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New Yorkas (Dena/Reutris). Pasak vieno 
„New York Times” pranešimo, sovieitų at
stovas JT Malikas žodžiu laidavo JAV at
stovui JT Jessupui, kad

Sovietų Sąjunga ateinančią savaitę 
dviem Tasso paskelbtomis sąlygomis 

blokadą panaikins.
Tos sąlygos yra: 1. tuo pačiu metu JAV, 

A D. Britanija ir Prancūzija turi panaikinti 
savo konrtrapriemones sausumos ir vandens 
keliuose; 2. turi būti susitarta dėl užsienin 
reikalų ministerių tarybos susirinkimo da
tas. Joje bus svarstomas Vokietijos klausi
mas.

Sadakas:
Neutralumas neįmanomas

New Yorkas (Dena/Alp). Turkijos užsie
nio reikalų ministeris Sadakas spaudos at
stovams pareiškė, kad, atsižvelgiant į Ita
lijos dalyvavimą Atlanto pakte, buvo pada- 

' ryta didelė klaida, kad nebuvo leista Turki
jai prie to pakto dėtis.

Tutkija nemato jokios galimybės grįžti j 
ginkluoto neutralumo politiką.

Bulgarlfa ir pasiteisinti nenori
Sofija (Oena/Aip). Bulgarijos užsienio 

reikalų ministeris Kolarovas JT generali
niam sekretoriui Trygvei Lie nota pranešė, 
kad Bulgarijos vyriausybė atmeta jai at
siųstąją JT kvietimą dalyvauti JT politinės 
komisijos pasitarimuose, kuriuose bus pa
sisakyta dėl dvasininkų bylų Bulgarijoje.

Pasitrauks gen. GIayus
Frankfurtas (Dena). Vienas baltųjų rūmų 

valdininkas Washingtone pareiškė, kad ame
rikiečių karinis gubernatorius Vokietijoje 
gen. Clayus pasitrauks iš savo pareigų vie
no mėnesio būvyje. Generolas jau ilgesni 
laiką prado, kad jis iš tų pareigų batų at
leistas.

U kitų šabinių patirta, kad gen. Clayus 
pasitrauks gegužės mėn. viduryje ir su sa
vo šeima išvyks į JAV. Clayus tose parei
gose išbuvo 26 mėnesius.

Manoma, kad jo pareigas perims aukš
tasis komisaras, kuris kartu su kitais ko
misarais Sudarys aukščiausią Vokietijos 
priežiūras organą.

Pats Clayus pareiškė, kad jis dar oficia
laus pranešimo apie tai, kad jo atsistatydi
nimas priimtas, neturįs.

Vokiečių parlamentinės Tarybos pirm. 
Dr. Adenaueris pareiškė, kad gen. Clayaus 
atšaukimas šiuo metu yra labai apgailestau
tinas. Jo spėjimu, jis turįs ryšio su vykstan- 
■•iomis Jessupo — Maliko derybomis.

Mirties bausmė lenkui DP
Stnttgartas (Dena). Stuttgarto apygardos 

tmerikiečių karinis teismas praėjusi trečia
dieni nuteisė mirti DP lenką Veselovskį. 
Pastarasis š. m. vasario mėlti, būdamas įsi
gėręs, mirtinai nudūrė Stuttgarto-Zuffen- 
hauseno DP stovyklos policininką ukrainie
tį. Veselovskis teturi tik 24 m. amžiaus.

L Paskutinę valandą J
♦ Lake Succese sudaryta JAV, D. Bri

tanijos ir Prancūzijos delegatų komisija 
Berlyno klausimams. Penktadienį Malikui 
įteiktas bendras trijų valstybių memoran
dumas, kuriame pabrėžiama, kad užs. reik, 
min. tarybos posėdis negali sukliudyti Vak. 
Vokietijos vyriausybės sudarymo, ir so
vietai prieš šį posėdį turi visiškai atšaukti 
Berlyno blokadą.

♦ I Montreaux mieste vykstančią tarp
tautinę geležinkelių konferenciją netikėtai 
atvyko sovietų zonos geležinkelių valdyto- 
tas, gen. Vojevudskis. Atrodo, kad sovietai 
tikrai numato savo zoną vėl įjungti į tarpt, 
susisiekimo sistemą.

♦ Į Hannoverio mūgę iš Berlyno at
vyko pirmasis autobusas nuo Berlyno blo
kados pradžios.

♦ JT gen. sekretoriaus pavaduotojas, ru
sas Arkadijus Sobolevas ketvirtadienį staiga 
atsistatydino. Manoma, kad jis perimsiąs 
svarbias pareigas Sovietų Sąjungos užs. 
reik, ministerijoje.

♦ Britų karinė aviacija paskubomis or
ganizuoja oro tiltą savo kolonijai iš Šan
chajaus išgabenti.

♦ Ženevoje vykstančioje Raudonojo Kry
žiaus konferencijoje sovietų delegatas Mo
rozovas pasiūlė įsteigti „saugumo zonas” 
civiliams būsimojo atominio karo atvejui, 
į tas zonas karo metu turėtų būti perkelti 
civiliai ir ligoniai.

♦ Greitajam traukiniui užbėgus ant iau 
stovinčio. lohannesburge ketvirtadienį žu
vo 70 žmonių, o 93 sužeisti.

Toliau laikraštyje Berlyno korespondentas 
teigia, kad vienas aukštas amerikiečių val
dininkas pareiškęs, jog Berlyno blokada 
būsianti panaikinta per sekančias tris ar 
keturias dienas.

Dėl Berlyno vis tariasi
Londonas (Dena/Reuteris). Londono ofi

cialiuose sluogsniuose patirta, kad tarp 
Jessupo ir Maliko vyksta slapti pasitarimai 
dėl Berlyno blokados panaikinimo trečia- 
4ienį buvo tęsiami. Prieš pasitarimus su 
Maliku Jessupas pasitarė su nuolatiniu bri
tų JT atstovu Cadoganu ir jo prancūzų ko
lega Chauveliu.

JAV užsienio reikalų ministerijos infor
matorius patvirtino, kad trečiadienį ameri- 
kečtų atstovas tarėsi su sovietų atstovu dėl 
blokados panaikinimo.

JAV delegacijos JT informatorius pa
reiškė, kad susitikimas įvyko sovietų JT de
legacijos vyr. būstinėje. Svarbiausia, esą, 
JAV nori patirti, ar sovietai sutinka panai
kinti Berlyno blokadą, nekeldami nepriimti
nų reikalavimų.

JAV užsienio reikalų viceministeris Rus
kas dalyvavo Trygves Lie namuose suruoš
tuose pietuose, kuriuose buvo pakviestas ir 
sovietų viceministeris Gromyka. Manoma, 
kad tie abu vkeministeriai pasikalbėjo irgi 
tuo pačiu Berlyno blokados panaikinimo 
klausimu.

Gerai informuoti siuogsniai Lake Succes- 
se pareiškia, kad Dr. Jessupas po savo pa
sitarimo su Maliku, kuris truko pusantros 
valandos, būvąs itin optimistiškai nusiteikęs.

JT pilnaties pirmininkas Dr. Evattas ir 
JT gen. sekretorius Trygvė Lie ir vienas ir 
kiltas pareiškė, kad jie esą visiškai įsitikinę, 

kad bazė susitarimui dėl Berlyno blo
kados panaikinimo bus atrasta.

Po pasitarimo su sovietų atstovu Maliku, 
Jessupas tarėsi su prancūzų atstovu Chau
veliu ir britų atstovu Cadoganu. Jis juos 
painformavo apie pasikalbėjimų turinį su 
Maliku.

Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV už
sienio reikalų ministeris Achesonas kon
greso užsienio reikalų komisijoje pasisakė 
dėl Atlanto pakto ratifikavimo ir ginklų 
teikimo programos patvirtinimo 1,13 mili
jardų dolerių sumoje.

Paprašęs, kad senatas Atlanto paktą ra
tifikuotų, Achesonas labai rūpestingai iš
dėstė jp pakto 5. str., kuris užpuolimo at
veju numato savitarpio'signatarinių valsty
bių pagalbą. Primygtinai jis pabrėžė, kad 
tas nuostatas jokiu būdu nesiaurina konsti
tucijoje išdėstytos teisės, kad karo paskel
bimas priklauso kongresui.

JAV vyriausybės įsipareigojimai siekia to, 
kad reikale tuojau galėtų imtis priemonių, 
jog Siaurės Atlante būtų grąžintas ir išlai
kytas saugumas.

Europoje esąs nesaugumo jausmas yra 
sukeltas sovietų elgsenos. Vakarų Europos 
valstybės jautriai išgyveno, kai JT chartos 
pagrindinis tikslas ir jos principai dėl so
vietų elgsenos cinišku būdu Rytų Europos 
kraštuose buvo pažeisti.

Laisvos Vakarų Europos valstybės turi

Akys krypsta 
i Tolimuosius Bylus

New Yorkas (Dena). „New York Times” 
rašo, kad kaip Europoje, taip ir Tolimuo
siuose Rytuose reikia paimti į savo vado
vybę visas gynimosi priemones. Kas yra į 
naudą Vakarų Europai ir Vokietijai, nema
žiau į naudą bus ir Pacifiko tautoms.

Komunistų laimėjimai Kinijoje tai sričiai 
turės blogesnių padarinių, negu kad Vaka
rų Europai turėjo komunistų pervesmas Če
koslovakijoje. Bet visos tos priemonės, ku
rių buvo griebtasi Vakarų Europoje, turi 
būti panaudotas ir koordinuojamos Toli
muosiuose Rytuose.

Indija iš commonwealtho nepasitrauks
Londonas (Dena/Reuteris). Londone pa

sibaigė britų commonwealtho konferencija, 
kurioje dalyvavo visi vadovaujantieji tų 
kraštų politikai. Po konferencijos buvo iš
leistas komunikatas, kuriame sakoma, kad 
Indija ir toliau pasiliks pilnateisiu common
wealtho nariu, nors sekantį mėnesį ji ir pa
siskelbs nepriklausoma respublika.

Indijos vyriausybė pareiškė sutinkanti, 
kad britų karalius būtų simboliniu to kraš
to valdovu.

Atlanto paktas JAV
būti padrąsintos ir paskatintos atsistatymą 
tęsti. Jų pasipriešinimo norą ir savęs gy
nimo pajėgumą reikia stiprinti. Reikalinga 
tiems kraštams padėti atstatyti jų krašto 
gynimo pajėgas. Jie kiekvienas atskirai ir 
visi kartu ir vėl turi būti įgalinti savo sau
gumą ir nepriklausomybę savo pačių jėgo
mis apginti.

Achesonas nuginčijo teigimus, kad tuo 
paktu norima sudaryti „apie Sovietų Sąjun
gą plieninį žiedą”. Nebus imamasi jokių 
priemonių, kad būtų apginkluotos valstybės, 
kurios supa Sovietų Sąjungą. Tik viena 
vienintelė signatarinė valstybė turi bendrą 
sieną su sovietais, ir ta valstybė yra iš pa
čių silpniausių to pakto dalyvių.

Po paskutiniojo karo JAV demobilizavo 
savo stiprią kariuomenę, .didelę aviaciją ir 
didėlę dalį laivyno, šiuo metu Amerikos 
ginkluotos pajėgos yra labai mažos. Todėl 
reikia stengtis, kad Europos kraštai galėtų 
gintis patys. Jų pajėgumo išugdymui labai 
jau didelę reikšmę turi Marshalb'o planas. 
Atlanto paktas ir ginklų pagalba nesueis į 
koliziją su Marshailio planu siekiamais tiks
lais.

JAV delegatas prie JT W. Austinas savo 
išvedžiojimuose paktą pavadino skydu, ku
rio priedangoje gali būti įvykdyti Juiigt. 
Tautų tikslai. Daugeliui kraštų ieškant ko
lektyvinio saugumo, sovietai ji kurią di
dindami savo teritoriją. Tik energingi JT 
veiksmai, remiami JAV, sukliudė jiems į 
savo sferą įtraukti Graikiją, Persiją ir 
Korėją.

Achesono pareiškimu, JAV šalia Atlanto 
pakto nenumato jokių krtų regionalinio sau
gumo sutarčių. Naujų narių, jų tarpe ir 
Ispanijos priėmimas galėsiąs įvykti tik po 
to, kai visos signatarinės valstybės ir JAV 
senatas tai nutans.

*
Manevrai davė gerų rezultatų

Heidelbergas (Dena). Baigiant šių metų 
didžiausius amerikiečių kariuomenės, esan
čios Europoje, manevrus, jiems vadovavęs 
vyr. vadas gen. Huebneris, pareiškė,# kad 
juose buvo ypač išryškinta ryšių tarnybos. 
Techniškai ji padariusi pažangą, o ryšių 
personalas padarė didelį darbą. Tačiau jam 
susidarė įspūdis, kad ateityje į tą sritį rei
kia Atkreipti dar didesnį dėmesį.

Huebneris tikisi, kad busimuosiuose ma-

Amerikiečių spauda laikosi rezervuotai
Daugumas laikraščių savo vedamuosiuose 

pataria būti rezervuotiems. „New York Ti
mes” pataria Vakarų valstybėms budėti. 
Tai reiškia, kad, ir Berlyno blokadą panai
kinus, oro tiltas turi likti nesugriautas, kad 
reikale tučtuojau ir. vėl būtų galima juo 
naudotis, jeigu užsienio reikalų ministerių 
konferencija nepasisektų.

Vakarų valstybės turi labai aiškiai pa
reikšti, kad jos neatsisakys nuo savo pro

gramos Vokietijoje ir sudarys Vakarų 
Vokietijos vyriausybę.

Sovietų zona, sovietams sutikus, bet kuriuo 
metu galėtų būti į tą vyriausybę įtraukta.

Tai tik naujas šaltojo karo manevras ...
„New York Herald Tribune” dėl Berlyno 

blokados galimo panaikinimo rašo, kad vi
suotinis tuo klausimu optimizmas yra aiš
kiai pastebimas ir nėra amerikiečio, kuris 
nesimelstų, kad Vokietijos klausimu įvyktų 
pilna stabilizacija. Tačiau Tasso praneši
mas, pasak laikraščio, turi kai kurių Įrody
mų, kad visa tai yra tik naujas manevras 
šaltajame kare, kurio tikslas yra sužlugdyti 
Vikarų Vokietijos įsikūrimą.

Montgomerys: Visa tauta turi būti paruoštyje
Londonas (Dena/Reuteris). Vakarų Uni

jos gynimo komisijos pirmininkas feldm. 
Montgomerys viename priėmime Londone 
pareiškė, kad turėtų būti laikomasi pagrin
dinių planavimo principų, jeigu norima, 
kad Vakarų Unijos kariuomenė sėkmingai 
pasipriešintų agresijai. <

Pirmiausia reikia turėti galvoje greitą ir 
veiksmingą mobilizaciją ir vykusią, greit 
galimą panaudoti, sistematinę civilinę gy
nybą. Tuo pačiu metu, kada greitumas yra 
lemiamas faktorius, tauta tari būti pasiruo
šusi kovai taip, kaip ugniagesiai yra pasi
ruošę gaisrui gesinti.

Tikras bendradarbiavimas vienam tiks

Londonas (Dena/Reuteris). Britų profesi
nių sąjungų organizacijos TUC delegacija, 
kuri tarėsi su abiejų JAV profesinių sąjun
gų organizacijomis AFL ir CIO, susitarė 
dėl būsimos tų visų organizacijų bendros 
politikos.

TUC taryba nutarė JT gen. sekretorių 
Trygvę'Lie painformuoti, kad tarptautinė 
profesinių sąjungų organizacija nebegali 
būti laikpma reprezentatyvia institucija, ku
ri turi teisę „palaikyti santykius su JT”.

TUC paskyrė delegatus dalyvauti Belgi
jos, Olandijos ir Danijos profesinių sąjun
gų kongresuose. •

Be to, TUC, AFL ir CIO susitarė kviesti 
kitų kraštų profesinių sąjungų organizaci
jas, kad jos dalyvautų naujos tarptautinės 
profesinių sąjungų organizacijos steigime. 
Tuo klausimu pasitarimai jau vyksta.

*
Čekoslovakija „išsiteisino”

Praha (Dena/Reuteris). Čekoslovakijos 
žinių agentūra Ceteka apkaltino Jugoslavi
jos ambasadą Prahoje, kad ji Čekoslovaki
ją provokuoja ir Prahoje vykusį pasaulio 
taikos kongresą norėjo diskriminuoti.

Jugoslavijos komunistų laikraštis „Bor- 
ba” buvo apkaltinęs Čekoslovakijos užsie
nio reikalų ministeriją, kad ji nedavė vizų 
į tą kongresą atvykti Jugoslavijos atsto
vams. I tai Ceteka atsakė, kad balandžio 21 
d., kai Jugoslavijos ambasada pirmą kartą 
kreipėsi gauti vizų, užsienio reikalų minis
terija jau buvusi uždaryta. Vizos buvusios 
duotos balandžio 22 d. ir apie tai buvę pra-

Reikia būti naiviam, kad galėtum tikėti į 
staigų įveikimą visų sunkumų. Bet taip pat 
būtų naivu paneigti galimybę, kad ryžtinga, 
kantriai vedama Vakarų politika negalėtų 
duoti tinkamų rezultatų.

„New York Times” diplomatinis kores
pondentas rašOĮ, kad JAV. vyriausybės 
sluogsniai yra įsitikinę, jog sovietų tikslai, 
pasiūlius panaikinti Berlyno blokadą, lieka 
tie patys, kokie jie buvo tą blokadą įvedant; 
sutrukdyti susikurti. Vakarų Vokietijos vy
riausybei.

Prancūzų spauda mano, kad tais pasita
rimais dėl Berlyno blokados amerikiečių 
sovietų santykių raidoje prasidėjo svarbus 

etapas.

Ką sako Trumanas
Prezidentas Trumanas ketvirtadienį pa

reiškė, kad sovietų vyriausybė, tardamasi 
su Vakarų valstybėmis dėl blokados panai
kinimo, daro „teisingai”. Toliau Trumanas 
spaudos atstovams pareiškė, kad jis pasi
tarimus tarp Jessupo ir Maliko laiko „pa
drunančiais”. Aplamai nebūtų pradėta jo
kių pasitarimų, jeigu nebūtų tikėta gerais 

| sovietų norais.

lui siekti Montgomeriui atrodo neįmano
mas, kol tautos bendram labui nesutinka 
atsisakyti mažos savo suverenumo dalies.

♦
1 Reikalauja atšaukti diplomatą

*
Londonas (Dena/Reuteris). Britų užsienio 

reikalų viceministeris Hendersonas aukštuo
siuose rūmuose pareiškė, kad D. Britanija 
pareikalavo iš Bulgarijos pasiuntinybės 
Londone atšaukti trečiąjį sekretorių Todo- 
rovą.

Atsisakius Bulgarijos vyriausybei dar 
kartą persvarstyti pirmojo sekretoriaus 
Greenhillio iž britų pasiuntinybės Sofi
joje atšaukimą, jis. buvo atšauktas. *■

senate
nevruose bus pasiekta dar glaudesnio eą- 
veiksmio tarp aviacijos ir sausumos ka
riuomenės. '

*
Žymiai sumažėjo DP skaičius

Heidelbergas (Dena). Eucomas paskelbė, 
kad š. m. balandžio 1 d. amerikiečių zonos 
stovyklose arba darbo kuopose iš viso bu
vo 230.000 išvietintųjų. ,

Nuo 1946 m. kovo mėn. iki š. m. balan
džio mėn. 1 d. iš viso iš amerikiečių zo
nos išvyko ir įvairiuose 50 kraštų įsikūrė 
201.846 DP.

Civilizuotame pasaulyje tėvų pareigos yra 
sunkios ir atsakingos. Tėvai tai supranta, 
ir jie visa daro, kad tik jų vaikai išaugtų 
sveiki, pajėgūs, paruošti komplikuotam šių 
dienų civilizuoto pasaulio gyvenimui. Prie 
natūralios tėvų pareigos prisideda ir jų mei
lė savo vaikams. Ta tėvų meilė veda | pa
siaukojimą, kurį dažnai vaikai tik iada pra
deda suprasti, kada patys jau būna tėvais.

Ypač motina aukojasi savo vaikams. Ji 
labiau už tėvą jaučiasi organiškai su vai
kų suaugusi, todėl ir jos meilė yra nepaly
ginama. Beveik kiekvienas mūsų šią gra
žią motinos minėjimo dieną kiek. susikau
pęs prisimins iš savo pačio gyvenimo aki
mirkas, kuriose jis tiek daug patyrė moti
nos meilės ir pasiaukojimo.

Visa, kas šioje žemėje sujungia žmones 
stipriausiais saitais, kurie yra patys kil
niausi ir gražiausi, — yra motinos meilė. 
Ji yra ir patikimiausia ir pastoviausia. Ir 
draugai, ir mylimoji, ir broliai seserys tave 
gali pamiršti ir išsižadėti,' bet tavo motina 
niekada tavęs ir nepamirš ir neišsižadės.

Lietuvių tauta yra jautri. Jos jautrumas 
reiškiasi ne manieromis, bet giliu vidiniu 
išgyvenom. Lietuvis visad pagarbiai prieš 
savo motiną nulenkdavo galvą, o šiandien, 
visuotinėje mūsų tautos nelaimėje, išsibars- 
čius po pasaulį, krašte vykstant negirdėto 
masto žudymams ir deportacijoms, lietuvė 
motina darosi kantrybės, pasiaukojimo ir 
ištvermės simboliu.

Taip mums istorijos raidoje jau buvo 
lemta, kad lietuvė motina prie ratelio vedė 
kovą su rusų carais dėl lietuviško rašto; 
dainomis, pasakomis ji ugdė kovotojus dėl 
Lietuvos laisvės; ji laimino pirmuosius sa
vanorius ir apraudojo jų kapus.

Šiandien, bendroje mūsų nelaimėje, jos 
širdis kenčia daugiau, negu kitų: ji kenčia 
ir už save ir už kitus. Bet ir toje kančioje 
ji yra pasiaukojanti ir ištikima, ir tuo ji 
dar didingesnė. Kas kas, o motina visada 
su ryšulėliu stos prie NKVD kalėjimo var
tų; dienas naktis lauks grįžtančių iš Sibiro, 
Venecuelos, Australijos; ji pirmutinė eis iš
gatvės paimti NKVD nukankinto jos sū
naus partizano lavono. Taip, ji kol gyva 
aukosis savo vaikų gerovei, nesigailėdama 
nei turto, nei sveikatos, nei - gyvybės.

Prisiminkime ją šiandieną. O daug kas 
pasigesdami jos savo tarpe, pagerbkime ją 
nors rimtu susikaupimu ir gražia mintimi, 
žinokime, kad ne tik tėvai turi pareigi] sa
vo vaikams, bet ir vaikai turi pareigų savo 
tėvams. O juk tėvai yra mažiau reikalau
ją už vaikus. Pagalvokime motinos dienos 
proga, ar visada savo tėvų, ypač motinų 
atžvilgiu, esame savo pareigas atlikę. Gal 
skolingi, ir daug skolingi joms esame. Ar 
bepajėgsime kada joms atsiteisti? Tad nors 
tyra meile palinksminkime jos varganas 
dienas. G. N. ' t

Ir iš čia sprogdina komunistus
I nešta Čekoslovakijos ambasadai Belgrade. 

Bet lėktuvas, kuriuo turėta pasinaudoti, jau 
buvo išskridęs į Prahą.
•
Čekai bėga nuo savo vyriausybės

Washingtonas (Dena/Afp). Čekoslovakijos 
karo attachė Washingtone brigados gene
rolas Seibalas pasitraukė iš savo postovio 
ir JAV užsienio reikalų ministeriją papra
šė .azylio.

Čekoslovakijos ambasados informatorius 
pareiškė, kad jam nežinoma, jog generolas 
prašė azylio teisės. Jis tiek težino, kad Sei
balas balandžio 1 d. buvo atšauktas į Pra
hą ir tuo pačiu išbrauktas iš Čekoslovaki
jos diplomatinio personalo Washingtone są
rašų.

Kelias dienas anksčiau taip pat azylio 
teisės paprašė aukštas Čekoslovakijos finan
sų ministerijos valdininkas, kuris kaip fi
nansų komisijos narys atvyko į JAV.

Pasirašė Ruhro kontrolės satarll
Londonas (Dena). Pasak AFP, ketvirta

dienį britų užsienio reikalų ministerijoje 
Londone buvo pasirašyta Ruhro srities 
kontrolės sutartis. Ją pasirašė užsienio rei
kalų ministeris Bevinas, Prancūzijos amba
sadorius Londone Massiglis it JAV Įgalio
tinis Holmesas, bei Benetųkso kraštų dip
lomatiniai atstovai Londone.

Netrukus laukiama swritfksiar.t ts sutartį 
pasirašiusiųjų kraštų atstovus, kurie ati
tarė dėl kontrolės įstaigos steigimo-
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/Tarptautinė padėtis

Didžioji kliūtis 
Palestinos taikai

Balandžio 27 d. Lozanoje prasidėjo pa
ruošiamieji pasįarimai Izraelio ir arabų 
valstybių tarkos konferencijai sušaukti. Vie
na iš svarbiausių problemų, kuri delega
tams bus sunkiai išbrendama, yra 850.000 

/ arabų, Palestinos karo veiksmų pasėkoje 
netekusių namų, likimas. Šie pabėgėliai jau 
pušų metų kenčia sunkiai Įsivaizduojamą 
skurdą arabų tebevaldomoje Palestinos da
lyje ir kaimyniniuose arabų kraštuose. Ko
kia aštri ši problema yra, galima matyti Ir 
II to, kad Irakas net neatsiuntė savo dele
gatų l Lozanos pasitarimus, nenorėdamas 
pradėti su Izraeliu jokių derybų tol, kol 
Izraelio vyriausybė nesutiks bent dali pa
bėgėlių įsileisti | Jų senuosius namus. (Iz
raelio prez. Weizmanas, balandžio 25 dr pa
reiškė, kad apie masinj pabėgėlių repatrla- 
vlmą negali boti nė kalbos, nes jis prives
tų prie mažumų klausimo ir atnaujintų se
nuosius ginčus). Si problema, šalia Jeru
zalės sutarptautinimo klausimo, buvo le
miamas faktorius ir JT plenumo sesijoje, 
kur Izraelio prašymas — priimti j| | JT na
rius — buvo atiduotas Politinei Komisijai, 
persvarstyti, nors Saugumo Taryba j| jau 
buvo aprobavusi.

Praeitų metų gegužės mėnesi, britams 
atitraukus savo kariuomenę iš Palestinos, 
ten gyveno 950000 arabų jr 470.000 žydų. 
Šiandien Palestinoje gyvena apie 800.000 
žydų ir 100,000 arabų. Tikrąsias arabų bė
gimo priežastis yra sunku pasakyti. Arabai 
teigia, kad Dalre Jasino kaime žydų orga
nizacija Irgun Zwai Leumi pradėjo ten gy
venančius arabus terorizuoti, kas sukėlė vi
gų Palestinoje gyvenančių arabų paniką ir 
juos paekatino neplaningam bėgimui nuo 
artėjančių Izraelio dalinių. Be to, daug ara
bų buVą prievarta evakuoti, norint padaryti 
vietos iš Europos imigruojantiems žydams. 
Izraelis gi bando (tikinėtų kad arabų lyga 
davusi jsakymą arabams bėgti iš Palestinos, 
kad, dirbtinai sukarus naują problemą, be
siorganizuojančiai žydų valstybei atsirastų 
daugiau, sunkumų.

Yra žinoma, kad 1948 m. gruodžio mėnesi 
buvo 500.000 pabėgėlių, a Negebo ofenzy
vos metu jų skaičius pakilo iki 800.000— 
900.000. Apie 500.000 iš jų gyvena Trans- 
jordanijoje ir arabų legiono valdomoje Pa
lestinos dalyje, po. 100.000 Sirijoje ir Liba- 
none, likusieji — Egipte Ir Irake. Pačioje 
Transjordanijoje gyvena apie 300.000 pa
bėgėlių. Reikia suprasti, ką tai reiškia val
stybei, turinčiai iš viso tik 300.000 gyven
tojų. Apie 80*/« visų pabėgėlių yra mote
rys, valkai, seneliai Ir ligoniai. Mirtingu
mas nepaprastai didelis. Apskaičiuojama, 
kad dėl maisto stokos ir ligų kas dieną 
miršta po i asmenį iš 1000. Pabėgėliai gy
vena palapinėse, rastuose ir apleistuose na
muose. Darbo neturi, todėl negaudami jo
kios pagalbos, jie yra pasmerkti bado mir
čiai.

Jau praeitoje JT plenumo sesijoje, Pary
žiuje, Trygve Lie apeliavo | Jungtines Tau
tas: „Kiekviena diena skaičiuojama ne va
landomis, bet žmonių gyvybėmis.” Buvo 
pagaliau paskirta 29,5 mil. dolerių laikinei 
pagalbai. Tarptautinis Raudonasis Kryžius 
atsiuntė vaistų. Tačiau šios priemonės, kad 
ir labai šiuo metu svarbios katastrofai iš
vengti, dar šios problemos neišsprendžia. 
850.000 benamių tebekenčia.

Sirija uždarė siena
Damaskas. (AP). Sirijos mitt. pirm. pulk. 

Husni es-Zaim (sakė dėl „agresyvių prie
monių” • uždaryti Sirijos-Transjordanijos 
sieną. Spaudos konferencijoje jis pareiškę 
kad Sirija visomis priemonėmis priešinsis 
Didžiosios Sirijos kūrimui. Jis įsakąs 
Sirijos kariuomenę padidinti 20.000 vy
rų; netrukus ši armija šalia Turkijos bo
sianti didžiausia jėga Artimuosiuose Ry
tuose. Transjordanija esanti ir liksianti Si
rijos provincija, kuri anksčiau ar vėliau 
būsianti prie jos prijungta.

Iki es-Zaimo perversmo užsieniuose buvo 
Jau beveik tikima, kad TransjordanIJos ka
raliui Ąbdullai savo planus — sukurti Di
džiosios Sirijos valstybę — pasiseks |gy- 
vendyti. Į šią valstybę — po savo skeptru— 
jis svajojo (traukti Siriją, Libanoną, Trans- 
JordaplJą, Palestiną, Iraką. Tačiau pulk, es 
Zaitnaa, paėmęs Sirijos valdžią pradėjo 
energingą kovą prieš komunistus (naujoji 
Sirijos vyriausybė (sakė visus komunistus 
areštuoti)' Ir prieš karaliaus Abdullos pla
nus.

Abdulla tuo tarpu dar nenusimena: jis te
besitiki bent dali minėtų valstybių sujung
ti. Jis kalba, kad gegužės mėnesi arabų 
kraštuose turėsią (vykti reikšmingų (vykių. 
Tuo pat metu jis numato lankytis Turkijoje 
ir l| reikalą aptarti su turkų politikais.

Tačiau numatoma, kad jo plano nerems nė 
kai kurie kiti arabų kraštai, kaip Libaato- 
pas, Saudi Arabija ir Egiptas. Be to, dalis 
arabų ėioa jungtinės valstybės karaliumi 
norėtų matyti energingąjį Irako karalių 
Faisalą 11

Jauniausioji respublika - Airija
Tūkstančiai airių skrybėlių, nosinių mo

javimais ir džiaugsmingais šūksniais Ve
lykų sekmadienį sveikino ; viršų kylančią 
žalią-baltą-oranžinę vėliavą, pakeliamą toje 
vietoje, kurioje lygiai prieš 33 matus ją 
pirmą kartą Iškėlė mokytoju Patricku 
Pearsė. Tada, Velykų sukilimu, prasidėjo 
paskutinioji ir kruviniausioji airių kovos 
dėl laisvės fazė. Pearsė per keletą dienų 
suorganizavo 1500 savanorių kariuomenę 
prieš britus. Atvira kova baigėsi „Home 
Rule” (statymų, kuriuo 1921 m. Airijai bu
vo suteiktas savarankiškos dominijos sta
tusas. Tada kova persikėlė į diplomatinę 
areną. 1937 m. Valera paskelbė Airijos kon
stituciją. II Pasauliniame kare Airija neda
lyvavo. JI laikėsi griežto neutralumo, nors 
visos britų dominijos skubėjo Anglijai (pa
galbą. Pagaliau 1948 m. gruodžio mėnea( 
Costello, atšaukdamas „External Relations 
Act” nutraukė paskutinius ryšius su kara
liaus sostu, o š. m. Vėlykų pirmąją dieną 
buvo oficialiai deklaruota Airijos respublika.

Tačiau ši deklaracija apima ne visą Ai
riją: jos šiaurinė dalis, Ulsterio grahja, ir 
toliau nenutraukia ryšių su karališkuoju 
sostu. Didžioji respublikos gyventojų dalis 
(98 •/•) yra galų kilimo katalikai, o Ulste
rio grafijoe 60’/o sudaro anglai protestan
tai. Airijos suvienijimas susiduria su dau
gybe sunkumų, nes nesantaika tarp katali
kų - respubllnlnkų ir protestantų - monar- 
chlstų yra itin didelė, Ir šiaurinėje Airijoje 
gyvenantieji anglai yra nepaprastai konser
vatyvūs ir ištikimi karaliui.

To'dėl savaime suprantama, kad labai 
jautrūs airiai jaučiasi gana (žeisti, kai vyk
dami iš Dublino ( Belfastą, turi praeiti la
bai griežtą britų muitininkų kontrolę. Pro
testantai gi būgštauja, kad katalikinėje da
lyje likusi jų mažuma, gali, laikui bėgant, 
netekti-mvo privigelljų.

Tačiau, nežiūrint, kad nesutarimai re
miami religiniais pagrindais, šiandien ir 
pelinėje Airijoje protestantas gali gana pa
togiai gyventi, žinoma, jei jis laikosi čia 
(sisenėjusio patarimo: „Apie religiją ir po
litiką Airijoje geriau nekalbėti,” z

Airijos gyventojai, kurių yra mažiau, ne
gu 4 mil., daugiausia yra ūkininkai ir žve- 
ai. Nežiūrint luomų skirtumų, čia beveik 

niekada neiškyla socialiniai disonansai. Už 
tai didžiausius nuopelnus reikia priskirti jų 
religiniam gyvenimui. Kunga Airijoje turi 
gana reikšmingą poziciją, jų žodis yra la
bai svarus. Savo pamoksluose jie nuolat 
tvirtina, kad, pvz., ateistinė Rusija esanti 
dvidešimtojo amžiaus antikristas. Todėl su
prantama, kad komunizmas Airijoje negali 
įsišaknyti.

P* 1948 m. rinkimų sudaryta trijų parti- 
ų koalicinė vyriausybė, Airijoje (vykdė vi

Atominis ultimatumas
JAV prezidentas pakilo nuo rašomojo sta

lo, norėdamas eiti pusryčių, kai jam buvo 
pranešta, kad ( Baltuosius Rūmus atvykęs 
ambasadorius Miturskis, kuris norį* su Juo 
kalbėti vienui labai svarbiu reikalu. Iš pra
džių kiek nustebęs prezidentas apsimetė, kad 
jie tokio etiketo laužymo nepastebėjęs. 
Stengdamasis kiek galėdamas geriau išlai
kyti tarptautinius santykius, jis liepė am
basadorių (leisti. r

— Pone prezidente, — pareiškė ambasa
dorius. — Aš atgabenau manosios vyriau
sybės pareiškimą.- Jis yra labai slaptas. 
Todėl aš norėčiau su tsmsta kalbėtis pri
vačioje aplinkoje.

— Suprantama, — atsakė prezidentas,— 
prašau ( mano biblioteką.

Ambasadoriui Miturekiui išvykus, prezi
dentas pasišaukė dvi savo sekretores, Pir
majai (sakė:

— Čia sąrašas asmenų, kuriems paskam
binsite, ir eilė klausimų, kuriuos jiems per- 
duodfte. Atlikite skubiai ir tuoj pat man 
perduokite atsakymus. Paskvieškite ką nors 
( pagalbą.

Antrajai jis pasakėt
— Paskambinkite visiems kabineto na

riams ir' generalinio štabo viršininkui Ir 
jiems pasakykite, kad jie tuoj pat atvyktų ( 
Baltuosius Rūmus nepaprastam posėdžiui.

Praėjus valandai po Miturskjo išvykimo, 
kabinetas buvo susirinkęs.

Prezidentas sėdėjo ilgo stalo gale. Prieš 
Ji gulėjo du raštai: ambasadoriaus per
duotos notos tekstas ir atsakymai ( telefoni
nius užklausimus. Prezidentas paėmė pir
mąjį lapą ir tarė: /

— Mano ponail Šiandieną jus sukviečiau 
todėl, kad mūsų kraštas atsidūrė dramatiš
koje padėtyje. Maždaug prieš valandą Bal
tuosiuose Rūmuose lankėsi ambasadorius 
Miturskis ir, savo vyriausybės pavestas, 
man (teikė tok( pareiškimą;

„Jo Ekscelencijai Jungt. Amerikos Vals
tybių Prezidentui!

Daugel mėnesių mūsų kraštai bandė dip
lomatiniu keliu pašalinti visus nesutarimus 
Ir taikiai gyventi šiame pasaulyje. Tačiau 
tai nepavyko. Mūsų ideologijos šioje pla
netoje negali taikiai gyvuoti viena šalia ki

tos. Neišvengiamas dabar prasidėjusių gin
klavimosi lenktynių kursas gali baigtis tik 
abiejų tautų griuvėsiais. Mes manome, kad 
būtų nesąmoninga toliau tęsti diplomatines 
intrigas, kada visos mūsų problemos gali 
būti išspręstos paprasčiausiu keliu. Todėl 
mes griebėmėa šių priemonių:

1. Dvylika B-29 tipo lėktuvų su JAV 
aviacijos ženklais, vairuojamų mūsų- (gulų, 
pakrautų po .tris atomines bombas,1 nusilei
do šiuose miestuose; San Franciake, Seatt
le, Kansas City, Washingtone. Pittsburge, 
Detroite, New Orleane, Philadelphijoje, 
Bostone, New Yorke ir Chicagoje. Lėktu
vus, vos tik jiems nusileidus, sutiko JAV 
armijos sunkvežimiai. I kiekvieną sunkveži
mį buvo pakrauta po atominę bombą. Šiuos 
sunkvežimius vairavo mums ištikimi jūsų 
piliečiai, kurie bombas nuvežė į strategi
nius šių miestų punktus.’1

Gynybos ministerlo pavaduotojas sušuko:
— Negali būti! O mūsų kontržvalgyba?
— Aš ambasadoriui Mitursklui pasakiau, 

kad taip negalį būti, — paaiškino preziden
tas. — Jis man atsakė, kad mes nustebtume, 
sužinoję skaičių mūsų agentų, perėjusių ( 
jo pusę.

— Bet armijos sunkvežimiai! — sušuko 
generalinio štabo viršininkas.

— Tūkstančius armijos sunkvežimių esa
me pardavę privatiems asmenims, — atsakė 
prezidentas. — JAV armijos uniformų pil
na visame pasaulyje, (manoma ar ne — Am
basada sako tiesą. Aš ambasadoriaus teigi
mus esu patikrinęs. B-29 pilotai pranešė 
apie techninius sunkumus ir gavo, leidimą 
nusileisti. Aerodromuose jų neužkabino joks 
žmogus.

Niekas daugiau nenutraukė prezidento, 
toliau tęsiančio skaitymą:

— „Visos-bombos jau vietoje. Todėl mes 
iš tamstos, kaip JAV prezidento, reikalau- 
j»m»:

1. (sakyti tuoj pat demobilizuoti JAV 
kariuomenę ir visą karo pramonę,

2. (sakyti visiems karo lėktuvams nusi
leisti.

3. (sakyti vieiems karo laivams (plaukti 
i artimiausius uostus ir ten laukti tolimes
niu Įsakymu

lą eilę socialinių reformų, kurių reikšmin
giausia, be abejo,'yra „tautinio draudimo” 
(vedimu. Airija šiandien yra vienas iš ne. 
daugelio tų kraštų, kurie nežino jokio nor
mavimo. Be to, atlyginimai Dubline yra di
desni, negu šiauriniame Belfaste. Rinkiminės 
kampanijos metu užs. reik, ministerlo Mac 
Bride partija „Crosgrave” rinkėjams žadė
jo kainas sumažinti dar 30’/«, tačiau, atro
do, tai nepasiseks jai (gyvendyti. Mlnlate- 
rio pirmininko Costello partija „Fine Ca- 
el” anksčiau buvo kiek probritiška, tačiau 
ir Costello turėjo pasiduoti krašte vyrau
jančioms nuotaikoms. Jis iš karto buvo 
bandęs priartėti prie D. Britanijos, tačiau 
vėliau, kitoms partijoms spaudžiant, turėjo 
pasirašyti Airijos atsipalaidavimo nuo bri
tų sosto deklaraciją.

JAV ir D. Britanija nori, kad Airija pri
sidėtų prie Atlanto pakto. Pasitarimai tarp 
respublikos ir šiaurinės Airijos bendros 
gynybos reikalais jau vyko, tačiau MacBri- 
dė iš Airijos politinės situacijos sukūrė 
tarptautinį ginčą. Jo nusistatymas: „Be pri
jungimo negali būti jokios kalbos apie Ai
rijos atsisakymą nuo neutralumo politikos 
ir dalyvavimą Atlanto pakte.” Su D, Brita
nija respublika nori išlaikyti kuo glau
džiausius, ypač prekybinius santykius. Res
publikos deklaravimo dieną (vykusiame dip
lomatų priėmime Costello pareiškė; „Mfs 
išstojome iš britų commonwealtho, bet ne- 
atsiskyrėme.”

★ Bizonos ūkio ištaiga, pritariant kon
trolės tarybai, panaikino žuvies raclorfivi- 
mą.(D).

Pabėgėliu medžioklė Baltijos jūroje
Kopenhaga (FR). Sovietams išplėtus savo 

galios sferą Baltijos jūroje iki LUbecko 
(lankos, rusų karo laivai pradėjo nuolat su
taikinėti danų žvejų kutenus. Pastaruoju 
metu tie (vykiai taip padažnėjo, kad danų 
spauda ir visuomenė pradėjo dėl to labai 
smarkiai nervuotis. •

Dažnai laivai išlaikomi stiimti ištisomis 
savaitėmis, net mėnesiais, jūrininkams ne
duodant galimybės susirišti su Danijos vy
riausybe arba savo giminėmis. Jie nebūna 
areštuojami, nelaikomi kaliniais, gali savo 
laivuose gyventi, tačiau jiems uždraudžiama 
naudoti laivo radiją. Jie esti nuolat kontro
liuojami ir tardomi apie politinę padėti 
Danijoje ir savo politinius (sitikinimus. So
vietų (stalgos net duoda suprasti jų sulai
kymo priežastis — baimę, kad danų žvejai 
gal| padėti Pabaltijo kraštų ir Lenkijos pa
bėgėliams pasprukti iš sovietinės teritori
jos. Nėra jokios paslapties, kad beveik kas
dieną | Daniją ir pietinę Švediją atvyksta 
nauji politiniai pabėgėliai, ir MVD deda 
visas pastangas šiam bėgimui sulaikyti.

Sulaikytuosius danų laivus rusai beveik 
visada oficialiai' apkaltina tuo pačiu nusi
žengimu — sovietinės teritorijos paželdmu. 
Anksčiau visoje Baltijos jūroje buvo žino
ma taip vadinamoji trijų mylių riba. Tačiau 
rusai Pabaltijo, Lenkijos, Vokietijos pajū
riuose (vedė dvylikos mylių ribą. (Daugu
ma valstybių laikosi principo, kad jūros 
laisvė prasideda už trijų jūrmylių nuo kran
to, tik sovietai, kaip minėta, šią ribą yra 
nukėlę toliau).

Pirmasis danų laivo sulaikymas (vyko 
1947 m. rugsėjo mėnesi, kai trys danų ku
tenai skubėjo gelbėti pagalbos besišaukian
ti vokiečių laivą. 1948 m. gegužės mėnesi 
ties Rytprūsiais buvo sulaikytas Bornholmo

kuteria „Luna", o trečiasis incidentas (vy
ko praeitų Kalėdų metu.

Nuo to meto sulaiklnėjimai pradėjo nuo
lat kartotis. Panašiai yra atsitikę ir su eile 
švedų kuterių, todėl šių metų pradžioje Da
nijos ir Švedijos vyriausybės kreipėsi ( 
Maskvą, bandydamos gauti atitinkamų plau
kiojimo lengvatų. Rusai | tai neatsakė ilgi 
šios dienos, Švedijos vyriausybė numato 
šiuo reikalu dar kartą kreiptis [ Maskvą. Ir 
Danijos pasiuntiniui Maskvoje, Hansenui, 
duoti nurodymai prašyti paskubinti atsaky
mą.

Danijos užsienio reikalų ir laivyno mi
nisterijos tariasi dėl naujos notos sovie
tams, nes neseniai Bornholmo kuteris „Ha- 
vet” rusų buvo sulaikytas atviroje jūroje 
ir kaip areštuotas nugabentu i rusų uostą. 
Todėl suprantama, kad Kopenhagos visuo
menė nervingai reikalauja vyriausybę pro
testuoti Ir dėti visu putangas, kad tokie 
reiškiniai nesikartotų.

35,000 amerikiečių mokosi rusiškai

New Yorkaa (NP). Tas žemės punktas, 
kuriame daugiausiai domimasi visu tuo, kas 
dedasi Sovietų Sąjungoje, šiandieną, be abe
jo, yra New Yorkas,

Po I Pasaulinio karo rusiškai kalbančių 
Amerikoje buvo gana nedaug Laikotarpy 
tarp abiejų karų jų skaičius nežymiai pa
didėjo komunistais ir kitais Rusijai simpa
tizuojančiais asmenimis. Tačiau po II Pa
saulinio karo vaizdas pasikeitė iš pagrin
dų. „US News and World Report” žinio
mis, šiandien rusų kalbos mokosi 35.000 
studentų. Tačiau rusiškai mokančių parei
kalavimas yra žymiai didesnis. Ne tik dau
gybė eksporto firmų, bet ir Washington© 
vyriausybė ieško kalbos žinovių

4. (sakyti visiems JAV daliniams, stovin
tiems užimtuosiuose kraštuose, padėti gink
lus ir pasiruošti klausyti mūsų (sakymų.

5. Savo tautai per radiją pranešti, kad 
bet koks pasipriešinimas iššauktų katastro
fą, o bėgimas iš aukščiau minėtų miestų 
bus laikomas karo veiksmu. Šių miestų gy
ventojai laikomi (kaltais.

6. Savo tautai pranešti, kad mūsų atsto
vas rytoj, 12 vai,, perims JAV vyriausybę. 
Mūsų režimui simpatizuoją Amerikos pi
liečiai perims visų ste’tų ir miestų admi
nistravimą.

7. Savo tautai (sakyti, kad visi privatūs 
ginklai būtų perduoti mūsų atstovams.

Pone Prezidente, šis ultimatumas turi bū
ti per 2 valandas nuo jo (teikimo priimtas 
arba atmestas. Tais atvejais, jei jis bus at
mestas, arba mes laiku negausime atsakymo, 
mes (vykdysime šias operacijas;

Po pusvalandžio 2 atominės bombos bus 
išsprogdintos New Yorke. Kituose miestuo
se bombos sprogs penkiolikos minučių pe
riodais. Nepraėjus kelioms valandoms, JAV 
neteks 12 svarbiausių savo miestų, susisie
kimo mazgų, uostų. Žus dešimt milijonų 
amerikiečių.”

Prezidentas padėjo poplerj ant stalo.
— Mano ponai, — tarė jis. — Tokia yra 

padėtis. Mums jau nebeliko nė valandos. 
Ką mes darysime?

Čia istorija nutrūksta. Jos autorius, Rus- 
selis V. Ritcheys, nėra koks nors romanų ra
šytojas, bet pulkininkas, Maxwell-Fieldo 
poligono,, kur kariuomenė atlieka (vairių 
bombų bandymus, komendanto adjutantas. 
Jis vaidina svarbų vaidmenį JAV aviacijos 
generaliniame štabe. Jo pateikiamos hipote
zės rodo, kad atominis karas gali būti ve
damas visai kitais būdais, negu ligi šiol 
(prasta. Keletas gerai išdėstytų bombų ga
li vieljkai sunaikinti priešo kraštą. O ato
minei bombai nereikia, daugiau vietos, kaip 
5 to bombai.

Toks pavojus gresia ne tik JAV-bėms, 
bet Ir pačiam Stalinui. Jis tai Jaučia ir pats, 
ir todėl jo politika tokia (dūli, todėl jis 
ieško (vairiausių kelių savo saugumui ga
rantuoti, — pastebi šį aprašymą išspausdi
nęs amerikiečių žurnalas „CoHiers”.

fTRUMPOS ŽINIOS^
ARGENTINA

♦ Pasak Prancūzijos radiją, Argentinos 
prezidentas Peronas (sakė uždaryti „Ar
gentinos slavų uniją”, kadangi ta unija bu
vo (velta i savitarpio kovas tarp Tito šali
ninkų ir kitų grupių. (D).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Laisvųjų čekoslovakų biuras Londone 

paskelbė, kad Čekoslovakijos vyriausybė su
ėmė visus čekoslovakus karininkus, kurie 
praėjusiame kare tarnavo britų aviacijoje.

♦ Prahos taikos kongresas pasibaigė 
pirmadienį, sugiedojus kompozitoriaus Sos- 
takovlčiaus „taikos giesmę”. (D/Afp).

P, BRITANIJA
♦ Britų Tolimųjų Rytų laivynas pastip-* 

rintas 2 lėktuvnešiais ir viena povandeni
nių laivų flotile. (D/Afp).

♦ Žymusis Londono siuvėjas Emmsas 
spaudos atstovams pareiškė, kad smokingas 
„yra pasibaisėtinas daiktas”, kuris niekada 
neturėjo būti siuvamas ir kuris išnyks.

IRANAS
♦ Irano vyriausybei prašant, iš Teherą^ 

no atšauktas Čekoslovakijos atstovas Slans- 
kis. Jo vieton Čekoslovakijos atstovu Irane 
paskirtas Vavra. (D/R).

JAPONIJA
♦ Tokijoje praėjusiais metais (vyko 942 

savižudybės. (D/R).
♦ Buv. Tokijo žandarmerijos viršininkas 

pulk. Otanis prisistatė Yokohamos' ameri
kiečių kariniam teismui. Jaiy metama kaltė 
už 16 amerikiečių lakūnų nužudymą, kurie 
dalyvavo Tokijo puolime ir buvo paimti į 
nelaisvę. (D/R).

J, A. VALSTYBES
♦ JAV užsienio reikalų ministerija pa

sišaukė i Washingtoną Amerikos ambasai 
dorių Kinijoje Stuartą padaryti pranešimą 
ir pasitarti. (D/R).

♦ Washingtone prasidėjo byla prieš 
teisingumo ministerijos tarnautoją Coplo- 
nę, kuri kaltinama norėjusi sovietų agentu] 
išduoti slaptus dokumentus. (D/Afp).

♦ JAV pažangiųjų partijos vadas Wal- 
lacė prašė Amerikos vyr. valstybės gynė
ją Clarką kad Zilliacusui ir Cotui būtų su
teiktos vizos (važiuoti ( JAV. (D/R).

♦ Brooklyne, JAV, viena motina prieš 
»| karą, norėdama, kad jos sūnus išvengtų . 
karinės tarnybos, užmūrijo j| viename kam
baryje Maistas būdavo paduodamas tik 
pro mažą skylę. Per 10 metų nei ji pati 
nei kiti jos stJnauą nematė. Per tą laiką jis 
negavo pakeisti rūbų ir visas apžėlė plau
kais.. Jis išaiškintas atsitiktinai. (D/R).

♦ Amerikos gydytojai stengiasi išlaiky- 
kytl vieno vaiko sveikatą, kuris ką tik gi
męs svėrė tiktai 3 svarus. (D/R).

♦ Kolumbijoje, vykdant rinkimų kam
paniją birželio mėn. 5 d. visuotiniams rin
kimams, atkartotinal kilo nesusipratimų 
tarp liberalų ir konservatorių. Maripio 
vietovėje buvo užmušta 14. Paunoje 3 ir 
Pareiroje 1 asmuo. (D/Afp).

JUGOSLAVIJA
♦ Maršalas Titas,'Jugoslavijos ministe- 

rio pirmininko pavaduotojas Kardelis ir 
vidaus reikalų ministeris Rankovičius da
lyvavo buv. Jugoslavijos komunistų parti
jos sekretoriaus Diakovlčiaus laidotuvėse. ’

KANADA
♦ Kanados imigracijos (staigūs nutarė 

ištremti praėjusią savaitę areštuotą buv. 
sovietų karininką Leščenką, kuris buvo 
(tartas šnipinėjimu. Leščenką, kurie prieš 11 
mėn. kaip estų DP atvyko ( Kanadą, yra 
kaltinamas Įvažiavęs 1 kraštą suteikdamas 
neteisingas žinias. (D/R).

PRANCŪZIJA
• ♦ Pirmame 1949 m. ketvirtyje Prancū

zijos užsienio prekybos aktyvas buvo 100,9 
milijardai frankų, gi pasyvas — 160,5 mi
lijardai frankų. Eksporte Vokietija užėmė 
trečią vietą. Į ją buvo eksportuota už 8,6 
milijardus trankų. Gi importe su 13,1 mili
jardais frankų Vokietija, po JAV su 40,9 
milijardais frankų, užėmė antrą vietą.

SOVIETŲ S-OA
♦ Sovietų konsulas Tabrize (Irane) Iš

vyko | Sovietų Sąjungą. Nuo tos pat die
nos sovietų konsulatu yra uždarytas. (D/R).

ŠVEICARIJA
♦ Prieš Šveicaruos darbo partijos (ko

munistų) pirmininką Nicolę prasidėjo by
la. Nicolė neseniai pareiškė, kad jeigu | 
Šveicariją (žengtų sovietų kariuomenė, tai 
ji būtų sutikta kaip išvaduotoja. (D/Afp).

VOKIETIJA
♦ Berchtesgadeno muitinės valdininkai 

suėmė amerkiečių kareivi Robinsoną, kuris 
(tariamas nelegaliai (vežęs 840 svarų pu
pelių kavos. Ta kava rasta jo automobilyje.

♦ Saksonijos liaudies policija išaiškino 
Glauchau apskrityje vaizbą su 61.000 met
rų medžiagos. Areštuotas vienas fabriko sa
vininkas. Jis buvo užsimojęs savo įmonę 
perkelti J Vakarus, (D).

♦ SĖD partijos politinis biuras už 
„trockistinę veiklą” Išmetė iš partijos du 
savo narius. Vienas iš jų Jugoslavijos ka
rinės misijos pavedimu platinęs „trockisti
nę literatūrą". Išleistame komunikate sako
ma, kad ta misija yra paversta „amerikiečių 
imperializmo agentūra”. (D).

♦ Prie Klein-Zecherio, britų zonoje, 
tris britų kareivius apšaudė sovietų pasie
nio sargybiniai. Du britų kareiviai, prisi
dengę geležinkelio pylimu, pabėgo. Šlieja
ma, kad trečią jų drauga nuarlvarė l cc-.'ie- • 
tų zoną sovietų kariai. (D).

IS VISUR
ė 'Zaimo vyriausybę Sirijoje pripažino 

JAV, Prancūzijos, D. Britanijos, Italijos, 
Belgijos ir Irano vyriausybės. (D/R),

♦ Panamoje parlamentas (vedė apsiaus
ties būklę, nes buvo išaiškintas sąmoaolaa 
nuversti Diazo vyriausybę. (D/Afp).

♦ Paryžiuje tarp Prancūzijos, I). Brita
nijos, Belgijos, Olandijos, Italijos ir Šveica
rijos diplomatinių atstovų, dalyvanant ta 
kraštų inžinieriams, vyko pasit.’rnn*i uet 
kanalo tunelio prakasimo (D/R).
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Anglija - emigracinė salis / V. Jakubėnas
Knygų paraštėje

1 Darbo reikia swcitasii pačiam, bet jo M- 
gooinėse nerūksta. Valiau kirtai* atsiun
čiamas ir leidimą* verslia. ir savarąnkta 
praktika.

Tuo pasinaudoti pradžioje retas tegali dėl 
patalpos ir įrankių trūkumo, ateičiai tačiau 
tokia teisė gali būti Labai reikšminga, nes 
nemokamo gydymo achtmoįe dirbant valdžia 
garantuoja tik nedidelį minimalų atlygini
mą, o pajamų* priklauso nuo pacientų kie
kio. Todėl tokio „valdiškai privataus” gydy
tojo uždarbiai esti gan aukšti.

Uaėlauėimų iš EVW -schemos pasitaiko 
retksreuis ir kitose profesijose; yra jau kė
lėt* inžinierių ir elektrotechnikų dirban
čių savo srityje; du elektrotechnikai lietu- 

- viai įstojo net į profesinę sąjungą. Pasku
tiniu metu D. B. L. Sąjungai prašant iš pri
valomojo darbo . atleistas ir pripažintas 
„dirbančiu” vargoninku ir chorvedžiu p. 
Mamaitk Londone; tokia pat vieta esanti 
leista, bet dar neužimta Manchesteryje.

įdomus įvykis buvo su vienu „EVW”,- buv. 
anglų kalbos mokytoju angliakasiams. Mo
kyklai užsidarius jis prasėdėjo be darbo 
Londone apie pusę metų, nepriimdamas jam 
siūlomų Itin blogų darbų ir nuolat ieško
damas sau tinkamesnių tarnybų, kurios ne
būdavo patvirtinamos. Po atkaklios kovos 
k smarkių pasiaiškinimų darbo įstaigose jis 
galop buvo patvirtintas kaip kažkokios ang
lų firmos buhalteriu.

Atrodo, kad į EVW vis dėlto pradedama 
žiūrėti, kaip į tikruosius emigrantus. Iškilu* 
nuomonių skirtumams grasinimai grąžinti 
Vokietijon tebevartojami, bet grasinamam 
pareiškus visišką sutikimą — šis klausima* 
kažkaip nebekeliama*. „Nepaklusnusis” ver
čiau paliekamas gyventi bedarbiu, kol turi 
lėšų gyventi. Bet tik ne Londone- pastebėta, 
kad tokie mielai plaukia į štį 9 milijonų 
didmiestį ir kažkaip „gyvena”. Šiuo metu 
bet koks persikėlimas EVW į sostinę 
uždrausta* ir leidžiamai tik ypatingai 
grįatai* atvejais.

Keletą! asmenų, kurie buvo pripažinti 
tinkamais darbui dėl sveikatos, buvo 
siūlyta arba grįžti Vokietijon, arba likti 
Anglijoj savo atsakomybe. Viena* kitas iš 
tokių zdabar gerai uždirba akordlniais siu
vimo darbais ar pan.

Labiausia nepopuliari darbo sritis: žemės 
ūkis. Tenka gyventi kareivinių sąlygomis, 
po 10—12 žmonių vienam kambaryje; už
darbiai irgi mažesni, kaip kitur, o darbų

yra
Pa-

ne- 
pa-

Perkeltos įstaigos
Švietimo Valdybos Knygų Leidimo ir 

Tikrinimo Komisija
persikėlė į Schwabisch Gmūndą. Taip pat 
iš Hanau į Schwab. Gmūndą perkeltas Ir 
Centrinis Lietuvių Knygynas. Visais reika
lais, liečiančiais Knygų Leidimo ir Tikrini
mo Komisiją ir knygyną, prašome rašyti: 
Knygų Leidimo ir Tikrinimo 
Biimarckkaserne, (14a) Schwab.

•
Kultūros Tarnybos Istorinės

Rinkimo Komisija praneša, kad ji dėl emi
gracijos savo darbo nuo š. m. gegužės mėn. 
1 d. Rebdorfo stovykloje tęsti nebegalės. 
Visą likusią istorinę medžiagą prašome 
siųsti Kultūros Tarnybai- į Schwabisch 
Gmiind (14a), Bismarck-Kaseme. KT IMRK

Komisijai, 
Gmiind.

Medžiagos

(SPŪDŽIAI 18 KONCERTINIŲ KELIONIŲ 
pasitaiko ir sunkių. Čia vyksta būdinga 
kova tarp britų darbo įstaigų ir EVW. Že
mės ūkis šiuo metu turi Didž. Britanijai 
žūtbūtinės reikšmės jos sunkioje kovoje dėl 
eksporto ir finansų išlyginimo. Anglus sun
ku priversti dirbti šioje nemėgiamoje sri
tyje; daibo prievarta jų atžvilgiu gan švel
niai taikoma (praktikoje jos beveik nėra). 
Todėl nenuostabu, kad britų darbo įstaigos 
visomis išgalėmis stengiasi prirakinti di
pukus prie žemės ūkio, o tie gi — ieško 
įvairiausių kelių, kad tik pasprukti, pereiti 
į tekstilę, angliakasius 
Kaip ten bebūtų, nors 
skundžiasi, bet visose 
žemės ūkio stovyklose 
sumažėjo, o niekur nepadidėjo. „Nubyrėju
sieji” visi dirba jau fabrikuose. Per vienus 
metus tokiu atsirado, atrodo, kaž kas apie 
10»/». ‘t. ► < *

Daugelio mūsų tautiečių blogiems įspū
džiams jš Anglijos suprasti reikia prisiminti 
dar kai' kuriuos dalykus iš šios šalies isto
rijos. Anglų politinė s an t virk a 
jau seniai yra ištobūlinta, tačiau s o c "ali
nio teisingumo raida toli gražu ne
buvo taip sparti, kaip kad politinė plėtotė. 
Santykiai tarp darbdavio ir samdinio, so
cialinis aprūpinimas ligos ar senatvės at
veju, darbo sąlygų priežiūra — visa tai 
buvo laikoma grynai privačiu, vyriausybė* 
neliečiamu, reikalu. XVIII amžiaus gale, 
prisibijant prancūzų revoliucijos idėjų, bu
vo uždraustos bet kokios politinės viešos 
diskusijos ir bet kokios „algos pelnytojų" 
organizacijos. Šis draudimas galiojo dar 
gerokai įpusėjus XIX amžiui. Atsiradus ga
ro mašinoms ir įtaigiai išdygus didmiesčių 
pramonei darbininkų, masių sąlygos pasida
rė paabaiiėtinos. Net 6 metų vaikai dirb
davo nuo ryto iki vakaro kasyklose; atly
ginimai buvo labai žemi. Kova dėl „pilko 
žmogau*” teisių ėjo per visą XIX amžių. 
Dar XX amžiaus pradžioje, kai mūsų „se
nieji” emigrantai pradėjo kurtis Anglijoje 
tai kai kurių sričių darbininkams, prof, są
jungų nariams galiojo minimalūs atlygini
mai; nekvalifikuotiems tekdavo dirbti už 
porą šilingų į savaitę išgyventi „limonadu 
ir duona”.

šiuo metu būklė yra iš pagrindų pasikei
tusi. Sunkūs pokariniai mokesčiai irdarbie- 
čių politika smarkiai apkarpė turtingųjų pa
jamas. Pokarinis gyvenimo lygio kritimas 
mažiau atsiliepė „žemųjų algų” ėmėjui, ne
gu turtuoliui; darbininko teisės yra gina
mos visos įstatymų sistemos. Tačiau įsise
nėjusi aristokratijos ir samdinio išnaudoji
mo tendencija ir dabar linkusi pasireikšti 
anglo darbdavio psichologijoje. Tą tenka 
dažnai patirti ir mūsiškiams; susidarančios 
tuo būdu neigiamos nuomonės apie anglus 
yra iš mūsų tautiečių taško teisingos, nors 
ir suprantamai subjektyvios. įdomu, kad tie 
iš mūsų tautiečių, kurie nors kiek turi są
lyčio su aukštesniu anglų luomu, susidaro 
daug palankesnes nuomones apie Anglija ir 
anglu*. Pasitaiko, kad vienas kitas iš mū
sų tautiečių-darbininkų, geriau mokąs kal
bą ir turįs aptašytas manieras bei išvaizdą 
įgyja privačių pažinčių ir, nepaisant „mo
mentinio” luomų skirtumo esti nuoširdžiai 
priimamas vietinių anglų inteligentų na
muose; tuo būdu jis įgyja supratimo apie

Vokiškoji muzika Hitlerio šešėly

ar metalo pramonę. 
mū*ų vyrai ir* labai 
šįmet aplankytuose 
žmonių nuo pernai

tikrąją anglų kultūrą, kuri labai žymiai re
miam privačių namų židinių santykiavimų. 
Tačiau daugiausia^mūsiškiai mato anglus 
tik iš samdinio-darbdavio santykių taško. 
Čia gi patyrimai esti margi. Pasitaiko nere
tai nepaprasto taurumo darbdavių rodančių 
tėviško nuoširdumo savo samdiniams ir 
suprantančių jų nelengvą * moralinę būklę. 
Bet neretai tenka jausti, mūsų tautiečių tei
gimu — „kolonijinę” ar net „vergų pirk
lių” pažiūrą i žmogų. Čia mūsiškiu* sun
kiai veikia kontrastas tarp didelės pagarbos 
piliečio laisvei ir jo teisėms jei jis gyvena 
privačiai ir savarankiškai, ir čia pat šalia 
pasitaikąs toli einą* žmogaus teisių neger
bimas stovyklos ar namų ūkio sąlygomis,- 
žiauraus darbdavio ar stovyklos direkto
riaus žinioje.kur nebesiekia socialinio įsta
tymo rank*. Nežinau, kiek teisingas, bet 
gan dažnai iš įvairių Anglijos vietų girdi
mas mūsiškių diagnozas; neapsimoka steng
tis darbe — vis tiek tavęs neįvertins, bet, 
juo daugiau stengsiesi, juo daugiau tau 

i darbo užkraus. •
Fabrikuose darbas yra daug ramesnis; 

dėl „moralinių” sunkumų beveik niekur 
nenuslskundžiama. Kolegos — anglai dar
bininkai, kad ir svetimšalių ypatingai ne
mėgsta, bet elgiasi korektiškai; kokių nors 
išsišokimų beveik nepasitaiko. Individualių 
muštynių, išsigėrus — esti, bet tuo atveju 
anglų teismai •veikia nuodugniai ir be tau
tybės skirtumo.

Drįsčiau vis dėlto pareikšti nuomonę, kad 
gaila, jog daugiau mūsų vidutinio kali
bro inteligentų nenuvažiavo į Angliją 1947 
m. „šeimos galvų” schemoje. Ypač tai lie
čia tokius, kurie dėl savo „nepraktiškos” 
profesijos neturi vilčių ko nors ypatingo 
pasiekti Amerikoje. Nes visos šeimos vis 
dėlto buvo nuvežtos, nors ir su pavėlavimu. 
Beveik visi, su mažomis išimtimis susirado 
privačius 
lietuviškų
Anglijoje, tiesa, nematyti, bet ramus, kad ir 
nuobodus prieglobstis ne per toli nuo tė
vynės čia. galėtų susidaryti daug didesniam 
šeimų skaičius, negu kad tai įvyko iki šiol. 
O perspektyvos grįžti tėvynėn, atsiradus 
galimumui iš Anglijos ypač didelės: tiek 
dėl nedidelio nuotolio, tiek ir ... dėl kuklių 
sąlygų šioje žemėje. (Nukelta į 4 psl.).

butus šeimoms; ilgainiui nuosavų 
namų vis didės. Perspektyvų

1926 metais, vieną rudenio vakarą R. 
Wagnerio ainiai turėjo Bayreuthe savo vi
loje keistą svečią. Suvargęs liguistas vyriš
kis jausmingai* žodžiais pasakojo jiems apie 
savo politinį pašaukimą ir tuo pačių a<pie 
būsimą Vokietijos didybę ir jos naują kul
tūrini renesansą. Sis žmogus, anuomet dar 
mažai težinomas politinis ekscentrikas, be 
to, tvirtino aistringai mylį* R. Wagnerio 
muziką, kuri įkvepianti jį ir didiems dar
bams ir ugningom*, tautą žadinančioms 
prakalboms. Kalbusis svečias, visą vakarą 
vienui vienas tekalbėjęs, sukėlė Wagnerio 
giminaičių tarpe nepaprasto įspūdžio. Koks 
žmogus yra šitas Hitleris, klausė jie savęs: 
nesveikas svajotojas, politinis avantiūristas 
ar genialus valstybės vyras.

Tat buvo, kaip sakiau, 1926 metais. Ta
čiau lygiai dešimtmečiui praėjus, 1936-tais, 
Wagnerio muziko* mylėtojai, atvykę Bay- 
reuthan, turėjo geroka: nustebti: iš oro at
rodė, jog čia turėjo įvykti ne muzikos festi
valis, bet Vokietijos vado ir* kanclerio 
Adolfo Hitlerio šventė. Miestas skendo vė
liavose, rudavo nacių uniformomis, skardė
jo nuo hitlerinio jaunimo trimitavimo. Ne
būta čia būdingos Bayreutho ramios ir ro
mantiškos nuotaikos, ir tarsi ne meno šven
tei čia buvo ruošiamasi, o triumlaliniam 
kokio cezario sutikimui.

Vos dešimtis metui Kas gi įvyko per tą 
laiką? Kas įvyko politikoje — visiems ge
rai žinoma, bet štai apie to dešimtmečio 
muzikinį gyvenimą Vokietijoje labai vaiz
džiai ir dokumentuotai nupasakoja Dr. Ber
ta Geissmarė savo knygoje „Musik im 
Schatten der Politik” (Atlantis-Verlag. 
1948). Geissmarė buvo Hgamentė įžymaus 
vokiečių dirigento W. Furtwanglerio as
mens sekretorė. FurtwHngleris anuomet sto
vėjo vokiškosios muzikos centre ir jo sek
retorei nesunku buvo sekti visu* muzikiniu* 
ir aplamai kultūriniu* įvykius. Knygos pra
džioje autorė ne be ilgesio prisimena savo 
vaikystę, prisimena „aną" Vokietiją, kur dar 
kone kiekvienoje biirgerio šeimoje buvo uo
liai muzikuojama, kur didi tokios šeimos 
garbė buvo turėti per taip vadinamą „Haus- 
musikabendą” kokį žymesnį muziką savo 
tarpe, kur sekmadienio popiečiais dar buvo 
skaitomas Goethė, Httiderlinas ar diskutuo
jama meno ir filozofijos temomis. Neretai 
knygoje sutinkame nuliūdusios autorės klau
simą: nejau niekad nebegrįš anie gražūs 
metai, nejau toji mūziška Ooethės, Beetho- 
veno, Wagnerio Vokietija neatsikels? .

Iš tikro, paimkime vokišką muziką. Ga
lime drąsiai teigti, jog ilgiau kaip du 
šimtmečius ji dominavo, (skaitytinai iki 
Rięhardo Strauaao stebindama pasaulį. O 
ka* dabar? Tiesa, jau po karo pasireiškė 
vokiečiu muzikoje kai kurie ligotumo simp
tomai. Romantizmas, taip ilgai maitinęs vo-

viršūnė, iš jo iščiulpė visus syvus, gi apš- 
puvusiom vaisių liekanom dar palikęs p*-' 
sinaudoti R. Straussui. Po 1918 metų Vo
kietijos kompozitoriai iš paskutiniųjų ieš
kojo naujų muzikos kelių, blaškėsi eksperi
mentuodami, vieni žvalgėsi į praeitį ir imi- - 
tavo savo didžiuosius mokytojus, kiti no
rėjo sudominti pasaulį įmantriomis naujy
bėmis.

Ir čįa atėjo Hitlerį* prie Vokietija* vairo, 
atsinešdamas kartu ir visą eilę kultūros „re
formų". Šito* reformos, kurios pagaliau pa
lietė ir knygos autorę” — Oeiesmarė ne
buvo grytiakraujė arijė, — išsamiai apra
šomos jos knygoje.' Geisamarė, tiesa, rašo 
daugiau apie tų reformų, tų kultūrinių po
tvarkių išorine žalą, būtent, kaip Vokietija 
pamažu pradėjo netekti savo geriausiųjų 
muzikų, kurie dėl politinių ar rasinių prie
žasčių turėjo palikti savo tėvynę. Ypač 
įdomūs yra tie knygos puslapiai, kur au
torė pasakoja, - kaip gudriai sugebėjo 
Ooebelsas apmulkinti net ir patį FurtwHng- 
lerį, patikėjusį nacių kuUūrpolitinių refor
mų reikalingumu. Sis tikrai genialus diri
gentas, deja, neparodė tvirtesnio charakte
rio konfliktuose su Hitleriu ar Ooebelsu 
(konfliktai dažniausiai kildavo dėl žydiškos 
kilmės muzikų), turėjęs jiems dažnai nusi
leisti ir pagaliau paaukoti net savo Ištiki
mą sekretorę, kurią vėliau angažavo anglų 
dirigentas Sir Thomas Beecham**, ir todėl 
praradęs tauraus muziko vardą pasaulio 
muzikos visuomenėje.

Geissmarės knyga skaitoma įdomiai kaip 
romanas. Daug čia netolimos istorijos įvy
kių, daug anekdotų, daug čia sutinki įžymių 
meno, mokslo ir politiko* žmonių •— knyga, 
svarbiausia, parašyta labai gyvu, lengvu 
stiliumi. Tačiau visa tai tik, tariant, išo
rinė knygos pusė, o esama ir kitos, tarp 
eilučių įskaitomos. Pirmiausia galvoji, jog 
menui bene laimingesni buvo anie laikai, 
kada dar nebuvo tokių sąvokų kaip kultū
ros politika, kada mena* galėjo laisvai, ne
varžomas jokių potvarkių, tarpti. Ar nesu
davė Hitleris savo reformomis mirštamą 
smūgį vokiškąją! muzikai? — Thomas 
Mannas yra pasakęs, Jog vokiečių litomao 
yra kartu ir vokiškosios muzikos likimas. 
Ir tikrai: nemokėjusi bendrauti su pašau- < 
liu, nemokėjusi rasti vairingo kontakto su 
kitom tautom, Vokietija dvasiškai afsitvėrė, 
užsidarė savy ir nuostabu! — sukūrė gilų 
ir sukauptą muzikos meną. Tačiau kai po
litiškai užsidariusi Vokietija pasaulį pri
vedė prie dviejų katastrofų, tai tote jau
smingose gelmėse įklimpusi vokiečių muzi
ka pradėjo, tarsi, dusti, silpti. Hitleris čia 
buvo jos paskutinis etapas. Kai pasibaigė 
karas, Vokietija gulėjo ir savo aukštos kul
tūros griuvėsiuose. Šiandien ii atsistato, bet

kiečių muzikus, staiga Išseko. Tarytum I ar prikels ji savo pirmykštę muziko* dva- 
Wagneris, būdingiausia vokiško* muzikos I šią? A. Kučiūnai,

Amerika - prisisotinęs ir sportuojąs jaunuolis
Į JAV patenka vis daugiau tremtinių iš 

Vak. Vokietijos. Savo laiškuose jie pavaiz
duoja savo pirmuosius išgyvenimus ir įs
pūdžius naujajame krašte. Ypač įdomu skai
tyti tremtinių — šviesuomenės atstovų laiš
kus — juose galima lengviau įžiūrėti lietu
viams lig šiol neįprasto kdntinento skirtu
mus ir lietuvio tremtinio sugebėjimus pri
sitaikyti prie naujų sąlygų bei jo pažiūras 
į naujo krašto dvasinį gyvenimą. Čia pa
tiekiami kovo m. 21 d. į JAV nuvykusios 
tremtyje pasireiškusios jaunos mokslininkės, 
Dr. M. A. G-nės pirmųjų trijų savaičių 
pergyventi įspūdžiai rytiniame JAV pakraš
ty, Waterbury ir Bostono miestuose.

Rašydama savo laišką Autorė pastebi, kad 
Amerika yra tokia, apie kokią girdėdavom. 
Tokia, į kokią pakliūti veržėmės ir kurios

ihstinkfyvial bijojom. Ekonominio gerbūvio 
kraštas, tikra demokratija ir laisvė, kur iš 
tikro beveik nebėra jokio luomų skirtumo. 
Pilnutėlės gatvės nebe žmonių, o važiuo
jančių ir stovinčių mašinų, akys raibsta nuo 
pertekliaus. Maisto klausimas visai neaktu
alus. J tokią Ameriką mes labai norėjom 
greičiau patekti iš vargšės Europos. Tačiau 
šitokios Amerikos, kaip kasdieninio prisi
sotinusio ir paviršutiniškai sportuojančio jau
nuolio, nepaleidžia lyg juodu šydu apgau
bęs lėkštumas, baisus dolerinis azartas.

Kiekvienas čia atvykęs, kad ir depresijos 
metu, vienaip ar kitaip įsikurs. Vietiniai 
lietuviai — lyg tartum po platų pasaulį iš- 
sispinduliavę lietuviški kaimai — tremtinius 
priima ir globoja. Senųjų lietuvių išeivių

WILLT A MAS SAROYANAS

Kelionė į Hanfordą
Pagaliau gražios mano dėdės Jorgio die

nos pasibaigė. Reikėjo pasitaisyti dviratį ir 
vykti į Hanfordą, kur atrodė bus galima 
gauti darbo. Turėjau vykti kartu ir aš, nors 
Iš pradžios buvo kalbama apie mano pus
brolį Vašką.

Nora ii mūsiškių niekas labai nesiskundė 
tuo puskvailiu Jorgiu, bet kiekvienas būtų 
patenkintas, galėdamas jį bent laikinai — 
vasaros sezonui — pamiršti. Viskas būtų 
puiku, jeigu tik jis galėtų gauti darbo Han- 
forde prie aguročių nuėmimo. Jorgis ga
lėtų užsidirbti truputį pinigų ir, svarbiau
sia, nesimaišytų po kojų.

— Tegu eina po velnių jis pats ir jo gi
tara, — tarė mano senelis. — Skaitydami 
iš knygų, kaip žmogus ištisą dieną sėdi po 
medžiu, skambina ir dainuoja, žinokit, kad 
tokios knygos autorius yra nepraktiškas 
žmogus. Vienintelis daiktas — pinigai. Te
gu eina ir paprakaituoja truputį. Ir jis pats 
ir jo gitara.

— Taip tik dabar atrodfo, — įsiterpė se
nelė. — Pažiūrėsim, ką po savaitės pasa
kysi. Vėl pasiges! muzikos.

— Nesąmonė. Skaitydami, kad žmogus, 
kuris dainuoja, yra tikrai laimingas žmo
gus, žinoki*, kad rašytojas — svajotojas ir 
nė per tūkatantį metų iš jo nepasidarys 
pirklys. Tegu sveikas keliauja. Ligi Han- 
fondo dvidešimt septynios mylios. Visiškai 
protingas atstumas.

— Gera čia dabar taip šnekėti, — tarė 
senelė. — Žiūrėk, po kelių dienų vėl būsi 
šcęi|į ne. Mvąme kailyje. Vaikščiosi piktas,

kaip tigras. Jau aš žinau, Pasijuoksim ta
da,

— Esi boba. Skaitydamas per šimtus 
smulkiai prirašytų puslapių, kad moteris 
yra nuostabus sutvėrimas, žinok, kad tas 
rašytojas užmiršo savo žmoną ir pasidavė 
svajonėms. Tegu eina, t •

— Paprastas daiktas, kai jau esi nebe 
jaunas, — tarė senelė. —.Todėl ir ūži visą 
laiką.

— Uždaryk kakarinę. Užsičiaupk, nes kai 
gausi štai atžagaria ranka,.,

Senelis apsidairė po gryčią į savo vai
kus Ir vaikaičius. '•

— Taigi, aš sakau, kad jis važiuos į Han
fordą dviračiu. Ką jūs dėl to?

Visi tylėjo.
— Vadinas, nutarta. Kas .važiuos kartu?

Kuris, bamblys labiausia nusipelnė bausmės, 
kad būtų pasiųstas kartu su Jorgiu į Han
fordą? Skaitydami, kad kelionė į didelį 
piiestą jaunam žmogui yra didelis malonu
mas, žinokit, kad toks rašytojas mažiausia 
aštuoniasdešimt devynisdešimt metų ir kad 
kadaise, vaiku būdamas, jis tik porą mylių 
buvo pavažiavęs nuo namų. Kurį nubausim? 
Vašką? Ar Vaska kaip tik bus tas? Eikš 
čia. t

Mano pusbrolis Vaska atsistojo ir priėjo 
prie senio. Senis pažiūrėjo į jį piktai, rai
tydamas savo didžiulius ūsus, nusišluostė 
kaklą ir uždėjo ranką ant jo galvos. Iš tik
rųjų ta ranka uždengė visą vaiko galvą. 
Vaskas sustingę

— Ar važiuosi su dėde Jorgiu į Hanfor
dą? — paklausė senelis.

— Jei senelio tokia valia, važiuosiu, — 
tarė Vaskas.

Senio veidas keitėsi, jis galvojo.
— Leisk pagalvoti. Jorgis mūsų giminėje 

pasižymi kvailomis idėjomis. Tu taip pat. 
Ar išmintinga du kvailius sudėti į daiktą?

Kreipdamasis 1 kitus: • •
— Pasakykit savo nuomonę tuo klausi

mu. Ar išmintinga paleisti į pasaulį vieną 
subrendusį kvailį, kitą bręstantį kvailį. Abu 
iš tos pačios giminės? Ar bus kam iš to 
nauda? Pasisakykit aiškiai, kad galėčiau 
apsvarstyti.

— Aš manau, tai visiškai natūralu, — 
tarė dėdė Zorąbas. — Kvailys su kvailiui 
Senasis eis l darbą, o jaunasis žiūrės apy
vokos ir virs.

— Gal būt,— tarė senelis. — Gerai ap
galvotom. Kvailys Ir kvailys.. Vienas eis į 
darbą, kitas žiūrės apyvokos ir virs. Vaikė
ze, virti moki?

— Žinoma, moka virti, — tarė senelė. — 
Bent ryžius tai tikrai,

— Ar tikrai? — paklausė senelis. — Ke
turi puodukai vandens, vienas puodukas ry
žių ir valgomas šaukštas druskos. Ar moki, 
kaip Iš to padaryti kažką panašaus į valgi, 
o ne buzą. O gal tik mes įsivaizduojam?

— .Aišku, ryžius jis moka išvirti, — tarė 
senelė.

Kaip mat gausi atžagaria ranka i snapą, 
— tarė senelis. — Tegu pats kalba. Juk tu
ri liežuvį. Ar moki virti? Skaitydami, kaip 
kartais vaikas gražiai atsakinėja į seno 
žmogaus klausimus, žinokit, kad greičiau
siai tas rašytojas yra žydas, kuris* mėgsta 
viską perdėti. Ar mokėtum išvirti valgį, o 
ne pamazgas?

— Ryžius esu viręs. Išeidavo panašu į 
valgį. .

— Ar būdavo gana druskos? — Neme
luok, o jei ne, prisiminsi mano ranką.

Vaskas nežinojo kaip atsakyti,.
— Suprantu, — tarė senelis. — Buvo 

sunkumų *u ryžiais. Kodėl? Tik teisybę 
drožk. Nebijok. Teisybę kalbėti ir nebijo
ti, ko daugiau galima reikąlauti. Su kokiais 
■unkumais susidurdavai, virdamas ryžius? 
. — Išėjo persūrūs, — tarė Vaskas. — 
Būdavo taip sūrūs, kad visą dieną ir naktį 
reikėdavo gerti vandenį.

— Be išsisukinėjimų- Sakyk tiesiai. Ry
žiai buvo per sūrūs. Žinoma, kad tada visą 
dieną ir naktį reikia gerti vandenį. Visi 
esam tokių ryžių valgę. Nemanyk, kad jei
gu jau gėrei vandenį kiaurą dieną ir nak
tį, tai jau esi pirmas armėnas, su kuriuo 
tas atsitiko. Pasakyk tik, kad buvo persū
rūs it gana. Nemokyk manęs. Aš žinau. Pa
sakei; kad buvo persūrūs, ir palik man pa
sakyti, ar gali važiuoti kartu, ar ne.

Senelis kreipėsi į kitus. Jo veidas vėl 
pasikeitė.

— Manyčiau, jis galėtų važiuoti kartu. 
O gal kas prieštaraus. Geriau sūrūs, negu 
perskysti, Perskysti nebūdavo?
* — Ne, — tarė Vaskas. \

— Vadinas, galima siųsti. Vanduo sveika 
viduriams. Taigi Vaskas Oaroglaniana*. O 
gal ka* kitas?

— Pergalvotom dar kartą, — tarė, dėdė 
Zorabas. — Nors ryžiai ir nebus perskysti, 
bet siųsti du kvailius, gal ne. Siūlyčiau 
Aramą. Gal jis galėtų važiuoti. Pabausti jį 
nebūtų blogai. '

Visi sužiuro į mane.
— Aramą? — tarė senelis. — Manai, tą 

berniuką, kuris amžinai juokiasi? Manai, 
tą juokdarį Aramą Garoglanianą?

— Negi ką kitą turės galvoje? — tarė 
senelė. — Juk aiškiai žinai.

Senelis iš lėto pasisuko į ją ir pasižiū
rėjo. (B. pab.).

tarpe dažnai be lietuviško gerumo, dos
numo, daugiau sunku ką rasti.

Galimas dalykas, po metų —'kitų ir-JAV 
išaugs stipresni židiniai ir gal nebesisunka 
į širdį toks baisus nuotolis ir siaubingas il
gesys. Neseniai atvykusius tremtinius Lietu
vos ilgesys momentais juo* veikia net sarg
dinančiai.

Taip gaila, kai girdi, kad daug kraustosi 
į Australiją, o tuo larpu taip lengva su
daryti JAV darbo ir buto garantija*. Tai 
vos poros minučių uždavinys. Pastaruoju 
metu atvykę tremtiniai, garantijų pasirašy
mus labai spartina. Senieji nesupranta rei
kalo ir prisibijo, kad tremtinius reikės už
laikyti. Viena reikia gerai įsisąmoninti at
vykstantiems tremtiniams — nuo pirmos 
dienos reikia stengti* atsistoti ant kojų, ne
įklimpti į skolas, energingai imtis iš pra
džių, kad ir bet kokio darbo. O. galimybių 
labai daug, daug kas pareina nuo specialy
bės. Bijoti „juodo” darbo nėra ko — jis 
nebaisu*.

JAV miestus amerikoniškas gyvenimas 
vienodai spalvina. Daug juose praktiškumo, 
bet maža estetikos, grožio, daug pigumo, 
praeinamumo, maža patvarumo., Visur biz
nis, biznis. Visa tai labai antspauduoja JAV 
gyvenimą. Neįsivaizduoki! Amerikos labai 
gražios, liuksusinės ir nesvajoki! apie ge-f 
rą gyvenimą iš karto — pastebi Dr. G-nė. 
Tik valgyt pakaks. Ilgai gyvensime aptrlu- 
šiusiuose mediniuose namukuose su šiokiais 
tokiais baldais. Amerika didžiąja dalimi , 
yra 'medinė, ne mūrinė.

Pati autorė susirado darbą pagal skelbi
mą laikraštyje. Dirba dideliame viešbutyje 
kaip „chamber maid” (turi sutvarkyti 18 
kambarių) nuo 8 vai. ryto ligi 4 vai. p. p. 
Pietus tenka valgyti 6 vai. vak., kai visa 
šeima namuose. Vyras — inžinierius gavęs 
braižytojo darbą, esąs patenkinta*. Po ke
lių mėnesių turės galimybę avansuoti į in-1 
žinierius. Atlyginimą* braižytojui — 50 dot 
per savaitę.

Sunkiausia problema tremtinių šeimom* 
— mokyklos, nes lietuviškų nėra. Vadina
mos „lietuviškos” mokyklos, kuriose dėsto 
vienuolės, yra visai amerikoniško*, nes «e- 
selės pačios beveik nekalba lietuviškai ir 
net nėra lietuvių kalbos kaip dėstomo daly
ko. Tad vaikus tenka leisti į bet kokią ar
čiau esamą „Public School”, o namie val
kai mokomi lietuviškai.

Ką vežtis į JAV? Viską, kas turima ge
resnio, kas tek* vartoti, pradedant nauja- 
kūrių gyvenimą. Daug kas pigu, bet, kai iš 
karto tenka viską pirkti, dolerių .nepakan
ka iš pirmųjų savaičių algos. P.efk’i ^ve«tt« 
knygas, odinius rtai«kus, įvairius hrstrnmen- 
tus (žirkles ir kt.)
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BALFo dir. J. Valaitis lankėsi šiaurės Vokietijoje AKIMIRKSNIU KRONIKA
Bremenas Grohnas. Per Velykų šventes 

Siaurės Vokietijon atvyko BALFo direkto
rius Europoje J. Valaitis. Apsistojęs Groh
no emigracinėje stovykloje, jis išvykstan
tiems į JAV tautiečiams padarė Jšsamų pra
nešimą 'apie BALFo darbą, besirūpinant 
Sėtuvių tremtinių emigracijos reikalais: 
Velykų pirmąją dieną jis kartu su Grohno 
stovyklos gydytoju dr. VI. Blažiu buvo nu
vykęs į Bremerhaveną palydėti išplaukiantį 
laivą, kuriuo 233 lietuviai išvyko į JAV. 
Dir. J. Valaitis apžiūrėjo laivą, o po to il
gesnį laiką praleido f JAV išvykstančiųjų 
lietuvių tarpe. Šiuo transportu išvyko į 
Lawrence miestą žinomas mūsų muzikas 
Bronius Budriūnas, kuris porą valandų 
prieš emigrantų būriui išvykstant i lai
vę, Grohno bažnytėlėje vargonavo per re- 
zurekciją ir akompanavo Barmienei, pagie
dojusiai dvi giesmes.

Per kitas Velykų dienas dir. J. Valaitis, | į JAV lietuviai kuo gausiausiai emigruotų, 
lydimas Grohno 
med. gydytojo dr. 
V. Šarkos ir kap. 
toli Bremeno esančias tris stovyklas. Pir
miausia buvo apsilankyta Oldenburgo „Un- 
term Berg” lietuvių stovykloje, ą vėliau — 
Wehneno. Grįždami į Bremeną, svečiai dar 
užsuko į Diepholzo 
Visose šiose trijose 
rektorius J. Valaitis 
Šimus emigracijos i 
damas BALFo ir bendrai Amerikos lietu
vių daromas pastangas ir darbus, kad čio
nai atvyktų ko didesnis lietuvių skaičius. 
J. Valaitis nurodė, kad Amerikos lietuviai 
išsiilgę laukia lietuvių tremtinių, kurie, 
čionai atvykdami, savo kultūriniu įnašu pri
sidės prie bendrai dirbamo darbo, 
jo kalbų gijos veda į vieną centrą,

emigracinės 
Blažio, kapeliono kun. 
Alksninio, aplankė ne

Valaitis, I j JAV lietuviai kuo gausiausiai emigruotų, 
stovyklos j kad JAValstybėse susikurtų stipri Lietuva,

liet, tautinę stovyklą, 
stovyklose BALFo di- 
padarė plačius prane- 
JAV reikalu, pabrėž-

Visos 
— kad

išgalinti ir turinti sąlygas kelti balsą ir 
kovoti dėl Lietuvos laisvės.

Tiek Oldenburgo, tiek Diepholzo liet, 
stovyklos tremtiniai' domėjosi ir klausinėjo 
apie emigraciją iš britų zonos. Kaip ži
noma, šiuo metu dar nė vienas tremtinys su 
darbo ir buto garantijomis nėra išvykęs į 
JAV. Pavieniai, asmenys ar šeimos su ne- 
vardinėmis garantijomis tiesa, yra pakvies
tos į pereinamąją Wentorfo stovyklą, o taip 
pat daugelis jau yra pakviesta tvarkyti sa
vo emigracijos dokumentų. Iš dir. J. Valai- 

iš britų zonos 
maždaug bir- 
to laiko dau- 
zonos tremti- 
zonoj ar net

Emigraciniai pranešimai
BALF o Įstaiga Europoje prašo sekan

čius asmenis, anksčiau gyvenusius Hanau 
lietuvių stovykloje; Katiliškį Marijų, Mi
kalauską Joną, Ramoną Kostą, Čižą ' Julių 
ir Michužaitę Antaniną, nevėliau š. m. ge
gužes mėn. 10 dienos mums pranešti, ar jie 
norėtų gauti nevardines darbo ir buto ga
rantijas žemės ūkio darbams J Marylandą. 
Jęi jie garantijas norėtų gauti, prašome 
mums prisiųsti apie save sekančias žinias: 
gimimo datą, ar turi D'P statusą, DP kor
telės numerį ir dabartinį adresą. Jei jie bū
tų jau išemigravę ar kitur persikėlę gy
venti, prašome jų artimuosius ar pažįsta
mus apie tai mus painformuoti. Jei iki nus
tatyto termino apie juos žinių negausim, 
jie bus išbraukti iš kandidatų sarašų.

BALF’o Įstaiga Europoje.

nebus leista j Australiją įvažiuoti, 
be jokių išimčių, bus ištremti.

rr visi,

PRASOMA ADRESUOTI ĮSTAIGAI

Dažnai pasitaiko, kad užinteresuoti asme
nys kreipiasi Į BALFą, prašydami patarna
vimų ar informacijų, laiškus adresuodami 
BALFo pirm. Kun. Dr. J. B. Končiui ar 
kitiems pareigūnams. Tai sutrukdo reikalus, 
nes adresatai nevisada esti Įstaigoje, o be 
to, ir jie patys keičiasi.

Užvilkinimams išvengti, visais BALFo 
reikalais prašoma kreiptis šiuo adresu: Uni
ted Lithuanian Relief Fund of America, 
Inc., 105 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

čio pranešimo paaiškėjo, kad 
tremtiniai į JAV tepajudėsią 
želio-liepos mėnesiais. Ligi 
giausia vyksią amerikiečių 
niai, o taip pat prancūzų 
Austrijoje gyvenantieji lietuviai, kurių nė
ra dideli skaičiai.

Po dir. J* Valaičio pranešimų, trumpus 
pranešimus sveikatos reikalu darė Grohno 
med. gydytojas dr. VI. Blažys. Jis patarė 
susitvarkyti ir susidėti**dantis tiems, kurie 
•jų neturi, nes Amerikoje šis patarnavimas 
yra itin brangiai skaitomas. Taip pat pa
tarė atlikti visas kitas galimas ir reikalin
gas operacijas, kad nuvykus Amerikon, ne
reikėtų tuojau pat gultis ligoninėn ir ope
ruotis. Čia jis pabrėžė chronišką apendici
tą, venų išsiplėtimą ir kt.. Medicinos pa
galba Amerikoje yra brangi, todėl geriau 
'kai ką susitvarkyti čia Vokietijoje, kur ga
lima juo pasinaudoti nemokamai arba bent 
žymiai pigiau.

Atsisveikindamas su britų zonos trijų sto
vyklų lietuviais, dir. J. Valaitis kvietė, tu
rint laiko, mokytis anglų kalbos, nes ji 
būsianti vienas svarbiausių veiksnių, įsi
kuriant svetimame krašte. S. Narkėliūnaitė.

*
Galėtų išemigruoti į JAV šeima, jeigu 

būtų surasta. Ponas John de Putron iš Lin
coln), Nebraska, kreipėsi į IRO prašydamas 
padėti surasti DANNI GAILUS su šeima, 
siūlydamas visą perkėlimui reikalingą pa
ramą, kaip garantijas, darbo sutartis ir tt.

Galintieji informacijų apie GAILIŲ šei
ma prašomi rašyti šiuo adresu: Miss 
MARCELA SLAJCHERT, Public Informa
tion Office, IRO Headquarters, Palais Wil
son, Geneva.

Paskutinė jų žinoma gyvenamoji vieta — 
Detmold. Ankstyvesnieji adresai: Halle/Saa- 
le k Wernigerode.

*
Įspėjimai vykstantiems Australijon

Bad Kissingenas. (IRO) — Visi išvykstan
tieji į Australiją įspėjami (nepalikti Vo
kietijoje savo žieminių drabužių, ties šiuo 
metu Australijoje ir N. Zelandijoje prasi
deda žiema. Reikią laukti stiprių šalčių. 
Vasarinė apranga reikalinga tik važiuojant 
per Italiją, laive gi būna vėsu.

Australijos vyriausybė prašo pranešti, kad 
gyvulių (šunų, kačių ir tt.) įvežimas į Aus- 
raliją griežtai varžomas. Oro keliu jų visai 

negalima įgabenti, 0 jūros keliu gali būti 
gabenami tik iš D. Britanijos. Taip pat 

draudžiama Australijon įvežti pašarą gy
vuliams. Uostų muitinėms yra įsakyta jiį 

, sunaikinti. ' .
Australijos vyriausybė dar kartą perspė

ja, kad jokiems nelegaliems imigrantams

Is Amerikos lietuvi” spaudos

Anglija

i> Lietuvos tragedija atidarė norvegams akis
Sandara rašo: „Anglų agentūros „Exchan

ge Telegraph” pranešimu, Norvegijos pri
sidėjimą prie Vakarų valstybių pakto nu
lėmė ... Lietuva. Norvegijos ministerių ka
bineto posėdyje buvo detaliai išdėstyti So- 

su Lie- 
metais. 
ir Lie- 
ir kitų 
įtikino

vietų Rusijos „nepuolimo” paktai 
tuva, pradedant 1926, 1931 ir 1934 
Visus tuos paktus Maskva sulaužė 
tuvą užsmaugė. Tragiškas Lietuvos 
Pabaltijo kraštų likimas galutinai

pasitikėti rusų žodžiu arba 
negalima.”

patiko Stoškiūtės balsas 
įvykusiame metiniame spau-

norvegus, jog
parašu niekad

Trumanui
Washingtone

dos baliuje dainavo ir Metropolitain operos 
artistė Polyna Stoškiūtė. Prez. Trumanas 
savo kalboje ir vėliau, ją pasveikinęs, gyrė 
jos balsą, sakydamas, jog jis norėtų, kad jo

Likviduota lietuviu stovykla
Weidenas. Daugiau ketvertą metų gyva

vusi Hammerwego lietuvių stovykla likvi
duota. Didesnė stovyklos gyventojų dalis 
perkelta j Regensburgo von der Tann ka
reivines, o likusieji prijungti prie latvių sto
vyklos Fichtenbūhle.

Stovyklos likvidavimas, atsižvelgiant į 
lietuvių religinius, tautinius bei bendruo
meninius interesus, yra labai- nuostolingas. 
Hammerwego stovykloj buvo įrengta graži 
ir labai jauki koplytėlė. Iširo ir ketverius 
mokslo metus sėkmingai veikusi šešių kla-

duktė, kuri taip pat yra dainininkė, bent 
perpus taip gerai dainuotų. (Garsas) __

Lietuvė motina rašo savo sūnui Amerikos 
lietuviui

„Keleivis” paskelbė vienos lietuvės laiš
ką, rašytą savo sūnui Į JAV:

„Mielas sūneli, labai man būtų malonu 
tavp pamatyti, ale turiu pasakyti, kad jeigu 
atvažiuosi, tai aš jau negalėsiu tave pas 
save priimti, nes nebeturiu jau nei namų, 
nei žemės. Aš dabar gyvenu prie svetimųjų. 
Gali būti, kad tave laikinai priimtų švoge- 
ris Jurgis ... (ištremtas į Sibirą). Bet Te
resė ir Domas (jau mirę) galėtų tave pri
imti ant visados.”

Amerikos skautai parėmė tremtinius 
skautus

Lietuviai ir kitų tautybių tremtiniai skau
tai Vokietijoje jau gavo iš JAV pirmąsias 
skautiškųjų reikmenų siuntas. Lietuviams 
teko 229 visiškai naujos skautiškos kepurės 
ir 234 kelnės. Yra žinių, kad Amerikos 
skautai ir toliau, rems tremtinius skautus. 
Šia proga tenka pastebėti, kad Amerikos 
skautų organizacijos vadovybė labai malo
niai sutinka tuos tremtinius skautus, kurie 
atvykę pas juos užsiregistruoja. Tokiems 
išduoda nemokamai net visiškai naują pil
ną skautišką uniformą.

; Apie vieną skauduli mūsų organizme
Jau seniau laikraščiuose teko aptikti pastabų, kad daug viengungių lietuvių 

| veda svetimtautes arba lietuvės moterys susituokia su svetimtaučiais. Ta tema bū- 
I davo paliečiama tik tautiniu požiūriu. Šį kartą norėtųsi mesti žvilgsnį į vieną
■ reiškinį, kuris jau bent moralės požiūriu negali likti neįdomus.

Beveik kiekvienoje stovykloje yra pastebėta, kad nemažas skaičius jaunų (nef
■ ir apysenių) vyrukų po kelius metus vadžiojasi svetimtautes moteris, ypač vokietes.
■ Sprendžiant iš jų intymios draugystės, susidaro įspūdis, kad tie žmonės susituoks
■ ir sukurs šeimą. Tegu mišrią, nelietuvišką, bet vis šeimą. Jei tautiniu požiūriu
■ tokia šeima ir nepriimtina, tai vistik toks žygis yra natūralus ir suprantamas.

Blogiausia yra su tais, kurie vadžiojasi vokietes ir nevokietes po kelius metus,
■ a kiti net vaikų prigyvena. Vykstant emigracijai, kyla klausimas, kuo gi baigsis ta
■ jų tikra ar tariama meilė. Tai mus interesuoja dėl to, kad mes negalime nesiinte-
■ resuoti tegu ir nedidelės mažumos, bet vis tik savųjų tautiečių elgsena svetimame
■ krašte.
■ '

Kada klausimas liečia taip intymią individo sritį, negi rasi visiems vieną mastą 
J ir trafaretinį bendrą atsakymą Kaip tie žmonės reaguoja Į čia iškeltąjį klusimą ry-
■ šium su emigracija galima susidaryti šiokį tokį vaizdą iš jų pačių pasisakymų ir 
; elgsenos. Štai vienas jaunas tautietis, kuris beveik neformalioje santuokoje su vo-
■ kiete gyveno apie trejus metus, džiaugiasi emigruodamas galėsiąs ja atsikratyti, o 
; ten'jau ... ir vėl susirasiąs kitą. Deja, puoselėjančių tokias pažiūras šiandien Vo- 
! ^ieiijoje yra'ne tas vienas mūsų„ tautietis. Liūdniausia, kad jie patys tą anomaliją
■ laiko savaime suprantamu reiškiniu ir visai dėl to žmonių nesigėdi.

Kita kategorija tos rūšies mūsų tautiečių, kurių tarpe būna ir visokeriopai 
; įsiskolinusių svetimtautėms, paslapčiomis arba visais šventaisiais pasižadėję iš- 
! emigruoja ir jau svetimame kontinente dingsta kaip į vandenį. Taip negarbingai 
' besielgiančių tautiečių tarpe būna ne vien viengungiai, bet ir susituokusiųjų, ku- 
! rių šeimos dėl karo aplinkybių liko pavojams ir kančioms Lietuvoje.

, Tokie reiškiniai negali būti praleisti mūsų visuomenės nepastebėti. Tai visų 
i mūsų moralumo ir, pagaliau, garbės klausimas. Mūsų pareiga išlaikyti negausią 

mūsų bendromenę tinkamoje moralinėje aukštumoje, nes, tik morališkai stipri bū
dama, ji neišsižadės likimo jai uždėtos naštos bei atsakomybės ir geriausiai įvyk
dys savo uždavinius.

Jeigu jau čia, gyvenant mums, galima sakyti, kompaktinėje masėje, kada ma
tome vienas kito kiekvieną žingsnį, kiekvieną judesį, nesivaržoma net kai kur sto
vyklose gyventi, tariama santuoka dangstantis ir nesidangstant, tai kas gi bus, pa
sklidus mums po pasaulį? Gal mažiau skaudūs būtų tie reiškiniai pastebėti pas eili
nius, menkai teišsilavinusius, jokių apibrėžtų tautinių aspiracijų neturinčius asme
nis, bet itin skaudu, kada iš įprastų dorovės normų iškrypsta aukščiau intelektiškai 
stovį, net ir gana iškilūs tremtinių visuomenės asmenys.

Kas negali susitvarkyti, palaikomas moralinio stimulo, tai tas turėtų bent pa
galvoti apie tautinę garbę. Išvykdami iš Vokietijos juk nepaliekame primėšlintų, 
išdaužytais langais ir durimis savo kambarių, kaip savo metu tai darė repatriuo- 
dami į „patį kultūringiausią visame pasaulyje” ir dar į kai kuriuos kitus kraštus 
tam tikrų taujybių „ambasadoriai”. .

Tad nepalikime paskui save ir moralinių mėšlynų. Tautų atmintyje ilgai palie
ka patirti įspūdžiai. O juk mūsų tarpe vargu atrastumėm' žmonių, kurie svetimųjų 
akyse norėtų sudergti lietuvių tautos opiniją. Tai sakoma, turint galvoje ne vien 
Vokietiją, bet ir kitus kraštus, kuriuose mums teks dar atsidurti.

Tad, kad svetur laikinai būdami lietuvio tautos garbę išlaikytumėm pridera
moje aukštumoje, turime kovoti su visomis negerovėmis, kurios labai jau neužtar
nautai mūsų tautą žemina. Todėl ir čia minima negerovė turi būti kvalifikuojama 
lygiai su kitomis žmogaus ir bendruomenės bei tautos garbę žeminančiomis nege
rovėmis. Visuomenė turi kelti balsą prieš tuos, kurie nebeteko nei žmogiškosios 
gėdos nei jautrumo ir į svetimtautės glėbį iškeičia žudomos tautos krauju įrašy
tus politiniams tremtiniams įpareigojimus.

Tie žmonės, kurie spiauna į Įprastąsias moralines normas, turi būti išskirti 
iš visuomenės, kaip yra išskiriami vagys, mušeikos ir jiems panašūs. O labiausiai 
turi būti pasmerkti tie, kurie yra pamiršę savo pareigas tėvynėje li
kusiems sUtuoktiniams ir vaikams. Ir čia ir kur bebūdami, jie turi 
matyti ir pagaliau suprasti, kad lietuvių visuomenė jų palaidą gyvenimą smerkia.

Šias eilutes parašyti mane paskatino vieno mano pažįstamo gan neeilinio lie
tuvio DP subrendusio ir išsilavinusio žmogaus „patriotinis'” pareiškimas. Tre
jus metus ar ilgiau jis vadžiojosi gražią vokietę. Jų santykiai atrodė esą 
labai jau intymūs. Emigruodamas jis pareiškė džiaugiąsis galėdamas nusikratyti 
svetimtaute, nes tautiniais sumetimais jis jos vistiek 
klausti, ką jis galvojo apie tautybę tuos trejus metus; 
jam kilo tautybės klausimas? Ar jis ir panašūs mūsų 
šiai pasielgė ir panašiai gal motyvavo savo gėdingą 
deklaruodami tautiškumą jie pažeidžia žmoniškumą?

Jei jau kas yra blogas žmogus, tai tuo pačiu jis bus ir blogas tautietis, '
G. NOREIKA,

i

!

įdomus susirinkimas

negalįs vesti. Norisi pa- 
argi tik dabar, emigruojant 
tautiečiai, kurie irgi pana- 
elgseną, nepagalvoja, kad

IRO ieškojimo įstaiga Arolsene prie Kasse- 
lio ieško šių asmenų:

' (Atkelta iš 3 psl.)
Per paskutinius metus gyvenimas Angli

joje rodo tam tikro gerėjimo žymių. Tik 
mėsos fronte, dėĮ konflikto- su Argentina 
yra sunkumų; šiaip normavimo sistema 
lengvinama; pagrindinės medžiagos: rieba
lai, cukrus, sūris, bekonas pasilieka nor
muoti; saldumynai visiškai paliuosuojami 
balandžio mėn., kiaušiniai ir pienas — va
sarai. Vis daugiau įvairių produktų gau
nama laisvai. Drabužiai ir manufaktūra vi
sai nebenormuojami, bet pirkėjų nedaug: 
trūksta pinigų. Paprastos rūšies pigiosios 
manufaktūros išdirbinių, skirtų masiškam 
klientui, parduodamų be „pirkimo mokes
čių” šįmet atsiranda kiek daugiau ir ge
resnės kokybės. ,
-Kokia gi linkme gali vystytis mūsų tau

tiečių gyvenimas Anglijoje artimoje atei
tyje?

Kad ahglų įstaigų nusistatymas spren
džiamai pasikeitų vargu ar galima laukti. 
Bet atrodo, kad pačios apystovos veikia 
mūsų naudai; kaip matėme, tik vienų metų 
būvyje, nuo pernai pavasario griežtų su
varžymų fronte atsirado keletas plyšių; tie 
plyšiai palaipsniui gali tik didėti. „Kelias į 
laisvę” tačiau, kaip atrodo bus galimas tik 
atskirais atvejais, tik per pastangas ir ko
vas, ir paprastai tik ten, kur tai anglams 
bus nudinga ar bent nekensminga. Spren
džiamų .'pasikeitimų teisės srityje galėtų 
būti tie kai po penkių metų buvimo Angli
joje iškiltų britų pilietybės klausimas, ar 
bent jeigu ir anksčiau įvykių kokių nors 
nenumatytų (o gal ir numatytų) sukrėtimų.'

šių progimnazija, nes, skaidant gyventojus i 
dvi dalis, jai nebuvo įmanoma išsilaikyti. 
Nutrūko mokslas kelioms savaitėms pra
džios mokykloje ir vaikų darželyje. Nutilo 
choras, ypač gražiai giedojęs savo koplytė
lėje. Neveikia įvairūs kursai. Žodžiu, visa 
tai,/kas'per ketverius metus kurta, dėl ko 
visą laiką bėgiota, sielotasi ir rūpintasi, 
reikėjo palikti, palaidoti ar pasiimti tik ... 
likučius.

Atvykus Regensburgan, užsimota, kad ir 
mažesniu mastu, atsikurti. Jau veikia še
šių skyrių pradžios mokykla ir valkty dar
želis, tačiau smarkėjanti emigracija sparčiai 
mažina jau ir perkeldinimo apkarpytas mu
sų lietuviškos kolonijos eiles. L. E-tas.

Atsiųsta paminėti
Lietuvos žemės ūkis ir statistika. Reda

gavo dipl. agr. A. Musteikis. Išleido Ž.O.D. 
S-ga, „Mūsų Kelio” padedama. Leidinys 
dviejų dalių: pirmoji dalis apima buv. Lie
tuvos žemės ūkį — 233 psl., gi kita dalis- 
statistiką, 143 psl. Nedidelio, parankaus for
mato. Gerąs spaudos darbas. Įrišta. Kaina 
nepažymėta. Tai vertingas leidinys mūsų 
inteligentijai, kuri susiduria su svetimtau-Į 
čiais ir nori realiais skaičiais juos painfor
muoti apie Lietuvos žemės ūkio pažangą bei 
pateikti apie mūsų kraštą elementarinius 
statistinius duomenis.

12 pasikalbėjimų su mažaisiais. Autorius 
Stasys Yla. Išleido Sielovados Tarnybos 
spaudos skyr. (14a) Kirchheim-Teck, Stein- 
gaustr. 18.

Tai yra kaip ir religijos pradžiamokslis, 
tinkąs 1 skyriaus bei vaikų darželių 4—6 m. 
vaikams. Knygelė parengta pasikalbėjimų 
forma, paįvairinta eilėraštukais, mažomis 

iliustracijomis. Kaina nepažymėta.

Schwabisch Gmtindas. Balandžio 22 d. nau
jai išrinktasis apylinkės komitetas sušaukė 
pirmąjį’ visuotinį kolonijos gyventojų susi
rinkimą. Tame susirinkime, jam jau bai
giantis, netikėtai iškilo klausimas dėl neįsi- 
ledimo Maž. Letuvos atstovo į VLIKą. Bu
vo pasiūlyta tuo reikalu priimti rezoliuciją. 
Kilo karščiausios diskusijos, kurios užsi
tęsė dvi valandas. Komiteto atstovas karštai 
įrodinėjo", kad iš visb apie tai nereikia kal
bėti, nes privirsime košės diplomatijai ir 
visiškai pagadinsime visus reikalus. Be to, 
jis įrodinėjo, kad Maž. Lietuvos atstovas 
VLIKe jau yra, ir nebėra jokio reikalo dar 
kitą įsileisti. Tačiau dauguma buvo prie
šingos nuomonės. Diskusijos tuo reikalu 
tiek įkaito, kad vienas dalyvis, nebesusi
gaudydamas, kas čia darosi, pradėjo tei
rautis, ar mes jau čia šį vakarą ir renka
me tą Maž. Lietuvos atstovą į VLIKą. Iš
aiškėjo, kad ginčijimasi tik dėl rezoliuci
jos priėmimo. Prezidiumui paprašius tos re
zoliucijos, paaiškėjo, kad niekas jokios re
zoliucijos dar nėra surašęs ir dar nežinia, 
kokia ji būtų. Neberasdamas kitos išeities, 
vienas kalbėtojas (aukštas administr. parei
gūnas) pareiškė, kad prezidiumas išėjo iš 
dienotvarkės, nes bendruomenės susirinki
me galima kalbėti tik apie virtuvės ir sriu
bos reikalus, butų klausimais, bet veltis į 
politiką susirinkimas nėra kompetentingas. 
Prezidiumas atsikirto, jog bendruomenės 
susirinkimas turi teisę kalbėtis apie viso
kius reikalus ir kalbėtojui buvo patarta pa
siskaityti tremtinių bendruomenės statutą, 
.jei jis dar nėra io skaitęs.

Prezidiumas, matydamas, kad jš padėties 
ir per visą naktį geruoju nebeišbris, pasiū
lė dvi išeitis: arba visą reikalą tuojau anu
liuoti ir užmiršti, arba pavesti komitetui, 
kad artimiausiu laiku sušauktų kitą susirin
kimą specialiai tuo reikalu, kad jį būtų ga
lima užbaigti. Balsavimo rezultatai; už su
šaukimą artimiausiu laiku susirinkimo tuo 
reikalu — 118 balsų, kad viską užmiršti — 
12, ir 49 susilaikė nuo balsavimo. Komite
tas pasižadėjo surasti prelegentą, kuris iš
aiškins, ar reikia VLIKe Maž. Lietuvos at
stovo, ar ne? (v).

SKELBIMAS

1949 metų balandžio 14 d. padaręs stam
bią vygystę iš Wehneno stovyklos (23) Ol
denburg i. Old., pasišalino Stasys ADAS- 
KEVICIUS. Į stovyklą jis buvo priimtas 
1948. m. lapkričio 23 d. kaip pabėgėlis iš 
rusų zonos.'

Spėjama, kad jo turimas laikinis asmens 
liudijimas, išduotas 1942 m. Vilniuje, yra 
suklastotas. Jis yra gimęs Anykščiuose 1923 
m. sausio 23 d. Identity Card No 324012.

Asmens žymės: ūgis apie 180 centui., lai
bas, pailgo veido, akys mėlynos, plaukai 
šviesūs, ant kaklo užpakalyje žirnio didumo 
karpa; kalba uteniškių tarme.

Pastebėjus šį asmenį — pranešti artimiau
sios stovyklos policijai.

. ' Stovyklos Komendantas..

BLOMAS Albertas, apie 45—50 m. amž., 
gim. Lietuvoje, gyvenęs Hohenberge, 

/ Kr. Schrbttensburg;

DROBAVICIUS Jonas, gim. 1910 m. sausic 
mėn., Lietuvoje, 'gyvenęs Marien
burge;

ENDZELIS Albertas, gim. 1932. 3. 29, Šilu
tėje, paskui, metu gyv. Halberstadte;

ENDZELIS Irena, gim. 1938. 9. 28, Šilutėje, 
paskut. metu gyv. Halberstadte;
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