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Neatidėliotinas reikalas
Emigracija j JAV vyksta didele 

aparta. Atrodo, kad ji ir toliau dar
Sovietinio taikingumo priežastis

kurį laiką banguos per.Atlantą. Ne
maža tremtinių dalis bus nuplukdo- 
ma ir į Australiją. Tačiau didžioji 
banga pamažu aprims, išvyks tik pa
vieniai asmenys ar šeimos, o kiti, ne
turi giminių ar pažįstamų Amerikoje, 
turės likti Vokietijoje ar Austrijoje.

Didžioji išvykimo į užjūrį banga 
nunešė pačius aktyviuosius tremti
nius, kurie geriau pažino aplinkybės, 
turėjo gerų giminių ar pažįstamų, 
dar daugiau maldavo gerųjų bičiu
lių, kad atsiųstų „šipkartę".— darbo 
ir buto garantiją. Pasilieka ir tikrai 
pasiliks nemažas lietuvių būrys, gal 
net iki S0*/« visų tremtinių, kurie ne
turės tų gerųjų bičiulių, kurie nedrįs 
rašyti prezidentui Trumanui ar ki
tiems pareigūnams bei pažįstamiems 
griaudžių laiškų, kad juos gelbėtų iš 
„namų nevalios".

Stebėdamas išvykstančių veidus 
— kurio išsilavinimo jie bebūtų — 
nepamatysi juose jokio rūpesčio, ne
išgirsi žodelio apie tuos, kurie pasi
lieka ir kurių nemaža dalis vargu ar 
turės progos išvykti į ūžjūrį.'Teisybę 
sako mūsų patarlė: „sotus alkano ne
supranta". Tiesa, yra vienas kitas 
lietuvis ar lietuvė, kurie nuvykę ne 
tik nepaskendo savo doleriniuose rei
kaluose, bet sudarė net keletą ar ke- 
lloliką darbo sutarčių. Jiems bus at
mintina pagarba. Tačiau jų yra ma
la ir jie, paskiri asmenys, reikalo 
neišspręs. Reikia imtis šio klausmo 
sprendimo organizuotai.

s Pirmiausia pasiliks daug sergan
čių, senelių, vienišų be giminių ir 
pažįstamų, arba sveikų, bet kuklių 
darbo žmonių. Šių visų likimas pa
silieka didžiausioje nežinomybėje. 
Mūsų tautinė, humaniškoji ir krikš
čioniškoji pareiga ragina imtis rim-

Vakariečių pirmavimas. Pastarai
siais metais JAV nepaprastai sutvir
tino savo įtaką vakarinėje Europoje. 
Ūkiškos, politinės ir pasėkos grubios 
akies yra pastebimos. Vakarų Vokie
tijoje, kuri buvo visai padrika, žino
mas ūkiškas atkutimas. Berlyno til
tas yra puikiai suorganizuotas, tary
tum būtų karinės ofenzyvos vykdo
mas. Sovietų apsupimas vakariečių 
Berlyne laikytinas visai nepavyku
siu. Sį kartą Kremliui nepavyko, 
kaip turkams ties Viena ar vokie
čiams ties Verdunu ar Stalingradu.

čiau reikalinga tuoj pridurti, jog vo
kiečių užimtose srityse pramonės at
statymas yra atsilikęs 25’/». Kauka
zo ir Uralo srityse žibalo gamyba 
praėjusiais metais dar nepasivijusi 
prieškarinės. Žemės ūkis: grūdų ir 
gyvulių gamyba ateinančiais metais 
negalės prisivyti stovio, kuris buvo 
1928 m., t. y., prieš visuotinį žemės 
ūkio sukolchozinimą.

Kremlius įsitikino, kad šūkis 
„dognat i peregnat“ negali tapti tik
rove vedant uždarą ūkio politiką. So
vietai reikalingi visos eilės reikmenių

Bandymai prasiveržti Norvegijoje- 
nepavyko. Pakartojimas žygio Ira
ne ir Turkijoje atnešė negeresnius 
vaisius: abu kraštai griežtai atkirto 
dėl sudarymo Viduržemio jūros ka
rinės sąjungos. Kas dar keisčiau, kad 
tą žygį sovietams padarius, jau im
tasi realių priemonių kuo veikiausiai 
sukurti tą sąjungą.

Kinijoje žaidimas neužbaigtas. 
Ten reikalinga laiko ne vien užimti 
visą kraštą ir dar daugiau tvirtai pa
dėti koją, kad nepasikartotų jiems 
nelemtieji 1927 m., kai Borodino tak-

Sovietų politinis pralaimėjimas
BERLYNO BLOKADA BUS NUIMTA GEGUŽES 12 DIENĄ. KETURIŲ UŽSIENIŲ REIKALŲ MINXSTE- 

RIŲ KONFERENCIJA NUMATOMA PARYŽIUJE GEGUŽES 23 DIENĄ.

1948 m. birželio 23 d. Sovietų li- 
cencijuota Berlyno spauda paskelbė, 
kad visas prekių ir žmonių susisieki
mas iš Vakarų Vokietijos suspenduo
jamas dėl „techniškų kliūčių“. Pra
sidėjo pilnoji Berlyno blokada. Tų 
pat metų birželio 24 d. amerikiečių, 
britų ir prancūzų karinės vadovybės 
įvedė priešingą blokadą — jie su
stabdė visą prekių siuntimą iš Vaka
rų į Rytų Vokietiją. Po dviejų die
nų britų ir amerikiečių lakūnai 50 
transporto lėktuvų pradėjo gabenti 
maistą ir prekes į Berlyną. Tuo bū
du buvo sukurtas oro tiltas ir atsi
rado Sovietų vykdoma bado blokada, 
paliečianti 2,5 milijono vokiečių.

Po 10 Berlyno blokados mėnesių 
Sovietų politikai įsitikino, kad ši blo

kada yra daugiau žalinga patiems 
Sovietams,, bet ne demokratiniam 
blokui. Šios blokados pasėkoje so
vietai visiškai neteko vokiečių tau
tos pasitikėjimo ir meilės. Sovietai 
savoje zonoje, vykdydami reparaci
jas ir blokadą, ūkinį gyvenimą pri
vedė prie visiško bankroto. Ir šios 
priežastys privertė juos pirma pasiū
lyti amerikiečiams pirmąjį politinį 
kompromisą, kuris Washingtone ir 
apskritai Amerikos politikų tarpe iš
šaukė nepaprastą entuziazmą, pabrė
žiant, kad vis dėlto reikia būti at
sargiems.

Spėjama, kad Sovietai padarę 
Berlyne nuolaidas ir todėl, kad jiems, 
stovint už Mao-Tse-tung nugaros,

Kinijoje vyksta nepaprastas laimėji
mas, triuškinąs nacionalistinę Kinijos 
kariuomenę. Jeigu Kinijos komuni
stų laimėjimas neapvils Maskvos, tai 
Berlyno blokados nuėmimas, nors ir 
netenkant Sovietams prestižo, Mas
kvai nebus labai nuostolingas.

Gegužės 5 d. visose keturiose so
stinėse paskelbtas komunikatas, ku
riame sakoma, jog Sovietai nuimą tą 
blokadą, kuri buvo uždėta 1948 m. 
kovo 1 d. Vakariečiai nutraukia savo 
kontrablokada. Bevino žodžiais, da
bar pasidaro laisvas kelias ne tik 
Berlyno, bet ir visos Vokietijos klau
simui spręsti.. W. Churchillis taip pat 
užgyrė Bevino politiką. Dabar lauk
sime, kaip pasiseks Paryžiuje prie 
derybų stalo.

uostų kontrolę. Už tą monopolį jis 
gavo sovietinius ginklus.

Ar tuo atveju Maocatungas yra 
nepriklausomas? Ne. Aišku, kad jis 
negali vesti kiniškos politikos, nes 
turi prisitaikyti Maskvai, kuri dės 
visas pastangas, kad Kinija netaptų 
savaimingu veiksniu ir partneriu sie
kiančiu derėtis kaip lygus su lygiu.

Sovietai reikalingi laiko Kiniją 
nuolat gniuždinti ir jai kraują lie
jant siekti savo tikslų visuose Toli
muose Rytuose.

Silpnesnio spekuliacijos. Sovietai 
turi prisipažinti, kad dabar nepajė
gūs jokioje medžiaginėje kovoje su 
vakariečiais. Ūkio srityje reikalinga 
pirmiausia atsikurti. Tuo metu jie 
būtini ūkiškos paramos iš kapitali
stinio pasaulio, kad sparčiu žingsniu 
galėtų ginkluotis. Kremlius gerai ži
no, kad tarptautinėje politikoje nū
dien viską nusveria ne skambūs žo
džiai, bet moderniškas ginklas. Tam 
moderniškam ginklui pasigaminti rei
kalinga daug laiko.

Tuo metu, kai sovietai daug ko 
tikisi iš ateities, stengiasi prastumti 
šiuos neiemties metus. Jie tikisi, kad 
laikui bėgant JAV moderniški gink
lai pasens. Naujiems pasigaminti rei
kės ne vien atitinkamo laiko, bet Ir 
ūkiškų išteklių. Jie tikisi, kad ame
rikiečiai, negalėdami išsiversti da
bartinėmis rinkomis, turės sulaukti 
ūkiškos krizės.

Derybos vyksta „draugiškiausioj* 
nuotaikoje“ jau dvi savaites. Berly
no tiltas dar labiau tvirtinamas. Mas
kvos spaudos ir radijo oficialus to
nas pakeistas vakariečių naudai. Ne
jaugi Washingtonas patikės persiren
gusiam vilkui, kad vėliau sunaikintų?

tai šios problemos sprendimo.
Jei iki šiol dar nėra padaryta tai, 

ką aš siūlyčiau, tai nieko nelaukiant 
šį klausimą reikėtų taip spręsti. LTB 
vyr. Komitetas įpareigoja kiekvieną 
LTB apylinkės komitetą visai tiksliai 
suregistruoti visus tuos asmenis — 
šeimas, kurie neturi jokių vilčių kur 
nors emigruoti. Registracija turi būti 
vykdoma taip. Pirmiausia įtraukiami 
| vieną sąrašą tie asmenys, kurie nori 
vykti į Ameriką ir kuriems nebūtų 
kliūčių (nesveikatos ar kitokių) iš
vykimui. Antrą sąrašą reikia suda
ryti tokių, kurie negalės niekur iš
vykti — dėl ligos, senatvės, invali
dumo ar vadinamo nusikaltimo (ma
il, nelaimingi, atsitiktiniai spekulia
vimo „nusikaltimai“), šis sąrašas dar 
labiau specifikuojamas į: a) ligonius, 
kurie tikrai nebus priimti į Ameriką 
ar kitur, b) tokius ligonius, kurių 
sveikata pataisoma, aprūpinant juos 
reikalingais vaistais ir maistu, c) tre
čią grupę sudaro scnenellai ir d) ke
tvirtą — vadinami „nusižengėliai“.

Turėdami tikrą skaičių vienetų 
(pavienių asmenų ar šeimų), specifi
kuojant šeimos padėtį, asmenų skai
čių, jų profesiją, amžių ir tt„ tuojau

(Nukelta į 2 pusi.)

Apsupimas tuomet tegali būti sėk
mingas, kai lankai užtektinai tvirti 
atsispirti vidiniam ir išoriniam spau
dimui. Vakariečių organizacijos ir 
orinio transporto pranašumas vertė 
sovietus pakeisti Vakaruose potvinį 
„į atoslūgį“ politinėje srityje.

Britai sutiko labai šaltai sovietinį 
pasipiršimą, Prancūzai neparodė jo
kio entuziazmo. Harry S. Truman, 
kuris neseniai kalbėjo apie jo tvirtą 
nusistatymą duoti parėdymą antrą 
kartą mesti atomines bombas demo- 
kratybei gelbėti, balandžio 28 d. spau
dos konferencijoje skelbia, kad jis 
laikąs „nuoširdžiomis sovietines pa
stangas“. To posakio stilius primena 
priešrinkiminėje kalboje pasakytą: 
„Senasis Juozas yra mano geras 
'draugas.“ Ne posakiais remti dabar
tiniai santykiai su sovietais ir ne 
jais bus galima santykius pagerinti. 
Tų dviejų galybių santykiai išplau
kia iš tam tikrų sąlygų, kurias gali 
pakeisti tik jėgos svoris. Medžiagi
nės jėgos neabejotina persvara yra 
JAV rankose. Jjjr diktuos ateityje 
politinę raidą pasaulyje.

Sovietų ūkis. Oficialūs duomenys 
rodo, kad sovietų pramonė 1948 m 
prašoko 13’/« buvusią 1940 m. Ta-

„Nuo išlaisvinimo ii i sumišimo karo?“
MIN. STASIO LOZORAIČIO STRAIPSNIS VOKIEČIŲ SPAUDOJE

• „West-Echd“, prancūzų karinei 
valdžiai arti stovintis, vienas Vokie
tijos svarbiausių dienraščių (anksčiau 
ėjęs vardu „Nouvelles dės France“), 
balandžio 30 dienos numeryje (No 
147), pirmam puslapy patalpino mini- 
sterio Stasio Lozoraičio straips
nį „Nuo išlaisvinimo- iki sumišimo 
karo?“ (= „Vom Befreiungs- zum 
Konfusionskrieg?“ Von Stasys Lozo
raitis, ehemaliger Aussenminister Li- 
tauens). Redakcijos įžanginiame žo
dyje charakterizuojama min. Lozo
raičio kaip diplomato asmenybė ir jo 
veikla Tautų Sąjungoje; be to, sa
lima, kad šiuo laiku jis eina Lietu
vos Valstybės Šefo ir lietuvių diplo
matų kolegijos vadovo pareigas. Sa
vo įdomiam straipsny min. St. Lozo
raitis nurodo skirtumą tarp Pirmojo 
Pasaulinio Karo, kuris buvo veda
mas tautų išlaisvinimo tikslu, ir an-1 
trojo pasaulinio susidūrimo, pasibai

gusio situacija, kuri yra „joks logi
kos produktas“. Po to, jis įtikinan
čiai aprašo Lietuvos, kitų Pabaltijo 
kraštų ir apskritai Rytų Europos dra
matišką ir tragišką dabartį, konsta
tuoja „tautų sielos amputavimą“, ir 
prieina išvadą, kad Europos suskal
dymas į dvi dalis: į jungtines Vaka
rų Europos valstybes ir į jungtinius 
Rytų Europos kalėjimus turės nenu
matytų pasekmių ne tik mūsų kon
tinentui, bet ir visam pasauliui.

Ministeris Stasys Lozoraitis savo 
straipsnį baigia atsišaukimu: „Pats 
laikas, kad iš pažinimo tūkstantme
tinės europietiškosios likimo ir kul
tūros bendruomenės, kuri suvienyta 
paprastos logikos, parklupdė Hitlerį, 
prasidėtų visų europiečių didžiulis 
dvasinis ir politinis judėjimas, didelė 
europinės dvasios insurekcija grąži
nimui Dievo, Laisvės ir Tiesos visoms 
kontinento tautoms.*

įsivežti iš to nemėgiamo kapitalistinio 
pasaulio. Kaikurioms gerybėms bū
tini rinkų, kad gautų svetimos valiu
tos penktajai kolonai skatinti ir 
griauti kapitalistinei santvarkai. 1949 
m. vasario mėn. sovietai išvežė į JAV 
už 3,3 mil. dol., o įvežė tik už 0,2 mil. 
dol.

Pastaruoju metu vėl pradėtos de
rybos su D. Britanija ir Prancūzija 
ūkiškiems santykiams atnaujinti. So
vietai išvežtų eilę žaliavų, o gautų 
iš tų kraštų būtinus pramonės ga
minius.

Sovietų užimti kraštai yra atsidū
rę nepaprastai sunkioje ūkiškoje pa
dėtyje. Čekoslovakija anksčiau 65°/o 
išvežė į Vakarų Europą, o ypač Vo
kietiją Pastaroji ūkiškoji blokada 
čekų porcelano pramonę verčia už 
sidaryti, o metalurgijos pramonė 
siaurina gamybą neturint švedų ge
ležies rūdos. Negeriau yra su Lenki
ja, Rumunija, Bulgarija. Tie kraštai 
mielai prekiautų su vakarais, jei ne 
dabartinė blokada, kuri atsirado ber
lyniškės pasėkoje. Tie kraštai balan
džio mėn. pradėjo pirštis vakarams 
bendradarbiauti. Berlyno srityje so
vietai padarė eilę nuolankių mostų 
vakariečiams: dalimi vėl pripažįsta 
vakarinę valiutą, siūlo atnaujinti 
tarpsritinę prekybą, teikia elektros 
enegiją vakariniam Berlynui ir ge
ležinkelio tvarkraštyje įrašo trauki
nį Berlin-K&ln. Tas traukinys dar 
nejuda.

Kita ranka sovietai, įprastiniu bū
du, vis dar rodo savo „galybę“. Jie 
kuriam laikui buvo sulaikę prekių 
vežimą Spree upe, davė parėdymą 
berliniškei milicijai pakartotinai įsi
brauti į vakarinę sritį ir ten verstis 
plėšikavimu.

Sovietų politinis žaidimas. Maskva 
nesitiki dar kaiką laimėti vakarinėje 
Europoje. Užimtoje srityje palaužti 
pasipriešinimui reikalinga ilgesnio 
laiko. Net suomiams leidžia didinti 
apsginklavimą, kad ateityje „ginus 
sovietus nuo bet kurio užpuolimo".

tikos dėka jife buvo taip arti tikslo. 
Maocetung siekia tarpstančios Kini
jos, kai sovietai nori ją laikyti už
gniaužę, kad nesulauktų tvirto pasi
priešinimo. Sinkiange sudarytoji so
vietų sutartis su Maocetungu Mas
kvai daug davė: ūkišką vyravimą 
Mandžiūrijoje, šiaurinės Kinijos pusę 
pramoninio pajėgumo, geležinkelių ir

Ar nemetas JAV reikalauti, kad so
vietai pasitrauktų į 1938 m. sienas 
ir išpirktų vekselį, kuris buvo duo
tas karo metu? Pavergtos ir naikina
mos tautos laukia ištęsėjlmo paža
dų, kad kiekviena tauta turi teisę ap
sispręsti dėl savo likimo. Negarbin
gą žaidimą metas baigti.

Ged. Galvanauskas

Laiminga laisvės valanda artėja
PABALTIJO MINISTERIAI NEU8TADTE

DEŠIMTIES TAUTŲ KON
FERENCIJA

Londone Europos 10 tautų kon
ferencijoje buvo pasisakyta už tai, 
kad į organizuojamą Europos Tarybą 
būtų priimta Turkija ir Graikija, o 
vėliau ir Vakarų Vokietija. Europos 
Tarybos charta jau pasirašyta.

Neustadt’e, kaip ir visose kitose 
Britų srities stovyklose, ministerial 
buvo įspūdingai ir iškilmingai su
tikti. Balandžio 27 d. nuo pat ank
styvo ryto stovyklos gyventojai vir
tinėmis rinkosi į skoningai išpuoštą 
kino salę. Lietuvių-latvių mokinių ir 
skautų žavios gretos nuo pat vartų 
ligi salės rodė svečiams kryptį.

Ministerial, globojami atsakingų 
anglų karinės valdžios pareigūnų, 11 
vai. atvyko Neustadt’an, kur iškil
mingai buvo sutikti vietos DPACCS’o 
Direktoriaus Majoro Spendlowe ir 
stovyklos komendantų. Po to, lydimi 
britų pareigūnų, DPACCS’o Direkto
riaus ir baltų stovyklų komendantų, 
aplankė kare sužeistuosius, kino salę 
ir kitą. Garbingus svečius prie salės 
durų iškilmingai pagerbė lietuvių- 
latvių skautai, kuriems vadovavo 
mkt. akta. A. Venclauskas. Po šir
dingų ir entuziastingų susirinkusiųjų 
sutikimo, ministerial pasakė po ati
tinkamą žodį. Ministeris B. K. Ba
lutis pastebėjo, kad šiandien kiek
vienas kuo tik galim, privalom įsi
lieti į Lietuvos laisvės kovą, visur 
likti dorais ir sąžiningais lietuviais. 
Pabrėžė, kad jis, kaip ministeris, 
lanko išvietintųjų stovyklas, norėda
mas- daugiau susipažinti su mūsų 
vargingu gyvenimu. Be to, perduoti 
širdingus sveikinimus Didž. Britani
jos lietuvių kolonijų.

Ministerius glaudžiai ir prasmin
gai pasveikino komitetų atstovai. 
Lietuvių — komiteto pirmininkas 
mkt. Juozas Mikšys. Be to, ministe- 
riams įteikė po gražią raudonų rožių 
puokštę. Iš čia ministerial vyko ap
lankyti savų tautiečių.

Minister! B. K. Balutį įspūdingai 
sutiko gimnazijos vadovybė, moky
tojai ir mokiniai. Jautriai ir pras

mingai pasveikino gimnazijos direk
torius p. P. Gaurys, išreikšdamas di
delį džiaugsmą apsilankymu. Mini- 
steriui buvo įteikta kukli dovanėlė 
— lietuviška tautinė vėliavėlė. Mo
kinių choras, vadovaujamas p. mkt 
A. Rimkevičiaus, padainavo keletą 
liaudies dainelių, pasakė. eilėraščių. 
Po pagerbimo ir meninės dalies mi
nisteris kalbėdamas pasigėrėjo jau
nuomene, kuri ir sunkiausiose sąly
gose uoliai mokosi ir siekia savo už
sibrėžtojo tikslo. Pasak jo, senieji 
galės ramiai gulti amžinybės duo
bėn, palikdami Lietuvos vairą sti
priose jaunose rankose. Skatino jau
nuosius būti ištvermingais ir kan
triais. Nenustoti vilties. Laiminga 
laisvės valanda artėja. Prieš kelelis 
metus buvo pačiame mūsų nelaimės 
duobės dugne, dabar kaskart labiau 
kopiame viršun. Reikia tik nenustoti 
vilties ir dirbti toliau su dar dides
niu kietumu ir uolumu. Laisvė ateis. 
Niekas tik tiksliai nežinome kada. 
Baigdamas palinkėjo sėkmės ir grei
to pasimatymo Laisvoje Nepriklau
somoje Lietuvoje.

Po kelių minučių jaukios nuotai
kos, susikaupimo, karštų ovacijų, 
brangus svečias buvo palydėtas iŠ 
salės automobilin.

Po iškilmingų pietų pas DPACCS’o 
direktorių ministerial, lydimi karštų 
stovyklos gyventojų ir mokinių ova
cijų, paliko Neustadt’ą.

Neustadt’iškiai lietuviai, kaip ir 
visi kiti, labai džiaugiasi ir dėkingi 
min. B. K. Balučiui už apsilankymą 
ir rūpinimąsi Lietuvos ir tremtinių 
reikalais. Minlsterio atsilankymas ne 
tik nuskaidrino lūkesčio viltį, bet ir 
morališkai labiau nuteikė kovoje į 
brėkštantį Lietuvos laisves rytojų.
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Viktoras Andresco - lietuvos bičiulis Teisingi faktai, bet neteisingos išvados
„Neturėk pinigų, bet turėk daug 

draugų“ — sako rusų priežodis. Šiais 
mūsų liūdniais laikais ypatingai ten
ka branginti tokius draugus, kurie vi- 
s»i nesuinteresuotai rodo mums, lietu
viams, savo simpatiją ir net meilę. 
Nesuinteresuotai, sakau, kadangi iš 
tikrųjų, kuogi mes galėtume dabar 
jiems atsidėkoti arba kokios apčiuo
piamos naudos galėtų jie iš mūsų ti
kėtis? Ir vis dėlto štai atsiranda to
kių idealistų tikrąja šio žodžio pras
me, kurie, nesigailėdami nei laiko, 
nei triūso, viešai propaguoja Lietu
vos vardą, skelbdami tai, ką jie su
žino apie mūsų šalį, mūsų papročius, 
meną, — norėdami su visu tuo supa- 
žinti savo šalies visuomenę.

Kalba eina apie Ispanijos jauną 
ir gabų žurnalistą-rašytoją — Vik
torą ANDRESCO (skaityk: Andres- 
ko). Man teko porą kartų pastebėti 
ispanų periodinėje spaudoje labai 
nuoširdžiai jojo parašytus straipsnius 
iš Lietuvos gyvenimo. Nebepamenu 
vardo žurnalo, kuris buvo specialiai 
skirtas jūrai. Ir jame buvo įdėtas 
Viktoro Andresco straipsnis apie Lie
tuvos pajūrį, su nuotraukomis iš Ni
dos ir. kit. Vieną kartą teko skaityti 
mūsų išeivijos spaudoje žinutę apie 
tą patį autorių, kame buvo nurodyta 
irgi, berods, pora Ispanijos dienraš
čių su jo straipsniais apie Lietuvą ir 
lietuvius. Visa tai kartas nuo karto 
maloniai nustebindavo, pakutendavo 
savimeilę, na ir tiek. Bet kai dabar 
pateko man į rankas trečias N-is 
Madrido meno ir mokslo žurnalo 
„ESTILO“ (išeina 10 numerių per me
tus), kuriame to paties Viktoro An
dresco nebe straipsnis, bet galima sa
kyti visa studija apie Lietuvos archi
tektūrą užima penkis didelius pusla
pius su septyniomis nuotraukomis, — 
taip susijaudinau, kad nusprendžiau 
apie tai nebenutylėti, o pasidalinti su 
lietuviškąja visuomene, kartu su ja 
pasidžiaugiant dėl tokio nuoširdaus 
ir mielo Lietuvos draugo,

Viktoras Andresco parašė studiją 
apie Lietuvos viduriniųjų amžių ar
chitektūrą. Nuostabiai nuoširdžiai 
nurodo jis savo tautiečiams apie tai, 
kad Lietuva iš viso yra seniausioji 
šalis Europoje, kad lietuviai, gyvenę 
vis toje pačioje vietoje, yra turėję 
išugdę savo originalią kultūrą, be 
svetimųjų įtakos. Jis pasirodo žinąs 
apie didįjį prancūzų kalbininką prof. 
Meilįet, kuris savo laiku yra paskel
bęs, jog šešioliktojo amžiaus lietuvių 
kalba buvo tokia pat sena kaip ir 
sanskritų ir kad Lietuvoje, esą, gali
ma išgirsti, kaip kadaise buvo kal
bėję Europos proseneliai.

Apibūdindamas lietuvių architek
tūrą, V. Andresco sumini tokius isto
rinius paminklus, kaip Pažaislio vie
nuolyną, Šv. Petro ir Povilo bažny
čią Vilniuje, atžymėdamas paskui 
vardus Radvilų, Pacų, Sapiehų, kurie 
buvo tiek daug pasitarnavę Lietuvos 
architektūros menui.

Iškeldamas šiojo meno aukštąjį 
lygi, Viktoras Andresco nurodo var-

Neatidėliotinas reikalas
(Pradžia 1 pusi.) 

galėtume imtis reikiamos akcijos juos 
visus išgabenti Amerikon. Jei nega
lėtų parūpinti atskiros globos orga
nizacijos, jiems visiems gali Ir tu
ri parūpinti anksčiau Išvykę DP. O 
kad kiekvienas išvykęs gali padaryti 
po vieną darbo sutartį, rodo pavyz
džiai. Čia noriu paminėti vieną bu- 
vuslą~Dllllngeno stovykloje mokyto
ją, p. Irlikaitę, kuri jau penkiolikai 
šeimų atsiuntė darbo garantijas. Tas 
rodo, kad tokios akcijos ėmusis, dar
bo sutarčių būtų parūpinta visiems 
norintiems išvykti į Ameriką.

Toliau turi būti aiškūs skaičiai 
ir būklė tų laikinio pobūdžio ligonių, 
nors ir džiovininkų, kurie, suteikus 
jiems reikiamų vaistų ir maisto, ti
krai pasveiktų ir atvyktų į Ameriką.

Trečioji grupė, kuri jau ar dėl 
ligos ar dėl senatvės negalės išvykti, 
turi būti globojama mūsų visų, nes 
to reikalauja humaniškumas, tautinis 
jausmas, krikščioniškoji meilė. An
tra, žinant tikrą skaičių, nesunku 
būtų pasiūlyti tinkamą projektą ir 
IRO ar kitokioms šalpos bei globos 
organizacijoms, kurios prisidėtų prie 
jų išlaikymo ir aprūpinimo.

Reikalas yra skubus ir nieko ne
laukiant reikėtų patvarkyti taip, kad 
duomenys būtų ant popieriaus. Ta
da lengviau būtų bet kaip projek
tuoti. Net ir Balio šalpos darbas rei
kėtų tuo atveju priderinti prie susi
dariusios padėties. Tad neatidėliokl- 
me, kas neatidėliotina.

A. Musteikis 

dus dviejų žymiųjų meno istorikų, 
būtent: P. Weber ir Sokolowsky, ku
rie savo leidiniuose, esą, naudoja net 
specialią terminologiją, kaip: „lietu
viškas gotikas“, „lietuviškas barokas“ 
ir pan.

Paveikslų tarpe yra du būdingi 
kaimo namai su išraižytais pagraži
nimais, paskui Liolių bažnyčia (me
dinė, 17 amž.), Šiaulėnų sinagogą (17 
amž.), koplytėlė „ant uolų“, „arkliu
kai“, kaip stogų pagražinimas, ir la
bai originali aukštai nusmailinta 
klėtis.

Prie šios progos nepraeina Vikto
ras Andresco tylomis ir pro lietuviš
kus medinius kryžius, aprašydamas 
jųjų begalinį formų įvairumą ir tur
tingumą. Jis prieina išvadą, kad lie
tuviškieji kryžiai turį kažką bendra 
su rytiečių senovės pagodomis. Vik

Pikta provokacija
ELTOS BIULETENIO paskutinia

me nr. buvo minimas New Yorko 
AUFBAU (1949. 2. 28) pranešimas, 
kad „Jūdische Historische Documen
tation“ iš Linzo esąs persiuntęs IRO 
sąrašą 200 lietuvių nusikaltėlių.5

Šiuo reikalu BALFo įgaliotinio 
prie IRO Ženevoje buvo kreiptasi į 
Eligibility skyriaus vedėją, ir gautas 
atsakymas: jokio su 200 lietuviškų 
pavardžių sąrašo ar skundo čia ne
rasta, ir jis IRO negautas.

Tiesa, kad iš Linzo per žydų or
ganizacijas yra ataustas 31 pavardės 
sąrašas, pavadintas LIST OF LI
THUANIAN WAR CRIMINALS 
WHO ARE AT PRESENT IN DP 
CAMPS IN GERMANY (Sąrašas lie
tuvių karo nusikaltėlių, dabar gyve
nančių DP stovyklose Vokietijoje). 
To sąrašo nuorašai buvo išsiuntinėti 
ir į zonas.

Patikrinus, sąraše nebuvo rasta nė 
vienos lietuviškos pavardės! (Tai tos 
pačios pavardės, kurias buvo paskel
bęs ir AUFBAU 1949. 1. 7 ir kurių 
kaltei įrodyti laikraštis šaukėsi liu

Gyvulių ūkis. Apie 1850 m. buvo 
bandyta Australijoje pradėti verstis 
žemės ūkiu. Tačiau tik šiame am
žiuje padaryta milžiniška pažanga.

Vilnų gamyboje Australija neturi 
konkurentų. Avių skaičius svyruoja 
tarp 96 ir 105 mil. 1948 m. buvęs 
blogas klimatas tą skaičių sumažino 
keliais milijonais. Australijos vilnos 
dengia ne vien D. Britanijos, bet net
gi dalį Europos ir Azijos gyventojų.

Australijoje gaminama vilnų 0,5 
miL t, t. y. 27% pasaulio gamybos, 
tame kiekyje 57% merinosų. To kraš
to vilnos sudaro 41% pasaulinės jų 
prekybos. Avių odos sudaro taip pat 
rimtą prekybinį objektą. 1948 m. iš 
avių ūkio gauta per 100 mil. svarų.

Raguočių ūkis irgi svarbus: 13,5 
mil. raguočių, 3 mil. karvių. Per metus 
pagaminama 200.000 t sviesto, 42.000 
t sūrio, 0,5 mil', t jautienos, 46.000 t 
kiaulienos.

Žemės ūkis. Nepamirštinos kelios 
labai svarbios žemės ūkio šakos: 
kviečiai, cukrinės nendrės ir kiti 
javai.

Kviečiais apsėjama vidutiniškai 
12,7 mil. akrų (1 akr. “ 0,4 ha). Vi
dutinė metinė gamyba 156 mil. bu
šelių (1 buš. = 36,3 litr.). Rekordinis 
kviečių derlius buvo 1933 m. — 214 
mil. bušelių. Australija kasmet iš
veža užsienin 150 mil. bušelių kviečių.

1946—47 pagaminta avižų 15,6 mil. 
buš., kukurūzų — 5,8 mil. buš. ir ne
maži kiekiai šieno.

Labai svarbią vietą užima cukraus 
gamyba. Jis gaminamas ne iš cukri
nių runkelių, bet iš c. nendrių. Metinė 
nendrių gamyba 552.000 t. 1947 cuk
raus pagaminta 4 mil. t, vidutinis 
metinis kiekis 5 mil. t. 1946 m. že
mės ir gyvulių gamyba vertinama 
390 mil. sv., kai 1939 — 255 mil. sv.

žemės ūkio pobūdis. Žemės ūkiai 
yra milžiniški. New South Wales sie
kia 0,5 mil. akrų, kuriuose ganosi 
apie 100.000 avių. Vyriausybė deda 
milžiniškas pastangas žemės ūkiui 
remti. Po pirmojo pasaulinio karo 
buvo įdėtas milžiniškas kapitalas į 
naujų ūkių įrengimą. Tačiau „nau
jieji ūkininkai“ pabėgo.

Po šio karo vėl dedamos milži
niškos pastangos irriguoti, t. y. (drė
kinti žemės ūkiui tinkančius didelius 
plotus. Didžioji upė — Murray ant 
sienos tarp New South Wales ir Vic
toria užtvenkta vadinamu Hume Dam. 
Jis yra didžiausias pasaulyje: 1,35

toras Andresco linkęs manyti, kad
lietuviškųjų kryžių formos yra užsi
likę dar nuo prieškrikščioniškųjų 
laikų.

Gal būt mums visa tai yra žinoma 
ir ne nauja. Bet man atrodo, mums 
turi būt labai miela, kad štai ir toli
moje Ispanijoje turime didelį drau
gą, kuris nepasamdytas-nepapirktas 
skleidžia po visą savo šalį pluoštais 
žinias apie mūsų brangiąją Tėvynę, 
kuri, kaip iš jojo straipsnių matyti, 
ir jam pasidarė artima. Kiekvienas 
jojo straipsnis yra pilnas didelės mei
lės viskam, kas yra lietuviška.

Negalėdami kitaip jam atsidėkoti, 
gal mes bent viena galime padaryti, 
— tai įsidėti 'giliai į savo širdis jojo 
vardą: VIKTORAS ANDRESCO. .

Aleksas Kutkus

dininkų; jas esame paminėję Eltos 
Biuleteny. -E.).

Eligibility skyriaus vedėjui buvo 
nurodyta, kad sąraše nėra lietuvių 
nė vieno ir kad tie, kurie tokį sąra
šą sudarinėjo, negalėjo to nežinoti. 
Eligibility skyriaus vedėjas pareiškė, 
kad jokio kito sąrašo negauta ir dau
giau jokių lietuvių reikalų iš žydų 
organizacijos pusės nebuvo keliama. 
O dėl įteikto sąrašo, tai jie nelaiką 
suminėtųjų asmenų kaltininkais ir 
žydų organizacijai pranešę, kad ne
duosią eigos, kol nebus įrodymų.

Negalima prileisti minties, kad žy
dų organizacija, sudarinėdama sąra
šus, smulkiai minėdama kaltinamųjų 
pareigas ir nusikaltimus, o taip pat 
nusikaltimų vietoves, nebūtų žinoju
si, kad tos vietovės ne Lietuvoje, 
kad tie žmonės nelietuviai. Sąmo
ningas svetimųjų pavardžių paskyri
mas lietuviam tenka laikyti provo
kacija pikta ir dviguba — Linzo žy
dų organizacijos ir New Yorko lai
kraščio. Provokacijos tikslas grei
čiausiai pakenkti lietuvių emigraci
jai. (E)

Australijos ūkis
mil. akrų ir sulaiko apie 327 mrd. 
galonų vandens (1 gal. = 3,79 litr.).

Gal būt viena iš nemaloniųjų są
lygų, kad nemažam skaičiui kaip tik 
išpuls žemės ūkio darbas, kuris yra 
gerai apmokamas. Galima įsivaiz
duoti, kad tokie darbininkai turi gy
venti pirmykštėse sąlygose, atitrūkę 
nuo pasaulio ir nuolat kankinami il
gesio. Tačiau žemės ūkyje nuleidus 
inkarą ir pradėjus savaimingai ūki
ninkauti, australiškas nutautinimo 
malūnas nebus toks pavojingas.

Pramonė. 1947 m. pramonės įmo
nių buvo 34.764, t y. nuo 1939- m. 
įkurdinta 7.600 naujų įmoniųz Du 
pasauliniai karai buvo tais svarbiais 
akstinais atsirasti tūkstančiams nau
jų įmonių. Kai pasaulis nūdien ruo
šiasi trečiam pasauliniam karui, nau
jasis žemynas galės vėl pasinaudoti 
palankiomis sąlygomis pramonei 
kurti.

1939 m. įkurdinta Broken Hill Pty 
Co. — viena didžiausių plieno lie
jyklų. Dabar kasmet gaminama apie 
1 mil. t plieno, kuris yra geros rūšies 
ir pigiausias.

Nuo antrojo pasaulinio karo pra
džios įkurdinta eilė naujų pramonės 
įmonių, kuriose gaminama įvairaus 
tipo lėktuvams motorai.

Prieš antrąjį pasaulinį karą pra
monėje dirbo 0,5 mil. darbininkų, 
1948 m. — 808.000, t y. 604.000 vyrų 
ir 204.000 moterų.

Toji pramonė į- metus pagamina 
įvairių gerybių už 500 mil. svarų. 
Svarbiausi gaminiai yra šie: plienas, 
geležis, tekstilė, radijo aparatai, elek
tros reikmenės, chemijos gaminiai, 
vaistai, dažai, optikos reikmenės, že
mės ūkio mašinos, metalo gaminiai, 
rugai, odos gaminiai, baldai, lėktu
vai, motorai, laivai, maisto gam. per
dirbimas, medžio perdirbimas, saldai
niai, statybinės medžiagos ir t.t.

1947 m. atskirų gerybių gamyba 
yra tokia: 15 mil. to anglies, 1,1 mil. 
geležies, 25 t. to vario, 9 mil. oz. 
sidabro, 1 mil. oz. aukso, 192.000 to 
cinko ir t.t. (1 oz. = 28 gr). Iškasamų 
mineralų vertė 32 mil. svarų, o vien 
aukso 1947 m. perduota už — 10 mil. 
svarų. Naujosios Gvinėjos aukso iš
tekliai menkai ištirti. Žibalo iki šio 
meto nerasta.

Užsienio prekyba. 1947 m. Austra
lija išvežė gerybių už 246 miL sv., 
(vežė — 163 mil. Prekybos balansas 
aktyvus. Su D. Britanija turėdama

(DAR DfiL DVASIŠKIO IR DVASININKO)

Atsakydamas į mano straipsnelį 
„Dvasininkas ir dvasiškis" (M.K. Nr. 
6), Pr. Skardžius pakartoja eilę pa
vyzdžių su priesagomis -iškis ir 
-įninkąs, vėl aiškina jų reikšmes, 
nurodinėja mano klaidas ir baigia 
tokia išvada: „dvasininkas visais at
žvilgiais geras terminas ir todėl pa
liktinas. Salia jo gali Toūti vartoja
mas ir dvasiškis, kuris jau yra pla
čiai paplitęs. Bet nieku būdu nerei
kia tvirtinti, kad tik dvasiškis vienas 
tesąs geras arba geresnis, o dvasi
ninkas niekam vertas“ (M. K. Nr. 15).

Tiesa, jog aš sakiau, kad dvasiš
kis yra geresnis terminas už dvasi
ninką, bet netiesa, jog esu sakęs, kad 
„dvasininkas niekam vertas“. Tai 
yra netiksli, nelogiška mano oponen
to išvada, kokių jo atsakyme yra ir 
daugiau. Kadangi šie terminai daž
nai vartojami, tai verta jų reikšmę 
plačiau ir pagrindiniau išsiaiškinti. 
Pradžioje tik norėčiau pabrėžti tiks
lumo be logiškumo reikalą polemi
koje,—ko dažnai trūksta polemizuo
jant net ir grynai teoriniais klausi
mais. Vienų faktų, šiuo atveju pa
vyzdžių, dalykui išaiškinti nepakan
ka: reikalinga dar logiška jų inter
pretacija ir tikslus oponento minčių 
supratimas. Nesitariu esąs tuo at
žvilgiu saugys ir neklystus, ir dėlto 
būčiau dėkingas, jei kas pastebėjęs 
nurodytų konkrečiai mano nukrypi
mus nuo logikos kelio tiek premisose, 
tiek išvadose.

Mano tezė yra aiški: terminas 
dvasiškis yra geresnis, negu term, 
dvasininkas. Argumentai buvo nuro
dyti trys: 1) term, dvasiškis pasako
me reikšmingesnę daikto ypatybę 
(loginis argumentas), 2) dvasiškis žy
miai seniau pradėtas vartoti (istori
nis arg.), 3) dvasiškis ir dabar' pla
čiau vartojamas ir, be to, patogesnis, 
nes trumpesnis žodis (praktikinis 
arg.). Mano oponentas paskutinių 
abiejų argumentų visai neliečia. Vi
sa jo kalba sukasi apie priesagų -iš
kis ir -ininkas reikšmes ir iš to daro 
galutines išvadas. Tad nuo šio pir
mojo argumento pradėsime ir čia.

aktyvų balansą dengia turimas sko
las. Australija palaiko prekybinius 
ryšius su JAV, Kanada, Olandijos In
dija, Artimaisiais Rytais ir Europa.

Ką išveža Australija?
Į D. Britaniją: Vilnas, sviestą, mė

są ir džiovintus vaisius. Kanadą per
ka cukrų, vaisius ir vilnas. Europos 
kraštai daugiausia perka vilnas.

Australija jsiveža iš D. Britanijos: 
kaikuriuos metalus, tekstilę, mašinas, 
popierių, vaistus; iš Kanados: meta
lus, mašinas, automobilius, popierių, 
rąstus; iš JAV: mašinas, tabaką, aly
vą, vaistus, optikos (tankius, popie
rių. Azija tiekia Australijai: žibalą, 
alyvą, arbatą, kaučuką, šilką, med
vilnę ir maišus. G. Kymantas 

• Italijos užsienių reikalų ministe
rija paskelbė, kad Italija nori atsta
tyti diplomatinius santykius su Al
banija

Kąsselio stovyklos naujienos
— Balandžio 28 d. ( Australiją iš

vyko didelė per • 100 asmenų grupė, 
susidedanti iš viengungių ir šeimų 
su vaikais. Patirta, kad australiečių 
komisija labai mėgsta gausias šei
mas su paaugliais vaikais, iš kurių, 
jų manymu, taps tikrai australai. Ki
tas transportas į Australiją, kuriam 
numatyta apie 400 žmonių, išvyks ar
timoje ateityje.

Taip pat sparčiai vykstame ir j 
JAV, nes šios likviduojamos arejos 
gyventojams yra skiriamas gausesnis 
kontingentas. Pavieniai dar emigruo
jama ( Kanadą ir kitus'kraštus.

— Balandžio 23, savo patrono šv. 
Jurgio dieną, stovyklos skautai gra
žioje kaino atšlaitėje surengė skau
tišką laužą. Dėl emigracijos žymiai 
praretėjęs skautų būrelis, nors ir ku
klia programa bei skambiomis daino
mis, keletai valandų atitraukė klau
sytojus nuo stovyklinės kasdienybės 
ir gal būt paskutinį kartą suteikė 
malonią progą drauge pabuvoti su
žaliavusioje gamtoje.

— Stovyklos biuletenis LTB Kas- 
selio apylinkės „Žinios“ neseniai iš
leido savo 300-tąjį numerį. Nuo 1945 
m. stovykloje ėjo „Dienos Žinios“, 
„Kasdien“' o vėliau „Naujjenų Už
rašai“, kuriuos 1948 m. balandžio 1 d. 
pakeitė dabartinės žinios“. Jas iš

Iš Pr. Sk. atsakymo nematyti, kad 
jis būtų atkreipęs'dėmesį į pirmoje 
mano argumento esmę, nes jis kalba 
daugiau apie antraeilius dalykus. Su
tinku su Pr. Sk., kad dvasiškis ir 
dvasininkas reiškia (bent gali reikšti) 
tą patį dalyką, būtent der Gcistilche. 
Bet svarbiausias dalykas, kurį savo 
minėtame straipsnyje iškėliau, yra 
tas, kad dvasiškis ir dvasininkas, nors 
ir reikšdami tą patį dalyką*, pabrė
žia ne tą pačią daikto ypatybę, kad 
dvasiškis išreiškia reikšmingesnę 
daikto ypatybę, negu dvasininkas. 
O jeigu taip, tai tas daiktas Ir turi 
būti vadinamas pirmiausia f>agal jo 
reikšmingesnę ypatybę, nes to reika
lauja pagrindinis terminų darybos 
principas. Štai kur yra šio argumen
to esmė. Dėl jo ir kalbėkime.

Kokias daikto ypatybes išreiški* 
abu šie terminai, bus kalba toliau. 
Pirmiau noriu dar keliais pavyzdžiais 
parodyti, kaip du žodžiai, reikšdami 
vieną daiktą, gali vis dėlto reikšti 
skirtingas to daikto ypatybes (aspek
tus). Pvz. skėtis ir lietsargis (šis kai 
kurių kalbininkų dar draudžiamas) 
reiškia tą patį daiktą, bet pirmas 
pabrėžia daikto vieną ypatybę (jo 
skėtimąsi atidarant), o antras — an
trą ypatybę (jo tikslą — saugojimą 
nuo lietaus). Panašiai skirtingas vie
no ir to paties daikto ypatybes reiš
kia dar šie žodžiai: skalbiniai ir bal
tiniai, šaltiena ir drebučiai (= koše- 
liena), paplūdinys ir atkrantė, kran- 
•tas ir k. (pavyzdžiai iš „Kalbos Pa
tarėjo“).- „Parkeriui“ pavadinti siū
lomi terminai siurbtukas, plltnkas, 
rašyklė ir k. irgi, kaip matom, kiek
vienas reiškia skirtinga to paties 
daikto ypatybę. Visi šie pavyzdžiai 
yra naujadarai, bet jų galima būtų 
rasti ir ne naujadarų tarpe.

Dabar iš eilės tenka atsakyti į 
klausimą (šiame ginče patį svarbiau
sią), ar dvasiškis ir dvasininkas reiš
kia skirtingas daikto ypatybes, ar ne. 
Jeigu skirtingas, tai kuri svarbesnė^ 
reikšmingesnė. Atsakyti į šį klausi
mą tegalima išanalizavus priesagų 
-iškis ir -Įninkąs reikšmę, šaknimis 
šie žodžiai nesiskiria. Pr. Skardžiui 
nemažai apie šių priesagų reikšmę 
prirašė trijuose M. K. numeriuose.
Nors ir ne su visais jo teigimais gali
ma sutikti, bet kur galima, stengsiuoi 
pasinaudoti jo paties šių priesagų 
reikšmės nusakymais. Teisingai P». 
Sk. nurodo priesagos -ininkas dvi 
reikšmes: 1) ji reiškia „kas ką nuolat 
daro, kuo rūpinasi, (.ką yra palinkęs 
ir kt.“ (trumpai, ji reiškia dirbantįjį 
kurį darbą), 2) „mūsų kalboje pri- 
klausomybinę, kilminę reikšmę turi 
ir priesagą -ininkas“ (M. K. Nr. 75/76 
1946), pvz. laukininkas, pajūrinin- 
kas „lauko, pajūrio gyventojas“. Taip 
pat teisinga, kad „priesaga -Iškis visų 
pirma reiškia kilmę, vietą arba pri
klausomybę“, pvz. daubiškis, kalniš
kis „daubos, kalno gyventojas“. Va
dinas ši -Išklo reikšmė sutampa su 
antrąja -ininko reikšme. Čia abi jos 
reiškia vietą, priklausomybę ir kal
niškis, pajūriškis = kainininkas, pa- 
jūrininkas (visi čia pavyzdžiai P». 
Skardžiaus). (Bus daugiau)

pradžių redagavo Antanaitis ir Gin
čys su padėjėju Marčiukalčiu.

— Balandžio 10—13 d.d. buvo su
ruoštos rekolekcijos, kurias labai įdo
miai pravedė Tėvas Kapucinas Ber
natonis. Tomis dienomis ■ stovyklos 
katalikai uoliai klausėsi šv. Mišių ir 
gražių vienuolio pamokymų, o taip 
pat atliko ir kitas prieššventines ti
kinčiųjų pareigas.

— Balandžio 11 d. Kasselyje išei
nąs žinių biuletenis „Giedra“ išleido 
savo paskutinįjį numeri. Tuo pačiu 
dėl savininko-leidėjo A. Giedraičio 
emigracijos ( JAV likvidavosi ir 
„Giedros“ leidykla, išleidusi nemaža 
knygų bei (vairių spaudinių.

— Nuo balandžio 11 d. iki 16 d. 
stovykloje vyko švaros savaitė. Šia 
proga gyventojai buvo paskatinti 
stropiai daboti paskelbtus švaros rei
kalavimus ir gražiai apsitvarkyti. Po 
šios švaros savaitės lankėsi karinė 
inspekcija, kuri rado viską pilnoje 
tvarkoje. ,

— Neseniai iš stovyklos ( JAV iš
vykusi E. Grigaliūnienė iki šiol su
gebėjo parūpinti net 6 darbo garan
tijas. Toks pavyzdys Įpareigoja tr 
kitus išvykusiuosius labiau rūpinti! 
nasilikusiuiu likimu. Edv. ŠnL
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Anketa apie Chateaubriand
JO ATSIMINIMŲ ŠIMTMEČIO PROGA

Pasaulinė literatūra seniai Įverti
no didi prancūzų romantiką Renė 
Chateaubriand už jo literatūrinius, 
„romantišką“ temperamentą ir au
dringą gyvenimą.

Gyvendamas Šv. Elenos saloje 
Napoleonas taip rašė:

„Chateaubriand buvo kupinas 
šventos ugnies. Tai įrodo jo kūri
niai. Jo stilius — tai ne Racin’o sti
lius, o pranašo. Nėra jokios abejo
nės, kad visa, kas didinga ir jautiš
ka, turi pripažinti jo genijų ir nepa
miršti, kad audringai atrėmė kiek
vieną ano meto vyriausybės gėdingą 
aktą.“

O po šimto metų?
„Le gėnie du christianisme“ šimt

mečio sukakties proga „Les Nouvel- 
les Littėraires“ suorganizavo ankle- 
tą, 1 kurią atsakė visa eilė didelių 
rašytojų.

„Kiek kartų noriu atsinaujinti 
jaunystės galią, skaitau Chateau- 
brland’o atsiminimus ir Bossueto 
„Oraisons funėbres“. Jokioje kalboje 
nėra kūrinio, kuri galima būtų paly
ginti su ta proza tokia visagale, taip 
labai savo antžmogiškume žmogiška. 
Iš tikrųjų, nieko geresnio nerasiu 
danguje, kur turėsiu malonumo juos 
abu susitikti.“

Paul Claudel, priminęs, jog

draugystėje nereikia rausti, kad esi 
žmogus.“

Montherlant Chateaubriand’ą 
vadina „vienu iš trijų ar keturių da
bartinės prancūzų prozos kūrėju“.

Jean Cocteau ypatingai giria 
„Vie de Rancė“, kur rašytojas esąs 
nuostabiai konkretus, surikiavęs drą
sius žodžius, ir už tai dabarties ra
šytojai turi būti jam ypatingai dė
kingi.

Panašiai galvoja ir Marcei Jou- 
h a n d e a u, kuris sako:

„Tai yra jo dvasinis dokumentas; 
tartum Chateaubriand būtų norėjęs 
prieš išeidamas ištuštinti visas savo 
kišenes. Kokia tai kalba! Joje yra 
visi tonai, visos skalės ir visi stiliai. 
Tą knygą galima lyginti su Bacho 
iugoms. Jos autorius prilygsta St 
Simonui, primena Chamfortą! Žmo
gus, ’atsispindis tame kūrinyje, iš 
tikrųjų yra milžinas.“

Jean Paulhan prisipažįsta, kad 
noriai visą Chateaubriand’ą atiduotų 
už Rimbaudo ar Jules Renardo vie
ną puslapį. Florentiečių priežodis 
sako: „Jei būčiau dagys, nesaugočiau 
savo perlų“. Chateaubriand’as tuo 
tarpu per daug užsiėmė savo perlais.

Louis M a d e 1 i n prikiša Chateau- 
brland'ui per dideli egocentrizmą:

„Apie ispanų karą sako — „mano

karas“, apie Leoną XII — „mano po
piežius“. Iš tikrųjų jis buvo viduti
nis diplomatas ir labai paprastas po
litikas. Jame nebuvo idėjų vientisu
mo, — iš monarchizmo perėjo i li
beralizmą, nes neteko ministerio 
portfelio. Jo santykiai su Napoleonu 
buvo kitokie, negu atsiminimuose 
juos aprašė. Tvirtina, kad Napoleo
nas norėjęs liepti sukapoti ji ant rū
mų laiptų, iš tikrųjų gi imperatorius 
rodė jam net tam tikrą prielanku
mą, nors laikė jj „pašautu“; leido Iš
rinkti ji i Akademiją. Napoleonas 
varžė Chateaubriand’ą iki to laiko, 
kada suprato, kad ji keldamas, kelia 
pats save. Tada pradėjo majestotiš
kai apie ji rašyti. Chateaubriand’as 
yra stebinąs rašytojas, tačiau „nega
lima galvoti, jog Prancūzijos politi
ka be jo nuriedėtų kitais keliais.“

Visos šios ištraukos rodo, kaip 
įvairiai yra vertinamas rašytojas R. 
Chateaubriand’as. Kaip, vieno kriti
ko žodžiais, jo paties laikais: nuo 
cett e canaille de j ournalis- 
te (kaip apie rašytojus išsitardavo 
Karolis X) iki aukščiausio pasigėrė
jimo. „ .

Tačiau — kaip ten bebūtų — Cha
teaubriand’as atmenamas visų, ku
riems literatūra — vertingas gyveni
mo perlas. J. Kuzmickis

Tremtyje krepšinio lygis pakilo
PASIKALBĖJIMAS SU IŠVYKSTANČIAIS BROLIAIS NORKAIS

Šiuo metu atsisveikinome su visa 
eile išvykstančių i įvairius kraštus 
sporto darbuotojų ar sportininkų. 
Vieni iš jų mažiau, kiti daugiau yra 
mūsų visuomenei pažįstami savo nu
veiktais darbais tremties sportinia
me gyvenime. Štai pereitą savaitę 
Augsburgo emigracinėje stovykloje 
matėme „kryžiaus kelius“ beeinan
čius mūsų krepšinio virtuozus — 
brolius V. ir A. Norkus, kurie išvyk
sta į JAV. Turbūt nėra nė vieno 
tremtinio, kuris nebūtų matęs ar ne- 
sigerėjęs jų krepšinio žaidimu. Jau 
nuo 1938 m. šie du simpatingi vyrai 
figūruoja Lietuvos krepšinio elito ei
lėse. Pažįstame juos ne tik mes, bet 
ir latviai, estai, prancūzai ir ameri
kiečiai kariai ir visa eilė kitų krep
šininkų. Jų žaidimas yra perdaug 
šakotas, kad keletu brūkšnių galima 
būtų jį atvaizduoti. Vienas taktiškai 
ir šaltai apskaičiuojąs gynėjas, an
trasis pagarsėjęs savo „kreivu“ me
timu. Greitis, žaibiška orientacija, 
rafinuotas kamuolio ir kūno valdy
mas, techniškos plonybės, nepapras
tai tikslūs metimai ir puiki kondicija 
— tai elementai, kurie ryškiai ma
tomi žaidimo metu.

Ilgai laukiant progos, pavyko kar
tą juodū abu, berods, jau pas kon
sulą perėjusius, trumpai pagriebti ir 
paprašyti pasisakyti šiuo metu ak
tualiais krepšinio klausimais. Nors 
ir labai santūrūs ir nekalbūs pana
šiuose reikaluose, sutiko atsakyti j 
keletą iškeltų klausimų.

Chateaubriand buvo krikščionybės 
apologetas, rašo:

„Iš viso nesinori tikėti, jog krašte, 
kuriame krikščionybės mintis įsisiur
bė iki mūsų kaulų smegenų, reikėjo
imtis tokio darbo ir parodyti meni
ninkams, kad religija nėra jiems be 
vertės. Pagonizmas ir toliau vaidina 
dideli vaidmenį šio meto auklėjime. 
Vaikai nemokomi šv. Rašto, tik lie
piama jiems versti eilėraščius Hora- 
ciaus, kurio minties ubagystė prisi- 
lygina Viennet’o (prancūzų eilininko 
1777—1868) kūriniams. Taip, Le Gė
nie pataiko i esmę ir daug sako apie 
tą amžių, kuris vadinamas apšvie
stuoju.“

Tačiau visai kitokios nuomonės 
yra kitas prancūzų rašytojas, Fran- 
ęois M a u r i a c :

„Le Gėnie laikau nuliu ir jaučiu 
gilią antipatiją tai krikščionybės apo
logijai, rašytai ponios de Beaumont 
buduare... Jeigu Chateaubriand tu
rėjo gabumų parašyti tokią knygą, 
tai įrodo, jog neturėjo nuodėmės pa
jautimo ... Atsiminimuose visų pir
ma stebimės pačiu Chateaubriand’u. 
Pagaliau pastebėkite, skaitydami ji 
ar Montaigne, Pascal}, Rousseau, kad 
juose gyvena tiktai patys autoriai, o 
ne jų kūriniai.“

Vėl kitaip atsiminimus vertina Ju
les R o m ai n s, kuris juos skaitė ka
ro metu Amerikoje:

„Chateaubriand gyveno baisiame 
laikotarpyje, primenančiame mūsiš
kį ir išstatančiame žmonių charakte
rius sunkiam mėginimui. Plito tada 
niekingumas, prieštaravimas ir išda
vimas. Tačiau Chateaubriand niekad 
nenukrypo nuo savo kelio... Jo

Įvairios žinios
• Gen. Kurasow Austrijoje pareiš
kė Sąjungininkų Taryboje, kad visi 
Austrijoje tremtiniai, kurių priskai- 
toma iki 520.000, būtų pavesti Austri
jos vyriausybės dispozicijon, bet Va
karų Sąjungininkai nesutinka su to
kiu Sovietų atstovo pasiūlymu. Kol 
kas susitarimo neprieita. (R)
• Varšuvos vyriausybė įspėjo Ro
mos katalikų herarhlją Lenkijoje, 
kad sustabdytų „priešišką ir antival
stybinę veiklą“, nukreiptą prieš Var
šuvos vyriausybę arba, kitu atveju, 
susidurs su pasekmėmis. Centri
nio komunistų komiteto narys Jerzy 
Albrecht pasakė: „Vyriausybė" pripa
žįsta ir saugo tikėjimo ir religijos 
praktiką. Bet ji neleisianti toliau 
įžeisti tikėjimo ir antivalstybinės 
veiklos.“ ,

Komunistų laikrašty „Trybuna 
Ludu“ rašoma, kad neseniai pastora
linis laiškas, kuris kritikavo vyriau
sybę, parodė, jog katalikų episkopa
tas, nežiūrint plačiųjų masių va
lios, nenori suprasti valstybės. (AP)
• Sovietų Sąjungos pilietis, dirbąs 
prie J.Tautų, Valentin Gubičev, kuris 
dėl šnipinėjimo buvo suimtas, dabar 
už 100.000 dolerių užstato, kurį įteikė 
Kremlius, paleistas. Paleistas "vis 
dėlto su sąlyga, kad jis neis nei į 
aerodromą nei į uostą ir laikysis pie
tiniame New Yorko distrikte. (AP)
• Balandžio 26 dieną Zūricho ban
kas už 100 DM mokėjo 64 šv. fran
kus, arba 16 dolerių.

„flš manau, jog Stalinas rnošiasi mirti“
Šitokia antrašte įsidėjo Daily Mail 

laikraštis Dorothy Thomson straips
nį, kuriame išvedžiojama, jog Stalino 
dienos nebeilgos ir kad karo nebus. 
D. Thomson rašoma:

„Aš esu iš tų, kurie mano, jog 
mes neslenkame prie karo. Tauta, 
kuri ruoštųsi kariauti su JAV, būtų 
pamišusi. Ji kaip tik negalėtų lai
mėti karo kovodama su Amerika ir 
jos dabartiniais ištekliais. Rusija 
pvz. negalėtų laimėti karo, nebent ji 
turėtų atominę bombą ir pranašesnę 
aviaciją, bet rusai tuos abu dalykus 
turėsią tik po 5 metų.
" Kiek yra žinoma, Rusija taip pat 
žino, kad negali laimėti karo prieš 
Ameriką, bet aš ir nemanau, kad 
Sąjungininkai laimėtų kovodami 
prieš Sovietų Sąjunga.

Aš manau, kad abu nesimes į ka
rą, nebent koks nors apkvaišėlis Ru
sijoje pradėtų. Skandinavija, man 
atrodo, yra gerai apsaugota Atlanto

vis dar spiriantis. Vokiečiai turį pa
dėti ginti ne Vokietiją, bet Europą.

Rusai siekią vokiečius patraukti 
savo pusėn. Jei Prancūzija nesusi
derins su Vokietija, ji gali prisidėti 
prie rusų, kurie duotų armiją bet 
kokiai politinei idėjai įgyvendinti, jei 
tik laikysis su rusais.

Berlyno blokada bus panaikinta, 
nes rusus slegianti didelė ekonominė 
našta. Jei kalbėti apie Rusiją tai aš 
manau, kad Stalinas rengiasi mirti. 
Aukštieji pareigūnai tai jaučia ir 
rengiasi tam. Kas gi įvyks po Stali
no mirties? Tada bus triumviratas. 
Ir kas po to įvyks? Istorija moko, 
jog įvyks vidaus krizė, iki iškils vie
nas aukščiausias asmuo. Tam reikės 
laiko. Stalinui reikėjo 10 metų val
džiai paimti. Ir vidaus sutrikimas 
vis labiau ir labiau atitolins karą. 
Aš pakartoju, aš esu iš tų, kurie ne
tiki, jog bus karas."

• Sovietų llcencijuoio laikraščio 
„Nacht-EkpreB“ redaktoriai turės 
kiekvieną rytą mokytis „polltgra- 
mos“. Mokytoju yra paskirtas kapi
tonas Sadlowski. Pamokose dalyva
vimas kai kuriems redaktoriams yra 
būtinas. (Der Kurier)
• Pirmoji Amerikos oro tvirtovių 
grupė, kuri specialiai yra paruošta 
atominėmis bombomis vykdyti bom
bardavimus, atvyko į D. Britaniją.
• Gegužės pirmąją dieną Stalinas, 
pasipuošęs nauja karine uniforma ir 
lydimas politbiuro narių atvyko prie 
Lenino kapo. Ginkluotų pajėgų min- 
nisteris A. Vasilevsky pareiškė, kad 
Sovietų Sąjungos sistema esanti pra
našesnė už kapitalistų, Ines' daugiau 
skurdo, vargo, kančių ir neteisybės, 
red.) Amerikoj artėjanti bedarbė, 
blogėjus gyvenimas, nes ji besirūpi
nanti nauju karu. Maršalas palietė 
Vakarų kraštus kaip agresorius ir 
Atlanto paktą, nukreiptą prieš Sovie
tų Sąjungą (jeigu Sovietai puls Va
karus, aišku, jis bus prieš juos, red.) 
Jis kvietė viso pasaulio darbininkus 
jungtis prieš šią grėsmę.
• Neseniai JAV — Texas, Kansas 
valstijose — siautė viesulas, kuris už
mušė 9 žmones, 85 sužeidė ir padarė 
nuostolių iki 2 milijonų dolerių. Daug 
pastatų sugriauta, medžių išrauta, 
mašinos sulaužytos.
• Kanadoje įvyks visuotini rinkimai 
birželio mėn. 27 dieną, pareiškė mln. 
pirmininkas St. Laurent (R)
• Vik. Kravčenko atvyko 1 D. Bri
taniją, kur darys pranešimus.
• Yehudi Menuhin, žinomas smui
kininkas, irgi pasisakė už pasaulinę 
vyriausybę. Jis ją palygino su in
strumentalistais, kurie orkestre gro
ja ne tai, ką kiekvienas nori, bet tai, 
kas reikalinga, nes tik tokiu būdu 
išeina gražus koncertas.
• Kinijos komunistų kalbėtojas gen. 
Li Tao pareiškė per radiją, kad Pran
cūzija, D. Britanija ir Amerika ati
trauktų savo karines pajėgas. Jis nu
rodė, kad britai neturėję teisės siųsti 
savo laivų Yangtzės upe, kur jie bu
vo komunistų apšaudyti
• Italijos vyriausybė planuoja savo 
krašto gyventojų perteklių įkurdinti 
kituose kraštuose. Esąs paruoštas 4 
metų planas, kuriame numatyta iš
gabenti 971.900. asmenų. Svarbiau
sieji imigracijos kraštai būtų Afrika, 
Australija, Pietinės Amerikos kraštai, 
ypač Argentina.
• Vienas britų biznierius, kurio 
turtai siekią 48.000.000 dolerių, pa
skelbė, kad visi 12.000 jo tarnautojų 
bus paprašyti pasirašyti raštą, kad

nepriklauso komunistams. Kas atsi
sakys pasirašyti, bus atleistas iš pa
reigų. Tos firmos tarybos posėdyje bu
vo iškeltas ir fašistų pašalinimo klau
simas, tačiau jis- buvo atmestas. (UP)
• Turkijos reporteris pranešė, kad 
netoli Edirna įvyko susišaudymas 
tarp bulgarų ir turkų pasienjo pa
trulių. Sužeistų nėra, nors vieno kai
mo gyventojai dėl smarkaus kulkos
vydžiais susišaudymo turėję pabėgti. 
(UP)
• Buvęs JAV pasekretorius R. Lo
vett pareiškė, kad kongresas turės 
pirmiau paskelbti karą, negu kariuo
menė būtų siunčiama į Norvegiją, 
jei Rusija ją užpultų. Jis netikįs, 
kad Atlanto paktas įgaliojus Prezi
dentą kištis su ginklu į Europos rei
kalus. i

J. TAUTOS SUTIKO SU BALKANŲ 
BYLŲ PERŽIŪRĖJIMU '

J. Tautų visumos suvažiavimas 36 
balsais prieš 6, susilaikius 9, patvir
tino Bolivijos pateiktą rezoliuociją, 
kurioje išreiškiamas protestas prieš 
Vengrijoje ir Bulgarijoje žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių suvaržy
mą, vykdant dvasininkų bylas. Joje 
reikalaujama, kad didžiosios galybės 
imtųsi korektūrinės veiklos, įgyven
dinant taikos sutartis, kuriose jų vy
riausybės buvo pasižadėjusios minė
tas teises ir , laisves daboti

Svarstant patiektą rezoliuciją, la
bai griežtai priešinosi Sovietų Sąjun
ga ir jos pakalikai. Pagal priimtą 
Rezoliuciją, dvasininkų bylų klausi
mas Įtraukiamas į visumos suvažia
vimo rudens sesijos dienotvarkę, jei 
taikos sutarty numatytas teises nepa
siseks atstatyti sutarties signatarų. 
Rusai ir jų satelitai balsavo prieš. 
(UP).

— Kokia Tamstų nuomonė apie 
nueitą kelią čia, tremty? — buvo pir
mas klausimas.

— Mūsų manymu, —pareiškė 
broliai Norkai, — išvažiuojančių 
krepšininkų sąžinė dėl nuveikto dar
bo yra rami. Manome, kad krepši
nis tai buvo vyriausias faktorius ir 
vienintelė sritis mūsų tremties spor
tiniame gyvenime, kuriame buvo at
siekta tikrai neeiliniai rezultatai. Šis 
darbas buvo dirbamas tik iš idėjos ir 
dėl jo turėjome labai dažnai atsisa
kyti sau naudos. Bendrai paėmus, 
nueitas kelias vertinamas teigiamai.

— O dabartinis mūsų krepšinio 
lygis, palyginti su Lietuvoje buvusiu?

— Esame Įsitikinę, kad jis yra žy
miai pakilęs. Tremtyje buvo žaista 
prieš pačias iškiliausias amerikiečių 
ekipas ir nebuvo pralaimėta. Sėk
mingos gastrolės Prancūzijoje, susi
tikimas su Paryžiaus, rinktine ir ne- 
pralaimėjimas nė vienų rungtynių 
prieš stipriuosius latvius. Be to, įvai
rioms gastrolėms nevisuomet tinka
mai būdavo pasiruošta ir vis dėlto 
pasekmės buvo mums tik teigiamos. 
Ir pagaliau, mūsų iškiliųjų žaidikų 
buvimas treneriais Prancūzijoje, kuri 
yra pasaulio krepšinio vicemeisteris, 
aiškiai {rodo mūsų krepšinio klasės 
progresą.

— Nuvykę į JAV ar ir toliau tei
site krepšinį?

— Taip. Konkrečiai ką nors šiuo 
metu pasakyti būtų perdaug rizi
kinga.

— Esate, be abejo, matę Europoje 
vykdomas amerikiečių karių pirme
nybes. Kokia Tamstų nuomonė apie 
jų krepšinį?

— Jo lygis, savaime aišku, yra 
aukštas, tačiau „stebuklų" nemato
me. Gerosios komandos imponuoja 
technišku pasiruošimu, išdirbtais ge», 
rais metimais, iš ko tenka spręsti, 
apie jų tinkamą, intensyvų ir ap
galvotą treningą. Anksčiau jie bai
sūs būdavo dėl savo. virš dvimetri
nio ūgio, tačiau šiuo metu, įvedu* 
naują taisyklę, liečiančią ūgt lietu
vis krepšininkas bus daugiau ver
tintinas.

— Kokios perspektyvos, Jūsų aki
mis žiūrint, būtų J.A.V-se susidariu
siai iš mūsų iškiliųjų krepšininkų 
komandai?

— Puoliausiai, nežinome dar, ko
kios mūsų jėgos susiburs JAV, bėt 
pagal dabar esamus žmones, opiau
sia vieta yra vidurio puoliko. Jeigu 
tinkamo puoliko ten neturėtume^ 
mūsų manymu, galima būtų sueiti } 
sąlyti su jau ten seniau gyvenančiai^ 
lietuviais ir iš jų tarpo pieškoti šiai 
pozicijai reikalingo žmogaus. Bet 
kiekvienu atveju daug kas pareis 
nuo tenykščiu gyvenimo sąlygų. Ta
čiau, kiek reikalas liečia mus, iš savo 
pusės stengsimės visa padaryti O 
susikabinti su amerikonais dar galė
tume ...

— Ką išvykdami palinkėtumėte 
mūsų jaunajam krepšinio prieaug
liui? r

— Visu pirma — jiems būti tik
rais sportininkais — pilna to žodžio 
prasme. Užaugusiems čia ir išvyku- 
siems l užjūrius, parodyti, kad Lie
tuva yra Europos krepšinio tvirtovė, 
— baigė pasikalbėjimą mūsų popu- 
liarieji krepšininkai.

Iš savo pusės broliams Norkams 
turime palinkėti ir toliau sėkmingai 
eiti pamėgtuoju keliu, nes šis kelias 
yra tarptautinis ir visiems supranta
mas. Sėkmingai eiti, nepalūžti ir su
grįžti j laisvą Lietuvą.

R. Valaitis

pakto. Be to, Norvegija gerai sutvir
tinta pačių voldečių. Švedija netie
siogiai apsaugota pakto su Norvegija, 
nors Švediją neturėtų pykinti Rusi- 
jps. Ji yra per arti. Didysis pavojus 
išeisiąs ne iš galingų tautų, bet iš 
silpnybės vakuumo, kuris nuolat 
gundo pamėginti su maža rizika ar 
mažomis išlaidomis.

Prieš 25 metus, t. y. prieš abu pa
saulinius' karus, nervai buvę vis 
įtempti, bet dabar jau esama vilties. 
Chutchillis esąs teisingas dėl Euro
pos konfederacijos. Tik Prancūzija

NAUJI AVIACIJOS GREIČIO LAI
MĖJIMAI

JAV vyriausias aviaęijos šefas 
gen. J. McNamey pranašauja, kad 
aviacija yra pasiruošusi metų būvy
je naudoti tokius lėktuvus, kurie gali 
nešti 12.000 svarų bombą, kuri galės 
būti vairuojama iki taikinio. Dabar 
esą bandoma trys dideli aviacijos 
greičio modeliai. XI modelis skirtas 
skrysti 700 mylių per valandą, kai 
garso greitis yra 760 mylių per va
landą. Amerikos tyrimo įstaigos yra 
padariusios didelį progresą vairuo
jamų raketų gamyboje, kurių greitis 
siekia 700 mylių per valandą ir le
kia iki 5000 mylių nuotolį.

Prašau atsiliepti: 1) inž, KOVERĄ 
Stasį, 2) teis. Sarauską, 3) teis. Genį 
ir 4) agr. Bronių Budrecką. Prane- 
šusiems apie juos būsiu dėkingas. 
Ieško Juozas Žadaikietis, (14a) Schw. 
Gmūnd, Bismarck-Kaserne, 6-81.

Presse-Foto Paulaitis, Wangen/Allg.» 
Herfaz 6

Foto ir Optikos reikmenų 
prekyba siūlo

foto ir kino knygas, parašytas 
geriausių vokiečių foto-specia- 
listų:
„Neue Foto-Schule“ von Win- 
disch, „Schule der Farben- 
Fotografie" v. Windisch, „Con- 
tax-Buch“ von Croy, „Leica- 
Brevier“ 1949 metų laida ir ki
tas, kurių sąrašą su kainomis 
prisirisiu pageidaujant.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MUSU KELIAS
Jau ruošia IRO likvidacinius planus

DP SPAUDOS KONFERENCIJA BAD KISSINGENE S. M. GEGUŽES 4 D.

Š. m. gegužės 4 d. IRO vyr. būsti
nėje, Bad Kissingene, įvyko eilinė DP 
spaudos konferencija. Joje dalyvavo 
gausokas tremtinių žurnalistų būrys, 
pateikęs IRO pareigūnams eilę rū
pimų klausimų, į kuriuos davė atsa
kymus viešosios informacijos virš- 
kas Mr. Ch. T. Reyner. Palietus emi
gracinius reikalus, jo informacijas 
papildė emigracijos skyriaus virš-ko 
pavad. Mrs. Bergman.
Konferencijos pradžioje trumpam pa
sirodęs US zonos IRO virš-kas Mr. 
Ryan, negalėjęs ilgiau pasilikti, ka
dangi tuo pačiu metu greta vyko 
IRO aerijų direktorių konferencija, 
painformavo žurnalistus apie tai,

KAS SVARSTYTA IRO GENER. 
TARYBOS KONFERENCIJOJE 
Toji konferencija, kurioje dalyva

vo visų 16-kos valstybių — IRO na
rių atstovai, įvyko Ženevoje pasku
tinėmis š. m. balandžio mėn. dieno
mis. Jon buvo nuvykęs ir US zonos 
IRO virš-kas Mr. Ryan. Jo žodžiais, 
svarbiausi Gen. Tarybos darbai suko
si apię pasiruošimą’ IRO likvidacijai, 
kuri turi įvykti ateinančių metų vi
duryje. Iki to laiko numatyta pain- 

, formuoti tremtinius, kad jie:
1. naujai tik iki spalių 1 d. š. m. 

begali būti priimami į IRO stovyklas 
ir gauti jos globą, vėliau atvyku- 
siems, kurių, kaip iš tolimesnės kon
ferencijos eigos paaiškėjo, į vak. zo
nas kas mėnuo pribūva maždaug po 
15.000 asm., IRO stovyklos bus už
darytos;

2. kiekvienas tremtinys iki 1949 
m. sausio 1 d. turi būti pilnai apsi
sprendęs ir pilnai formulavęs savo 
pageidaujamą likimą — repatrijuoti, 
emigruoti ar įsijungti į vokiečių ūki;

3. 1949 m. birželio 30 d. IRO savo 
veikimą sustabdo ir pirmųjų abiejų 
terminų (X. 1 ir I. 1) nesilaikiusiems

, s tremtiniams pašalpas nutraukia, ta
čiau ją teikia dar procese (emi

gracijos, repatriacijos, ir p.) tebesan- 
tiems. DP.

, Tai yra pagrindiniai IRO likvida
cinių planų principai, su kuriais trem
tiniai visu rimtumu turi skaitytis. 
Šie planai bus galutinai detalizuoti 
ir formuluoti kitame tos pačios ta
rybos posėdyje, kuris įvyks š. m. bir
želio 21 d. Ženevoje.

Išvykus Mr. Ryan, čia pat buvo 
Mr. Reyner užklaustas, kas bus IRO 
likvidačijos atveju daroma padėti 
tiems, kurie dėl nesveikatos ar 
natvės negalės emigruoti ir kurie 
tam likimui neapsispręs, kaip 
emigruoti.
SERGANTIEJI AR PASENĖJĘ NE

BUS PALIKTI DIEVO VALIAI
Šių kvalifikacijų DP, jeigu jie 

atitiks IRO likvidacinių planų 1 ir 2 
str., t. y.', bus X. 1 buvę IRO globoje 
ir I. 1 pareiškę savo norą emigruoti, 
bus emigruojami. Jų emigracijos rei
kalu IRO gen. sekret. Mr. Tuck yra 
išdirbęs planą, pagal kurį kiekvie
nas emigraciją vykdęs kraštas-val- 
stybė, IRO veiklai pasibaigus, pro
porcingai darbingųjų DP skaičiui, įsi
leistų atitinkamą ir nedarbingųjų 
kiekį. Antroji Mr. Tuck plano varia
cija — IRO nariai-valstybės šiuos ne-

se
ki
nk

darbinguosius efektyviai remtų pini
gais ir gėrybėmis Vokietijoje ir po 
tos organizacijos likvidavimo. Tačiau 
reiškiama daugiau vilties, kad grei
čiau gali būti priimta pirmoji Mr. 
Tuck plano variacija, t. y. proporcin
gas paskirstymas po įv. kraštus. Čia 
pat betgi Mr. Reyner pabrėžė, kad 
savo likimą iki sausio 1 d. deklaruo
jant ne tiek svarbu galimybė emi
gruoti, kiek aiškus emigracijos no
ro pareiškimas.

KOKĮ TEISINĮ STATUSĄ TURĖS 
VOKIETIJOJE ĮSIKŪRĘ DP?
Tuo tarpu dar nežinoma. Mano

ma, kad užsieniečių, betgi skirtingą 
nuo tų užsieniečių, kurie Vokietijoje 
turės savo konsulatus. IRO juridinis 
skyrius, o taip pat JT saugumo ir 
ūkio tarybų pareigūnai šiuo metu 
kaip tik svarsto busimąją teisinę Vo
kietijoje įsikūrusių DP būklę, o taip 
pat ir globą tremtinių, emigravusių 
į įv. kraštus. Toji globa emigraci
niuose kraštuose betgi neturėtų tęstis 
ilgiau kaip 5 metus, kadangi papras
tai per tiek laiko daugelis valstybių 
norintiems svetimšaliams suteikia sa
vo pilietybę. Pilietybės atsisakiusieji 
nebereikalingi ir kitokios papildomos 
globos.

Dabartiniu metu įv. kraštuose įsi
kūrusius tremtinius globoja IRO at
stovai, esantieji tuose (kraštuose. 
Eventualios skriaudos atveju prisiei
na į tuos atstovus ir kreiptis, o jie 
padarys visa, kas tik galima skriau
dai pašalinti.
NĖRA SENELIŲ PRIEGLAUDŲ, O 

YRA TIK JŲ STOVYKLOS
Iškeltas pasiūlymas, ar netiksliau 

būtų steigti DP senelių prieglaudas 
nuo bolševikinio pavojaus tolimesnė-

se ir saugesnėse valstybėse (Prancū
zijoje, Anglijoje ir p.), kur ir atmos
fera DP atžvilgiu draugiškesnė, užuot 
jas organizavus Vokietijoje, kaip pvz. 
paminėta Prien mst., Bavarijoje. Čia 
Mr. Reyner pabrėžė, kad Prien ir kt. 
DP senelių stovyklos Vokietijoje vi
siškai netikslu vadinti senelių prieg
laudomis ir jų baimintis. Yra tai to
kios pat stovyklos, kaip ir visos ki
tos. Jeigu tenai sukoncentruoti išim
tinai senelesnio amžiaus žmonės, tai 
tik tam, kad lengviau būtų sprendžia
mas jų įkurdinimas. Šiaip senelių 
įkurdinimo reikalu išsikalbėta konfe
rencijos pradžioje.
SOVIETŲ PAŽIŪRA Į DP SKIRIASI 
NUO ANGLOSAKSŲ IR PRANCŪZŲ

Tolimesnėje konferencijos eigoje 
Mr. Reyner perdavė tuos šmeižtus, 
kuriuos IRO ir apskritai vakariečių 
atžvilgiu susigrįždama kartoja Mas
kva ir kurie iš dalies jau buvo pa
teikti praeitame MK numeryje. Anot 
Maskvos, Sovietų pažiūra į DP dia
metraliai priešinga tam, kaip į DP 
žiūri anglosaksai ir p'rancūzai. Jeigu 
pagrindan būtų paimta Sovietų tezė, 
skelbia pasauliui Maskva, DP proble
mos . šiandien jau visiškai nebebūtų. 
(Visai teisingai, ją seniai būtų apė
musi darbo vergų problema, kaip ta 
prasme DP problema „išspręsta“ so
vietinėje Vokietijos zonoje. Red.)

Reaguodamas J Maskvos prasima
nymus, US zonos IRO virš-kas Mr. 
Ryan davė demokratinei spaudai pa
reiškimą, kuriame atkertamas blogos 
valios skleidžiamas Maskvos melas.

Painformavus, jog stengiamasi 
emigruojantiems DP iškovoti tei
sė turimas DM keisti oficialiai į 
emigruojamo krašto valiutą ir tai, kad 
už mėnesio kito laukiama gausesnės

amerikiečių ir australų žurnalistų 
ekskursijos į DP stovyklas, kalba nu
krypo į emigracinius reikalus. •

IS STOVYKLŲ BAGAŽĄ GABEN
TIS TURĖTŲ TIK VIZAS GAVĘ DP

Ligi šiol taip praktikavo beveik 
visos emigracinės stovyklos, išskyrus 
Augsburgą ir Ambergą, į kurias vyk
stant buvo reikalaujama bagažą pa
siimti iš karto. Atidėjimo atveju 
tremtiniams tokia tvarka sudarydavo 
ypatingų nepatogumų, kada reikėda
vo į stovyklas grįžti ir pradėti kurtis 
lyg PO gaisro. Apie tokią tvarką, pa
sirodo, IRO centras nieko nežinojęs 
ir užtat dabar Mrs. Bergman paža
dėjo: būsią imtasi žygių, kad ir šiose 
dviejose stovyklose nebebūtų reika
laujama atsigabenti bagažo, iki dar 
neturima emigracinių vizų. Betgi čia 
pat paaiškėjo, kad iš anksto atsiga
benti bagažą paskutiniu metu (prieš 
porą savaičių) įsakė ir Mūnchenas, 
gi nuo gegužės 1 d. jau ir Stuttgar- 
tas-Ludwigsburgas.

iŠ BELGIJOS GRĮŽDAMI RIZI
KUOJA NETEKTI DP STATUSO

Daug aiškinimosi šioje konferen
cijoje sukėlė į Belgiją angliakasiais 
išvykusių DP tolimesnės emigraci
jos klausimas. IRO juos laiko įsikū
rusiais ir jų emigracija tuo tarpu ne
sirūpina, nors verbuojant, kaip atsi
mename, jiems buvo Užtikrinta tos 
pačios teisės po dvejų sąžiningo dar
bo metų grįžus į Vokietiją. Čia pat 
buvo pareikšta, kad tokie užtikrini
mai anuomet buvę mesti IRO tarnau
tojų, tačiau negavus tokių direktyvų 
iš aukščiau (I). Pagal galiojančią 
IRO-Belgijos vyriausybės sutartį, 
grįžti galį arba grąžinama tik darbui 
netinkanti DP dalis. Visi kiti grįž
dami rizikuoją nustoti DP statuso. 
Tačiau nereikią daryti perdaug pesi
mistinės išvados, nes kiekvienas at
vejąs sprendžiamas individualiai ir 
sprendimas galįs būti skirtingas.

Priminus dar vieną kitą informa
cijų, k. a.: JAV imigracijos įstatymo 
pakeitimo projektus (vietoj 205.000 
DP dabar siūloma įsileisti 300.000), 
toliau 200 vokiečių ir DP gydytojų bei 
dantistų, kurie moka anglų kalbą, 
pageidavimą amerikiečių okupacinei 
kariuomenei ir p., konferencija 
baigta. A. L.

Prancūzija svarbiausias 
agresorius

RAŠO sovietine spauda
Atrodytų, jog sovietinėje spaudojo 

bendradarbiauja visi išsigimėliai, kai 
jie rašo, jog Prancūzija yra didžiau
sias agresorius, Britanija užima an- 
trį vietą, o Amerika su Italija eina 
trečioje ir ketvirtoje vietoje.

„TSgliche Rundschau“, kuris So
vietų zonoje atstovauja Kremliaus 
nuomonę, nurodo, jog Sovietų Są
junga , esanti nenuilstantis taikos 
draugas. Gaila, kad laikraščio ben
dradarbis neskaitė Rusijos istorijos, 
kurioje surašyta visi karai, kuriuos 
jie vedė užgrobdami Pabaltijį, Kry
mą, Kaukazą, Sibirą.

Laikraštis surašo 31 atvejį, kai 
Sovietai vykdę „takos pasireiškimus 
nuo 1917 iki 1949 metų“/ Tiek jau 
galėjo žurnalistas sužinoti, kad per 
tą laiką Sovietai užpuolė Suomiją, 
durklu smogė Lenkijai, užėmė Besa
rabiją, užgrobė Pabaltijo kraštus, 
išnaikino Krimo- tauteles, Pavolgės 
vokiečių bendruomenę ir t.t.

Jei sovietinė spauda Hitlerio-Šta- 
lino nepuolimo paktą laiko talkos 
veiksmu, kuris iš tikrųjų Pabaltijo 
tautoms buvo mirties dekretas. Koks 
ciniškas spaudos melas! Ne veltui 
JAV užsienių reikalų ministeris sako, 
kad ciniškas Rusijos elgesys priver- 
čiąs Europą rūpintis saugumu.

Didžiajai Britanijai nuo 1882 iki 
1945 metų priskaitoma net aštuoni 
agresyviniai veiksmai. Net ir Grai
kijai duodamą paramą gintis nuo 
bolševikų teroro Sovietai laiko agre
sija. Toks jų melo būdas.

Daily Mail laikraštis čia nurodo, 
jog „T. R.“ nepaminėjo Sovietų in
vazijos į Suomiją, į Lenkiją ir Pa
baltijo kraštų aneksijos. Tai tokia 
Sovietų žurnalistų ir spaudos moralė.

Prancūzijai, kaip „didžiausiam 
agresoriui“, priskaityta dar daugiau 
karų ir užpuolimų. Matyti, savo 
niekšybes ir imperializmą Sovietai 
nori užtušuoti kitus puldami, (ja.)

Pasiruošimai Irano pasienyje
Kariniai sustiprinimai. Nuo Bakų I sienos esančios paruoštos ginybos 11- 

iki^Tebriso, iraniškojo Azerbeidžano | nijos. Ten atliekami dabar kariniai 
sostinės, tik 300 km., o Irano sienos......................
ligi sovietų žibalo versmių nedaugiau 
pusės to nuotolio. Sovietai puikiai 
žino tenykštę strateginę padėtį. Jie 
bandė gelbėtis įsisprausdami Iranan, 
bet iš jo buvo išstumti 1946 m.

Sovietų ir Irano pasienyje, kaip 
tvirtina vienas geriausiai informuotų 
tarptautinės politikos leidinių ,Oedip‘ 
1949. IV. 22 numeryje, atliekami ka
riniai sustiprinimai. Pačiame pasie
nyje sovietų pusėje esą visai neap
gyventi plotai. Ten slankioja tik kur
dų klajokliai ir sazavam-turkiškos 
kilmės gyventojai, kurie teikia ži
nias Iranui ir šnipinėja Maskvos 
naudai.

Sovietinė gynybos linija einanti 
Kaspijos vakariniu pajūriu veik iki 
Irano. Iranas ypač tvirtinąs! tarp 
Astara ir Ardabil.

Azerbeidžano kalnuose žinomas 
kurdų vadas Baizani, pabėgęs iš Ira
no, suorganizavo iš iraniečių ir so
vietinių azerbeidžaniečių diviziją, ku
ri stovi Nakičevane.

Vokiečiai karininkai, pabėgę iš so
vietų, pasakoja, kad toli nuo Irano

Amerikiečiu bazės Norvegijoje
Maskvos Pravda paskelbė vieną 

pranešimą iš suomių laikr. „Wapaa 
Lana“, kuriame be kito ko rašoma: 
„Pagal gautus iš Washingtono pra
nešimus, taip vadinamoji „Amerikie
čių transporto misiją“, susidedanti iš 
amerikiečių karinių specialistų ne
seniai atvyko į Norvegiją. Tarp jų 
esą kariniai inžinieriai, pionieriai ka
rininkai ir kiti specialistai. „Misijos“ 
uždavinys yra išstūdjuoti Norvegijos 
paviršių ir uostus, kad galėtų laivyno 
ir aviacijos bazes .įrengti. Kartu mi
sija studijuoja bendrą transporto 
būklę Norvegijoje, kad galėtų nusta
tyti, ar atitinka amerikiečių kari
niams reikalavimams. Šiuos uždavi- 
vinius įvykdyti JAV esančios numa
niusios slaptą kliauzulę Siaurės At
lanto pakte. <

Norvegijai skirta ilgamečių kre
ditų, kurių 65°/o padengtų Amerika, 
» 35°/« — pati Norvegija. Pagal tą

sutartį, amerikiečių armija turės tei
sę karines bazes pasilaikyti ir naudoti 
iki 1970 metų.“

KAS KVOS KARO NUSIKALTĖLIŲ 
SĄRASUS

„Die New Saar“ laikraštis prane
ša, kad, kaip Maskvos radijas prane
šė, iškilęs klausimas, ką įtraukti ka
ro atveju į karo nusikaltėlių sąrašą. 
Viename TSSR batų fabrike — „Sko- 
rochod“ — Leningrade sudarytas ka
ro nusikaltėlių sąrašas, kuriame pir
moje vietoje stovi W. Churchill, to
liau prezidentas Trumanas ir George 
Kennan, kiršinimo kampanijos or
ganizatorius. Sąraše esą įtraukta apie 
60 asmenų, kurių tarpe yra buv. už
sienių reik, ministeris Bemes, gen. 
de Gaulle, Dean Acheson, dabartinis 
JAV užs. reik, ministeris, ir eilė kitų 
valstybių užsien. reikalų ministerių, 
pasirašiusių Atlanto paktą.

; pasiruošimai grynai gynybinio po- 
i būdžio.
i Iranas rimtai tvirtinąs! Astara- 
! Ardabil srityje, kad karo metu už- 
, kirtus kelią sovietų šarvuočlams pra

siveržti į Tabricą ir sostinę Tehera- 
i ną. Peržengus pasienyje esančią Ara- 
I xe sraunią upę nėra kliuvinių, truk- 
1 dančių šarvuočių žygiui.

"Pačiame pasienyje iš abiejų pu
sių stovi ypač sustiprintos sargybos, 
turinčios telefoninį ryšį su toliau 
esančiais stambesniais daliniais..

Turkmeniškos stepės. Į rytus nuo 
Kaspijos jūros esąs visai kitas vaiz
das. Ten, Asterabado ir Chorasano 

’stepėse gyvena nomadai turkmėnai. 
Siena ten neaiški ir keliose vietose 
net ginčyjama. Irano generalinio šta
bo pranešimu prieš pusmetį pastebė
tas didelis sovietų agentų judėjimas. 
Jie stengiasi sukurstyti tenykščius 
turkmėnus sukilti, gauti karinių ži
nių ir daryti topografines nuotraukas. 
Sovietiniame Turkestane pastebėti 
ypač dideli kariniai telkiniai. Aška- 
bade sutelkti ypač daug šarvuočių ir 
kariuomenės.

Irano atsargumas. Teherane gerai 
žino, kad be paramos iš šalies kraš
tas būtų sovietų užimtas per 24 vai. 
Irano sustiprinimai daromi Kaspijos 
jūros vakariniuose krantuose nėra 
užtektinai rimti, kad galėtų sulaikyti 
sovietų antpuolį. Ne vien pasienio gy
ventojai, bet ir Teherane iki atvyk
stant amerikiečių karinėms misijoms, 
jautėsi esą nuolatinėje grėsmėje. 
Amerikiečių karinių misijų veikla 
gerokai atšaldė įtemptas nuotaikas, 
nes dabar jie samprotauja, kad vis
kas bus padaryta ne vien Iranui ap-

• Vengrijoje kalvinistų ir evange
likų bažnyčių vadovybės nurodė, kad 
jų dvasininkai kreiptųsi j savo pase
kėjus ir balsuotų per būsimus rinki
mus. Komunistai įsakė savo nariams, 
kad jie „sąžiningai ir paklusniai iš
pildytų savo pilietines pareigas“. Pa
našiai pasisakė ir evangelikų bažny
čia: „Mes turime prisidėti prie kūry- 
binės jėgos, siekiančios darbo ir tal
kos. Tai tokia Dievo Valia. Tad eiki
me prie urnų ir atlikime savo pilieti
nes pareigas“. ■ ■>

saugoti, bet ir pasirdošti tinkamam 
smūgiui sovietams.

Amerikiečių nurodymu pradėti 
minėti sustiprinimo darbai Astar-Ar- 
dėbil srityje. Gelžbetono sustiprini
mų darbas yra sustojęs dėl 
tinkamo cemento. Tarp tų 
nimų yra kasami mi’žhii'ki

trūkumo 
sustipri- 
grioviai.

G. R.

MASKVA SMERKIA JAU IR 
GARRY DAVIS

Maskvoje leidžiamas rusų savait
raštis „Ogoniok“ š. m. balandžio 22 d. 
numeryje pirmą kartą iš sovietinės 
pusės užpuolė pasaulio pilietybės in
spiratorių Garry Davis. Laikraštis 
vadina jį kosmopolitiniu amerikinio 
imperializmo agentu ir buržuazinės 
pasaulėžvalgos propagandistų. Tar
naudamas amerikinei-imperialistinei 
reakcijai, jis "siekiąs tautų sąmonėje 
užmigdyti nepriklausomybės ir tau
tinio suverenumo siekimą, išrauti 
tautinės savigarbos ir patriotinės di
dybės jausmą ir sunaikinti tautine 
kultūrą bei jos reiškimąsi.

Amerikiečiai reikalauja normally ryšių su Ispanija
UP iš New Yorko praneša, kad 

respub. parlamento atstovas p. Short 
parašė „Readers Digest“ žurnale 
straipsni, kuriame kaltina Vakarų 
tautas dėl atsiribojimo nuo Ispanijos. 
Tai esąs antras tragiškos Sovietų Są
jungai pataikavimo komedijos aktas. 
Anot jo, laikas atėjęs normaliems 
santykiams atstatyti su Ispanija. Da
bartinė dviprasmiška politika tar
naujanti tiktai Kremliui.

Pataikavimo tuštumas esąs jau 
įrodytas ir bendrai visų pripažintas. 
Ispanija vis dar laikoma išjungta iš 
Marshallio plano, kad lengviau Krem
lius pačiuptų Ispaniją. -

Didžiausiame likiminiame šalta
jame kare prieš komunizmą, pati di
džiausia antikomunistinė tauta yra 
izoliuota tik tam, kad Maskvai pa
tiktų. P. -Short nurodo, jog posūkis 
Ispanijos link būtų daugumos krašte 
sutiktas palankiai. Pietų Amerikos 
kraštai gerai žino, kad politinės ir 
ekonominės sankcijos prieš Ispaniją 
yra Maskvos darbas. Kai kurie kraš
tai įteikė rezoliuciją JT politiniam 
komitetui, kad būtų nuimti suvar
žymai atnaujinti ryšius su Madridu. 
(NYKT)

PASIPŪTĖ KINIJOS KOMUNISTAI
.Kinijos komunistai per Pekino ra

diją pareikalavo iš britų kompensa
cijos už tai, kad komunistai apšau
dė Britų laivą Yangtsės upėje. Pa
žodžiui taip buvo pasakyta: „Britų 
imperialistai turi suprasti, kad Kini
ja šiandien nebėra 1926 metų Kini
ja, kada britų laivai bombardavo 
Wanhsien Szechueno provincijoje, ji 
nebėra tų laikų, kada D. Britanija ir 
JAV bombardavo Nankingą. Yangtse 
upė dabar priklauso kiniečiams ir

liaudies (komunistų) išvaduotojų ar
mijai, ji nepriklauso daugiau vergiš
kiems ir nustipusiems išdavikams.**

JAV senato užsienių reikalams 
komiteto pirmininkas sen. T. Con
nally pareiškė reporteriams, kad val
stybės departamento protestas tu
rės užkimšti gerkles kiniečiams ko
munistams, kurie buvo įsiveržę | 
JAV ambasadą Nankinge. ,

AR TIK NEIŠVARYS ČAPLINO IS 
JAV

JAV ruošiamas įstatymas, kuria
me numatyta išginti „subversyviniua“ 
svetimšalius, i Todėl galimas daiktas, 
jog tokio pat likimo susilaūks visiems 
gerai žinomas filmų komikas Čapli
nas. Kiekvienas gerai atsimename, 
kaip Čaplinas batų vinis skaniai nu
čiulpė aukso ieškotojo filmoje.

Senatorius Caris pareiškė, kad 
Čaplinas esąs žinomas komunistinių 
pirminių organizacijų rėmėjas. Įsta
tyme numatyta ne tik išvaryti sve
timšalius, kurie užsiima griaunamu 
darbu, bet tokiems nebus duodamos 
ir įvažiavimo vizos, jeigu jie ir pra
šytų. Įstatymo projektas remiamas. 
Čaplinas yra gimęs Anglijoje ir iki 
šiol neįsigijęs ’Amerikos pilietybės. 
(AP)

90 MASKVOS RADIJO -STOČIŲ 
TRUKDO „AV“

AP iš New York praneša, kad ^ 
„Amerikos Balsą“, kuris transliavo 
pranešimus Rusijai, visai užblokavo, 
nes Sovietai naudoja mažiausiai 50 
rusiškų siųstuvų. Trukdymai iš Mas
kvos prasidėjo kaip tik tuo metu, kai 
rusai pradėjo kalbėti apie Berlyno 
blokados panaikinimą.
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