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IIPerversmas Kolumbijoje sutrukdė Panamerikos konferenciją

Generalinis streikas Italijoje
Rymas (Dena). Italų profesinės sąjun

gos, protestuodamos prieš tariamą 36 Sici
lijos profesinių sąjungų vadų nužudymą, 
paskelbė visuotinį streiką. Pasak Reuter], 
pirmadienį 11 vai. prieš pietus prasidėjęs 
streikas grasina paraližuoti visos Italijos 
ūkinį gyvenimą, be geležinkelių, telefono, 
ligoninių ir viešųjų įstaigų veikimo.

Vokiečiai nori tvarkyti DP
Niirnbergas (Dena). Bavarijos teisingumo 

ministeris ir ministerio pirmininko pavaduo
tojas Dr. J. Muelleris CSU susirinkime 
Zirndorfe (ties Niimbergu) šeštadienį rei
kalavo, DP atiduoti vokiečių jurisdikcijai.

Muelleris reikalavo, kad vokiečių policijai 
būtų suteikta teisė persekiojant nusikaltė
lius tuojau pat vykdyti areštus DP sto
vyklose ir tik paskiau apie tai pranešti oku
pacinei vyresnybei.

Reikia apgailestauti, pareiškė Muelleris, 
kad mažo DP ratelio nusikaltimai apiben
drinami, bet ir mažas nusikaltėlių vokiečių 
sluogsnis užtraukęs kaltę visai vokiečių 
tautai.

Didelė krata Kassclio DP stovykloje
Kassel is (Dena). 21 DP ir 2 vokietes 

šeštadienį buvo suimtos, vykdant didelę 
kratą šaulių kareivinėse (Jagerkaserne) sto
vykloje miesto centre. Žymesnių vertybių 
nekoniiskuota. Kratą staigiai įvykdė didesnis 
skaičius ginkluotų vokiečių policininkų, kri
minalinės policijos ir amerikiečių karinės 
policijos. Vokiečių ir amerikiečių policijos 
bendradarbiavimas su DP stovyklos polict- 
ja buvęs pavyzdingas. Akcija buvo baigta 
per trumpą laiką.

Jewish Agency nekompetentinga
New Yorkas (Dena/Reuteris). Arabų aukš

tojo komiteto atstovas Husseinis pareiškė 
po savo pasikalbėjimo su Saugumo Tarybos 
pirmininku A. Lopezu, kad jis nemato rei
kalo diskutuoti paliaubų klausimą Palestino-, 
je su Jewish Agency, nes ta organizacija ne
atstovauja Palestinos žydams ir arabų nėra 
pripažinta..

Po pasikalbėjimų su abiejų pusių atsto
vais Lopezas pasakė, kad pasisekimas nėra 
taip lengvas, kaip iš karto atrodė, nes abi 
šalys laikosi savo pirmykščio nusistatymo.

Lopezas stengsis abiejų šalių atstovus 
suvesti bendro pasitarimo.

Paskutiniai vokiečiai išvaryti iš Prahos
Praha (Dena/Reuteris). Paskutinieji vo

kiečiai, kurių buvo apie vieną tūkstantį ir 
gyveno Prahoje, yra iš miesto ištremti, nors 
jie visi buvo Čekoslovakijos piliečiai. Dalis 
jų buvo susituokę su čekais.

600 ištremtųjų buvo išsiųsti į sovietų zo
ną Vokietijoje, nes J vakarų zonas atsisakė 
juos priimti

Itale kariuomenė neužmiršta Višinskio
Rymas (UP). Balandžio 4 d. Ryme padarė 

paradą 20.000 italų kariuomenės. Tai buvo 
politiškai kariškas paradas, kuris turėjo pa
rodyti, kad Italijos vyriausybė prieš rinki
mus valdžią tvirtai laiko savo rankose.

Kariuomenė nešė transparent^, kurie pri
minė Višinskio žodžius, pasakytus per kon
ferenciją Paryžiuje: „Italų armijos yra drą
sesnės bėgti, negu kovoti”.

Pasmerkė melagius
Ženeva (Dena/Reuteris). Spaudos infor- 

mačijos laisvės konferencijoje JAV atstovas 
Bentonas apkaltino penktadienį sovietų Tas
so žinių agentūrą vienašališku, ir piktos va
lios pranešimų teikimu apie čia šiuo metu 
vykstančią konferenciją.

Konferencijai priėmus rezoliuciją, kuria 
pasmerkiamas neteisingas žinių ' teikimas, 
Bentonas viename radio pareiškime pasakė, 
kad jeigu amerikiečių, britų ar prancūzų 
žinių agentūros būtų apkaltintos neteisingų 
žinių tiekimu, tai įpykę skaitytojai privers
tų tokią agentūrą nutraukti savo veikimą, 
bet Tasso agentūra yra oficialaus sovietų 
vyriausybės melagio tarnyboje.

Prasidėjus konferencijai, Bentonas toliau 
pareiškė, jam buvo aišku, kad Sovietų Są- Į 
junga atvyko J Ženevą, turėdama tikslą pa
laidoti žinių perdavimo laisvę visame pa
saulyje.

Emiras — Abdulla el Waziras, kuris ban
dė nužudžius Jemeno įmaną paimti valdžią 
i savo rankas, pakartas už valdovo nužudy
mą. (D/INS).

Komunistu bruzdėjimas kaimyninėse valstybėse
Masės šeimininkauja Bogotoje

Bogota (Dena). Tautinius rūmus Bogoto
je, kuriuose vyksta Panamerikos konferen
cija, pasak AFP, penktadienio vakare už
ėmė demonstrantai. New Yorko radijas pa
gal Reuterį praneša, kad kai kurios minėto 
rūmo patalpos buvo padegtos. Demons
trantai laikinai perėmė valdžios galią.

Tautinių -rūmų užpuolimas, pasak New 
Yorko Tim'es radijo stotį, įvyko po atenta
to ant opozicinės Kolumbijos liberalų par
tijos vado Dr. Gaitano, kurį nepažįstamas 
piktadarys sužeidė daugeliu šūvių. Tūks
tantinė žmonių minia apsupo piktadarį ir jį 
nužudė-

Didelis įtempimas vyravo miesto gatvėse, 
kuriose demonstravo jaunimas, šaukdamas 
„tegyvuoja liberalų partija”.

Demonstrantai užėmė pašto ir telegrafo 
stotis.

Per Kolumbijos pašto ir telegrafo stotis 
buvo pranešta, kad visas telegrafo tinklas 
yra sukilėlių kontrolėje. Sukilėliai įsibrovė 
į tautinių rūmų pagrindinius koridorius ir 
nugalėjo sargybas.

Demonstracijos prasidėjo ryšium su pa
sklidusiais gandais, kad Gaitanas jau miręs.

Liberalai kontroliuoja kraštą

Bogota (Dena). Pasak AFP, liberalų par
tijos vykdomasis komitetas penktadienio va
kare pranešė, kad visi svarbieji Kolumbi
jos miestai yra sukilėlių kontrolėje. Pagal 
Bogotos radijo pranešimus liberalų partija, 
jos vadui žuvus, vieningai nutarė įvykdyti 
revoliuciją ir perimti valdžią. Sukilėliai kon
troliuoja visas krašto susisiekimo ir susi
žinojimo priemones.

Sukilimui vadovavo Kolumbijos kariuome
nė. Naujuoju Kolumbijos policijos viršinin
ku paskirtas gen. Lallinde. ■

/
Konferencija po perversmo iširo

Washingtonas (Dena/Reuteris). Pagal 
šeštadienį JAV užsienio reikalų ministeriją 
pasiekusį pranešimą pučo metu Bogotoje 
iki šiol žuvo 26 asmenys ir 202 buvo su
žeisti. Tarp sužeistųjų yra ir vienas ameri
kiečių kurjeris. Jis sužeistas prie įėjimo į

KOVU IR KARO KELIAS I TAUTU LAISVE! 
r trr
Pasikalbėjimas su pro!, inž. Ernestu Galvanausku

1947 m. lapkričio mėn. 20 d. prof. E. 
Galvanauskui suėjo lygiai 65 metai. Per 
visą savo sąmoningąjį gyvenimą jis daug 
dirbo lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės 
gerovei. Prisimintini 1905 metų garsūs jo 
gimtojo Cipėnų valsčiaus ūkininkų nutari
mai, padaryti dar tuomet studentui E. Gal
vanauskui vadovaujant ir davę pagrindą 
Didžiojo Vilniaus Lietuvių Seimo nutari
mams bei sukėlę visoje Lietuvoje tautinį 
ūkininkų judėjimą. Jo sukeltų ūkininkų ju
dėjimas paskatino ir kitus lietuvių visuo
menės veikėjus eiti pasirinktąja linkme ir 
atsirado Lietuvos Valstiečių Sąjunga. E. 
Galvanauskas plačiai dirbo lietuvių išsi
laisvinimo darbą ir dėl savo šios veiklos ir 
ne mažai nukentėti turėjo. Nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo ministeris pirmininkas susi
siekimo, užsienio reikalų ir finansų minis
teris. Daug nusipelnė organizuodamas tau
tos ūkį ir ypač atstatydamas Klaipėdos 
kraštą ir mostą. Pedagoginį darbą sėkmin
gai dirbę jo paties įsteigtame ir vadovau
tame Klaipėdos Prekybos Institute. Čia pa
rengė platų mokslo veikalą apie įmonių 
tvarkymą. Tremties metu E. Galvanauskas 
labai daug nukentėjo. Bet ir čia rūpinosi 
mūsų svarbiaisiais tautiniais reikalais ir 
buvo pirmasis Vykdomosios Tarybos pir
mininkas. Šiuo metu gyvena tolimajame 
Madagaskare ir nuolat seka lietuvių kovas 
dėl laisvės, daro savo prognozus ir numa
tymus. Jūsų bendradarbio paklaustas malo
nėjo pranešti savo išvadas svarbiais visiems 
lietuviams klausimais.

— Kaip žiūrite, p. profesoriau, į mūsų 
tautos ir valstybės pagrindinius klausimus?

— Mano nusistatymas pagrindiniais mū
sų tautos ir valstybės klausimais bei poli
tinės, socialinės ir ūkinės santvarkos klau
simais yra liberališkai demokratinis ir jums 
gerai žinomas. Santykiuose su užsieniais ir 
mažosios tautos turi visišką lygybę bei tei
sę savo interesam atstovauti ir ginti, kaip 
ir didžiosios valstybės. Jos turi, visišką 
teisę į laisvę bei nepriklausomybę. Šis ma

JAV atstovybę, kurią puolė sukilėliai h- jį 
sužalojo lenktiniais peiliais. Penktadienį per 
langą buvo paleisti į JAV atstovybę du šū
viai.

Argentinos delegacija, po šešių valandų 
perversmui prasidėjus, paliko Bogotą. Taip 
pat išvyko ir žymi kiių delegacijų dalis. Su
kilėlių vadai patikino, kad nei JAV užsienio 
reikalų ministeriui Marshalliui nei kitiems 
Panamerikos konferencijos delegatams ne
gresia joks pavojus. Kolumbijos ambasado
rius JAV pareiškė, kad prezidentas Ospina 
Perezas, nors ir įvyko perversmas, ir to
liau lieka valstybės' galva.

-, Panamerikos konferencija ieško vietos
Bogota (Dena). Dėl kilusių neramumų 

Kolumbijoje Panamos vyriausybė Pahame- 
rakos konferencijai pasiūlė konferenciją to
liau vesti Panamoje. Ji turinti numačiusi 
tinkamas patalpas.

Peraus užsienio reikalų ministeris gen. 
A. Revoredas pakvietęs konferenciją į savo 
krašto sostinę, Limą.

Čilės vyriausybė Panamerikos konferen
cijai pasiūlė keltis posėdžiauti į Santiagą 
arba kitą kurį tinkamą miestą.

Pati konferencija nėra apsisprendusi, kur 
ji vyks toliau posėdžiauti. Kolumbijos vy
riausybė įvedė karo teismus ir draudžia
mąsias valandas vaikščioti. Bogotos radijo 
siųstuvas, kuris buvo atsidūręs sukilėlių 
rankose, nuo šeštadienio vėl kontroliuojamas 
vyriausybei palankios kariuomenės.

Kaimyninės valstybės paruošė lėktuvus 
su maistu delegacijai, o kitus lėktuvus laiko 
paruoštus, jei reikėtų delegaciją evakuoti 
Užsienio reikalų ministeris Marshallis yra 
vienoje priemiesčio viloje ir su ambasada, 
esančia miesto viduryje, susižino telefonu.

Didžiosios tarptautinės žinių agtentūros 
informacijas siunčia.sįješioginiu JAV užsie
nio reikalų ministerjos laidu į Washingtoną, 
nes kitu būdu pasiųsti neįmanoma.

Į konferencijos patalpas įsibrovė sukilė
liai, sunaikino visus 9. Panamerikos konfe
rencijos dokumentus.

Konferencijos informatorius pareiškė, kad 
Panamerikos konferencija šiokiu ar tokiu 
būdu turi būti vedama toliau. Argentinos 

no nusistatymas nepasikeitė ir žiūrint pro 
„teleskopą” iš Madagaskaro padangės.

— Kurie pagrindiniai lietuvių tautos 
tikslai šiuo metu?

— Išeiti iš „Egipto faraonų vergijos”, iš 
to žiauraus kaceto, atkurti savo laisvą, de
mokratinę valstybę yra būtinas tarmuo mū
sų tautos gyvybei išlaikyti, plėstis, stiprėti 
ir kurti materialinėms ir dvasinėms verty
bėms, suteikiančioms prasmę žmogaus gy- 
venir J „šioje ašarų pakalnėje”.

Pabrėžiu, kad šiame žmonijos ir tautų 
istorijos laikotarpyje be politinės laisvės, be 
savos politinės organizacijos valstybės, be 
šios galingos priemonės iš lėto tauta turė
tų žūti-sutirpti svetimų tautų jūroje, tau
tų, turinčių tą priemonę savo gyvybei lai-1 
duoti.

Šiuo metu mūsų tauta pergyvena žiau
riausių bandymų laikotarpį. Ji pirmoji kar
tu su 'Latvija ir Estija pateko tan pekliškan 
kacetan, o išeis iš jo, kuo aš visai neabejo
ju, greičiausiai paskutinė ar viena iš pa
skutiniųjų, nustojusi daug kraujo, sveika
tos, gyvybių-brangiausių tautai gyvybių- 
šviesuomenės, silpna, kaip ligonis po sun
kiausios operacijos, nualinta ūkiškai ir kul
tūriškai. Todėl labai svarbu esamoji pa
dėtis tinkamai įvertinti, daryti atitinkamas 
išvadas ir laiku atlikti svarbiuosius apsigy
nimo ir pasirengimo darbus.

— Kas reikėtų artimiausiu laiku daryti ir 
ko siekti?

— Mano įsitikinimu patekusių kacetan 
buvusių, laisvų tautų išsilaisvinimas, lygi
nant su žmogaus gyvenimu, truks gana ilgą 
laiką. Labai abejoju, kad ši mūsų karta su
silauktų Lietuvos laisvės. Gal tik priaugan
čioji karta turės tą laimę. Todėl tenka 
kreipti ypatingą dėmesį | tinkamą jaunuo
menės išmokslinimą ir išauklėjimą. Pirmoje 
eilėje turiu galvoje tremtinių jaunuomenę.

Pavergtųjų tautų laimė, kad dabar jau 
laisvosios tautos suprato Rytų totalizmą ir 
jo siekimus, taip pat pajuto joms gresiantį 
pavojų pakliūti kacetan, nors tam reikėjo

delegacijos narys pareiškė, kad konferenci
ją būtų galima tęsti Havanoje.

JAV užsienio reikalų ministerijos infor
matorius pareiškė šeštadienį, jog neturima 
jokių žinių, kad užsienio reikalų ministeris 
Marshallis įsakęs visą delegacija evakuosti 
iš Bogotos. Delegacijos atstovai nori pra
šyti prezidentą Perezą garantijų, kad kon
ferencijos dalyviai būtų išgabenti į Pa
namą.

Koalicinė vyriausybė

Kolumbijoje sudaryta nauja koalicinė vy
riausybė. Šeštadienį ji per radiją paskelbė, 
kad suimta daugelis žinomų asmenų, kurie 
penktadienį dalyvavo radijo stoties užėmi
me, per kurią buvo paskelbta revoliucija. 
Tarp eilės užsieniečių, kurie suimti po ne
ramumų kilimo, pasak Kolumbijos vyriau
sybę, yra 2 „sovietų agentai”.

Radijo siųstuvas pranešime apie padėtį 
paskelbė, kad Kolumbijos kariuomenė ir to
liau vieningai remianti prezidentą Perezą. 
Prezidento rūmai saugomi šarvuočių dali
nių, kurie kovoja su sukilėliais, bandančiais 
didėjančiomis jėgomis užimti rūmus. Calio 
mieste, o taip pat ir kitose krašto vietose, 
vykstančios smarkios kovos.

Paskelbė slaptą protokolą
Washingtonas (Dena/Reuteris). 1944 m. 

pradžioje sovietai stengėsi gauti iš JAV 450 
sunkiųjų tolimo skridimo lėktuvų. Tačiau 
amerikiečių nuomos — paskolos atstovai tą 
reikalavimą atmetė.

Tas faktas paaiškėjo, kai JAV užsienio 
reikalų ministerija paskelbė iki šiol paslap
tyje laikytą vieną protokolą apie tiekimus 
Sovietų Sąjungai.

Vienas užsienio reikalų ministerijos so
vietų ūkio reikalų žinovas ryšium su to 
protokolo paskelbimu pareiškė, kad slaptas 
protokolas buvo paskelbtas tik atsikertant į 
kongreso kritiką ir norint parodyti, kad 
slaptos karo meto sutartys 'Su sovietais 
konsekventiškai neįpareigoja tiekti sovie
tams amerikines gėrybes.

net trejų metų. Teisingos tarptautinės opi
nijos susidarymo laikotarpis jau praėjo. 
Prasideda akcijos veiksmų periodas. Šian
dien žengiame į laisvų tautų organizacinę 
stadiją, į esamų tarptautinių pajėgų sude
rinimą ginti savo laisvėn Šis periodas gali 
trukti ne trumpiau už tarptautinės opinijos 
sudarinėjimo laikotarpį. Tautų organizacija- 
reiškia bendrų organų sudarymą, jiems ati
tinkamų funkcijų paskyrimą, veiklos sude
rinimą ir bendrą numatytų tikslų siekimą. 
Šis organizacinis laikotarpis užtruks, nors 
gresia pavojai. Reikės juk nugalėti atskirų 
tautų egoizmas, įsišaknėjusios „absoliutinio 
suverenumo” tradicijos, išlyginti ar bent 
suderinti materialinės ir dvasinės kultūros 
skirtingus laipsnius ir tt. Tikiuosi, kad 
Maskvos bizūnas Įvairiausiomis formomis 
privers pagreitinti tą organizacinį ar reor
ganizacinį darbą ir sukurti priemones nu
kalti ginklui laisvų tautų gyvybei bei lais
vei garantuoti bei ilgainiui patį visiems 
gresiantį kacetą likviduoti ir pavergtas tau
tas, išvaduoti. Visa tai yra būtina sąlyga 
pasaulio taikai ir tautų laisvei laiduoti ir 
įgalinti žmoniją ,ĮŽmoniškam gyvenimui” bei 
sugyvenimui šioje „ašarų pakalnėj^”. Kova 
tarp laisvės ir vergijos ėjo, eina ir eis. 
įvairiais praeities periodais šios kovos 
formos, priemonės, mastas, intensyvumas 
bei tempas yra skirtingi, įvairūs. Dabar 
kovos priemonės yra labai įvairios, galin
gos, nematyto ir nežinomo praeityje masto, 
formos ir rūšies. Kova nepaprastai sudė
tinga. Ji eina Įvairiausiuose sektoriuose- 
ūkiniame, socialiniame, politiniame, kultū
riniame, tikybiniame, tautiniame, militari- 
niame ir tt. Geografiškai ši kova dabar 
apima visą žemės rutulį. Kiekvienas kovos 
sektorius turi savo kovos frontą ir jam ati
tinkančias kovos priemones, taktiką ir stra
tegiją. Visa tat reikia suprasti ir įvertinti, 
kad juo daugiau lietuvių tautos narių iš
saugotume ir sėkmingiau siektume pagrin
dinių tikslų.

(Nukelta į 4 pusi.)

Komunistų sąmokslas Paragvajuje n 
Paragvajaus sostinėje, Asuncione, susek

tas komunistinis sąmokslas. Suradus stam
bius ginklų sandėlius, suimta daug žymių 
komunistų. Saugumo įstaigų pranešimu, šie 
sąmokslininkai įmaišyti į sabotažo veiks
mus prieš Panamerikos konferenciją Bogo
toje.

Komunistinių neramumų kilę ir Sao 
Paulo šleife, Brazilijoje. Steito gubernato
rius Barrosas neseniai buvo atsisakęs vyk
dyti prezidento ultimatumą dėl kairiojo ele
mento iš įstaigų pašalinimo. Barrosas pa
reiškęs, kad centrinės vyriausybės kišimuis! 
į steito reikalus pasipriešinsiąs jėga.

Bogotos prekybinis kvartalas smarkiai su
naikintas. Žmonių aukų skaičius iki šešta
dienio buvo pakilęs jau iki 300. Gaisrai ir 
plėšimai tebevyko. Netoli Amerikos amba
sados gulį lavonai dar nepašalinti. Bažny
čios apiplėštos ir padegtos. Bogotoje pra
dedama jausti maisto stoka.

Pagal į užsienio reikalų ministeriją J 
Washingtoną atėjusias žinias visas Bego
tos miestas dabar vėl esąs vyriausybininkų 
kariuomenės rankose.

3000 to karinių reikmenų atvežta į Istam- 
bulą. Tuo būdu lig šiol tų reikmenų atga
benta iš viso 9900 to. (W).

Iš dokumentų aiškėja, kad JAV ir D. Bri
tanija tiekė sovietams tūkstančius kovos 
lėktuvų ir bombonešių, bet atsisakė tiekti 
sunkius tolimo skridimo lėktuvus.

Atsiklausė sovietus

Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV penk
tadienį kreipėsi į Sovietų Sąjungą, prašy
damos skubaus atsakymo į siūlymą grąžin
ti Triestą Italijai. Savo notoje JAV siūlą 
sušaukti didžiųjų konferenciją gegužės mė
nesį Paryžiuje, norint vėl tinkamai išspręs
ti Triesto problemą.

Vėl grasina vetu
New Yorkas (Dena/Reuteris). Saugumo 

Taryba turi svarstyti Italijos, Vengrijos, 
Bulgarijos, Suomijos ir Rumunijos priėmi- 
mą į JT organizaciją.

Viename neviešame penkių didžiųjų po
sėdyje sovietų atstovas Oromyka aiškiai 
davė suprasti, kad jo kraštas panaudos vėtą 
prieš Italijos įsileidimą, jei tuo pačiu metu
nebus įsileistos ir kitos valstybės. Sovietai 
laikosi savo nusitatymo: arba visos turi bū
ti priimtos arba nė viena.

. Leista ir opozicijai dalyvauti ,
Praha (Dena). Čekoslovakijos ministerial 

pirmininkas Gottwaldas, pasak Ceteką, ne- 
paprastame Čekoslovakijos komunistų par-, 
tijos suvažiavime pareiškė, kad nebus drau
džiama tautinio franto priešams išstatyti 
opozicines partijas bei vesti atskirą prieš
rinkiminę kampaniją.

Savb kalboje Gottwaldas toliau nurodė, 
kad visos tautinio fronto partijos yra pasi- 
ryžusios sudaryti vienintelį kandidatų sąra
šą gegužės mėn. 23 d. rinkimams. Šiame 
posėdyje vienu balsu buvo priimtas siūly
mas sudaryti vieną kandidatų sąrašą.

Pasak Reuterį, Gottwaldas pabrėžė, kad 
ateinantieji rinkimai tik sustiprins komunis
tų vadovaujamos liaudies laimėjimą, ir pa
reiškė, kad ypač socialistams ir komunis
tams turi rūpėti per ateinančius rinkimus 
sutraukti liaudį į vieną sąrašą.

Jie yra nusipelnė taikai
Oslo (Dena/Reuteris). Norvegijos Nobelio 

premijų instituto/ ketvirtadienį paskelbtame 
Nobelio taikos premijai gauti kandidatų są
raše tarp kitų žinomų tarptautinių veikėjų 
pavardžių randame ir Stalino bei neseniai 
nužudyto Gandžio pavardes. Toliau yra pa
siūlyta taikos premiją suteikti dviems tarp
tautinėms Įstaigoms: tarptautinei taikos at
statymo ir JT organizacijai.

Kiti pasiūlyti kandidatai yra užsienio rei
kalų ministeris Molotovas, prezidentas Be
nešąs, popiežius Pijus XII, prezidentas Tru- 
manas, Aranha, Vokietijos taikos draugijos 
pirmininkas von Schoenaichas ir Austrijos 
prezidentas dr. Renneris.

Dėkoja Marshalliui. Marshallio plano Įsi
galiojimo proga D. Britanijos užs. reik, 
ministeris Bevinas ir Prancūzijos užs. reik 
ministeris Bidault pasiuntė Marshalliui raš
tą, kuriuo dėkoja už Europos valstybėm! 
suteiktą pasitikėjimą. (NF*
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■ TRUMPOS ŽINIOS
AUSTRALIJA

Amunicijos transportai Italijai? Sovietų 
armijos leidžiamas laikraštis Austrijoje pra
neša, kad amerikiečių karinės įstaigos kas 
savaitę per Tiroliu Italiją siunčia 10 trau
kinių, prikrautų amunicijos ir ginklų. Šiuos 
traukinius lydį amerikiečių kariai. (D/1NS).

BRAZILIJA
Brazilijos generalinis prokuroras genero

las Gallotis pasisakė prieš išdavimą Norve
gijai 9 norvegų, kurie esą kaltinami karo 
nusikaltimais. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA

Įvažiavimo vizos buvo atsakytos dviem 
Lenkijos socialistų partijos atstovams, ku
rie norėjo atvykti į tarptautinę demokrati
nės Graikijos rėmimo konferenciją Pary
žiuje. (D).

Šešiolikos Europos kraštų socialistų par
tijos sutiko pasiųsti savo atstovus į balan
džio 24 d. Paryžiuje įvyksimą konferenciją, 
kurioje bus svarstomas Eurofios unijos 
klausimas. (D/R).

RUMUNIJA

Iš Mlkolaičįko atsiminimų

5oj Pabėgimas iš Varšuvos

Socialdemokratas socialinių reikalų mi- 
nisteris Čekoslovakijoje pranešė, kad vasa
rio ir kovo mėn. dėl politinių priežasčių iš 
tarnybų buvo atleista 8.300 asmenų. (D./R).

Naujos konstitucijos galutinis projektas 
pirmadienį perduodamas diskutuoti vienai 
seimo komisijai. (D/R).

Glaudžiasi prie komunistų. Čekoslovaki
jos socialdemokratų partijos valdyba šešta
dienį nutarė rekomenduoti pradėti derybas 
dėl glaudesnio susisaistymo su komunistu 
partija politinėje ir organizacinėje srityje. 
(D/R).

D. BRITANIJA

„Trejopa” nuosavybė. Rumunijos vyriau
sybė priėmė konstitucijos klauzules, kurio
mis nustatoma valstybės nuosavybė, privati 
nuosavybė ir kooperatinė nuosavybė. (D).

SOVIETŲ S-GA
Meteorų lietus įvyko rytinėje Sibirijoje. 

175 ha plote meteorai išmušė duobes lig 
6 m gylio. (D).

SUOMIJA

D. Britanija sutinka Palestinai tiekti mais
tą iki birželio m. galo, jei JT padengs iš
laidas. (D/R).

Darbo partija (Labour Party) generalinio 
sekretoriaus Morgano Phillipso pranešimu 
turi 4.685.000 narių. Pirmą kartą nuo 1921 
m. ji perženge 4 mil. ribą. (D/R). '

Buv. karalius Mykolas lėktuvu atvyko į 
D. Britaniją. Politinių tikslų čia jis neturįs. 
Ateities planų dar nesąs sudaręs. Jo vedybų 
laikas taip pat nesąs dar tiksliai nustatytas. 
(D/R).

Suomijos delegacija, kuri vedė derybas 
Maskvoje, sekmadienį sugrįžo Į Helsinkį. 
Delegacijai pirmininkavęs ministeris pir
mininkas Pekkala pareiškė, kad Maskvos 
derybos esančias visiškai patenkinamos. Jis 
kuo greičiausiai pasakysiąs per radiją kal
bą tautai. (D).

VOKIETIJA

GRAIKIJA
Graikų sukilėliai šaudė visą naktį į Ko- 

motinį miestą Trakijoje. Jiems pavyko tą 
miestą užimti, bet po sunkių kovų juos iš 
ten išvijo vyriausybės daliniai. (D/R).

INDIJA
Gandžio žudiko byla New Delhio mieste 

prasidės gegužės men. pradžioje. (D/R).
ITALIJA

Anderso armijos paskutinis likutis trečia- 
dieriį iš Italijos išplaukė į Pietų Ameriką. 
(D).

F. Parri, buv. Italijos ministeris pirminin
kas ir partizanų vadas, kuris pritaria „tre
čiosios jėgos” organizavimui, viename rin
kiminiame susirinkime Genujoje pareiškė, 
jog krašto laisvei atsidūrus pavojuje, bus 
šaudama. (D/R).

J. A. VALSTYBĖS
Gen. Eisenhoweris ir prez. Trumanas 

šeštadienį svarstė svarbius tautinės gyny
bos klausimus. Prieš konferencijos pradžią 
gen. Eisenhoweris dar kartą patikino ko
respondentus, kad jis neketinąs statyti savo 
kandidatūros į prezidentus. (D/R).

-• 48.000 to laivą ketina statyti JAV. Sis 
keleivinis laivas karo metu būtų naudoja
mas kariuomenei gabenti ir galės paimti 
12.000 vyrų. (NF).

98 mil. dolerių reikia 800.000 žydų DP 
paramai Europoje 1948 m. — paskutiniame 
kongrese konstatavo „American Joint Dis
tribution Committee”. (D).

Reikia stiprinti JAV kariuomenę, kad ji 
galėtų paremti JAV užsienio pagalbos pro
gramą. JAV kariuomenė nesanti pakanka
mai stipri, kad karo atveju galėtų imtis 
gynybos priemonių — šeštadienį pareiškė 
armijos ministeris K. Royallis. (D).

Muitų unijos. Atstovų rūmų užsienio pa
galbos komisija siūlo muitų unijas sujung
ti Į vieną bloką, pavyzdžiu imant Beneluk- 
są, ir jį pavesti tvarkyti vienai centrinei or
ganizacijai. (D/R).

JUGOSLAVIJA

Rheinlando Pfalzo landtagas išreiškė ne
pasitikėjimą komunistui, atstatymo ministe- 
riui. Jo vietą užėmė socialdemokratas. (D).

Britų komendantas Berlyne generolas ma
joras Herberthas atidarė parodą, pavadintą 
„Londonas — pasaulinio miesto atvaizdas”. 
Parodos tikslas — supažindinti vokiečius su 
britų galvosena ir gyvenimo būdų. (Q/R).

Berlyno kontrolinės tarybos reguliarus 
posėdis tdri įvykti balandžio 20 d. Nė viena 
šalis nepaprašė sukviesti tarybos posėdį 
anksčiau. (D).

Oro pašto korespondencija iš Vokietijos 
nuo gegužės 1. d. leidžiama verslo Įmonėms. 
Leidimas naudotis oro paštu privatiems as
menims priklauso nuo to, ar pramonė 
pajėgs laiku pagaminti užsakyto plono oro 
pašto popieriaus. (D).
’ Ribbentropo meno rinkinys, kuris buvo 
sudarytas iš 54 vertingų paveikslų, patiesalų 
ir gobelenų, išplėštų Prancūzijoje, bus su
grąžintas tikriesiems savininkams. (D).

2 žuvusieji balandžio 5 d. lėktuvo kata
strofoje virš Berlyno šeštadienį palaidoti 
Olimpijos stadione. Vienas iš jų buvo R. E. 
Robertsas, britų kontrolės komisijos pašto 
ir finansų skyriaus valdininkas, o antras- 
londoniškis United Press koresfiondentas 
Collieras. (D).

Atostogų Į urano kasyklas. Keli britų 
zonos gyventojai, norėdami per atostogas 
aplankyti savo gimines, gyvenančius Goe- 
tenslebene (sovietų zonoje, į pietus nuo 
Helmstedto), slaptai einant per sieną buvo 
sovietų suimti ir nugabenti priverstinių 
darbų į urano kasyklas. (D).

Dar vienas ministeris pabėgo. Branden
burgo (sov. zonos) finansų ministeris Dr. 
W. Kunzė pabėgęs į vakarinę zoną. Jis 
jau kurį laiką buvo sekamas ir sovietų li- 
cenzijuotos spaudos puolamas. (D).

Dabar aš galiu papasakoti, kaip praėjusį 
rudenį pabėgau iš Varšuvos. Tai daryda
mas tik praleisiu tas pavardes ir įvykius, 
kurių paminėjimas įgalintų komunistus 
keršyti man padėjusiems, o taip pat pra
leisiu ir savo prieglobsčio vietas.

Aštuoni mūsų leidomės atskirais keliais, 
pasiryžę išsiveržti Į laisvę. Šešiems pasi
sekė. Du pagautieji buvo ūkio specialistas 
V. Bryja, kuris buvo ūkininkų partijos iž
dininkas, ir Marija Hulevičė, narsi moteris, 
Krokuvos universiteto profesorė, pasidariusi 
mano sekretore ir vokiečių okupacijos metu 
ėjusi pavojingas lenkų pogrindžio judėjimo 
kurjerio pareigas.

Abu juos suėmė Čekoslovakijoje, ir 
NKVD nugabeno į Lenkiją. Čekoslovakija, 
kadaise buvusi politinių pabėgėlių uostas, 
atsisakė šiems narsiems lenkų patriotams 
suteikti apsaugą.

Sunkus yra likimas būti priverstam bėgti, 
kada vienintelis „nusikaltimas” tėra noras 
ugdyti sąjungininkų Lenkijai prižadėtąją 
laisvę ir nepriklausomybę. Yra dveja sunku 
palikti šaunią, kenčiančią lenkų tautą, kuri 
taip narsiai priešinasi.

Iš Varšuvos išvykau 1947 m. spalio 20 d., 
tuojau po savo susitikimo su lenkų ūkinin
kų partijos seimo nariais. Mario pirmasis 
tikslas buvo atsikratyti dešimties saugumo 
policininkų, kurie tolydžio mane sekiojo. 
Kad nusikratyčiau jais ir šnipeliais, kurie tu
rėjo klausytis mano paskutinio pasikalbė
jimo su lenkų ūkininkų partijos seimo na
riais, panaudojau jų pačių taktiką. Pasisten
giau, jog viena jų grupė išgirstų mane sa
kant vienam atstovui, kad mano motina 
susirgusi Poznanėje ir kad aš ketinąs kitą 
dieną ar užporyt ten važiuoti jos aplankyti. 
Kitam atstovui papasakojau kuo garsiausiai, 
kad norįs važiuoti Į Krokuvą susitikti su 
kardinolu Sapieha, o kitiems papasakojau 
ir tolesnių kelionės tikslų.

Žinojau, kad saugumo policijos praneši
mus taip sujauksiu, jog turėsiu maždaug 
penkias dienas laiko, kol pasiges manęs ir 
sukels alarmą. Aš tikrai žinojau, kad ką aš 
pasakysiu šiame paskutiniame susitikime su 
savo draugais, viskas bus pranešta toliau 
ir sugabenta į daiktą.

Pokalbiui pasibaigus greitai nuėjau prie 
savo automobilio ir pareikalavau savo la
bai miklų šoferį Try^ą skubiai mane nu
vežti į namus. Pamačiau savo 10 asmenų 
„leibgvardiją”, kurioje buvo ir viena jauna

mergina, šokant į jų du automobilius ir va
žiuojant mums iš paskos. .

Trycas tik ir svajodavo apie tokį laksty
mą galvotrūkčiais. Vienintelis džiaugsmas 
šio narsaus vyro gyvenime buvo apdumti 
mano atkaklius persekiotojus; o tą’vakarą 
jis pažeidė daugumą Varšuvos eismo 
nuostatų. Važiuodami prie mano buto bu
vome labai toli palikę savo persekiotojus.

Užuot, kaip paprastai, pasukęs į mūsų 
gatvę, Trycas apvažiavo aplink bloką, kad 
automobilį pastatytų kita linkme. Policija 
įvažiavo į mūsų gatvę kaip paprastai, tad 
jų abu automobiliai atsistojo kitoje gatvės 
pusėje priešinga linkme.

Pasakiau Trycui manęs palaukti, pažadė
damas tuojau grįžti. Nubėgau į namus ir 
keliais žodžiais paaiškinau poniai Hulevičei 
ir Zaleskiui, kad bandysiu bėgti. Jie tuo
jau sudarė savo planus.

Apsimoviau skrybėle ir apsivilkau lengvu 
apsiaustu. Į kišenę įsidėjau skutimosi apara
tą, keletą peiliukų, mažą rankšluostį, skuta
mojo muilo, dantų šepetėlį, šukas, pinigų ir 
revolverį. Jei mane pagautų, ketinau gintis 
lig paskutiniosios.

Skrybėlė ir apsiaustas buvo savo rūšies 
užsimaskavimas. Politinėse karikatūrose ko
munistų spauda vaizduodavo mane visada 
kresną, vienaplaukį ir be apsiausto.

Ruošdamasis kelionei Zaleskiui daviau 
trumpus nurodymus. Jis įlipsiąs į mano au
tomobilį ir, kai tik mūsų mašina dings po
licijai iš akių, iššoksiąs, eisiąs į stotį ir 
nupirksiąs man bilietą į Lešną. Apie aštuntą 
valandą vakaro susitiksiąs su juo geležin
kelio sotyje.

Tada greit išėjome iš namų. Buvo še
šios vakaro, ir labai tamsu. Įšokome'į auto
mobilį, ir Trycas nudūmė. Saugumo polici
jos automobiliai turėjo apsigręžti gatvėje. 
Tuo būdu mes išlošėme keletą minučių 
brangaus laiko. Trycas greitai apsuko ap
link bloką, įsuko į vieną didžiąją gatvę ir 
davė maksimumą gazo.

Didžiojoje gatvėje pralenkę keletą tram
vajų, sustojome, Zaleskis iššoko eiti j stotį 
o aš liepiau Trycui pasukti į dešinę ir už
gesinti šviesas. Po keletos akimirkų pama
čiau du saugumo policijos automobilius 
ieškant mūsų didžiojoje gatvėje.

Nenorėjau pasakoti Trycui, jog išvažiuo
ju, nes žinojau, kad ji klausinės, kai 
aiškės, jog aš dingau. Tad, liepiau jam
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Ūkininkai nulems Italijos rinkimusH

Kitiems nevalia pasisavinti jų metodų. 
Jugoslavijos vyriausybė šeštadienį protesta
vo JAV vyriausybei dėl senato aprobavimų 
komisijos pirmininko, S. Bridgeso, pareiški
mo, kad JAV „skatinsiančios pogrindžio 
judėjimą anapus geležinės uždangos”. (D/R).

JUNGT. TAUTOS
Pasaulinė sveikatingumo organizacija nuo 

šiol veiks kaip pastovi JT institucija. (D/R).
JT Balkanų komisija įgaliojo stebėtojų 

grupę ištirti Bulgarijos skundą, kad graikų 
kareiviai kovo mėn. peržegė Bulgarijos sie
na ir pagrobę du pasienio sargybinius. Ko- 

, misija pranešė, kad Į Epirą pasiųsta jos 
grupė konstatavusi, jog kovojant Albanijos 
pasienyje, iš Albanijos buvusios leidžiamos 
raketos. (D/R).

LENKIJA
3,5 mil. Lenkijos žydų, kuriuos nužudė na- 

nionalsocialistai karo metu, Varšuvoje balan
džio 19 d. bus atidengtas paminklas. (D).

Kairiųjų socialistų (— komunistu sparno) 
konferencija Varšuvoje, kuri turėjo įvykti 
balandžio mėn„ atidėta dėl rinkimų Itali
joje ir Čekoslovakijoje. (D/R).

NORVEGIJA
Norvegijos krašto apsaugos ministerija, 

pasalk NTB, paruošė projektą karo tarnybos 
prievolei pailginti ligi vienerių metų. (D).

Prieš Čekoslovakijos spaudos laisvės pa
naikinimą ir laikraštininku persekiojimą 
protesto rezoliuciją priėmė Norvegijos laik
raštininkų sąjunga. (D).

Byla, kelti Marijai Quislingienel atsisakė 
Norvegijos įstaigos, nors jos pavardė. ir 
buvo rasta Quislingo partijos sąrašuose. 
Pasiteisino, kad ji buvusi įrašyta vyro 
noru. (D/R).

PALESTINA

Partijoms prieš Italijos rinkimus berung- 
tyniaujant, mažėja galimybė, kad kairysis 
sparnas laimėtų. Pasitikėjimas, kad komu
nistai pralaimės, atspindi ir biržoje.

Perspektyvas komunistams laimėti rinki
muose sumažino trys veiksniai:

1. Daugelį italų jšgąsdino komunistų per
versmas Čekoslovakijoje. '■

2. Trijų siūlymas reviduoti Italijos taikos 
sutartį ir grąžinti Triestą Italijai sužadino 
italuose patriotinius jausmus.

3. Netikėtai stipri Italijos katalikų kam
panija per katalikų akcijos ir civilinius ko
mitetus.

Iš kitos pusės, nesenas trijų kairiojo spar
no vadų Sicilijoje ir septynių komunistų ne
toli Neapolio lankymasis sudavė nemažą 
smūgį antikomunistinei kampanijai. Tačiau 
reikia pripažinti, kad bendras vaizdas anti- 
komunistams pasidarė šviesesnis, negu jis 
buvo prieš keletą savaičių, nors vis dar turi 
neaiškių aspektų. Tie neaiškumai daug pri
klauso ir nuo to, kaip pasisakys Italijos 
ūkininkai. Jie yra mažiausiai girdimi ir 
kartu labiausiai atsilikusi gyventojų dąjis.

Italijos ūkininkai, kaip ir visi ūkininkai, 
yra konservatyvūs ir bet kokiam jų gy
venimo charakterio pakeitimui atkakliai 
priešinasi. Paprastai jie yra labai religingi, 
ypač moterys, ir sunkiai palenkiami naujų 
vėjų. Net patriotiniai motyvai, kurie uždega 
kitus gyventojų sluogsnius, jiems daro men
ką įspūdį.

Komunistai seniai suprato, kad jie turi 
mažai galimybių laimėti Italiją legaliomis 
priemonėmis, nebent jiems pasisektų pa
traukti savo pusėn žymią ūkininkijos dalį.

Kiek komunistams pavyko savo propa
ganda palenkti savo pusėn ūkininkus, kad 
už juos balsuotų, sunku pasakyti. Bet 
tikra, kad savivaldybių rinkimuose per 
lėtą paskutinių mėnesių, ypač pietinės 
lijos.žemės ūkio rajonuose, komunistai
rėjo neblogą pasisekimą, nors tas iš dalies 
išsibalansavo pramonės darbininkų atšali
mu nuo komunistų.

Užtenka paduoti keletą skaičių, norint pa
rodyti ūkininkų nusistatymo reikšmę Itali
jos politiniuose rinkimuose. Iš 29.000.000 
registruotų abiejų lyčių balsuotuoju per 40 
«/o tiesiogiai priklauso nuo žemės ūkio, nes 
iš jo gyvena. Septyni su puse milijono ar
ba 26% jų yra artojai ir daugumas tų-ar- 
tojų dirba žemę, kuri jiems nepriklauso.
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Iš 7.500.000 Italijos turinčiųjų teisę bal-1 Komunistai, žinodami ūkininkų dirbamos 
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dalis, yra smulkūs žemės savininkai ir ap
dirba savo nuosavą žemę. Prie jų reikia 
priskaityti ir apie 600.000 ūkininkų, kurie 
nors ir dirba pas kitus ūkininkus, bet 
ir po sklypelį nuosavos žemės. Šios 
klasės aplamai laikomos neutraliomis 
kiek jų asmeniniai interesai nevilioja 
komunizmo. Būdami žemės savininkai iš es
mės jie turėtų būti antikomunistai, tačiau 
daugelis1 atkreipė savo ausis į komunistų 
patikinimą, kad pastarieji respektuos maža
žemius.

Apskritai Italijos ūkininkai yra išalkę 
žemės ir todėl tų komunistų propaganda ga
lėtų turėti gerą dirvą. Čia jie gali sutikti 
tik tą didelę kliūtį, kad šio krašto ūkininkai 
prisirišę prie katalikų religijos. Parapijų ku
nigai vietos savivaldybėse turi didelį pres
tižą ir jie atkakliai kovoja su komunizmu. 
Tačiau žemė Italijos ūkininkui yra toks ma
giškas dalykas, jog netektų stebėtis, kad 
daugelis, jei tektų rinktis religiją arba že
mę, užmirštų visus parapijos kunigų per
spėjimus.

turi 
dvi 

tiek, 
prie

žemės alkį ir jų prisirišimą prie religijos, 
išnaudojo savo propagandai — pažadėjo 
duoti žemės ir daugelyje vietų jų mitin
guose nešiojami šventųjų paveikslai su už
rašais, raginančiais balsuoti už liaudies 
frontą.

Antikomunistai kol kas nepadarė to, kas 
atremtų tuos komunistų propagandos meto
dus. Daugume antikomunistinių partijų 
programų taip pat žadama žemės reforma, 
tačiau tie pažadai nublanksta prieš komu
nistų patikinimus duoti žemės, gyvą ir 
gyvą ūkio inventorių, kada komunistų 
riausybė bus sudaryta.

O vyriausybė tuo tarpu suintensyvino 
vo programą, dalydama neariamą žemę 
žemiams ūkininkams, tačiau čia irgi susi
duriama su nenaudojamos žemės stoka. Dau
gumas tos neariamos žemės iš viso netin
kamos bei nederlingos. Apskritai antikomu
nistai daugiausia apsiriboja daugiau ape
liavimu į ūkininkų jausmus apskritai ir į jų 
religingumą, prižadėdami pagerinti sąlygas 
ateityje. (NYT.OW).

ne-
vy-

są - 
be-

Italija gaf atgaus kolonijas
Rymas (Dena/Reuteris). Rymo vakarinio 

„Italia Socialistą” laikraščio pranešimu, 
Italijos užsienio reikalų ministeris Sforza 
trečiadienį mįnisterių kabineto posėdyje pa
reiškė, kad D. Britanija, JAV ir Prancūzija 
greičiausiai pritars Tripolitanijos, Somalijos 
ir Eritrėjos grąžinimui Italijai. Cirenaikos 
sritis iki galutinio sprendimo paliks britų ir 
amerikiečių kontrolėje.

Sforza toliau ministeriams pranešė apie 
britų ir prancūzų Afrikos išvystymo planą, 
kuris numatomas įgyvendyti su italų ir kitų 
Vakarų Europos tautų pagalba.

šalinus sąjungininkų vėliavas nuo visų są
jungininkų įstaigų pastatų.

Iš Jugoslavų valdo’mos Triesto srities 
gauta žinių, kad nuo pirmadienio draudžia
ma civiliams asmenims peržengti anglų 
amerikiečių srities sieną. Si žiųia sujaudino 
anglų amerikiečių srities gyventojus, kurie 
turi giminių Jugoslavijos valdomoje srityje.

ne išsodinti Hozos g. Nr. 
vienas mano draugas.

— Tau nereikės manęs 
vežti. Nesirūpink, kaip aš
vyksiu namo, — pasakiau jam. — Aš vaka
rieniausiu su keliais draugais, ir jie mane 
parves namo. O rytoj nugabenk automobilį 
į garažą ir liepk perdažyti. Geriausiai pa. 
atostogauk keletą dienų, o zkai automobilis 
bus sutvarkytas, pasirodyk partijos vado, 
vybėje.

Ties Hozos gatvės Nr. 14 namų pasakini 
jam labanakt ... ir lig pasimatymo.

Per sekančias pusantros valandos važinė
jau daugeliu taksių po vienas kito, vienu 
nuvažiavau Į kitą Varšuvos kvartalą, iš- 
lipau ir kitu vėl pervažiavau Varšuvą sker
sai. Paskutinis mano sustojimas buvo mū- 
sų partijos spaustuvė maždaug per 300 m 
nuo stoties.

Apie 20 vai. nuėjau j stotį. Zaleskis buvo 
jau ten. Mes rimtai pakratėme rankas, ir ii 
pajutau, kaip į manoranką įspaudė bilietą. 
Aš linktelėjau, praėjau kontrolę ir Įlipau į 
traukinį.

Trečios klasės skyrius buvo prisikimšęs 
ūkininkų, smulkiųjų tarnautojų ir lenkų kil
nojimo aukų — su vaikais ir ryšuliais. Ra
dau kampe vietą, užsiklojau laikraščiu vei
dą ir po kiek laiko užmigau. Spalio 21 i 
Ostrove persėdau į Lešno traukinį. Bet prie! 
pat įvažiuojant traukiniui į Krotosiną, išli
pau mažoje stotelėje, kurios vardo nebeatsi
menu.

Apylinkės buvo man pažįstamos, nes ten 
buvo gimęs mano tėvas, ir aš buvau ten 
praleidęs savo jaunystę. Pavojus būti at
pažintam padidėjo, bet užtat atsvėrė vie
tovės žinojimas.. Nuvykau į gretimą kaimą, 
tiesiog įėjau pas vieną ūkininką ir dėjausi 
esąs Unrros atstovas, ūkininkas sutiko duo
ti man vežimą ir arklį ir su berniuku ve
žėju išvažiavome į kitą kąimą.

Užmokėjau ir atleidau vaikiną, pasukau į 
netoli esantį mišką kol priėjau girininko 
trobą, ir pabeldžiau Į duris. Tai buvo, be 
abejo, pramuštgalviškas žygis, bet aš tuo- 
jau nurimau išgirdęs jo balsą. Jis kalbėjo 
rytinių lenkų akcentu.

Paprašiau stiklą pieno, Įėjau į vidų ir už
dariau duris. Jo elgsena buvo priešiška, net 
saugumo policija blogai traktavo miškinin
kystės tarnautojus, kadangi jie bendradnr- 
biavo su lenkų gaujomis, kurios gyveno to
liau miškuose ir priešinosi savo krašto pa
vergimui.

— Juk tamsta buvai 1939 m. išgabentas! 
Sovietų Sąjungą? — paklausiau jį.

— Taip, — atsakė jis vis dar su Įtarimu. 
Dabar aš žinojau, kad esu pas draugą.
— Aš esu Mikolaičikas, — tariau aš.
Jis greitai užsklendė duris, ir jo visa bū

tybė pasikeitė.
— Ką tamsta veiki čia? — paklausė jis.
— Aš palieku Lenkiją, — '. akiau. Vieną 

akimirką jo veidas apsiniaukė, paskum jis 
tik patraukė pečiais.

— Gaila, kad tamsta turi išvykti, — pasa
kė jis. — Bet jau tamsta būtum turėjęs pa
likti kraštą prieš pusmetĮ. Daug laimės... 
daug laimės. Tikiuosi, kad tamstai pasiseks 
ištrūkti, kad galėtum Vakarams papasakoti 
mūsų vargus ir nelaimes. Jei pasiliksi, tams
tą nugalabys. Mes nebenorim negyvų sim
bolių.

Bendrai apsvarstėme būdus, kaip patekti 
per sieną. Jis tuojau pat važiuosiąs dvira
čiu susižinoti su šmugelninkų gauja, kuri 
paliai sieną vertėsi prekių gabenimu. Aš 
turįs pasilikti pastogėje ant šieno, kol jis 
grįšiąs. Valgyti parūpinsianti jo duktė.

Mano draugas sutruko beveik tris dienas, 
kol nuvažiavo į pasienį, sutvarkė reikalą ir 
grįžo. Vėlai vakare po jo išvažiavimo gu
lėdamas pasislėpęs šiene maniau, kad atėjo 
man galas.

Išgirdau staugiant motociklų sirenas vis 
arčiau prie sodybos. Pažvelgęs pamačiau 
Į sodybą atburzgiant penkis saugumiečius 
ir nulipant.

Laikydami šautuvus rankose jie priėjo 
prie namo durų. Aš nuleidau savo šaudyklės 
saugiklį ir meldžiausi. (Bus pabaiga).

Kovos Palestinoje vyks ir toliau, jei ten 
nebus įsteigta viena demokratinė nepriklau
soma valstybė — pareiškė Libano ministe
ris pirmininkas Solhas. (D/R). '

PRANCŪZIJA
Nuo komunistų atskilusioji „Force 

Ouvriere” (profesinė s-ga) pirmadienį ir 
antradienį daro savo pirmąjį kongresą, ku
riame priims statutą. (D/R).

ERP valstybių konferencija Paryžiuje 
įvyks balandžio 16 d. Joje dalyvaus prisidė
jusių kraštų užsienio reikalu ministerial.

Civilinė administracija Trieste

Triestas (Dena/Reuteris). Triesto laisvojo 
miesto D. Britanijos ir JAV karinės vado
vybės nutarė uždaryti zonos vyriausio 
ir kitas oficialias karines įstaigas.

Sis žygis laikomas pirmu žingsniu
lesnį civilinės valdžios praplėtimą. Tas 
potvarkis įsigalios ateinantį pirmadienį, pa-

vado

Į to-

skyriaus vedėjas Berlyne 
sovietų licenzijuoto laik- 
kad Vakarų sąjungininkų 
bus valdomi atskirai nuo

Gla-
Ber-

Berlyno valdymas neskaidomas

Berlynas (Dena). JAV karinės valdžios 
Vokietijoje civilio 
Glaseris paneigė 
raščio pranešimą, 
Berlyne sektoriai
sovietų sektoriaus. Minėtą paneigimą 
senis padarė po savo pasikalbėjimų su 
lyno susisiekimo viršininku Reuteriu.

Šiuo atveju Glaseris nurodė, kad sovietų 
licenzijuota spauda, skelbdama netikrus 
pranešimus, bandė suteikti jiems atitinkamą 
svorį, ir tokį žygį pavadino netaktingu.

Sforza apie Italijos problemas
Bad Nauheimas (Dena). Beromuensterio 

radijo pranešimu, Italijos užsienio reikalų 
ministeris C. Sforza penktadienį Berne pa
reiškė, jog jis yra visiškai įsitikinęs, kad 
Italijos vyriausybės koalicija ateinančiuose 
rinkimuose laimės visišką persvarą.

Kalbėdamas vienoje spaudos konferenci
joje Italijos pasiuntinybėje, į klausimą, ko
kiu būdu nugalėti kraštai gali bendradar
biauti pasaulio taikos atstatyme, Siorza at
sakė, kad aplamai nėra žinoma, kas yra nu
galėtojas ir kas yra nugalėtieji. Dėl Triesto 
problemos Sforza pareiškė, kad jeigu būtų 
galima Įvykdyti laisvus rinkimus, tai didžio
jo Adrijos uosto gyventojai didele dauguma 
balsuotų už grįžimą prie Italijos. Visi kiti 
sprendimai1 šiuo klausimu yra nepalenkiM- 
mi.
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Mūst/ tautos ugdytojas

VYDŪNAS DIDŽIOJOJE LIETUVOJE
Devynioliktojo amžiaus paskutiniame ket

virtyje Tilžė buvo tapusi vienu iš didesnių 
lietuvių tautinės kultūros centrų. Tilžėje ir 
kituose Mažosios Lietuvos miestuose buvo 
leidžiami lietuviški laikraščiai ir knygos ir 
iš čia slapta per sieną gabenamos i Didžią
ją Lietuvą ir joje platinamos. Tilžėje veikė 
keletas lietuviškų kultūrinių . organizacijų. 
1879 m. buvo įsteigta Litauische literarische 
Gesellschaft (Lietuviškoji literatūrinė drau
gija), kurios tikslas buvo rinkti ir tirti lie
tuvių kultūros paminklus. Si draugija, ku
rios daugumas narių buvo vokiečiai, pa
laikė ryšius ir su Didžiosios Lietuvos vei
kėjais — Jonu Basanavičium, Jonu Šliupu 
ir Irt. 1885 m. Tilžėje buvo įsteigta Birutės 
draugija, o 1895 m. Vydūno vadovaujama 
Lietuvių Giedotojų Draugija.

Esant Tilžei didesniu lietuviškos kultūros 
centru, joje gana dažnai lankydavos ir Di
džiosios Lietuvos veikėjai. Daugumas jų 
tuoj sueidavo į pažintį ir su Vydūnu. 1896 
nu Dr. Jonas Basanavičius iš Bulgarijos 
buvo atvykęs į Tilžę aplankyti didžiojo lie
tuvių tautos bičiulio Dr. Jurgio Sauer- 
weino-Girėno, autoriaus tautinės giesmės 
„Lietuviais mes esame gimę”. Dr. Jurgis 
Sauerweinas jau nuo 1878 m. bendradar
biavo Martyno Serniaus Klaipėdoje leidžia
moje „Lietuviškoje Ceitungoje”, kurioje kai 
kuriuos savo istorinius straipsnius taip pat 
buvo spausdinęs ir Dr. Jonas Basanavičius. 
Su Dr. Jurgiu Sauenveinu Dr. Jonas Basa
navičius aplankė Vydūną, ir jie visi trys, o 
kartais dar ir J. Smalakys, jo dukterys, 
Marta Raišiukytė pavakariais vaikštinėdavo, 
šnekučiuodami apie lietuviškus reikalus, 
1898 metų vasarą Dr. Jonas Basanavičius 
Tilžėje vėl aplankė Vydūną. Juodu tapo 
artimais bičiuliais. Per Dr. Joną Basanavi
čių Vydūnas pirmiausia suartėjo su Didžią
ja Lietuva ir jos tautiniais siekimais, ir juo 
toliau, juo labiau jo ryšiai su visa Lietuva 
darėsi glaudesni bei stipresni.

Vydūno pažintis su Didžiosios Lietuvos 
veikėjais gausėjo. Kas (ik iš lietuvių kul
tūrininkų atvykdavo į Tilžę, tuoj susipažin
davo ir su Vydūnu. 1903 m. vasarą į Tilžę 
„Varpo” ir „Ūkininko” redaguoti atvyko 
Jurgis Šaulys, vėliau nepriklausomoj Lietu
voj plačiai žinomas mūsų diplomatas, dabar 
gyvenąs Šveicarijoje. Jis per Martą Zau- 
niūtę, buvusio užsienių reikalų ministerio 
Dovo Zauniaus seserį, susipažino su Vy
dūno, lankydavos jo rengiamose Giedotojų 
Draugijos šventėse. 1903 m. rudenį Jurgis 
Šaulys išvyko į Šveicariją tęsti studijų, ku
rias baigė filosofijos Dr. laipsniu, tačiau 
jo pažintis su Vydūnu nenutrūko. Kada tik 
vėliau jis atvykdavo į Mažąją Lietuvą, ap
lankydavo ir Vydūną. Susirašinėdavo su juo, 
laiškais, ir ligi pat šios dienos išliko nuo
širdžiais bičiuliais.

Dr. Liudo Vaineikio kviečiamas Vydūnas 
1900 m. lankėsi Palangoje. Tai buvo pir
masis jo viešėjimas Didžiojoje Lietuvoje. 
Palanga tuo metu buvo vienas iš didesnių 
lietuvių tautinės kultūros centrų. Čia veikė 
progimnazija, kurioje mokėsi gana daug 
lietuvių. Pet Palangą, esančią prie pat 
Prūsų sienos, buvo slapta gabenamos ir

lietuviškos knygos, kurios iš Palangos bu
vo skleidžiamos toliau po visą Lietuvą.

Palangos kraštas, administraciškai prik
lausydamas ne Kauno, bet Kuršo guberni
jai, rusifikacijos atžvilgiu turėjo kiek leng
vesnį režimą, negu kitos Lietuvos vietos. 
Čia 1898 m. įvyko pirmasis Lietuvoje di
desnės reikšmės turėjęs spektaklis. Buvo 
suvaidinta Keturakio> komedija „Amerika 
Pirtyje”. Į šį pirmąjį lietuvišką vakarą su
važiavo daug šviesuomenės ir ūkininkų, net 
iš tolimiausių Žemaitijos vietų. Palangoje 
lietuvių visuomeninis ir kultūrinis veikimas 
daugiausia spietėsi apie Vaineikių šeimą.

Dr. Liudas Vaineikis (1869. VIII. 31 — 
1938. I. 17), lietuviškų laikraščių bendradar
bis, lietuviškos spaudos platintojas ir vie
nas iš didžiųjų kovotojų dėl lietuvių spau
dos laisvės, dėl lietuviškosios spaudos bu
vo ištremtas į Sibirą. Sugrįžęs iš trem
ties jis toliau tęsė savo lietuviškąjį darbą, 
palaikydamas glaudžius ryšius su žymes
niaisiais to meto lietuviais veikėjais. Labai 
artimi Vaineikių šeimos santykiai buvo ir 
su Vydūnu. Dažnai , vasaromis Vydūnas 
lankydavosi Palangoje pas Vaineikius; o 
Vaineikiai per Giedotojų Draugijos vaka
rus T’ilžėje pas Vydūną.

1908 m. vasarą, kada studentai ir moki
niai atostogauja, Palangoje iškilmingai bu- I 
vo minimas pirmojo lietuviško vaidinimo į

dešimtmetis. Buvo vaidinama ta pati Ketu
rakio komediją „Amerika Pirtyje”. Vęl į 
Palangą — svieto pabangą prigriuvo pri- 
garmėjo galybė svietelio iš Žemaičių ir 
Aukštaičių. Atkeliavo iš Tilžės pas Vai
neikius ir Vydūnas su dailininku Adomu 
Braku iš Klaipėdos. Vydūnas jau tuomet 
buvo plačiai žinomas ir savo idėjomis bei 
originale išvaizda traukė į save visų dė
mesį. Prof. Ignas Končius, vienas iš tų iš
kilmių organizatorių taip apibūdina tuome
tinį Vydūną:

„Bet Vydūnas iš Tilžės, visai kas kita. 
Savotiški plaukai. Įdomi kakta, sunkiai įste
bimos akys. Vis nori žiūrėti į tą galvą 
„visumoje”. Baltas švelnus vilnonis meg- 
stinukas atstoja liemenę. Neapkakliška apy
kaklė. Ilga gintaro kartelė ant kaklo, tur būt, 
laikrodžiui prisirišti. Lengvutis, tarsi iš 
oro švarkelis. Jau, sakyčiau, vienų skylių 
naginaitės su plonyčiais puspadukais. Atro
dė Saulės spindulių perveriamas, vėjo tajau 
tikrai kiaurai perpučiamas.
kūniško. Viena
siela. Bet visų sykiu vaikščiojanti siela. Ji 
mąsto už visus. Ji yra vidus visų. Ji visų 
vidų mato, nusako, palaiko, taiso, žadina, 
varo pirmyn. Kad kalba, rodos, ir už mane 
pasako, ir už mane draugą — pažįstamą. 
Tegu ir apie vieną ką sako, bet 
tarsi visus tai liečia, iš visų po

Tarsi nieko 
tik siela. Ir ne tik sava

Literatūrinis faktas ir ideologinis matas

J. GARŠVA

nuduoda, 
biškį tai

/ A. MERKELIS
paimta, visus pamini visų neminėdamas — 
vienaskaitoj kalbėdamas. Gražu, kai puokštė
mis, vaizdais kas kalba, kai žmogaus ne
liesdamas, apie visus pasako, visus pamoko, 
visiems pataria.”

Spaudos draudimo metu lietuvių kultūri
nio gyvenimo židiniai buvo Lietuvos peri
ferijose (pakraščiuose), nes tuo metu kul
tūrinis darbas buvo konspiratinis, slaptas. 
Atgavus spaudos laisvę, lietuvių kultūrinis, 
visuomeninis, o vėliau ir politinis veikimas 
ėmė koncentruotis Lietuvos sostinėje Vil
niuje, kurio, kaip Lietuvos širdies, pulsas 
pradėjo smarkiau plakti ir visą Lietuvos 
gyvenimą daryti veiklesnį.

1907 m. Dr. Jonas Basanavičius įgyven
dino didžiąją ir senąją savo svajonę — 
Vilniuje įsteigė Lietuvių Mokslo Draugiją. 
Į jos narius pakvietė ir Vydūną. Jis jau 
1908 m. atvyko į Vilnių ir Lietuvių Moks
lo Draugijos susirinkime skaitė paskaitą. 
Lietuvių Mokslo Draugijos susirinkime, į 
kurį buvo suvažiavę žymesnieji lietuviai 
mokslininkai ir kultūrininkai, Vydūnas susi
pažino su Kazimieru Būga ir Romanu By
tautu, su kuriais kalbėjosi lietuvių kalbos 
reikalais, su istoriku Augustinu Voldemaru 
ir kt.

Viešėdamas Vilniuje jis aplankė 
Dailės parodą, kur susipažino su 
ir muziku Mykalojum Kanstantu

Lietuvių 
dailiniku 
Ciurlio-

niu, dailininkais — Petru Rimša, Adomu 
Varnu, Antanu Žmuidzinavičium ir kt. Tuo 
metu jis Vilniuje susipažino ir su ki*ų sri
čių kultūrininkais: su muziku Miku Pe
trausku, kuris vėliau atlankė Vydūną Til
žėje ir dainavo jo suruoštame Giedotojų 
Draugijos vakarėlyje.

Vilniuje Vydūnas užmezgė pažintį jr su 
mūsų rašytojais: dramaturgu Gabrielium 
Landsbergu-Žemkalniu, poetu Faustu Kir- 
ša, Juozu Albinu Herbačiausku, su kuriuo 
ir laiškais susirašinėjo, ir. kt.

Per Lietuvių Mokslo Draugiją Vydūnas 
įėjo į Didžiosios Lietuvos kultūrinį gyve
nimą ir juo toliau, juo labiau jo ryšiai su 
tuo gyvenimo glaudėjo ir didėjo.

Lankydamasis Vilniuje, Vydūnas susipa
žino su lietuviškų laikraščių redaktoriais: 
Antanu Smetona, kun. Juozu Tumu Vaiž
gantu, Felicija Brotkevičiene ir kitais ir 
pradėjo bendradarbiauti Vilniuje leidžia
muose lietuviškuose laikraščiuose — „Vil
tyje”. „Vaire” ir kt. \

Minėdamas savo 40 metų amžiaus, 20 
metų visuomeninio ir 10 metų literatūri
nio darbo sukaktį, Vydūnas jau buvo vie
nas iš žymiųjų Lietuvos rašytojų ir vienas 
iš plačiausiai Lietuvoje žinomų jos veikėjų. 
Ypač jis buvo mėgiamas jaunimo, kuriame 
jis tapo populiarus ir daug sekėjų įsigijo 
per savo laikraščius: „Šaltinį” (1905—1908), 
„Jaunimą” (1911-1914), „Naujovę” (1915), 
o vėliau „Darbymetį” (1921—1925 m.). Pa
žymėtina, kad Vydūnas pirmasis Lietuvos 
jaunimui pradėjo leisti specialų laikraštį. B. d.

(2) KŪRĖJO ASMENYBE IR KŪRINYS
(PASTABOS IR APMĄSTYMAI)

Nemanau, kad verta būtų, kaip tai daro 
J. Orinius, ilgai apsistoti ir net šauktis 
Rafaelio, Mykolo Angelo ar Čiurlionio pa
galbos, įrodinėjant, kad kūrėjas meno kū
rinyje „atskleidžia savo giliąją asmenybę su 
giliosiomis savo sielos aspiracijomis”. Sia
me visokio reliatyvumo pasaulyje, ką gi kita 
gali atskleisti kūrėjas, jei ne savo asmeny
bę, kieno kraujas ir kūnas gali gyventi kū
rinyje, naujoje savarankiškoje gyvybėje, at
siskyrusioje nuo motinos bambukės? Kad ir 
koks būtų tasai naujasis kūrinys — Būdavo 
ar Balzaco sutvertas — aišku, kad jo auto
rius sudėjo į jį visą savo „aš”, kad veika
las yra ne tik autoriaus pasaulėžiūros, jo 
aspiracijų reprezentantas, bet, pasakyčiau, 
jo sielos atspindys, jo alter ego. Ir 
ne pats didesnis ar mažesnis organiško au
toriaus ir veikalo giminiškumo faktas ap
sprendžia didesnę ar mažesnę kūrinio ver
tę, bet autoriaus, o kartu ir paties kūri
nio, „sielos” kokybė. Šia prasme tenka 
tik pasidžiaugti, kartu su J. Grinium, kad 
ir kiek naiviais Putino pamokymais rašyto
jams, kurie turį būti „giliai išmokslinti, iš
silavinę ir apsiskaitę”: jų veikalų gilumą, 
jų vaizduojamo gyr^nimo turtingumą de
terminuos kūrėjo žmogiškoji 
intelektinis lygmuo.

Literatūrai, kaip meniniam 
ruojančiam prasmę turinčiais
sunkiau, negu, pavyzdžiui, tokiai muzikai ar 
architektūrai, išvengti tiesioginio kontakto

patirtis ir jo

žanrui, ope- 
žodžiais, daug

A. Venclova, lova, lovys ir kt
„IP* rašo: „Kai šiandien žmogus klausaisi 

radijo, iš visur ir visokiom kalbom girdi 
apkaltinimus, kad „viena” didžvalstybė 
^brutaliai graso mažoms tautoms” ir sten
giasi savo santvarką primesti visam pasau
liui. Ir neaišku tada, ar čia Bostono radijas 
kalba apie Rusiją, ar Maskva apie Marshal- 
lio planą. Kai neseniai girdėjome Dimitrovo 
politikos Balkanuose pasmerkimą ir pareiš
kimą, kad „Balkanų tautos privalo apsaugo- 

. Ii savo nepriklausomybę ir suverenumą, mo- 
bilizuodamos demokratines jėgas”, — kas 
nors naivus galėjo pamanyti, kad tai kalba 
„Amerikos Balsas”. O tai buvo Maskvos 
radijas, cituojąs „Pravdos” straipsnį.

Kai kaukė įauga į veidą, ji jau tampa 
veidas. Susidaro nacionalizmų internaciona
lai „Deutschland ūber alles” dainuoja Vo
kietijos komunistai, o Prancūzijos komunis
tai stato barikadas ir šaukia sukilti ir ne
leisti vežti „amžiniems priešams” maistą. 
Tai, kas iš pradžių buvo demagogija, jau 
perėjo į instinktą. „Schuman le boche” ■ — 
rašo prancūzų komunistų spauda, o užsi
minus apie ministerį Mayerį priduria, kad 
jo senelis buvo rabinas. Komunistinių prof
sąjungų organas šitaip rašo apie Blutną: 
„Blum — šitai žydų kalboj reiškia „gėlytė”. 
„Humanite”- įsidėjo premjero Schumano, 
Mayerio ir Mocho karikatūrą (visi „rasinė
mis” nosimis). Orkestras griežia Prancūzi
jos himną, o šie ponai labai susirūpinę: 
„Kas tai per šlageris?” — „Ne tai, tur būt, 
kokia nors prancūzų liaudies daina...”

Savo metu fašizmas organizavo tarptauti
nes brigadas, o kominformas šaukia: „Visų 
šalių šovinistai, vienykitės”. Tai ne nonsen
sas, tai nauja kominformo veiklos priemo
nė”.

Mūsą pacituotąją pastabėlę „IP” įvardi

ALGIRDAS J. GREIMAS

Anna 
reikalų

kalbėjo

jo taip: „Kominformo kaukė”. Mes nuo sa
vęs galime pridurti, kad tai pilnai patvirti
na pernai rudenį kominformo nario 
Pauker (dabar Rumunijos užsienių 
ministras) pasakytus žodžius:

„Štai, šitas taškas popieriuje —
ji JAV žurnalistui: — pažymi vietą, kurio
je yra mūsų partija, o tas, antrasis, taškas 
reiškia komunizmą, į kurį einame. Kai par
tija tarp dviejų taškų esančioje tiesiojoje 
sutinka kliūtį, ji paprastų paprasčiausią 
kliūtį apeina, o po to sugrįžta į tikrąją tie
siąją. Norėdami išlošti 1939—1945 m. karą, 
iš tiesiosios linijos buvom išėję. Matydami 
ant kelio naujas, kliūtis, vėl lenkiamės. Bet 
galutinis mūsų tikslas, kaip ir buvęs, tebėr 
komunizmas”.'

Geresniam kominformo diversijos pažini
mui paimkime faktus iš mūsų pačių kiemo.

Tėvynėje už Himną tremiama ir šaudoma. 
Bet Himnas nuolat griežiamas „jx> dielam 
repatriacii”. Prisiminkime 1940 m. vasarą. 
Po „liaudies” seimo Himnas uždraustas kaip 
„smetoninių laikų prisiminimas” (paties 
„prof”. K. Korsako žodžiai). Vilniaus radio
fone Himno plokštelės buvo išimtos iš nau
dojamųjų tarpo ir atidėtos į „sunaikinti” 
skyrių. Ačiū vieno „nežinomo” tarnautojo 
apdairumui Himno plokštelės buvo išvogtos, 
apsaugotos ir Laikinosios Vyriausybės die
nomis vėl prabilo j tautą. Atėjus „civilver- 
waltungui”, raudonojo bičiulis rudžius įsa
kė Himno' plokšteles sunaikinti, ir teatsimi
nė jas tada, kai pradėjo braškėti frontas ir 
reikėjo „savanorių”.

Vargšės tos plokštelės... Jos vėl imamos 
NKVD agentų nagais, ir vėl šaukia „j tė
vynę” (kominformo žodyne šitai reiškia: į 
tarybinį perauklėjimą koncentracijas stovyk-

(Nukeltą į 4 pusL) »

su realybe, kuris spontaniškai kelia autoriui 
norą tiesiogiai reaguoti į jos kasdieniškus, 
konkrečius reikalus pozityviai didaktiniu ar 
negatyviai kritiniu keliu. Tačiau ir J. Gri
nius, tur būt, sutiks, kad dar ne visa, kas 
parašyta gražia proza ar gražiomis eilėmis, 
jau įeina į literatūrą. Vien formalinio pri
pažinimo literatūriniam veikalui dar nepa
kanka, autoriaus pažiūros, jo iškeliamoji 
problematika, vienu žodžiu jo „gilioji asme
nybė” tuo fiačiu turi būti eksponuojama 
meninės kritikos vertinimui. Nesutikdamas 
su J. Grinium, kad užtenka vien tik pri
pažinimo, jog autorius idėjų turįs, palie
kant visišką laisvę tų idėjų pasirinkime ir 
išdėstyme, aš, atvirkščiai, manyčiau, rem
damasis savo „pasenusiomis estetinėmis” 
pažiūromis, kad literatūrinis veikalas yra 
vertintinas savo visete, autoriaus asmenybę 
ir kūrinyje atspindinčias .jo pažiūras per- 
leidžiant per dvigubą: idėjų p r e z e n t a- 
vimo formos ir pačių idėjų kokybės 
filtrą. ,

Kūrinio asmenybė ir kūrėjas
Autonominę meno sritį valdantieji Įstaty

mai reikalauja tam tikro autoriaus atitrū
kimo nuo savo personažų, autoriaus atsis
tojimo visai kitame lygmenyje, negu tasai 
gyvenimas, ktiris vyksta jo veikale. Ar bū
tų vaizduojami kaimiečiai ar miestelėnai, 
kvaili ar protingi, geri ar blogi žmonės — 
skaitytojui turi permanentiškai išlikti įspū
dis, kad autorius, kuris visagaliu būdu val
do savo kūrinių veiksmus reguliuojančias 
virvutes, yra „virš viso to”, kad jis turi 
jo sukurto gyvenimo mįslės raktą, kad yra 
kažkoks kitas, užpakalinis fonas, iš kurio 
žvelgianti visažinanti akis mato aiškiai, 
mato su ramumu, su liūdesiu, su ironija, 
bet mato. — (Man būtų malonu, jei J. 
Grinius sutiktų su tokia krikščioniška ma
no pažiūra.) — V. Ramonui, — su apgai
lestavimu įspūdžio: jo personažai, užuot 
buvę apgaubti tos pačios ir vienodos kūrė
jo meilės savo kūriniams, naiviai suskirs
tyti į teigiamus: javų vežimą dėl žvirbliuko 
paaukojančius ir neigiamus: iš bedievybės 
net nekaltam kačiukui ant uodegos mindan
čius. Jo visiškai nepažįstamos, nejsijaustos 
gyvenimo atkarpos pasirinkimas (kodėl 
„liberalų”, o ne Marijonų vienuoliukų gy
venimą vaizduoti: ir vienas ir kitas lygiai 
vertingi?), pakankamai rodo, kad autorius 
patsai įsivelia į jo romane vykstančios ko
vos sumaištį, tuo pačiu netekdamas visų 
autentiško kūrėjo prerogatyvų ir nuprastin- 
damas savo kūrinį iki „tendencinės litera
tūros” žemumų. Autorius turi būti protin
gesnis už savo herojus, — galima būtų pa
sakyti, parafrazuojant J. Griniaus cituojamą 
Putino mintį. Deja, Ramonas, pravardžiuo
damas savo personažus Kreivėnais, — kai 
jam, kaip užnemuUiečiui ir lietuvių kalbos 
mokytojui negali būti režinoma, kad prie
sagos — ėnas Užnemunėje nėra, — susily
gina su pačiu Kreivėnu ir kritikai turi tie
sos, kaltindami jį nusileidus ik „davatkė
lės” lygmens.

Littėrature engagėe
Kartu ir pageidaudamas „meniniai-litera- 

tūrinės” kritikos, ir atmesdamas, kaip pa
senusias, „estetines pažiūras”, J. Grinius, jei 
pals savo minčių raizginiuose ir nesusi- 
painioja, tai labai vykusiai sumaišo pėdas 
eventualiems jo oponentams. Tačiau, griež
tai pasisakydamas už teisę reikšti bet 
kokias pažiūras ir pasaulėžiūras meno 
veikale, jis visu aiškumu iškelia kitą, pasku

tiniu metu labai madoj esančią ir J. P. 
Sartrės ginamą vadinamosios 
engagėe”, 
problemą. Nuomonė, kad autorius nepri
valo būti šaltas buities veidrodis, bet, at
virkščiai, jausti verdančio gyvenimo pulsą, 
reaguoti į iškylančius naujus reiškinius, už
siangažuoti prieš patį gyvenimą ir būti jo 
ne tiktai stebėtojas, bet ir formuotojas, ne 
tiktai „kelti klausimus, bet duoti ir atsaky
mus”, ši nuomonė — paėmus ją su viso
mis jos konsekvencijomis — nėra jau nei 
tokia nauja ir masinanti, kaip, atrodo, apie 
ją mano J. Grinius, ir kaip tikriausiai ne
mano marksistas J. P Sartrė. Menas gali 
tarnauti tik menui, arba, netarnaudamas 
jam, jis vergaus partijai, klasei, religijai, 
ideologijai. Mes, „liberaliniai pozityvistai”, 
kurių vaikai, bet tik vaikai, eis tarnauti bol
ševikams, aiškiai matome šią dilemą; gal 
ją mato ir J. Grinius ir sąmoningai „už
siangažuoja” tarnauti kam nors. Tačiau 
tokiu atveju jis neturėtų ginti Ramono pas
tatytos dilemos „arba religija, arba komu
nizmas”, nes žmogaus laisvės ir meno lais
vės gynėjai yra kažkur kitur, o ne komu
nizme, ir ne Bažnyčioje, tokioje, kokiai jai 
atstovauja J. Grinius.

Katalikybė ir literatūra
Katalikų Bažnyčia, turėdama universali

nių tikslų, savo ilgoje istorijoje yra ne kartą 
bandžiusi laikinį šios žemės gyvenimą, jo 
visetą, subordinuoti žmonijos Išganymo mi
sijai, kurią ji yra pasiėmusi. Jos pareiga, 
o ne teisė, išganyti kiekvieną žmogų visai 
logingai atveda ją — ypač jos universa- 
li'stinių, kitaip sakant, totalistinių tenden
cijų išryškėjimo laikotarpiais — prie noro 
vispusiškai normuoti žmonijos gyvenimą, 
remiantis jos a priori nusistatytais 
lingumo principais. Kad tokia pažiūra 
normaliai reiškiasi mus dominančioje 
tyje tam tikra didaktinės, tendencinės
ratūros forma, nėra nieko nuostabaus, ir 
tokio Pauliaus Bourget psichologiniai ro
manai, vadinamieji r.o m a n s a these, 
romanai, kurie įrodinėja, kad ir būdami 
žymiai aukštesnio lygmens, negu V. Ramo
no rašoma, o J. Griniaus giriama „pasau
lėžiūrinė literatūra”, tarnauja vienam ir 
tam pačiam — tik, mūsų manymu, klaidin
gai suprastam — išganymo tikslui. Ir J. 
Griniui nereikėtų labai pykti, jei, paraleliai 
vystantis dviems: visuotinio išganymo ir 
visuotinės revoliucijos idėjoms, A. Rūkas 
netyčia ar tyčia sumaišo leksikonus, ir pa
vadina „socialistiniu realizmu” literatūri
nį reiškinį, kuriam geriau tiktų gal „kle
rikalinio realizmo” vardas.

Tačiau katalikybė yra didesnis dalykas, 
negu kad kai kurie jos atstovai. Jau savo 
kilme būdama vergų išlaisvinimo religija, 
ji Europos civilizacijos istorijoje saujomis 
išbarstė visą eilę kilnių, didžiadvasiškų as
menybių, ir aš esu pasiruošęs pirmutinis 
atiduoti pagarbos duoklę jos charakterin
giausių atstovų — tokio Pranciškaus Asy
žiečio ar Vincento iš Pauliaus geradarei 
įtakai Žmogaus išsilaisvinimo procese. Ir 
Leono XIII enciklika, draudžianti tikintie
siems naudoti Bažnyčios moralinį svorį šios 
žemės reikaluose, man atrodo reikšminges
nė, negu J; Griniaus ar V Ramono klai
džiojimai.

Klaidinga ir klaidinanti dilema
Galima būtų atskirai kalbėti — ir vis dar 

neišeinant, mums atrodo, iš „meniniai lite
ratūrinio” vertinimo ribų — apie V. Ramono

Jittėrature
užsiangažavusios literatūros,

tiks- 
visai 
sri- 
lite-

/ •

idėjų kokybę, atsižvelgiant, kokioje 
aukštumoje ir kokiu tūriu jis sprendžia iš 
anksto pas ir inktą „bolševizmo ar 
bažnyčios” dilemą. Tačiau J. Grinius, pri- 
siskirdamas V. Ramono „giliosios asmeny
bės” komentatoriaus rolę, ir savo sąskai- 
ton pasiimdamas jo pasaulėžiūrą, paleng
vina kritiko uždavinį, perkeldamas disku
sijas į istorinę filosofinę ir politinę plotmę. 
Ties šiais dviem problemos asfiektais ten
ka kiek ilgiau ir apsistoti.

Matant, su kokiu kūdikišku simplicizmu 
J. Grinius — nekalbant jau apie V. Ramo
ną, kuris iš „inteligentinio” lygmens yra 
priverstas nusileisti į „baurų” lygmenį — 
sprendžia socialinės diferenciacijos proble
mas, į vieną maišą be jokio skirtumo su- 
grūsdamas visus ateistus, liberalus, pozity
vistus, masonus ir parmazonus — vėlgi ne
kalbant apie jokius tautinius liberalus, nes 
jų ne tik kad nėra, bet ir jokios tautiškos 
ideologijos iš viso negalį būti, — galima 
būtų tik nusišypsoti ir palikti žmones 
žaisti ir džiaugtis tokioje pasaulio santvar
koje, kokią jie įsivaizduoja. Kitaip sakant, 
jei kultūrfilosofiųė dilema: „arba bolševiz
mas arba bažnyčia” liktų tiktai teorinių at
skirų asmenų jx>mėgiavimų ribose, ji, ma
nau, būtų susilaukusi rš „liberaliniai pozi
tyvistinių” sluogsnių viso galimo toleran
tiško atlaidumo. Tačiau jos patiekimas po
puliaria romano forma ne tik kad patį ro
maną nuvertina iki propagandinio rašinio 
lygmens, bet ir istoriosofinę dilemą iš klai
dingos padaro klaidinančia.

Šis savotiškas kultūros istorijos reiški- ■ 
niaras pritaikytas egocentrizmas, kuris ver
čia J. Grinių be galo komplikuotų sociali
nių, politinių ir filosofinių reiškinių visetą 
mąstyti Katalikų Bažnyčios funkcijoje, jei 
jis buvo suprantamas, pavyzdžiui, Vidu
ramžiais, kada Bažnyčia iš tikrųjų gaubė 
visas dvasines visuomenės aspiracijas, daro
si jau visiškai nebesuprantamas nuo XVIII 
amžiaus, ir reikia labai didelių psichoana- 
litinių pastangų, norint suprasti tokios 
tikrai „XX-ąmžiškos” asmenybės, kaip J. 
Griniaus, galvosenos pagrindinius resortus. 
Žmonėms, kurie, kaip kad ir čia rašąs, nuo 
pat vaikystės yra (pratę pasaulio reiškinius 
mąstyti žmogaus funkcijoje, o lietuviš
kosios visuomenes reiškinius — lietu
vio funkcijoje, p.p Griniaus ir Ramono, 
įsivaizduojamas megalomaniškas, simplicis- 
tiškas pasaulis — nepasakysiu, kad būtų 
piktinąs ar įžeidžiąs — yra visų pirma ne- 
sufnantamas. Inde i r a e...

O tai, kas dar vpatin””- nemaloniai, 
troškinančiai nuteikia šitaip suprastame 
pasaulyje, kuriame tėra vietos tiktai komu
nistams ir katalikams, tai, būtent, tas nuo
lat atsikartojęs tapatumas tarp marksizmo 
ir mentaliteto tos katalikybės, kurią repre
zentuoja J. Grinius. Paskutiniųjų trijų am
žių istorinio vyksmo supratimas, kur „idė
jinis liberalizmas per Voltaire ir J. J. 
Rousseau, per A. Comti. ir H. Taine po- 
zityvizmą, j>er Feuerbaciio bei Buechnerio 
materializmą ir K. Markse istorinį mate
rializmą 
nuveda 
iš tiesi; 
stebina,
J. Griniaus plunksna. Taip ir kyla klausi
mas: kokie nuoseklumai, kokie intymūs 
gtmmiškumaj neveda kataliką galvoj: — ir, 
matėme, jau nebe pirmą kartą, marksistinė
mis kategorijomis? (B. d.)

ti uos e klia i (mūsų pabraukta) 
airio ir Stalino bolševizmą” yra 

i norėk liar marksistiškas ir 
išreikštas ne Korsako-Radžvilo, o
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KOVU IR KARO KELIAS I TAUTU LAISVE!
r / r f AKIMIRKSNIU KRONIKA

(Atkelta iš 1. pusi.)
— Gal malonėtumėt, p. profesoriau, kiek 

smulkiau apie šią dviejų pasaulių kovą pa
sisakyti?

— Durtuvai, pabūklai, tankai, lėktuvai, 
laivynas ir tt., — „ultima ratio regum” ir 
dabar nenustojo savo svorio, bet virto kas
dieniniu „argumentu” greta su kitais „pro
tingais argumentais” kituose kovos sekto
riuose. šiandien matome tą „ultima ratio 
regum” vartojamą Korėjoje, Kinijoje, Indo
nezijoje, Trieste ir tt., visai „karo nepa
skelbus”. Taigi, kova, jei nenorime panau
doki siauresnę sąvoką „karas”, eina, inten
syvėja. Ji darosi „pavojinga” ypač pastarai
siais mėnesiais, nes gali virsti „totaliniu, 
integraliniu karu” ir pasiekti maksimalų 
kovos laipsnį-eksplioziją, kada vadovauja
masi ne taikos, bet „karo teisės” normomis 
arba tikriau-visuotinio fizinio išsinaikinimo 
dėsniais ...

Sovietai dar nėra pakankamai galingi ir 
pasiruošę rizikutoi ir pradėti atvirą karą. 
Nemanau, kad Stalinas atkartotų Hitlerio 
klaidą ir atvirai siektų 3. Reicho likimo 
arba Niirnbergo teismo ... Todėl Sovietai 
veda ir ves sistemingą ir planingą kovą 
visuose gyvenimo sektoriuose ir įvairiuose 
kraštuose stiprins užimtas pozicijas ir sieks 
naujų be „integralaus pasaulinio karo iš- 
provpkavimo”. Tarptautinė teisė ir laisvų 
valstybių vidaus teisė teikia Sovietams la
bai daug progų veikti „kasdieninėmis ko
vos priemonėmis”, puikiai naudotis demo
kratinėmis laisvėmis ir, prireikus, „visiškai 
tvarkingai pasitraukti į iš anksto numatytą
sias pozicijas” be jokių nuostolių, jei kar
tais ši kova pasidaro kiek pavojingesnė ... 
Sovietų tikslas silpninti, dezorganizuoti, 
demoralizuoti ir nugalėti savo priešą jo pa
ties žemėje be jokių nuostolių, ypač su 
gerai parengtos savo penktosios kolonos, 
komunistų partijos, narių pagalba. Gi už
imtose žemėse įsistiprinti ir rengtis „pa
skutiniam ir lemiamam mūšiui” ... Sovietų 
galutinis tikslas-pasaulinė bolševikinė re
voliucija siekiama sistemingai, planingai, 
aktyviai, nepripažįstant jokių „paliaubų”, 
žiauriai, be mažiausių skrupulų visomis 
kovos priemonėmis — iš lėto sukėlė nuo
lat didėjančią reakciją ne vien Vakarų Eu
ropoje, Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
bet ir visame pasaulyje, visame žemės ru
tulyje.

Mūsų kovos ir siekimų rezultatai priklau
sys grynai nuo šios pasaulinės kovos pa
darinių.

— Kuria kryptimi eis demokratinio, lais
vojo pasaulio kontrakcija prieš Sovietų 
puolimus? ,

— Mano nuomone, demokratinio pasau
lio galutinis susiorganizavimas pareikalaus

. AMATININKAI IR DIRBIN1NKAI 
ORGANIZUOTI

Schwabisch Gmūmdė. — Balandžio 2 d. 
stovyklos amatininkai ir darbininkai, susi
organizavę į Liet. Darbininkų ir Amatinin
kų Profesnės Sąjungos skyrių, išsirinko 
vieneriems metams valdomuosius organus. Į 
naująją skyriais valdybą balsų dauguma 
išrinkta; Petniūhas, Didžiuli/ ir Andriuške
vičius; kandidątais — Beleckis ir Mačys. 
Neseniai susiorganizavęs Prof. S-gos sky
rius, šiuo metu turįs virš 100 narių, yra 
veiksmingas: per Užgavėnes suruošė blynų 
balių ir tuo žymiai papildė savo kasą, dau
geliui narių išdavė amato liudijimus, o ar
timiausiu laiku stovykloje . organizuoja 
šveisuotojų kursus, kuriuos galės lankyti tik 
Prof. S-gos nariai. (jv)

keletos metų. Šiuo metu prasideda siste
mingas ir nuolatinis „meškos žabojimas”, 
prarastų pozicijų atgavimas, užkirtimas 
Sovietams kelio imant naujas pozicijas, ap
sivalymas savo valstybėse nuo Sovietų 
penktųjų kolonų ir kitokių įsitvirtinimų 
įsigalėjimo, kolonijinių valstybių persitvar
kymas ir kolonijų sudemokratinimas, nau
jų nepriklausomų valstybių kūrimas-Indi- 
jos Indonezijos, Ceilono,' Filipinų ir tt., ku
rios gana nepalankios tarptautiniam bolše
vizmui, karinio potencialo kėlimas, nauji 
išradimai ir tt. Šis yra pavojingiausias ir 
įdomiausias kovos metas, nes „meška”, iš 
visų pusių spaudžiama, pradės labai ner
vintis, nuolat rodys dantis ir nagus, bet 
vengdama ar negalėdama, kaip ta Hitlerio 
lapė, pasidaryti vegetaru, iš lėto trauksis... 
Kuriame laipsnyje teks čia pavartoti mi
nėtą „ultima ratio regum”, sunku prana
šauti.

Sovietai gerai žino silpnąsias demokra
tinių valstybių puses, bet jie realiai ver
tina ir jų pajėgų potencialą ir lygina su 
savuoju. Todėl šioje kovos fazėje jie bus 
gana apdairūs. Jie vengs atviro karo.

O demokratijos, kaip minėjau, organizuo
jasi, turėdamos galvoje apsigynimą bei tai
kiu būdu tarptautinių konfliktų sprendimo 
laidavimą, bet ne „integralų, totalinį ka
rą”, nors lemiamu momentu tikrai nevengs 
ir šios baisiosios priemonės.

— Kaip savo veiklą rikiuoti šioje kovoje 
turėtų VLIKas, Vykdomoji Taryba ir Lie
tuvos atstovai?

— VLIK, Vykdomosios Tarybos ir mūsų 
pasiuntinių užsibrėžtos veiklos gairės ir

artimiausi uždaviniai vyriausiam tikslui ♦ 
siekti nesikeičia. Šitos veiklos galimy- J 
bės netiesiogiai palengvėja ryšium ♦ 
su laisvų tautų kovos intensyvėjimu savo ♦ 
laisvei' ginti. Mūsų akcijos sektoriuose ♦ 
atsiveria daugiau naujų galimybių. J

— Ką malonėtumėt pasakyti apie trem- į
tinių likimą? j

— Pagrindinės svarbos reikalas apsau- Į 
goti lietuvių tremtinių mases nuo galimų J
visokių pavojų. Reiktų mūsų tremtinių ♦ 
problemą akivaizdoje kylančios jiems spe- ♦ 
cialinės grėsmės, visoje plotmėje per mū- ♦ 
sų pasiuntinius iškelti didžiųjų Vakarų de- J 
mokratinių valstybių vyriausybėse. Su šiuo ♦ 
reikalu netektų pasivėlinti, nes būsimajai J 
laisvai Lietuvai tremtinių šviesuomenė bus ♦ 
labai ir labai reikalinga. t

Manau, kad dalis tremtinių persikels į J 
J. A. Valstybes, bet daug kam teks prisi- ♦ 
taikyti Vak. Europoje. Visais atžvilgiais J 
tremtiniams nepatartina veržtis į kolonijas ♦ 
ar į tropinius kraštus. t

— Kaip Jūs, p. profesoriau, jaučiatės to- J 
tintajame Madagaskare?

— Asmeniškai jaučiuosi visai pakenčia- ♦
mai. Sveikata, palyginti, tvarkoje. ;

Darbo turiu pakankamai, todėl netenka • 
nuobodžiauti bei dykaduoniauti. Stengiuosi { 
palikti šiame malgašų krašte šiok'us tokius ♦ 
savo veiklos pėdsakus, ypač pedagogijos J 
srityje. ‘ ♦

Jūsų bendradarbis palinkėjo prof. inž. J 
Ernestui Galvanauskui geros sveikatos ir ♦ 
sėkmės gyvenime bei padėkojo už pareik- ♦ 
šias mintis. Rimas Kemeklis ♦

Vienybės vardu
Sakydavome, kad visi keliai veda į Rymą. Sakome, kad daug kelių veda Į laig. 

vę. Gražus mūsų liaudies pasakų motyvas apie kryžkeles, ties kuriomis atsiduria 
kartais klaidžiojantis žmogus: du keliai jam atsistoja prieš akis. Vienas šviesus ir 
sausas, veda pro banguojančius kalnelius, topolių ir žilvičių alėjomis; kitas grum- 
stuotas ir šlapias, veda pro tamsius miškus ir pelkes. Tačiau ne visados išeina gerai, 
kai žmogus pasirenka tą šviesų ir sausą kelią. Priešingai, dažniausiai prie paslap
tingos burtų pilies, kuryje paslėpta mieganti gražuolė, prieina tik tas, kuris pa
sirenka antrą, sunkų ir vargingą kelią. Mūsų liaudis per daug pakėlė vargo, kad jo 
neįvertintų ir nebrangintų.

*

Retai kas mūsų šiandien galvoja, kad mūsų kelias į laisvę išpuoštas žilvičių ir 
topolių alėjomis. Ypač taip negalvoja tas, kuri? vaikščioja tais siaurais Kazlų Ra
dos, Žaliosios, Rūdininkų, Tauragės miškų takais, kur jo iš kiekvieno kampo tykoja 
baisus žvėris ir dar už žvėrį baisesnis sužvėrėjęs žmogus. Mes visi šiandien klam- 
pojame sunkiu grumstuotu keliu, bet mes visi tikime, kad tuo keliu patvariai ir 
kantriai eidami prieisime tą užburtą pilį, kurioje miega pati gražiausia karalaitė, 
kurią kada nors yra aprašiusi rašytojo plunksna, kurią kada nors yra nutapąs 
dailininko pieštukas. Joje miega gyva Lietuva.

*

Yra mūsų tarpe Biliūno didvyrių, kurie greičiau nori pasiekti kalno viršūnę, 
kurie nors ir neturėdami magiškos galios prižadinti miegančią gražuolę, nori nors 
ją pamatyti, pasižavėti jos grožiu, praskinti tuos kelius ir takus, kuriais vėliau ga
lės keliauti tie, kurie galės ją pažadinti iš jos ilgo ir sunkaus letargo miego.^Gar- 
bė mūsų visų jiems.

Yra mūsų tarpe ir tokių, kurie mano, kad tik jie vieni žino tikruosius kelius į 
tą užburtą pilį, nors tie keliai vestų ir pro Irlandiją, Ispaniją, ar Ameriką.

*

Su tais pastaraisiais monopolistais ir yra blogiausia. Žinoma, natūralu, kad 
žmogus, arba grupė žmonių, pasirinkusi tam tikrą kelią, tiki, kad tas kelias yra 
geriausias. Kitaip jis arba jie būtų nenuoširdūs. Bet kas galėtų išdrįsti tvirtinti, 
kad jis neklysta šiame begalinių klaidų pasaulyje. Mes žinome, kad buvo ir yra 
diktatorių ir partijų, kurie skelbėsi esą neklaidingi, kurie tik vieni turėjo teisės kai-

C

Misijų atnaujinimas Dinkelsbiilyje
Visų laukiamas ir gerbiamas tėvas -Bru- Iškilmingame paminklo šventinime daly-

žikas š. m. kovo 26—27 d. d. atnaujino šios 
stovyklos lietuviams misijas (pirmosios bu
vo pernai, maždaug tuo pačiu laiku), kurios 
praėjo su didžiausiu pasisekimu. Misijos 
vyko mažojoje kapinių bažnyčioje ir pa
mokslų klausėsi visi šioje stovykloje gyve
nantieji lietuviai.

Savo argumentuotais pamokslais tėvas 
Bružikas įrodė, kad žmogaus gyvenimas 
turi remtis tikėjimo praktika — gerais dar
bais. Ypatingai tremtyje kiekvienas lietuvis 
turėtų būti praktikuojančiu kataliku, nes „jis 
panašus į žmogų, kurs pastatė namus, giliai 
iškasęs ir padėjęs pamatą ant uolos. Pot
vyniui užėjus, srovė ištiko tuos namus, bet 
negalėjo jų pajudinti, nes turėjo pamatus 
ant uolos”. (Luko 4—48).

Velykų 1. dieną 6 vai. ryto visi lietuviai 
organizuotai dalyvavo (toje pat bažnyčioje) 
Kristaus Prisikėlime. Girdenis.

vavo gražus būrys vietos lietuvių ir veliuo- 
nies artimųjų.

— Balandžio 7 d. iš Bambergo vėl išvy
ko į Australiją grupė lietuvių. Taip retėja 
mūsų šeima ir taip skirstomės po platųjį 
pasaulį... (a.)

bėti visos tautos, žiūrėk, net ir visos žmonijos vardu. Bet istorija žino lygiai tiek 
pat pavyzdžių, kad tie tariami neklaidingieji nuvedė savo tautas ir veda žmoniją 
baisių nelaimių keliais.

Nežinau, koks filosofas yra pasakęs, kad galvojimas prasideda abejojimu. Leis
kite ir mums paabejoti ir tų neklaidingųjų neklaidingumu. Pasinaudodami ta teise,

t mes ir su tam tikra šypsena žiūrime į jų šmeižtus, kvalifikacijas, pasmerkimus, ne-
♦ svarbu ar tas daroma vienybės vardu, ar kuriais kitais sumetimais. Ir pačią vie-
♦ nybę mes suprantame ne pagal garsiuosius šūkius: ein Volk, ein Reich, ein Fiihrer,
♦ bet, kaip vienoje paskaitoje yra gražiai pasakęs R. Kryžiaus pirmininkas, kaip at-
♦ skiras spalvas toje pačioje vaivorykštėje. K. STROPUS

Gražiai įvykdytas LRK vajus

PAŠVENTINO LIETUVIUI PAMINKLĄ
Bambergas. 1946 m. lapkričio 22 d. 

Bamberge, autosunkvežimio kliudytas, tra
giškai mirė lietuvis Valentinas Liorencas. 
Jis palaidotas to paties miesto kapinėse.

Norėdami įamžinti mirusio Valentino Lio- 
renco atminimą ir atsidėkoti bent dalimi už 
jo nuoširdžią veiklą savos visuomenės labui, 
bambergiečiai lietuviai pastatė jam nors, 
palyginti, kuklų paminklą. A. a. V. lįioren- 
cas, būdamas visos eilės svetimų kalbų ži
novas, daug yra pagelbėjęs lietuviams san
tykiaujant su Unrros ir kitais sąjungininkų 
pareigūnais.

Balandžio 4 d. pastatytasis paminklas bu
vo pašventintas. Šventinimo apeigas atliko 
ir gražų pamokslinį žodį kapinėse pasakė 
kun. A. Trakis. I

Schwabisch Gmūndė. — Balandžio 4 d. 
Liet. Raud. Kryžiaus vietinis skyrius pradė
jo vajų-rinkliavą, skirtą vaikams ir jau
nuoliams šelpti. Organizuotai pakelta vėlia
va ir čia pat ore išpildyta maža progra
mėlė, dalyvaujant gimnazijos, pradinės mo
kyklos ir vaikų’ darželio vaikučiams. Visą 
priešpietį stovyklos rajone vykdyta rinklia
va, kuri davė labai gražių rezultatų, nes 
surinkta virš 2.000 RM. Pavakarėj su
ruošta five o’clock su muzika ir gaivinan
čiais gėrimais, ir šis parengimas taip pat 
davė pajamų. Vietiniam LRK skyriui vado
vauja inž. Snarskis. (jv)

ĮSTEIGTAS KULTŪROS FONDO 
SKYRIUS

K a s s e 1 i s. — Kasselio - Mattenbergo 
stovykloje įvyko steigiamasis Kultūros Fon
do skyriaus susirinkimas. Išrinkta laikinoji 
skyriaus valdyba, kuriai susirinkimas pa
vedė artimiausiu laiku sušaukti platesnio 
masto susirinkimą, kad į Kultūros Fondo 
skyrių įtraukti daugiau narių. Į jį pakvies
tas Kultūros Fondo atstovas.

— Stovykloje pradėjo eiti naujas laik- 
raštukas-biuletenis „Žinios”. Biuletenio an
traštėlė spaustuvėje atspausdinta ir bendrai 
jo išvaizda daro gerą įspūdį. Jo turinys

skiriamas daugiausia lietuvių tremtinių 
bendruomenės klausimams, bet taip pat 
duoda ir svarbesniųjų radijo žinių santrau
kas. Leidžia vietinis LTB komitetas, o re
daguoja vienas iš Lietuvos laikų žurnalistas.

— ‘Kasselio stovyklos gyventojai sujudo 
rūpintis stovyklos iškėlimo reikalu. Buvo 
pasklidę gandų, kad stovyklą ruošia iškelti 
karinė valdžia, bet gandai nepasitvirtino. 
Daryta tuo reikalu žygių IRO įstaigose, o 
taip pat numatoma kreiptis į karinę valdžią. 
Tam tikra komisija važinėjo amerikiečių 
zonoje ieškodama stovyklai vietos.

Išsikėlimo motyvai — rusų zonos artu
mas. Pažymėtina, kad Kasselio stovyklos 
iškėlimą „remia” ir vietos vokiečiai1. Miesto 
tarybos posėdyje priimtas nutarimas daryti 
žygių DP iš Kasselio iškelti. Bent šiuo at
veju tremtinių ir vokiečių norai sutampa ...

— Su-Area, Kasselyje įvyko patikrina
mieji egzaminai avių ūkio augintojams į 
Kanadą. Norinčių juos laikyti atsirado ne
mažai lietuvių. Tačiau egzaminų komisija, 
sudaryta vietos Area, pareiškė, kad nei vie
nas lietuvis negali šių egzaminų išlaikyti, 
nes jie turi per mažai supratimo apie avis. 
Tuo tarpu gretimose stovyklose į šį kon
tingentą pateko nemažai ir lietuvių, vadi
nasi, lietuviai nusimano apie avių auginimą.

Stebėtojas.

V. KRĖVĖS „GILŠĖ” ANGLIŠKAI
„The American Slavic and East Europai 

Review” išspausdino 1947 metų Vl-me to
me prof. Dr. Alfredo Senno redaguotą Vin
co Krėvės-Mickevičiaus „Gilšės” vertimą. 
Veikalą išvertė Senno klausytojai R. 0. 
Thompson, H. D. Lipoiūtė ir E. G. Sa- 
naitė.

VYR. FASK-TAS SKELBIA:
1. Tinklinio rinktinės sudarymas. Šią me

tų balandžio mėn. 23—25 d. d. įvyksta tarp
valstybinės Lietuva—Latvija—Estija krepši
nio ir tinklinio rungtynės. Lietuvių tinklinio 
rinktinę sudarys šie kandidatai: O. Gra
jauskas, L. Jarošekas, St. Butvilą, A. Rikl
ias, B. Žvirgždys, J. Tunkis, N. Karaša, St 
Budraitis ir Vt. Radavičius.

Tinklinio rinktinei paruošti skiriamas 
Vytautas Radavičius.

2. Sportininkų registracija. Pavieniai spor
tininkai gyvenantieji privačiai ir iki šiam 
laikui neprklausahtieji jokiam lietuvių spor
to klubui, raginanti šią registraciją atlikti 
artimiausiame sporto klube arba betarpiai 
Vyr. FASK-to sekretoriate, Augsburg- 
Hochfeld,- Leypoldstr. 1.

3. Sportininkų liudijimų išdavimas. Visi 
sporto klubai, kurie iki šiam laikui nepri
statė sportininkų sąrašų Vyr. FASK-to 
sportininko liudijimui gauti, privalo šiuos 
sąrašus kuo skubiausiai prisiųsti Vyr. FAS 
K-to sekretoriatui, kadangi liudijimai jau 
yra pagaminti1. Siunčiant sportininkų sąrašus 
nurodyti: sportininko pavardė, vardas, ku
riam klubui priklauso, gimimo data ir ka
rias sporto šakas kultivuoja. Kartu prisiun
čiama sportininko fotografija ir liudijimo 
mokesčiui RM 5.—

A. Venclova, lova, lovys ir kt.
Atkelta iš 3. pusi.)

lose Sibire ar kur kitur). Anų Himno plokš
telių paraštėje galima būtų atkurti raudo
nojo ir rudojo totalizmo baisybių vaizdas 
Lietuvoje. Bet tai jau kita proga.

Himną NKVD atsiminė 1941 m. vasarą, 
kai1 iš Maskvos radijo pasigirdo audicijos 
skiriamos nacių okupuotai Lietuvai. Tą patį 
metodą bolševikai naudoja ir šiandien, norė
dami Himno pagelba suklaidinti politinius 
emigrantus ir įvilioti juos į anapus geleži
nės uždangos. Tačiau tremtiniai neakli, jie 
mato, kur veidas, o kur kaukė. Gegutė yra 
gegutė, nors ji ir Himną pamėgdžiotų, — 
visi žino, kad nesavame lizde tupėdama, ir 
svetimus reikalus gina.

Paskutiniu metu į repatriacinę veiklą 
yra įtrauktas rašytojas Antanas Venclova, 
buvęs švietimo komisaras. Kaip pranešėjas 
jis neblogas, dikcija gera. Bet argumentai— 
gryni skoliniai iš NKVD. Šiaip žmogus nu
tylėtum, bet kai tokius dalykus kalba ra
šytojas (ir ne menkų gabumų), norisi šis 
tas išsiaiškinti, kad tremtinių bendruomenė 
dar akivaizdžiau matytų, kaip anapus prie
vartaujama visos be išimčių profesijos. Ra
šome ne A. Venclovai įtikint (mūsų laisva
sis žodis jo vistiek nepasieks), bet tremti
nių bendruomenei NKVD metodus išryš- 
inti.
Prieš porą savaičių A. Venclova taip pa- 

sifutb kominformo bangų nešamas, kad net

tremtinius ėmė raginti organizuoti bado 
streikus, besiginant nuo... ko gi? Nagi, 
nuo išvežimų į Kanadą, Angliją ir Ameri
ką. Ir rado žmogus baubą!

Toliau bekalbėdamas A. Venclova pasidi
džiavo, kad „į Tarybų Lietuvą sugrįžta visi 
švarios sąžinės lietuviai”. Tad pažvelkime j 
tąją sąžinių švarą.

„E” pranešimu, „Tėvynės Balso” minimas 
ir A. Venclovos garbinamas Aleksas Slab- 
šys 1946 m. išplėšė Balfo sandėlį Paryžiu
je, ten pat apvogė bažnyčią. Paties Slapšio 
pasakojimusi, buvęs jis saugumo policijos 
agentas, o prie vokiečių šaudąs žydus. Kaip 
iš darbų spręsti, visai tinkamas Į LKP(b). 
Gaila, kad iki šiol painiojosi Vakaruose ir 
dergė politinio emigranto vardą. Anam iš
vykus į LTSR, politinė emigracija valosi...

A. Venclova, be kita ko, pasidžiaugė Ra
manauskienės sūneliu Geručiu. LTB teismo 
sprendimu, Geručio motina buvo už ben
druomenės turto vogimą atleista iš stovyk
los siuvyklos vedėjos pareigų ir nubausta 1 
metų sąlyginio kalėjimo. Dar A. Venclovai 
žinotina, kad tas Gerutis nėra Gerutis, nes 
dokumentuose jis yra Gerhardas. Tai vo
kiškas vardas, nes ne kitokia ir jo molina 
repatriantė. Ramanauskienė, seniau įgarsė
jusio abortų specialisto, dabar LTSR „gy
dytojo” Ramanausko žmona.

Rašytojas A. Venclova ypač didžiavosi 
viena moterįpi, kuri į LTSR sugrįžo iš 
D. Britanijos ir šiuo metu nei iš šio, nei 
iš to gavo mokytojos vietą. Tremtyje, 
Klingberge, netoli Lūbecko, ji reiškėsi ki
tu kuo, bet ne mokytojos profesija. Kai iš
vyko Į D. Britaniją, savo „pamėgimą” tęsė 
ir pritęsė iki nėštumo. D. Britanijos Darbo 
ministerija patarė jai grįžti atgal į DP sto
vyklą. Ji, vengdama tremtinių opinijos, grį
žo į LTSR.

A. Venclovos žodžiais, tai „sąžinė par- 
šaukė į tarybinį gyvenimą”. Ne sąžinė, bet 
traukos jėga arba, kriminalogų terminu, ta 
aplinkybė, kad nusikalstamoji aplinka lei
džia laisvai vystytis nusikaltėlių polinkiams. 
Ana moteris viešai padaryta „nukentėjusi 
nuo Vakarų kapitalistų ir sufašistėjusių ko- 
mitetininkų”, Mus iš tikro stebina bolše
vikų sugebėjimai iš lovos dalykų sukurti 
politikos dalyką.

Lova yra lova, bet anapus geležinės už
dangos, būtent tarybinėje santvarkoje, ma
tyti, iš lovos gali būti ir ... lovys, atseit — 
pragyvenimo šaltinis ir platforma. Kokia 
sistema, tokie daiktai, ir tokie žmonės! Juk 
normaliame gyvenime ir pjautuvas bei kūjis 
yra dori dalykai, garbingo darbo įrankiai, 
bet kai jie, piautuvas ir kūjis, sudedama į 
krūvą ir tenka garbinti kaip VKP (b) ir 
NKVD herbas, — tampa milijonų pabaisa 

ir prakeikimas ...

Pirmoji Kanadoje Lietuvių Ekspedicinė 
bendrovė

HELP Reg’d
prima maisto siuntinių užsakymus į visas 
Vokietijos okupacines zonas, išskiriant SSSR 

Siuntinys Nr. 1, tik 10 dol.
Taukų ...... 3 sv.
Kavos ...... 2 sv.
Cukraus . . . ■ . 5 sv.
Mėsos (kiaul.) ... 3 sv.
Grietinės ..... 1 sv.
Miltų ...... 1 sv.
Ryžių ...... 1 sv.
Kakao ...... Va sv.

■>. Džiov. vaisių .... 1 sv.
Siuntinys Nr. 2. tik 5 dol.

Taukų .............................. 1 sv.
Mėsos (kiaul.) .... 1 sv.
Kavos ...... 2 sv.
Cukraus ...... 1 sv.
Kakao ...... 1 sv.
Miltų .............................. 1 sv.

Visi produktai yra aukščiausios rūšies ir
švieži.
Ekspedicinė Bendrovė Kanadoje HELP 
patarnauja Kanados ir JAV įvairių tautybių 
žmonėms. Siuntiniai siunčiami greičiausiu 

Kanados pašto laivininkystės keliu.
HELP pilnai garantuoja už siuntinio pri

statymą adresatui, kiekvienu atveju prisiun
čia Tamstai gavėjo pakvituotą orderį.

HELP grąžina Tamstai pinigus, jei dėl 
kurių nors priežasčių adresato siuntinys ne
pasiektų.

HELP standartiniai siuntiniai savo turi
niu ir verte pralenkia visus užsienių siun
tinius.
HELP Reg’d. P. O. Box Nr. 777 Place 
D’Armes, MONTREAL 1, QUE. CANADA.

Savo giminėms užsieniuose pasiųskite mū
sų adresą.

Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komitetas

„The Thought” Lithuanian Newspaper 
Authorized by Headquaters European Com
mand Civil Affairs Division No UNDP 
203„* Appears 3 times weekly * Editor
in—Chief and authorised licensee: J.Va- 
saitis * Printed by Verlagsdruckerei Diet- 
rich & Schuster O.m.b.H.. Memmingen

Vyr. Redaktorius — leidėjas J. Vasaifis. 
Redaktoriai: Henr. Žemelis ir St Kalvaitis 
Leista Vyr. JAV kariuomenės būstinės Eu- 
ropoję * Laikraštis išeina pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais * Prenume
rata mėn. RALIO.—, atskiras numerisRM. 
L— * Prenumerata ) užsienį, išskyras 
Japoniją, Ispaniją ir Austriją, su persiun
timo išlaidomis RM. 15.— mėn. * Einam 
sąskaita Volksbank Memmingen, e.O.m.b.H 
Nr. 9149 ir Postscheckkonto Miinchen 14210. 
Adresas; „MINTIS”, (13b) Memmingen, 
’Schrannenplatz 6. Laiškams: Memmingen, 

Postfach 2.

Redakcija nesunaudotų rankraščių nesau
go ir taiso savo nuožiūra * Honoraras 
mokamas tik nuolatiniams bendradatbiams 
iš anksto susitarus * Priimami skelbimai, 
tik iš anksto už juos apmokėjus * Skalu- 
mai iki 10 petito eilučių RM. 20.-. tol u« 
už kiekvieną eilutę po RM. 1.50 V* 
skelbimų turinį redakcija neatsako Re
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