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I britų sektorių

Berlynas (Dena).
vokiečių policininkų įsiveržė į britų sekto
rių, apsupo Karolinenhohe dvarą ir iš jo 
išsivarė į sovietų zoną visus gyvulius.

Telefono laidus policininkai nupiovė, 
dvaras visai paliko izoliuotas. Kol atvyko
britų MP ir britų sektoriaus policija, šie 
jau sti visais gyvuliais buvo pasiekę sovietų 
sektorių. ' (

Britų karinė valdžia š| |vykį tiria.
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♦ Amerikiečių radijo komentatorius 
Drew Pearsonas paskelbė, kad Stalinas at
siuntęs Trumanni laišką, kuriame siūlo 
baigti šaltą karą. Pearsonas perspėjo, kad 
ta žinia bus atitinkamų (staigų paneigta. 
Toliau jis pranešė, kad JAV Neilis tarėsi 
dėl event, keturių didžiųjų sutikimo. To
liau' Pearsonas teigė, kad Achesonag pra
nešęs Trumanui, kad keturių užs. reik. min. 
konferencija būsianti sušaukta tarp gegužės 
23 ir birželio 1 d. Paryžiuje. Višinskis da
vęs suprasti, kad Berlyno blokada bus at
šaukta, paskelbus užs. reik. min. konferen
cijos sušaukimo datą.

♦ Dr Jessupas šiandien 
reik. min. Achesonu. Vakar 
riu kalbėjo telefonu, o po to 
tų žinovu Ch. Bohlenu.

♦ Kinijos tautinė kariuomenė beveik 
visu frontu traukiasi | pietus. Šanchajuje 
ruošiamasi gatvių kautynėm.

♦ Gegužės 1 d. proga beveik visame 
pasaulyje darbininkų organizacijos buvo 
surengusios savo tradicinės šventės minė
jimus. Sovietų valdomoje Rytų Europoje 
buvo suruošti kariuomenės paradai ir eise
nos. Belgrade paradą priėmė baltai apsi
rengęs Titas, už kurio kabėjo Lenino, 
Marxo ir Engelso paveikslai. Gatvėse gali
ma buvo pastebėti daug plakatų su šūkiais 
prieš kominformą ir Atlanto paktą.

♦ Londone komunistai, nepaisydami drau- 
ditno ruošti eisenas, bandė prasiveržti j 
TrafalgarO skverą, kur profesinės sąjungos 
buvo surengusios gegužės 1 d. iškilmes. 
Komunistų eiseną išvaikė raitoji policija.

Vokietijos klausimo nuomonės 
nesiskiria

Paryžius (Dena/Reuteris). JAV karinis 
gubernatorius Vokietijoje gen. Clayus Pa
ryžiaus vakariniam laikraščiui „Paris-Pres- 
se” suteiktame interview pareiškė, kad apie 
Vokietijos apginklavimą šiuo tpetu negali 
būti jokios kalbos. Tarp JAV ir Prancūzi
jos nebėra jokių nuomonių skirtumų Vo
kietijos klausimu.

Vakarų valstybių 
klausimu Clayus šiaip 
valstybės ir vokiečiai 
ryti Vakarų Vokietijos 
Sąjunga savo zoną j 
riausybę galės jungti, 
rauja Potsdamo susitarimui. Aš esu įsiti
kinęs, kad Vakarų valstybių politika Vo
kietijoje prisidės prie taikos sustiprinimo.”

Toliau generolas patikino, kad jis iš savo 
vyrausybės negavo jokų instrukcijų 
amerikiečių sovietų pasitarimus dėl 
dos panaikinimo.

politiką Vokietijos 
apibūdino: „Vakarų 
yra nusistatę suda- 
vyriausybę. Sovietų 
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Berlynas (Dena). Berlyno vak:r t 
riuose amerikiečių kriminalinė policija iš
aiškino pačią didžiausią nuo 
pinigų padirbėjų gaują. Jie 
liais kiekiais mėlynąsias 20 
jas leido į apyvartą. Dėl 
klastotų notų atsiradimo prieš kelias savai
tes karinė valdžia patvarkė, kad mėlynosios 
20 DM notos -iki gegužės 3 d. būtų išimtos 
iš apyvartos.

Amerikiečių karinės valdžios informuotų 
sluogsnių pareiškimu klastotų banknotų 
apyvarta yra tokio pat dydžio, kaip ir ban
ko išleistųjų. Svarbiausieji tos gaujos da
lyviai yra suimti. Du iš jų buvo vokiečiai, 
vienas vengras ir vienas bulgaras.

vi-

ko- 
nu-

Pagerbė Mussolini
Rymas (Ap). Balandžio 28 d., penktose 

Mussolinio nužudymo metinėse, įvairiose 
Italijos dalyse neofašistai padarė mitingus. 
Baryje už dučę laikytose pamaldose iš 
so dalyvavo apie 800 asmenų.

Mussolinj pakoręs teisėtai
.Rymas (Dena/Afp). Italijos vadavimo 

miteto pirmininkas Šiomis Mussolinio 
žudymo sukaktuvių proga apkaltino parla
mento atstovą Audisį, kad jis 1945 m. pa
korė Mussolinj nesilaikydamas vadavimo 
komiteto įsakymų.

Audisis bandė gintis, remdamasis doku
mentais, kad (rodytų savo pasielgimo lega
lumą. Viename tokiame dokumente sakoma, 
kad reikia naikinti vistfs fašistus, kurie at
sisako pasiduoti. Kitame dokumente sako
ma, kad fašistai, kurie įstūmė Italiją į ka
tastrofą, yra baustini mirtimi. Tuo vado
vaudamasis jis ir nutarė dučę pakarti.

♦ Gegužės 7 d. 13,30 — 14,00 vai. Va
tikano radijas transliuos lietuvių kalba Mo
tinos dienos minėjimą. Bangos: 19,87 ir 
31,10 m.

Washngtonas (Dena/Reuteris). Vienas 
JAV delegacijos JT informatorius katego
riškai dementavo spaudos pranešimus, kad, 
esą, JAV ir D. Britanija nori prašyti užsie
nio reikalų ministeriu tarybą pritarti so
vietų zonos ir Vakarų Vokietijos valstybės 
fūzijai. Iki šiol iš amerikiečių pusės nėra 
jokių siūlymų, kurie turėtų būti aptarti' 
keturių susitikime. Tačiau JAV užsienio 
reikalų ministerija šiuo metu svarsto visus 
galimus eventualumus.

Penktadienį Malikas paskambino Jessupui, 
kad jis su juo norėtų po pietų pasimatyti.

Susitikimas įvyko sovietų JT delegacijos 
namuose. Vėl buvo kalbama Berlyno klau
simu.

Kompetentinguose New Yorko sluogs- 
niuose manoma, kad nekilo jokių kompli
kacijų. Kiekvieną dieną galima laukti ke
turių valstybių atstovų pasitarimų pra
džios. Gandai teigia, kad gegužės 15 d. 
reikia laikyti blokados panaikinimo diena, 
o gegužės 30 d. prasidės užsienio reikalų 
ministeriu pasitarimai.

Vakarų sąjungininkai stengiasi, kad 
vietai pareikštų savo pažiūras į keturių 
nisterių konferencijos darbų tvarką. .

Buv. D. Britanijos užsienio reikalų 
nisteris Edenas pareiškė nuomonę, 
dėl Berlyno blokados panaikinimo jokiu 
būdu negalima atsisakyti nuo Vakarų Vo
kietijos valstybės sudarymo. Kiekvienas 
perankstyvas pasikeitimas Vakarų Vokie
tijos gyventojams ir berlyniečiams, kurie dėl 
blokados tiek prisikentėjo, atimtų drąsą ir 
pasitikėjimą.

Sovietai 48 vai. pavėlavo
Zūrichas (Dena). Šveicariškis „Die Tat” 

deda savo Washingtono korespondento 
straipsnį, kuriam padėjo antraštę „Rusai 
atėjo per vėlai”. Jame sakoma: „Kai prezi
dentą Trumą ną prieš kelias savaites spaudos 
konferencijoje žurnalistai paklausė, ar jam 
kas nors žinoma, apie sovietų zondavimus 
ryšium su Berlyno blokados panaikinimu. 
Tada Trumanas pamelavo sakydamas, kad 
jam nieko apie tai nežinoma, nors jau de
vynios savaitės kaip jau trunka Jessupo ir 
Maliko pasitarimai.

Atlanto paktas Europai grąžina drąsą
Washingtonas ^Dena/Reuteris). ERP am

basadorius Harrimanas senato užsienio rei
kalų komisijoje pareiškė, kad Atlanto pak
tas Europos tautose sukėlė pasitikėjimą. 
Noras pasipriešinti tironijai, kuris 1947 m. 
pradėjo sekti, šiandien vėl pakilo. Be to 
noro priešintis vargu būtų galima sutrukdy
ti komunistų laimėjimus Prancūzijoje ir Ita
lijoje.

Europiečiai šiandien tiki, kad kilus ka
rui, galutinis laimėjimas būtų JAV pusėje.

Toliau Harrimanas pridūrė, kad Vakarų 
pasaulio anglių ir plieno produkcija yra 
keturgubai didesnė už Sovietų Sąjungos ir 
jos satelitų produkciją. Vien tik Vakarų Eu
ropos kraštai turi didesnį pramonės kapa- 
citetą, negu kraštai už geležinė, uždangos.

Vis tiek plūsta, nors ir derasi

panaikinimo Malikas

nustebo jo tono aš- 
darant.

Washingtonas (Ap). Sovietų JT delegatas 
Malikas JT pilnatyje smarkiai puolė JAV ir 
D. Britaniją, kad jos Atlanto paktu ir „ki
tomis agresyviomis priemonėmis” apeina 
JT organizaciją. Savo kalboje pasitarimus 
dėl Berlyno blokados 
neminėjo.

JT delegacijos labai 
trumu, tuos kaltinimus

Britų užsienio reikalų ministerija prane
šė, kad Vakarų valstybių delegatai JT Ber
lyno klausimui sudarė nepaprastą komisiją.

Balandžio 28 d. buvo paskelbta, kad pa
sitraukė iš savo pareigų JT gen. sekreto
riaus pavaduotojas sovietų atstovas Sobo
levas. Tai davė progos tolimesniems spė
liojimams apie sovietų pasiryžimą keisti 
savo užsienio politiką. Mat, Sobolevas yra 
pasižymėjęs Vokietijos klausimo žinovas.

Sobolevas jau ilgesnį laiką yra Maskvoje. 
Manoma, kad Kremliaus pasitarimuose jis 
vaidino nemažą vaidmenį. Tikimasi, kad jis 
bus paskirtas atsakingoms pareigoms so
vietų užsienio reikalų ministerijoje.
Amerikos balsas” 24 vai. | parą rusiškai 
Frankfurtas (Dena). RIAS paskelbė, kad

Prezidentes, o su juo kartu ir užsienio 
reikalų ministerija bijojo, kad paskelbimas 
apie tą kontaktą tarp amerikiečių ir rusų, 
kurio metu buvo svarstoma apie pasiren
gimą keturių konferencijai Vokietijos klau
simu, paaštrintų aktualų konfliktą Bonnoje 
tarp vokiečių politikų ir Vakarų valstybių 
ir greitas susitarimas būtų sutrukdytas.

Tada, kai į Vokietiją pasiųstasis Murphys 
nelauktai tūrėjo greitą pasisekimą ir apie 
tai pranešė Washingtonui, 
lengviau atsikvėpta.

Jeigu Kremlius pasitarimų 
skelbtų 48 vai. anksčiau, tai 
sluogsnių nuomone, vokiečių 
steigimas Vakarų Vokietijoje

o gal pasidarytų apla-

New Yorkas (Dena/Reuteris). Amerikos 
delegatas JT Fosteris Dullesas pareiškė, kad 
pasaulio skilimas dėl teisės ir neteisės su
pratimo valstybiniame gyvenime yra toks 
didelis, kad ir Jungtinės Tautos nedrįsta pa
naudoti savo galią, idant tuo žygiu, norint 
primesti mažos daugumos valią ryžtingai, 
įsitikinusiai ir stipriai mažumai, pasaulis 
nebūtų įstumtas j karą.

Įvairias eklezijas jis atvaizdavo kaip 
Jungtinių Tautų asistentus. Tik religingu
mas, kyląs iš žmogaus prigimties, gali su
kelti žmonių garbę, toleranciją ir taikingą 
kaimynų sugyvenimą, ko savo darbais sie
kia Jungtinės Tautos.

Johnsonas prašo ratifikuoti Atlanto paktą
Washingtonas (Dena/Afp). JAV krašto 

apsaugos ministeris Johnsonas senato už
sienio reikalų komisijoje pareiškė, kad jei
gu Atlanto paktas nebus paremtas ginklų 
teikimu jo signatarams, tai tas paktas ne
galės pateisinti su juo susietų lūkesčių.

Dėl užsieniuose esančių atramos taškų, 
kuriuos užimtų amerikiečių kariuomenė, 
Johnsonas nieko konkretaus nepasakė. Jis 
tik pabrėžė, kad paktas kariuomenei laiduo
ja strategines pozicijas, kurios reikalingos 
gynimuisi. Baigdama jis prašė senatą At
lanto paktą ratifikuoti.

Milžiniškas radaro tinklas apie JAV
Philadelphia (Dena/Reuteris). JAV karo

„Amerikos balso” transliacijos rusų kalba 
nuo praėjusio sekmadienio sovietų trukdo
mųjų stočių yra visiškai nuslopintos. Todėl 
nusistatyta „Amerikos balso” transliacijas 
rusų kalba kasdien vietoje pusantros valan
dos transliuoti ištisas 24 valandas.

Titas yra judošiškas išdavikas
Frankfurtas (Dena). Bukarešte pasirodė 

kominformo laikraščio „Už pastovią taiką ir 
liaudies demokratiją” naujas numeris. Ta
me laikraštyje Rumunijos komunistų parti
jos generalinis sekretorius Jugoslavijos 
valstybės vairuotoją maršalą Titą atvaiz
duoja kaip Judą. Toliau jis išvadžioja, kad 
prieš kelias savaites Belgrade įvykęs liau
dies kongresas aiškiai įrodęs „Tito klikos 
vėliavos 
!ą”.

Nauji
Praha

komunistų įstaigos neseniai įsakė įvykdyti 
eilę areštų karininkų korpo tarpe.

Apie 20 karininkų, kurie praėjusiais me
tais už tai, kad praėjusiame kare palaikė 
santykius su Vakarų sąjungininkais, buvo 
iš tarnybos atleisti, dabar yra areštuoti.

perbėgimą į imperialistų stovyk-

karininkų areštai Čekoslovakijoje

(Dena/Reuteris). Čekoslovakijos

Šanchajus (Dena/Reuteris). Priartėjus prie 
Šanchajaus komunistų kariuomenei, iš šio 
6 milijonus gyventojų turinčio miesto pra
sidėjo masinis žmonių bėgimas | pietus. Iš
plaukė iš Šanchajaus ir amerikiečių bei bri
tų laivai, kurie pasiieškojo saugesnės vie
tos. Labai nukrito kiniečių aukso juano ir 
amerikiečių dolerio vertė. Labai pakilo ki
niečių sidabrinių ’dolerių kursas.

Ciangkaišekas išleido T -kiniečius atsišau
kimą, kuriame pareiškė, kad-po trijų metų 
ir vėl laimės tautinė Kinija. Jis reikalavo 
visų patriotų burtis išvaduoti kraštui nuo 
komunistų tiranijos.

Į Šanchajų atvyko generalisimas Ciang
kaišekas, kuris tarėsi su karinėmis ir ci
vilinėmis Šanchajaus įstaigomis. Manoma, 
kad jis ims vadovauti politinei tarybai, ku
ri perims visą tautinės Kinijos pasiprieši
nimą.

Šanchajui ginti dar atvyko 100.000 vyrų 
kariuomenės ir 12 laivų. Kad išlaikyti pa
čiame Šanchajuje - tvarką ir ramybę, yra 
šaudomi visi neramumų 'kėlėjai, plėšikai k 
pasisavintojai.

Į Burmą atvyksta dideliais kiekiais tau
tinės Kinijos dezertyrų.

Britai Hongkonge k Singapore tari pa
ruošę lėktuvus savo piliečiams iš Šancha
jaus evakuoti, jei paskutinę valandą to pri
reiks.

Ruošia nekomunistini taikos kongresą .
Paryžius (Dena/Reuteris), Šeštadieni Pa

ryžiuje susirinko per 100 atstovų iš (vairių 
Europos kraštų kairės orientacijos politi
kų. Jie tariasi dėl nekomunistinio pasaulio 
taikos kongreso sušaukimo. Vakare jie tu
rėjo susirinkti Paryžiaus velodrome, kur 
turėję būti perskaitytas Mrs. Rooseveltie- 
nės atsišaukimas.

Tą susirinkimą remia žymūs asmenys, 
kaip Nobelio premijos laureatas Dalė, bri
tų danbiečių politikas Crosmanas, J. P. 
Sartrė, A. Camusas, filmų artistė Bergmane 
ir pasaulio pilietis Davisas.

aviacijos žinių perdavimo skyriaus viršinin
kas gen. Ankenbrandtsas pareiškė, kad JAV 
kariuomenė paruošė planus įrengti milži
nišką radaro tinklą, kuris turi saugoti kraš
tą nuo oro antpuolių.

Prezidentas Trumanas kovo mėn. 30 d. 
pasirašė Įstatymą, kuriuo radaro progra
mai vykdyti paskirta 85 milijonai dolerių. 
Oi iš viso' tos programos įvykdymo kaštai 
sieks 161 milijoną dolerių.

Franksas konferuoja su Achesonu
Washingtonas (Dena/Reuteris). Britų am

basadorius Washingtone Franksas turėjo 
pasitarimus su užsienio reikalų ministeriu 
Achesonu. Tartasi Vokietijos klausimu.

Atstovą rūmai už Tafto Hartleyaus (statymą
Washingtonas (Dena/Afp). JAV atstovų 

rūmai 275 balsais prieš 37 balsus balsavo 
prieš Tafto Hartleyaus įstatymo panaikini
mą ir grąžinimą Wagnerio įstatymo. Pasta
rasis įstatymas profesinėms sąjungoms tei
kia daugiau teisių, negu Tafto Hartleyaus 
įstatymas. '

Italijos kolonijų likimas
Rymas (Dena/Reuteris). Italijos užsienio 

reikalų ministeris grafas Sforza parlamento 
užsienio reikalų komisijoje pareiškė, kad 
veikiausiai JT . Italijos kolonijų klausimas 
bus atidėtas. Tai yra dėl to, kad Italijai 
priimtinas to klausimo sprendimas pilnaty
je negautų dviejų trečdalių daugumos. Oi 
Jungtinėms Tautoms priimtinas sprendimas 
sukeltų Italijoje „didžiausią nusivylimą”.

JAV ir lotynų Amerikos valstybės sten
giasi rasti to klausimo sprendimo 
formulę, kuri būtų priimtina Italijai.

Netikėtas lotynų kraštų vieningumas
New Yorkas (Dena/Reuteris). Iš patikimų 

šaltinių patirta, kad dvidešimt lotynų Ame
rikos valstybių slaptame posėdyje nutarė 
paremti Italijos pretenzijas i Tripoli ir jos

tokią

•. . ,. ... , .. .. . uotas, protestavo, sau jnv .visa
nusistatymą atmesti bet koki partini spren- j ministerija jiems nedavė vizų įvažiuoti 
daną jos buvusių kolonijų likimo klausimu. į Ameriką. (D/R).
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1949 M. GEGUŽĖS 2. D.
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Prezidentas Trumanas spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad visus Amerikos pilie
čius Kinijoje saugos JAV karo laivynas.

Daugumas kitų kraštų piliečių, išskyrus 
amerikiečius ir rusus, nori Šanchajuje likti 
ir tuo atveju, jei ten ateitų komunistai. Iš 
prancūzų ir danų kolonijų išvyko | savo 
kraštą labai nedaug piliečių, o indai ir fi- 
lipinai visiškai negalvoja išvykti. Vietos 
IRO skyrius iš Ženevos gavo įgaliojimą iš 
Šanchajaus evakuoti 400 baltųjų rusų. Iš 
viso mieste yra per 5.000 bevalstybių rusų.

Penktadieni komunistai puolė 900 km il
gio naujas tautinės Kinijos kariuomenės 
policijas. Komunistų kariuomenė žygiuoja 
trimis stambiomis grupėmis, kurių viena 
priartėjo prie Šanchajaus už 55 km.

Šanchajaus policija areštavo apie M00 as
menų, kurie bus deportuoti. Kinijos taikos 
delegacija ris dar tebėra komunistų sosti
nėje Pekinge.

Komunistų radijas skelbia, kad didžioji 
dalis septynių tautinės Kinijos armijų tarp 
Nankingo ir Hangčavo yra „suskaldytos l 
šmotelius”. Esą paimta | nelaisvę per 40.000 
belaisvių.

JAV ir D. Britanija paliks savo konsulatus
JAV užsienio reikalų ministerijai artimi 

sluogsniai teigia, kad JAV ir D, Britanijos 
vyriausybės ketina sueiti į sąlytį su komu- 
tų įstaigomis Kinijoje. Abi vyriausybės 
mano, kad komunistų užimtose Kinijos sri
tyse savo konsulatus reikėtų palikti.

Tačiau Įsakmiai yra pabrėžiama, kad tai 
jokiu būdu nereikš komunistų režimo pri
pažinimo.

Britu spaudos ginčas 
dėl Franco ,

Londonas (Dena/Reuteris). Socialistinis 
britų savaitrašti* „Tribūne” rašo, kad Is
panijos (traukimas | Vakarų Uniją arba pri
traukimas prie Atlanto pakto galėtų niekais 
paversti Vakarų Europos tautų atkutimą. 
Laikraščio nuomone, tos fašistinės valsty
bės moralės nepagerintų jokia dolerių do
zė.

Taip pat ir kairės orientacijos „New Sta
tesman and Nation” pasmerkė kiekvieną 
siūlymą leisti Ispanijai dėtis prie Atlanto 
pakto. D. Britanija nieko negalinti pakeis
ti, jeigu JAV, atsižvelgdamos i patogius 
bombonešių atramos taškus, remia Francą. 
Bet britų vyriausybė gali pareikšti savo ve
to prieš tūlo krašto įtraukimą į Atlanto pak
tą. .. •

Tuo tarpu konservatorių „Spectator” ra
šo, kad nėra jokio išmintingo pagrindo lai
kyti Ispaniją už JT ribų. Jo nuomone, JT 
turi reikalą su tarptautiniais santykiais, bet 
ne su vidujiniais kurio nors krašto nesuti
kimais. Yra aiškus faktas, kad Ispanija nuo 
1945 m. pasirodė taip pat taiką mylis kraš
tas, kaip ir bet koks kitas šios žemės kraš
tas.

Londoniškiame „Times” vienas konservą-’ 
torių atstovas griežtai pasisako prieš D. 
Britanijos vedamą politiką santykiuose su 
Ispanija. Jis reikalauja normalių diploma
tinių santykių.

Jei Europoje kiltų karas, sako laikrašty
je, tai Ispanija tuojau turėtų būti pakvies- ' 
ta dėtis prie Atlanto pakto. Britų politika 
remiasi nesąmone, jeigu bus atsižvelgta, kad 
Portugalija, kuri tikrai nėra demokratinė, 
ir buv. priešiška Italija yra prileistos daly
vauti Atlanto 
kietos kaktos 
ispanų tautos

paikte. Prieš Ispaniją vedama • 
politika niekada nepaskatine 
nušalinti gen. Francą.

Lotynų Amerikos blokas JT pilnatyje, no
ri painformuoti D. Britaniją ir JAV apie 
savo nutarimą, kad jos nepritars jokiam ki
tam sprendimui, kuris Tripolio klausimą 
spręstų kitaip, negu jo grąžinimą Italijai.

Be to, patirta, kad lotynų Amerikos dele
gatai nutarė pasisakyti už šį sprendimą: 1. 
patikėtinio teises Tripolyje perduoti Itali
jai; 2. patikėtinio teises Cirenaikoje per
duoti D. Britanijai; 3. Fezzano srityje pa
tikėtinio teises perduoti Prancūzijai; 4. Erit
rėją padalyti tarp Abisinijos ir britų Egip
to Sudano bei iš kitos jo dalies sudaryti 
tarptautinę zoną; 5. italų Somalijoje pati
kėtinio teises perduoti Italijai/

♦ Britų kairės orientacijos parlamento 
atstovas Zilliacusas ir Prancūzijos parla
mento atstovas, buvęs aviacijos minisimis 
Cotas, protestavo, kad JAV užienio reika-
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Tarptautinė padėtis

Maskvos
taikos balandžiai

Valstybių paslaptys keliauja
Kaip valstybės pristato diplomatini paštą

Atsidūręs kuriame nors iš didžiųjų aero
dromų, gali pastebėti vidutinio dydžio im
pregnuotos drobės maišus, su įrašais: „De
partment of State”. Prie jų pamatysi besi
sukinantį jauno- amžiaus vyruką, kuris į 
tavo smalsų klausimą atsakys;
, — Taip, tai diplomatinis paštas. Aš esu 

užsienio reikalų ministerijos štabo" valdi
ninkas, per pastaruosius 3 mėnesius lėktu
vu apkeliavęs 150.000 km. Stebitės? Mūsų 
žmonės per metus vidutiniškai nukeliauja 
300.000 km. Nuotykingas, bet ir ištvermės 
reikalaująs užsiėmimas.

Amerika turi 80 diplomatinių kurjerių. 
Daugumas jų neturi 30 metų amžiaus. Tai 
sveiki,- energingi vyrai, galį ištverti visus 
kelionių sunkumus ir po tų tampyti cent
nerinius maišus. Jie gauna kasmet po 
2500—4000 dolerių algos (kelionių, viešbu
čių ir kt. sąskaitas apmoka ministerija). Iš 
jų reikalaujama, kad jie, bet kokioje situa
cijoje atsidūrę, sugebėtų išlaikyti šaltus 
nervus. Diplomatinį paštą jie turi, nežiū
rint kas beatsitiktų, pristatyti į paskyrimo 
vietą. Dažnai kurjeriui tenka gabenti 4—6 
maišus, ir jis labiau atrodo panašus į tūlą 
kalinį, negu Į žmogų su diplomatiniu pasu.

Kas pačiuose maišuose randasi, dažniau
siai jie ir patys nežino. „Gal juose slypi 
valstybinės paslaptys, t o gal tik nuobodūs 
pranešimai, per ilgi siųsti šifruotomis tele
gramomis”, sako jie. Ginklų jie nesinešio
ja, nes svetimi agentai neturi noro jų mai
šais domėtis. Reikia atminti, kad ir kitos 
valstybės turi savo diplomatinius kurjerius, 
o agento įsikišimas sulaužytų nerašytą 
valstybių Sutartį, pagal kurią diplomatinis 
paštas yra „tabu” — neliečiamas. Net ir 
ankstyvesnis paprotys — visus pašto maišus 
prirakinti prie kurjerio alkūnės — šiandien 
jau retai tebenaudojamas. Tiesa, neretai jų 
maišuose kartais tikrai būna sudėti svarbūs 
dokumentai, valstybių sutartys arba slapti 
pranešimai, kurių praradimas sukeltų piktų 
tarptautinių pasėkų, tačiau niekas nežino, 
kuriame maiše .jie gįili 
geriausia apsauga nuo 
nimo.

Žinoma, diplomatinių 
mimas yra nepaprastai 
rius metus jie spėja. pažinti visą pasaulį. 
Jie gali papasakoti savo įspūdžius iš Kal
kutos, Šanchajaus, Kabulo, Bas'ros, Asma- 
ros, Reykjaviko, Rio de Janeiro ... Jie va
žinėją po Maskvą, Paryžių, Kairo, Madri
dą — po visus didžiuosius pasaulio miestus. 
Jie gali papasakoti apie banginių medžioklę 
Portugalijos Vakarų Afrikoje ir paslaptin
guosius Brazilijos čiabuvių papročius.

Kurjeriai visada keliauja pirma klase — 
lėktuvais, laivais, geležinkeliais, tačiau kar
tais tenka

Prieš si/plasnojant naujiems Maskvos;
Taikos balandžiams, ChurchiUis labai pesi- 
mistiškąl nušvietė santykių tarp Sovietų 
Sąjungos ir likusio pasaulio raidą. Jis kar
ti! tačiau priminė ir staigią Džingischano 
mirtį, kuri,, kaip žinia, išgelbėjo Europą 
nuo mongolų invazijos. Atrodo, kad tam 
britų valstybės vyrui stiprų įspūdį padarė 
Molotovo, Mikojano, Bulganino ir kt, at
šaukimas iš tam tikrų postovių, kuris iš 
pradžių buvo siejamas su Stalino sveikatos 
būkle. Esą, silpnėjančios sveikatos verčia
mas jis dalį savo funkcijų perleidžia jaunes
nėms jėgoms. Tačiau po to Stalinas beveik 
visą savaitę posėdžiavo su Aukščiausia Ta- 

, ryba, ištisas valandas konferavo su šiauri
nės Korėjos delegacija bei Albanijos mi
nisteriu pirmininku. Žodžiu, neatrodo, kad 
jis norėtų iš savo rankų paleisti vadžias. 
Tačiau kas gi būtų laimėta, jei jis pasi
trauktų iš politinės scenos? Malenkovas da- 

. bar vadovauja partijos sekretoriatui, jo 
įtaka atskirose ministerijose vis daugiau 
jaučiama. O jis 1947 m. pareiškė, kad „lik
vidavus pačioje Sovietų Sąjungoje priešin
gas klases, klasių kova sovietų labui persi-

• metė į tarptautinę areną”. New Yorke ir 
Paryžiuje sovietų režimas sutelkė savo ša
lininkus protestuoti prieš „karo kurstyto
jus”, netgi Maskvos patriarchas sovietų 
spaudoje šaukėsi Dievo pagalbos taikos iš
laikymui. (Ta, proga, jam net buvo leista 
pirmą kartą bolševikų eroje rašyti „Dievas” 
ir „Viešpats” su didžiosiom raidėm!). — 
Tačiau nė vienu žodžiu Malenkovas ir jo 
sėbrai nepaskelbė, kad klasių kova tarptau
tinėje arenoje bus sustabdyta.

Nenorint apsvaigti nuo komunizmo taikos 
pasiūlymų, visados reikia prieš akis laiky
ti jo principnį nusistatymą. Patikėti, kad 
sovietai tiesia susipratimo ranką, nes svei
kas protas reikalauja liautis varyti obstruk
cijas, reikštų visišką Maskvos politikos pa
grindų nesuvokimą. Tiesa, oro tilto našumas 
sovietams labai imponuoja ir atitinkamas 
jų karines instacijas verčia suabejoti, ar 
iš tikrųjų bus galima laimėti su techniškai 
taip pranašesniais anglosaksais. Vakarų 
priešblokada labai kenkia sovietų zonai, ir 
sovietai šiandien beveik daugiau laimėtų, 
negu pralaimėtų, jei atšauktų savo priemo
nes. Todėl visai nenuostabu, kad sovietų 
diplomatai tuo reikalu užmezgė kontaktą su 
amerikiečiais.
' Sovietų vyriausybė su slaptu pasitenkini
mu stebėjo vokiečių socialistų vado dr. 
Schumacherio pasipriešinimą Bbnnos kons
titucijos projektui. Ir dabar po susitarimo 
tarp gubernatorių ir Bonnos parlamen
tinės tarybos, ji dar nepametė vilties. Ji 
galimas daiktas, tikisi, kad paleidus taikos 
balandžius ji Sustiprins socialdemokratų pa
sipriešinimą Vakar.ų Vokietijos sudarymui. 
Tai pirmasis sovietų taikos pasiūlymų tiks
las.

Antras, nemažiau svarbus sovietų tikslas 
yra pilti vandens ant tų amerikiečių kon
greso atstovų bei senatorių malūno, kurie 
priešinasi. Amerikos ginklų Europai teiki
mui. Juk rusam nieko- nekaštuoja pasiūlyti 
susitarimą, (kurį jie vėliau visokiais būdais 
dels sudaryti), ir tokiu būdu priversti Ame- 

i rikos kongresą karinės pagalbos Europai 
įstatymo projektą atidėti ad acta. Laimėti 
laiko reiškia visiką laimėti — štai Maskvos 

' šūkis.
Juo labiau, kad laikas Kinijoje prieš vi

sus lūkesčius dirbo komunistų naudai. Šiaip 
ar taip Kinija bus komunistinė Valstybė- 
Rusai apsimetė, kad jie į tą karą nesimaišė, 
ir tuo būdu nedavė pagrindo amerikiečiams 
prieš juos nusikreipti. O jei Maskva dabar 
rodo savo taikingas nuotaikas, juo labiau. 
Tai Maskva supranta. Ji tikisi didelio lai
mikio, nes mes skeptiškai žiūrime į visus 
specialistų teigimus, kad Kinija paseks Ti
to pėdomis. To laimikio akivaizdoje smūgis 
orumui Berlyne* yra tikrai pakenčiama blo- 

’ gybė.
Kol kas Maskvos taikos balandžiai nebu

vo labai gausūs, nes, atrodo, sovietai ne
turėjo didelių vilčių vokiečių socialdemo
kratiją įkinkyti į komunizmo vežimą, su
stabdyti vokiečių valstybės įkūrimą ir su
laikyti amerikiečių karinę pagalbą Europai. 
Iš pradžios Maskva dar nesitikėjo, kad kinų 

' komunistai persikėlę per Jangcę, visai ne- 
- sutiks jokio rimto pasipriešinimo, kas tik 
dabar paaiškėjo. Dabar komunistams ten be 
pasipriešinimo žygiuojant pirmyn, sovietams 
svarbu pasaulio dėmesį nukreipti nuo Ki
nijos įvykių. Tam tikslui pasiekti jie Eu
ropoje paleis dar daugiau taikos, balandžių.

.. (Basler Nachrichten)

KANADA

PALESTINA

žygiuoti ir pėsčiomis, lipti ant

savo pranešime,, pateiktame JAV

RUMUNIJA

* Popiežius Pijus

Nauja vaizbos preke - uranas

būti. O tai ir yra 
bet kokio pasikėsi-

kurie gene- 
išdalinimui. 
Pearl Har- 

lėktuvus D. 
pakankamai.

„paštininkų” užsiė- 
įdomus. Per penke-

* Kanados senatas kaip pirmoji parla
mentinė institucija ratifikavo Atlanto pak
tą. (D/R).

veikti kominformo radijo siųs- 
KW stiprumo/ Tai bus, šalia 
stipriausias Europos radijo 

Jam vadovaus M. Arbusovas 
buvęs kominterno radijo

kad 36 amerikiečiai, 
kunigais, šnipinėja

VATIKANAS

* Ruandos (belgų mandatinė sritis Af
rikoje) karalienė Rudahigva kaip pati pir
moji čiabuvių valdovė atvyko į Belgiją vi
zito. Ją priėmė princas regentas Karolis k 
Belgijos kardinolas Roeys. (D/R).

Graikijos tragizmo priežastys
Reikia iš vyriausybės eilių pašalinti korupciją

Kominformo siųstuvas
Bukareštas (Romania Libera). Netrukus 

čia pradės 
tuvas 500 
Maskvos, 
siųstuvas,
prieš 1943 m. 
transliacijų vadovas.

Viename
kongreso užs. prekybos komisijai, Louis E. 
Wymanas smarkiai kritikuoja JAV pagal
bos Graikijai politiką. Pranešimas remia
mas medžiaga, surinkta jo inspekcinės ke
lionės po Graikiją metu.

Wymanas apkaltina dabartinę Graikijos 
vyriausybę nepajėgumu bei obstrukcija ir 
nurodo, kad ji esanti ultra reakcinė. Ji ne
atstovaujanti graikų tautos valios ir truk
danti JAV karinių misijų veiklą. Neišven
gia Wymano kritikos ir pačios amerikiečių 
njisijos. Kai kurie jų nariai esą nepriaugę 
misijų pareigoms, o jų netikslingas švaisty- 
masis pinigais sudarąs nepaprastą kontrastą 
tam skurdui ir vargui, kuris čia ryškus 
kiekviename žingsnyje.'

„Išskyrus keletą prabangfrigų viešbučių”, 
konstatuoja Wymanas, per visą savo viešė
jimo Graikijoje laiką įeradau nė vieno ap
šildomo kambario ir pakenčiamo valgio. 
Atėnuose pilna žmonių nudriskusiais dra
bužiais. Siame septynių su puse milijonų 
gyventojų krašte turtuolių yra ne daugiau, 
kaip 1800. Visi kiti pasibaisėtinai nuskur
dę. Vidurinio luomo visai nėra.”

Tikrų komumątų, Wymano nuomone, su
kilėlių tarpe yra ne daugiau, kaip 15’/o. Ne
galima esą manyti, jog jie išsilaiko tik dėl
to, kad juos remia kaimyninės Balkanų val
stybės. „Kol Jungtinės Valstybės savo pa
galbą nesuriš su sąlyga, kad Graikijos vyr 
riausybė iš savo tarpo pašalintų išeikvoto
jus ir korupcinierius, tol Graikijoje nebus 
įmanoma pasiekti lemiamų ekonominių ir 
militariniu laimėjimų”.

Būtų klaidinga manyti, toliau sakoma 
pranešime, kad lemiamo sprendimo būtų 
galima pasiekti vien militarine persvara. 
Taip pat nedaug naudos duotų vien pinigi
nė parama. Be sveikų ekonominių pagrin
dų, be tūlo „gero dalyko”, kuris galėtų at
šildyti graikų tautą, vien militarinėmis prie
monėmis nebus galima įveikti sukilėlių ju
dėjimo. Kol žmonės nepamatys regimų įro
dymų, kad vyriausybė pajėgia gerinti gy
venimo sąlygas ir juos ištraukti iš elgetą ly- 

Igio, tol jie tikės sukilėlių pažadais.

MINTIS

asilų arba mulų nugarų, sėsti į rikšos 
neštuvus. Jų gyvenimas yra ištisas kelio
nių romanas ... tačiau patyrimas parodo, 
kad kiekvienas malonumas yra varginąs ir 
nuobodus, jeigu esi verčiamas ji atlikti.

■ James Deanas, vienas iš energingiausių 
JAV Valstybės ‘Departamento kurjerių, 
kartą buvo priverstas nusileisti Brazilijos 
džiunglėse. Abu su pilotu — laimei, buvo 
nesužeisti, — žygiavo 480 km per dykumą, 
iki pasiekė pirmąją sodybą, iš kur abu 
buvo tolyn išgabenti kitu lėktuvu. Parag
vajaus sostinėje, atiduodamas paštą, jis at
rodė labiau panašus i lavoną, negu į gyvą 
žmogų.

Frankas Udofas, kuriam teko paštą ga
benti iš Maskvos į Berlyną, pastarąją žie
mą, lėktuvui priverstinai nusileidus, tris 
dienas ir naktis žygiavo sniego ir ledo

Šiandien Washingtone galima sutikti tiek, 
pat daug užsieniečių karininkų, kaip ir po 
Pearl Harbouro (japonų užpuolimo). Vie
nintelis skirtumas tarp tada ir šiandien yra 
tik tas, kad dabar tie karininkai dėvi civi
lius rūbus.

Didelę daugumą dabartinių karininkų su
daro anglai. Jų tarpe yra tokių, kurie sau
gumo sumetimais vadinasi slapyvardėm. 
Washingtono gyventojams jie nekrenta į 
akis, nes vengia viešų vietų. Tačiau jie 
dažnai konferuoja Pentagone (JAV krašto 
apsaugos ministerijoje). Teigiama, kad 
šiandien Washingtone yra daugiau anglų 
karininkų negu pačiame Londone! Jų tiks
las yra suderinti JAV karinį pajėgumą su 
Vakarų Europos tuo pačiu pajėgumu. Nus
tatomos rolės kare su Sovietų Sąjunga.

,Taip pat ir Vakarų Europos technikai 
yra Amerikoje, kad iš kariuomenės sandė
lių gavus reikalingų ginklų. Pageidautinų 
daiktų sąrašuose pirmoje vietoje stovi tan
kai ir bombonešiai. Tačiau kai 
rolai priešinasi JAV rezervų 
Jiems tai primena laiką prieš 
bourą, kad JAV, atidavusios 
Britanijai, pačios neturėjo jų

Taip pat diskutuojama ir apie amerikie
čių dalinių pasiuntimą į Euifopą. Tie dali
niai turėtų europiečius išmokyti naudotis 
amerikiečių ginklais. Tok^ų dalinių pasiun
timas turėtų ir moralinės reikšmės, nes 
įrodytų, kad Atlanto paktas nėra vien po
pieriaus skiautė.

Daugiausia galvosūkio sukelia europiečių 
reikalavimas nė tik kovos lėktuvų, 'bet ir 
sunkiųjų bombonešių. Amerikiečių aviacija

Europos karininkai Washingtone
Constating Brownė

Ilgame detalizuotų kaltinimų sąraše Wy
manas kritikuoja Graikijos vyriausybę, kad 
ji nesugebanti pašalinti pasenusios mokes
čių sistemos, kuri esanti palanki turtuolių 
luomui. Toliau jis pastebi, kad plačiosios 
gyventojų masės ginčo atvejais turį labai 
maža perspektyvų apginti savo teises, o 
karinių teismų žiaurumas juos varyte va
rąs į komunistų glėbį. Ypač ūkio ministe
rijoje siaučianti korupcija, o kai kurie ele
mentai, vyriausybės tylos sąmokslu toleruo
jami, varą juodąją prekybą ir maitinitflo 
sektoriuje.

Komunistų strategija esanti paremta ne 
tiek militariniu krašto užėmimu, kjek Grai
kijos ekonominio gyvenimo skaldymu. Jie 
norį tuo būdu pasauliui įrodyti, kad Grai
kijos nepajėgumas išbristi iš dabartinių sun
kumų remiąsis Vakarų Valstybių nepajėgu
mu įgyvendyti Marshallio planą.

Graikijai reikią socialinių reformų ir ge
riau funkcionuojančio administracijos apa
rato. Užsienio karinė ir ekonominė pigaf-

Darmstadtas (Dena). Amerikiečių krimi
nalinės policijos valdininkai Darmstadte 
areštavo tris asmenis, kurie įtariami gabe
nę į sovietų zoną didesnius kiekius urano.

Ryšium su tuo dar devyni asmenys su
imti kituose miestuose. Jie irgi priklausę tų 
„kontrabandininkų” gaujai.

Darmstadtas (Dena). Papildant pranešimą 
apie urano vaizbą, teko patirti, kad ameri
kiečių kriminalinė policija konfiskavo 2.300 
gramų gryno uranb. Tas uranas tariamai 
esąs iš senų vokiečių atsargų ir jis turėjo 
būti .parduotas už 10 milijonų dolerių. Ve
dant derybas, į kurias įsiskverbė ir ameri
kiečių kariuomenės agentai, penki vaizbū
nai buvo tuojau suimti, du vaizbūnus, pri
klausančius tai gaujai, suėmė Darmstadto 
vokiečių kriminalinė policija, o vienas bu
vo suimtas net Berchtesgadene. Suimtieji

persirgo plaučių uždegimu.

laukais. Trečią dieną jį rado užmigusį po 
pušimi, pašto maišą pasidėjus po galva. 
Vėliau jis gana ilgą laiką išgulėjo ligoni
nėje, kol

Vienas anglų kurjeris 1929 m. turėjo iš 
Pešavaro 
Kabulą.
nepasiekė, nes viena laukinė gentis jį paėmė 
belaisvėn, ir tik po 8 metų buvo išvaduo
tas. Jis atrodė, kaip vaikščiojąs skeletas, o 
diplomatinį paštą kurdai buvo 'sudeginę.

Savaime suprantama, kad po kelerių metų 
kelionių jaunieji vyrai, anksčiau svajoję 
paklajoti po visą pasaulį, apsidžiaugia, tas 
keliones baigę. Daugumas jų pasidaro vice
konsulais, kiti išvyksta į užsienius prekybos 
firmų atstovais. O kiti tiek prisisotina tų ke
lionių, kad meta viską ir pasilieka amži
nais sėsliais.

(šiaur. Indijos siena) nukeliauti į 
Tačiau Afganistano sostinės jis

yra nuomonės, kad tik jai drauge su anglais 
turi būti perleistas strateginio bombarda
vimo uždavinys. Tas ginklas yra amerikie
čių specialybė ir patikėjimas amerikiečių 
bombonešių svetimom įgulom gali suma
žinti pasisekimo šansus.

Dėl. tų visų reikalų dabar kalbamasi su 
europiečiais Anglų karininkų šiandien gali 
sutikti ne tik Washingtone, bet ir visur 
JAV, kur tik yra 
mai, ar įmonės.

svarbūs kariniai įrengi-

keliasi į Vakarus
Varšuvos radijas prane-

Rokosovskis
Varšuva (RNZ).

šė, kad sovietų „Vakarų specialių dalių” 
vadas maršalas Rokosovskis perkėlė savo 
vyriausią būstinę į Lignicą (Silezijoje). 
Būstinės perkėlimas esąs „susijęs su tam 
tikrais sovietų dalinių išvaduotuose kraš
tuose pakeitimais ir perkėlimais.” Įdomų, 
kad ir Vokietijoje stovį sovietų daliniai da
bar yra priskirti Rokosovsikio vyr. vadovy
bei. (Ankščiau, Sokolovskiui , esant guber
natorium, tie daliniai buvo tiesioginėje 
Maskvos žinioje.)

Lenkų radijo komentatorius Kovalskis 
Rokosovskio atvykimą į Lenkiją sutiko di
deliu džiaugsmu, nes, girdi, tas sovietų 
maršalas ne tik išvadavo Lenkiją iš nacių 
vergovės, bet dabar dar apsaugos nuo puo
limo iš Vakarų. Tenka pastebėti, kad jau 
kovo mėn. Rokosovsikio vyr. būstinė buvo 
perkelta iš Minsko į Kaliningradą (buv. 
Karaliaučių). Ta proga pergrupuoti ir Lie
tuvoje, Latvijoje bei Estijoje stovį daliniai. 
Dabar Rokosovskis persikėlė dar daugiau į 
Vakarus.

ba Graikijai, tiesa, esanti rejkalinga, — iš
vadžioja Wymanas toliau, tačiau daug svar
biau esą atgaivinti gyventojų pasitikėjimą 
vyriausybę.

Norint iš pagrindų pakeisfi padėt), reikią 
panaikinti graikų administracijos korupci
nius metodus ir sudaryti galimai reprezen
tatyvią vyriausybę, kurios ekonominė poli
tika būtų amerikiečių griežtai kontroliuoja
ma. Jungtinės Tautos arba, jei tai būtų 
Įmanoma, Vakarų valstybės turėtų- už
gniaužti sukilėlių šelpiną iš kaimyninių 
valstybių. Toliau reikėtų įvairias, šiuo me
tu viena nuo kitos nepriklausančias, ameri
kiečių karines, ūkines ir politines misijas 
sujungti į vįeną įstaigą; tuo būdu sumažė
tų amerikiečių valdininkų .Graikijoje skai
čius, bet pagerėtų misijų kvalifikacijos. Šių 
priemonių reikią griebtis neatidėliojant, jei
gu nenorima susilaukti pavojaus, kad visa 
amerikiečių pagalba Graikijai, kuriai jau 
ir taip daug išleista, galų gale neliktų be 
jokių pasekmių. •

galės būti paleisti į laisvę, kiekvienas pa
teikęs po 50.000 DM užstato.
Sovietai vis tebešmežia savo išgelbėtojus

Maskva (Dena/Reuteris)., Sovietų savai- 
tinukas ,,Novoje Vremia” rašo, kad Vaka
rų sąjungininkai Europoje sudarė antrą 
frontą tik po to, kai jie įsitikino, kad so
vietų kariuomenė yra pajėgi viena pati „iš
vaduoti visą kontinentą”.

.Straipsnio autorius puik. Borisenka to
liau teigia, kad ChurchiUis ir jo idėjos 
draugai, kaip generolas Eisenhoweris, „at
kakliai, bet be pasisekimo stengiasi sftkla- 
stoti tuos istorinius faktus”. Įtakingi an
glosaksų sluogsniai, kuriems vadovavo 
ChurchiUis. delsė antro fronto sudarymą, 
kad tuo būdu būtų susilpninta Sovietų Są
junga.
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♦ Iš Čekoslovakijos 
pabėgo 4 lakūnai, kurie 
Praėjusio karo metu jie 
aviacijoje. (D/R).

TRUMPOS ZIM0S=
ČEKOSLOVAKIJA 
su savo šeimomis 
atvyko į Londoną, 
tarnavo britų karo

D. BRITANIJA
♦ Britų kovos laivas „Royal Sovereign”, 

kuris karo metu buvo paskolintas Sovietų 
Sąjungai ir vasario mėn. vėl grąžintas D. 
Britanijai, bus paverstas į laužą, kadangi 
yra laikomas pasenusiu. (D/R).

♦ Britų užsienio reikalų ministeris Be- 
vinas britų parlamente pareiškė, kad nuo 
1947 m. sausio mėn. britų protestantų mal
dyklas Ispanijoje vietinė valdžia uždarė. 
(D/R).

EGIPTAS
♦ Kaire sugriuvo vienas . penkių aukštų - 

namas. Buvo užmušta 7 asmenys, o 23 bu
vo užversti griuvėsių. (D/R).

♦ Sirijos ministeris pirmininkas Zaimas 
(sakė paleisti iš arešto buv. krašto prezi
dentą Kuwatlį. Bet pastarasis iš savo buto 
neturi teisės pasišalinti. (D/R).

■ ' ITALIJA
♦ Regioniniuose rinkimuose Aostoje, , 

šiaurės Italijoje, krikščionys demokratai iš 
35 vietų laimėjo 28 vietas, o likusios 7 vie
tos atiteko komunistų socialistų bendram 
blokui. (D/R).

>* Italijos policija apskundė teismui du 
komunistų partijos parlamento atstovus už 
žmogžudystes. Parlamentas turės pasisakyti 
dėl imuniteto panaikinimo tiems komunistų 
atstovams. (D/R).

IZRAELIS
* Izraelio vyriausybės daryta kvota dėl 

grafo Bernadottės nužudymo 1948 m. mo
ralinę atsakomybę suvertė „Sterno” gru- - 
pės vadui. (D/R).

J. A, VALSTYBES
* Prezidentas Trumanas viceadmirolą 

Pricę paskyrė laivyno operacijų viršininko 
pavaduotoju. Pricė yra vietininkas vice-: 
admirolo Radfordo, kuris nuo gegužės 1 d. 
perima vadovavimą Pacifiko laivynui. (D/R)
* Transatlantiniam garlaivių susisieki

mui sukanka 100 metų. 1838 m. balandžio 
23 d. Iš Europos i New Yorką atplaukė 
vienas po kito .,Sirius” ir „Great Western”, 
kiekvienas veždamas po 50 keleivių. (D/R).

* JAV statomi traukiniai, kurie yra 
trumpesni, žemesni ir lengvesni už iki šiol 
buvusius. Jie turi išvystyti greitį iki 170 
km į valandą. (D/R).
* Respublikininkų senatoriai pareikala

vo ištirti priežastis, kurios privedė prie 
laivyno ministerio Sullivano atsistatydini
mo. (D).

* Ateinančią vasarą į „Big Deltą” 
Aliaskoje išvyks ir ten ilgesniam laikui įsi
kurs 136 amerikiečių karininkai. Jie ten 
įsteigs nuolatinę stovyklą, kur arkties są
lygose bus tiriamos karo medžiagos. Toje 
viętoje temperatūra svyruoja tarp 27 laips
niu šilimos vasarą iki minus 60 laipsnių 
žiemą. (D/R).

♦ Į Haifą atplaukė JAV ypatingasis- 
įgaliotinis Palestinos reikalams gen. Hill- 
dringas. Jis yra tas asmuo, kuriam Izrae
lis gali būti dėkingas už JAV užsienio rei
kalų ministerijos palankumą Izraeliui. (D/R)

PORTUGALIJA
* Portugalijos Cintros mieste susituokė 

pretendentas į Brazilijos sostą princas Brą- 
ganza su Egipto princese Fatima. (D/R).

P. AFRIKA
* Pietų Afrikos Unijoje įvyko sunki 

geležinkelių katastrofa susidūrus dviem 
traukiniams. Užmušta 70 asmenų; 48 sun
kiai ir 45 asmenys sužeisti lengvai. (D/R).
* Pietų Afrikos ’ Unijos mlnisteris pir

mininkas Dr. Malanas atyyko į Olandiją, 
kur jis tarsis su Olandijos ministeriu pir
mininku ir lankysis pas karalienę. Be to, 
jis atvyks į Berlyną susipažinti su oro 
tiltu. (D/R).

♦ Rumunijos admirolas Dimitrescus, 
buvęs laivyno attachė Londone, pasisekus 
bėgimui, atvyko į Triestą. (D/Afp)

SOVIETŲ S-GA"
♦ Maskvoje pasibaigė dešimtasis sovie

tų profesinių sąjungų organizacijos kongre
sas. Kongresas, be kita ko. išrinko centri
nę tarybą ir revizijos komisiją. (D).

♦ Tassas skelbia, 
apsimetę mormonų 
Suomijoje. (D/R).

* Popiežius Pijus XII priėmė tarptau
tinio olimpinio komiteto narius. (D/Afp).
* Vatikano radijas skelbia, kad šventas 

raštas jau yra išverstas i 188 kalbas. Nau
jojo testamento knygos yra išverstos į 243 
kalbas, o evangelijos ir įvairios biblijos 
dalys yra išverstos net į 595 kalbas. (D).

VOKIETIJA
* Dortmundo moterų klinikoje viena mo

teris pagimdė Siamo dvynukus. Tai iki šiol 
5ųs patys nuostabiausi Siamo dvyniai: jie 
airi dvi galvas, dvi širdis, tris rankas ir tik 
dvi kojas. Dvynius stebėjimams paėmė 
Dortmundo vaikų klinika. (D).

VENGRIJA
♦ Liaudies teismas Budapešte / paskelbė 

sprendimą 74 asmenų byloje, kurie buvo 
kaltinami sąmokslu. Jie nuteisti kalėjimo 
bausmėmis, kurios yra nuo keturių mėne-- 
sių iki gyvos galvos. (D/Afp).

♦ Vengrijos pasiuntinybės Ryme spau
dos attache Kosa pasitraukė iš savo posto
vio ir pareiškė, kad jis nebegrįš į savo 
kraštą. (D/Afp).

IS VISUR
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Čiurlionio prisiminimas Žodi paremsime skaičiumi
Iš visų brangenybių — dvasinių bran

genybių, kurias meno mylėtojai paims su 
savim, apleidžiant Senąjį Pasaulį, Čiurlio
nio prisiminimas bus vienas iš skaudžiau
sių, o kartu ir laimingiausių. Jau apie 10 
metų mes nematom šio planetariško, kos- 
miško dailininko originalų, — tikriausia 
jie, kaip ir mes patys, dar daugiau išblu
ko, dar daugiau įgavo legendarinės, neper
matomai metafizinės atmosferos. Čiurlionis 
buvo Lietuvos pirmuoju dideliu susižavėji
mu, o pirmieji jausmai gi neužmirštami. Ir 
dabar pro pergyvenimų dūmus ir atsisvei
kinimo rūkus jis šviečia kaip tylusis, bet 
neužgęstantis žiburys. Šviečiąs, kol lietuvių 
tauta bus gyva, nes kitoms tautoms jis nie
kuomet nebus tokiu sielos apsireiškimu, ko
kiu jis yra lietuviams. Titanas ir intymios 
gamtos misterijos reiškėjas, ieškotojas pa
skutinės paslapties, transcendentinės vi
sumos, kuri yra nepasiekiama;lietuviškos o 
kartu ir pusiau orientališkos mistikos skel
bėjas (gal pastebėjot, kad terminas „Kris
tus” arba „Dievas” jam neegzistuoja ir 
dvasiškai jis stovi arčiau Laotse, negu 
krikščioniškosios filozofijos). Besąlyginis 
emocianalumo vertėjas į gryniausias, —ab
strakčias ir simbolines formas, o kartu ir 
empiriškos tikrovės poetas. Taip, jo prisi
minimas yra vienas iš kūrybingiausių ir 
laimingiausių.

Būtų klaidinga mainyti, kad, eiliniam žiū
rovui, nuoširdžiai norinčiam Čiurlionio kū
rybą suprasti, jo paveikslai iš viso yra ne
prieinami, per. daug filozofiški, nesupranta
mi.

Čiurlionio kūriflių grožį atjausti, jų pras
mę suvokti pirmiausia gali tas, kuris jau
čia Lietuvos gamtos vienkartinį originalu
mą, kuris matė ir stebėjo ir pavasario sau
lėtą džiaugsmą, ir vasaros vakarų keistą 
liūdesį Lietuvos laukuose, rudens spalvin
gumą ir žiemos, pusiau abstraktines vizi
jas. Nes pirmas ir gal esmingiausias Čiur
lionio kūrybos elementas, tai gilus gamtos 
lyrizmas, tai nepaprastai subtili Lietuvos 
laukų, miškų, upių, kalnų-kąlnelių ritmo bei 
grožio išraiška.

Antras Čiurlionio dailės elementas — tai 
liaudies poezijos pradas, kurio neišsemia
mu šaltiniu dailininkui buvo dainos, pasa
kos, padavimai. Šiuos liaudies kūrybos ele
mentus Čiurlionis savo mene sujungė, su
gijo su bendra žmonijos poezija, tos poezi
jos vaizdais, jos simbolika bei jos prasme. 
Ši poezija bei jų simbolika ir sudaro Čiur
lionio paveikslų literatūrinį ir filozofinį tu
rinį. Tas turinys yra įvairus: matome ’ ir 
žmogaus gyvenimo prasmės gvildenimą 
(Žalčio sonatoje, „Karalaičio kelionėje” bei 
kituose darbuose), ir antgamtinės idėjos 
vaizdavimą (paveiksluose,* pavadintuose 
„Rex”, Vasaros sonatoje, Vasaros cikle ir 
kituose), ir gilinimąsi į gamtos dinamiką 
(Pavasario sonata), —gamtos gyvenimo pa
slaptingumo vaizdavimas (Saulės sonata), 
— ir visą eilę kūrinių, kur Čiurlionis lyg 
stebi tragišką kovą, kuri tikrovėje reiškiasi 
tarp dviejų gyvenimo principų, gyvenimo 
pradų: Mirties ir Atgimimo, Džiaugsmo ir 
Liūdesio, Proto ir Chaoso. (Laidotuvių cik
lą., Demonas, Juodoji saulė, Mantis su \ai- 
vu jūroje).

WIĮ,LTAMAS SAROYANAS

Kelionė i Ilanforda 
t

— Skaitydami, kaip žmogus įsimyli į 
mergaitę ir ją veda, žinokit, kad rašytojas 
tikrai turi galvoj dar labai jauną žmogų, 
kuris nieko nežino, kad prieš mirtį, sulau
kus devyniasdešimt septynerių metų, ji 
tikrai nušnekės." Toks rašytojas galvoja apie 
jaunesnio tipo žmogų.

— Vadinas, Aramas. Aramas Garoglani- 
anas?

— Taip, — tarė dėdė Zorabas.
— Kodėl jis užsitarnavo šios baisios 

bausmės?
— Pats žino, — tarė dėdė Zorabas
— Aramai Garoglaniane?
Atsistojau ir priėjau prie senelio. Jis už

dėjo savo didelę ranką man ant galvos ir 
papurtė. Nepiktai.

— Ką esi padaręs, vaike?
Ėmiau juoktis prisiminęs, ko tik nesu pri

daręs. Senelis pasiklausęs ir pats pradėjo 
juoktis.

Juokėsi tik jis ir aš. Kiti nedtįso. Žinojo, 
kid juoktis galima tik taip, kaip juokiasi 
pats'senelis. O taip juoktis niekas pasaulyje 
nemokėjo, išskyrus mane.

— Aramai Garoglaniane, ’ pasakyk man, 
kokį šposą esi iškrėtęs?

— Kurį šposą? — paklausiau.
Senelis, kreipdamasis į dėdę Zorabą;
— Kurį šposą? Padėk jam prisiminti. 

Rodos, tokių šposų yra buvę daug.
— Pats jis geriau žino, — tarė dėdė Zo

rabas.
>— Gal kad pasakoju visiems apie tavo 

kvailystes?
Dėdė Zorabas nenorėjo-prisipažinti.

Trečias Čiurlionio kūrybos elementas ar
ba esminė jo tapybos savybė, liečianti dau
giausia formalinę pusę, — tai visų pir
ma įvedimas J tapybą formų, paimtų iš mu
zikos srities (kaip fugos, sonatos ir kt.); be 
to, išnaudojimas tapybos tikslams tų jaus
mų bei vaizdų (asociacijų), kurias sukelia 
mumyse, mūsų vaizduotėje, mūsų pasąmo
nėje muzika. Be grynai kompozicinių, tie
siog mokslinių muzikos formų, Čiurlionis 
išnaudojo ir tą aplinkybę, kad muzika (gar
sai apskritai) ir spalvos bei linijos sukelia 
mumyse labai panašių, net analogiškų vaiz
dų, įspūdžių bei emocijų, charakteringų ir 
muzikai ir tapybai.

Kaip žinome, muzikos įspūdžiuose di
džiausią vaidmenį vaidina vaizdai ir aso
ciacijos, paimtos iš erdvės srities, iš mūsų 
erdvės pajutimo. (Taip pat ir laiko pajuti
mo, kaip teisingai tvirtina garbingas rusų 
filozofas ir poetas Viačeslavas Ivanovas. — 
Ziūr. jo studiją, deja, dar į Vakarų Europos 
kalbas neišverstą, — ,,Čiurlionis i problema 
sintezę iskusstv” („Apollon” No 3, 1914). 
Pavyzdžiui, „melodijos” pajutimas negali 
iškilti mūsų vaizduotėje be erdvės ir laiko 
pajutimo, nes melodijos pajutimas, jos es
mė yra lyg tonų „judesys” tiksliau — lyg 
„plaukiančios pro tonus energijos pojūtis”.

Dėl šito tonų ,;judesio”, jungiančio mū
sų vaizduotėje tonus į „melodijos liniją”, į 
vieną vienetą ir nustatančio melodijos ir 
muzikos įspūdžius ir tonų Santykius į er
dvės sritį. Tokio psichinio reiškinio įtakoje 
yra visas muzikos klausimo procesas. 
Ypač sudėtinga pavu simfoninė muzika da
ro mums kažkokios erdvėje veikiančios ir 
dinamiškai plaukiančios „fizinės” masės 
įspūdį. s,

Daugeliui žmonių šitos erdvės ir lailko 
asociacijos negauna ryškesnių pavidalų, o 
tuo tarpu jos kaip tik vaidina didelę rolę, 

"suartindamos muzikos įspūdžius su tais įs
pūdžiais, kuriuos mums suteikia erdvės me
nas: tapyba, architektūra ir skulptūra.

Čiurlionis, kaip galime spręsti iš jo pa
veikslų ir iš kitų duomenų, turėjo nepa
prastą jautrumą spalvoms ir garsams kaip 
muzikas — kompozitorius ir kariu kaip dai
lininkas. Be abejonės, muzika jam duodavo 
impulso dailės kūryboje, sustiprindavo ir 
pakeldavo nuotaiką, įvesdavo į kūrybinę 
ekstazę. Yra aišku, kad tapydamas Čiurlio
nis išnaudodavo tuos muzikos išgyvenimus, 
išvesdamas muzikos vaizdus bei asociaci
jas iš „neaiškios” pasąmonės srities ir su
teikdamas joms plastinę, t. y. linearinę, ko
loristinę, daiktinę ar abstraktinę išraišką. 
Be to, dažnuose savo darbuose išeidamas iš 
muzikinių formų, Čiurlionis sukūrė origi
nalią, savotišką sonatos formą tapyboje, ku
ri buvo geriausia priemonė išreikšti daili
ninko pasaulėžiūrai, jo idealizmui, jo misti
nei lyrikai.

Čiurlionio darbuose tampriai, neatsiski- 
riamai rišasi visi, mūsų paminėti, jo kūry
bos elementai: gilūs gamtos lyrizmai, liau
dies bei žmonijos simbolika, jos paslėpta 
prasmė ir pagaliau iš muzikos paimtosios 
formos.

Visi šitie elementai jungiasi Į vieną or
ganišką vienetą, ypač Čiurlionio žymiau
siuose kūriniuose — jo sonatose, ir iš jų,

— O gal, kad visur pamėgdžioju, kaip tu 
šneki?

— B'ūtinai reikia išsiųsti su Jorgiu, — 
tarė dėdė Zorabas.

— Ar moki virti ryžius? — paklausė se
nelis. /

Matyt, visos smulkmenos, kaip aš pasi
juokdavau iš dėdės Zorabo, jam nebuvo 
įdomios. Mokėk tik virti ryžius ir keliausi 
su Jorgiu į Hanfordą. Apie tai viskas ir 
sukosi. Iš tikrųjų, važiuoti' norėjau, nes
varbu, ar Rašytojas, kuris rašo, kad kelionė 
vaikui yra puikus bandymas, yra kvailas, 
melagis ir dar kas nors. Norėjau keliauti 
kartu ir viskas.

— Ryžius virti galiu. e
— Ar persūrius, ar perskystus, ar dar 

kaip kitaip? — paklausė senelis.
— Kartais persūrius, kartais perskystus, 

kartais kaip reikiant.
— Palauk, pagalvokim.
Atsirėmė į sieną ir ėmė galvoti.
— Tris dideles stiklines vandens, — tarė 

senelei.
Senelė išėjo į virtuvę ir tuojau sugrįžo 

su trimis didelėmis stiklinėmis vandens ant 
padėklo. Senelis išgėrė vieną po kitos, pa
skum kreipėsi į kitus, apsimesdamas susi
mąstęs. •

— Kartais persūrūs, kartais perskysti; 
kartais kaip reikiant. Ar galima siųsti j 
Hanfordą?

— Taip, — tarė dėdė Zorabas. — Bū
tinai.

— Tegu taip ir bus. Viskas. Palikit mane 
vieną, 

H
gal būt, gražiausioje „Pavasario” sonatoje. 
Si sonata savo nepaprasta, švelnia instru- 
mentacija, savo "kūrybinių vaizdų estetika, 
savo ritminiu ornamęntalumu, jaunatvišku 
veržlumu ir niuansų turiingumu, prilygsta, 
sakyčiau, Claude Debussy baletui „Jeux”.

Ant Aventino, netoli seniausių ir stilin- 
giausių romaniškųjų bažnyčių (jų architek
tūra ir mozaikos alsuoja tikrąjį grožį, — 
ko jokiu būdu negalima sakyti apie Sv. Pet
ro katedros neskoningas vidaus dekoraci
jas), gyvena jau minėtas didelis rusų filozo- 
fasir poetas Viačeslavas Ivanovas, tremtinys 
jau 25 metus. Panašus į seną arą, bazilikų 
vainike jis pats atrodo, kaip viena iš Ro
mos legendų. Neseniai man teko garbė jį 
aplankyti ir kalbėti su juo apie Čiurlionį, 
Baltrušaitį, lietuvių kultūrą ir kalbą (pana
šiai kaip ir apie Čiurlionį, V. L Ivanovas yra 
parašęs ilgą studiją apie savo draugą Jur
gį Baltrušaitį, — ji buvo Henriko Radausko 
gražiai išversta į lietuvių kalbą ir savo, lai
ku paskelbta „Židiny”). Mūsų pasikalbėji
mas sudarytų atskiro straipsnio medžiagą, 
Kalbant apie Čiurlionį, filozofas buvo la
bai nustebintas, kai aš parodžiau jam 1937 
m. išleistos P, Galaunės monografijos spal
votas reprodukcijas, kurios atliktos — rei
kia pripažinti — pagal tometinį dailinin
ko paveikslų stovį labai preciziškai. V. I. 
Ivanovas tiesiog nenorėjo Čiurlionio darbų 
atpažinti. Jis prisimena labai gerai, kaip 
jie atrodė, jam paskutinį kartą juos mačius, 
1914 m., — pilni gyvo skambesio, šviesaus 
ir skaidraus kolorizmo. Jau 1937 m., reiš
kia, jie buvo smarkiai puštoje šviežumo, o 
šiandien, dar dvylikai metų praėjus, juos 
supa, tur būt, sunkiai permatomas rūkas. 
Gal būt, likimas tokiu būdu ir priartina 
Čiurlionio sonatas jų mistinei prigimčiai, 
jų pusiau abstraktinei išraiškai, tačiau 
mums tenka apgailestauti, kad, pav., 1920 
m., Čiurlionio paveikslus į Lietuvą atgabe
nus, nebuvo pakviestas koks nors geras ko- 
pistas, kuris būtų padarąs antrus „origina
lus” pastovioj medžjagoj kaip dokumenta
ciją būsimoms kartoms. Taip pat, kad tais 
laikais nebuvo užsienyje padarytos geros 
spalvotos reprodukcijos.

Meno istorija yra pilna žūstančių ir žu
vusių dailės šedevrų, menkai įkainuotų ir 
užmirštų didelių asmenybių. Iš daugelių 
šimtų tegul būna paminėti nors ir Melozzo 
da Forli, Alessandro Moretto ir Eustache 
Le Sueur. Lionardo da Vinci kūrinių liki
mas yra visiems žinomas. EI Crėco ir Grū- 
newald buvo galutinai pripažinti tik prieš 
50 metų. Massacio laukia dar šiandien (jau 
virš 500 metų) tinkamo įvertinimo savo ge
nijui. Laikas yra pats didžiausias kritikas, 
tačiau ir jis klysta. Žiauri ir tendencinga 
yra toji „teisybė”, kuri veržiasi iš vieno 
Van Gogho draugo žodžių; „dailininkų — 
panašiai, kaip ir kiaulių — vertė pasi
daro aiški tik jiems mirus”(l). Padavimas 
apie Čiurlionį, nežiūrint viso tragizmo, dė
ka tapytojo — muzikalisto kūrinių „meta- 
fiziniai-tautinės” esencijos ir dvasinės bei 
formalios substancijos originalumo, yra Aus 
įpareigojanti tikrovė. Lietuvių kritikų 
ir rašytojų uždavinys yra padaryti ją gy- 
v ą kitoms tautoms. Heroizmas, kuriuo 
Čiurlionis ieškojo kosminių paslapčių rak-

Ir aš norėjau išeiti. Senelis paėmė man 
už 'sprando.

— Palauk.
Kai pasilikom vienu du, jis tarė:
— Pakalbėk taip, kaip kalba dėdė Zora

bas.
Ir pradėjo baisiai juoktis.
— Važiuok į Hanfordą. Važiuok su tuo 

kvaileliu Jorgiu ir virk ryžius: persūrius, 
perskystus, arba kaip reikiant.

Taip ir buvau išrinktas palydėti dėdę 
Jorgiį į Hanfordą.

Kitos dienos rytą, dar prieš auštant, pa
sileidom J kelionę. Pats atsisėdau ant bal- 
kelio, dėdė Jorgis ant sėdynės. Kai pavarg
davau, nulipdavau ir eidavau pėsčias, o pę 
to dėdė Jorgis nulipdavo ir eidavo pėsčias, 
o aš važiuodavau. Hanfordą pasiekėm tik 
į pavakarį.

Reikėjo pasilikti Hanforde ligi aguročių 
nuėmimo sezono pabaigos. Apvaikščiojom 
visą miestą, ieškodami buto su krosnim, du
jom ir vandeniu. Elektra nesvarbu, svarbu, 
kad būtų dujos ir vanduo. Apžiūrėjom še
šis ar septynius namus, kol suradom tokį, 
kuris dėdei Jorgiui patiko. Vienuolikos kam
barių pastatas su dujine krosnim, vanden- 
tekiu, su lova ir sofa vienam kambary. Ki
tuose kambariuose nieko nebuvo. Dėdė Jor
gis užsidegė žvakę, išsitraukė gitarą, atsi
sėdo ant žemės ir ėmė skambinti ir dai
nuoti. Kartais melancholiškai, kartais links
mai, bet visados gražiai. Nežinau, kaip il
gai jis taip skambino ir dainavo. Paskum 
išalko. Pašoko ir tarė:

— Aramai, noriu ryžių.
Priviriau puodą ryžių. Išėjo ir persūrūs 

ir perskysti. Tačiau dėdė Jorgis tarė:
— Puiku, Aramai.

. Rytę prižadino mus paukščiukai.
— Darbas. Kaip žinai, reikia šiandien 

pradėti.
— šiandie, — atsiduso dėdė Jorgis.
Su tragiška veido išraiška jis išėjo iš

Sklaidau „Žemės ūkio ir statistikos” lei
dinio puslapius. Leidinį redagavo dipl. agr. 
A. Musteikis. Išleido žemės ūkio darbuoto
jų sąjunga; žinoma, tremtyje.. Jau pats lei
dinio pavadinimas, dar jo nemačius, leidžia 
tarti, kad jis apima dvi' viena kitai gimi
ningas sritis. Iš pavadinimo savaime susi
daro iliuzija, kad pirmoje leidinio dalyje 
turi būti kalbama apie Lietuvos žemės ūkio 
istorinę raidą, apie geopolitines, kultūri
nes, ekonomines bei klimatines sąlygas, ku
rias Lietuvos žemės ūkis turėjo iki 1918 m. 
ir jau nepriklausomybės laikais, o antroje 
dalyje turi būti pateikta Lietuvos žemės 
ūkio ir su tuo ūkio sektoriumi susijusi 
statistika. Tad, atrodo, diktuoja nuosaiku
mas.

Pasklaidęs leidinį, tuoj įsitikini, kad iš 
tikrųjų jis yra sudarytas iš dviejų dalių, 
bet tos dalys ne daug ką bendra tarp sa
vęs turi. Antroji dalis apima ne žemės ūkio 
statistinius duomenis (nors yra ir tai), bet 
sutrauktai pateikia bendruosius mūsų kraš
to statistinius duomenis, daugiausia 1935— 
1940 n\ laikotarpio, panašia klasifikacija, 
kaip mes buvome įpratę matyti Lietuvos sta
tistikos šaltiniuose, neišskiriant nė demo
grafinės statistikos. Toje leidinio dalyje yra 
pateikti ir žemės ūkio statistiniai duome
nys, kurie sugrupuoti į atskirą skyrių.

Ir pats ledinio redaktorius, matyti, tarė, 
kad tos abi knygos dalys nėra organiškai 
tarp -savęs susijusios, todėl kiekvienai da
liai jis davė ir atskirą puslapių numeraci
ją: Lietuvos žemės ūkis psl. 1—233 ir sta
tistika psl. 1—143. Tad į šį leidinį ir tenka 
žiūrėti kaip į du atskirus kūrinius.

Pirmoje dalyje pirmas straipsnis yra' Dr. 
J. Krikščiūno: „Ūkio laimėjimai nepriklau
somoje Lietuvoje”; toliau yra dipl. inž. Pr. 
Drąsučio straipsnis: „Lietuvos elektros 
ūkis”. O dar toliau mes randame šiuos 
skyrius: augalininkystė; gyvulininkystė; sta
tyba, statybos normos ir medžiagos; mais
tas ir maitinimas ir statistika (kažkodėl re
daktoriaus išskirta iš antrosios knygos da
lies, kur kaip tik jai būtų vieta) ir kt.

Tuose čia įvardintuose skyriuose mes 
veik nieko nerandame, kas patenkintų mūsų 
smalsumą rasti „duomenų, reikalingų mūsų 
profesiniams, švietifrio, spaudoą ir informa
ciniams reikalams.” Atvirkščiai, čia yra 
glaustai atpasakota praktiška žemdirbystė. 
Čia rasi sėjomainas, tręšimą ir kitas pačias 
elementariausias žinias, reikalingas ūkinin
kui. Medžiagos parinkimu ir jos apdorojimu 
visa ta knygos dalis labai primena maty
tuosius „ūkininkų kalendorius”. Ta visa 
medžiaga ir apima beveik visą pirmąją 
knygos dalį: 26—233 psl.

Savaime kyla tikslingumo klausimas. Pa
gal toje pačioje knygoje pateiktus duome
nis lietuvių ūkininkų Vokietijoj^ tėra 5477. 
Gi masė tremtinių yra ne ūkininkai. Atseit, 
antrąja knygos dalimi, statistika, kuri to

to ir užkariavo naujas teritorijas vaizduo
jamam menui, jo ortodoksiškas, besąlygi
nis- atsidavimas kūrybinei minčiai, jo meilė 
Lietuvos gamtai ir lietuvių liaudies dvasiai 
yra verti, kad pasaulis pažintų šį vienišą 
visatos filozofą. Aleksis Rannit.

tuščio namo. Norėjau surasti šluotą, bet 
neradau. Išėjau lauk ir atsisėdau ant prie
angio. Pasirodo, tai buvo gražus pasaulio 
kampelis. Gatvė tik su keturiais namais. Už 
poros blokų matėsi bažnyčios bokštas. Sė
dėjau taip kokią valandą. Dėdė Jorgis, 
linksmai nusiteikęs sugrįžo namo.

— Dėkui Dievui, viskas baigta.
Dviratį pamatė į rožių kerą.
— Ką?
— Darbo nėra. Dėkui Dievui, jokio darbo. 
Pauostė rožę.
— Jokio darbo? — paklausiau, 
šypsodamasis jis pasižiūrėjo į rožę.
— Kodėl?
— Aguročiai, — tarė jis.
— Kas atsitiko su aguročiais?
— Sezonas pasibaigė.
— Negali būti.
— Pasibaigė. Dėkok Dievui, visi aguro

čiai jau nuimti. ,
— Iš kur žinai?
— Iš paties ūkininko. Pats ūkininkas taip 

pasakė, — tarė dėdė Jorgis.
— Tikrai taip pasakė. Jis tik nenorėjo 

sugadinti tavos nuotaikos. Matyt, suprato, 
kad tavo širdis nelinkusi prie darbo.

— Dėkui Dievui. Visas sezonas pasibai
gė. Visi tie puikūs nunokę aguročiai jau 
nuimti.

— Ką darysi? Sezonas tik dabar prasi
dėjo. ,

— Pasibaigė.t Pagyvensim mėnesį, o pa
skum namo. Už nuomą šešis dolerius susi- 
mokėjom ir dar liko ryžiams. Pagyvensim 
čia kaip danguje.

— Grįšim be pinigų.
— Užtat pailsėję. Dėkok Dievui, kad 

šiais metais taip anksti prinokino aguro
čius.

Šokdamas dėdė Jorgis nubėgo į vidų ir 
pradėjo skambinti ir dainuoti dar pirma, 
negu galėjau susigaudyti, kas daryti. Buvo 

riu tesudaro apie trečdalį visos knygos, ta- 
teresuosis, reikia spėti, daug didesnis skai
tytojų skaičius, negu pirmąja dalimi. ‘ Tad 
kam jį versti pirkti kartu ir pirmąją dalį, 
kuri jam absoliučiai nenaudinga? Antra 
vertus, ūkininkui, besiinteresuojančiam pir
mąja dalimi, maž tenaudinga bus antroji 
dalis.

ūkininkui toje knygoje yra daug nau
dinga. Bet visu tuo pasinaudoti reikia že
mės, ir savos, lietuviškos žemės. Kitur,- net 
nė Vokietijiįje, nedaug ką iš tos knygos te- ■ 
pritaikysi. Apie Lietuvos ūkio raidą, apie 
geopolitines, kultūrines ir ekonomines są
lygas, kuriose Lietuvos žemės ūkis turėjo 
tanpti, galima sakyti, nieko nėra.

Taip pat beveik nieko nėra (prof. Krikš
čiūno str. 1am skirta tik du trečdaliai ne
didelio formato psl.) apie'Lietuvos žemės 
reformą. O ją reikia laikyti pačiu stam
biuoju įvykiu mūsų žemės ūkio politikoje, 
turėjusiu įtakos į krašto politinius, ekono
minius ir kultūrinius santykius bei jo so
cialinę struktūrą. Informaciniame leidinyje,. 
šalia mūsų ūkio pažangos po 1920 m., tai 
turėtų būti išsamiausiai išdėstyta.

Vietomis pasigendama planingumo. Saky
sime, 198—205 psl. labiau tiktų nukelti Į 
įvairenybių skyrių. Statistika iš 206 — 214 
psl. būtinai reikėjo nukelti į antrąją knygos 
dalį ir įterpti žemės ūkio statistikos sky
riuje.

Antroje knygos dalyje, statistikoje, mes 
randame lietuvių tremtinių Vokietijoje sta
tistiką pagal išeitą mokslą, svetimų kalbų 
mokėjimą ir verslą. Didelis trūkumas, kad 
čia nėra tremtinių statistikos amžiaus gru
pėmis, o taip pat neįmanoma suvokti, kiek 
iš viso tų tremtinių yra. Antra, jokios pas
tabėlės apie tos statistikos patikimumą. Aš 
į 'ją žiūriu su dideliu skepticizmu.

Demografinė statistika turi chronišką ne
galavimą; persenę duomenys. Bet čia jau 
mūsų vyriausybių kaltė, kad nevykdė gy
ventojų surašymų. Antra, gyventojų skai
čiuj pateiktas be Klaipėdos ir Vilniaus 
sričių. Mano išmanymu, tų sričių gyven
tojų statistiką reikėjo pateikti atskirai.

Labai gera, kad; šalia Lietuvos statistinių 
duomenų daug 'Jtur pateikta Latvijos ir 
Estijos duomenys. Tai, be abejo, teikia skai
čiams ryškumo. Ateityje labai pageidautini 
būtų tokie duomenų palyginimai su dar di
desnių kraštų skaičiumi.

Kainų statistikoje, būtini kainų indeksai, 
kurių čia pasigendame.

Sveikatos statistikoje reiktų pateikti li
gonių kasų statistinius duomenis. Ligonių 
■kasų institucijos vaidmuo Lietuvoje buvo 
gan svarus. Ateityje reiktų tą spragą už
pildyti.

Dėl šios pastarosios knygos dalies, sta
tistikos, reiktų pasakyti, kad. čia padarytas 
tikrai naudingas darbas. Tų skaičių pasi
gesdavo mokytojas, laikraštininkas ir šiaip 
jau kiekvienas inteligentas. Informuojant 
apie Lietuvą svetimuosius niekaip be skai
čių neišsiversi. Už tai - redaktoriams ir lei
dėjams priklauso ačiū, nes ateityje žodį ga
lėsime paremti skaičiumi. G. Noreika.

taip gražUį kad nesinorėjo varyti jo iš na
mų. Sėdėjau ant prieangio ir klausiausi.

Išbuvom visą mėnesį, o paskum grįžom 
namo. Mus pasitiko senelė.

— Kaip tik laiku sugrįžot. Širsta kaip 
tigras. Duok čia pinigus.

— Neturim, — pasakiau.
— Ar ėjo į darbą?
— Ne. Visą mėnesį skambino ir dainavo
— Kaip buvo su ryžiais?
— Kartais būdavo persūrūs, kartais per

skysti, kartais kaip reikiant. Į darbą jis 
vis tiek nėjo.
’ — Tėvui apie tai nė žodžio. Pinigų pati 
duosiu.

Ji pakėlė sijoną ir, iš apatinės kišenės 
išėmusi pinigus, padavė man.

— Kai sugrįš, jam paduosi.
Pasižiūrėjo į 'mane ir pridūrė; — Ara

mai Garogtattianai.
— Kąip sakei, taip ir padarysiu.
Grįžęs namo senelis pradėjo bartis.
— Jau namie? Ar sezonas taip geit pasi

baigė? Kur pinigai?
Pinigus padaviau.
— Gana tų jo dainų kiaurą dieną. Vis

kam turi būti ribos. Skaitydami, kad tėvas 
myli labiau savo kvailą vaiką, negu išmin
tinguosius, žinokit, kad rašytojas dar nesu
brendęs.

Kieme, po migdolo medžiu, dėdė Jorgis 
ėmė skambinti ir dainuoti. Senelis nutilo ir 
klausėsi. Atsisėdo ant sofos, nusiavė batus. 
Veidas persikreipė.

Nuėjau į virtuvę ir išgėriau tris ar ke
turias stiklines vandens, kad praeitų troš
kulys nuo vakarykščių ryžių. Kai vėl Sugrį
žau į gryčią, senis buvo išsitiesęs, ant so- ; 
fos ir miegojo su šypsena veide. O jo gū- j 

nūs Jorgis savo aukštu, gražiu ir melancho
lišku balsu dainavo aleliują. (Pabaiga)

■ Iš 1940 m. pasirodžiusio autobio
grafinių novelių rinkinio „My name ■ 
is Aram” išvertė * V. T.
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Ne vien Australijoje gyvatės AKIMIRKSNIU KRONIKA
Savo laiku Amerikos lietuvių ir mūsų 

spaudoje kilęs nevardinių sutarčių 
klausimas taip ir būtų pasibaigęs dviejų 
redaktorių „pasikapojimu”, jei ne atkarto- 
tinis sąmoningas ar nesąmoningas BALFO 
pirmininko vengimas tuo reikalu bent ką 
nors prasitarti. Savo spaudai duotame pa
sikalbėjime tas plausimas vėl paliekamas 
nuošalyje, nors tai sudaro vieną iš rimtes
nių klausimų spartėjančios emigracijos j 

-JAV akivaizdoje. ,
Čia gi neina kalba apie komplimentus ir 

padėkas, ar užsipuolimus organizacijos, ku
ri tomis nevardinėmis sutartimis sudaro 
daugeliui tremtinių sąlygas išvykti iš įky
rėjusių DP stovyklų. Čia grynai infor
macijos reikalas, kuris, nežinia dėl 
kurių priežasčių, vis gaubiamas tylos ir 
paslapties skraistėmis, Ir, gink Dieve, ne
paminėk tos organizacijos vardo, tomis su
tartimis aprūpinančios ...*

O, vis tik, reikia sutikti su „Dirva”, 
tuo klausimu nuolat besidominčia, jog

„atykusiųjų pagal nevardines sutartis 
likimas dar yra reikalingas dėmesio ir 
susirūpinimo.” *

Tūlas mūsų tremties laikraštis paikiai 
pavaizdavo vienos amerikiečių organizacijos 
rūpinimąsi atvykusiais tremtiniais, sutartis 
gavusiais tos organizacijos tarpininkavimu. 
Labai puiku, kad pirmieji tremtinio žings
niai naujame žemyne lydimi paslaugios ran
kos ir dar puikiau, kai ta paslaugi ranka 
milydį jį iki pat gerosios tetos 'ir dėdės 
namų. Žmogus tikrai pasijunti esąs globo
jamas ir su optimizmo kupinomis nuotaiko
mis gali ruoštis ramiai pastoviam ir sava
rankiškam įsikūrimui. Tačiau ne visi keliai 
veda į tetos ar dėdės namus, ypatingai tų, 
kurie nuvyko nevardinėmis sutartimis. Į 
kokią aplinką ir kokias darbo sąlygas pa
tenka „nevardinių tetų ir dėdžių” globo
jamieji, apie tai jau neberašo nei „tūlas 
laikraštis”. Apie tai tyli ir tų organizacijų 
bei institucijų atsakingi asmenys, kuriems tai 
ne mažiau turėtų rūpėti.

♦
Bet, anot „Dirvos”, £. m. balandžio mėn.

8 d. 14 nr.)
„kai nėra atsakymo iŠ viršaus, reikia jo 
ieškoti iš apačios”.

■ „Dirvos” redakcijai, vargais negalais,

BALFo pranešimas 1

Tremtiniu atsikvietimas
Jau per 2000 lietuvių tremtinių yra atvy

kę į J. A. Valstybes, pasinaudojant 1948 m. 
DP aktu. Norint pasinaudoti tuo įstatymu 
yra būfina surasti tremtiniui kvietėją, kuris 
duotų jam buto ir darbo garantijas. Tačiau 

, yra daug lietuvių tremtinių, kurie tokių gi
minių neturi. Jų padėtis tikrai pasidaro 
kebli ir garantijų išgavimas esti labai ap
sunkintas. Amerikiečiai kaip tai vengia duo
ti \ tokias garantijas nepažįstamiems asme
nims, jie prisibijo įstatymais numatytų įsi
pareigojimų ir yra labai atsargūs. Buvo ma
nyta, kad atvykusieji tremtiniai savo elge
siu pralauš ledus fr pagerins garantijų iš
davimo reikalą. Deja, tas lūkestis tik iš da
lies pavyko. Šalia tremtinių, kurie gražiai 
užsirekomendavo, įsigijo pasitikėjimą, ge
rą vardą ir sėkmingai bendrauja su ameri
kiečių visuomene, yra ir neigiamų pavyz- 

' ,džių, kenkiančių bendram imigracijos dar
bui. Kai kurie tremtiniai, atvykę į Ameriką, 
savo elgesiu sudarė nepalankias nuotaikas.

Iš kai kurių amerikiečių pusės pasipylė 
nusiskundimų. Esą tremtiniai išdidūs, ne
dėkingi, nenori prisiderinti prie naujų 
Amerikos gyvenimo sąlygų, šalinasi nuo 
bendro visuomeninio darbo, šalinasi nuo 

. lietuviškų parapijų ir jų draugijų, nesukal
bami, nesilaiko susitarimų, vengia darbo ir 
pan. Blogos kalbos, kaip paprastai, plinta 
kaip piktžolės ir jos kenkia patiems tremti
niams. Dėl keleto neigiamų pavyzdžių tenka 
nukentėti ir niekuo nenusikakusiems. Prak
tika parodė, kad iš tų sričių, kur tremtiniai 
pasirodė netinkamai, daugiau jokių garan
tijų negalima išgauti, o net-yra faktų, kad 
jau išduotas garantijas dėl šių priežasčių 
atšaukia, ir, atvirkščiai, iš tų vietų, kur 
tremtiniai gražiai užsirekomendavo garan
tijų žymiai padidėjo. Iš šių pavyzdžių ga
lima matyti kokios didelės reikšmės turi 

• tremtinių vardas ir elgimasis visam imigra
cijos reikalui.

Neturėdami garantijų iš savo tautiečių 
tremtiniai priversti naudotis nevardinėmis 
garantijomis kitų amerikiečių, ne lietuvių, 
ir kartais patenka į tokias vietas, kur gy
venimas nepalankus, nėra arti lietuviškų ko
lonijų, arba darbo ir gyvenimo sąlygos es- 

' ti sunkios ir neįprastos. Kad ir šiose sąly
gose lietuviai tremtiniai neturėtų nusiminti 
ir nebijoti pasinaudoti nevardinėmis garan
tijomis. Atvykus Amerikon po kai kurio 
laiko nepalankios sąlygos gali pasikeisti. 
Čia darbininkas nėra pririštas. Jis yra lais
vas pasirinkti darbą tokį, kokį jis susiranda.

,4 mūsų miestą vis daugiau atvyksta lie
tuvių iš . tremties. Atyyksta ne tiktai profe
sionalai, buvę valdininkai, bet ir paprasti 
darbininkai ir visi pasakoja tuos pačius da
lykus apie vergiškas darbo ir gyvenimo są
lygas bolševikų diktatūroje. Vietiniai Sta
lino garbintojai netveria iš piktumo ... Ir 
didžiausieji bolševikai supranta, kad Stali
no „rojus” yra pasaka, leidžiama į svietą 
paikiems žmonėms mulkinti. Bet jie nenori 
savo „vieros” atsisakyti ir nieko prieš tų 
žmonių pasakojimus negali atsakyti. Todėl 
vaikšto supykę ir tik keiksmais reiškia savo 
ištikimybę Rusijos diktatoriui ir plūstasi 
prieš tos diktatūros aukas”. (Keleivis)

Serga prof. Pakštas
„Draugas” praneša, kad prof. Pakštas 

buvo sunkiai operuotas ir gulįs Santa Mo
nica ligoninėj, Kalifornijoje.

— Tūlas lietuvis žurnalistas K. Vidikaus- 
kas dažnai garsinąs lietuvių vardą svetimo
je spaudoje. Lenkų laikraščiai išspausdinę 
jo str. apie Sidzikausko lankymąsi, Ant. 
Smetonos mirties sukaktį ir kt.

Yra vietų, kur per mylias tegyvena 
lietuviai ...

„Draugas” Nr. 70 rašo, kad Chicagos apy
linkėse daugelis lietuvių yra įsikūrę žemės 
ūkyje, nuosavose farmose: „Ten jau anks
čiau buvo lietuvių, o dabar — yra įsikūru-

Gyvenimas yra-brangus. 
Tiek gerai, kad vietiniai gyventojai, nors ir 
juodi, yra labai geri ir nuoširdūs žmonės. 
O bosas tai tikras tėvas.

Bet mes esam patenkinti ir dažnai vaka
rais skamba mūsų sutartinė patraukdama 
vietinius gyventojus. Šiaip esam sveiki ir 
per gyvates bei cukrines švendres bandysim 
veržtis ...

*

Kai atvykom vieton, tai radom, ko nesi- 
tikėjom. Manau, kad ir pats dar nesi ma
tęs tokių butų. Namas pastatytas iš lentų- 
pašiūrė, skarda dengta, be langų, be lubų. 
Sienose skylės langams ir iš lauko uždėta 
langinė. Priedo — dvi žibalinės lempos.

Ant rytojaus atvažiavo savininkai ir liepė 
taisyti tuos namus. Iš lauko apkalėm fo
lium, dažytu raudonom- plytom, tai dabar 
atrodo, kaip mūras. Iš vidaus sienas sudė
jo iš storo kieto popierio. Ir lubas tokias 
pat pasidarėm. Sudėjo langus, bet lem
pos liko tos pačios. Jau kiek žmoniškiau.

Visi gaunam už valandą po 50 centų. Vie
nam žmogui dirbant su 3—4 asmenų šeima 
negalima pragyventi. Sutarties jokios netu
rim. Šeimininkai sako kad vėliau gausime 
daugiau.

*
Gyvenam cukrinių nendrių plantacijoj. 

Turim atskirą namelį (baraką) iš trijų kam
barių ir praustuvės, elektros šviesa, virtuvė 
dujom kūrenama. Namai čia daugiausia ba
rakai, bet išvaizda nebloga.

Už darbą mažiau moka. Net nusigandau, 
kai pasakė, kad iA 9 darbo valandų dieną 
mokės tik 2,90 dol. Tik tiek pinigų gauda
mas negaliu išmaitinti šeimos. Pasirodo, 
kad mums 5 asmeninis vien maistui dienai 
reikia bent 4 dol., o kaip išmisti su 2.90, 
pats nežinau. Mums sakė, kad plantacijoj 
sunkus darbas, bet gerai apmokamas, o pa
sirodo kitaip. Aš darbo nebijau ir galiu 
dirbti, tik kad iš uždarbio būtų galima 
gyventi.

Vokietijoj mums buvo minėta, kad Lou- 
sianoj atlyginimai yra mažesni, kaip kitur, 
bet pragyvenimo sąlygos žymiai geresnės. 
Mano šeima iš 5 asmenų, dirbu tik aš vie
nas, kitiems šeimos nariams darbo nėra. 
Dirbu cukrinių nendrių plantacijoj. Dar
bas sunkus. Už 10 darbo valandų gaunu 
2.90 dol. Kai lyja, nedirbam, bet ir ne
moka ...

Jums gerai, žinomos DP gyvenimo sąly
gos Vokietijoj. Tai aš su šeima tikėjomės, 
nors ir reiks sunkiai dirbti, bet nors galė
sim sočiai valgyti. Bet, deja, dirbti sunkiai 
reikia, o valgyti ... O vis dar pradžia,' rė
kia virtuvėj puodo, lėkštės —«

* '

Tiek byloja patys laiškai. Žinoma, ne vien 
pietinėse valstybėse patekusieji turi sunku
mų su tokia naujakurio dalia. Kaip matome 
iš tų laiškų, toli gražu ir ten dar iki des
peracijos. Bet aiškiai matyti tik viena, kad 
vyko jie ten .kitokiomis viltimis .ir gal.... 
kitokiomis ir informacijomis. Kas iš to, 
kad dabar jau aiškėja tenykštės gyvenimo 
ir darbo sąlygos. Kodėl gi, geresniems no
rams esant, anksčiau negalima buvo jokiu 
būdu to klausimo gvildenti nesusipykus su 
nevardinių garantijų davėjų ir tarpininkų 
gynėjais. Žmones, nuvykę dabar ten var
go vargti, vargu ar būtų už tai apsispren
dę, jei būtų turėję tikslesnių informacijų. 
Ar čia ir nebus šuo pakastas... J. Pm.

pavyko susisiekti su eile tremtinių, nuvyku
sių nevardinėmis sutartimis į pietines vals
tybes JAValstybėse. Savo laiškuose jie 
duoda gan būdingas informacijas. Tat lei
skime jiems kalbėti. —

*
— Po 44 mylių važiavimo iš N. Orleano, 

pasiekėme cukraus fabriką. Aplinkui į vi
sas puses tęsiasi cukrinių nendrių laukai. 
Netoli nuo fabriko yra miestelis, maž daug, 
kaip mūsų lietuviškas bažnytkaimis. Mus 
apgyvendino apie 2 mylias nuo to mieste
lio, tarp miškų, vietinių plantacijos dar
bininkų kaimely. Lietuviškai tarinat — ku
metyne. Septyni vyrai gavome namelį iš 4 
kambarių. Dirbam 6 dienas Į savaitę po 
9 su puse valandos. Dienos uždarbis — 3 
dol. Jokių antvalandžių nėra. Darbas 
gana sunkus. Dabar reikia valyti didžiulius 
kanalus kad nubėgtų vanduo. Vieni dirbam 
su kastuvais, kiti su tokiu prietaisu, pana
šiu į dalgį žolei kapoti. Daugiausia reikia 
būti iki kelių vandeny. Dažnai lietus kra
pina' iš viršaus. Lietingomis dienomis, tai
sant kanalus, tenka braidyti iki pažastų. 
Laimė, kad nešalta.

Visur reikia būti akyliam ir turėti, kaip 
sako, ausis. Nes pilna gyvačių. Iš jų trys 
rūšys yra labai pavojingos. Joms įkandus 
beveik visai nėra vilties išsigydyti.' Jų tarpe 
yra ir gyvatė-barškuolė. Kitos gyvatės 
ateina į namus, bet jos nepavojingos. Yra 
labai pavojingas voras su raudona aštuo
niuke ant nugaros. Tam įkandus žmogus 
krinta iš karto. Blogai, kad jis ateina į 
namus ... Taip pa t yra nuodingų vabzdžių, 
augalų ir medžių. Moskitų tai begalės. Vi
sų namų-langai ir durys apkalti tankiais 
tinkleliais. Krokodių, vėžlių, ir didžiųjų 
varlių taip pat nestinga. Be to, tas drėgnas 
karštis ir tie visi saugojimaisi nuo gyvačių 
mums, neįpratusiems, labai sunku iškęsti. 
Tik sekmadienį atsigauni valandėlę. Tada 
važiuojam žuvauti, nes čia nepaprastai 
daug žuvies. Visą laiką mus lydi mūsų bo
sas. Tai labai geras žmogus. 'Jis mus mo
ko angių kalbos.

Tai matote, kur mes esam. Kiek čia bū
sim, sunku pasaikyti. Sutartimi nesam su
rišti, bet reiki* atidirbti už kelionės išlai
das nuo uosto — tai nedaug — na, ir jeigu kil- 
tumėmkitur važiuoti, tai reikia užsidirbti ke
lionei ... Iš tų pinigų, ką uždirbam, rei
kia, pirkti maistą, baldus, indus, mokėti

Tarp košės ir politikos į
Vienoje didelėje stovykloje, kuri ne šiandien garsi savo politinės įtampos aš- Į 

trumu, įvyko visuętinis gyventojų susirinkimas. Tarp vietinės reikšmės problemų [ 
buvo iškeltas ir Mažosios Lietuvos įsileidimo j VLIKą klausimas. Po įvairių pasi- ■ 
sakymų už ir pnieš, vienas aukštąs stovyklos administracijos pareigūnas tarp kitko ■ 
pareiškė, kad* tokį „aukštos” politikos reikalą svarstyti susirinkimas esąs nekom- ! 
petentingas. Girdi, jis geriau per diskutuotų bendros virtuvės teikiamos košės kva
lifikacijas. Stovyklos gyventojų garbei reikia pastebėti, kad jo balsas liko tyruose 
šaukiančiu.

Tačiau vien tokio pareiškimo faktas verčia ^susirūpinti. Juk jis ryškiai pade
monstruoja tam tikrų sluogsnių norą paglemžti „aukštosios” politikos sferą sau, 
o tremtinių masės kompetencijai palikti tik košę.

VLIKas, kaip rodo jo vardas, tėra komitetas. Komiteto sudėties klausimas 
platesnei visuomenei galėtų ir nerūpėti, jei jis nesivadintų vyriausiu L ie - 
tuvos išlaisvinimo komitetu, atseit nebūtų pasišovęs vadovauti Lietuvos iš- | 
laisvinimo kovai. O ta kova turi rūpėti kiekvienam lietuviui. Antra vertus, mū- 1 
sų tėra tiek nedaug, kad iš bendros talkos negalime nė vieno atleisti. Bet jei taip, 
tai ir komitetas turi taip persitvarkyti, kad turėtų visuomenės, kuria remiasi, pa
sitikėjimą. Viešos diskusijos kaip tik ir yra geriausias būdas ryšiui tarp komiteto 
ir visuomenės palaikyti bei pasitikėjimui atstatyti

*
„Aukštosios” politikos skraiste dažnai bandoma pridengti smulkius partinius 

išskaičiavimus. Kas gi yra ta „aukštoji” politika? Politika iš viso yra galimybių 
menas. Sugebėjimas iš susidariusių aplinkybių ištraukti sau daugiausia naudos. Neit I 
gi toks galingas vyras kaip Bismarckas yra sykį pasakęs, kad valstybės vyras pats ] 
nieko negali daryti, jis tik gali laukti ir tykoti, iki išgirs per Įvykius aidint Dievo 
žingsnius — tada jis turi griebti jį už skverno.* Kiek mes žinome ir VLIKas iki šiol 
laukė progos griebti už pono Dievo skverno. Bet kiekvienas tykojimas reikalauja 
minimalaus budrumo, o ir tai reikalauja tam tikrų sugebėjimų, bent susikoncen
truoti.

Mūsų skiltyse paskelbtas penkių partijų pareiškimas iššaukė kitų penkių par
tijų pareiškimą, paskelbtą „Žiburiuose”. (Mes neskelbėm, nes negavom.) Iš tų pa- į 
reiškimų aišku, kad VLIKui sunku susikalbėti, o tpkiu atveju sumažėjo jr jo bu
drumas. Partijos, o tuo pačiu ir visas VLIKas šaukiasi visuomenės intervencijos. 
Ar gi mes galime jam atsakyti? \

*
Vox populi — vox Dei! — sakydavo romėnai. Liaudies balsas — Dievo bal- ! 

sas. Šiandien turima pakankamai priemonių liaudies — laisvosios žmonijos balsą ■ 
— jos viešąją nuomonę nukreipti į vieną ar kitą pusę. Ta nuomonė dabar kei- J 
čiasi. Mūsų interesas reikalauja prie to keitimosi prisidėti. Atėjo proga griebti už ‘ 
pono Dievo skverno. Į tą darbą — viešosios nuomonės nuteikimą mūsų bylos nau- J 
dai — turi būti Įkinkyta visa mūsų tautos laisvoji dalis. Talka bus našesnė, jei j 
bus pasitikima jos vadovais. Kiekvieną mūsų reikia paversti „aukštosios” poli- į 
tikos vykdytoju. Ir tam reikalingos diskusijos. Išsiaiškinimui. Kiekvienas, kuris ■ 
gali diskutuoti dėl košės, turi pasakyti savo .žodį ir, dėl aukštosios politikos. J 
Tik tada jis bus sąmoningas talkininkas. Tokių mes esame reikalingi.

Be to, jei VLIKas ar koks kitas vadovaujantis organas jaus visuomenės susi- • 
domėjimą, jis tikrai pasistengs neprileisti nė vienos progos. O to ir reikia. K. Ž. J

’■. ■ I ■

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus piniginės 
rinkliavos dovanos

BALFo Centras gauna laiškų iš tremtinių, 
apsigyvenusių pagal nevardines garantijas 
Carolinoje bei kitose pietų valstijose. Nors 

• nusiskundžiama sunkiomis gyvenimo sąly
gomis, tačiau jie jų nemainytų į gyvenimo 
sąlygas Vokietijoje, įjungus į vokiečių, ūkį, 
kur jiems nėra jokios prošvaistės ateityje.

Daugiau sunkumų esti gyvenimo pradžio
je. Kiekviena pradžia esti dažniausiai sun
ki. Vėliau kiekvienas prisitaikins ir galės 
susirasti geresnes gyvenimo sąlygas.

Šiandieną tremtiniams tenka būti savo 
gyvenimo kalviais. Nuo jų darbštumo, ap
sukrumo, geros valios, sąžiningumo, teisin
go ąplinkos įvertinimo priklausys jų atei
tis. Tik atvykite kuo greičiausiai į šią lais
vės šalį, o. čia nepražūsite.

Kun. Dr. Juozas B. Končius 
BALFo Pirmininkas

iš Amerikos lietuviu spaudos

Amerikos bolševikams nepatinka tremtiniai
šių gal koks tūkstantis mūsų farmerių, ko
kių 20 mylių ratu. Yra tokių vietų, kur per 
mylias tegyvena vien lietuviai ir tik koks 

.vienas kitatautis. Daugumas kauniškių ir 
suvalkinių. Pradėjo ten apsigyveni prieš 40 
metų. „Tie lietuviai turi mėnesinius drau
gysčių susirinkimus, vasarą į piknikus su
važiuoja keli šimtai”. — „Mano farma, sa
ko vienas lietuvis ūkininkas, — per metus 
gali duoti 7—10.000 dolerių, jei turi dar
bininkų iki valiai.”

Svarsto būdus kovai su iškrypėliais
Kanadiškėje „Nepriklausomoje Lietuvoje” 

nagrinėjamas kovos su lietuvius žeminan
čiais iškrypėliais klausimas. „Yra išimčių, 
kur vadovaujantį vaidmenį tuose .žygdar
biuose” atlieka kaip tik vyresnio amžiaus 
asmenys, Man yra žinomas pavyzdys, kur 
tokių „didvyrių” „dvasios vadu” kaip tik 
yra pagyvenęs asmuo ir dar inžinierius”.

„Bet pasitaikančios blogybės yra tik 
išimtys, todėl šio reikalo nereikia išpūsti į 
didelį baubą, kurio patys bijotumėm. Ko
vojant su iškrypėliais siūloma: a) stengtis, 
kad nė vieno lietuvio neliktų neįtraukto į 
kultūrinę veiklą: paskaitas, anglų kalbos 
kursus, vaidinimus, sportą, iškylas, kultū
rinius savaitgalio vakarus ir kitas pramo
gas; b) su nepataisomais iškrypėliais nu
traukti bet kokius ryšius, šalinti iš organi
zacijų ir kt.” (Nepr. Liet.)

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus piniginės 
rinkliavos dovanų paskirstymas įvyko š. m. 
balandžio mėn. 24 d. Schwabisch Omūndo 
lietuvių stovykloje. Dovanų paskirstymą 
viešai stovyklos salėje vykdė iš įvairių at
stovų sudaryta penkių asmenų komisija. 
Laimėjo šie aukų kvitų numeriai:

I-os SERIJOS
DM 1000.- Nr. 336;
DM 500.— Nr. 4013;
DM 250.— Nr. 4020;
DM 100.— Nr. 2409, 1662, 5176;
DM 50.— Nr. 208, 1771, 4823, 4746, 1947;
DM 10.— Nr. 3520, 4177, 2, 4036, 967, 

3701, 4360, 2151, 1851, 2333;
DM 5.— Nr, 1059, 993, 2002, 210, 4883, 

215, 820, 3155, 5583, 556, 2056, 3382, 1533, 
5899, 4890, 5357, 5698, 4292, 4478, 4756,5894
4039, 5112, 5409, 1607, 5803, 5244, 4087,1962 
5603, 2947, 4416, 2015, 2910, 524, 3807, 2058, 
5071, 5561, 2663, 5984,' 413, 1807, 1515, 1627, 
4698, 3462, 2273, 5833, 689;

DM 2— Nr. 4798, 1007, 2377, 5260, 5480, 
4511, 4463, 5956, 3934, 5639, 2o34, 2156, 
2503, 541, 4019, 3426, 1647, 4751, 5194, 5885, 
5782, 2181, 207, 3949, 4914, 3089, 9j78, 173, 
2584, 6^7, 2559, 977, 138, 549, 4998, 1016, 
219, 3728, 4873, 4877, 5242, 4780, 4042,2580, 
3318, 3264, 3717, 4233, 3996, 103, 5625, 842, 
5949, 5182, 5263, 1521, 4830, 57, 1711, 3120, 
3846, 5971, 4492, 5020, 1078, 5843, 410, 1037, 
4073, 431, 2561, 1095, 3256, 4419, 480, 5068, 
27, 5917, >102, 2562, 2853, 3353, 658, 4260, 
5534, 5508, 5317, 2098, 2813, 1066, 2392,3456 
1304,’ 3715, 846, 121, 3570, 112, 5862, 2879;

'• II-os SERIJOS

DM.1000.- Nr. 3725;
DM 500— Nr. 908;
DM 250.— Nr. 4043;
DM 100.- Nr. 1028, 4993, 2355;
DM 50.- Nr. 830, 5404, 3431, 5644, 3517;

(DM 10.- Nr. 5581, 539, 3027, 4127, 961,
4040, 792, 3176, 1276, 4803;

DM 5.— Nr. 290, 3697, 532, 4770, 5110, 
1559, 1732, 3415, 2099, 5156, 4042, 558, 3416, 
5574, 5133, 4674, 528, 5424, 4363, 89, 4581, 
3910, 3130, 5259, 4945, 5607, 4291, 3191, 
3094, 712, 2448, 519, 3201, 1718, 1845, 4428, 
5326, 4136, 2153, 1080, 5832, 2234, 3685. 
2311, 2202, 4873, 2488, 3136, 181', 4177, 3759;

DM 2.- Nr. 753, 4261, 158, 5409, 4387, 
5414, 3628, 2952, 5487, 1019, 1712, 2069, 4032 
4062, 32, 2556, 1212, 1766, 5224, 5575, 4986, 
1700, 5689, 4434, 2967, 5767, 3045, 2247,3510 
4698* 3804, 870, 2217, 2399, 5381, 4717, 3734, 

1578, 3962, 570, 4121, 3167, 2840, 3165, 4476, 
3160, 4218, 4005, 4642, 5685, 4670, 2761,536, 
5744, 3165, 4476, 3160, ,4218, 4005, 4642,5685 
4670, 2761, 53p, 5744, 639, 1805, 4578, 4002, 
5686, 3776, 216, 2289, 5901, 37J2, 3559, 497, 
465, 63, 2140, 1400, 2509, 2944, 2357, 2133, 
4700, 343, 4774, 1255, 4534, 4392, 3523, 667, 
2638, 1391, 1497, 1955, 514, 3570, 5104, 1275, 
!608, 2041, 175, 1703, 1702,'2120, 5332, 91, 

4518, 5485, 5287.

Dovanas išmoka pristačius laimėjusius 
kvitus-, L. R. Kryžiaus Vyriausia Valdyba, 
Rėutlingene, Lederstr. 94., arba L. R. Kry
žiaus-generaliniai įgaliotiniai: Mūnchene, 
Rauchstr. 20, Hanau, Lamboystr. 84, ir Det- 
molde, Wittjestr. 14.

Laimėjusieji asmenys, dėl kurių nors 
priežasčių negalį nuvykti į nurodytas vie
tas, dovanų gavimo reikalu kreipiasi į savo 
vietos L. R. Kr. skyrių valdybas ar vieti
nius įgaliotinius. L. R. Kryžiaus skyriai ir 
vietiniai įgaliotiniai, surinkę žinias, išmo
kamas sumas gauna iš Vyr. Valdybos, ar
ba generalinių įgaliotinių ir jas išmoka lai
mingiesiems.

Dovanos pradedamos mokėti š. m. gegu
žės mėn. 5 d. ir baigiamos liepos mėn. 5 
dieną. Per šį laiką nepaimti pinigai užskai
tomi kaip auka Lietuvos Raudonajam Kry
žiui.

Dr., Domas JASAITIS
L. R. Kryžiaus Vyr. Valdybos Pirmininkas
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