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Azarbeidzane mūšiai jau vyksta
Londonas. Naujausiomis žiniomis iš Teb

ris vakar prasidėjo ginkluota kova tarp Azar- 
beidžano komunistų ir Persijos vyriausybės 
dalinių. Nein iš Teherano, nei iš kitą vietų 
nepranešta jokių smulkmenų apie šios kovos 
eigą.
PAPILDOMAS KOMUNIKATAS PASAU

LIO MAITINIMO REIKALU
Londonas. Vakar anglų ir amerikiečių vy

riausybės išleido papildomą komunikatą apie 
pasitarimus pasaulio maitinimo reikalu Va
šingtone, kur yra išdėstytos priemonės, kurių 
bus artimiausiu laiku imtasi, kad sumažinti 
maitinimo krizę.
AMERIKIEČIŲ, ANGLŲ IR PRANCŪZŲ 

ZONOSE MAISTO NORMOS SULYGI
NAMOS

Londonas. Kaip Vašingtono pasitarimų 
pasekmė, maisto normos britų ir prancūzų 
zonose yra sulyginamos bei pakeliamos iki 
amerikiečių maisto normų lygio.

JAV STREIKAI GRĘSIA PASAULIO 
MAITINIMUI

Londonas. Amerikoje gręsęs plataus masto 
geležinkeliečių streikas yra atidėtas 5 die
noms. Sąryšyje su šiuo streiku Vašingtone 
manoma, kad geležinkeliečių ir anglies ka
syklų darbininkų ginčas Amerikos javų 
transportaviVną į užjūrius labai užvilkins.

JAV PRIEMONĖS JAVŲ EKSPORTUI 
PAKELTI

Londonas. Jungtinės Amerikos Valstybės 
pažadėjo žymiai padidinti premijas už pris
tatomus eksportui javus, pakelti javų išma- 
limą iki 80%, uždrausti kviečius naudoti al
koholinių gėrimų gaminimui, suvaržyti javų 
supirkinėjimą iš sandėlių.
ANGLIJOS KVIEČIAI BADAUJANTIEMS 

KRAŠTAMS
Londonas. Iki rugsėjo mėn. pabaigos bri- 

kurie buvo

Jungtinės 
šiuos tie-

tai išsiųs dar 200.000 to kviečių, 
pasiųsti balandžio mėn.

Nėsą jokios garantijos, kad 
Amerikos Valstybės kompensuos

PASAULIO MAITINIMO PADĖTIS VĖL 
SVARSTOMA VAŠINGTONE

Londonas. Pasaulio maitinimo suvaržymo 
liausimas bus svarstomas šiandien Vašing
tone, kur susirenka 17 kraštų ir 5 tarptau- 
:inių organizacijų atstovai.
NGIJOJ NAUJOS PRIEMONĖS MAISTO 

PRODUKTAMS TAUPYTI
Londonas. Britų ministerių kabinetas nu- 
ato šios savaitės pabaigoje paskelbti prie- 
ones dėl maisto produktų taupymo savo

BADO DEMONSTRACIJA JAPONIJOJE
Londonas. Tokio mieste demonstravo virš 

100.000 gyventojų prieš karaliaus rūmus, 
nešdami šūkius: "Duokit murhs ryžių”. Beto, 
minioje girdėjosi šūkių: "Atimkite impera
toriaus maisto atsargas!”

RUHROKRAŠTE UŽPULTAS MAISTO
■ TRANSPORTAS

Londonas. Iš Ruhro srities pranešama, kad 
paskutiniu laiku ten pasikartojo užpuolimai 
ant prekinių traukinių su maistu. Jau ket
virtas mėnuo, kai daugelis tos srities gyven
tojų negavo ant savo maisto kortelių bulvių 
normos.
NAUJAS ŽYDŲ TRANSPORTAS ATVYKO 

Į PALESTINĄ
Londonas. Virš tūkstančio žydų, kurie 

prieš keletą savaičių išvyko iš Specijos (šiau
rės Italijoje), vakar atvyko j Palestiną.

EGZILINĖ VYRIAUSYBĖ KALTINS ■ 
FRANCO

Londonas. Ispanų egzilinės vyriausybės pir
mininkas Chiralis ateinantį pirmadienį daly
vaus Saugumo Tarybos posėdyje, kur yra 
pateikęs kaltinamąją medžiagą prieš Franco.

Apie sovietu kariuomenes 
atitraukima is Persijos nėra žinių

Londonas. Ateinantį trečiadienį 17 vai. Vi
durio Europos laiku šaukiamas Saugumo 
Tarybos posėdis svarstyti Persijos klausimą. 
Saugumo Tarybos generalinis sekretorius 
gavo žinią iš Persijas ministerio pirmininko, 
kad pranešimo paie sovietų kariuomenės 
atitraukimą nustatytu terminu t. y. iki gegu
žės 20 d., negalės pristatyti. Tai bus pada
ryta tuojau, kai tik bus galima. Todėl šian
dien Saugumo Taryboje Persijos klausimas 
nebus svarstomas.

ŠIANDIEN SUSIRENKA SAUGUMO 
TARYBA

Londonas. Šiandien Saugumo Taryba su
sirenka Naujorke priimti persų vyriausybės 
atsakymo dėl sovietų armijos evakuavimo 
iš Azarbeidžano.

JTO GEN. SEKRETORIUS KALBĖJO 
l AMERIKIEČIUS

Vakar per Amerikos radiją pirmą sykį į 
amerikiečius kalbėjo JTO generalinis sekre
torius Trygve Lie. Savo kalboje jie palietė 
pasaulio ūkinius ir saugumo reikalus.

MESTA BOMBA MADRIDE
Vienoje iš didžiausių Madrido aikščių die

nos metu sprogo bomba. Netoli esančios 
laivyno ministerijos sargyba tuoj puolėsi ieš
koti nusikaltėlio. Vienas jaunuolis, įtartas 
bombą metęs ir sargybos persekiojamas, nu
sišovė.

VARŠUVOJE MINISTERIAI NESAUGŪS
Anglų laikraščiuose pasirodė žinia, kad 

lenkų vyriausybė ėmėsi priemonių apsau
goti ministerių gyvybes, kadangi paskutiniu 
metu labai pagyvėjo teroristų veikimas. Laik
raščiai nurodo, kad uždarius kelis Miko- 
laičiko liaudies partijos padalinius, ūkininkų 
tarpe kilo didelis pasipiktinimas. Dažnėja 
sabotažo veiksmai ir pasipriešinimas poli
cijai.

DEMOBILIZUOJAMA ANDERSO ARMIJA
Iš Londono pranšama, kad lenkų kari

nės pajėgos Italijoje, generolo Anderso va
dovaujamas II lenkų korpas, šiomis dieno
mis atvyksta į Angliją, kur bus demobilizuo
tas. Tuo reikalu vyriausybė ateinantį tre
čiadienį Atstovų Rūmuose padarys išsamų 

j pranešimą.

ŠIANDIEN TURI ATSAKYTI PERSIJA
Šiandien Saugumo Taryba susirenka posė

džio, kuriame turi būti apsvartstytas Persi
jos vyriausybės pranešimas dėl galutino so
vietų karinių atitraukimo iš Azarbeidžano. 
Tačiau vakar gautoje persų vyriausybės te
legramoje nurodoma, kad galimas daiktas, 
jog Persijos vyriauybė nebus dar turėjusi 
galimumo iki šios dienos konstatuoti, ar 
sovietų karinės pajėgos tikrai atitrauktos iš 
Azarbeidžano.

KOVOS AZARBEIDZANE
Londonas. Dėl pasklidusių gandų, kad 

Azarbėidžane vyksta kovos, Teheranas tyli. 
Iš Tebris, Azarbeidžano provincijos sostinės, 
pranešama, kad tūkstančiai ginkluotų karių 
ir darbininkų vaikšto po gatves, dainuoja 
revoliucines dainas ir kelia triukšmą.

ALEKSANDRIJOJE ĮVYKO SUSIRĖMIMŲ
Londonas. Iš Egipto pranešama, kad Alek- 

sandrojoje įvyko susirėmimas tarp anglų ir 
egiptiečių. Vienas anglų sunkvežimis susidū
ręs su keleiviniu traukiniu. Tada susirinkusi 
minia pradėjo akmenimis apmėtyti anglų 
autovežimius. Pavartojus jėgą, tvarka bu»o 
atstatyta.
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Balys Gražulis ARBATPINIGIAI

Tik man pradėjus pusryčiauti, j duris pa
sibeldė ir kartu, nespėjus nė paprašyti, jos 
atsidarė. Atsigrįžautarpduryje stovėjo nudė
vėta, slepiamos spalvos, karine miline apsi
rengęs vyras, laikęs po ranka į antklodę su
suktą ryšulėlį. Užteko vieno žvilgsnio, kad 
'pasakytum, jog tai iš nelaisvės atleistas ka
reivis. Jis apžvelgė kambarį ir paklausė:

— Atsiprašau, ar šiame kambaryje gyvena 
ponas Jurgis Bunga?

Man teigiamai atsakius, jis uždarė duris, 
priėjo artyn ir, tiesdamas ranką, prisistatė:

— Petras Dainabalis. ' >
Paprašiau sėstis ir paaiškinau, kad Bunga 

yra išvykęs ir grįš tik rytoj. Tada jis pa
siteiravo, ar negalėtų kur nors stovykloje 
pernakvoti, nes būtinai norįs pasimatyti su 
savo bičiuliu. Aš parodžiau į tuščią Bungos 
lovą ir paprašiau nakvynė nesirūpinti. Pa
maitinti taip pat pažadėjau ir pakviečiau 
pusryčių. Vyras nusivilko milinę ir nesi
varžydamas ėmė valgyti.

Pusryčiaudami išsišnekėjom. Jis pasipa
sakojo esąs tik ką paleistas iš nelaisvės ir 
ieškąs vietos, kur galėtų prisiglausti. Su
žinojęs šioje stovykloje gyvenant seną savo 
bičiulį, atvykęs pas jį, vildamasis, kad tas 
padės jam gauti stovyklos vadovybės lei
dimą stovykloje apsigyventi. Nelaukdamas 
parvykstant draugo, tą pagelbą aš pats pa
žadėjau ir užtikrinau pasisekimu, nes sto
vyklos komendantas daktaras Papartis buvo 
mano geras bičiulis. Nudžiugęs mano pažadu 
Dainabalis atgijo, nuo jo dar jauno, bet sun
kių pergyvenimų išvarginto veido nuslinko 
neviltis ir sušvito gyvybė'. Balsas sutirtėjo 
ir energingai, tačiau švelniai liejosi neper
traukiama srove. Jis išpasakojo visus patir
tus vargus ir nuotykius, be skundo, be 
skausmo, su šypsena ir ironijos priemaiša 
Besiklausydamas susidariau įspūdį, kad tai 
energingas, impulsyvus, greit visokiems įs
pūdžiams pasiduodąs atviros širdies vyras. 
Vyras, kurį iš pirmo susitikimo turi pamilti, 
kurio gera širdis yra vienintelis jo priešas 
ir visų nelaimių kaltininkė. Tokius žmones 
likimas skaudžiai plaka, bet nei pataiso, nei 
palaužia.

Priešpečiais abudu nuėjom pas stovyklos 
komendantą. Komendantą radome vieną, už
sikniaubusį ant tabako dūmais apsupto stalo. 
Mums pasisveikinus, jis padėjo plunksną ir 
linksmai pakilo mūsų pasitikti. Pakratė man 
ranką ir atsisuko į Dainabalį. Tvirtai tie
siama ranka pusiauklelėje sustojo, lyg paabe
jojo, ir lėtai, šaltai paspaudė Dainabalio 
dešinę. Jo veido šypsena, po vos pastebimo 
nubalimo, palengva pavirto oficialia komen
danto kauke.

Dainabalio akys sublizgo.
— Daktaras Papartis! Kaip malonu!
Bet ir po šių šiltų žodžių daktaras liko 

komendantu.
— Ką pasakysit? — net ir į mane oficialiai 

kreipėsi jis.
Kol susigriebiau, ką galėčiau į taip neti

kėta šaltą klausimą atsakyti, Dainabalis 
užpylė jį klausimais:

— Seniai čia gyvenat? Kaip laikosi ponia? 
Didelė užaugo dukrelė?

komendantas burbtelėjo „Dėkui“ ir' vėl 
paklausė.

— Tai koks reikalas! Kuo galėčiau patar

nauti?
Dainabalis staiga sumišo, veidas apsini

aukė, norėjo kažką sakyti, sutriko ir nutilo. 
Padėtis pasidarė nejaukiai nemaloni. Turė
jau greit įsikišti, kad ją kiek apšvelninčiau. 
Draugiškai pradėjau dėstyti reikalą, beveik 
prašyti.

Komendantas ramiai išklausė, pagalvojo ir 
mandagiai atsakė:

— Aš mielai tarpininkaučiau, bet esu 
tikras, kad nieko neišeis. Stovykla perpil
dyta . . . Jei taip kiek anksčiau . . . Dabar 
negaliu pažadėti.

Aš pradėjau įrodinėti žinąs, kad dar yra 
laisvų vietų, ir kad komitetas yra nutaręs 
padėti grįžtantiems' iš nelaisvės tautiečiams, 
bet Dainabalis staiga mane nutraukė:

— Dėkui. Aš suprantu, visur tas pats. Pa
bandysiu laimės kitur, — ir jis ištiesė ranką 
atsisveikinti. Aš dar norėjau jį sulaikyti, bet 
jis jau žengė durų link.

Komendantas išlydėjo mus pro duris, at
siprašinėdamas negalėjęs padėti. Dabar jis 
buvo vienas mandagumas, net iki meilumo. 
Bet aš jo neklausiau. Įsižęidęs tokiu priė
mimu beveik šiurkščiai atsisveikinau ir pa
likau komendantą susigėdusį ir sumišusį.

— Didelis čia daiktas, komendantas, rasim 
būdą ir be jo reikalą sutvarkyti — raminau 
Dainabalį kieme.

— Aš labai esu tamstai dėkingas, bet per
jėgą brautis nenoriu, — atsakė ramiai Dai
nabalis. Ir kiek patylėjęs pridūrė: — Ap
lamai aš čia nepasilikčiau. Nepatinka man 
čia. - '

Jis kalbėjo ramiai, bet aiškiai buvo pa
stebima, kad valdosi neišsiduoti, kas darosi 
jo širdyje. Ir veide matėsi tas pirmykštis 
nuovargis, nusivylimas. Staiga jis ištiesė man 
ranką.

— Tai dar kartą dėkui už viską, keliausiu 
jau.

Aš nustebau ir priminiau, kad jis dar su 
savo bičiuliu nepasimatė, bet Dainabalis at
sakė, kad tai esą ne taip svarbu, jam reikią 
skubėti, jis geriau parašysiąs.

Pastebėjau, kad tarp jo ir daktaro Papar
čio yra kažkokios senos sąskaitos ir labai 
niežtėjo liežuvį paklausti, bet jis taip sku
bėjo, jog nebuvo tam nei laiko, nei progos. 
Jis užsitempė milinę, pasiėmė ryšulėlį ir, 
lyg vejamas, skubėjo iš stovyklos. Iki vartų 
jį palydėjau. Sustojus atsisveikinti, jis žvilg- 
gerėjo į kiemą ir, staiga, išsitiesė. Atsisukau 
ir aš. Greit pastebėjau, kad jo akys seka 
kaštanų alėja artėjančią ponią' Papartienę 
su dukrele. Nieko nesakydamas, akių nenu
leisdamas nuo ponios, stovėjo jis lyg sustin
gęs.

— Ponia Papartienė, pasakiau aš, pats ne
žinodamas kodėl.

Jis neatsakė. Tuo tarpu mergaitė, pama
čiusi mane, paliko motiną ir pribėgo prie 
mūsų. Dabar Dainabalis nuleido akis ant 
mergaitės. Jo akys sušvito nenusakomai ma
loniai, lūpos nusišypsojo ir ranka paglostė 
mergaitės šviesias garbanėles. Po to jis pa
sirausė kišenėje, ištraukė didelį obuolį ir, 
atsilupęs, padavė mergaitei. Kurį laiką pa
laikė ją už petukų ir atsikėlė. Ponia jau 
buvo čia pat. Staiga ji pamatė Dainabalio 
veidą, ir sustojo. Pradžioje lyg pradžiugo ir 
norėjo kažką pratarti, bet kiek pasvyravusi 

surimtėjo ir išdidžiai prisitartino. Daina
balis kilstelėjo kepurę, apsisuko ir -išsitem
pęs, kareiviškais žingsniais nužygiavo gatve.
Mes su ponia pasisveikinom ir grįžom atgal 

šnekučiuodami apie mergaitę. Apie Daina
balį neužsiminėm ne vienas. Tačiau kalba 
nesirišo, mano mintys sukosi apie Dainabalį 
ir jo keistą elgesį. Pažvelgiau į ponią, bet 
jos akyse neišskaičiau nieko.

' Rytojaus pavakarį sėdėjau su pora draugų 
ant suoliuko kaštanų alėjoje. .Kaip ir pap
rastai, kalbėjomės apie politinę padėtį. Tuo 
tarpu iš stoties parkeliavo Bunga ir su visu 
lagaminu sustojo prie mūsų. Aš tuoj pas
kubėjau jam papasakoti apie aplankiusį 
draugą Dainabalį. Papasakojau smulkmeniš
kai, nutylėdamas tik įvykį prie vartų.

Draugiau 'nustebo ir komendanto elgesiu 
pasipiktino. Visiems buvo žinoma, kad vietos 
stovykloje dar .yra. Aišku buvo, kad tik dėl 
asmeninių priežasčių buvo, išguitas būtinai 
prieglaudos ir broliškos paramos reikalingas 
tautietis. Bandėm atspėti priežastį, klausinė
jome Bungą, bet jis tylėjo. Nemažiau stebė
jomės ir Dainabalio taip dideliu jautrumu, 
kaip vienas draugų išsireiškė — kvailumu, 
kreipti dėmesį į komendanto atšiaurumą ir, 
nė su draugu nepasimačius, net be pietų 
pabėgti.

— Iš tiesų, keistas tipas, — pareiškė vie
nas draugų.

— Taip, keistokas, — pritarė Bunga. — Bet 
toks jis visada buvo. Jei padarytumėt man 
vietos atsisėsti, aš papasakočiau vieną atsi
tikimą su juo, po ko jums šiek tiek paaiš
kės jo1 keistas elgesys. Tik prašau nedaryt 
jokių išvadų, jokių spėliojimų.

Mes susispaudėme, ir Bunga pradėjo pa
sakoti:
— Susipažinom mudu tam pačiam semestre 

bestudijuodami techniką. Greitai susidrauga
vom ir apsigyvenom vienam kambarėlyje. 
Mokėsi jis neblogai, bet skurdo nepaprastai. 
Jo tėvas — smulkus ūkininkas Dzūkijoje — 
mažai kuo galėjo bestudijuojantį sūnų pa
remti. Vertėsi jis pamokomis, už kurias 
gautų pinigų būtų užtekę šiaip taip pramisti, 
bet jis mėgo teatrą, dar labiau knygas, ir 
todėl badavo. Kartais pasiūlydavau pusry
čius aš, kartais kuris draugų pietumis pa
vaišindavo, retkarčiais ir pats įstengdavo 
pietus užsisakyti. Bet niekad jis nesiskundė, 
visad buvo geriausios nuotaikos, visų myli
mas ir vertinamas. Vėliau nuo neprivalgymo 
pradėjo šlyti jo sveikata ir buvo priverstas 
su širdgėla studijas nutraukti. Susirado 
tarnybą. Atėjo karas. Pateko į pirmųjų oku
pantų Kalėjimą, o iš jo į antrųjų okupantų 
kariuomenę, vėliau į anglų nelaisvę, iš ku
rios tik dabar teišėjo. Bet įvykis, kurį noriu 
papasakoti, atsitiko daug ankščiau, dar 
mums tebegyvenant kambarėlyje.

— Prasidėjo tada vasaros atostogos, ir dau
gumas studentų skubėjo iš miesto namo — 
atsipenėti. Visą pavasarį ruošėsi joms Dai
nabalis. Daug teko jam pavargti, kol prišne
kino vieną draugų paskolinti pinigų kostiu
mui, nes su apdriskusiu jis gėdinosi na
muose pasirodyti, ir norėjo sudaryti įspūdį 
tėviškėje, kad jam čia nieko netrūksta. Pa
sisiūdino, apsirengė, susikrovė lagaminėlį, 
bet išvažiuoti vis dar negalėjo — trūko pi
nigų autobuso bilietui nusipirkti. Keletą 
dienų jis zujo po miestą veltui, nes daugu
mas draugų jau buvo išvažinėję. Pagaliau 
kreipėsi į mane.

(tęsinys sekančiame numeryje)

2



Mintis Nr. 73 3 psi. Pirmadienis 194& m. gegužės 20 d.

Daugiau meiles Maz. Lietuvos 
lietuviams

Maždaug prieš 700 metų, prūsiškoji galybė 
padalijo lietuvių gentes į dvi dalis. Ilgainiui 
dėl šių priežaščių susidarė Didžioji ir Ma
žoji Lietuva, kurioms iki pat šių, dienų ne
buvo lemta sueiti į vieną politinį vienetą — 
Lietuvos valstybę. Per 700 metų mes, did
lietuviai, buvome sukūrę savo valstybę, bren- 
dome ir augome savitoje dvasioje. To, deja, 
negavo patirti M. Lietuvos gyventojai. 700 
metų jie buvo kaip lietuviai naikinami, per
sekiojami, svetimųjų okupantų gujami ir kito
mis priemonėmis nutautinami. Ar bereikia 
stebėtis, kad nemažas skaičius šio krašto 
gyventojų pasidavė vokiečių įtakai, kiti net 
vokiečiais tapo. Taip pat nenuostabu, kad iš 
jų eilių išėjo net kai kurie kovotojai prieš 
lietuvybę. Žinoma, visa tai teikia mums labai 
liųdną vaizdą, bet pagalvokime, ar visada ga
lime kaltinti šiuos nelaimingus brolius?

Nesistebėkime, kad 1923—1938 metų peri- 
jode, kada D. Lietuvai ir Mažosios Lietuvos 
daliai buvo lemta sueiti į vieną valstybę, 
mes vieni kitų nebesupratome. Galime dėl to 
kaltinti tiek mus, tiek pačius mažlietuvius, 
tačiau kalčiausi čia bus buvę tie 700 pries
paudos metų.

Ar galima reikalauti patrijotizmo mūsų 
prasme iš lietuvio, kuris daugelį amžių buvo 
auklėjamas visomis neleistinomis priemonė
mis? Ar galima kaltinti juos nenuoširdumu 
lietuvių tautai, kada per 10 metų mes jiems 
taip pat nevisada nuoširdus buvome?

Kodėl gi pagaliau naciai, okupavę lietu
višką M.'Lietuvos dalį, šimtus jų suėmė, su
sodino į kalėjimus, ištrėmė ar nukankino KZ 
lageriuose? Ar todėl, kad. jie Vokietiją my
lėjo? Atsakymo kito negali būti, kaip tas: uz 
meilę Lietuvai, neapykantą Vokietijai.

Kai mes 1944 metų vasarą ir rudenį trau
kėme nuo besiartinančios naujos galežinės 
uždangos, mes savo akimis gavome patirti, 
kaip dar lietuviškas kraštas buvo’ abipus 
Nemuno, giliai Rytprūsiuose. Kaimuose ir 
miesteliuose mes sutikome moteris, kurios 
priminė mūsų mamas, net tokiomis pat ska
relėmis ryšėjo ... Jos visos rūpinosi mumis, 
kaip savo vaikais ir dažnos jų lietuviškai 
šnekėjo. Jų pavardės buvo lietuviškos; gy
veno jos lietuviškuose kaimuose. Ir rūbai jų 
skyrėsi nuo vokiečių. Mums nebuvo laiko 
giliau pažinti jų gyvenimo būdą, tačiau su
pratome, kad ir lietuviškas širdis jos turėjo.

Mes dar nežinome, kaip rutuliosis pasaulio 
įvykiai. Tačiau šventai tikime, kad, jeigu pa
saulyje laimės teisė, turės pranykti varžtai 
ir galės susijungti D. ir M. Lietuva. Tai būtų 
didelė šventė mūsų kraštui ir visam pasau
liui. Tas turės be abejonės ir įvykti, nes di
dysis pasaulio siaubas ir lietuvių tautos nai
kintojas prūsiškasis militarizmas nebeegzi
stuoja.

Reikia atminti, kad šis klausimo išsprendi
mas negalės įvykti be vietinių gyventojų — 
lietuvių valios. Todėl dar šiandien reikia da
ryti viską, kad prapultų kliūtys, kurios ski
ria mus*nuo jų.

Ir tremtinių bendruomenėje būdami mes 
geriau supraskime juos. Salinkime iš savo 
stovyklų prisiplakėlius nacius (jei kur tokių 
būtų) bet neatsisakykime ištiesti brolišką 

ranką visiems geros valios lietuviams iš Maž. 
Lietuvos, nors jie ir silpnai lietuviškai kal
bėtų. Mūsų mokytojai turėtų padėti visas 
pastangas jų vaikų, dažnai jau gerokai nutau
tusių, mokymui. Parodykime mes jiems savo 
svetingumą, lietuvišką nuoširdumą ir suda
rykime visas sąlygas, kad jie mūsų tarpe 
jaustųsi kaip broliai. Nors tas ir nelengva — 
laimękime bent juos ateities Lietuvai. Tai bus 
vienas mūsų geras darbelis, kurį čia išeivi
joje, gali padaryti mūsų tauta.

Tai padaryti ragina mūsų LTB vadovybė, 
tai yra, pagaliau, mūsų šventa pareiga Lietu
vai. *

Baigiant reikia pastebėti, kad mes dažnai 
klaidingai suprantame Maž. Lietuvos sąvoka. 
Iš ten kilusius Lietuvius mes vadiname "klai
pėdiečiais". Mat tam laikui vokiečiai, norė-

Pasikalbejimas si 
Jeronimu Kačinsku

„Minties“ bendradarbis atsilankė pas kom
pozitorių Jer. Kačinską ir paprašė išsitarti 
dėl mūsų muzikinio gyvenimo Vokietijoje ir 
pasisakyti kitais aktualiais muzikos kultūros 
klausimais. Kompozitorius Jer. Kačinskas 
mielai išsitarė mūsų bendradarbiui sekan
čiais klausimais:

Kaip tamsta vertinate mūsų muzikinį gy
venimą Vokietijoje?

— Mūsų muzikinis gyvenimas Vokietijoje 
turi teigiamų ir neigiamų pusių. Yra susi
organizavę nemažai instrumentinių ir voka
linių grupių, kurios veikia įvairiose Vokieti
jos dalyse. Vienos iš tų grupių turi gerai 
meniškai pasiruošusius vadovus ir sėkmingai 
palaiko esamose sąlygose galimam meniškam 
lygyje vietos lietuvių muzikinius pasirody
mus. Kiti muzikiniai vienetai dėl trūkumo 
stipresnių pajėgu ar dėl silpnos vadovybės 
pasirodo silpniau. Yra ir tokių grupių, ku
rios dėl nerimto savo požiūrio j muzikos 
meną palieka žiūrovų tarpe visai neigiamą 
Įspūdį. Aš manyčiau, kad kolonijos, kurios 
tuo tarpu savarankiai negali gerai pasiro
dyti, turėtų kviestis menininkų iš tų kaimy
ninių kolonijų, kurios turi pas save stipres
nių jėgų.

Kokiu būdu pakelti muzikos kultūrą išei- 
'vijojė?

— Kad pakelti muzikos kultūrą išeivijoje, 
turime prisilaikyti tam tikrų gairių. Pirmi
ausia reikėtų kreipti daugiau dėmesio į tas 
muzikos meno ‘šakas, kurios yra mums dau
giau artimos ir surištos su mūsų prigimtimi. 
Turiu galvoje mūsų solistus, chorus, pavie
nius geresniuosius instrumentalistus, tautini
us ansamblius, kurie išeivijoje yra išvystę 
nemažą veiklą. Labai vengtini meniškai ne- 
pasiruošių asmenų pasirodymai. Jei nepri
klausomoje Lietuvoje diletantizmas neturėjo 
sau dirvos, juo labiau išeivijoje turime 
vengti šūvių pro šalį, nes tuo tarpu neturime 
sąlygų veikti kitose kultūros srityse ir veik 
išimtinai muzikiniais pasirodymais reprezen
tuojame savo kultūrinio išsivystymo laipsnį.

darni juos iškirti iš lietuvių tarpo, bet vis 
dėlto nedrįsdami pavadinti vokiečiais, išgal-' 
vojo jiems naują vardą — "Memellanderiai". 
Mes, tai išvertę, gavome “klaipėdiečius“. Šia 
sąvoką išplėtėme ir visiems anupus Nemuno 
gyvenantiems broliams. Tai tetiksiu. Maž.
Lietuvos sąvoka plati — ji prašoka toli taip 
vadinamą "Klaipėdos kraštą", giliai įsisk
verbdama į Rytprūsius. Vadinti juos visus 
vieno miesto vardu labai netikslu, tuo labiau 
kad mes turime seną istorinį ir gražų šio 
krašto pavadinimą — Mažoji Lietuva. Juk D. 
Lietuvos visų lietuvių mes negalime vadinti 
’’kauniečių” ar kokių nors ’’uteniškiu” 
vardu...

Tad turėdami daugiau laiko, studijuokime 
šio krašto žmones, jų būdą, kalbos ypatybes. 
Čia yra daug grožio. Jų tarmė nėrab juo
kinga, kaip kai kurie nenusimanėliai mano. 
Atvirkščiai tai didžiausias jų lietuviškas tur
tas, kurį jie išsaugojo per 700 priespaudos 
metų. Pamilkime juos, o jie mylės mus.

Br. Kviklys.

i kompozitorium 
muzikos klausimais

Netikslu yra tenkinti blogo muzikinio sko
nio pageidavimus, nes tuo keliu mūsų vi
suomenė vedama prie visiško kriterijaus 
iškrypimo. Nereikėtų perdaug imti galvon 
nenusimanačių apie muzikos meną klausy
tojų perdėtą pagyrimą, jie nesveikai veikia 
į patį menininką, išmušdami iš jo savikriti- 
kos jausmą. Šiame atvejyje blogiausiai stovi 
vadinamojo lengvo žanro grupės. Jose da
lyvauja daugiausia nekvalifikuoti arba dėl 
trūkumo gabumų ar stokos darbo pusiaukelėj 
metę muzikos studijas konservatorijoje. 
Daugelis jų metėsi į kavines ir restoranus 
uždarbiaudami sau duoną. Savaime aišku, 
kad ir lengvo žanro srityje jie negalėjo pri
lygti kitų kraštų tos srities atstovams. Beto, 
sunkina dar ir tą aplinkybę, kad lietuviai 
yra iš viso negabūs lengvojo žanro išpildy- 
tojai. Bandymai Kauno operoje sukurti ope
retę nedavė laukiamų rezultatų, o džazo 
ansambliai neturėjo reikiamo ritminio leng
vumo ir nuotaikos.

Kaip Tamstos nuomone galima suorgani
zuoti muzikos veiklą?

— Kad muzikinė veikla būtų naudinga ir 
meniška, mano nuomone, reikia ją bent kiek 
centralizuoti. Visos meninės ir pagalbinės 
jėgos būtų naudingos, jei atitiktų savo vietą. 
Trūkumus ir nesklandumus galima šiaip 
taip pašalinti koordinuojant bendrom pajė
gom muzikinę veiklą išeivijoje.

Ką Tamsta šiuo metu kuri muzikos srity?
— Dėl nepalankių sąlygų mano kūryba 

išeivijoje negausi. Ką esu ankščiau sukūręs, 
viskas paliko Lietuvoje. Dalis kamerinės 
kūrybos yra Čekoslovakijoje, kur dar prieš 
karą esu kai kuriems Prahos muzikams ją 
įteikęs. Dabartiniu metu esu parašęs šį tą 
mišriam chorui. Beto, rašau mažesniam 
sąstatui vieną simfoninį veikalą.

— Labai ačiū, pone kompozitoriau, už su
teiktą pasikalbėjimą. Mūsų širdingi linkė
jimai Tamstai geros sėkmės pamėgtame mu
zikos darbe. B. S.
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Nauji leidiniai
DIENOS BE TĖVYNĖS

Tokia antrašte Flensburgo lietuviai išleido 
metraštį, kurį redagavo A. Vaitkus. Metraštis 
savo išvaizda yra impozantiškas: didoko for
mato knyga, puošniai išleista, daiį. V, Viz
girdos meniškai viršeliu ir Lietuvos himnu 
skoningai ir estetiškai pagražinta. Knygoje 
yra kelių jaunų dailinikų reprodukcijų. 
Knygos iliustracijos, grafikįnės puošmenos, 
užsklandos sudaro gerą knygai vardą.

Metraštyje tedalyvauja vietinės Flensbur
go literatūrinės ir publicistinės jėgos. Jame 
yra labai daug skaitomosios medžiagos: 
eilėraščių, beletristikos, scenos veikalų. Tik 
gaila, kad redaktorius, turėdamas tokias ge
ras sąlygas, padarė leidinį parapijinį, ne
suteikdamas stipresnių literatūrinių jėgų. 
Jei didžiulės knygos dedesnę dalį išbrauk
tume, tai leidinys ne' tik nenukentėtų, bet 
dar kūrybiškai sustiprėtų. Tiesa, metraštyje 
yra jaunų, dėmesį atkreipiančių jėgų, kaip 
pav., VI. Būtėnas, kuris rodo nemaža litera
tūrinių gabumų, V. Siskinas, kuris gerai 
valdo vaikų draminės literatūros plunksną. 
Tačiau būtų buvę lietuvių literatūrai ir kul- I 
turai daug naudingiau, jei būtų nors tokiu 
pavydalu išėjęs rašytojų ar žurnalistų me
traštis. Iš pastarųjų leidinių atrodo, kad mes 
baisiai susmulkėjom, ir juo tolyn, juo labyn 
stovykliškai rodomės ir smulkinamės. Tary
tum mūsų kultūra vėl prasideda nuo Ivins
kio kalendorių ir „kantičkų“. St. Vk.

Amerikoniškos ivairenybes
Mažytės Amerikos gyvenimo smulkmenos, 

kurios kartais kaip neįtikėtinos apysakos ap
rašomos amerikiečių laikraščiuose, dažnai su
geba pavaizduoti to krašto charakterį daug 
geriau, negu kokios ilgos studijos ar straip
sniai. Deja, tų apysakų Amerika tai nėra kra
štas, kuriame upės pienu ir medum teka ir 
kuriame gyvena tik multimilijonieriai, važi
nėdami patogiomis mašinomis ir rūkydami 
storus cigarus. Tose apysakose — nuoty
kiuose, Amerika vaizduojama tokia, kokia ji 
yra: su savo geromis ir blogomis savybėmis, 
pilna neteisybių, tačiau laisva ir nuolat ieš
kanti kelių toms gyvenimo neteisybėms ati
taisyti.

Nesenai “Stars & Stripes" rašė: tūlas John 
Choleninski, buvęs Naujorko gatvių šlavė
jas, šio karo veteranas, grįžęs į savo tėviškę 
pasijuto labai nemaloniai. Jis tris metus ko
vėsi Tolimuose Rytuose kaip liūtas ir buvęs 
eilinis kareivis po trijų metų pasidarė kapi
tonu. Todėl ir grįžęs namo jis tikėjosi, kad 
turės teisės reikalauti, kad gautų geresnį 
darbą, o ne Naujorko gatves valyti. Tačiau 
jis klydo. Grįžęs į savo senąją darbovietę 
jis gavo ir ankščiau turėtą darbą. Sumišęs, 
tačiau gyvenimo sąlygų priverstas, jis sutiko. 
Tačiau, jis pasijuto dar daugiau nejaukiai, 
kai jo prašymas duoti jam civilius rūbus buvo 
atmestas. Daug negalvodamas, kapitonas Cho
leninski stojo j darbą pilnoje karininko unifor
moje, tik šį sykį ne su ginklu, o su šluota 
rankoje. Tačiau jam neteko ilgai šluoti. Nau
jorko laikraščių reporteriai nučiupo šią

" . GEN. SMUTS BERLYNE
Londonas. Pietų Afrikos Unijos pirminin

kas gen. Smuts atvyko į Berlyną. Pažymima, 
kad jo lankymasis privataus pobūdžio.

CHURCHILLIS APIE VOKIETIJOS 
VALDYMĄ

Nesenai Amsterdame spaudos atstovai 
paklausė Churchillį, kokią jis vestų politiką 
Vokietijos atžvilgiu. Churchillis, laikydamas 
tradicinį cigarą dantyse, atsakė: Ne mano 
reikalas nustatinėti politiką. Bet aš ją turė
čiau. Būtent, aš skiriau Prūsiją nuo likusios 
Vokietijos dalies, kurioje reikėtų įvesti ne 
taip-griežtą administraciją, kaip Prūsijoje.

ATLEIDO ’’DEMOKRATĄ”
Anglų zonos Berlyne komendantūros įsa

kymu atleistas iš pareigų Charlottenburgo 
savivaldybės bendrojo skyriaus viršininkas 
Thormannas. Thormannas kaltinamas sabo
tavęs SPD atstovų susirinkimą ir neleidęs 
partijos nariams jame dalyvauti. Pats Thor
mannas yra KPD narys.

NUBAUSTAS SMĖLINGAS
Buvęs pasaulio bokso meisteris Maksas 

Smėlingas šiomis dienomis buvo Hamburgo 
karinio teismo nubaustas 3 mėnesiais kalė
jimo ir 10.000 markių pinigine bauda už tai, 
kad nežiūrint karinės valdžios uždraudimo jis 
tęsė savo namų statybą Hamburge.

BUS SVARSTOMAS INDONEZIJOS 
ATEITIES KLAUSIMAS

Londonas. Javoje vakar posėdžiavo Dr. 
Van Muck ir p. Charia. Jie svarstė derybų 
atnaujitiimo reikalą dėl Indonezijos ateities.

’’tambią žuvį”, nufotografavo iš visų pusių, 
pasikalbėjo. Sekančią dieną visuose laikraš
čiuose stovėjo gatvę šluojančio kapitono nuo
traukos su plačiu jo gyvenimo aprašymu. 
Praėjus kelioms dienoms nuo šio įvykio, ka
pitonas Choleninski rado savo bute kelis 
siuntinius su civiliais drabužiais, kuriuos jam 
prisiuntė nežinomi aukotojai. Netrūko ir 
daugybės kvietimų, siūlančių gerai apmoka
mas tarnybas. Aukštoji technikos nokykla 
Massechusetts pasiūlė stipendiją mokslui toje 
mokykloje išeiti. Nuo tų įvykių John Cho
leninski nebešluoja daugiau Naujorko gatvių.

* * •

Viename Tolimųjų Rytų mažučiame uoste 
jaunąjį jūreivį Jimmy Irvin jo draugai pa
žinojo kaip ištikimiausią vyrą savo sužadė
tinei, pasilikusiai Naujorke. Vieną dieną 
Jimmy gauna lakonišką laišką, kuriame ji 
praneša, jog ji artimiausiomis dienomis ren
giasi ištekėti ir prašo gražinti jam duotą fo
tografiją. Jaunasis jūrininkas buvo taip šio 
išdavimo sukrėstas, kad jo draugai nutarė 
žiauriai atkeršyti. Visi tame uoste esantieji 
jūrininkai surinko turėtų ir dingusių suža
dėtinių fotografijas, sudarė nemažą siuntinį 
ir pasiuntė jį Jimmy buvusiai sužadėtinei. 
Kuomet ši gautą paketą atidarė, prie foto
grafijų rado pridėtą tokį laišką: „Būk ma
loni, susirask savo fotografiją, o likusias 
atsiųsk atgal. Šiuo metu, deja, aš negaliu 
atsiminti, kuri iš tų fotografijų yra tavo“.

INDŲ PARTIJŲ VADAI SVARSTYS 
NAUJOS KONSTITUCIJOS PROJEKTĄ
Londonas. Indijos Kongreso partijos ir 

Muzulmonų Lygos vadai atskirai susirinks 
aptarti britų pasiūlyto naujos konstitucijos 
projekto.

Mahatma Gandhi pasisakė už britų pro
jektą ir, manoma, pasiduos jo vadovavimui.

INDIJOS PARTIJŲ VARŽYBOS DEL 
VYRIAUSYBĖS SUDARYMO

'Londonas. Laukiama, kad Kongreso Par
tija Indijoje paskelbs savo sprendimą dėl 
britų pasiūlyto plano Indijos ateitis vyriau
sybei 1 sudaryti.

Vadovaujančioji Indijos provincija Siek pa
reiškė protestą prieš britų pasiūlymą. Pro
testo pareiškime sakoma, kad pasiūlyme esąs 
maskuotas nusileidimas Muzulmonų Lygai.

Iki šiol dar tuo reikalu jokio pareiškimo 
iš Muzulmonų Lygos negauta.

KONGRESO PARTIJA BESĄLYGINIAI 
UŽ NAUJĄ KONSTITUCIJĄ

Indijos kongreso partija reikalauja tuoj 
pradėti vykdyti numatytą konstituciją visiš
kai nelaukiant, kol išrinktas parlamentas ją 
oficialiai priims.

BALSAS IS MASKVOS
Latvis gydytojas Eichfuss pakartotinai 

prabilo per Maskvos radiją. Jis nurodinėja, 
kad iš Švedijos išvežti pabaltiečiai geriau 
jaučiasi Sovįetuose, kaip Švedijoje. Prane
šimuose per radiją net pakaltinami švedai 
už žiaurų rėžimą ir neleidimą sueiti į kon
taktą su STRS pasiuntinybe Stockholme.

Kas per vienas minėtas gydytojas?
Jis organizavo pabaltiečių bado streiką ir 

griežtai prižiūrėjo, kad iš Švedijos vežamieji 
pabaltiečiai disciplinuotai laikytųsi. Tuo 
būdu švedai buvo įjautrinti ir pradėjo pro
testuoti dėl Stockholmo vyriausybės nu
tarimo pabaltiečius Maskvai išduoti.

Pabaltifečių tremtinių išvežimo dieną gyd. 
Eichfuss staiga pakeįtė nusistatymą ir 
švedų spaudos atstovams pareiškė miedai 
vykstąs į sovietus, kuriems jau anksčiau 
reiškęs daug simpatijų. 1945. VIII, jis buvo 
nusiuntęs prašymą į STRS, kad jam leistų 
grįžti į tėvynę. Bet švedų vyriausybė jam 
trukdė toliau palaikyti ryšius su sovietinėmis 
įstaigomis. Toliau jis nurodęs, kad švedai 
suteikia prieglaudą pavojingam, naciškam 
gaivalui. Tokią propagandą Eichfuss dabar 
varo per Maskvos radiją, nors Švedija, pa
staraisiais metais, bandė visomis priemonė-, 
mis Kremliui kuo labiausiai įsiteikti.

Maskvos agentas, galimas dalykas, buvo ir 
provokatoriumi. Turimomis žiniomis, jis krei
pėsi į lietuvius kunigus prašydamas, kad jie 
palaikytų protesto nuotaiką tarp lietuvių ka
talikų. Pastaruoju metu jis skelbia, kad 
švedai, savais sumetimais, siuntinėją į sto
vyklas dvasiškius, kurie kurstė įbuvius pasi
priešinti sovietams.

Sąrišyje su Eichfuss pakaltinimais, Šve
dijos vyriausybė įsakė pravesti kvotą ir 
išaiškinti švedų tariamus nusižengimus so
vietams.

07 : 91 : 92 „Mintis“
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