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KADA TŪKSTANČIAIS ŽŪSTA MŪSŲ LAISVĖS KOVOTOJAI
Lietuviai ir ukrainiečiai solidariai informuoja užsienio žurnalistus apie padėti savo ‘okupuotose tėvynėse. — Kai tiesa pažinta, reikia šauktis teisingumo. —
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Draugiška lietuviu ukrainieėiij „spaudos konferencija“ Paryžiuje.
1948 m. gegužės 4 diena galės būti priskaitoma prie, tų nedažnų Įvykių Paryžiuje, 

kai ir vėl mūsų okupuotos Tėvynės laisvės šauksmas buvo pareikštas tarptautinės opi
nijos atstovų dėmesiui. Sį kartą jis pasigirdo drauge su mums draugingos ukrainiečių 
tautos, tų patį Maskvos jungą kenčiančios, rezistenciniais žurnalistais. Bendromis lie
tuvių ir ukrainiečių rezistencijos žurnalistų pastangomis tą dieną buvo suorganizuota 
vieno restorano salėje vad. „spaudos konferencija”, — priėmimas, Į kuq atsilankė try
likos tautų žurnalistai: lietuvių, ukrainiečių, prancūzų, bulgarų, vengrų, gruzinų, olan
dų, rumunų, slovakų, danų, turkų, čiliečių ir kieniečių žurnalistai, spaudos agentūrų 
atstovai ar rašytojai. Jie buvo pustrečios valandos trukusiuose pasikalbėjimuose pa
informuoti apie padėtį Lietuvoje ir Ukrainoje ir apie tų tautų išsivadavimo kovą.

■ 1 Šis solidarus lietuvių ir ukrainiečių in-
Sovieti' vlceministeris , 
vyksta JT posėdžius

Londonas (Dena/Reuteris). Sovietų užsie
nio reikalų viceministeris Jokūbas Malikas 
ketvirtadienį lėktuvu iš Berlyno atvyko į 
Londoną, iš kur skris į New Yorką JT se
sijoje dalyvauti. Maliką lydi užsienio rei
kalų ministerijos valdininkas B'. Lobtaken- 
ka. Malikas yra svarbiausias Molotovo ta
rėjas ir Rytų klausimų specialistas.

Sovietai nori Įsismelkti i Art. Rytus
Washingtonas (Dena/Reuteris). Atstovų 

rūmų užsienių politikos komisijos trečia
dienį paskelbtame pranešime apie pasauli
nio komunizmo strategiją ir taktiką sako
ma, jog sovietų diplomatija. bandanti visas 
priemones, kad įvestų raudonąją armiją i 
Artimuosius Rytus, ir Kremlius sudarysiąs 
situaciją, kuri įgalintų jį šitos priemonės 
griebtis, jei tokia situacija nekiltų pati sa
lime. Didelį pavojų Artimiesiems Rytams, 
ypač Iranui ir Turkijai, sudaro Sovietų Są
jungos artumas, ir dėl šių dviejų valstybių 
reikia ypatingai susirūpinti. Visiškai esąs 
galimas dalykas, kad Sovietų 'Sąjunga nu
taikiusi tinkamą akimirką galinti su dingste 
arba be jos padaryti invaziją.

• Prisaikdino nauja prezidentę
Rymas (Dena). Trečiadienio vakare, da

lyvaujant visiems parlamento atstovams ir 
senatoriam^, būvą prisaikdintas Einaudis.

Italijos ministeris pirmininkas de Gaspe- 
ris įteikė naujajam prezidentui viso minis- 
lerių kabineto atsistatydinimo raštą. Tačiau 
prezidentas atsistatydinimo nepriėmė.

Vėl 181 milijonas paramai
Washingtonas (Dena/Reuteris). Preziden

tu Trumanas paprašė kongresą praeitą 
mėnesį Kinijos, Turkijos, Graikijos ir Tries
to rėmimui skirtus 181 milijoną dolerių 
leiiti panaudoti tiems kraštams remti., Ta 
suma neįeina į 53 milijardų dolerių sumą 
Europai remti.

Belgija ir Olandija 
pasirašė karine sutarti

Haaga (Dena/Reuteris). Belgija ir Olan
dija Haagoje pasirašė karinį paktą. Olan
dijos krašto apsaugos ministeris Fievezas 
ta proga pareiškė, kad Luksemburgui arba 
kitiems kraštams prie to pakto prisijungti 
paliekamos atviros durys.

Pakto sąlygos yra žinomos penkioms Va
karų valstybėms. Sutartis nėra nukreipta 
prieš bet kokią trečią valstybę. Vakarų 
valstybių unijos sutartis bus vertinama, 
kaip svarbus įnašas tolimesniam kariniam 
bendradarbiavimui ir turės didelę Įtaką 
Europo reikalų rutuliojimuisi bei taikos 
išlaikymui.

Belgijos krašto apsaugos ministeris De 
Fraiteuras pastebėjo, kad tas paktas yra 
grynai karinio ir techninio charakterio ir 
neturi jokios politinės reikšmės.

Pereinamoji valdžia Ispanijoje
Paneuropos kongresas pirmadienį priim

toje rezoliucijoje pritarė, 1946 m. kovo mėn. 
Prancūzijos, D. Britanijos ir JAV pasiųs
toms Ispanijos vyriausybei notoms, kur rei
kalaujama Ispanijai pereinamosios valdžios, 
kuri leistų Ispanijos tautai laisvai pasirinkti 
valdymosi formą ir išsirinkti sau vadovau
jančius politikus.

Skelbiama žydę valstybė
Tdavivas (Dena). Mozė Shertokas, Je

wish Agency politinio skyriaus vedėjas, 
ketvirtadienio vakare pareiškė, kad tuojau 
pat po britų mandato pasibaigimo penkta
dienį, vidurnaktį, būsianti1 paskelbta žydų 
valstybė. Esą pasiryžta nė Sekundei nepa
likti vakuumo.

MINTIES 
kitas numeris išeis gegužės 19. d.

formacinis žygis visai pasisekė. Į priėmimą 
apsilankė arti 40 asmenų, tinkamai parink
tų ir pakviestų įvairių tautų Paryžiuje rezi
duojančių žurnalistų ar intelektualų. Spau
dos konferencijos tikslas buvo jau nebe 
raštu, o gyvu žodžiu, tiesiogiai „nuo žur
nalistų žurnalistams” perteikti informacijas 
ir duoti plačių paaiškinimų, savitarpyje, 
intymiai, be oficialumų apie mūsų okupuo
tų tautų likimą, jų laisvės herojišką kovą 
ir reikalą joms padėti, o taįp pat parodyti, 
kad visų anapus' geležinės uždangos esan
čių tautų interesai šiandien yra tapę bend
ri ir jų visų solidarumas yra didesnis, ne
gu kada nors. Tokio masto kolektyvus žur
nalistų ir intelektualų pobūvis,, kurio cent
re stovėjo dėmesys Lietuvai ir Ukrainai, 
yra, berods, pirmas įvykis pokariniame Pa
ryžiaus spaudos gyvenime. Prasidėjęs tarp
tautinis žurnalistų bendradarbiavimas, ypač 
lietuvių ir ukrainiečių žurnalistų solidari 
veikla galėtų ir turėtų tapti tradicija ne vien' 
Paryžiuje, bet ir visur kitur, kur tik yra 
didesnis ar mažesnis skaičius mūsų tautų 
spaudos darbininkų. Faktai parodo, kad vi
sais atvejais lietuvių ir ukrainiečių kultū
rininkų bendradarbiavimas sklandžiai vyks
ta. Kur to dar nėra, lauktinas taip pat lat
vių ir estų prisidėjimas.

Spaudos konferencija praėjo gyvai, tem
peramentingai, lydima susidomėjimo pada
rytais jos metu pranešimais, klausimais ir 
atsakymais. Pobūvyje dalyvavęs žymus Pa
ryžiaus gruzinų veikėjas, inž. L. Zurab’iš- 
vilis nesusilaikė pabaigoje neišstojęs su at
skira prakalbą: „kai stebiu visus įvykius, 
pareiškė jis, ir matau raudonojo carizmo 
pavergtų tautų solidarumą, kai analizuoju

(MOŠŲ PARYŽIAUS KORESPONDETO) 

1 pasaulinės politikos dinaminę raidą, aš drįs

tu su tvirčiausiu įsitikinimu pabrėžti, jog 
mūsų visų tautų i Js vadavimas yra tikras 
ir ne toks tolimas, kaip kai kurie gal ma
no. Praleidęs emigracijoje savo vaikystės 
ir jaunystės 25-rius metus, aš esu tikras, 
kolegos, kad dar nepasenęs grįšiu į savo 
laisvą ir gražią Gruzijos tėvynę...”

Tai tik mažas pobūvio nuotaikos frag
mentas. Sustokime kiek atskirai prie pa
grindinių spaudos konferencijos pranešimų.

„Nebus laisvos Ukrainos ir patvarios 
taikos Rytų Europoje, negriuvus cari
niam, raudonajam ar bet kurios kitos

spalvos Maskvos imperializmui!”
Konferenciją atidarė ukrainiečių veikėjas 

prof. Dr. P. Sumovskis, pristatydamas kal
bėtojus ir pasidžiaugdamas lietuvių ir uk
rainiečių nuoširdžiu solidarumų kovoje 
prieš bendrą okupantą savo tėvynėse, o 
čia laikraštininkų bendradarbiavimu infor
muojant pasaulinę opiniją: Po to sekė il
gesnis vieno ukrainiečių juristo pranešimas 
apie politinės reorganizacijos problemas 
Rytų Europoje ir ukrainiečių situaciją. Pre
legentas labai įtikinamai išdėstė, kaip Va
karų opinija klysta, laikydama Rusiją, ca
rinę ar sovietinę, vieninga, unitarine 
valstybe. Iš tikrųjų, ji sudėta iš daugelio 
skirtingų tautų, kurių beveik visos amžių bė
gyje yra išlaikiusias savo nacionalinę indi
vidualybę ir turėjusios savaimingą valsty
binį gyvenimą. Ta proga jis jautriais žo
džiais nušvietė ir viduramžinės Lietuvos 
valstybės įžymią rolę Rytų Ettropos poli
tikoje. Galiausiai pabrėžė, kad ne tik tei4 
singumo vardan, bet ir patvarios taikos Eu
ropos rytų erdvėje išlaikymo lafiui, kaip ly
giai ir viso kontinento taikai yra būtinas 
Rusijos atstūmimas į jos etnografines ribas, 
ir visų jos pavergtųjų tautų išlaisvinimas 
ir nepriklauomų valstybių atstatymas. Uk
rainiečiai yra seniai supratę, kad jų'prie
šas nėra vien bolševizmas. Bolševizmas yra 
tiktai nauja ir savotiška tradicinio rpsų 
imperializmo forma. Ukrainiečių tauta, kaip 
ir kitos Rytų Europos tautos, pirmoje vie

Marshallis ir nemano derėtis su
Washingtonas (Dena/Reuteris). Pasak 

Reuterį, Marshallis spaudos konferencijoje 
trečiadienį atmetė mintį dėl- sovietų ameri
kiečių konferencijos nuomonių skirtumams 
likviduoti.

Marshallis pareiškė, kad vienintelis ke
lias klausimams tvarkyti esąs jų gvildeni
mas veikiančiose organizacijose, kaip an
tai, JT Saugumo Taryboje ir,sąjungininkų 
kontrolinėje taryboje Berlyne.

„Amerikos vyriausybė neketina pradėti 
dvišalių derybų su Sovietų S-ga dėl daly
kų, kurie liečia ir kitų vyriausybių intere
sus”.

Kiekvienai naujai konferencijai gresiąs 
nepasisekimas, o tat pasauliui padarytų „di
delę žalą”. Mes tenorime tik darbų.

Ambasadoriaus Smitho su Molotovu pa
sikalbėjimo tikrasis tikslas buvęs paaiš
kinti Sovietų S-gai Amerikos politiką ry
šium su neofcialiais pareiškimais, kuriuos 
pastaruoju metu buvo padarę Amerikos 
atstovai. Dėl, santykių su Sovietų S-ga 
Amerikos viešojoje nuomonėje, kalbose ar
ba spaudoje nebuvo aiškumo.

Tokių pareiškimų skaičius, Marshallis 
nurodė toliau, galįs padidėti beintensyvė- 
jant politinei rinkiminei kampanijai J. A. 
Valstybėse. Todėl tariama esant labai 
svarbu ryšium su tokiais pareiškimais iš
aiškinti Sovietų S-gai skirtumą tarp ne
oficialių pareiškimų ir Amerikos politikos, 
kuri lieka pastovi.

Ambasadorius Smithas nesiūlęs bendrų 
pasikalbėjimų arba derybų.

„Su tokiomis derybomis mes turėjome 
daug ir karčių patyrimų. Siūlymai dėl 
reikšmingų klausimų, kuriuos sovietų vy
riausybė, gal būt, turi omenyje, turi būti 
svarstomi jau veikiančiose organizacijose”.

„Mes norime, kad būtų tose srityse, ima
masi priemonių, kur jos dabar galimos ir 
būtinai reikalingos. Tai1 sakydamas, turiu 
omenyje J. Tautoms ir kitoms jų institu
cijoms priklausančius reikalus, kaip antai: 

padėtį Korėjoje, sąjungininkų kontrolinei 
tarybai Berlyne spręstinuosius klausimus ir 
pasitarimus dėl taikos sutarties su Austri
ja.

Atsakęs Į eilę klausimų po savo pareiš
kimų Marshallis pridūrė, kad dabar jis 
neturįs Molotovui jokių kitų siūlymų.

Užsienio reikalų ministerio Molotovo at
sakymas į ambasadoriaus Smitho pareiškimą 
įgalinąs spręsti, kad jo manymu, sovietų 
nusistatyme nepastebėti jokio pakitimo.

Parama regioninėms sąjungoms
Daugiau Marshallis pareiškė, kad jis su 

senatoriaus A. Vandenbergo siūlymais, ap
lamai imant, sutinkąs, būtent, kad tam tik
roms regioninėms sąjungoms, kaipbriuse- 
liškei Vakarų Unijai, būtų laiduojama 
Amerikos parama. \

Šis Vandenbergo siūlymas dabar svarsto
mas senato užsienio politikos komisijoje. 
Senatorius Vandenbergas, kuris dalyvavo 
spaudos konferencijoje, dėl savo siūlymo 
pareiškė, kad Amerikos parama tautoms, 
kurios jungiasi savitarpio gynybos reikalui, 
priklausys nuo to, kiek tos tautos^ pačios 
savo išgalėmis suorganizuos gynybos prie
mones. JAV turėtų tada konstatuoti, ar ati
tinkamų valstybių junginiai pakankamai iš
vystė savo gynybos galimybes. Paskum tu
rėtų būti patikrinama, ar papildoma JAV 
pagalba duotų naudos pačios Amerikos sau
gumui.

Vandenbergas pridūrė, jog būtų klai
dingą manyti, kad, Amerikai paskelbus 
remsiant tokias sąjungas, jie tučtuojau 
automatiškai ir gautų karinę pagalbą. Šiuo 
tarpu jis nežinąs jokių siūlymų, kad ERP 
kraštai turėtų gauti karinę JAV paramą. 
Taip pat nieko nežinąs apie jokį užsienio 
reikalų ministerijos planą Vakarų Unijos 
valstybėms pristatinėti ginklus.

Marshallis apgailestavo, kad Sovietų 
S-ga, paskelbdama gotomis pasikeitimo

toje atmeta bet kokį maskvinį imperializ
mą ir dominavimą, ar būtų jis buvęs ca
rinis, ar kaip dabar komunistinis, ar kaip 
gal būt, rytoj ir „demokratinis”. 40 milijonų 
tauta yra pasiryžusi nebevilkti maskvinio 
jungo, — ji turi teisę į pilną nacionalinę 
nepriklausomybę.

Vėliau kitas ukrainietis, žurnalistas Boris 
Vitočinskis, plačiai nupasakoja užsienio 
kolegoms ukrainiečių rezistencinės kroni
kos konkrečius faktus, vykdomus garsio
sios ukrainiečių išlaisvinimo armijos UPA: 
kautynes, pavienius žygius, militarinę ir po
litinę akciją, propagandą, o taip pat ir ma
sinį ukrainiečių priešinimąsi ■ raudonie
siems okupantams ypač trijų pastarųjų me
tų laikotarpy. Ta proga Vitočinskis aštriai 
ir ne be karčioj ironijos iškėlia keletą mo
derninių „paradoksų”, rodančiu Vakarų 
opinijos naivumą ar hipokriziją, kas liečia 
padėtį už geležinės uždangos:

- „Valerų spauda neseniai pranešė, jog 
po komunistų diktatūros Čekoslovakijoje 
pasirodė vienas slaptas čekų rezistencijos 
laikraštėlis. Po to irgi pranešė, jog tas 
laikraštėlis pirmą numerį išleidęs sustojo...

Jeruzalė (Dena). Maždaug už 22 km nuo 
Jeruzalės link Telavivo tarp žydų Haganah 
organizacijos ir arabų įvyko smarkus mū
šis. s '

Libanono ministeris pirmininkas Solh 
Beyus pareiškė, jog karalius Ibn Saudas 
pritarė, kad jo krašto armija dalyvautų 
Arabų Lygos karinėje akcijoje, kuri su
trukdytų steigti sionistinę valstybę.

Tarptautinis Raudonasis Kryžius inform 
muoja, kad -Jeruzalė, jei neįvyks kas nors 
ypatingo, bus paskelbta atviru miestu.

Ginklų paliaubos Jeruzalėje antradienio 
naktį buvo nutrauktos. Po 4 ' dienų ramy
bės granatų sprogimai sujudino miestą. Į 
pietvakarius nuo Jeruzalės, Mekor Haimi- 
no vietovėje, vyksta smarkūs mūšiai. Žy

Arabų vienybė krinka

Mąrshallis itin pabrėžė šią Molotovo kal
bos vietą, kur jis sako: „Sovietų vyriausy
bė gali tik sveikinti šį JAV vyriausybės 
pareiškimą, kadangi ji (sov. vyr.), kaip ži
noma, visada vedė taikos ir bendradarbia
vimo politiką JAV atžvilgiu. Sovietų S-ga 
ketina ir toliau tą politiką konsekventiškai 
vesti”. Marshallis padiškino: „Tai yra la
bai svarbus pareiškimas. Esu tikras, kad 
pasaulis susidomėjęs stebės, kokiu konsek- 
ventiškumu ši politika bus vykdoma”.

smulkmenas, sulaužė pasitikėjimą. Jis iš
kėlė, kad Maskvos radijas paskelbė visus 
Molotovo pasisakymus, o tik dalį Amerikos 
ambasadoriaus Smitho pareiškimų.. Tačiau 
Amerikos užsienio reikalų ministerija keti
nanti ir toliau naudoti „moralinius diplo
matinio pasikeitimo metodus”.

Dėl rinkimu Korėjoje Marshallis konsta
tavo, kad 90 Vb rinkikų dalyvavimas balsa
vime rodo korėjiečių pasiryžimą sudaryti 
savo vyriausybę demokratiniu pagrindu.

Palestinos klausimu Marshallis pasisakė, 
kad, žydams patiems pakelbus savo valsty
bę, JAV pripažinti ją tesutiktų atsižvelg
dama į kitų valstybių sprendimus ir atsi
žvelgdama į tai, kas šventojoje Žemėje įvyks 
britams iš ten išsikrausčius.

Įvairios nuomonės

Trečiosios partijos kandidatas į prezi
dentus H. Wallace apkaltino Marshall;, kad 
jis pasiryžęs ir toliau varyti šaltąjį karą su 
Sovietų S-ga. Amerikiečiai būsią apsivylę.

Tą būdą, kaip'’ JAV neseniai vedė diplo
matinį nuomonių pasikeitimą su Sovietų 
Š-ga, „New York Herald Tribune” pava
dino nemokšiška diplomatija. Reikia įsak
miai tikėtis, kad JAV dabar pradėsiančios 
naudoti specialistiškesnę diplomatiją.

Marshallio atsisakymas vesti derybas su 
sovietais Londone sutiktas su mažu nuste
bimu. Apgailestaujant konstatuojama, kad 

Bet toji Vakarų spauda amžinai stengiasi 
nutylėti, kad sovietizuotoje Ukrainoje" eina 
ir nuolat išeina dešimtys slaptųjų laikraš
čių, spausdinama šimtai brošiūrų, sklei
džiama ir išplatinama tūkstančiai atsišau
kimų (ir jis paduoda konkrečią statistiką)?

— „Vakarų spauda, rašydama apie M|- 
saryko nusižudymą, riebiausiomis raidėmis 
skelbė, kad tai rezistencijas aktas, kad tai 
protestas ir pasipriešinimas ’komunizmo te
rorui... Kad mūsų vyrų ir moterų, ukrai
niečių ir lietuvių ir kitų mūsų kaimyninių 
tautų laisvės kovotojų žūsta tūkstančiais, ne 
nusižudo, bet žūsta aktyvioje kovoje prieš 
okupantą, tai yakarų spauda nė žodžio ar
ba tik porą eilučių petitu paduoda! Apie 
pasmaugtą gatvės merginą užmiestyje arba 
kokį jaųtios žmonos nunuodytą senuką ku
riame kaime laikraščiuose dienų dienomis 
leidžiamos ištisos skiltys ir dedamos fos 
Ūografijos... Bet kai mūsų šalyse kasdien 
ir kasnakt kalėjimuose kankinami tūkstan
čiai, žudomi nieku nekalti gyventojai, tre
miami į Sibirą, krinta laisvės kovotojai a|- 
.virose kautynėse, o enkavedistai irgi ga
balais pakloja galvas prieš partizanus, ir ne-

(Nukelta į 2 pusi)

dai tvirtina, kad antpuolius pradėjo ara
bai.

Transjordanijos karalius Abdulla antra
dienį Apkaltino arabų aukštąjį komitetą, kad 
jis įstūmė į vargą šventąją Žemę. Komite
tas, teigia Abdulla nebereprezentuoja dau
giau Palestinos tautos troškimo. Sirijos 
ministerį pirmininką Mardamą Beyų ir jo 
bendradarbius iš Arabų Lygos kjyalius 
Abdulla apkaltino noru Palestinos’ arabus 
priversti bendradarbiauti su Arabų Lyga. 
Arabų išvadavimo pajėgos gali būti verti
namos kaip išsiskirsčiusibs.

Balsas stiprės. „Amerikos Balso” radijo 
transliacijos nuo liepos 1. (ves naujas audi- 
cijas Skandinavijos ir Artimųjų Rytų kraš
tams. Tuo būdu žinių teikimas bus papil
dytas suomių, danų, švedų, norvegų, turkų, 
persų ir arabų kalbomis. (D/R).
_______  i , J

sovietais
plyšys tarp šių dviejų valstybių dėl Vokie
tijos, Austrijos, Graikijos ir Korėjos klau
simų, dar padidėjęs. Londone abejojama, 
kad nesutarimus pasisektų likviduoti Sau
gumo Taryboje arba Berlyno kontrolinėje 
taryboje.

Paryžiaus oficialiuose sluogsniuose vy
rauja pasitenkinimas, kad nebus dvišalių 
derybų tokiais klausimais, kurie ’ liečia ir 
kitas valstybes. • Tačiau iš kitos pusės jau
čiamas nusivylimas, kad viltys susitarti su 
Sovietų S-ga pasirodžiusios per ansktyvos. 
Vilties teikia faktas, kad Amerika ketina 
laikyti frontą su mažosiomis valstybėmis.

Būklė pablogėjo
Dėl Bevino kalbos diplomatinis Reuterio 

korespondentas fašo, kad tai patvirtino 
nuomonę, jog tarp JAV ir Sovietų Sąjun
gos tokia konferencija negali įvykti.

Pblitiniai sluogsniai atkreipia ypatingą 
dėmesį į tą kalbos vietą, kurioje jis pažymi 
ERP ir Vakarų Europos Unijos veiksnius 
Vakarų valstybių politikoje ir kad dėl to 
jokie pasitarimai bus nepriimtini, kurie 
veiksnius ignoruotų.

Italų „Tempo1* laikraštis reiškia nuomonę, 
kad Bevino kalba žemuosiuose rūmuose iš
sklaidė visas iliuzijas. Po abiejų valstybės 
vyrų pareiškimų „sovietų manevras” yra 
nuėjęs niekais. Bendroji būklė ne tik ne 
pagerėjo^ bet, gali būti, dar pablogėjo.

Sprendžiama valanda Palestinai
New Yorkas (Dena/INS). D. Britanija 

Jungtinėms Tautoms pranešė oficialiai, kad 
britų vyriausias komisaras Palestinai gegu
žės 14 d. vidurnaktį laivu išvyks iš Haifos 
ir tuo būdu britų mandatas bus formaliai 
baigtas.

Egipto ministeris pirmininkas gavo iš 
karaliaus Faruko Įgaliojimus įvesti apsiau
sties būklę, jeigu to pareikalautų įvykiai.

Gerai informuoti sluogsniai mano, kad 
Nokrašio Paša tada tais įgaliojimais pasi
naudotų, jeigu Egipto kariuomenė turėtų 
įžengti į Palestiną.

1
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TRUMPOS ZI1IOS

MINTIS

,JC. Singeris z 2. D. karo šnipai ir išdavikai.

ČEKOSLOVAKIJA
Slaptos organizacijos. Slovakų vidaus rei

kalų ministerija pranešė, kad ji susekė tris 
nelegalias organizacijas, kurių viena šni- 
pinėjusios svetimos valstybės naudai, o ki
tos dvi — skleidusios antikomunistinę pro
pagandą. (D).

D. BRITANIJA

LENKIJA
{vyko simbiozas. Dvi ūkininkų partijos, 

kurių viena buvo artima Liublino grupei, 
kitą sudarė Mikolaičiko opozicinė grupė, 
nutarė susijungti. Ateityje jos kovos dėl 
liaudies v demokratinio režimo Lenkijoje ir 
dėl bendradarbiavimo su Sovietų Są
junga. (D).

Admirolas, nevilkėjęs inif orma

1948 V. M,

Aominiai ginklai progresuoja. Britų 
krašto apsaugos ministeris Alexanderis 
trečiadienį žemuosiuose rūmuose išreiškė 
savo pasitenkinimą atominių ginklų pa
siekta pažanga D. Britanijoje. (D/R).

Dėkoja. "'Ministeris pirmininkas Attlee 
britų vyriausybės vardu Palestinos manda
to baigimosi proga pasiuntė padėkos raštą 
britų vyriausiam komisarui ir britų admi
nistracijai Palestinoje. (D/R).

Prašymą atmetė. Pereitais metais gruo
džio mėnesį Kipro salos patariamojo susi
rinkimo kairiojo sparno dalyviai įteikė bri
tams prašymą suteikti Kiprui nepriklau
somybę. Britai prašymą atmetė. (D).

. Paleido generolus. Britai trečiadienį pa- 
’leido iš belaisvių stovyklos 76 vokiečių 

karininkus, kurių tarpe yra daug generolų. 
Tarp jų yra ir generolas Djttmaras, buvęs 
vyriausios vadovybės radijo komentatorius. 
(D/R).

Spręs teismas. D. Britanija atmetė Gva
temalos reikalavimus į Hondūrą. Abu Įrraš- 
tai perduos ginčą spręsti tarptautiniam tri
bunolui. (D/INS).

Padarė atgailą. 21 darbo partijos atsto
vai, telegrama sveikinę Nennio socialistus, 
raštu patikino partiją, kad ateityje jie vengs 
veiksmų, kurie galėtų būti laikomi organi
zuota opozicija prieš partijos politiką. 
(D/R).

NORVEGIJA

Sugavo kolaborantus. Norvegų policija 
netoli Aalezundo pagavo motorlaivį su še
šiais buvusiais kolaborantais, kurie norėjo 
bėgti į Argentiną. Jų tarpe buvo vokiečių 
gydytojas, pabėgęs iš norvegų belaisvių 
stovyklos. (D).

' OLANDIJA
Abdikuos. Olandijos karalienė Wilhelmina 

dėl didelės senatvės nuo rugsėjo mėnesio, 
kada sukanka auksinis jos valdymo jubilė- 
jus, nutarė abdikuoti savo dukters Julianos 
naudai. (D/R).

PRANCŪZIJA

Pirm visko saugumas. Prancūzijos užsie
nio reikalų ministeris Bidault spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad už vis labiausiai 
Prancūzija yra susirūpinusi savo saugumu 
ir dėl to ji griebėsi visų galimų saugumo 
priemonių. Tačiau reikia atsiminti, kad 
nebus pasiekta jokio saugumo, jeigu Pran
cūzija izoliuotai. (D).

Pačiupo pabėgėlius. Dėl politinių prie
žasčių pabėgę iš savo tėvynės 6 jauni če- 
koslovakai buvo policijos suimti Strassbur- 
go geležinkelio stotyje. (D).

SOVIETŲ S-GA

mė-

GRA1K1JA
Sudegino stotį. Graikų sukilėliai, kaip 

informuoja jų štabas, puolė Rodojx>lės ge
ležinkelio stotį, vidurinėje Makedonijoje, ir 
ją sudegino, pasiimdami su savimi 3 gele
žinkeliečius ir 1 kareivį. (D/R).

INDIJA

Didelis laimėjimas. Indijos daliniai pra
neša, kad Kašmire jie turėjo stambų lai- 

> mėjimą prieš sukilėlius. Užmušta 800 ir su
žeista per 1000 sukilėlių. (D/R).
/ IS VISUR

Gali mobilizuoti. Libanono vyriausybė 
paskelbė, kad visi iš Palestinos atbėgą 
arabų pabėgėliai vyrai nuo 18 iki 50 metų 
amžiaus per 48 valandas turi įsiregistruoti. 
(D/R). "
• Dunojaus konferencija susirinks. D. Bri
tanija, Prancūzija, JAV ir Sovietų Sąjunga 
susitarė gegužės mėn. susirinkti Dunojaus 
laivininkystės klausimų svartyti. Konferen
cija įvyks Belgrade. Be to, konferencijoje 
dalyvaus Ukraina, Bulgarija, Rumunįja, Ju
goslavija, Čekoslovakija ir Vengrija. (D/R).

Sudarė karinę komisiją. Praeitą savaitę 
posėdžiavę D. BritahijOs, Prancūzijos ir 
Benąlukso valstybių krašto apsaugos mi
nisterial sudarė karinę komisiją, kurios už- 

’ davinys yra sukurti bendrą gynybos siste
mą visoms penkioms signatarinėms valsty
bėms. (D/R).

Netel/8 vilties. Vatikanas, iki šiol bandęs 
. ieškoti dingusių vokiečių karių. Sovietų 
Sąjungoje, darbą nutraukė. Jam nepasisekė 
sudaryti saitų tarp šeimų ir belaisvių Ru
sijoje. (D).

Pareikš nuomones. Didžiųjų valstybių 
užsienio reikalų ministeriu pavaduotojai 
paragino suinteresuotas valstybes pareikšti 
savo nuomonę Italijos kolonijų ateities 
klausimu. (D).

Tikisi susitarti. Gerai informuoti sluogs- 
niai teigia, kad ateinančią savaitę Londone 
vykstanti šešių valstybių Vokietijos klausi
mais konferencija susitars dėl būsimos Vo
kietijos valdymosi formos ir tikslios tarp
tautinės kontrolės Ruhro kraštui. Konfe
rencijoje pradėjo vyrauti

' tiška atmosfera. (D/R).
Priėmė vokiečius. Paneuropos konferen

cijos proga Churchillis priėmė pasikalbėti 
vokiečių delegaciją. Jis apsidžiaugė galįs 
su jais kalbėtis ir patikino, kad viskas kas 
daroma Europai, daroma ir Vokietijai. (D).

Susirinko posėdžio. Europos atstatymo 
■ taryba trečiadienį susirinko posėdžio. Pir

mininkaus baronas Snoyus, Belgijos užsie
nio reikalų ministerijos gener. ūkio reika
lų sekretorius. (D).

JAPONIJA

dėl būsimos Vo-

labiau optimis-

Padarys pylimą. Buvęs Australijos ka
riuomenės generolas sir Blarneys pareiškė 
nuomonę, kad Japonija turi būti padaryta 
ne pasauline valstybe, bet pylimu prieš ko
munizmą Sovietų Sąjungos ekspansijai su
laikyti. (D/R).

J. A. VALSTYBES

JAV aviacijos misija, sudėta iš 8 karinin
kų ir 35 vyrų, išvyko į Dharaną, pietinėje 
Saudžio Arabijoje, kur jie duos nurodymų, 
kaip turį būti prižiūrimi aerodromai. (D/R).

Komitetas Europai remti. JAV įsteigtas 
pagalbinis -komitetas Eurojaos jungtinėms 
valstybėms remti. Komiteto pirmininkas yra 
senatorius Fulbrightas, nariai — buv. JAV 

’ ambasadorius Paryžiuje Bullittas ir buvęs 
prezidentas Hooveris. (D/R).

Labiausiai nustebęs vyrais. ;,New York 
Times” rašo1 kad D. Britanijoje, Tassui 
paskelbus apie JAV Sovietų Sąjungos de
rybas, labiausiai nustebęs vyras buvo Ame
rikos ambasadorius L. Douglas, Jis apie 
tuos pasikalbėjimus neturėjo jokios nuovo
kos ir Bevinui nieko negalėjo apie juos 
paaiškinti. (D/R).

Tikras vertinimas. Amerikiečių CIO pro
fesinių sąjungų pirmininkas Murrayus ap
kabino Amerikos ir tarptautinius komu
nistus einant Hitlerio pėdomis. (D/R).

Pagalba Kinijai. ERP administratorius 
Hoffmanas pareiškė, kad per ateinančias 
šešias savaites užsienio pagalbos progra
mos rėmuose Kinijai bus pasiųsta maisto 
produktų, medvilnės, naftos ir trąšų už 36 
mil. dolerių. (D/R).

Išvyko į Londoną. Amerikiečių ypatinga
sis įgaliotinis ERP programai vykdyti Har- 
rimanas išvyko į Londoną, kur jis konfe- 
ruos su Bevrnu ir ūkio ministeriu Crippsu. 
Iš čia jis vyks tiesiog i ,Washingtooą.

Grįžta į plačiąją tėvynę. 22 sovietų pi
liečiai, buvę Kolumbijoje likviduotos so
vietų pasiuntinybės nariai, vadovaujami 
buvusio pasiuntinio, oro keliu iš Bogotos 
ęakeliui į Sovietų Sąjungų atvyko į New 

orką. (D/INS).
Taip vertina Maskva. Maskvos radijas 

Peheuropos konferenciją pavadino Chur- 
chillio privačiu verslu, kuriame dalyvavo 
Rytų Europos išdavikai ir Va)#rų. .Vokieti
jos separatistai. (D/R).

ŠVEICARIJA

Atvyko atsiganyti. Šveicarijos Raudonasis 
Kryžius organizuoja trijų mėnesių vaikų 
stovyklavimą Šveicarijoje iš sovietų zonos 
Vokietijoje. Jau atvyko antra vaikų 500 
vaikų grupė iš Dresdeno ir ' Chemnitzo į 
Bazelį. (D).

VOKIETIJĄ
Didelis gaisras. ViernHeime -prie Mann- 

heimo dideliame porcelano fabrike įvyko 
pragaištingas gaisras, padaręs per 1 mili
joną markių nuostolių. (D).

Padidins racioną. Remiantis didesnio im
porto vilttfhis maitinimo administracija pa
reiškė, kad netrukus pagerins suaugusiems 
maisto racioną. Birželio mėnesyje bus duo
dama 500 g riebalų, liepos mėnesyje 600 g‘ 
riebalų ir 1000 g žuvies. Manoma, kad lie
pos mėnesyje suaugusių racionas bus per 
dieną 1800 kalorijų. (D).

Nebeįsifeis. Britų okupacinės įstaigos 
raštu pranešė sovietų įstaigoms, kad į bri
tų zoną nebebus įsileidžiamas Maskvoje 
spausdinamas ' vokiečių kalba laikraštis 
„Neue Zeit”, kadangi jis prasilenkia su 
kontrolinės i tarybos potvarkio 40. nume-

Neįsileido. Prancūzų okupacinė valdžia 
neįsileido sovietų laikraštininkų į savo 
okupacinę Vokietijos zoną. (D).

Admirolas, niekada nevilkėjęs uniformą
Istorinį 1939 m. rugsėjo 1 d. rytą dailiai 

apsirengęs neistoriškos išvaizdos nedidelis 
vyras ėjo Wilhelmstfasse Berlyne. 2. D. 
karas dar tebebuvo tik keletą valandų tru
kęs; beauštant vokiečių kariuomenė užplū
do Lenkiją. Berlyno policija Wilhelmstrassę 
uždarė bet kokiam susisiekimui. Nenorėta 
jokių demonstracijų, patriotinių ar kitokių, 
prieš vyriausybės pastatus. Bet tas vyrukas 
netrukdomas praėjo policijos grandinę ir 
nužygiavo link pasakiškosios reicho kance
liarijos, link to pastato, kuris buvo toks di
dingas ir nepagarbus, kaip Babelio bokštas.

Jis įžengė į vidų, prie durų praeidamas 
Hitlerio asmens sargybinį, kuris, žinoma, 
buvo aukšto laipsnio karininkas, kurio
lyną uniformą dengę, įvairūs žymenys. Ka
rininkas pakėlė ranką ir pasakė: „Heil 
ler, admirole!”

Civiliškai apsirengęs mažas vyrukas, be 
abejo, nebuvo civilis. Jį neseniai buvo pa
kėlę į admirolus, ir jis atėjo padėkoti Hit
leriui už paaukštinimą.' Jis žinojo, kur eiti 
didžiuliuose rūmuose; jis žinojo, kaip vin
giuoti laiptų ir koridorių labirinte. Sida
bru ir auksu žibančios kolonos jo netrikdė; 
nedarė jam įspūdžio nei marmurinės grin
dys, nei milžiniški bataliniai paveikslai; jie 
buvo įprasti reginiai jam.

Sis civilis, kurį karininkas prie durų pa
sveikino admirolo titulu, buvo naujas Vo
kietijos žvalgybos viršininkas 2.'D. karo 
metu.

Admirolas Wa'Ueris Wilhemas Canaris 
yra paslaptinga vokiečių špionažo asmeny
bė. Ateities istorikai jį, gal būt, laikys 
didžiausiu mūsų laikų šnipu. Be abejo, jis 
yra didžiausias špionažo organizato
rius, kokį kada pasaulis matė. Labiau 
negu kuris kitas nacis, jis gaubstėsi tamsa. 
Savo asmenybę jis sąmoningai -suprastino į 
nuogą skaitmenį. Maža foto aparatų tepa- 
gavo jo išvaizdą. Jis buvo pasiryžęs atsi
sakyti nuo viešosios garbės. Niekada nepa
sitaikė jį matyti kuriame nacių masiniame 
mitinge Berlyno sportpalaste. Jis niekada 
nekalbėjo per radiją. Nors buvo vienas iš 
galingiausių ir pražūtingiausių Hitlerio 
Vokietijos vyrų, niekada nebuvo paminėtas 
vokiečių spaudoje.

Tačiau savo štabo buveinės nebegalėjo 
paslėpti taip sėkmingai. Jo štabas buvo ka
ro ministerijoje, Bendlerstrassėje 14, pa
čioje Berlyno širdyje. Iš tūkstančių asmenų, 
kurie lankėsi šiuose milžiniškuose rūmuose, 
tik nedaugelis tebuvo matę jį akis į akį. 
Jį mačiusieji sako buvus smulkaus ir silpno 
stogo. Jo oda yra bespalvė, kokia esti nak
timis dirbančiųjų. Jo žandikauliai stambūs 
ir teikia veidui labiau slavišką, negu teu-1

Hit-

tonišką lytį. Bet Canario vardas yra grai
kiškas. J® seneliai buvo graikų kilmės ir 
emigravę į Vokietiją.

Admirolas yra ydingas: vaikščioja susi
metęs į 
šviesūs 
spalvą, 
storėti.
ma, niekas negalėtų pasakyti, nes jis 
vienodai vilki civiliškai.

Jo buto adresas karo metu buvo 
paslaptis. Saujelę padėjėjų žinojo jį 
nant kažin kame Zehlendorfo priemiestyje. 
Jo namas buvo gėlių sodelyje, kurias admi
rolas labai mėgo. Karo "metu jį užmiršo. 
Sodelis atiteko p. Canarienės ir jos duk
ters atsakingumui. O pagaliau vienos p. 
Canarienės globai, nes po sąjungininkų 
invazijos į Prancūziją 1944 m. admirolas 
nusprendė savo dukterį pasiųsti į mokyklą 
Šveicarijoje. Jo tėviškas susirūpinimas. Pa
nelė Canarytė, kuriai yra 19 m. amžiaus, 
kita pavarde įrašoma J mokyklą 
nevos ežero.

Būtų buvę galima išvaikščioti 
ridorius Bendlerio gatvės 14, 
durų su admirolo pavarde. Iš tikrųjų, tik 
retas kas tebūtų galėjęs nurodyti nei pas
tato dalį, kur buvo jo įstaiga. 1935 m. ko
vo mėnesį Canaris pasistatydino laiptus, 
kuriais įeidavo ir išeidavo vien tik jis.

Stabo automobilis, didelis mercedes, kas
dien jį atveždavo iš Zehlendorfo. Automo
bilis buvo šarvuotas ir turėjo neperšauna
mus stiklus.

Per eilę metų nusikaltimų vykdymas pa
sidarė jo kasdienė rutina. Suprantama, kad 
admirolas pradėjo elgtis, kaip tikras kri
minalistas arba tikras detektyvas. Svarbu 
pažymėti, kad visi iš nedaug#* jį mačiusių
jų užsimena šitą jo nervingą budrumą.

„Jokia padėtis jam neatrodo niekuo 
ta. Jis bijo atsigręžti į jus nugara; 
stengiasi matyti jūsų veidą ir rūpinasi, 
nugarą dengtų siena. Jo balsas ir jo 
jauki poza taip pat rodo jo nuolatinę 
mę”. Tkip apibūdino vienas sąjungininkų 
žvalgybos agentas, kuriam teko matyti ad
mirolą.

Mėgimo kitus valdyti ir baimės dėl sa
vęs mišinys duoda visai apibrėžtą tipą. Iš 
tokio išsivysto negailestingas charakteris, 
tinkamas brutalios nacių sistemos moksli
niams nusikaltimams vykdyti. Canaris tik
riausiai atitiko žiaurumo reikalavimus, 
šiaip Hitleris nebūtų jo parinkęs 
vaidmeniui.

Jo žvalgybinė karjera prasidėjo 1914 m. 
Dvidešimt penkerių metų jis buvo daug 
žadąs jūrų karininkas, Dresden o ■ krei
serio kapitonas. Karui kilus jis buvo toli-

pečius ir nukarinęs galvą, 
plaukai palaipsniui pereina 
Prieš sukakdamas 60 metų 
Kaip jis atrodytų admirolo

Jo reti 
i baltą 

pradeda 
uniforj, 
visada

didelė 
gyve-

netol 2e-

visus ko- 
nerandant

dė- 
jis 

kad
ne- 

bai-

nes 
tam

Kada tūkstančiais žūsta
1 pusi.) 
kiekiais, negu 

bartinėje Palestinoje, — tai 
demokratinėje spaudoje veik 
nebūta...

DARBININKŲ ROJUS IR 
NAIKINIMAS

Apie Lietuvos darbininkų ir valstiečių 
būklę ir bolševizmo socialinės bei ekono
minės politikos pasekmes sovietiniame reži
me užsienio žurnalistams ilgesnį praneši
mą padarė jaunas ekonomistas, prieškari
nio „Lietūkio” darbuotojas Jonas Masiulis. 
Prelegentas, gerai pažindamas prancūzų ir 
anglosaksų mentalitetą, sumaniai pritaikin
damas savo temą bolševizmo bangą juntan
čioms Vakarų valstybių sąlygoms, pa
naudodamas anglų prancūzų, italų spaudos 
atbalsius nepaprastai vaizdžiai ir gyvai nu
rodo, kaip šio svieto skurdžiams žadamą 
gerovę ir propagandą bolševizmas Lietuvo
je yra pavertęs gyvenimo praktikoje neiš
pasakytu skurdu, darbo vergija visiems 
sluogsniams, išskyrus saujelę bolševizmo 
administracijos, policijos ir partijos privi
legijuotų naujųjų „aristokratų”. Ta proga 
J. Masiulis atvaizduoja Lietuvos ūkininkų 
ir valstiečių luomų pasibaisėtiną ir skubų 
ūkinį ir fizinį naikinimą. Klausytojams, ne
mačiusiems Europos anapus geležinės už
dangos, pranešimas padarė gilų ir įtikinan
tį įspūdį.

DEMOKRATIJŲ PAREIGA - PAŽINTI 
TIESĄ IR SAUKTI TEISINGUMO!

Kitą pranešimą Lietuvos reikalais malo
nėjo padaryti -nenuilstamos energijos mūsų 
Tėvynės draugas, mūsų skaitytojams jau 
gerai pažįstamas prof, * Georges Matorė. 
Jis plačiai,'dinamiškoje nuotaikoje, jautriai 
ir stililigai nušvietė' sovietų atliekamas lie
tuvių deportacijas Sibiran. Tarp kita ko, 
cituodamas iš savo parašytos knygos apie 
praleistus metus Lietuvoje, jis apibūdina 
1940—41' metų didžiąsias lietuvių deporta
cijas, nupasakodamas jų eigą, metodus, 
Sikstas.

(Atkelta iš 
palyginamai didesniais

apie visa 
nė žodžio,

da
tai 
lyg

VALSTIECIŲ

organizuota, aktyvi ir didvyriška lie- 
rezistencija Tėvynėje — BDPS, ku
tą proga, prelegentas nepagaili tau- 
susižavėjimo žodžių.

Galiausiai apsistoja prie sovietų vykdomų 
naujų deportacijų nuo 1944 m. antrosios 
pusės, bolševizmo pabaisai antrą kartą grį
žus Lietuvon. Čia jis remiasi BDPS Biule
tenio pateikiamomis siaubingomis statisti
komis iš Alytaus valsčiaus ir kitomis jį pa
siekusiomis patikimomis informacijomis, 
kurių dabar vis daugiau pateikia pasauliui 
gerai 
tuvių 
riam 
raus

Išvadose, prof. Matorė skaičiuoja, kad per 
visas deportacijas jau esą išvežta lėtai mir
čiai J Sibirą nemažiau kaip 200.000 lietuvių, 
kas mažai mūsų tautai yra žiaurus skaitmuo. 
Sovietinės deportacijos nėra atsitiktiniai 
„baudžiamieji veiksmai”, o tai esminis so
vietinio režimo metodas, kuriame viskas 
yra vykdoma planingai: tautų naikinimas, 
kaip ir pats žudymas. Sovietai sistemingai 
siekia sunaikinti lietuvių ir kitas Baltijos 
tautas. Jie siekia surusinti šią pasienio zo
ną prie Baltijos jūros, tuo būdu toliau vyk
dydami, tik dar su istorijoj nematytu „pa
gerinimu”, senuosius rusų carizmo planus. 
Toks totalinis režimas nesivaržo nai
kinti tautas ir žmones milijonais.

— „Visa tai žinant, baigia prelegentas, 
pabrėžti atsakomin-

demokratinių valstybių ir Vakarų 
spaudos, kuri ligi šiol nebuvo savo infor
macinio uždavinio aukštumoje. Perdaug jau 
ilga,! į Rusiją buvo žiūrima ir su ja elgia
masi, kaip su labai maloniu vaikučiu, nors 
trupučiuką neramoku ir blogai išauklėtu. 
Bet šis vaikutis — tai juk pabaisa, Jai tik
ras monstras!... Teisingai buvo galima 
kalbėti apie ligšiolinį tylos sąmokslą Bal
tijos tautų atžvilgiu. Aš linkiu, kad šie ke
li pasakyti žodžiai jums, brangūs plunksnos 
kolegos, prisidėtų nors ir mažu įnašu prie 
budėlių ir kankintojų režimo demaskavimo. 
Aš taip pat trokštu, kad šie keli žodžiai pa
skatintų daugiau teikti bet kokią, nors ir 
mažiausią pagalbą toms nekaltosioms au-

reikia nuolat ir nuolat 
gumą

koms, kurios tenai, Sibiro tolumose, mirš
ta nuo bado ir šalčio, iš nuovargio arba ne
vilties. Kaip prancūzų poetas Peguy sako, 
kada tiesa taųjpa pažįstama, stoja prieš mus 
uždavinys — šaukti!...”

Sujaudinta auditorija karštais plojimais 
palydėjo šiuos baigiamuosius prelegento 
žodžius.

Šioje užsienio žurnalistams skiriamoje 
draugiškoje ir intymioje „spaudos konfe
rencijoje” dalyvavo tik šiuo metu Paryžiu
je dirbą lietuviai žurnalistai profesionalai, 
pora jų kviestų svečių, kurių tarpe prie 
prancūzų žurnalistų kvietimo prisidėjusi p. 
Eglė Klimaitė, buv. ilgamečio Lietuvos mi- 
nisterio Prancūzijoje Petro Klimo duktė. 
(P. Klimas 1943 m. buvo nacių deportuotas, 
o vėliau dabartinių Lietuvos okupantų areš
tuotas).
- Kaip minėta, pobūvis buvo organizuotas 
lietuvių ir ukrainiečių rezistencinių žurna
listų kolektyvinėmis pastangoms. Be viso 
kito, jis davė puikią progą ne tik suteikti 
tarptautinės spaudos atstovams daugiau gy
vų informacijų apie Lietuvos padėti ir jos 
.reikalus, bet ir vertingą ryšių pagilinimą 
bei artimesnį susidraugavimą su kitų tau
tų kolegomis. Nežiūrint 
ganizavimo materialinių 
mų, viskas buvo atlikta 
ir lėšomis. Ir vis dėlto 
pabrėžti lig šiol dar negirdėtą šioje srityje 
paradoksą: — vienas iš lietuvių pusės po
būvio organizatorių ne tik nesusilaukė ati
tinkamų vietos „veiksnių” apsilankymo (jo 
kvietimas buvo atmestas ir palaikytas „įžei
dimu”!), ne tik jokios bent moralinės pa
ramos, bet pobūvio dieną jam buvo raštu 
pasiūlyta priimti „diplomatinė nota”, ku
rioje jo darbas pavadintas „nesuderinamu 
su lietuvių tautos ir valstybės interesais”, ir 
jei nesiliaus, pagrasinama sankcijomis!

Tokios deklaracijos lietuvių pusės or
ganizatorius nepriėmė, — žurnalistų infor
macinis pobūvis popiet įvyko.

Atrodo, jog tuo tarpu daugiau komenta
rų nereikia. , B. R.

tokių pobūvių or- 
ir kitokių sunku- 
savo pačių darbu 
baigiant dar tektų

■ moję jūroje. Nebuvo jokios vilties grįžti į
■ kurį nors Vokietijos uostą. Tad jis savo 

laivu nuplaukė į neutralią Cilą, kur tu
. įgula buvo internuotas. '

Vokiečių žvalgybos karininkas, dėdanj®- 
I sis raudonojo kryžiaus lankytoju, sudarė n 
. juo sąlytį vienoje internavimo stovykleje.
■ Jis paruošė pianą drąsiam pabėgimui, kid 

Canaris ir vėl galėtų tarnauti faterlandui. 
Išėjęs į laisvę Canaris įstojo į reicho žval
gybą. Nuvykęs į JAV ėmė dirbti Franco 
von Papeno vadovybėje, organizuodami! 
priešamerikinį špionažą ir sabotažą.

1916 m. į New Yorką atvyko nedidukas, 
nežymus vyrukas, prasišovusiais žandikau
liais. Jis vadinosi Otonaą Seligeris, Lenki
jos žydas. Amerikos ir Kanados žvalgybos 
turi stambius aplankus dokumentų apie 
Otoną Seligerį, kuris buvo laikomas atsa
kingu už pavojingus sabotažo veiksmui, 
kuriam buvo prikišamas vadovavimas bea
todairiškiems reicho šnipams ir sabotuoto; 
jams, kurių aukštieji viršininkai Amerikoje 
buvo Francas von Papenas ir Francas vm 
Rintelenas.

Amerikos 
Meyerbeerįf 
naris sakėsi 
bininkas ir net nesivaržė dėtis esąs garsini 
komjoozitoriaus Meyerbeerio vaikaitis. Mo
zės Meyerbeerio vardu jis organizavo jmo. 
nių sprogdinimus. Gal tai buvo masochis- 
finis impulsas, kad Canaris du kartus savo 
amžiuje dėjosi žydu. Per visą gyvenimą 
Canaris buvo patologiškas antisemitas.

Per kelias savaites prieš įstojant J. A 
Valstybėms į 1. D. karą, jam buvo įsakyta 
išsikraustyti iš JAV, vykti J Ispaniją ir tn 
organizuoti jūrinę žvalgybą. Ir štai Ispa
nijoje jis sutiko ■ moterį, kurios negalėjo 
pamiršti ir kuri jo gyvenime turėjo suvai
dinti fatalią rolę. Kaip pamatysime, ta mo
teris turėjo paaukoti savo gyvybę, kad Ct- 
naris koptų karjeros laiptais.

Kaip daug kas liudija, ji buvo nepamiri- 
tama dėl savo grožio. Ji vadinosi Marga
rita Gertruda Zellė. Ji buvę tamsi, tjK- 
tiška, žavi, aistringą šokėja su įkvejjimn. 
Gimusi Javoje iš olandų tėvų scenai bm 
pasirinkusi „Mata Hari” 
biškai reiškia „ryto akį”.

Jaunas Canariš pirmą 
garsiajame naktiniame 
Madride. Jam įėjus ji kaip tik šoko autu- 
tišką javinį maldyklos šokį. Po jo Canirii 
šokėją pasikvietė 
niekada neatrodė 
formalumas ir jo 
vergdavo moteris, 
flirto. Canaris į Troca^Įerą ateidavo ta 
vakarą, o netrukus tie susitikinėjimai išsi
vystė į aistringą meilę.

Aistra neilgai tetruko. Matai Hari Gau
ris turėjo kitą paskirtį. Jo tiesioginis vir
šininkas, Vokietijos ambasadorius Ispani
joje, baronas Eberhardas von Stohreris p- 
reikalavo kuo greičiausiai pasiųsti į Pary
žių šnipę. Be kita ko, tas pats baronas vol 
Stohreris buvo Vokietijos ambasadoriui Ii- 
panijoje. 2. D. karo metu.

Viešuoju atžvilgiu Canaris buvo ta 
attache Ispanijoje. Tačiau jo tiesioginės pa
reigos nebuvo tokios šaunios. Iš tikrųjų j» 
ruošė bazes vokiečių povandeniniams lai
vams išilgai Ispanijos pajūrį, vesdami 
uostų žvalgybą ir sodindamas agentui Ii- 
panijos karaliaus rūmuose, kad iš ten p- 
šalintų sąjungininkų įtaką.

Svarbiausias Canario darbas buvo tai- 
geliuoti Vokietijos agentus į Prancūzijąper 
Pirenėjų kalnus. Pro ten praslinko ir Mala 
Hari. Ji turėjo vykti su olandų transportu 
šokti Moulin Rouge ir pasidaryti jo p- 
grindiniu agentu Prancūzijoje. Buvo gali
ma iš anksto spėti, kad jos grožis ir artis- 
tiškumas nugalės visą Paryžių, o ypačiai 
— kas Canarį domino daugiausia — įtiki- 
tuosius armijos ir laivyno karininkus.

Mata Hari nenorėjo vykti. Bet Cinira 
pažadėjo, kad veikiai pasimatys su ji. Ap
suko jai galvą pažadais, prižadėjo parūpin
siąs jai puikių angažementų. Ji būsianti žy
miausia Europos šokėja. >

Canario spėjimai pasiteisino. Mata Hari 
sužavėjo Paryžių. PJnigai plaukė, o Mm 
Hari mėgo pinigus. Ji nusipirko namuką 
tietol Bois de Boulognės. Ten ji darydm 
priėmimus kiekvieną sekmadienio vikių 
Keturios ar penkios dešimtys vyrų viriui 
dėl jos palankumo, tarp jų ir Prancūzija 
generalinio štabo karininkai.

Jos mylimasis Ispanijoje pasidirė ibeju- 
gas; laiškai ėmė retėti. Jo pareigos litai 
jam' per daug laiko, kad būtų galėjęs jo 
rasti romantiniams nuotykiams. Svarbiau
sia, mergina buvo nevokietė, tad apie ve
dybas negalėjo būti kalbos. Mats Hari pa
sidarė jam tik agentas Nr. H—21.

Šiose pareigose ji atliko šaunų darbą. ‘ 
patirdavo žinių apie kariuomenės dalita 
kilnojimąsi, apie naujas ofenzyvas, fort ' 
kacijas ir gynybos plamis. Kada-ne- 
nuvykdavo į Olandiją, kursavo laiiW* 
duodavo vokiečių karininkams.

bylos mini dar ir tokį Moą 
Ta pavarde vadindamasis Ca- 
esąs muzikos dalykų prelty-

vardą, kis iri-

kartą ją pamali 
Trocadero klūk

prie savo staliuko. Ji 
gražiai, bet prašilta 

ambi«jos agnumas p.
Prasidėjo nuo lengvo
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Plati Lietuvos istorija anglų kalba

Neseniai iš spaudos išėjo K. R. Jurgėlos Daugiausia abejonių kelia 'periodizacijos 
Lietuvių tautos istorija anglų kalba (His- klausimas. Ligi šiol čia nebuvo vienos nu-

sistovėjusios nuomonės. Prof. Z, Ivinskis 
buvo specialiai nagrinėjęs tą klausimą ir 
siūlęs naują periodizaciją pagal socialinius 
ekonominius pagrindus. Kol kas dar jo pa
žiūra nebuvo suspėjusi prigyti ir vargu 
galėtų būti priimta. Kaip negalvosime, bet, 
atrodo, vargu bus galima skirti tokią dide
lę reikšmę XVIII a. pradžios marui, ko
kią jam skiria prof. Z. Ivinskis. Bet iš an
tros pusės sunku-sutikti-ir su K. R. Jurgė
la, kuris dėmesio centre pastatė Vytauto 
Didžiojo asmenį ir XIII—XVI a. Lietuvos 
istoriją padalino į tris laikotarpius: prieš- 
vytautinį, vytautinį ir povytautinį. Man at
rodo, kad kol kas, kol mes negalėsime grįž
ti į normalias gyvenimo sąlygas ir suderin
ti visų Lietuvos istorikų nuomonės ir jas 
pagrįsti naujais tyrinėjimais, geriausia bū
tų laikytis tradicinės periodizacijos, kuri 
paskelbta A. Šapokos redaguotoje Lietuvos 
istorijoje.

Metodo atžvilgiu K. R. Jurgėlos veikalui 
būtų galima irgi padaryti tam tikrų prie
kaištų. Visų pirma net ir atsižvelgiant jau į 
aukščiau minėtas sąlygas, kad veikalas ra
šytas Amerikoje ir kad ne visi žinomi šal
tiniai ir literatūra jam buvo prieinama, ga
lima buvo išvengti kai kurių, nors ir įdo
mių nukrypimų (pvz., apie vokiečių žiau
rumus, apie 1863 m. sukilimą ir tt.) ir iš
laikyti didesnę proporciją tarp atskirų vei
kalo dalių, remiantis kiekvieno istorinio 
fakto svarba ir reikšme tolimesnei įvykių ei
gai.

Iš viso autoriau^ metodas daugiau apra
šomasis, negu analitinis sintetinis. Dažnai 
jis plačiai ir įdomiai aprašo atskirus įvy
kius (pvz. pirmosios knygos II skyrius „Li
thuania Ravaged”, 49.-65. pusi., arba Liub
lino seimo eiga, 229.-238. pusi.), bet. iš
vados iš jų padarytos per daug sumariškos 
ir neparodančios visos tų įvykių reikšmės 
(66.-68. p. ir 238.—241. p.). Nors pagrin
diniai valstybiniai Lietuvos aktai ir sutar
tys autoriui, atrodo, buvo prieinami, bet 
autorius vengia ar nedori juos plačiau pa
analizuoti (pvz., ir. Krėvės akto ir 1447. m. 
Kazimiero privilegijos, ir Lietuvos statu
tų ir kt.). Kadangi veikalas parašytas ang
lų kalba, vadinas, daugiausia skiriamas už
sieniečiui skaitytojui, tad šitas analitinis 
metodas būtų daug tikslęsnis, negu ^pra
šomasis.

Tuo atžvilgiu ir N. Lietuvoje galima bu
vo išskirti dvi mokyklas: viena, su prof. 
Jonynu, Šapoka, Stakausku ėjo daugiau/ana- 
litiniu metodu, kita — su Totoraičiu, Ivins
kiu, Janulaičiu daugiau aprašomuoju 1 me
todu. K. R. Jurgėla labiau panašus į šiuos 
pastaruosius istorikus. ' ,

Prie gerųjų K. R. Jurgėlos istorijos sa
vybių reikia* priskirti gausias iliustracijas ir 
iš viso gražų išleidimą; Būtų tik buvę ne 
pro šalį aprūpinti veikalą vardų rodykle ir 
žemėlapiais. Tiesa, tekste žemėlapių yra, 
bet trūksta bendrų atskiriems laikotarpiams 
žemėlapių. (Nukelta į 4 pusi.)

tory of the Lithuanian Nation), kurią išlei
do Lietuvių Kultūras Institutas New Yor
ke (Lithuanian Cultural Institute Historical 
Research Section). Tai stambus istorijos 
veikalas (544 puslapių), kokio, deja, ir lie
tuvių kalba ligi šiol neturėjome. Lietuvos 
istorikams K. R. Jurgėla ligi šiol buvo 
beveik nepažįstamas. 1945 m. jis išvertė ir 
savo įžangą bei kai kuriuos skyrius pridė
jo prie mūsų ilgamečio pasiuntinio Pary
žiuje P. Klimo studijos apie Ohillebertą de 
Lanoy, XV a. prancūzų keliauninką Lietu
voje. Šią pastarąją studiją išleido LAICas. 
(domu, kad pagal Jurgėlos sudarytą geneo- 
logiją a. a. prezidentas F. Delano Roosevel- 
tas yra tos pačios de Lannoy giminės ai
nis. Be tų dviejų veikalų K. R. Jurgėla 
mums visiems ge.rai pažįstamas, kaip uolus 
kovotojas dėl Lietuvos reikalų, Amerikos 
Lietuvių Informacijos Centro direktorius, 
kurio pasikalbėjimas aktualiaisiais šios die
nos klausimais neseniai įdėtas „Žiburiuose”. 
Be. abejo, gali kilti mintis, kad ir čia re
cenzuojamoji Lietuvos istorija skiriama 
propagandos reikalui. Ir taip ir ne. Negali 
būti nė mažiausios abejonės, kad tuo vei
kalu lietuvių tauta susiras ne vieną bičiulį 
anglosaksų, ir ne tik anglosaksų, intelekti
niame pasaulyje. Dėl to tokio veikalo pa
sirodymą kaip tik šiuo metu, kada visa lie
tuvių tauta veda sunkiausią koVą dėl savo 
pažeistų teisių atstatymo, reikia labai svei
kinti. Bet kaip pamatysime, Jurgėlos vei
kale gražiai suderintas gryflai mokslinis ir 
propagandinis momentas, kokia ir turėtų 
būti kiekviena informacinė knyga apie Lie
tuvą.

Kiek prisimenu, aname minėtame pasikal
bėjime pats autorius geidavo išgirsti Lie
tuvos istorikų nuomobę apie savo veika
lą. Tai nėra lengvas uždavinys, ypač Va
karų Vokietijoje gyvenantiems istorikams. 
Neturėdami nei šaltinių nei knygų po ran
ka jie priversti dažniausiai operuoti tik 
bendra Lietuvos istorijos koncepcija, kurią 
jau buvo sukūręs naujas N. Lietuvos isto
rijos mokslas per paskutinius dvidešimt me
tų. Jie gali pasisakyti dėl metodo ir dėl 
kai kurių pažiūrų į atskirus klausimus, į 
kuriuos savo laiku buvo atkreipta daugiau 
dėmesio. Toli, gražu ne visa Lietuvos isto
rija jau buvo spėta taip išstudijuoti, kad 
būtų galima duoti pilnas sintetinis viso 
istorinio proceso vaizdas. Dėl to ir- A. 
Šapokos redaguota Lietuvoj istorija (Kau
nas, 1936 m.Jį ir K. R. Jurgėlos dabar pa
rašyta History of the Lithuanian Nation 
(1948 m.) ne visuose klausimuose yra ly
giai išsami. Ypač trūko daug parengiamų
jų studijų iš kultūros istorijos, kas jaučia
ma ir abiejuose ką, tik minėtuose veikaluo
se. Užtat negalima daryti priekaištų jų au
toriams, kad ir jie į vieną kitą klausimą ap
žvelgė tik prabėgonfis. Galima tik pasižiū
rėti, ar viskas panaudota, kas galima buvo 
panaudoti. v >

Aplamai paėmus perskaičius K. R. Jur
gėlos knygą, su jos gausiu šaltinių ir lite
ratūros panaudojimu, galima daryti išvadą, 
kad JAV gyvenąs Lietuvos istorikas gali 
dirbti mokslinį darbą. Tai malonus faktas 
mūsų istorikams, kurie gali būti priversti 
dar kelerius metus praleisti užsienyje, kol 
vėl galės sugrįžti į Lietuvą ir naudotis nė 
tik Liefuvoje, bet ir kaimyninėse valstybė
se, kufios visos dabar ir mokslo tyrimo at
žvilgiu yra už griežtos „geležinės uždan
gos”, istorine medžiaga. Tiesa, pridėtame 
literatūros sąraše trūksta kai kurių, ypač 
1938—1940 m. išleistų Lietuvoje, arba Lie
tuvą liečiančių veikalų, pvz., A. Šapokos 
Lietuva ir Lenkija, K. Avižonio Lietuvos ba
jorai Vazų laikais, Lituanistikos Instituto 
leidžiamos Lietuvos praeities (tuo metu pa
sirodė du tomai), B. Dundulio Napoleon et 
la Lithuanie ir kt. Matyt, kad tie ir kili 
veikalai nesuspėjo pasiekti JAV, nes no
rėtume manyti, kad gerb. autorius stengėsi 
panaudoti viską, kas jam buvo JAV bib
liotekose prieinama. Šia proga negalima 
nepastebėti, kad lietuviškomis knygomis 
aprūpinimas užsienio universitetų ir bib
liotekų ir nepriklausomos Lietuvos laikais 
nebuvo visiškai tinkamai sutvarkytas. Tai 
aš pastebėjau jau 1937—39 m.,‘dirbdamas 
Paryžiaus universitete ir bibliotekose.

Negalima nei norėti, kad laikraštinėje re
cenzijoje’ būtų galima peržvelgti visas tas 
gausias problemas, kurios iškyla perskai
čius K. R. Jurgėlos veikalą, juoba kad čia 
randame šalia „tradicinių” pažiūrų į kai 
kuriuos klausimus ir visą eilę naujų klau
simų, dėl kurių galima būtų turėti ir ki
tokia nuomonė negu autoriaus. Pvz., ar 
pagoniškuosius Lietuvos valdovus vadinti 
karaliais, kaip siūlo K. R. Jurgėla, ar d. 
kunigaikščiais, kaip mes vadinome ligi šiol, 
ar Henriką Valois ir Steponą Batorą skirti 
prie vytautinio laikotarpio, ar su jais pra
dėti naują Lietuvos istorijos laikotarpį, kaip 
žiūrėti į Kėdainių sutartį su švedais (1655 
«.) ir tt ,

Ravensburgo lietuvių bendruomenė ba
landžio 3. d. pagerbė dailininką prof. Ado
mą Varną, vieną žymiausių ir ryškiausių 
mūsų plastinio meno kūrėjų, jo kūrybos 
keturiasdešimt metų sukaktuvių proga. Ra
vensburgo lietuviai, minėdami Adomo Var
no kūrybinį jubiliejų, tuo pačiu pagerbė ir 
vieną iš žymiausių bei amžiumi vyriausią 
tos bendruomenės narį ir veikėją, kuris, už 
besąlyginį atsidavimą savo tautiečių labui 
vadovaujant Ravensburgo bendruomenei, 
yra nusipelnęs garbės pirmininko vardąl 
Į tą minėjimą, jubiliato pagerbti buvo at
silankę prof. Dr. M. Krupavičius, prof. Dr. 
J. Brazaitis, Lietuvių Taikomosios Dailės 
Mokyklos Freiburge Direktorius prof. V. 
Jonynas, daii. A. Tamošaitis ir kiti žymūs 
svečiai.

Iškilmingą akademiją pradėjo vietos ben
druomenės komiteto atstovas, trumpai api
būdindamas šios sueigos tikslą bei prasmę 
— pastangas esamose sąlygose nors kuk
liai pagerbti prof. Adomą Varną, vieną 
žymiausių mūsų plastinio meno atstovų, jo 
kūrybinio darbo keturiasdešimties metų su
kaktuvių proga.

Apie prof. Adomo Varno asmenį, jo gy
venimo vingius bei kūrybinę raidą, platų 
ir turiningą pranešimą — paskaitą skaitė 
prof. V. Jonynas. Prelegentas > nušvietė ju
biliato toli gražu nelengvą septyniasdešimt 
metų gyvenimo kelią. Jubiliatas, dailės stu
dijas išėjęs Petrapilyje dviejose meno mo
kyklose, Kro*kuvos dailės akademijoje’ ir jas 
baigęs Ženevos dailės akademijoje geriau
siu pažymiu, per keturiasdešimt kūrybinio 
darbo metų sukūrė per tūkstantį (vairių 
dailės darbui

Lietuviii Kultūros Fondo reikalu

AR TEISINGU KELIU? A. Merkelis
Jau turime Lietuvių Kultūros Fondo įs

tatus, o Steigiamojo Kultūros Fondo Komi
teto pirmininko Liudo Dovydėno teigimu, 
Kultūros Fondas jau turįs penais skyrius ir 
plačiai bei toli siekiančius ryšius su v,iso 
pasaulio lietuviais ir organizacijomis. (Lie
tuvių Žodis Nr. 17). Tad galime konstatuo
ti, kad Lietuvių Kultūros Fondas jau 
įsteigtas. Tai džiaugsmingas ir didelės 
reikšmės įvykis: pagaliau tremtyje įgyven- 
dėme tai, ko nepajėgėme padaryti daugiau 
kaip per dvidešimt metų nepriklausomoje 
Lietuvoje.

Džiaugdamos tuo didžios reikšmės įvy
kiu ir nuoširdžiausiai linkėdamas įsteigta
jam Lietuvių Kultūros Fondui sėkmingos 
veiklos,'’taš betgi negaliu ta proga nepa
reikšti ir kai kurių savo pastabų dėl daug 
žadančios mūsų naujosios organizacijos. 
Tai darau dėl to, kad esu didžiai įsitikinęs 
Kultūros Fondo reikalingumu. Ir jeigu aš 
čia vis dėlto drįstu pareikšti kai kurias sa
vo kritiškas pastabas dėl Lietuvių Kultūros 
Fondo įstatų, tai daugiausia dėl to, kad 
taip pat esu įsitikinęs, jog šiais įstatais 
remdamasis Lietuvių Kultūro Fondas ne
galės sėkmingai veikti ir pateisinti į jį de
damų vilčių. • z

Lietuvių Kultūras Fondo įstatuose nusa
komas jo A. Pobūdis ir-tikslas (1 psl., §§ 
1.—2), B. Organizacija (2.—10. psl., §§«3.— 
19.), C. Lėšos ir jų paskirstymas (11. psl., 
§§ 20.—21.), D. Įstatų pakeitimas bei papil
dymas (11. psl., § 22.), ir E. Steigiamieji 
nuostatai (12. psl., § 23.).

Valstybės santvarkos pagrindus nusako 
jos konstitucija, o organizacijos — jos Įs
tatai, kurie juk yra savotiška organizaci
jos konstitucija. Tad svarbu mums pažinti 
Lietuvių Kultūros Fondo įstatus.

Pirmiausia irius domina t
Lietuvių Kultūros Fondo tikslas

Įstatuose Lietuvių Kultūros Fondo pobū
dis ir tikslas nusakomas pirmajame para
grafe:

Lietuvių Kultūros Fėndas (LKF) yra or
ganizacija lietuvių kultūrai Ugdyti.

Jis: a) skatina lietuvių švietimą, mokslą, 
meną ir spaudą; b) steigia arba remia tam- 
tikslui reikalingas mokslo ir meno įstai
gas; c) leidžia bei platina lietuvių laikraš
čius. ir lietuvių mokslininkų bei -meninin
kų kūrinius; d) medžiagiškai remia visų 
kultūros sričių lietuvių kūrėjų darbą; e) 
steigia muziejus lietuvių kultūros kūriniams- 
saugoti.

Paviršutiniškai žiūrint, rodos, niekas nie
ko prieš čiae išdėstytą Lietuvių Kultūros 
Fondo tikslą negalėtų pasakyti. Viskas, kas 
čia išdėstyta, yra reikalinga lietuvių kultū
rai ugdyti. Tačiau ko čia norima siekti, be 
d) ir e) pastraipose nurodytų uždavinių, 
dies jau ir, tremtyje turime. Taigi, ar be
verta steigti tai, kas jau turima.

Liudas Dovydėnas savo laiške „Lietuvių 
Žodžio” redaktoriui (Aktualiaisiais Kultū
ros Fondo klausimais), be kitko, rašo:

Ravensburgo lietuviai pagerbė A. Varna,
Toliau jubiliatą jautriais žodžiais, sveiki

no prof. Dr. M. Krupavičius. Kalbėtojas 
iškėlė Jubiliato dvasios savumus: gaivališ
ką energiją, darbštumą, patvarumą ir ste
binančią „jaunuolišką dvasią”, kuri nepra
randa savitvardos net audringiausiuose gy
venimo sūkuriuose. Prof. Dr. J. Brazaitis, 
sveikindamas jubiliatą gražiai apibūdino 
kūrybos laimėjimus bei jų reikšmę lietuvių 
tautos dvasinei kultūrai. Lietuvių Taikomo
sios Dailės Mokyklos pedagogų ir studen
tų vardu Jubiliatą sveikino atstovas prof. 
V. Jonynas. Kai kurie sveikintojai įteikė 
dovanų — vertingų meno leidinių, įvairių 
daiktų arba gėlių. Jubiliatą ir minėjimo 
dalyvius gražiai nuteikė vietos Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus atstovo sveikinimas 
centro ir skyriaus vardu, drauge įteikiant 
„vitaminų” jubiliato kūrybinėms jėgoms 
„paremti”... Telegrama sveikino Lietuvių 
Rašytojų Draugijos Valdyba ir kiti.

Padėkas žodį už turiningą paskaitą ir 
gražius sveikinimus tarė jubiliatas.

Tą pačią 'dieną lietuvių gimnazijos pa
talpoj buvo suruošta uždara prof. A. Var
no paveikslų jubiliejinė paroda. Parodoje 
buvo išstatyta per trisdešimt jubiliato kū
rinių, nutapytų gyvenant Ravensburge. Pa
rodos dėmėsio centre buvo keli didelio for
mato aliejiniais dažais tapyti mūsų įžy
miųjų rašto žmonių portretai, kuriuose iš
kyla Adomo Varno portretinis meistrišku
mas.

Prof. Adomo Varno kūrybinio darbo ke
turiasdešimt metų minėjimas baigėsi kuk
liu pobūviu lietuvių valgykloje, kuriame 
taip pat pasakyta kalbų ir jubiliatui pa
reikšta geriausių linkėjimų sveikatos ir dar 
daug sėkmingų kūrybinių metų!

A. Jogaudas

Kad iš Kultūros Fondo įstatų esą ma
tyti, jog „užsimojom sukurti pasaulinę lie
tuvių kultūros organizaciją”.

Užsimojimas, be abejo, labai didelis ir 
kilnus, tačiau iš įstatų nematyti, kad Lietu
vių Kultūros Fondas tokia organizacija ga
lėtų būti. Be to, man iš viso sunku su
prasti, kad tokia organizacija būtų galima 
sukurti. Ir mes, tremtyje gyveną lietuviai, 
ir lietuviai, jau iš seno gyveną Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Anglijoje, Argen
tinoje ir kitur, turi daug kultūrinių organi
zacijų. Tos organizacijos buvo steigiamos 
pagal reikalą ir galimumus bei vietos gy
venimo sąlygas. Jei Kultūros Fondui pasi
sektų savo veiklą išplėsti ir siekti tų už
davinių, kuriuos jis yra numatęs savo įs
tatuose, tai mūsų kultūriniame darbe pasi
darytų paralelizmas. Ar jis būtų naudin
gas? Pagaliau imkime patį idealiausią at
vejį: visos lietuvių kultūrinės organizaci
jos užsidaro, Įsiliedamos į Lietuvių Kultū
ros Fondą. Bet ar tai realu? Jau į šį rei
kalą ir juridiniu atžvilgiu žiūrint, tenka la
bai suabejoti. Įstatų § 2. pasakyta: „Lie
tuvių Kultūros Fondo veikimo plotas — vi
si pasaulio kraštai, kuriuose gyvena lietu
viai”. Tik pagalvokime, ar įvairiuose pa
saulio šalyse gyveną lietuviai galės pagal 
šiuos įstatus kurti Lietuvių Kultūros Fon
do dalinius?

Taigi, mano didžiu įsitikinimu, Lietuvių 
Kultūros Fondo steigėjai per plačiai ir 
tiesiog nerealiai užsimojo. Aš labai ir la
bai abejoju, ar Lietuvių Kultūros Fondas 
bent mažą dalį pajėgs aprėpti to, kas už
simota. Aš jau viename savo straipsnyje

Lietuvių dailės instituto veikla 
. __________ !_______________________________________ i___ '

\ PASIKALBĖJIMAS SU INSTITUTO PIRMININKU V. VIZGIRDA

Prieš dvejus metus, kai Freiburge buvo 
įkurta Lietuvių Taikomosios Dailės Mo
kykla ir kai aplink' ją susibūrė nedidelis, 
bet kūrybiškai pajėgių ir iniciatyvos Kupi
nų mūsų dailininkų būrelis, nuo to momen
to Freiburgas pradėjo traukti lietuvių 
tremtinių dailininkų bei dailės mėgėjų dė
mesį, o šiandien jis yra mūsų dailės sve
tur centru. Praėjusių m. pabaigoje, gruo
džio mėn., ten. susirinkęs iš visų trijų zonų 
mūsų dailės kūrėjų sambūris nutarė įkur
ti Lietuvių Dailės Institutą ir jam pavesti 
lietuviškosios dailės svetur globojimą, ug
dymą bei , reprezentavimą.

Kas per vienas tas Lietuvių Dailės Ins
titutas, kokia jo paskirtis? Kaip jis tvarko
si bei reiškiasi gyvenime? Tokių ir pana
šių klausimų išsiaiškinti mūsų bendradar
bis šiomis dienomis lankėsi Freiburge ir 
turėjo progą pasikalbėti su šios naujas mū
sų tremties meno kultūros institucijos va
dovu. -

Instituto pirmininką V. Vizgirdą radau 
namie besitriūsiantį 'prie Tašomojo stalo. 
V. Vizgirda yra apsikrovęs nebaigiamais 
darbais, nes be Instituto vadovavimo, dar 
eina ir Taikomosios Dailės Mokyklos ad
ministracijos direktoriails pareigas. Tad’, 
brangindamas direktoriaus laiką, iš karto 
pradėjau nuo reikalo...

— Pone pirmininke, mane domina Lietu
vių Dailės Instituto paskirtis, darbai ir su
manymai.

— Taip, Į šiuos klausimus aš tamstai at
sakysiu truputį vėliau. Pirmiausia aš no
riu paaiškinti/ jog maišymas Instituto su 
Taikomosios Dailės Mokykla, kaip tai kai 
kada pasitaiko, yra tikras nesusipratimas, 
— pasakoja V. Vizgirda. — Abi Institucijos 
turi skirtingus uždavinius bei paskirtį. Ins
titutas tiria, ugdo ir remia lietuvišką* dai
lę, o Taik. Dailės Mokykla ruošia įvairių 
taikomosios dailės sričių kvalifikuotus spe
cialistus ir grynojo meno kūrėjus, vadinasi, 
jos paskirtis yra mokomoji. O grįžtant prie 
Instituto paskirties, noriu atkreipti dėmesį 
į tai, kad jis įkurtas stengiantis atsverti ne
buvimą menininkų organizacijos tremtyje, 
kuri galėtų atstovauti ir reprezentuoti mū
sų dailei svetur. Detalūs Instituto tikslai nu
sakyti jo konstitucijoje, būtent: jis tiria, 
ugdo ir remią dailę. Siekdamas šių tikslų, 
Institutas veikia dviem kryptim: 1. Renka 
lietuvių dailės kūrinių rinkinius; leidinius 
susijusius su lietuvių daile; lietuvių dailės 
ir architektūros informacinę medžiagą — 
projektus, eskizus, foto nuotraukas, spau
dos iškarpas bei kitokius dalykus. 2. Re
mia dailės kūrybą, premijuoja dailės kū
rinius; rengia dailės parodas; leidžia dai
lės leidinius; skiria pašalpas dailės dar
buotojams; skiria stipendijas studijuojan
tiems aukštosiose bei taikomos dailės mo
kyklose; remia ir išlaiko lietuvių dailės 
mokyklas, studijas bei kursus. Taigi, kaip 
matot, Institutas yra užsimojęs varyti platų 
lietuvių meno kultūros darbą svetur.

„Tėviškės Garse? siūliau Lietuvių Kultū
ros Fondui kuklesnį ir realesnį tikslą, bū
tent: Lietuvių Kultūras Fondas yra lietuvių 
kultūros reikalams lėšų telkimo ir skirsty
mo organizacija. Juk lietuvių kultūrai kel
ti, ugdyti ir,- skleisti labiausiai trūko it 
trūksta ne gražių idėjų ir ne pasaulinės kul
tūrinės organizacijos, bet lėšų.

Ir nepriklausomoje Lietuvoje, svarstant 
kultūros fondo reikalą, daugiausia galvoje 
buvo turima organizacija, kuri lietuvių 
kultūros reikalams lėšas telks ir jas skirs
tys. Jei Lietuvos vyriausybė įstatymu būtų 
sutikusi skirti lietuvių kultūros fondui kai 
kurių biudžetinių pajamų tam tikrą pro
centą, kuris kultūras fondui būtų sudaręs 
stambų ir pastovų pagrindinį lėšų šaltinį, 
tai kultūros fondas Lietuvoje ir būtų buvęs 
įsteigtas. Juk tuo principu Latvijoje buvo 
Įsteigtas kultūros fondas, ir jis latvių kul
tūriniame gyvenime yra atlikęs didelį vaid
menį.

Jau pats kultūros fondo vardas rodo, kad 
tai yra lėšų telkimo ir skirstymo organiza
cija. Lietuvių Kultūros Fondas, turėdamas 
pastovų ir gausų lėšų šaltinį, galėtų rea
liai organizuoti ir ugdyti mūsų (autinę kul
tūrą. Dar daugiau: jis ir vadovautų mūsų 
tautinei kultūrai.

Mano manymu, Lietuvių Kultūros Fondo 
įstatų § 1. ir reikėjo nusakyti tikslų, realų 
ir konkretų jo uždavinį, būtent: Lietuvių 
Kultūros Fondas yra lietuvių kultūros rei
kalams lėšų telkimo ir skirstymo organiza
cija, stengiantis! palaikyti, kelti ir ugdyti 
lietuvių tautinę kultūrą. (Bus pabaiga).

— Pone pirmininke, kaip sudaryta šios 
Institucijos vadovybė, kuriai tenka minė
tus uždavinius vykdyti?

— Instituto organizaciją pagal konstitu
ciją sudaro nariai, kurie yra keturių rūšių, 
būtent: a) tikrieji nariai, jais gali būti tik 
grynosios bei taikomosios dailės srityje pa
sireiškę menininkai ir mokslininkai; b) gar
bės nariai — asmenys, nusipelnę dailei kū
rybiniu darbu arba materialine parama; c) 
nariai rėmėjai, Instituto veiklą remią ma
teriališkai ir d) nariai bendradarbiai, akty- 
visi bendradarbiaują Instituto veikloje. Tuo 
tarpu Institutas turi 16 narių, šitas skaičius 
nuolat didinamas, kviečiant naujus dailės 
darbuotojus. Instituto vadovaujantį veiksnį 
sudaro valdyba, susidedanti iš penkių na
rių, būtent: pirminjpko, šiuo metu juo yra 
Viktoras Vizgirda, generalinis sekretorius 
— Telesforas Valius, narys spaudos ir in
formatics reikalams — Adolfas Valeškajr 
du nari^ — įgaliotiniai — Paulius Au
gius, įgaliotinis USA zonai ir Alfonsas 
Dargis, įgaliotinis britų zonai. Nhtitutas, 
be valdybos ir zoninių įgaliotinių, turi spe
cialius įgaliotinius, pavyzdžiui, įgaliotinį 
prie Lietuvių Tremtinių Meno ir Kultūros 
Tarybos, kuriuo yra Liudas Vilimas; įga
liotinį Prancūzijoje Adomą Galdiką ir įga
liotinį JAV Petrą Kiaulėną.

— Leiskite paklausti, p. pirmininke, ko
kie darbai šiuo metu vykdomi Institute?

— Institutas gyVboja tik ^trečias mėnuo, 
todėl ypatingais žygiais dar nesuspėjo ir 
negalėjo užsirekomenduoti. Visas tas laikas 
buvo sunaudotas organizavimuisi ir vidaus 
reikalų tvarkymui. Jau paruošta Instituto 
konstitucija. Jis iš akių neišleido ir kitų ( 
jo kompetenciją įeinančių dailės reikalų. 
Pavyzdžiui, aktyviai prisidėjo prie Lietuvių 
Dailės Parodos JAV ruošos; Freiburge 
koncentravosi visos prancūzų zonos dailės 
darbų surinkimas ir atrinkimas parodai, nes 
č« veikė ir šios zonos jury komisija. Bū- 
dBnas ypatingai susidomėjęs minėtos pa
rodos ruoša, Institutas yra nuolatiniam kon
takte tiek su parodos rengimo komitetu, 
tiek ir su jos komisaru Liudu Vilimu. Iš 
kitų svarbesnių bėgamųjų darbų verta at
žymėti faktą, kad Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės Švietimo Valdyba yra paskyru
si 15.000 RM dailės kūriniams premijuoti ir 
premijų skyrimo procedūrą atlikti pavedė 
Institutui. Tam reikalui paruoštas statuto 
projektas. >

Prieš kurį laiką Vykdomoji Taryba yra 
pritarusi idėjai organizuoti mūsų dailiniir- 
kų kilnojamą parodą, tiksliau sakant, su
daryti paveikslų rinkinį, kurį parodžius 
įvairiose Europos vietose, galutinai būtų 
galima perkelti į JAV ir ten saugoti kaip 
Tautos Kultūros turtą bei nuosavybę. Ins
tituto vadovybė mano, kad rinkinio bran
duolį būtų galima sudaryti iš tų kūrinių, 
kurie yra pristatyti JAV parodai. Prisime
nant, kad paveikslų ir kitokių dailės* ver
tybių pirkimas pareikalaus lėšų, Institutas 
paruošė tam reikalui sąmatos projektą.

(Nukelta į 4 pusi.).
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Moljero „Šykštuolis" Ingolstadto mėgėju scenoje
DVIDEŠIMTASIS SPEKTAKLIS

Ne visiems mūsų meno kolektyvams Ii- jinga, šaržo .pavojams gresiant. „šykštuo- 
kimas lėmė gyventi — daugelis, tik spėję 
gražiai sužėrėti, sutikę nenugalimų kliūčių, 
eu skausmu ir bendruomenės apgailėti nu
tilo. i

Ingolstadto dramos mėgėjų kolektyvas, 
tylus ir nedaugeliui težinomas, darbą pra
dėjęs dar 1945 m. rudenį, gegužės 8 d. pa
sirodė dvidešimtuoju spektakliu — Molje
ro „Šykštuoliu”, 5 v. komedija. Šiuo pa
statymu, sakytume, buvo apvainikuotos ne 
tik kelerių metų pastangos, bet ir pakilta 
viena pakopa viršum stovyklinio lygmens. 
Kada prieš trejus, metus J. Strazdo 4 v. 
dramoje „Sugrįžo” buvo matyti nedrąsūs 
pirmieji žingsniai, daugiau geros valios nei 
kūrybinės nuotaikos, — „Šykštuolis” jau 
parodo jaunųjų mėgėjų brandumą, sava
rankiškumą ir iniciatyvą, iššokus iš dile
tantiško mėgėjiškumo ribų. Šiame klasi
niame, būdingų ‘tipų veikale, kuriame dau
giau filosofinio, suvokiamo humoro nei re
alaus juoko, jauniesiems aktoriams neleng
va pagauti intymiąją 17 a. prancūzų gyve-

(ir teatrinės dramos) dvasią. Sunkiau 
šiuo metu, kada ir literatūros ano 
sąlygoms pažinti bei pastudijuoti be
kalba beveik neturime. Režisorei Z. 

teko ypač budėti,

lio” aktoriai jų išvengė ir, judėdami daug 
aukų prasimušti pro mėgėjiškumo kiautą, 
sukūrė savaimingus charakterius. „Šykš
tuolio” tipąi atlikti paprastu mėgėjišku 
šablonu, neduotų to reljefiško kontrastin
gumo, kuris spektaklyje savo ligonių vien
tisumu, išeinančiu iš išgyventos veikalo 
dvasios, teikė nedingstąmų tipų įspūdį. 
Manytume, jog aktoriai, atsikratę mėgėjams 
būdingo deklamuojamo, monologinio ir ne
gyvo, patoso stiliaus, dažnai išreiškiamo be 
vidinio ir išorinio išgyvenimo, čia bus įėję 
į neklaidų sceninio darbo kelią. Supranta
ma, tatai ir verčia ingolstadtiečius iškelti, 
kaip stipriai pasirengusius, be jokios bai
mės’ tinkamus ir kaimyninių stovyklų gas
trolėms, ypačiai, kad repertuare 
valstybinio teatro masto veikalų, 
tuolis” — devintoji drama, 
tyta: J. Strazdo „Sugrįžo” 
Žemaitės „Trys Mylimos” 
nienės „Pinigėliai” (2) ir
(1), K. Binkio „Atžalynas” (2), Putino „Val
dovo sūnus” (4), P. Vaičiūno „Tuščios 
pastangos” (4) ir J. Grušo „Tėvas” (1),

Viso kolektyvo bendradarbiai įvairūs:

turima 
„£ykš- 

Ligi tol pasta- 
(4 spektakliai), 

(1), S. Ciurlio- 
„Aušros sūnūs”

vieni domėjęsi scena dar tėvynėje, antri 
tik čia pasirodę rampos šviesoje, niekad ir 
negalvoję apie aktoriaus vaidmenį. Tatai 
parodo, kad tremtyje nesigailima jėgų ir 
stojama ten, kur jų trūksta. Eilė spektak
lių vis dėlto jau išryškino pajėgiuosius, su
darančius bet kurio pastatymo pagrindą: 
A. Augustauskienę, J. Grigaravičienę, H. 
Dūdą, K. Laskauską, V. Morkūnaitę, H. 
Savicką , st. Skorulj, V. Stankevičienę, ku
rie savo uždavinius sprendžia kritiškai, 
svarstydami, ieškodami, išgyvendami. Kitų 
darbas s- uolus, nuoširdus, bet dar ban
dymų pobūdžio. Visiems tačiau linkėtina 
dar daugiau atsidėjimo atliekamam vaidme
niui suprasti. Ypačiai atkreiptinas visų' ak
torių dėmesys į sąvąją kalbą: labai daug 
kirčiavimo kraipinių ir,
nelanksti, sunki. Na, bet čia visų kolekty
vų (net chorų!) yda. .

„Šykštuolio” dekoracijų
žus paruošė Z- Mikšys, apipavidalindamas 
visą spektaklį. Dekoracijas tapė K. Tuske- 
nis. Ligšiolinėje spektaklių eilėje dekoraci
joms yra labai daug dirbęs menininkas St. 
Židonis. Kolektyvo administratorius — L 
Kučiauskas. V. Balys

apskritai, tarsena

ir drabužių eski-
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ninio 
ypač 
meto 
tuvių 

' Arlauskaitei-Mikšienei
kad i sceną nebūtų atnešta šios dienos sto
vyklinių pilkybių, kuriomis ne tik aplipęs, 
bet dažnai ir persisunkęs sukasdienėjęs mū
sų žmogus. Kantri režisorė, prityrusi mū
sų valstybinio teatro aktorė, Ingolstadte 
dirbdama jau trečiuosius metus, išlaikė 
„Šykštuolio” kolektyvą parengtyje įtemptą 
ir nenutrūkstamo darbo įkarštyje įveda į 
sceną, kur buvo atliktas dvidešimtojo spek
taklio egzaminas.

Kolektyvo aktoriams, rengiantis spektak
liui, teko patirti didesnių ar‘mažesnių kri
zės valandų, ieškant ir vis nerandant sa
vęs, savojo vaizduojamo tipo. • Nelengvas 
galvosūkis: sugrįžti tris šimtmečius atgal. 
Tačiau Vargu ar bereikėjo ięškoti gyvojo 
žmogaus savybių septynioliktame amžiuje, 
— žmogaus siela ir šiandien ta pati, šių 
dienų žmogus toks pat savo gamtos duota 
prigimtimi: harpagonų šiandien pilna, kaip 
ir kitų Moljero nenykstančios galerijos vei
dų — tartiufų, mizantropų, donžuanų. Ir 
tik etiketas, bendravimo stilius, elgsena, pa
pročiai ir reali kasdienybė apriboja įvairių 
amžių santykiavimą. Susekti ir suvokti ano 
amžiaus žmonių išorinio santykiavimo for
mą ir, turinį yra sunku, o kartais ir pavo-

PCIRO informacijoj
25. d. uždaryta ama- 
Ją globojo PCIRO. 
lankytojų. Parodoje 
(lenkai, estai, latviai, 
ir žydai). Buvo iš

Stuftgarte balandžio 
to dirbinių paroda. 
Aplankė apie 15.000 
dalyvavo 6 tautybės 
armėnai, ukrainiečiai
statyti 397 amatininkų dirbiniai, kiekvie
nas buvo pateikęs nęmažiau kaip 3 dirbi
nius, pradedant nuo rankomis tekinto gin
taro papuošalo, ligi amerikinių vienai šei
mai namų modelių, lenkų virtuvės įrangos) 
latvių sidabrinių puošmenų iš Latvijos mo
netų ir tt.

Visi dalykai buvo tikro rankų darbo, ku
riems žaliava, nuveikiant didžiausią stoką: 
buvo sumobilizuota dideliu išradingumu.

Bet ne tik pati’ paroda teikia vaizdą apie 
DP energiją, prie jo prisideda ir parodos 
patalpa — senoji pilis, kuri jų dėka atsi
kėlė iš griuvėsių. Net'vokiečiai stebisi, jų 
atliktu darbu ir ateityje tą pilį pavers ar
cheologijos muziejumi.

įdomūs yra atskirų lankytojų (daugiau
sia vokiečių) pareiškimai. Viena šeiminin
kė vokietė pasakė: „Man labiausiai patin
ka patiesalai”; DP lenkas — „Visai kitas

pasaulis, nors tai mūsų pačių pasaulis”; 
vokiečių inžinierius — „Ši paroda tiesia 
(iltys tarp mūsų tautų”; vokiečių gydyto
jas — „Šitokios parodos yra svarbesnės 
kaip visos taikos konferencijos”; vienas 
anonimas vokietis rašo: „Viskas taip pui
kiai padaryta, jog norėčiau pavogti!’. O 
3 JAV seržantai atsiliepė: „Kaip viskas 
puiku, tik kad būtų galima pirkti”

Saukiasi
Agr. Pr. Rudinskas, LTGKK įgaliotinis 

emigracijos reikalams Kanados lietuvių 
spaudoje paskelbė į vietos gyventojus trem
tinių reikalu jautrų atsišaukimą, kuriuo ra
gina visus Kanados lietuvius kaip kam ga
lint padėti savo tautiečiams tremtiniams iš 
Europos atsikraustyti į Kanadą. Atsišauki
me sakoma, tautiečiai tremtyje š^ikiasi Ta
vo pagalbos. Juos kasdien 
naujas®raudonasis tvanas, o 
žiūri Į akis. Daugeliui tatai 
nimo ar mirties klausimą.

Visi, kurie kviečiasi tremtinius, yra tau
tos gelbėtojai, naujos gadynės 
jie turi būti registruojami ir 
spaudoje.

Pas mane guli šimtai laiškų 
mala pagelb^i. Jiems padėti

graso užlieti 
badas kasdien 
reiškia gyve-

knygnešiai1, 
skelbiami

su prašy- 
yra didelis 

pasiaukojimas^ . Kartais nedaug betrūksta 
padėti, pvz., reikia tik kambario ar ūkinin
ko parašo po pareiškimu (application) ir 
pan.

Pr. Rudinskas suskirstp galimybes padė
ti tremtiniams į 6 kategorijas, pvz. 1. Su
žadėtinis nori atsikviesti sužadėtinę; 2.

pagalbos
Brolis nori atsikviesti brolį. Abiem atve
jais reikia, kas juos laikinai priglaustų, kad 
būtų patenkinti imigracijos inspektoriai; 3. 
Kanados miestų lietuviai nori atsikviesti 
gimines; Amerikos lietuviai norėtų įkur
dinti savo gimines Kanadoje ir sumoka vi
sas išlaidais; 5. Iš Anglijos, Danijos ir ki
tur lietuviai patys visas išlaidas apmoka ir 
nori patekti Kanadon; 6. Atskiri asmens ir 
šeimos Vokietijoje norėtų atvykti į Kanadą 
ir dirbti — visais tais keturiais suminėtais 
atvejais reikalinga arba pastogės, ^rba tik 
parašo, affdevito arba suteikti darbo. Tai 
geriausia gali padaryti Kanados lietuviai 
ūkininkai.

Siūloma 
tys galėtų 

Kadangi 
dėti, tai labiausia į juos ir kreipiamasi. 
Pr. Rudinskas kreipėsi1 ir į svetimtaučius, 
bet ar galima, esą, tikėti, kad anglas ar 
prancūzas lengviau suprastų lietuvio trem
tinio dalią, kaip pats lietuvis?

Atsišaukimą baigia: „Tautiečiai, eikite 
visi į talką, nes tik bendromis jėgomis ga
lime palengvinti emigracijos problemas.

| Siūlo likviduoti DP stovyklas

Ženeva (Dena). Prancūzijos valstybės 
sekretorius užsienio reikalų ministerijoje 
Vokietijos ir Austrijos reikalams P. Schnei- 
teris antradienį tarptautinėje pabėgėlių or
ganizacijoje (PCIRO) pasiūlė likviduoti pa
bėgėlių stovyklas ir pačius pabėgėlius ir 
išvietintus asmenįs atitinkamai paskirstyti 
viso pasaulio valstybėms.

Pabėgėlių paskirstymas turi vykti ne 
tiktai pagal ūkišką požiūrį, bet ir pagal 
tai, kiek koks kraštas jų gali priimti. Tas 
klausimas turi būti sprendžiamas nepapras
toje užsienio reikalų ministerių konferenci
joje, bendradarbiaujant su IRO.

Schneiteris apeliavo į Jungtines Tautas, 
kad išvietintųjų stovyklos Vokietijos ir 
Austrijoje būtų likviduotos kiek galima 
greičiau.

SKELBIMAS NR. 30
Iš JAV ir kitur yra paieškomi šiame skel

bime išvardinti asmens. Ieškomieji, arba jų 
likimą žinantieji, prašomi atsiliepti C/Kar- 
totekon per artimiausius LTB padalinius, 
kartu nurodant šio skelbimo bei jo eilės 
numerius ir tikslų savo adresą.
567. MAKAROVAITE Marija, gimusi 1917.

Generalinė ofenzyva prasidėjo!
Jeigu tokia antraštė pasirodytų pirmajame „Minties” puslapyje, žmonės pa- 

galvotų: jau karas. Na, ir kuprinių kainos pakiltų labiau, negu Kemptene, o ve
žimėlių — negu Scheinfelde, prancūzų darbininkų telkimo misijoms darbas žymiai 
palengvėtų, kai kurie pareigūnai rautųsi iš nusivylimo plaukus ir tt. Bet visi kol 
kas galite būti ramūs; ginčas šiuo tarpu tik teorinis, ir ne tarp tų priešų, ku
rių susidūrimas daug kam atrodo neišvengiamas, bet tarp krikščionių demokratų 
ir liberalų, vadinasi, tarp tų dviejų jėgų, kurios, buvome Įpratę manyti, šioje 
geležinės uždangos pusėje abi turėtų sudaryti stiprią užtvanką prieš bolševizmo 
skverbimąsi į Vakarus. Džiaugėmės, kad Prancūzijoje katalikiškoji MRP eina iš 
daikto su socialistais ir radikalais (tas visas tris partijas galima be Sąžinės grau
žimo pavadinti liberalinėmis, o jei būtų kokių abejonių, tari tik dėl MRP), kad 
Belgijoje ir Italijoje atsirado irgi panašios kombinacijos, kad pagaliau JAV, kur 
visiškai nėra krikščioniškų demokratiškų partijų, išskyrus lietuviškas organizaci
jas, tiek respublikininkai tiek demokratai yra liberalai ir tai geriausia garantija, 
kad JAV stovės tvirtai prieš bolševikinę Rusiją. Taip galvoja kiekvienas eilinis pi
lietis ir tiki, kad jis neklysta.

Ir štai toks pilietis pasiskaito Antano Maceinos straipsnį „Liberalizmo keliai 
Į bolševizmą" („Aidai”, Nr. 13). Tai yra, tur būt, „Aidų” redakcijos žadėta teisė 
| prieš porą mėnesių Dr. J. Griniaus tame pat žurnale Įdėtą straipsnį apie V. 
Ramono „Kryžius”, teisė tuo pat reikalu išsitarti 
ringą šneka šnekant, liberalui, j 
liberalu kataliku, 
paskaitų.

Paskaitęs tą 
nesvarbu), bet ir 
Maceinos išvadomis galės džiaugtis tik Stalinas, nes tikrosios krikščioniškos vals
tybės,. kaip Lenkija, Rumunija, Albanija ir dar viena kita, kurios galėtų jam pasi
priešinti, jau baigiamos jo virškinti, o už jo įtakos ribos beliko tik liberalinės 
arba socialistinės valstybės, kurios, pagal Maceiną, neišvengiamai pačios nueis | 
bolševizmą” (originale pabraukta).

Juokai juokais, bet reikalas yra rimtesnis. Didžioji ofenzyva prieš liberalizmą 
(ir jo „vaiką” socializmą) „Aiduose” prasidėjo. Pagal visus naujosios karo takti
kos reikalavimus pirmiausia išėjo su savo lengvai, taip sakant, žvalgybiniais 
ginklais Dr. J. Grinius, o dabar su visa sunkiąja artilerija ir bombonešių jungi
niais — A. Maceina. Beliks tik paleisti, pėstininkus ir liberalizmas bus nušluotas 
nuo žemės paviršiaus'. Čia ne vieta ginčytis su A. Maceina, kurio, galima sakyti, 
kiekvienas teigimas yra klaiki klaida, čia tik kyla klausimas, kodėl šiuo metu bu
vo pradėta ta ofenzyva. Man atrodo, tik ne dėl V. Ramono „Kryžių”. Nors pas 
mus politinio auklėjimosi kelias ir buvo trukdomas, bet atrodė, kad, sakysime, 1939 
m. jau negalvojome panašiai, kaip kaimo moterėlės 1920—2^ m., kad kas neina Į 
bažnyčią, tas yra „cicilikas", o „cicilikas” ir bolševikas yra vienas ir tas pats. Ir 
kaip keista, kai šiandien dar girdi ne iš kaimo moterėlės, bet iš filosofijos profe
soriaus lūpų, kad „kas yra nuoseklus ię logiškas, tas arba krikščionis arba bolše
vikas”. O sancta simplicitasl Dar keisčiau, kad charakterizuodamas bolševizmą, 
socializmą ir liberalizmą, A. M. visą savo kritikos aštrumą nukreipia prieš libera
lizmą: liberalai esą netiesaus ir nelogiško charakterio žmonės, oportunistai, ne
tolerantiški ir net nedemokratiški (sic!). Socialistai, o ypač bolševikai, kur kas sitn- 
patiškesni: jie veiklos ir kovos žmonės, idealistai, pilni sistemos, plano, logikos 
ir tt.

Nenoriu čia ginti nei liberalizmo, nei socializmo nei bolševizmo. Tas kelias 
pastabas norėjau tik pateikti mūsų skaitytojui, kaip kuriozus, kurių retai pasi
taiko. Tai tokia pigi demagogija, kaip, sakysime, tvirtinimas, jog Stalinas buvo 
kunigų seminarijos auklėtinis, lygiai kaip Adomauskis, Pakarklis ir futti quanti ir 
kad dėl to galima būtų padaryti išvadas, kad kunigų seminarijos arba katalikiškos 

xorganizacijos yra tikrosios balševikų peryklos.
Pabaigai galima būtų A. Maceinai pastatyti tik vieną klausimą, kodėl bolše

vizmas neįsigalėjo kokioje nors Prancūzijoje ar Anglijoje, kur gimė liberalizmas 
ir kur liberalinėmis idėjomis apsiėmusi beveik visa tauta, bet Rusijoje, kur popų 
(takos jis negalės paneigti, arba vos nejsigalėjo Ispanijoje ir Meksikoje, kur Ek- 
lezijos įtaka buvo taip pat labai didelė? k. STROPUS.

i „laisvamaniui”, vadinasi, kultO- 
Juk prof. A.Maceina buvo daug kieno laikomas 

ir studentai šviesiečiai, idėjiniai liberalai, mielai jį kviesdavosi

straipsni žmogus ne tik susimaišys dėl paties Maceinos (tai 
iš viso dėl visos dabartinės pasaulinės padėties. Atrodo, kad

liet adresai, kad geradariai pa- 
užmegsti tiesioginį sąlyti.
daugiausia ūkininkai gali pa

Lietuvių . . .
(Atkelta iš 3 pusi.)

Kalbėdamas toliau V. Vizgirda atkreipė 
dėmesį, kad instituto numatytus- uždavinius 
vykdys dailininkai ir kad jiems bus reika
linga visokeriopa parama, todėl esąs susi
rūpinęs surasti galimybių palengvinti dai
lininkams apsirūpinti pirmiausia bent rei
kiamomis medžiagomis.

— Tamsta, p. pirmininke, kalbėdamas 
apie Instituto uždavinius, ne vieną kartą 
palietėte lėšų klausimą. Iš kur numatote 
gauti jų?

— Instituto lėšų klausimas suprantama; 
yra svarbus veiksnys, bet jis išsispręs dir
bant nžsibrėžtus darbus, ir manau, jog iš
sispręs teigiama prasme. Tokią pažiūrą 
mes grindžiam įsitikinimu, kad Instjtutas 
susilaukęs pritarimo ir materialinės para
mos iš vadovaujamų veiksnių darbą pradė
damas, nebus užmirštas ir ateityje, kad jo 
darbus bet sumanymus parems taip pat ir 
visuomenė bei atskiri asmenys. Tokiomis 
viltimis mes pradėjome darbą ir tikim, kad 
jos nebus apviltos, — baigė pasikalbėjimą 
Lietuvių Dailės Instituto pirmininkas V. 
.Vizgirda.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Gannischas. Gegužės 2 d. buvo sureng

tas gražus, Motinos dienos minėjimas. 
Kun. Padlaba iškėlė mūsų senosios kartos 
motinų pasididžiuotiną atsidavimą šeimai. 
Meninėje dalyje pasirodė vaikų darželis, 
pradžios mokykla, gimnazija ir stovyklos 
choras.

Išdalinus gausių šeimų motinoms R. Kry- 
žiąus, dovanėles, minėjimas baigtas.

800-sis LEIDINYS
Gegužės 1. d. stovyklos žinių tarnyba iš

leido 800-jį dienos pasaulio įvykių prane
šimą.

GALIMA PERNAKVOTI
Kad suteiktų progą, kaip galima dides

niam tautiečių skaičiui pamatyti aplinkinius 
kalnus, YMCA įrengė stovykloje nakvynės 
patalpą. Ekskursijos prašomos apie savo 
atvykimą iš anksto stovyklos vadovybei 
pranešti. Artojas.

Pasiūlė kompromisą. Krikščionių demo
kratų partija pasiūlė dėl kalalikiškų mo
kyklų rėmimo kompromisą ir pageidauja, 
kad socialistas Spaakas sudarytų naują mi-

Andrius Jogaudas uisterių kabinetą. (D/R).

MAKAROVAITE Marija, gimusi 1917. 
11. 21 d. Tiflise; MIŠEIKIAI: Anta
nas, Vincas, Marijona, Julijona ir 
KARBAUSKAI: Anelė, Bronė bei Ma
rija — visi iš Stirbaičių. 
KULAKAUSKAS Stasys iš Kaltinė
nų, LEONA1TIS Jurgis bei PUŠKO- 
RIŪTE Antanina iš Kauno; ZELONAI 
Petras, Andrius, Juozas bei Ieva — 
visi iš Potronų.
SETERIAI: Albertas, Emma ir jų sū
nus Bertholdas nuo Marijampolės; 
JUŠKAI: Juozas, Barbora ir jų vaikai 
iš Kvėdarnos.
MATULIONIS Balys ir jo žmona Ju
zė; NORE1KIENE Antanina (Janina) 
ir jos dukrelė; NORVILĄ Povilas iš 
Dungvėtų; JANUŠKA Boleslovas. 
TAMULEVIČIUS Pranas iš Marcin
konių; VOSYLIUS Juozas su žmona 
Ona iš Biržų; kun. VENCIUS Stasys; 
VENORAUSKAS Petras nuo Seinų ir 
KAROSIENE — Was. Amelija. 
ŽIEDELIS V. iš Nausėdžių, UŽUBA- 
LYTĖ Marcelė iš Geidžiūnų, ŠAR- 
KIENE Genė iš Domininkų; RADAVI- 
CIA1 Antanas bei Jonas iš Risko. 
POCIUS Adomas ir jo žmona Pran
ciška KrižiniaušKaitė iš Plekių; KAU
PAS Albinas (1922) iš Ramygalos ir 
URBUT1S Jonas (17 mt.).

574. BENIUŠAS Stasys, GIRA1T1S Vincas, 
GŪŽIAI: Tomas su žmona Agota nuo

• A. Panemunės^ stud. VALATKEV1- 
CIUS Gediminas irBARTKAI: Petras, 
Pranas.

575. MERKE VICIAI: Petras su žmona Ur
šule ir jų vaikai Jonas bei Kazys iš 
Šelvių. RINKEVTCIAI: Magdė, Sta
sys su žmona Maryte ir Petras — 
visi nuo Vilkaviškio.

576. PUGIRCIENĖ Ona iš Kairiškis® STA- 
NIKUNAS Vytautas iš Panevėžio, 
BALČIŪNAS Stasys iš Oželių, gen. 
TAMAŠAUSKAS, JANONIS Julius, 
PRALINSKAS iš Panevėžio ir ZEI- 
ŽYS iš Ukmergės.
Mrs. Mary Kazalaitis (Jakaičiū- 
tė), 96 Mendon Str., Worcester, Mass. 
USA, kilusi iš Papiškių nuo Ramyga
los, nori pagelbėti savo giminėms, 
draugams bei pažįstamiems, esantiems 
tremtyje.

578. Prašytieji adresai iš JAV: Rapolui 
Aukštuoliui, Nikodemui Narkevičiui, 
Stasiui Beniušui, Juozui Kupčiūnui, 
Olgai Sprindžikaitei, Jonui Cekauskui, 
Vincui Skupeikai, Viktorui Šarkai, An
tanui Girniui, ‘Emilijai Ivanauskaitei, 
Jonui Zokui. '

LTB C/Kartotekos Vedėjas

SKELBIMAI
Įšvykusiems iš vak. Vokietijos spaudai 

užsisakyti tarpininkauja:
< - EXCHANGE AGENCY

' bleumuensters i/Hplst.
F a e r b e r s t r. 39

Germany — British Zone •
568.

569.

570.

571.

572.

573.

577.

PRANEŠIMAS
Pranešu savo gerb. klijentams, kad mano 

dirbtuvėje nauji užsakymai priimami ir at
likti darbai išduodami tik penktadienįais. 
Kreipiu į tai Tamstų malonų dėmesį, kad 
nesusidarytų bereikalingų kelionės išlaidų 
ir nebūtų veltui sugaištas laikas. 
Batų................... .dirbtuvė Memmingeno DP stovykloje 

R a d,z e v i č i u s

Plati . . .
(Atkelta iš 3 pusi.).

viso nors negalima pavadinti K. R.Iš
Jurgėlos veikalo Lietuvos istorinių tyrinė
jimų suma, tačiau tai yra platus, rimtas ir 
neblogai nusisekęs užsimojimas parodyti 
pasauliui šiandien kenčiančios ir kovojan
čios dėl savo laisvės lietuvių tautos istori
nį procesą. Ne Jurgėlos kaltė, kad to pro
ceso tyrinėjimas dar nėra privestas ligi to
kias stadijos, kad būtų galima kiekvieno
mis sąlygomis duoti jo pilną, logiškai tiks
lų, proporcingai nupieštą jo vaizdą. Mes 
dar esame toli nuo to, kad būtų galima 
taip, kaip didžiajam belgų istorikui H. Pi- 
rennei, sėdint pirmojo D. karo metu Vokie
tijos nelaisvėje, duoti klasišką Europos is
torijos ligi XVI a. vadovėlį. Kiekvienu at
veju K. R. Jurgėlos padarytas darbas yra 
nepaprastai vertingas ir Lietuvos istorikai 
ir visa lietuvių tauta bus dėkinga jam už 
jo triūsą. V. Trumpa

parodyti

Svečiuojasi pas karalių. Churchillis su 
žmona antradienio vakare dalyvavo iškil- 
mingose vaišėse pas Norvegijos karalių 
Haakoną. Savo kalboje jis pažymėjo, kad 
Norvegijos laivynas karo metu sąjunginin
kų pusėje atliko didelius darbus. (D).

Demonstravo moterys. 300 Mūncheno 
moterų antradienį prieš pietus demonstra
vo prie Bavarijos žemės ūkio ministerijos 
dėl sunkios maitinimo būklės. Demonstran- 
tės nešėsi transparentus, kuriuose protesta
vo prieš sukčius ir spekuliantus ir reikalavo 
maisto'pageritjimo. (D).

Mylimajai mūsų auklėtojai

Danguolei Paekanytei 
jos brangiam tėveliui mirus, reiškia
me nuoširdžia užuojautą.

Ingolstadto lietuvių gimnazijos 
V kl. mokiniai

. Kolegei

Paskanytei Danguolei 
jos mylimam tėveliui mirus, reiškia 
širdingą užuojautą.

Ingolstadto lietuvių gimnazijos 
•direktorius ir mokytojai
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