi
duoti tą kliūtį, ant kurios suklupo Hit
leris.

O šią problemą - Anglijos nugalėjimą - 
jiems 'nelengva išspręsti. Raudonasis lai
vynas yra silpnesnis už Hitlerio. Sovietams 
bus sunku įvykdyti ir povpndenlnių laivų 
blokadą. Tup labiau, kad povandeniniai 
laivai yta tokia priemonė, kurios veiki
mas tik ilgainiui pasidaro veiksmingas ir 
jaučiamas. Todėl L. Hartas yra tvirtai įsi
tikinęs, kad Angliją išvesti iš rikiuotės 
sovietai griebsis parašiutininkų pagalbos. 
Sovietai šiandien turi daugiau paruoštų 
parašiutininkų negu Hitleris 1940 m. O 
Anglija šiandien, po trejų taikos ir demo
bilizacijos metų yra mažiau tokiam už
puolimui pasiruošusi negu 1940 m.

Žinoma, parašiutininkų operacijos vi
suomet yra surištos su rizika, tačiau so
vietai ne kartą įrodė, kad jie nesibijo ri
zikos, jei tikslas yra pakankamai vilio
jantis. Sovietų kareiviai yra Išmokyti pro
gas Išnaudoti ir atlikti savižudiškas ope- 
facijas. Jie taip pat yra papratę ištisas 
savaites kovoti ir būdami atkirsti nuo bet 
kokio teikimo.

Tuo laiku kai tautos dar nėra mobilizuo
tos arba mobilizacija tik ką prasidėjo, stai
gus parašiutininkų puolimas gali padaryti

daug didesnį efektą" negu pereitame kare. 
Jis gali sukelti tikrą chaosą,

Staigmenos momentą padidins Vakarų 
valstybėse pasireiškusi tendencija tą ginklų 
rūšį nedavertinti, girdi, todėl, kad sovietai 
paskutiniame kare jos nevartojo. Jei so
vietai iš tikrųjų panašiai kalkuliuoja, Va
karų tokio pavojaus nepaisymą jie tikrai 
gali sveikinti. O juk visuose britų ir ame
rikiečių komentaruose apie pokarinį Rau
donosios armijos būvį, žinių apie parašiu
tininkus nėra.

Vien to, kad mūsų gynimosi vadai tą

pavojų turi galvoje, nepakanka. L. Hartas 
reikalauja, kad atitinkamos įstaigos aiš
kiai ir garsiai konstatuotų, kad britai su
prantą tą pavojų ir yra pasiruošę jį 
atremti. Toks konstatavliyas privers sovie
tus būti atsargesniais, nes parašiutininkų 
veiklą priklauso nuo netikėtumo, fakto
riaus. Svarbu visuomenę įspėti ir ją pa
ruošti. Civilių gyventojų bendradarbiavi
mas yra labai pageidautinas. Jau dabar 
kariuomenės vadai turi apsvarstyti ar ne
vertėtų padidinti civilinės gvardijos 
kadrus. *

Akaba - Raudonosios jūros apendicitas
Iš 10.000 Raudonąja jūra plaukiančių 

laivų nė vienas nepasuks į Akabą, vos ke- 
•lis šimtus gyventojų turintį žvejų kaimą. 
Tačiau tą kaimą rasime kiekviename Že
mėlapyje, kiekvierfbje geografijos knygoje. 
Jos vardą greitai pamirštame, tačiau jį 
tuojau vėl prisimename, jei ten atsiduria 
koks svetimkūnis, lygiai kaip apendeclte.

Jau Egipto faraonas buvo pasipiktinęs, 
kai karalius Saliamonas iš Akabos pano-i 
rėjo sunaikinti Egipto prekybos monopolį 
Raudonojoje jūroje. Taip pat ir saracėnai 
jautėsi užgauti, kai Raynaldas de Chatil- 
lonas, didžiausias avantiūristas iš kryžei
vių, Akaboje apginklavo piratų laivus, kad 
sutrukdžius maldininkus ir prekybos lai- 
vyninkystę Raudonoje jūroje. 191-6 m. tur
kai pasijuto labai blogai, kai anglai ir 
arabai užėmė Akabą. Ir šiandien visas pa
saulis linksniuoja Akabos vardą, nes Iz
raelis okupavo bendrą pasienio sargybos 
postovį siaurame Palestinos koridoriuje į 
Raudonąją jūrą - Ummą Rasrasą, o anglai 
Akaboje išsodino kelis tūkstančius karei
vių. Tas Sinajaus jūros pakraštys dėl ku
rio dabar ginčijamasi - tarp Egipto ir Sau- 
džio Arabijos sienų - tėra iš viso 20. kll. 
ilgio, bet už tat-nepaprasto jautrumo vieta. 
Senesnioji karta gal atsimintų, kad jau 
1909 metais buvo labai įsitempę . anglų 
turkų santykiai, nes anglų egiptiečių miš
rus policijos ^dalinys užėmė patį Ummą 
Rasrasą. Ta vietovė tjio įdomi, kad čia

yra vienintelis viso Sinajaus pakraščio 
šulinys.

Izraelio teisės į Rasrasą yra neginčija
mos. Taip pat niekas negalvoja, kad Izrae
lis puldamas Akabą, norėtų iššaukti tarp
tautinį konfliktą. Akaboje nėra nieko kas 
viliotų Izraelį, kiekvienu atveju nieko to
kio, ko už kelis tūkstančius svarų nega
lima būtų įsirengti Rasrase. Taip pat ir 
Transjordanlja tikrai nebūtų pradėjusi pa
liaubų derybų su Izraeliu, jei justų pavojų.

Tokiu būdu lieka tik Anglija, kuriai 
Akaba labai rūpi. 1969 m. baigiasi Sueso 
kanalo koncesija. Dar anksčiau anglai tu
rės pasitraukti iš kanalo zonos bazių.

Ibn Saudas ir Hasemital, kuriems pri
klauso Transjordanijos karalius Abdula, 
yra mirtini priešai. Abdula yra teisėto 
Mekkos šerifo sūnus, todėl Ibn Saudas, ku
ris valdo Mekką, turi iš tos pusės visados 
jausti pavojų. Akaba priklausė Abdulos 
tėvui, kaip Mekkos šerifui, todėl Ibn Sau
das niekados nepripažino to kaimo Abdu- 
lai. Šiaip ar taip, Abdulal bus pripažintos 
tam tikros teisės Jeruzalėje. Tal jjadldins 
jo prestižą arabų pasaulyje ir sukels jo 
pretenzijas į... Saudžio Arabiją.

Kadangi Izraelis jau stipriai pastatė sa
vo kojas Akabos (Sinajaus) įlankoje, Ang
lija turi pasirūpinti, kad į tą apendicitą 
nepatektų daugiau svetimkūnių, pav. ame
rikiečių remiamas Ibn Saudis. Todėl jai 
svarbu, ckad dabar išlaipinta kariuomenė 
ten pasiliktų nuolat (DT)

==THUMPOS /[UOSIU
AUSTRIJA

♦ Austrijos profesinių sąjungų socialistų 
pirmininkas atmetė sovietų kvietimą atva
žiuoti į sovietų profesinių sąjungų kongre
są, kuris įvyks balandžio mėn. 19 d. Mas
kvoje (D). •

BELGIJA
♦ Belgijos vyriausybė nutarė prašyti 

princą regentą gegužės mėn. viduryje pa
leisti parlamentą, birželio mėn. galėtų būti 
padaryti nauji visuotiniai rinkimai (D/R).

BULGARIJA
♦ Pietinėje Belgijoje įvyko trys stiprūs 

požeminiai smūgiai, nuo kurių nukentėjo kai 
kurie pastatai (D/R).

♦ ERP pasirašymo metinėse Belgijos mi
nisteris pirmninkas Spaakas išreiškė viltį, 
kad pasaulyje galima taikinga ateitis (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Čekoslovakijos socialinių reikalų mi

nisteris pareiškė, kad visi tie studentai, ku
rie iš aukštųjų mokyklų yra pašalinti, buvo 
tinginiai. Jie bus pasiųsti dirbti pramonėje 

’ir žemės ūkyje. Jeigu čia bedirbdami jie 
pozityviai nusiteiks vyriausybės požiūriu, tai 
jiems bus leista toliau studijuoti (D).

D. BRITANIJA

paktas, suteikęs Prancūzijai jos taip 
trokštamas saugumo garantijas. Jei JAV 
pasižada Prancūziją, reikalui ištikus^ gin
ti, jai nėra jokio pagrindo priešintis vo
kiečių pageidavimui patiems tvarktis sa
vo reikalus.

Edeno organas „Yorkshire Post" šešta
dienį rašė:

„Pats laikas sudaryti vokiečių patrio
tinei vyriausybei tokias sąlygas, kad 
Ji galėtų bendradarbiauti su nugalė

tojais“.
Laikraštis konstatuoja, kad Europos liki
mas priklausys nuo to, ar į demokratinį 
frontą pasiseks įtraukti Vakarų Vokieti
jos pajėgumą.

*
Vokiečių reakcija į Washingtono komu

nikatą kol kas dar neaiški. Jie nori pir
miau susipažinti su nauju okupacinio sta
tuto tekstu. Parlamentinės tarybos pirmi
ninkas Dr. K. Adanaueris pareiškė:

,Komunikatas reiškia' didelę pažangą. 
Reikia tikėtis, kad visi vokiečių politikai 

.11 savo pusės padarys viską, kad greičiau 
priėmus konstituciją".

Socialdemokratų vadovybės narys Heinė 
nurodė, kad, esą, dar reikia palaukti oku
pacinio statuto teksto, nors ir jis nepa
neigė, kad Washingtono susitarimas yra 
didelis žingsnis į priekį. Reikia pastebėti, 
kad socialdemokratai, reikalaudami stiprios 
centrinės vakarų Vokietijos vyriausybės, 
kaip tik daugiausiai nesutiko su Prancū
zijos pažiūromis.

Ernestas Bevinas, pats socialistas, pa
reiškė spaudos atstovams viltį, kad vokie
čiai priims jiems ištiestą ranką. Jis sakė:

„Jei vokiečiai yra gudrūs, sutiks su 
jiems pastatytomis sąlygomis, nes šiaip ar 
taip ant jų sąžinės guli du D. karai. To 
nepaisydamos trys vyriausybės (amerikie
čių, britų ir prancūzų) bando padėti su
kurti naują ir demokratiną Vokietiją, su 
kuria mes Europoje ir likusiam pasaulyje 
galėsime taikoje ir vienas kitam pasitikė
dami gyventi“.

Prancūzijos užsienio reikalų ministeris 
R. Schumanas po Washingtono susitarimo 
pareiškė, kad naujas susitarimas palieka 
atviras duris prie jo prisidėti ir Sovietų 
Sąjungai. „Tolesnė plėtotė priklauso nuo 
Rusijos“.

Tačiau jos pritarimas tam susitarimui 
praktiškai reikštų jos kapituliaciją. Todėl 
reikia manyti, kad ji tarsis Washingtono 
Susitarimu gavusi laisvas rankas -tvarkyti 
kaip jai patinka savo zoną. Galimas da
lykas, kad ji netrukus paskelbs tariamai 
nepriklausomą sovietinę Vokietiją.

Patvirtino Vakarų Europos gynimo planą 
_ Haaga (Dena-Reuteris). Briuselio pakto 
valstybių krašto apsaugos ministerial pa
baigė slaptą, dvi dienas užtrukusią, kon
ferenciją ir paskelbė komunikatą, kuriame 
sakoma, kad jie patvirtino planą Vakarų 
Europai ginti.

Toliau komunikate sakoma, kad jie iš
nagrinėjo siūlymus dėl kiekvienos valsty
bės karinių ir apsiginklavimo priemonių. 
Generalinio štabo komitetui ir ginklavi
mosi įstaigoms duoti nurodymai dėl toli
mesnių žygių pasiekti visiškam Vakarų 
Unijos valstybių gynimosi sistemos soli
darumui ir vieningumui.

JAV ir Kanados generalinių štabų ats
tovai tuose pasitarimuose dalyvavo kaip 
stebėtojai.'

Atlanto pakto užkulisiai
Apie Atlanto paktą buvo kalbama ir 

diskutuoja: la beveik 9 menesius. Tik po to 
jis buvo pasirašytas. Pirmą konkretų pro
jektą surašė britų užsienio reikdfų minis
teris Ernestas Bevinas ir parodė jį ame
rikiečių ambasadoriui - Londone Lewisul 
Douglasui. Sis tą projektą tuojau nūvežė į 
Washingtoną. Tas jo netikėtas vizitas su
kėlė įvairių kalbų. Tik dabar paaiškėjo, 
kaip teigia zūrichlškio „Die Tat“ korespon
dentas, kad Douglasas tada pateikė Bevi- 
no projektą. Valstybės departementas tuo
jau paaiškino, kad toks projektas neturi,

jokių šansų būti priimtu. Tačiau nepaisant 
to, Valstybes departamentas pradėjo il
gus pasitarimus su senato užsienio reikay 
lų komisijos pirmininku Vandenbergu, 
kuris vėliau pasiūlė jo vardu žinomą re
zoliuciją, davusią pagrindo tolesnei akci
jai. ■ .

Washingtonas pripažįsta, kad Bevinas 
yra labai energingas ir nemažas garbė
troška, tačiau į jo politinį sumanumą ir 
sprendimų teisingumą žiūrima labai kritiš
kai. Todėl Valstybės departamentas Be- 
vino nuopelnus ir pastangas stengėsi su-

Vienas prieš visą sistemą
Paryžius (Dena). Ketvirtadienį (vykusio- Prancūzijoje. Restoranai į savo menu 

je spaudos konferencijoje, Kravčenka pa- Į įtraukė „Kravčenkos salotus“. Pačiam 
reiškė, kad jam byla kainavo tarp 23 ir 25 Kravčenkai, jo nepažįnus, vienoje krautu- 
milijonų frankų. Jis pranešė, kad sekan
čių metų pradžioje išleis savo bylos' prieš 
„Les Lettres Franęaises“. aprašymą net ke- 
turlolloka kalbų. Vėliau jis išleisiąs an-

vėje buvo pasiūlytos nosinės su parašu: 
„Aš pasirinkau laisvę“. ‘ Kravčenka jų 
pirko pora tuziųų.

trą „Aš pasirinkau laisvę“ dalį. Be to jis 
toliau tęs politinę kovą prieš Stalino re
žimą. Jis rašysiąs straipsnius ir kalbėsiąs 
susirinkimuose. „Aš pasirinkau laisvę“ 
šiuo metli perdirbama į filmo scenarijų. 
Dar prieš grįždamas į JAV, Kravčenka 
kalbės visoje eilėje mitingų Prancūzijoje, 
Italijoje, Belgijoje, Olandijoje, Norvegijo
je ir Švedijoje.

Jis netikįs, kad greit kiltų karas. Molo
tovo pakeitimui nereikia skirti ypatingos 
reikšmės. Atsakydamas į paklausimus 
Kravčenko pareiškė, kad jis kovotų ir su 
caro režimu. Faktas, kad prie sovietų re
žimo žmonėms bloga gyventi dar nereiškia, 
jog prie caro būtų labai 'gera. Kiekvienu 
atveju grįžimas į praeitį nesąs diskutuo
tinas. Pagaliau rašytojas nurodė, kad jo 
nuomone, iš 18 Sovietų Sąjungos pristaty
tų jo byloje liudininkų keli tikrai nebūtų 
grižą, todėl’sovietai atgabeno tik 5.—.

NZ praneša:
/ Negalima tvirtinti, kad Kravčenka pran
cūzų publikoje būtų įgijęs nepaprastų 
simpatijų. Jo temperamento prasiveržimai 
jai buvo nesuprantami. Jo grubi kalba 
sudarė per didelį kontrastą su daugybe 
gerai pasiūtų, elegantiškų kad kiek ir per 
margų rūbų.

Bylos metu buvo" daug triukšmingų 
scenų. Buvo keičiamasi tiesiog neįtikėti
nais grasinimais. Vertėjai turėjo versti jau 
per daug vulgarius keiksmus.

Tik teismo pirmininkas Henris Durk- 
helmas liko nepajudinamas. Po triukšmln- 
giauslo suslkollojlnio, kurio vertėjai ne
suspėdavo išversti, jis ramiai konstatuo
davo:. „Man atrodo, kad šalys yra skir
tingų pažiūrų“. O tos skirtingos pažiūros 
būdayo išreiškiamos ir tokias posakiais: 
„AŠ suskaldysiu tau kaušą“.

Bet jei Krat^enka asmeniškai ir nelai
mėjo sau simpatijų, tai jo kova prieš visą 
sistemą buvo nepaprastai populiari. Jo 
atsikirtimai dažnai iššaukdavo tokias ova
cijas, kurias Prancūzijos teismų salės ne
buvo girdėjusios.

„Aš pasirinkau laisvę“ bylos metu bu
vo daugiausiai skaitoma knyga visoje

Sovietų pristatyti liudininkai' iš anksto 
buvo pasmerkti nepasisekmul, nors jų 
tarpe buvo ir tokių vardų kaip Jollot- 
Curie, rašytojas Vercoras, buv. ministerial 
Pierre Cot ir Grenier.

Visiems buvo aišku, kad Juliet Curie 
negali pritarti Kravčenkai, neišlėkdamas 
iš prancūzų kompartijos. Jų visų ryšiai 
su Maskva buvo per glaudūs, kad jie ga
lėtų ką nors naujo pasakyti. Jie visi Jiu- 
slja pažįsta tik iš atsitiktinių kelionių.

Ir kai kaltinamieji, padarę klaidą, 
pakvietė vieną liudininką, kuris tikrai pa
žįsta sovietų gyvenimą, inžinierių Cottę, 
išdirbusi ten net 12 metu, lengva buvo jį 
suniekinti. Cottė, mat, aiškino, kad „va
lymas“ Sovietų Sąjungoje atliekamas la
bai humaniškų Midų. Jis pats dalyvavęs 
vieno savo pažįstamo kaž kokio inž. Puš
kino byloje. T teismo pirmininko paklau
simą kokia gi bausme buvo tas Puškinas 
nubaustas. Cotte sausai atsakė: „Miriop“.

.Buvo aišku, kad ir iš. Sovietų Sąjun
gos atgabenti liudininkai kalba tai, ką pa
sakyti jiems buvo įsakyta. Pasirinkt! 
laisvę, kaip Kravčenkai nebuvo, atrodo, 
įmanoma. Niekais nuėjo ir Kravčenkos 
bandymas įkalbėti savo buv. žmoną pa
sekti jo pavyzdžiu. Rusijoje, kaip įkaitus,, 
ji paliko savo du vaikus, seną motiną ir* 
antrą vyrą.

Jų parodymai tebuvo išmokytos dekla
macijos ir koliojimosl mišinys.

Nebuvo sunku įrodyti jų teigimų netei
singumą. Kodėl, jei Kravčenka iš tikrųjų 
buvo toks niekšas, kaip jie teigė, sovietų 
vyriausybė kaip tik jį pasiuntė į Was
hington? To klausimo Maskvos juristai 
nebuvo numatę. Į jį nebuvo paruošę tin
kamo atsikirtimo.

Svarbiausias faktorius, konstatuoja 
Die Neue Zeitung, kuris išryškėjo šio
je byloje yra tas, kad bolševizmą ga
lima kritikuoti. Prieš tylaus paklus- 

, numo Rytų diktatūrą stovi Vakarų 
kritikos laisvė. Kremliaus bandymas 
kai kuriuos liudininkus, buv. sovietų 
piliečius, įtarti karo nusikaltimais, 
nuėjo niekais. Jie galėjo laisvai duoti 

savo parodymus.

mažinti.
Washingtone ir dabar manoma, kad pak

tas turi daugiau psichologinės negu stra
teginės reikšmės. Sakysim, krašto apsaugos 
ministeris Johnsonas į paktą žiūri labai 
skeptiškai. Tačiau šiandien naujagimis 
yra jau čia. Jau nebegalima svarstyti ar 
jis reikalingas, ar ne. Reikia juo rūpintis.

JAV vyriausybė nelaukdama senato ra
tifikacijos tuojau pasirūpino naujagimio 
išlaikymu. Tokie jau amerikiečiai. Ilgai 

'svarsto, bet sykį užsukta mašina tobulai 
veikia.

Į Londoną atvyko amerikiečių komisi
ja, kuri rūpinsis Amerikos ginklų paskirs
tymu' Ji vadinasi E. C. C. (European Co
ordination Committee). Jos priekyje stovi 
ambasadorius Londone Lewlsas Douglas. Į 
komisiją .(neina Harrimanas, kuris be to 
yra specialus ambasadorius Marshallio pla
nui, Julius Holmesas, iki šiol buvęs ste
bėtoju prie Vakarų Europos Unijos su
vienyto generalinio štabo ir generolas 
Marshallis C. Carteris, buvęs Valstybės se
kretoriaus Georges C. Marshallio artimas 
bendradarbis. Visi Europos valstybių gink- 
klų prašymai turi būti siunčiami tai ko
misijai. O komisija su savo nuomone per
duos Washingtonui. ,

Lewlsas Douglas neatsitiktinai gavo to
kį svarbų postovį. į jį jau kurį laiką bu
vo žiūrima kaip į galimą Marshallio įpė
dinį. Jis vis daugiau ir daugiau taria le
miamą žodį visuose Europos reikaluose.

Bevinas nenori pasitenkinti vien Atlan
to paktu. Vienu metu jis norėjo pagim
dyti dar ir Viduržemio paktą. Ir Ramio
jo vandenyno. Britų delegacija su juo prie
šakyje, beplaukdama „Queen Mary“ į pa
sirašymo iškilmes ir JT visuotinį susirin
kimą, uoliai ieškojo tiems kitiems dviems 
paktams tinkamos formulės. Tačiau Was
hingtonas žiūri į juos skeptiškai ir Char- 
lesas Bohlenas pareiškė spaudos atsto
vams, kad iki šiol
.Jokie, kiti gynimosi paktai nebuvo svars

tomi“.
Ir tai galima suprasti. Juk Europai At
lanto paktas tėra tik klasiškas perdrau- 
,dimo operacijos pavyzdys, praplėtimas 
tradičinės sąjungos sistemos. Amerikai 
Atlanto paktas yra tikrai revoliucinis ak
tas, sulaužąs jos užsienio politikos šven
čiausias tradicijas. Juk jis skelbia, kad 
amerikiečiai nebegali, kaip ištisus šimt
mečius, gyveti izoliacijoje savo vakarinė
je hemisferoje ir tik tada nuo tos izolia
cijos atsisakyti, kai lygvara Senajame Pa
saulyje bus visiškai sudaryta. •

„Die Tat" teisingai konstatuoja, kad ne 
tik fizikai, bet ir politikai yra žinomas 
tuštumos pavojus — „horroF vacul". To
kia situacija yra ypač pavojinga, jei ta 
tuštuma atsiranda ten, kur dar neseniai 
buvo svarbiausias pasaulio jėgos centras.

Tą patį reikia pasakyti ne tik apie 
Europą, bet ir apie Artimuosius Rytus ir 
Aziją. Ir Čia atsirado politinės tuštumos, 
kurias reikia užpildyti. Todėl netrukus 
'teks išgirsti dar apie Atlanto pakto bro
lį — Viduržemio jūros paktą. Kad tą pa
seks dar Ramiojo Vandenyno paktas, 
abejoti netenka.

♦ Buv. britu darbo partijos pirmininkui 
prof. Laskiui viename viešame susirinkime, 
kuris buvo Cambridge, buvo uždrausta kal
bėti, kadangi burmistras jį apibūdino kaip 
„prokomunistą, antikataliką ir tikybos 
priešą” (D/R). .

18 VISUR
♦ Bolivijos sostinėje ,La Pa zo j e, - de

monstruojant kino filmą „Geležinė uždanga”, 
kilo neramumai. Kažkas i minią metė aša
rinių dujų bombą ir padegė patį kiną (D/R).

♦ Meksikos vyriausybė oficialiai paskel
bė, kad Ji de facto pripažino Izraelį (D/R).

♦ 436 žurnalistai iš 36 valstybių prašė 
leidinių dalyvauti JT pilnaties posėdžiuose. 
Tarp jų yra 193 amerikiečių, 37 britų, 17 
prancūzų ir 11 sovietų spaudos atstovų 
(D/R).

JUGOSLAVIJA
♦ Jugoslavijos parlamento vicepirminin

kas Pijadė liaudies fronto brigadoms pa
reiškė, kad liaudies valstybė gali būti su
žlugdyta tik jėga, bet ne rezoliucija. Jis tu
rėjo galvoje kominformo rezoliuciją, kurio
je buvo pasmerkta Jugoslavijos KP vado
vybė (D/R).

J. A. VALSTYBĖS
♦ Buv. JAV ambasadorius Maskvoje 

Bullitas tautinės gynybos dienos - proga 
Louisvillėje nareiškė, kad būtų iliuzija ti
kėti, kad JAV galėtų padaryti įtaką sovie
tams su atoąiine bomba, kada tuo pačiii me
tu būtų leista Kinijos kariuomenei sujungti 
su sovietų, kariniu potencialu (D/Afp).

♦ Baltųją rūmų tarnautojai pareiškė, kad 
ateityje'*prezidentas Truninas iš savo gy
venvietės Blair-haus į baltuosius rūmus ne
beeis daugiau pėsčias, nes susirinkusi jo 
pasižiūrėti minia trukdo susisiekimą ir dėl 
to įvyksta eismo nelaimių (D/R).

♦ JAV krašto apsaugos ministeris John
sonas pasiūlė vietoje iki šiol švenčiamų 
trijų ginklų rūšių švenčitf padaryti tik vie
ną „Armed forces day”. Tuo reikalu atitin
kamas įstatymas netrukus būsiąs pasiūlytas 
kongresui (D).

♦ JAV aviacijos Aliaskoje vyr. vadovy
bė pranešė, kad viena supertvirtovė, skris
dama per šiaurės .polių, numetė Amerikos 
vėliavą. Tuo norima buvo paminėti 40 metų 
sukakti, kai 1909 m. admirolas Pearys atra
do polių. (D/Afp).

♦ Kariuomenės reikalų komisija senate , 
paprašė 75 milijonų dolerių įrengti bandy
mų stotį iš toli vairuojamiems šaudmenims 
tirti. Kur tokia stotis bus įrengta, dar neži-

3omą. Kalbama apie Kalifornijos ir Flori
os ateitus (D/R).
♦ JAV senato užsienio reikalų komisi

ja senatui pateiktoje rezoliucijoje protesta
vo prieš „Mindszenčio persekiojimą Vengri
joje. arkivyskupo Stepinaco nuteisimą Ju
goslavijoje ir protestantų dvasininkų bylas 
Bulgarijoje” (D/R).

* I JAV yra atvykę dešimt italų ir pran
cūzų darbininkų vadų, kurie aštuonias sa
vaites važinės po kraštą ir apsipažins su 
JAV pramonės įrengimais. Tie darbininkų 
vadai yra JAV profesinių sąjungų AFL 
svečiai (D/R).

PALESTINA

♦ Visos arabų valstybės sutiko pradėti 
pasitarimus dėl pastovaus Palestinos klaup
simų suregliavimo. Atsisakė nuo tų pasita
rimų tik Irakas, reikalaudamas, kad pirma 
būtų išspręstas Palestinos pabėgėlių klau
simas (D/R).

. PRANCŪZIJA
♦ Prancūzų kariuomenė iš 

išvijo per sieiią į Kiniją dvi 
viethminieėių gaujas (D/R).

♦ Prancūzijoje, Grenaynus 
įvyko smarkus sprogimas. Yra 
sužeistų (D/Aip).

Indokinijos 
kiniečių it

i kasyklose 
užmuštų ir

RUMUNIJA
* Rumunijoje išleistas potvarkis, pagal 

kurį bus suvalstybintos visos vaistinės (D/R)
.!■■■ VATIKANAS

♦ 50 metu kunigystės sukaktuvėse iš 
amerikiečių CVJM organizacijos popiežius 
gavo tortą, kuris svėrė 60 kilogramų. Tas 
tortas iš Amerikos buvo atgabentas lėktu
vu (D/Afp).

VOKIETIJA
♦ Auerbscho pakviesti į. Vokietiją at

vyksta 30 asmenų prancūzu kacetininkų. ku
rie buvo uždaryti Vokietijos KZ, delegaci- • 
ja. Balandžio 9 ir 10 d. jie dalyvaus kacetų 
aukų minėjime ir padės vainiką (D).

♦ Užbaigus Frankfurto pavasario mugės 
iškilmes, gatvėse pasipylė demonstrantai ku
rie nešė transparently su įrašais; „už vieną 
darbo valandą mes gauname tik du kiauši
nius” ir pn. Tai buvo streikuojantieji Pri
vačių transporto įmonių darbininkai (D).

’ ’ ’ ’ yra j
mi
l's 

už-

* Britų zonos DP, Stelzeris, kuris 
inkriminuojamas padaręs apie už 2 
lijonus markių pasisavinimų, pabėgo, 
buvo paleistas i laisvę už 5.000 DM 
stato (D).
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Pirmoji Lietuvių 
Dailės Instituto paroda

Didžiojo bėgimo srovėj, kurios pa
gauti bo atodūsio klaidžioja iškankinta 
Žemė tiek daug nelaimingos žmonijos 
tautų, genčių ir šeimų _ yra pasikėlusi 
ir maža, bet glaudžiai viena kito besi
laikanti grupė lietuvių.

Prof, Albertas Bechtoldąs.

Tie žodžiai parašyti ne šios parodos pro
ga, tačiau jie tiktų ir jai. Lietuvių Dailės 
Instituto suruoštai parodai. Paroda Įvyksta 
kaip tik tokiu laiku, kada lietuvių visuome
nės entuziazmas panašiems įvykiams yra 
iki minimumo sumažėjęs: emigracinė 
karštligė, nežinomo rytojaus baimė apė
musi visus sluogsnius ir ieškomą išsiblaš
kymo, o ne susikaupimo. Į šią parodą tek
tų žvilgterėti iš dviejų taškų: lietuvio me
nininko ir visuomenininko akimis. Vienu 
atveju, tai yra lietuvio menininko būtiny
bė - nes tai yra Išėjimas iš stovyklinio 
arba Siaurojo ratelio gyvenimo ir įsijungi
mas į bendrąjį judėjimą, kuriame reikia 
žengti sykiu, kad'neatsitikus. Teisingiau 
kalbant - tai lietuvio menininko pasirody
mas svetimoje scenoje, kurioje yra 'bendra 
kalba ir visiems bendras žiūrėjimo princi
pas. Antru atveju - geriausia progM pri
minti, kad yra Lietuva ir kovoti! dm ga
lutinio Lietuvos- įjungimo į kultūringų tau
tų šeimą, o tokia paroda tam ir yra ge
riausia proga ir kultūringos kovos priemo
nės.

Freiburge, Augustiner Museum vykstan
ti paroda yra didžiausia savo mastu po 
Georg Braque ir moderniųjų prancūzų gra
fikų parodų (po valiuotos reformos). Frei- 
burgo visuomenė yra iš dalies išpaikinta 
dažnų parodų ir meninio gyvenimo, kuris 
nenutrūkstamai atplūsta iš Prancūzijos. 
Prancūzų menininkai palikp čia savas ten- 

■ dencijas bei pretenzijas ir iš dalies sufor
mavo pažiūras į meną bei jam statomus 
reikalavimus.

Tokioje aplinkoje atidaroma ši paroda, 
kurioje lankytojas statys ne vidutinio žmo
gaus reikalavimus menininkui, bet ieškos 
tikro kūrėjo. Ar jis tai suras - paliksime 
atsakyti jam pačiam.

• Tapybą atstovauja: A. Valeška, V. Viz
girda, L. Vilimas, A. Dargis, P. Kaufma- 
nas ir V. Petravičius.' /

Adolfas Valeška ne be pirmą kartą už
sienyje su savo darbais. Jis yra subrendęs 
savo tapyboje, labai gerai žino ko nori ir 
siekia, nepripažįsta jokių atsitiktinumų ir 
nepasitiki vien tik prigimtu talentu. Jis 
užsispyrę^ ir nuodugniai studijuoja savo 
tapybini objektą, bet ir patį toną bei spal
vą. Jo portretinę discipliną tiesiog 
pavyzdine galima būtų pavadinti. Portrete 
jis modelį netraktuoja vien tik kaip mo
delį, jis ieško jo vidaus - greičiausiai irio- 
delio bruožuose mėgina išreikšti savąją 
nuotaiką. Jo portretas yra siejamas su 

’ aplinka, šiuo atveju gamta ir pačiam A. 
Valpškai reikalingas daiktas. Jam viskas 
yra vienodai svarbu, ir tuo pačiu spalvi
niu intensyvumu sprendžia visą paveikslą. 
Spalva pas jį nėra, žaidžianti savo leng
vume ir išradingume, ji sodri ir sukaupta. 
Tonas kaip tik, norėtų pabrėžti objekto 
medžiagos tikrumą arba teisingiau išeiti iš 
medžiagos įspūdžio. Jis jo nefantazuoja ir 
nekopijuoja, atidžiai išstudijuoja ir be 
ypatingų išorinių kontrastinių gudrybių 
pasiekia originalų ir jautrų spalvinį skam
besį.

A. Valeškos peizažai yra savitai ir ra
miai sukaupti, jų spalvinė gama labai 
rami ir subtili. Aukštyn kylančioje kom
pozicijoje daržų sodų motyvai labai mums 
lietuviams artimi.

Kontrastingas A. Valeškai gretimai ka- 
1 bąs kaimynas Viktoras Vizgirda: nebejau

nas tapytojas ir nebenauja pavardė. Sun
ku būtų Vizgirdą įsivaizduoti be gėlių ir 
pavasario: žydintieji sodai, medžiai, nuo
latiniai jo darbų motyvai. V, Vizgirda nėra 
toks ryškus formalinėje plotmėje, tačiau 
jis savaimingas savo spalvinėje gamoje ir 
nuotaikoje. Jo kompozicija yra dėuglau 
nujaučiarfta negu parodoma.'V. Vizgirda 
savo spalvinį intensyvumą, patepimo jėgą, 
linijinį žaismą ir ekspresiją atiduoda pir
mam planui gi antrą ir tolimesnius pla
nus sprendžia'daugiau kaip ornamentales 
dekoratyvines plokštumas. Jos pakanka
mai niuansuotos ir išreikštos dideliu spal
vingumu. V. Vizgirda iš dalies yra ir ly
riškas.

Jis tepa, taip, kaip jis mato ir jaučia, o 
ne taip, kaip tikrai yra. Jo tapybinė rit
mika, nėra niekur atkartojama. Medžių 

. žydėjimą jis išreiškia patepimu ir šokinė
jančiu judesiu, kuris jungiasi su spalva. 
V. Vizgirda išstudijuoja ne pačią formą, 
bet judesį ir todėl jo medžiai yra suraiz
gyti, susikraipę, ir jeigu panaikinti spal
vas, kurios sudaro bendrąjį paveikslo įspū
dį, atrodytų, kad žydintieji medžiai yra 
nuolatiniame vėjuje.

Jo žmogus (auto ir portretas - sėdinti 
moteris) yra laisvas nuo psichologinio 
ieškojimo. Žmogaus nuotaika yra pervesta 
į spalvas, gi fonas ir' aplinka, kurioje gy
vena jo žmogus, iš dalies irgi yra peizažas. 
Kambario sienos nesulaiko besiveržiančios 

’ gamtos, kuri čia pasirodo menama forma, 
e Alfonsas Dargis šioje parodoje labai 

įvairus savoje tematikoje. Keliais žodžiais 
S sunku būtų A. Dargį apibūdinti — tektų 
sustoti prie kiekvieno jo darbo atskirai. 
Tačiau viena aišku, kad jis ieško veido ir jį 
grindžia dekoratyviškumu. Jo „vestuvių 
kraitvežiai“ galėtų sudaryti dešiniojo šono 
apšvietimu teatrinės maketds įspūdį. (B.d.)

Kauno Valstybinės Operos orkestre savo 
metu grojo toks smuikininkas A. Klenic- 
kis. Sėdėjo jis prie ketvirto ar , penkto 
pulto, ir tikrai ne daugelis pastebėdavo šitą 
žvalų žydų tautybės žmogelį. Kai 1940 me
tais Lietuva buvo prijungta prie Sov. Są
jungos Klenickis pajuto, jog dabar išmu
šė jo valanda: štai jau pirmame mitinge 
Valstybės Teatre jis staiga pasirodė sceno
je ir draskydamasis pradėjo įrodinėti sa
vo meilę Stalinui ii; didžiajai sovietinei tė
vynei, tvirtindamas, jog, jeigu kada kil
siąs karas, jis pirmas padėsiąs smuiką ir, 
paėmęs šautuvą, eisiąs ginti bolševikinę 
tėvynę. Tiesa, kai prasidėjo rusų vokiečių 
karas, Klenickis tikrai padėjo smuiką, bet 
šautuvo nepaėmė, o galvotrūkčiais išdūmė 
į Rusijos gilumą. Kai grįžo atgal į Lietuvą 
(1944), jis savo smuiku nebesirūpino, o, 
paėmęs dirigento lazdelę, tapo vyriausiuoju 
Vilniaus radijo dirigentu. Negana to, jis 
buvo dar apdovanotas labai skambiu so
vietiniu titulu - „nusipelnęs meno veikė
jas“. Koks Klenickis muzikas, geras ar 
blogas, mes nežinome - per mažai tepasl- 
reiškė jis Lietuvoje. Kiekvienu atveju - jis 
geras bolševikas, o to šiandien tikriausiai 
pakanka, kad vadovautų lietuviško radio
fono muzikai. Štai atklydęs iš Vilniaus 
radijo žurnalėlis, „Kalba Vilnius“, akivaiz
džiai rodo; kaip aktyviai dirba radiofono 
.muzikos šefas: čia vienur matome jį nusi- 
įatografavušį su stalininės premijos lau
reatu J. Tallat-Kelpša, bestudijuojančius 
pastarojo premijuotą kantatą,* kitur tas 
pats Klenickis prie radijo qrkestro, trečiur 
skaitome entuziastingą straipsnį apie Kle- 
nicklb muzikinę darbuotę ir apie naują 
lietuvišką muziką aplamai; straipsnį, kurį 
parašė, radiofono muzikinis redaktorius 
Chaimas Potašinskis. Skaitome be to, tam 
žurnalėly, jog lietuviai kompozitoriai Dva
rionas, Vainiūnas, Račiūnas, Pakalnis ir 
kiti uoliai kompanuoja muziką.

Ką gi, kodėl nepatikėti, kad šiandien 
Lietuvoje yra gyvas muzikinis gyvenimas 
- kas beliko žmonėms, bet kurio džiaugsmo 
nustojus? Neabejojame, kad labai įdomūs 
yra paskutinieji Gruodžio veikalai, kad 
Račiūnas sustiprėjo, subrendo savo kompo
zicijose, kad Balys Dvarionas, vienas ta
lentingiausių \nūsų muzikų, Ir kaip kūrėjas 
ryškiai pasirąiškė. Deja, nematome ir ne
girdime šitų kūrinių, o propagandiniams 
leidiniams vis vien šiokio tokio nepasitikė
jimo turime. Tuo labiau, kad Šit neseniai 
teko per radiją iš Vilniaus išgirsti truputį 
naujos „lietuviškos" muzikos. Žodį - „lie
tuviškos“ padėjome J kabutes, nes lietu
viškas tose dainose (tai buvo naujausių 
chorinių dainų transliacija - jų autoriaus 
pavardės nepranešė) tebuvo ’jų tekstas, o 
melodijose ištisai dvelkė slaviškai sovie
tiška (Dunajevsklo) dvasia. - Naje, dingte
lėjo, juk dabar lietuvių tauta negali dai
nuoti ankstyvesnių, lietuviams būdingu 
būdu - ji dabar privalo eiti „laimingo“ 
sovietinio gyvenimo keliu ...! O Klenickis 
ir ko., šie Maskvos sargai, dėl to juk ir 
budi Vilniaus radiofone.

Bet dabar perkelkime mintis į šitą ge
ležinės uždangos pusę. Jeigu lietuviškoji 
muzika Lietuvoje prievarta nutautinama, 
išstumiama Iš jos natūralių nuostatų, iš

Kiekvieną ex DP, atvykstantį iš Vokieti
jos į West Wrattingo stovyklą, apima ma
lonus gaivinantis jausmas: išoriniai žvel
giant, aplinka padaro džiugaus įspūdžio. 
Vos tik keli koją iš autobuso, —

Europos valstybių emblemų galerėja!
Prie 'pat įėjimo stovyklon, tarsi, patenki 

į tarptautinę skautų Jamboree ... Šios em
blemos tyliai byloja, jog patekai laisvių 
kraštam O tą gali suprasti tik tas", kas ne
tolimoje preityje savo kailiu išmėgino Hit
lerio ir Stalino „laisves” ...

Prie pat didžiojo kelio bei kino salės — 
Lietuvos valstybės emblema! Pačioje gra
žiausioje vietoje! Tik už emblemos patogioje 
aikštelėje dar stinga Laisvės medetio ...

Lietuvos valstybės herbas — Vytis, su 
iš visų pusių tautinių ornamentų papuošalais, 
o taip pat Vyties Kryžius ir Gedimino stul
pai. Kaip laisvoje Lietuvoje. Aišku, kad čia 
gyvenama lietuvių.

Neretas autqjnobiliu/pravažiuojąs anglas 
sustoja ir ilgesnį ar trumpesnį laiką paš
venčia apžiūrinėdamas, savaime aišku, pir
miausia Lietuvos emblemą. Jei nebūtų Vy
ties pakojoj žodžio „L IT H U A NI A”, 
tai tokiam britui gal ir liktų paslaptimi ši 
jam neįprasta ir svetima simbolika. Tuo la
biau, kad greta Lietuvos valstybinės emble
mos — labai panaši Baltgudijos valstybinė 
emblema. Ir jei pastarosios viršuje nebūtų 
žodžio „WHITERUTHENIA”, tai apačioje 
padarytasis baltgudžių kalba užrašas „Žy- 
vie Bielaruš!” — anglui nesuprantami žo
džiai, nežinoma sąvoka.

Toliau, taip pat labai gražioje vietoje, se
ka Ukrainos herbas. Tai bene meniškiausias 
bei stipriausias — betono kūrinys. Sis 
puikus kūrinys rodo tendencijos čia išsilai
kyti ilgiausia.

(Pažymėtina, kad ukrainiečiai, baltgudžiai 
ir lietuviai šioje stovykloje gražiai sugy- 
vena).

Gi dar toliau kairėje pusėje kelio, vedan
čio į stovyklą — Didžiosios Britanijos mo

Mūsų muzikos reikalu
Aleksandras Račiūnas

jos ribų, tai turėtume dar labiau budėti, 
kad, išsiliejus po platųjį pasaulį, ji savaime 
nepamestų lietuviškojo kolorito. O pavo
jaus esama: žinodami, jog lietuviškos me
lodijos neturi paviršutiniško blizgesio, ne
turi daugiausia ryškaus ritminio polėkio, 
žinodami, jog jų lyrizmas slypi labai gi
liai Ir todėl nejautriam klausytojui sun
kiau sugaunamas, bijome, kad dėl pasise
kimo, kuris kiekvieną menininką juk ma
sina, dėl pasisekimo svetimųjų arba Ir lie
tuviškai nebejaučlančįųjų tarpe, mūsų mu
zikai - chorvedžiai gali palaipsniui dalnos- 
na įnešti elemento, kuris, jų manymu, dai
nas darys efektingesnėmis, bet Iš tikrųjų 
atimdamas joms jų savitumą, lietuvišku
mą. Teko juk ir čia, Vokietijoje, jau gir
dėti tokio dainos ansamblių dainavimo, 
kuris neretai būdavo ant ribos tarp leisti
no ir neleistino atlikimo. Girdėjome ir ma
tėme spektaklius, kur mūsų subtilios ir 
poetingos dainos buvo paįvairinamos vul
garia, nemeniška vaidyba, kad tik išgavus 
kuo daugiau efekto, kuris mūsų dainoms 
visai nėra būdingas. Taigi, turime baimės, 
jog, išvykus į Ameriką ar Australiją, mū
sų muzikai nesiimtų dar daugiau tokio* sa
varankiško „pagražinimo“, juoba, kad pu
bliką tuose kraštuose jie turės iš dalies 
labai primityvią ir paprastą.

Dar liūdnesnėje būklėje yra mūsų kom
pozitorių ,originalioji kūryba. Nekalbant 
apie Instrūmentalinę mūziką, kurios atli
kimo galimybės emigracijoj vis mažėja, 
štai ir vokaliniai mūsų muzikų kūriniai 
tebeguli jų stalčiuose. Apie 400 K. V. Ba
naičio perkompanuotų dainų, pavyzdžiui, 
laukia savo leidėjo ir atlikėjų. Koks dide
lis turtas čia būtų chorvedžiams, kiek nau
jos ir ištisai lietuviškos dvasios jis įneš
tų į apdėvėtą jų repertuarą! Vadinas, ne 
vien liaudies muzika ir jos aąžlnlngu puo
selėjimu turime rūpintis, bet ir originalia 
mūsų kompozitorių kūryba. Nes liaudies 
muzika yra tik muzikos meną apvaisinan
ti jėga, tik etnografija, o šiaip jau tautos 
muzikinis pajėgumas ir pažangos laipsnis 
sprendžiamas pagal jos kompozitorių ori
ginalią kūrybą ir pagal tautos muzikinę 
kultūrą aplamai.

Turime prisipažinti, jog muzikinės kul
tūros dar gerokai stokojame. Pastabu šitai 
ne vien mūsų visuomenėje, bet ir pačių 
muzikų tarpe. Žinoma, netenka stebėtis: 
kad išugdžius krašte aukštą muzikinę kul

Paderevskio milijonai
Žinomas lenkų valstybininkas. Ignacas 

Paderevskis, kuris vienu metu buvo 
Lenkijos ministeriu pigplninku, buvo pa
saulinio masto pianistas virtuozas.

Prieš 20 metų Paderevskis mirė, palik
damas testamentą, kuris buvo saugojamas 
Paryžiaus Morgano banko seife. Tą testa
mentą buvo bandyta perskaityti keletą 
kartų, bet atidarius pirmą voką, būdavo 
randamas kitas, kuris turėdavo pažymėtą 
naują datą,- kada jis gali būti atidarytas.

Prieš keletą dienų pagaliau prieita prie 
pačio testamento. Dalyvaujant giminai
čiams ir teismo įstaigų atstovams buvo

West Wrattingo stovykloje
netos — vieno peno dekoracija. Tai darbš
čiųjų ukrainiečių nuopelnas: jie, atsidėko
dami Didžiajai Britanijai už laikiną prieg
laudą, padarė šią monetos 'iliustracjją. O 
dar toliau seka Kroatijos herbas bei tik 
pradėtas — jauniausios sovietų aukos — 
Čekoslovakijos būsimasis herbas.

Į Einant kita to pat kelio puse — nuo di
džiojo kėlioj— Vengrijos herbas, o už jo — 
Latvijos. Tai jau ■ ne valstybinė emblema, 
bet, anot latvių, vaizduojanti „Tau tas mei- 
fa” — latvių gaivalingumo bei erdvės sim
bolika: moteriškė, tautiniais drabužiais ap
sirengusi, laiko rankose Latvijos tautinę vė
liavą, o už jos — Latvijos žemėlapis ir 
stambiomis traidėmis jos sostinės miestas — 
Riga. Taip pat meniškai įruoštas Lenkijos 
herbas — „Oržiol Bialy” (net išgaubtas), o 
jo apačioje ryškūs žodžiai: „Honor i 
O j c z y z n a”. Latvius pasekę jų ir mūsų 
šiaurės kaimynai — estai. Taip pat ne val
stybinį savo herbą, bet Vikingų laivą 
išdekoravę, tačiau virš burių stiebų uždė
tas ir mažas, sakyčiau, miniatiūrinis' Estijos 
herbas. Pagaliau, Jugoslavijos herbas, be
veik prieš pat Kroatijos kitoje kelio pusėje 
esantį herbą. Tai liudijimas, kad šios dvi 
tautos ateityje neketina drauge sutilpti vie
nos valstybės rėmuose; kad kroatai siekia 
sau laisvės ir nepriklausomybės. Jų reikalas. 
Laisvę pamilę, mes ir kitiems linkime sėk
mės jų kovoje dėl laisvės. Nes laisvėj yra 
kiekvienos tautos aukščiausias ir kilniausias 
idealas. Laisvės siekimai atsispindi ir šios 
stovyklos žmonių dvasioje bei jų darbo vai
siuje — Europos valstybių emblemose.

Kultūringi britai politines laisves pripa
žįsta visiems, tad jų nevaržo ir mums, Eu
ropos'savanoriams darbininkams, čia popu
liariai vadinamiems E. V. W. vardu. Tai 
stiprina morališkai mūsų žmogų, privers
tinį karo „turistą”, atkeliavusį Didžiosios 
Britanijos širdin — Anglijos salon. Atke
liavusį vediną kilnaus principo, kuris gali
ma išreikšti dviems žodžiais; „Europa —

tūrą, reikia daug laiko ir kruopštaus, siste
mingo auklėjimo. Nepriklausomoje Lietu
voje Ir šioje srityje buvo daroma didelė 
pažanga, ir mūsų radiofonas čia kaip tik 
suvaidino didelį vaidmenį. Taip, Lietuvo
je, bet kas toliau...? Ar turės mūsų mu
zikai sąlygas ir tolesnėje emigracijoje 
lavintis? Ir dar svarbesnis klausimas: ar 
sugebės jie išsaugoti lietuvišką muziką 
nuo sunykimo ir nuo nutautimo...? Jeigu 
pirmasis klausimas yra daugiau indivi
dualaus pobūdžio, tai antruoju, rodos, tu
rėtume visi rūpintis, visi pagal išgales tu
rėtume stoti mūsų muzikos sargybon.

Vieną tokių mūsų muzikos sargų, tary
tum, numatau: šit vartau ALRK Vargoni
ninkų Sąjungos muzikos žurnalą „MUZI
KOS ŽINIOS“. Besklaidant 3-čią (119) 1948 
metų numerį, ateina tokios mintys: ar ne
būtų gera, jeigu mūsų muzikai, išsibarstę 
po pasaulį, susispiestų apie šitą žurnalą, 
tuo būdu palaikydami ir savitarpio ryšį ir 
galėdami čia aptarti svarbesnius klausi
mus. Tokiam žurnale juk galėtų būti nau
jų muzikos veikalų aptarimai ir įvertini
mai, galėtų čia tilpti ir bendrai lavinančio 
pobūdžio straipsniai ir naudingos infor
macijos, Jr, pagaliau, net atspausdintas 
vienas kitas muzikos kūrinėlis.

Šiandien „Muzikos Žinios“, gal dar ir 
ne visus patenkintų, žurnalas turi kai ku
rių mėgėjiškų bruožų: čia, pavyzdžiui, 
yra pernelyg naivus muzikos sąvokos nu
sakymas, čia ir Kačanausko saldi, saloninė 
kompozicija vargu ar pradžiugins rimtesnį 
muziką, čia, pagaliau, ir lietuviškoji mu
zikologija yra tik paprasta lokalinė kro
nika. Tačiau tokio žurnalo buvimas apla
mai yra jau svarbus dalykas, o jo lygis 
priklausys nuo pačių bendradarbių. Apė
męs visus lietuvius muzikus (kūrėjus ir 
atkūrėjus, vokalistus ir instrumentalistus), 
jis galėtų tapti ne vien Amerikos vargoni
ninkų, Set ir viso pasaulio lietuvių muzikų 
organu. Ir man rodos, jog niekas negalė
tų taip gerai budėti lietuviškos muzikos 
sargyboje, kaip šitoks muzikos žurnalas.

Ignas K. Sakalas, „Muzikos Žinių“ re
daktorius, užtikrinu, nesamdė manęs savo 
propagandai, todėl išdrįstu viešai kreip
tis į mūsų muzikus, ragindamas: prenu
meruokite „Muzikos Žinias“ ir rašykite 
joms tokiu adresu: 2056 West 23rd Street, 
Chicago 8. I1L

atidarytas paskutinis vokas, kuriame rasta 
daug labai smulkiai lenkų kalba prira
šytų lapelių.

Tas paslaptingasis testamentas yra iš
verstas į prancūzų kalbą ir netrukus Pa
ryžiaus teismo bus paskelbtas. Advokatai 
pareiškė, kad tame testamente 162.000 
svarų sterlingų yra skirta Krokuvos uni
versitetui lenkų literatūros reikalams.

Visas pianisto turtas vertinamas 250.000 
svarų sterlingų (apie vieną milijoną dole
rių). Dalis to turto yra grynais pinigais de
ponuota Šveicarijoje, Brazilijoje ir JAV.

Likęs turtas paliktas Paderevskio gi
minėms, kurių daugumas jau yra mirę.

europiečiams!”
Nors Anglijoje, sakau, politinės laisvės 

nevaržomos, tačiau West Wrattingo stovy
kloje tik vieni lietuviai gyvena. organizuotai 
ir turi išsirinkę savo valdomus bei kontro
lės organus. Kitos tautinės grupės kažin ko
dėl tenkinasi neorganizuotu gyvenimu. Nors 
čia, tiesą pasakius, lietuviai ir laikomi atkak
liausiais užsispyrėliais, o už tat kai kas iš 
lietuvių, lietuviškai žiūrint, nukenčia be rei
kalo ir teisėto pagrindo. Juoba, kad čia nė
ra „reikalavimų”, yra tik „pageidavimai”. 
O lietuviams juk tai neįprastos-sąvokos: kai 
jie brangiausia savo kraujo ir gyvybės au
ka — nepakluso nacių verčiami i SS legio
ną arba šiandieną atkakliausiai kovoja prieš 
bolševikų genocido tiraniją, tai Anglijoje 
sutinkamos bet kokios negerovės nėra gy
vybinio pobūdžio dalykai. Dėl to gyvent! 
galima, jei darbo duoda.

West Wrattingo stovykla yra pereinamoji 
— paskirstomoji. Šios paskirties stovyklų 
Anglijoje beliko tik dvi: ši ir Ful| Sutono. 
Mažėjant įvažiuojančių skaičiui gali ir West 
Wrattingo stovyklą uždaryti. Svajus.

Uždraudė biuleteni
Diepholzas. Vietinio DPACso- (sakymu 

sausio mėn. pabaigoje sustabdytas stovyk
loje ėjęs dienraštis „Aktualiosios Informa
cijos“, kuris vietos gyventojas pateikdavo 
pačias naująsias politines informacijas ir 
Vietos administracijos bei lietuviškosios 
dalies įvairius pranešimus. Dienraščio 
sustabdymas motyvuojamas dar 1947 me
tais išleistąja bendra CCG centro Lemgo 
instrukcija. „Aktualiųjų Informacijų“ re- 
rekcija tolimesnio leidimo reikalu kreipėsi 
į DPACSo direktorių p. Fitzemanną, o savo 
ruožtu visi „Aktualiųjų Informacijų“ skai
tytojai pasirašė peticiją CCG centrui Lem
go ir ją pasiuntė Žemutinės Saksonijos 
LTB apygardos pirmininkui dipl. inž. A 
Nasvyčiui, kuris pažadėjo daryti žygius 
kovoje dėl mūsų laisvių.

_____ _ Knygų paraštėje _____  
f Aldous Huxley • Į

Geriausias iš pasaulių
šiuo pavadinimu Huxley knyga yra bene 

viena iš labiausia paplitusių ir mėgiamų jo 
veikalų. Lengvai skaitoma, romano žanro, ji 
yra vertinga savo iškeltom problemom, »«- 
vo filozofinio ir pasaulėžiūrinio galvojimo 
pažangumu. Pagal Leibnizo obalsį: viskas 
vyksta į gerą geriausiame iš pasaulių, 
Huxley nagrinėja šio „geriausiojo pasaulio” 
— mūsų gyvenamos žemės — taip skaitlin
gas ir įvairias problemas.

Nagrinėjamoji aplinka — ne šių laikų, 
bet ateities pasaulio, kurį Huxley įdomiai 
piešia. Įsivaizduokime žmoniją, kurioje ma
terialinis gerbūvis viešintų visas mūsų proto 
suvokiamas normas, kur technika būtų nu
galėjusi daugumą kliūčių užvaldytą gamtai, 
kur būtų dirbama ne tiek iš reikalo, kiek 
malonumo, ir turėsime šiokį tokį vaizdu tos 
žmonijos, i kurią mes nuolatos artėtame. 
Šio ateities pasaulio žmonės bus be aistrų, 
be idealų, grįš savo gyvenimą obalsiu: 
bendrumas, panašumas, pastovumas. Progre
sas intelektualinėje plotmėje bus ypač verž
lus, nors daug kas jau bus pasiekta. Rei
kalas „duoną pelnytis prakaitu” bua seniai 
užmirštas. į kai kuriuos mūsų dabartinio 
gyvenimo papročius bus žiūrima su švelnia 
ironija, jei ne su pajuoka. Šeima ir vaikų . 
auginimo rūpesčiai — jiems nesuprantamas 
dalykas. Jie visi yra gimę ir išaugę labora
torijose. Vaikams mokyklose dėstoma žmo
nijos praeities nuostabi istorija, ir bočių 
vargai tais heroiškais laikais, kai jie gimdė . 
gyvus vaikus ir buvo žinduoliai ... „Am
žinoji”, gilios senovės poetų garbinamoji, 
meilė, ilgesys, nostalgija jiems atrodo keia- 
tos koncepcijos. Kai viskas taip lengvai pa
siekiama, ko gi besiilgėti? Naujajame pa
saulyje praktikuojama tik laisvoji meilė. Visi 
polinkiai cu ja nesideriną yra laikomi ne
normalumais. įdomią kad žmogus „geriau
siame iš pasaulių” yra ė priori geras. Ku
riant liaujas generacijas pagal mokslo nua- 
tatytus nurodymus, jose yra normuojami 
fiziniai ir intelektualiniai elementai, ir su
kuriamos tobulos būtybės. Ar bereikia ste
bėtis šių žmonių grožiu, sveikata ir pajė
gumu. Jų maišias labai koncentruotas, mie
gas — retas svečias. Pavargusiam žmogui 
užtenka išgerti keletą piliulių, tam. tikros rū
šies vaistų, vadinamų „soma , kad įų įtakoj 
pasijustų nuostabių vaizdų bei žavių garsų 
viešpatijoj, iš kurios, po kelių valandų 
grįžtų,/pailsėjęs. Į realųjį pasaulį.

Tačiau yra ir antroji • žmogaus buities 
sritis: jo dvasinįs gyvenimas. Ar nesaistings 
jis vietoje? Ar tobulės žmogus nepatyręs 
vargo ar kančių, nuo kurių Huxley piešia
moji žmonija yra visiškai išsilaisvinusi?

Kai Johnas, priklausąs tobuliausiai, vado
vaujančiai žmonių klasei Alfa (be Alfa, ‘dar 
būsiančios klasės Beta. Gamma, Delta ir 
Ipsilon) atsitiktinai gimęs ir užaugęs lau
kiniame krašte, atvyksta į savo civilizuo
tąją tėvynę, jo nesužavi tas visu kuo perte
kimas, gyvenimas be jokių rūpesčių, garan
tuota taika ir ramybė, kuriais taip didžiuo
jasi jo bendraamžiai. Jis ilgisi savo pirmykš
čio krašto, kuriame jis uvveno skurdžiai, 
sunkiai kovojo už būvį,' kur klestėjo kerštas, 
neapykanta,. pavydas, bet kur jis puoselėjo 
savo svajones, brandino idėalusj'ir jų sie
kime juto gyvenimo prasmę. Jo jausmų pa
saulis, suformuotas tūkstantmečių primity
vaus krašto tradicijų ir į jo rankas pateku
sių Shakespeareo tragedijų, kur meilė yra 
svajonių, džiaugsmo ir kančių šaltinis, ne
prisitaiko prie nuolatinio visuotinio pasi
tenkinimo nuotaikos, ilgisi gyvenimo audrų, 
civilizuotuoju užmirštos kovos už būvi. Ne
nuostabu, kad Johnas yna visų laikomas 
„laukiniu”

Taigi Huxley priešpastato du, tolimus 
laike, pasauline: primityvų ir futuristinį. 
Pirmasis yra įsikūnijęs Johno asmeny, jo 
išgyvenamoj tragedijoj, fo atstovaujamoji 
žmonija Aasiliktų prie šiandieninių meno, 
poezijos, religinės moralės koncepcijų. Ir 
Johnas, pagyvenęs kurį laiką civilizuotame 
krašte, grįžta Į savo primityviąją gamtimę 
prie savo dievų, savo „didžiojo meno”, Sha- 
sespeareo poezijos, kad vėl gyventų skurde, 
arba, pagal vietos papročius būtų net kan
kinamas ir mirtų, tartum naujasis Prome
tėjus, aukodamasis žmonijos , tikrąja: ge
rovei.
. Huxley į šią dviejų pasaulių problemą at
sakymo neduoda. Sunkus yra pasirinkimas 
šiandieniniam žmogui, su visais jo paveldė
tais polinkiais ir auklėjimo Įskiepytom są
vokom. Tačiau yra aišku kad ir kiek šar
žuoti atrodytų mums Alfa, Beta ar Ipsilon 
klasių žmonės, jie yra vis dėlto tolimosios 
ateities mūsų ainiai. Suabejodamas tais bū
simais žmonėmis, Huxley kartais juos piešia 
tartum gražias ir mielas lėles, bet be indi
vidualinės iniciatyvos, žmones, kuriems to
limos būtų poezijos ir meno sritys, gyve
nimo aistrų ir kančių išdava. Tačiau ši 
Huxley hipotezė nėra įtikinanti. Juk tam, 
kad pasiekus taip aukštą žmonijos išsivysfi- 
mo laipsnį, reikalingas didelis protinis ir 
dvasinis sugebėjimas. Mdkslas ir menas 
darniai bendradarbiaudami turėtų ne lėles 
ir robotus kurti, bet žmogų vispusiškai to
bulinti. Tad ateities žmonių visiškas atitrū
kimas nuo jų prabočių kultūros atrodo neį
tikimas. Jeigu kai kurie mūsų netobulos iš
minties keliai yra ir klaidūs, vis dėlto jais 
keliaujant yra sukuriami didieji meno ir 
poezijos kūriniai. Argi žmogaus kad ir toli 
siekiąs žinojimas, nėra tik lašąs jūroj di
džiajai pasaulio mįslei išspręsti? O tol, kol 
ji bus neišspręsta, tol bus pagrindo svajo
nėms, ir įkvėpimo menui. G. I. židonytė.

Aldous Huxley. Le Meilleur des Mondes. 
Paris, Plon 1947, p. 332. .

Bulgarija nepatenkinta Tanjugo 
informacijomis

Sofija (Dena-Reuteris). Bulgarijos žlntų 
agentūra pasisakė prieš . „melagingas ir 
iššaukiančias žinias“, kurias paskelbė Ju
goslavijos Tanjugo žinių agentūra.

Tanjugo buvo paskelbusi, kad Bulgari
joje areštuotas tautinio susirinkimo pre
zidiumo narys, žinomas Bulgarijos komu
nistų partijos narys Dr. Angelovas. Bul
garijos žinių agentūra dementuoja tą ži
nią, o taip pat paneigia „tam tikrų už
sienio agentūrų“ paskleistą žinią, kad 
esąs areštuotas ministerio pirmininko pa
vaduotojas Kostovas.
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BALFo pirmininkas lietuviu tremtiniu reikalais
Pasikalbėjimas su DP Komisija; Daromi žygiai paskubinti imigraciją; Kas ir klek atvyksta; 

BALFo veikla Amerikos valdžios užgirta
— Gabenant tremtinius, kodėl nesilaiko

ma tų proporcijų?
— DP įstatymas visai neklasifikuoja 

tremtinius pagal jų tikybas; šiek tiek 
atsižvelgiama į tautines grupes, o, kaip 
žinote, į tautines grupes įeina Visų tikybų 
žmonės. Tautinės ir religinės grupės, ku
rios geriau organizuotos, turtingesnės ir 
turi daugiau savo įgaliotinių Europoje, turi 
galimybės pagreitinti dokumentaciją ir iš 
Amerikos gauna daug daugiau garantijų 
butams ir darbams. Todėl jie gauna ir 
pirmenybę, pav., žydų tremtyje Europoje 
yra tik 9’/o bendrojo skaičiaus, o pasiųstų 
jiems garantijų yra daugiau negu katali
kų ir kitų grupių. Be to, jie turi didesnius 
personalus Europoje, negu bet kuri kita 
organizacija. Iš to labai aišku kodėl jų ir 
atvyksta daugiausia.

— Tai kodėl prezidentas Trumanas ir 
kiti smerkia dabartinį DP (statymą, kaip 
nukreiptą prieš katalikus ir žydus?

— Čia, matyti, aiškus nesusipratimas. 
Man atrodo, kad rinkimų metu kai kurie 
senatoriai ir žydų organizacijos paskleidė 
šūkį, kad DP bilius prieškatalikiškas ir 
priešžydiškas. Tą pasigavo spauda ir iš
garsino. Dęl prezidento Trumano pareiš
kimo, man visai nesuprantama, nes nei 
Katalikų Bažnyčia Amerikoje, nei Episko
patas niekados taip nemanė. Žydai tvir
tino, kad įstatymas nukreiptas prieš juos, 
nes žydai atvykę daugiausia iš Lenkijos po 
1945 m. gruodžio mėn. negali pasinaudoti 
šiuo įstatymu. Kiek: man žinoma, tokių 
atbėgėlių iš Lenkijos 1946 m. buvo per 
50.000. Asmeniškai aš niekad nesutikau ir 
nesutiksiu, kad dabartinis įstatymas yra 
nukreiptas prieš žydus ir katalikus.

— Ar yra pagrindo manyti, kad dabar
tinis, DP, (statymas bus kongreso pakeistas?

— Tuo reikalu kalbėjau su žymiais kon
greso nariais, kaip Senate Judiciary Com
mittee ir Sub-Committee on ' Imigration 
pirmininku senatorium Patricku McCarre- 
nu iš Nevados, senatorium Forrestu C. 
Donneliu iš Missourio, senatorium Rober
tu F. Wagneriu iš New Yorko, Atstovų rū
mų nariais: Johnu W. McCormicku iš 
Massachusettso, Francis E. Walteriu iš 
Pennsylvąnijos ir kitais kongresmenais. Iš 
pasikalbėjimų su jais susidariau (spūdį, 
kad jie nelinkę, daryti didelių pakeitimų

BALFo pirmininkas kun. dr. Juozas B. 
Končius, kuris kartu yra direktorius Na
tional Catholic Resettlement Council ir Co
operative for American Remittances to 
Europe (CARE), šiomis dienomis įvairiais 
šalpos ir imigracijos reikalais lankėsi Was
hingtone. Grįžęs sutiko pasidalinti savo 
įgytomis žiniomis su Amerikos lietuvių 
spauda. Jūsų korespondentas ta proga pir
mininko paklausė:

— Kodėl DP imigracija ( Jungtines Ame
rikos Valstybes eina tokiu lėtu tempu?

— Geras klausimas, — pastebėja pirmi
ninkas, — Kaip tik tuo reikalu Washing
tone turėjom net kelių valandų diskusijas 
su federalinės valdžios paskirtais DP Ko
misijos nariais: Ugo Carusiu, Harryu N.

■ Rosenfiėldu ir Edwardti M. O’Connonu, jų 
raštinėje. Pasirodo, kad yra per daug'įvai
rių formalumų; jų dėka, nuo aplikacijos 
patvirtinimo Washingtone dienos (nuo by
los numerio išdavimo) iki tremtinys gauna 
Amerikos konsulo vizą, užtrunka apie 120 
dienų.

— Kame tie formalumai pasireiškia?
— Iš komisionierių pareiškimų paaiškė

jo štai kas: (a) kai garantijos davėjas iš
pildo aplikaciją, įki ji pasiekia Washingto- 
ną ir gauna komisijos patvirtinimą — už
trunka savaitė laiko, (b) Kita savaitė pra
eina iki įgaliotiniai Europoje gauna pran- 
nešimus; kol įgaliotiniai ^usisiekia su 
tremtiniu ir jį apklausinėja, praeina kita 
savaitė ar net daugiau. Jeigu tremtinys 
pąv., neturi vedybų įrodymo, ar kitų rei
kalingų dokumentų; jis prie liudininkų ar 
vietos valdžios įstaigose turi sudaryti pa
liudymus, už kuriuos reikia mokėti 4—6 
vok. markes. Daugelis tremtinių visai ne- 

' turi pinigų ir dėl to jų bylos užkliūva, (c) 
C.I.C. ar kariška policija ištiria kandidato 
ištikimybę; tas užtrunka apie porą savai
čių. (d) Visus dokumentus sutvarkyti kon- 

. sulatuose paparastai trunka dvi su puse 
savaičių. Pasitaiko, kad tvarkant doku
mentus reikia vokiečių policijos paliudy
mų fr rankų pirštų atspaudų, tuo atveju 
tremtinio byla gali užtrukti nuo 2 iki 10 
savaičių. Ne kiekvienam tremtiniui rei
kia tokių paliudymų, nes kur stovyklose 
yra savo policija, tie formalumai atliekami 
per porą dienų, (e) Sveikatos patikrini- 
ipas dabar jau gerokai pagreitintas, nes 
apart" iš Amerikos pasiųstų gydytojų da
bar įtraukti gydytojai tremtiniai ir vo
kiečiai. Dažnai pasitaiko, kad gydytojai 
tremtinius nesiskubina patikrinti, kelioms 
dienoms ir net savaitėms atideda galutinį 
jų sveikatos tyrim'ą. Bet to, pastebėta, kad 
vokiečiai ir tremtiniai gydytojai dažnai 
sudaro daugiau visokių kliūčių, negu ame
rikiečiai. Tačiau atmetinių dėl nesveika
tos yra labai mažai — tik apie 5%.. Iš šių 
duomenų matote, - kad kol tremtinis pe
reina visą procedūrą užtrunką apie 120 
dienų, o kartais ir ilgiau.

— Ar ketinama kas nors daryti paša
linti kai kurias kliūtis?
. — Taip, ketinama. Dėl to ir turėjome šį 
susirinkimą, kuriame be mūsų, dalyvavo 
ir katalikų imigracijos atstoyas Mr. R 
Disco, kuris specialiai buvo nuvykęs į 
Vokietiją .kelioms savaitėms ištirti reika
lus vietoje. Jis davė keletą siūlymų visą 
larbo eigą pagreitinti. Komisionieriai su- 
iko panaudoti visas priemones pagreitinti, 

visą procedūrą.
— Kiek iki šiol DP Komisija yra gavu

si darbo ir buto garantijų?
— Iki šiol Europą jau pasiekė apie 

'3.000 tokių garantijų. Suprantama, tos 
;arantijos apima daug daugiau asmenų, 
iš - to skaičiaus dokumentacija galutinai 
paruošta 16.000 garantijų, o likusieji 27.000 
dėl įvairių priežasčių yra užkliuvę IRO, 
CiC, Voluntary Agencies ir kitose įstai
gose.

— Ar pirmininkas patyrėte kas kaltas 
už tuos trukdymus?

— Sis klausimas buvo iškeltas. Paaiškė- i 
jo, kad Amerikos konsulatuose kliūčių nė- i

^ra. Transportącija taip pat tvarkoje, ta- ! 
čiau daug garantijų yra užkliuvusių IRO 
vietinėse raštinėse^ o kai kur federalinės 
valdžios atstovai, k. t. Stuttgarte sudaro 
per daug bereikalingų kliūčių. Aplamai, i 
komisionieriai žadėjo nesklandumus paša- i 
liiįti ir reikalus pagreitinti. i

— Klek dabar yra paruoštų darbo ir Į 
būto garantijų lietuviams 
apgyvendyti Amerikoje?

— Pter šešis tūkstančius, 
apie 18.000 asmenų.

— Kiek lietuvių iki šiol 
DP (statymą?'

— Iki šiol pagal DP įstatymą jau atvy
ko per l.fįpo lietuvių ir tikimasi,' kad iki 
balandžio vidurio tas skaičius pakils iki 
2.000. Palyginus su kitais, mes skųstis ne
galime.

— Kokių tikybų bei tautybių 
dabar, daugiausia atvažiuoja ( 
pagal DP (statymą?

— Iš esamų duomenų patirta, 
giausia atvyksti žydų, apie 4O’/o, katalikų 
irgi apie 40*/», protestantų apie 16°/« ir kitų 
apie 4*/«.

— O koki tremtinių nuošimčiai yra Eu
ropoje?

— ,Kiek man žinoma iš IRO duomenų,
tremtyje d-’'-’- yra 55’/» katalikų, 3O’/o 
protestai'' 91 ■> 4‘/« ortodoksų (pra- ___ ....
voslavų) ir 2’/« kitų. i tojus, bet tautinius atstovus, kurie galėtu

tremtiniams

kurios apima

atvyko pagal

tremtinių 
Ameriką

kad dau-
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dabartiniame DP įstatyme, jie nori, kad 
jis pirma būtų sėkmingiau vykdomas Ir 
gerai išbandytas. Be to, nori patyrinėti pa
čių jau į Ameriką atvykusių tremtinių gy
venimą ir tik tuomet, už metų ar kitų gal
voti apie įstatymo pakeitimo reikalą. 
Suprantama, šie kongreso nariai pareiškė 
tik savo nuomones ir negalėjo kalbėti viso 
kongreso vardu. Kada šis klausimas bus 
įneštas į senato plenumą, paaiškės tik vė
liau. Nei senato, nei atstovų rūmų komisi
jos šiuo reikalu dar nepasiekė, jokių kon
krečių nutarimų. Atrodo, kad visas reika
las dabar yra tik tyrimo stadijoje.

— Ar BALFas daro kokių nors žygių 
imigracijos reikalais?

— Taip, darome ką galime. Imigracijos 
Komisija, kuri veikia prie BALFo, drauge 
su Centro Valdyba šį reikalą išsamiai dis
kutavo ir savo pageidavimus ir rekomen
dacijas pasiuntė JAV kongresui. Be to, po 
šių paskutinių pasimatymų su senato ir 
atstovų rūmų nariais, pasiunčiau jiems 
laiškūs trumpai išdėstydamas mūsų orga
nizacijos pageidavimus.

— Kokie tie pageidavimai?
— Čia apie juos nenorėčiau kalbėti ir 

aiškinti, nes mūsų spaudoje anksčiau apie 
juos buvo rašytą.

— Gal atlikote kitų svarbių reikalų Was
hingtone, ypač BALFo reikalais?

— Taip. Porą dienų, kartu su p. P. Min- 
kūnu, mūsų reikalų vedėju, lankėmės 
Stąte Departamente, IRO ir kitose įstai
gose BALFo veiklos reikalais Amerikoje, 
o ypač Europoje. Tiesą pasakius, tai buvo 
mūsų kelionės pagrindinis tikslas. State 
Departamentas ir IRO mūsų veiklą ir ope
racijas Amerikoje ir Europoje užgyrė ir 
patvirtino, ir pasižadėjo glaudžiai bendra
darbiauti.

— Ar ketinate kokių .nors naujų žygių 
lietuvių imigracijos reikalais?

— Mūsų imigracijos komitetas daro ką 
pajėgia, bet gaila, jo sąstatas labai ma
žas. Kaip BALFo pirmininkas visuomet 
jiems pagelbsčiu. DP Komisijos kviečia
mas, suprantama ir jų lėšomis, balandžio 
5, 6, 7 d. būsiu Chicagoje ir dalyvausiu 
federalinės valdžios ir valstijų atstovų 
konferencijoje tremtinių, imigracijos ir jų 
įkurdinimo Amerikoje reikalais.

IRO konferencija su tautiniais ryšių valdininkais
IRO vyr. būstinės administracija š. m. 

kovo 28 dieną sušaukė pripažintų tautinių 
komitetų ryšininkus pirmajai konferencijai. 
Konferencijoje dalyvavo šių pripažintų tau
tinių komitetų atstovai; lietuvių, latvių, estų, 
lenkų, ukrainiečių ir vengrų.

Iš IRO pusės konferencijoje dalyvavo: zo
nos direktoriaus pavaduotojas M. R. Tay- 
loras, aprūpinimo skyriaus viršininkas Brau
dė ir visų būstinės departamentų viršinin
kai.

Mr. Tayloras savo įžanginėje kalboje pa
sveikino ryšių valdininkus išreikšdamas vii— 
tL kad ryšių valdininkų institucija padės 
IRO įvykdyti skirtus IRO uždavinius. Jis 
taip pat pažymėjo, kad iki šiam laikui yra 
pripažinti tik šeši tautinių, komitetų atsto
vai, reikšdamas vilties, kad netolimoje 
ateity IRO ras galimu pripažinti ir kitus 
tautinius komitetus. Jis taip pat prašė, kad 
dalyvaują šioje konferencijoje tautiniai at
stovai padėtų IRO, tarpininkaujam INCO- 
PORE, — išaiškinti kai kuriuos klausimus, 
kurie įtikintų IRO administraciją, kad iki 
šiam laikui nepripažintų tautybių komitetai 
tikrai atstovauja plačiąsias visuomenės ma
ses ir yra tikrieji, demokratiniu būdu iš
rinkti, masių atstovai.

Po to konferencijos vadovavimą perėmė 
Braudė, kuris savo kalboje prašė ryšininkus 
pasisakyti kaip turėtų pasireikšti bendradar
biavimas tarp atskirų tautiniu komitetų ir 
IRO administracijos.

1. Buvo iškeltas pageidavimais, kad visi 
įsakymai, kuriuos IRO vyriausioji būstinė 
siuntinėja eirijonis taip pat būtų siuntinė
jami ir ryšių valdininkams.

Sis klausimas tuojau vietoje buvo iš
spręstas. Braudė administracijos vardu pa
sižadėjo prisiųsti visiems ryšininkams iki 
šiam laikui išleistas instrukcijas ir. ateity 
visų instrukcijų bei potvarkių nuorašus 
siuntinėti kiekvienam ryšių valdininkui.

2. Tąip pat pažymėta, kad kai šiuo metu 
ryšininkai tegali naudotis nemokama ke
lione tik į IRO vyriausiąją būstinę, tai truk
do ryšininkų darbą, nes ryšininkams įvai
riais reikalais tenka lankyti įvairias stovy
klas ir bandyti spręšti ginčus ir nesusipra
timus kylančius tarp atskirų stovyklų ad
ministracijų ir IRO pareigūnų.

Po gan ilgų diskusijų IRO administracija 
žadėjo duoti visoms eirijonis parėdymą, kad 
ryšių valdininkams prie vyriausiosios būsti
nės būtų suteikta teisė judėti po visą zo
ną, gi eirijų ryšininkams teisė nemokamai 
naudotis geležinkelio bilietais po visą eiriją 
ir su IRO centrine administracija.

3. Nurodyta, kad kai kuriais atvejais ryši
ninkai galėtų sėkmingai išspręsti ginčus 
tarp IRO pareigūnų ir stovyklų administra
cijų, kurie pažįsta gerai savo tautiečius ir 
galėtų pašalinti nesklandumus ir nesusipra
timus, kylančius atskirose stovyklose.

Principiniai sutarta, kad ginčus ir nesusi
pratimus padeda išspręsti ryšių valdininkai 
atskirų eirijų ir jei klausimas neišspren
džiamas kreiptis tuo atveju į ryšininką prie 
vyriausios būstinės.

4. Iškeltas klausimas gauti ryšininkams 
tam tikras sumas jų biurų išlaikymui iš esa
mų IRO žinioje blokuotų sumų.

Braudė kategoriškai atsisakė bet kokias 
sumas ryšininkams mokėti išeinant iŠ prin
cipo, kad IRO įkurdama ryšininkų institu- 
-i:ą turėjo galvoje tai. kad IRO pageidauja 
urėti ryš'ivnkų asmenyje ne savo tarnau-

išreikšti savo tautiečių vardu visus pagei
davimus. Kitais "žodžiais, IRO nori matyt 
ryšininko asmenyje lygų partnerį, o ne tar- 
natitoją. Be to, užblokuotos stirnos negali 
būti naudojartios be karinės vyriausybės lei
dimo, gi karinė vyriausybė, anot Braudės, 
jokiu būdu nesutiks leisti daryti bent ko
kius išmokėjimus rj^fninkų institucijai iš 
blokuotų sumų.

Visų ryšininkų vardu pareikštas dė? šio 
pareiškimo rezervas Jr prašyta laikyti šį 
klausimą atvirą.

5. Repatriacinio skyriaus viršininkas iš
kėlė klausimą, kad tautiniai komitetai būtų 
visiškai neutralūs repatriacijos atveju; kad 
jie nebandytų užkirsti kelią tiems asmenims, 
kurie nori grįžti į savo tėvynę it prašė, kad 
ateity ryšininkai instruktuotų atskirų sto
vyklų komitetus, kad tie nevartotų jokios 
įtakos atbaidyti žmones nuo repatriacijos.

Į tai jam atsakyta, kad iki šiam laikui 
mums nežinomi atsitikimai ar įvykiai, kad 
tautiniai komitetai būtų vartoję kurią nors 
įtaką tremtinius atkalbinti nuo grįžimo į 
tėvynę. Rusų misija, matyti, neturėdama 
kitų argumentų pati arba per savo agentus 
bandė net klastoti Eichstatto lietuvių komi
teto parašus po vienu atsišaukimu. J tai 
repatriacinės komisijos pirmininkas repli
kavo, kad Eichstatto Rebdorfo incidentas 
vyriausiai būstinei yra žinomas ir kad ne
baigtas tyrimas ar po atsišaukimu padėti 
lietuvių komiteto parašai yra tikri ar su
klastoti. .

6. Toliau Braudė pranešė apie projektuo
jamą IRO eirijų susiaurinimą. Lipi ateinan
čio birželio mėnesio manoma, kad stovyk
lose dar gyvens apie 200.000 tremtinių gi 
1950 m. sausio 1 d. turėtų likti tiktai apie 
100.000. Atitinkamai turės būti mažinamos 
ir stovyklos. Pirmoje eilėje kriinama likvi
duoti pirmąją eiriją. Ji bus likviduota iki 
š. m. birželio mėnesio 1 dienos, išskyrus 
Hanau stovyklą, kuri pasiliks iki IRO veik
los galo, nes tenai yra centriniai IRO san
dėliai ir visi tremtiniai gyveną Hanau sto
vykloje dirba kariuomenės ar IRO įstaigose. 
Palikta bus taip pat pirmoje eirijoje ir Butz- 
bacho stovykla, kur (steigta dabartiniu metu 
pereinamoji stovykla. Antroje vietoįe keti- 
inima likviduoti IV-oji eirija. Jos likvidavi
mą manoma /užbaigti iki 1949 m. liepos mėn. 
Bus palikta Ambergo sanatorija ir ressetle- 
ment center.

Toliau numatoma likviduoti IlI-oji eirija. 
Jos likvidavimas turėtų būti užbaigtas iki 
1950 m. sausio 1 dienos.

Visose likviduotose eirijose bus paliktos 
šios IRO institucijos,

a) teisiu skyrius,
b) įkurdinimo skyrius,
o) gerbūvio (welfare) skyrius
Tie skyriai turės padėti emigruoti arba 

leisti i Vokietijos ekonomiją privačiai gy
venantiems tremtiniams. Tie skyriai veiks, 
kol IRO veiks zonoje.

Pareikštas pageidavimas, kad ryšių val
dininkai pagelbėtų IRO administracijai šia
me suglaudinimo darbe. Pavyzdžiui lietuvių 
ryšių valdininkas yra pateikęs IRO vyr. 
būstinei planą kaip sutalpinti didelę lietu
vių Kasselio Mattenbergo stovyklą. Nors 
IRO duomenys rodo, kad 7 eirijoje nėra ga
lima sutalpinti 2000 tremtinių, pasirodo, kad 
lietuvių ryšininko pagelba IRO sugebės 
Kasseli lengvai sutalpinti 7-oie eirijoje. 
Prašo ryšių valdininjms r "-'Vyti nuolatinį 
su stovyklomis kontaktą ir turėti naujau-

Bet, būdamas pakviestas, eik ir sėskis 
paskutinėje vietoje, kad atėjęs tas, kurs 
tave kvietė, tau sakytų: Prieteliau, slink 
augščiau! Tuomet tau bus garbės akivaiz
doje sėdinčių drauge prie talo. Nes kiek
vienas, kurs save augština, bus pažemintas, 
ir kuris save žemina, bus paaugštintas.

Luko 14, 10-11.
Taip mokė Kristus. Prieš tūkstantis devynis šimtus ir keliasdešimt metų. Šian

dien kas kita. Į atominio amžiaus sukūrius pasinėrę „Žiburiai” pasišovė tapti pa
saulio lietuvių oficialiu savaitraščiu. Dr; Gintauto lūpomis jie reikalaują suorga
nizuoti pasaulio lietuvių spaudos bendrovę. Kad juos išlaikius. Visi kiti turi užsi
daryti. Kad jam"būtų lengviau. Jei „Žiburiams” bloga, viso pasaulio lietuviai turi 
juos gelbėti. Tokias išvadas galima pasidaryti iš Dr. Gintauto straipsnio.

„Ziburiai” nori pasukti „Lietuvos”, „Lietuvos Aido”, „Tiesos”, na. ir „Die 
Neue Zeitung” numintu keliu. Smukimo keliu. Nė vienas valdinis laikraštis netu
rėjo didelio populiarumo. Susidūrę su biurokratizmu, jie neteko savo veido, tempe
ramento ir ... skaitytojų simpatijų. „Die Neue Zeitung”, jei minėti tik paskutinį 
pavyzd}, po valiutos reformos neteko 1,4 milijono skaitytojų. Ir jos tiražas vis 
dar krenta. Nepaisant to, kad užsienio bendradarbiams apmokėti ji turi 2,5 mili
jonų dolerių fondą. Nepaisant gerų atlyginimų, iš jos per paskutinius pora menė- 
sių pasitraukė apie 30 redaktorių. Visi tie, kuęie turėjo šiokĮ tok} vardą. Ir tai 
dėl to, kad biurokratizmas yra nesuderinamas su laisvos spaudos esme.

Kas gi tvarkys pasaulinius „Žiburius”? ^iena srovė, ar visų srovių koalicija. 

Jei viena, tai kam jiems reikalinga viso pasaulio lietuvių parama? Jei visos srovės, 
jų veidas bus nublukęs. Jie greit nusibaigs nuo dvasinės anemijos. Juk turime aukš
čiausių pavyzdžių.

Visas reikalas turi dar ir medžiaginę pusę. "Tik privati iniciatyva gali išlai
kyti laikrašt(. Visos visuomeninės ūkinės organizacijos tebuvo lėšų išsvaidymas. 
Juk turėjome „Galybės” ar „Artojo” b-ves, kurias dar prisimena senesnioji karta.

Kaip toks pasaulinis laikraštis tvarkys savo informaciją, galima spręsti iš LTB 
informacijų teikimo spartos. Kovo 28 d. (vyko IRO vadovybės pasitarimas su tau
tiniais ryšininkais. Redakcijos apie tai gavo pranešimą tik balandžio 8 d. Ačiū Die
vui, kad dar tais pačiais metais. Informacijos bus tada tikslios ir greitos, jei laik
raščio leidėjas turės kovoti dėl kiekvieno skaitytojo skatiko.

' . ' ♦
„Minties” 500 Nr. skaitytojo pasikalbėjime su redaktorium buvo rašyta.

Aš visad buvau priešingas tai nuomonei, kad reikia visus laikraščius su
jungti ir leisti vieną. Patys skaitytojai turi tą „operaciją” atlikti ... Jie pasi
renka pat( geriausią. Jei beveik visi mūsų laikraščiai išsilaikė, vadinasi, jie 
geri , .

Visai aišku, kad išsilaikys tik tas laikraštis, kuris turi skaitytojų simpatijas. 
Vis tide, ar tai bus pasaulinis ar parapijinis. ,

*
Pereitais metais, britams suvaržius popieriaus importą,buvo sustabdyti jų poli

tiniai savaitraščiai. Tada dienraščiai, nors irgi redukuoti ( keturius puslapius, už
leido jiems savo skiltis. Konservatorių „Daily Telegraph” davė keletą skilčių kraš
tutinių socialistų „News Statesman and Nation” nuomonei pareikšti.

Ar nebūtų gera, kad tas tremties Vokietijoje laikbaštis, kuris išsilaikys ilgiau
siai, pasielgtų panašiai?

Žinoma, sumažėjus tremtinių skaičiui galima būtų išleisti vieną informacini 
laikraštėli. Bet tai bus tik bėdos priemonė, o ne pasaulio lietuviams skirtas laik
raštis. Ir kodėl juo turi būti „žiburiai”?

Tą pat( tenka pasakyti ir apie knygų Vokietijoje Įeidama. Jei nuo tos minties 
atsisako privatūs leidėjai,' tai nepasiseks ir pasaulinei leidyklai. Paplaus trans
portas ir muitai. K. Z.

Australai nemėgsta imigrantu specialistu
Jau pereinamojoje stovykloje darbo pa-|džiasi, kad tai esą per brangu, 

skirstymo skyrius į emigrantų specialybę su lz:-'- J— 
labai možomis išimtomis atsižvelgė, tik vie
nas kitas buvo paskirtas į darbus pagal sa
vo specialybę. Bet, jiems atvykus į darbo
vietę, ir šie (vairių rūšių specialistai su 
daugeliu kitų buvo paskirto paprastų darbų. 
Praėjus trims mėnesiams, matyti, trūkstant 
australų stalių, du lietuviai staliai buvo pa
skirto prie autralų stalių, kurie tuo metu 
statė naujiems emigrantams barakus.

Lietuviai staliai tuojau pastebėjo, kad aus
tralai darbininkai jais esą nepatenkinti. Be 
to, jie savo kvalifikacijomis negali prilygti 
mūsiškiams. Vienas lietuvis stalius neiškęs- 
damas pamokė keletą australų stalių prak- 
tiškesnio matavimo. Bet australai nepaiso ir 
savaip dirba. Tik lietuviams nematant, jie 
naudodavo praktiškesni matavimo būdą.

Arba štai, viena lietuvė gydytoja paskirta 
dirbti j Sidnėjaus miesto ligoninę. Kaip į 
kiekvieną darbovietę atvykęs emigrantas ap
klausinėjamas, ką ir kada jis dirbęs, kokius 
mokslus ėjęs ir ką praktiško mokąs. Paga
liau minima gydytoja paskiriama chirurgi
nių įrankių valyti. Po mėnesio darbo ligo
ninės, direktorė' pakvietė gydytoją ir pa
klausė ją (gydytoją^ laisvai kalba angliškai), 
ar ji norėtų lankyti gailestingųjų seserų 
mokyklą šešerius metus. Tada, pasak direk
torės, tamsta įsigytum nepakeičiamą prak
tišką specialybę.)

Taigi, specialistams, vykstantiems Austra
lijon, reikia nepamiršti, kad porą metų teks 
dirbti paprastą juodą darbą.

Brangus mokslas universitete '
Australijoje mokslas universitete metams 

kainuoja 200 svarų. Patys australai skun-

sias žinias apie apsigyvenimo galimumus 
atskirose stovyklose. Visi ryšininkai pasi
žadėjo šiame darbe IRO padėti.

Kitas su ryšininkais posėdis paskirtas š. 
m. gegužės mėn. 2 dieną Bad Kissingene. 
Ryšininkai yra sutarę, kad prieš piet susi
rinks patys be IRO administracijos apsvars
tyti kilusias problemas, o po piet bus ben
dras su administracija posėdis.

Be to, IRO administracija žada paskirti 
IRO būstinėje specialų tarnautoją, kuris rū
pinsis ryšininkų keliamais klausimais ir pa
dės jam surasti atskirus pareigūnus, kurie 
galėtų padėti . išspręsti ryšininko keliamą 
problemą

Kiek trunka mokslas Australijos mokyklose
Pradžios mokyklose mokslas trunka pen

kerius metus. Vaikai mokyklą pradeda lan
kyti sulaukę penkerius metus amžiaus. Vi
durinėse mokyklose mokslas trunka šešerius 
metus. / ■ ’

Mokomės anglų kalbos
Kiekvienoje darbovietėje, jei yra ne ma

žiau kaip šeši emigrantaį, turi teisę reika
lauti anglų kalbos mokytojo. Mūsų darbo
vietėje anglų kalbos pamokos vyksta da 
kartus i savaitę. Kiekviena pamoka trunka 
dvi valandas. Už pamokas mokėti nereikia.
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