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Is Paryžiaus konferencijos
D. BRITANIJOS, PRANCŪZIJOS, JAV IR 
RUSIJOS UŽSIENIŲ REIKALŲ MEISTE
RIAI ŠIANDIEN VĖL SUSITIKO PARY

ŽIUJE
Londonas. Užs. reik. min. konferencijoje 

svarstomas klausimas ar tęsti pasitarimus dėl 
taikos sutarčių su Italija, Balkanų kraštais 
ir Suomija produktų sudarymo, ar, kaip JAV 
užs. reik. min. Byrnes pasiūlė, patiekti ne
pilnus projektus taikos konferencijai, kurioje 
dalyvaus 21 sąjunginė tauta.

Siūloma sušaukti taikos konferenciją bir
želio 15 d. Molotovas pasiūlė keturiems mi- 

isteriams vėl susitikti birželio 5 d. ir tik 
tada nustatyti, jei tai bus galima, taikos kon
ferencijos data.

TRYS POSĖDŽIAI BE REZULTATŲ
Užsienių reikalų ministerių konferencija 

Paryžiuje vakar turėjo vieną neoficialų ir 
du oficialius pasitarimus. Daugiausia buvo 
kalbama dėl taikos sutarties datos nustaty
mo. Diskusijų pagrindu ėjo Byrnes pasiūly
mas sušaukti pasaulinę taikos konferenciją 
kurioje dalyvautų 21 valstybės, birželio 15 d. 
Jokio nutarimo neprieita.

PROTESTUOJA . . .
Trys gausingiausios Austrijos partijos 

nusprendė protestuoti prieš Paryžiaus kon
ferencijos nutarimą palikti Italijai Pietų 
Tirolį.

IR TURKIJOJE RINKIMAI
Istambulas. Pirmieji Turkijos parlamento 

rinkimai, įvedus demokratinę santvarką, 
' -vyks šių metų liepos arba rugpjūčio mėnesį, 

savivaldybių rinkimai numatyti įvykdyti jau 
ateinantį mėnesį. Ismet Inonu, Turkijos pre
zidentas ir tautinės liaudies partijos pirmi
ninkas, pareiškė, kad norint sustiprinti Tur
kijos vyriausybės padėtį, reikia ateinančių 
rinkimų metu duoti jai aiškius įgaliojimus.

NEPRIKLAUSOMA KOMUNISTŲ 
VYRIAUSIBĖ KINIJOJE

Tšangcunas. Kinijos komunistai sudarė 
Mandžūrijos sostinėje naują vyriausybę, kuri 
yra visiškai nepriklausoma nuo Ciangkaišeko 
centro vyriausybės. Naujosios vyriausybės 
šefu yra paskirtas generolas Pengseng. Ge
nerolas pareiškė, kad šios vyriausybės na
riai, buvo jau prieš -keletą mėnesių Kinijos 
komunistų vadovybės Yunane paskirti, tačiau 
negalėjo pradėti veikti, nes Mandžūrija bu
vusi dar raudonosios armijos žinioje.

RADARO, KONFERENCIJA
Londonas. Radaro pritaikymo laivininkys

tės reikalams apsvarstyti, Londone sušaukta 
konferencija, kurioje dalyvauja 80 atstovų iš 
24 valstybių. Konferenciją atidarė Anglijos 
susisiekimo ministeris. (Apie radarą plačiau 
"Mintis” 6 nr.)

CHURCHILLIS-WESTMIUNSTERIO 
GARBĖS PILIETIS

Londonas. Į šiaurę nuo Vašingtono esan
tis Westmiunsterio miestas suteikė Churchil- 
liui garbės piliečio vardą. Ta proga pasa
kytoje kalboje Churchillis pareiškė, kad ang
liškai kalbančios tautos ir Vakarų Europos 
demokratijos privalo kuo glaudžiausiai bend
radarbiauti, kad tokiu būdų būtų galima ras
ti bendrą kalbą su Sovietu Sąjungą JTO rė
muose. Tik šiuo būdu gali būti išvengta gre
siančios katastrofos ir pasaulio tautos gali 
būti iš vargų išgelbėtos. Churchillis tiki, kad 
JTOrganizacijoje Prancūzija greit bus at
stovaujama smarkiai sustiprėjusi ir Italia 
— naujai atgimusi. Jis neabejoja, kad ir ma
žoms tautoms bus duota galimumo prisidėti 
prie taikos išlaikymo.

SERGA POPIEŽIUS
Roma. Popiežius Pijus XII yra lengvai su

sirgęs. Visos oficialios audijencijos atšauk
tos. »
JAV KARO MINISTERIJOS BIUDŽETAS

Vašingtonas. Jungtinių Amerikos Valsty
bių karo ministerijos biudžeto projekte nu
matyta karo ministerijos reikalams šiais me
tais skirti 7. 246.335.200 dolerių.

BAVARIJA BE MONARCHISTŲ
Amerikos okupacinė valdžia uždarė Bava

rijos monarchistų partiją.

Griežtas UNRRA-os posūkis?
Londonas. UNNRA-os 1 vadovybęs posė

dyje vyr. direktorius La Guardia pareiškė, 
kad DP stovyklos turinčios būti uždarytos, 
o jų globotiniai grąžintini i gimtuosius kraš
tus, kur jie galėsią būti naudingai Įjungiami 
į nuniokotų kraštų atstatymą.

3 MILIJONAI MAIŠŲ KAVOS PERDAUG 
Sao Paulo. -Numatoma, kad 1946/47 metų 

kavos derlių nuėmus bus gauta 28 milijonai 
maišų kavos po 60 kilogramų kiekvienas. 
Normaliose sąlygose pasaulinė rinka paim
davo 25 milijonus maišų. Tokiu būdu dar lie 
ka 3 mil. maišų perdaug.

PIRMIEJI LAIŠKAI IŠ AMERIKOS
Berlynas. Po šešerių metų pertraukos į 

Bremeno uostą įplaukė pirmasis amerikiečių 
pašto laivas, kuris atvežė 170.000 laiškų ir 
atvirukų, skirtų Vokietijai. Šie laiškai iš 
Berlyno ir Frankfurto bus išskirstyti po visą 
Vokietiją..

VOKICTIJOS SOCIALDEMOKRATŲ 
KELIAS

Dr. Schuhmacher užvakar kalbėjo Vo
kietijos socialdemokratų partijos konferen
cijoj. Savo kalboje jis pabrėžė, jog partija 
negalinti patiekti jokios programos, kol Vo
kietijoj tebesitęsia pereinamasis laikotarpis. 
Tačiau partija siekianti vieningos jungtinės 
Vokietijos, kuri galėtų savo piliečiams ga
rantuoti demokratines laisves. Komunistų 
siekiams hegamonijos vienai partijai (Ein- 
heitspartei) gręsia demokratinėms laisvėms, 
be kurių neįmanoma taika ne tik Vokietijai, 
bet ir Europai, nes be taikingos ir demokra
tinės Vokietijos negali būti taikos ir Euro
poje. Socialdemokratų partija kovos prieš ko
munistinius siekimus gražinti Vokietijai dik
tatūrinį rėžimą:

DARBO PARTIJOS PAREIŠKIMAS
Londonas. Britų parlamento darbo parti

jos frakcija priėmė rezoliuciją, kuri skamba 
taip: ’’Šio susirinkimo dalyviai pareiškia ne
turį nieko bendro su sveikinimu, kurį pasiun
tė nekurie darbo partijos nariai j Berlyną 
ir kuriame jie pareiškė sveikiną socialdemo
kratų ir komunistų partijų susijungimą Vo
kietijoje. Minėtas sveikinimas neatitinka 
darbo partijos nusistatymo šiuo klausimu”.

TRAUKINIAI LEIPCIGO MŪGĖN
Į Leipzigo mugę išvyko sprecialūs trauki

niai iš Kiolno, Bochumo, Bremeno ir Ham
burgo.

SUVARŽYMAI ĮVAŽIUOTI Į JAV
Vašingtonas. Jungtinių Amerikos Valsty

bių užsienių reikalų ministerio pavaduotojas 
Deau Achensonas pareiškė, kad šiais metais 
Įvažiavimo leidimai į JAV bus duodami tik 
išvietintiesiems asmenims, kurie randasi 
amerikiečių okupacinėse zonose Vokietijoje 
ir Austrijoje. Pagal prezidento Trumano nu
rodymą, pirmenybė bus teikiama žydams pa
bėgėliams.

NAUJAS ITALIJOS KARALIUS
Po penkių valandų posėdžio italų ministerių 

kabinetas paskelbė princą Umberto Italijos 
karaliumi. >

ITALIJOS VYRIAUSYBĖ SVARSTO 
KARALIAUS ABDIKACIJOS KLAUSIMA

Londonas. Italijos ministerių kabinetas 
šiandien susirenka posėdžio aptarti karaliaus 
Viktoro Emanuelio abdikacijos klausimą.

Eks-karalius Viktoras Emanuelis dabar yra 
pakeliui į savo laisva valia pasirinktą egzi- 
linę buveine. Jis išbuvo Italijos soste arti 
50-ties metų.
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Pearl Buck

PRIEŠAS(tęsinys)stverdamos kėdę, buvo baltos ties rieškau- liais. — Manau, kad jei visi japonai būtų kaip tamsta, nebūtų buvę karo.— Gal būt, — sunkiai atsiliepę Sadao.’ — O dabar aš manau, kad tamstai bus verčiau
Generolas papurtė galvą. — Verčiau nenorėčiau būti tuo bandymo objektu, — tarė jis. Staiga jis pasijuto silpnas ir apgultas gyvenimo rūpesčių, kaip pareigūnas tokiais laikais, kaip dabartiniai, kada kart kartinės pergalės teike didelj atsakingumą už visą pietinį Ramųjį Vandenyną. — Tikra nelaimė, kad tas žmogus išmestas ties tamstų durimis, — pasakė jis iržiai.— Ir aš taip manau, — mandagiai tarė Sadao.— Geriausia būtų, jei būtų galima jį ramiai nužudyti, — tarė generolas. — Kad tai ,ne tamsta attiktum, bet kas nors, kas jo nepažįsta. Aš turiu savo privačius žmogžudžius. Sakysim, aš pasiunčiu du iš jų į tamstos namus šiąnakt arba verčiau — bet kurią naktį. Tamstai nereikės nieko apie tai žinoti. Dabar šilta, tad kas bebūtų natūraliau, kaip jei pa- liktumei oruje stumdomąją sieną atvira į sodo pusę, kur miega baltasis?— Žinoma^ tai būtų labai natūralu, — sutiko Sadao — »š tikrųjų ji ir šiapjau paliekama atvira kiekvieną naktį.— Gerai, — tarė generolas žiovaudamas. — Jie yra labai guvus žmogžudžiai - jie nedaro triukšmo ir žino vidujinio kraujavimo triką. Jei nori, galiu liepti jiems pašalinti kūną.Sadao samprotavo.— Gal būt tai ir geriausia, ekscelenciją, — sutikę jis, mąstydamas apie Haną.Tada jis paliko generolą ir išėjo namo, mastydamas apie planą. Šitokiu būdu visas tas dalykas būtų išimtas iš jo rankų. Jis nesakys Hanai nieko, nes ji bijotų žmogžudžių namuose, nors iš tikrųjų tokie asmenys buvo būtini absoliučioje valstybėje, kokia buvo Japonija.Kaip gi kitaip valdovai būtų galėję dorotis su tais, kurie jiems priešinosi? Jie buvo būtini.Jis buvo pasiryžęs teleisti savo galvosenoje pasireikšti tik proto atmosferai, kai ėjo į kambarį, kur gulėjo amerikietis. Bet atidaręs duris nustebo pamatęs, kad jaunuolis buvo atsikėlęs iš lovos ir besiruošiąs eiti į sodą.■ — O čia kas! — sušuko jis. — Kas leido tamstai išeiti iš kambario?— Nesu pratęs laukti leidimo, — linksmai atsakė Tomas. — (Na, vėl jaučiuosi gana gerai! Bet ar raumenys šitoje pusėje liks visada pastyrą?— Argi taip? — teiravosi nustebęs Sadao. Jis visa kita pamiršo. — Na, manai, kad būsiu apsaugojęs nuo to, — murmėjo. Jis pakėlė vyriškio marškinių kraštą ir žiūrėjo į gyjantį reti. — Masažas gali padėti, — tarė jis, — jei negelbės pratybos.— Nenoriu daug kvaršintis galvos, — pasakė jaunuolis. — Klausyk, daktare, man atėjo šis tas j galvą, ką noriu tamstai pasakyti; Jei nebūčiau sutikęs tokio japono kaip tamsta — na, šiandien manęs nebūtų gyvo. Aš tai žinau. vSadao nusilenkė, bet negalėjo kalbėti.— Tikrai, aš žinau tai, — Tomas maloniai kalbėjo toliau. Jo didelės, plonos rankos, 

tiek pasveikęs, jog manau, kad tamsta galėsi nusiirti į tą mažą salą netoli kranto, jei aš šiąnakt nuleistu valtį su maistu ir ekstra rūbais. Ji yra taip arti prie kranto, jog neapsimokėjo fortifikuoti. Niekas joje negyvena, nes audrotėje ją užlieja. Bet dabar ne audrų sezonas. Galėtum tenai gyventi, kol pamatytum praplaukiant Korėjos žvejo valtį. Jos plaukia visiškai arti pro salą, kadangi vanduo tenai gilokas.Jaunuolis žiūrėjo į jį įsmeigęs akis iš lėto tesuprasdamas.— Vadinasi, aš turiu sprukti? — paklausė jis.— As taip manau, — mandagiai atakė Sadao. Supranti tamsta — ne paslaptis, kad esi čia.Jaunuolis linktelėjo, visiškai suprasdamas.— Okay, — pasakė jis paprastai.Sadao nebeinate jo lig vakaro. Kai tik sutemo, jis nuvilso stiprią valtį į pajūrį ir sukrovė į ją maistą ir vandens buteliuose, kurio buvo slapta nupirkęs dienos būvyje, taip pat du apklotus, kuriuos nupirko lombarde. Valtį pririšo prie kuolo vandenyje, nes potvynis pakildavo aukštai. Mėnulio nebuvo, ir jis d; ' bo be rankinės šviesos.Griįžęs namo jis taip įėjo, lyg ką tik pareitų iš darbo, tad Hana nežinojo nieko.— Šiandien buvo atėjusi Yumi, — tarė ji, paduodama vakarienę. Nors ji buvo tokia moderni, vis dėlto nevalgė kartu su juo. — Yumi verkė kūfiikio, — pasakojo toliau, atsidusdama. — Ji taip ilgisi jo.— -Tarnai grįš, kai tik išvyks užsienietis, — tarė Sadao. -Tą vakarą jis nuėjo j svečio kambarį prieš guldamas ir atidžiai pats patikrino amerikono temperatūrą, žaizdos būvį, jo širdį ir pulsą. Pulsas buvo netaisyklingas, bet tat galėjo atsitikti dėl susijaudinimo. Jaunuolio išblyškusios lūpos buvo sučiauptos, o akys— užblėsusios. Tik rečiai ant jo sprando buvo raudoni.— Matau, kad ir vėl gelbsti mano gyvybę,— tarė jis Sadaui.— Visai ne, — atsakė Sadao. — Tik nepatogu tarnstą ilgiau čia belaikyti.Jis gerokai abejojo, ar duoti jaunuoli kišeninę lemputę. Bet nusprendė būtinai duoti. Buvo mažutė; jo paties, kuria naudodavosi naktimis pašauktas pas ligonis.Jei pasibaigs maistas pirm pagalinant valtį,— tarė jis, — signalizuok man dviem žybtelėjimais tuo momentu, kai saulė risis už horizonto. Nesignalizūok tamsoje, nes pastebės. Jei tamstai- viskas gerai klosis, bet tebebusi ten, signalizuok man vieną kartą. Žuvies pasigauti rasite lengvai, bet turėsite valgyti ją žalią. Ugnį pamatys.— Okay, — jaunuolis atsikvėpė.Dabar jis buvo apviktas japonų rūbais, kuriuos jam davė Sadao, o paskutinę akimirką Sadao apmuturo jo šviesplaukę galvą juoda medžiaga.— Na, tarė Sadao.Jaunas amerikietis, netardamas nė žodžio, karštai pakratė jo ranką ir išžygiavo j tamsą sode. Vieną, dukart, Sadao matė švystelint lemputę, kad nepamestų tąko. Bet tai nebus įtartina. Jis palaukė, kol nuo kranto pasirodė dar vienas švystelėjimas. Paskum jis užstūmė traukomąją sieną. Tą naktį jis miegojo.
(b. d.)

grįžti į lovą.Jis padėjo vaikinui atsigulti į lovą, o paskui pasilenkė. — Labanaktis, — tarė jis.* * *Sadao blogai miegojo tą naktį. 'Kartkarčių kartkartes jis atsibudo, manydamas girdįs žingsnių šlamesį, perlaužtos šakelės arba sode paspirto akmens garso — triukšmą, kurį galėjo daryti žmonės gabeną naštą.Kitą rytą jis atsiprašė, kad pirmas eisiąs į svečio kambarį. Jeigu amerikietis būtį} dingęs, tada jis būtų, galėjęs Hanai paprastai pasakyti, kad taip liepė generolas. Bet atidaręs duris jis tučtuojau pamatę, kad tai buvo nepaskutinė naktis. Ant priegalvio klaksojo pašiurusi blondinė galva. Jis galėjo girdėti ramų miegančiojo kvėpavimą ir ramiai uždarė duris.—Jis tebemiega, —r pasakė Hana. — Jis yra gana sveikas, kad gali šitaip miegoti.— Ką darysime su juo? — Hana sušnibždėjo savo seną refreną.Sadao papurtė galvą.— Aš turėsiu apsispręsti per dieną ar dvi, pažadėjo jis.Žinoma, jis manė, kad antroji naktis turės būti ta tikroji. Tą naktį pakilo vėjas, ir jis I klausėji siūbuojančių šakų ir švilpaujančių sienotarpių garsų. Hana taip pat atsibudo.— Ar nereikėtų eiti ir uždaryti ligonio stumdomosios lienos? — paklausė ji.— Ne, — atsakė Sadao. — Dabar jis pats gali tai pasidaryti.Bet kitą rytą amerikietis tebebuvo.Tada trečioji naktis, be abejo, turėjo būti ta tikroji. Vėjas pasikeitė į ramų lietų, sodas buvo pilnas krentančių lapų ir tekančių šalinių garso. Sadao miegojo truputį geriau, bet jis atsibudo pasigirdus triokštelėjimu! ir pašoko ant kojų.— Kas čia buvo? — sušuko Hana. Į jos balsą atsibudo kūdikis ir pradėjo žliumbti. — Reikia nueiti pažiūrėti.Bet jis sulaikė ją ir nenorėjo leisti pajudėti.— Sadao, — sušuko ji, — kas tau yra?— Neik, murmėjo jis, —neik!Jo išgąstis užkrėtė ją, ir ji stovėjo neatgaudama kvapo, laukdama. Viešpatavo tyla. Jie kartu sulindo atgal į guolį, pasiguldyda- mi kūdikį tarpe.Rytmetį atidaręs duris į svečio kambarį, pamatė jaunuolį vis dėlto tebesant. Jis buvo labai linksmas, jau nusiprausęs ir dabar stovėjo ant kojų. Vakarykščiai jis buvo prašęs skustuvo ir buvo nusiskutęs, tad šinandien ant jo skrupstų buvo truputis raudonio.— Aš jau sveikas, — tarė jis linksmai.Sadao apsisiautė kimonu savo' nuvargusį kūną. Staiga jis nusprendė, kad nebegalėtų pakęsti kitos tokios nakties. ’'Ne dėl to, kad jam bųtų rūpėjęs šio jaunikaičio gyvenimas. Ne, tiesiog neapsimokėjo pastangos.— Tamsta sveikas, — sutiko Sadao. Jis pradėjo kalbėti tylesniu balsti. —-‘Tamsta esi
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Vokiečiu pastangos Lietuvos 
jaunimui sunaikintiKai vokiečiai, 1941 metų vasarą žygiuodami į Sovietų Sąjungą, užėmė Lietuvą, buvo tikėtasi, kad mums mažiausiai duos autonomiją. Kai kas manė, kad jie mums leis sudaryti savo valdžią ir nekliudys savarankiškai tvarkytis, o sau pasiliks priežiūrą ir kontrolę. iBet tos viltys nepasitvirtino ir labai veikiai paaiškėjo visai priešinga vokiečių politika užimtųjų kraštų atžvilgiu. Mūsų susidariusią laikinę vyriausybę jie tuojau pašalino ir visą valdžia paėmė į savo rankas, pirmiau fronto armijos vadas, o paskiau Zivilverwaltungas. Tuomet mums paaiškėjo tikrasis vokiečių veidas. Visas vadovaujamąsias vietas įstaigose ir įmonėse užėmė vokiečiai. Visus ūkius, namus, įmones ir kit. turtus, kuriuos bolševikai buvo nacionalizavę, jie negrąžino lietu- ams, bet' pasiliko sau. Iš Vokietijos pradė- ■jo plūsti j Lietuvą “nusipelnę Hitlerininkai ir užiminėti sau patogiausias pozicijas, visur išstumdami lietuvius. Jie vyko į Lietuvą ne vieni, bet vežini visomis savo šeimomis, tuo būdu pradėdami tuojau paskubomis vykdyti mūsų krašto kolonizaciją. Todėl tuojau pradėjo akiplėšišką išnaudojimą. Rekvizicijos buvo vykdomos negirdėtu žiaurumu: kai kuriose vietose viešai sušaudant ūkininkus. Miškai buvo be pasigailėjimo naikinami. Brangenybės ir meno turtai iš visų vietų; pradedant nuo Karo Muziejaus ir baigiant dvarų užkampiais, buvo plėšiami ir vežami j Vokietiją. Visa tai matant rodėsi, kad lietuviui neliko vietos savo krašte.Bet dar negana. Nors jau vokiečių tikslai ir užsimojimai buvo paaiškėję, jie begėdiškai pridėjo reikalauti, kad mūsų jaunimas eitų į frontą ir tenai lietų savo kraują už yokiečių interesus. Ir visa tai buvo daroma apgaulingomis priemonėmis. Jie pradėjo propaguoti transporto-darbo batalionus. Ta propaganda ivo paremta realiomis “skatinimo“ priemonėmis: miestai buvo palikti visai be maisto produktų, o “savanoriams“ buvo siūloma išlaikymas ir traktavimas lygiai su vokiečiais. Bet mūsų jaunimas iš karto visas vokiečių suktybes permatė ir suprato. Kada Kaune buvo paskelbtas pirmasis transportininkų šaukimas, jaunuoliai susirinko prie Valstybės Taupomųjų Kasų rūmų, kur buvo miesto komisaro būstinė, bet į vidų registruotis nėjo. Po kiek, laiko juos apstojo ginkluoti kareiviai ir visus nuvarė į husarų kareivines. Čia tuojau atsirado degtinės, rūkalų ir šiek tiek valgių. Tokiu būdu vokiečiai tikėjosi jaunuolius prijaukinti. Bet įvyko taip, kad daugis naktį iš kareivinių pabėgo, o kurie pabėgti nesusiprotėjo arba nusigėrė, buvo išvežti į frontą ir ne vienas' tenai padėjo savo galvą. Vėliau propaganda buvo dar labiau sustiprinta, bet kai vokiečiams paaiškėjo, kad savanorių is tikrųjų nėra, jie pradėjo viešas medžiokles kinuose, kavinėse, bažnyčių pašventoriuose ir kitur. Suimtuosius be jokio specialaus apmokymo jie tuojau gabeno į frontą ir tenai mėgino sudarinėti lietuvių kuopas, bet nieko iš to neišėjo, nes daugis dar pabėgdavo ir iš fronto. Žinoma, ne be to, kad didžioji dalis tokių nelaimingųjų žuvo.

Vėliau, kai karas Rusijoje užsitęsė ir pakrypo vokiečių nenaudai, jie pradėjo propaguoti visuotinę mobilizaciją, už tai žadėdami mums visokių gėrybių, o ypačiai didelių pirmenybių „naujosios“ Europos santvarkoje . . . Bet juo toliau, vis labiau aiškėjo vokiečių pralaimėjimas ir jų propaganda neturėjo nė mažiausio pasisekimo.Ir tiktai tada, kada rytų frontas pradėjo braškėti, jiems pasisekė susitarti su gen. Plechavičium dėl lietuviškų dalinių organizavimo. Bet jau tuomet vokiečiai buvo labai atsargūs ir nenorėjo, kad daug ginklų patektų lietuviams į rankas. Gen. Plechavičius išsiderėjo, kad jo suorganizuoti daliniai bus naudojami tiktai Lietuvos ribose ir kada karinis komendantas gen. Justas tat viešai patvirtino, lietuvių daliniai buvo greitai sudaryti, žymiai prašokant tą skaičių, dėl kurio buvo susitarta. ' Gen. Plechavičius greitai suorganizavo savo štabą, pakviesdamas į jį daugelį buvusių Lietuvos vyr. štabo aukštųjų karininkų, įsteigė Marijampolėje karo mokyklą ir pradėjo tuojau lietuvių batalionų paruošimą. Bet vokiečiai greitai pastebėjo mūsų kariuomenėje jiems nepalankią atmos-
Pulgi Andriusi, gal dar viena 

atomeli ? ’’Pulgis Andriušis skaldo jumoro atomėlį. Nesigilinam, ar jis neskaldo dar kokių kitų ir ar jam kas neskaldo atomėlių, tai vėliau, gal būt, kada nors biografijos atomų skaldytojas A. Merkelis nustatys. Mums tik įdomu, kaip jis tuos jumoro atomus skaldo.Kaip Gargantua gimė berėkdamas, taip Pulgis gimė besijuokdamas, komiškoje pozoje. Jis jumoristas feljetonuose, lygiai kaip jumoristas gyvenime. Jis juokiasi sunkiausiomis valandomis, kada kitiems iš skausmo širdis plyšta. Jis kviečia kitus: ir vis dėl to juokimės! O tas juokas pro skausmą, pro tragizmą yra toks sunkus ir toks dirbtinis. Tai ne . tas Čechovo, Hašeko juokas pro ašaras.Pulgis Andriušis'juokiasi iš DP., nes ir jis yra DP., tik”prancūzų zonoj, tai turėtų būt DP. Jis juokiasi,' kaip tie DP. griauna valdžias, kaip jaunimas šaiposi iš senimo „laikas mirti, o ne į .komitetą“, kaip jaunimas juokingai tvarko stovyklą, meilės laiškus be- rašinėdamas, kaip mūsų ansambliai, — kiekvienas skelbdamasis, kad jis yra geriausias, — „vaizbūnauja“ slyvine, obuoliais/ kaip studentai, užuot studijavę, išdarinėja visokias avantiūras, kaip politkaliniai prasilošia „korporantui,, ir paskui atima iš jo pinigus, daiktus, kaip teisme advokatas gina „vaiz- būnautoją“, kaip ekonomistas ieško svetimų įmonių, o negali jų matyti, iš vaizbūnystės praturtėja ir važinėja automobiliu. Jis juokiasi iš mokytų vyrų, daktarų, privisusių aukštojo mokslo tituluotų žmonių, kurie juokingai mėgsta titulus, o ne darbą. 

ferą. Jie pradėjo statyti gen. Plechavičiui visai nepriimtinus reikalavimus, ir pastarasis, matydamas negalėsiąs išlaikyti savo' duotąjį žodį prieš tuos, kurie juo pasitikėjo, vieną gražią dieną įsakė paleisti lietuvių dalinius. Vokiečiai labai griežtai j tai reagavo ir gen. Plechavičių su visu štabu išvežė Vokietijon į koncentracijos stovyklas. O lietuvių daliniai, kurie paspėjo gauti demobilizacijos įsakymą, išlakstė, o kuriems to įsakymo perdavimas buvo sutrukdytas, buvo SS dalinių išformuoti. Tas išformavimas buvo vydomas labai žiauriu būdu. Pavienės kuopos buvo baisiai terorizuojamos, kai kuriose vietose keli karininkai ir keliolika kareivių buvo sušaudyti. Pagaliau po ilgo terorizavimo ir alkinimo jiems buvo pasiūlytos Luftwaffes uniformos.Šis įvykis buvo paskutinė priemonė lietuviams J karą įtraukti prieš sąjungininkus. Po to jie daugiau nemėgino mobilizuoti Lietuvos jaunimą, nes aiškiai pamatė, kad reikia turėti reikalą ne su savanoriais, bet su belaisviais.Toks priverstinis karo pajėgų mobilizavimas užimtuose kraštuose prieštarauja tarptautinei karo teisei. Be to, juk vokiečiai ir iš tikrųjų karo belaisvių sugebėdavo padaryti „savanorius“ ir juos varydavo j frontą. Kodėl už tai hitlerininkų vadams, kurių byla dabar vyksta Niurnberge, nėra pateikto kaltinimo — yra neaiškus dalykas.
VI. Bs.

Feljetonistas yra savos rūšies pamokslininkas. Tik jis tuos pamokslus sako visiškai kita forma, jis rimčiausius dalykus patiekia juokingai. Jis nemoko, jis tik juokiasi, iš žmogaus silpnybių, neretai juokdamasis ir pats iš savęs.P. Andriušis, kaip žurnalistas, mėgsta labiau žodinį negu veiksminį ar fabulinį jumorą. Jis rašo vedamuosius jumoristiskai, be jokios fabulos, be veiksmo. Štai jis vedamajam apibudina tris zonas: anglų zonoj politinė padėtis yra tuo gera, kad yra silkių ir ungurių . . ., amerikiečių zonoj geriausia, kad viską duoda gatavai: kiaušinių miltelius, cukraus miltelius, tik iki šiol negaunama degtinės miltelių, prancūzų zonoj: trinken niks fyl, suvažiavimen fyl, spekulianten fyl, essen niks fyl. Tačiau šis žodinis jumoras vietomis pasidaro labai nuobodus, pav. „Persūdytoj Demokratijoj“, „Pasiekta susitarimo“ niekaip negalim išskelti jokio jumoro ato- mėlio.Stipriausias Pulgis Andriušis ten, kur jis sugeba suorganizuoti veiklą, kur vaizduojamieji asmenys kai ką nuveikia. Pav. „Gaudeamus igitur“ studentas Pranas Mak- lakas gerai pasidarbuoja sau keturgubas maisto kortelės išsirūpindamas, paltus, skrybėlės, lietsargius iš universiteto kabyklos „pasiskolindamas“. Už tat vietoj gaudeamus, jam puikiai Išeidavo „gaudė jie mus ir kitur“ ir jis mokėdavo bėgti iš visur. Vaizdžiai feljetonistas nupiešia ir atomo skaldytojus šiais dialogais: (tęsinys 4 psl.)
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Pulgi Andriusi, gal dar viena atomeli? *)
(tęsinys i

— Tai Pranai, gal dar po vieną atomėlį?
— Mielai, Joni, nuskaldyčiau,. bet, žinai 

jeigu paavansuosi . . .
— Puikus silkutės atomėlis.
— Pranai, gal taip dar po paršiuką sus- 

kaldytum?
Feletonistas keliais brūkšniais sugeba 

vaizdžiai savo žmones nupiešti. Šit Vilniaus 
gaisrininkas Cepceleckis pažastimi išgroja 
visų suvienytų tautų himnus, Pakruojo an- 
stolls Bortukevičius moka gaidžio balsu gie
doti, staugti vilku ir žviegti kiaule geriau už 
pačią kiaulę, geležinkelietis Tepčeliauskas 
sugeba dantimis pusbonkiui nudaužti gurklį. 
Arba kaip puikiai feljetonistas pasijuokia iš 
advokato, kuris gieda ditirambus karvės 

, nudžiovėjui, kuris esąs šių dienų „šven
tasis“.

Is Pulgio Andriušio tikėjomės daug dau
giau, nes jis moka juoktis ir moka pajuokti.

Memmingeno stovykloje
MŪSŲ ŠOKĖJAI IŠVYKSTA Į SCHONGAU

Baltijos tautų festivalio komitetui kviečiant, 
musų tautinių šokių grupė išvyksta sekma
dienį į festivalio atidaryme iškilmes Schon
gau. Linkime mūsų šokėjams geriausios 
kloties.

SKAUTŲ LAUŽAS

Šiandien vakare, 20 vai. 30 min. už UNRRA- 
os garažų (prie stovyklos elektrinės) įvyks 
lietuvių skautų
» laužas

Skautai kviečia stovyklos gyventojus atsi
lankyti.

ŠOFERIŲ KURSŲ KLAUSYTČJŲ
dėmesiui

Visi tie, kurie priklauso šoferiu kursų II 
grupei (kurie laikys antradienį egzaminus) 
atvyksta į paskaitą „Judėjimo taisyklės“. 
Paskaita įvyks pirmadienį 20 valandą šoferių 
kursų patalpose.

• « •
IŠ ANGLŲ SPAUDOS

Šios dienos anglų spauda nagrinėja Ang
lijos vidaus politiką ir svarbiausia plačiausiai 
nagrinėja Prancūzijos referendumą. Jį skai
to dideliu laimėjimu vakarų masių prieš ko
munizmą. Tas gali tarnauti įrodymu, kad va
karų žmonės, kurie ankščiau buvo linkę į 
komunizmą ir balsavę už jį, pamatė, kur jis 
veda, sugebėjo nuo atsimesti. Tas įrodo de
mokratinį vakarų pribrendimą, savo nusis
tatymą, kurį gali pareikšti per laisvus rinki
mus, kuo negali pasinaudoti rytų žmonės.

SKAUTŲ PARADAS LONDONE

Londonas. Po šešių metų pertaukos Lon
done, Vindzoro parke, Anglijos karalius vėl 
priėmė didelį anglų skautų paradą. Šį sykį 
paradavo tik tie skautai, kurie karo metu 
buvo pasižymėję savo tarnyba artimui. Jau
niausias jų buvo 13 metų skautas, apdovano
tas gelbėjimo kryžiumi už išgelbėjimą 
skęstančių iš vieno povandeninio laivo. 
Tokių pasižymėjusių skautų parade dalyvavo 
39000.

š 3 psl.)

Tik jam reikėtų atsisakyti nuo publicistinio 
žodinio jumoro ir atsidėti veiksminiam, fa
buliniam, dialoginiam jumorui. Pulgis An
driušis yra apdovanotas gabumais, tik jų iki 
šio laiko per maža mums davė savo kūrinių 
ir tie, kuriuos dabar patiekė, nevisi yra 
aukštos kokybės. Žinoma, kas pažįsta Pulgj 
Andriusį, juoksis vien dėl to, kad tai Pulgio 
Andriušio parašyta,, bet daugelyje vietų nėra 
iš ko juoktis. L

Ir vis dėl to juoksimės! Ir vis dėl to pa- 
geidausim, Pulgi Andriuši, galdar viena 
atomelį!

St. Vykintas.

.*) Pulgis Andriušis. DP. Ir vis dėlto juoki- 
mės. Feljetonai iš DP. buities, su dviem ve
damaisiais ir nesuprantamų žodžių žodynėliu 
pabaigoje. 1946 ten' ir ten, Gunzenhauzenas. 
Br. P. A. V. Šulaičių leidinys. 56 pusi.

ANGLŲ GENROLAS ENGLIS PALAIKO 
KALT. GEN. STUDENTĄ

Vienas anglų generolas, kuris stojo savo 
noru į Liuneburgo procesą kaip gynybos 
liudytojas gen. ’Studento byloje, pareiškė, 
kad operacijų metu Kretoje vokiečių dalinių 
veiksmuose neteko konstatuoti nieko, kas 
būtų pažeidę tarptautinę teisę.

NUBAUSTAS OEN. STUDENT
Kretos operacijų vadas vokiečių generolas 

Student, kuris buvo kaltinamas kaip karo 
nusikaltėlis, britų karinio teismo nubaustas 
penkiems metams kalėti už 5 karo belaisvių 
nužudymą.

BUS TEISIAMAS GRACIANI
Roma. Buvusios fašistiniai — respubliki

nės Mussolinio vyriausybės karo ministeris 
maršalas Oraciani bus teisiamas ypatingojo 
teismo Italijoje. Jis kaltinamas bendradar- 
biavium su vokiečiais.

DONITZAS PRIPAŽĮSTA DIDELIUS 
LAIVIMO NUOSTOLIUS

Niurnbergo procese Doenitzas patvirtino 
didelius vokiečių povandeninio laivyno 
nuostolius laike paskutinio karo. Iš 40.000 
laivyno savanorių kovose žuvo 25.000, paimta 
į belaisvę 5.000 Kiekvienas šito laivyno sa
vanoris galėjo tikėtis daugiausia 3 mėnesius 
išlikti gyvas.

RASTAS MUSSOLINIO LAVONAS
Roma. Laikraštis "Giormle dltalia” rašo, 

jog italų policijai pavyko surasti išvogtą 
Mussolinio lavoną. Policija, suėmusi kelis 
buvusius fašistus, kurie prisipažino dalyvavę 
lavono išvogime, kuri organizavo vienas bu
vęs fašistų milicijos generolas.

NELAIMINGAS ATSITIKIMAS?
Roma. Italijos policija pranešė, kad Mus

solinio sūnaus Bruno Mussolinio žmona, ap
virtus motorinei valčiai Komo ežere, prigėrė.

JAV SULAIKĖ PASKOLĄ LENKIJAI
Londonas. Lenkijai skirta JAV 90 milijonų 

dolerių paskola buvo sulaikyta už tai, kad 
lenkų cenžura nepraleido vieno lenkų kore
spondento siųsto Amerikai skirto straipsnio.

.Naujausios žinios V
Užs. REIK. MINISTERIŲ KONFERENCI
JOJE PASIEKTA KAIKURIŲ SUSITARIMŲ

Londonas. Pranešama, kad vakar užs. reik, 
ministerių konferencijoje susitarta dėl kai- 
kurių dalių taikos sutarties su Italija. Tie 
pasitarimai buvę pradėti D. Britanijos užs. 
reik. min. Bevinui pasiūlius. Svarbiausias 
nesutarimų pūnktas iki šiol vis dar tebėra 
Triesto klausimas.

Sovietų atstovas ir toliau pasilieka prie 
savo reikalavimo — Triestą priskirti prie 
Jugoslavijos. Tuo tarpu D. Britanijos, JAV 
ir Prancūzijos atstovai yra už tai, kad Trie
stas būtų priskirtas Italijai.

Korespondentai nurodo, kad esą kalbama 
apie Italijos kontribucijos 25 milijonų svarų 
sterlingų sumą, kuri turėtų būti sumokėta 
Sovietų Sąjungai. Tačiau dėl šios sumos ga
lutinai dar nesusitarta. Sovietų atstovas su
tiko Italijos kontrolę pavesti Prancūzijai, 
JTO priežiūroje. Su tuo sutiko ir Bevinas, 
tik jis reikalavo Tobruką priskirti anglams. 
Jis pareiškė, kad Tobrukas anglams esąs t'" 
pats, kas Stalingradas rusams — jis esąs a 
laistytas ne kiek nemažiau anglų karių 
krauju.

Taikos konferencijos tema vakar nenagri
nėta ir nėra žinoma, ar ji bus nagrinėjama

VENGRIJOS ATSTOVAS IŠSKRIDO 
Į PARYŽIAUS KONFERENCIJĄ

Londonas. Iš Vengrijos pranešama, kad iš 
ten vakar išskrido į Paryžių ' užs. reik, mi
nisterijos pareigūnas padaryti savo pasiūlymo 
taikos konferencijos reikalu.

UMBERTO II — NAUJASIS ITALIJOS 
KARALIUS

Londonas. Vakar Italijoj kairiosios grupės 
ir antimonarchistai išleido manifestą, kurame 
Šaukė dirbančiuosius prie streikų vardan 
protesto prieš monarchiją. Manifestas išlei
stas ta proga, kai princas Umberto perėmė 
karaliaus sostą, pasivadindamas „Italijos ka
raliaus Umberto II“ titulu. Žodžiai „iš Dievo 
malonės“ prie karaliaus titulo esą išleisti.

Toliau pranešama, kad didelės žmor' 
minios iš įvairių sluoksnių vakar Rom> 
entuziastingai sveikino naująjį karalių. Um
berto II vakar davė priesaiką, kad rūpinsis 
tik Italijos reikalais ir gerove.

Italų tauta birželio 2 d. įvyksiančio balsa
vimo metu turės progą pasisakyti už monar
chiją arba už respubliką.

Abdikavęs karalius Viktoras Emanuelis 
ateinančią vasarą praleisiąs Aleksandrijoje.

HOOVERIS APIE MAITINIMO PADĖTĮ
Londonas. Vakar savo kalboje, pasakytoje 

San Francisko mieste, buv. prez. Hooveris 
pareiškė, kad 27 valstybės šiuo metu stovi 
ant bado slenksčio, nes maisto išteklių turi 
tik 30 dienų. Šiandien Hooveris išvyksta i 
Vašingtoną nuodugniau referuoti prez. Tru- 
manui pasaulinę maitinimo padėtį.

JAV PASKOLA D. BRITANIJAI SENATO 
< PRIIMTA

Londonas. Vakar Vašingtone Sanatas pat
virtino paskolą anglams. Debatai šiuo rei
klu tęsėsi 4 savaites. Paskolos klausimas su 
pasitenkinimu nagrinėjamas šios dienos 
rytinėje britų spaudoje.

07 : 91 : 92 “Mintis“
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