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Forrestalis sako: JAV sutramdys provokatorius
Vasaros laikas

Balandžio 18 d. 2 vai. ryto bus [vestas 
vidurio Europos vasaros laikas. Laikro
džiai bus pavaryti vieną valandą pirmyn.

Kanada nepripažįsta Lietuvos aneksijos
Ottawa (UP). Kanados užsienio reikalų 

ministerija griežtai pareiškė, kad Kanados 
vyriausybė nepripažįsta Sovietų S-gos 
[vykdyto Lietuvos [jungimo į Tarybų Są
jungos respublikų skaičių.

Sis pareiškimas padarytas kaip viešas at
sakymas i Sovietų S-gos ambasados bandy
mą Lietuvos piliečius Kanadoje priversti re
gistruotis Sovietų S-gos piliečiais.

Sukilimas Costa Ricoje
Washingtonas (Dena). Pagal pasiekusias 

žinias iš Costa Ricos čia kilo ginkluotai 
perversmas. Sukilėliai užėmė daug miestų. 
Po diplomatinio korpuso San Josėje atsr- 
šaukimo Costa Ricos sostinę nuo sukilėlių 
apsaugoti, bendra būklė krašte žymiai pa
blogėjo. Limono uostamiestis yra' užimtas 
sukilėlių. Netrukus laukiama sukilėliu* 
pabusiant ir sostinę San Josę. Dėl antro 
savo didumu krašto Kartagos , miesto 
vyksta atkaklios kautynės.

„Quo vadis, Domine?“
Rymas (Dena/Reuteris). Milano ir Turi

no gatvėse pirmadienį pasirodė nauji ko
munistiniai plakatai, kur komunizmas pro
klamuojamas kaip „gryna krikščionybė”. 
Tuo norima laimėti rinkikų iš tikinčiųjų 
sluogsnių.

Vienas tų plakatų vaizduoda darbininkų 
priešakyje žengiantį Kristų. Prieš jį stovi 
kunigai su fašistų ženkliukais.

[ klausimą „Quo vadis, Domine?” Kris
tus atsako: „Balsuoti už liaudies frontą”.

Kitos formos plakate atvaizduotas kūjis 
ir piautuvas ir parašyta: „Tai yra gryna 
Jėzaus Kristaus* doktrina”.

Grįžta repatriating misija
Viena (Dena/Reuteris). JAV okupacinės 

įstaigos Austrijoje atšaukė savo ankstyves
ni draudimą ir pareiškė, kad vėl leidžia 
Sovietų Sąjungos repatriacinei misijai lan
kytis- išvietintųjų stovyklose JAV Austrijos 
okupacinėje zonoje.

Paskutinė Sovietų Sąjungos repatriacinė 
misija iš amerikiečių srities išvyko vasario 
mėnesj, paskelbus draudimą lankytis išvie
tintųjų asmenų stovyklose. Sovietų prašy
mą pailginti misijos veikimo laiką ameri
kiečiai tuo irjętu buvo atmetę.

Švedai turi ginkluotis
Gothenburgas (Dena/Reuteris). Švedijos 

ministeris pirmininkas T. Erlanderis pirma
dienio vakare pareiškė, jog švedai savo gy
nybą turi taip išplėsti, kad galėtų didžiąsias 
valstybes sulaikyti nuo kėsinimosi bet kurią 
dalį krašto padaryti karo arena.

Erlanderis švedų politiką suglaudė į 4 
skirsnius: 1. kova su demokratijos priešais 
savo krašte; 2. tautinės nepriklausomybės 
gynimas; 3. jokių sutarčių, kurios Švediją 
galėtų padaryti žaidimo sviediniu tarp di
džiųjų tautų; 4. dalyvavimas Europos ūkio 
atstatyme.

Civilizacija pavojuje
New Yorkas (Dena/Dans). Trečiųjų F. D. 

Rooševelto mirties metinių proga preziden
tas Trumanas ir užs. reik, ministeris Mar
shallis savo žodyje į tautą iškėlė velionies 
prezidento nuopelnus, gelbstint pasaulio ci
vilizaciją. Marshallis pareiškė, kad ir šian
dien civilizacija yra atsidūrusi pavojuje, 
kaip ir anuomet, todėl amerikiečių tauta 
privalo turėti nepažeidžiamą drąsą ir ne
svyruojanti pasitikėjimą dalykais, kuriuos 
laiko esant teisingus.

Griežtas ST reformos projektas
Washingtonas (Dena). Šešiolika senatorių 

pirmadienį pasiūlė rezoliuciją, kuria reika
laujama reformuoti Saugumo Tarybos nuo
status, kad JAV, D. Britanija ir Sovietų 
Sąjunga turėtų po du atstovus, Prancūzija 
ir Kinija po vieną atstovą, o likusieji visi 
kraštai — du atstovus. Be to, jie reikalau
ja panaikinti „agresijos” atvejais veto tei
sę, Įsteigti pasaulio ginklavimosi kontrolę 
ir audaryti pasaulio policiją — ginkluotas 
Pajėgas. Toliau reikalaujama sudaryti ne
partinį phsaulinį teismą užpuolikams teisti 
ir kontroliuoti atominius ginklus.

Washingtonas (Dena). Pasak Reuterj, 
JAV krašto apsaugos ministeris Forrestalis, 
kalbėdamas atstovų rūmų karinėje komisi
joje, kuri svarsto prezidento Trumano siū
lymą įvesti bendrą karinį apmokymą, pa
reiškė, kad, jo nuomone, JAV turės tik ta
da taiką, kai JAV tvirtai pareikš, jog jos 
nepakęs Vakarų Europos civilizacijos su
naikinimo.

Mes turime pasauliui išaiškinti, pareiškė 
Forrestalis, jog visos tos tautos, kurios gal
voja panaudoti tuos pačius metodus, ku
riais Hitleris pridarė tiek daug blogo it 
išžudė tiek žmonijos, susidurs su galutiniu 
ir tvirtu JAV nusistatymu, panašiai kaip ir 
Vokietija.

JAV neturi nė mažiausio noro kam nors 
grasinti ar provokuoti kokį nors konfliktą, 
bet JAV turi išauginti tokias savo karines 
pajėgas, kad kiekvienas užpuolėjas būtų iš 
anksto jų perspėtas.

Nors karui pasibaigus komunizmas ir to
li pasistūmėjo pirmyn, bet vis dėlto taikos 
perspektyvos J. A. Valstybėms yra dides
nės, negu Sovietų Sąjungai, tačiau reikia 
suprasti, kad prasidėjus karui JAV yra pa- 
siryžusios veikti,

JAV karo potencialas yra kur kas dides
nis, negu Sovietų Sąjungos, nors ji ir turi 
didžiausią viso pasaulio armiją.

Nors Sovietų Sąjunga ir sužinojo ato
minės bombos paslaptį, bet ji kol kas ne
turi dar pramonės įrengimų, kad pati ga
lėtų gaminti atomines bombas.

Kimba į britus
Wiena (Dena). Sovietų įstaigos Austri

joje, pasak Reuterį, ant plento, kuriuo susi
siekiama iš Vienos su britų aerodromu, 
Schwechate įrengė savo kontrolės punktus 
ir pradėjo tikrinti tuo keliu vykstančių bri
tų karinio personalo asmenų tapatybę.

Britų įgulų vyr. vadas Austrijoje gen. A. 
Gallowayus pareiškė, kad jis protestuos 
dėl tokių sovietų priemonių susisiekimui 
siaurinti. .

Čekoslovakijos perversmą tebediskutuoja
New Yorkas (Dena/Reuteris). Čilė forma

liai kreipėsi pirmadienį į Saugumo Tarybą, 
prašydama sudaryti pakomisę, kuri surink
tų duomenis Čilės iškeltam apkaltinimui, 
kad Sovietų Sąjunga įsikišo į Čekoslovaki
jos vidaus reikalus. Čilės atstovas S. Ta
ryboje Santa Cruzas, kuris iškėlė minėtą 
rezoliuciją, pareiškė, kad sudarytoji pako
misė turės kaip galėdama greičiau surink
ti duomenis bei įrodymus ir juos pateikti 
S. Tarybai.

Sovietų Sąjungos atstovas Gromyka pa
reiškė, kad Čilės kaltinimas esąs melas, nes 
Sovietų Sąjunga neturėjo ir neturi nieko 
bendra su įvykiais Čekoslovakijoje ir to
kie pareiškimai, kad Sovietų Sąjunga mai
šėsi į Čekoslovakijos vidaus reikalus, yra 
naujas išradimas. Jis atmetė siūlymą nag
rinėti Čekoslovakijos įvykius.

Gromyka protestavo prieš politinių liudi
ninkų klausinėjimą ir nurodė, kad daugu
mas šių liudininkų esą politiniai nenaudė
liai, ir kad kiekviename krašte galima rasti 
tūkstančius žmonių, kurie sutiks išduoti 
savo vyriausybę.

Washingtonas (Dena/Reuteris). Čekoslo
vakijos perversmo politinių padarinių šiuo

Naujas JAV aviacijos viršininkas gen. Hoytas S. Vandenbergas (dešinėje) ir 
ankstyvesnis viršininkas gen. C. Spaa,tzas (kairėje), - . (Dena/INP-Bild)

Pirmadieni grįžtant iš britų zonos, ge
nerolo’ specialus traukinys buvo sulaikytas 
visą valandą.

Išgabena šeimų mantą
Berlynas (Dena). 8 JAV transportiniai 

lėktuvai pirmadienį išskrido iš Berlyno Į 
Frankfurtą, prikrauti Amerikiečių įgulų šei-

Karo išvengi
Berlynas (NF). Generolas Clayus INS ko

respondentui duotame pasikalbėjime pareiš
kė, kad, jo nuomone, naujo karo galima iš
vengti. Tačiau jis Įspėjo, kad dabar sovie
tų naudojamoji JAV ir D. Britanijos 
„spaudimo” taktika galinti turėti padarinių.
Berlyne Įvykusio lėktuvo susidūrimo prie
žasčių lig šio] nebuvę galima išaiškinti. Ge
nerolas Robertsonas sutiko su maršalo So- 
kolovskio siūlymu, kad būtų sudaryta britų 
sovietų tyrimo komisija, kuri nustatytų ne
laimės priežastį.

Tačiau generolas Clayus nurodė, kad p: 
dėtis Berlyne tebesanti „labai rimta”. J be-'į-Ą 
prasitarė, kad derybose su Sovietų S-gliu- 
JAV vesiančios tvirtą politiką. Pirmiausia 
ji pasireikšianti tuo atveju, jei Sovietų S-ga 
ir toliau bandysianti siaurinti 
okupacinės valstybės, • teises. 
Berlyno komendantai jau seniai 
mais parodę, jog jiems nerūpi 
biauti su vakarinėmis valstybėmis, kad s'šihę? ' 

buvo N

JAV, ka p 
Sovietiniai 
savo veiks- 
bendradar-

darytų vieną Vokietijos vyriausybę.
Pastaruoju metu sovietai atkartoti! ^er 

bandę spausti vakarines valstybes. Bet f 
skutinės savaitės įvykiai turėję parodu 
Sovietų S-gai, kad jos naudojamoji spaudi
mo „taktika” neapsimoka.

. i
Bet sovietai nenusileidžia

Amerikos karinis gubernatorius nurodė, 
jog dar nesą ženklų;' .kad sovietai ketintų 
atsisakyti nuo reikalavimo kontroliuoti j 
Berlyną ir iš ten einančius sąjungininkų 
traukinius. Dar nenustatyta data sovietų

metu dar negalima apžvelgti, sakoma šešta
dienį .paskelbtame atstovų rūmų užsienio 
politikos komisijos tyrinėjime apie vasario 
mėnesį įvykusį perversmą Čekoslovakijoje.

Tas tyrinėjimas papildo jau anksčiau tu
rėtas žinias apie pasaulinio komunizmo 
strategiją ir taktiką.

Perversmas Čekoslovakijoje, sakoma ko
misijos tyrinėjimo duomenyse, reiškia kur 
kas daugiau, kaip tik vieno krašto įtrauki
mas į komunistų kontroliuojamų valstybių 
grupę, kadangi dabar komunistai turi ne
ribotą kontrolę visame komplekse sričių, 
turinčių labai didelę ūkinę reikšmę taikai 
arba karui.

Pirmieji Čekoslovakijos įvykių padariniai, 
galimas daiktas, pasireikš per Italijos rinki
mus balandžio 18 d.

Turėtų imti pavyzdį iš jugoslavų
Belgradas (Dena). Jugoslavijos užsienio 

reikalų ministeris Simičas, pasak AFP, pir
madienį vakare įteikė D. Britanijos ir JAV 
pasiuntiniams Belgrade plačią notą, kurioje 
Jugoslavija protestuoja prieš JAV ir D. 
Britanijos politiką Triesto srityje. Notoje 

mų namų apyvokos daiktų. Amerikiečių 
valdinės įstaigos pareiškia, kad šiomis 
transporto priemonėmis norima sumažinti 
geležinkelių ir sauskelių susisiekimo ap
krovimą, kuriais susisiekimas šiuo metu 
yra sumažintas. Manoma, kad tokie trans
portai bus gabenami ir ateityje, kiek lais
vos vietos bus lėktuvuose.

i dar galima
pasiūlytai konferencijai susisiekimo suvar
žymams išsiaiškinti. „Mes Įsakmiai pareiš
kėme sovietams, pabrėžė Clayus, jog mes 
nepakęsime, kad sovietai kontroliuotų mūsų 
tarnybinius traukinius, o nuo tol iš jų ne- 
begirdėjome nieko”.

Vėl nauja kontrolė
Sovietų karinės įstaigos atsisakė prolon- 

guoti pasus amerikiečių ir britų personalui, 
kuris tvarko kabelį iš Berlyno į vakarines 
zonas. Britų ir amerikiečių įstaigos pro
testavo prieš tai ir pareikalavo dalyką iš-

. | N amerikiečių pagalbos stotis, esančias 
prit"automobilių susisiekimo linijos tarp 
Berlyno ir Helmstedto. Tą tarnybą ateityje 
pasiimsianti sovietų karinė administracija. 
JAV karinė valdžia pranešė tas stotis nu- 
imsianti tarp balandžio 25. ir 30. d.

Antrąkart mėnesio būvyje povandeninių 
''ų./ j-- i'įpje Londone įvyko gaisras.■ -1 loję Londone įvyko gaisras.
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nisteris Marshallis Panamerikos konferenci
jos delegacijoms pirmadienį pareiškė, kad 
keltasis Kolumbijoje perversmas yra po 
karo pabaigos pirmas didesnis komunistų 
žygis Vakarų pusrutulyje.

Marshallis pranešė, kad delegacijos su
sirinks antradieni, kad galutinai nutartų, ar 
konferencija tęstiną Bogotoje. Jis pažymė

i nurodoma, kad ši politika tiesiogiai pažei
džia Italijos taikos sutartį ir sukuria Tries- 

I to srityje ūkinį netikrumą, kad anglai ir 
amerikiečiai galėtų pateisinti savo Triesto 
okupaciją ir provokuoti nesugyvenimą tarp 
jugoslavų, ir italų.

. Į -------------
Suomija po pakto sparnu

Paryžius (Dena). Dėl Sovietų Sąjungos 
Suomijos savitarpio pagalbos pakto pasi
rašymo paryžiškis „Le Monde” trečiadienio 
laidoje pasisako, kad gresiančio karo atve
ju sovietai gali užimti Suomijos respublikos 
teritoriją.

Betgi pakte Suomijai teikiama kai kurių 
lengvatų, pvz., Suomija turi visišką laisvę 
disponuoti savo ginkluotomis pajėgomis. 
Praktiškai imant ir be pakto sudarymo są
lygos nebūtų per daug jau pasikeitusios, nes 
ką gi gali Suomija karo atveju padaryti su 
savo 29.000 karių? Sovietų Sąjunga vis tiek 
savo kariuomene užplūstų šį kraštą ir jį 
panaudotų kaip savo operacijų bazę.

Sovietų ofenzyva į naujus taikinius
Londonas (Dena/Reuteris). Tarptautinis 

Europos klausimų studijavimo komitetas, 
daugiausia dešinės orientacijos gremijumas, 
šeštadienĮ paskelbtame pranešime sako, kad 
sovietų „ofenzyvos akcija” iš Balkanų vals
tybių šiais metais išsiplėsianti į Palestiną 
ir Viduržemio jūros sritį.

Pranešimas buvo išleistas pritariant dau
geliui žymių asmenų, tarp jų lordui Van- 
sittartui, buvusiam Britanijos vyriausybės 
tarėjui, prancūzų rašytojui Pauliui Clau- 
deliui ir Morisui Schumanui, vienam iš 
MRP vadovų.

Pranešime teigiama, kad Sovietų S-ga, 
pasinaudodama „čekoslovakų agentais”, pri- 
statinėjusi ginklus Palestinos arabams, o iš 
kitos pusės, ji rūpestingai mokiusi karo 
mokslo Palestinos žydus.

Pranešimas sveikina priemones glaudes
niam Europos susijungimui, kurių buvo ne
seniai imtasi, tačiau konstatuoja, jog vien 
to nepakanka, kad būtų galima sulaikyti to
talinius siekimus. Todėl komitetas laikąs 
esant būtina nurodyti iš naujo, kad tik vi
sų tautų ir visų demokratinių partijų unija

Žydų 
kvartalas patrankų ugnyje

Jeruzalė (Dena). Žydų kvartalus ir prie-i 
miesčius Jeruzalėje apšaudė arabai 7,5 cm 
artilerijos pabūklais. x

Arabų baterijos yra, britų nuomone, vie
nam arabų kaime maždaug už 3 km nuo 
Jeruzalės. Susisiekimas ir susižinojimas 
tarp Jeruzalės ir pajūrio miestų yra nutrū
kęs dėl smarkių kovų. Nebevažinėja trau
kiniai tarp Telavivo ir Jaffos.

Prie Telavivo ir Jeruzalės autostrados 
esanti Castelo vietovė, kurios vardas buvo 
žinomas jau Kryžiaus karų metu, šeštadieni 
buvo užimta arabų. Dėl tos vietovės pasku
tinę savaitę daug kovota, ir ji jau tris kar
tus keitė šeimininką. Žydų Haganah dali
niai užpuolė arabų Deiryasseino kaimą, 
5 km nuo Jeruzalės, ir nužudė 200 arabų.

Mūšiai Palestinoje
Jeruzalė (Dena). Kovos tarp žydų ir ara

bų Palestinoje tebevyksta nemažėjančiu 
smarkumu. Britų kavalerijos patruliai pa
šovė žydų žvalgybinį lėktuvą. Žydų pionie
riai Jaffos Haifos kelyje išsprogdino 3 til
tus. Prie Rarulės buvo sunaikinta 12 namų, 
kurie, esą, arabų buvę naudojami išeities 

“vieta antpuoliams.
Haganah daliniai užėmė strategiškai svar

bią Castelo vietovę, kuri dominuoja Jeru
zalės Telavivo plentą. Per dešimtį dienų 
ta vietovė jau šeštą kartą pakeitė šeiminin
kus. Ties ja žuvo per 300 žydų ir arabų. 
Britų laivai pagavo laivą su 800 nelegalių 
žydų imigrantų ir privertė jį plaukti į Haifą.

nėra tik Ko- 
reikalas, bet 
reikalas. Ko-

jo, kad daugumas delegacijų nori tęsti dar
bą vietoje.

„Kiekvieną sprendimą darydami, mes tu
rime aiškiai žinoti, kad tai 
lumbijos ar lotynų Amerikos 
tai yra visą pasaulį liečiąs 
lumbijos įvykių reikšmė toli išeina už jos 
sienų. Reikalas sukasi apie tas pačias jėgas, 
kurios sukėlė streikus Prancūzijoje ir Ita
lijoje ir kurios graso padaryti įtaką Itali-
jęs rinkimams.”

Būsimuose posėdžiuose Panamerikos kon
ferencija svarbiausia svarstys antikomunis
tinės rezoliucijos ir organiškos Vakarų 
pusrutulio sutarties klausimus.

Kolumbijos vyriausybė patikino, kad per 
šešias dienas bus įvesta visiška tvarka.

Panamerikos konferencijos delegacijos Bo
gotoje nutarė tęsti konferenciją Kolumbijos 
krašto sostinėje, kad komunizmas negalėtų 
triumfuoti nei Kolumbijoje nei kitose Va* 
karų pusrutulio tautose.

Nutraukė diplomatinius santykius
Bogota (Dena). Naujosios Kolumbijos vy

riausybės kontroliuojamas radijas, pasak 
ReuterĮ, pranešė, kad Kolumbija nutraukė 
diplomatinius santykius su Sovietų Są
junga.

Toliau pranešama, kad suimta 15 užsienio 
agentų, jų tarpe yra du rusai.

Čilė pritaria Kolumbijai
Santjagas (Dena). Čilės vyriausybė, Ren- 

terio pranešimu, paskelbė pareiškimą, ku
riame ji pasisako solidarizuojanti su Ko
lumbijos vyriausybe dėl diplomatinių san
tykių nutraukimo su Sovietų Sąjunga.

šiandien sėkmingai gali išlaikyti taiką ir 
išgelbėti demokratines laisves.

Skuba daryti pažadus
Rymas (Dena/INS). Komunistų kontro

liuojamo Italijos liaudies fronto valdyba 
šeštadienį pažadėjo garantuoti Italijos neu
tralumą, jei jų grupė laimėtų ripkimus ba
landžio 18 d. Valdyba nori reikalauti, kad 
ir kitos partijos duotų panašias garantijas. 
Italijos sostinės politiniuose sluogsniuose 
šis žygis laikomas viena iš eilės priemonių, 
kuria norima užbėgti už akių vis didėjan
čioms prieškomunistinėms nuotaikoms.

Atidėtas pareiškimų svarstymas
New Yorkas (Dena). Saugumo Taryba po 

5 min. posėdžio šeštadienį nutarė neribotam 
laikui atidėti Transjordanijos, Vengrijos, 
Rumunijos, Bulgarijos, Suomijos, Albanijos, 
Išorinės Mongolijos, Airijos, Portugalijos ir 
Austrijos pareiškimus dėl priėmimo JT na
riais.

Prekybos derybų vesti į Maskvą atvyko 
Olandijos delegacija. (NF),

1
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Mūši/ tautos ugdytojas

VYDŪNAS DIDŽIOJOJE LIETUVOJE / A. MERKELIS
Didžiojo karo metu (1914—1918) Vydūnas 

gyveno toli nuo Lietuvos, Berlyne. Tačiau 
ryžių su Lietuva ir lietuvių tautos reikalais 
nenutraukė. Atidžiai sekė spaudą, kas apie 
Lietuvą ir jos ateitą rašoma.

Didžiojo karo metu vokiečių kariuomenei 
iš Lietuvos išvarius rusus, Lietuvos likimo 
klausimas pakrypo nauja linkme. Apie Lie
tuvą kaskart daugiau pradėta rašyti vo
kiečių spaudoje. Apie ją rašė ir vokiečių 
karo korespondentai ir vokiečių politikai. 
Tačiau ir vieni ir antri apie Lietuvą ir jos 
žmones bei kultūrą dažniausiai rašė ten
dencingai, o Lietuvos likimo klausimą 
sprendė lietuviams nepalankiai ir nepriim
tinai

Vokiečių karo korespondentai pirmą kar
tą pamatę Lietuvą lietuvių tautoje daugiau
sia {žiūrėjo tamsiąsias puses ir jas savo 
straipsniuose su pašaipa kėlė. Vokiečių po
litikai j savo kariuomenės okupuotą Lietuvą 
žiūrėjo, kaip į būsimą vokiečių kolonizaci
jos kraštą. Nepamiršo ir lenkai savo pre
tenzijų Į Lietuvą. Daugiausia nesąmonių 
apie Lietuvą ir jos kultūrą prirašė lenkų 
kilmės Berlyno profesorius A. Briickner. 
1916 m. kovo 13 d. laikraštyje „Frankfurter 
Zeitung” jis tvirtino, kad be Lenkijos Lie
tuva būtų žuvusi, kad tik lenkai Įgalinę lie
tuvius kultūriškai kilti ir tt. ir tt.

Vydūnas, skaitydamas visas tas nesąmo
nes apie Lietuvą ir lietuvių tautą, negalėjo 
tylėti ir nereaguoti. 1916 m. Tilžėje, Ver- 
lag der Buchdruckerei Lituania jis išleido 
veikalą JLitauen in Vergangen- 
heit und Gegenwart”, 132 puslapiai 
teksto ir 24 puslapiai atvaizdų. Siame savo 
veikale, kurio apmatai jau buvo parašyti 
1902 m., Vydūnas objektyviai ir vaizdžiai 
rašo apie Lietuvą pasaulio sąmonėje, apie 
Lietuvos kraštą, jo istoriją, etnografiją, et
nologiją, kalbą, apie atgimusios lietuvių 
tautos' kultūrą ir organizacinį gyvenimą. 
Paskutinis knygos skyrius skirtas lietuvių 
tautos likimo klausimui, kurĮ Vydūnas 
sprendžia, iškeldamas didelę lietuvių tautos 
kultūrinę reikšmę ir tuo pagrįsdamas jos 
egzistencinę teisę. Vydūnas kultūrininkas, 
ne politikas, ir Lietuvos likimo klausimą 
sprendžia ne pagal susidariusią politinę 
būklę ir ne tos dienos politikos programi
niais šūkiais, bet vaduodamasis lietuvių tau
tos kultūrine misija ir evoliucija, kurioje, 
anot Vydūno, visa kante lietuvių gyvybė 
atsispindi reikia iškelti į šviesesnę sąmonę, 
j harmoningesni gyvumą j galingesnį vei
klumą. Lietuvių tauta tuo keliu ėjo ir dide
liais žingsniais artėjo prie laisvės, kuri1 ne
trukus jai ir sušvito.

Didžiojo karo metu iškilus Lietuvos klau
simui, buvo labai svarbi objektyvi informa
cija apie Lietuvą ir lietuvių tautą. Ir Vy
dūnas, be jau minėtos knygos, jos apščiar 
yra davęs vokiečių periodinėje spaudoje. 
Be to, jis dar išleido du lietuvių kalbos vei
kalus: „Deutsch - litauischer Wortschatz”, 
1916 m. išspausdintas Otto y. Mauderodės, 
ir „Einfiihrung in die litauische Sprache”, 
1919 m. Dar anksčiau, būtent 1912 m., buvo

Pirmieji Paryžiaus spaudos balsai apie dail. A. Galdiko parodą
Kaip jau buvo pranešta, š. m. kovo 

15—30 dienomis Paryžiuje, vienoje 
žymiausioje DURAND-RUEL meno 
galerijoje, su didžiausiu pasisekimu 

. praėjo dail. A. Galdiko paroda. Pa
rodos atidaryme ir prieš atidarymą 
suruoštame spaudai „cocktail party”, 
tarp kitų žymių Paryžiaus meno at
stovų, dalyvavo Paryžiaus miesto me
no direktorius p. BIZARDEL, kurio 
buvo globojama paroda, žymus meno 
kritikas p. WALDEMAR GEORGE, 
meninės spaudos sindikato pirminin
kas p. SARADIN, daug spaudos at
stovų ir kt.

Paryžiaus spauda labai gražiai at
siliepė apie šią mūsų dailininko pa- 

. rodą. Čia kai kuriuos pirmuosius spau
dos atsiliepimus patiekiame mūsų 
skaitytojams.

Ordre, 1948 m. kovo mėn. 15 d. Walde- 
mar George rašo:

A. GALDIKO PARODA
Galdikas grįžta iš toli. Jo vardas ir jo 

kūryba yra glaudžiai susiję su tragiškąja 
jo gimtojo krašto istorija. Po ilgo ir žemi
nančio vergavimo Lietuva išsikovojo laisvę. 
Ta laisve naudodamosi, ji skubėjo parodyti 
civilizuotajam pasauliui, kad ekonominės, 
politinės ir socialinės tironijos režimas, kiek 
ilgai jis besitęstų, negali sutramdyti tautos, 
giliai įleidusias šaknis į savo žemę, ištiki
mos savo praeičiai ir pasiryžusias kovoti 
už savo nepriklausomybę. Lietuvių tauta 
kietai gynė nuo visų okupantų savo tradi
cijas, savo kalbą ir savo kultūrą. Jaunoji 
valstybė ryžosi sudaryti sąlygas jų klestė
jimui. Paryžius dar nebus užmiršęs trijų 
Baltijos kraštų liaudies meno parodos, ku
rią p. Baltrušaitis buvo suruošęs Palais de 
Chaillot karo išvakarėse. Su savo polichro- 
nmio medžio dievukais, paimtais iš koply
tėlių, gausiai puošiančių kaimo pakeles, 

išleidęs „Vadovas Lietuvių kalbai pramokti. 
„Fūhrer zur Erlernung der Anfangsgrūnde 
der litauischen Sprache”. 1924 m. šio vei
kalo buvo išleista antroji laida. Tais savo 
veikalais Vydūnas siekė, kad Mažosios Lie
tuvos lietuviai primiršę savo gimtąją kalbą 
jos mokytųs ir grįžtų prie savo tautos kul
tūros ir Lietuvos.

Atstačius nepriklausomą Lietuvos valsty
bę, valstybišku mastu buvo organizuojamas 
jos ekonominis ir kultūrinis gyvenimas. Tai 
buvo nelengvas darbas: trūko ir medžiagi
nių išteklių ir patyrusių žmonių.

Patikimiausias valstybiniais pagrindais 
besitvarkančios Lietuvos kultūrinės pažan
gos laidas buvo lietuviškoji mokykla. Tad 
jai daug demėsio ir kreipta. Organizuojant 
Lietuvos mokyklas, tuojau pajausta moky
tojų trūkumas, ypač tų mokytojų, kurie ga
lėtų dėstyti lietuvių kalbą ir kurie moki
nius galėtų auklėti tautiškai valstybinėje 
dvasioje.

Ir kuriant Lietuvos mokyklas, neapseita 
be Vydūno. 1920/21 mokslo metais Telšių 
gimnazijos direktoriaus kunigo Simučio 
kviečiamas Vydūnas atvyksta į Telšius ir 
čia 1920, 1921 ir 1923 metais po keletą 
mėnesių kasmet gimnazijoje dėsto lietuvių 
kalbą ir lietuvių bei visuotinę literatūrą, 
veda gimnazijos chorą, moko vaidintojų 
būrelį vaidybos, Telšių gimnazijos moki
niams ir Telšių visuomenei skaito daug 
paskaitų, su gimnazijos mokiniais keliauja 
po gražesniąsias apylinkės vietas, mokyda
mas jaunimą mylėti savo gamtos paminklų.

Vydūnas reikalingas visai nepriklausomai 
ir Mažajai Lietuvai, kad jis Telšių gimna
zijai kasmet tegali skirti vos po keletą 
mėnesių.' Tačiau jo įtaka mokiniams labai 
didelė: jis juos veikia ir savo tauria asme
nybe ir savo kilniomis idėjomis ir savo 
gyvu pavyzdžiu, kuris jaunus žmones dai 
labiau traukia, negu gražūs žodžiai.

Vydūno asmenybė ir idėjos tiek veikia 
mokinius, jog Telšių gimnazijoje įsisteigė 
du mokinių būreliai: vegetarų ir sielos kul
tūrai kelti. Vegetarai išleido šafirografuotą 
leidinį „Širdies liepsna”, 82 psl., o sielos 
kultūrai kelti būrelis „Šaltinis”, 252 psl., 
kuris buvo . skiriamas „tiems, kurie nori 
vaikščioti prakilnybės taku.”

1921 m. Telšių gimnazijoje Vydūno va
dovaujamas vaidintojų būrelis pastatė jo 
veikalą „Žvaigždžių Takai”, kuris buvo skir
tas Tilžės Lietuvių Giedotojų Draugijos 
25-rių metų sukakčiai (1920 m. lapkričio 
mėn. pabaigoje) paminėti, šiame veikale 
Vydūnas simboliškai vaizduoja santykius 
tarp poeto ir jo mūzos bei aplinkybių. Šio 
veikalo įžangoje Vydūnas rašo: „Kad vei
kalas parašytas Giedotojų Draugijos gyve
nimui atminti, reiškia, kad iš to gyvenimo 
išaugo poetiškasis mano darbas lietuvių 
kalba. Prisidėjo pagaliau dar kita kas. Ma
čiau Telšiuose gimnazistų pasistengimus ką 
nors geresnio statyti savo vakaruose. Ma
niau toks, kaip šis veikalėlis galėtų ir jiems 
tikti”.

Lietuva parodoje užėmė pirmąją vietą. Visa 
spauda vieriu balsu gyrė jos folklorą, kon
kretų liudininką ne tiek gotiško stiliaus, 
kiek greičiau gotiškos dvasios gyvybingu
mo šiame Šiaurės Europos krašte. O tačiau, 
kai galingi jos kaimynai vėl iš naujo už
gniaužė Lietuvos politinę laisvę, vienas ki
tas balsas tepasigirdo šioje pat spaudoje, 
protestuodamas prieš nekaltos tautos pa
vergimą.

Galdikas mažai dar žinomas Prancūzijo
je. Savo parodą jis buvo suruošęs čia tik 
vieną kartą, 1931 metais, ir pats vėl grįžo 
į savo tėvynę. Kaune, lajkinojoj jaunosios 
respublikos sostinėj, jis buvo laikomas tau
tiniu dailininku. Jo kūryba, kaip ir kaiku- 
rių lietuvių poetų ir muzikų darbai buvo 
tautai, kuri ieškojo pati savęs, ne tik savo 
buvimo pateisinamas, bet ir pagrindas ti
kėti į savo nemirtingumą. Būtų perilga pa
sakoti, kaip šis menininkas, kuris nepasi- 
ryžo išduoti, pasiekė Prancūziją, po ilgų 
klaidžiojimų išretintų asmenų stovyklose.

Adomas Galdikas nenukrypo nuo savo 
pradinių šaltinių. Jis neišsigynė savo etniš
kosios kilmės. Tačiau nepalikdamas savo 
tautinio lygmens, Galdkas padarė neabejo
tiną pažangą. Jis išsaugojo gyvą būties 
stebuklingumo ir viršgamtiškumo jausmą. 
Jei jis apvalė savo paletę ir pagrynino sa
vo chromatinį registrą, jeigu jo spalvos 
sproginėja žėrinčiomis fanfaromis, elfai vis 
dar lanko naktimis paslaptingus jo girių 
tankumynus ir laumės tebegyvena jo rude
niniuose miškuose. Išnaudodamas visus šių 
dienų meno atsiekimus, jisai vis dėlto ne
sužalojo savo asmenybės. Jo švytuliuojan
čios akvarelės „patinka akiai”, kaip sako 
Boileau. Tačiau Galdikas lieka savo esmėje 
dailininkas tokių peizažų, kurie yra ne kas 
kita, o dvasinės būklės.

1920 metų pavasaris Lietuvai buvo reikš
mingas. Politinės partijos rungės dėl val
džios: buvo ruošiamasi rinkti Steigiamasis 
Seimas. Partinės' propagandos sriautas lie
josi per Lietuvos miestus ir miestelius. Tur
gavietėse agitatoriai ant bačkų pylė tautai 
politinę išmintį. Viskas buvo pajungta par
tinei agitacijai, kuri tam laikui, rodės, tu
rėjo viską nustelbti. Tačiau taip iš tikrųjų 
nebuvo. Tauta ieškojo ir kitokios, gilesnės 
išminties negu ta, kurios • jai siūlė gausios 
propagandinės brošiūros ir griausmingos 
agitatorių kalbos. Lietuvių tauta atidžiai 
klausė ir Vydūno skelbiamos išminties.

Prieš Steigiamojo Seimo atidarymą Vy
dūnas su paskaitomis buvo pakviestas ir į 
laikinąją Lietuvos sostinę Kauną. Čia jis 
skaitė šešias paskaitas apie kultūriškai at
gijusios ir nepriklausomą valstybę atsta- 
čiusios lietuvių taupos uždavinius. Tos pa
skaitos dar tais pat 1920 metais buvo iš
leistos atskiru dideliu veikalu „Tautos 
Gyvata”. Vydūno viešėjimas laikinojoje 
Lietuvos sostinėje didžiųjų iškilmių išva
karėse kauniečiams buvo maloni staigmena 
ir dideliais būriais juos traukė į Vydūno 
paskaitas.

Išėjęs iš „Birutės” viešbučio, kur buvo 
apsistojęs, Vydūnas kaip visuomet susimąs
tęs žingsniuoja link Rotušės, kur turėjo 
skaityti savo paskaitas. Priešais ateina 
kažkoks augalotas, Įstabus, gražia žilstelė
jusia barzda vyras.

— Lyg tai būtų Basanius? — dingtelėjo 
Vydūnui mintis.

Jau gerokas laiko tarpas, kai juodu be
simalė. Tai buvo prieš Didįjį karą Vilniu
je. Įstabiajam vyrui priartėjus, Vydūnas 
mato, kad tai tikrai Basanius, kuris pirmas 
grakščiai nukelia savo skrybėlę ir plačia 
šypsena taria:

— Lietuvos Patriarchas sveikina Lietuvos 
Pranašą.

Ilgai juodu viens antram krato dešinę. 
Teiraujas apie sveikatą, apie tai, kur buvo 
ir ką veikė karo metu ir žingsniuoja per 
Rotušės Aikštę į Baltąją Gulbę.

DAIL. ADOMAS GALDIKAS
S. M. KOVO 15-30 D. D. ĮVYKUSIOS PARYŽIUJE MENO GALERIJOJ DURAND-RUEL PARODOS PROGA

Pasaulyje, kuris, ieškodamas išganymo, 
blaškosi tarp Petro Vaičiūno ir Jono Po
vilo Sartreo, būtinai reikalingi tokie žmo
nės kaip Adomas Galdikas. Tai, žinoma, 
dar nereiškia, kad kas nors juos pasitiktų 
išskėstomis rankomis, ir Paryžiaus paveiks
lų pirkliai — nors jie vadintųsi ir Durand- 
Ruel — anaiptol ne rožių lapeliais barsto 
lietuviško klajūno takus. Tai irgi nereiškia, 
kad tokiems, žmonėms būtų lengva pasau
lyje, kuris vis labiau linkęs galvoti istori
nės būtinybės, tikslingumo ir pataikavimo 
masėms kategorijomis; ir reikia viso že
maičių bajoro atkaklumo, kad pajėgtum, 
kaip Adomas Galdikas, atmesti tokį pasau
lį ir spiauti J kvailą realybę. Tačiau vi

Une semaine dans le monde, savaitiniame 
oficiozo Le Monde priede, 1948 m. kovo 
mėn. 20 d. A. Chastel rašo:

DIDELIS LIETUVIS MENININKAS
Galdikas: Durand-Ruelio galerija

„Dvi senesnės drobės primena, kad me
nininkas prieš karą Kaune buvo laikomas 
tautiniu dailininku, pasišventusiu savo ša
lies folkloro ir jos mistiškų peizažų kultui.

Skaudžios nelaimės, kurias jam teko pa
tirti, jį atvedė prie mums artimesnio meno, 
pasižyminčio platesniu ir sodresniu išpil
dymu; jo stiprus spalvos išjautimas pasi
reiškia turtingų tonų peizažais, pilnais pa
vasariškų eksplozijų, padarytais iš techniš
kai pajėgios, bet kartu ir pojūčius tiesio
giniai veikiančias medžiagos; aistringos 
įvairiaspalvių medžių ir laukų stebuklų 
kultas, kuris negali nesujaudinti.”

*
Arts, 1948 m. kovo mėn 26 d. D. 

Chevalier rašo:

GALDIKAS
„Galdikas, lietuvių tautinis dailininkas, 

pradėjo savo kūrybą egzaltuodamas savo 
krašto peizažus, baltų kaimo folklorą ir 
stengdamasis tapybinėmis priemonėmis 
perduoti jų keistą ir mistišką atmosferą, 
su kuria jis buvo susigyvenęs. Pradžioje 
truputį fantastiškas, net ir šiek tiek litera
tūrinis, Galdiko menas išsivystė, susidūręs 
su Vakarų dailininkais, vis platesnės ir 
lankstesnės ekspresijos kryptimi. Jo išsta
tytuose paprasto modeliuotumo paveiksluo
se iškyla pajėgi1 ir ekpresyvi technika, gilus 
visų spalvinių galimybių išjautimas ir ypa
tingas lengvumas perduoti judesį."'

Baltosios Gulbės salėje Dr. Jonas Basa
navičius pirmose eilėse patogiai atsirėmęs 
į kėdę, koją ant kojas užkėlęs, klauso Vy
dūno paskaitos. Ir tos jo paskaitos žymiųjų 
Lietuvos vyrų klauso ne jis vienas. Pir
mose eilėse sėdi ir judrusis žilagalvis Vaiž
gantas, nerimdamas savo kedėje, ir rūstusai 
Adomas Jakštas, ir Lietuvai laisvę išprana
šavęs Maironis ir daugelis kitų žymių Lie
tuvos rašytojų, menininkų, mokslininkų ir 
iš fronto grįžusių karių.

Tai buvo 1920 metais gegužės 14 d.
Sekančią dieną laikinojoj Lietuvos sosti

nėj didelės iškilmės. — Steigiamojo Seimo 
atidarymas. Būriais žmonės traukia į Vals
tybės Teatrą. Iškilmių metu ložėje Vydū
nas sėdi šalia Dr. Jono Basanavičiaus, Jo
no Jablonskio ir kitų lietuvių tautas vete
ranų. Jie savo buvimu puošia tas iškilmes.

Prieš Didįjį karą Vydūnas kalbas buvo 
sakęs tik Palangoje, Kretingoje ir Vilniuje. 
Vilniuje Vydūnas su paskaitomis lankėsi ir 
po Didžiojo karo. Paskutinį kartą Vilniuje 
Vydūnas buvo 1930 metais ir spalių 30—31 
d. ir lapkričio 1 d. Lietuvių Mokslo Drau
gijoje skaitė paskaitas. Vėlinių vakare nu
vyko į Rasų kapines, kur aplankė Dr, Jono 
Basanavičiaus, Mykalojaus Kastanto Ciur- 
lionies, Vileišių ir kitų žymesniųjų lietu
vių kapus.

Po Didžiojo karo, pradedant 1920 metais 
Vydūnas su paskaitomis yra apvažiavęs 
visą Lietuvą. Jis paskaitas yra skaitęs 
Kaune, Dotnuvoje, Šiauliuose, Joniškyje, 
Mažeikiuose, Skuode, Telšiuose, Radviliš
kyje, Biržuose, Ukmergėje, Panevėžyje, 
Tauragėje, Naumiestyje, Vilkaviškyje, Aly
tuje, Marijampolėje, Jurbarke, Kėdainiuose 
ir dar kitose mažesnėse vietose. Kai kurias 
iš čia minėtų vietų su paskaitomis jis yra 
aplankęs po kelis kartus. Vienur jis skai
tydavo tik vieną paskaitą, kitur po kelias. 
Vydūno paskaitos visur buvo gausiai lan
komos.

Vydūnas kalbėtojas žmonių nepaprastai 
mėgiamas. Jis savo kalbomis žmones pir- 

siems, kurie dar tiki ar nori tikėti į dva
sinių vertybių supremaciją, gerai, kad to
kių faktų kaip Galdikas yra.

Paryžius patiko Galdikui. Ir Paryžiui tin
ka Galdikas: tai miestas, į kurį renkasi vi
si manijakai, .priima jis mielai ir Grožio 
manijakus. Kai išvydau aš pirmą kartą Pa
ryžiaus dvidešimties laipsnių kampu pakry
pusio viešbutėlio kambaryje Adomą Galdi
ką, besibarantį, besikeikiantį, besikoliojantį, 
vienu metu kalbantį ir apie Rilkę ir apie 
Eseniną ir apie Radauską ir apie parodas, 
kurias reiks' tučtuojau pamatyti, ir čia pat 
gražiai prašantį paieškoti Prokofjevo ir 
Sostakovičiaus, iš karto pagalvojau: žinom, 
pažįstam:

tai apšepusi lakštingala, giedanti iki už
kimimo, iki balso netekimo, tai smilkstanti,
vien savo degimu susirūpinusi, žvakelė ant 
dievaitės Dailės altoriaus. Tai kūrėjo—vai
ko tipas, kuriam neegzistuoja jį supantį ap
linka, nes jam nėra kitos realybės, kaip tik 
jisai pats ir jo misija. Ir kai prancūzų kri
tikas Waldemar George tvirtina, kad Ado
mo Galdiko paveikslai tai ne paveikslai, o 
„dvasinės būklės”, jis tik kitu būdu iš
reiškia tą patį menininko kūrybos charak
terį, kuris yra: auka, autodestrukcija, tra
paus ir laikinio žmogaus metamorfozė į 
pernamentines dvasinių vertybių formas.

Gerai, kad Vaičiūno nulėkštinta ir Sar
treo pagiriojančia širdim įžiūrėtame pa
saulyje laikas nuo laiko atsiranda nereika
lingų žmonių.

*

Lietuviškoji kultūra. Nuolat reikia grįžti 
prie jos. Gyvenant europietiškos — tai 
reiškia, par excellence internacionalios — 
civilizacijos cikle, lietuviškoji kultūra eg
zistuoja ir yra pripažįstama tiktai jos po
zityvaus įnašo Į bendrąjį civilizacijos loby
ną funkcijoj. Pradedant individualiniais įna
šais ir baigiant tuo specifiniu, savitu lietu
viškos kultūros kvapu, be kurio būtų nepil
na Europos kultūros darželio kvapsninė 
gama.

Čia ir iškyla mūsų ambicijai gal ir nema
loni lietuvio kūrėjo priaugimo ir pripaži
nimo problema. Ir kiekvienas kultūrininkas 
noromis nenoromis priverstas akimis ieško
ti to Rubikono, kurį peržengus nacionalinė 
vertybė tampa internacionaline, bendražmo- 
giška verte. Vieni ieško šio sunkiai suran
damo upeliuko, eidami tradiciniu akademi
jų keliu, pamėgdžiodami Renoirus ir Bon- 
nardus, kiti — gaudydami „paskutinį ma
dos šūkį”, ieškodami originalumo, stengda
miesi užbėgti už akių ir atsistoti j pryšakj 
žygiuojančios Europos avangardo kolonos ir 
žinoma, rizikuodami, kaip tas puskarinin
kis Himmelstossas, po pirmos „aplink marš” 
komandos, atsidurti pačiam ariergarde.

miausia patraukia jose gvildenamų klausi
mų Įdomumu ir aktualumu. Jis savo kalbo
se daugiausia svarsto didžiuosius žmogaus, 
tautos ir žmonijos gyvenimo klausimus. 
Nors Vydūnas savo kalboms ir stropiai
ruošiasi, tačiau dažniausia jis kalba impro
vizuotai. Improvizacija Vydūno kalbas daro 
gyvesnes, vaizdesnes bei patrauklesnes, bet 
kartais jos gerokai ir aptemdo jo dėstomas 
mintis. Klausydamas Vydūno kalbų, jauti, 
lyg jis savo klausytojus stengtųsi nukelti už 
regimojo jiasaulio ribų, prasiveržti pro 
daiktiškumą į pačią gvildenamojo dalyko 
esmę. Jis kalba, lyg koks pranašas, kuriam 
duota Kūrėjo galia ,daugiau matyti, giliau 
suprasti ir klausytojams atverti naujus -pla
tesnius pasaulius. )

Po paskaitų Vydūnas atsakinėja į jam 
duodamus žodžiu ir raštu klausimus. Atsa
kinėjimas j klausimus, kartais net ir nieko 
bendro neturinčius su paskaitos tema, Vy
dūną dar labiau sieja su klausytojais ir 
daro jį gyvenimo mokytoją pilna to žodžio 
prasme.

Atgavus Klaipėdą, joje buvo įsteigta 
Valstybinė Muzikos Mokykla. Po poros 
metų į ją mokytoju buvo pakviestas ir Vy
dūnai Jis kas savaitę iš Tilžės atvykdavo 
Į Klaipėdą ir Muzikos Mokykloje skaity
davo dvi Kultūros istorijos paskaitas. Pa
skaitos būdavo vakarais prie elektros švie
sos, ir Vydūnas dažnai jas pailiustruodavo 
raganinės lempos ant ekrano reprodukuo
jamais kultūros paminklų paveikslais.

Valstybinėje Klaipėdos Muzikos Moky
kloje Vydūno klausytojais buvo visa eilė 
jaunosios kartos žymiųjų muzikų: D. An
driulis, P. Armonas, J. Bertulis, M. Bu- 
driūnas. Jer. Kačinskas, Vyt. Marijošius, 
Alf. Mikulskis, St. Sodeika, J. Strolia, J, 
Švedas ir kt.

Žymusis mūsų muzikas Juozas Strolia, 
anuo metu buvęs nuolatinis Vydūno Kul
tūros istorijos paskaitų klausytojas, pasa- 
koja, su malonumu prisimenąs Vydūno pa
skaitas, skelbiančias ne žmonijos žudynių, 
karų ir tautų neapykantos būtinumą ir šių 
dalykų išbujojimo istoriją, bet meilę, žmo
niškumą, nemedžiaginį gėrį, tyrąjį grožį, 
tiesą ir visą to reikalingumą, norint tapti 
žmonėmis ir giliais menininkais. (B. d.)

Po penkiolikos metų sūnus palaidūnas vėl 
grįžta į Paryžių, ir gyvenimas vėl stumia 
Adomą Galdiką Triumfo Arkos papėdėj 
ieškoti savo Rubikono. Ištikimybė tradici
jai, suprasta kaip meninės patirties istori
nio proceso pasisavinimas ir sugromulioji- 
mas, pasireiškiąs technikos atsiekimų stabi
lumu: „įkvėpimo ir realizavimo vientisumas” 
buvo tas žodis, kuriuo Paryžiaus reikli' pub
lika pasitiko Galdiko darbus, suteikdama 
jiems lyg ir „europietiškumo” diplomą.

Aišku, kad ne žodžiais: maniera, žanras, 
mokykla, galima kalbėti apie dailininką; ku
ris visas yra vien tik intuicija, mistinė gy
venimo patirtis, kūrėjo komunija su vienin
teliu jo kūrybos šaltiniu — Visuresančla 
Gamta. Reikėtų gal imtis į pagalbą ispanų 
mistikų ar muzikos kritikų žodyną, jei iš
viso tokia leksikologinė transpozicija gali 
turėti daugiau negu metaforinės Reikšmės. 
Aišku, kad kalbant apie tokios rūšies me
nininką, kuris yra jį supančio Įdvasinto pa
saulio ir jame netikėtai švystelėjusio nepa
prasto atsitikimo — žmogaus reflektorius, 
nevietoj atrodytų ir žodis „originalumas”; 
ir iš tiesų, ar tai, kas prancūzui atrodys 
Galdiko originalumu, ar tai nebūtų mums 
kartais vienas iš savitų lietuviškos dvasios, 
kurios veltui ieškome pieninėse ir plytinėse, 
bruožų?

Galdiko Vokietijos lageriuose ir Pary
žiaus palėpėse išnešioti, varsų bombomis 
besitaškantieji, netikėtų tonų sąskambiais 
giedantieji lietuviško pavasario triumfai, fo 
siaubą keliančios, Pikto gėlėmis pražydu
sios mistiško pasaulio apoteozės, ar tai nė
ra kažkas daugiau, negu pats Galdikas ir 
jo individualybė? Ar ne su panašiu, kažko 
paslaptingo ir tikro, kažko nesuprantamo tr 
didelio, jausmu mes liekame stovėti prieš 
Čiurlionio paveikslus? Ar, užuot įrodinė
jus Mickevičiaus ir Milošiaus lietuvišku
mą, jų meile Lietuvai ir kartais net abejo
tinomis kraujo analizėmis — sportas, ku
ris, pasiekęs krepšinio tobulybių, greit įra
šys Į lietuvio mistinės gyvenimo suvokimo 
tradicijos, organiškų ir panteistinių jo ben
dravimo su pasauliu pradų?

Kad ir negausiame' mūsų kultūrinių tva
rinių rinkinyje, — vis dėlto atsiremiant į 
tokį Krėvę, nors ir nenusileidžiant iki Jo
gailos santykių su lakštingalomis nagrinė
jimo — ar neatsirastų mūsų kultūros isto
rikams ir lietuviškos tradicijos ieškotojams 
ir daugiau pozityvių elementų, paremiančių 
šios rūšies hipotezes? Naudos iš to galėtų 
būti: užtektų jau ir to, kad šių dienų mig
lotoj Lietuvoj toks Čiurlionis ar toks Gal
dikas, kurie vis dėlto yra reprezentatyviau
si jos sąmonės atstovai neatrodytų lyg kaž
kokie atsitiktiniai faktai, lyg iš kažkokio, 
dzūkiško ar žemaitiško, papečkio išspirti 
keistuoliai. Algirdas J. Greimas
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Kasselio Sub-Area repatriacijos ir' įkur
dinimo viršininkas A. Sollesnes painforma
vo apie 11 įkurdinimo projektų, kurie šiuo 
metu vykdomi amerikiečių zonoje.

Prancūzų Siaurės Afrika
Maroko ir Tuniso vyriausybės sutiko įsi- 

I leisti dar nenustatytą skaičių darbininkų, 
(specialistų ir kvalifikuotų amatininkų. Šėl
imas galės vykti kartu. Telkimas vyks indi
vidualiu būdu. Žinios apie specialybes, išsi- 
"lavinimą turi būti suteiktos kartu. Leidžia
ma įsivežti, be atskiro atlyginimo, bagažo 
iki 100 kg. Kas viršaus — turės užsimokėti 
vyksiantysis. Pagal šį projektą 500 asmenų 
į prancūzų Siaurės Afriką jau išemigravo.

Olandija.
Olandija pageidauja 8.000 nevedusių as

menų darbams kasyklose ir pramonėje. Pri
imama vyrai ir moterys 18—35 metų am
žiaus, kvalifikuoti ir pusiau kvalifikuoti 
siuvėjai, audėjai, verpėjai, mūrininkai, sta
liai, dažytojai, varininkai, tekintojai, me
dalininkai, kasyklų darbininkai, baltinių 
siuvėjai, tarnaitės ir kt. Atlyginimas bus 
mokamas toks pat, kaip ir Olandijos dar
bininkams. Po 5 metų gali būti suteikta pi
lietybė.

Ligi šiol į Olandiją jau išvyko 2.000 dar
bininkų. Be to, bus priimta 5.000 žydų 
bendruomenės asmenų, daugiausia iš Mūn- 
cheno arejos.

Anglija 
pageidauja nevedusių, nekvalifikuotų dar
bininkų, vyrų ir moterų (18 — 54 m. am
žiaus vyrų ir 18—49 m. moterų), darbams 
žemės ūkyje, tekstilės pramonėje ir ka
syklose. Be darbo ministerijos sutikimo 
darbo keisti bus negalima. Leidžiama pa
siimti iki 75 kg bagažo. Amerikiečių zono
je darbininkų transportai į Angliją eina kas 
savaitę pirmadieniais.

Prancūzija
norėtų priimti DP. kaipo kasyklų darbinin
kus, kumečius ir kvalifikuotus pramonės 
darbininkus, o taip pat atskirais atsitiki
mais kai kurių kitų specialybių. Amžius 
nustatytas vyrams ir moterims 18—45 me
tai. Iš anksto vykstantysis pasirašo sutartį 
1 metams. Seimas leidžiama atsiimti po 60 
dienų. Po 5 metų gali būti suteikta pilie
tybė. Nuo 1947 m. į Prancūzija jau išvyko 
daugiau kaip 1.600 DP.

Palestinon 
prasidėjo JAEP ir lok. komiteto žydų tau
tybės registracija. Kada prasidės masinė 
emigracija, dar nežinoma. Visi žydai ve
žami į Palestiną tiktai remiantis gautomis 
vizomis.

Australija 
priima nevedusius ir vedusius, vyrus ir 
moteris iki 45 metų amžiaus. Jeigu norįs 
vykti turi šeimą, jis gali būti iki 50 metų 
amžiaus.

Australija reikalauja kvalifikuotų ir ne
kvalifikuotų darbininkų statybos, kasyklų, 
žemės ūkio, molio gaminių ir čukriiAų nen
drių auginimo darbininkų.

Moterys gali būti netekėjusios arba naš
lės. Šios imamos kaip tarnaitės ligonių 
slaugės ir pagalbinės darbininkės. Pirme
nybės teikiamos pabaltiečiams, jugoslavams 
ir ukrainiečiams. Iki 1948 metų vasario 
mėn. iš amerikiečių zonos jau išvyko 1.100 
asmenų.

Kanada
reikalauja daugiausia pavienių asmenų, vy
rų ir moterų, bet atskirais atvejais ir ve
dusių, su šeimomis. Amžius, pradedant nuo 
20 metų ir iki kurio — tai priklauso nuo 
profesijos.

Darbai Kanadoje yra šie: geležinkeliuose, 
liejyklose, statyboje, tekstilėje, siuvyklose, 
namų patarnavimams. Darbo sutartis pasi
rašoma vieneriems metams. Po 5 metų gali 
būti suteikta Kanados pilietybė.

Iki vasario mėn. pabaigos jau išvyko iš 
amerikiečių zonos į Kanadą 3.000 darbinin
kų, o per sekančius tris mėnesius, numato
ma, dar išvyks kiti 3.000.

Belgija
ir toliau priima DP. anglių kasyklų dar
bams iki 40 metų. Po 90 dienų leidžiama 
atsiimti šeimas. Į belgų kasyklas DP. telki
mas prasidėjo maždaug prieš metus. Nuo 
1947 metų balandžio 10 d. iki šių metų 
pradžios j Belgiją iš amerikiečių zonos iš
vyko 27.960 darbininkų ir per tą laiką

grįžo atgal 2090 darbininkų. Lietuvių dar
bininkų, grįžusių procentas, iš bendro 
skaičiaus yra mažesnis.

Brazilija.
Pernai i Brazilija priimta 2.400 asmenų 

ir dalis jų dar laukia transporto. Iki šiol į 
Braziliją iš amerikiečių zonos išvyko 1.154 
asmenys. Numatoma naujų šeimų įkurdini
mui Brazilijoj sudaryti papildomų sutarčių.

Šveicarija 
priima 64 kvalifikuotas ir seseles padėjėjas. 
Dalis išvyko jau kovo mėn.

Venecuela
priima asmenis iki 50 metų amžiaus su šei
momis, kurie sutiks apsigyventi tropiniame 
ir subtropiniame, o taip pat vidutiniame 
klimate.

Venecuelai pirmiausia reikia ūkininkų, 
stalių, mūrininkų, šveisuotojų, tekstilininkų, 
kvalifikuotų seselių ir traktorių mechanikų. 
Iki šiol iš amerikiečių-, zonos į Venecuelą 
jau .išvyko arti 2.000 ašmenų. Netrukus ke
tinama pasirašyti naują imigracijos sutartį.

As.

DP emigracija
Bad Kissingenas (IRO). Pagal „The pre

paratory commission international refugee 
organisation” informaciją iš JAV zonos yra 
įtraukti į sąrašus 700 DP išvykti į Kanadą 
ir toks pa's skaičius DP į Australiją, ir 
per ateinančias dvi savaites jie bus išga
benti.

Iš viso 116 emigrantų į Kanadą, kurie 
balandžio 8 d. išvyko iš „Resettlement Cen
ter” Stuttgarte, balandžio 15 d. išplauks iš 
Bremerhaveno „Marine Foolon” laivu; be 
to, 127 asmenys yra pakeliui į 'Cannes, iš 
kur jie balandžio 17 d. išvyks „Sobietskis” 
laivu. Taip pat balandžio 17 d. „Neahelles” 
laivu iš Cannes išvyks 510 Kanados emi
grantų; balandžio 14 d. jie išvyks iš Butz- 
bacho stovyklos. Tuose transportuose yra 
geležinkelių statybos, aliuminijaus, liejyklų, 
akmenų skaldyklų, tekstilės darbininkų, tar
nų ir artimų Kanados piliečių giminių.

Į Australiją balandžio 11 d. pabėgėliai 
vyksta iš Ambergo į Veneciją ir po savai
tės išplaukia laivu „General Sturgis”. Tai 
bus iš JAV zonos į Australiją ketvirtas di
delis transportas, ir į tą kraštą bus išga
benta 2431 emigrantas. Tie emigrantai šio
je zonoje buvo sutelkti ne specialiems dar
bams, bet atvykę bus panaudoti pagal savo 
pasiruošimą. Tačiau vyrai daugiausia bus

Lietuviai
Diepholzas — Diepholzo tranzitinėje sto

vykloje jau kuris laikas veikia spaudos 
kioskas lietuvio kunigo V. Šarkos priežiū
roje. Lietuviai emigrantai, į Kanadą, Aus
traliją, bei Pietų Amerikos šalis, kuriems 
Diepholzo tranzitinėj stovykloje tenka pa
gyventi ilgesnį laiką, turi progos nuobo
džias dienas praleisti su lietuviška spauda. 
Iki šiol buvo galima gauti „Mintį”, „Lie
tuvių Žodį”, „Tėviškės Garsą”, „Žiburius”, 
„Naująjį Gyvenimą”, „Gintarus” ir kitus 
leidinius.

Tačiau pasigendame tokių leidinių, kaip 
Pulgio Andriušio „Anoj pusėj ežero”, 
Vinco Ramono „Kryžių” ir kitų vertinges
nių poezijos bei prozos knygų. Gerb. lei
dyklos yra prašomos nesusivilioti penų, ši
lingų bei dolerių kursu, o vieną-kitą ver-

PATIKSLINIMAS
Dėl „Minties” 19 nr. įdėtas koresponden

cijos „Mokomasi, mokoma ir dirbama...” 
p. Eichstato lietuvių gimnazijos direktorius 
mums rašo, kad korespondento teigimai, lie- 
čią gimnaziją, yra netikslūs. Parodos dar
bams — vainikams pinti, be savanoriškos 
mokinių talkos, vasario 13 d. buvo.atleista 
visa šeštoji klasė. Skautai-ės, kurie daugu
moje yra gimnazijas mokiniai, visą parodos 
laiką budėjo ir palaikė tvarką parodos sa
lėje ir buvo atleidžiami nuo pamokų. Red.

, PER SIENA, . . .
(Atkelta iš 2 pusi.) 

manėme, kad rusai nugalabijo tamstą, gi 
paskum paprasčiausiai sugalvojo istoriją, 
kad tamsta dingęs. Palauk tamsta.

Po geros valndėlės jis grįžo su niurna 
britų pulkininku, kuris norėjo pamatyti do
kumentus. Ir nenorėjo suprasti, kodėl aš 
neturiu jokių. Pagaliau paprašiau, kad jis 
paskambintų arba Bevinui arba Churchil- 
liui, tačiau tat atmetė, kaip netinkamą 
sprendimą ir pasidarė malonesnis tik tada, 
kai aš paminėjau vieno britų karininko pa
vardę, kuris karo metu ryšium su lenkų 
pogrindžio judėjimu buvo padaręs daug 
slaptų ir narsių žygių.

Po dviejų dienų anglai galėjo nugabenti 
mane į aerodromą. RAF (karinė aviacija) 
buvo atsiuntusi man specialų lėktuvą. Jis 
nugabeno mane į palaimintą Anglijos sau
gumą... Ir aš pagaliau vėl prisijungiau 
prie savo žmonos ir sūnaus.

Mano mažai šeimai karas buvo suteikęs 
daug vargo. Mano žmona eilę metų sėdėjo 
vokiečių koncentracijos stovyklose, o taip 
pat ir mano sūnus, kol jį galėjo išvaduoti 
lenkų pogrindžio judėjimas. (Pabaiga).

(Copyright by Dena)

tingesnį leidinį nukreipti Diepholzo tran- 
zitinėn stovyklon, kad išvykstantieji lietu
viai, išvykdami į užjūrį, išsivežtų kaip kokį 
vertingą talismaną.

— Prieš kiek laiko lietuvis p. Malskaitis 
Voldemaras (iš Oldenburgo) išvykdamas iš 
Diepholzo stovyklos Kanadon ir atjausda- 
mas likusiųjų tautiečių vargingą būklę, 
Raudonojam Kryžiui, per kunigą V. Šarką,

SKELBIMAS Nr. 28
Iš JAV ir kitur yra paieškomi čia išvar

dinti asmens. Ieškomieji, arba jų likimą ži- 
nantieji? prašomi atsiliepti C/Kartotekon 
per artimiausius LTB Komitetus, kartu nu
rodant skelbimo nr. ir tikslų savo adresą.

550. Vilbikaitienė Magdė, Dubickiai Ti- 
tusas su Birute, Žasas Lucijus (1910) 
iš Pagojęs ir Kurganas Antanas 
(1914) iš Liaudiškių.

551. Špiliauskienė Mikalina, Ališauskas 
Bernardas, Lietuvninkas Juozas, Vai- 
lionienė Janina iš Kauno ir Karale- 
vičius Jurgis nuo Trakų.

552. Jankūnas Vincas bei Jankauskienė 
Petronėlė iš Kauno, Kopštalienė-Ja- 
sinskaitė. Ona, Hinčinas Kazys ir 
Narkevičiūtė Aldona iš Kauno.

553. Kerai: Jurgis, Elzė be! ]ų sūnus 
Jurgis iš Kuršėnų. Derlingai: Got- 
fridas bei Herbertas iš Meškuičių ir 
Regina Pociūtė iš Kauno.

554. Dainauskas Domas (1906) iš Šiau
lių ir Reinekeriai: Oskaras, Sofija 
bei Alfredas.

555. Jankūnas Vincas iš Kauno ir Jan
kauskienė Petronėlė gimusi Lelešiūtė

556. Jakavičiūtė Marija, kilusi iš Popiš- 
kių kaimo, Ramygalos valsč., prašo 
atsiliepti savo gimines ir pažįstamus, 
tokiu adresu: Mrs. Mary Kazalaitis- 
Jakavičiūtė, 26 Mendon St., Worces
ter, Mass./USA.

557. Prašyti adresai iš JAV: Feliksui Ei- 
dimtui, Vincui Staniulevičiui, Onai 
Spurgaitienei, Stasiui Trinkai, Rapo
lui Aukštikalniui, Jonui Stegvilai, 
Albinui Bielskiui ir laiškas Z. Ra
monui.

' LTB C/Kartofekos Vedėjas 

panaudoti žemės ūkio ir statybos darbams, 
o moterys namų ruošai ir biurams.

„The preparatory commission internatio
nal organisation” informuoja, kad netrukus 
JAV zonos žemės ūkio darbininkams DP 
pirmą kartą bus sudaryta patogi proga emi
gruoti į Kanadą.

Pagal dominijos naujausią imigracijos 
projektą reikia 500 žemės ūkio darbininkų 
vyrų, daugiausia nevedusių ir be šeimų, 
tarp 18 ir 45 metų amžiaus. Kartu bus pri
imta tos pačios amžiaus grupės 50 šeimų, 
kurios dirbtų pas Kanados ūkininkus. Pa
gal IRO statistiką JAV zonos DP stovyk
lose yra per 13.000 žemės ūkio darbininkų.

Kanados darbo ministerijos atstovai ar
timiausiomis savaitėmis pradės savanorių 
darbininkų priėmimą.

Kanada yra atidariui duris namų tarnams, 
nekvalifikuotiems darbininkams, medžio, 
tekstilės, akmenų skaldyklų, geležinkelių, 
aliuminijaus, liejyklų darbininkams, akmen- 
kaliams ir artimiems Kanados piliečių gi
minėms.

Darbininkai, priimti cukrinių runkelių 
auginimo darbams, bus įskaityti kaip kana
diečių artimieji.
Public Information Div. Sutherland Denlinger

Diephslze
paaukojo du Care siuntinius.

Be to, kartas nuo karto, daugelis tautie
čių Raudonojo Kryžiaus bei Kultūros Fon
do kilniems tikslams yra paskyrę vertinges
nes aukas. Drauge prašomi visi geros va
lios tautiečiai, kuriems likimas lems per 
Diepholzo tranzitinę stovyklą patekti j už
jūrį, atliekamą skatiką nepaleisti niekais, 
o geriau paskirti mūsų vargstantiems tau
tiečiams sušelpti. Visais kilniais tikslais 
prašomi kreipts pas gerb. kunigą V. Šarką, 
Diepholze, 5 blokas 21 kambarys. Tame pat 
kambaryje gaunama lietuviškoji spauda.

Be to, tenka tik pasidžiaugti, kad lietu
viai Diepholzo tranzitinėje stovykloje, pa
lyginus su kitomis emigrantų tautybėmis, 
spaudos aprūpinimo atžvilgiu, stovi pir
moje eilėje, Al. Kėdainis.

Listens muzikos
1948 m. balandžio mėn. 20 d. nuo 21 iki 

21.30 vai. anglų kariuomenės siųstuvas BFN 
transliuos lietuviškos muzikos pusvalandį 
bangomis 274 m arba 1095 Khz ir 219 m 
arba 1366 Khz.

Koncertą išpildys mūsų operos solistai 
Juzė Augaitytė, Ipolitas NauragiSj akompo- 
nuojant J. Švedui, Špakenbergo lietuvių sto
vyklos choras ir Hamburgo simfoninis or
kestras, diriguojamas Valterio Banaičio.

Išpildomi dalykai paimti iš Špakenbergo 
lietuvių stovyklos suruošto vasario 16 die
nai paminėti koncerto programos.

Sp. Liet. stov. Kultūros Vadovas

Nuteisė granatij metėjus
Kasselis (Dena). Lenkas Edvardas Przy- 

bylowskis pernai N. Metų vakare įmetė 
rankinę granatą į lietuvių DP stovyklos 
klubo patalpas Mattenberge, kur šoko apie 
100 porų. Kariuomenės teismo už kūno 
sužalojimą, nelegalų ginklo laikymą ir už
draustą panaudojimą nusteistas 10 m. sunk, 
darbų kalėjimo. Jo talkininkas Borniakas, 
kuris atgabeno jau pagamintą granatą, nu
baustas penkeriais metais kalėjimo, kiti du 
kaltinamieji — po dvejus metus.

Ekrano margumynai
Belaisvių gyvenimas Kalifornijoje vaiz

duojamas naujoje italų filmoje, pavadintoje 
„Camp 119”. Barakų aplinkumoje prisime
nama belaisvių gražios Kalėdos tėvynėje, 
su visais jų malonumais ir džiaugsmais.

Suomijoje uždrausta vokiečių gamybos 
spalvuotoji filmą „Auksinis miestas”, kurią 
teko matyti ir Lietuvos ekrane. Tai įvyko

Lohsė perviršija kantrybės dozę
Tai buvo prieš 3 mėnesius. DENA tada pranešė, kad Bielefeldo denacifikacijos 

teisme vyksta byla prieš Lolisę. Ans rudžius gavo 10 metų kalėjimo. Teismo nuta-H 
rimo komentaruose buvo priduria, kad prieš Lohsę renkama medžiaga, ir, gal būt, 
jis dar bus teisiamas už Nūrnberge apibūdintus bendruosius nusikaltimus prieš 
žmoniškumą.

Tai buvo prieš 3 mėnesius. Tačiau šitas visas dalykas, rodos, nesensta ir apie 
ji privalu rašyti ir pasidaryti išvadas. Visų pirma kyla viešas klausimas:

— Ką Lolisės reikalu per šiuos 3 mėnesius yra padarę musų rikiuojamieji 
veiksniai?

Lohsės nusikaltimas prieš žmoniškumą Lietuvoje buvo ir tebėra viešas, tad ir 
viešas turi būti mūsų budrumas, kad budeliai butų pilnai nubausti, o Vakarų pa
saulis sužinotų už ką jie nubausti. NSDAP herojaus „žygiai” turi būti suregistruo
ti ir įteikti tarptautinio teisingumo sluogsniams. Juk milijonų kančia ir šimtai 
tūkstančių aukų beldžiasi į politinės emigracijos sąžinę teisybės ieškojimo veiksmo!

LTSR vyriausybė mums, už Tėvynės laisvę kovojantiems lietuviams, yra ne
draugas. LTSR vyriausybės įsakymai — NKVD įsakymai, ir mes visomis įmano- 
mis priemonėmis privalome kovoti tolygiai prieš komunizmą ir tolygiai prieš da
bartinius okupuotos Lietuvos valdovus, kurie yra Kremliaus samdiniai ir vykdo 
išimtinai Kremliaus politiką. Tačiau, antra grįžus, LTSR vyriausybė yra sudariusi 
vokiečių okupacijos meto nusikaltėlių sąrašus, kurie principe gana teisingi ir 
prieš pačių bolševikų norą naudingi didžiajai kovai už Lietuvos laisvę.

Tuose sąrašuose Heinrich Lohse užima pačią pirmąją vietą. Tik po jo eina 
Esse, Matissen, dr. von Renteln, Nabersberg ir kt. Tuo pat metu, kai vyko Loh
sės denacifikavimo byla, atsitiko ir kitas be mūsų atidės praėjęs dalykas, būtent 
— Vakarų sąjungininkų karinė vadovybė Vokietijoje perdavė Lenkijai nusikaltėlį 
Faulhaberį. Faulhaber yra įtrauktas i Lietuvos budelių sąrašą kaip Vilniaus ghetto 
likvidatorius. Šiaip ar taip tatai buvo adreso supainiojimas.

Mes kraujo negeidžiame, tačiau Lietuvos piliečių mirties kaltininkų ir Lie
tuvos ūkio sugriovėjų Lohsių, Hingstų, Lentzenų. Faulhaberių ir kitų kitokių lig
šiolinis atsipalaidavimas nuo atsakomybės už nusikalstamuosius veiksnius būtų pa
čio teisingumo pažeidimas.

Tai pirmoji pastaba. O antroji yra šio turinio:
Lietuvių anfinacinės veiklos buvusių politinių kalinių sąjungos martirologijos 

skyriaus vedėjas Jonas Rimašauskas jau prieš 3 mėnesius yra baigęs ruošti tauti
nės martirologijos darbų pirmąjį tomą. Įvadą „Lietuvių rezistencinė kova ir jos 
prasmė” parašė kacetininkas M. Mackevičius. Tarp pirmojo tomo dokumentų 
(pvz., nacių represiniai įsakymai, pasirašyti Lohsės ir kt.), yra ir keletas foto ko
pijų, iš kurių matyti, kaip Lietuvoje likę lietuviai persiorganizavo pasyviajam ir 
aktyvajam pasipriešinimui prieš rudojo totalizmo dvasios ir veiksmų brolį — 
prieš raudonąjį totalizmą. Tomas baigiamas LLA priesaika, kurios ne tik signi- 
tarais, bet ir vykdytojais privalome būti lygia prasme ir mes, politiniai emigrantai.

Ne veltui nėr pirmai! bolševikmetį J. Rimašauskas sėdėjo įvairiuose NKVD 
rūsiuose, o rudžių antplūdžio metu — įvairiuose Reicho konclageriuose. Tai ini
ciatyvos ir veiksmo žinogus, nes „Laisvės Sargyboje” .(taip vadinsis spaudai pa
ruoštas darbas) sukrauta daug triūso ir kantrybės.

„Laisvės Sargyboje” privalu ko sk’ibiau išspausdinti ir paskleisti po Vakarus. 
Bet kas čia ir kur tas geros valios leidėjas? Laikas bėga, o pirmo aktualumo kny
ga tebėra rankraštyje. Gal atsilieps „Patria” ar „Sudavija”. LTB ir LRK turėtų 
į šį veikalą atkreipti dėmesį ir pridurti lėšų.

Atskiras „Laisvės Sargyboje” egzempliorius, aišku, nepigus bus. Tačiau nėra 
ko sielotis. Tiražas turi pasklisti po visa pasaulį, kur tik begyvena sąmoningas lie
tuvis ir antinacis beigi antikomunistas kitatautis. Paaiškinimai bus anglų kalba, be 
to „pavyzdinės” scenos, kaip antai: mirusiųjų griaučiai, kartuvės, krematoriumo 
krosnys ir t.t. — pačios kalba „tarptautine” kalba.

Gali pasigirsti priekaištų, kad rudasis totalizmas jau kapuose, o Tėvynė ken
čia raudonojo totalizmo barbariioie. Tokt dalyką tegali prikišti legvamaniai žmo
nės. Kova už Lietuvos laisvę turi vykti visuotinai, atseit — visais frontais. Nacio- 
nalsocializmo nuodai dar ir šiandie tebetemdo ne vieno vokiečio smegenis. Šaky- 
sime, argi ne simptomingas dalykas, kad, kaip viena žinių agentūra praneša, bol
ševikai kovoje prieš Lietuvos rezistencini sąjūdi naudoja gen. Seydlitzo „laisvuo
sius” vokiečius. Hansai ir Fritzai, kovojantį lietuvį žudę Hitlerio laikais, ta pa
čia niekšybę atlieka ir raudonajam barbarui įsakant. Laisvas lietuvis tolygiai pa
vojingas ir nacionalsocialistui ir komunistui. Karo nusikaltėlių, kurie, Hitleriui 
žuvus, apsirėdė komunistine uniforma, LTSR vyriausybė, kaip ir reikėjo spėti, Į 
baustinųjų vokiečių sąrašą neįtraukė.

Be kita ko, kas skalija prieš DP? ar ne naciai šiuo metu suėję į CDU, KPD ir 
kt. Vokietijos partijas?!

Amerikoje vokiečiai leidžia 115 įvairių vokiškų laikraščių. Prieš nacizmą ir 
jo palikuonis Vokietijoje tuose laikraščiuose nerasi nė žodžio, bet užtat daug apie 
revizionistinius vakarykščių nacių pageidavimus. Netgi vokiečių evangelikų refor
matų bažnyčios Amerikoje organas „Einwanderer Freund” rašo, kad Vokietija, 
be kita ko, neatgavus Mažosios Lietuvos, nenurims. Vokiečių katalikų Amerikoje 
organas „Der Wanderer” irgi reikalauja sugrąžinti Vokietijai nuo amžių „vokiškus” 
Rytprūsius,

Lietuvių nuomonė dėl Rytprūsių yra aiški: šiuo reikalu Amerikos lietuviai yra 
įteikę Marshalliui atitinkamą memorialą. Turėtumėm plačiau pasireikšti ir mes 
tremtiniai. Turime visomis priemonėmis kovoti už visos Lietuvos laisvę, atseit — ir 
prieš raudonaiį totalizmą, kurs vykdo carų pradėtąjį „Drang nach Westen”, ir prieš 
nacionalsocialistus, kurie, besidangstydami demokratinių partijų skraistėmis, kas 
kartas apiplėšiškiau galvoja apie Hitlerio vykdytąjį „Drang nach Osten”.

Ginkime Lietuvos Valstybės suverenumą ir jos teritorinį integralumą visur ir 
visada, drąsiai ir atkakliai. Tai mūsų kaip Lietuvos piliečių ir aktyvių kovotoją 
pilietinė pareiga. J. CICĖNAS.
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koncertas per radiją 
po to, kai čekoslovakų vyriausybė pareiškė 
protestą, kadangi ši filmą užgauna čekoslo
vakų tautinius jausmus.

Vokiečių Pan-Film GmbH, pradeda sa
vo darbą, statydama filmą „Pulkininkas”. 
Ši filmą statoma pagal Honore de Balzac 
novelę „Pulkininkas Chabert”.

Hollywoodo apskaičiavimu, visame pa
saulyje priskaitoma 86.700 kino teatrų su 
40 milijonų vietų.

Prancūzų filmą „Monsieur Vincent” Bel
gijoje pripažinta kaip geriausia 1947 metų 
filmą. Taip pat ir Prancūzijoje ši filmą 
atžymėta Grand Prix du Cinema Francais, 
o Venecijoje vyriausias filmos herojus 
Pierre Fresnay gavo premiją už puikią vai
dybą.

Olandijos švietimo įstaigos išleido pot
varkį, kuriuo iki šių metų rugsėjo 1 d. 
draudžiama įvežti užsienietiškas filmas. Tai 
padaryta ryšy su devizų trūkumu. Šio po
tvarkio pasėkoje 460 olandų kino teatrų ne
galės rodyti amerikiečių gamybos filmų.

Argentinos filmų gamyba kaskart auga. 
Šiais metais numatyta pagaminti 40 filmų, 
o 1949 m. net 60 filmų. Nuo 1945—6 metų 
Argentinos filmų produkcija pakilo 100 °/o.

(jv)

PAIEŠKOJIMAS
Amerikos lietuvė Mrs. Marija Žvirblienė- 

Venckuniūtė, kilusi iš Budninkų km. Bal
bieriškio valsč., ieško savo giminių: pusse
serės Jurkevičiūtės iš Naravų km., Mari
jampolės apskr. ir pusbrolio Petro ir An
tano Venckūnų iš Budų km., Balbieriškio 
valsč. Žinantieji apie šiuos paieškomus as
menis labai prašomi pranešti šiuo adresu:

O. Box 79. Brooklyn 11, N. Y., USA.

I. KĖKŠTAS ARGENTINOJE

Argentinos Lietuvių Jaunimo Draugija iš
leido Buenos Airese Juozo Kėkšto eilėraš
čių rinkinį „Diena naktin”. Tai yra „Rudens 
dugnu” ir „Staigaus horizonto” antrasis lei
dimas (pirmasis pasirodė 1946 metais Ita
lijoje). Knyga turi 62 pusi.
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■ ■ TRUMPOS ŽINIOS
AUSTRALIJA

Orkanas, siautęs pietryčių Australijoje 
134 km greičiu, padarė didelių nuostolių 
trobesiams ir jūroje paskandino šimtus ma
žų laivų. Nuostoliai vertinami vienu milijo
nu svarų sterlingų. (D/R).

AUSTRIJA
Sovietų sargybos sulaikė britų kariniu* 

'sunkvežimius plente tarp Vienos ir britų 
'Austrijos okupacinės zonos. (D).

Profesinių sąjungų rinkimuose 62,2% vi-- 
6ų balsų atiduota už socialistus, 27% — už 
nepriklausomuosius kandidatus, 6,8% — už 
komunistus ir 3,6% už liaudies partiją. UP

ČEKOSLOVAKIJA

7 geriausios divizijos žuvo Mandžurijoje 
— nacionaliniame susirinkime pranešė ge- 
ner. Ciangkaišekas. (D/INS).

PRANCŪZIJA

Iš Mikolaiėiko atsiminimu
21

_____ ("

Per sieną i Vokietiją

Liaudies teismai vėl pradėjo veikti Pra
hoje. Sprendžia kolaborantų bylas ir peržiū
ri ankstyvesnius sprendimus. (NF).

Prekės Rytams. Cekoslovakij laikraštis 
„Svobodne Novyny” rašo, kad iki šiol svar
biausi prekybiniai kontragentai buvo D. 
Britanija ir Šveicarija; nuo šiol Čekoslo
vakijos prekybinis orientavimasis bus pa
kreiptas beveik vien Į Rytus. (D).

Čekoslovakijos rinkimai, kaip praneša 
Ceteka, nukelti iš balandžio 23 u. į gegu
žės ntėn. 30 d. Vyriausybė priėmė naują 
vidaus reikalų mtnisterio Noseko pasiūlytą,

„Force Ouvriere” profesinės sąjungos 
pirmame kongrese dalyvauja per 1000 at
stovų, kurie atstovauja daugiau negu 1,2 
milijonų darbininkų. (D/R).

Prancūzų užsienio reik, ministerija atsi
sakė duoti vizas vengrui ir rumunų delega
cijoms atvykti į Paryžių dalyvauti tarptau
tinėje konferencijoje dėl „demokratinės 
Graikijos rėmimo”. (D/R)

Prancūzijos ambasadorius Maskvoje, gen. 
Catroux, paskirtas Prancūzijos vyriausybės 
tarėju ir palieka Maskvą. (W).

Nubaudė atskalūną. Constantinos (Alžyre) 
miesto burmistro pavaduotojas nubaustas 
aštuotliais mėnesias kalėjimo ir 30.000 fran
kų bauda už tat, kad savo kalboje pasmer
kė Prancūzijos suverenumą. (D).

Papildomuose rinkimuose Empernayuje, 
prie Reimso, komunistai laimėjo 10 vietų, 
vietoje turėtų iki šiol 9, gauliątai 7 (turėjo 
9), MRP 6 (nepasikeitė) ir socialistai 2 
(turėjo 3). (D/R).

SOVIETŲ S-GA

rinkimų įstatymą. (D).
Iš Prahos ištremtas prancūzų laikraščio 

„Le Monde” korespondentas. Dėl to jis pa
reiškė protestą. (D).

D. BRITANIJA
Bevinas ketvirtadienį atvyks į Paryžių, 

kad dalyvautų penktadieni prasidėsiančioje 
Marshallio plane dalyvaujančių 16 Europos 
valstybių pilnaties konferencijoje. (D/R).

Britų darbo partija ruošia naują narių 
' priėmimą, kuris turės pagerinti balsavimo 

rezultatus. (D/R).
GRAIKIJA

Didžiosios tautos į mažąsias žiūri iš 
aukšto, tik Sovietų Sąjunga su jomis ben
drauja kaip lygus su lygiu, pareiškė Stali
nas suomių sovietų pakto proga. (D/R).

Visų laikraščių vyriaus, redaktorius ne
paprasto kongreso Maskvoje sukvietė ko
munistų partijos propagandos ir agitacijos 
biuras. (W).

VENGRIJA
Už 100.000 dol. meno, vertybių pavogė iš 

nacionalinio muziejaus 'Budapešte. (NF).
VOKIETIJA

900 sukilėlių puolė Graikijos Kalavrytos 
miestą. Po dviejų dienų kautynių ši gauja 
buvo išvaikyta. (D/R).

Sukilėlių daliniai iš 12.000 
pakilo šiemet į 30.000. Nuo 
sario 9.000 sukilėlių nukauta 
imta į nelaisvą. (NF).

Stipendijos vokiečiams. Syracuse, Michi- 
gano ir Illinois universitetuose paskirtos sti
pendijos vokiečių studentams, _1——

Nustojau kvėpavęs. Mano draugo duktė 
atsakė į jų stiprų beldimąsi.

— Kame yra tamstos tėvas? — paklausė 
sargybos viršininkas.

— O, jis ką tik išėjo, — įtikinamai atsa
kė narsi mergina.

Aš išsigandau, kai ji pridėjo:
— Ar nenorėtumėt įeiti?
Paskum aš turėjau šypsotis, nes ji juokėsi1 

iš policininkų. Jau buvo pavakarė, ir ji pa
žinojo savo pappenheimiečius ir žinojo, kad 
pradėjus temti jie bijodavosi būti miške. 
Jie sumurmėjo atsiprašymą ir nuvažiavo.

Mano draugas sugrįžo spalio 22 d. prieš
piet. Įsitikinęs, kad nieko nėra arti, nuli
pau iš pastogės, ir pirmas mano klausimas 
buvo:

— Ar jie jau suuodė, kad esu pabėgęs?
Jis įsitraukė mane'į kambarį,
— Laikraščiuose nieko nėra, — pasakė 

jis. — O per radiją taip pat nieko negirdėti. 
Tamstai turiu gerų žinių. Kontrabandinin
kų grupė kuri veikia ties Gubino kaimu, 
pabandys tamstą pervesti per sieną.

Spalio 24 d. prie trobelės privažiavo 
sunkvežimis, priklausąs vienam apylinkės 
kooperatyvui. Šoferis iššoko, įėjo į vidų ne
šinas dėže, kurioje būtų galėję būti mais
to produktai, ir iškratė ją ant stalo — pa
sirodo, kad ten būta rūbų persirengti. Aš 
veikiai apsivilkau naujais rūbais ir pasa-

vyrų pernai 
pernai pava
lė 4.500 pa-

IRAKAS
5 valandas,

pendijos vokiečių studentams, norintiems,wialI lig pasimatymo savo draugams,* kurie

--..r. -

Irako kabinetas posėdžiavo
Svarstydamas, kaip padėti Palestinos arbų 
ginkluotoms pajėgoms. Kasdien iš Trako iš
vykta savanorių į Palestiną. (D/R).

IS VISUR
Vakarų Europoje 1948 m. numatomas žy

miai geresnis javų derlius, negu kitais me
tais. Tai esą svarbu ir politiškai, nes kil
siąs didesnis atsparumas komunizmui.

Dar belsis į JT. Transjordanijos užsienio 
reikalų ministeris Fanozis ei Malkis Arabų 
Lygos politinės komisijos posėdyje pareiš
kė, jog Transjordanija atkartotinai Įteiks 
prašymą, kad priimtų ją nariu į JT. (D).

Pasaulinis bankas praneša, kad Europos 
valstybės savo 497 milijonų dolerių kreditus 
beveik galutinai yra išsėmusios. (D/R).

Albanijos atstovą keturių valstybių lai
vininkystės komisijoje, Tomą Simičą, Ryme 
suėmė policija, nenurodydama suėmimo 
firiežasčių. Komisija buvo sudaryta pagal 
talijos taikos sutarti. (D/R).
Etiopija negalinti pakęsti, kad Italijai bū

tų atiduodamos greta Etiopijos esančios 
buv. Italijos kolonijos.. Etiopija > reikalauja, 
kad Libija būtų nepriklausoma. (D).

Berlyno komendantūra buvo susirinkus! 
antradienį eilinio posėdžio. (ts>y.

Paragvajaus komunistų partijos generali
nis sekretorius, Alb. Candia, suimtas ryšium 
su sąmokslu sutrukdyti Panamerikos konfe
renciją Bogotoje. (D).

ITALIJA
Italijos ministeris pirmininkas Oasperls 

pareikalavo savo kalboje Florencijoje, jog 
komunistai iš anksto pasisakytų, kad rinki
mu pralaimėjimo atveju jie nekels pučo, bet 
laikysis demokratinės rutinos. Jie turėtų 
atiduoti slaptus ginklų sandėlius. (D/R).

Rinkiminei akcijai išnaudoja „demokrati
nis liaudies frontas” Garibaldžio paveikslą. 
Jo vaikaitė pareiškė protestą. (D).

Pagal amerikiečių INS žinių agentūros 
praeitą sekmadieni padarytą vertinimą ko
munistai per rinkimus negaus daugiau kaip 
trečdali visų balsų. (D/INS).

Apie 30.000 žmonių dalyvavo demonstra
cijoje Neapolyje, kurią buvo suruošę vadi
namieji neofašistai. (NF).

JUGOSLAVIJA

Vokiečiai paruošė planą, pagal kuri,-f.ui* 
shallio programos rėmuose, bizoną turėtų 
įsivežti Įvairių gėrybių už 1,96 milijardus 
dolerių. (D).

252 vokiečių fabrikus. bendroji sąjunginin
kų komisija -išdalino Įvairiems kraštams. Jų 
vertė sudaro 300 mil. dolerių. (W).

Bremerhavene amerikiečių franchteryje 
„James S. Harrel” buvo atrasta 2000 kar
tonų amerikinių cigarečių. Keturi Įg!<® 
karininkai ir trys jūrininkai pareiškė,įjos 
jie tas cigaretes gabenę parduoti juocpa- 1 
rinkoje Vokietijoje. (D). ,ve_

Ypatingos paskirties dalinių byla b 
Nūrnberge, 14 kaltinamųjų nuteista mi 
bausme pakartinai, 2— iki gyvos galvcvasi j 
— 20 metų ir 2—10 metų kalėti. (D).

—~Cita linkme.
— Gal būt, kurią dieną pasimatysime ki- 

1 toje pusėje, — sakė jie.
, Iš kaimo išvažiavau, kaip šoferio padė

jėjas. Valandėlę važiavome tylėdami, bet 
pagaliau turėjau paklausti keletą klausimų 

: apie vietą ir žmones, kurie 
"'“ii.
-— Jokias reikšmės neturi 

ko nogaus vardas, su kuriuo 
mū, nei vietos pavadinimas, kurioje dabar jis 
pagyvena. Jis yra žymiausias kaimo komunis

tas.
Aš pažiūrėjau į jį, o jis tik šyptelėjo.

rūpinsis mani-

nei artimiausio 
tamsta susitik-

— Jis visai nėra tikras komunistas, — 
tarė jis. — Jis tik skleidžia garsą, kad toks 
yra, ir tuo būdu išvengia daug apmaudo. 
Jis vaišina daug pasienio sargybinių — len
kų ir rusų kareivių — ir duoda jiems labai 
daug gertu

Netrukus privažiavome to žmogaus na
mus. Jis laukė manęs ir nuvedė į tamsų 
miegamąjį, kur aš vėl apsivilkau savo rū
bais. Tamsoje girdėjau jį sakant:

— Netrukus čia ateis kompanija. Laikyk 
duris uždarytas. Neatsakyk, j jokį belditną- 
si, kol aš sugrįšiu pas tamstą. Mane pažin
si iš to, kad aš pastuksensiu „V”... tris 
taškus ir brūkšnį. Kompanija susirinko pus
rūsyje, ir name veikiai pradėjo aidėti pasi
gėrusių lenkų ir rusų dainas ir juokai. 
Triukšmui pasiekus aukščiausią laipsnį, aš 
išgirdau „V” ženklą. Atidariau duris, ir 
mano žmogus tarė:

— Eikit šen... Greitai.
Jis mane nuvedė užpakaliniais laiptais. 

Rankoje gniaužiau revolverį. Kieme tylėda
mas stovėjo lenkų kareivis. Trise greit per- 
žygiavom dešimtį arba dvylika km ir paga
liau priėjome gatvę, kur mūsų laukė džy- 
pas — vairuojamas raudonosios armijos 
puskarininkio. Prie puskarininkio buvo vie
nas vokietis civilis.

Turėjau jais pasitikėt?. Sėdėjau džypo už
pakalyje, laikydamas ranką ant revolverio, 
ir mes išvažiavom į mirtiną nakties tylą. 
Juo. toliau važiavom, juo labiau pradėjau 
įsitikinti, kad tai buvo fantastiškai papras
tas būdas mane grąžinti į nelaisvę. .

Tačiau praslinkus amžinybei laiko iš 
plento pasukome dešinėn ir įvažiavome į 
mažą miegantį kaimelį. Mano širdis šoki
nėjo, kai tamsoje pamačiau keletą vokiškų 
užrašų. Mes išdūmėme per kaimą ir susto
jome ties vienu nuošaliai esančiu ūkininko 
namu. Jau buvo 5 vai. ryto, bet manęs lau
kė. Senukų pora atidarė duris ir sumurmė
jo sveikinimą. Pas juos buvo' itin graži ir 
dailiai apsirengusi mergina. Ją man prista
tė kaip dukterį, nors, reikia manyti, pri
klausė prie kontrabandininkų ratelio. Tada

ĮSavaitinę politikos apžvalf/a

.Tarpinis balansas

laiške „News

antraštėmis, 
ir aliarmuo- 
kad karo su 
ištikrųjų yra

Jugoslavijoje sustabdytas vidaus orinis 
susisiekimas. (D).

J. A. VALSTYBES
Angliakasių streikas JAV pasibaigė. Ka

syklų savininkai sutiko patenkinti jų pre
tenzijas padidinti senatvės pensijas. (D).

JAV reikalaus leidinių amerikinių prekių 
eksportui į prancūzų šiaurės Afriką, nes 
iš čia tos prekės pereksportuojamos į So
vietų Sąjungą ir kitur. (D/INb).

Atstovų rūmų užsienio komisijos pirmi
ninkas Eatonas pasiūlė įstatymą, kuris Įga
lintų vyriausybę nedraugiškiems kraštams 
sustabdyti ginklų perdavimą, o taip pat 

z leistų kontroliuoti mašinų bei įrengimų ir 
šaudmenų eksporto priežiūrą. (D/lNS).

Didelė audra trečiadienį praūžė per Tndi- 
janos ateitą ir padarė žymių nuostolių. Ar 
yra žuvusių, nežinoma. (D).

JAV pasiūlė Australijai pasirašyti sutartį, 
pagal kurią būtų ajvsaugotas prekybininkų 
teisės, privilegijos ir saugumas. Australija 
siūlymą svarsto. (D/R).

2 atstovybės tarnautojus iš Prahos JAV 
atšaukė Čekoslovakijos vyriausybės pagei
davimu. (NF).

KANADA
Išprašė komunistą. Kanados imigracinės 

įstaigos, pasak AFP, pirmadieni įsakė iš
vykti iš Kanados amerikiečių profesinių są
jungų pirmininkui Robinsonui, kuris esąs 
komunistų partijos narys. (D).

KINIJA
Ruošiasi moderniajam karui. Kinijos kraš

to apsaugos ministeris Paičinghsis Kinijos 
tautiniame susirinkime pareiškė, kad imasi | 
mokslinių pasiruošimo priemonių ateinan-. 
tiam totaliniam karui, kuriame bus naudoja-] 
mos atominės bombos. (D/R)

Jau praėjo beveik mėnuo nuo garsiosios 
prezidento Trumano kalbos. Neramios die
nos ją palydėjo. Atvirai ar slaptai pradėta 
kalbėti apie karą. Žinomas britų žurnalistas 
Paulius Wintertonas, kuris yra laikomas 
vienu iš geriausių Rusijos specialistų, apie 
tai štai ką rašo atvirame 
Chronicle” redakcijai:

„Jei patikėti laikraščių 
valstybės vyrų įspėjimais 
jamais gandais, atrodytų, 
Sovietų Sąjunga pavojus
rimtas. Tačiau iš tikrųjų toks karas yra 
mažiausiai įmanomas dalykas pasau
lyje. Sovietų politika nepasikeitė staiga 
ir nepasidarė pavojingesnė. Pasikeitė tik 

Vakarų viešoji nuomonė.
Sovietų politika šiandien siekia lygiai 
tų pačių tikslų, kaip karo pabaigoje 
ar per pirmuosius dvejus pokario me
tus. Mes tik įsikalbėjome, kad galime 
su sovietais palaikyti draugiškus santy
kius, kad galima surasti bendradarbia
vimo bazę, kad Sovietų Sąjunga neturi 
jokių tikrų ekspansijos kėslų ir dar 
daugiau. Tačiau tam nebuvo jokių įro
dymų. Visi ženklai rodė priešingai. 
Visa nelaimė, kad to nepastebėjome iki 

Čekoslovakijos įvykių”.
Toliau autorius visai teisingai nurodo, kad 
sovietai nuo karo galo siekia vieno ir to 
paties tikslo, būtent, praplėsti savo galią ir 
dogmą. Ir Sovietų Sąjunga pasiekė gerų 
rezultatų. Tai dėl to, kad niekas jos ne
stabdė ir net ją drąsino. D. Britanija ir 
JAV atsiprašinėjo ir traukėsi tolyn. Na
tūralu, kad sovietai tokias aplinkybes tik 
naudojo savo labui.

„Kaltė už tai krenta mūsų pačių ak
lumui”. Tačiau — teigia Wintertonas 
toliau — jei mes jsikalbėtumėm sau, kad 
sovietai kada nors norėjo savo reikala
vimus tęsti iki naujo karo arba kad 
šiandien to jie nori, tai būtų tokia pat 
nesąmonė, kaip ta, kad Kremliaus drau
gystę galima įsigyti nuolaidomis. So
vietų politikos branduolys glūdi kaip 
tik taktikoje savo valią įvykdyti be ka
rinių priemonių, pasinaudoti Vakarų 
silpnumais ir nesutikimais, apčiuopti 
silpnas vietas ir dar kartą prasiveržti 

pro pusiau uždaras duris”.
Paskutinės savaitės įvykiai parodė Winter- 
tono analizės tikrumą. Spaudimas į Suo
miją pasibaigė savitarpio pagalbos sutar
ties sudarymu, įvykiai Berlyne Įgavo su
prantamą formą, todėl mes galime jau iš
vesti laikinį tarpinį paskutiniųjų savaičių 
balansą.

o

■friukšmo visame 
sovietus, jei jie 
daugiau nusileisti, 
praktiškai žiūrint,

laikinį, išli-klausomybės, kad, gal būt, ir 
kimą ir pradžią Europos organizavimo į 
komunizmui pasipriešinti galintį vienetą. 
Čia dar reikia neužmiršti, kad. paskutinieji 
įvykiai — tos visos kalbos ir pagaliau fak
tai: Marshallio plano įsikūnijimas, Europos 
bendradarbiavimas — paveikė Italijos rin
kikų nuotaikas. Jau neabejojama, kad ko
munistai ne tik tų rinkimų šį sekmadienį 
nelaimės, bet net iš jų neišeis kaip didžiau
sia partija. Žinoma, tas gal juos vers grieb
tis smurto, tačiau šiuo metu tokio smurto 
pasisekimo perspektyvos yra mažesnės, ne
gu kada nors buvo.

Savaime suprantama, kad tokia Vakarams 
palanki įvykių eiga dar neprivers sovietus 
nurimti. Jie taip greit nebaigs savo grasi
nimų, silpnų vietų ieškojimo. Jie gali juos 
dar daugiau sustiprinti. Tačiau tokia da
bartinė įvykių raida mums primena beveik 
jau prieš metus Amerikos spaudoje pasiro
džiusį vieno Mr. X straipsnį, kuris greit 
apibėgo visą pasaulį ir buvo „Mintyje” iš
spausdintas. Manoma, kad tas X yra ne kas 
kitas, kaip užs. reik, m-jos politikos planuo
tojas Mr. Kenanas. Jis tada rašė:

„Jungtinės Valstybės turi pakankamai 
jėgos kliūtims, su kuriomis turi susi
durti sovietų politika, nepaprastai pa
didinti ir tuo būdu Kremlių priversti 
būti atsargesnį, negu kad jis buvo pa
skutiniuoju metu. Tačiau tat paskatins 
tendencijas, kurios prives prie sovietų 
viešpatavimo sugniužimo arba bent su
švelnėjimo. Juk nėra tokio judėjimo — 
jau nekalbant apie Kremliaus — kuris 
galėtų pakęsti nuolatines klaidas: sykį 
jis vienaip arba kitaip turi pasiduoti 

laktų logikai!”
Sovietai savo dabartine „adatos dūrių” 

politika takią įvykių eigą, kokią numatė 
JAV politikos planuotojas, tik skatina. Ada
tos dūris neužmuša, bet tik suerzina. Jei 
tokių adatos dūrių suerzinti Vakarai tuojau 
neatsako smūgiais, tai dar nereiškia, kad 
jie juos ir toliau pakęs. Dabartinis triukš
mas. atvėrė akis ir parodė, kas tuo kaltas. 
Nors ir visaip grasino, Kremlius per pa
skutinį mėnesį nieko nelaimėjo. Jei jo pa
stangos, kurių sustiprinimo galime artimiau
siu metu laukti, irgi jam nieko neatneš (tuo, 
atrodo, galime neabejoti), tai tada galime 
tikėtis, kad Kenano skelbiama logika atneš 
savo vaisių. O ta logika skelbia, kad silpnes
nis geruoju ar piktuoju turi nusileisti stip
resniam. Adatos dūriai tik įtikina stipresnį, 
kad jis turi likviduoti silpnesnį. VM

Protestuodami dėl nepakankamo aprūpi
nimo mėsa, sustreikavo „Hanomag” įmo-

Apie suomių sovietų sutarti britų „Daily 
Telegraph” rašė:

„Mažoji Suomija, nuginkluota ir taikos 
sutartimi netekusi strateginių sienų bei 
aštuntadalio teritorijos, savo narsiu el
gesiu prieš rusų spaudimą davė pasau- 

, liui drąsos pavyzdi. J°s elgesys juo la
biau nuostabus, nes tik 15 km. nuo jos 
sostinės rusai turi užėmę stiprią tvirto
vę. 6 savaites suomių vyriausybė buvo 
verčiama pasirašyti sutartį, kuri sovietų 
sieną nukeltų į Suomijos vakarų pa
kraščius. Helsinkio parlamentas ir jo 
užpakalyje stovintieji, ryžtingi rinkikai 
turėjo pakankamai (takos, kad apsisau
gojus nuo tokių straipsnių, kurie reikš
tų Suomijos nepriklausomybės galą.” 

Suomių drąsos negalima nuneigti, tačiau 
iš kitos pusės būtų neteisinga nutylėti ir 
to didelio antisovietiško 
pasaulyje, kuris privertė 
nenori karo, kiek galint 
Tenka pastebėti, kad,
suomiai daugiausia laimėjo sunkios kovos, 
tik vieną roundą, kad, progai pasitaikius, 
sovietai jų neprarys, kaip kitų Rytų Euro
pos valstybių. Šiaip ar taip mirties spren
dimo vykdymas buvo atidėtas ir buvo su
žadintos viltys, kad jis nebus ir vėliau vyk
domas. Sovietai yra pakankamai sulaužę su
tarčių, kad galima būtų tikėtis, jog jie da
bar sudarytosios laikytųsi. Tačiau faktą, 
kad jie tokią sutartį vis dėlto sudarė, tenka 
vertinti kaip Wintertono analizės tikrumo 
įrodymą.

Pereitą savaitę pasaulio dėmesys ir to
liau buvo sukauptas ties Berlynu. Čia so
vietai varė savo „adatos dūrių politiką”. 
Tos politikos tikslas yra kiek galint dau
giau sumažinti Vakarų santarvininkų pres
tižą savo zonos, Berlyno gyventojų, visos 
vokiečių tautos ir pagaliau viso pasaulio 
akyse. „Durdami adata”, jie tikisi, kad tai 
prie atviro konflikto neprives,Stačiau va
karinių santarvininkų būklę Berlyne daro 
vis sunkesnę. Aišku, kad Vakarai visai 
Berlyno jokiu būdu neišsižadės, tačiau tie 
įvykiai privers Vakarus greičiau sukurti 
Vakarų Vokietijos valstybę, kas iš kitos 
pusės Įgalins sovietus tą pat padaryti savo 
zonoje. Tokią įvykių raidą aiškiai galima 
išskaityti iš paskutinės Robertsono kalbos, 
kurioje jis siūlė vokiečiams, negalint atsta
tyti visos Vokietijos vienybės, pasitenkinti 
Vakarų Vokietijos suvienijimu. Šiuo reikalu 
Berlyne ir kitur pereitą savaitę vyko gyvi 
pasikalbėjimai.

Tokiu būdu mūsų balanse kaip Vakarų [lmlo mesa) SustreiKavo „nanomag" Įmo 
laimėjimą galime .vertinti Suomijos negri-jųįų darbininkai. Pažadėta atsižvelgti. (D).

senukai mane Įvedė į mažutėlį miegamąjį 
namo gale ir palinkėjo man labos nakties. 
Aš miegojau. Tai yra geriausias dalykas 
nervams. Buvau nužengęs pirmą svarbiausią 
žingsnį laisvės link. Aš buvau Vokietijoje 
— tiesa, sovietų okupacinėje zonoje, bet 
vis dėlto Vokietijoje.

Kitą rytą apie 9 vai. mergina (ėjo j na- 
no kambarį su kava ir duona. Ji atsisėdo, 
užsidegė cigaretę, kurią jai pasiūliau.

— Nenusigąskite, jei mus lankys rusą 
kareiviai, — pasakė ji. — Jei jus pastebėtų, 
dėkitės nekreipiu dėmesio. Duokite jiema 
cigarečių.

Vakare vakarieniavau su jais, ir uranų 
iš lėto šnekučiuojant, staiga visi trys ap- 
stulbo iš baimės. Aš apsigręžiau, manyda
mas prie durų pamatysiąs raudonarmiečius 
su šautuvais rankose. Bet tenai nieko ne
buvo.

Tik staiga man kniostelėjo. Apsirikęs ai 
buvau iš vokiečių kalbos peršokąs į anglą.

— Tamsta nesi vokietis, kaip mums bu- 
vo pasakota, — tarė mergina ramiai.

Aš atsisukau į ją.
— Ne, aš nesu vokietis, — tariau aš.
— Tamsta esi anglas.
Nepaneigiau jos tos nuomonės.
— Taip, aš esu anglas, — patvirtinau.
Visi atsiduso su palengvėjimu.
— Valandėlę manėme, kad tamsja esi 

šnipas, — pasakė mergina.
Paskum išdėstė man savo nuomonę apie 

sekantį mano bėgimo žingsnį. Berlyną ra- 
sai perdaug gerai saugą, kad būtų galima 
rizikuoti per jį važiuoti. Plentas iš Berlyno 
į britų zoną taip pat esąs per gerai saugo
mas. Bėgimo planai turį būti keičiami, ir 
naujasis planas, pasakė ji, kaštuosiąs dar 
500 dolerių.

— Alokėkit dabar, — pasakė ji.
Aš padaviau jai pinigus ir trumpai pa- 

skaičiavau, kiek iki šiol kaštavo mano ke
lionė: 1100 dolerių plius 20.000 zlotų, ku
rie sudarė apie 300 dolerių.

Spalio 25 d. nudriskusiais ūkininko rū
bais apsivilkusį mane nugabeno arkliniu ve
žimu į kitą kaimą. Nebuvo jokių nesusi
pratimų be vieno, kai mus sulaikė trys rau
donarmiečiai ir ieškojo telefono aparatų. 
Iš to kaimo spalio 27 d. rytą berniukas 
nuvežė mane Į stotį — laikas buvo taip ap
skaičiuotas, kad traukinys įvažiavo tą aki
mirką, kai mes atvykom. Atleidome arklį 
ir vežimą, perėjome per rusų kareivių ir 
vokiečių pilną peroną ir įlipome į trečios 
klasės kupę.

Trumpai sustojus maždaug už šimto ta 
nuo įsėdimo stoties, berniukas su manim 
išlipo iš traukinio. Nužygiavome apie 8 
km, kol priėjome kitą vokiečio sodybą, ku
rioje išbuvau mažame kambarėlyje 3 ner
vus graužiančias paras.

Bet trečią naktį atvažiavo džypas su vie
nu civiliu ir dviem raudonarmiečiais, ir 
man liepė sėsti. Nuvažiavome j netoli sie
nos tarp britų ir sovietų zonos esanti miš
ką. Mašina sustojo, civilis ir aš išlipome. 
Jis žygiavo su manimi per miškus, kol apie 
21 vai. tą pačią dieną priėjome skynimą, 
kur mūsų laukė 5 gerai ginkluoti civiliai.

— Turime būti labai atsargūs, — su
šnibždėjo vadas. — Jei pateksime į sovietą 
pasienio sargybinių rankas, neteksime gal
vų. Sargybos šiąnakt yra labai sustiprin
tos. t Kai išgirsi nors mažiausią šlamesį, 
krisk prie žemės ir bandyk nekvėpuoti. (

Mūsų pasiryžėlių grupė žygiavo visą nak
tį, praėjo daug vielų užtvarų, o rytuose 
pasirodžius pirmajai aušrai, atėjome Į vie
ną vokiečių miesteli. Sustojome jo pakraš
tyje.

— Esame britų zonoje, — tarė vadas it 
parodė namą. — Mes paliekame tamstą čia. 
Kai pakankamai prašvis, eik { aną namą- 
(ir jis parodė ranka). Ten gyvena britų 
karininkas.

Tariau jam, kad eisiu tuojau ten, bet jis 
pakratė galva.

— Tamsta sukelsi {tarimą, — pasakė ji! 
man. — Vokiečių policija yra labai aktyvi, 
o šioje sienos pusėje komunistų yra tiek 
pat, kaip ir anoje. Verčiau palauk, kol vi
sai prašvis... o tada eik pas savo drau
gus.

Slapsčiausi pakelėse lig pusės aštunto! 
vai., o paskum nuėjau j nurodytą namą. Ne
pasitikinti šeimininkė vokietė atidarė du
ris ir apžvelgė mane pro vilko akį. Pasa
kiau norįs kalbėti su budinčiu karininku.

— Palauk tamsta, — pasakė ji, uždarė ir 
užkslendė duris. Man kilo įspūdis, kad aš 
turėjau Į tą namą įsiveržti. Nemalonus jaus
mas būti taip arti prie saugumo ir vis dėl
to būti taip beviltiškai paliktam pavojuje.

Pagaliau prie durų atėjo jaunas kareivis 
ir po kelių akimirkų mane (leido.

— Aš esu Mikolaičikas, — pasisakiau. - 
Aš.-.

Šyj>sena pasirodė jo veide, ir jis pakratė 
mano ranką.

— Girdėjom per radiją, kad tamsta pabė
gai, — pasakė jis juokdamasis, -r 0 me!

(Nukelta į 4 pusk)
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